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 1 ـر األعمـال ـمحضC 

  2022، 110الدورة  -مؤتمـر العمـل الدولـي 
   2022حزيران/ يونيه  4 التاريخ:

 

 التقرير الثاني للجنة الشؤون العامة 

 قرار مقترح مقدم إلى المؤتمر من أجل اعتماده

 يعتمده المؤتمر.للجنة الشؤون العامة  الذي قدمتهيتضمن هذا التقرير نص القرار المقترح 

، على موقع نيابة عن اللجنةبال  هيئة مكتب اللجنة  اعليه  ت ي وافقت البالصيغة    ،بشأن أعمالها  اللجنة  نشر تقريري  وس

  تصويبات تقديم  إمكانية  عضاء اللجنة  ألاح وستتبعد اختتام الدورة.    1Dرقم    األعمال  في محضرالمؤتمر على اإلنترنت  

 .2022تموز/ يوليه  1الواردة في التقرير حتى  بياناتهمعلى 
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  في إطار منظمة العمل الدولية عمل آمنة وصحية بيئةقرار بشأن إدراج 
 بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل

 ،   2022إّن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، المنعقد في دورته العاشرة بعد المائة، 
ساسية في العمل، في دورته السادسة والثمانين إذ يذّكر باعتماد إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األ

   ؛(، الذي مثّل لحظة حاسمة في السعي إلى تحقيق أهداف المنظمة1998)

بهدف تعزيز نهج متمحور    2019مد عام  ت  بإعالن مئوية منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل العمل، الذي اع  يذّكروإذ  
مستقبل عمل يحقق الرؤية التي تأسست عليها المنظمة، والذي أعلن   حول اإلنسان من أجل مستقبل العمل ورسم معالم

  ؛المؤتمر في متنه بأّن توفير ظروف عمل آمنة وصحية أمٌر أساسي لتحقيق العمل الالئق

بينته    يأخذ وإذ   ما  نحو  على  المهنيتان،  والصحة  السالمة  تكتسبها  التي  الحاسمة  األهمية  الحسبان   جائحة  بقوة  في 
 ؛وتأثيرها العميق والتحويلي في عالم العمل 19-كوفيد 

تستلزم المشاركة النشطة من الحكومات وأصحاب العمل والعمال من خالل   صحيةالمنة واآلعمل  البيئة  أّن  إلى    يشيروإذ  
 ؛ كما من خالل الحوار االجتماعي والتعاون ،م من الحقوق والمسؤوليات والواجبات المحددةنظا

في إدراج بيئة عمل آمنة وصحية في إطار منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل   يرغبوإذ  
 ؛ برنامج العمل الالئقبصفتها وسيلة لزيادة أثر وإطاللة القيم األساسية لمنظمة العمل الدولية و

في االعتبار أنه ينبغي أن يتخذ هذا األمر شكل تعديل على إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق   يأخذ وإذ  
 األساسية في العمل،  

بعد   ، من إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل كي تتضمن  2يقرر تعديل الفقرة   .1
وإجراء التعديالت   االستخدام والمهنة"، العبارة "و)ه( بيئة عمل آمنة وصحية"عبارة "القضاء على التمييز في  

العمل وعلى    رفقالمستتبعة عن ذلك على م المبادئ والحقوق األساسية في  الدولية بشأن  العمل  إعالن منظمة 
ي لفرص العمل،  إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة وعلى الميثاق العالم 

 ؛ القرار اكما يرد في المرفق بهذ 
يقرر بأن يشار من اآلن فصاعداً إلى الصكوك المذكورة أعاله على النحو التالي: "إعالن منظمة العمل الدولية  .2

"إعالن منظمة العمل الدولية   ؛"2022عام    بصيغته المعدلة  1998  بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل،
"؛ "الميثاق العالمي لفرص 2022عام    بصيغته المعدلة  2008الة االجتماعية من أجل عولمة عادلة،  بشأن العد 

 ؛"2022عام  بصيغته المعدلة 2009، العمل
المهنيتين،   .3 والصحة  السالمة  اتفاقية  أّن  والصحة 155)رقم    1981يعلن  للسالمة  الترويجي  اإلطار  واتفاقية   )

بران اتفاقيتين أساسيتين في مفهوم إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ تعت(  187)رقم    2006المهنيتين،  
   ؛2022عام  ، بصيغته المعدلة1998 والحقوق األساسية في العمل

يدعو مجلس اإلدارة إلى اتخاذ جميع اإلجراءات المناسبة بهدف إدخال بعض التعديالت المترتبة على اعتماد هذا  .4
معايير العمل الدولية ذات الصلة وعلى إعالن المبادئ الثالثي بشأن المنشآت متعددة الجنسية  القرار، على جميع  
 2008عولمة عادلة،  من أجل  إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية  على  و  والسياسة االجتماعية
 ؛، حسب مقتضى الحال2022بصيغته المعدلة عام 

على حقوق والتزامات صورة غير مقصودة  لقرار ما يمكن تفسيره على أنه يؤثر بأي  يعلن أنه ال يوجد في هذا ا .5
 . المبرمة بين الدولواالستثمارية الناشئة عن االتفاقات التجارية   ، دولة عضوأي 
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 المرفق 

 التعديالت المستتبعة على مرفق إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ 
 2022بصيغته المعدلة عام  1998، والحقوق األساسية في العمل 

  ثانيا   القسم

 الغاية والنطاق -ألف 

[…] 

 للمبادئ والحقوق األساسية المحددة في اإلعالن.  الخمس األربع ستغطي المتابعة الفئات  .2

 ثالثا    القسم

 الغاية والنطاق -ألف 

للمبادئ والحقوق   الخمس  األربعتتمثل غاية التقرير العالمي في أن يقدم صورة شاملة ودينامية لكل فئة من الفئات   .1
األساسية في العمل، بناًء على ما تمت مالحظته في الفترة السابقة، وأن يكون بمثابة أساس لتقييم فعالية المساعدة التي 

ة للفترة الالحقة، بما في ذلك على شكل خطط عمل للتعاون التقني مصممة  وتحديد األولويات بالنسب  ، تقدمها المنظمة
 . بشكل خاص من أجل حشد الموارد الداخلية والخارجية الالزمة لتنفيذها

 االجتماعية العدالةعلى إعالن منظمة العمل الدولية بشأن  عالتعديل المستتب 
 2022عام بصيغته المعدلة  2008، من أجل عولمة عادلة

 الفقرة الرابعة من الديباجة

واقتناعاً منه بأّن منظمة العمل الدولية تضطلع بدور أساسي في المساعدة على تعزيز وتحقيق التقدم والعدالة االجتماعية  
   [... ] في ظل مناخ يشهد تطوراً مستمراً: 

بصيغته    ،1998  ومتابعته   ،المبادئ والحقوق األساسية في العملإلى إعالن منظمة العمل الدولية بشأن    باالستناد  -
والتأكيد عليه مجدداً، وهو إعالن اعترفت الدول األعضاء من خالله، في إطار االضطالع بوالية    2022عام    المعدلة

المفاوضة في  حق  الالمنظمة، باألهمية الخاصة التي تتسم بها الحقوق األساسية، أال وهي: الحرية النقابية واإلقرار الفعلي ب
على عمل األطفال والقضاء على التمييز    عالامي والقضاء الفوالقضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو اإللز الجماعية

 ؛ وبيئة عمل آمنة وصحيةفي االستخدام والمهنة 

 التعديالت المستتبعة على الميثاق العالمي لفرص العمل  

   9الفقرة 

يئاتها المكونة من أن يسترشد ببرنامج العمل الالئق وااللتزامات التي قطعتها منظمة العمل الدولية وه  للعملال بد   .9
. 2022عام    بصيغته المعدلة  ،2008  ،العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة  منظمة العمل الدولية بشأن  إعالنفي  
[... ] 
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 14الفقرة 

الحوار   تشكل .14 ثقافة  بناء  في  تساهم  إليها، وهي  المقدم  والدعم  العمل  في  الحقوق  أساس  الدولية  العمل  معايير 
االجتماعي التي تكون مفيدة، على وجه الخصوص، في أوقات األزمات. وبغية تجنب الدوامة النزولية في ظروف العمل 

 وبناء االنتعاش، من األهمية بمكان االعتراف بما يلي:   

لالنتعاش والتنمية.  ا ( 1) أيضاً  لكرامة اإلنسان. وهو حاسم  أمٌر حاسم  العمل  المبادئ والحقوق األساسية في  حترام 
 وبالتالي، ينبغي: 

والحؤول    العمل الجبري وعمل األطفال والتمييز في العمل   أشكال  توخي المزيد من اليقظة للقضاء على "1"
 ؛   آمنة وصحيةبيئة عمل تحقيق  ، فضالً عندون تفاقمها

توخي المزيد من احترام الحرية النقابية والحق في التنظيم واالعتراف الفعلي بحق المفاوضة الجماعية  "2"
االقتصادات  في  االجتماعي  التوتر  اشتداد  أوقات  في  البنّاء  االجتماعي  للحوار  مؤاتية  آليات  باعتبارها 

 المنظمة وغير المنظمة على حد سواء. 

 28الفقرة 

الدولية بتخصيص الموارد البشرية والمالية الضرورية والعمل مع وكاالت أخرى لمساعدة   منظمة العمل  د تتعه
تطبيق الميثاق العالمي لفرص العمل. وستسترشد منظمة العمل الدولية، عند قيامها  لالهيئات المكونة التي تطلب هذا الدعم  

 2022ة عام  بصيغته المعدل،  2008  ،ماعية من أجل عولمة عادلةالعدالة االجتمنظمة العمل الدولية بشأن  بذلك، بإعالن  
 وبالقرار المرفق به.   

 


