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 مقدمة

 أثناء انعقاد دورته الثالثة والتسعين في جنيف، ٢٠٠٥یونيه /  حزیران١٥اعتمد مؤتمر العمل الدولي في 
 :القرار التالي

 إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، 

 ينة لدراسة البند الرابع من جدول األعمال،إذ اعتمد تقریر اللجنة المّع

 آاستنتاجات تينمن أجل اتفاقية وتوصية بشأن السالمة والصحة المهنيالمقدمة  المقترحات بوجه خاصوإذ أقر 
 ، بشأنها الحكوماتاستشارةعامة بهدف 

إجراء في جدول أعمال دورته العادیة القادمة من أجل " السالمة والصحة المهنيتان : "یقرر إدراج بند بعنوان
 .اد اتفاقية وتوصيةمناقشة ثانية بهدف اعتم

 من النظام األساسي للمؤتمر، یتعين على المكتب أن ٣٩ من المادة ٦ وعمًال بالفقرة ،وبموجب هذا القرار
ویتعين إرسال النصين إلى . مقترحين على أساس المناقشة األولى في المؤتمرالتوصية التفاقية واالیعد نصي 

. اختتام دورة المؤتمر الثالثة والتسعينتاریخ رین من الحكومات بحيث یصالنها خالل مدة ال تتجاوز شه
 .والغرض من التقریر الحالي هو إحالة النصين المقترحين إلى الحكومات

ویطلب إلى الحكومات أن تبعث بردودها في غضون ثالثة أشهر بعد استشارة أآثر المنظمات تمثيًال 
وینبغي أن . ءهاتعدیالت تقترحها أو تعليقات تود إبدا وأن تبين ما إذا آان لدیها أیة ،ألصحاب العمل والعمال

 في أقرب وقت � عمًال بالنظام األساسي للمؤتمر �ترسل أیة تعدیالت أو تعليقات بصدد النصين المقترحين 
 .٢٠٠٥نوفمبر /  تشرین الثاني١٥ممكن بحيث تصل إلى المكتب في جنيف في موعد أقصاه 

دیالت أو تعليقات تبدیها، فيرجى منها أن تبلغ المكتب حتى ذلك أما الحكومات التي ليس لدیها أي تع
ن أساسًا مرضيًا لمناقشة المؤتمر في دورته الخامسة والتسعين التي ين المقترحيالنصتعتبر  تالتاریخ بما إذا آان
 .٢٠٠٦ یونيه /تعقد في حزیران

 باستشارتها قبل إعداد  منظمات أصحاب العمل والعمال التي قامتسّميویطلب إلى الحكومات أن ت
وهذه المشاورات مطلوبة أیضًا .  من النظام األساسي٣٩ من المادة ٦الصيغة النهائية لردودها عمًال بالفقرة 

 ١٩٧٦، )معایير العمل الدولية( من اتفاقية المشاورات الثالثية ٥من المادة ) أ)(١(بموجب الفقرة الفرعية 
 نتائج هذه المشاورات في نعكسوینبغي أن ت. ١٤٤ت على االتفاقية رقم ، بالنسبة للبلدان التي صدق)١٤٤ رقم(

 .ردود الحكومات
 

 



 

H:\Word\Arabic\Confrep\ILC95(2006)\IV(1)\Final\ILC95-IV(1)-05-06-300-Ar.doc 3 

 ١لفصل ا

 أعمال دورة المؤتمر الثالثة والتسعين بشأن 
  السالمة والصحة المهنيتين

 مقتطفات من تقرير لجنة السالمة والصحة المهنيتين
 في تألفت هذه اللجنةو. ٢٠٠٥ مایو/ أیار ٣١وم عقدت لجنة السالمة والصحة المهنيتين اجتماعها األول ی .١

 وتوخيًا).  عن العمال عضوًا٧١ عن أصحاب العمل و عضوًا٤٨ و حكوميًا عضوًا٧٣ ( عضوًا١٩٢البدایة من 
ت ولكل عضو عن أصحاب العمل اصوأ ٣٤٠٨إلحراز المساواة في األصوات، خصص لكل عضو حكومي 

 ،تمووقد عدل تشكيل اللجنة تسع مرات خالل الدورة، . تاوصأ ٣٥٠٤ ولكل عضو عن العمال  صوتًا٥١٨٣
 . من األعضاءتعدیل عدد األصوات المخصصة لكل عضووفقًا لذلك، 

 :انتخبت اللجنة هيئة مكتبها على النحو التاليو .٢

 ).عضو حكومي، هنغاریا(  A. Békés بكس. السيد أ :الرئيس
). أصحاب العمل، جنوب أفریقياعضو عن  (C. Lötter لوتر. السيد س : الرئيسنائبا

عضو عن العمال، الوالیات ( P. Seminarioسمناریو . السيدة ب
 ).المتحدة

 ).عضو حكومي، نيوزیلندا (A. Annakin أنكين. السيد أ :المقرر

 :  من األعضاء التالية أسماؤهمتتألفعينت اللجنة في اجتماعها التاسع لجنة صياغة و .٣

 )سویسرا (N. Kocherhansشرهانس آو. السيدة ن :عضو حكومي
 )آندا (N. Coteآوت . السيد ن :عضو عن أصحاب العمل

 ).بلجيكا( M. Leemansليمانس . السيد م :عضو عن العمال

إطار ترویجي "اللذان یحمالن عنوان ) ٢(والتقریر الرابع ) ١(وقد عرض على اللجنة التقریر الرابع  .٤
 أعدهما المكتب لمناقشة أولى للبند الرابع من جدول أعمال ین، واللذ"للسالمة والصحة المهنيتين

 قد وردتو. "هذا المجال في  ترویجيًا إطارًاحدد صك جدید یوضع - ناالسالمة والصحة المهنيت:"المؤتمر
 ). ٢( المكتب في التقریر الرابع قدمهااالستنتاجات المقترحة التي 

 .جلسة ١٣عقدت اللجنة و .٥

 مقدمة
 إیاهم بالعبء الذي تشكله الحوادث  مذآرًاممثل األمين العام، بالمندوبين،آا تكاال، رحب الدآتور جو .٦

وقد شكر الرئيس اللجنة على . مكتبهاهيئة  ثم شرعت اللجنة في انتخاب ومن. عالمال فيواألمراض المهنية 
بروح  مع أعضاء اللجنة ومع نائبيه وأعرب عن أمله في العمل ،انتخابها له، واعتبر ذلك شرفا عظيما له ولبلده

وبالوصول  آذلك عن التزامهم بالتعاون الفعال نائباهوعبر .  آما أعرب عن ثقته في نجاح اللجنةتعاونية بناءة،
 .إلى حصيلة ناجحة
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 عامةالمناقشة ال
في  اعتمد مؤتمر العمل الدولي فقد.  لبحثه اللجنةالمطروح علىموضوع ال ممثل األمين العام عرض .٧

ة للسالمة والصحة المهنيتين، آان الهدف منها وضع ثقافة وقائية يملستراتيجية عاإ ٢٠٠٣ه یوني/ حزیران
 وعلى مبدأ الوقایة ة وصحية آمنبيئةستراتيجية على الحق في إلوترآز هذه ا.  عليهاالمحافظةللسالمة والصحة و

لسالمة والصحة المهنيتين ایج ترو) ١: (ستراتيجيةإلوتتضمن ا. ونهج بنيوي إلدارة السالمة والصحة المهنيتين
) هذه اللجنةبحث موضوع (صكوك منظمة العمل الدولية مثل المعایير و) ٢ (؛من خالل التوعية والتعبئة

 وتنمية) ٤ (؛في مجال السالمة والصحة المهنيتينالتقنيان المساعدة والتعاون و) ٣ (ألدلة؛ واة الممارسومدونات
 .عاون الدوليالتو) ٥ (؛ ونشرهاإدارتهاالمعارف و

إطار ترویجي للسالمة والصحة "المعنون ) ١( التقریر الرابع ٢٠٠٤ یوليو /تموزفي وأصدر المكتب  .٨
 إطار ترویجي لوضع صك جدید بشأن التقنية والمقترحات المعلومات األساسيةالذي یقدم الكثير من و "المهنيتين

تم تلخيص قد  و.تباعهاإحول الخطوات التي ینبغي ویتضمن التقریر نفسه استبيانا . للسالمة والصحة المهنيتين
. "إطار ترویجي للسالمة والصحة المهنيتين" المعنون أیضًا) ٢( هذا االستبيان في التقریر الرابع لىالردود ع

 . اللجنةلمناقشة إضافة إلى استنتاجات مقترحة ،ویتضمن التقریر الثاني تعليقا أعده المكتب
صحة من خالل نهج السالمة وال توفر مستوى أفضل من عمل بيئاتتعزیز الهدف من الصك الجدید هو و .٩

 برامج وطنية خاصة بالسالمة والصحة المهنيتين والتحسين المستمر للنظم الوطنية ووضعبنيوي لإلدارة 
ترمي  ستراتيجية متوسطة األجلإوتعد البرامج الوطنية المذآورة برامج . الخاصة بالسالمة والصحة المهنيتين

أما . مع أهداف محددة وإطار زمني محددوذلك  ، الوطنيةالبرامجى جعل السالمة والصحة المهنيتين في مقدمة إل
 فتشمل التشریع المتعلق بالسالمة والصحة المهنيتين ،بالنسبة للنظم الوطنية الخاصة بالسالمة والصحة المهنيتين

 خدمات لك وآذ، مثل التفتيش،للقوانين ذات الصلةوآليات المشاورات الثالثية واآلليات التي تضمن االمتثال 
وینبغي أن تدعم البرامج والنظم الوطنية . المعلوماتالسالمة والصحة المهنيتين وجمع البيانات والتدریب و

الخاصة بالسالمة والصحة المهنيتين بعضها البعض وأن تكون اتفاقيات منظمة العمل الدولية وتوصياتها 
 .   تقوم عليه هذه البرامج والنظم وغيرها أساسًااومدونات الممارسة فيه

 شكل أّیدفمن البلدان من .  االستبيان آراء مختلفةلى ع بلدًا٩٢ في ردود تبالنسبة لشكل الصك، جاءف .١٠
شكل  أن بعض البلدان أیدت حين، في تفاقية أو اتفاقية مع توصية، آما عبرت عن ذلك معظم منظمات العمالاال
 في التقریر اقترح المكتبوقد . عالن، آما عبرت عن ذلك معظم منظمات أصحاب العملاإلأو ) فقط(توصية ال

لكن ممثل األمين العام أآد أن اللجنة هي التي .  اللجنةلمناقشةاتفاقية مصحوبة بتوصية آأساس ) ٢(الرابع 
 . خذه الصكأستقرر الشكل الذي سي

عن رئيس ال نائبةأصحاب العمل، الرئيس و نيابة عن مجموعة أصحاب العمل، نع رئيسالهنأ نائب  .١١
بعمل قيم قام المكتب ن إال  وق.العمال على تعيينهما وأعرب عن أمله في التعاون مع أعضاء اللجنة الحكوميين

بيد أن .  مداوالتها بالنجاحلضمان تكلل مسؤولية عظيمة تقع على عاتقهاالتقریر المقدم للجنة التي بوضعه  للغایة
 اعتماد نهج متكامل ألنشطة ٢٠٠٠وقد قرر مجلس اإلدارة سنة . زم االنفتاح أمام نهج جدیدةتحقيق ذلك یستل

 أوًال بحيث یكون ذلكمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالمعایير، یبدأ العمل به في مجال السالمة والصحة المهنيتين 
لتوافق القوي الذي تم التوصل إليه سنة أصحاب العمل اللجنة بانائب الرئيس عن ر ّآذو. سابقة لتفكير غير معتاد

 . للسالمة والصحة المهنيتين ترویجيًا إطارًاحدد بشأن صك جدید ی٢٠٠٣
 ، الوطنيةالبرامجالهدف من الصك الجدید هو ضمان إعطاء األولویة للسالمة والصحة المهنيتين في و .١٢
.  السالمة والصحة المهنيتينتحسينب االستراتيجيات الوطنية الخاصة بوضع االلتزام السياسي تشجيع لكوآذ

وعالوة على . وینبغي أن ترتكز هذه االستراتيجيات على ثقافة وقائية للسالمة والصحة وعلى نهج بنيوي لإلدارة
عن  أصحاب العمل ، تعبر مجموعةوبالتالي. ال تقييدي وذا مضمون ترویجي  ینبغي أن یكون الصك جامعًا،ذلك

 وتدعم. للجنة یقوم على مقترح یرمي إلى اعتماد اتفاقية أخرى مصحوبة بتوصية أن نقاش اخيبة أملها إذ ترى
 ولإلسهام إسهامًا حقيقيًا في إیاه الصك األنسب لتحقيق التغيير ة معتبر دعمًا قویًا اعتماد إعالٍنالمجموعة ههذ

 .السالمة والصحة في مكان العمل
أصحاب العمل على انتخابهما وشكرت المكتب ن عرئيس ال نائبالعمال الرئيس وعن رئيس الهنأت نائبة  .١٣

وأشارت إلى أن حمایة سالمة وصحة . ٢٠٠٥مارس / آذارعلى المناقشات التمهيدیة التي نظمها في شهر 
 بها منظمة العمل أنيطت التي الوالیة األساسية ال یتجزأ من  جزءًاعلى الدوامتشكل آانت وال تزال العمال 
 مع موت أآثر من مليوني رجل وامرأة آل سنة من جراء الحوادث قائمةلت لكن المشاآل مازاو ؛الدولية

لمخاطر لوقد زادت ممارسات العمل الجدیدة هي األخرى من تعرض العمال . العملالمتعلقة بواألمراض 
  ولهذا ینبغي أن ُتولى األولویة القصوى للوقایة.آخذة في الظهوروهناك أیضا مخاطر جدیدة . واألخطار المهنية
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 تعالج بعض الأن مقترحات المكتب تعتقد  أصحاب العمل بيد أن مجموعة. من الحوادث واألمراض المهنية
، ة وصحية عمل آمنبيئة العمل في  فيحقال: أيبما فيه الكفایة،  ٢٠٠٣العناصر التي سبق االتفاق عليها سنة 

 بشأن ة الثالثيالمشاوراتيات والمسؤوليات الخاصة بكل من الحكومات وأصحاب العمل والعمال، ووضع آل
مجموعة  تورأ. وتدابير اإلنفاذالسالمة والصحة المهنيتين، ومشارآة العمال وتمثيلهم على جميع المستویات 

 آاتفاقية ،بعين االعتبار أنه ینبغي أن یأخذ الصك الجدید صكوك منظمة العمل الدولية األساسية الموجودة العمال
، وأال یقتصر على ترویج  ویكون مكمال لهایستند إليهاوأن ) ١٥٥رقم  (١٩٨١السالمة والصحة المهنيتين، 

فإذا لم یكن للصك الجدید صلة بصكوك منظمة العمل الدولية الموجودة والمتعلقة .  فقطالبرامج والنظم الوطنية
ورغم ذلك .  فإنه سيقلل من شأن الحقوق والمبادئ التي تنص عليها تلك الصكوك،بالسالمة والصحة المهنيتين

العمال أنه ال ینبغي أن تكون الغایة من الصك الجدید هي فرض التزامات جدیدة على عن رئيس ال نائبةأآدت 
 .  وبالتالي ینبغي أن تكون االتفاقية سهلة للتصدیق عليها. الدول األعضاء وعلى أصحاب العمل

والمبادئ . توصيةتكملها اقية  صك جدید یأخذ شكل اتفاالقتراح القاضي بوضع العمال وأیدت مجموعة .١٤
، ووضع سياسات ة وصحية عمل آمنبيئةخذ في الحسبان في الصك الجدید هي ؤاألساسية التي یجب أن ت

، وجعل السالمة المنشأة على مستوى لك وآذ، السالمة والصحة المهنيتين على المستوى الوطنيبشأنوبرامج 
 حدید مسؤوليات آل من أصحاب العمل والحكومات والعمالتویتعين . والصحة المهنيتين في مقدمة األولویات

 تقدیم المعلومات والتدریبات في مجال لك، وآذالمنشأة على المستوى الوطني وعلى مستوى هم وحقوقهموواجبات
على جميع المستویات، وتمثيلهم  مشارآة العمال وممثليهم النص علىوینبغي . السالمة والصحة المهنيتين

 آما ینبغي أن یشمل اإلطار الترویجي سياسات ومبادئ أساسية وأن یربط. تعلق بمبادرات الوقایةالسيما فيما یو
 وببرنامج وطني یحدد األولویات واألهداف واللوائح بالنظام الوطني الخاص بالقوانين هذه السياسات والمبادئ

وستكون صكوك منظمة العمل . السالمة والصحة المهنيتين في مكان العمل تحسين  من أجلالمعالم المرجعيةو
 تحسين العمال على أنه ینبغي للصك الجدید  عنرئيسال نائبةورآزت . الدولية األخرى بمثابة أساس لهذا اإلطار
 المرسومة في برنامج العمل األهداف والمساهمة في تحقيق ة الوطنيیاتالسالمة والصحة المهنيتين على المستو

 .الالئق
لسالمة والصحة المهنيتين، الذي ل المعهد الوطني التي أنيط بهامهام وصفًا للر مصل العضو الحكومي وقدم .١٥

 ومهمته مساعدة المنشآت على آل المستویات في مجال ١٩٦٩فقد ُأسس هذا المعهد سنة . یمثله هذا العضو
ة المهنيتين السالمة والصحة المهنيتين على القيام بدراسات ميدانية وأبحاث للتعرف على مشاآل السالمة والصح

ویشارك المعهد أیضا في تدریب الخبراء وفي أنشطة زیادة التوعية بالسالمة . وإیجاد الحلول المناسبة لها
من  ومشارآة ًا إستراتيجيًا أنشطة الترویج تخطيطتتطلبو.  المعایير وجمع البياناتوضعوالصحة المهنيتين و

 بما في ،یج للسالمة والصحة المهنيتين مشارآة الجميعلترولجيد الوطني الطار اإل یتطلب آما .جميع األطراف
 ). والتلفزیونةفاالصح(ذلك المنظمات غير الحكومية ووسائل اإلعالم على وجه الخصوص 

  عامًا٥٠ليابان إن بلده قد وضع أول خطة للوقایة من الحوادث الصناعية منذ لقال العضو الحكومي و .١٦
ولكي یراعي وعلى آل حال، . لمهنيتين قد أثبت فعاليته الكبيرةلسالمة والصحة الوإن وجود برنامج وطني 

الصك الجدید الذي تناقشه اللجنة االختالفات الوطنية، ینبغي أن یتضمن الحد األدنى من المتطلبات وأن یكون 
  بشأن نظموقد سبق لليابان أن صاغت مبادئ توجيهية.  حتى تتمكن آل الدول األعضاء من تطبيقه ومرنًابسيطًا
 آما وضعت جمعيات السالمة والصحة المهنيتين في المجال الصناعي نظمها ، السالمة والصحة المهنيتينإدارة

وأثنى على المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية آأهم . على أساس المبادئ التوجيهية الوطنيةبها الخاصة 
الحریر الصخري  التصدیق على اتفاقية  أن حكومته على وشكسترعى االنتباه إلىوأ. جع في هذا الشأنرم
 .  وتقدم بالشكر للمكتب على مساعدته خالل هذه العملية).١٦٢رقم ( ١٩٨٦، )األسبستوس(
 البحث عن آلية  إزاء٢٠٠٣ عامفي الذي اتخذته  موقف حكومتها تأآيدسویسرا ل العضو الحكومي عادتأ .١٧

 أن هناك إذ وتوصية جدیدتين،رة اعتماد اتفاقية تعارض حكومتها فكو. للترویج للسالمة والصحة المهنيتين
قليلة  ات إال على تصدیق الكثير منهالم یحصلالتي  بالسالمة والصحة المهنيتين والمتعلقةصكوك ال الكثير من
وعبرت عن أسفها ألن المكتب . ت وقائية عمليةاجراءإ توفر وبالتالي تفضل حكومتها اعتماد آليات جدیدة للغایة،

حكومتها اعتماد صك وستساند .  لتوفير إطار ترویجي للسالمة والصحة المهنيتينآثر تجدیدًاأ بًاللم یدرس س
 .ت وقائية عمليةاجدید في شكل إعالن معزز بإجراء

 على الحاجة هولندا بالحاجة إلى إطار ترویجي للسالمة والصحة المهنيتين، مشددًالأقر العضو الحكومي و .١٨
 ألن اللجنة لم تكن بصدد مناقشة اتفاقية موحدة بشأن السالمة والصحة أملهخيبة وعبر عن . إلى المرونة
 حكومته اعتماد صك جدید في شكل توصية أو ستساند ،المرونةتوفر ومراعاة لذلك وللحاجة إلى . المهنيتين
 . فقطإعالن
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 أمر هومهنيتين الصحة السالمة وال ضمان مستوى أفضل منأن بستراليا ألأفادت العضو الحكومي و .١٩
أمام اللجنة لوضع صك ترویجي جدید للسالمة  هناك اآلن فرصة فریدة  وأن؛حكومتهایحظى بأهمية آبرى لدى 

بما أن و ،لكنو. نشودةلنتائج المأن یكون هناك وعي با من المهم ه وأن،والصحة المهنيتين آمبدأ أساسي
العضو  تساءلت ات، فقدتصدیققليل جدًا من البعدد  إال السالمة والصحة المهنيتين لم تحظاالتفاقيات المتعلقة ب

 بشأن السالمة والصحة المهنيتين ألنه ليس من تينعن جدوى اقتراح المكتب التفاقية وتوصية جدیدالحكومي 
أآبر وذهبت إلى القول إنه ینبغي إتاحة . السالمة والصحة المهنيتينتعزیز إجراء التحسينات على شأن ذلك 

أن یأخذ  - وهي تضع ذلك في الحسبان � تقترح حكومتها ا ولذ.لجدید للتصدیق عليه أمام الصك اسانحةفرصة 
العالمي الرامي إلى توفير العمل الالئق الذي تستند إليه منظمة العمل الدولية في تحقيق هدفها الصك شكل إعالن 
یر مماثلة لتلك التي ُتطبق وینبغي أن ینص مثل هذا اإلعالن على ترتيبات للمساءلة وتقدیم تقار. هو العمل اآلمن

وینبغي أن یشجع على التقيد بالمبادئ التي . المبادئ والحقوق األساسية في العملبشأن في إطار متابعة اإلعالن 
على وضع وتنفيذ سياسة عامة وطنية تعنى بالسالمة آحد أدنى ، وأن ینص ١٥٥تنص عليها االتفاقية رقم 

 وذلك بالتشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال، ومراجعة ،ءوالصحة المهنيتين في آل الدول األعضا
 االبتعاد أصحاب العمل والعمال فيما یخص التزاماتهم القانونية، وحق العمال في توجيهدوریة للسياسة العامة، و

 فيما یتعلق بالسالمة والصحة عن طریق التعليم وزیادة سليمةعن حاالت العمل الخطرة، والترویج لممارسات 
 الدول األعضاء التي لم تصادق إلى، وأن یطلب ١٥٥وینبغي الشروع في حملة ترویجية لالتفاقية رقم . التوعية

 السالمة والصحة بشأنإلعالن اأن یحتوي وینبغي .  حول التقدم المحرز بهذا الشأن سنویًاعليها أن تقدم تقریرًا
وینبغي أن تكون عملية .  لتنفيذ مبادئ هذا اإلعالنتقاریر عن الجهود المبذولةعلى آليات لتقدیم الالمهنيتين 

 قالتو.  الدول األعضاء من تحقيق مبادئ اإلعالن في فترة زمنية معقولةبما فيه الكفایة آي تتمكنالمتابعة مرنة 
  وحدها، مسؤولة آل الدول األعضاء، وليس تلك التي صادقت على االتفاقياتیجعلن من شأن هذا اإلجراء أن إ

 .السالمة والصحة المهنيتين تحسين ود التي تبذلها من أجلعن الجه
 ،نيوزیلندا مساندة حكومته لوضع صك ترویجي للسالمة والصحة المهنيتينل العضو الحكومي وأبدى .٢٠
قدم و. أة لبرامج عمل على المستویين الدولي والوطني وعلى مستوى المنش جامعًا الصك الجدید إطارًاألن یوفرو

ستراتيجية للسالمة  إتي تبذلها حكومته بالتعاون مع العمال وأصحاب العمل من أجل وضعلجهود الل وصفًا
ویشمل جزء من هذه . ٢٠١٥ عام حتى  بهاوالصحة المهنيتين في مكان العمل في نيوزیلندا یجري العمل

وقال إن . تينتكوین لجنة استشاریة من الخبراء الوطنيين في مجال السالمة والصحة المهنيآذلك ستراتيجية إلا
) ١: (ستراتيجية، أربعة دروس یمكن للجنة أن تضعها في الحسباناإلهذه وضعها لدى حكومته استخلصت، 

ینبغي وضع إطار ) ٢(؛  من قبل الجميع على الصك الجدیدللموافقة المعنية األطرافبد من استشارة آل  ال
ینبغي أن یكون هناك ) ٣(؛ للتدخالتية النسبية األهم المجاالت ذات األولویة دون تحدید شامل لإلجراءات یحدد

فعالة للموظفين المشارآة الآما أن .  التقدم المحرزرصد ینبغي أیضًا) ٤(زیادة التوعية؛ عنصر من عناصر 
وإعطاء أهمية آبيرة للممارسات الجيدة في مجال السالمة والصحة المهنيتين وإبراز الصلة بين هذه الممارسات 

وقال إنه من المهم جدا أال ُینظر إلى السالمة والصحة المهنيتين آعنصر قائم .  آلها أمور أساسيةوبين اإلنتاجية،
 أن یأخذ الصك الجدید وتؤید حكومته. بذاته، بل آعنصر یساهم مساهمة جوهریة في اإلنتاجية في مكان العمل

 .شكل اتفاقية وتوصية
للدول األعضاء في السوق المشترآة الحكوميين ء األعضاألرجنتين، متحدثا باسم لقال العضو الحكومي و .٢١

 ،إن حكومته تقوم بعمل جبار من أجل ترویج السالمة والصحة المهنيتينفي اللجنة المخروط الجنوبي لبلدان 
تشمل تدریب المعلمين والبحث في مجال الحوادث والحد منها، وآذا برامج التي وإنها تبنت العدید من البرامج 

آما خصصت حكومة األرجنتين أسبوعا للسالمة والصحة المهنيتين، . لصغيرة والمتوسطةخاصة بالمنشآت ا
 وقد وقعت حكومة األرجنتين اتفاقا تعتمد بموجبه المبادئ . أبریل/ نيسان٢٨ و٢١بين ما ُینظم آل سنة 

المؤسسة التي معه ستصبح ، مما نظم إدارة السالمة والصحة المهنيتينبشأن التوجيهية لمنظمة العمل الدولية 
ید أن یأخذ الصك ؤحكومته توقال إن . ینتمي إليها العضو الحكومي الهيئة الرئيسية إلصدار الشهادات للمنشآت

 .الجدید شكل اتفاقية وتوصية
 بينت أن هناك ٢٠٠٤جنوب أفریقيا الوضع في بلده حيث ُأجریت دراسة سنة لضو الحكومي عرض العو .٢٢

وستكون األولویة للقطاعات ذات . ثالثة قطاعات ذات مخاطر ثانویةأربعة قطاعات ذات مخاطر عالية و
السالمة والصحة بشأن  ًاوقد سبق لجنوب أفریقيا أن وضعت اتفاق. المخاطر العالية في السنوات الخمس المقبلة

د وفيما یخص الصك الجدی.  الشرآاء االجتماعيون الثالثةاالمهنيتين، وهو بمثابة وثيقة توجيهية، وقع عليه
فكرة إطار ترویجي في هذا السياق  جنوب أفریقيا تدعمو. ع التحسين المستمريشجت المقترح، من المهم جدًا

آما ینبغي أن . مستوى البرنامج الوطني والنظم الوطنيةعلى تحسين بالتدریج عمل للسالمة والصحة المهنيتين ی
ید أن یأخذ ؤهذا فإن حكومة جنوب أفریقيا تول. واسعنطاق یتسنى اعتماده على لكي  یكون الصك الجدید مرنًا

 .الصك الجدید شكل اتفاقية وتوصية
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 لهند إن بلده تعتمد اعتمادا آبيرا على صكوك منظمة العمل الدولية، خصوصًالقال العضو الحكومي و .٢٣
ر بشأن السالمة والصحة المهنيتين تأثياألآثر حداثة لصكوك هذه اولبعض من . عند وضع التشریعات الوطنية

وبخصوص التصدیق على . السالمة والصحة المهنيتين في الهندتي توضع بشأن  الة الجدیداتآبير على التشریع
العضو وذآر . لدى توافق آراء جميع أصحاب المصلحةإن ذلك لن یتسنى إال قال اتفاقيات منظمة العمل الدولية، 

ند أن الثراء االقتصادي لن یتحقق إال بوجود قد أدرآت اله فل١٥٥ االتفاقية رقم ،على سبيل المثال ،الحكومي
الهند أن یأخذ ؤید وت.  وبالتالي بتحسين مستوى الحياة المهنية،للسالمة والصحة في مكان العملرفيعة معایير 

 .الصك الجدید شكل اتفاقية وتوصية
يها أعضاء من  ینتمي إلمهنيةمنظمة تمثل أوضح ممثل اللجنة الدولية للسالمة المهنية أن هذه اللجنة و .٢٤
 وأشار إلى أنه ینبغي ،بر عن مساندة اللجنة الدولية للسالمة المهنية للصكوك المقترحةوّع.  بلد تقریبا١٠٠

 بعين  المصاحبة لها)١٧١رقم ( والتوصية )١٦١رقم ( ١٩٨٥أخذ اتفاقية خدمات الصحة المهنية، لالتفاقية أن ت
وأآد على أهمية . ن بعضها البعضاية والتوصية المقترحتویجب أن یساند هذان الصكان واالتفاق. االعتبار

خدمات الصحة المهنية في أماآن العمل، بما فيها أماآن العمل الصغيرة وأماآن العمل في االقتصاد غير المنظم 
وحث على تطویر خدمات الصحة المهنية بموازاة تفتيش . أن هذه الخدمات تكمل نظام التفتيشإذ  ،وفي الزراعة

 بوجه خاص إلى المشاورات مع الجمعيات المهنية شيراالتفاقية المقترحة تكون ل أعرب عن سروره وقد .العمل
 .نيشرآاء استشاریآالمعاهد الوطنية للصحة المهنية في هذا السياق  وذآر ،بشأن السالمة والصحة المهنيتين

 بالتعاون مع ،ولية للسالمة المهنية أعدت اللجنة الد،عاململيارات ثالثة الخدمات الالزمة لتلبية لوتوخيًا  .٢٥
یوفر من شأنه أن  للخدمات األساسية للصحة المهنية ًا مفهوم،منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية

لكنه و هذا المفهوم على مبدأ الوقایة، رآزوی.  آافية حتى اآلنخدماتتقدم لهم للعمال الذین فعالة التكلفة خدمات 
أن من شأن تخفيض التكاليف الناتجة عن اإلصابات إذ ، يةخدمات العالجالة إلى حاجتصدى أیضًا للسي

ومن شأن المبادئ التوجيهية للخدمات األساسية . واألمراض أن یزید من الموارد المخصصة للجانب الوقائي
دما أآد ممثل وعن. تطبيق هذه الخدماتعن آيفية العملية والوسائل للصحة المهنية أن تزود البلدان بالتوجيهات 

اللجنة الدولية للسالمة المهنية على مشارآة أصحاب العمل والعمال في تنفيذ برامج السالمة والصحة المهنيتين، 
واختتم آلمته بالقول إن تطویر السالمة والصحة المهنيتين . في ذلكدعا أیضا إلى مشارآة الخبراء للمساعدة 

لثالثين المؤسسة تحت إشراف اللجنة الدولية للسالمة المهنية األربع واجان لال وأشار إلى ،عملية متواصلة
 .مساعدةالمعلومات وللآمصادر 

 لتوفير الدعم المهني ١٩٧٢ عام تأسست رابطةالدولية لتفتيش العمل أن هذه الرابطة أوضح ممثل الو .٢٦
تبادل ل ةفرصتاحة الإتعزیز األهلية المهنية لدى أعضائها، ورابطة في أهداف التتمثل و. لدوائر تفتيش العمل

، ونشر المعلومات عبر موقعها على اإلنترنت وعبر منشوراتها األخرى، وتشجيع تعاون أقوى بين خبراتال
 وثيقة عضو من جميع أقطار العالم، بشراآة ١٠٠، التي تضم اآلن أآثر من رابطةوقد عملت ال. رابطةأعضاء ال

قامت و. منظمة استشاریة دولية غير حكوميةفة ص على ١٩٧٨ في عاممع منظمة العمل الدولية وحصلت 
 بما في ذلك المؤتمرات ،بمجموعة من األنشطة - خالل برنامجها على مدى السنوات الثالث األخيرة -رابطة ال

ویتم اآلن الترآيز بشكل خاص على . خرى لألعضاءاألدعم الخباریة وأنشطة اإلرسائل الوالندوات ونشر 
في مبنى منظمة العمل  - التي تعقد آل ثالث سنوات �مؤتمرها وجمعيتها رابطة د التعقوس. األنشطة اإلقليمية

التي تواجه  معالجة البرامج الوطنيةلتحدیات الجدیدة ولتصدي ل ل٢٠٠٥ة یوني/ حزیران  ١٥ إلى ١٣الدولية من 
.  محددةقطاعات والخاصة بمخاطروالصحة المهنيتين وتنفيذها واالستراتيجيات إدارات تفتيش العمل للسالمة 

توصل بعد إلى تحدید موقفها بوضع إطار ترویجي للسالمة والصحة المهنيتين، إال أنها لم ترابطة وقد رحبت ال
 .بخصوص صيغة الصك

 في القطاعات التي یمثلها االتحاد ينلمأن العاألخشاب وا االتحاد الدولي لعمال البناء أوضحت ممثلةو .٢٧
للغبار ألخشاب وا فغالبا ما یتعرض العمال في قطاعات البناء. ن األآثر خطورةبين العاملين في المهعدون من ُی

بسبب آل یوم  شخص ٣٠٠ إذ یموت زهاء، )االسبستوس( بما فيها الحریر الصخري ،والمواد الكيمائية
م وأعربت عن قلقها بشأن استمرار استخدا.  في قطاع البناء آل هؤالء تقریبًایعمل و،التعرض للحریر الصخري

 في حين ُمنع استخدام هذه ،الحریر الصخري، وخصوصا في شكل إسمنت الحریر الصخري، في البلدان النامية
 . المادة في البلدان الصناعية

للعصر، واآبة اتفاقيات منظمة العمل الدولية مناسبة ومألخشاب وا االتحاد الدولي لعمال البناء اعتبرو .٢٨
وینبغي أن تنص االتفاقية .  توصيةهاكملتح اتفاقية اقتردعم ا االتفاقيات ولكنه دعا إلى تنفيذ أآثر فعالية لهذهو

الجدیدة على المبادئ األساسية للسالمة والصحة المهنيتين وتحدد الحقوق والمسؤوليات والواجبات، مع التأآيد 
متعلقة ، والحق في الحصول على المعلومات والتدریبات الة وصحيةعمل آمنبيئة على الحق في العمل في 

بالمخاطر وبكيفية الوقایة منها، والحق في المشارآة والتمثيل في أمور السالمة والصحة، والحق في رفض 
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وقد أثبتت اللجان المشترآة .  مشارآة العمال في السالمة والصحة المهنيتين أمرا أساسياواعتبرت. العمل الخطر
 على األقل  بالنسبة للشرآات الكبرىهذه اللجان ءنشاآما أن القانون یطالب بإجدواها، لعمال األصحاب العمل و
إقليمين للسالمة تستهدف بالخصوص الشرآات مثلين ودعا االتحاد إلى دعم تأسيس شبكة م. في الكثير من البلدان

 في آل ١٩٧٤عام  في قطاع الغابات ومنذ ١٩٤٧عام وجد مثل هذه الشبكة في السوید منذ تو. الصغيرة
 .البتكاریةالمزید من مثل هذه الخطط ا وضع دعت إلىو. القطاعات

صياغة آل البلدان على تشجع حكومتها وقالت إن . لصين اعتماد صك جدیدل العضو الحكومي ودعمت .٢٩
في الصين ما بين التي یعتزم اتخاذها المتخذة أو لتدابير وتحدثت عن بعض ا. سياسات وبرامج وطنية وتنفيذها

أنه سيكون رأت و. ة التوفيق بين تطور المجتمع واالقتصاد في بلدهاوشددت على أهمي، ٢٠١٠و ٢٠٠٣ عامي
 ألن بلدان ،على المبادئلم یكن تقييدیًا، بل یرآز على الحكومات التصدیق على الصك الجدید إن ألیسر من ا
ة في الوقت الذي تعيش فيه تغيرات تكنولوجية واجتماعية واقتصادینمية مستویات مختلفة من التشهد العالم ت
 .مستمرة
ألردن بالتعاون الكبير لبلده مع منظمة العمل الدولية ومع المنظمات األخرى لر العضو الحكومي ذّآو .٣٠

ن األردن صادق على عدد من االتفاقيات المتعلقة بالعمل، قال إالعاملة في مجال السالمة والصحة المهنيتين، و
على العمال بالنسبة ات السالمة والصحة المهنيتين معلومتوزیع ویأتي . )٨١رقم  (١٩٤٧آاتفاقية تفتيش العمل 

العمل كتب من قبل م وقد تم االعتراف بالمعهد الحكومي للسالمة والصحة المهنيتين. یاتوفي مقدمة األوللبلده 
تخصيص أسبوع للسالمة ما و. إلقليمالدولي لقدرته على العمل آمرآز موارد بالنسبة للبلدان األخرى في ا

 .دليل آخر على التزام األردن في هذا المجالسوى تين  والصحة المهني
طليعة لمكسيك من جدید على التزام بلده بالسالمة والصحة المهنيتين بجعلهما في لأآد العضو الحكومي و .٣١

لحادیة بين الدورة اما ورأى أن العمل المنجز . األولویات في سياسة العمل وفي السياسة العامة بصفة عامة
في اآلراء بين الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية بشأن تقاربًا آبيرًا ورة الثالثة والتسعين یعكس والتسعين والد

إعطاء المزید من األولویة للسالمة والصحة المهنيتين في السياسة العامة، وإشراك أصحاب العمل والعمال في 
يتين، ووضع أطر معياریة  أآثر فعالية على رسم تلك السياسة، والترویج لثقافة وقائية للسالمة والصحة المهن

التي بيد أن هناك الكثير من األمور . ستراتيجية عالميةإنهج متكامل ووجود المستویين الوطني والدولي، وأهمية 
نهج ال و المعایير؛ ئتجزواتفاقية غير فعالة ألنه ال یمكن التصدیق عليها أو تنفيذها؛ وضع :  وهيینبغي تجنبها
 طبيعة ياعتماد صك ذوبيروقراطيات جدیدة؛ واستحداث في بلدان العالم؛ نمویة مستویات التالف یراعي اختال

اآلراء أو وجهة  حكومة المكسيك أن یأخذ الصك شكال یعكس توافق ؤیدولهذه األسباب آلها ت. ترویجيةتقييدیة ال 
 .نظر التيار الغالب في اللجنة

، أنه، منذ اجتماع ١ سم األعضاء الحكوميين األفارقة في اللجنةلسنغال، متحدثا بالأشار العضو الحكومي و .٣٢
، اتفقت البلدان األفریقية على اعتماد صك بشأن السالمة ٢٠٠٥  أبریل/نيسانرغ في شهر وبسنیوهقمة في لل

 وليوینبغي أن ی. اجات القطاع غير المنظم والمنشآت الصغيرة والمتوسطةتيحتلبية ا لموجهوالصحة المهنيتين 
آما . عامتدریب العمال، وأن یكون مثل هذا التدریب جزءا من برنامج وطني أولویة قصوى لصك الجدید ال

بطریقة تدریجية لضمان آذلك  هذا البرنامج بتشاور مع الشرآاء االجتماعيين، وأن ینفذ صاغینبغي أن ی
 القضاء على المخاطر  یهملوأالوینبغي أن یرآز هذا البرنامج على خدمات الصحة المهنية، . استمراره

 فمن المستحيل الحدیث عن الصحة في مكان العمل دون ،وعالوة على ذلك. الصناعية الكبرى أو الحد منها
ن اخذ السالمة والصحة المهنيتؤوُیستخلص من آل هذه االعتبارات أنه یجب أن ت. األیدز وفيروسهالتفكير في 

 . توصيةهاكملتلذا فإن الشكل األنسب للصك هو اتفاقية  و.مأخذ الجد من قبل الدول األعضاء قدر اإلمكان
األعضاء في السوق دول لللبرازیل، متحدثة باسم األعضاء الحكوميين لأوضحت العضو الحكومي و .٣٣

یضطلع المخروط الجنوبي في اللجنة، أن عالقات العمل في بلدها تشكل جزءا من نظام مرآب المشترآة لبلدان 
 أما وزارة العمل . بأدوار یحددها القانون؛ ویطلب من الدولة حل النزاعاتفيهلفة من المؤسسات المختالكثير 

واستعرضت . ظروف العمل نتيجة تفاوض جماعيتحدد فتضمن احترام وتنفيذ حقوق العمال؛ ویمكن أن 
فللعمال . ٢٠٠٥ عام و١٩٤٣عام حصيلة تطور سياسة وأنظمة السالمة والصحة المهنيتين في الفترة ما بين 

وقد تحول تفتيش العمل من نظام عشوائي ذي تأثير ضئيل إلى نظام . حق جماعي في ظروف عمل آمنة وصحية
وبات من الواضح اآلن أن صياغة سياسة . وتحظى فيه النقابات بدور فعالبدرجة أآبر،  اتشاورمیعتمد على ال

آما ینبغي أن . تعددة التخصصاتمأن تكون بين القطاعات ومشترآة السالمة والصحة المهنيتين یجب أن تكون 
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 رون، آوت دیفوار، آينيا، ليسوتو، مªالي، مدغªشقر، مªصر،   يالكام الدیموقراطية، جنوب أفریقيا، زمبابوي، السنغال، سوازیلند، غابون، 
 .بيق، ناميبيا، النيجر، نيجيریامموزا مالوي، المغرب،
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ستحدث والهدف المنشود هو ثقافة ت.  وأن تكون األفضلية للوقایة على الحمایة والتعویضمتوافقةتكون اللوائح 
صحة وسالمة مكان العمل استثمارا یزید من قيمة منتجاتهم؛ فيها أصحاب العمل عتبر یفرص العمل؛ وفيها 
وعبر وفد البرازیل عن . فضلاألعمل ال في العمل بفضل ظروف ىبالمزید من الرضمعها شعر العمال یو

 لكل الصكوك السابقة المتعلقة بالسالمة  متكامًالوفر إطارًایو توصية هاكملتتفضيله لصك یأخذ شكل اتفاقية 
 .والصحة المهنيتين

 استبيان  موقف حكومته الذي اتخذته عند ردها علىلى عًامجددالتأآيد لبنان لالعضو الحكومي وأعاد  .٣٤
وأقر أن الدول . توصيةتكملها أي ضرر في صياغة اتفاقية جدیدة فيه رى تمكتب العمل الدولي، والذي ال 

األعضاء تولي أهمية آبيرة للسالمة والصحة المهنيتين تتجلى في القوانين المتعددة في آل بلد والمتعلقة بجوانب 
لسالمة والصحة المهنيتين آخذة بمبدأ الوقایة خير من وتولي حكومته أهمية آبيرة ل. مختلفة من هذا الموضوع

 ،وقد خصص قانون العمل اللبناني فصال آامال للسالمة والصحة المهنيتين ینطبق على جميع العمال. العالج
ویوجد في وزارة العمل وحدة تفتيش العمل .  ویشمل قائمة باألمراض المهنية،النساء واألحداثمن بمن فيهم 

وال بد من . معایير العمل الدولية في مجال السالمة والصحة المهنيتيناالمتثال ل صدة ترإضافة إلى وحد
ولهذا فإن تنفيذ المعایير الدولية یجري بصورة بطيئة دائما، االعتراف بأن هناك جهات ال تقوم بمسؤولياتها 

وفي . ة والصحة المهنيتين وضعت وزارة العمل خطة وطنية للسالم،العتباراألمر بعين اومع أخذ هذا . ومجهدة
یمتثل اإلشراف الكافي لكي  یجب على أصحاب العمل توفير السالمة والصحة المهنيتين لعمالهم وآذا ،هذا النظام

 وأیضا التأآد من أن أصحاب ، آما یجب على العمال مراعاة القواعد.العمال لقواعد السالمة والصحة المهنيتين
 المعایير الدولية بتنفيذوال ینطبق التزام حكومته . ا تعزیز دور تفتيش العملوقد تم أیض. العمل یراعونها آذلك

وللجان السالمة والصحة المهنيتين في مكان . المهاجرینعلى القوة العاملة الوطنية فقط، بل أیضا على العمال 
 الدور الهام اهاعتبارأن تأخذ في وأخيرا حث اللجنة على . العمل مساهمة آبيرة في ضمان ظروف عمل الئقة

 .الذي یمكن لوسائل اإلعالم أن تلعبه في زیادة الوعي العام بأهمية السالمة والصحة المهنيتين
للدول األعضاء في السوق روغواي، متحدثا باسم األعضاء الحكوميين وألرأى العضو الحكومي و .٣٥

لية تبين مدى أهمية اتخاذ  المخروط الجنوبي في اللجنة، أن إحصائيات منظمة العمل الدوالمشترآة لبلدان
هناك وقال إن . توصيةتكملها اتفاقية تأیيده لشكل الحكومات إلجراءات من أجل تحسين الوضع، وأعرب عن 

 آما ینبغي تنظيم ،حاجة إلى معایير وصكوك واضحة للنهوض بالسالمة والصحة المهنيتين في الدول األعضاء
ومن شأن تحسين ظروف العمل أن یعزز . مة والصحة المهنيتينأنشطة ترویجية تكميلية، آاليوم العالمي للسال

أیضا السالمة والصحة والیتها لجنة ثالثية لعالقات العمل تشمل  وقد شكلت حكومة أوروغواي. عالقات العمل
 .المهنيتين

 وضع صك ترویجي للسالمة والصحة المهنيتين وأن ؤیدبلده ت أنبكندا لالعضو الحكومي  صرحو .٣٦
وقال إن حكومته . م دائما بالنهوض بالسالمة والصحة المهنيتين من خالل قوانينها ولوائحها الوطنيةحكومته تلتز

جدید شكل إعالن، لكنها ستساند قرار اللجنة إن هي اختارت شكال آخر للصك، شریطة الصك التفضل أن یأخذ 
یسهل لكي ید واضحا وبسيطا وینبغي أن یكون الصك الجد. ال تقييديأن یكون صكا جامعا ذا مضمون ترویجي 

 . الوعي العالمي والنهوض به، وأن یكون بمثابة نقطة انطالق نحو إذآاء فهمه على الجميع
دستورها في لوالیات المتحدة إلى األهمية التي توليها منظمة العمل الدولية لأشارت العضو الحكومي و .٣٧

أنه سيمكن ، إذ  مهمًا سيكون أمرًا ترویجيًاًاللسالمة والصحة المهنيتين، وقالت إن وضع صك جدید یحدد إطار
 االستنتاجات ه یبدو أنبيد أن. منظمة العمل الدولية من مساعدة الدول األعضاء على وضع نظمها الوطنية

المقترحة تحتوي على أحكام سبقت تغطيتها في صكوك سابقة، وعلى وجه التحدید في اتفاقية السالمة والصحة 
المقارن التحليل من ذلك تبين  المصاحبة لها، آما یمكن )١٦٤رقم (والتوصية ) ١٥٥رقم  (١٩٨١ ،المهنيتين

ولهذا فإن حكومتها تفضل صكا . لصكوك المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتينلالذي أجراه مكتب العمل الدولي 
ن وهما إعالن وقالت إن منظمة العمل الدولية استخدمت صيغة اإلعالن في مناسبتي. جدیدا یتخذ شكل إعالن

وقالت إن هذین اإلعالنين قد . ١٩٩٨ وإعالن المبادئ والحقوق األساسية في العمل سنة ١٩٤٤دلفيا سنة الفي
، وأن نفس النموذج سيكون  آذلكساعدا على تعزیز الوعي باتفاقيات العمل الدولية األساسية وبحقوق العمال

 . أیضا ناجحا في مجال السالمة والصحة المهنيتين
 هيئة جدیدة ٢٠٠٢جمهوریة فنزویال البوليفاریة اللجنة أن بلده قد أنشأت سنة لبر العضو الحكومي أخو .٣٨

 وهي المعهد الوطني للسالمة والصحة المهنيتين، وأنه تم إحراز تقدم آبير في هذا ،للسالمة والصحة المهنيتين
 بشأن وهناك قانون جدید ،ا قانونيافعلى سبيل المثال تم تعریف السالمة والصحة المهنيتين تعریف. ضمارالم

مهام هذه الهيئة، التي تشمل صياغة القوانين ل ًاوصفقدم و. السالمة والصحة المهنيتين یخضع لدراسة البرلمان
وقال إن األولویة خصصت ألربعة .  لإلعالم والتدریبتقنيةتفتيش ووضع برامج الواللوائح، وتنسيق خدمات 

، وعلم األوبئة والتحقيقات، واالتصال األرغونومياتن واوالصحة المهنيتالسالمة والطب، : مجاالت وهي
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 ،واألجزاء المكونة للبرنامج الوطني هي النهوض بالصحة، والحد من الحوادث واألمراض المهنية. والبحث
 وهناك ستة قطاعات تشكل مواضيع ذات أولویة في البرنامج.  تثقيف العمال وأصحاب العمل وإشراآهملكوآذ
، والبناء، وخدمات الصحة، )النفط والكهرباء والحدید والصلب واأللمنيوم(الصناعات األساسية : يوه

وقال إن حكومته تفضل اعتماد اتفاقية آصك جدید من أجل وضع إطار ترویجي . والتصنيع، والزراعة والتعليم
 .في مجال السالمة والصحة المهنيتين

األعضاء في دول لل، متحدثا باسم األعضاء الحكوميين ترینيداد وتوباغولأشار العضو الحكومي و .٣٩
 وأآد على تصدیق جماعته ،، إلى التزام جماعته باتفاقيات منظمة العمل الدولية٢ الجماعة الكاریبية في اللجنة

السالمة تحسين مستویات  وقال إن جماعته ملتزمة ب. على نطاق واسع العمل الدولية األساسيةاتعلى اتفاقي
ولألسف لم تصدق أي من دول جماعته على االتفاقية رقم . مهنيتين وإن هناك حاجة إلى نهج متكاملوالصحة ال

وبفضل مساعدة مكتب .  أساسيًاوحقًاة رغم ذلك فإن جماعته تعتبر السالمة والصحة المهنيتين أولویوب. ١٥٥
 ُوضع تشریع نموذجي ،كاریبيةواألمانة اإلقليمية لدول الجماعة البورت أوف سبين منظمة العمل الدولية في 

 ًاآما سنت ترینيداد وتوباغو قانون. ٢٠٠١البهاما سنة جزر للسالمة والصحة المهنيتين تحول إلى قانون في 
ویناقش البرلمان البربادوسي أیضا مشروع قانون بشأن السالمة . ٢٠٠٤بشأن السالمة والصحة المهنيتين سنة 

 وأنه تم مسبقا إدراج ، یخضع التشریع للتعدیل المستمر،یخص سورینام فيما ،وأوضح أنه. والصحة المهنيتين
وفيما یخص جامایكا فقد تمت صياغة مشروع قانون جدید بشأن السالمة . قائمة األمراض المهنية في التشریع

 واسترعى اهتمام اللجنة إلى أن قانون ترینيداد وتوباغو. والصحة المهنيتين وسوف یقدم للبرلمان عما قریب
 وأآد أن ارتفاع التكاليف التي یتطلبها تعدیل أماآن ،لم یدخل حيز التنفيذ ألنه ال یمكن إنفاذ أحكامه ٢٠٠٤لسنة 

فحتى . العمل لكي تطابق المعایير الجدیدة هو واحد من األسباب التي تحول دون دخول هذا القانون حيز التنفيذ
ها فياختبار السالمة والصحة المهنيتين لدى إجراء  الجدیدة لم تكن تستجيب للمعایير، مثًال، مرافق وزارة العمل

آل التشریعات ذات الصلة في دول الجماعة الكاریبية العناصر األساسية تتضمن و. بموجب القانون الجدید
في حالة الدول الصغيرة إال إذا آانت مدعمة وال یمكن تطبيق هذه العناصر . لترویج السالمة والصحة المهنيتين

 مثل هذه الحملة توفرواقترح أن . ني آاف إلنشاء المؤسسات الالزمة إلنفاذ القوانينتق وآان هناك تعاون ،بحملة
التي ستعمل مع مالئمة وطنية وجمع البيانات وتدریب الموارد البشریة الالمخصصات لوضع صور بيانية 

وأضاف أنه ینبغي .  التي یتعين تنفيذهامطابقة للمعایيرآي تكون أماآن العمل لنهوض باألطراف المعنية الثالثة ل
وعبر عن تخوفه من . فعال للتشریعالتنفيذ الأن تكون الحملة مدعمة بالبحث واإلرشاد اللذین من شأنهما ضمان 

ات، شأنه في ذلك على نسبة ضئيلة من التصدیقإال أي صك جدید إلى أال یحصل غياب مثل هذا الدعم یؤدي أن 
 .السالمة والصحة المهنيتينوضوعة بشأن األخرى المدولية منظمة العمل الصكوك شأن 

لسلفادور االنتباه إلى جهود بلده من أجل النهوض بالسالمة والصحة لاسترعى العضو الحكومي و .٤٠
 السالمة بشأنوأشار إلى تشكيل لجنة ثالثية ُتعنى بالسالمة والصحة المهنيتين، وإلى سن تشریع جدید . المهنيتين

وطني للحد من الحوادث لك وضع برنامج وآذ، ١٥٥ين والتصدیق على االتفاقية رقم والصحة المهنيت
وذآر أن أمریكا الوسطى . طویلة المدىومتوسطة المدى وواألمراض المهنية ذي أهداف قصيرة المدى 

أن ورأى . والجمهوریة الدومينيكية قد اتخذتا إجراءات على أساس ثالثي للنهوض بالسالمة والصحة المهنيتين
 ثقافة وقائية استحداثساعد على ي سإذ إن ذلكالصيغة األنسب للصك الجدید هو كون يتوصية سواتفاقية وضع 

 .للسالمة والصحة المهنيتين

أولها أن .  أن یأخذ الصك الجدید شكل اتفاقية لثالثة أسبابتؤیدندونيسيا إن بلده إلقال العضو الحكومي و .٤١
على أساس تعاون مة والصحة المهنيتين في السياسات الوطنية التي وضعت االتفاقية ستعطي أولویة أآبر للسال

وبالتالي فإن األطراف الثالثة جميعها ستكون مسؤولة عن تنفيذ السالمة والصحة المهنيتين على المستوى . ثالثي
هية لمنظمة ندونيسيا قد جعلت تنفيذ المبادئ التوجيإأما السبب الثاني فهو أن . أةالوطني وعلى مستوى المنش

 من خالل قانون القوى العاملة أة على مستوى المنشلزاميًاالسالمة والصحة المهنيتين أمرًا إ بشأن العمل الدولية
دارة اإلوبالتالي، سيكون تنفيذ السياسات والبرامج أآثر سهولة ألنها سترآز على نظام . ٢٠٠٣ لسنة ١٣رقم 
والسبب الثالث هو أن االتفاقية . عائم المهمة لإلطار الترویجيمتكامل، وهو األمر الذي یعد واحدًا من الدال

 .للسالمة والصحة المهنيتين ونظم اإلعانات في حالة إصابات العملين النظام الوطني بستدعم التعاون 

المهنيتين لسالمة والصحة فعالة لكينيا أن حكومته ملتزمة بوضع وتنفيذ برامج لصرح العضو الحكومي و .٤٢
واستعرض قائمة بالمبادرات العدیدة لبلده في مجال .  اإلنتاجيةزیادة وبالتالي ،ادث واألمراضللحد من الحو

مرآز وطني في شبكة مرآز معلومات بمثابة هو  مرآز معلوماٍتآاالحتفاظ بالسالمة والصحة المهنيتين، 

                 
 .البهاما وترینيداد وتوباغو وجامایكا وسورینام جزر ووسبرباد    2
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آما تم . یب ونشر المعلوماتالسالمة والصحة المهنيتين التابع لمنظمة العمل الدولية، وتأسيس قسم لتنسيق التدر
 أصدرت ،وفضًال عن ذلك. وضع دليل تستعمله مؤسسات التدریب المعتمدة، من أجل دعم أنشطة التدریب

 القوانين المتعلقة بلجان وافقت على مراقبة الشرآات من قبل خبراء معترف بهم، وبشأنالحكومة الكينية مدونة 
آما . الضوضاءللعمال في بعض الصناعات، وبالوقایة والحد من السالمة والصحة المهنيتين، وبالفحص الطبي 

 في تنعكس التطورات الحدیثة بحيثالسالمة والصحة المهنيتين  بشأن وضعت الحكومة مشروع قانون جدید
وأآد أن التشریع . عن طریق لجنة ثالثيةعادة  تنفذ  األنشطة المذآورةجميعوأشار إلى أن . التشریع الوطني

. المبادئ المنصوص عليها في اتفاقيات وتوصيات السالمة والصحة المهنيتين الموجودةن بمراعاة  قد سيالحال
 بأنه ینبغي للصك الجدید أن یراعي التحدیات الكبيرة التي ذآّر هد، لكّندیوصرح أن بلده تساند اعتماد صك ج

توصية أن یكون سهل التنفيذ تكملها  ولهذا ینبغي للصك الذي یأخذ شكل اتفاقية. تواجهها آل من البلدان األعضاء
 وهي بث ،عين االعتبارب ینبغي أخذ بعض األهداف ، الصكوتوخيًا لتنفيذ هذا.  ثقافة للسالمةومالئمًا إلیجاد

الوعي بين العمال وأصحاب العمل، وإعداد برامج من أجل مكافحة الحوادث واألمراض، ووضع إجراءات 
 .مال للفحص الطبي للعنظممراقبة الئقة و

تونس اللجنة بأن حكومته تولي أهمية خاصة للسالمة والصحة المهنيتين، لأخبر العضو الحكومي و .٤٣
راعي االتفاقيات الدولية، وتأسيس هيئة ی عمل قانون بما فيها وضع ،من المبادراتوبالتالي اتخذت العدید 

باليوم الوطني للسالمة والصحة وتحتفل تونس .  للتضامن االجتماعيصندوق وأخيرًا ، تفتيشإدارةاستشاریة و
 تجاه اإلطار ىوذآر أن تونس تشعر بالرض.  آما تدرس السالمة والصحة المهنيتين في المدارس،المهنيتين
 وینبغي أن یكون هناك حكم ینص . واقترح أن ُیراعي هذا اإلطار االتجاه الحالي نحو الخصخصة.الترویجي

 اإلطار حافظأن یفي وأعرب عن أمله . ساعدة السلطة الفلسطينية مبما في ذلكعلى برامج المساعدة الخاصة، 
 أن إذ منظمة العمل الدولية، طليعة أولویات برنامجسالمة والصحة المهنيتين في على جعل الالترویجي 

 .  إال على نسبة تصدیق ضئيلة حتى اآلنتحصلاالتفاقيات ذات الصلة لم 

أهمية خاصة للسالمة والصحة المهنيتين في السنوات تایلند إن بلده أعطت لقال العضو الحكومي و .٤٤
 وبتوفير خدمات جيدة ،األخيرة، وذلك بتعزیز نظامها الوطني للسالمة والصحة المهنيتين ليشمل آل العمال

 أولویات تشمل وضع المهنيتينسالمة والصحة الخطة الخمسية الوطنية لل توقد حدد. للسالمة والصحة المهنيتين
 الحوادث  التبليغ عن أفضل للقانون، وتحسين نظامًا، وتقویة نظام تفتيش العمل وإنفاذةجدید وتوجيهاتتشریع 

معایير منظمة آانت وقد . وطنيةالحمالت المن خالل  ثقافة أوسع إیجادواألمراض والترویج إلدارة أفضل و
ارة السالمة والصحة المهنيتين،  المبادئ التوجيهية المتعلقة بنظم إدلكوآذ، ١٥٥ آاالتفاقية رقم ،العمل الدولية

 وینبغي أن یلزم صك . ذات نفع آبير في سير هذه األعمالواالستراتيجية العالمية للسالمة والصحة المهنيتين
اإلطار الترویجي الحكومات بأن تضع السالمة والصحة المهنيتين في مقدمة برامجها الوطنية، وتدعم آليات 

. تينسينات تدریجية للنظم والبرامج الوطنية الخاصة بالسالمة والصحة المهنيالتعاون التقني وتيسر القيام بتح
 .  توصيةتكملهاوتفضل تایلند أن یأخذ الصك شكل اتفاقية 

تشریع وإنفاذ القوانين مجال لمملكة المتحدة، مشيرًا إلى تاریخ بلده الطویل في لوقال العضو الحكومي  .٤٥
االستراتيجية الوطنية الحالية المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين الخاصة بالسالمة والصحة المهنيتين، إن 

 یقوم عليه المجتمع يًاأساستشكل عنصرًا أن المعایير الجيدة للسالمة والصحة المهنيتين القائل بمبدأ الترتكز على 
فيه  بما  أن یكون مرنًایجبورحب باقتراح اعتماد صك إطار ترویجي جدید، مضيفًا أن هذا الصك . المتحضر

بيد أن التصدیق على اتفاقيات منظمة العمل . مختلفة في عالم یشهد تغيرًا سریعًاالثقافات ال الكفایة لكي یراعي
سواء اتفاقية أخرى، وأعرب عن شكه فيما إذا آان اعتماد . ضعيفالدولية المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين 

ل للسير قدمًا إلى األمام بهذا الصك الجدید، علمًا بأن هذا األفض، هي الصيغة  أم ال مصحوبة بتوصيةآانت
وبالتالي فإن المملكة المتحدة تفضل اعتماد إعالن أو توصية، لكنها . الصك یحتاج إلى القبول على نطاق واسع

 .ذلكستكون على استعداد للتعاون من أجل وضع اتفاقية إذا قررت اللجنة 

 الجزائر وضعت سبق وأن هحاجة إلى الوقایة، مشيرًا إلى أنلجزائر على اللرآز العضو الحكومي و .٤٦
 الذي فتح ،عهد الوقایة من المخاطر المهنيةم ویدعم .والطب المهنيتشریعًا خاصًا بالسالمة والصحة المهنيتين 

 وذلك بإسداء �الصناعات ذات المخاطر العالية مثل البناء  وال سيما �خرًا، آل قطاعات الصناعة ؤأبوابه م
وُیعد المجلس الوطني الثالثي . نصيحة بشأن الوقایة من المخاطر المهنية والعمل بالتعاون مع هيئة التفتيشال

للسالمة والصحة المهنيتين في العمل منتدى للشرآاء االجتماعيين من أجل الوصول إلى توافق في اآلراء 
 قتراحاال وتساند الجزائر .ایاقضال وغير ذلك منبخصوص التشریع في مجال السالمة والصحة المهنيتين 

 .  توصيةتكملها اتفاقية شكلأن یكون الصك الجدید في ب القاضي
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لمغرب إلى استراتيجية بلده الوطنية المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين، والتي لأشار العضو الحكومي و .٤٧
وتدریب بث الوعي  تمال الجدید المرتكز على االتفاقيات الدولية، وحقانون العملتم تنفيذها عن طریق 

 .  توصيةهاكملشكل اتفاقية تأن یكون الصك الجدید في القاضي بقتراح االویوافق المغرب على . المختصين

للسالمة والصحة المهنيتين إلمارات العربية المتحدة إن بلده تولي أهمية آبيرة لقال العضو الحكومي و .٤٨
على  اهتمام الحكومة على توفير التدریب ونصّبوی. لصلةوتكن الكثير من االحترام للمعایير الدولية ذات ا

 . االمتثال للقوانينمستوى آاٍف من ضمان 

االتحاد األعضاء في دول لللكسمبرغ، متحدثًا باسم األعضاء الحكوميين لوافق العضو الحكومي  .٤٩
ن على المستویين  السالمة والصحة المهنيتيتعزیزوالنرویج في اللجنة، على أن هناك حاجة إلى  ٣ األوروبي

، المتعلقة بالسالمة ٢٠٠٦ -٢٠٠٢لفترة ل استراتيجية االتحاد األوروبي الحالية، تحويو. الوطني والدولي
في  مفيدًا مصدرًاویمكن أن تكون هذه االستراتيجية . والصحة المهنيتين صكوآًا ملزمة وأخرى غير ملزمة

ال بد من قبوله من قبل عدد أآبر بكثير من الدول ویجي  إطار تربشأناقتراحات منظمة العمل الدولية استلهام 
 الصك الترویجي، فإن معظم حكومات الدول األعضاء في شكلوفيما یخص . األعضاء في منظمة العمل الدولية

 . توصيةتكملها  اتفاقية  شكلوالنرویج تساند ٤ االتحاد األوروبي

المة والصحة المهنيتين آعنصر مهم من عناصر  السبتعزیزترآيا إن بلده ملتزمة لقال العضو الحكومي  .٥٠
 واتفاقية خدمات الصحة ،١٥٥ بما فيها االتفاقية رقم ، وإنها صادقت على عدد من الصكوك الدولية،العمل الالئق

 الوعي حلقات دراسية في عدد من المقاطعات، وتنظيم أسبوع بثوتشمل أنشطة ). ١٦١رقم ( ١٩٨٥المهنية، 
 عامًا ١٩مایو، والذي ُینظم آل سنة منذ / أیارالمهنيتين خالل األسبوع األول من شهر وطني للسالمة والصحة 

وقال إن الحوار االجتماعي هام جدًا من أجل إحراز التقدم في مجال السالمة . بمشارآة الشرآاء االجتماعيين
تعاون الشرآاء غية تسهيل والصحة المهنيتين وأنه قد تم إنشاء مجلس وطني للسالمة والصحة المهنيتين مؤخرًا ب

وستساهم بلده في جهود هذه اللجنة لوضع إطار ترویجي جدید للسالمة والصحة . االجتماعيين ومشارآتهم
 . المهنيتين یكون مرنًا وسهل التنفيذ

 ةغينيا الجدیدة على أهمية السالمة والصحة المهنيتين بالنسبة للتنمية الوطني بابوالأآد العضو الحكومي و .٥١
 بالسالمة والصحة المهنيتين منذ أساسي خاص لبلده تشریع إال أنه وإن آان. جتماعياالرفاه الجية العمل ووإنتا

ستراتيجي والترویج لالمتثال االتخطيط ال، وإلى وضع توجيهات للسياسات فإن بلده تفتقر إلى ،سنوات عدیدة
 التنمية عنصر أساسي فيتمتع بصحة جيدة هي تالتي قویة العاملة القوة الأن اآلن وقد أدرآت الحكومة . للقانون

ا الجدیدة فكرة يغين  وتساند بابوا.ولویةباألن االسالمة والصحة المهنيتحظيت  ولهذا .االقتصادیة واالجتماعية
نظمة العمل ظر من مت وستن،نيةتقإلى القدرة والخبرة ال - بصفتها بلدًا صغيرًا �اإلطار الترویجي، لكنها تفتقر 

 .المهنيتين والنهوض بهماوالصحة لسالمة للترویج ا التقني من أجلن تقدم لها الدعم الدولية أ

 جعل السالمة والصحة حيال اآلراء  الواسع فيتوافقال العمال عن سعادتها ب عنرئيسالعبرت نائبة و .٥٢
جة إلى وضع  الحايال وحأة،المهنيتين في مقدمة األولویات على المستویين الوطني والدولي وعلى مستوى المنش

 عدد الحوادث المتصلة بالعمل واعتالل الصحة ًا في انخفاضمهتمون بأن یشهدوافالجميع . إطار ترویجي
ن عوعبرت مجددًا . ثالثي لبلوغ هذا الهدفعمل في إطار ، وبتعزیز قدرة الحكومات على الالمتصل بالعمل

 قيمة لدى لهذا الصك توصية، وأن تكون تكملهاة  اتفاقيوالصك ه  ینبغي أن یأخذهالشكل الذيإیمانها العميق بأن 
أصحاب العمال بشأن عن رئيس الط التي أثارها سابقًا نائب ا إلى النق إشارًة-قالت و. آل األطراف المعنية
ن التشریع إإن النهج المتكامل للسالمة والصحة المهنيتين هو في الحقيقة نهج جدید و - الحاجة إلى نهج جدید

 التشریع بنهج طوعية إحاللالعمال فكرة وال تؤید مجموعة .  حقوق العمالیرّسخفالتشریع . نهجزء ال یتجزأ م
 . آصيغة اإلعالن مثًال

واغتنمت الفرصة للحدیث عن اليوم العالمي للسالمة والصحة المهنيتين، الذي أشار إليه عدد من أعضاء  .٥٣
أبریل آيوم سنوي إلحياء / نيسان ٢٨ابيون الكندیون یوم فقد اختار النق.  هذا اليومبمنشأ فكرةاللجنة، مذآرة إیاهم 

ُیعرف  حيث ١٩٨٩ عامذآرى أولئك الذین ماتوا في العمل، وتم إحياء هذا اليوم أیضًا في الوالیات المتحدة منذ 
 على اآلنهذا اليوم  ویرآز ،أصبح هذا اليوم یومًا عالميًا بفضل منظمة العمل الدوليةثم . باليوم التذآاري للعمال

                 
إسªªبانيا، إسªªتونيا، ألمانيªªا، أیرلنªªدا، إیطاليªªا، البرتغªªال، بلجيكªªا، بولنªªدا، الجمهوریªªة التªªشيكية، الªªدانمرك، سªªلوفينيا، الªªسوید، فرنªªسا،          3

 .فنلندا، لكسمبرغ، ليتوانيا، المملكة المتحدة، النمسا، هولندا، اليونان
إسªªبانيا، إسªªتونيا، أیرلنªªدا، إیطاليªªا، البرتغªªال، بلجيكªªا، بولنªªدا، الجمهوریªªة التªªشيكية، الªªدانمرك، سªªلوفينيا، الªªسوید، فرنªªسا، فنلنªªدا،            4

 .لكسمبرغ، ليتوانيا، النمسا، اليونان
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 ال ینبغي � األفراد الذین ماتوا بسبب عملهم ذآّرت وهي � رأت أن الغایة األصلية من هذا اليوم بيد أنها .الوقایة
 . أن ُتنسى

رغبة عدد آبير جدًا من أعضاء اللجنة في ل ارتياحهأصحاب العمال أیضًا عن عن رئيس العبر نائب و .٥٤
 رأى أن القضية الحقيقية بالنسبة للجنة هي هالمهنيتين، لكنرؤیة تحسينات إیجابية في مجال السالمة والصحة 

 العمال مجموعةالعمال بخصوص أن عن رئيس الوأشار إلى تعليقات نائبة . آيفية تحقيق هذه التحسينات
، فال بد من أن تفرض  ما أخذ اإلطار الترویجي شكل اتفاقيةإذا إنه  قائًالتمنى فرض أي التزامات جدیدةت ال

لن تكون  االتفاقية آانتوتساءل عما إذا . التزامات جدیدة على الدول األعضاء التي ستصادق عليها االتفاقية
وقال أیضًا إن النهج المتكامل هو مفهوم أوسع بكثير . یصادق عليه إال القليل من الدول األعضاءال  صك سوى

 نحو اعتماد التوجه فضلت اللجنة ذا مافإ.  الوعي وغيرهمابث، والتقنيمن اإلطار الترویجي وإنه یشمل التعاون 
المنشودة في التحسينات ، وهو أمر لن تتحقق معه  على الوضع الراهنالحفاظسيؤدي إلى فإن هذا أخرى، اتفاقية 

 .نهایة المطاف

 .  األمين العام اللجنة بدعم الجمعية الدولية لقواعد الصحة المهنية لصك إطار ترویجيأخبر ممثلو .٥٥

  المقترحة االستنتاجاتبحث

 ١النقطة 
 .١لم تقدم أي تعدیالت، وبالتالي، اعتمدت النقطة  .٥٦

 ٢النقطة 
وآندا وسویسرا قدمت ثالثة تعدیالت، اثنان منها متطابقان، قدم أحدهما األعضاء الحكوميون ألستراليا  .٥٧

اقية تكملها اتف"واقترح التعدیالن إحالل عبارة . ، بينما قدم اآلخر أعضاء أصحاب العملوالوالیات المتحدة
 ".إعالن"بعبارة " توصية
فقد . عضاء أصحاب العمل، باسم األ رأیه بشأن هذین التعدیلينن أصحاب العملعأبدى نائب الرئيس  .٥٨

 ، أمر مؤسفهوآانت نسبة التصدیق على االتفاقيات المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين ضعيفة بشكل عام، و
وتعزى هذه النسبة الضعيفة للتصدیق .  من أهمية في هذا المجالتتّسم بهما ل، ١٥٥السيما بالنسبة لالتفاقية رقم 

إال الرغم من أن أغلبية االتفاقيات تطبق على صعيد عالمي على  ،إلى أنهو من ناحية،إلى بطء عملية التصدیق 
 ليس لها سوى فاالتفاقيات التي ال یصدق عليها. ة أخرىي، من ناحالبلدانجميعها مناسبة لجميع تكون ال  أنها

.  السالمة والصحة المهنيتينبشأنالتفاقية أخرى القليل من األثر، ومن المحتمل أن یكون هذا هو الحال بالنسبة 
ن أصحاب العمل عما إذا آان عنائب الرئيس  ویتساءل .عزز اإلرادة السياسيةیآما أن اعتماد اتفاقية ما ال 

ارتأته إن اإلطار الترویجي الذي ف وبالمقابل، . اتفاقيات أخرىعلىتعزیز المصادقة جدیدة التفاقية االباستطاعة 
 المزید من االلتزام السياسي وزیادة الوعي بالمشاآل یدعو إلى ٢٠٠٣لجنة السالمة والصحة المهنيتين عام 
من ناحية و .اإلعالن هو الشكل األفضل لتلبيتها قد یكون وهي دعوةالمتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين، 

 في الحصول على صك یوفر ن أصحاب العمل إلى رغبة مجموعة أصحاب العملعنائب الرئيس أخرى، أشار 
ن العمال التي اعتبرت أن اإلعالن هو عنائبة الرئيس  وعارض رأي وقت ممكن،تحسنًا ملموسًا في أقرب 

 ظروف وتحسين خاصة بها النظم والبرامج الوطنية البوضع لجميع البلدان یسمح اإلعالنف. أهميةالصك األقل 
  .السالمة والصحة المهنيتين لدیها، بما یتفق والظروف والممارسات الخاصة بها

وآندا دعم العضو الحكومي لكندا التعدیل نفسه، باسم األعضاء الحكوميين ألستراليا وسویسرا و .٥٩
شكل في  الصك الجدید  جعل أآبر عدد ممكن من البلدان یوافق علىهو هذه اللجنة فهدف. والوالیات المتحدة

وبما أن االستراتيجية العالمية . إعالن، نظرًا للنسبة الضعيفة للتصدیق على اتفاقيات السالمة والصحة المهنيتين
 تدعو إلى المزید من االلتزام السياسي بشأن السالمة ٢٠٠٣  عاملسالمة والصحة المهنيتين المعتمدة فيل

وقد تم .  مثًالتفاقيةالاآتقييدي ال حاجة إلى صك ترویجي  أن هناك وميوالصحة المهنيتين، فقد رأى العضو الحك
 وهو یعتقد أن ما هو ضروري اآلن هو إطار ترویجي من شأنه أن ،وضع العدید من األطر الترویجية بنجاح

 .عالن لتحقيق مثل هذه الغایةاإلأفضل من ، وليس هناك ما هو یروج السالمة والصحة المهنيتين
 وفحواه أن یكون الصك عبارة عن ،ن العمال الرأي الذي أبدته مجموعة العمالعة الرئيس آّررت نائبو .٦٠

 السالمة بشأنآما أبدت بعض القلق إزاء النسبة الضعيفة للتصدیق على االتفاقيات الحالية . ها توصيةلاتفاقية تكم
، على أمل أن آافقيات بشكل والصحة المهنيتين، واعتبرت أن مكتب العمل الدولي لم یرّوج لمثل هذه االتفا

تهدف ناجحة بحملة  ،خالل التسعيناتقام مكتب العمل الدولي فقد . یعالج اإلطار الترویجي الجدید هذه المسألة
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 بالنسبة التفاقيات السالمة والصحة ة مماثلبمساٍعویمكن القيام . إلى زیادة التصدیق على االتفاقيات األساسية
یشجع وأن  تقييدي، ال طابع ترویجي ذاتوجب على هذا الصك الجدید أن یكون وهي تعتقد أنه ی. المهنيتين

 - ن العمالعنائبة الرئيس تمنت و. أةرفيع على الصعيد الوطني وعلى صعيد المنشعلى مستوى لتزام اال
 ذا سمة رمزیةأن على الصك أن یكون فيها اعتبر  التي ن أصحاب العملعنائب الرئيس  إلى مالحظات باإلشارة

 . حقيقيًاتغييرًاصك یحدث لوجود  إذ إن هناك حاجة  بكثير،أن یكون أآثر من ذلك -
واعتبرت أن النسبة . ٥ تحدثت العضو الحكومي للسنغال باسم األعضاء الحكوميين األفارقة في اللجنة .٦١

لى االتفاقية تصدیق عالنسبة أن الضعيفة للتصدیق على اتفاقيات السالمة والصحة المهنيتين ال یعني بالضرورة 
أفضل هي  اعتماد اتفاقية والتصدیق عليها فإنباإلضافة إلى ذلك، و.  ستكون ضعيفةالجدیدة لإلطار الترویجي

اعتبرت االتفاقية حًال أفضل من اإلعالن لتحقيق و .السالمة والصحة المهنيتينبطریقة إلظهار االلتزام السياسي 
 .ون األفارقة في اللجنة االتفاقية التي تكملها توصية أّید األعضاء الحكوميوقد .مثل هذا االلتزام

السوق المشترآة لدول األعضاء في لشدد العضو الحكومي لألرجنتين، متحدثًا باسم األعضاء الحكوميين  .٦٢
على حق السالمة والصحة في مكان العمل باعتباره حقًا أساسيًا، وعلى أن   في اللجنة،لبلدان المخروط الجنوبي

سالمة والصحة بالعلى اتفاقيات السالمة والصحة المهنيتين ليست مؤشرًا یدل على اهتمام البلدان نسب التصدیق 
) األسبستوس( استعمال الحریر الصخري رظبح من البلدان التي یمثلها بلدانعلى سبيل المثال، قام ف. المهنيتين

إال أن حكومات الدول ). ١٦٢رقم  (١٩٨٦، )األسبستوس(من دون التصدیق على اتفاقية الحریر الصخري 
 . اعتماد اتفاقية تكملها توصيةتؤیدالثالث 
 السالمة والصحة المهنيتين لصالح العمال في األراضي والبلدان عزیزدعا ممثل السلطة الفلسطينية إلى ت .٦٣

. تلالكثير من المخاطر المرتبطة بسياسات العمالة التي یمارسها المح في فلسطينتشمل ظروف العمل و. المحتلة
أیدت قد و.  عنهمالعبءسياسة التي یمارسها المحتل وطالب برفع هذا الضحية هم واعتبر أن العمال في فلسطين 
 .السلطة الفلسطينية اعتماد اتفاقية

 أن بالده مهتمة بتوفير معایير جيدة للسالمة  إلىأشار العضو الحكومي للجماهيریة العربية الليبية .٦٤
 معایير السالمة والصحة من أجل جعلت مراآز تدریب في جميع مقاطعاتها  أنشأأنهاوالصحة المهنيتين و

 البرامج وتنفيذ مجلس لترویج السالمة والصحة المهنيتين إنشاءآما تم .  مع الممارسات الدوليةمتسقةالمهنيتين 
 .وأیدت الجماهيریة العربية الليبية اعتماد اتفاقية. الترویجية

ستونيا وأیرلندا اسبانيا والكل من  برغ باسم األعضاء الحكوميينآما تحدث العضو الحكومي للكسم .٦٥
وإیطاليا والبرتغال وبلجيكا وبولندا والجمهوریة التشيكية وسلوفينيا والسوید وفرنسا وفنلندا وليتوانيا والنرویج 

 .يةتكّملها توص" اتفاقية إطاریة" اعتماد  جميعهاوقد أّیدت حكومات هذه البلدان. والنمسا واليونان
 بتغيرسّلط العضو الحكومي لشيلي الضوء على أهمية االتفاقات الثالثية الوطنية التي من شأنها أن تأتي و .٦٦

آما أبرمت الحكومة اتفاقات مع شرآائها االجتماعيين للعمل معًا . ملموس فيما یتعلق بالسالمة والصحة المهنيتين
وقد أبرمت اتفاقات . لنتائج أفضل مما آان متوقعًاعلى تخفيف عدد الحوادث على الصعيد الوطني، وقد آانت ا

قد أثمرت هذه االتفاقات حتى و. ثالثية جدیدة مؤخرًا، ومن شأن اإلطار الترویجي أن یدعم الجهود التي تم بذلها
، ١٥٥، آما آان الحال بالنسبة لالتفاقية رقم  التي لم یتم التصدیق عليها اتفاقيات منظمة العمل الدوليةفي حالة

 .ير أن شيلي أّیدت االقتراح القائل باعتماد اتفاقية تكملها توصيةغ
أن على إلى  ٢٠٠٣  عاموقد أشار بلده في. أّید العضو الحكومي لنيوزیلندا االتفاقية التي تكملها توصية .٦٧

 وأن  القائمة، لتشریعات مكتب العمل الدولي وسياساته وممارساته بمثابة صك جامعاة والتوصية أن تكوناالتفاقي
اعتماد معتبرًا أن  عامة ئ إلى مبادیستند الصك أن ورأى.  تقنية بطریقة أقل إلزامًامواصفات بإضافة تسمحا

فيما بعض التوضيح بغير أنه طالب . تماشى واستراتيجيات نيوزیلندا القائمة على النتائجیاتفاقية تكملها توصية 
 .  موقف بلدهیؤآدقبل أن " إلطاریةاالتفاقية ا"الوضع القانوني لكل من اإلعالن وب یتصل
 .آرر العضو الحكومي لجمهوریة فنزویال البوليفاریة دعمه لالتفاقية التي تكملها توصية .٦٨
 ضرورة أن یأخذ اإلطار الترویجي شكل اتفاقية تكملها توصية بقوة على العضو الحكومي لتونس شدد .٦٩

آما أضاف أنه من المهم أن یأخذ . ا الحسنة ال غيرال ینتقص من قدره فينظر إليه على أنه ِضرب من النوایحتى 
 . بعين االعتبار بين البلدان القائمةالصك االختالفات الثقافية

 أن االتفاقيات عبارة عن بّينو. ثم أجاب المستشار القانوني على سؤال طرحه العضو الحكومي لنيوزیلندا .٧٠
دول األعضاء التي صدقت عليها، وأن هناك آلية لمسؤوليات على ا حقوق وتنشأ عنهامعاهدات متعددة األطراف 

                 
 .ا وغانا وغينياأوغندا وبوتسوانا وزامبي: انضمت الحكومات التالية إلى األعضاء الحكوميين األفارقة في اللجنة    5
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 تقدم توجيهات بشأن الممارسة واإلشراف وهلم أما التوصيات فهي صكوك غير ملزمة. لإلشراف على تنفيذها
 وبالتالي فهي ،وخالفًا لالتفاقيات والتوصيات، لم یأت دستور منظمة العمل الدولية على ذآر اإلعالنات. جرًا

واإلعالنات صكوك . بااللتزامات القائمة تذآّرقد  إال أنها ،قانونيةوال تنشأ عنها التزامات  ،ةليست صكوآًا قانوني
بعض قد أدرجت و. الكثير منهامنظمة العمل الدولية عتمد تلم ، وتتمتع بطابع سياسي أآثر من الصكوك األخرى

 أصبح بلد ما وقت الحق بحيث إذا في  دستور منظمة العمل الدوليةفيهذه اإلعالنات، مثل إعالن فيالدلفيا، 
وهناك آذلك اإلعالن المتعلق بالفصل العنصري، . عضوًا في منظمة العمل الدولية فهو یلتزم بهذا اإلعالن أیضًا

؛ ١٩٧٧المتعددة الجنسيات والسياسة االجتماعية،   المتعلقة بالمؤسساتئللمباداإلعالن الثالثي و؛ ١٩٦٤
 ،وآان لإلعالن األخير آلية مخصصة للمتابعة. ١٩٩٨ة والحقوق في العمل، األساسيئ  المباد بشأنعالناإلو

 .كلفة ومختلفة عن الممارسة المتبعة إجماًال بالنسبة لالتفاقياتُموهي آلية 
اتفاقية تكملها ، وضع  وتایلندإلندونيسياأّید العضو الحكومي لماليزیا، متحدثًا باسم العضوین الحكوميين و .٧١

 .توصية
اتفاقية تكملها "استبدال عبارة مسجل بشأن ن أصحاب العمل إجراء تصویت عالرئيس نائب طلب و .٧٢

ینبغي : " من االستنتاجات آما یلي٢وفي حال اعتماد هذا التعدیل، یقرأ نص النقطة ". إعالن"بعبارة " توصية
 ." خذ الصك شكل إعالنأأن ی
 صوتًا وعارضها ٢٢١٫٠٨٨أیدها ذ إ،  تم رفضها التعدیالت المتعلقة بشكل الصك علىعند التصویتو .٧٣

 .٦  صوتًا٣٣٥٫٥٨٠
بعد " تفاقية إطاریةاتسمى "قدم العضوان الحكوميان لفرنسا ولكسمبرغ تعدیًال یهدف إلى إدراج عبارة و .٧٤

.  من االستنتاجات المقترحة٢في المقطع الذي یعالج الشكل الذي یجب أن یتخذه الصك في النقطة " اتفاقية"آلمة 
لدول األعضاء السبع عشرة في اللجنة، والتي تجد من األهمية الذي أشير إليه آنفًا لموقف العدیل ویعكس هذا الت

 یكون قابًال للتصدیق لجعله على أآبر درجة من الوضوح والتأثير، على أنإعطاء الصك شكل اتفاقية بمكان 
 آلمة مثل أن تأمولومن الم.  القائمةأآبر عدد ممكن من البلدان ویوفر أساسًا متينًا لتنفيذ الصكوكقبل عليه من 

 وأولئك الذین یرفضونه، علمًا ملزمًابين أولئك الذین یؤیدون صكًا " نهج متكامل "باتجاهجسرًا أو رابطًا " إطار"
 . بالرغم من هذه التسميةون اتفاقية ملزمةأن الصك سيكب

ن النظام القانوني في منظمة العمل أببناًء على طلب األعضاء العمال، ذّآر المستشار القانوني اللجنة و .٧٥
وبالرغم من أن مجلس .  االتفاقيات والتوصيات، هماالدولية ال یعترف إال بمعيارین فقط من معایير العمل الدولية

، فإن هذین التعبيرین ال یظهران في "ذات أولویة"أو " أساسية"اإلدارة أو المؤتمر اعتبر بعض التوصيات 
بشيء عن االتفاقيات األخرى فيما " إطاریة"وبالتالي، ال تختلف اتفاقية . ینها أو عناو الصكوكنصوص هذه

لبعض " أساسية"ستخدام عبارة ال وآما هو الحال بالنسبة. یتعلق بالتصدیق عليها وتنفيذها بإشراف من المنظمة
 خدام عبارةفإن استإلى أن المنظمة تجد شيئًا خاصًا في هذه التوصيات، االتفاقيات، حيث أن ذلك یشير 

التوصية مختلفة تكون أن یتوقعون القراء یجعل  قد ، على النحو الذي اقترحت فيه في التعدیل،"إطاریة"
إذا بوضوح ما  على األعضاء أن یحددوا تعّين، "إطاریة" وإذا وافقت اللجنة على استخدام عبارة .ما بطریقة

سابق أو إطارًا لالتفاقيات التي ستعتمد في المستقبل أو  إطارًا لالتفاقيات المعتمدة في الالتعبير یعنيآان ذلك 
 .إطارًا لدعم إجراءات الدول األعضاء في تنفيذ اتفاقيات أخرى

                 
  : في التقریر، والنتائج هي التاليةسجلالمطلب األعضاء أصحاب العمل إدراج تفاصيل التصویت     6

ألمانيªªا واإلمªªارات العربيªªة المتحªªدة وجمهوریªªة آوریªªا ورومانيªªا وسویªªسرا وآنªªدا والمكªªسيك والنمªªسا وهنªªدوراس      : األصªªوات المؤیªªدة
 . من األعضاء أصحاب العمل التعدیل٤٢د وقد أّی. وهولندا والوالیات المتحدة

االتحاد الروسªي واألرجنتªين واسªبانيا وإندونيªسيا وأوروغªواي وأوغنªدا وإیطاليªا وبªابوا غينيªا الجدیªدة وباآªستان            : األصوات المعارضة 
و وتªونس وجامایكªا والجزائªر    والبحرین والبرازیل وبربادوس والبرتغال وبلجيكا وبنما وبورآينا فاسو وبولندا وتایلند وترینيªداد وتوبªاغ     

والجماهيریªªة العربيªªة الليبيªªة وجمهوریªªة إیªªران اإلسªªالمية والجمهوریªªة التªªشيكية وجمهوریªªة تنزانيªªا المتحªªدة والجمهوریªªة الدومينيكيªªة     
ورومانيªªا والجمهوریªªة العربيªªة الªªسوریة وجمهوریªªة فنªªزویال البوليفاریªªة وجمهوریªªة الكونغªªو الدیمقراطيªªة وجنªªوب أفریقيªªا والªªدانمرك   

وزامبيªا وزمبªابوي وسªري النكªªا والªسلفادور والªسنغال وسªوازیلند والªªسوید وشªيلي والªصين وغانªا وغواتيمªªاال وغينيªا وفرنªسا وفنلنªªدا            
والكاميرون وآوت دیفوار والكویت وآينيا ولبنان ولكسمبرغ وليسوتو وماليزیا ومدغشقر ومصر والمغرب ومªالوي والمملكªة العربيªة       

 مªن األعªضاء العمªال    ٤٧وقªد عªارض   . امبيق وناميبيªا والنªرویج والنمªسا والنيجªر ونيوزیلنªدا والهنªد واليابªان واليونªان             السعودیة وموز 
 .التعدیل
 . هنغاریا: عن التصویتعاامتن

وانيªا ومالطªة   مان وغابون والفلبين وآولومبيا وليتاألردن وأآوادور وبيالروس وترآيا وسلوفينيا والسودان وسورینام وعُ      : الدول الغائبة 
 .ومالي وموریتانيا وموریشيوس وميانمار ونيجيریا وهایتي واليمن
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أنه إذا آان محتوى النص أآثر أهمية من عنوانه، فإن هذا إلى ن أصحاب العمل عنائب الرئيس أشار و .٧٦
بشأن استعملت خالل مناقشات جرت أن سبق و" یةإطار"وأشار إلى أن عبارة . األخير یتضّمن رسالة بحد ذاتها

 عن الصك المشار إليه في االستنتاجات الحالية ًا آبيراختالفًا قد تكون مختلفة موّحدة محتملةاتفاقية بحریة 
لذا، اقترح تعدیًال فرعيًا یتم بموجبه استبدال عبارة . االضطرابالمقترحة، وأن ذلك من شأنه أن یسبب نوعًا من 

 .في العنوان الفرعي المقترح في التعدیل األصلي" ترویجية" بعبارة "إطاریة"
عندما  ولكن ،مناقشة العنوانب ترحب ان العمال التعدیل الفرعي، مشيرة إلى أنهعنائبة الرئيس عارضت و .٧٧
وقالت إن عبارة .  وليس في إطار مناقشة شكل الصك،صك المقترحال  دیباجةوأموضوع عنوان ناقش ُی
 .عنوانها في ا وبالتالي ال یجب إدراجهاالتفاقية،عكس هدف ت" ترویجية"
أن رأي بشعرت العضو الحكومي للسنغال، متحدثة باسم األعضاء الحكوميين األفارقة في اللجنة، و .٧٨

وبالتالي فقد یحمل في طياته خطر االلتباس، عنوان فرعي للصك المقترح ینّم عن أن إعطاء المستشار القانوني 
وافق العضو الحكومي لألرجنتين، متحدثًا باسم األعضاء الحكوميين و. الفرعي واألصليدیلين آال التععارضت 

مشيرًا إلى أن إدخال عنوان على ذلك وشيلي، والجمهوریة الدومينيكية والسلفادور لبرازیل واوروغواي أل
ام القانوني في ذین یعترف بهما النظلفرعي قد یجعل القراء یظنون أن الصك مختلف عن نوعي الصكوك ال

 . منظمة العمل الدولية
 .سحب األعضاء أصحاب العمل تعدیلهم الفرعي وعارضوا التعدیل األصلي .٧٩
 وبذلك، .استجابة لتوافق اآلراء الثالثي، سحب العضوان الحكوميان لفرنسا ولكسمبرغ تعدیلهماو .٨٠

 عبارة تربطاألوروبي، حيث استرعى العضو الحكومي لفرنسا االنتباه إلى الممارسة المتبعة في االتحاد 
 عودوتمنى أن ت. هات من دون إجراء أي تغيير في طبيعتها أو وضعها القانونييبالعدید من التوج" اإلطاریة"

خرى من األجزاء األ بصددلمناقشات التي ستجرى بالنفع على اوجهات النظر المتبادلة أثناء مناقشة التعدیل 
 .ن العمالع الصك، آما جاء على لسان نائبة الرئيس

 .دون تعدیلب ٢اعتمدت النقطة  .٨١

 ٣النقطة 
 . إعالن بدل اتفاقيةیرمي إلى اإلحالة إلىسحب األعضاء أصحاب العمل تعدیًال آان  .٨٢
وبنما والجمهوریة الدومينيكية والبرازیل وأوروغواي ألرجنتين لكل من اقدم األعضاء الحكوميون  .٨٣

دستور منظمة العمل ) أ: "(٣تالية بعد السطر األول من الفقرة تعدیًال إلضافة العبارات الوشيلي والسلفادور 
 مع الدیباجة، العضو الحكومي ألوروغواي التعدیل قائًال إن هناك حاجة إلضافة بند جدید في وقّدم". الدولية؛

 وقد وافق على هذا التعدیل آل. هدف هذا الصك ل مراعاًة إلى دستور منظمة العمل الدوليةشارة بشكل خاصاإل
آما أّید العضو الحكومي للسنغال التعدیل، . ن أصحاب العملعن العمال ونائب الرئيس عمن نائبة الرئيس 

 .واعتمد التعدیل. متحدثًا باسم األعضاء الحكوميين األفارقة في اللجنة
: ي التالالنحوعلى ) أ(٣ن العمال تعدیًال بشأن إدراج بند جدید بعد البند األصلي عقدمت نائبة الرئيس  .٨٤

 االتفاقيات األساسية على وجه الخصوص و، في اتفاقيات العمل الدوليةالواردة والحقوق األساسية ئالمباد"
 ئ والسيما المباد،ئ إلى المباداإلشارة إشارة خاصةورأى األعضاء العمال أنه ال بد من . "لمنظمة العمل الدولية

ن عوعارض نائب الرئيس . ف وضع إطار واسع في االتفاقيات األساسية، بهداألساسية الواردةوالحقوق 
 أن رأى و،السالمة والصحة المهنيتينب تعنىأصحاب العمل هذا التعدیل، معتبرًا أن االتفاقيات األساسية ال 

 إلى  عن موضوع السالمة والصحة المهنيتينًادي هذا الصك بعفي الترآيز ینقل موطنإدراج مثل هذا البند قد 
لم یقترح األعضاء الحكوميون أي آراء مؤیدة للتعدیل أو و. قد یؤدي إلى إضعافه، وبالتالي مواطن أخرى

 .لان العمع الرئيس ةه نائبتمعارضة له، وبالتالي سحب
 بشأن إلى العدید من االتفاقيات والتوصيات اإلضافية شاراتقدم األعضاء العمال تعدیًال بشأن إدراج إ .٨٥

) ١٦١رقم  (١٩٨٥اتفاقية خدمات الصحة المهنية، :  وهي،)دیباجةال (٣السالمة والصحة المهنيتين في البند 
وتوصية تفتيش ) ٨١رقم  (١٩٤٧اتفاقية تفتيش العمل، و؛ )١٧١رقم  (١٩٨٥وتوصية خدمات الصحة المهنية، 

وتوصية السالمة والصحة ) ١٦٧رقم  (١٩٨٨اتفاقية السالمة والصحة في البناء، و؛ )٨١رقم  (١٩٤٧العمل، 
وتوصية السالمة ) ١٧٦رقم  (١٩٩٥اتفاقية السالمة والصحة في المناجم، و؛ )١٧٥رقم  (١٩٨٨في البناء، 

وتوصية ) ١٨٤رقم  (٢٠٠١اتفاقية السالمة والصحة في الزراعة، و؛ )١٨٣رقم  (١٩٩٥والصحة في المناجم، 
التفاقيات ن العمال أن هذه اع نائبة الرئيس أوضحتو). ١٩٢رقم  (٢٠٠١السالمة والصحة في الزراعة، 
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  قطاعات البناء والمناجم والزراعةتوجدو. والتوصيات مهمة بسبب تطبيقها العام وأن من الضروري ترویجها
 .، وهي القطاعات األآثر خطورةفي معظم البلدان

 هقلقعن ن أصحاب العمل ع نائب الرئيس عّبرو.  دعم التعدیل منلم یتمكن األعضاء أصحاب العملو .٨٦
 باالتفاقيات والتوصيات دیباجتها قائمةن التصدیق على اتفاقية تتضمن في ع الدول األعضاء إمكانية امتناعإزاء 

 آما أن .القائمةالكثير من االتفاقيات المدرجة في معظم الدول األعضاء لم تصدق على األخرى، خاصة وأن 
وأعلن . القائمةة في بعض االتفاقيات والتوصيات المهمة قد ال تكون مدرجهناك أیضًا خطرًا یتمثل في أن 

العضو الحكومي للمملكة المتحدة، متحدثًا باسم األعضاء الحكوميين لمجموعة البلدان الصناعية القتصاد السوق 
 أن هذه المجموعة تشاطر آراء األعضاء أصحاب العمل، السيما فيما یتعلق بإدراج  ٧ في اللجنةالحاضرین 

وقد . الدول األعضاء من التصدیق عليهاذلك  قد یردع إذفاقية جدیدة،  اتدیباجة باالتفاقيات والتوصيات في قائمة
 .عارضت المجموعة هذا التعدیل

ن العمال أن الهدف من هذا التعدیل هو اإلشارة إلى بعض االتفاقيات ع نائبة الرئيس وأوضحت .٨٧
 أي اتفاقية ال اجةدیب أن وأنها على حد فهمها ترىوالتوصيات المهمة في مجال السالمة والصحة المهنيتين، 

أآد ناطق و.  هذه النقطةبصددطلبت بعض التوضيح من جانب المستشار القانوني لكنها  و.تشكل نصًا إلزاميًا
 ليست إلزامية، استنادًا إلى دليل صياغة صكوك منظمة العمل اتفاقية أي دیباجةأن  بعد المشاورة، ،باسم األمانة

 ).٢٠٠٥(الدولية 
للسنغال، متحدثة باسم األعضاء الحكوميين األفارقة في اللجنة، أن التعدیل أشارت العضو الحكومي و .٨٨

وأردفت أن آل االتفاقيات والتوصيات المتعلقة بالسالمة والصحة . طائل منه عبئًا ال الدیباجةسوف یحّمل 
مرة أخرى الصادر عن المكتب، ومن الممكن إدراجها ) ٢( ملحقة بالتقریر الرابع قائمةالمهنيتين موجودة في 

، قامت نائبة لهعارض األعضاء الحكوميون األفارقة هذا التعدیل، وإزاء غياب أي دعم و. في صك جدید
 .ن العمال بسحبهعالرئيس 
برازیل، تعدیًال  والوروغوايألقدم العضو الحكومي لألرجنتين، متحدثًا باسم العضوین الحكوميين و .٨٩

 ٧وأشار إلى الفقرة . الدیباجةفي ) ١٦١رقم  (١٩٨٥ المهنية،  إلى اتفاقية خدمات الصحةشارةیتعلق بإدراج إ
من االستنتاجات المقترحة التي تشير إلى الخدمات في مجال الصحة المهنية، معتبرًا أنه من األنسب ) ج) (٣(
صحاب  األعضاء أولم یؤیدهوقد أّید األعضاء العمال هذا التعدیل . دیباجة إلى االتفاقية ذات الصلة في الشارةاإل

آما عارض . عارضهتعلى التعدیل السابق أو  آل مجموعة منهما توافق  التي جعلتلنفس األسبابالعمل، 
العضو الحكومي للمملكة المتحدة هذا التعدیل، متحدثًا باسم األعضاء الحكوميين لمجموعة البلدان الصناعية 

 .رجنتين التعدیلثم سحب العضو الحكومي لألومن . في اللجنةالحاضرین القتصاد السوق 
تحقيق العمل الالئق للجميع ): "ب(٣قدم األعضاء العمال تعدیًال بشأن إضافة فقرة جدیدة بعد الفقرة  .٩٠

ن العمال إلى تقریر المدیر العام لسنة ع نائبة الرئيس شارتوأ. "آهدف أساسي من أهداف منظمة العمل الدولية
ن أصحاب العمل عووافق نائب الرئيس . مأمونًان یكون عمًال  وإلى المبدأ القائل بأن العمل الالئق یجب أ١٩٩٩
وبالتالي، قدم تعدیًال فرعيًا .  بشكل خاص، ولكنه أراد التشدید على السالمة والصحة المهنيتينالحجة هعلى هذ

دف ترویج السالمة والصحة المهنيتين دعمًا لتحقيق اله"الستبدال الفقرة الجدیدة المقترحة في التعدیل بعبارة 
ن العمال تعدیًال ععندئٍذ، قدمت نائبة الرئيس و. "األساسي لمنظمة العمل الدولية المتمثل في توفير العمل الالئق

 الهدف األساسي لمنظمة العمل آجزء منسالمة والصحة المهنيتين للترویج ال: " الفقرة التالية فيهفرعيًا اقترحت
ن عوقد لقي هذا التعدیل الفرعي تأیيدًا من نائب الرئيس . "الدولية المتمثل في توفير العمل الالئق للجميع

أصحاب العمل والعضو الحكومي للمملكة المتحدة، متحدثًا باسم األعضاء الحكوميين لمجموعة البلدان الصناعية 
 .واعتمد التعدیل بصيغته المعدلة فرعيًا. في اللجنةالحاضرین القتصاد السوق 

 تعدیًال الستبدال الفقرة  آذلك،المتحدة، متحدثًا باسم العضو الحكومي لكنداقدم العضو الحكومي للوالیات و .٩١
األولویة التي یتعين منحها للسالمة والصحة المهنيتين في البرامج الوطنية حسبما : "بالنص الجدید التالي) د (٣

بشأن ) ٢٠٠٣(تسعين هو مشار إليه في االستنتاجات التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في دورته الحادیة وال
لسالمة والصحة ل األولویة منح على الترآيز أن هدف هذا التعدیل هو بّينو. "السالمة والصحة المهنيتين

ن العمال فقد عارضت التعدیل، معتبرة أن جميع االستنتاجات عأما نائبة الرئيس .  الوطنيةلبرامجالمهنيتين في ا
شاطر و.  وأنه ال بد من ذآرها جميعًا في االتفاقية الجدیدة،مهمة ٢٠٠٣التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في 

                 
اسªªتراليا وألمانيªªا وأیرلنªªدا وإیطاليªªا وبلجيكªªا وبولنªªدا والجمهوریªªة التªªشيكية والªªدانمرك وسªªان مªªارینو وسویªªسرا وفرنªªسا وآنªªدا                 7

 .الوالیات المتحدة واليابانولكسمبرغ والمملكة المتحدة والنمسا ونيوزیلندا وهنغاریا وهولندا و
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وسحب تأیيده للتعدیل المقترح بعد أن آان قد عن العمال ن أصحاب العمل رأي نائبة الرئيس عنائب الرئيس 
 .ومن ثم سحب العضو الحكومي للوالیات المتحدة التعدیل.  مبدئيًاوافق عليه

وال سيما األولویة التي یتعين منحها "حذف عبارة لن العمال تعدیًال عبعد ذلك، قدمت نائبة الرئيس و .٩٢
وقد أبدت بعض القلق ). د (٣في السطر الثاني من الفقرة " للسالمة والصحة المهنيتين في البرامج الوطنية

الدولي  على الصعيد األعمال التي یتعين االضطالع بهاقد یجعل وحدها  ة الوطنيالبرامجمعتبرة أن الترآيز على 
ن أصحاب العمل هذا التعدیل، باعتبار أن عوقد عارض نائب الرئيس .  أمرًا منسيًاوفي أماآن العمل

القصوى  والمناقشات التي تجري حاليًا تدعو إلى إعطاء األولویة ٢٠٠٣  عاماالستنتاجات التي اعتمدت في
 اتخاذها على الصعيد یتعينابير التي وأردف قائًال إن التد. لسالمة والصحة المهنيتين على الصعيد الوطنيل

آن األوان للترآيز ترآيزًا نه إلسالمة والصحة المهنيتين، ول بشكل جيد في االستراتيجية العالمية مستوفاةالدولي 
 . ن العمال التعدیلعسحبت نائبة الرئيس قد و. ة الوطنياإلجراءاتعلى أآبر 
بعبارة " للسالمة والصحة المهنيتين" یستبدل عبارة سحب األعضاء العمال تعدیًال آان من المفترض أنو .٩٣

 ).د (٣في النقطة " الستراتيجية عالمية للسالمة والصحة المهنيتين"
لثقافة أهمية الترویج " التي تشير إلى دیباجةمن ال) هـ(٣ثم قدم األعضاء العمال تعدیًال إللغاء الفقرة  .٩٤

 التعدیل بصدد هذا أعضاء اللجنة على إرجاء المناقشة ووافق. "وقائية للسالمة والصحة على الصعيد الوطني
وسحب األعضاء العمال .  من النص الصادر عن المكتب٤ریثما تتم مناقشة التعاریف المذآورة في النقطة 

 ).الحقًاانظر ( بصيغتها المعدلة ٤التعدیل بعد اعتماد النقطة 
بعد عبارة " المستمر"یًال بإدراج عبارة وماليزیا تعدوتایلند قدم األعضاء الحكوميون إلندونيسيا و .٩٥

یمثل عملية في الفقرة المذآورة أعاله، على أساس أن وضع ثقافة وقائية في مجال السالمة والصحة " الترویج"
وقد أید األعضاء أصحاب العمل واألعضاء العمال والكثير من األعضاء الحكوميين هذا التعدیل . طویلة األمد
 .وتم اعتماده

في العنوان " إعالن"بعبارة " اتفاقية"عضاء أصحاب العمل تعدیًال یهدف إلى استبدال عبارة سحب األو .٩٦
 القرار السابق الذي اتخذته اللجنة بشأن الشكل وذلك على ضوء من االستنتاجات المقترحة، ٣ فوق النقطة الواقع

 .الذي سيأخذه الصك المقترح
 . بصيغتها المعدلة٣اعتمدت النقطة  .٩٧

 ٤النقطة 
برنامج " عبارتي ّعرفت التي ٤م العضوان الحكوميان لكندا والوالیات المتحدة تعدیًال إللغاء النقطة قد .٩٨

 أوضحت ٦، إذ إن النقطة "نظام وطني للسالمة والصحة المهنيتين"و" وطني بشأن السالمة والصحة المهنيتين
بار أن هذین التعریفين قد یساعدان الدول وقد عارض األعضاء العمال هذا التعدیل، باعت. معناهما بما فيه الكفایة

وبالرغم من مشاطرة األعضاء أصحاب العمل األعضاء ". النظام"هو عنصر من " البرنامج"على فهم أن 
الحكوميين الرغبة في اإلیجاز قدر المستطاع، إال أنهم اتفقوا على أهمية هذین التعریفين وأآدوا على ضرورة 

 .وقد سحب التعدیل. اتفق على حذفهما من هذه النقطةإدراجهما في مكان آخر إذا ما 
ینبغي أن : "تقدم األعضاء العمال باقتراح یقضي بإدراج بيان یحدد نطاق تطبيق االتفاقية قبل التعاریفو .٩٩
وتمنوا أن یكون الصك ".  االتفاقية على جميع فروع النشاط االقتصادي التي یتم فيها استخدام العمالتطبق

 مع هذه متماشيًاأن التعدیل ال یبدو إلى ن أصحاب العمل عوأشار نائب الرئيس . بقدر المستطاعالمقترح جامعًا 
ووافق العضو الحكومي للبرازیل على وجهة النظر . العاملين لحسابهم الخاصالرغبة، إذ إنه لم یتطرق إلى 

،  في اللجنةن المخروط الجنوبيالسوق المشترآة لبلدا األعضاء في للدولهذه، متحدثًا باسم األعضاء الحكوميين 
من ناحية و. وأشار إلى أن االقتصاد غير المنظم یبدو أیضًا مهمشًا في الصياغة التي یقترحها األعضاء العمال

أخرى، تفهم العضو الحكومي للمملكة المتحدة، متحدثًا باسم األعضاء الحكوميين لمجموعة البلدان الصناعية 
 هما شعرا بأن ولكن، األعضاء العمالمقصدلجنة، والعضو الحكومي لماليزیا في الالحاضرین القتصاد السوق 

 التصدیق تعرضه للخطر المتمثل في عدم وبالتالي ، الوطنيةتجعله مخالفًا للوائحالصياغة المقترحة للصك قد 
نطاق " باإلضافة إلى تعدیل مصاحب له إلدراج عبارة ،ن العمال التعدیلعسحبت نائبة الرئيس قد و. عليه

 .٤في عنوان النقطة " التعاریف"قبل " التطبيق
 .٤في النقطة " إعالن"بعبارة " اتفاقية"سحب األعضاء أصحاب العمل تعدیًال یقضي باستبدال عبارة و .١٠٠
 األعضاء العمال، ، وبشكل منفصل،والبرازیلوأوروغواي قدم األعضاء الحكوميون لألرجنتين و .١٠١

هو  آما ،"سياسة وطنية" عبارة تعرف ٤ة فقرة جدیدة في بدایة النقطة تعدیالت متشابهة جدًا تهدف إلى إضاف
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إلى " سياسة وطنية"یشير تعبير : "بدأت المناقشة مع صيغة األعضاء العمالوقد . ١٥٥ في االتفاقية رقم الحال
 من ٤ المادة  الواردة فيئالسياسة الوطنية بشأن السالمة والصحة المهنيتين وبيئة العمل، الموضوعة وفقًا للمباد

وآان ما یسعى إليه األعضاء العمال هو إظهار أن . ")١٥٥رقم  (١٩٨١اتفاقية السالمة والصحة المهنيتين، 
اإلطار الترویجي یشمل ثالثة عناصر وليس عنصرین، وأن هناك حاجة إلى سياسات بقدر ما هناك حاجة إلى 

ثًا باسم األعضاء الحكوميين لمجموعة البلدان  متحد،تفّهم العضو الحكومي للمملكة المتحدةو. نظم وبرامج
 أن یؤدي ذآر  منولكنه أعرب عن خشيتههذا الوضع، في اللجنة، الحاضرین الصناعية القتصاد السوق 

وجمهوریة فنزویال  وغنداولم یوافق األعضاء الحكوميون أل.  على االتفاقيةاتفاقيات أخرى إلى عرقلة التصدیق
أن الهدف من بن العمال اللجنة عوذّآرت نائبة الرئيس .  وأیدوا التعدیلذا التخطيطهلهند على واالبوليفاریة 

في الصك المقترح  بل محاولة إدراج ، بكامله في الصك المقترح١٥٥التعدیل ليس إدراج نص االتفاقية رقم 
 السالمة  العضو الحكومي ألوروغواي أنه یبدو أن غياب سياسة بشأنوالحظ.  االتفاقيات القائمةمجموعة

 ذآر السياسات بشكل تأتي أهمية التصدیق على االتفاقيات، ومن هنا منمنع الكثير من الدول یوالصحة المهنيتين 
 . في الصك المقترحصریح
في " ٤المادة "قبل عبارة " ئمباد"قدم العضو الحكومي للمملكة المتحدة تعدیًال فرعيًا بإدراج عبارة و .١٠٢

. كون التصدیق على الصك المقترح حكرًا على قبول البلدان لنص االتفاقية القائمة یلئالتعدیل األعضاء العمال، 
تفاقيات ا إلى نص شارةوقد أّید األعضاء العمال هذا التعدیل الفرعي، لكن األعضاء أصحاب العمل رأوا أن اإل

. لنص المشار إليه لدقيقةالصياغة الاالضطراب، نظرًا إلى أن القارئ ال یرى بأم عينيه أخرى قد تؤدي إلى 
ن أصحاب العمل أن عومن ناحية أخرى، ذّآر نائب الرئيس . لذا، عارضوا التعدیل الفرعي والتعدیل األصليو

لجنة السالمة والصحة المهنيتين عارضت، خالل انعقاد الدورة الحادیة والتسعين لمؤتمر العمل الدولي، فكرة 
 اقتباس من األفضل هالعضو الحكومي لسویسرا اعتبر أنوبالرغم من أن . تكرار نص ما من اتفاقية ألخرى

التعریف بكامله من االتفاقية القائمة وأنه عارض التعدیل بصيغته المعدلة، فقد أّید آل من العضو الحكومي 
 متحدثًا باسم ، والعضو الحكومي للكسمبرغ، متحدثة باسم األعضاء الحكوميين األفارقة في اللجنة،للسنغال

 ،والكثير من األعضاء الحكوميين اآلخرینفي اللجنة في االتحاد األوروبي للدول األعضاء كوميين األعضاء الح
 .التعدیل بصيغته المعدلة

ونتيجة لذلك، سحب العضو الحكومي للبرازیل التعدیل المماثل الذي قدمه األعضاء الحكوميون  .١٠٣
 . والبرازیلوأوروغواي لألرجنتين
والبرازیل تعدیًال بشأن تغيير ترتيب الفقرات وأوروغواي ن لألرجنتين ، قدم األعضاء الحكوميوومن ثم .١٠٤

، على أساس تطور منطقي یقضي "برنامج وطني"قبل عبارة " نظام وطني"وذلك بوضع عبارة ، ٤في النقطة 
. تعدیلوقد وافق األعضاء العمال على هذا الرأي وأیدوا ال. باالنتقال من السياسة إلى النظام ومن ثم إلى البرنامج

ن أصحاب العمل التعدیل، معتبرًا أن السياسة تؤثر على البرامج وأن البرامج تؤثر ععارض نائب الرئيس و
لمجموعة البلدان الصناعية القتصاد ن وواألعضاء الحكوميوأّید األعضاء الحكوميون األفارقة . أیضًا على النظم

 ١٨٣٣  عامأن بالده تتمتع منذإلى ملكة المتحدة وأشار العضو الحكومي للم. في اللجنة هذا التعدیل السوق
 .واعتمد التعدیل. بسياسة، إال أنها لم تضع برامج إال مؤخرًا

) أ (٤في الفقرة " برنامج عمل وطني"بعبارة " برنامج وطني"قدم األعضاء العمال تعدیًال لتغيير عبارة و .١٠٥
عارض و. المتعلق بالعملصحاب العمل بغية تعزیز الطابع الترویجي للصك واالستجابة لطلب األعضاء أ

" وسائل عمل"األعضاء أصحاب العمل هذا التعدیل، باعتبار أن هذه الفكرة مشمولة بشكل ضمني في عبارة 
عارضت العضو الحكومي للسنغال، متحدثة باسم األعضاء الحكوميين األفارقة و. في التعریفأصًال الموجودة 
 في العثور على تعبير لبق لهمقّيد جدًا ومن الصعب " برنامج العمل"مفهوم  معتبرة أن  هذا التعدیل،في اللجنة،
آما سحبوا تعدیًال آخر آان من . سحب األعضاء العمال تعدیلهم إذ اعترفوا بوجود بعض المشاآلقد و. الفرنسية

 .٤في قسم آخر من النقطة " برنامج"إلى عبارة " عمل"شأنه أن یضيف عبارة 
فحواه إدراج الجملة التالية بعد " البرنامج الوطني"ال تعدیًال على تعریف عبارة ثم قدم األعضاء العم .١٠٦

وأبدوا رغبتهم . "بشأن السالمة والصحة المهنيتين وتطویر بيئة عمل لتنفيذ السياسة الوطنية": "وطني"عبارة 
معتبرین أنه یزید وقد عارض األعضاء أصحاب العمل هذا التعدیل، . في توضيح الصلة بين البرامج والسياسات

وأجمع األعضاء الحكوميون األفارقة في اللجنة واألعضاء الحكوميون للدول األعضاء . تعقيدًابرمته التعریف 
في االتحاد األوروبي في اللجنة والعضوان الحكوميان لكندا وسویسرا أن النص المعدل أقل وضوحًا من النص 

 .لوبالتالي، سحب األعضاء العمال التعدی. األصلي
وماليزیا تعدیًال یهدف إلى تعریف البرنامج الوطني باعتباره وتایلند قدم األعضاء الحكوميون إلندونيسيا و .١٠٧

بدل أن یكون "  إطار زمني محدد مسبقًافيتم وضعه بهدف تحسين السالمة والصحة المهنيتين "برنامجًا 
صحة المهنيتين یتعين تحقيقها في إطار یشمل أهدافًا وأولویات ووسائل عمل في مجال السالمة وال"برنامجًا 
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واعتبر األعضاء أصحاب . یجب أن یرتبط بالنواتج" البرنامج الوطني"ورأوا أن تعریف ." زمني محدد مسبقًا
وقدم األعضاء العمال تعدیًال فرعيًا .  وبالتالي عارضوه،العمل أن هذا التعدیل یجعل التعریف أآثر غموضًا

وأّید األعضاء أصحاب ." یتعين صياغتها"بعبارة " یتعين تحقيقها"بدال عبارة الستعادة النص األصلي واست
وبعد أن اقترح الرئيس تعدیًال . العمل التعدیل الفرعي ولكنهم تمنوا إعادة تعدیله للمحافظة على فكرة التحقيق

 المعدلة بخصوص عالمات الوقف، وافق األعضاء أصحاب العمل واألعضاء العمال على نص التعدیل بصيغته
 .وصيغته المعدلة فرعيًا للمرة الثانية وتم اعتماده

" ووسائل عمل"الكاميرون وآوت دیفوار تعدیًال باستبدال عبارة والسنغال قدم األعضاء الحكوميون من و .١٠٨
 العضو الحكومي للسنغال، بينتو". وسائل عمل واستراتيجيات ومؤشرات"في تعریف البرنامج الوطني بعبارة 

 ،أن األعضاء الحكوميين األفارقة في اللجنة أیدوا التعدیل، أن االستراتيجيات هي شرط مسبق للعملمشيرة إلى 
وأّید األعضاء العمال التعدیل، بينما عارضه األعضاء أصحاب . وأن المؤشرات ضروریة لمتابعة اإلنجازات

 ولكن یمكن للسياسات ،"تيجيةلالسترا"من تعریف ليس هناك  هن أصحاب العمل أنعوأّآد نائب الرئيس . العمل
 إلى المؤشرات في وفضًال عن ذلك، سبقت اإلشارة .أن تشكل استراتيجياتفي أي حال من األحوال والبرامج 

 إلى المؤشرات في مكان آخر شارةأن اإلحتجت باوبالرغم من أن العضو الحكومي للسنغال ). ج)(٢(٦الفقرة 
خاصة ال تهأن یحدد استراتيجيمن البرامج كل برنامج ل یعود ه وأن،من الصك المقترح جاءت في سياق مختلف

 . دولة التعدیل وتم سحبه٢٠ زهاءبه، عارض 
 .شكل إعالنفي  أن یكون الصك المقترح یفترض بموجبهسحب األعضاء أصحاب العمل تعدیًال و .١٠٩
، إذ إن عبارة )ب(٤في الفقرة " برنامج"بعبارة " عمل"سحب األعضاء العمال تعدیًال بشأن ربط عبارة و .١١٠

 .قد رفضت أثناء مناقشات التعدیالت السابقة" برنامج عمل"
، لتعریف الثقافة الوطنية الوقائية ٤قدم األعضاء العمال تعدیًال بشأن إضافة فقرة جدیدة في نهایة النقطة و .١١١

 المستویات، آثقافة یكون فيها الحق في بيئة عمل آمنة وصحية محترمًا على جميع"للسالمة والصحة المهنيتين 
وتشارك بموجبها الحكومات وأصحاب العمل والعمال مشارآة نشطة في ضمان بيئة عمل آمنة وصحية من 

ت وذآّر. " القصوىخالل نظام من الحقوق والمسؤوليات والواجبات المحددة، ویمنح فيها مبدأ الوقایة األولویة
) ٢٠٠٣( خالل الدورة الحادیة والتسعين مضمارالالنقاش الطویل الذي دار في هذا بن العمال عنائبة الرئيس 

آما أشارت إلى أن األعضاء العمال شددوا على أن مثل هذه العبارة البسيطة . لمؤتمر العمل الدولي
 من المفيد إدراج تعریف للمصطلح األآثر ه أنرأتو. "تغيير في سلوك العمال"قد یفهم منها أنها " السالمة ثقافة"

. ٢٠٠٣  عاماآلراء فيفي وأّید األعضاء أصحاب العمل التعدیل استنادًا إلى توافق . رحشموًال في الصك المقت
 .د التعدیلااعتمتم  أي اعتراض من قبل األعضاء الحكوميين، وإذ لم یكن هناك

 . بصيغتها المعدلة٤اعتمدت النقطة و .١١٢

 ٥النقطة 
") الهدف"تحت عنوان  (٥نقطة ن العمال تعدیًال الستبدال النص األصلي في العقدمت نائبة الرئيس  .١١٣

 :بالنص التالي
 :ینبغي لالتفاقية أن تهدف إلى

 ولویة لتحسين السالمة والصحة المهنيتين؛األ أن تعطي آل دولة عضو ضمان )أ(
 التصدیق على االتفاقيات بشأن السالمة والصحة المهنيتين والتنفيذ الفعال لصكوك منظمة العمل تعزیز )ب(

 مة والصحة المهنيتين؛ الدولية بشأن السال
 تقييم وإدارة المخاطر في ئتعزیز تطویر ثقافة وطنية وقائية للسالمة والصحة المهنيتين على أساس مباد )ج(

 مكان العمل؛
 والسيما اتفاقية السالمة ،استكمال الصكوك القائمة لمنظمة العمل الدولية بشأن السالمة والصحة المهنيتين )د(

 .٢٠٠٢عام لوبروتوآولها ) ١٥٥رقم  (١٩٨١والصحة المهنيتين، 
من شأنه أن بالتفصيل  هذه البنود إدراج أن هون العمال أسباب هذا التعدیل، وع نائبة الرئيس وبينت .١١٤

ن أصحاب العمل التعدیل، معتبرًا أن ذلك سيجعل عوعارض نائب الرئيس . یساعد على توضيح أهداف االتفاقية
األخرى بشأن السالمة والصحة  إلى صكوك منظمة العمل الدولية شارةاإلأن و ،أهداف االتفاقية أقل وضوحًا

ثقافة وطنية وقائية للسالمة والصحة " وأن ربط ،تصدیق على هذا الصكأمام الًا عائققد یشكل المهنيتين 
ت توصلأن  مجددًا حول االتفاق الذي سبق ولجدالبتقييم وإدارة المخاطر في مكان العمل قد یطرح " المهنيتين

آما عارض العضو الحكومي للمملكة المتحدة هذا التعدیل، متحدثًا باسم . إليه اللجنة بالنسبة لتعریف هذه العبارة
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 شأنهم في ذلك شأنفي اللجنة، الحاضرین األعضاء الحكوميين لمجموعة البلدان الصناعية القتصاد السوق 
 .مصر وولبنان، لحكوميين األفارقة في اللجنة باسم األعضاء اةسنغال، متحدثلكل من الاألعضاء الحكوميين 

 السالمة والصحة المهنيتين تتمثل في ضمان إیالء اللجنة مهمةن العمال أن عاعتبرت نائبة الرئيس و .١١٥
 زیادة نسبة التصدیق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية وأن یكون الهدف هوالوطنية أولویة رفيعة في البرامج 
، اقترحت تعدیًال فرعيًا بحذف الفقرتين ونظرًا إلى أن التعدیل لم یحظ بالدعم. لمهنيتينبشأن السالمة والصحة ا

ن أصحاب العمل التعدیل بصيغته المعدلة، لألسباب نفسها آنفة الذآر، وقد عوعارض نائب الرئيس ). د(و) ج(
ول األعضاء في االتحاد لدل باسم األعضاء الحكوميين ، متحدثًاأیده العضوان الحكوميان لناميبيا ولكسمبرغ

السوق المشترآة لبلدان  األعضاء في للدول، واألرجنتين باسم األعضاء الحكوميين  في اللجنةاألوروبي
البلدان الصناعية القتصاد  في اللجنة، والمملكة المتحدة باسم األعضاء الحكوميين لمجموعة المخروط الجنوبي

الحكومي لترینيداد وتوباغو التعدیل بصيغته المعدلة، متحدثًا آما عارض العضو . في اللجنةالحاضرین السوق 
  العضو الحكومي للصينوعارضهجزر البهاما وسورینام،  ووجامایكا بربادوسباسم األعضاء الحكوميين ل

تأیيدهم أو رفضهم أن یبينوا برفع األیدي ن ي األعضاء الحكوميإلىن العمال عوطلبت نائبة الرئيس . آذلك
 .مجموعتها، وهو الطلب الذي سحبت بعده التعدیل برّمته به تي تقدمللتعدیل الذ

وجمهوریة برازیل وال وروغوايألقدم العضو الحكومي لألرجنتين، متحدثًا باسم األعضاء الحكوميين و .١١٦
ینبغي لكل دولة عضو تصدق على هذه "وشيلي، تعدیًال الستبدال النص الذي یلي عبارة فنزویال البوليفاریة 

جميع تحسين السالمة والصحة المهنيتين في : "بالنص التاليبكامله " ية أن تتخذ تدابير نشطة ترمي إلىاالتفاق
 المصاحبة العمل والتصدیق بشكل تدریجي على جميع معایير العمل الدولية المدرجة في مرفق التوصية أنشطة

أیضًا اء التي تصدق على هذه االتفاقية تلتزم الدول األعضو. هذه االتفاقية، بهدف تحقيق بيئة عمل آمنة وصحيةل
وأوضح العضو الحكومي لألرجنتين أن هذا التعدیل سوف ." بوضع ثقافة وقائية للسالمة والصحة المهنيتين

یساعد على تحدید أهداف هذه االتفاقية والتحسين التدریجي لثقافة وقائية للسالمة والصحة المهنيتين من خالل 
وعارض . ن العمال هذا التعدیلعوقد أیدت نائبة الرئيس . المة والصحة المهنيتينالتصدیق على اتفاقيات الس

شأنه في ن أصحاب العمل هذا التعدیل لألسباب نفسها التي عارض من أجلها التعدیل السابق، عنائب الرئيس 
االتحاد  باسم األعضاء الحكوميين للدول األعضاء في  الذي آان یتحدث العضو الحكومي للكسمبرغذلك شأن

آما عارض العضو الحكومي للمملكة المتحدة التعدیل، متحدثًا باسم األعضاء . والنرویجورومانيا األوروبي 
ن ان الحكوميا العضووعارضه في اللجنة، الحاضرینالحكوميين لمجموعة البلدان الصناعية القتصاد السوق 

آما عارض العضو . قية أآثر صعوبةذلك جعل التصدیق على االتفامن شأن لمصر ولبنان على أساس أن 
 . وبالتالي، سحب العضو الحكومي لألرجنتين تعدیله.الحكومي ألوغندا التعدیل

تتخذ تدابير "بعبارة " تقوم بتدابير بهدف"ن أصحاب العمل تعدیًال باستبدال عبارة عقدم نائب الرئيس و .١١٧
ن عأیدت نائبة الرئيس قد و. غيير محتواهتإلى ویهدف هذا التعدیل إلى تعزیز النص وليس ". نشطة ترمي إلى

 العضو الحكومي للكسمبرغ، متحدثًا باسم األعضاء الحكوميين للدول األعضاء في وأیدهالعمال هذا االقتراح 
االتحاد األوروبي، والعضو الحكومي للمملكة المتحدة، متحدثًا باسم األعضاء الحكوميين لمجموعة البلدان 

آما دعم العضو الحكومي لألرجنتين التعدیل، باسم األعضاء . في اللجنةالحاضرین الصناعية القتصاد السوق 
 من التحقق، ولكنه طلب  في اللجنةالسوق المشترآة لبلدان المخروط الجنوبيالحكوميين للدول األعضاء في 

  .اعتمد التعدیلقد  و. من التعدیلالنسخة اإلسبانية
 الواردة في ئوبمراعاة المباد" یقضي بحذف عبارة ن أصحاب العمل تعدیًالعقدم نائب الرئيس و .١١٨

واعتبر أن اإلحالة إلى صكوك ." الصكوك ذات الصلة لمنظمة العمل الدولية بشأن السالمة والصحة المهنيتين
ووافق على صحة .  الحكومات على االتفاقيةیحول دون تصدیققد في هذه النقطة أخرى لمنظمة العمل الدولية 

ن ععارضت نائبة الرئيس و.  مثًال في توصيةآأن یكون ذلكاقترح إدراجها في مكان آخر،  ولكنه ،اإلحالة
ذات  إليها في االتفاقية شارةاإلإن العمال التعدیل المقترح، معتبرة أن صكوك منظمة العمل الدولية مهمة جدًا و

ى بشأن السالمة والصحة  هذه االتفاقية في إطار جميع الصكوك األخردمج من المهم أن ته أنارتأتو. جدوى
 . الربط بينهاومن هنا ال بد منالمهنيتين، 

 باسم األعضاء الحكوميين للدول األعضاء في الذي آان یتحدثلم یؤّید العضو الحكومي للكسمبرغ و .١١٩
. ن العمالعمشيرًا إلى الحجج التي قدمتها نائبة الرئيس هذا التعدیل، والنرویج، ورومانيا االتحاد األوروبي 

وعارض العضو .  وبالتالي لم یؤیدهالدیباجة،تبر العضو الحكومي لتونس أن التعدیل سيتعارض ونص اعو
السوق المشترآة لبلدان المخروط للدول األعضاء في  متحدثًا باسم األعضاء الحكوميين لهالحكومي لألرجنتين 

آما عارضت . مة العمل الدولية منظنشطة وأئ یتعارض مع مبادهإذ شعر أنهذا التعدیل، ،  في اللجنةالجنوبي
 وذّآر نائب الرئيس .، هذا التعدیلالعضو الحكومي للسنغال متحدثة باسم األعضاء الحكوميين األفارقة في اللجنة

 . المناقشة هذه ولكنه سحب تعدیله في ضوء،ن أصحاب العمل بالصعوبات القانونية المحتملةع
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 باسم األعضاء الحكوميين لمجموعة البلدان الصناعية قدم العضو الحكومي للمملكة المتحدة، متحدثًاو .١٢٠
مع األخذ بعين االعتبار "بعبارة " بمراعاة"في اللجنة، تعدیًال باستبدال عبارة الحاضرین القتصاد السوق 

واقترحت نائبة . ، على أساس أن ذلك قد یجعل الكثير من الدول تصدق على هذه االتفاقية"الواردة فيئ المباد
ض العضو وقد عار".  الواردة فيئالمباد" عبارة بحيث تحذف العمال تعدیًال فرعيًا للجملة نعالرئيس 

 باسم األعضاء الحكوميين لمجموعة البلدان الصناعية القتصاد السوق الذي تحدث، الحكومي للمملكة المتحدة
 وقامت نائبة الرئيس ،ن أصحاب العملع نائب الرئيس آما عارضه،  هذا التعدیل الفرعيفي اللجنةالحاضرین 

 .التعدیل الفرعيهذا ن العمال بسحب ع
ن أصحاب العمل أن عن العمال النص األصلي للتعدیل، فيما اعتبر نائب الرئيس علم تؤید نائبة الرئيس و .١٢١

 متحدثًا باسم ، العضو الحكومي للبحرینأیدآما . أیدهالتعدیل قد یكون طریقة رشيدة إلنجاز بعض التقدم وبالتالي 
األعضاء وأیده آذلك  هذا التعدیلمملكة العربية السعودیة، وال إلمارات العربية المتحدةلعضوین الحكوميين ال

سعيًا  ن العمال هذا التعدیلعأّیدت نائبة الرئيس و. ن إلآوادور والجماهيریة العربية الليبية ورومانياوالحكومي
 .وتم اعتماده .منها إلیجاد توافق في اآلراء

جزر البهاما وسورینام تعدیًال بإدراج  ووجامایكاوتوباغو  وترینيداد بربادوسلاء الحكوميون قدم األعضو .١٢٢
، ولكن التعدیل سحب بعد المناقشة التي دارت بشأن التعدیل "بمراعاة"بعد عبارة " التشریع الوطني"عبارة 
 .السابق
ینبغي : " آما یلي نصهایكون، ٥ ن العمال تعدیًال بإدراج فقرة جدیدة بعد النقطةعقدمت نائبة الرئيس و .١٢٣

 السياسة الوطنية في اتفاقية ئ مبادعلى ذلكالحق في بيئة عمل آمنة وصحية آما تنص عزز لكل دولة عضو أن ت
 أن هذا التعدیل هو أحد أوضحتو. "٢٠٠٢وبروتوآولها لعام ) ١٥٥رقم  (١٩٨١السالمة والصحة المهنيتين، 

 السالمة والصحة المهنيتين، وهو في مجال السياسة الوطنية بشأنعمال التعدیالت التي تقدمت بها مجموعة ال
 الحق هوسد ثغرة تتعلق بعنصر أساسي، هو  من هذا التعدیل والقصد.  في النص قيد الدراسةلم یطرقموضوع 

 نعوقد عارض نائب الرئيس . لسياسة الوطنيةفي امبدأ أساسيًا هذا المبدأ یشكل و .في بيئة عمل آمنة وصحية
 الترویج لثقافة وإنما ترویج حقوق العمال، ليس هذا الصك مقصد، معتبرًا أن  بشدةأصحاب العمل هذا التعدیل
إعالن منظمة  هذه الحقوق یتمثل في لمعالجة مثلوأردف قائًال إن السياق الصحيح . وقائية للسالمة والصحة

العضو الحكومي لألرجنتين، متحدثًا باسم وطلب . والحقوق األساسية في العمل العمل الدولية بشأن المبادئ
وذّآرت .  التعدیلبشأن هذابلدان أمریكا الالتينية، المزید من التوضيح الحاضرین لجميع األعضاء الحكوميين 

لمؤتمر العمل الدولي، التي أشارت إلى ) ٢٠٠٣(ن العمال باستنتاجات الدورة الحادیة والتسعين عنائبة الرئيس 
 جملة أمور، من، عززینبغي لمثل هذا الصك العملي والبّناء أن یو: "ما یليونّصت على دید الصك الترویجي الج

 ."عمال في بيئة عمل آمنة وصحيةالحق 
مغرب  والسویسرال في حين عارضه األعضاء الحكوميون ،أّید العضو الحكومي للكسمبرغ التعدیل .١٢٤

األعضاء الحكوميون عن معارضتهم للتعدیل بشكل ، عّبر خالله األیديوبعد تصویت برفع . والوالیات المتحدة
 .ن العمال التعدیلععام، سحبت نائبة الرئيس 

وجمهوریة برازیل  والوروغوايألقدم العضو الحكومي لألرجنتين، متحدثًا باسم األعضاء الحكوميين و .١٢٥
 :، نصها التالي٥وشيلي، تعدیًال إلضافة فقرة جدیدة بعد النقطة فنزویال البوليفاریة 

في  بيئة عمل آمنة وصحية من خالل صياغة سياسة وطنية لهذه الغایة تعززینبغي لكل دولة عضو أن  )١(
 .٢٠٠٢وبروتوآولها لعام ) ١٥٥رقم  (١٩٨١ اتفاقية السالمة والصحة المهنيتين، إطار اختصاص

ن عنائبة الرئيس وأّیدت . ١٥٥ إلى االتفاقية رقم یشيرن أصحاب العمل التعدیل ألنه عوعارض نائب الرئيس 
 .، ألنها تعتقد أنه یروج لبيئة عمل آمنة وصحيةبشدة العمال هذا التعدیل

مع "بعبارة "  اختصاصفي إطار"واقترح العضو الحكومي للمملكة المتحدة تعدیًال فرعيًا الستبدال عبارة  .١٢٦
 :یليویقرأ نص التعدیل بصيغته المعدلة آما ". الواردة فيئ األخذ بعين االعتبار المباد

 بيئة عمل آمنة وصحية من خالل صياغة سياسة وطنية لهذه الغایة مع عززینبغي لكل دولة عضو أن ت )١(
) ١٥٥رقم  (١٩٨١ الواردة في اتفاقية السالمة والصحة المهنيتين، ئاألخذ بعين االعتبار المباد

 .٢٠٠٢وبروتوآولها لعام 
ة هذا التعدیل الفرعي، فيما أّیده العضو الحكومي عارض العضوان الحكوميان لسویسرا والوالیات المتحدو

وذّآر . والنرویجورومانيا للكسمبرغ، متحدثًا باسم األعضاء الحكوميين للدول األعضاء في االتحاد األوروبي 
 إلى االتفاقية شارةباإل" سياسة وطنية"أن اللجنة آانت قد وافقت على تحدید بالعضو الحكومي للمملكة المتحدة 

 .ن العمال النص بصيغته المعدلة فرعيًاعوأّید آل من العضو الحكومي لألرجنتين ونائبة الرئيس . ١٥٥ رقم
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 أن التعدیل قيد ، بيد أنه یبدو"الهدف" هو ٥ أن عنوان النقطة  إلىأشار العضو الحكومي ألوغنداو .١٢٧
 البلدان التي آانت قد وأجابت العضو الحكومي للبرازیل باسم نفس مجموعة. المناقشة یتناول االستراتيجيات

وقدم العضو الحكومي ". السياسة الوطنية"اقترحت التعدیل األصلي، بأن المجموعة تقترح عنوانًا جدیدًا هو 
 العضو الحكومي لليسوتو الذي طالب بالمزید من التوضيح بشأن وآذلكللنرویج دعمه للتعدیل بصيغته المعدلة، 

الحكومي للسنغال التعدیل أیضًا باسم األعضاء الحكوميين األفارقة ودعمت العضو ". وطنيةالسياسة ال"مصطلح 
بيئة عمل آمنة وصحية وأّن على السياسة الوطنية أن لفي اللجنة، مضيفة أنه ینبغي لكل دولة عضو أن تروج 

 ووافق العضو الحكومي لجزر البهاما، متحدثًا باسم العضوین الحكوميين لجامایكا وسورینام، على. تدعم ذلك
 . العضو الحكومي إلآوادورآما وافق عليهصيغته المعدلة، بالتعدیل 
 ٤وفقًا للمادة " سياسة وطنية"أن اللجنة آانت قد حددت عبارة بوذّآر العضو الحكومي للوالیات المتحدة  .١٢٨

 هاراعتب،آخذًا في ، واعتبر أن التعدیل قيد المناقشة یحدد السياسة الوطنية بشكل أوسع١٥٥من االتفاقية رقم 
. وأآد على عدم موافقته على النص بصيغته المعدلة. ٢٠٠٢ بكاملها مع بروتوآولها لعام ١٥٥االتفاقية رقم 

والحظ نائب الرئيس عن أصحاب العمل أن العضو الحكومي للوالیات المتحدة قدم حجة صحيحة، ومن ثم طرح 
 :ليصبح آالتالي" سة وطنيةسيا"تعدیًال فرعيًا ثانيًا من شأنه أن یحذف النص الذي یلي عبارة 

 . في هذا الصددینبغي لكل دولة عضو أن تشجع بيئة عمل آمنة وصحية عن طریق صياغة سياسة وطنية )١(
وبعد أن أعرب األعضاء الحكوميون . ن العمال على التعدیل بصيغته المعدلة فرعيًاعلم توافق نائبة الرئيس و

ن العمال بدورها على عصيغته المعدلة فرعيًا، وافقت نائبة الرئيس  عن تأیيدهم اإلجمالي للتعدیل باألیديبرفع 
 .التعدیل
ینبغي لكل دولة عضو أن تشجع : "قدم األعضاء العمال تعدیًال بإدراج فقرة جدیدة ثالثة نصها آما یليو .١٢٩

برنامجًا  وذلك بأن تضع، في سياق ثالثي، سياسة ونظامًا وطنيًا و،استمرار تحسين السالمة والصحة المهنيتين
 الثالثي وجعل التحسين المستمر للسالمة والصحة الهيكلوالهدف من ذلك هو التشدید على . "وطنيًا بشكل فعال

إمكانية توفير التحسين حيال ن أصحاب العمل عن بعض الشكوك عوقد أعرب نائب الرئيس . هدفًا سياسيًا
واقترح . في غياب أي نوع من التعریف" لبشكل فعا"المعنى الذي یمكن أن تتخذه عبارة حيال  و،المستمر

 "بشكل فعال"وعبارة " تروج"بعبارة " تضمن"العضو الحكومي للكسمبرغ تعدیًال فرعيًا الستبدال عبارة 
وقد دعم األعضاء العمال واألعضاء أصحاب العمل واألعضاء الحكوميون األفارقة في اللجنة . "وطني"بعبارة 

 . فرعيًا وتم اعتمادهالتعدیل بصيغته المعدلةجميعهم 
ونتيجة لذلك، سحب العضو الحكومي لألرجنتين تعدیًال مماثًال جدًا قدمه األعضاء الحكوميون لألرجنتين  .١٣٠

 .وشيليوجمهوریة فنزویال البوليفاریة والبرازیل وأوروغواي 
 یالءعلى إ تشجع الدول األعضاء ٥قدم األعضاء العمال تعدیًال بإدراج فقرة ثانية جدیدة بعد النقطة و .١٣١

حتى ولم ، ١٥٥التفاقية رقم نص ا وعلى اعتماد سياسة وطنية وفقًا لقصوىالسالمة والصحة المهنيتين أولویة 
.  بشأن السالمة والصحة المهنيتينهامة وعلى التصدیق على هذه االتفاقية واتفاقيات أخرى ،تصدق عليها

 یهدف إلى حذف جزء من الجملة التي تشير إلى ن العمال في الحال تعدیًال فرعيًاعواقترحت نائبة الرئيس 
وقد . تمت صياغته في تعدیل اعتمد في السابقأن ، ألن هذا المبدأ سبق و١٥٥اتساق السياسة مع االتفاقية رقم 

 اقتراح صك یفرض بحجة أن،  أو بدونها صيغته المعدلةسواء مععارض األعضاء أصحاب العمل هذا التعدیل، 
 على االتفاقية هو أمر مبهم ومن غير الممكن ا بعدم تصدیقهتزامات سبق لها وأن رفضتهاالعلى الدول األعضاء 

البلدان ووافق األعضاء الحكوميون للدول األعضاء في االتحاد األوروبي ومجموعة .  قانونيًاالدفاع عنه
األعضاء أصحاب والنرویج جماعيًا على ما تقدم به وتونس والمجموعة األفریقية  الصناعية القتصاد السوق

إلى  التعدیل المقترح عن شكهم في أن یؤدي األعضاء العمال عبرو. العمل وعارضوا التعدیل بصيغته المعدلة
 واقترحوا االستعانة بالمستشار القانوني، وهو أمر لم یوافق عليه األعضاء أصحاب ،فرض مثل هذه االلتزامات

لم تستمع اللجنة إلى رأي المستشار القانوني وسحب األعضاء وبالتالي، . العمل والعدید من األعضاء الحكوميين
 .العمال التعدیل والتعدیل الفرعي

 تعدد الحقوق الخمسة للعمال والتي ٥قدم األعضاء العمال تعدیًال بإدراج فقرة رابعة جدیدة بعد النقطة و .١٣٢
على التعدیل، إذ إن هذه لم یوافق األعضاء أصحاب العمل و. یتعين على الدول األعضاء ترویجها وتعزیزها

 بالنسبة سوى ضرب من التزیّد بها في الصك المقترح ، وما إدراج قائمةالحقوق جاء ذآرها في اتفاقيات أخرى
 بالنسبة للبلدان التي لم تصدق عليها وعائق أمام التصدیق عليهاللبلدان التي صدقت على االتفاقيات ذات الصلة 

 على قد اتفقوامشيرًا إلى أن جميع األعضاء في اللجنة على ذلك،  المتحدة ووافق العضو الحكومي للمملكة. بعد
 التعدیل غير أنما من أحد یستطيع أن ینكر حقوق العمال المذآورة، ف. موضع البحث تقييدیًاأال یكون الصك 

د بربادوس وترینيدالكل من آما عارض التعدیل األعضاء الحكوميون . لصك إطاريالمقترح ليس مالئمًا 
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وليسوتو ومجموعة البلدان الصناعية والجماهيریة العربية الليبية وسورینام جزر البهاما  ووتوباغو وجامایكا
 . في اللجنة الحاضرونالقتصاد السوق

 خشيتهاأهم المسائل بالنسبة لألعضاء العمال وأبدت هي ن العمال أن هذه المسألة عأعلنت نائبة الرئيس و .١٣٣
لمؤتمر العمل الدولي، ألن ) ٢٠٠٣(تي اتخذت أثناء الدورة الحادیة والتسعين من عدم احترام المواقف ال

 حق عززترویجي یجب أن یالطار اإل أن  إلىشير بوضوحت من االستنتاجات التي اعتمدها المؤتمر ٦ فقرةال
ن عيس  الجلسة، أعلنت نائبة الرئاستئنافوبعد . ثم عّلقت المناقشةومن . العمال في بيئة عمل آمنة وصحية

وأجابها نائب . العمال عن عدم فهمها آيف یمكن لمنظمة العمل الدولية أن تصدر وثيقة ال تؤآد على هذا الحق
ذآرت في تعریف الثقافة الوقائية للسالمة والصحة أن أن حقوق العمال سبق لها وبن أصحاب العمل عالرئيس 

. ٢٠٠٣  عام التوازن الهش الذي تم تحقيقه فيي الواقع فالمهنيتين، وأن التعدیل الذي یقدمه العمال هو الذي یهدد
 الدول بطریقة من شأنها الحيلولة دون تصدیقالصك المقترح  صياغة حيالوأعرب مرة أخرى عن قلقه 

األعضاء عليه وعلى اتفاقيات أخرى بشأن السالمة والصحة المهنيتين، آما أن الصك یشير إلى حقوق العمال 
 .سؤوليات المترتبة عليهمالممن دون اإلشارة إلى 

قدم العضو الحكومي للكسمبرغ، متحدثًا باسم األعضاء الحكوميين للدول األعضاء في االتحاد و .١٣٤
 الفقرة الرابعة الجدیدة الوارد لحقوق محددة وبحيث یكون نصتعداد الاألوروبي ورومانيا، تعدیًال فرعيًا لحذف 

على جميع المستویات ذات الصلة، حق العمال في بيئة عمل ینبغي لكل دولة عضو أن تعزز وتحفز، : "آما یلي
نرویج واألعضاء وال سویسرال وقد أّید هذا التعدیل الفرعي آل من العضوین الحكوميين. "آمنة وصحية
وقدم األعضاء أصحاب . في اللجنة السوق المشترآة لبلدان المخروط الجنوبيللدول األعضاء في الحكوميون 

 زیادة وعي جميع عززوأن ت: " یهدف إلى إضافة ما یلي في نهایة النص آنف الذآرثانيًاًا العمل تعدیًال فرعي
ولكن األعضاء أصحاب العمل قرروا سحب هذا التعدیل الفرعي، بسبب معارضة . "األطراف بمسؤولياتها

 قبلالمعدلة من وقد أّید األعضاء العمال هذا التعدیل بصيغته . األعضاء العمال وعدد من األعضاء الحكوميين
 . واعتمد التعدیل،العضو الحكومي للكسمبرغ

یكون "  السياسة العامةمبادئترویج "سحب األعضاء العمال تعدیًال یرمي إلى إدراج عنوان جدید و .١٣٥
وجمهوریة فنزویال  والبرازیل وأوروغواي مماثًال للعنوان الذي اقترحه األعضاء الحكوميون لألرجنتين

بعد "  السياسة الوطنية- رابعًا"تم تأیيد واعتماد التعدیل الجدید الرامي إلى إدراج العنوان و. وشيليالبوليفاریة 
 .، على نطاق واسعفي نص المكتب"  البرنامج الوطني- رابعًا" وقبل العنوان ٥النقطة 
 . بصيغتها المعدلة٥اعتمدت النقطة  .١٣٦

 ٦النقطة 
: من قبل"  النظام الوطني- خامسًا"و" مج الوطني البرنا- رابعًا" القسمين لعكس ترتيبقدمت تعدیالت  .١٣٧

وآوت دیفوار وناميبيا؛ وزامبيا والسنغال جنوب أفریقيا  وبوتسوانالكل من األعضاء الحكوميين ) ١(
وجمهوریة فنزویال والبرازیل وأوروغواي ألرجنتين  لكل من ااألعضاء الحكوميين) ٣(األعضاء العمال؛   )٢(

 األسبقيةمتسقة مع ترتيب بذلك أن الفقرات أصبحت بن العمال ع نائبة الرئيس تنوهو. وشيليالبوليفاریة 
   .وقد اعتمدت التعدیالت الثالثة.  عليه اللجنةاتفقتالذي " برنامج - نظام - سياسة"

 .عنوان الجزء رابعًافي " برنامج"بعد عبارة " عمل"سحب األعضاء العمال تعدیًال إلدراج عبارة و .١٣٨
وليسوتو وزامبيا والسنغال وآوت دیفوار أفریقيا وجنوب بوتسوانا لكل من حكوميون وقدم األعضاء ال .١٣٩

 تنفذینبغي لكل دولة عضو أن تضع و"في الجملة " تضع"بعد عبارة " رصدت"وناميبيا تعدیًال إلدراج عبارة 
ة لجمع  مهمالرصد العضو الحكومي لناميبيا أن عملية أوضحو. " برنامجًا وطنيًابصورة دوریةوتستعرض 

وقد دعم األعضاء أصحاب العمل والعمال . بالفعل من أن البرنامج فعال للتحققالمعلومات لالستعراض الدوري 
یحتوي على أفضل اصطالح مساو  وتم االتفاق على أن تتأآد لجنة الصياغة من أن النص الفرنسي ،التعدیل

 ".monitoring "للتعبير االنجليزي
 ).٢(٦و) ١(٦في النقطتين " برنامج"بعد عبارة " عمل"ن إلدراج عبارة سحب األعضاء العمال تعدیليو .١٤٠
فرعيًا  وسرعان ما تم تعدیله .)٢(٦إلى النقطة ) أ( جدید بندوقدم األعضاء أصحاب العمل تعدیًال إلضافة  .١٤١

أن یسهم في حمایة العمال من المخاطر وبهدف القضاء على الوفيات واإلصابات : "ليصبح النص آالتالي
عارض نائب وقد . من البرامج الوطنيةالمنشود ، وذلك لتعزیز بيان الهدف "مراض المرتبطة بالعملواأل

البلدان التي تعتبر حوادث السير حوادث هذا التعدیل سيفرض على أن بًا حتجمالعمل ذلك، ن أصحاب عالرئيس 
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طنية محدد في تعریف السياسة إن هدف البرامج الوفوباإلضافة إلى ذلك، . مهنية، هدفًا من المستحيل تحقيقه
 .الوطنية الذي من المفترض أن تستند إليه البرامج الوطنية

" بهدف القضاء على"اقترح العضو الحكومي للجماهيریة العربية الليبية تعدیًال فرعيًا الستبدال عبارة و .١٤٢
لكنها و ول إلى حل وسط،تقدیرها لهذه المحاولة للوصن العمال عت نائبة الرئيس أبدو". بهدف الحد من"بعبارة 

ن أصحاب العمل أشار في مالحظاته عأن نائب الرئيس ب الهدف، وذّآرت وه" القضاء"أصرت على أن 
، وبالتالي لم توافق على التعدیل الفرعي بصيغته المعدلة فرعيًا وزنهاأن أي وفاة أو إصابة لها إلى االفتتاحية 
من تعارض بين اإلعالن عن عدم على أنه ليس هناك لعمل ن أصحاب اعوأصّر نائب الرئيس . للمرة الثانية

وأّید التعدیل الفرعي بصيغته المعدلة  .في آن واحدتحدید أهداف قابلة للتحقيق ووجوب وقوع حوادث مهنية 
وأّیدت العضو الحكومي للسنغال، متحدثة باسم األعضاء الحكوميين األفارقة في اللجنة، . فرعيًا للمرة الثانية

بعبارة " limiter"ولكنها طلبت استبدال عبارة للمرة الثانية،  الفرعي بصيغته المعدلة فرعيًا التعدیل
"réduire "وبالتالي، سأل الرئيس اللجنة إذا آان من الممكن استعمال عبارة .  الفرنسيفي النص"reduce "

لحكومي للجماهيریة العربية لترجمة العبارة التي استعملها العضو ا" limit"في النص اإلنكليزي بدل عبارة 
دون تحفظ من قبل األعضاء العمال وأصحاب العمل والعضو بواعتمد هذا االقتراح . الليبية في النص العربي

مملكة والبحرین والكویت والواإلمارات العربية المتحدة  ألردنلأما األعضاء الحكوميون . الحكومي للهند
 ".limit"ع اإلشارة إلى أنهم آانوا یفضلون اإلبقاء على عبارة العربية السعودیة فقد أیدوا االقتراح، م

قدم العضو الحكومي للكسمبرغ، متحدثًا باسم األعضاء الحكوميين للدول األعضاء في االتحاد و .١٤٣
وقد أّید ". األخطار المرتبطة بالعمل"بعبارة " المخاطر"، تعدیًال فرعيًا الستبدال عبارة  في اللجنةاألوروبي
وذّآر العضو الحكومي ألوغندا . صحاب العمل هذا التعدیل الفرعي فيما عارضه األعضاء العمالاألعضاء أ

لمواد أو الظروف، أما األخطار فهي تشير إلى احتمال تعرض العامل لمثل هذه المخاطر، مالزمة لأن المخاطر ب
  .في هذا السياق آثر مالءمة العبارة األهي" مخاطر"عتبر أن عبارة وا

في اللجنة، تعدیًال فرعيًا  ٨ لعضو الحكومي للسنغال، متحدثًة باسم األعضاء الحكوميين األفارقةقدمت او .١٤٤
 بينما ،وأّید األعضاء العمال هذا التعدیل". المخاطر"بعد عبارة " واألخطار المرتبطة بالعمل"إلدراج عبارة 

 ،ت تتوقع الحد من األخطاروأّآد العضو الحكومي للكسمبرغ أن الحكوما. رفضه األعضاء أصحاب العمل
 اإلشارة إلى مالزمة، وقد تجعل تمثل خصائص  المخاطرإن بالضرورة، إذ  تقضي على المخاطرال هاولكن

 العضو الحكومي نوهتو. البلدانعلى االتفاقية المقترحة أمرًا صعبًا بالنسبة للكثير من  التصدیق عليهاالقضاء 
.  تمامًا وهو أمر من الممكن تحقيقه،ن المخاطر وليس القضاء عليهاتضمن الحمایة میأن النص نفسه بللسنغال 

 معًاأو من االثنين " المخاطر"أو من " األخطار"حمایة العمال من لواختلفت آراء األعضاء الحكوميين بالنسبة 
. تر هذه العباراي تفسأمركل دولة عضو یترك لورأى العضو الحكومي لموریتانيا أنه . في البرامج الوطنية

 التي وضعها مكتب العمل الدولي تستخدم ةأن الكثير من مدونات الممارسبوذّآر ممثل األمين العام اللجنة 
 القضاء عليها، وبالتالي تستخدم االتفاقية ن لم یكن من الممكنإو من الممكن الحمایة من المخاطر ه وأن،العبارتين

 في بعض الدول األعضاء،  التشریع یستندلعمال أنن اعواعتبرت نائبة الرئيس ". المخاطر" عبارة ١٥٥رقم 
 ،وبغية استكمال المناقشة، اقترحت استخدام العبارتين.  في حين یستند في دول أخرى إلى المخاطرر،إلى األخطا

 تتم مناقشته خالل على نطاق واسعحل مقبول بانتظار العثور على  في الحسبان حاليًا هذه المشكلة وضعمع 
من األفضل إرجاء سيكون نه إ الرئيس قالو. ية لالتفاقية عند انعقاد مؤتمر العمل الدولي المقبلالمناقشة الثان

المشاورات وشحذ لمزید من إلجراء ا التعدیل بصيغته المعدلة فرعيًا للمرة الثانية إلى اليوم التالي بشأنالمناقشة 
 .الفكر
ات بين األعضاء أصحاب العمل واألعضاء بعد سلسلة من المشاور - ن العمالعاقترحت نائبة الرئيس و .١٤٥

أن یسهم في : " ليصبح نص الفقرة الجدیدة آالتاليللمرة الثانية تعدیًال فرعيًا - العمال واألعضاء الحكوميين
حمایة العمال عن طریق التقليل إلى أدنى حد من المخاطر أو األخطار المرتبطة بالعمل، وفقًا للقوانين 

وقد أّید األعضاء ." ف الحد من الوفيات واإلصابات واألمراض المرتبطة بالعملوالممارسات الوطنية، بهد
وقدم العضو الحكومي للكسمبرغ، باسم األعضاء الحكوميين للدول األعضاء في . أصحاب العمل النص المقترح

المخاطر "بعبارة " رالمخاطر أو األخطا" تعدیًال فرعيًا للمرة الثالثة الستبدال عبارة  في اللجنةاالتحاد األوروبي
وقد أّید العضو الحكومي للمملكة المتحدة، باسم األعضاء الحكوميين لمجموعة البلدان الصناعية ". واألخطار

ولم تعارض .  العضو الحكومي لمصرآما أیدهفي اللجنة، التعدیل بصيغته األحدث، الحاضرین القتصاد السوق 
قلقها  إال أنها أبدت  هذا التعدیل، الحكوميين األفارقة في اللجنة،العضو الحكومي للسنغال، متحدثة باسم األعضاء

 .اعتمد التعدیل الفرعي بصيغته المعدلة فرعيًا للمرة الثالثةقد و.  للنص غير المصقولة الصيغة الفرنسيةحيال

                 
 .موریتانيا: إلى األعضاء الحكوميين األفارقة في اللجنةالحكومة التالية انضمت    8
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وجنوب أفریقيا بوتسوانا لكل من قدمت العضو الحكومي للسنغال، متحدثة باسم األعضاء الحكوميين و .١٤٦
). أ(٢في الفقرة " مصاغًا"بعد عبارة " رصودًام"وآوت دیفوار وليسوتو وناميبيا تعدیًال إلدراج عبارة زامبيا و

 اهذالنص الفرنسي تضّمن و. النهائية" المراجعة" البرنامج الوطني قبل رصدوقيل إن هذا التعدیل مهم لضمان 
 العمل في ضرورة هذا التعدیل، إال أن ن أصحابعوشكك نائب الرئيس .  على عكس النص اإلنكليزيالرصد

 .ن العمال أیدتهعنائبة الرئيس 
تحليًال مستمرین قبل رصدًا وتطلب ی" االستعراض"أوضح العضو الحكومي للمملكة المتحدة أن و .١٤٧

شأن في ذلك  شأنه ،وقد عارض التعدیل. الرصد أصًال وبالتالي فإن النص تضمن مفهوم ، النهائياالستعراض
التي ذآرت فيها أهداف ومؤشرات عن التقدم ) ج(٢ هو أیضًا إلى الفقرة شارمي لنيوزیلندا الذي أالعضو الحكو

قد " المقّيم دوریًا" العضو الحكومي للجزائر أن عبارة ارتأىو. وأّید العضو الحكومي لكينيا التعدیل. المحرز
 ولكنه ، تعدیًال فرعيًا بشأن ذلكن أصحاب العملع وقدم نائب الرئيس ،"مرصود"تكون أآثر مالءمة من عبارة 

وقد عارض العضو الحكومي للكسمبرغ هذا ). ١(٦إلى أن هذه العبارة تظهر في النقطة أشير سحبه عندما 
أن النقطة  في اللجنة نظرًا إلى التعدیل، متحدثًا باسم األعضاء الحكوميين للدول األعضاء في االتحاد األوروبي

 متحدثًا باسم األعضاء ،، آما اعتبر العضو الحكومي لألرجنتين"لرصدا"ى  إلشارت أصًالالمعّدلة أ) ١(٦
. هذا التعدیل غير ضروري في اللجنة السوق المشترآة لبلدان المخروط الجنوبيالحكوميين للدول األعضاء في 

لنص ، بالنسبة ل"revised" أوسع من عبارة ًامفهوم" reviewed"أن لعبارة من وسحب التعدیل، بعد التأآد 
 .اإلنكليزي
 ئأن یستند إلى مباد: "نصها التالي) ب(٢ن العمال تعدیًال إلضافة فقرة جدیدة عقدمت نائبة الرئيس و .١٤٨

 الربط بين العمل االحتجاج بأنه ال بد منمع " الوقایة من المخاطر وتقييمها وإدارتها على صعيد مكان العمل
عتبرة أن هذا التعدیل یتسق مع االستنتاجات التي على الصعيد الوطني والعمل على صعيد مكان العمل، وم

 تعدیًال فرعيًا على الفوروبالتالي، اقترحت . لمؤتمر العمل الدولي) ٢٠٠٣(اعتمدتها الدورة الحادیة والتسعون 
ن أصحاب العمل مبدأ هذا التعدیل عوعارض نائب الرئيس . على حد سواء" األخطار"و" المخاطر"إلى یشير 

باإلضافة إلى و. تفاقية المقترحة أصبحت آثيرة التعقيد وتتطرق إلى نقاط تشملها معایير أخرىعلى أساس أن اال
.  المقترحة وسوف تناقشه اللجنة في الوقت المحددالتوصية من ١٣ التعدیل في المقطع مضمون هذاذلك، یظهر 

 رأى االتفاقية، فيما يمة إلىذا قلم یوافق العضو الحكومي لتونس على التعدیل معتبرًا أنه ال یضيف شيئًا و
السوق المشترآة لبلدان العضو الحكومي لألرجنتين، متحدثًا باسم األعضاء الحكوميين للدول األعضاء في 

دعمًا من جانب األعضاء أیضًا  لقي التعدیل وقد.  في اللجنة، أنه ال غنى عن هذا التعدیلالمخروط الجنوبي
لحكوميين األفارقة في اللجنة، في حين عارضه األعضاء الحكوميون هند واألعضاء اوال لفلبينل الحكوميين

 . في اللجنةلرومانيا وسویسرا والدول األعضاء في االتحاد األوروبي
 التشاور، اقترح األعضاء العمال تعدیًال فرعيًا بصيغة معدلة لغایاتبعد إرجاء المناقشة إلى اليوم التالي و .١٤٩
الوقایة من األخطار والمخاطر وتقييمها وإدارتها على مستوى مكان العمل،  ئ مبادعزیزت: "من النص التاليتّض
صيغته األخيرة، بن أصحاب العمل على التعدیل علم یوافق نائب الرئيس و". لقوانين والممارسات الوطنيةوفقًا ل

 وفيخرى األت تفاقيااالواسع في قد تمت تغطيتها على نطاق  الوقایة والتقييم واإلدارة ئمشيرًا إلى أن مباد
 من ١٣وفي النقطة ال بل  ،)ILO-OSH 2001(  التوجيهية بشأن نظم إدارة السالمة والصحة المهنيتينئالمباد

لقوانين والممارسات الوطنية غير وفقًا ل ئ المبادالمقصود بتعزیز آما أن .االستنتاجات المقترحة قيد المناقشة
 ترمي إلى إعطاء البرامج الوطنية محتوى معينًا المنقحةخة ن العمال أن النسعوأجابت نائبة الرئيس . واضح
ن أصحاب العمل تستند إلى النظم عوآل الصكوك التي ذآرها نائب الرئيس . فقط  ال ترآز على العملياتبحيث

 على التعدیل بصيغته مصروبابوا غينيا الجدیدة و وغنداووافق األعضاء الحكوميون أل. وليس إلى البرامج
 ندونيسياإل  غير أن األعضاء الحكوميين.ملموسًا بدرجة أآبرعتبرین أنه یجعل الصك قيد الصياغة النهائية م
والیات المتحدة والدول األعضاء في االتحاد األوروبي في اللجنة لم یوافقوا عليه  والوالنرویج والفلبين ورومانيا

 له، متمسكة بأن يغ الفرعية المعدلةوالصن العمال التعدیل عوسحبت نائبة الرئيس . باعتباره غير ضروري
 النهج المتكامل بل إنها تعكس ،شكل انتهاآًا لمفهوم الصك اإلطاريتاتفاقيات قائمة ال الصيغة التي تربط الصك ب

 . الذي تنادي به منظمة العمل الدولية
، )ب)(٢(٦في الفقرة " وضع"قبل عبارة " مبادرات تشجع"قدم األعضاء العمال تعدیًال إلدراج عبارة و .١٥٠

النص ملموسة بدرج أآبر ویأتي بعلى أساس أن ذلك یشدد على الطبيعة النشطة للبرامج الوطنية ویجعل الفقرة 
 تجعل النص أآثر الكلمات المضافةأما األعضاء أصحاب العمل فقد وجدوا أن . ٢٠٠٣  عام فياتفق عليهالذي 
تحدثة باسم األعضاء الحكوميين األفارقة في اللجنة، ووافقت العضو الحكومي للسنغال م.  تعزیزه بدًال منضعفًا

 .وبالتالي سحب التعدیلعلى هذا الرأي 
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أن إلى لإلشارة ) ب)(٢(٦ن العمال تعدیًال یرمي إلى إدراج فقرة جدیدة بعد الفقرة عقدمت نائبة الرئيس و .١٥١
أن المقطع إلى  وأشارت ." مشارآة العمال وتمثيلهم على جميع المستویاتیضمنأن "البرنامج الوطني ینبغي 

وقد عارض األعضاء أصحاب العمل هذا .  إال فيما یتعلق بوضع البرامج،ال یدعو إلى مشارآة العمال) ١(٦
وأن مثل هذه الفقرة ، ١٥٥ من االتفاقية رقم ١٩ بالتفصيل في المادة عولجت أن المسألة  إلىالتعدیل، وأشاروا

مصر والنرویج ورومانيا  ووافق على ذلك األعضاء الحكوميون ل.بالنسبة لصك إطاريللغایة  تقييدیةتعتبر 
لجمعية البلدان الصناعية األعضاء الحكوميون  في اللجنة، آما وافق عليه لدول األعضاء في االتحاد األوروبيلو

 .في اللجنة، وبالتالي سحب التعدیلالقتصاد السوق الحاضرون 
كل من إسبانيا واستونيا  أیضًا األعضاء الحكوميون لقدم العضو الحكومي للكسمبرغ تعدیًال اقترحهو .١٥٢

وألمانيا وأیرلندا وإیطاليا والبرتغال وبلجيكا وبولندا والجمهوریة التشيكية والدانمرك وسلوفينيا والسوید وفرنسا 
ة بعد عبار" حيث آان مالئمًا"، إلدراج عبارة وفنلندا والمملكة المتحدة والنرویج والنمسا وهولندا واليونان

للبلدان بالنسبة من شأن ذلك أن یجعل الفقرة أآثر مرونة وسهولة ف). ج)(٢(٦عند نهایة الفقرة "  المحرزالتقدم"
البرامج یجعل أن التعدیل إال أنهم یشعرون ب ،تفّهم األعضاء العمال الرغبة في هذه المرونةیوإذ . لتطبيقها

ن العمال تعدیًال فرعيًا عوقد قدمت نائبة الرئيس . رصد للالوطنية متسقة مع االتفاقية المقترحة من دون أیة آلية
أن یتضمن أهدافًا ومؤشرات مالئمة عن التقدم : "إلى الجزء الثاني من الفقرة لتقرأ آاآلتي" مالئمًا"لنقل عبارة 
 وضحأو. ولم یوافق المتقدمون باالقتراح واألعضاء أصحاب العمل على هذا التعدیل وبالتالي تم سحبه. "المحرز

ألهداف النواتج المتعلقة بالحد من الحوادث ا  من المهم أن تعكسهالعضو الحكومي للمملكة المتحدة أن
آما ینبغي لألهداف .  مثًال الموزعةطویاتالمتعلقة بعدد المالمخرجات وحسب، آتلك  وليس ،واألمراض

مي لألرجنتين، متحدثًا باسم وقد عارض العضو الحكو.  بالنواتج قدر المستطاعكون متصلةأن ت" المالئمة"
 في اللجنة وإآوادور السوق المشترآة لبلدان المخروط الجنوبياألعضاء الحكوميين للدول األعضاء في 

ن أل أي دولة فسح المجال أمامیبدو أن هذا التعدیل یقال إنه و.  هذا التعدیلوشيلي وجمهوریة فنزویال البوليفاریة
مل على هذه تال یشبرنامج أي أن بف والمؤشرات عن التقدم المحرز، علمًا تضع برامج وطنية خالية من األهدا

أما األعضاء العمال . ووافق األعضاء الحكوميون األفارقة في اللجنة على ذلك. ًامجدییكون ال  العناصر
 وترینيداد وتوباغو وبربادوس والبحرین واإلمارات العربية المتحدة األردنكل من واألعضاء الحكوميون ل

وقد أّید األعضاء . ولبنان والمملكة العربية السعودیة فقد عارضوا التعدیل جزر البهاما وسورینام ووجامایكا
ونظرًا للمعارضة الكبيرة التي لقيها التعدیل، . آندا التعدیلوغينيا الجدیدة وسویسرا ونيوزیلندا  بابواالحكوميون ل

 .قرر مقدموه سحبه
السوق ين، متحدثًا باسم األعضاء الحكوميين للدول األعضاء في اقترح العضو الحكومي لألرجنتو .١٥٣

" أن یضع أولویات"بعبارة " أن یتضمن"، تعدیًال باستبدال عبارة  في اللجنةالمشترآة لبلدان المخروط الجنوبي
وقد عارض نائب الرئيس . ، موضحًا أن وضع األولویات أمر بالغ األهمية في البرامج الوطنية)ج(في الفقرة 

البرنامج الوطني للسالمة "أدرجت في تعریف أن ن األولویات سبق لها وإذ إن أصحاب العمل هذا التعدیل ع
. مًا من الجدیر التأآيد عليها مفهومًا هیشكلن العمال هذا التعدیل ألنه عوأّیدت نائبة الرئيس ". والصحة المهنيتين

وضع أهداف وأولویات : "يالتعلى النحو ال النص نطاقسيع وقدم العضو الحكومي لنيوزیلندا تعدیًال فرعيًا لتو
ن العمال التعدیل الفرعي على عكس عوأّیدت نائبة الرئيس . التعاریف - آما جاء في القسم ثانيًا" ووسائل عمل
وسحب . ن أصحاب العمل ومعظم األعضاء الحكوميين، إذ اعتبروا هذا التعدیل بمثابة تكرارعنائب الرئيس 
نائب الرئيس ، شأنهم في ذلك شأن آما عارض العدید من األعضاء الحكوميين التعدیل األصلي. يالتعدیل الفرع

 . وبالتالي سحب التعدیلغير ضرورين أصحاب العمل، باعتبار أنه ع
قدمت العضو الحكومي للسنغال، متحدثة باسم األعضاء الحكوميين األفارقة في اللجنة، تعدیًال إلدراج و .١٥٤

 من الضروري إدراج االستراتيجيات ه أنرأتو). ج(في الفقرة " أن یتضمن"بعد عبارة " تاستراتيجيا"عبارة 
ن العمال عوقد دعمت نائبة الرئيس .  آيفية تحقيق األهدافبصددهات يجلتونها توفر األفي البرامج الوطنية، 

مفهومًا أآثر شموًال ن أصحاب العمل، ألنه یعتقد أن لالستراتيجيات ع في حين عارضه نائب الرئيس ،التعدیل
وقد عارض هذا التعدیل آل من العضو . وأن إدراجها في النص قد یجعلها أقل داللة ویجعل النص أآثر تعقيدًا

والعضو في اللجنة الحكومي للكسمبرغ، متحدثًا باسم األعضاء الحكوميين للدول األعضاء في االتحاد األوروبي 
 البلدان الصناعية القتصاد السوق األعضاء الحكوميين في مجموعةالحكومي للمملكة المتحدة، متحدثًا باسم 

أدرجت في أن  وأن االستراتيجيات سبق لها و،باعتبار أن هذه اإلضافة غير ضروریةالحاضرین في اللجنة 
 . بعد ذلكتم سحبهحيث وعارض العضو الحكومي لألردن هذا التعدیل . النظم الوطنية

، تعدیًال یرمي إلى إضافة  آذلكحدثًا باسم العضو الحكومي للكسمبرغقدم العضو الحكومي لفرنسا، متو .١٥٥
أن یكون معززًا، حيث أمكن، ببرامج وخطط وطنية تكميلية أخرى من شأنها : "آالتالي) ج(فقرة جدیدة بعد البند 

اعتبرت لجنة السالمة والصحة فقد ". أن تساعد على تحقيق هدف توفير بيئة عمل آمنة وصحية بقدر أآبر
ن آجزء ي السالمة والصحة المهنيت"دمج" من المهم ه، أن٢٠٠٣خالل انعقاد مؤتمر العمل الدولي في  ،المهنيتين
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 رقىمن البرامج األخرى، ومن شأن هذا التعدیل أن یعزز التآزر بين مختلف البرامج الوطنية، وبالتالي أن ی
مواز  فرنسي تعبيرلم یوجد وإذ . توى الوطنيعلى المس لكي تحتال موقعًا رفيعًا السالمة والصحة المهنيتينب

ن أصحاب العمل عودعم نائب الرئيس .  جاء التعدیل بهذه الصيغة باإلنكليزیة، فقد"mainstreaming"للمصطلح 
ن العمال والعضو الحكومي لألرجنتين، متحدثًا بالنيابة عن عشأن نائبة الرئيس في ذلك التعدیل، شأنه هذا 

 . واعتمد التعدیل في اللجنة،السوق المشترآة لبلدان المخروط الجنوبيلدول األعضاء في األعضاء الحكوميين ل
 ).٣ (فقرةفي ال" وطني" عبارة قبل" عمل"ن العمال تعدیًال بإدراج عبارة عسحبت نائبة الرئيس  .١٥٦
بوتسوانا وجنوب أفریقيا كل من قدمت العضو الحكومي للسنغال، متحدثة باسم األعضاء الحكوميين ل .١٥٧
إذ ، )٣ (فقرةفي السطر األول من ال" اإلمكانقدر "وآوت دیفوار وليسوتو وناميبيا، تعدیًال بحذف عبارة  وزامبيا
وقد أّید هذا . أمر أساسي وليس خياریًاهو  برنامج وطني من جانب السلطات الوطنية استهالل أن إقرار ویرون

ن العمال التعدیل على عكس نائب عائبة الرئيس دعمت نو. التعدیل األعضاء الحكوميون األفارقة في اللجنة
ن أصحاب العمل والعضو الحكومي للكسمبرغ، متحدثًا باسم األعضاء الحكوميين للدول األعضاء في عالرئيس 

ورومانيا والنرویج والعضو الحكومي للمملكة المتحدة، متحدثًا بالنيابة عن األعضاء في اللجنة االتحاد األوروبي 
نه ليس من الواقعية أن ننتظر إذ إفي اللجنة، الحاضرین موعة البلدان الصناعية القتصاد السوق الحكوميين لمج

وعارض العضو الحكومي لألردن التعدیل . من السلطات السياسية العليا أن تقر البرامج الوطنية في آل البلدان
السوق المشترآة ل األعضاء في على عكس العضو الحكومي لألرجنتين، متحدثًا باسم األعضاء الحكوميين للدو

 . سحب التعدیلبيد أنه تم. وشيلي وجمهوریة فنزویال البوليفاریة في اللجنة، لبلدان المخروط الجنوبي
 . بصيغتها المعدلة٦اعتمدت النقطة  .١٥٨

 ٧النقطة 
ول في السطر األ" تستعرض دوریًا"بعبارة " تطور تدریجيًا"قدم األعضاء العمال تعدیًال باستبدال عبارة  .١٥٩
ليصبح النص معًا العبارتين الجمع بين یقضي بعلى التعدیل ثم اقترحوا تعدیًال فرعيًا ومن ، )١ (فقرةمن ال
ن العمال أن االستعراض الدوري عت نائبة الرئيس أوضحو". تطور تدریجيًا وتستعرض دوریًا: "آالتالي

ي وضع النظام واستعراضه دوریًا للتأآد  ولكن من الضرور،يكون مفهومًا جدیدًا بالنسبة إلى النظام الوطنيس
ن أصحاب العمل والكثير من عوقد أّید نائب الرئيس . شأن البرنامج الوطنيفي ذلك ، شأنه الءمتهمن تحدیثه وم

 .األعضاء الحكوميين هذا التعدیل الفرعي، واعتمد التعدیل بصيغته المعدلة فرعيًا
 فقرةفي ال" یشمل"بعد عبارة " من جملة أمور"اج عبارة ن العمال تعدیًال بإدرعاقترحت نائبة الرئيس و .١٦٠

ووافق ). ج(و) ب(و) أ(لتوضيح أن النظام الوطني ال ینبغي أن یقتصر على البنود المشار إليها في الفقرات ) ٢(
ن عبارة ، إذ إ ولكنه تساءل عما إذا آان ذلك ضروریًا، هذا التعدیلقصدن أصحاب العمل على معنائب الرئيس 

 ولكنه عارض ، التعدیلقصدآما أّید العضو الحكومي للمملكة المتحدة م. مستوفاةتعني أن القائمة ليست " یشمل"
 . عوضًا عن ذلك"among others"استعمال العبارة الالتينية بدل العبارة اإلنكليزیة، مقترحًا استعمال عبارة 

لحكوميين للدول األعضاء في االتحاد األوروبي وأّید العضو الحكومي للكسمبرغ، متحدثًا بالنيابة عن األعضاء ا
وقد وافق آل من . والنرویج، التعدیل بشرط استعمال العبارة اإلنكليزیة عوضًا عن العبارة الالتينية ورومانيا

ن العمال على الصيغة الجدیدة واعتمد التعدیل باستعمال عبارة عن أصحاب العمل ونائبة الرئيس عنائب الرئيس 
"among others"عوضًا عن عبارة " inter alia". 

تقدم العضو الحكومي للكسمبرغ، متحدثًا باسم األعضاء الحكوميين للدول األعضاء في االتحاد و .١٦١
قوانين ولوائح : "بعبارة) أ)(٢(والنرویج، بتعدیل یرمي إلى استبدال الفقرة  ورومانيافي اللجنة األوروبي 

ثم قدم تعدیًال فرعيًا بهدف استبدال ومن ". مة والصحة المهنيتين بشأن الساللزمةوغيرها من الصكوك غير الم
النظم الوطنية للسالمة تستخدم آجزء من اتفاقات آثيرة أخرى أن حًا موض، "اتفاقات"بعبارة " صكوك"عبارة 

لى  ع،ن العمال النص بصيغته المعدلة فرعيًاعوأّیدت نائبة الرئيس . في االتحاد األوروبي والصحة المهنيتين
ثم قدم العضو الحكومي . ن أصحاب العمل الذي اعتبر أن آل هذه االتفاقات ملزمة مبدئيًاععكس نائب الرئيس 

 ،لم یؤید العضو الحكومي لألرجنتينو". اتفاقات"بعد عبارة " جماعية"للكسمبرغ تعدیًال فرعيًا بإضافة عبارة 
 السوق المشترآة لبلدان المخروط الجنوبي في متحدثًا بالنيابة عن األعضاء الحكوميين للدول األعضاء في

 ،اللجنة، التعدیلين الفرعيين، معتبرًا أن آل االتفاقات الجماعية هي عبارة عن نصوص ملزمة في بلدانهم
 . اتفاقات جماعية غير ملزمةنص على ال یستطيعون التصدیق على االتفاقية إذا آانت ت فإنهموبالتالي
قوانين ولوائح : "العمل تعدیًال فرعيًا جدیدًا لتصبح الجملة آالتالين أصحاب عقدم نائب الرئيس و .١٦٢

وبعد أن تشاور العضو الحكومي للكسمبرغ مع األعضاء الحكوميين للدول ". وغيرها من الصكوك ذات الصلة
، لم یوافق على النص الجدید، مشيرًا إلى ضرورة إدراج عبارة  في اللجنةاألعضاء في االتحاد األوروبي
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عندئٍذ، و.  تتمكن الدول األعضاء في االتحاد األوروبي من التصدیق عليهالكيفي االتفاقية " اقات جماعيةاتف"
قوانين ولوائح واتفاقات جماعية وغيرها من : " نصه التاليثالثًان العمال تعدیًال فرعيًا عاقترحت نائبة الرئيس 

ن أصحاب العمل هذا ععم نائب الرئيس وقد د." الصكوك ذات الصلة بشأن السالمة والصحة المهنيتين
 .واعتمد التعدیل بصيغته النهائية المعدلة فرعيًا.  العضو الحكومي للكسمبرغآما دعمهاالقتراح، 
اقترح العضو الحكومي للكسمبرغ، متحدثًا بالنيابة عن األعضاء الحكوميين للدول األعضاء في االتحاد و .١٦٣

أو "وعبارة " سلطة"بعد عبارة " أو هيئة"تعدیًال بإدراج عبارة والنرویج،  ورومانيافي اللجنة األوروبي 
وفقًا للقوانين "ثم عدل النص فرعيًا بإضافة عبارة ). ب) (٢(في الفقرة " سلطات"بعد عبارة " هيئات

 أن النظم الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين في بلدان أوضحو". ةنمعّي"بعد عبارة " والممارسات الوطنية
ة والهيئات غير التابعة للدولة، ولكن تحتاج بعض هذه ناألوروبي تشمل في الوقت نفسه السلطات المعّياالتحاد 

". وفقًا للقوانين والممارسات الوطنية"عبارة استخدام  ، مما یسّوغالهيئات إلى العمل ضمن اإلطار القانوني
ن أصحاب العمل ع نائب الرئيس أّیدت العضو الحكومي للمغرب النص المعدل فرعيًا ووافق عليه آل منو

 .واعتمد التعدیل بصيغته المعدلة فرعيًا. ن العمالعونائبة الرئيس 
قدمت العضو الحكومي للسنغال، متحدثة بالنيابة عن األعضاء الحكوميين األفارقة في اللجنة، تعدیًال و .١٦٤

يس من الضروري اإلحالة إلى  أنه ل إلىوأشارت). ج) (٢(في الفقرة " بما في ذلك نظم التفتيش"بحذف عبارة 
.  من االمتثال للقوانين واللوائححققنظم التفتيش في هذه الفقرة، إذ إنها تشكل جزءًا ال یتجزأ من آليات وطنية للت

ن العمال، على أساس أنه إذا لم عن أصحاب العمل هذا التعدیل على عكس نائبة الرئيس عوقد أّید نائب الرئيس 
 من التطبيق ستوآل إلى هيئات خاصة وسوف تقوم شرآات حققتفتيش فإن مهمة التتتم اإلشارة إلى نظم ال

وقد عارض العضو الحكومي .  الحكوميةخاصة بعمليات التدقيق المستقلة، وبذلك تحل محل خدمات التفتيش
هذا  والنرویج في اللجنة ، متحدثًا باسم األعضاء الحكوميين للدول األعضاء في االتحاد األوروبيللكسمبرغ
شأن العضو الحكومي للمملكة المتحدة، متحدثًا باسم األعضاء الحكوميين لمجموعة البلدان في ذلك ، شأنه التعدیل

 بالرغم من العدد القليل للمفتشين وبالرغم من هالذي أضاف أنوفي اللجنة، الحاضرین الصناعية القتصاد السوق 
على تصر جموعة البلدان الصناعية القتصاد السوق  مإال أن، المتثال من احققطرق أخرى للتاللجوء إلى 

ونظرًا إلى أن معظم .  التعدیلندونيسياإووقد عارض العضوان الحكوميان لألردن . اإلبقاء على مفهوم التفتيش
 .األعضاء الحكوميين لم یؤیدوا التعدیل، سحبته العضو الحكومي للسنغال

في " نظم التفتيش"بعد عبارة " مناسبة ومالئمة"بارة ن العمال تعدیًال بإدراج ععسحبت نائبة الرئيس و .١٦٥
 ).ج) (٢(الفقرة 
بعد عبارة " ورصد اإلجراءات التصحيحية"ن العمال تعدیًال بإدراج عبارة عسحبت نائبة الرئيس و .١٦٦

 ).ج)(٢(في الفقرة " التفتيش"
ازیل وميين لألرجنتين والبرقدمت العضو الحكومي ألوروغواي، متحدثة باسم األعضاء الحكو .١٦٧

: نصه آالتالي) ج)(٢(، تعدیًال یهدف إلى إدراج بند جدید بعد الفقرة  وشيليوجمهوریة فنزویال البوليفاریة
 عزیزت أن هدف هذا التعدیل هو تأوضح و."آليات للتنسيق فيما بين المؤسسات بين الهيئات الحكومية المعنية"

وقد رفض . المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين ذات الصلة حول المسائل  بين الهيئات الحكوميةاتالمشاور
مالئمة لتوفير مثل هذه الوسيلة هي الالتعدیل، ألنه اعتبر أن االتفاقية ليست هذا ن أصحاب العمل عنائب الرئيس 

 ،آما عارض العضو الحكومي للكسمبرغ. ن العمال التي وافقت عليهع، على عكس نائبة الرئيس اتالمشاور
  في اللجنةوالنرویج  عن األعضاء الحكوميين للدول األعضاء في االتحاد األوروبي ورومانيامتحدثًا بالنيابة

شأن العضو الحكومي للمملكة المتحدة، متحدثًا باسم األعضاء الحكوميين في ذلك التعدیل لألسباب نفسها، شأنه 
 ًا أمام التصدیقعائقعدیل یشكل لمجموعة البلدان الصناعية القتصاد السوق في اللجنة، الذي اعتبر أن هذا الت

في  شأنه ،وافق العضو الحكومي للجزائر على التعدیل، في حين لم یؤیده العضو الحكومي للبنانو. على االتفاقية
 شأن العضو الحكومي للبحرین الذي تحدث باسم العضوین الحكوميين لكل من اإلمارات العربية المتحدةذلك 
) ٨١رقم  (١٩٤٧ العضو الحكومي ألوروغواي أن اتفاقية تفتيش العمل، وضحأو. المملكة العربية السعودیةو

. واضعين ذلك في الحسبان ،التنسيقنطاق تمنوا توسيع وأن واضعي هذا االقتراح  ،التنسيقنصت على ضرورة 
 . ولكن نظرًا إلى اآلراء التي تقدم بها أعضاء اللجنة، تم سحب التعدیل

ترتيبات لتشجيع التعاون، على : " تعدیًال بإدراج بند جدید نصه التالين العمالعقدمت نائبة الرئيس و .١٦٨
مستوى المنشأة، بين اإلدارة والعمال وممثليهم بوصف ذلك عنصرًا أساسيًا من تدابير الوقایة المتصلة بمكان 

وطني  وجود ارتباط جيد بين النظام الضمانأن هذا التعدیل ضروري لحتجت بوا). ج)(٢(بعد الفقرة " العمل
للنظم الوطنية أي ن یكون  لهنألت المحلية حيث تقع الحوادث واألمراض، ونشآللسالمة والصحة المهنيتين والم

هذا المفهوم في صكوك أخرى لمنظمة یوجد و. أثر ما لم تشجع التعاون بين اإلدارة والعمال على مستوى المنشأة
 المناقشة إلى مستوى نقلعلى التعدیل، إذ یعتقد أنه ین أصحاب العمل علم یوافق نائب الرئيس و. العمل الدولية
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وأضاف . المنشأة، في حين أن هذا القسم من االتفاقية یعالج اإلجراءات الواجب اتخاذها على المستوى الوطني
ولم توافق . من هذه االتفاقية) ٢(١٤ وفي النقطة ١٥٥ من االتفاقية رقم ٢٠أن هذه الفكرة مطروحة في المادة 

في ذلك  شأنها ، متحدثة باسم األعضاء الحكوميين األفارقة في اللجنة، على التعدیللحكومي للسنغالالعضو ا
أما . شأن العضو الحكومي لتایلند الذي اعتبر أن مثل هذا التعاون مطلوب إلى حد ما في القانون الوطني الحالي

 للدول األعضاء في السوق المشترآة ، بالنيابة عن األعضاء الحكوميينلعضو الحكومي ألوروغواي فقد وافقا
وإآوادور وجمهوریة فنزویال البوليفاریة، معتبرًا أن هذه الفقرة هي الوحيدة   في اللجنةلبلدان المخروط الجنوبي

 .مكان العملالتي تأتي على ذآر التعاون على مستوى 
وقد أّیدت نائبة ". یجترو"بعبارة " توفير"قدم العضو الحكومي للكسمبرغ تعدیًال الستبدال عبارة و .١٦٩

ن أصحاب العمل الذي اعتبر أنه ال یستطيع عن العمال التعدیل الفرعي، على عكس نائب الرئيس عالرئيس 
وقدم العضو الحكومي للكسمبرغ تعدیًال فرعيًا آخر . ترتيبات على مستوى المنشأةلنظام وطني قبول معالجة 

التعدیل هذا عن العمال وقد أّیدت نائبة الرئيس ". بمكان العملالمتصلة  "بعبارة " التنظيمية "باستبدال عبارة 
 . لم یوافق عليهن أصحاب العملعنائب الرئيس الفرعية الثاني، ولكن 

: ن أصحاب العمل تعدیًال فرعيًا بصيغتين معدلتين الستبدال النص الحالي بما یليعثم قدم نائب الرئيس  .١٧٠
ن العمال على التعدیل الفرعي عولم توافق نائبة الرئيس ." ليهمترویج التعاون بين اإلدارة والعمال وممث"

ورفض التعدیل الفرعي األخير آل من العضو الحكومي . األخير، باعتبار أن مكان العمل ليس مذآورًا
 في لألرجنتين، متحدثًا باسم األعضاء الحكوميين للدول األعضاء في السوق المشترآة لبلدان المخروط الجنوبي

 من الحيوي هوإآوادور وجمهوریة فنزویال البوليفاریة والعضو الحكومي لبابوا غينيا الجدیدة، باعتبار أن اللجنة
وأعرب العضو الحكومي للبنان عن عدم تأیيده للنص المقترح، معتبرًا .  بين النظام الوطني والمنشأةصلةتوفير 

ن أصحاب العمل التعدیل ع وسحب نائب الرئيس .أن هذا النوع من التعاون یجب أن یكون إلزاميًا وليس خياریًا
 .الفرعي بصيغتيه المعدلتين

. م یوافق العضو الحكومي للوالیات المتحدة على التعدیل حتى في صيغته المعدلة فرعيًا للمرة الثانيةول .١٧١
مون  مكرس لهذه المسألة وأن مضمون التعدیل مشابه جدًا لمض١٥٥أن قسمًا آامًال من االتفاقية رقم نوه بو

تكرار نص الذي ینص على عدم یخالف المبدأ هذا التعدیل أن شعر بلذا و . من االتفاقية المذآورة٢٠المادة 
آما رفضت العضو الحكومي للسنغال متحدثة باسم األعضاء الحكوميين األفارقة في .  أخرىةاتفاقية ما في اتفاقي

 ،الحكومي لنيوزیلندا باالرتياح إزاء النص المقترحولم یشعر العضو . التعدیل الفرعي بصيغته المعدلة، اللجنة
نظام ال في ًا أساسيًاعنصرتمثل ولكنه أّیده بصيغته المعدلة فرعيًا للمرة الثانية، باعتبار أن مشارآة العمال 

 .وطنيال
على مستوى "اقترح العضو الحكومي للمملكة المتحدة تعدیًال فرعيًا بصيغتين معدلتين لنقل عبارة و .١٧٢
صيغته بولم یؤید األعضاء أصحاب العمل هذا التعدیل ". العمال وممثليهم"ووضعها بعد عبارة " ةالمنشأ

ودعم األعضاء العمال .  من االستنتاجات المقترحة١٤إذ ستعالج هذه المسألة في جوهرها في النقطة األخيرة، 
 تراجع األعضاء وقد.  اللجنة عضوًا حكوميًا آخر في١٤هذا التعدیل الفرعي بصيغتيه المعدلتين، آما دعمه 

بصيغته المعدلة فرعيًا  إقرارًا بالدعم الواسع النطاق للتعدیل الذي اعتمد أصحاب العمل عن موقفهم المعارض
 .للمرة الثالثة

والكاميرون وآوت دیفوار والسنغال قدم األعضاء الحكوميون لبوتسوانا وجنوب أفریقيا وزامبيا و .١٧٣
تشابهان في ملكنهما وعضاء العمال من جهة أخرى تعدیلين یختلفان في النص، وليسوتو وناميبيا من جهة واأل

 هبنود هذآل بند من وإعادة ترقيم ) ٣(٧ فقرةآان التعدیل األول یهدف إلى حذف الجملة االستهاللية للو. يجةالنت
 البلدان ستمكنتهاللية، في الجملة االس" عند االقتضاء"أن عبارة بفقد شعروا . ٢ فقرةتكملة للالفقرة بحيث یكون 

عن دهشته ن أصحاب العمل عرب نائب الرئيس أعو. إدراج عناصر مهمة في نظمها الوطنيةمن تالفي 
رفض  وبالتالي ، من خالل جعل الصك المقترح أقل مرونةالستعداد بعض الحكومات لتعقيد األمور طوعًا

ألعضاء الحكوميين للدول األعضاء في االتحاد  متحدثًا باسم ا،آما عارض العضو الحكومي للكسمبرغ. التعدیل
بربادوس لشأن األعضاء الحكوميين في ذلك والنرویج، التعدیل للسبب نفسه شأنه في اللجنة ورمانيا األوروبي 

جزر البهاما وسورینام والعضو الحكومي للمملكة المتحدة متحدثًا باسم األعضاء ووترینيداد وتوباغو وجامایكا 
وقد دعم التعدیل األعضاء . في اللجنةالحاضرین البلدان الصناعية القتصاد السوق  وعةمجملالحكوميين 

واعتبر العضو الحكومي للوالیات المتحدة أن الهدف من . الحكوميون لكل من الجزائر ولبنان ومصر والمغرب
، وإنما  االلتزاماتليس إعفاء البلدان من" عند االقتضاء" عبارة انتتضمن) ٣(٧و) ٢(٧وجود فقرتين مستقلتين 

 العضو الحكومي لكوت دیفوار متحدثًا باسم قاموقد . مختلفةالبلدان الاعتماد حلول مختلفة في إفساح المجال أمام 
 . بسحبهواضعي التعدیل
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) ٢(٧ فقرةإلى ال) ٣(٧ فقرةمن ال) د(و) ب(و) أ(اقترح التعدیل الذي قدمه األعضاء العمال نقل البنود و .١٧٤
ن أصحاب عونظرًا للتشابه بين التعدیلين، طلب نائب الرئيس ". عند االقتضاء"عليها عبارة عه مبشكل ال تنطبق 

لمبدأ القائل بأن على الصك اإلطاري أن یكون مرنًا قدر تمشيًا مع االعمل أن یسحب األعضاء العمال تعدیلهم، 
 مجموعةل األعضاء الحكوميين وقد عارض العضو الحكومي للمملكة المتحدة، متحدثًا بالنيابة عن. المستطاع

 هذا التعدیل لألسباب نفسها التي أشير إليها عندما قدم ،في اللجنةالحاضرین البلدان الصناعية القتصاد السوق 
 آما لم تؤید العضو الحكومي للسنغال، متحدثة باسم .األعضاء الحكوميون الثمانية من مجموعة أفریقيا تعدیلهم

  .هسحبتم  وبالتالي ، هذا التعدیلة في اللجنةاألعضاء الحكوميين األفارق
تدریب في مجال السالمة والصحة "قبل عبارة " توفير"قدم األعضاء العمال تعدیًال بإدراج عبارة و .١٧٥

 حيث تم وقد دعم األعضاء أصحاب العمل هذا التعدیل. عنصر من نظام وطنيحيث یرد هذا التعبير آ" المهنيتين
  .تراض من جانب األعضاء الحكوميينغياب أي اعاعتماده في ضوء 

كل من إسبانيا واستونيا وألمانيا وأیرلندا والبرتغال وبلجيكا وبولندا قدم األعضاء الحكوميون لو .١٧٦
فنلندا ولكسمبرغ والمملكة المتحدة والنرویج والنمسا وهولندا وفرنسا وسلوفينيا والسوید والجمهوریة التشيكية و

الصحة خدمات في مجال "بعد عبارة " وفقًا للقوانين والممارسات الوطنية"ة واليونان تعدیًال بإدراج عبار
 من هذا التعدیل قصد العضو الحكومي للكسمبرغ أن البّينو. وطنيالنظام ال آعنصر آخر من د، حيث تر"ةالمهني
م من واعتمد التعدیل بدع.  وبالتالي تسهيل التصدیق عليه، إعطاء المزید من المرونة للصك المقترحوه

 .األعضاء العمال وأصحاب العمل
لكل من إسبانيا واستونيا وألمانيا وأیرلندا والبرتغال وبلجيكا وبولندا قدم األعضاء الحكوميون و .١٧٧

فنلندا ولكسمبرغ والمملكة المتحدة والنرویج والنمسا وهولندا وفرنسا وسلوفينيا والسوید والجمهوریة التشيكية و
هيئات علمية تجري أبحاثًا في مجال السالمة والصحة : "د جدید نصه التاليتعدیًال بإدراج  بن واليونان
وذّآر العضو الحكومي للكسمبرغ اللجنة أن البلدان األوروبية مقتنعة جدًا . آعنصر من نظام وطني" المهنيتين

 لتحسين المؤسسة األوروبيةذلك من اهتمام االتحاد األوروبي بالمحافظة على بأهمية األبحاث، آما یتبين 
األعضاء والحظ  .والعمل في دبلن والوآالة األوروبية للسالمة والصحة في العمل في بيلباو ظروف المعيشة

 وبالتالي اقترحوا تعدیًال فرعيًا یهدف إلى ، الهيئاتال تمولأصحاب العمل أن بعض البلدان تمّول األنشطة و
وقد أّید العضو الحكومي ." والصحة المهنيتينإجراء البحوث في مجال السالمة : "البند آالتالياختصار 
في ذلك هذا التعدیل الفرعي، شأنه األصلي،  متحدثًا باسم األعضاء الحكوميين الذین قدموا التعدیل ،للكسمبرغ

 .واعتمد التعدیل بصيغته المعدلة. شأن األعضاء العمال
وشيلي  فنزویال البوليفاریةوأوروغواي والبرازیل وجمهوریة  قدم األعضاء الحكوميون لألرجنتينو .١٧٨

آلية : " والنص هو التالي،النظام الوطنيعناصر تعدیًال یرمي إلى تغيير نص فقرة یحيل إلى عنصر آخر من 
وعندما قدم العضو ."  واألمراض المهنية وتسجيلها والتحقق منهايةالعرضاألحداث للتبليغ عن آل الحوادث و

التحقق "قبل عبارة " بياناتالتحليل "فرعيًا بإدخال عبارة لى الفور عالحكومي لألرجنتين هذا التعدیل، عدله 
ة في سبيل تجنب خطوراألآثر العرضية والوقائع األحداث تقصي وشدد على أهمية . الستكمال المعنى" منها

ع على عاتق ق الذي سيعبءلم یوافق األعضاء أصحاب العمل على التعدیل بسبب الو. الحوادث الجسيمة
لحذف ثانيًا أما األعضاء العمال فقد اقترحوا تعدیًال فرعيًا . األحداث العارضةجميع من حيث تقصي الحكومات 

من الجملة وإیجاد صيغة إنكليزیة أفضل للتعدیل الذي اقترح أصًال باللغة اإلسبانية، فيصبح النص " آل"عبارة 
واألمراض المهنية األحداث العرضية ث وآلية للتبليغ والتسجيل وجمع وتحليل البيانات بشأن الحواد: "آاآلتي

 ٢٠٠٢بروتوآول بحث نها موضوع ألالعمل على هذه اإلضافة، أصحاب لم یوافق األعضاء و ."تقّصيهاو
متحدث بالنيابة عن األعضاء الحكوميين للدول األعضاء ، الأما العضو الحكومي للكسمبرغ. ١٥٥لالتفاقية رقم 

معتبرًا بصيغته المعدلة فرعيًا والنرویج فقد وافق على التعدیل الفرعي مانيا في اللجنة وروفي االتحاد األوروبي 
یعود في جمع البيانات والتبليغ عنها عبء وذّآر األعضاء أصحاب العمل أن . القوانين األوروبيةمع أنه یتسق 

غ عن جميع يتبلال أنإلى وأشار العضو الحكومي للبنان . الحكوماتنشآت وليس إلى بشكل إجمالي إلى المأوروبا 
 إال أنه أّید . اإللزاميها بل طابع،نص الفقرةواعتبر أنه ليس من المهم . یعود في بلده أیضًا للمنشآتالحوادث 

وافق األعضاء الحكوميون األفارقة في اللجنة على التعدیل، بعكس األعضاء و. التعدیل بصيغته المعدلة فرعيًا
وأشارت العضو الحكومي لسویسرا . زیلندا والهند واليابان الذین رفضوهآندا ونيو وسویسرا وألردن لالحكوميين
، "الحوادث واألمراض المهنية"تعتبر أآثر شموًال من عبارة " الحوادث واألمراض المتعلقة بالعمل"أن عبارة 

دها أن تصّدق وأن نظام التسجيل والتبليغ في سویسرا یقوم على الفئة الثانية، وبالتالي سيكون من الصعب جدًا لبل
 قد تكون طفيفة وأن تسجيلها يةالعرضاألحداث وأوضحت للجنة أن . على اتفاقية تتضمن مثل هذا التعدیل

أنه ال یتوجب على تسجيل الحوادث إلى ن العمال عوأشارت نائبة الرئيس . مهمة عسيرةوتحليلها قد یشكل 
م الوطني للسالمة والصحة ا أن النظأن یكونا من مسؤولية الحكومات فحسب لمجردوتقصيها واألمراض 

تجعل ) ٣(٧في الجملة االستهاللية للفقرة " عند االقتضاء"إن عبارة فوبالتالي، . المهنيتين یأتي على ذآر ذلك
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، سحبت التعدیالت من  تأیيدًا واسعًا الفرعيةهونظرًا لعدم تأیيد اللجنة للتعدیل األصلي ولصيغ. البند غير إلزامي
 .جانب واضعيها

في " بيانات"بعد آلمة " آاملة ودقيقة"ن العمال تعدیًال یرمي إلى إضافة عبارة عقدمت نائبة الرئيس و .١٧٩
آلية لجمع وتحليل بيانات آاملة ودقيقة بشأن الحوادث : "نص المكتب قيد الدراسة ليصبح النص آاآلتي

وقد تم التوصل ". آاملة و"رة  واقترحت حذف عباتعدیل فرعي فورًاولكّنها عدلت النص ب." واألمراض المهنية
خرى وأهمية الحصول أبلدها وبلدان تشهدها نوعية البيانات التي المشاآل المتعلقة بإلى مثل هذا التعدیل بسبب 
وقد عارض العضو الحكومي للمملكة .  ذات مغزىأهداف ومؤشراتضمان تحقيق على معلومات دقيقة ل

ًا أن المحققين یحاولون دائمًا الحصول على أفضل المعلومات المتحدة هذا التعدیل بصيغته الفرعية، معتبر
معرفة دقة البيانات عند غير الممكن  من هأن، مشيرین إلى ووافق على ذلك األعضاء أصحاب العمل. الممكنة
ولم توافق العضو الحكومي للسنغال متحدثة باسم األعضاء الحكوميين األفارقة .  فقط بعد تحليلهاإنما و،جمعها

  .هسحبحيث تم اللجنة، على التعدیل بصيغته المعدلة، في 
إسبانيا واستونيا وألمانيا وأیرلندا والبرتغال وبلجيكا وبولندا كل من قدم األعضاء الحكوميون لو .١٨٠

فنلندا ولكسمبرغ والمملكة المتحدة والنرویج والنمسا وهولندا وفرنسا وسلوفينيا والسوید والجمهوریة التشيكية و
األمراض "بعد عبارة " تراعي المراجع ذات الصلة لمنظمة العمل الدولية"دیًال بإضافة عبارة تع واليونان
بصيغة فرعية على الفور توخيًا وعّدل العضو الحكومي للكسمبرغ النص )). د)(٣(٧(في نهایة البند " المهنية

آلية، تراعي : "ص آاآلتيبحيث یصبح النمقّيدة  وذلك بتغيير مكان العبارة ال،البند المعدللزیادة وضوح 
أشار،  و."المراجع ذات الصلة لمنظمة العمل الدولية، لجمع وتحليل بيانات بشأن الحوادث واألمراض المهنية

تعني " المراجع ذات الصلة لمنظمة العمل الدولية" أن إلىن العمال، عرد على سؤال طرحته نائبة الرئيس في 
وأّید األعضاء . لذي یعالج التسجيل والتبليغ واإلحصاءات الوطنية ا١٥٥ لالتفاقية رقم ٢٠٠٢بروتوآول عام 

أما األعضاء العمال فشعروا ببعض االنزعاج من استعمال عبارة . أصحاب العمل التعدیل بصيغته المعدلة فرعيًا
أن عبارة وبعد أن أآد ممثل األمين العام ". صكوك"الستبدالها بعبارة ثانيًا واقترحوا تعدیًال فرعيًا " مراجع"
 التعدیل ،مناسبة، أّید العضو الحكومي للكسمبرغ، متحدثًا بالنيابة عن واضعي التعدیل األصلي" صكوك"

  .بصيغته المعدلة فرعيًا للمرة الثانية
شأن العضو الحكومي في ذلك ن أصحاب العمل النص بصيغته المعدلة فرعيًا، شأنه عأّید نائب الرئيس و .١٨١

في السوق المشترآة لبلدان المخروط الجنوبي  األعضاء الحكوميين للدول األعضاء في متحدثًا باسم ،لألرجنتين
 .واعتمد التعدیل بصيغته المعدلة فرعيًا للمرة الثانية. واالتحاد الروسي وإآوادور وتایلند والهنداللجنة 
في الفقرة " نالتعاو"قبل عبارة " أحكام بشأن"ن العمال تعدیًال بإدراج عبارة عقدمت نائبة الرئيس و .١٨٢

ووافق على هذا التعدیل آل من نائب الرئيس من . فقطصياغة یتعلق بالأن ذلك التعدیل إلى ، مشيرة )ه)(٣(
  .أصحاب العمل وعدد من األعضاء الحكوميين وتم اعتماده

 employment injury insurance"عبارة  الستبدال العمل تعدیًال أصحاب نع الرئيس قدم نائبو .١٨٣
scheme"ارة  بعب"insurance schemes covering occupational safety and health" معتبرًا أن ،

وقام العضو الحكومي . هذه اإلضافة قد تساعد على تغطية نظم التأمين التي تعالج السالمة والصحة المهنيتين
والنرویج، بتعدیل جنة في اللللكسمبرغ، متحدثًا باسم األعضاء الحكوميين للدول األعضاء في االتحاد األوروبي 

 insurance schemes covering occupational"بعد عبارة " ذات الصلة"فرعي للنص بإضافة عبارة 
safety and health" للتأمين"و" النظم"بين عبارتي " ذات الصلة" ویقابل ذلك في العربية إدراج عبارة ."

ن العمال على النص بصيغته المعدلة فرعيًا عن أصحاب العمل ونائبة الرئيس عووافق آل من نائب الرئيس 
  .هدااعتمتم و

 .المسألة المشار إليها في التعدیل اآلنف الذآرنفس سحب العضو الحكومي للكسمبرغ تعدیًال شمل و .١٨٤
قدم العضو الحكومي لجمهوریة آوریا، بدعم من العضو الحكومي لتایلند، تعدیًال بإدراج فقرة جدیدة بعد و .١٨٥

آليات دعم لتحقيق تحسن تدریجي في ظروف السالمة والصحة المهنيتين في المنشآت : "آلتيآا) ه)(٣(الفقرة 
ن معظم ، إذ إ خاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطةعنایة من المهم إیالء هح أنأوضو." الصغيرة والمتوسطة

هج نظامي بشأن مستمر وتفتقر إلى نوهي منشآت یتزاید عددها بشكل ،  من هذا القبيلالحوادث تقع في منشآت
ن أصحاب العمل تعدیًال فرعيًا یرمي إلى إدراج عبارة عواقترح نائب الرئيس . إدارة السالمة والصحة المهنيتين

ن عووافقت نائبة الرئيس . إذ إن المصطلحات الثالثة شائعة االستخدام" الصغيرة"قبل عبارة " بالغة الصغر"
 . األعضاء الحكوميين واعتمد التعدیل بصيغته المعدلة فرعيًاشأن العدید منفي ذلك العمال على ذلك، شأنها 

 .وسحب تعدیل ثاٍن قدمه العضو الحكومي لجمهوریة آوریا بدعم من العضو الحكومي لتایلند .١٨٦
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شابه مضمونه مضمون ی، ٧ن العمال تعدیًال یقضي بإدراج مرفق بعد النقطة عقدمت نائبة الرئيس و .١٨٧
 أعلى من مستویاتالحصول على یتمثل في نه إذا آان أحد أهداف االتفاقية ت أأوضحو. لتوصيةلالمرفق الحالي 

ة بالصكوك ذات قائمالتصدیق على االتفاقيات بشأن السالمة والصحة المهنيتين، فمن المجدي أیضًا إدراج 
مات التي ة في المرفق ال یحتم على الحكوقائموأردفت قائلة إن وجود مثل هذه ال. هذه االتفاقيةلالصلة في مرفق 

لم یوافق و.  آذلكةقائمتصدق على هذه االتفاقية بأي حال من األحوال أن تصدق على االتفاقيات المدرجة في ال
 ما، فإن الغایة أضيفت مرافق إلى اتفاقيةما نه إذا قائًال إن أصحاب العمل على هذا التعدیل، عنائب الرئيس 

آما أوضح . درجت في مكان آخر ألثقلت آاهل االتفاقيةالرئيسية من وراء ذلك تكون إدراج نصوص فيها لو أ
. ةقائم وبالتالي یتوجب التصدیق على االتفاقيات المدرجة في ال،أن المرافق تعتبر جزءًا ال یتجزأ من االتفاقيات

.  ملزمة للحكومات بل مجرد تقدیم خدمةاستحداث التزاماتي نيتها يس فن العمال أنه لع نائبة الرئيس بينتو
 .ة في مرفق االتفاقية قد تنشأ عنه عواقب قانونية، سحبت التعدیلقائمًا ألن وجود مثل هذه الونظر
 . بصيغتها المعدلة٧اعتمدت النقطة  .١٨٨

 ٨النقطة 
: نصها آالتالي" أوًال"ن العمال تعدیًال بإدراج نقطة أولى جدیدة بعد العنوان الجدید عقدمت نائبة الرئيس و .١٨٩

لرامية إلى ترویج السياسة الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين المشار إليها من تطبيق اإلجراءات ال توخيًا"
أعاله، ینبغي على األعضاء أن یستشيروا أصحاب العمل والعمال وممثليهم والسلطات والهيئات ... النقاط 

یالت حت أن هذا التعدیل هو واحد من التعدأوضو. "الحكومية ذات الصلة وأن یشجعوا مشارآتهم النشيطة
ذّآرت باالتفاق و. توصية عناصر من السياسة الوطنية في الدراجالثالثة التي اقترحتها مجموعة العمال، بهدف إ

 من هت أنأت السابقة بشأن إدراج أحكام تتعلق بالسياسة الوطنية في االتفاقية، ورجلساالذي تم التوصل إليه في ال
 التعدیل على ضرورة القيام بمشاورات واسعة مع ویشدد. في التوصياتیراد جوانب مماثلة الضروري إ

وقد . أصحاب العمل والعمال وغيرهم من السلطات والهيئات ذات الصلة عند صياغة مشروع سياسة وطنية
هذه المشاورات مشار إليها بشكل األحكام الخاصة بن إ قائًالن أصحاب العمل التعدیل، ععارض نائب الرئيس 

آما عارض العضو . مرة أخرى  في التوصيةحاجة لإلشارة إليها من هناك ليس فإنه لي  وبالتا،آاٍف في االتفاقية
 وتلك ١٥٥الحكومي للوالیات المتحدة هذا التعدیل، مذآرًا باألحكام المتعلقة بالسياسة الوطنية في االتفاقية رقم 

رغ، متحدثًا باسم األعضاء وعارض العضو الحكومي للكسمب. ١٦٤ة رقم توصيالمتعلقة بالمشارآة الثالثية في ال
شأن في ذلك ، شأنه مماثلةوالنرویج، التعدیل ألسباب  الحكوميين للدول األعضاء في االتحاد األوروبي ورومانيا

وسحبت نائبة الرئيس . متحدثة بالنيابة عن األعضاء الحكوميين األفارقة في اللجنةالالعضو الحكومي للسنغال، 
 .افت أنها ستستمر في تشجيع إدراج عناصر السياسة الوطنية في التوصية ولكنها أض،ن العمال التعدیلع

: نصها آالتالي" أوًال"ن العمال تعدیًال بإدراج نقطة ثانية جدیدة بعد العنوان الجدید عقدمت نائبة الرئيس و .١٩٠
آمنة وصحية أعاله، لترویج وتحسين حقوق العمال في بيئة عمل .... باتخاذ الخطوات المشار إليها في النقطة "

أن األنشطة الترویجية توضع بمشارآة الهيئات الممثلة من على جميع المستویات، ینبغي لألعضاء التأآد 
نحو ترویج السالمة والصحة المهنيتين على مستوى مكان بشكل خاص ألصحاب العمل والعمال وأنها موجهة 

 السياسة الوطنية في التوصية، السيما ت أن هذا التعدیل یهدف أیضًا إلى إدخال عناصر منأوضحو. "العمل
ن أصحاب العمل على التعدیل لألسباب علم یوافق نائب الرئيس و. حقوق العمال في بيئة عمل آمنة وصحية

وقد عارض العضو الحكومي للكسمبرغ، متحدثًا بالنيابة عن . نفسها التي أوضحها بالنسبة للتعدیل السابق
والنرویج، التعدیل لألسباب  ورومانيا في اللجنة، في االتحاد األوروبياألعضاء الحكوميين للدول األعضاء 

شأن العضو الحكومي للمملكة المتحدة متحدثًا باسم األعضاء في ذلك نفسها التي أشير إليها في السابق، شأنه 
 متحدثة في اللجنة والعضو الحكومي للسنغالالحاضرین الحكوميين لمجموعة البلدان الصناعية القتصاد السوق 

 .التعدیلهذا ن العمال عثم سحبت نائبة الرئيس ومن . باسم األعضاء الحكوميين األفارقة في اللجنة
 :نصها آالتالي" أوًال"ن العمال تعدیًال بإدراج نقطة ثالثة جدیدة بعد العنوان الجدید ع نائبة الرئيس قدمتو .١٩١

مل والعمال وإلى التزاماتهم وحقوقهم، بما ینبغي للسياسة أن تستند إلى مسؤوليات الحكومات وأصحاب الع
 :في ذلك

  القوانين؛إنفاذمسؤولية الحكومات للتأآد من  )أ(
فيما یتعلق مسؤولية أصحاب العمل لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية والقيام بتقييمات مالئمة للمخاطر  )ب(

 الشخصية عند عدم الوقایة السالمة والصحة وتوفير التدریب الكافي والمالئم وتزوید العمال بمعداتب
وجود أي وسيلة أخرى لضمان سالمتهم وصحتهم واتخاذ إجراءات مباشرة لوقف أي عملية تتضمن 

  إخراج العمال؛، وعند االقتضاء،خطرًا محتمًا ووخيمًا على السالمة والصحة
 :حقوق العمال وممثليهم )ج(
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  والصحة؛إبالغهم واستشارتهم بشأن المسائل المتعلقة بالسالمة "١"
 ؛ها وتطویرتهاومراجع المشارآة في تطبيق المسائل المتعلقة بالسالمة والصحة "٢"

التزام العمال بالتقيد بتدابير السالمة والصحة المنصوص عليها والتعاون مع أصحاب العمل حتى یتمكن  )د(
 .هؤالء من االمتثال اللتزاماتهم ومسؤولياتهم

 التعدیل یهدف إلى إدراج أساس السياسة الوطنية في الصك وتقدیم ن العمال أنع نائبة الرئيس وأوضحت .١٩٢
وإدراآًا منها للطابع التكراري لالقتراح، . المزید من اإلرشادات للدول األعضاء فيما یتعلق بهذه المسائل

قطة ن العمال أن التكرار ضروري للتشدید على الروابط القائمة بين الصكين ولتطویر النعاعتبرت نائبة الرئيس 
لفتًا االنتباه هو أیضًا إلى أنه یمثل ن أصحاب العمل هذا التعدیل معوقد عارض نائب الرئيس .  من االتفاقية٦

وأنه یتضمن جوانب أخرى ليست بالمالئمة، منها مثًال أن المسؤولية المناطة بالحكومات ال تقتصر ازدواجية 
 فقد جاء ذآرها في اتفاقيات ، وااللتزامات والحقوقوفيما یتعلق بالمسؤوليات.  القوانينضمان إنفاذفقط على 
وعارض العضو الحكومي للكسمبرغ، متحدثًا باسم األعضاء الحكوميين للدول األعضاء في االتحاد . أخرى

شأن العضو الحكومي للمملكة المتحدة في ذلك التعدیل، شأنه  هذا ورومانيا والنرویجفي اللجنة األوروبي 
أعلن العضو و. البلدان الصناعية القتصاد السوق تبقى من األعضاء الحكوميين في مجموعة نمتحدثًا بالنيابة عّم

هناك من ضرورة  ال یتجزأ من النهج المتكامل وأنه ليس ًاجزءیشكالن الحكومي للصين أن االتفاقية والتوصية 
ن العمال نسبة عة الرئيس استغربت نائبو. التالي لم یؤید التعدیلما یرد في إحداهما في األخرى، وبر اكرلت

 ولكنها ،بهذه األهمية في التوصيةیتسم المعارضة الشدیدة التي أثارها موضوع إدراج إرشادات بشأن موضوع 
 .تقبلته وسحبت التعدیل

ن العمال التعدیل، معترضة على أن عدم موافقة اللجنة على تعدیالت نص عسحبت نائبة الرئيس و .١٩٣
 . للدول األعضاء ال تبرر عدم الموافقة على تعدیالت نص مشروع التوصيةاالتفاقية باعتبار أنها ملزمة

والجمهوریة الدومينيكية وجمهوریة وبنما قدم األعضاء الحكوميون لألرجنتين وأوروغواي والبرازیل و .١٩٤
ینبغي  : "أوًال نصه التالي - فنزویال البوليفاریة والسلفادور وشيلي تعدیًال بإدراج نقطة جدیدة بعد العنوان جيم

 من اتفاقية السالمة ٤صياغة سياساتها الوطنية، أحكام المادة ها، عند للدول األعضاء أن تضع في اعتبار
فقد ارتأى . "لتصدیق على الصكخطوات لوأن تتخذ ما یلزم من ) ١٥٥الرقم  (١٩٨١والصحة المهنيتين، 

إیضاحات حول هي التي یجب أن تتضمن یل أن التوصية هذا التعدعند تقدیمه العضو الحكومي ألوروغواي 
وقد عارض األعضاء أصحاب العمل التعدیل . طریقة تنفيذ السياسة، آما ذآر ذلك سابقًا األعضاء العمال

، وهو یشكل أن االتفاقية المقترحة تتضمن نصًا أآثر متانة في اتجاه التعدیلباعتبار باعتباره نوعًا من التكرار و
أما األعضاء العمال فقد اعتبروا أن التعدیل جيد ویوفر أساسًا . تعریف السياسة الوطنيةزءًا من في األصل ج

 إذ إن هذه االتفاقية المرآزیة ، مهم١٥٥التشجيع على التصدیق على االتفاقية رقم ف. سليمًا لتنفيذ السياسة الوطنية
 من األعضاء الحكوميين األفارقة في اللجنة وقد عارض هذا التعدیل آل. عدد ضئيل من التصدیقاتبإال حظ لم ت

البلدان واألعضاء الحكوميين للدول األعضاء في االتحاد األوروبي ورومانيا والنرویج والهند ومجموعة 
 من االتفاقية ٤وشعر العضو الحكومي للكسمبرغ أن اإلحالة إلى المادة .  في اللجنةالصناعية القتصاد السوق

 للتصدیق على هذه خطواتأن الكثير من البلدان ال تستطيع اتخاذ ظرًا إلى ضروریة، ن ليست ١٥٥رقم 
سحب العضو الحكومي قد و. في هذا الشأنالتي وجهت لها  الكثيرة الطلبات الملحةاالتفاقية، بالرغم من 

  .حالصك المقترمن إضفاء المزید من الجوهریة على اللجنة تمكن عدم أسفه لألوروغواي التعدیل، معبرًا عن 
أن اإلحالة إلى ب تبعث على الطمأنةن العمال أن المشاورات مع المستشار القانوني عت نائبة الرئيس أفادو .١٩٥

 إدراج أحكام تشجع على آما ینطبق هذا الحال علىشكل مشكلة قانونية، تصكوك أخرى في اتفاقية أو توصية ال 
  . في أي صك من الصكوكالتصدیق على االتفاقيات

، " السياسة الوطنيةئ ترویج مباد- أوًال"العمال تعدیًال یرمي إلى إدراج العنوان الجدید سحب األعضاء و .١٩٦
 .هذا العنوانیمكن أن یطلق عليه لم یبق أي جزء من النص إذ إنه 
، آما قدمه األعضاء "السياسة الوطنية" العضو الحكومي للبرازیل تعدیًال مماثًال بإدراج العنوان تسحبو .١٩٧

والجمهوریة الدومينيكية وجمهوریة فنزویال البوليفاریة وبنما تين وأوروغواي والبرازیل الحكوميون لألرجن
جدید  فقد تم اعتماد عنوان ، مع مشروع االتفاقيةال یتسق اآلنأن مشروع التوصية بوذّآرت اللجنة . والسلفادور

وتمنت أن یولى بعض االهتمام .  بشأن السياسة في االتفاقية، في حين لم یدرج أي نص في التوصيةةجدیدفقرة و
 .الثغرة قبل القراءة الثانية للصكوك المقترحة في مؤتمر العمل الدولي القادمهذه لسد 
والجمهوریة الدومينيكية وجمهوریة وبنما قدم األعضاء الحكوميون لألرجنتين وأوروغواي والبرازیل و .١٩٨

 المعنون جزءسبق الحيث یلتوصية المقترحة، ب في األجزاءفنزویال البوليفاریة وشيلي تعدیًال بقلب ترتيب ا
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. ل هيكلية االتفاقية المقترحةياعكس ذلك توافق اآلراء حیو". البرنامج الوطني" المعنون جزءال" النظام الوطني"
 .واعتمد التعدیل دون مناقشة

 عدب" عمل"ساق مع القرارات السابقة، سحب األعضاء العمال تعدیلين بشأن إدراج عبارة توخيًا لالت .١٩٩
 . ٨في العنوان وفي السطر األول من النقطة " البرنامج الوطني"في عبارة " برنامج"عبارة 
وجمهوریة فنزویال البوليفاریة وبنما قدم األعضاء الحكوميون لألرجنتين وأوروغواي والبرازیل  .٢٠٠

أقل حسمًا یقدمه العضو  بكاملها، بغية استبدالها بتعدیل ٨والسلفادور وشيلي تعدیًال یرمي إلى إلغاء النقطة 
 . في اللجنةالحكومي للنرویج واألعضاء الحكوميون للدول األعضاء في االتحاد األوروبي

إسبانيا واستونيا وألمانيا وأیرلندا وإیطاليا والبرتغال وبلجيكا وبولندا كل من قدم األعضاء الحكوميون لو .٢٠١
فنلندا ولكسمبرغ والمملكة المتحدة والنرویج  ووفرنساسلوفينيا والسوید ووالدانمرك والجمهوریة التشيكية 

بعد " النقابات المهنية بشأن السالمة والصحة المهنيتين" تعدیًال یرمي إلى حذف عبارة واليونانوالنمسا وهولندا 
معنى " األطراف المعنية"من ذلك تجنب إعطاء عبارة واضعي االقتراح وآان هدف ". األطراف المعنية"عبارة 

  .هدااعتمتم وقد وافق األعضاء أصحاب العمل والعمال على التعدیل و.  إليهالاضافة مثبإًا یقييدت
بربادوس ل النص المطروح، أحدهما قدمه األعضاء الحكوميون بشأن، سحب تعدیالن نتيجة لذلكو .٢٠٢

 .جزر البهاما وسورینام واآلخر قدمه األعضاء العمالووترینيداد وتوباغو وجامایكا 
ن العمل التي ا، تعدد أنشطة الوقایة في مك٨مال تعدیًال بإدراج نقطة جدیدة بعد النقطة قدم األعضاء العو .٢٠٣

لم و. لصك المقترحجوهریة على ا المزید من الضفاءوآان الدافع لذلك إ. یمكن أن تكون جزءًا من برنامج وطني
 وأن ١٦٤وصية رقم عناصر التبعض ن أصحاب العمل على التعدیل باعتبار أنه یكرر عیوافق نائب الرئيس 

وعارض العضو الحكومي للكسمبرغ، متحدثًا بالنيابة عن األعضاء . بعض البلدان قد تواجه مشاآل في تنفيذه
 من قللورومانيا والنرویج، التعدیل باعتبار أنه ی في اللجنة الحكوميين للدول األعضاء في االتحاد األوروبي

 ١٠الفكرة ذات الصلة في النقطة تم التعبير عن  ه، في حين أنةتفصيلينقاط بإثقال آاهله ب الصك المقترح وزن
ووافق العضو الحكومي للمملكة المتحدة، متحدثًا باسم األعضاء الحكوميين لمجموعة . من االستنتاجات المقترحة

 مكان العمل قد عولجت بشكل عزیزعلى أن مسألة تالحاضرین في اللجنة، البلدان الصناعية القتصاد السوق 
مبدیة ن العمال التعدیل، عوسحبت نائبة الرئيس .  وبالتالي عارض التعدیل،ئم في االتفاقية المقترحةمال

 قوقعة یجعل من النص المقترح مجرد الجوهریةحكام المزید من األأن رفض اللجنة إدراج احتجاجها على 
 .فارغة
 . بصيغتها المعدلة٨ اعتمدت النقطة .٢٠٤

 ٩النقطة 
بعد " عمل"رارات السابقة، سحب األعضاء العمال تعدیًال یرمي إلى إدراج عبارة  القتوخيًا لالتساق مع .٢٠٥
 .٩في السطر األول من النقطة " برنامجًا وطنيًا"في عبارة " برنامج"آلمة 
لكاميرون وآوت دیفوار وآينيا كل من جنوب أفریقيا والسنغال وغينيا واقدم األعضاء الحكوميون ل .٢٠٦

في "  معمتماشيًا"بعبارة " مصاحبًا، عند االقتضاء"لنيجر تعدیًال باستبدال عبارة وليسوتو ومالوي وناميبيا وا
ینبغي أن یكون البرنامج الوطني بشأن السالمة والصحة المهنيتين متماشيًا مع : " ليصبح النص آاآلتي٩النقطة 

 الصياغة تجعل الحكم وشعروا أن هذه". برامج وخطط وطنية أخرى، من قبيل تلك المتصلة بالتنمية االقتصادیة
، ففي " معسقًانامت"بعبارة "  معمتماشيًا"واقترح األعضاء العمال تعدیًال فرعيًا الستبدال عبارة . أآثر متانة

واقترح . إلى تطابق صارم جدًا قد ال یكون مناسبًا في السياق الحالي" متماٍش"معظم األحيان تشير عبارة 
ووافق األعضاء . " معقًامتناس"تعبير بعد " عند االقتضاء"آخر إلعادة األعضاء أصحاب العمل تعدیًال فرعيًا 

 تمت الموافقة على التعدیل بصيغته المعدلة فرعيًا للمرة الثالثةو ،الحكوميون األفارقة في اللجنة على التعدیلين
 .ض من جانب أعضاء اللجنة اآلخرینارتعاأي نظرًا إلى غياب 

سبانيا واستونيا وألمانيا وأیرلندا وإیطاليا والبرتغال وبلجيكا وبولندا كل من إقدم األعضاء الحكوميون ل .٢٠٧
فنلندا ولكسمبرغ والمملكة المتحدة والنرویج وفرنسا وسلوفينيا والسوید ووالدانمرك والجمهوریة التشيكية 

 إعطاء لتجنب، وذلك من جدید "خطط" بعد عبارة نصتعدیًال بحذف ما تبقى من ال واليونانوالنمسا وهولندا 
لم یوافق األعضاء أصحاب العمل على التعدیل، ألن التنمية و. یراد مثال على ذلكًا بإتقييدیمعنى النقطة 

ووافق األعضاء العمال على ذلك، وبالتالي عارضوا . سيما بالنسبة للبلدان النامية الواالقتصادیة مسألة مهمة، 
 .وسحب العضو الحكومي للكسمبرغ التعدیل. التعدیل
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البرامج والخطط األخرى بإدراج بالسالمة والصحة المهنيتين لزیادة صلة م األعضاء العمال تعدیًال قدو .٢٠٨
 وفي .ووافق األعضاء أصحاب العمل على التعدیل". التنمية االقتصادیة"قبل عبارة " بالصحة العامة"عبارة 

 .ض من جانب األعضاء الحكوميين، اعتمد التعدیلارتعاغياب أي 
 . بصيغتها المعدلة٩طة  النقاعتمدت .٢٠٩

 ١٠النقطة 
بعد عبارة " عمل"القرارات السابقة، سحب األعضاء العمال تعدیًال بإدراج عبارة مع التساق توخيًا ل .٢١٠

 .١٠في السطر األول من النقطة " برنامجًا وطنيًا"في عبارة " برنامج"
 ها دون المساس بالتزامات،ءینبغي للدول األعضا "قدم األعضاء أصحاب العمل تعدیًال باستبدال عبارةو .٢١١

 اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية المبينة في هابموجب االتفاقيات التي صدقت عليها، أن تأخذ في اعتبار
ینبغي لألعضاء، عند االقتضاء، أن یأخذوا في االعتبار صكوك منظمة العمل الدولية : "بالنص التالي" المرفق

عند تقدیم التعدیل، بتعدیله  ،ن أصحاب العملعقام نائب الرئيس و. "يتينذات الصلة بشأن السالمة والصحة المهن
وقد شعر مقدمو التعدیل بأنه یتسق مع ". صكوك"قبل عبارة " مبادئ"بإدراج عبارة على الفور، وذلك فرعيًا 

دة هذا وعارض األعضاء العمال بش. القرارات السابقة، آما یتوخى منه التخلص من الصياغة القانونية المفرطة
التعدیل على أساس أنه ُیضعف النص الذي یقترحه المكتب، واعتبروا أن تذآير البلدان بالمسؤوليات المناطة بها 

 .وأن المرفق یحتوي على معلومات مهمةمفرطة، ال یتضمن أي صياغة قانونية 
لكسمبرغ تعدیًال واقترح العضو الحكومي ل. وأّید العضو الحكومي لكندا التعدیل بصيغته المعدلة فرعيًا .٢١٢

وقد أّید األعضاء أصحاب العمل . في نهایة النص المعدل" ة في المرفقدرجالم" بإضافة عبارة وسطيًافرعيًا 
، دون المساس بالتزامات الدول "الستعادة عبارة ًا ثالثًا واقترح األعضاء العمال تعدیًال فرعي. هذا التعدیل

 .ة الالزمة لحقوق العمالعنای، إلیالء ال"األعضاء بموجب االتفاقيات التي صدقت عليها
 ،أوًالوذلك ن أصحاب العمل على التعدیل بصيغته المعدلة فرعيًا للمرة الثالثة، علم یوافق نائب الرئيس و .٢١٣

دون " وثانيًا، ألن إعادة إدخال عبارة ،تكرارإذ إن ذلك ليس سوى غير مناسب " حقوق"بسبب أن إدخال عبارة 
اتفاقية ناشئة عن وتساءل آيف یمكن للحكومات أال تستوفي التزامات . إلى أساس متينقد ال تستند " المساس
ولم یوافق العضو الحكومي للكسمبرغ، متحدثًا باسم األعضاء الحكوميين للدول . صدقت عليهاأن سبق و

 العضو شأنفي ذلك ورومانيا، على التعدیل األخير للنص، شأنه في اللجنة األعضاء في االتحاد األوروبي 
تحدث بالنيابة عن األعضاء الحكوميين للدول األعضاء والذي ی ،أما العضو الحكومي لألرجنتين. داالحكومي لكن

وبعد . فقد وافق عليه ،وجمهوریة فنزویال البوليفاریة في اللجنةالجنوبي في السوق المشترآة لبلدان المخروط 
 .لفرعي بصيغته المعدلة للمرة الثانيةإیضاح وجهات نظر األعضاء الحكوميين، سحب التعدیل ا

ن العمال أن النص ال یزال غير مقبول حتى بصيغته المعدلة فرعيًا للمرة عاعتبرت نائبة الرئيس و .٢١٤
شأن العضو الحكومي للسنغال، في ذلك  وأعلنت أنها تفضل النص األصلي الذي تقدم به المكتب، شأنها ،الثانية

آما عارض العضو الحكومي لألرجنتين، متحدثًا باسم . فارقة في اللجنةمتحدثة باسم األعضاء الحكوميين األ
وجمهوریة في اللجنة األعضاء الحكوميين للدول األعضاء في السوق المشترآة لبلدان المخروط الجنوبي 

شأن العضوین الحكوميين لتایلند في ذلك فنزویال البوليفاریة، التعدیل مفضًال النص األصلي للمكتب، شأنه 
وقد دعم العضو الحكومي للكسمبرغ متحدثًا باسم األعضاء الحكوميين للدول األعضاء في االتحاد . لبنانو

العضو الحكومي للمملكة آما دعمه التعدیل بصيغته المعدلة فرعيًا للمرة الثانية،  ورومانيافي اللجنة األوروبي 
واقترح . دان الصناعية القتصاد السوق في اللجنةالمتحدة متحدثًا بالنيابة عن األعضاء الحكوميين لمجموعة البل

وبعد ". ئالمباد"بعد عبارة " ومحتوى"العضو الحكومي للمملكة المتحدة تعدیل النص مرة أخرى بإضافة عبارة 
القليل لم یضف إال ألنه اإلضافي أي دعم  لهذا التعدیل ه ال یوجدإجراء بعض المناقشات، أصبح من الواضح أن

أعطي المزید من الدعم لنص المكتب األصلي في نهایة المطاف، و.  وبالتالي تم سحبه،يإلى النص األصل
 .وسحبت التعدیالت الفرعية والتعدیل األصلي

قدم العضو الحكومي للوالیات المتحدة، متحدثًا باسم األعضاء الحكوميين لسویسرا وآندا والمملكة و .٢١٥
، ١٠في السطر الرابع من النقطة " ة في المرفقدرجالم"عبارة وهولندا، تعدیًال یرمي إلى حذف والنمسا المتحدة 

 توأّید. أو تزاد مما یجعل هذه العبارة غير ضروریةة االتفاقيات والتوصيات غالبًا ما ستعدل قائمعلى أساس أن 
العضو الحكومي لسویسرا التعدیل لألسباب نفسها، مضيفة أن االتفاقيات والتوصيات المحّدثة موجودة على 

ن العمال فقد عارضت التعدیل معتبرة أن عأما نائبة الرئيس . قع منظمة العمل الدولية على شبكة الویبمو
 السالمة والصحة المهنيتين، وأن تحدیث بشأن إلى االتفاقيات والتوصيات الرئيسية ة مفيدصورةالمرفق یشير ب

وقد وافقت .  في توصيةتردة قائمن الألت للحكومابالنسبة صعوبات هذه االتفاقيات والتوصيات لن یؤدي إلى أیة 
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  على وجهة النظر هذه،،متحدثة بالنيابة عن األعضاء الحكوميين األفارقة في اللجنة، العضو الحكومي للسنغال
على وجهة  ولم یوافق العضو الحكومي للكسمبرغ. ولكنها عارضت التعدیل مفضلة النص األصلي للمكتب

على  ورومانيافي اللجنة ضاء الحكوميين للدول األعضاء في االتحاد األوروبي  متحدثًا باسم األع ،النظر هذه
تحدث باسم األعضاء الحكوميين الذي شأن العضو الحكومي للبرازیل، في ذلك التعدیل لألسباب نفسها، شأنه 

ووافق . اریةوجمهوریة فنزویال البوليففي اللجنة  للدول األعضاء في السوق المشترآة لبلدان المخروط الجنوبي
وبالتالي، عارض ،  نص مفيد النص األصلي الذي یقترحه المكتبأنن أصحاب العمل على عنائب الرئيس 

 .التعدیل الذي تم سحبه
كل من أستراليا وألمانيا قدم العضو الحكومي للمملكة المتحدة، متحدثًا باسم األعضاء الحكوميين لو .٢١٦

آندا ولكسمبرغ ونيوزیلندا وفرنسا ووسان مارینو وسویسرا يكية والجمهوریة التشوأیرلندا وإیطاليا وبلجيكا 
بعد عبارة "  المشار إليها فيئالمباد"، تعدیًال بإدراج عبارة ابانواليوهنغاریا وهولندا والوالیات المتحدة 

دیل وقد لقي هذا التع. ١٠في السطر الثالث من النقطة " المهنيتين"بعد عبارة " ذات الصلة"وعبارة " مراعاة"
 وباقي األعضاء الحكوميين للدول النمساووالسوید وبولندا ألسبانيا دعمًا من جانب األعضاء الحكوميين 

. مجموعة البلدان الصناعية القتصاد السوق في اللجنةلاألعضاء في االتحاد األوروبي واألعضاء الحكوميين 
 العبارات إلضفاء المزید من المرونة على  من الضروري إضافة هذهه العضو الحكومي للمملكة المتحدة أنبّينو

وقد أّید العضو الحكومي للمكسيك هذا التعدیل لألسباب نفسها، . نص التوصية وتسهيل التصدیق على االتفاقية
ن العمال عارضت التعدیل مفضلة عنائبة الرئيس بيد أن . ن أصحاب العملعشأن نائب الرئيس في ذلك شأنه 

 ومضيفة أن هذه النقطة تخص صياغة البرامج الوطنية بشأن ،تعتبره أآثر متانةالنص األصلي للمكتب الذي 
آما عارض العضو الحكومي لالتحاد الروسي التعدیل . السالمة والصحة المهنيتين وليس التصدیق على االتفاقية

 األفارقة العضو الحكومي للسنغال متحدثًا باسم األعضاء الحكوميينشأنه في ذلك شأن إذ فضل نص المكتب، 
وقد عارض العضو الحكومي للبرازیل متحدثًا باسم األعضاء الحكوميين للدول . لألسباب نفسها في اللجنة

 هذا وأآوادور وجمهوریة فنزویال البوليفاریة في اللجنة األعضاء في السوق المشترآة لبلدان المخروط الجنوبي
 ن للصين ولبنان وتایلندياألعضاء الحكومي هو موقف آما آان ذلك ،، مشيرًا إلى أنه یفضل نص المكتبالتعدیل
 .وسحب التعدیل. آذلك
وفي التقاریر ذات الصلة لهيئات أخرى "ن العمال تعدیًال یرمي إلى إدراج عبارة عسحبت نائبة الرئيس  .٢١٧

 .١٠في نهایة النقطة " مرفق"بعد آلمة " تابعة لألمم المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية
 . بصيغتها المعدلة١٠ اعتمدت النقطة .٢١٨

 ١١النقطة 
حفظه " بعبارة " حفظه وتطویره تدریجيا"العمال تعدیال الستبدال عبارة عن رئيس الاقترحت نائبة  .٢١٩

.  یكون هناك تواتر مع نص االتفاقيةلكي ١١في السطر األول من النقطة " وتطویره تدریجيا واستعراضه دوریا
 . آما سانده العدید من الحكومات وتمت الموافقة عليه،تعدیلأصحاب العمل العن رئيس الوقد ساند نائب 

في السطر الثاني " الدول األعضاء"العمال تعدیال إللغاء النص الموجود بعد عن رئيس القدمت نائبة  .٢٢٠
 :وإدراج النص التالي

  : للدول األعضاءینبغي

ات الصلة، بما فيها سلطات التشاور مع أصحاب العمل والعمال وممثليهم ومع المؤسسات الحكومية ذ )١(
 الصحة العامة، وتعزیز المشارآة الفعالة لهذه الجهات؛

 ؛ والمالئمةضمان االمتثال للقوانين واللوائح الوطنية، بما في ذلك نظم التفتيش الكافية )٢(

ت واتفاقيا، )١٥٥رقم ( ١٩٨١، اتخاذ خطوات من أجل التصدیق على اتفاقية السالمة والصحة المهنيتين )٣(
 مرفق هذه التوصية، والترویج لتنفيذها بشكل فعال؛في منظمة العمل الدولية األخرى المدرجة 

، مراجعة القوانين واللوائح الوطنية المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين بشكل دوري وتحدیثها )٤(
مخاطر اللى أساس ثالثي، مع إعطاء األولویة للمخاطر الناشئة مثل عند االقتضاء، ع

 .والمخاطر البيولوجية والنفسية المتعلقة بالعملألرغونومية ا
یكون نصه من النص المذآور أعاله ) ٢( فرعيا للفقرة العمال تعدیًالعن رئيس البعد ذلك اقترحت نائبة و .٢٢١
ضمان "بدال من )" ج) (٢(٧في النقطة شار إليها ضمان أن تشمل آليات االمتثال للقوانين، الم: "ما یليآ

من النص المذآور أعاله بإلغاء ) ٣( تعدیال لنص الفقرة لك، وآذ"للقوانين واللوائح الوطنية، بما في ذلكاالمتثال 
اتفاقيات منظمة العمل "في نفس الفقرة بعد " ذات الصلة"، وإضافة عبارة "اتخاذ خطوات من أجل التصدیق"
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 المتعلقة بالسالمة ١٩٨١ لسنة ١٥٥قية رقم فعال لالتفااللتنفيذ ا تعزیز: "ليكون النص آالتالي" الدولية األخرى
". مرفق هذه التوصيةفي والصحة المهنيتين واتفاقيات منظمة العمل الدولية األخرى ذات الصلة المدرجة 

 حول القضایا السالفة الذآر اتالعمال أن ما توده هو تقدیم المزید من اإلرشادعن رئيس الوأوضحت نائبة 
أصحاب العمل عارض عن رئيس اللكن نائب .  مثل تلك المشار إليها أعاله،ناشئةوإعطاء األولویة للمخاطر ال

 تعني ١٥٥ وغير مالئم، وإن اإلشارة إلى االتفاقية رقم ي تكرارهصيغته المعدلة فرعيا، قائال إنبالتعدیل 
بلدان، فإن وإذا آانت مراجعة التشریع على أساس ثالثي مناسبة بالنسبة لمعظم ال. التوصية بالتصدیق عليها

المخاطر طبيعة  بخصوص ًاواسعنقاشًا ن هناك أآما . تحدیث التشریع على مثل هذا األساس قد ال یكون آذلك
وقد عارض العضو الحكومي .  وأنه ال ینبغي معالجتها على مستوى عالميًا،حاليمن البلدان آل بلد في الناشئة 

لسنغال، متحدثة باسم األعضاء له العضو الحكومي آما عارضت. لصين أیضا هذا التعدیل مفضال نص المكتبل
 الحكومات وسيجعل التصدیق على آاهلالحكوميين األفارقة في اللجنة، بقولها إنه سيضع التزامات أثقل على 

لدول للمملكة المتحدة، متحدثا باسم األعضاء الحكوميين لوعارضه آذلك العضو الحكومي . ةبوصعآثر الصك أ
مجموعة البلدان الصناعية القتصاد السوق لواألعضاء الحكوميين في اللجنة  األوروبي األعضاء في االتحاد

.  إلى أن االتحاد األوروبي قد اعتمد مؤخرا اتفاقا غير ملزم بشأن المخاطر النفسيةالحاضرین في اللجنة، مشيرًا
العمال عن رئيس البة وبالتالي سحبت نائ. لبنان أیضا التعدیل مفضال نص المكتبلوعارض العضو الحكومي 

التعدیل معبرة عن أملها في الرجوع إلى هذه القضایا في االجتماع المقبل للجنة السالمة والصحة في سنة 
لسالمة والصحة المهنيتين وصكوك منظمة العمل ا عزیزسبل تهذا االجتماع لمناقشات تصدى ، وفي أن ت٢٠٠٦

 .الدولية ذات الصلة
 األرجنتين والبرازیل لكل مناي، متحدثة باسم األعضاء الحكوميين وروغوألسحبت العضو الحكومي و .٢٢٢

وبنما والجمهوریة الدومينيكية وجمهوریة فنزویال البوليفاریة وشيلي، تعدیال الستبدال النص الذي یلي عبارة 
ك آذل آليات للتنسيق فيما بين الهيئات الحكومية المختصة، وإنشاء"بالنص التالي " یجوز للدول األعضاء"

 ".الظروف التي تلزمها للعمل بفعالية، من أجل تعزیز عملها المشترك
سبانيا واستونيا وألمانيا لكل من إلكسمبرغ، متحدثا باسم األعضاء الحكوميين لاقترح العضو الحكومي و .٢٢٣

ا وفنلندا وأیرلندا وإیطاليا والبرتغال وبلجيكا وبولندا والجمهوریة التشيكية والدانمرك وسلوفينيا والسوید وفرنس
 إللغاء ما جاء في السطر الثالث بعد عبارة والمملكة المتحدة والنرویج والنمسا وهولندا واليونان، تعدیًال

وقال إن ما یوده هؤالء األعضاء هو ضمان أن تبقى عملية التشاور المشار إليها هنا ". أطراف أخرى مهتمة"
وقد ساند هذا التعدیل . لمهنية للسالمة والصحة المهنيتينمفتوحة قدر اإلمكان وأن ال ترآز فقط على الرابطات ا

لسنغال، لوساند آل من العضو الحكومي . العمالعن رئيس ال نائبة لكأصحاب العمل وآذعن رئيس النائب 
لبرازیل، متحدثة باسم األعضاء لمتحدثة باسم األعضاء الحكوميين األفارقة في اللجنة، والعضو الحكومي 

لصين، ل والعضو الحكومي  في اللجنةالمخروط الجنوبياألعضاء في السوق المشترآة لبلدان  دولللالحكوميين 
 . وبالتالي تمت الموافقة عليه،هذا التعدیل لألسباب نفسها

 . بصيغتها المعدلة١١اعتمدت النقطة  .٢٢٤

 ١١نقطة جديدة بعد النقطة 
توخيا :" یكون نصها آالتالي١١لنقطة العمال تعدیال إلضافة نقطة جدیدة بعد اعن رئيس الاقترحت نائبة  .٢٢٥

للحد من الحوادث واألمراض والوفيات المهنية، ینبغي للنظام الوطني أن یتضمن تدابير مناسبة لحمایة العمال 
 بمن فيهم العمال في االقتصاد غير المنظم والعمال ،في القطاعات المرتفعة المخاطر والعمال المستضعفين

هو الترآيز على القطاعات والفئات التي تواجه مجموعتها  وقالت إن ما توده ".المهاجرین والعمال الشباب
 عالية، والتوصية بأن ترآز النظم الوطنية على هذه القطاعات اعتاللة ونسب موت وإصابات وخاص أخطارًا

ئب رئيس وأشار نا. ة، للحد من الحوادث والوفياتزراعالمرتفعة المخاطر، السيما قطاعات البناء والمناجم وال
 .یختلف من بلد آلخر، لكنه ساند فكرة التعدیل المقترح" العمال المستضعفين"أصحاب العمل إلى أن تعریف 

السوق المشترآة لبلدان ألرجنتين، متحدثا باسم األعضاء الحكوميين لدول لساند العضو الحكومي و .٢٢٦
مشيرا إلى أن االقتصاد غير المنظم یضم وجمهوریة فنزویال البوليفاریة، التعدیل في اللجنة المخروط الجنوبي 

 من الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية، بما فيها دول أمریكا كثيرئة من العمال في الا في الم٥٠أآثر من 
وفي الواقع یشكل آل من االقتصاد غير المنظم والعمال المهاجرین والعمال في القطاعات المرتفعة . الالتينية

وساند على ذلك لهند لافق العضو الحكومي وو. لنسبة للنظم الوطنية للسالمة والصحة المهنيتينالمخاطر أولویة با
المكسيك والفلبين اللذان أشارا إلى ما یقاسيه العمال لكل من التعدیل، آما فعل ذلك العضوان الحكوميان 

كوميين األفارقة في لسنغال، متحدثة باسم األعضاء الحلوساندت العضو الحكومي . المهاجرون بوجه خاص
لدول للكسمبرغ، متحدثا باسم األعضاء الحكوميين لوعبر العضو الحكومي . اللجنة، التعدیل مساندة قویة
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 عن قلقه هو آذلك بشأن العمال في القطاعات المرتفعة المخاطر، لكنه ،في اللجنة األعضاء في االتحاد األوروبي
 لعبارة تاليلذا اقترح تعدیال فرعيا بإلغاء النص الو، مستوفاةون رأى أنه ال یمكن لقائمة هؤالء العمال أن تك

 ولهذا ،العمال رأت أنه من المهم إدراج هذه الفئاتعن رئيس البيد أن نائبة .  بكامله"العمال المستضعفين"
ال من قبيل العمال في االقتصاد غير المنظم والعمال المهاجرین والعم" آخر بإضافة  فرعيًااقترحت تعدیًال

عن رئيس اللكن نائب . وقد وافقت على ذلك الدول األعضاء في االتحاد األوروبي الحاضرة في اللجنة". الشباب
بإضافة فرعيًا ثانيًا  وبالتالي اقترح تعدیًال. نظاميينأصحاب العمل عبر عن قلقه بشأن عدم التطرق للعمال ال

العمال هذا عن رئيس الوساندت نائبة ". لحمایة "في السطر الثاني بعد عبارة" آل العمال، والسيما"عبارة 
 . آما سانده العدید من األعضاء الحكوميين،التعدیل
 . بصيغتها المعدلة١١تمدت النقطة الجدیدة بعد النقطة اع .٢٢٧

 ١٢النقطة 
) أ(في الفقرة " إذآاء"بعد آلمة " التوعية في مكان العمل" إلضافة عبارة اقترح األعضاء العمال تعدیًالو .٢٢٨
، ألن نص المكتب تحدث فقط عن استثارة الوعي العام، في حين تعد استثارة الوعي بقضایا ١٢ النقطة من

لكن األعضاء أصحاب العمل عارضوا هذا و.  أساسيًا أمرًاالسالمة والصحة المهنيتين في مكان العمل أیضًا
 مكان العمل، لكنهم ال یعتقدون أنه فهم متفقون على الحاجة إلى الوعي بالسالمة والصحة المهنيتين في. التعدیل

ورد األعضاء العمال على ذلك بالقول إن النص یتحدث عن . ینبغي على السلطات الوطنية تحمل مسؤولية ذلك
أهمية الوعي العام في خلق دعم لبرامج السالمة والصحة من رغم على الروا اللجنة بأنه  وذّآ،حمالت وطنية

الحوادث وبالتالي ینبغي أن یكون ذا أهمية قصوى فيما فيه تقع الذي لمكان المهنيتين، فإن مكان العمل هو ا
 .یخص استثارة الوعي

إلمارات العربية المتحدة لبعد ذك ساند التعدیل آل من األعضاء أصحاب العمل واألعضاء الحكوميون و .٢٢٩
ل، متحدثة باسم األعضاء لسنغال العضو الحكومي وساندته أیضًا. والبحرین ولبنان والمملكة العربية السعودیة

الحكوميين األفارقة في اللجنة، على أساس أن العمال وعائالتهم في حاجة إلى التوعية باألخطار وباإلجراءات 
،  باعتبارهم عمال الغد،تایلند أن حمالت التوعية العامة مهمة لجعل الطالبلوأضاف العضو الحكومي . الوقائية

 .على التعدیلوتمت الموافقة . على وعي بالسالمة
اسبانيا واستونيا وألمانيا وأیرلندا وإیطاليا والبرتغال وبلجيكا وبولندا لكل من  األعضاء الحكوميون وقدم .٢٣٠

والجمهوریة التشيكية والدانمرك وسلوفينيا والسوید وفرنسا وفنلندا ولكسمبرغ والمملكة المتحدة والنرویج 
في النص اإلنكليزي والنص األسباني  "where" بكلمة "as"ة آلموالنمسا وهولندا واليونان، تعدیال الستبدال 

تمت الموافقة على هذا التعدیل قد و. ، وليس لهذا التعدیل من أثر على الصيغة العربية١٢من النقطة ) أ(لفقرة ل
 . نقاشدون 
 یكون نصها ١٢من النقطة ) أ(اقترح أعضاء العمال تعدیال بإضافة فقرة جدیدة بعد الفقرة و .٢٣١
ضمان وجود آليات معترف بها لتقدیم التعليم والتدریب في مجال السالمة والصحة المهنيتين، والسيما :"ليآالتا

ت نائبة نوهو". للمدیرین والمشرفين والعمال وممثليهم والموظفين الحكوميين المسؤولين عن السالمة والصحة
 في برامج دراج بعض المفاهيم إلى إ في نص المكتب تشير١٢من النقطة ) ب(أن الفقرة بالعمال عن رئيس ال

.  في المقام األوللتعليم والتدریبلوال صراحة استحداث برامج في أي جزء منه  یقترح اللكن النص والتدریب، 
  فرعيًاالعمال التعدیلعن رئيس ال، عدلت نائبة "آليات معترف بها"وردا على سؤال من الرئيس حول تعریف 

تى ال توحي هذه العبارة بأن على برامج التعليم والتدریب الخضوع ألي نوع من ، ح"معترف بها"بإسقاط عبارة 
أن اللجنة بأصحاب العمل عن رئيس الر نائب وذّآ.  من أجل الحصول على شهادة اعترافلزاميةاإلجراءات اإل
للفقرة ثانيًا  فرعيًا  واقترح تعدیًال،"ضمان"آلمة ًا عن عوض" تشجيع"مناسبات عدیدة لكلمة في أبدت تفضيلها 

 لمملكة المتحدة، متحدثًالوساند هذا التعدیل العضو الحكومي ". تشجيع"بكلمة " ضمان وجود"باستبدال عبارة 
الصين  الحاضرین في اللجنة، وآذلك باسم األعضاء الحكوميين لمجموعة البلدان الصناعية القتصاد السوق

 فرعيًا للمرة  وتمت الموافقة على هذا التعدیل بعد تعدیله. أعضاء العمالنهایة المطافوالمكسيك، آما سانده في 
 .الثانية
اسبانيا واستونيا وألمانيا وأیرلندا وإیطاليا والبرتغال وبلجيكا وبولندا لكل من األعضاء الحكوميون وقّدم  .٢٣٢

لنرویج والجمهوریة التشيكية والدانمرك وسلوفينيا والسوید وفرنسا وفنلندا ولكسمبرغ والمملكة المتحدة وا
" المخاطر واألخطار والوقایة" الستبدال عبارة ١٢من النقطة ) ب( الفقرة  علىوالنمسا وهولندا واليونان، تعدیًال

وقد لقي هذا التعدیل مساندة . ، من أجل توسيع نطاق الفقرة وتبسيطها"السالمة والصحة المهنيتين" بعبارة 
 .  نقاش دون األعضاء العمال وأصحاب العمل وتمت الموافقة عليه
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یكون نص الفقرة و. ١٢من النقطة ) ب( األعضاء العمال تعدیال بإضافة أربع فقرات بعد الفقرة قدم .٢٣٣
ضمان تبادل اإلحصاءات والبيانات المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين بين أصحاب الشأن من "األولى آالتالي 

صحاب العمل تعدیل هذا النص باستبدال آلمة ، وقد اقترح األعضاء أ"سلطات وأصحاب عمل وعمال وممثليهم
یقضي  اإلنكليزي في النصآخرا  لمملكة المتحدة تعدیالل فيما اقترح العضو الحكومي ،"تسهيل"بكلمة " ضمان"

وقد حظي النص . ليس لهذا التعدیل أي أثر على النص العربيو. "exchange" قبل آلمة "the"بوضع األداة 
  .المعدل بموافقة اللجنة

تقدیم المعلومات والمشورة ألصحاب العمل "هو ونص الفقرة الثانية المقترحة وتمت الموافقة على  .٢٣٤
 .، دون تعدیل"وللعمال وتشجيع أو تسهيل التعاون بينهم وبين منظماتهم بهدف إزالة المخاطر أو الحد منها

والصحة وإنشاء لجان تشجيع وضع سياسات للسالمة "لقي نص الفقرة الثالثة المقترحة، وهو آالتالي و .٢٣٥
لدى ، معارضة "مشترآة للسالمة والصحة وتعيين ممثلين عن العمال لشؤون السالمة، على مستوى مكان العمل

سویسرا والهند والوالیات المتحدة، على أساس أن هذا لكل من األعضاء أصحاب العمل واألعضاء الحكوميين 
ن اآوادور لكل م سانده األعضاء الحكوميون وقد. لقائمة ویتعارض مع التشریعات الوطنية ا جدًاتقييديالنص 

والجمهوریة الدومينيكية وجمهوریة فنزویال البوليفاریة ورومانيا والنرویج والدول األعضاء في االتحاد 
عن رئيس الرت نائبة وذّآ.  في اللجنةالمخروط الجنوبياألعضاء في السوق المشترآة لبلدان دول الاألوروبي و
 فال یمكنه أن یتعارض مع ، وبما أنه صك غير ملزم،جنة بأن النص المناقش هو توصية مقترحةالعمال الل

في " وذلك وفقا للقوانين والممارسات الوطنية"للنص بإضافة  فرعيًا ورغم ذلك اقترحت تعدیًال. القوانين الوطنية
 التعدیل األعضاء الحكوميون وقد ساند. نهایة الفقرة إن آان هذا التعدیل سيجعل النص مقبوال بشكل أآبر

األفارقة في اللجنة واألعضاء الحكوميون عن االتحاد الروسي وبربادوس والبهاما وترینيداد وتوباغو وجامایكا 
 .عضاء أصحاب العمل، وتمت الموافقة على النص المعدلاأل لك وآذ،وسورینام ولبنان والمكسيك والهند

التصدي للقيود التي تواجهها المنشآت الصغيرة "التالي ة المقترحة، وهو آرابعلقي نص الفقرة ال .٢٣٦
 نظام تطبيق سياسات ولوائح السالمة والصحة المهنيتين، وذلك بإنشاء صدوالمتوسطة والمتعاقدون عند ر

األعضاء أصحاب العمل على أساس أن هذا النص في غير محله في لدى ، معارضة "لممثلين إقليميين للسالمة
واقترح العضو . مسألة الترویج لثقافة وقائية وطنية للسالمة والصحة المهنيتينفيه لج  ُیفترض أن تعاموطن

وذلك "وبإلغاء " تنفيذ"بكلمة " صدر" وذلك باستبدال آلمة ،للنص آحل وسط فرعيًا فرنسا تعدیًاللالحكومي 
 لكن األعضاء ."وطنيةوذلك وفقا للقوانين والممارسات ال"وإضافة " بإنشاء هيئة لممثلين إقليميين للسالمة 

تعدیًال فرعيًا ثانيًا لوا النص العمال عبروا عن عدم رغبتهم في التخلي عن فكرة ممثلين جوالين للسالمة وعّد
 صدالتصدي للقيود التي تواجهها المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتعاقدون عند ر: "ليكون على الصيغة التالية

 المهنيتين، وذلك بإنشاء هيئة لممثلين إقليميين للسالمة، وفقا للقوانين تطبيق سياسات ولوائح السالمة والصحة
وأشار . وقال األعضاء أصحاب العمل إنهم ال یستطيعون مساندة فقرة مثيرة للجدل آهذه". والممارسات الوطنية

 قتصاد السوقمجموعة البلدان الصناعية الللمملكة المتحدة، متحدثا باسم األعضاء الحكوميين لالعضو الحكومي 
الحاضرین في اللجنة، إلى أن هذه الفكرة هي قيد التجربة في بالده، وأنه من المبكر النص عليها في الصك 

ممثلين إقليميين یستبعد، بأي حال، قيام فرنسا ال لورأى أن التعدیل الذي اقترحه العضو الحكومي . المقترح
وقال العضو . ة المهنيتين، حتى وإن لم ُیذآر هؤالء صراحة الترویج لثقافة وقائية للسالمة والصحبدورللسالمة 

. لمكسيك إن فكرة ممثلين إقليميين للسالمة تتنافى مع النظام المكسيكي للسالمة والصحة المهنيتينلالحكومي 
، وافق األعضاء أصحاب العمل على مساندة الفقرة التي  الفرعي الثانيوبعد أن سحب األعضاء العمال تعدیلهم

بالغة "العمال تعدیال بإضافة آلمة عن رئيس البعد ذلك اقترحت نائبة و. فرنسالحها العضو الحكومي اقتر
وحظي هذا .  ألهمية هذه الفئة من المنشآت، آما اعترفت بذلك اللجنة سابقانظرًا" الصغيرة"قبل " الصغر

 ،"والمتعاقدون" عبارة خر بإلغاءآ   فرعيًاثم اقترح األعضاء أصحاب العمل تعدیًالومن . التعدیل بموافقة الجميع
 ألن الفقرة  الفرعيلكن األعضاء العمال عارضوا هذا التعدیلو. ن منشآت عمالقةمثلوقد یهؤالء على أساس أن 

فرعيًا تمت الموافقة على الفقرة المعدلة قد و. المقترحة ترآز بالتحدید على المنشآت الصغيرة، وتم سحب التعدیل
  .برمتهعلى التعدیل و

 . بصيغتها المعدلة١٢ النقطة عتمدتُا .٢٣٧

 ١٣النقطة 
ن اسبانيا واستراليا وألمانيا وأیرلندا وإیطاليا وبلجيكا وبولندا لكل ماقترح األعضاء الحكوميون  .٢٣٨

والجمهوریة التشيكية والدانمرك وسان مارینو والسوید وسویسرا وفرنسا وفنلندا وآندا ولكسمبرغ والمملكة 
" باالستناد إلى"وزیلندا والوالیات المتحدة وهولندا واليابان واليونان، تعدیال الستبدال عبارة المتحدة والنمسا وني

 نــة المهنيتيــة والصحـم إدارة السالمـأن نظـة بشـى المبادئ التوجيهيـارة إلـ، إش"و واردـا هـآم"ارة ـبعب
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)ILO-OSH 2001 (ة ــة آلمــي وإضافــص األسبانـيزي والنــص اإلنكلــي النــف"notamment"د ــ بع
"en se fondant" لمملكة المتحدة أن نظم إدارة لوأوضح العضو الحكومي . ١٣ في النص الفرنسي في النقطة

وقد ساند التعدیل آل من .  على سبيل المثالإالذآر لم ت )ILO-OSH 2001( السالمة والصحة المهنيتين
 .كوميون األفارقة في اللجنة، وتمت الموافقة عليهاألعضاء العمال وأصحاب العمل واألعضاء الح

دول األعضاء في االتحاد األوروبي للكسمبرغ، متحدثا باسم األعضاء الحكوميين للقام العضو الحكومي و .٢٣٩
 .والنرویج، بسحب تعدیل آان سيؤدي إلى نفس نتيجة التعدیل الذي تمت الموافقة عليهفي اللجنة 
 .عدلة بصيغتها الم١٣عتمدت النقطة ُا .٢٤٠

 ١٤النقطة 
) ١(في السطر الثاني من الفقرة " النظم الوطنية" الستبدال عبارة العمال تعدیًالعن رئيس الاقترحت نائبة  .٢٤١

النظم والسياسات والبرامج الوطنية والتقدم المحرز في تحقيق بيئة عمل آمنة وصحية " بعبارة ١٤من النقطة 
 في مفاهيم السياسة الوطنية والبرامج الوطنية إدراج وهو  هو هدف مزدوجلكوالهدف من ذ". بقدر أآبر

التقدم المحرز في مجال السالمة والصحة تبّين الصورة البيانية، حتى یكون استعراضها متفقا مع بنية الصك، و
العمال إلى أن المصطلحات المستخدمة هي عن رئيس الوأشارت نائبة .  من خالل الصورة البيانيةالمهنيتين

أصحاب العمل على التعدیل، بيد أنه فضل عن رئيس الولم یعترض نائب . ستخدمت في االتفاقيةنفسها التي ا
 ، على ذلكوردًا. يناقش الحقاوس اقترحه عدد من األعضاء الحكوميين األوروبيين لكن أعّمو نصا مماثًال

بالعبارة المناسبة " وطنيةالنظم والسياسات والبرامج ال"العمال تعدیال آخر الستبدال عن رئيس الاقترحت نائبة 
الوضع القائم بشأن السالمة :"أصحاب العمل وهيعن رئيس الالتي جاءت في التعدیل الذي اقترحه نائب 

أصحاب العمل هذا التعدیل األخير، آما سانده األعضاء عن رئيس الوساند نائب ". والصحة المهنيتين
األعضاء في السوق دول للسم األعضاء الحكوميين با(ن بابوا غينيا الجدیدة والبرازیل لكل مالحكوميون 

باسم األعضاء الحكوميين (، وتایلند والصين ولبنان ولكسمبرغ )في اللجنة المخروط الجنوبيالمشترآة لبلدان 
باسم األعضاء (، وعن ناميبيا )رومانيا والنرویجفي اللجنة وآذلك للدول األعضاء في االتحاد األوروبي 

 .واعتمد التعدیل في صيغته المعدلة فرعيا).  في اللجنةالحكوميين األفارقة
 اسبانيا واستونيا وألمانيا لكل من اقترحه األعضاء الحكوميون لكسمبرغ تعدیًاللسحب العضو الحكومي و .٢٤٢

وأیرلندا وإیطاليا والبرتغال وبلجيكا وبولندا والجمهوریة التشيكية والدانمرك وسلوفينيا والسوید وفرنسا وفنلندا 
سمبرغ والمملكة المتحدة والنرویج والنمسا وهنغاریا وهولندا واليونان، ألن مضمونه جاء في التعدیل الذي ولك

 .   هاعتمد لتّو
ن اسبانيا واستونيا لكل ملكسمبرغ، متحدثا أیضا باسم األعضاء الحكوميين لاقترح العضو الحكومي و .٢٤٣

 والجمهوریة التشيكية والدانمرك وسلوفينيا والسوید وفرنسا وألمانيا وأیرلندا وإیطاليا والبرتغال وبلجيكا وبولندا
في " بانتظام"وفنلندا والمملكة المتحدة والنرویج والنمسا وهنغاریا وهولندا واليونان، تعدیال الستبدال عبارة 

 قد تعني آل" بانتظام"وقال إن عبارة ". عند االقتضاء" بعبارة ١٤من النقطة ) ١(السطر األول من الفقرة 
وعارضت هذا التعدیل . أسبوع أو آل عشرة أعوام، وإن إجراء تحدیثات مستمرة ودوریة قد ال یكون ضروریا

 ًاتعني نهج" بانتظام"فعبارة . دوریةشيء عن النص المكتب أي  یتضمن العمال حتى وإن لمعن رئيس النائبة 
التعدیل؛ فعبارة هذا أصحاب العمل عن رئيس الوساند نائب . ة للتحدیثاتجاریآد على الطبيعة الوتؤ، ًامنتظم

ه بإضافة تعدیللكسمبرغ لثم عدل العضو الحكومي . لكن العكس غير صحيح" بانتظام"قد تعني " عند االقتضاء"
العمال عن رئيس الوقالت نائبة .  األعضاء العمالشواغللمراعاة " عند االقتضاء"قبل " منتظمبشكل "عبارة 

دوریة مناسبة على أساس ثالثي في أي بلد فترة ألنها ترى أنه یمكن تحدید " تظامبان"إنها مازالت تفضل عبارة 
 سمحال یأالصك المقترح ه ینبغي على واتفق األعضاء العمال مع باقي أعضاء اللجنة على أن. من البلدان

 يةسطوصيغة العمال عن أملها في التوصل إلى عن رئيس الورغم ذلك أعربت نائبة .  غير ضروریةحدیثاتبت
 ".دوریا"بكلمة " بانتظام" للنص الستبدال عبارة  ثانيًا فرعيًا واقترحت تعدیًال

عند االقتضاء وعلى : "ما یلي للنص آثالثًا فرعيًا  أصحاب العمل تعدیًال عنرئيسالبعد ذلك اقترح نائب و .٢٤٤
عداد صورة بيانية العمال على هذه الصيغة باعتبارها ال تتطلب إعن رئيس الواعترضت نائبة ". نحو منتظم

لبنان عن لوبعد أن عبر العضو الحكومي . لفرعي الثالثالتعدیل اهذا ، وبالتالي تم سحب  آليًاوطنية أو تحدیثها
 .لكسمبرغ التعدیللتفضيله لنص المكتب، سحب العضو الحكومي 

استونيا ن اسبانيا ولكل م باسم األعضاء الحكوميين لكسمبرغ، متحدثا أیضًال العضو الحكومي وقدم .٢٤٥
وألمانيا وأیرلندا وإیطاليا والبرتغال وبلجيكا وبولندا والجمهوریة التشيكية والدانمرك وسلوفينيا والسوید وفرنسا 

، یرمي إلى ١٤من النقطة ) ٢( الفقرة  علىوفنلندا والمملكة المتحدة والنرویج والنمسا وهولندا واليونان، تعدیًال
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ترتكز على المبادئ " بالعبارة التالية آاملة وإحاللهافي السطر الثاني " علوماتالم " آلمة بعدةإلغاء الفقرة الوارد
وطنية بشأن السالمة والصحة المهنيتين البيانية اللصورة لویمكن . التوجيهية التي وضعتها منظمة العمل الدولية

 :التاليةالجدیدة ، متبوعة بالفقرات الخمس :"أن
وغيرها من السلطات عملية تشارك فيها آل السلطات الوطنية المختصة عد على مستوى البلد من خالل ُت )أ(

المنظمات األآثر على وجه الخصوص الجوانب المختلفة للسالمة والصحة المهنيتين، والمعّينة المعنية ب
 تمثيال ألصحاب العمل والعمال؛

رة السليمة للسالمة والصحة المهنيتين  التي یمكنها التأثير في اإلدالمتضم البيانات األساسية المتعلقة بالمعا )ب(
 اإلطار التشریعي القائم وآليات وهياآل بما في ذلكعلى المستوى الوطني وعلى مستوى المنشآت معا، 

إنفاذ القانون وتنفيذه وتوزیع القوى العاملة والموارد البشریة والمالية المكرسة للسالمة والصحة المهنيتين 
  ومستوى الوقایة؛أةة والصحة المهنيتين على مستوى المنشوالمبادرات المتعلقة بالسالم

 متعلقةعلى سبيل المثال، األنشطة ال (قطريمستوى الالتقدم معلومات عملية عن األنشطة الجاریة على  )ج(
 ؛)والمخططةالمساعدة التقنية الجاریة تنفيذ االتفاقات الدولية ومشاریع ب

 القانونية والمؤسسية واإلداریة تياجات لتطویر المزید من الهياآلالحبلد من تحدید الثغرات واالن تمّك )د(
 القائمة المتعلقة باإلدارة السليمة للسالمة والصحة المهنيتين، مع أخذ اتفاقيات وتوصيات ومدونات تقنيةوال

 ؛ بعين االعتبار ذات الصلة لمنظمة العمل الدوليةةالممارس

وقد تشكل . ن آل األطراف المعنية بالسالمة والصحة المهنيتينالتنسيق بيتحسين مستوى تقدم وسيلة ل )ه(
 ومن شأنها تسهيل ،التنسيقانطالق لتحسين مستوى هذا بيانية نفسها نقطة الصورة العملية إعداد 

 . ة واألنشطة الجاریة في البلدحتمل الماالتصاالت والسماح بفهم أفضل للمشاآل
سمبرغ التعدیل في النص الفرنسي ليكون موازیا للنص لكلل العضو الحكومي بعد ذلك مباشرة عّدو .٢٤٦

بكلمة " devrait "وآلمة" des directives "بكلمة" les directives" آلمة بتعویض وذلك اإلنكليزي
"pourrait".في النص الفرنسي على الشكل ١٤ من النقطة) ٢( وبالتالي سيكون السطران األوليان من الفقرة 

 basées sur des directives du BIT. Un profil national de la sécurité et de la santé:"التالي
au travail pourrait:" . ثم عدل العضو الحكومي مضمون التعدیل بإلغاء فقراته الخمس وإضافة هذه الجملة

وطنية ال بيانيةاللصورة لیمكن "بعد " لمنظمة العمل الدولية) ١( من التقریر الرابع ٤٤تتضمن عناصر الفقرة "
باإلضافة إلى : " على الشكل التالي١٤من النقطة ) ٢(وهكذا ستأتي الفقرة ". بشأن السالمة والصحة المهنيتين أن

 ینبغي للصورة البيانية الوطنية بشأن السالمة والصحة ٧من النقطة ) ٣(و) ٢(العناصر الواردة في الفقرتين 
ویمكن . التوجيهية التي وضعتها منظمة العمل الدوليةالمهنيتين أن تتضمن معلومات ترتكز على المبادئ 

) ١( من التقریر الرابع ٤٤وطنية بشأن السالمة والصحة المهنيتين أن تتضمن عناصر الفقرة البيانية اللصورة ل
 ".لمنظمة العمل الدولية

 ٤٤ لكسمبرغ أن الفقرات الخمس آما ُاقترحت في األصل مأخوذة من الفقرةلأوضح العضو الحكومي و .٢٤٧
وقال إن النص . من التقریر الذي ُوزع على الدول األعضاء مع استبيان قبل صياغة هذه االستنتاجات المقترحة

 األخير  الفرعيفالتعدیل. آاملال یزال غير ن ان آا و وممًالاألصلي للمكتب المكون من تسع فقرات یبدو طویًال
 .لى التقریر بدل االقتباس منه وذلك بمجرد اإلحالة إ،لقراءةلیبسط النص ویجعله أسهل 

العمال على اإلحالة إلى تقریر ربما ال یكون في وسع الكثيرین الحصول عن رئيس الاعترضت نائبة و .٢٤٨
 اإلحالة إلى اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية بشأنسابقة المناقشات الأن برت أعضاء اللجنة وذّآ. عليه
 يةكيفالووجهت سؤاال إلى األمانة العامة حول . ي صيغته المعدلة فرعياالمقاومة، وعارضت التعدیل فبت وبلقد ق

وأجاب ممثل األمين . المبادئ التوجيهية المشار إليها في التعدیلبها تقدم أن یمكن لمنظمة العمل الدولية التي 
فكرون في  آانوا یالعام بأن السؤال یجب أن یوجه إلى األعضاء الحكوميين الذین اقترحوا التعدیل لمعرفة ما إذا

 أو نص سيصدر في ةالممارسمن مدونات  أو مدونة ١٥٥البروتوآول المتعلق باالتفاقية رقم مراجع موجودة آ
فعلى سبيل المثال یمكن للمكتب أن . أن یحيل إلى نص ليس موجودا بعدما، مبدئيًا، ال یمكن لصك و. المستقبل

 وبالتالي ال ینبغي للجنة ،، لكن هذا الموقع لم ُینشأ بعد من خالل موقع على شبكة اإلنترنتاتیقدم اإلرشاد
 .اإلحالة إليه في الصك المقترح

وأشار . توصية إلى تقریرالأصحاب العمال أیضا أنه من غير الالئق أن تحيل عن رئيس الرأى نائب و .٢٤٩
 .أیضا أعضاء العمال وهو األمر الذي وافق عليه، "عند االقتضاء"إلى أن التعدیل وتعدیله الفرعي ألغيا عبارة 

تفضيلهم لنص المكتب، سحب العضو عن  أعضاء أصحاب العمل لكبعد أن عبر أعضاء العمال وآذو .٢٥٠
 .لكسمبرغ التعدیللالحكومي 
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ألرجنتين وأوروغواي والبرازیل وبنما والجمهوریة الدومينيكية لسحب األعضاء الحكوميون و .٢٥١
من ) ٢(من الفقرة ) أ(من البند " المنشآت"ي إلى إلغاء آلمة وجمهوریة فنزویال البوليفاریة وشيلي، تعدیال یرم

 .١٤النقطة 
 األرجنتين لكل منلجمهوریة الدومينيكية تعدیال اقترحه األعضاء الحكوميون لقدمت العضو الحكومي و .٢٥٢

وشيلي، إلضافة نقطة  والجمهوریة الدومينيكية وجمهوریة فنزویال البوليفاریةوبنما والبرازیل  وأوروغواي
تحدیث قائمة األمراض المهنية : " یكون نصها آالتالي١٤من النقطة ) ٢(من الفقرة ) ب(جدیدة بعد البند 

، وأشارت إلى أن هؤالء األعضاء یرغبون في عملية تحدیث مستمرة حتى یسهل "واألمراض المرتبطة بالعمل
العمال هذا عن رئيس الت نائبة وساند.  نص المكتببنودالبحث في هذا المجال، ویرون أن هذا التعدیل یكمل 

 إلى أن قوائم مشيرًا" قائمة"أصحاب العمال على استعمال آلمة عن رئيس ال في حين اعترض نائب ،التعدیل
وفي آل األحوال یبدو من األنسب .  لكنها ال توجد في بلدان أخرى،األمراض المهنية توجد في بعض البلدان

 . صورة بيانية وطنيةفيج وطني وليس  برنامفيإدراج قائمة األمراض المهنية 
 التعدیل المقترح، إن التشریع الوطني في بالده یطالب بتحدیث هذه تونس، مساندًالقال العضو الحكومي و .٢٥٣
 مهنية جدیدة تم التعرف عليها، وهناك مواد ًا فمن المهم تحدیث قائمة األمراض المهنية ألن هناك أمراض.القائمة

لسنغال، متحدثة باسم األعضاء لوساندت هذا التعدیل أیضا العضو الحكومي . عمالسامة جدیدة یتعرض لها ال
 ليست لدیها قائمة ًا بلدانقد تغطي أیضًا" عند االقتضاء"وإذ تدرك أن عبارة . الحكوميين األفارقة في اللجنة

ألمراض المرتبطة او األمراض المهنية االختالف بينرسمية لألمراض المهنية، سألت مساندي هذا التعدیل عن 
 . بالعمل
تحدیث قائمة األمراض آ  ما، أو إجراء مااعتبار عمليةبها  یمكن ية التيكيفالطلب الرئيس توضيحا عن و .٢٥٤
 . من صورة بيانية وطنية جزءًا،المهنية
لسنغال بالقول إن مصطلح للجمهوریة الدومينيكية على سؤال العضو الحكومي لأجابت العضو الحكومي و .٢٥٥

 القوائم الرسمية لألمراض المهنية في فيإلى تلك األمراض المدرجة ستخدم عند اإلشارة ی" لمهنيةاألمراض ا"
 مثل هذه في لكنها ال توجد ،وقالت إن هناك العدید من األمراض التي یمكن أن یسببها العمل.  المختلفةالبلدان
لكنها و ،ئمة األمراض المهنية في بلدها قافيمدرجة إذ إنها غير أوجاع الظهر على ذلك  وأعطت مثاًال. القوائم

 .قد تكون مرتبطة بالعمل
للدول لبرازیل، متحدثة باسم األعضاء الحكوميين ل على سؤال الرئيس، عدلت العضو الحكومي ردًاو .٢٥٦

قوائم :"  ليكون آالتاليفرعيًا ، النص المقترح في اللجنةالمخروط الجنوبياألعضاء في السوق المشترآة لبلدان 
من ) ١(وقالت إن عملية التحدیث أثيرت مسبقا في الفقرة ". ض المهنية واألمراض المرتبطة بالعملاألمرا

 . ١٤النقطة 
مجموعة البلدان الصناعية ل باسم األعضاء الحكوميين لمملكة المتحدة، متحدثًالعارض العضو الحكومي و .٢٥٧

غير ضروري وأآد أن هذا التعدیل . ياالقتصاد السوق الحاضرین في اللجنة، التعدیل في صيغته المعدلة فرع
ساندت نائبة و. ن جمع اإلحصاءات یعني وجود هذه القوائم إذ ا،)و(اإلحصاءات في البند نظرًا إلى اإلشارة إلى 

تعني ) و(وأشارت إلى أن اإلحصاءات المذآورة في البند . العمال التعدیل في صيغته المعدلة فرعيًاعن رئيس ال
رت اللجنة بأن مثل هذه وذّآ.  أو ال تشملهااألمراض المرتبطة بالعملمعلومات د تشمل األمراض المهنية، وق

صيغته بأصحاب العمل عارض التعدیل عن رئيس اللكن نائب و. مهمة جدا آأساس للتعویضاتهي أیضًا القوائم 
أن وطنية النية بياالصورة ه ینبغي على ال تنص على أن١٤من النقطة ) ٢(المعدلة فرعيا ألنه یجعل الفقرة 

لمكسيك، لآما عارضه العضو الحكومي .  وهو أمر غير معقول،معلومات عن قوائم األمراض المهنيةتتضمن 
 وأن التمييز بينها في هذا ،موضحا أن تشریع بالده ال یميز بين األمراض المهنية واألمراض المرتبطة بالعمل

لسنغال، متحدثة باسم األعضاء الحكوميين لكومي وألحت العضو الح. الصك سيسفر عن عملية سياسية طویلة
وقال . صيغته المعدلة فرعياباألفارقة في اللجنة، على أن القوائم تختلف عن اإلحصاءات، وساندت التعدیل 

ر وذّآ. ن قوائم األمراض المهنية في بالده ال تتضمن آل األمراض المرتبطة بالعملإلصين لالعضو الحكومي 
 وأنه یمكن للدول األعضاء عمل ٢٠٠٢دولية قد قامت بتحدیث قائمتها لألمراض المهنية سنة بأن منظمة العمل ال

فالقائمة تستخدم من أجل التعویضات ومن أجل جمع . نفس الشيء، وذلك حسب تطورها االقتصادي واالجتماعي
 . وساند التعدیل في صيغته المعدلة فرعيًا. اإلحصاءات

. صيغته المعدلة فرعيًاب األعضاء الحكوميين ال یساندون التعدیل  أن معظميطالعفتاء استبين استو .٢٥٨
 .لجمهوریة الدومينيكية التعدیللفسحبت العضو الحكومي 

بعد " بما في ذلك المبادرات الترویجية"أصحاب العمل تعدیال إلضافة عبارة عن رئيس ال نائب وقدم .٢٥٩
ات مهمة وسيكون من المفيد معرفة التقدم المحرز ، ألن مثل هذه المبادر)٢(من الفقرة ) ج(في البند " هياآل"
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كن هناك أي اعتراض من قبل العمال هذا التعدیل ولم یعن رئيس الوساندت نائبة . في الصور البيانية الوطنية
 .األعضاء الحكوميين، وبالتالي تم اعتماده

 واألطباء موظفي السالمة والصحة"العمال تعدیال إلضافة عبارة عن رئيس الاقترحت نائبة و .٢٦٠
الموظفين وأطباء العمل " عبارة  محلحللت" واالختصاصيين في الصحة وممثلي السالمة والصحة

". أطباء العمل"لتقول فرعيًا ثم عدلت اقتراحها ومن ). ٢(من الفقرة ) ج(في البند " واالختصاصيين في الصحة
المة والصحة الذین یضطلعون وأوضحت أنه من شأن هذا التعدیل أن یوضح نص المكتب ویذآر ممثلي الس

أصحاب العمل عارض التعدیل ألنه یرى أن عبارة عن رئيس اللكن نائب . بدور هام جدا في مكان العمل
وعارض العضو . عملي تقدیم تقدیرات وطنية ألعدادهم ولن یكون من المبهمة جدًا" ممثلي السالمة والصحة"

مجموعة البلدان الصناعية القتصاد السوق لالحكوميين لمملكة المتحدة، متحدثا باسم األعضاء لالحكومي 
القائمة بإضافة أخصائيين نطاق الحاضرین في اللجنة، هذا التعدیل لألسباب نفسها، مضيفا أنه یمكن توسيع 

آخرین مثل الباحثين في مجال ظروف العمل وأطباء العمل النفسانيين ومهندسي السالمة، وأن المهن المذآورة 
لسنغال، متحدثة باسم األعضاء الحكوميين لآما عارضت العضو الحكومي .  سبيل التوضيحجاءت فقط على

 .تم سحبهحيث األفارقة في اللجنة، هذا التعدیل لألسباب نفسها، 
ن األرجنتين وأوروغواي لكل ملبرازیل، متحدثة باسم األعضاء الحكوميين لسحبت العضو الحكومي و .٢٦١

) ٢(من الفقرة ) و(مهوریة فنزویال البوليفاریة وشيلي، تعدیال الستبدال البند وبنما والجمهوریة الدومينيكية وج
 ".إحصاءات عن األحداث والحوادث المهنية واألمراض المرتبطة بالعمل: "بما یلي
" في مجال السالمة والصحة المهنيتين" إلضافة عبارة أصحاب العمل تعدیًالعن رئيس الاقترح نائب و .٢٦٢

عدل اقتراحه و). ٢(من الفقرة ) ز(في البند " نظمات أصحاب العمل ومنظمات العمالبعد سياسات وبرامج م
العمال هذا التعدیل آما عن رئيس الوساندت نائبة .  فقط"السالمة والصحة المهنيتين "شير إلى بعد ذلك مباشرة لي

 .ن، وبالتالي تم اعتمادهوسانده األعضاء الحكومي
ن البهاما وترینيداد وتوباغو لكل متحدثا باسم األعضاء الحكوميين بربادوس، ملاقترح العضو الحكومي  .٢٦٣

). ٢(من الفقرة ) ط(بعد البند " موارد مالية وموارد في الميزانية"وجامایكا وسورینام، تعدیال إلضافة عبارة 
عن  رئيسالووافقت نائبة . وأفاد أن مثل هذه المعلومات مهمة ویجب أن تتضمنها الصورة البيانية الوطنية

لسالمة ل صةمخصوارد مالية وموارد في الميزانية م:"هذا التعدیل إال أنها اقترحت صياغته آالتاليعلى العمال 
 على االلتزام الوطني بالسالمة والصحة  هامًا، وأضافت أن هذه الموارد تمثل مؤشرًا"والصحة المهنيتين

دثة باسم األعضاء الحكوميين األفارقة في اللجنة، لسنغال، متحلوساندت هذا التعدیل العضو الحكومي . المهنيتين
للدول لبرازیل، متحدثة باسم األعضاء الحكوميين لآما ساندته العضو الحكومي . لألسباب المذآورة أعاله

إلذآاء في اللجنة، مضيفة أن هذه المعلومات مفيدة أیضا  المخروط الجنوبياألعضاء في السوق المشترآة لبلدان 
 .اموعي الرأي الع

لبحرین هذا التعدیل، وعارضته أیضا العضو للبنان والعضو الحكومي لعارض العضو الحكومي و .٢٦٤
 وقالت إن الموارد المالية المخصصة للسالمة .لفلبينل، متحدثة أیضا باسم العضو الحكومي ندونيسياالالحكومي 

. ا یجعل تقدیرها أمرًا صعبًاممتأتي من وزارات متعددة ومن القطاع الخاص، آثيرًا ما والصحة المهنيتين 
اعتبرتها حيث ، )٢(من الفقرة ) ط(في البند " أي معلومات أخرى ذات صلة"إلى عبارة هذه المتحدثة وأشارت 
لبحرین، متحدثا باسم األعضاء لآما عارض العضو الحكومي .  آذلكى الموارد الماليةإلشارة إلآافية ل

 . فرعيًاالمعدلبشكله ملكة العربية السعودیة، النص لم واإلمارات العربية المتحدةلالحكوميين 
ناميبيا من جدید عن مساندة األعضاء الحكوميين األفارقة في اللجنة للنص لعبر العضو الحكومي و .٢٦٥

بابوا غينيا الجدیدة، وقال إنه ینبغي أن تكون ادعاءات الحكومات لالمعدل، آما سانده أیضا العضو الحكومي 
لمملكة لوقال العضو الحكومي . تخصيص الموارد لهما مصحوبة بتينمة والصحة المهنيبإعطاء األولویة للسال

مجموعة البلدان الصناعية القتصاد السوق الحاضرین في اللجنة، إن لالمتحدة، متحدثا باسم األعضاء الحكوميين 
هذا البند بالنسبة لها أي ال یشكل إدراج  بحيث البلدان األعضاء في هذه المجموعة قد نشرت هذه المعلومات فعًال

بيد أنه أضاف أن وجوب . التي قد یسبب لها هذا البند بعض المشاآلاألخرى البلدان قلقة بشأن لكنها وعائق، 
وساند نائب . نشر مثل هذه المعلومات سيكون محرآا لزیادة الموارد المخصصة للسالمة والصحة المهنيتين

، آما صيغته المعدلة فرعيًاب النص - لى آراء األعضاء الحكوميينبعد االستماع إ -أصحاب العمل عن رئيس ال
 .وتم اعتماده. أظهر تصویت برفع األیدي بين األعضاء الحكوميين مساندة قویة له

یكون نصه ) ٢(من الفقرة ) ط(العمال تعدیال إلضافة بند جدید بعد البند عن رئيس الاقترحت نائبة و .٢٦٦
وقالت إن ". لصحة المهنية وعدد العمال الذین تغطيهم مثل هذه الخدماتتوفير خدمات الآليات  : "آالتالي

عن رئيس الوقال نائب . خدمات الصحة المهنية مهمة وإنه من المفيد ذآر تغطيتها في الصور البيانية الوطنية
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 یًالفي حد ذاته واقترح تعدال جدوى منه ن ذآر عدد العمال الذین تغطيهم هذه الخدمات أمر إأصحاب العمل 
العمال عن رئيس الثم عدلت نائبة .  ال غير"خدمات الصحة المهنية: "على النحو التالي للنص ليكون فرعيًا

فساند نائب ". خدمات الصحة المهنية وتغطية العمال بمثل هذه الخدمات: " ليصبح آالتاليالنص من جدید فرعيًا
 . أصحاب العمل هذه الصيغةعن رئيس ال

مجموعة البلدان الصناعية للمملكة المتحدة، متحدثا باسم األعضاء الحكوميين ل عارض العضو الحكوميو .٢٦٧
أشارت ن الصور البيانية الوطنية إذ إ، صيغته المعدلة فرعيًابالقتصاد السوق الحاضرین في اللجنة، التعدیل 

وباإلضافة . ١٤ لنقطة التي تحيل إليها ا٧من النقطة ) ٣( خدمات الصحة المهنية التي تتضمنها الفقرة إلىمسبقا 
 قال إن قياس تغطية مثل هذه الخدمات یستغرق وقتا طویال وال یساهم في حد ذاته في الحد من ،إلى ذلك

لسنغال، متحدثة باسم األعضاء الحكوميين لوللسبب نفسه عارضت العضو الحكومي . الحوادث والوفيات
ورأت العضو . تونسل العضو الحكومي رضه أیضًا، آما عاصيغته المعدلة فرعيًاباألفارقة في اللجنة، النص 

سيكون مفيدا، ولهذا في بلدها لفلبين أن استعراض خدمات الصحة المهنية وتغطية هذه الخدمات لالحكومي 
 .صيغته المعدلة فرعيًابساندت النص 

ر  معرفة تغطية خدمات الصحة المهنية في االقتصاد غيإمكانيةلمكسيك عن لل العضو الحكومي ءتساو .٢٦٨
العمال أن الغرض من التعدیل هو تقدیم معلومات مهمة عن توفير خدمات عن رئيس الفأوضحت نائبة . المنظم

ولن یضع البند .  فقطها مثل هذه الخدماتفي وأن األمر هنا یعني البلدان التي توجد ،الصحة المهنية وتغطيتها
 نائب بيد أن. یطالب بتوفير مثل هذه الخدمات آما أنه ال ،الجدید المزید من االلتزامات على عاتق الحكومات

هذا المشاآل التي من شأن نظرًا إلى  صيغته المعدلة فرعيًابمساندته للنص سحب أصحاب العمل عن رئيس ال
 في ضوء العمال التعدیل وصيغه المعدلة فرعيًاعن رئيس السحبت نائبة و. لبعض الحكوماتالتعدیل أن یسببها 

 . هذه المناقشة
 . بصيغتها المعدلة١٤ت النقطة عتمدُا .٢٦٩

 ١٥النقطة 
 : الذي اقترحه المكتب بالنص التالي١٥ الستبدال نص النقطة اقترح األعضاء العمال تعدیًال .٢٧٠

 :ینبغي لمنظمة العمل الدولية أن  -١٥
ا تسهل تبادل المعلومات عن السياسات والنظم والبرامج الوطنية بشأن السالمة والصحة المهنيتين، بم )أ)(١(

الممارسات والنهج االبتكاریة، وتحدید المخاطر واألخطار الجدیدة والناشئة في مكان أحسن في ذلك 
 العمل؛

 . في تحقيق بيئة عمل آمنة وصحية بقدر أآبرتقيم التقدم المحرز )ب(
السياسات ـ النظم " بنية ستعكس بصيغتها الموسعة هذه ١٥العمال أن النقطة عن رئيس الأوضحت نائبة و .٢٧١

" أحسن"وفضل األعضاء العمال صيغة . ين المقترحين أخرى من الصكواطن، المذآورة في م"البرامجـ 
وتعد المخاطر واألخطار الجدیدة والناشئة أمورا جدیرة .  وحسب"الحسنة"الممارسات على صيغة الممارسات 

ثم عدلت نائبة . خاطر واألخطار في تحدید هذه المًا مهمًالعب دورأن ت ویمكن لمنظمة العمل الدولية ،بالذآر هنا
 المعلوماتیتيسر تقاسم حتى ) ب(في نهایة البند " وتقدیم تقاریر بشأنه"العمال النص فرعيا بإضافة عن رئيس ال

  .لحقيقة حرّیة بالتدوین اهلكن هذو ، بأنشطة في هذا المجالًالأصفمنظمة العمل الدولية تقوم . بدرجة أآبر
 أن الكلمة المناسبة في هذا السياق هي آلمة - الرئيسرحه ط على سؤال هردفي  -أآد ممثل األمين العام و .٢٧٢

 ". مكتب"، وليست آلمة "منظمة"
 مفهوم أضيق من المفهوم و هاتممارسال" أحسن"عارض األعضاء أصحاب العمل التعدیل بحجة أن و .٢٧٣

تعليمات لمنظمة العمل الدولية من غير الالئق توجيه أنه ویبدو . الذي اقترحه المكتب، وهو الممارسات الحسنة
 .من خالل توصية

لمنظمة العمل موجهة تعليمات على توصية احتواء أنه ليس هناك ما یمنع بممثل األمين العام اللجنة وأعلم  .٢٧٤
 بيد أن تنفيذ التعليمات یعتمد ).١٨١رقم ( ١٩٩٣، الدولية، مستشهدا بتوصية منع الحوادث الصناعية الكبرى

والسبيل . لذلكمؤتمر العمل الدولي بالتالي،  و،یخصصه مجلس إدارة مكتب العمل الدوليعلى التمویل الذي 
 .قائمة منذ أمد طویل وهو أمر یتم حسب آلية ،قراراتالاآلخر لتوجيه تعليمات لمنظمة العمل الدولية هو اعتماد 

، هو تعدیل مناسب التعدیلمن جدید على أنه ال یشكك في أن هذا أصحاب العمل عن رئيس الأآد نائب و .٢٧٥
العمال تعدیال فرعيا الستبدال عن رئيس الإال أنه مازال یعارضه بسبب مضمونه، حتى بعد أن اقترحت نائبة 

لوالیات لوعارض هذا التعدیل أیضا العضو الحكومي ". الممارسات الحسنة"بعبارة " الممارساتأحسن "عبارة 
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  بتقدیم العدید من التقاریر وإن هذا التعدیل یمثل عبئًاأصًالة المتحدة، وقال إن السلطات المختصة في بالده مطالب
 يةميقيًا تتعني أن منظمة العمل الدولية ستصدر أحكام" تقيم"وعالوة على ذلك فإن آلمة . ًاآبير إضافيًا

ستطيع وأخيرا، ال ت. تنفيذ أحكام االتفاقية، وهو أمر غير مقبولفي مختلفة البلدان التبعها تبخصوص السبل التي 
منظمة العمل الدولية أن تقيم بأي شكل من األشكال إنجازات البلدان التي لم تصدق على االتفاقية المقترحة ما لم 

 .تستحدث آلية جدیدة ما
، ساند األعضاء ةمنهما على حدواحد  آل ،ردا على اقتراح من الرئيس لمناقشة بندي التعدیلو .٢٧٦

المخروط األعضاء في السوق المشترآة لبلدان دول لل الحكوميين متحدثة باسم األعضاء(لبرازیل لالحكوميون 
 باسم األعضاء الحكوميين متحدثًا(، والصين ولكسمبرغ )الجنوبي في اللجنة وجمهوریة فنزویال البوليفاریة

، والهند واالتحاد الروسي والجماهيریة )ورومانيا والنرویجفي اللجنة للدول األعضاء في االتحاد األوروبي 
مجموعة البلدان الصناعية القتصاد السوق لمتحدثا باسم األعضاء الحكوميين (عربية الليبية والمملكة المتحدة ال

لهذا النطاق  للمساندة الواسعة ونظرًا. صيغته المعدلة فرعيًاب) أ(البند  ساندوا جميعهم ،)الحاضرین في اللجنة
 .لتعدیلاعمل عن معارضتهم، واعتمد ، تراجع األعضاء أصحاب الصيغته المعدلة فرعيًابالبند 
في اللجنة، والعضو  لدول األعضاء في االتحاد األوروبيلمساندة األعضاء الحكوميين ) ب(لقي البند و .٢٧٧

واقترحت العضو . غير ضرورينيوزیلندا بحجة أنه للبنان، لكنه لقي معارضة العضو الحكومي لالحكومي 
المخروط األعضاء في السوق المشترآة لبلدان دول للحكوميين لبرازیل، متحدثة باسم األعضاء اللالحكومي 
وساند األعضاء العمال ". توفر المعلومات عن"بعبارة " تقيم" الستبدال آلمة  فرعيًافي اللجنة، تعدیًال الجنوبي

لكن األعضاء أصحاب العمل و. هذه الصيغة، مؤآدین أن هدفهم من التعدیل األصلي ليس فرض آلية تقييم جدیدة
 العضو الحكومي توعارض.  إليهاتقدیم المعلوماتالتي یتعين لجهة اعارضوا هذا التعدیل الفرعي ألنه ال یذآر 

وبما أن سویسرا آانت تترأس . سویسرا البند بحجة أنه یفرض تكاليف جدیدة على منظمة العمل الدوليةل
المالية التي تواجهها تقييدات  تام بالالمناقشات المتعلقة بميزانية المنظمة في مجلس اإلدارة، فهي على وعي

لمملكة المتحدة مع العضو لواتفق العضو الحكومي .  المتدخلين اآلخریناتاضترعاوأیدت . أنشطة المكتب
 معارضة البند مؤآدا أنه من األفضل إنفاق المال على األنشطة بدال من إنفاقه على علىسویسرا لالحكومي 
األعضاء في السوق دول للألرجنتين، متحدثا باسم األعضاء الحكوميين لساند العضو الحكومي و. التقاریر

 بأن االتفاقيات في اللجنة وجمهوریة فنزویال البوليفاریة، البند مصرحًا المخروط الجنوبيالمشترآة لبلدان 
قيات تطبيق هذه االتفارصد  ینبغي أن یحظى لذا حياة العمال، وضمنالمتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين ت

 رغم أنه أشار إلى أن برنامج صيغته المعدلة فرعيًابلسوید البند لآما ساند العضو الحكومي . باألولویة القصوى
ر العضو وذّآ. المعلوماتمنخرط أصًال في نشر منظمة العمل الدولية المتعلق بالسالمة والصحة المهنيتين 

في أداء البرنامج والذي تم التعبير عنه سابقًا لفرنسا بالدعم الواسع النطاق الذي حظي به رصد الحكومي 
لدول األعضاء في لوعبر األعضاء الحكوميون األفارقة في اللجنة واألعضاء الحكوميون . مناقشات اللجنة
. لبندهذا الجزائر عن مساندتهم أیضا للفي اللجنة، باستثناء المملكة المتحدة، والعضو الحكومي  االتحاد األوروبي

 .صيغته المعدلة فرعيًابمعارضتهم، وتم اعتماد باقي التعدیل عن  األعضاء أصحاب العمل ، تخلىوتبعًا لذلك
 :١٥ إلضافة فقرة أخرى للنقطة اقترح األعضاء العمال تعدیًالو .٢٧٨

 : ینبغي لمنظمة العمل الدولية أن،عالوة على ذلك  )٢(
مة والصحة المهنيتين والتنفيذ الفعال تشجع التصدیق على صكوك منظمة العمل الدولية المتعلقة بالسال )أ(

 واتفاقية خدمات )١٥٥رقم  (١٩٨١لهذه الصكوك، وخصوصا اتفاقية السالمة والصحة المهنيتين، 
واتفاقية السالمة والصحة ) ٨١رقم  (١٩٤٧ واتفاقية تفتيش العمل،) ١٦١رقم  (١٩٨٥الصحة المهنية، 

 واتفاقية )١٧٦رقم  (١٩٩٥ لصحة في المناجم،واتفاقية السالمة وا) ١٦٧رقم  (١٩٨٨ في البناء،
  .)١٨٤رقم  (٢٠٠١، السالمة والصحة في الزراعة

ية للدول األعضاء لمساعدتها على التصدیق على هذه تقنتولي العنایة الالزمة لتقدیم المساعدة ال )ب(
 . ذه االتفاقيات، وعلى التنفيذ الفعال لهالحقًا المرفق فياالتفاقيات واالتفاقيات األخرى المدرجة 

 ًا وتكرارًاالعمال أن الدافع وراء هذا التعدیل هو إصرار أعضاء اللجنة مرارعن رئيس الأوضحت نائبة و .٢٧٩
أصحاب العمل عارض عن رئيس اللكن نائب و. على ضرورة التصدیق على االتفاقيات الموجودة وتنفيذها

 العضو وعارضه أیضًا.  ليس غيردوليمكتب العمل الل" الوظيفيوصف ال "كررالتعدیل على أساس أنه ی
، ات التصدیقرصد وحدة مكلفة بأصًاللوالیات المتحدة مشيرا إلى أنه یوجد في مكتب العمل الدولي لالحكومي 

وعارض األعضاء الحكوميون األفارقة في اللجنة . وأن هذا التعدیل یبدو وآأنه یوجه التعليمات إلى هذه الوحدة
 األردن لكل من األعضاء في االتحاد األوروبي في اللجنة واألعضاء الحكوميون دولللواألعضاء الحكوميون 

لمهام بيان مكرر وغير ضروري ل، التعدیل على أساس أنه  والنرویجوالجماهيریة العربية الليبية ورومانيا
 .وبالتالي سحب األعضاء العمال التعدیل. األساسية لمكتب العمل الدولي
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 .تها المعدلة بصيغ١٥عتمدت النقطة ُا .٢٨٠

 ١٥نقطة جديدة بعد النقطة 
ن األرجنتين وأوروغواي لكل من و اقترحه األعضاء الحكوميوروغواي تعدیًالألقدمت العضو الحكومي  .٢٨١

والبرازیل وبنما والجمهوریة الدومينيكية وجمهوریة فنزویال البوليفاریة وشيلي، إلضافة نقطة جدیدة بعد النقطة 
 :، یكون نصها آالتالي١٥

  الترویج للسالمة والصحة المهنيتين على المستوى الدولي ـ مساخا
ل مكتب العمل الدولي والهيئات المكونة له آل الجهود الالزمة من أجل ضمان أن تشمل الحقوق ذیب  -١٦

األساسية الحق في الحياة الذي تنص عليه االتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالسالمة والصحة 
 .لمهنيتينا
الضریبة اللجنة عن استهالل أعمال وروغواي بالعرض الذي تم تقدیمه عند ألرت العضو الحكومي ذّآو .٢٨٢

وصرحت بأنه من غير المقبول أن یخاطر .  على المستوى العالميألمراضالحوادث واالباهظة التي تمثلها 
 آما ،نظمة العمل الدولية للعمل الالئقمع مفهوم مال یتماشى العمال بحياتهم من أجل تحقيق الثراء، وأن ذلك 

أصحاب العمل عن رئيس نائب الوعارض . )١٩٩٨(المبادئ والحقوق األساسية في العمل بشأن عالن اإلیعكسه 
مما مختلفة البلدان ال في مختلفةومعان انعكاسات واسعة تنطوي على " الحق في الحياة"عبارة الرأي القائل بأن 

بعد إصرار اللجنة على  -من غير المالئم هنا آما أنه .  أمرًا غير مستصوبلنصاستخدامها في هذا ایجعل 
 إالیمكن النص عليها ال  إثارة قضایا -  توصية وليس في شكل إعالنهاكملتصياغة هذا النص في شكل اتفاقية 

الصحة العمال التعدیل باعتباره مساهمة في إعطاء السالمة وعن رئيس الساندت نائبة و.  فقطفي إعالن
لجزائر لكل من اآما ساند هذا التعدیل األعضاء الحكوميون .  داخل منظمة العمل الدوليةولویة أرفعالمهنيتين أ

" ضمان"لوالیات المتحدة األمریكية عارض التعدیل بشدة، ألن آلمة للكن العضو الحكومي و. ولبنان والمغرب
تساؤل عما إذا آانت تثير ال" االتفاقيات الدولية"عبارة تتعارض مع القرارات التي اتخذتها اللجنة سابقا، وألن 

الحق في "رفة ومصطلح غير مّع" الحقوق األساسية"أشكال أخرى التفاقيات منظمة العمل الدولية، وألن هناك 
" الدولية" فرعيا إللغاء آلمة لكسمبرغ تعدیًاللواقترح العضو الحكومي . تفسيراتخضع للكثير من الی" الحياة
  عبارةبعد" آما ُوصفت في االتفاقيات األساسية لمنظمة العمل الدولية"وإضافة عبارة " االتفاقيات"مة بعد آل

أي من صكوك یبرز في أن الحق في الحياة لم إلى  من األمانة العامة تقنيوأشار خبير ". الحقوق األساسية"
 .في معایير منظمة العمل الدوليةال یوجد " االتفاقيات األساسية"منظمة العمل الدولية، آما أن مفهوم 

" الحق في بيئة عمل آمنة وصحية "ثانيًا لإلشارة إلى  فرعيًاالعمال تعدیًالعن رئيس النائبة وقدمت  .٢٨٣
أصحاب العمل إن اإلشارة إلى الصحة والسالمة آحق عن رئيس نائب الوقال ". الحق في الحياة"ًا عن عوض

یدافع عن للجنة بشأن مفهوم ثقافة وقائية وطنية للسالمة والصحة أساسي یتعارض مع اتفاق سابق توصلت إليه ا
وطلب العضو الحكومي . وعارض هذا التعدیل الفرعيالمقابلة لها، واجبات المسؤوليات وال سياقالحقوق في 

في اللجنة، رأي المكتب  لدول األعضاء في االتحاد األوروبيللكسمبرغ، متحدثا باسم األعضاء الحكوميين ل
وأوضح المستشار القانوني لمنظمة العمل ". االتفاقيات األساسية"و" الحقوق األساسية"المصطلحين بشأن 

 إال أن المكتب استعملهما من قبل واعتمدهما مؤتمر ،هذین المصطلحين أي معنى متفق عليهه ليس لالدولية أن
. ادئ والحقوق األساسية في العملمبالمنظمة العمل الدولية بشأن  عندما اعتمد إعالن ١٩٩٨العمل الدولي سنة 

وحينئذ آان ُیفهم أن الحقوق والمبادئ، المنصوص عليها في ما یسمى االتفاقيات األساسية لمنظمة العمل الدولية 
حمایتها للتمتع بالحقوق المنصوص عليها في صكوك بالمدى الذي یكون من الضروري فيه أساسية فقط تكون 

ير أن حقوق اإلنسان األساسية منصوص عليها في وثائق أخرى آاإلعالن غ.  األخرىمنظمة العمل الدولية
االتفاقيات  "العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية وليس في 

ي الحق في ویمكن االستدالل على الحق في بيئة عمل آمنة وصحية المتضمن ف.  لمنظمة العمل الدولية"األساسية
 سيكون ربط الحق في بيئة عمل آمنة وصحية، آما هو مقترح في التعدیل لذاو. الحياة من هذه الصكوك األخرى

في العمل أو بما یسمى االتفاقيات األساسية لمنظمة األساسية المذآور أعاله، بالمبادئ والحقوق الثاني الفرعي 
 .، أمرًا ال طائل منهالعمل الدولية

لدول األعضاء في لمتحدث باسم األعضاء الحكوميين اللكسمبرغ، ع العضو الحكومي لأن استمبعد و .٢٨٤
عن رئيس اللكن نائبة و. التعدیل الفرعي الذي اقترحهللرأي القانوني، سحب في اللجنة،  االتحاد األوروبي

" ل آمنة وصحيةالحق في بيئة عم"أعادت تقدیم تعدیلها الفرعي الثاني في شكل تعدیل فرعي لتشير إلى العمال 
هذا المفهوم لكنه اعتبر إدراجه في بأصحاب العمل عن رئيس سلّم نائب الو". الحق في الحياة "ًا عن عوض

واجبات المسؤوليات والأن یكون هذا المفهوم مدعما بضرورة لى عمن جدید مؤآدًا التوصية أمرا غير الئق، 
من األفضل آان تونس ورأى أنه للعضو الحكومي آما عارضه ا. صيغته المعدلةبوعارض التعدیل . موازیةال
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لسنغال، متحدثة باسم األعضاء الحكوميين ل العضو الحكومي عارضتو. إدراج مثل هذا النص في الدیباجة
وعارضه . تونسل مع ما قاله العضو الحكومي ةتفقمصيغته المعدلة بهي األخرى التعدیل  األفارقة في اللجنة،

را، مضيفا أنه إذا صادقت الدول األعضاء على اتفاقيات السالمة والصحة سویسلأیضا العضو الحكومي 
وعارض العضو الحكومي . الحق في بيئة عمل آمنة وصحية في التشریعات الوطنيةعلى ص ينسف ،المهنيتين

 التعدیل في اللجنة، أیضًا لدول األعضاء في االتحاد األوروبيلكسمبرغ، متحدثا باسم األعضاء الحكوميين لل
 .لبنانلالعضو الحكومي شأن  ذلك ، شأنه فيألسباب قانونية

ن أوروغواي والبرازیل لكل مألرجنتين، متحدثا باسم األعضاء الحكوميين لالعضو الحكومي وأعرب  .٢٨٥
وبه جالتي معارضة الحجم عن دهشته لوبنما والجمهوریة الدومينيكية وجمهوریة فنزویال البوليفاریة وشيلي، 

، لكنه أعرب عن ينالصكموقع أفضل في في وضعه ق على أنه یمكن تحسين صياغة النص وافوو. التعدیلبها 
 التي السالمة والصحة المهنيتين نفس القدر من األهميةضرورة إیالء  یكون هناك أي شك بشأن الأمله في أ
 كنه سحب التعدیلل. في أوساط منظمة العمل الدولية  االتفاقيات األساسيةالتي تغطيهاخرى األلمواضيع ل أوليت

 .في العام المقبلسيثار  إلى أن هذا الموضوع في ظل هذه المناقشة، مشيرًا
 .١٥تم سحب النقطة الجدیدة بعد النقطة  .٢٨٦

  ١٦النقطة 
ن أستراليا وسویسرا لكل مكندا، متحدثا أیضا باسم األعضاء الحكوميين لسحب العضو الحكومي  .٢٨٧

 . ١٦حدة، تعدیال یرمي إلى إلغاء النقطة والمملكة المتحدة وهولندا والوالیات المت
 مجلس إدارة مكتب العمل یعتمد"أصحاب العمل تعدیال الستبدال عبارة عن رئيس الاقترح نائب و .٢٨٨
، ألنه اعتبر أن الصيغة األولى تفرض " أن یعتمدیجوز لمجلس إدارة مكتب العمل الدولي"بعبارة " الدولي

العمال هذا التعدیل مفضلة نص المكتب عن رئيس الوعارضت نائبة . رة على مجلس اإلداًا للغایةآبيراشتراطًا 
عن رئيس الثم اقترح نائب . الذي تفهم منه أن مجلس اإلدارة یعتمد أي قائمة سبق له استعراضها وتحدیثها

بير للتع" ینبغي"بكلمة  )التي تفيد الوجوب بالعربية(" ..عتمد ی" الستبدال آلمة  فرعيًاًالأصحاب العمل تعدی
وقال ممثل األمين . العمال هذا التعدیل الفرعيعن رئيس ال؛ وقد ساندت نائبة اتتوصيبالصيغ المستخدمة في ال

في بدایة " ینبغي"ن نص المكتب یعكس الصياغة المعتادة في نصوص التوصيات، وهي استخدام آلمة إالعام 
أصحاب عن رئيس نائب ال، سحب أآيدبعد هذا التو. ةالحق في الجمل الاألفعال التي تفيد الوجوب بةفقرة متبوعال

  .العمل تعدیله
 . بصيغتها المعدلة١٦عتمدت النقطة ُا .٢٨٩

 المرفق
في الواردة أصحاب العمل تعدیال إلضافة باب جدید، بعد قائمة التوصيات عن رئيس الاقترح نائب  .٢٩٠

 المتعلقة بالسالمة والصحة ةالممارسدونات الكاملة لمقائمة الیشمل " ةمدونات الممارس. ثالثًا "عنوانهالمرفق، 
وقال إنه من المفيد .  لتصحيح خطأین یتعلقان بتاریخ النشر فرعيًا  تعدیًالدمآما ق. المهنيتين لمنظمة العمل الدولية

أن تكون هناك قائمة تضم آل الصكوك المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين في مرفق واحد، خصوصا وأن 
العمال هذا عن رئيس الوعارضت نائبة . من بعض االتفاقيات القدیمةي أآثر نفعًا ه ةبعض مدونات الممارس

اإلجراءات الوطنية في حين بعني ن هذا الصك ُیإذ إ، ةمدونات الممارسإدراج  مالئمالتعدیل ورأت أنه من غير ال
التفاقيات والتوصيات  عن ذلك، فإن قائمة اوفضًال. أةالمنشهي أآثر مالءمة على مستوى  ةأن مدونات الممارس

 في حين أن القائمة ،واآبة للعصر متعتبرا االتفاقيات والتوصيات التي سوىتضم ال الموجودة في المرفق 
لوالیات المتحدة التعدیل لوعارض العضو الحكومي .  تضم آل هذه المدوناتةالمقترحة لمدونات الممارس

أصحاب العمل بأن عن رئيس النائب سّلم و. عتمد التعدیل طول المرفق إن احياللألسباب نفسها، معبرا عن قلقه 
ال  إلى المرفق ة إضافة مدونات الممارسنظرًا إلى أن ،وسحب التعدیل  ترآز على مكان العملةمدونات الممارس

  . أصحاب العملمجموعة بالنسبة لًا حيویًاأمریشكل 
 .ُأعتمد المرفق .٢٩١
 عدد من األعضاء، ها طالب بالتيتعدیالت رهنًا بالا، اعتمدت اللجنة في اجتماعها الثالث عشر تقریره .٢٩٢

 آما اعتمدت اللجنة قرارًا. في نهایة التقریرفيه  ُعرضت بالشكل الذيواعتمدت أیضا االستنتاجات المقترحة 
 جدول أعمال الدورة العادیة المقبلة لمؤتمر العمل الدولي في" ناالسالمة والصحة المهنيت"عنوان بند بإدراج ب

 .ل مناقشة ثانية بهدف اعتماد اتفاقية وتوصيةمن أج
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تم تسجيل التعدیالت التي طالب بها األعضاء أصحاب العمل، واألعضاء العمال واألعضاء الحكوميون و .٢٩٣
المخروط األعضاء في السوق المشترآة لبلدان دول لل باسم األعضاء الحكوميين متحدثًا(ن األرجنتين لكل م
لجماعة لمتحدثا باسم األعضاء الحكوميين (اي والبرازیل وترینيداد وتوباغو ، وأوروغو)في اللجنة الجنوبي
متحدثة باسم األعضاء الحكوميين األفارقة في (وجمهوریة فنزویال البوليفاریة والسلفادور والسنغال ، )الكاریبية
بلدان الصناعية مجموعة اللمتحدثا باسم األعضاء الحكوميين (، وسویسرا والصين والمملكة المتحدة )اللجنة

، آما )الحاضرین في اللجنة وباسم األعضاء الحكوميين للدول األعضاء في االتحاد األوروبيالقتصاد السوق 
 .وتم التحقق من التصریحات المنسوبة إلى المستشار القانوني. ُأدرجت هذه التعدیالت في التقریر

ليتها وإنتاجيتها، وشكر األمانة العامة وموظفي هنأ المدیر العام، األمين العام للمؤتمر، اللجنة على فعاو .٢٩٤
اللجوء إلى عدم من خالل برزت الخصوص روح الوفاق التي ى على وجه وحي. الدعم على مساهماتهم

  أساسيًاوصرح بأن السالمة والصحة تكونان عنصرًا.  سوى مرة واحدة فقطالتصویت خالل أسبوعين من العمل
وذآر أن موضوع السالمة والصحة . مل الالئق یجب أن یكون عمال آمنافي برنامج العمل الالئق وبأن الع

صكيها المهنيتين آان أول موضوع یناقش في إطار نهج متكامل لمعایير منظمة العمل الدولية، وأن اللجنة و
 وهنأ اللجنة على. نتيجة مباشرة لتلك المناقشاتآلها  آانت ،توصيةاإلطاریة والتفاقية الترویجيين، أي اال

في ، على حد رأیه، إسهامًا آبيرًا سيسهممما  الجدید من االتفاقيات، مط هذا النفي معرض استكشافانفتاحها 
 . لبرنامج العالميیتسمان مرآز الصدارة في اجعل السالمة والصحة المهنيتين ضرورة الوعي العام بإذآاء 
فارقة في اللجنة، الرئيس واألمانة لسنغال، متحدثة باسم األعضاء الحكوميين األلشكرت العضو الحكومي  .٢٩٥

األعضاء أصحاب العمل والعمال على روح التعاون التي آما شكرت  اللجنة، ألعمالالعامة على دعمهما 
لمملكة المتحدة، متحدثا باسم لوعبر العضو الحكومي .  على مساهمتهممجموعتهایتسمون بها، وأعضاء 

ة القتصاد السوق الحاضرین في اللجنة وباسم األعضاء مجموعة البلدان الصناعيلاألعضاء الحكوميين 
 بأنه آان هناك أقر و.في اللجنة، آذلك عن مشاعر الشكر نفسها لدول األعضاء في االتحاد األوروبيلالحكوميين 
ولوا جميعهم جل لكنهم أو أرادوا شكال آخرا للصك وآخرون أرادوا مضمونا أآثر تفصيال،  أعضاءفي اللجنة
جمهوریة لوأآد العضو الحكومي .  قدمًا إلى األمامبأعمال اللجنةسير توصل إلى اتفاق في الرأي ولل للاهتمامهم

والتدریب في مجال السالمة والصحة معلومات فنزویال البوليفاریة على أهمية أعمال اللجنة في تحسين جودة ال
 .  للسالمة والصحة المهنيتينة مشارآة فعالة في بناء ثقافة وقائيونالمهنيتين، وفي جعل الجميع یشارآ

ونظيریه عن العمال وعن الحكومات، آما شكر حكومته أصحاب العمل اللجنة عن رئيس الشكر نائب و .٢٩٦
 .نجاح أعمال اللجنةإم الرئيس في اسهإل ةخاصبصورة  األعضاء أصحاب العمل، وعبر عن رضاه لكوآذ
عن رئيس الال إلى مالحظات نائب العمعن رئيس الضم الناطق باسم العمال صوته وصوت نائبة و .٢٩٧

من روح ببراعة وبكل  اللجنة تسيير أعمال بقدرة الرئيس على ،الخصوصعلى وجه أصحاب العمل، منوها 
 . وما قدموه من دعمةل حثيثاعمأما قام به األعضاء العمال من لوعبر عن عرفانه . الدعابة
شبه أحيانا بالسيرك، حيث العمل الدولي ُیوقال إن مؤتمر . المشارآينجميع شكر ممثل األمين العام و .٢٩٨

 األعضاء الحكوميين مجموعات یمكن تشبيه ،هذا التشبيهاطرادًا مع  و. من حلباتهحلبةمن لجانه تشغل آل لجنة 
ودعا أعضاء اللجنة والمكتب إلى العمل خالل األشهر .  وذلك لذآائهم وقدرتهم على تحریك األمور،بالفيلة

 .ام تمت الموافقة عليهلذین الينى إدخال تحسينات على الصكلإ عشر القادمة يثنإلا
 ،أراد الرئيس أن تكون مالحظاته الختامية مميزة بذآر الدور األساسي للمترجمين الفوریين في البدایة .٢٩٩

 عن سروره برئاسة وشكر الجميع، معبرًا. همتدخلون قبلذلك ل، آما فعل  في وقت الحقالشكرمعرض وليس في 
درجة من  اجتماع السنة المقبلة بنفس الللكت، وأعرب عن أمله في أن ی ناجحًاه الكثيرون اجتماعًااجتماع اعتبر

  .النجاح التي تكلل بها هذا االجتماع
........................................................................................................................................ 
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 االستنتاجات المقترحة

   شكل الصك-ألف 
 . ینبغي لمؤتمر العمل الدولي أن یعتمد صكًا یضع اإلطار الترویجي للسالمة والصحة المهنيتين .١
 . بغي أن یتخذ الصك شكل اتفاقية تكملها توصيةین .٢

   االستنتاجات المقترحة بهدف وضع اتفاقية-باء 

 الديباجة  -أوًال 
 : ینبغي أن تتضمن االتفاقية دیباجة تشير إلى ما یلي .٣

 دستور منظمة العمل الدولية؛ )أ(
 العمل الدولية أمام المأل بنشر من إعالن فيالدلفيا، التي تنص على التزام منظمة) ز(الفقرة الثالثة  )ب(

الدعوة بين مختلف أمم العالم إلى برامج من شأنها أن تحقق الحمایة الوافية لحياة وصحة العاملين 
 في جميع المهن؛

وتوصية السالمة والصحة المهنيتين، ) ١٥٥رقم  (١٩٨١اتفاقية السالمة والصحة المهنيتين،  )ج(
 ؛ )١٦٤رقم  (١٩٨١

مة والصحة المهنيتين آجزء من الهدف األساسي لمنظمة العمل الدولية المتمثل في الترویج للسال )د(
 توفير العمل الالئق للجميع؛

بشأن ) ٢٠٠٣(االستنتاجات التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في دورته الحادیة والتسعين  )ه(
 والصحة المهنيتين في السالمة والصحة المهنيتين، وال سيما األولویة التي یتعين منحها للسالمة

 البرامج الوطنية؛
 . أهمية الترویج المستمر لثقافة وطنية وقائية للسالمة والصحة )و(

   التعاريف-ثانيًا 
 : في مفهوم هذه االتفاقية .٤

إلى السياسة الوطنية بشأن السالمة والصحة المهنيتين وبيئة العمل، " سياسة وطنية"یشير تعبير  )أ(
رقم  (١٩٨١ من اتفاقية السالمة والصحة المهنيتين، ٤ادئ الواردة في المادة الموضوعة وفقًا للمب

 ؛)١٥٥
إلى الهيكل األساسي الذي یوفر اإلطار " نظام وطني للسالمة والصحة المهنيتين"یشير تعبير  )ب(

 الرئيسي لتنفيذ برامج وطنية بشأن السالمة والصحة المهنيتين؛
إلى أي برنامج وطني یشمل أهدافًا " السالمة والصحة المهنيتينبرنامج وطني بشأن "یشير تعبير  )ج(

وأولویات ووسائل عمل موضوعة بهدف تحسين السالمة والصحة المهنيتين یتعين تحقيقها في 
 إطار زمني محدد مسبقًا؛

إلى ثقافة یكون فيها الحق في بيئة " ثقافة وطنية وقائية للسالمة والصحة المهنيتين"یشير تعبير  )د(
مل آمنة وصحية محترمًا على جميع المستویات، وتشارك بموجبها الحكومات وأصحاب العمل ع

والعمال مشارآة نشطة في ضمان بيئة عمل آمنة وصحية من خالل نظام من الحقوق والمسؤوليات 
 . والواجبات المحددة، ویمنح فيها مبدأ الوقایة أقصى األولویة

   الهدف-ثالثًا 
تصدق على هذه االتفاقية أن تتخذ تدابير نشطة ترمي إلى تحقيق بيئة عمل آمنة ینبغي لكل دولة عضو  .٥

وصحية بقدر أآبر على نحو تدریجي من خالل برامج وطنية بشأن السالمة والصحة المهنيتين وبمراعاة 
 .المبادئ الواردة في الصكوك ذات الصلة لمنظمة العمل الدولية بشأن السالمة والصحة المهنيتين
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 ة الوطنيلسياسة  ا- رابعًا
 . ینبغي لكل دولة عضو أن تشجع بيئة عمل آمنة وصحية عن طریق صياغة سياسة وطنية في هذا الصدد .٦
ینبغي لكل دولة عضو أن تشجع استمرار تحسين السالمة والصحة المهنيتين وذلك بأن تضع، في سياق  .٧

 .صددثالثي، سياسة وطنية ونظامًا وطنيًا وبرنامجًا وطنيًا في هذا ال
ینبغي لكل دولة عضو أن تعزز وتحفز، على جميع المستویات ذات الصلة، حق العمال في بيئة عمل آمنة  .٨

 .وصحية

   النظام الوطني-خامسًا 
ینبغي لكل دولة عضو أن تضع وتحفظ وتطور تدریجيًا وتستعرض دوریًا نظامًا وطنيًا للسالمة )  ١( .٩

 . لممثلة ألصحاب العمل وللعمالوالصحة المهنيتين، بالتشاور مع المنظمات ا
 :ینبغي للنظام الوطني للسالمة والصحة المهنيتين أن یشمل من جملة أمور ما یلي)   ٢(

 قوانين ولوائح واتفاقات جماعية وغيرها من الصكوك ذات الصلة بشأن السالمة والصحة المهنيتين؛ )أ(

معينة وفقًا للقوانين  الصحة المهنيتين،سلطة أو هيئة أو سلطات أو هيئات مسؤولة عن السالمة و )ب(
 والممارسات الوطنية؛

 آليات لضمان االمتثال للقوانين واللوائح الوطنية، بما في ذلك نظم التفتيش؛ )ج(

على مستوى المنشأة، بين اإلدارة والعمال وممثليهم بوصف ذلك عنصرًا أساسيًا  ترتيبات لتشجيع التعاون، )د(
 .صلة بمكان العملمن تدابير الوقایة المت

 :ینبغي للنظام الوطني للسالمة والصحة المهنيتين أن یشمل، عند االقتضاء، ما یلي)   ٣(

 معلومات وخدمات استشاریة بشأن السالمة والصحة المهنيتين؛ )أ(

 توفير تدریب في مجال السالمة والصحة المهنيتين؛ )ب(

 انين والممارسات الوطنية؛خدمات في مجال الصحة المهنية بما یتفق مع القو )ج(

 إجراء البحوث في مجال السالمة والصحة المهنيتين؛ )د(

تراعي الصكوك ذات الصلة لمنظمة العمل  آلية لجمع وتحليل بيانات بشأن الحوادث واألمراض المهنية، )ه(
 الدولية؛

 راض المهنية؛ أحكام بشأن التعاون مع النظم ذات الصلة للتأمين ضد اإلصابات والحوادث واألم )و(

آليات دعم لتحقيق تحسن تدریجي في ظروف السالمة والصحة المهنيتين في المنشآت بالغة الصغر  )ز(
 .والصغيرة والمتوسطة

   البرنامج الوطني-سادسًا 
ینبغي لكل دولة عضو أن تضع وتنفذ وترصد وتستعرض بصورة دوریة برنامجًا وطنيًا بشأن )  ١( .١٠

 . ن بالتشاور مع المنظمات الممثلة ألصحاب العمل وللعمالالسالمة والصحة المهنيتي
 : ینبغي للبرنامج الوطني)   ٢(

أن یسهم في حمایة العمال عن طریق التقليل إلى أدنى حد من المخاطر واألخطار المرتبطة بالعمل، وفقًا  )أ(
 تبطة بالعمل؛للقوانين والممارسات الوطنية، بهدف الحد من الوفيات واإلصابات واألمراض المر

أن یكون مصاغًا ومستعرضًا على أساس تحليل الوضع الوطني بشأن السالمة والصحة المهنيتين، بما في  )ب(
 ذلك النظام الوطني للسالمة والصحة المهنيتين؛

 أن یشجع وضع ثقافة وطنية وقائية للسالمة والصحة؛  )ج(

 أن یتضمن أهدافًا ومؤشرات عن التقدم المحرز؛  )د(
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أن یكون معززًا، حيثما أمكن، ببرامج وخطط وطنية تكميلية أخرى من شأنها أن تساعد على تحقيق هدف  )ه(
 .توفير بيئة عمل آمنة وصحية بقدر أآبر

ینبغي للبرنامج الوطني أن یكون معممًا على نطاق واسع وأن تؤیده وتستهله، قدر اإلمكان، أعلى )   ٣(
 .السلطات الوطنية

 مقترحة بهدف وضع توصية  استنتاجات �جيم 

   النظام الوطني-أوًال 
أعاله، وحفظه وتطویره ) ب(٤عند إنشاء النظام الوطني للسالمة والصحة المهنيتين المحدد في النقطة  .١١

) ١(٩تدریجيًا واستعراضه دوریًا، یجوز للدول األعضاء أن تمد نطاق المشاورات المنصوص عليها في النقطة 
 . رى مهتمةأعاله لتشمل أطرافًا أخ

توخيًا للحد من الحوادث واألمراض والوفيات المهنية، ینبغي للنظام الوطني أن یتضمن تدابير مناسبة  .١٢
لحمایة جميع العمال، وال سيما العمال في القطاعات مرتفعة المخاطر والعمال المستضعفون من قبيل العمال في 

 .االقتصاد غير المنظم والعمال المهاجرین والعمال الشباب
 :  یلي عند تشجيع ثقافة وطنية وقائية للسالمة والصحة، ینبغي للدول األعضاء أن تسعى إلى ما .١٣

إذآاء التوعية في مكان العمل واستثارة الوعي العام بقضایا السالمة والصحة المهنيتين عن طریق حمالت  )أ(
 وطنية مرتبطة، عند االقتضاء، بمبادرات دولية؛

لتعليم والتدریب في مجال السالمة والصحة المهنيتين، وال سيما للمدیرین والمشرفين تشجيع آليات لتقدیم ا )ب(
 والعمال وممثليهم والموظفين الحكوميين المسؤولين عن السالمة والصحة؛

 إدراج مفاهيم السالمة والصحة المهنيتين في برامج التعليم والتدریب المهني؛ )ج(

المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين بين أصحاب الشأن من سلطات تسهيل تبادل اإلحصاءات والبيانات  )د(
 وأصحاب عمل وعمال وممثليهم؛

تقدیم المعلومات والمشورة ألصحاب العمل وللعمال وتشجيع أو تسهيل التعاون بينهم وبين منظماتهم  )ه(
 بهدف إزالة المخاطر أو الحد منها؛

 لجان مشترآة للسالمة والصحة وتعيين ممثلين عن العمال تشجيع وضع سياسات للسالمة والصحة وإنشاء )و(
 لشؤون السالمة، على مستوى مكان العمل، وذلك وفقًا للقوانين والممارسات الوطنية؛

التصدي للقيود التي تواجهها المنشآت بالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة والمتعاقدون عند تنفيذ سياسات  )ز(
 .تين، وفقًا للقوانين والممارسات الوطنيةولوائح السالمة والصحة المهني

 آما هو وارد فيینبغي للدول األعضاء أن تعزز النظام البنيوي لإلدارة إزاء السالمة والصحة المهنيتين،  .١٤
 .)ILO-OSH 2001 (المبادئ التوجيهية بشأن نظم إدارة السالمة والصحة المهنيتين

   البرنامج الوطني-ثانيًا 
) ج(٤البرنامج الوطني بشأن السالمة والصحة المهنيتين، المحدد في النقطة عند صياغة واستعراض  .١٥

أعاله لتشمل أطرافًا ) ١(١٠أعاله، یجوز للدول األعضاء أن تمد نطاق المشاورات المنصوص عليها في النقطة 
 . أخرى مهتمة

تضاء، مع برامج ینبغي أن یكون البرنامج الوطني بشأن السالمة والصحة المهنيتين متسقًا، عند االق .١٦
 . وخطط وطنية أخرى، من قبيل تلك المتصلة بالصحة العامة والتنمية االقتصادیة

عند صياغة واستعراض البرنامج الوطني بشأن السالمة والصحة المهنيتين، ودون المساس بالتزامات  .١٧
العتبار اتفاقيات الدول األعضاء بموجب االتفاقيات التي صدقت عليها، ینبغي للدول األعضاء أن تأخذ في ا

 . وتوصيات العمل الدولية المبينة في المرفق
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   صورة بيانية وطنية-ثالثًا 
ینبغي للدول األعضاء أن تعد وتحدث بانتظام صورة بيانية وطنية توجز الوضع القائم بشأن )   ١( .١٨

ینبغي للصورة البيانية و. السالمة والصحة المهنيتين والتقدم المحرز في تحقيق بيئة عمل آمنة وصحية بقدر أآبر
 .أن تستخدم آأساس لصياغة البرنامج الوطني واستعراضه

أعاله، ینبغي للصورة البيانية ) ٣(و) ٢(٩باإلضافة إلى المعلومات عن العناصر الواردة في النقطة )   ٢(
 :الوطنية بشأن السالمة والصحة المهنيتين أن تتضمن معلومات عن العناصر التالية، عند االقتضاء

آليات تنسيق وتعاون على المستوى الوطني وعلى مستوى المنشآت، بما في ذلك آليات استعراض  )أ(
 البرنامج الوطني؛

 معایير تقنية ومدونات ممارسات ومبادئ توجيهية بشأن السالمة والصحة المهنيتين؛ )ب(

 ؛هياآل تعليمية وهياآل الستثارة الوعي، بما في ذلك المبادرات الترویجية )ج(

مؤسسات تقنية وطبية وعلمية متخصصة لها صالت بشتى جوانب السالمة والصحة المهنيتين، بما في  )د(
 ذلك معاهد ومختبرات البحوث بشأن السالمة والصحة المهنيتين؛

موارد بشریة نشطة في مجال السالمة والصحة المهنيتين، من قبيل المفتشين والموظفين وأطباء العمل  )ه(
  في الصحة المهنية؛واالختصاصيين

 إحصاءات عن الحوادث واألمراض المهنية؛ )و(

 سياسات وبرامج منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال بشأن السالمة والصحة المهنيتين؛ )ز(

 األنشطة المنتظمة أو الجاریة المرتبطة بالسالمة والصحة المهنيتين، بما في ذلك التعاون الدولي؛ )ح(

 تتصدى على سبيل المثال للقضایا الدیمغرافية واإللمام بالقراءة والكتابة واالقتصاد بيانات ذات صلة )ط(
 والعمالة، حسب توفرها، فضًال عن أي معلومات أخرى ذات صلة؛ 

 .موارد مالية وموارد في الميزانية فيما یخص السالمة والصحة المهنيتين )ي(

   التبادل الدولي للمعلومات-رابعًا 
 : العمل الدولية أنینبغي لمنظمة  .١٩

تسهل تبادل المعلومات عن السياسات والنظم والبرامج الوطنية بشأن السالمة والصحة المهنيتين، )   ١(
 بما في ذلك الممارسات الحسنة والنهج االبتكاریة، وتحدید المخاطر واألخطار الجدیدة والناشئة في مكان العمل؛ 

 .ي تحقيق بيئة عمل آمنة وصحية بقدر أآبرتوفر المعلومات عن التقدم المحرز ف)   ٢(

   تحديث المرفق-خامسًا 
. ینبغي أن یستعرض مجلس إدارة مكتب العمل الدولي ویستحدث القائمة الواردة في المرفق بهذه التوصية .٢٠

قة ویعتمد مجلس اإلدارة أي قائمة جدیدة توضع بناء على ذلك، وتحل هذه القائمة فور اعتمادها محل القائمة الساب
 . وترسل إلى الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية
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 المرفق

   االتفاقيات-أوًال 

 )٨١رقم  (١٩٤٧اتفاقية تفتيش العمل، 

 )١١٥رقم  (١٩٦٠اتفاقية الحمایة من اإلشعاعات، 

 )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  (١٩٨٥لمهنية، اتفاقية خدمات الصحة ا

 )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، 

 )  ٨١رقم  (١٩٤٧ التفاقية تفتيش العمل، ١٩٩٥بروتوآول عام 

 )١٨٤رقم  (٢٠٠١اتفاقية السالمة والصحة في الزراعة، 

 )١٥٥رقم  (١٩٨١ التفاقية السالمة والصحة المهنيتين، ٢٠٠٢بروتوآول عام 

   التوصيات-ثانيًا 

 )٨١رقم  (١٩٤٧توصية تفتيش العمل، 

 )٨٢رقم  (١٩٤٧، )لتعدین والنقلا(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(ل توصية تفتيش العم

 )١٤٧رقم  (١٩٧٤توصية السرطان المهني، 

 )١٥٦رقم  (١٩٧٧، )تلوث الهواء والضوضاء واالهتزازات(توصية بيئة العمل 

 )١٦٠رقم  (١٩٧٩توصية السالمة والصحة في عمليات المناولة بالموانئ، 

 )١٦٤رقم  (١٩٨١توصية السالمة والصحة المهنيتين، 

 )١٧١رقم  (١٩٨٥ الصحة المهنية، توصية خدمات

 )١٧٢رقم  (١٩٨٦توصية الحریر الصخري، 
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 )١٧٥رقم  (١٩٨٨توصية السالمة والصحة في البناء، 

 )١٧٧رقم  (١٩٩٠توصية المواد الكيميائية، 

 )١٨١رقم  (١٩٩٣توصية منع الحوادث الصناعية الكبرى، 

 )١٨٣رقم  (١٩٩٥توصية السالمة والصحة في المناجم، 

 )١٩٢رقم  (٢٠٠١ة السالمة والصحة في الزراعة، توصي

 )١٩٤رقم  (٢٠٠٢توصية بشأن قائمة األمراض المهنية، 

 المناقشة في جلسة عامة للمؤتمر
یونيه /  حزیران١٥ في الجلسة العامة المعقودة في هناقش المؤتمر تقریر لجنة السالمة والصحة واعتمد

٢٠٠٥ . 
ال إن وق. ه قدم التقریر واستنتاجات)ندا؛ مقرر لجنة السالمة والصحةمندوب حكومي، نيوزیل(اآين أنالسيد 

استراتيجية عالمية بشأن السالمة والصحة المهنيتين لم تسلط الضوء على ضرورة قبل سنتين اعتمد المؤتمر 
 االلتزام الوطني الثالثي واتخاذ اإلجراءات لتعزیز الثقافة الوقائية للسالمة والصحة وحسب، وإنما سلطت
الضوء آذلك على ضرورة وضع صك جدید لمنظمة العمل الدولية یحدد إطارًا ترویجيًا للسالمة والصحة 

 األساس ألعمال اللجنة وللصك المقترح حاليًا والرامي إلى ٢٠٠٣وقد وضعت استنتاجات مؤتمر عام . المهنيتين
 .٢٠٠٣تحقيق هذا النوع من اإلطار الترویجي المرتأى في عام 

تصدیق على الصكوك العدیدة الموجودة بشأن السالمة والصحة المهنيتين، بما فيها اتفاقية ولم یتم ال
ولذا . ، على نطاق واسع بالصورة التي یسوغها بها جوهرها)١٥٥رقم  (١٩٨١السالمة والصحة المهنيتين، 

ن یكون مثل هذا  مفهوم وضع صك ذي طبيعة ترویجية، وليس تقييدیة، إذ یؤمل أ٢٠٠٣تبنى المندوبون في عام 
وآانت القضية األولى التي یتعين على اللجنة التصدي لها شكل الصك وما إذا آان یتعين . الصك أسهل للتصدیق

وقدمت حجج مدعمة تدعيمًا جيدًا ومدروسة بعنایة لصالح آال . أن یكون هذا الصك إعالنًا أو اتفاقية وتوصية
 األساسي عن الصك األآثر مالءمة الالزم إلنتاج وسيلة ترویجية وقد شغلت اللجنة في البدایة بالسؤال. النهجين

عن طریق التصویت المسجل الوحيد الذي  وفي نهایة المطاف، اتخذ القرار،. ناجعة للسالمة والصحة المهنيتين
 ومن ثم ألقى هذا القرار. أجري في هذه الدورة، بأن الشكل األآثر مالءمة للصك سيكون اتفاقية تكملها توصية

 .بظالله على المناقشة التالية
وقد أجریت المناقشة التالية بصدد جوهر النص بروح من التوافق في اآلراء والتفاهم وبطریقة موزونة 

لسالمة والصحة  في وضع إطار ترویجي من شأنه جعل ا،وآان هدف اللجنة یتمثل، خالل آل ذلك. وانضباطية
 وتيسير السبيل أمام الحصول على عدد أآبر من ،األعمال الوطنيةان مرآز الصدارة في جداول ّنم تتسالمهنيتين
وآما تنص على ذلك االستراتيجية العالمية، فإن مواطن االهتمام الرئيسية هي الترویج وإذآاء . التصدیقات

 .الوعي والتعبئة على جميع المستویات ابتداء بمكان العمل وحتى المستوى الوطني
 الجدیدتين هيكل یشجع على وضع سياسة وطنية ونظام وطني وبرنامج وقد وضع لالتفاقية والتوصية

. وطني أو تطویر هذه السياسات والنظم والبرامج بالنسبة لبعض البلدان في مجال السالمة والصحة المهنيتين
وتم التشدید في جميع أنحاء النص على التشاور مع الشرآاء االجتماعيين واالشتراك معهم في تعزیز ثقافة 

. ائية للسالمة والصحة یتمثل هدفها الواضح في الحد من عدد الوفيات واإلصابات واألمراض المتصلة بالعملوق
آما شجعت منظمة العمل الدولية بقدر أآبر على حشد آافة خبراتها للترویج لهذا الصك وغيره من صكوك 

 .الصحة والسالمة المهنيتين ذات الصلة وتيسير اعتمادها
 وروح الدعابة المؤثرة .Békés Drآين أن التوجيهات الرصينة للرئيس الدآتور بيكيس وأضاف السيد أنا

 والسيدة سيميناریو ، عن مجموعة أصحاب العملLötterالتي یتمتع بها مع نائبيه المخلصين السيد لوتر 
Seminarioحد آبيرلتوفيق بين المواقف والتوافق في اآلراء إلى  قد سهلت السعي ل،، عن مجموعة العمال .

لفطرة السليمة التي یتمتعون ل وآذلك ،وأثنى على المندوبين الحكوميين أیضًا آذلك لمشارآتهم وخبرتهم التقنية
 .بها إزاء القضایا التي تحيط بتنفيذ الصك المقترح في المستقبل

 األمين العام وأخيرًا، عبر السيد أناآين باسم اللجنة عن تقدیره للمساعدة الممتازة التي تلقاها من ممثل
 وفریق الخبراء والمستشارین القانونيين والسكرتيرات والمترجمين والكتاب Dr. Takalaالدآتور تاآاال 

 .ةمهاروالطابعين وغيرهم من العاملين معه ممن قدموا الدعم للجنة بكل 
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 .وأوصى السيد أناآين المؤتمر باعتماد تقریر اللجنة واالستنتاجات المقترحة
 تحدث عن تأیيده )مندوب أصحاب العمل، جنوب أفریقيا، نائب رئيس لجنة السالمة والصحة(السيد لوتر 

وشدد على أهمية مناقشات اللجنة، إذ أن مناقشة السالمة والصحة المهنيتين . ألن یعتمد المؤتمر تقریر اللجنة
وتقدر منظمة العمل . نفسهاليست مجرد مناقشة لنوعية الحياة وحسب، وإنما هي مناقشة للحفاظ على هذه الحياة 

الدولية أن عدد الذین یموتون آل سنة في الحوادث المتصلة بالعمل یربو على مليوني عامل، وهو رقم یبعث 
وقد دفع آل ذلك بأعضاء اللجنة إلى التفكير بطریقة غير تقليدیة واالنفتاح على طریقة جدیدة . على الذعر

 .يرةلتصریف األمور والتجاوز عن المصالح الصغ
وقد شارآت مجموعة أصحاب العمل في المناقشات بهذه الروح ووضعت لنفسها هدفًا یتمثل في إحداث 

 .التغيير وجعل منظمة العمل الدولية تحدث هذا التغيير
 الشروع في سلوك نهج جدید في قيام منظمة ٢٠٠٠وذّآر السيد لوتر بأن مجلس اإلدارة قرر في عام 

 .ال سيما ما أتصل منها بوضع المعایير، وهو النهج المتكاملالعمل الدولية بأعمالها، و
 استنتاجات دعت إلى وضع إطار ترویجي جدید للسالمة ٢٠٠٣واعتمد مؤتمر العمل الدولي في عام 

وآان هناك توافق في اآلراء على أنه یتعين أن یكون الهدف الرئيسي لهذا الصك هو ضمان . والصحة المهنيتين
سالمة والصحة المهنيتين في البرامج الوطنية وتعزیز االلتزام السياسي بوضع استراتيجيات إیالء األولویة لل

ن آل ذلك أآما آان هناك توافق في اآلراء على . وطنية لتحسين السالمة والصحة المهنيتين في إطار ثالثي
 .یجب أن یستند إلى ثقافة وقائية للسالمة والصحة المهنيتين وإلى نهج بنيوي لإلدارة

وقد اعتمدت مجموعة أصحاب العمل في اللجنة الحالية أسلوب عمل یرتكز على هذا التوافق القائم على 
 .نطاق واسع في اآلراء

ومع أن أصحاب العمل أبدوا خيبة أملهم حيال عدم الموافقة على تبني اقتراح اإلعالن، إال أن ذلك لم یحل 
 . قاش والمشارآة فيه بطریقة بناءة وإیجابيةبأیة طریقة من الطرق بينهم وبين اإلسهام في الن

وأصحاب العمل على ثقة بأن الصك موضع البحث سيوفر إطارًا ترویجيًا مقبوًال لجميع الهيئات الثالث 
وأشار السيد لوتر بهذا الصدد بشكل خاص إلى المساهمة التي قدمها المندوبون . المكونة لمنظمة العمل الدولية

وها آذلك باألمور التي تحدث تغييرًا وا اللجنة بما یمكن تحقيقه وحسب، وإنما ذآّرآّرالحكوميون الذین لم یذ
 .حقيقيًا على الصعيد الوطني

ودعت اللجنة إلى وضع صك من شأنه جعل آل دولة عضو تضع سياسة وطنية ونظامًا وطنيًا وبرنامجًا 
من القيام به بالتشاور مع المنظمات الممثلة وطنيًا تحافظ عليه وتراجعه مراجعة دوریة، وهو األمر الذي ال بد 

فال بد من وضع السياسة الوطنية على أساس ثالثي، مع أخذ ظروف آل بلد . لكل من أصحاب العمل والعمال
. من البلدان بعين االعتبار، والنظام الوطني هو الهيكل األساسي الالزم لتنفيذ السياسة الوطنية والبرنامج الوطني

ج الوطني یحدد األهداف واألولویات ووسائل العمل الرامية إلى تحسين السالمة والصحة آما أن البرنام
 .المهنيتين في إطار زمني محدد مسبقًا

فهذا الصك ليس صكًا أجوف أو ضعيفًا، وإنما هو على العكس من ذلك صك یحمل آمال مجلس اإلدارة 
عنصر رئيسي في جدول أعمال العمل الالئق فهو یقر بالسالمة والصحة المهنيتين آ. في وضع نهج متكامل

ویعزز هذا الصك . ٢٠٠٣لمنظمة العمل الدولية ویستند إلى التوافق في اآلراء الذي ساد خالل مناقشات عام 
وهو مصمم لتعزیز االلتزام السياسي بتحسين السالمة والصحة المهنيتين . الثقافة الوقائية للسالمة والصحة

ویمكن لهذا الصك أن یحظى بعدد أآبر من . لصحة المهنيتين في البرامج الوطنيةویسعى إلدراج السالمة وا
 . التصدیقات من أي صك آخر وضع بشأن السالمة والصحة المهنيتين

وباقتضاب، فإن هذا الصك یقطع شوطًا طویًال على السبيل المؤدیة إلى تحقيق الهدف األساسي لمجموعة 
كومات بالتأآيد، وهو إحداث تغيير حقيقي؛ إذ سيتيح هذا الصك الفرصة أصحاب العمل ولمجموعتي العمال والح

 .إلنقاذ أرواح بشریة
 باسم السيدة ساميناریو )مندوبة العمال، جنوب أفریقيا (Rantsolase ليزرانزووتحدثت السيدة 

Seminario )وقالت  .)صحةسالمة والال مندوبة العمال، الوالیات المتحدة؛ نائبة الرئيس عن العمال في لجنة
 إن الغایة من � ٢٠٠٣رة بالمناقشة العامة التي دارت في مؤتمر العمل الدولي في عام  مذّآ�السيدة رانزوليز 

هذه المناقشة آانت دراسة أثر معایير العمل الدولية واألنشطة المتعلقة بها وتساوقها ومالءمتها في ميدان 
 .السالمة والصحة المهنيتين واعتماد خطة عمل
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 إلى النهج المتكامل الذي یسعى إلى تكامل المعایير فيما بينها، وآذلك ٢٠٠٣د استندت مناقشة عام وق
تكاملها مع وسائل العمل األخرى لمنظمة العمل الدولية بشكل أفضل لكي یكون لهذه المعایير أثر أآبر في عالم 

 .العمل
ل ما یتعين أن یكونه هذا اإلطار  وجهة نظرها حيا- خالل مناقشة اللجنة -وقدمت مجموعة العمال 

فهم یعتقدون أن مثل هذا اإلطار الترویجي یجب أن یشجع، ومن باب أولي، یطبق التدابير المطلوبة . الترویجي
وشددت على أنه ینبغي على اإلطار . واألمراض والوفيات في مكان العملحوادث الللحيلولة دون وقوع 

مل الدولية القائمة بشأن السالمة والصحة المهنيتين ویسهم في زیادة الترویجي أن یعزز آذلك صكوك منظمة الع
وتشتمل هذه االتفاقيات على . عدد التصدیقات والتنفيذ الفعلي لالتفاقيات الرئيسية للسالمة والصحة المهنيتين

، )١٦١رقم  (١٩٨٥، واتفاقية خدمات الصحة المهنية، )١٥٥رقم  (١٩٨١، لسالمة والصحة المهنيتيناتفاقية ا
، واتفاقية )١٦٧رقم  (١٩٨٨، واتفاقية السالمة والصحة في البناء، )٨١رقم  (١٩٤٧واتفاقية تفتيش العمل، 

 ).١٨٤رقم  (٢٠٠١، واتفاقية السالمة والصحة في الزراعة، )١٧٦رقم  (١٩٩٥السالمة والصحة في المناجم، 
دید المقترح ال یمكن أن یبرز إلى آما عّبر العمال عن وجهة نظرهم المتمثلة آذلك في أن الصك الج

ولذا فإن . الوجود معزوًال ودون صلة بصكوك منظمة العمل الدولية القائمة بشأن السالمة والصحة المهنيتين
هناك حاجة إلى مضمون أآثر جوهریة وأنه، إذا ما أرید تحقيق نهج متكامل، فإنه ال بد من ربطه بصكوك 

شل في إیجاد رابطة ما بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية الرئيسية بشأن فالف. منظمة العمل الدولية القائمة
السالمة والصحة المهنيتين یعني أن منظمة العمل الدولية تعزز نهجًا متميزًا ومنفصًال من شأنه تقویض الحقوق 

 یمثل ویرى العمال أن هذا المفهوم لم ولن. والمبادئ المرسخة في صكوك منظمة العمل الدولية األخرى
 .مفهومهم للنهج المتكامل

آما شددت مجموعة أصحاب العمل خالل المناقشة على أهمية الربط بين الصك الجدید المقترح ومكان 
والصك الذي یتعذر . العمل حيث أنه المكان الذي یتعرض فيه العمال وممثلوهم لإلصابات واألمراض والوفاة

ك ليس له إي أثر على الحد من مجموع الوفيات بين العمال، وإن عليه التصدي تصدیًا آافيًا لمكان العمل هو ص
ولذا فإن مثل هذا الصك لن یمثل أي قيمة مضافة لصكوك منظمة العمل الدولية . صودق عليه على نطاق واسع

 . الموجودة أصًال بشأن السالمة والصحة المهنيتين
سالمة والصحة المهنيتين وحسب، وإنما فالرابطة بين الصك ومكان العمل ليست الزمة من أجل تعزیز ال

ویستدعي ذلك تعزیز التدابير التي تحمي سالمة وصحة العمال في مكان . لتعزیز التدابير الوقائية تعزیزًا فعاًال
وتوخيًا إلحراز هذا الهدف، یتعين التصدي لحقوق وواجبات العمال، . العمل ووضعها موضع التنفيذ

آما أن المعلومات والثقافة والتدریب . في مجال السالمة والصحة المهنيتينولمسؤوليات أصحاب العمل آذلك، 
آما . بشأن المخاطر والوقایة منها هي أیضًا عناصر حيویة في صك یرمي إلى تعزیز بيئات عمل آمنة وصحية
قدرًا تشتمل حمایة سالمة وصحة العمال آذلك على إقامة لجان الصحة والسالمة من أجل تحقيق بيئة عمل توفر 

 . أآبر من السالمة والصحة، جنبًا إلى جنب مع الوسائل الكفيلة بالحيلولة دون التعرض للخطر
وقد تم التعبير، خالل المناقشة، عن القلق حيال المستوى المتدني للتصدیق على بعض اتفاقيات منظمة 

لهذه االتفاقيات یعتبر من قبل فالمضمون التقييدي . لسالمة والصحة المهنيتينالعمل الدولية الرئيسية بشأن ا
وبالتأآيد لم تشاطر مجموعة العمال هذا . البعض السبب الكامن وراء هذا المستوى المتدني من التصدیق عليها

فهم یعتبرون أن المستوى المتدني للتصدیق عليها ناشيء عن االفتقار إلى تعزیز هذه الصكوك من قبل . الموقف
دون بأن هناك ضرورة للقيام بحملة عاجلة للتصدیق على بعض اتفاقيات منظمة وهم یعتق. منظمة العمل الدولية

 شبيهة بحملة التصدیق التي قامت بها منظمة العمل لسالمة والصحة المهنيتينالعمل الدولية الرئيسية بشأن ا
ة مراجعة المعایير وقد ذآرت السيدة رانزوليز أن الفریق العامل المعني بسياس. الدولية بشأن االتفاقيات األساسية

 وغيرها من االتفاقيات القطاعية ٨١ و١٦١ و١٥٥التابع لمنظمة العمل الدولية قد صرح بأن االتفاقيات أرقام 
وفي الواقع، . المتعددة بشأن السالمة والصحة المهنيتين ال تزال صالحة في مجال السالمة والصحة المهنيتين

ب لالحتياجات القائمة وأنها مالئمة لتعزیزها على أساس من أعلن الفریق العامل أن هذه المعایير تستجي
 التي یتعين على منظمة العمل الدولية تقدیمها بغية تمكين الدول األعضاء من �وتتمتع المساعدة التقنية . األولویة

 ویعتقد أن ذلك یتمشى مع فلسفة.  بأهمية آبرى في هذا الباب�تجاوز العقبات التي تعترض طریق التصدیق 
 . النهج المتكامل تمشيًا آامًال خطوة بخطوة

وقالت السيدة رانزوليز أن الدرجة المتدنية للتصدیق على بعض اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن 
السالمة والصحة المهنيتين استخدمت من قبل البعض في اللجنة لتبریر الحاجة إلى تبسيط الصك الجدید بحيث 

وهذا هو السبب الذي دفع بالعمال إلى التوضيح بأنهم ال یرغبون في فرض أیة . یكون التصدیق عليه سهًال
غير أنهم آانوا وال یزالون . التزامات جدیدة على الدول األعضاء أو أصحاب العمل بموجب الصك الجدید



 إطار ترويجي للسالمة والصحة المهنيتين

58 H:\Word\Arabic\Confrep\ILC95(2006)\IV(1)\Final\ILC95-IV(1)-05-06-300-Ar.doc 

أو یتخوفون من أن تسفر المرونة والبساطة المفرطة عن صك ال یضع معایير حقيقية، وبالتالي ذي أثر ضعيف 
 .ال أثر له على اإلطالق

.  تقویة مضمون االستنتاجات المقترحة بعدة طرق- خالل مناقشة اللجنة -وقد حاولت مجموعة العمال 
 توخيًا لتعزیز الممارسات الجيدة للسالمة والصحة المهنيتين على الصعيدین -فقد ارتأت مجموعة العمال أنه 

لسالمة والصحة صك المبادئ األساسية التي تخضع لها ا ال بد من أن یضع ال-الوطني وصعيد المنشأة 
 .ان، وأال یقتصر على تعزیز البرامج واألنظمة الوطنية بالمعنى الدقيق لهذه الكلمةالمهنيت

وهذا هو السبب الذي سعت من أجله مجموعة العمال إلى إضافة جزء جدید بشأن السياسة في االتفاقية 
ویشتمل النص الحالي . بادئ األساسية، وربطها باألنظمة والبرامج الوطنيةوالتوصية، مع تسليط الضوء على الم

بيد أنه أقل تفصيًال من ذلك النص الذي اقترحته مجموعة العمال . لالتفاقية المقترحة على جزء یتصل بالسياسة
 . نقصًا رئيسيًا- في رأي العمال -وال تشتمل التوصية على مثل هذا الجزء، مما یمثل . في األصل

 على للسالمة والصحة المهنيتين إذا ما أرید تعزیز الممارسات الجيدة -وتعتقد مجموعة العمال بقوة أنه 
وضع صك یحدد إطارًا ترویجيًا من أجل تعریف هذه   فإنه ال بد من-الصعيد الوطني وصعيد المنشأة 

بشكل خاص، خالف  قانوني قويویناسب ذلك البلدان النامية التي ال تتمتع على الدوام بإطار . الممارسات
ولذا فإنه ال بد من أن یكون للصك المقترح الجدید محتوى جوهري، وأن یسهم، بناء على ذلك، . البلدان المتقدمة

 .في تعزیز القوانين والحمایة المقدمة للعمال على الصعيد الوطني
نه بعض المبادئ األساسية آما اعتبرت مجموعة العمال أن الصك الجدید المقترح یجب أن یأخذ في حسبا

المتصلة بالسالمة والصحة المهنيتين المرسخة في صكوك منظمة العمل الدولية الرئيسية القائمة ویطورها 
ولألسف، لم یحظ هذا الموقف ). ١٥٥رقم  (١٩٨١ویدمجها، وال سيما اتفاقية السالمة والصحة المهنيتين، 

ن یستحيل الصك الجدید إلى وثيقة منفصلة مفصولة عن مجموعة فبدون هذه الرابطة، یمكن أ. بالدعم في اللجنة
ویشكل هذا األمر مصدر قلق بالغ . لسالمة والصحة المهنيتيناتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية بشأن ا

ویعتقد العمال أن الصك المقترح سيصبح بشكله الحالي بالنسبة للبلدان التي ال تتمتع . بالنسبة للمجموعة
ة قویة من القوانين واللوائح الوطنية بدیًال للتصدیق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية األخرى بشأن بمجموع

 وتنفيذها بشكل فعال، وهو أمر ال یمكن أن توافق عليه مجموعة العمال ألنه سيؤدي لسالمة والصحة المهنيتينا
 .إلى تقویض هذه االتفاقيات

لمقترحة خالفات ما بين المجموعات حيال محتوى الصك الذي وقد برزت خالل مناقشة االستنتاجات ا
وقد أدى غياب االتفاق بشأن هذا الجانب . یوضع بموجبه اإلطار الترویجي في مجال السالمة والصحة المهنيتين

 .الهام إلى نص ال یستجيب بشكله الحالي لتوقعات العمال
فهناك حاجة إلى المزید من . ص ضعيفوتعتقد مجموعة العمال أن نص االستنتاجات المقترحة هو ن

التفصيالت بشأن مضمون الصك لكي یكون لالتفاقية والتوصية المقترحتين أثر فعلي على عالم العمل وتكون 
 .لهما قيمة مضافة

وال بد من أن تكون اإلشارات إلى مكان العمل وبعض صكوك منظمة العمل الرئيسية بشأن السالمة 
آما أن هناك حاجة إلى اإلشارة بشكل أآثر تفصيًال إلى حقوق العمال في . حًاوالصحة المهنيتين أآثر وضو

ویتعين على الصك الجدید المقترح أیضًا أن یعزز التصدیق على اتفاقيات . مجال السالمة والصحة المهنيتين
بإضافة هذه ف. منظمة العمل الدولية الرئيسية القائمة بشأن السالمة والصحة المهنيتين وتنفيذها بشكل فعال

سيظل الصك الجدید وفيًا للنهج المتكامل وسيسهم في زیادة أثر صكوك السالمة والصحة المهنيتين  العناصر،
 .التي وضعتها منظمة العمل الدولية من قبل

وقد آان هدف العمال على مدار المناقشة وسيظل یتمثل في الحفاظ على الحمایة التي تقدمها صكوك 
السالمة  وتشجيع التحسينات الملموسة في مجال السالمة والصحة المهنيتيناألخرى بشأن  منظمة العمل الدولية
 . والصحة المهنيتين

وسيسهم إحراز تقدم في هذا . منظمة العمل الدوليةوتشكل حمایة سالمة العمال وصحتهم محور والیة 
 إذا ما أرید -موعة العمال أنه وتعتقد مج. المجال في تحقيق األهداف الواردة في جدول أعمال العمل الالئق

 فإنه ال بد من تغيير محتواه بحيث یكون أآثر -للصك المقترح الجدید أن یحدث تغييرًا وتكون له قيمة مضافة 
مالءمة بغية التصدي للحقيقة المروعة المتمثلة في وفاة أآثر من مليوني رجل وامرأة یموتون آل سنة نتيجة 

 .رتبطة بالعملللحوادث المهنية واألمراض الم
فقد نجح العمال خالل هذه السنة . وتنتظر مجموعة العمال مناقشة الصك في السنة القادمة بفارغ الصبر
ویجب مواصلة هذا العمل في السنة . في تحسين هيكل الصك جزئيًا وإجراء بعض التحسينات على بعض أحكامه
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 على السالمة والصحة المهنيتيندي لمشاآل القادمة من خالل تقویة مضمون الصك بحيث یصبح مالئمًا للتص
 .والصحة المهنيتينصعيد المنشأة ولتعزیز أثر اتفاقيات منظمة العمل الدولية القائمة بشأن السالمة 

 بأنه تشرف )السالمة والصحةمندوب حكومي، هنغاریا؛ رئيس لجنة ( Békésوصرح الدآتور بيكيز 
 إلى ٢٠٠٣ في عام  والصحة المهنيتين العامة بشأن السالمةبتقدیم االستنتاجات المستخلصة من المناقشة

وقد تمخض هذا النقاش عن توافق . المؤتمر، وآانت هذه االستنتاجات تستند للمرة األولى إلى نهج متكامل
، بما في ذلك وضع صك یحدد لسالمة والصحة المهنيتينواضح في اآلراء بشأن استهالل استراتيجية عالمية ل

 .السالمة والصحة المهنيتينيًا بشأن إطارًا ترویج
. في هذه السنة مناقشة أولى بشأن شكل اإلطار الترویجي ومضمونهالسالمة والصحة وقد أجرت لجنة 

وتعيد مداوالت اللجنة التأآيد بوضوح على التوافق في آراء الجميع على أهمية إعطاء السالمة والصحة أولویة 
إلى الحد من الوفيات والحوادث واألمراض المهنية المتصلة بالعمل والحاجة  الوطنية، والحاجة البرامجأرفع في 

 .إلى تعزیز ثقافة وقائية للسالمة والصحة على المستوى العالمي
 بعد اتخاذ القرار بوضع اتفاقية وتوصية عن طریق -وأفاد الدآتور بيكيز أن جميع األعضاء قاموا 

ار من شأنه تجنب تكرار األحكام الواردة في الصكوك  بجهود جماعية منسقة لوضع إط-تصویت مسجل 
الموجودة؛ وأن یكون ترویجيًا أآثر منه تقييدیًا؛ وأن یكون أسهل للتصدیق عليه من قبل أآبر عدد ممكن من 

وقد أبدت المجموعات الثالث اهتمامًا وتفهمًا بالغين لمواقف بعضها بعضًا والختالف الظروف . الدول األعضاء
وآان النقاش مهمًا، .  منها٤٩ تعدیًال اعتمدت ١٣٩ بدراسة - في معرض هذه األعمال -قامت اللجنة و. الوطنية

ًا، ولكنه آان یدور دائمًا في جو من التوافق في اآلراء والرغبة في الوصول إلى محتدموفي بعض األحيان 
 .اتفاقات عملية ومعقولة

إلى مفهوم ابتكاري یشدد على السياق وعلى وضع وآان الصكان المقترحان المنبثقان عن ذلك یستندان 
أطر وطنية أساسية تشتمل على سياسة للسالمة والصحة المهنيتين وعلى نظم وبرامج في هذا الميدان، آما 

 ذات الصلة في مجال منظمة العمل الدوليةتشتمل على الجهود المستمرة لتنفيذ المبادئ الواردة في صكوك 
 . السالمة والصحة المهنيتين

 ،وال یرمي هذا النهج إلى إضافة اتفاقية وتوصية إلى القوائم الموجودة لالتفاقيات والتوصيات ال غير
وإنما یرمي من باب أولى إلى وضع نوع مختلف تمامًا من االتفاقيات، أي صك استراتيجي یستند إلى مبادئ 

 .إداریة
ویجب أن تتمتع االتفاقية . لكثير من البلدانومن المهم التأآد من أن االتفاقية الجدیدة ستحظى بمصادقة ا

من حيث سرعة ) ١٨٢رقم  (١٩٩٩الجدیدة بدعم مماثل لذلك الدعم الذي تلقته اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال، 
وستجري جميع األطراف دراسة أخرى إلدخال تحسينات إضافية على . الدول األعضاء في التصدیق عليها

اع السنة القادمة، وبشكل خاص، دراسة استعداد آل بلد من البلدان للتصدیق على قبل اجتم الصكين المقترحين
 .االتفاقية

وفي الختام، أعرب عن أمله في أن توافق الجلسة العامة على النوعية الرفيعة لهذه االستنتاجات وتعتمدها 
 .باإلجماع

 شارآوا في اجتماعات لجنة أن العمال )مندوبة العمال، األرجنتين( Pujadasوصرحت السيدة بوخاواس 
السالمة والصحة بغية الوصول إلى نتائج تعود على زمالئهم الذین یواجهون المخاطر في مكان العمل آل یوم 

فأهمية الترآيز على مكان العمل هي أمر حيوي لالنتقال إلى ما وراء مفهوم الحمایة باتجاه الوقایة . بالنفع
 .الحقيقية من المخاطر وتقييمها

 الرغم من وجود تحسن ملحوظ في المعلومات وبث الوعي فيما یتصل باإلجراءات المطلوبة للوقایة فعلى
من الحوادث وتعزیز تدابير السالمة في أمریكا الالتينية، إال أن العمال یالحظون، من باب المفارقة، أنه ليس 

فهم یحتاجون في إقليمهم إلى . ي تتماشى مع القدر األآبر من المعارفلكهناك من قدر أآبر من اإلجراءات 
قوانين بشأن الوقایة تشكل جزءًا ال یتجزأ من سياسات العمل والضمان االجتماعي، آما یحتاجون لالمتثال 

 .للقوانين األساسية واحترام حقوق العمل بشكل أساسي
د االمتثال  آسياسة دولة ویجب أن تقوم بدورها لرصالسالمة والصحة المهنيتينفعلى البلدان أن تعالج 

 . لهذه القوانين وتمحيص هذا االمتثال من خالل العقوبات واإلجراءات التصحيحية
وتحتاج بلدان أمریكا الالتينية إلى المساعدة التقنية والمالية والتعاون لبناء قدراتها المؤسسية أو تقویتها في 

ن التي تواآب األوضاع الوطنية هذا الميدان، ولوضع السياسات وتنفيذ سياسات السالمة والصحة المهنيتي
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لى عوقد تم إحراز تقدم في بعض بلدان أمریكا الالتينية، وهناك مثاالن على هذا التقدم یرتكزان . وعالقات العمل
 .حوار اجتماعي ثالثي

 وافقت عليها السلطات والصحة المهنيتينففي البرازیل، شكلت لجنة ثالثية لوضع سياسات بشأن السالمة 
وفضًال عن ذلك، أقيم نظام لعرض نصوص القوانين واللوائح، وهو نوع من االستفتاء . في هذا البلدالقانونية 

 .یسمح للمنظمات بإبداء تعليقاتها عليه
وفي األرجنتين أجرت اللجنة الثالثية لقطاع اإلعمار، التي یشارك فيها العمال وأصحاب العمل 

اته ضرورة وجود خطة وطنية للسالمة والصحة المهنيتين في والحكومات، تقييما لهذا القطاع، أبرزت استنتاج
 .قطاع اإلعمار

 هما حق أساسي للجميع، ویؤمنون بإخالص بدعامات العمل نيالسالمة والصحة المهنيتویعتقد العمال أن 
 . السالمة والصحة المهنيتينالالئق ویعون الحاجة إلى استحداث العمل الالئق وتعزیز 

ولذا فإن العمال یوافقون آل الموافقة على الفكرة القاضية بأنه . ال وحياتهم أمر أساسيفالعنایة بصحة العم
یمكن، ال بل ویجب الوقایة من الحوادث واألمراض المهنية، وأن على الحكومات وأصحاب العمل أن یتحملوا 

 .مسؤولياتهم األساسية والحقيقية والفعلية
تكون السالمة والصحة المهنيتان ال أمًال وحسب، وإنما حقًا وال یمكن اتخاذ إجراءات ملموسة لضمان أن 

 .یوميًا للعمال إال من خالل إجراء الحوار االجتماعي وتحدید واجبات آل قطاع من القطاعات تحدیدًا جيدًا
 . وقالت السيدة بوخاداس إنه من الضروري أن یكون الجميع ملتزمين بجعل العمل آمنًا

دان التي دعمت موقفها، وال سيما األرجنتين والبلدان األخرى األعضاء في وشكرت مجموعة العمال البل
السوق المشترآة لبلدان المخروط الجنوبي والسوق المشترآة الموسعة لبلدان المخروط الجنوبي، وانضمت إلى 

يلية إشارة تفص: مجموعتنا في المناقشات بشأن الحاجة إلى إدخال عناصر أساسية ثالثة في الصك الجدید هي
السالمة  األخرى المتعلقة بالعمل الدوليةإلى حقوق العمال، والحاجة إلى ربط الصك باتفاقيات ومعایير منظمة 

، وأهمية الصك موضع البحث في تعزیز التصدیق على االتفاقيات في هذا المضمار والصحة المهنيتين
 .وتطبيقها

آنقابي أوروبي عن بعض وجهات نظره  ،)عمال، النرویجالمندوب ( Eriksonوعبر السيد اریكسون 
 . السالمة والصحةحيال حصيلة المناقشات والمفاوضات في لجنة 

بين معظم المشارآين في اللجنة بصدد نوع الصكين اللذین یتعين إعداد الذي تّم وقد رحب باالتفاق 
لسالمة  إلى سياسة ل وعلى أن هذین الصكين یجب أن یحتویا على إشارة- اتفاقية تكملها توصية -مشروعهما 

 . ونظام للسالمة والصحة المهنيتين وبرنامج للسالمة والصحة المهنيتين والصحة المهنيتين
فمن . وبالمقابل، شعر أنه من المخيب لآلمال أن تكون االتفاقية والتوصية حتى اآلن ناقصتي المضمون

، ناهيك السالمة والصحة المهنيتينسين الصعوبة بمكان تخيل الطریقة التي یمكن أن یعين بها الصكان على تح
فإذا ما أرید . عن تعزیز ثقافة وقائية للسالمة والصحة أو اإلسهام في االستراتيجية العالمية للسالمة والصحة

وعبر أیضًا عن خيبة . لهذین الصكين أن یحرزا هدفهما، فإن هناك ضرورة لتعزیز مضمونهما إلى حد آبير
 إال القليل لدمج االتفاقيات والتوصيات األخرى ذات خاص، والتوصية آذلك، لم تفعالأمله ألن االتفاقية، بشكل 

فهناك ضرورة لدمج وتشجيع هذه االتفاقيات والتوصيات .  وتشجيعهاالسالمة والصحة المهنيتينالصلة في مجال 
 إليها في النص حيلاألخرى في االتفاقية والتوصية النهائيتين، آما أن هناك حاجة لوجود لغة واضحة وقویة ت

 . النهائي في السنة القادمة
وقد أبدى خيبة أمل آبيرة حيال موقف معظم المندوبين الحكوميين األوروبيين خالل المفاوضات، إذ یبدو 

آما آانت هناك . أنه لم یكن هناك إال القليل جدًا من اإلرادة لإلسهام في وضع اتفاقية وتوصية ذاتي جوهر حقيقي
. اج أي عنصر من العناصر التي توجد في جميع التشریعات والنظم الوطنية في هذین الصكينمقاومة ضد إدر

وتفهم هذا الموقف هو أآثر صعوبة نظرًا ألن الجميع یتفقون على أن العنایة بسالمة وصحة العمال هو حق 
 والسالمة المالئمتين وفضًال عن ذلك، یقر الجميع بأن الصحة. أساسي ویمثل أحد الشروط المسبقة للعمل الالئق

 وأنهما توفران على المنشآت ونظم التأمين � العمال ورجال األعمال والحكومات �هما في صالح الجميع 
 . والحكومات أموالها

وأعتبر السيد أریكسون أیضًا أنه ضرب من التناقض أن تأتي الرغبة في اإلسهام في هذه االتفاقية 
ورأى أنه إذا ما آان ذلك یعتبر مؤشرًا على الطریقة التي . رى من العالموالتوصية من بلدان تقع في أجزاء أخ

سيقوم بها االتحاد األوروبي والبلدان األوروبية بمتابعة التزامها، في االجتماع الرفيع المستوى لالتحاد 
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 بشأن وليةمنظمة العمل الداألوروبي الذي عقد في فترة مبكرة من هذه السنة، بشأن لعب دور أآثر أهمية ضمن 
 .قضایا السالمة والصحة، فإن آفاق الصحة والسالمة ستكون من باب أولى مظلمة في المستقبل

. في النص الحالي" عند االقتضاء" "إذا و"وأشار إلى الحقيقة القاضية بأن هناك آثيرًا من تعبيري 
لمنشآت البالغة الصغر والصغيرة فعند التصدي للتقييدات التي تواجه ا. وأعطى مثاًال من النص المقترح للتوصية

والمتوسطة والمتعاقدین في تنفيذ سياسات السالمة والصحة المهنيتين ولوائحهما، قّيد ذلك بالجملة التي تنص 
وقال إنه من الصعب جدًا فهم السبب الذي یكمن ". وفقًا للقانون والممارسة الوطنيين"على أنه یجب القيام بذلك 
 .تمتع بلغة واضحةوراء غياب اإلرادة في ال

 آماًال آبيرة في أن تشكل اإلیضاحات � على الرغم من هذه النواقص �واختتم تصریحه بالقول إن لدیه 
 .التي أضيفت هذه السنة أساسًا متينًا للتحسينات الضروریة في السنة القادمة

اجهون في الكثير  إن العمال ما یزالون یو)مندوب العمال، الهند( Mahadevanوقال السيد ماهادیفان 
مصنع تراینكل "وأشار إلى الحریق الذي دب في . من البلدان التهدید األآثر سوءًا لسالمتهم وصحتهم المهنيتين

 عامًال، وبعد ١٤٦ حيث قتل ١٩١١في نيویورك في عام " Triangle Shirtwaist Factoryشيرت ویست 
في تایلند حيث یوجد " Kedar"نع األلعاب آيدار  في مص١٩٩٣مایو /  أیار١٠ذلك باثنين وثمانين عامًا في 

في بنسلفانيا عام " Three Mile"وال تزال الكارثتان المشهورتان في جزیرة ثري مایل . شبه بين الحادثتين
وإن آارثة مصنع الشرآة المتعددة .  من حوادث المنشآت النوویة١٩٨٦ وتشرنوبيل في أوآرانيا في عام ١٩٧٩

في بوبال والتي ال زال الضحایا یعانون منها في القرن " Union Carbide"ين آاربيد الجنسيات الضخمة یون
وقال إن السجل الكئيب . الحالي أیضًا، لم تقدم دروسًا آافية للحيلولة دون وقوع آوارث آيميائية بعدها

مواد الكيميائية للتصدیقات على اتفاقيات وتوصيات السالمة والصحة المهنيتين وتنفيذها وتصنيع واستخدام ال
المحرمة واإلجهاد والمخاطر المتصلة بالعمل والتي تحد من الحياة الناشطة حتى في الصناعة المتطورة الحدیثة 

غ عنها في وقطاع المعلومات واالتصاالت والمآسي التي یعاني منها العمال المستضعفون بصمت والتي ال یبّل
 من توابع العولمة، هي أمور أدت آلها إلى الخلوص إلى أنه لم االقتصاد غير المنظم اآلخذ في التنامي آتبعة

یجر القيام بما فيه الكفایة، وأنه لم یعد یمكن االستمرار على اإلطالق في التالعب باألفكار لتبریر ما مكان یحدث 
 .من سوء طالع

لقائمة بشأن لقد آان هناك الكثيرون ممن ذرفوا دموع التماسيح على عدم التصدیق على االتفاقيات ا
ومراجعة الذات هي أمر أساسي في هذا .  وتنفيذها في الكثير من المنتدیات الثالثيةالسالمة والصحة المهنيتين

 على الصعيد الوطني السالمة والصحة المهنيتينفال مناص من القيام بحملة فعالة للتصدیق على اتفاقيات . الصدد
آاء الوعي وزیادة االلتزام بتعزیز التصدیق على معایير منظمة من قبل جميع الشرآاء االجتماعيين من أجل إذ

 . وتنفيذهاالسالمة والصحة المهنيتينالعمل الدولية بشأن 
یجب أن تشكال حقًا أساسيًا من حقوق السالمة والصحة وإن مجموعة العمال لمقتنعة آل االقتناع بأن 

 على حساب أي شيء، وعلى وجه الخصوص، على اإلنسان الخاصة بالعمال، ویجب أال یكون اإلنتاج والخدمة
 دون ضمان منظمة العمل الدوليةفال یمكن التوصل إلى تحقيق برنامج العمل الالئق ل. حساب صحة العمال

السالمة والصحة آحق أساسي للعمال، بمعزل عن عالقات العمل الخاصة بهم وعن الظروف االقتصادیة 
أمر هام، على حساب الصحة والسالمة، أو تقوم على تسویات تنال من ویجب أال تكون التنمية، وهي . السائدة
فهناك حاجة لوضع استراتيجيات وحلول جدیدة وتطبيقها للحيلولة دون وقوع . السالمة والصحة المهنيتينحمایة 

 إلى المخاطر واألخطار والتحكم فيها، ال في المجاالت المعروفة وحسب، وإنما في الميادین الجدیدة التي تؤدي
 بزوغأمام ومن المهم بالنسبة لنا إتاحة الفرصة . نشوء مخاطر بيولوجية ونفسية واضطرابات عضلية هيكلية

 . عالم عمل جدید یكون خاليًا من الحوادث واألمراض المهنية ومن التلوث والملوثات
نية هي عناصر واعتبر أنه یجب التخلص من األسطورة القائلة بأن الكثير من اإلصابات واألمراض المه

ویجب أن یكون الهدف هو اجتثاث الحوادث . ضروریة تشكل إحدى مكونات العمل التي ال یمكن تالفيها
، وهي السنة الثانية ٢٠٠٦ویجب أن یكون الهدف خالل عام . واألمراض والوفيات المهنية والقضاء عليها

ت الملموسة واإلیجابية للعمال بشتى فئاتهم لمناقشة هذا الصك، اإلتيان بصك یفسح المجال أمام تعزیز التحسينا
فسيعود ذلك بدوره باالزدهار والتقدم، ال على الفئة العاملة فحسب، وإنما أیضا على الصناعات . في مكان العمل

 .والخدمات وعلى أوضاع البلدان
غير المنظم،  في المائة من قوانا العاملة في البلدان النامية یعملون في القطاعين غير النظامي و٩٠إن 

ویجابهون جميعهم دون تمييز بالعجز الذي تشهده الضمانات االجتماعية ویخضعون بشكل متزاید ألشكال غير 
ویتعين على منظمة العمل الدولية . آما یواجهون أیضًا ظروف عمل غير آمنة وغير صحية. معهودة من العمالة
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إن من شأن ذلك .  صوت لهم الحق في عمل آمن وصحيأن تقدم لهؤالء المالیين من اإلخوان واألخوات الذین ال
 .أن یسهم، في نهایة المطاف، في تحسين إجمالي الناتج القومي في البلدان النامية

 لمبادرتها وللجهود منظمة العمل الدولية على )مندوبة حكومية، البرازیل( Moureوأثنت السيدة مور 
، آمكمل للصكوك األخرى الموجودة من الصحة المهنيتينوالتي بذلتها في وضع مشروع صك لتعزیز السالمة 

وقد اقترح وضع اتفاقية وتوصية تحتویان . وتجتمع اللجنة من أجل إعطاء هذین النصين شكًال ومضمونًا. قبل
على سياسة وطنية وبرنامج وطني وأنظمة وطنية تجعل الصكين قابلين للتطبيق من أجل تمكينهما من تغيير 

واللجنة متفائلة آل التفاؤل بأن یعتمد الصك في السنة القادمة وأن تنشأ . لى سطح هذه البسيطةالظروف العملية ع
 . من خالل ذلك ثقافة وقائية یستفيد منها الجميع

 على قيمة مضافة � من خالل إدراج الصحة والسالمة في العمل واإلنتاج �وسيحصل أصحاب العمل 
قدرة على المنافسة وسيحفظ للعمال صحتهم وسيجعلهم یحصلون على لمنتوجاتهم، وسيجعل ذلك اقتصادهم أآثر 

المزید من الرضى في أعمالهم، آما ستكون الحكومات، من خالل تعزیز العمالة المستدامة المصحوبة بظروف 
 .العمل الجيدة، راضية آذلك
 آامًال وضع  ماليزیا تدعم دعمًان حكومةإ )مندوب حكومي، ماليزیا(Abubakar وقال السيد أبو بكر 

 . لسالمة والصحة المهنيتينصك جدید بشأن اإلطار الترویجي ل
وما یجري وضعه اآلن یرتكز إلى . وتقدم التقاریر التي أعدها المكتب أساسًا ناجعًا لمناقشة اللجنة

 عام االستراتيجية العالمية للسالمة والصحة المهنيتين التي تم اعتمادها خالل مؤتمر العمل الدولي المعقود
 من هذه االستراتيجية، یجب أن یكون الغرض الرئيسي من هذا الصك هو ٦وآما تشير إلى ذلك الفقرة . ٢٠٠٣

 في البرامج الوطنية وتشجيع االلتزام السياسي بتطویر لسالمة والصحة المهنيتينالتأآد من إیالء األولویة ل
 باالستناد إلى ثقافة وقائية الصحة المهنيتينالسالمة واستراتيجيات وطنية، في سياق ثالثي، من أجل تحسين 
 . للسالمة والصحة ومن أجل اعتماد نهج بنيوي لإلدارة

أخرى، على وظيفته آصك جامع ذي مضمون  ویشتمل مفهوم صياغة الصك الجدید، من بين أمور
 .لسالمة والصحة المهنيتينترویجي غير تقييدي لكي یسهم في التحسين المستمر للنظم الوطنية ل
هذه وتتماشى . السالمة والصحة المهنيتينوالحكومة الماليزیة بصدد وضع استراتيجية وطنية بشأن 

ولهذا السبب ترحب حكومة ماليزیا بوضع صك جدید .  تماشيًا آامًال مع ما سبق بحثه في اللجنةةستراتيجياال
 وتدعم ،هو اتفاقية تكملها توصيةوقد اتخذت اللجنة قرارها بأن یكون شكل هذا الصك . منظمة العمل الدوليةل

 .حكومتنا هذا القرار
وآما تم وصف ذلك في االستنتاجات التي اقترحتها اللجنة، ستكون االتفاقية الجدیدة اتفاقية من نوع جدید، 

السالمة والصحة إذ ترآز على نهج بنيوي من أجل تحقيق التحسين المستمر من خالل نظم وبرامج سياسة 
ویجب أن تكون .  القائمةالسالمة والصحة المهنيتينم تقييدیة محدودة جدًا موجودة في اتفاقيات  وبأحكاالمهنيتين

هذه االتفاقية بسيطة ومرنة لكي تخدم الغرض الذي وضعت من أجله، ویجب أن تحظى بالتصدیق المبكر عليها 
 .من قبل الكثير من البلدان

هذه الزوایا وستعود ثانية لهذه المناقشة في السنة وستستعرض حكومة ماليزیا االستنتاجات المقترحة من 
 .القادمة

 تعليقات في ثالثة مواطن، یتعلق أولها )مندوب العمال، السوید( Edstromوقدم السيد ادستروم 
باإلجراء، حيث أبدى أسفه للهجمات الشخصية التي قام بها أصحاب العمل ضد المستشار القانوني متهمين أیاه 

 ال یتفق هو نفسه في بعض األحيان مع اآلراء المعبر عنها، ولكن وضع شرعية المستشار فقد. بأنه متحيز
القانوني واستقالله موضع سؤال إنما یشكل في الحقيقة هجومًا على مكتب العمل الدولي والمدیر العام ومجلس 

يئة األعلى لصنع القرار وأعرب عن أمله في أال یتكرر مثل هذا النوع من السلوك في المستقبل في اله. اإلدارة
وباإلضافة إلى ذلك، فإنه من غير المقبول آليًا أن ینكر حق هيئة .  أو في أي مكان آخرمنظمة العمل الدوليةفي 

من الهيئات المكونة للمنظمة في اللجوء إلى المستشار القانوني إذا آانت هناك حاجة لالستيضاح في سياق أعمال 
 .اللجنة

فقد قرر مجلس اإلدارة . تصل بمستقبل أنشطة وضع المعایير في منظمة العمل الدوليةوآان تعليقه الثاني ی
الذي یجمع بين " النهج المتكامل" وهو ما یسمى �محاولة طریقة جدیدة لتعزیز الظروف المحسنة في العمل 

 النهج الجدید، ولكن یبدو والعمال یؤمنون بهذا. تعزیز المعایير وتدابير المتابعة الفعالة للتطبيق في الواقع العملي
فالحقيقة القاضية بأن االستنتاجات المقترحة بغية الوصول إلى . أن هناك شيئًا ما قد تم فقدانه على هذا المسار

اتفاقية تشير بشكل عام إلى أخذ المبادئ الواردة في صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة وغير المحددة فقط 
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ابات ستواجه مهمة ضخمة وصعبة في الدفاع عما یجب إدراجه وعمله على الصعيد بعين االعتبار تعني أن النق
وباإلضافة إلى ذلك فإن تعذر إدراج أیة معالم سيجعل من الصعب للغایة رصد ما إذا آانت قد أجریت . الوطني

 إن القيام بمجهود وفيما یتصل بما یمكن اعتباره آافيًا لتشكيل نظام أو برنامج وطني، قال. تحسينات حقيقية فعًال
لسالمة والصحة دون أي تأثير حقيقي على الوضع السيء القائم فيما یتصل با(أدنى على الصعيد الوطني 

 .سينظر إليه على أنه مرٍض من وجهة نظر االستنتاجات المقترحة بهدف وضع اتفاقية) المهنيتين
ترح، وما ال یشتمل عليه، سيعزز في وباإلضافة إلى ذلك، تساءل السيد ادستروم عما إذا آان النص المق

فليس هناك . السالمة والصحة المهنيتينالحقيقة األعمال القائمة لمنظمة العمل الدولية بصدد المعایير في مجال 
من إشارة إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية األساسية الثماني وال حتى إلى إعالن منظمة العمل الدولية لعام 

) ١٢٩ و٨١االتفاقيتان رقما (یة أشارة إلى االتفاقيتين ذاتي األولویة المتعلقتين بتفتيش العمل آما لم ترد أ. ١٩٩٨
أن مجلس اإلدارة قد إلى ولم ترد أیة أشارة . سوى أنهما ألحقتا مع غيرهما من االتفاقيات بتوصية غير ملزمة

 مجموعة من االتفاقيات والتوصيات � منذ إنجاز أعمال الفریق العامل المعني بسياسة مراجعة المعایير �وضع 
المحّدثة التي یتعين على المكتب أن یعززها، وأن تعزز على الصعيد الوطني، باإلضافة إلى التعریف بها في 

السالمة والصحة  ومن بينها عدد آبير من اتفاقيات �الملخصات القطریة التي تضعها منظمة العمل الدولية 
 .ةالمهني

تي یستطيع أن یعرف بها الناس إلى أین یمضون ویقيسوا التحسينات، دون معایير وتساءل عن الكيفية ال
فأصحاب العمل یدافعون عن االلتزامات غير الملزمة والطوعية بصفتها الطریقة األفضل للحفاظ على . أو معالم

. قت مضىحياة العمال وضمان ظروف العمل الالئق في عالم یتسم بتنافسية اقتصادیة أآثر ضراوة من أي و
وقال إنه یتعذر عليه فهم األسباب التي تكمن وراء عدم آفاح هؤالء المدافعين أنفسهم عن نهج مماثل في 

وتساءل عن . القطاعات األخرى من المجتمع، إذا آان في اإلمكان حمایة عالم العمل من خالل التدابير الطوعية
لمنظمة التجارة العالمية تعریفًا ) TRIPS(بالتجارة ضرورة تعریف المعایير في حقوق الملكية الفكریة المتصلة 

وتساءل عما إذا آانت الحكومات تثق بالسلوك . دقيقًا أو تعریف المعایير التي وضعتها مؤسسات بریتون وودز
 .الطوعي لمواطنيها من حيث دفع الضرائب أو عدم تجاوز حدود السرعة على الطرق

 آبند في جدول أعمال سالمة والصحة المهنيتينع الوقد دافعت مجموعة العمال عن إدراج موضو
قليل من الخالفات ویوحد الهيئات المكونة الثالث الالمؤتمر الحالي نظرًا ألن العمال یعتقدون أنه بند ال یثير إال 

لمنظمة العمل الدولية ویعالج قضية تشمل مئات المالیين من العمال الذین یعانون سنویًا نتيجة للحوادث 
ولم .  في المائة من إجمالي الناتج المحلي في العالم٤اض المهنية التي تستدعي تكاليف باهظة تصل إلى واألمر

لوجية وی یمكن أن یصبح ضحية لوجهات النظر األیدالسالمة والصحة المهنيتينیكن العمال یرون أن موضوع 
 . داخل هذه المنظمةنظمة العمل الدوليةمالمخالفة لتدابير بناء الثقة الالزمة بين الهيئات الثالثية المكونة ل
منظمة فهو یعتقد أنه قد تم تخفيف المفهوم األساسي ل. ویتصل تعليقه الثالث بمضمون الصكين المقترحين

السالمة عترف بممثلي وشكك فيما إذا آان ُی.  المتعلق بالتكوین الثالثي في النصين المقترحينالعمل الدولية
ينهم العمال في مكان العمل على أنهم فاعلون رئيسيون أساسيون یحولون دون وقوع  الذین یعوالصحة المهنيتين

 . مليون عامل سنویًا٢٧٠الحوادث المهنية التي یروح ضحيتها 
 التي ال یكون من المناسب فيها منظمة العمل الدوليةوأراد أن یحاط علمًا بأسماء الدول األعضاء في 

 أو من غير المناسب توفير خدمات الصحة المهنية المة والصحة المهنيتينالسإعطاء المعلومات والتدریب بشأن 
وطرح هذا السؤال من أجل التأآد من أن هذه هي في الواقع وجهة نظر حكومات البلدان األقل نموًا وليس . فيها

ویقتضي . محاولة من قبل بعض الحكومات في البلدان المتقدمة لتنصيب نفسها للتحدث باسم مستعمراتها السابقة
منظمة النهج المتكامل من باب أولى أن تتحمل البلدان المتقدمة وحكوماتها التزامًا أخالقيًا بتقدیم أموال آافية ل

 تقدم عن طریق المساعدة التقنية، وذلك لضمان تعهد الحكومات في البلدان األقل نموًا تعهدًا ملزمًا العمل الدولية
هذه البلدان نفس الحق المشروع في التمتع بعمل آمن، آما هو الحال في أي في هذه الميادین، ألن للعاملين في 

 .مكان آخر في العالم
 بتعزیز التدابير ٢٠٠٦وأعرب عن أمله في أن تقوم حكومات البلدان الصناعية القتصاد السوق في عام 

 .اقشة السنة القادمةوأعرب عن تطلعه قدمًا إلى من. الرامية إلى تقویة مشروعي الصكين بشكل أآثر فعالية
 تعليقات باسم سوما شنغوالر )مندوب أصحاب العمل، الوالیات المتحدة( Potterوقدم السيد بوتر 

Soma Chengular مدیرة السياسة االتحادیة للصحة والسالمة في شرآة ایستمن آوداك Eastman Kodak 
 . من الحضور- لسوء الحظ - التي لم تتمكن 
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لعمل على اعتقادها  بأن اإلعالن سيكون هو الوسيلة األفضل لتحسين وبقيت مجموعة أصحاب ا
مستویات السالمة والصحة المهنيتين في آافة أنحاء العالم، حيث سيطبق فورًا على جميع البلدان دون المرور 

 .بالخطوة التمهيدیة للتصدیق
د من شأنه أن یعكس  على وضع صك جدی٢٠٠٣وعلى الرغم من االتفاق الذي تم التوصل إليه في عام 

، فإن الوثيقة التي تم وضع مشروعها للتحضير لهذا المؤتمر تدعو إلى لسالمة والصحة المهنيتينالنهج المتكامل ل
 .النهج التقليدي التفاقية تكملها توصية، وهو مسلك غير ناجح تاریخيًا إلحداث التغيير

ن المفهوم األصلي إلطار جامع من وقد سعت مجموعة أصحاب العمل وبعض الحكومات إلى البقاء ضم
فمن شأن اإلعالن أن ینهض بالصورة البيانية . خالل استخدام اإلعالن آصك خياري، ولكن ذلك لم یحظ بالنجاح

 .للسالمة والصحة المهنيتين ویزید من االلتزام السياسي باألنشطة ذات الصلة فورًا
ك وشهدت التزامًا یتسم بالحماس وقدرًا أآبر وقد بحثت الدورة األولى من دورتي اللجنة أشكال الصكو
ویعتقد أصحاب العمل أن اللجنة تنحو المنحى . من التوافق في اآلراء من قبل جميع األطراف في اللجنة الثالثية

وهي تدعو إلى سلوك نهج بنيوي . الصحيح باتجاه وضع اتفاقية وتوصية یمكن أن تصدق عليهما معظم البلدان
، ویتكون هذا النهج من سياسة ونظام وبرنامج وطني جنبًا إلى جنب مع والصحة المهنيتينالسالمة في تحسين 

والصك . وال بد من أن یرتكز ذلك إلى أولویات آل بلد من البلدان واحتياجاته. االستعراض الدوري والتحدیث
 المهنيتين هو الصك الذي الذي یلبي احتياجات العمال في البلدان ذات المستویات المتباینة من السالمة والصحة

وباإلضافة إلى ذلك، یسلط الصك الضوء على الحاجة للتصدي للسالمة . یكون سهًال ومرنًا وذا هيكل جامع
ویأمل . والصحة المهنيتين في القطاعات البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة وفي االقتصاد غير النظامي آذلك

النتهاء منه في السنة القادمة حتى النهایة، وأن تنجح االتفاقية أصحاب العمل في أن یصمد النص الذي سيتم ا
 . تين في العالم بأسرهالسالمة والصحة المهنيالجدیدة في تحسين مستوى 
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 الفصل الثاني

 النصان المقترحان
د ویستن. یرد فيما یلي نصان مقترحان التفاقية وتوصية بشأن إطار ترویجي للسالمة والصحة المهنيتين
 ).٢٠٠٥(هذان النصان إلى االستنتاجات المقترحة التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في دورته الثالثة والتسعين 

وقد أدخل عدد من التغييرات الصياغية على الصكين المقترحين من أجل تحقيق قدر أآبر من الوضوح 
وتبحث هذه . ق بين بعض األحكام أو للتوفي،ولجعل لغتي النصين الرسميين متفقتين إحداهما مع األخرى

 .التغييرات أدناه، حيثما اقتضى األمر ذلك، ویدعو المكتب إلى إبداء التعليقات بشأن هذه القضایا
ویود المكتب أن یسترعي االنتباه بشكل خاص إلى المناقشة التي دارت في الجلسة العامة للمؤتمر لدى 

ي الحل الوسط جنة ورئيسها على روح التوافق في اآلراء وتوّخفقد شدد مقرر الل. الموافقة على تقریري اللجنة
وقد عبرت مجموعة أصحاب العمل من . التي سادت اللجنة والرغبة في الوصول إلى حلول معقولة وعملية

جانبها عن أنه، وإن آانت المجموعة قد أصيبت بخيبة أمل لعدم تبني اقتراحها القاضي بوضع إعالن، فإن 
، سيسهمان إلى ٢٠٠٣حين القائمين على روح التوافق في اآلراء التي سادت خالل مناقشة عام المعيارین المقتر

حد آبير في تعزیز االلتزام السياسي بالسالمة والصحة المهنيتين والعمل على تسنّم هذه القضية موقعًا رفيعًا في 
ن بشكلهما المقترح حاليًا ال یحققان وصرحت مجموعة العمال من جانبها بأن المعيارین الجدیدی. البرامج الوطنية

آمال العمال فيما یتعلق بمضمون صك یضع إطارًا ترویجيًا للسالمة والصحة المهنيتين، ورأت أنه ال بد من 
إبراز الروابط بمكان العمل وببعض صكوك منظمة العمل الدولية الرئيسية بشأن السالمة والصحة المهنيتين 

 .ج الفعال للصكوك الموجودة ذات الصلةبشكل أوضح من أجل ضمان التروی
وعلى ضوء ما سبق وما دار من مناقشات داخل اللجنة بشأن هذه القضایا، وتوخيًا إلحراز توافق ثالثي 

 :في اآلراء، یدعو المكتب إلى إبداء تعليقات بشأن المسائل التالية
صلة في مجال السالمة إقامة رابطة واضحة ما بين الصكين المقترحين والصكوك الموجودة ذات ال .١

آيف یمكن تحقيق ذلك على خير وجه بهدف تعزیز الصكوك الموجودة ذات الصلة؟ : والصحة المهنيتين
 .یرجى إبداء تعليقكم

هل یتعين إدراج المبادئ األساسية التي تسّير السياسة الوطنية بشأن السالمة والصحة المهنيتين؟ إذا آان  .٢
 .هذا هو الحال ُیرجى التحدید

ما یتصل بتدابير مكان العمل، هل یتعين إدراج أیة قضایا محددة تتصل بالوقایة، آالنص على الحقوق وفي .٣
والواجبات والمسؤوليات، والمعلومات والتدریب، ولجان السالمة والصحة في مكان العمل؟ إذا آان هذا 

 .هو الحال، یرجى التحدید
تي یمكن بها إدخال المزید من التحسينات على آما یدعو المكتب إلى إبداء التعليقات بشأن الطرق ال

مشروعي الصكين، وخاصة ما إذا آان یتعين إجراء تعدیالت أو إضافات أو شطب، وفي أي الصكين یتعين 
 . إدراج النص المقترح

 االتفاقية المقترحة

 عنوان االتفاقية
تمر العمل الدولي المعقود عام دعت االستراتيجية العالمية للسالمة والصحة المهنيتين التي اعتمدت في مؤ

ولذا آان تقریر المكتب .  إلى وضع صك جدید یحدد إطارًا ترویجيًا في مجال السالمة والصحة المهنيتين٢٠٠٣
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 �ویقترح ". إطار ترویجي للسالمة والصحة المهنيتين" یحمل عنوان ٢٠٠٥الخاص بمؤتمر العمل الدولي لعام 
إطار ترویجي للسالمة " أن یدرج تعبير �عام على غرض الصك الجدید إزاء هذه الخلفية وإزاء االتفاق ال

 .في عنواني االتفاقية والتوصية المقترحتين" والصحة المهنيتين

 الديباجة

 ) من االستنتاجات بهدف وضع اتفاقية٣النقطة  (
منظمة وقد درست اإلشارة إلى دستور .  من االستنتاجات٣وضع المكتب نص دیباجة أدمجت فيه النقطة 

إطار ترویجي للسالمة "ویقترح العنوان القصير . العمل الدولية ووضعت على غرار دیباجات االتفاقيات السابقة
 ).أنظر التعليق الوارد أعاله" (والصحة المهنيتين

   النظام الوطني-رابعًا 

 ٤المادة 
 )من االستنتاجات بهدف وضع اتفاقية) أ)(٢(٩النقطة  (
، أن النص الذي تم تعدیله واعتماده في النهایة آان یرمي إلى توفير حد ما من ٤دة یبدو للمكتب، في الما

تعدیًال طفيفًا من خالل ) أ(٢ولذا فقد عدلت الصياغة المعتمدة للبند . المرونة بالنسبة لوسائل تنفيذ النظام الوطني
د أن المكتب یالحظ أن الصياغة بي". اتفاقات جماعية"بعد آلمة " أو أي صك آخر"بالتعبير " و"استبدال آلمة 

قوانين ولوائح أو اتفاقات جماعية، أو أي صك آخر من "المستخدمة عادة في صكوك منظمة العمل الدولية هي 
 ".الصكوك ذات الصلة

 التوصية المقترحة

  صورة بيانية وطنية-ثالثًا 

 ٩الفقرة 
 )من االستنتاجات بهدف وضع توصية) ٢(١٨النقطة  (

 من التوصية، والتي تحدد المعلومات التي یتعين إدراجها في الصورة البيانية الوطنية، ٩تدرج الفقرة 
قائمة بعناصر النظام الوطني الموصوفة في االتفاقية من أجل الحصول على قدر أآبر من الوضوح بدًال من 

 . من االتفاقية٤ من المادة ٢اإلحالة إلى الفقرة 

 المرفق

 )المرفق في االستنتاجات (
إلى ) ١٢١رقم (والتوصية المصاحبة لها ) ١٢١رقم  (١٩٦٤ضيفت اتفاقية إعانات إصابات العمل، أ

ن إلى نظم اوهذان الصكان مالئمان إذ یشير نصا االتفاقية والتوصية المقترح. القائمة الواردة في مرفق التوصية
وقایة من الحوادث واألمراض آما تشتمالن على أحكام لل. التأمين التي تغطي الحوادث واألمراض المهنية

وقد أضيف عنوان إلى قائمة صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة . المهنية وعلى قائمة باألمراض المهنية
الواردة في المرفق بغية التمشي بالتوجيهات المقدمة في الكتيب الخاص بوضع نصوص صكوك منظمة العمل 

 .  ٩ الدولية

                 
الكتيب الخاص بوضع مشاریع نصوص منظمة العمل الدولية على موقع مكتب العمل النسخة اإلنكليزیة من یمكن الرجوع إلى     9

 .http://www.ilo.org/public/english/bureau/leg/man.pdf : وهو،الدولي على الشبكة
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 ترويجي الار طاإلمقترحة بشأن التفاقية الا
 للسالمة والصحة المهنيتين

 إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، 
إذ دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد في جنيف، حيث عقد دورته الخامسة والتسعين في 

 ، ٢٠٠٦ مایو/  أیار٣٠
 عن عملهم تشكل إحدى المهام ةلناشئر بأن حمایة العمال ضد حاالت االعتالل واألمراض واإلصابات اذآوإذ ی

 الموآلة لمنظمة العمل الدولية بموجب دستورها، األساسية 
من إعالن فيالدلفيا التي تنص على التزام منظمة العمل الدولية أمام المأل بنشر ) ز(ثالثًا الحظ الفقرة یوإذ 

افية لحياة وصحة العاملين في جميع الدعوة بين مختلف أمم العالم إلى برامج من شأنها أن تحقق الحمایة الو
 المهن، 

 ١٩٨١وتوصية السالمة والصحة المهنيتين، ) ١٥٥رقم  (١٩٨١وإذ یالحظ اتفاقية السالمة والصحة المهنيتين، 
 ، )١٦٤رقم (

المتمثل ية لمنظمة العمل الدولية األساسوإذ یذآر بأن تعزیز السالمة والصحة المهنيتين یشكل هدفًا من األهداف 
 تحقيق العمل الالئق للجميع،  في

السالمة شأن ب لمؤتمر العمل الدولي) ٢٠٠٣(وإذ یذآر باالستنتاجات التي اعتمدتها الدورة الحادیة والتسعون 
 والصحة المهنيتين، وبشكل خاص إعطاء األولویة للسالمة والصحة المهنيتين في البرامج الوطنية، 

 ، على الصعيد الوطنيقافة وقائية للسالمة والصحةوإذ یشدد على أهمية التعزیز المتواصل لث
في جدول الرابع  وهي موضوع البند ،وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين

 أعمال الدورة، 
 خذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية؛أوإذ قرر أن ت

االتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية  وألفين  ستیونيه عام/ من شهر حزیران... یعتمد في هذا اليوم 
 .٢٠٠٦اإلطار الترویجي للسالمة والصحة المهنيتين، 

   التعاريف-أوًال 

 ١المادة 
 :في مفهوم هذه االتفاقية

إلى السياسة الوطنية بشأن السالمة والصحة المهنيتين وبيئة العمل، " سياسة وطنية"یشير تعبير  )أ(
 ؛)١٥٥رقم  (١٩٨١ من اتفاقية السالمة والصحة المهنيتين، ٤دئ الواردة في المادة الموضوعة وفقًا للمبا

إلى الهيكل األساسي الذي یوفر اإلطار الرئيسي " نظام وطني للسالمة والصحة المهنيتين"یشير تعبير  )ب(
 لتنفيذ برامج وطنية بشأن السالمة والصحة المهنيتين؛

إلى أي برنامج وطني یشمل أهدافًا " لسالمة والصحة المهنيتينبرنامج وطني بشأن ا"یشير تعبير  )ج(
وأولویات ووسائل عمل موضوعة بهدف تحسين السالمة والصحة المهنيتين یتعين تحقيقها في إطار 

 زمني محدد مسبقًا؛
ل آمنة إلى ثقافة یكون فيها الحق في بيئة عم" ثقافة وطنية وقائية للسالمة والصحة المهنيتين"یشير تعبير  )د(

وصحية محترمًا على جميع المستویات، وتشارك بموجبها الحكومات وأصحاب العمل والعمال مشارآة 
نشطة في ضمان بيئة عمل آمنة وصحية من خالل نظام من الحقوق والمسؤوليات والواجبات المحددة، 

 . القصوى ویمنح فيها مبدأ الوقایة األولویة
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   الهدف-ثانيًا 

 ٢المادة 
ولة عضو تصدق على هذه االتفاقية تدابير نشطة ترمي إلى تحقيق بيئة عمل آمنة وصحية بقدر تتخذ آل د

أآبر على نحو تدریجي، وذلك من خالل برامج وطنية بشأن السالمة والصحة المهنيتين وبمراعاة المبادئ 
 .الواردة في الصكوك ذات الصلة لمنظمة العمل الدولية بشأن السالمة والصحة المهنيتين

   السياسة الوطنية- ثالثًا

 ٣المادة 
 . تعزز آل دولة عضو بيئة عمل آمنة وصحية عن طریق صياغة سياسة وطنية في هذا الصدد -١
تشجع آل دولة عضو إجراء التحسينات المستمرة على السالمة والصحة المهنيتين، وذلك بوضع  -٢

 .ذا الميدانسياسة وطنية ونظام وطني وبرنامج وطني على أساس ثالثي في ه
 بهذا الحق على االرتقاءوتعمل على  تعزز آل دولة عضو حق العمال في بيئة عمل آمنة وصحية -٣

 .جميع المستویات ذات الصلة

   النظام الوطني-رابعًا 

 ٤المادة 
تضع آل دولة عضو نظامًا وطنيًا للسالمة والصحة المهنيتين تحفظه وتطوره تدریجيًا وتستعرضه  -١
 . تشاور مع المنظمات الممثلة ألصحاب العمل وللعمالدوریًا بال
 :یشمل النظام الوطني للسالمة والصحة المهنيتين من جملة أمور ما یلي -٢

قوانين ولوائح واتفاقات جماعية أو أي صك آخر من الصكوك ذات الصلة بشأن السالمة والصحة  )أ(
 المهنيتين؛

معّينة وفقًا للقوانين   عن السالمة والصحة المهنيتين،سلطة أو هيئة أو سلطات أو هيئات مسؤولة )ب(
 والممارسات الوطنية؛

 آليات لضمان االمتثال للقوانين واللوائح الوطنية، بما في ذلك نظم التفتيش؛ )ج(
بين اإلدارة والعمال وممثليهم على مستوى المنشأة، بوصف ذلك عنصرًا أساسيًا  ترتيبات لتعزیز التعاون )د(

 . الوقایة المتصلة بمكان العملمن تدابير
 :یشمل النظام الوطني للسالمة والصحة المهنيتين، عند االقتضاء، ما یلي -٣

 معلومات وخدمات استشاریة بشأن السالمة والصحة المهنيتين؛ )أ(
 توفير التدریب في مجال السالمة والصحة المهنيتين؛ )ب(
 لقوانين والممارسات الوطنية؛خدمات في مجال الصحة المهنية بما یتفق مع ا )ج(
 إجراء البحوث في مجال السالمة والصحة المهنيتين؛ )د(
مع مراعاة صكوك منظمة العمل  آلية لجمع وتحليل البيانات المتعلقة بالحوادث واألمراض المهنية، )ه(

 الدولية ذات الصلة؛
  واألمراض المهنية؛ أحكام بشأن التعاون مع نظم التأمين ذات الصلة التي تغطي الحوادث )و(
آليات دعم لتحقيق تحسن تدریجي في ظروف السالمة والصحة المهنيتين في المنشآت بالغة الصغر  )ز(

 .والصغيرة والمتوسطة
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   البرنامج الوطني-خامسًا 

 ٥المادة 
تضع آل دولة عضو برنامجًا وطنيًا بشأن السالمة والصحة المهنيتين بالتشاور مع المنظمات  -١
 . ة ألصحاب العمل والعمال وتنفذ هذا البرنامج وترصده وتستعرضه بصورة دوریةالممثل

 : یكون البرنامج الوطني آما یلي -٢
إلى أدنى حد ممكن،  یسهم في حمایة العمال عن طریق التقليل من المخاطر واألخطار المرتبطة بالعمل )أ(

  واإلصابات واألمراض المرتبطة بالعمل؛وفقًا للقوانين والممارسات الوطنية، بهدف الحد من الوفيات
یكون مصاغًا ومستعرضًا على أساس تحليل الوضع الوطني بشأن السالمة والصحة المهنيتين، بما في  )ب(

 ذلك النظام الوطني للسالمة والصحة المهنيتين؛
 یشجع وضع ثقافة وطنية وقائية للسالمة والصحة؛  )ج(
 م المحرز؛ یتضمن أهدافًا ومؤشرات عن التقد )د(
یكون معززًا، حيثما أمكن، ببرامج وخطط وطنية تكميلية أخرى من شأنها المساعدة على تحقيق هدف  )ه(

 .توفير بيئة عمل آمنة وصحية بقدر أآبر
بتأیيده واستهالله،  یكون البرنامج الوطني معممًا على نطاق واسع وتقوم أعلى السلطات الوطنية -٣

 .قدر اإلمكان

 ترويجي للسالمةالطار اإلترحة بشأن مقالتوصية ال
 والصحة المهنيتين

 إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
إذ دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد في جنيف، حيث عقد دورته الخامسة والتسعين في 

 ، ٢٠٠٦مایو /  أیار٣٠
ة المهنيتين، وهي موضوع البند الرابع من قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالسالمة والصحوإذ 

 جدول أعمال الدورة،
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل توصية تكمل اتفاقية اإلطار الترویجي للسالمة والصحة المهنيتين، 

 ؛")االتفاقية"المشار إليها أدناه بتعبير  (٢٠٠٦
 توصية التالية التي ستسمى التوصية  ست وألفينیونيه عام/ من شهر حزیران... یعتمد في هذا اليوم 

 .٢٠٠٦اإلطار الترویجي للسالمة والصحة المهنيتين، 

   النظام الوطني-أوًال 
من االتفاقية وحفظه ) ب(١عند إنشاء النظام الوطني للسالمة والصحة المهنيتين المحدد في المادة  -١

وسع نطاق المشاورات المنصوص عليها في وتطویره تدریجيًا واستعراضه دوریًا، یجوز للدول األعضاء أن ت
 .  من االتفاقية لتشمل أطرافًا مهتمة أخرى٤المادة 
توخيًا للحد من الوفيات واإلصابات واألمراض المتعلقة بالعمل، ینبغي للنظام الوطني أن یوفّر  -٢

عمال المستضعفون، آما تدابير مناسبة لحمایة جميع العمال، وال سيما العمال في القطاعات مرتفعة المخاطر وال
 .هو الحال بالنسبة للعمال في االقتصاد غير المنظم والعمال المهاجرین والعمال الشباب

تشجيعها لثقافة وطنية وقائية للسالمة والصحة، إلى إطار ینبغي للدول األعضاء أن تسعى، في  -٣
 :  یلي ما
ا السالمة والصحة المهنيتين عن طریق حمالت إذآاء الوعي في مكان العمل واستثارة الوعي العام بقضای )أ(

 وطنية مرتبطة بمبادرات دولية عند االقتضاء؛
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تعزیز آليات لتقدیم التعليم والتدریب في مجال السالمة والصحة المهنيتين، وال سيما للمدیرین والمشرفين  )ب(
 والعمال وممثليهم والموظفين الحكوميين المسؤولين عن السالمة والصحة؛

 دراج مفاهيم السالمة والصحة المهنيتين في برامج التعليم والتدریب المهني؛إ )ج(
تسهيل تبادل اإلحصاءات والبيانات المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين بين أصحاب الشأن من سلطات  )د(

 وأصحاب عمل وعمال وممثليهم؛
هيل التعاون بينهم وبين منظماتهم تقدیم المعلومات والمشورة ألصحاب العمل والعمال وتعزیز أو تس )ه(

 بهدف إزالة المخاطر أو الحد منها؛
تعزیز وضع سياسات للسالمة والصحة على مستوى مكان العمل وإنشاء لجان مشترآة للسالمة والصحة  )و(

 وتعيين ممثلين عن العمال لشؤون السالمة، وفقًا للقوانين والممارسات الوطنية؛
جهها المنشآت بالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة والمتعاقدون لدى تنفيذ التصدي للقيود التي توا )ز(

 .سياسات ولوائح السالمة والصحة المهنيتين، وفقًا للقوانين والممارسات الوطنية
آما هو ینبغي للدول األعضاء أن تعزز النظام البنيوي لإلدارة إزاء السالمة والصحة المهنيتين،  -٤
 .)ILO-OSH 2001 (ية بشأن نظم إدارة السالمة والصحة المهنيتينالمبادئ التوجيه وارد في

   البرنامج الوطني-ثانيًا 
 عند صياغة واستعراض البرنامج الوطني بشأن السالمة والصحة �یجوز للدول األعضاء  -٥

 من ٥دة  أن توسع نطاق المشاورات المنصوص عليها في الما�من االتفاقية ) ج(١المهنيتين، المعرف في المادة 
 . أخرى االتفاقية لتشمل أطرافًا مهتمة

ینبغي أن یكون البرنامج الوطني بشأن السالمة والصحة المهنيتين منسقًا، عند االقتضاء، مع  -٦
 . البرامج والخطط الوطنية األخرى، آتلك المتصلة بالصحة العامة والتنمية االقتصادیة

 البرنامج الوطني بشأن السالمة والصحة  عند صياغة واستعراض-ینبغي للدول األعضاء  -٧
 أن تأخذ اتفاقيات وتوصيات العمل -المهنيتين ودون المساس بالتزاماتها بموجب االتفاقيات التي صدقت عليها 

 . الدولية المدرجة في المرفق بعين االعتبار

   صورة بيانية وطنية-ثالثًا 
بيانية وطنية توجز الوضع القائم بشأن ینبغي للدول األعضاء أن تعد وتحدث بانتظام صورة  -٨

وینبغي للصورة البيانية . السالمة والصحة المهنيتين والتقدم المحرز في تحقيق بيئة عمل آمنة وصحية بقدر أآبر
 .أن تستخدم آأساس لصياغة البرنامج الوطني واستعراضه

تضمن معلومات عن ینبغي للصورة البيانية الوطنية بشأن السالمة والصحة المهنيتين أن ت -٩
 :العناصر التالية، عند االقتضاء

قوانين ولوائح واتفاقات جماعية أو أي صك آخر من الصكوك ذات الصلة بشأن السالمة والصحة  )أ(
 المهنيتين؛

معينة وفقًا للقوانين  سلطة أو هيئة أو سلطات أو هيئات مسؤولة عن السالمة والصحة المهنيتين، )ب(
 والممارسات الوطنية؛

 آليات لضمان االمتثال للقوانين واللوائح الوطنية، بما في ذلك نظم التفتيش؛ )ج(
على مستوى المنشأة، بوصف ذلك عنصرًا أساسيًا  ترتيبات لتعزیز التعاون بين اإلدارة والعمال وممثليهم، )د(

 .من تدابير الوقایة المتصلة بمكان العمل
  والصحة المهنيتين؛معلومات وخدمات استشاریة بشأن السالمة )ه(
 توفير التدریب في مجال السالمة والصحة المهنيتين؛ )و(
 خدمات في مجال الصحة المهنية بما یتفق مع القوانين والممارسات الوطنية؛ )ز(
 إجراء البحوث في مجال السالمة والصحة المهنيتين؛ )ح(
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مع مراعاة صكوك منظمة العمل  نية،آلية لجمع وتحليل البيانات المتعلقة بالحوادث واألمراض المه )ط(
 الدولية ذات الصلة؛

 أحكام بشأن التعاون مع نظم التأمين ذات الصلة التي تغطي الحوادث واألمراض المهنية؛  )ي(
آليات دعم لتحقيق تحسن تدریجي في ظروف السالمة والصحة المهنيتين في المنشآت بالغة الصغر  )ك(

 .والصغيرة والمتوسطة
نسيق وتعاون على المستوى الوطني وعلى مستوى المنشأة، بما في ذلك آليات استعراض البرنامج آليات ت )ل(

 الوطني؛
 معایير تقنية ومدونات ممارسة ومبادئ توجيهية بشأن السالمة والصحة المهنيتين؛ )م(
 هياآل تعليمية وهياآل إلذآاء الوعي، بما في ذلك المبادرات الترویجية؛ )ن(
ية وطبية وعلمية متخصصة لها صالت بشتى جوانب السالمة والصحة المهنيتين، بما في مؤسسات تقن )س(

 ذلك معاهد ومختبرات البحوث بشأن السالمة والصحة المهنيتين؛
أشخاص عاملون في مجال السالمة والصحة المهنيتين، آالمفتشين والموظفين وأطباء العمل  )ع(

 واالختصاصيين في الصحة المهنية؛
 ءات عن الحوادث واألمراض المهنية؛إحصا )ف(
 سياسات وبرامج منظمات أصحاب العمل والعمال بشأن السالمة والصحة المهنيتين؛ )ص(
 األنشطة المنتظمة أو الجاریة المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين، بما في ذلك التعاون الدولي؛ )ق(
  والصحة المهنيتين؛موارد مالية وموارد في الميزانية فيما یخص السالمة )ر(
بيانات ذات صلة تتصدى، مثًال، للقضایا الدیمغرافية، واإللمام بالقراءة والكتابة، واالقتصاد والعمالة،  )ش(

 حسب توفرها، فضًال عن أي معلومات أخرى ذات صلة؛ 

   التبادل الدولي للمعلومات-رابعًا 
 : ینبغي لمنظمة العمل الدولية أن -١٠

معلومات عن السياسات والنظم والبرامج الوطنية بشأن السالمة والصحة المهنيتين، بما في تسهل تبادل ال )أ(
 ذلك الممارسات الحسنة والنهج االبتكاریة، وتحدید المخاطر واألخطار الجدیدة والناشئة في مكان العمل؛ 

 .توفر المعلومات عن التقدم المحرز في تحقيق بيئة عمل آمنة وصحية بقدر أآبر )ب(

   تحديث المرفق-امسًا خ
ینبغي أن یستعرض مجلس إدارة مكتب العمل الدولي ویحدث القائمة الواردة في مرفق هذه  -١١
ویعتمد مجلس اإلدارة أي قائمة جدیدة توضع على هذا الغرار، حيث تحل محل القائمة السابقة بعد . التوصية

 . إرسالها إلى الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية
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 المرفق

 قائمة بصكوك منظمة العمل الدولية المتعلقة باإلطار الترويجي 
 للسالمة والصحة المهنيتين

   االتفاقيات-أوًال 
 )٨١رقم  (١٩٤٧اتفاقية تفتيش العمل، 

 )١١٥رقم  (١٩٦٠اتفاقية الحمایة من اإلشعاعات، 

 )١٢٠رقم  (١٩٦٤، )التجارة والمكاتب(اتفاقية القواعد الصحية 

 )١٢١رقم  (١٩٦٤ إعانات إصابات العمل، اتفاقية

 )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  (١٩٩٣ث الصناعية الكبرى، اتفاقية منع الحواد

 )١٧٦رقم  (١٩٩٥اتفاقية السالمة والصحة في المناجم، 

 )  ٨١رقم  (١٩٤٧ التفاقية تفتيش العمل، ١٩٩٥بروتوآول عام 

 )١٨٤رقم  (٢٠٠١اتفاقية السالمة والصحة في الزراعة، 

 )١٥٥رقم  (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 

 )١٢١رقم  (١٩٦٤توصية إعانات إصابات العمل، 

 )١٣٣رقم  (١٩٦٩، )الزراعة(توصية تفتيش العمل 
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 )١٤٧رقم  (١٩٧٤توصية السرطان المهني، 

 )١٥٦رقم  (١٩٧٧، )تلوث الهواء والضوضاء واالهتزازات(توصية بيئة العمل 

 )١٦٠رقم  (١٩٧٩لسالمة والصحة في عمليات المناولة بالموانئ، توصية ا

 )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  (١٩٩٣توصية منع الحوادث الصناعية الكبرى، 

 )١٨٣رقم  (١٩٩٥توصية السالمة والصحة في المناجم، 

 )١٩٢رقم  (٢٠٠١توصية السالمة والصحة في الزراعة، 

 )١٩٤رقم  (٢٠٠٢توصية بشأن قائمة األمراض المهنية، 

 
 
 

 




