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مستدام       تعاف                 التي ترك ز على السياساتستجابات ال    ا  وموثوق    ا        مجر ب    ا  معايير العمل الدولية أساس     شك لت"
 ومنصف". 

 الدوليةل عمعام منظمة ال  ي رايدر، مديراغ

على جل والر المرأة  حصول إلى هدفي معايير العمل الدوليةى نظام بشأن علمنظمة العمل الدولية  حافظت
 تضمن الحرية واإلنصاف واألمن والكرامة.   ظروف                        عمل الئق ومنت ج، في ظل   

 . 19-كوفيد       تفش ي لالالئق في سياق االستجابة  مقياس مفيد للعمل معايير العمل هيو 

ترتيبات العمل،  أو                                                                      مراعاة األحكام األساسية لمعايير العمل الدولية المتعل قة بالسالمة والصحة، تمثل        أو ال ، 
         ضمانا  ، العمالةحماية أو االجتماعي  الضمانأو عدم التمييز، أو                                 حماية الفئات الخاصة من العم ال، أو 

   .19-كوفيد                تكي ف مع جائحة أثناء العلى العمل الالئق  ات                             العم ال وأصحاب العمل والحكوم بأن يحافظ

، والحماية  العمالة  الدولية بشأنمنظمة العمل    عتهاالتي وضسعة من معايير العمل  مجموعة واتشتمل  ،     ا  ثانيو 
  على والتعاون في مكان العمل  شركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، االجتماعية، وحماية األجور، وتعزيز ال

األزمة   إزاءاإلنسان  رههج محو على اتباع ن         أن تشج ع  يمكنالتي  السياسات تدابير بشأن إرشادات خاصة 
 منها.   والتعافي

                                                                 ة لتشمل الوضع الخاص ببعض الفئات العم الية المحد دة، مثل العاملين العمل الدوليادات معايير  ع إرش     وتت س
يعانون من ضعف   م       عي أن ه، الذين ناألسماك                  لبح ارة أو صي ادي                                 التمريض، والعم ال المنزليين، وافي قطاع 

 .  في السياق الحالي

ثقافة ضرورية  ون في مكان العمل وهي  ار االجتماعي والتعتعزيز ثقافة الحوا  فيويساهم احترام هذه المعايير  
العمل خالل   وظروف  بالعمالةما يتعلق                              الوقوع في دو امة الهبوط في    تجنب و   لالنتعاش  لبناء األساس الالزمة

الصمود في مواجهة    القدرة على  فيها       جس د تت                                            وتصف معايير العمل الدولية السلوك المتوق ع و األزمة وبعدها.  
                                                              هي أساسية ألي  استجابة طويلة األمد ومستدامة ألي  جائحة بما فيها  ل و ة في عالم العمموسمل أوضاع

http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
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عند  إعادة النظر فيها              بشكل دوري  و  وضعها واستعراضها. فمعايير العمل الدولية التي يجري 19-كوفيد 
  شركات ال  تياجات حا  مراعاة                                                              تستجيب لألنماط المتغي رة في عالم العمل، لغرض حماية العم ال مع  و الضرورة،  

وضع معايير العمل الدولية   تأكيد أن  اإلعالن المئوي لمستقبل العمل أعاد  ،2019وفي عام ستدامة. لما
 وتحدد جميع الصكوك همية لمنظمة العمل الدولية.األ بالغة أمورعليها  والتصديق واإلشرافوتعزيزها 

                       الجهات المعني ة كل هاعليها فق    ت  ت التي الدنيا  اسيةاألس القانونية لمنظمة العمل الدولية المعايير االجتماعية 
                                                                                             في االقتصاد العالمي. كما أن  البلدان يمكن أن تطب ق مستويات أعلى حتى من الحماية وإجراءات أقوى  

                                       للتمك ن من تخفيف وقع األزمة بشكل أفضل. 

وتهدف   19-كوفيد و الدولية                                                                        وتجيب هذه الوثيقة عن األسئلة التي يتكر ر طرحها والمتعل قة بمعايير العمل 
 .  واستجاباتهم لها 19- كوفيد  جائحة         ي فهم مع                   عمل والعم ال في تكلى دعم الحكومات وأصحاب الإ

 ات؟ألزملالدولية إلى االستجابة معايير العمل  ق    ر  تطكيف ت

ي  ا فبم ات مان العمل الالئق في سياق االستجابة لألز ضم                                             تتضم ن معايير العمل الدولية إرشادات محد دة ل
                                       ومن معايير العمل الدولية األكثر حداثة   .  19-كوفيد        تفش ي  تطور  صلة ب  ت كون ذاتن أن  مكي  ات ذلك إرشاد

             التي اعت مدت   (205  )رقم   2017  ، لسنةمن أجل السالم والقدرة على الصمود   توصية العمالة والعمل الالئق 
ق اإلنسان  زمة احترام حقو االستجابات لألن     م  تؤ                تشد د على أن   التي  و   ة الثالثية     ك ونلملهيئات الساحقة    بأغلبية

 1القانون، بما في ذلك احترام المبادئ والحقوق األساسية في مكان العمل ومعايير العمل الدولية.  وسيادة       كل ها  
                          نهج متعد د المسارات وعلى  ألزمة، بما في ذلك اعتماد للالستجابة     ا  استراتيجي    ا  نهجإلى  التوصية  وتوفر

 ، تشمل ما يلي: نتعاش وبناء القدرة على الصمود شاملة إلتاحة اال                اتيجيات مت سقة و تر اس            مراحل ينف ذ 

 والحماية االجتماعية الفورية؛  من خالل تدابير العمالة سبل العيش والدخل استقرار •

 

  2017الصمود، لسنة توصية العمالة والعمل الالئق من أجل السالم والقدرة على من  43)ب( و7الديباجة والفقرتان  1
 . (205 )رقم

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:3330503:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:3330503:NO
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اإلدماج  والعمل الالئق وإعادة  ص العمل                                          النهوض باالنتعاش االقتصادي المحل ي لتوفير فر  •
 ي؛واالقتصاد  االجتماعي

والتنمية المستدامة    االجتماعي  واإلدماجوالعمل الالئق، والحماية االجتماعية    تدامتعزيز العمل المس •
متوسطة، واالنتقال من االقتصاد غير  الصغيرة و ال  المشروعات واستحداث منشآت مستدامة، ال سيما  

 العامة؛   والنفاذ إلى الخدمات      ا                   صاد مستدام بيئي                                                      المنظ م إلى االقتصاد المنظ م واالنتقال العادل نحو اقت
 ؛العمالةتقييمات ألثر برامج االنتعاش الوطنية على  إجراء •
توفير اإلرشاد والدعم ألصحاب العمل بهدف تمكينهم من اتخاذ تدابير فعالة ترمي إلى تحديد   •

                                                                                   مخاطر اآلثار الضار ة على حقوق اإلنسان وحقوق العم ال، في عملي اتهم أو في المنتجات أو  
  ها أثر تلك المخاطر وتخفيف  ل  والتصديبها مباشرة،  قد يكونون مرتبطين    ات أو العمليات التيالخدم

                          وتبيان طريقة تصد يهم لها؛
 تعزيز الحوار االجتماعي والمفاوضة الجماعية؛  •
بناء أو إعادة بناء مؤسسات سوق العمل، بما فيها إدارات االستخدام، من أجل تحقيق االستقرار   •

 واالنتعاش؛
اإلقليمية والمحلية، وقدرة منظمات أصحاب العمل فيها السلطات  الحكومات، بما  قدرة تنمية •

            ات العم ال؛ومنظم
بأزمة من األزمات،   تأثروااتخاذ تدابير، حسب مقتضى الحال، إلعادة إدماج األشخاص الذين  •

سين قابليتهم  ، بما في ذلك عن طريق برامج التدريب الهادفة إلى تح            واقتصاديا      ا           اجتماعي      ا  إدماج
  2دام.لالستخ

 ممكن: تقوم بما يلي في أسرع وقت                           كما أن  الحكومات يجب أن  

 

                                                       المزيد من اإلرشاد حول التدابير التي يجب اتخاذها فورا .  9                . وتوف ر الفقرة 520من التوصية  8الفقرة  2
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o  أو   عملهمتسعى إلى أن تضمن أمن الدخل األساسي، ال سيما لصالح األشخاص الذين انقطع
 سبل عيشهم بسبب األزمة؛

o حماية                                                                          تستحدث أو تعيد أو تعز ز برامج الضمان االجتماعي الشاملة وغيرها من آليات ال
 مراعاة التشريعات الوطنية واالتفاقات الدولية؛ عماالجتماعية، 

o  تسعى إلى أن تضمن بفعالية سبل الحصول على الرعاية الصحية األساسية وغيرها من الخدمات
للغاية    أصبحوا ضعفاءالمجموعات السكانية واألفراد الذين  االجتماعية األساسية، ال سيما لصالح  

  3بسبب األزمة. 

اسية لمعايير العمل الدولية المتعلقة بالصحة والسالمة رام األحكام األس                  قت نفسه، إن  احت الو في و 
المهنيتين، والضمان االجتماعي، والعمالة، وعدم التمييز، وترتيبات العمل وحماية الفئات الخاصة من  

 .  19-كوفيد  جائحةفي المحافظة على العمل الالئق خالل     ا                  العم ال يسهم أيض

 ؟ 19-كوفيد مع جائحة ي في التعامل حوار االجتماع دور الما هو 

                                ال بد  من بناء مناخ من الثقة من   اوآثاره 19- كوفيد  أزمة                                            لتأمين تنفيذ فعال للتدابير المت خذة لمواجهة  •
                                                                                            خالل الحوار االجتماعي والثالثية. كما أن  االحترام المعز ز آلليات الحوار االجتماعي واالعتماد عليها  

تدابير  ب                                                     لبناء القدرة على الصمود والتزام أصحاب العمل والعم ال     ا  متين    ا  أساس         أن يوف ر نه أمر من شأ 
لي.                                                                الضرورية. وهذا أساسي بشكل خاص  في أوقات التوت ر االجتماعي العالكن المؤلمة  السياسات 

  ( 205)رقم  2017 ، لسنة من أجل السالم والقدرة على الصمود  توصية العمالة والعمل الالئق      تشد د و 
                                                                                     بصورة خاصة على أهمية الحوار االجتماعي في االستجابة إلى حاالت األزمات والدور الحيوي  الذي 

  4االستجابة لألزمة.ي ف                                   منظمات أصحاب العمل ومنظمات العم ال       تؤد يه 

 

 . (205)رقم  2017على الصمود، لسنة   توصية العمالة والعمل الالئق من أجل السالم والقدرةمن  21الفقرة  3
 .  205من التوصية  25و 24)ك(، و7الفقرات  4

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:3330503:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:3330503:NO
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                           وتشج ع على المشاركة النشطة   المشاورات                                                        تشد د التوصية بصورة خاصة على الدور األساسي الذي تؤد يه   •
في تدابير التخطيط والتنفيذ والرصد لالنتعاش والقدرة على                                     منظمات أصحاب العمل ومنظمات العم الل

أصحاب منظمات        تؤد يه ي الذي الحيو  اف بالدورر الدول األعضاء إلى االعت وهي تدعو  5الصمود.
اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق                       ألزمة، آخذة  باالعتبار ل                              ل ومنظمات العم ال في االستجابة العم

  1949 ، لسنة                                      اتفاقية حق  التنظيم والمفاوضة الجماعية، و (87)رقم  1948 ، لسنةالتنظيم النقابي
  6(. 98 )رقم

                         لى البقاء على اط الع، كما                      ، إذ يحتاج العم ال إ   ا        حيوي       ا                                              يعتب ر الحوار االجتماعي على مستوى الشركة أمر  •
وإبالغهم بشأن أثر الوضع على شروط عملهم والخطوات التي يمكن أن   م             تتم  استشارته جب أن ي

  7                                                        يت خذوها لضمان حمايتهم الخاصة ويساهموا في احتواء الوباء.

 منع فقدان الوظائف والمحافظة على مستويات الدخل

 ؟الئقلاالعمالة والعمل        وتعز ز  نتعاشما هي اإلجراءات األساسية التي تسمح باال 

.  19- كوفيد كنتيجة لجائحة مليون وظيفة في العالم  25                                        تقد ر منظمة العمل الدولية إمكانية فقدان  •
  1964 ، لسنةتفاقية سياسة العمالةال    ا  وفق                                           وتعزيز عمالة كاملة ومنت جة ومختارة بحر ية )    ا             فللمضي  قدم

لتحقيق استقرار األنظمة االقتصادية ومعالجة مشاكل                                ال بد  من تضمين تدابير انتقائية  8( (122)رقم 

 

 .  205)د( من التوصية 8الفقرة  5
 . 205من التوصية  25ة الفقر  6
                            اتفاقية ممثلي العم ال، لسنة و  (94 )رقم 1952                                                      توصية التشاور والتعاون بين أصحاب العمل والعم ال، لسنة            انظر مثال ،  7

 .(143)رقم  1971                            توصية ممث لي العم ال، لسنة  ، ويدعمهما اإلرشاد المتوفر في (135قم )ر  1971
 .( 122)رقم    1964ة، لسنة اتفاقية سياسة العمالالمادة األولى من  8

file://///ad.ilo.org/gva/USER/V-USER-02/martine/Freedom%20of%20Association%20and%20Protection%20of%20the%20Right%20to%20Organise%20Convention,%201948%20(No.%2087)
file://///ad.ilo.org/gva/USER/V-USER-02/martine/Freedom%20of%20Association%20and%20Protection%20of%20the%20Right%20to%20Organise%20Convention,%201948%20(No.%2087)
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_738742/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312267:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312267:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312432:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312481:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312267:NO
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شة  عيالمالي والنقدي التي تهدف إلى تحقيق استقرار في سبل المحفيز ر التيلة، بما في ذلك تدابالعما
  9المحافظة على استمرارية األعمال التجارية.  عن      فضال  والدخل 

                                               تمكين االنتعاش أن يتضم ن تدابير فوري ة للحماية  ل                                                    ال بد  للنهج المتعد د المسارات والذي يتم  على مراحل   •
  10ش االقتصادي المحلي.النتعا                          عز ز، من بين أمور أخرى، اة والعمالة، من شأنها أن تاالجتماعي 

                                              المحافظة على مستويات الحد  األدنى لألجور أهمية    يتكتس                            وضع يشوبه انكماش اقتصادي ،    في إطار •
                                                        بشكل عام بإمكانها أن تحمي العم ال الذين هم في وضع ضعيف                                   خاصة، إذ إن  الحدود الدنيا لألجور

  11صادي.وتساهم في االستقرار االقت                          تخف ض الفقر، وتزيد الطلب و 

 أو إنهاؤه؟  االستخدامتعليق             في حال تم    يحدث ماذا 

أو ألسباب  19-كوفيد ضها أو إنهاؤها بسبب تأثير أزمة                            يتم  تعليق وظيفتهم أو تخفي                   إن  العم ال الذين  •
سارة  أو مساعدات للتعويض عن الخمتعلقة بالصحة والسالمة، يجب أن يستفيدوا من إعانات بطالة 

  ، لسنة ض بالعمالة والحماية من البطالةو تفاقية النهال    ا  ، وفقنتيجة لهذا الوضع الحاصلة في إيراداتهم
 .12( 168)رقم  1988

 

توصية سياسة العمالة )أحكام    من  10و  6، و1والفقرات    ( 122)رقم    1964سياسة العمالة، لسنة    وصيةلتق  رفوالم  8ة  قر الف  9
 . (169)رقم   1984ة(، لسنة تكميلي

 . 8، الفقرة 205التوصية  10
                               يمكن أن توف را إرشادا  في هذا   135التوصية رقم و  (131)رقم  1970اقية تحديد المستويات الدنيا لألجور، لسنة اتف 11

، المعتمد في الدورة الثامنة والتسعين he crisis: A Global Jobs PactRecovering from t   ا  المجال )انظر أيض
   (.23، الفقرة 2009حزيران/يونيو  19لمؤتمر العمل الدولي، جنيف، 

اتفاقية من    4                   وانظر أيضا  الجزء    ،(168)رقم    1988اتفاقية النهوض بالعمالة والحماية من البطالة، لسنة  من    10المادة    12
   (. 102)رقم  1952الضمان االجتماعي )المعايير الدنيا(، لسنة 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312460:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C131
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R135
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R135
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R135
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/previous-sessions/98thSession/texts/WCMS_115076/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312313:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C102
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C102
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تدابير للنهوض بالعمالة، بما فيها خدمات  في االستفادة من                                         يتمت ع العم ال الذين فقدوا وظائفهم بالحق  •
  13جهم في سوق العمل.                      مهني  بهدف إعادة إدماريب الوالتد  االستخدام

على   (158)رقم  2198 ، لسنةقية إنهاء االستخدامفاات                      االستخدام الفردي، تنص                      في ما يتعل ق بإنهاء •
بمقدرة  جود سبب صحيح لهذا اإلنهاء يرتبط                      ال يمكن إنهاؤه إال  بو  خدام عامل، كمبدأ أساسي،ن استأ

عن العمل بسبب    المؤقت                   وال يشك ل التغي ب    14العامل أو بسلوكه أو يستند إلى مقتضيات تشغيل المرفق.
  15إلنهاء االستخدام.    ا  مشروع    ا  مرض أو مسؤوليات عائلية سبب

الذي ينوي القيام                     على أن  صاحب العمل  158قم                         الجماعي، تنص  االتفاقية ر  صلبالف             في ما يتعل ق  •
                                                                                       هاء استخدام ألسباب اقتصادية ينبغي أن يزو د ممث لي العم ال بالمعلومات المتصلة بذلك )بما  بعمليات إن

والفترة                                                                                          فيها أسباب إنهاء االستخدام الذي سيجري، وعدد وفئات العم ال الذي يرج ح أن ي نهى استخدامهم
                                                     للقوانين والممارسات الوطنية، وبأسرع ما يمكن، للعم ال     ا  لك( وأن يتيحوا، وفقالتي سيجري أثناءه ذ 

إلى                                                                                         المعنيين فرصة الستشارتهم بشأن التدابير التي ينبغي ات خاذها لتجن ب أو تخفيض حاالت التسريح 
وخاصة                              تسريح على العم ال المعنيين،                                                          أدنى حد  ممكن، والتدابير الالزمة لتخفيف اآلثار الضار ة ألي  

على ضرورة إخطار السلطة المختصة، كما هو      ا                       كما تنص  االتفاقية أيض 16لهم. بديل  عملإيجاد 
  17مرتقب، عند التفكير في عمليات إنهاء استخدام.

كافة األطراف          على أن   (166)رقم  1982 ، لسنةتوصية إنهاء االستخدام             اإلطار، تشد د في هذا 
تصادي                                                                              المعنية يجب أن تسعى إلى تجن ب أو تخفيض حاالت إنهاء االستخدام ألسباب ذات طابع اق

لمنشأة أو الهيئة، وإلى تخفيف  أو هيكلي أو ما شابههما، دون اإلضرار بكفاءة تشغيل المؤسسة أو ا
 

  1988الة، لسنة توصية النهوض بالعمالة والحماية من البطمن  2                    . انظر أيضا  الفقرة 168من االتفاقية  9-7        المواد   13
 . (176)رقم 

 . 158من االتفاقية  4المادة  14
من االتفاقية  8والمادة  142-136، الفقرات                       بشأن الصرف غير المبر ر 1995 لعامة لسنةالدراسة االستقصائية ا  15

 .  156 رقم
 . 158من االتفاقية  13المادة  16
 . 158من االتفاقية  14المادة  17

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312303:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312504:NO
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09661/09661(1995-82-4B).pdf
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                       كما تنص  على أن تساعد                                                        على العامل أو على العم ال المعنيين نتيجة لهذه األسباب.  الضارةاآلثار 
ة األطراف في البحث عن حلول للمشاكل التي تنشأ عن إنهاء ا   18الستخدام.                                                                     السلطة المختص 

                                    ماذا عن الخفض الموق ت لساعات العمل؟ 

 الكسب ال الذين يواجهون مشكلة فقدان                   طالة لتشمل العم  وسيع إعانات البلت  تدابيرومات               أن تت خذ الحك  ينبغي
أو نقصه   وقف الكسب                                                        الجزئية، خاصة في حاالت الخفض الموق ت في ساعات العمل، وت البطالةبفعل 

  19                     بسبب وقف موق ت للعمل.

   ماذا عن دفع األجور؟

عند انتهاء عقد  و   .   ا                  دفع األجور دوري  على ضرورة    (95)رقم    1949  ، لسنةاتفاقية حماية األجور      تنص    •
ي مهلة ف                                                                                   استخدام، تجري تسوية نهائية لكل  األجور المستحق ة وفق األصول أو في حال لم يحد د ذلك،  

  20عقولة. زمنية م

 فالس؟ ألجور في حال اإلماذا عن حماية ا

حماية    اتفاقية          (، تنص  19-كوفيد   لجائحة)بما في ذلك كنتيجة       ا                                  إفالس منشأة ما أو تصفيتها قضائي  عند   •
سبة لما لهم من أجور غير  ن                                         على أن يعامل العم ال كدائنين ممتازين بال  (95)رقم    4919  ، لسنةاألجور

 21الوطنية المطبقة. مدفوعة ومحمية من القوانين 

 

 . 166من االتفاقية  19الفقرة  18
 . 168من االتفاقية  10المادة  19
 . 95من االتفاقية  12المادة  20
 . 95تفاقية من اال 11المادة  21

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312240:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312240:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312240:NO
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                          السالمة والصحة المهني تان

                 خالل تفش ي المرض؟فعله                                ما الذي يتوج ب على أصحاب العمل 

والحمائية باالعتبار   ير الوقائيةذ كل التداب                       الشاملة لضمان أن تت خ   ع أصحاب العمل بالمسؤوليةيضطل •
  8119 ، لسنةاتفاقية السالمة والصحة المهنيتينلتقليص المخاطر المهنية إلى أدنى مستوى )

                    د  الممكن والمعقول، روا، عند االقتضاء، وإلى الح                              وي طلب من أصحاب العمل أن يوف  . 22((515 )رقم
  23.تكلفة                                                                ما يكفي من المالبس والمعد ات الواقية من دون أن يتكب د العامل أي  

يضطلع أصحاب العمل بمسؤولية توفير المعلومات المناسبة والتدريب المالئم حول السالمة والصحة   •
؛ وتأمين تدابير  25بعملهم لسالمة المهنيتين المتصلة                            العم ال عن جوانب الصحة واشارة  واست  ؛24المهنيتين 

  .27العمل بشأن أي حاالت أمراض مهنية                 ؛ وإبالغ مفت شية26للتعامل مع حاالت الطوارئ 

                                        ما هي حقوق العم ال وواجباتهم خالل األزمة؟ 

السالمة والصحة المهنيتين   التزامات ية عليهم أن يتعاونوا في تمكين صاحب العمل من تأد         العم ال  •
                                                                   تدابير السالمة المت خذة، وأن يعتنوا عناية معقولة بسالمة اآلخرين )بما  لثلوا  الملقاة على عاتقه، وأن يمت 

 

                                      : "ي طل ب من أصحاب العمل أن يؤم نوا،       بأن   (155)رقم  1981المهنيتين، لسنة السالمة والصحة اتفاقية  من  16المادة  22
                                                   الخاضعة إلشرافهم مأمونة وال تشك ل خطرا  على الصحة."أماكن العمل ]...[                                      إلى الحد  الممكن والمعقول، أن تكون 

 . 155من االتفاقية  21( والمادة 3)16المادة  23
   .155ة )ج( و)د( من االتفاقي19المادة  24
 . 155)هـ( من االتفاقية  19المادة  25
 . 155من االتفاقية  18المادة  26
التفاقية السالمة   2002بروتوكول العام من  4والمادة  (81)رقم  1947اتفاقية تفتيش العمل، لسنة من  14المادة  27
 . 1981حة المهنيتين، لسنة صوال

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C155
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C155
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C155
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312226:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312338:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312338:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312338:NO
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يستخدموا أجهزة السالمة                                                             في ذلك تجن ب تعريض اآلخرين لمخاطر خاصة بالصحة والسالمة(، وأن 
  28                           ومعد ات الحماية بشكل صحيح. 

  29ل.                                 نيتين أي  مصاريف يتحم لها العم ا                               ت خاذ تدابير السالمة والصحة المه      ت ب اال ير  •
                                                                                             ينبغي أن توكل أي تدابير في أماكن العمل إلى العم ال أن يبل غوا رؤساءهم المباشرين عن أي  حالة   •

مل  لحياتهم أو صحتهم. وال يمكن صاحب الع     ا  وخطير     ا  وشيك    ا  تهديد                                 يعتقدون لسبب معقول، أن ها تشك ل
                                                          عمل يستمر  فيه تهديد وشيك وخطير للحياة أو الصحة حتى يت خذ                                    أن يطالب العم ال بالعودة إلى موقع

  30تدابير عالجية، عند االقتضاء.
  31                                                                                     نبغي أن يط لع العم ال بطريقة كافية ومالئمة على المخاطر الصحية التي ينطوي عليها عملهم. ي •

                                 للعم ال حق  في االنسحاب من العمل؟هل 

لحياته أو      ا  وخطير     ا  وشيك    ا                           بب معقول أن ه يشك ل تهديد للعامل االنسحاب من موقع عمل يعتقد لس      يحق   •
  32                                                                                صحته. وعندما يمارس أحد العاملين هذا الحق  يحظى بالحماية من أي  عواقب غير صائبة. 

 

 

 . (164)رقم   1981ين، لسنة المهنيت والصحة  توصية السالمةمن  16والفقرة  155من االتفاقية  19المادة  28
 . 155من االتفاقية  21المادة  29
 . 155)هـ( من االتفاقية 19المادة  30
 . (171)رقم   1985خدمات الصحة المهنية، لسنة  توصية من 22الفقرة  31
                                                                               ت لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات إلى أن ه في عدد من البلدان،  . أشار 155من االتفاقية  13المادة  32

ن ممارسة الحق                                                                                     المعني  بطبيعته تأثير على ممارسة الحق في إيقاف العمل. مثال  في عدد من البلدان، ال يمك  قد يكون للعمل
                                                                                      مل في حال كان الخطر حالة طبيعية في إطار العمل )كما هي الحال مثال  مع رجال اإلطفاء(؛ في  في االنسحاب من الع

                                                           ي حال ارتفع مستوى الخطر الذي يعتب ر ذات ضرر حاد  ارتفاعا                                                    هذه حاالت، ال يمكن للعمال أن يرفضوا هكذا عمل إال  ف
الدراسة االستقصائية  من    149                            ر بكثير. انظر مثال ، الفقرة                                   ن  خطر الضرر قد أصبح مرج حا  أكث                             ملموسا  في حالة معي نة، أي أ

   .2009لعام  مة المهنيتينلصحة والسالالعامة بشأن ا

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312502:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312502:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312509:NO
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/previous-sessions/98thSession/ReportssubmittedtotheConference/WCMS_103485/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/previous-sessions/98thSession/ReportssubmittedtotheConference/WCMS_103485/lang--en/index.htm
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 ؟    ا        مهني      ا  مرض 19-كوفيد هل يمكن تصنيف 

          المهني ،                                         ، في حال أصيب العامل بها أثناء تعر ضهواالضطرابات النفسية الالحقة باإلصابة  19-كوفيد  •
عن العمل   ظروف وباتوا عاجزين                                إن  العم ال الذين يعانون هذه ال  33                 األمراض المهني ة.   من يمكن اعتبارها  

                                                                                      كنتيجة ألنشطة متصلة بالعمل، يجب أن يحق  لهم بالتعويض النقدي وبالرعاية الطبية واإلعانات  
                   ن  أعضاء عائلة أي  كما أ .(121)رقم  6419 ، لسنةإصابات العمل اتفاقية المرتبطة بها كما يرد في

 انات بإع                                  إطار أنشطة متصلة بالعمل يحق  لها                   بعد أن أ صيب به في  19- كوفيد              شخص توف ي من 
  34سم الدفن.نقدية، وكذلك هبات أو إعانات لمرا

 ؟ ماذا عن الوصول إلى الرعاية الصحية 

، وللفترة المطلوبة، بالوصول إلى الرعاية الصحية  19- كوفيد ب ن يحظى األشخاص المصابون يجب أ •
ة  رعاية الطبيب العام، ورعايالمناسبة والخدمات ذات الطابع الوقائي والعالجي، بما في ذلك 

 

بأن تشمل القائمة   توصي ( 194)رقم  2002وصية قائمة األمراض المهنية، لسنة بتمن المرفق الخاص  1.3.9ة الفقر  33
التعويض( من بين أمور أخرى، األمراض التي  تسجيل، واإلخطار، وإن أمكن                                              الوطنية لألمراض المهني ة )ألغراض الوقاية، وال

                                            ر بطريقة علمية أو يحد د بطرق مناسبة للشروط                                                                   تتسب ب بها العوامل البيولوجية في مكان العمل وحيث ي ثب ت رابط مباش
ذي يصاب به العامل. وتشير                                                                                   والممارسة الوطنية، بين التعر ض للعوامل البيولوجية الناجم عن أنشطة العمل والمرض ال

ض                                                                                                          لتوصية إلى ضرورة األخذ، في إطار تطبيق هذه الالئحة، بدرجة التعر ض ونوعه والعمل أو المهنة التي تثير خطر تعر  ا
                                  معي نا ، عندما يكون ذلك مناسبا . 

        وأيضا    18، و 10، و9، و8، و6           ، المواد   (121)رقم  1964اتفاقية إعانات إصابات العمل، لسنة  انظر بصورة خاصة  34
توصية قائمة األمراض  من المرفق إلى    2.4.1و   2.1.12الفقرات    ( 121)رقم    4196إصابات العمل، لسنة    وصية إعاناتت

 .(194)رقم  2002، لسنة ةالمهني

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312266:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312532:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312266:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312459:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312532:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312532:NO
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الضرورية؛ واالستشفاء حيث الضرورة؛                  عد ات الصيدلي ة  ت وخارجها(؛ والماالختصاصي )في المستشفيا 
  35وإعادة التأهيل الطبية. 

                                                               ادات معيارية حول حماية العم ال من المخاطر البيولوجية في العمل؟ هل من إرش

                       ل وقائية في ما يتعل ق  تدعو االتفاقيات العامة بشأن السالمة والصحة المهنيتين إلى اعتماد أعما •
                                     ال تتضم ن مجموعة معايير العمل الدولية   ، ولكن في الوقت الحاضر،36في العمل  بالمخاطر البيولوجية

                                                                                  شاملة تشد د بصورة محد دة على حماية العم ال أو بيئة العمل من المخاطر البيولوجية.      ا  أحكام

لهذه الكائنات مؤذية لصحة اإلنسان.                                      هي عبارة عن كائنات أو منتجات عضوي ة المخاطر البيولوجية •
يا، والفيروسات، والتوكسينات، والحيوانات. يمكن أن  ر ة البكتياع الرائجة للمخاطر البيولوجياألنو تشمل و 

، والسرطان العدوى                                                                           تتسب ب بمجموعة من المفاعيل الصحية التي تتراوح بين التهي ج والحساسي ات إلى 
         ة، مثال   وجي                                          اعات معر ضون أكثر من غيرهم للعوامل البيول                                 وأمراض أخرى. والعم ال في بعض القط

                                                    إدارة الصرف الصحي والنفايات )بما في ذلك مثال  تفكيك  و الزراعة، و لصحية، ا ةالعاملون في الرعاي
  السفن(.

 

(، 8و 5، و4)الفقرات  (202)رقم  2020، لسنة ت الوطنية للحماية االجتماعيةاألرضياتوصية انظر بصورة خاصة  35
فاقية الضمان  اتن والجزء الثاني م (130)رقم  1969اتفاقية الرعاية الطبية وإعانات المرض، لسنة الجزء الثاني من 

 . (102)رقم   1952االجتماعي )المعايير الدنيا(، لسنة 
المختصة يجب أن تضمن )مع األخذ بالشروط واإلمكانات الوطنية( االعتماد                  على أن  السلطات  155                     مثال ، تنص  االتفاقية    36

)و((.  11                                                  لوجية في ما يتعلق بالخطر على صحة العم ال )المادة  التدريجي أو توسيعات األنظمة الكفيلة بفحص العوامل البيو 
                 بعض الحماية ضد                  تتضم ن أيضا    ة                              . كما أن  بعض العناصر القطاعي155االتفاقية  )ب( من  12)أ( و 5                     انظر أيضا  المادتين  

توصية  و  (120 )رقم  1964الصحية )التجارة والمكاتب(، لسنة توصية القواعد المخاطر البيولوجية و/أو األمراض المعدية: 
اتفاقية السالمة  و   (167 رقم)  1988اتفاقية السالمة والصحة في البناء، لسنة  و ،  (157)رقم    1977لعاملين بالتمريض، لسنة  ا

توصية  و  (184)رقم  2001الصحة في الزراعة، لسنة اتفاقية السالمة و و  (176 )رقم 1995والصحة في المناجم، لسنة 
   . (,MLC 6200) 2006اتفاقية العمل البحري لعام و  (192)  1200السالمة والصحة في الزراعة، لسنة 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:3065524:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312275:NO
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                                                                                       يجب االعتراف ببعض العوامل البيولوجية كسبب لمرض مهني  في حال تعر ض ناجم عن أنشطة متعلقة   •
عتمدة على الصعيد الوطني( بين  أخرى م لطرائق    ا  )أو وفق    ا                            ا ي ثب ت رابط مباشر علمي  بالعمل. وعندم

                                                                                        التعر ض لعوامل بيلوجية ناجمة عن أنشطة متعلقة بالعمل ومرض أصاب العم ال، يستحس ن أن يتم   
  خطار بها واإلها وتسجيلمن األمراض المهنية                                             االعتراف بهذا المرض كمرض مهني  ألغراض الوقاية 

 37.عنها ويض لتعوا

               فالمنظ مة تنظر فجوة تنظيمية.       ا        حالي    38ا األخطار البيولوجية        تسب ب بهض التي تمن األمرا  الوقايةتشوب   •
على      ا  اآلن في اقتراحات لوضع أداة جديدة تعالج األخطار البيولوجية كافة. كما يعمل المكتب أيض 

ادات هذه أن من شأن المعيار واإلرشاألخطار البيولوجية. و حول       فني ةدعم وضع إرشادات توجيهية 
الوقاية من الحوادث واألضرار الصحية  والصحة المهنيتين، أي المركزي لسياسة السالمة تدعم الهدف 

                                                                                        الناتجة عن العمل بالحد  من أسباب المخاطر التي تنطوي عليها بيئة العمل إلى أقصى حد  ممكن  
  39ومعقول.

 

(  121)رقم   1964                                          (. انظر أيضا  اتفاقية إصابات العمل، لسنة  194)رقم   2002 ة األمراض المهنية، لسنةتوصية قائم 37
   .1980                 المعد ل في العام  1وجدولها 

توصية  (. في ما عدا الجمرة الخبيثة التي تغطيها3)رقم  1919الجمرة الخبيثة، لسنة  الوقاية من ية                تم ت مراجعة توص 38
مجموعة العمل الثالثية بشأن آلية مراجعة   مراجعة المعيار في إطار      تم ت،  (3)رقم    1919الجمرة الخبيثة، لسنة    الوقاية من

يولوجية                                                                                                    واعت بر ضي ق النطاق إن لناحية الحماية من الجمرة الخبيثة بصورة خاصة أو لناحية الحماية من األخطار الب  المعايير
 من خالل أداة تعالج األخطار البيولوجية.   3                                    بصورة عامة. وت قتر ح مراجعة التوصية 

 (.  155)رقم  1981فاقية السالمة والصحة المهنيتين، لسنة ( من ات2) 4لمادة ا 39

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312341:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312341:NO
https://www.ilo.org/global/standards/WCMS_449687/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/WCMS_449687/lang--en/index.htm
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  صوصيةوحماية الخ ضدهالحماية منع التمييز و 

  ؟المسائل المتعلقة بالخصوصية ماذا عن 

إلى   (171)رقم  8519 ، لسنةخدمات الصحة المهنيةال توصيةالمراقبة الصحية، تشير  لنسبة إلىاب •
غراض                               أال  تستخد م المراقبة الصحية أل                                  ة لحماية خصوصيات العم ال ولضمان                ماد أحكام معي نضرورة اعت

  40                                                  التمييز أو بأي  طريقة أخرى تسيء إلى مصالح العم ال.

                                       ماذا عن التمييز، والتغر ض وكره األجانب؟ 

ص  سيما حيال األشخاكره األجانب، ال                                                                من المرج ح أن تتبع فترة تفش ي الوباء حوادث متعل قة بالعنصرية و  •
                            تفش ى فيها الفيروس أكثر من  ن من بلدان مي                    معي نة واألشخاص القاد  الذين ينتمون إلى خلفيات إثنية

التمييز  اتفاقية                                                                          غيرها من المناطق. ولكن تجدر اإلشارة إلى أن  العرق هو أحد األسس التي وردت في 
التمييز في كافة جوانب االستخدام   تحظر(، التي 111)رقم  1958 ، لسنة)في االستخدام والمهنة(

                                                                          عدة التحر ش المباشر أو غير المباشر والقائم على التمييز أو غير القائم على  هذه القا . وتشمل  ةوالمهن
              عندما يتعر ض   يحدث                  والتحر ش العنصري  41                                            التمييز، وبصورة خاصة التحر ش على أساس العرق.

على أساس العرق من شأنه المساس    ك آخري سلو أ                    ي  أو غير شفهي  أو                        شخص لسلوك جسدي  أو شفه
  42                                                           خلق بيئة عمل مره بة أو عدائي ة أو مذل ة لمتلق ي هذا السلوك.بكرامته أو 

 

قة                                                  أحكاما  إضافية حول حماية البيانات الشخصية المتعل 171. تتضمن التوصية 171( من التوصية 2)11الفقرة  40
قييمات يمكن أن  (؛ "إن البيانات الشخصية المتعلقة باالت14بالتقييمات الصحية التي تجريها المرافق الصحية المهنية )الفقرة 

                                                                            من العامل المعين". وتحتوي مدو نة ممارسة منظمة العمل الدولية لحماية البيانات                                      تنق ل إلى آخرين فقط بموافقة مستنيرة
 على إرشادات مفيدة في هذا الموضوع.  1997الشخصية للعمال، لسنة  

 .( 111)رقم    1958اتفاقية التمييز )في االستخدام والمهنة(، لسنة  41
(  CEACRالدولية )                                                                                       المالحظات العامة للجنة الخبراء المعني ة بتطبيق االتفاقيات والتوصيات التابعة لمنظمة العمل  42

 . 111واالتفاقية رقم 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312509:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312256:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:3996050,,,2018
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:3996050,,,2018
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والحماية من التمييز في   43                                       القانون التمييز على أساس الوضع الصح ي.  يحظرفي بلدان كثيرة،  •
(، يمكن  ة        فيروسي   بعدوى بة                                                               االستخدام والمهنة على أساس "الوضع الصح ي" )بما في ذلك عند اإلصا

           حال تضم ن   في (111)رقم  5819 ، لسنةة التمييز )في االستخدام والمهنة(اقياتف                   اعتبارها مغط اة في 
وكمبدأ  44التمييز.  لحظرقية كأساس إضافي ذلك اإلطار القانوني الوطني للدول المصادقة على االتفا 

قانونية وعملية لمنع التمييز على أساس الوضع                                                وحيث ي غ ط ى الوضع الصح ي، يجب ات خاذ تدابيرعام،  
                     وحماية العم ال منه. حي الص

                                                                                            تجدر اإلشارة إلى أن  االتفاقية تقر  فعال  بإمكانية ات خاذ تدابير خاصة، بعد التشاور مع الشركاء   •
                                     بأن هم في حاجة إلى حماية أو مساعدة      ا              ي عتر ف عموماالجتماعيين، لمراعاة احتياجات خاصة ألشخاص  

على      ا  أيض 111                             إضافة إلى ذلك، تنص  االتفاقية  45                                            صة، وال تعتب ر هذه التدابير من قبيل التمييز. اخ
                                                                                              أن  أي  تفريق أو استبعاد أو تفضيل على أساس مؤه الت يقتضيها شغل وظيفة معي نة ال ي عتب ر من قبيل  

                          ل تقييدي، لتجن ب أي  قيود                                                 الحيوي  اعتبار أن  هذا االستثناء يجب أن يفس ر بشك من ولكن 46التمييز. 
تجدر      ا                                                          اية )من المطلوب النظر بإمعان في كل  حالة فردي ة(. وأخير الحم                     غير مستحقة تفر ض على 

.    ا           ء عالمي  ، مع انتشار الوبااالعتبارات الجنسانية                                                      اإلشارة إلى وقع التدابير المت خذة لمكافحة الجائحة على  
تطبيق  إلى  ( 205)رقم  2017 ، لسنة من أجل السالم والقدرة على الصمود توصية العمالة والعمل الالئقتدعو و 

          الحالي ،   وفي السياق 47االستجابات لمواجهتها وتنفيذها ورصدها وتقييمها. منظور جنساني في تصميم  
مارسة ال تزال  راب االجتماعي واالقتصادي إذ هي في الم                                    ن المتوق ع أن تتحم ل المرأة عبء االضطم

                                                                                                تقوم بتقديم الرعاية أكثر من الرجل. فعندما ينتج عن تفش ي الفيروس إقفال للمدارس، وتقييد للتنق ل،  
عبء المزيد من المسؤوليات في                                                             ر ض األقرباء المسن ين للخطر، قد يتحت م على المرأة أن تتحم لويع

مساواة عدم العلى أوجه     ا         إضافي      ا  تفرض ضغط هذه الجائحةأ عن ات التي تنشالمنزل حتى. فالتحدي
 

 ألبانيا، وكرواتيا، وفرنسا، وكينيا، وليبيريا، والمكسيك، والنيبال وتوغو.   :    ثال  م 43
        ( أن ه  CEACRاعتبرت لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات ). 111)ب( من االتفاقية ( 1)1             وفقا  للمادة  44

                                  عم ال إلى أن  التشريعات والسياسات عندما تشير معلومات صادرة عن الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات ال
ر مع الشركاء االجتماعيين، استفادت الحكومة من اإلمكانية                                                                 المتعل قة بالتمييز القائم على أسباب إضافية قد اعت مدت بعد التشاو 

 ()ب(.  1)1المرتقبة في المادة  
 . 111( من االتفاقية 2) 5المادة  45
 . 111( من االتفاقية 2) 1المادة  46
 . 205من التوصية  8الفقرة  47

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:3330503:NO
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                                                                                               القائمة. ففي حال عدم توف ر تشارك متساو  للمسؤوليات العائلية أو العمل المنزلي أصال ، فالمرأة هي  
،                                                وتأمين التزو د بالطعام والمواد  األخرى في المنزل                                           التي ستكون مسؤولة عن مهام  الدراسة عن بعد، 

حسب مقتضى الحال،         تضم ن، ألزمة يجب أن ت ل                                            والتكي ف بصورة عامة مع هذه األزمة. فاالستجابة 
  48                                                    وشامال  لالحتياجات من منظور واضح للمساواة بين الجنسين.    ا        منس ق    ا  تقييم

  حقوق اإلجازة وترتيبات العمل الخاصة

                        ازة مرضي ة مدفوعة األجر؟            الحق  في إج           هل للعم ال 

                                                         يجب أن يحق  لهم إجازة مدفوعة األجر أو إعانات مرضي ة طالما  19-كوفيد بلذين أصيبوا               إن  العم ال ا •
  49عن العمل، للتعويض عن تعليق كسبهم كنتيجة لذلك.    ا  هم يعانون عجز 

                                            ماذا عن التغي ب عن العمل بسبب الحجر الصحي؟

ة أو  رعاية الطبية الوقائي                              غراض الحجر الصح ي أو ألغراض ال                  تغي بون عن العمل أل                    إن  العم ال الذين ي •
ة الطبية وإعانات  الرعاي توصية                                                              العالجية والذي ع ل ق أجره يجب أن يحظى بإعانات نقدية )مرضي ة( )

  50(.(134)رقم   6919 ، لسنةالمرض 

 ماذا لو مرض أحد أعضاء عائلتي؟ 

أو أي عضو آخر من أعضاء   –ل يعيله                                                     يجب أن يتمك ن العامل ذو المسؤوليات العائلية بصدد طف •
مرض                                   من الحصول على إجازة تغي ب في حال  – عائلته المباشرين الذين يحتاجون إلى رعايته أو إعالته  

 .51(165)رقم    8119  ، لسنة                                     توصية العم ال ذوي المسؤوليات العائلية  أحد أعضاء عائلته، كما يرد في

 

  1951اتفاقية المساواة في األجور، لسنة من  2و 1                                 . انظر أيضا ، مثال ، إلى المادتين 205من التوصية  9الفقرة  48
 .  156من االتفاقية  6- 1            ؛ والمواد   111من التوصية  2و 1ن ؛ والمادتي(100 )رقم

 .  102من االتفاقية  3والجزء  130فاقية من االت 3انظر بصورة خاصة إلى الجزء  49
 .(134)رقم   1969توصية الرعاية الطبية وإعانات المرض، لسنة   من 8الجزء  50
 . (165)رقم   1981                                            توصية العم ال ذوي المسؤوليات العائلية، لسنة ( من 2( و)1)23الفقرة  51

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312472:NO
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ها                                  احتياجات العم ال الخاصة، بما فيفي الحسبان          أن تؤخ ذ ، ينبغي    ا  ومالئم    ا        عملي      ا                     كل ما كان ذلك ممكن •
 52.عائلية، في ترتيبات نظام العمل في النوبات وفي ترتيبات العمل الليليتلك الناجمة عن المسؤوليات ال

  53                                                                    كما يجب مساعدة العم ال الذين عليهم أن يرعوا أحد أعضاء أسرتهم المريض.

  له بها؟                    ل اإلجازة التي يحق                                     هل يمكن أن ي طلب من العامل أن يستعم

السنوية    إجازتهمخدموا                           بالطلب من العم ال أن يست                    بشكل أحادي  الجانب لعمل و                       ينبغي أال  يقوم أصحاب ا •
اتفاقية اإلجازة       تنص                                                          ت الضرورة منح إجازة كتدبير احترازي  لتجن ب تعر ض محتمل: في حال اقتض

                     يح د دها أصحاب العمل                      على أن  فترات اإلجازة  (132)رقم  7019 ، لسنةمدفوعة األجر )مراجعة(
                                                                                      العامل. وي راعى في تحديد الفترة التي يمكن خاللها القيام باإلجازة متطلبات العمل وإمكانات   بالتشاور مع

  54لراحة واالستجمام. ا

 إلى ترتيبات العمل عن بعد؟                                هل تتطر ق معايير العمل الدولية 

                                                                                        يستعم ل العمل عن بعد في كثير من الشركات والمؤسسات العامة كوسيلة لتجن ب انتشار الفيروس.  •
براء                    ، إال  أن  لجنة الخ إلى مسألة العمل عن بعد                                                   صحيح أن  معايير العمل الدولية لم تتطر ق بشكل خاص 

الدراسة ك  وكذلأدوات أوقات العمل  بشأن    لعامةالدراسة االستقصائية ابعد في إطار    عالجت العمل عن
  .55رة ي                     الئق في ظل  ظروف متغ  اللعمالة والعمل بشأن ا  االستقصائية العامة

 

 . 165من التوصية  19الفقرة  52
 . 134من التوصية  10الفقرة  53
صدد، تشير لجنة الخبراء  . في هذا ال (132)رقم  1970اتفاقية اإلجازة مدفوعة األجر )مراجعة(، لسنة من  10المادة  54

                    ، إلى أن  الهدف من  1984ة العامة لسنة ( في دراستها االستقصائيCEACRة بتطبيق االتفاقيات والتوصيات )المعني
                                                                                                                   اإلجازات وهو منح العم ال فترة دنيا للراحة واالستجمام يحق ق بالشكل األمثل عندما ت من ح هذه اإلجازات في الوقت الذي يناسب 

   (.275قرة العامل )الف
، الذي                          لالئق في ظل  ظروف متيغ رةالعمالة والعمل بشأن ا الدراسة االستقصائية العامة  من  623-614الفقرات انظروا  55

            د وسي ئاته.ترتيبات العمل عن بع                يشد د على منافع 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312277:NO
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 ؟ حاالت الطوارئ الدولية أثناء  المرونة في معايير العمل

القاهرة"  قوة                                                                                           العمل الدولية بالمرونة وبالقدرة على التكي ف مع أوضاع متنوعة. فهي توف ر المرونة في حاالت "ال معايير       تتمي ز 
 لزامي.                                                    أو الطوارئ، مثال  في ما يتعلق بأوقات العمل والعمل اإل

 ؟ حاالت الطوارئ الوطنية                                       االستثناءات لساعات العمل العادي ة أثناءماذا عن 

المختصة                           إلى أن  السلطة أو الهيئة  (116)رقم  6219 ، لسنةتوصية تخفيض ساعات العملتشير  •
العمل العادية  السماح فيها باستثناءات لساعات                                تحد د الظروف والقيود التي يمكن                   في كل  بلد يجب أن

ض عن الوقت الضائع  يفي حال ضغط العمل االستثنائي؛ أو في حال التعو  أو  في حال القوة القاهرة؛
 56ة. نتيجة التوقف الجماعي عن العمل بسبب الكوارث وفي حاالت الطوارئ الوطني

                                                هل من استثناءات للعمل اإللزامي  أثناء أزمة وباء؟  

(، يرد تعريف   (29)رقم  3019 ، لسنةاتفاقية العمل الجبري معايير العمل الدولية )ال سيما بموجب  •
وارئ، بما في ذلك حاالت الوباء التي يمكن  حاالت الط                                   الجبري ال يتضم ن العمل أو الخدمة في  للعمل

  57                                                       أن تعر ض وجود أو رفاه السكان بكاملهم أو جزء منهم للخطر.
ولكن خالل هذه الحاالت االستثنائية، ال يمكن تطبيق العمل الجبري بشكل غير تمييزي ومن دون   •

     ا     ح د    ي          د  وأن  برائها، ال  والهدف من و                                                        من السلطات المختصة. كما أن  مد ة ومدى الخدمة الجبرية،  مراقبة
  58بما هو مطلوب بشكل دقيق بفعل ضرورات الوضع.

 

 . (116)رقم    1962توصية تخفيض ساعات العمل، لسنة   من ( 6( إلى )3)ب()14لفقرة ا 56
 . (29)رقم  1930اتفاقية العمل الجبري، لسنة  ()د( من2) 2المادة  57
التفاقيات األساسية في ما يتعلق بالحقوق في العمل على ضوء إعالن  بشأن ا، الدراسة االستقصائية العامة 280الفقرة  58

التفاقيات األساسية المتعلقة بشأن االدراسة االستقصائية العامة  بشأن العدالة االجتماعية لعولمة عادلة.  منظمة العمل الدولية  
 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R116
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312174:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R116
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312174:NO
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/previous-sessions/101stSession/reports/reports-submitted/WCMS_174846/lang--en/index.htm


  

22 

 

ة من العم ال والقطاعات                                  فئات خاص 

         الصح ي؟ ماية العاملين في المجالماذا عن ح

. 19-كوفيد                                   للتعر ض المهني  ألمراض منقولة مثل                                                 يتعر ض العاملون في القطاع الصحي إلى خطر محد د •
تدعو الحكومات عند االقتضاء إلى السعي   (149)رقم  7719 ، لسنةاتفاقية العاملين بالتمريض      فإن  

ع ما للعمل بالتمريض  ين القوانين واللوائح المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين بتكييفها م إلى تحس
  59وللبيئة التي يمارس فيها طابع خاص. 

طاع الصحية المهنية في ق  ةالحمايمسألة    (157)رقم    7719  ، لسنةلين بالتمريض ية العامتوص   وتعالج •
                                                                                         التمريض وتدعو إلى ات خاذ جميع اإلجراءات الممكنة لضمان عدم تعر ض العاملين بالتمريض لمخاطر  

إلى                                                          مخاطر، تدعو التوصية إلى ات خاذ التدابير الكفيلة بتقليله  ال  ذه                                 خاصة. وإذا تعذ ر تجن ب التعر ض له
العمل، وفترات راحة أكثر   المالبس الواقية، وتقصير ساعات                                     أدنى حد ، بما في ذلك تقديم واستعمال 

 60. لمخاطر خاصة                                                                ، واإلبعاد بصورة موق تة عن الخطر، والتعويض المالي في حال التعر ض    ا  تكرار 

 

العمل   منظمة 2012لسنة  ن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلةبالعمل على ضوء إعال 
 .  280، الفقرة 2012الدولية،  

  .(149)رقم  1977املين بالتمريض، لسنة العاتفاقية  من  7المادة  59
إرشادات منظمة العمل الدولية حول العمل   . كما تشير(149)رقم    1977اتفاقية العاملين بالتمريض، لسنة    من  49الفقرة    60

                                                            إلى ضرورة حماية العاملين في خدمات الطوارئ العامة من التعر ض  2018للعام  الالئق في خدمات الطوارئ العامة
تقييم التقدم من المهم رصد و "                         الطوارئ، إذ نص  على أن ه حاالت بما في ذلك العاملون الصحيون في لألمراض المنقولة، 

، وتدابير [خدمات الطوارئ العامة]المحرز في خطط إدارة االستجابة، والسياسات الوطنية بشأن سالمة وصحة العاملين في 
في العنف والتحرش   ، وبروتوكوالت التحقيق(حاالت الطوارئ وال سيما للعاملين الصحيين في )منع انتقال األمراض المعدية 

 " [.الحماية الشخصية معدات]في العمل وتوفير 
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  القطاع البحري 

 الصحة والسالمة خالل األزمة؟ المتعلقة ب                ي حقوق البح ارة هما 

في هذا السياق، و . 19- كوفيد ي                                                                    تأث ر القطاع البحري إلى حد  كبير بالتدابير التي ات خذت الحتواء تفش   لقد 
                           على أن  كل  بح ار يحق  له    2006  ، لسنة ل البحري العماتفاقية                                             يجب أن تبقى حماية البح ارة أولوي ة. فتنص   

بالحماية الصحية والرعاية الطبية،                                           ن وخال  من المخاطر يستوفي معايير السالمة و                       التمت ع بمكان عمل مأمو 
  61والتمتع بتدابير الرفاهة وسائر أشكال الحماية االجتماعية.

؟ ما                                ذا عن الحق  باإلجازة على البر 

فاهتهم،                                    ، إجازة على البر  تتفق مع صحتهم ور 19-كوفيد                             يمن حوا، حتى في سياق جائحة                       إن  البح ارة يجب أن  
  62                                 ومع المتطل بات العملية لوظائفهم. 

 الدولة التي ترفع السفينة علمها:  التزامات 

بتدابير مالئمة                                                                                    ينبغي على الدول أن تكفل شمول جميع البح ارة العاملين على متن السفن التي ترفع علمها 
وحصولهم على   -                                                             بما في ذلك تقديم مرهم يدوي  مكو ن من كحول وأقنعة واقية للوجه –صحتهم  لحماية

  63الرعاية الطبية المالئمة على الفور أثناء عملهم على متن السفينة. 

 دولة المرفأ: التزامات 

ة فورية، سبل  إقليمها الذين يحتاجون إلى رعاية طبي                                                    ينبغي على الدول أن تكفل للبح ارة على متن السفن في  
 .   64                                                   الوصول إلى التسهيالت الطبية للدولة العضو على البر 

 

 .  4و  1(، الفقرتان MLC, 2006        معد لة ) ،2006اتفاقية العمل البحري، لسنة  من  4المادة  61
 .  2006من اتفاقية العمل البحري، لسنة  2، الفقرة 2.4الالئحة   62
 . 2006من اتفاقية العمل البحري، لسنة  1الفقرة   ،4.1الالئحة   63
 . 2006من اتفاقية العمل البحري، لسنة  3، الفقرة 4.1الالئحة   64
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                 ممارسات الجي دة:ال

                         موج هة إلى األسرة الدولية شاركت منظمة العمل الدولية في وضع رسالة تعميم مع منظمة الهجرة العالمية 
األحكام ذات الصلة في                         . وتم  لفت االنتباه إلى19- كوفيد                                             وتهدف إلى معالجة وضع البح ارة في سياق أزمة  

مة ز االعتبارات العملية إلدارة حاالت/أصحة العالمية  . ونشرت منظمة ال2006  ، لسنة العمل البحري اتفاقية  
  .على متن السفن 19-يد كوف

كما نشر االتحاد   .                  ماية صحة البح ارةشحن البحري لحال            دليل مشغ لي ونشرت الغرفة الدولية للنقل البحري 
  .19-كوفيد                      للسفن والبح ارة بشأن  ةور مش                    الدولي لعم ال النقل

                                      ف يمكن ضمان حماية العم ال المهاجرين؟كي

 ختبارات الخدمات الطبية واال

بية                        تؤم ن الحكومات خدمات ط ،(97)رقم  4919 ، لسنةالعمال المهاجرين )مراجعة( اتفاقيةجب بمو  •
، وضمان  19-كوفيد ل     مثال  الطبية،  ختبارات المهاجرين. تشمل هذه الخدمات إجراء اال ل             مالئمة للعم ا

                                                             سرهم برعاية طبية كافية وظروف صحية جي دة عند مغادرتهم بلدهم،  أ                               تمت ع العم ال المهاجرين وأفراد 
  65وأثناء سفرهم وعند وصولهم. 

                        ة صحة العم ال المهاجرين معلومات عن الظروف الصحية والمخاطر وحماي

                                   ضرورة ات خاذ كل  التدابير المالئمة   على ،(151)رقم  7519 ، لسنةالعمال المهاجرين توصية      تنص   •
  66ون.                               ن أن يتعر ض لها العم ال المهاجر يمك  ة                              للوقاية من أي  مخاطر صح ية خاص 

 

 . (97)رقم  1949عة(، لسنة اتفاقية العمال المهاجرين )مراجمن  5المادة  65
 .(151)رقم    1975توصية العمال المهاجرين، لسنة من  20الفقرة  66
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ومن    67                                              اسبة لتزويد العم ال المهاجرين بمعلومات صحيحة. خدمات مجانية ومن  م      تقد    على الحكومات أن •
                                                           إلى العم ال المهاجرين وأفراد عائالتهم بشأن الظروف الصحية في  ح                             شأن هذه الخدمات أن تقد م النص

  68مكان وجهتهم. 
                                بضمان أن يفهم العم ال المهاجرون                              أن يت خذوا التدابير الكفيلة    أصحاب العملفي مكان العمل يجب على   •

                                                                                        التعليمات والتحذيرات والرموز المتعلقة بالمخاطر التي تهد د السالمة والصحة في مكان العمل،      ا  تمام
  69. 19-كوفيد بما في ذلك 

 حية تغطية الضمان االجتماعي واالستفادة من اإلعانات النقدية والرعاية الص

سرهم بالحقوق نفسها التي  أ                            في أراضي دولة معي نة وأعضاء     ا                                            يتمت ع العم ال المهاجرون المتواجدون قانون
                                                                                                  يتمت ع بها مواطنو الدولة في ما يتعلق بتغطية الضمان االجتماعي واالستفادة من إعانات )نقدية أو عيني ة  

  70بما في ذلك الرعاية الطبية(. 

 

 . 97ة يمن االتفاق 2المادة  67
 . (86)رقم   1949)مراجعة(، لسنة                         توصية العم ال المهاجرين( من 2)5الفقرة  68
 .(511)رقم    1975                              توصية العم ال المهاجرين، لسنة من  22فقرة لا 69
، يمكن 97( من االتفاقية  2()ب() 1)6                    . لكن وفقا  للمادة  143من االتفاقية    10والمادة    97()ب( من االتفاقية  1) 6المادة    70

                                         ت التي ت دف ع من األموال العامة. كما أن                                                                           أن ينص  التشريع الوطني على ترتيبات خاصة متعلقة باإلعانات أو أجزاء اإلعانا
المقيمين المواطنين وغير المواطنين في ما يتعلق  تؤسس لمبدأ المساواة في المعاملة بين 102من االتفاقية  68المادة 

بين هاتين الفئتين، وتدعو إلى تأمين ضمان الدخل األساسي   202                                            بالضمان االجتماعي، بينما ال تمي ز التوصية رقم 
الدراسة االستقصائية   من  390                      (. انظر أيضا  الفقرة  5و  4مانات أساسية للرعاية الصحية لكافة المقيمين وأوالدهم )الفقرتان  وض

 .2016للعام  رة العادلة تعزيز الهج بشأنالعامة 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312424:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312489:NO
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_453898.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_453898.pdf
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ن في البلد بطريقة غير                                                ن تم  استخدامهم بطريقة غير قانونية أو هم مقيمو                            إن  العم ال المهاجرين الذي •
بالمساواة في المعاملة في ما يتعلق بالحقوق الناتجة      ا                                    وكذلك عائالتهم، يجب أن يتمت عوا أيضقانونية، 

  71عن وظيفة سابقة كانوا منتسبين فيها إلى نظام الضمان االجتماعي. 

 القدرة على العمل وفقدان الوظيفة                            الحق  في اإلقامة في حال عدم 

               عدم تمك نه من مل على أساس دائم وأفراد أسرته بسبب                                             ال يجوز أن ي عاد العامل المهاجر الذي ق بل للع •
، ما لم يرغب الشخص المعني (19-كوفيد بما في ذلك )مواصلة عمله إلصابته بمرض بعد وصوله 

  72                               في ذلك أو ينص  عليه اتفاق دولي.
                                                                             ال يعتب ر العامل المهاجر المقيم بشكل قانوني في البلد من أجل العمل في وضع غير ،  إضافة إلى ذلك •

وال يستتبع فقد  73(.19- كوفيد  لجائحة كنتيجة لألثر االقتصادي       )مثال                              نظامي لمجر د أنه فقد وظيفته
كما ينبغي أن يعطى أي عامل   74                                                        الوظيفة بحد  ذاته أن يسحب منه ترخيص اإلقامة أو إذن العمل.

  75لذلك.    ا  وفق                                               لوقت للبحث عن عمل بديل وينبغي مد  تصريح اإلقامة امهاجر فقد عمله فترة كافية من 
لى الضمانات المتعلقة باألمن  إ                                                                        كما ينبغي أن يتمت عوا بالمساواة في المعاملة مع سائر المواطنين، بالنسبة   •

  76الوظيفي، والتعيين في وظيفة بديلة، واإلعانات وإعادة التدريب.

 

م  للعا تعزيز الهجرة العادلة  بشأنالدراسة االستقصائية العامة  من 313 الفقرة              . انظر أيضا  143من االتفاقية  9المادة  71
2016. 

                                                      معنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات على أن  ضمان اإلقامة                              . وقد شد دت لجنة الخبراء ال97من االتفاقية  8المادة  72
الهامة. انظر الفقرة  97                                                                                   للمعاجرين الدائمين وأعضاء عائالتهم في حال المرض أو اإلصابة يشك ل إحدى أحكام االتفاقية 

 .2016للعام  تعزيز الهجرة العادلة بشأنالدراسة االستقصائية العامة  من  455
 . (143)رقم  1975جرين )أحكام تكميلية(، لسنة                       اتفاقية العم ال المها( من  1) 8المادة  73
 المرجع نفسه.  74
 . 151من التوصية  31الفقرة  75
 . 143االتفاقية   ( من2) 8المادة  76

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_453898.pdf
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اإلمكان،                                                                                 صورة عامة، عندما ي قبل عامل مهاجر بشكل نظامي، ينبغي على الحكومة أن تمتنع، قدر  وب •
                                                             سرته من أراضيها بحج ة أن ه يفتقر إلى سبل العيش أو بسبب حالة  أخراج هذا الشخص أو أعضاء  عن إ

 77سوق االستخدام. 

 العودة تكلفة

)رقم   7519  ، لسنة                                         اتفاقية العم ال المهاجرين )أحكام تكميلية(                                          في حال إبعاد عم ال مهاجرين وأسرهم، تنص  
تعون                                 على العم ال المهاجرين الذين يتم     ا  وينطبق ذلك أيض  78        العم ال.عاتق  على    التكلفة             على أال  تقع    (143

لها لسبب خارج عن إرادتهم            است خدموا                                                                 بترتيبات كفالة حكومية ولم يتمك نوا من المحافظة على الوظيفة التي
  79(. 19- كوفيد                 )مثال  إصابتهم ب

                               ما هي حقوق العم ال المنزلي ين؟ 

ما يفتقرون إلى      ا  وغالب 19- كوفيد رضة ل                                                      قد يكون العم ال المنزليون ومقد مو الرعاية بصورة خاصة ع •
 لوصول المناسب إلى الخدمات الصحية أو الحماية االجتماعية.  ا
ق في بيئة                             على أن  لكل  عامل منزلي الح (189)رقم  2011 ، لسنة                         اتفاقية العم ال المهاجرين       وتنص    •

الخاصة بالعمل المنزلي،                                                                       عمل آمنة وصحية. وت ت خ ذ تدابير فعالة مع إيالء المراعاة الواجبة للسمات 
  80لضمان السالمة والصحة المهنيتين للعمال المنزليين. 

     ا  أن تراعي ما يلي، وفق نبغي للدول األعضاء التي تنظر في إجراء االختبار الطبي للعمال المنزلييني •
 : (201)رقم   2011 ، لسنة                      وصية العم ال المهاجرينلت

 

الئحة باألحكام الخاصة    086ية  ( من التوص2)18                                                             إال  في حال وجود اتفاق حول الموضوع مع بلد األصل. وتورد الفقرة    77
   .151من التوصية  30                                                   اقات بين بلد المنشأ وبلد المقصد. انظر أيضا  الفقرة التي يجب أن تتضمنها هكذا اتف

 . 143( من االتفاقية 3) 9المادة  78
 . 79لالتفاقية  2فق  من المر  9المادة  79
 .(189)رقم    2011                                اتفاقية العم ال المهاجرين، لسنة من  13المادة  80
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المنزليين بشأن المشاكل إتاحة المعلومات المتعلقة بالصحة العامة ألفراد األسر وللعمال  ( أ) 
لصلة بالصحة واألمراض التي تستدعي، حسب كل سياق وطني، إجراء اختبار  الرئيسية ذات ا

 طبي؛ 

مات ألفراد األسر وللعمال المنزليين بشأن االختبار الطبي الطوعي والمعالجة إتاحة المعلو   (ب) 
صحة العامة لصالح                                                                   الطبية وممارسات الصحة والنظافة الجي دة، بما يتماشى مع مبادرات ال

 ؛   ا  جتمع عمومالم
                                                                                 معلومات عن أفضل الممارسات بالنسبة إلى االختبار الطبي المرتبط بالعمل، تكون مكي فة  نشر   ( ج) 

  81                                                   كل مناسب لتتجل ى فيها الطبيعة الخاصة للعمل المنزلي.بش

 

 .( 201)رقم  2011                       لعم ال المهاجرين، لسنة توصية ا  من 4الفقرة  81
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