
X

إعالن منظمة العمل الدولیة بشأن
 المبادئ والحقوق األساسیة

في العمل ومتابعتھ



 

 

 بشأن الدولية العمل منظمة إعالن 
  األساسية والحقوق  المبادئ

  ومتابعته العمل في

 (1998) 86اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته 
 (2022) 110وعدله في دورته 

 



 

 

 2022لمنظمة العمل الدولية  ©حقوق النشر محفوظة  
 1998الطبعة األولى، 

المرفق باالتفاقية    2بحماية حقوق المؤلف بموجب البروتوكول رقم    ةالعمل الدولي   منظمة تتمتع منشورات  
أن يشار حسب    شريطة على أنه يجوز نقل مقاطع قصيرة منها بدون إذن،    العالمية لحماية حقوق المؤلف،

ترجمة يجب أن يوجه إلى مكتب  الأو  باالستنساخ  األصول إلى مصدرها. وأي طلب للحصول على إذن  
العمل  منظمة  الدولي    مطبوعات  العمل  بمكتب  والتراخيص(،  )الحقوق   جنيف في  الدولية 

CH-1211 Geneva 22, Switzerland  .  :أو عن طريق البريد اإللكترونيrights@ilo.org  .  والمكتب

 .بهذه الطلبات يرحب دائما  
أن  لدى منظمات حقوق االستنساخ  يجوز للمكتبات والمؤسسات وغيرها من الجهات المستخدمة المسجلة  

لالطالع    www.ifrro.orgزوروا موقع    تستنسخ هذه الوثيقة وفقا  للتراخيص الممنوحة لها لهذا الغرض.

 كم. على أسماء منظمات حقوق االستنساخ في بلد
 
 ISBN 978-92-2-038476-3 (print) 
ISBN 978-92-2-038477-0 (Web pdf) 

 اإلنكليزية:  كما يتوفر باللغة 

       ISBN 978-92-2-037253-1 (print), ISBN 978-92-2-037254-8 (web PDF). 

 ISBN 978-92-2-037255-5 (print), ISBN 978-92-2-037256-2 (web PDF): الفرنسية وباللغة 
 ISBN 978-92-2-037257-9 (print), ISBN 978-92-2-037258-6 (web PDF): االسبانيةوباللغة 
 ISBN 978-92-2-038472-5 (print), ISBN 978-92-2-038473-2 (web PDF): األلمانيةوباللغة 
 ISBN 978-92-2-038474-9 (print), ISBN 978-92-2-038475-6 (web PDF): الروسية وباللغة 
 ISBN 978-92-2-038478-7 (print), ISBN 978-92-2-038479-4 (web PDF): الصينيةوباللغة 

 

، التي تتفق مع تلك التي تستخدمها األمم  ةالعمل الدولي   منظمةال تنطوي التسميات المستخدمة في منشورات    
العمل    منظمةالمتحدة، وال العرض الوارد فيها للمادة التي تتضمنها، على التعبير عن أي رأي من جانب  

 بشأن المركز القانوني ألي بلد أو منطقة أو إقليم، أو لسلطات أي منها، أو بشأن تعيين حدودها.  ةالدولي 
المعبرومسؤولية   المقاالت    اعنه  اآلراء  التي تحمل   المساهمات  وأ الدراسات    وأ في  هي    توقيعا    األخرى 

 فيها. على اآلراء الواردة    ةالعمل الدولي   منظمة النشر مصادقة من جانب    يمثل   ، والمسؤولية مؤلفيها وحدهم
عليها،    ةالعمل الدولي   منظمة واإلشارة إلى أسماء الشركات والمنتجات والعمليات التجارية ال تعني مصادقة  

 إغفال ذكر شركات ومنتجات أو عمليات تجارية ليس عالمة على عدم إقرارها.  كما أن  
منشورات   بشأن  المعلومات  الدول  منظمة ترد  التالي  والمنتجات  ية العمل  الموقع  على  :  الرقمية 

www.ilo.org/publns . 
 
 

 طبع في سويسرا 

 

mailto:rights@ilo.org
http://www.ifrro.org/
http://www.ilo.org/publns


 5 

 

 

 السيد غاي رايدر تمهيد 

  األصلفي  ومتابعته  مؤتمر العمل الدولي إعالن المبادئ والحقوق األساسية في العمل    اعتمد
هذا اإلعالن  . وعلى مر  السنوات األربع والعشرين التي تلت، أضحى  1998في حزيران/ يونيه  

يُطلب  لمعايير العمل في سياق العولمة. فهو ينص على المبادئ األساسية التي    أساسيا  مرجعا  دوليا   
وإن لم تكن قد صد قت    ،حترامها بحكم عضويتها فيهاالدول األعضاء في منظمة العمل الدولية  ا  من

عن هذه المبادئ. وتناول اإلعالن، عند اعتماده، الحرية النقابية   تعب رعلى اتفاقيات المنظمة التي  
اإللزامي؛  واإلقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية؛ القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو 

وفي   والمهنة.  االستخدام  في  التمييز  على  القضاء  األطفال؛  عمل  على  الفعلي    11القضاء 
أضاف إليه مبدأ  إذ  ، أدخل مؤتمر العمل الدولي تعديال  على نص  اإلعالن  2022يونيه   حزيران/

 بيئة عمل آمنة وصحية.   توفير وحقا  خامسا  يتمثل في 

ا  جميع العمال، نساء  ورجاال ، على اختالف مهنهم وأماكن  ويشمل هذا القرار التاريخي عملي
عملهم في مختلف أنحاء العالم. فالخسائر في األرواح والحوادث واألمراض الناجمة عن بيئة عمل  
ال تراعي متطلبات السالمة والحماية المالئمة ال تزال واقعا  مزريا  في جميع البلدان من أكثرها 

واألضرار  هائلة من حيث الخسائر في األرواح  ذلك تبعات  ويتأتى عن    . ا  فقرا  إلى أكثرها ازدهار 
 المنشآت واالقتصاد.    التي تتكب دهاناهيك عن التكاليف االقتصادية   بحياة الناس، التي تلحق

. فعلى الرغم من بعض التحسينات، ال  متطورهدف  لهو  ن  ي السالمة والصحة المهنيت مفهوم  و
. ويمكن لمشاكل الصحة  الهيكليتنفك مخاطر مهنية جديدة تنشأ بفعل االبتكار التقني أو التغيير  

العقلية والتحرش والعنف في العمل أن تفاقم المخاطر الجسدية. كما يفرض تزايد العمل عن بُعد 
أمام   العمل تحديات جديدة  الخاصة بالصحة والسالمة وتطبيقها. وفي   النُظموتعدد أشكال عقود 

االقتصادي أو حاالت الطوارئ الصحية، عادة ما تتعرض السالمة والصحة في    الركودأوقات  
إال  أن أظهرت من جديد الترابط الوثيق القائم بين   19-العمل للخطر. وما كان من جائحة كوفيد

بيئة يطيب العيش فيها  توفير نظيفة واله مياالنقي والهواء المن من جهة واآلصحي والعمل المكان 
أن    ثبُت  آمنة وصحية  توفير  من جهة أخرى. وقد  أساسي في االستجابة لهو  بيئة عمل  عنصر 

 للجائحة وتحقيق انتعاش أطول أمدا .  

الصناعة أو التجارة أو الخدمات بأهمية  قطاعات  وعموما ، يتسم توفير بيئة عمل الئقة في  
تدابير السالمة والصحة المهنيتين مكونا  رئيسيا  من   وتشك لجتمعات المحيطة.  بالغة بالنسبة إلى الم

الراميةأي   التدابير  من  فإن     مجموعة  هنا،  ومن  فيه.  العيش  يصلح  كوكب  على  الحفاظ  إلى 
اقتصادات   انتقال عادل نحو  المعدلة كفيلة برسم معالم  الواردة في اإلعالن بصيغته  اإلجراءات 

ورك  يالكربون،    حيادية الناس  على  و يز  االجتماعية  العدالة  كوكب  يعزز  عينه  الوقت  في  حمي 
 األرض والموارد الطبيعية النادرة. 

أصول بيئة    وتعود  وال عمل  المبدأ  الدولية  اآلصحية  العمل  منظمة  دستور  ديباجة  إلى  منة 
اض  حماية العمال من العلل واألمر  الضروري، التي رأت أنه من  1919بصيغته األصلية لعام  

عن   الناجمة  ذلكعملهم.  ظروف  واإلصابات  غرار  لعام  وعلى  فيالدلفيا  إعالن  ينص   ،1944 
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المرفق بالدستور على أن  الحماية الوافية لحياة وصحة العاملين في جميع المهن هي التزام تعهدت 
 به منظمة العمل الدولية أمام المأل.

قانو في  أيضا   مترس خ  العمل  في  والسالمة  الصحة  المعاصر. ومبدأ  اإلنسان  حقوق  ن 
فباإلضافة إلى االتفاقيات والتوصيات والبروتوكوالت التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية، يشكل  

نحو وسيلة إلعمال حق كل فرد في "الحياة والحرية وفي األمان على شخصه"، على  هذا المبدأ  
العالمي لحقوق اإلنسان لعام   الدولي الخاص بالحقوق ال  يسل مو.  1948ما يرد في اإلعالن  عهد 

بظروف عمل تكفل السالمة والصحة، يؤك د دستور   1966االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام  
بأن  "التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق   بدورهمنظمة الصحة العالمية 
 األساسية لكل إنسان".  

العالمية لمنظمة العمل الدولية المعنية بمستقبل العمل في  ، خلُصت اللجنة  2019وفي عام  
المبادئ  والصحة من  السالمة  قد حان العتبار  الوقت  أن   إلى  المنظمة،  مئوية  بمناسبة  تقريرها 
والحقوق األساسية في العمل. وهو ما أعيد التأكيد عليه الحقا  في إعالن المئوية من أجل مستقبل 

العمل الدولي. وطلب المؤتمر من مجلس اإلدارة أن يرفع، في أقرب الذي اعتمده مؤتمر    ،العمل
وقت ممكن، مقترحات من أجل إدراج ظروف عمل آمنة وصحية في إطار منظمة العمل الدولية  

 لمبادئ والحقوق األساسية في العمل.  بشأن ا

القرار الطبيعة األساسية للسالمة والصحة المهنيتين في  بشأن   وتجل ى توافق اآلراء بشأن 
إدراج بيئة عمل آمنة وصحية في إطار منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في  

 .  2022العمل، الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في حزيران/ يونيه 

نص    تتوافق مع  ماالمبادئ والحقوق األساسية في العمل عند  باحترام وتتعهد الدول األعضاء  
التزامات قانونية جديدة عليها،    ةاإلعالن بصيغته المعدلة أي وال ينشئ  لدولية.  دستور منظمة العمل ا

تلتزم الدول األعضاء   معمول بهإال  أن  إدراج بيئة عمل آمنة وصحية إنما يسل م بمبدأ دستوري  
 المنظمة بتعزيزه.  و

  األساسيةأحد األهداف    الحماية الفعالة للحق في الصحة والسالمة في العملأن تكون  وينبغي  
  يؤكد ألي سياسة وطنية، وهو ما يستدعي تعبئة الجهات الفاعلة الثالثية المعنية. وفي هذا السياق،  

اإلعالن على التزام المنظمة بمساعدة الدول األعضاء فيها وأصحاب العمل والعمال على تحقيق 
القبيل في متابعة إعالن عام   يتسم بسمتين  و  1998هذه األهداف. ويرد توفير مساعدة من هذا 

تقارير   هما:  محددة    دوريةرئيسيتين،  وبرامج  االجتماعيون  والشركاء  األعضاء  الدول  تقدمها 
 االنتصاف.  الوصول إلى ُسبل التحسين وغايتها  للمساعدة التقنية

ل تقديم التقارير بموجب اإلعالن آلية اإلشراف المنتظم على المعايير التي تُعنى بشكل  ويكم 
تفاقيات منظمة العمل الدولية التي صد قت عليها. كما يرك ز على ال ل األعضاء خاص بتطبيق الدو

الجهود الرامية إلى إعمال المبادئ المنصوص عليها في االتفاقيات في الدول التي لم تصد ق عليها 
بعد. ويضطلع التعاون التقني مع الحكومات وأصحاب العمل والعمال بدور أساسي في هذه العملية.  

الم بلدان مختلفة والجاري  فاوضات والحوار االجتماعي  أما  احترام    ظروففي  فتعزز  متباينة، 
المبادئ والحقوق المعنية وتساعد على التصدي لآلثار المترتبة على انتهاكها. واآلن، بات تحقيق  

 بيئة عمل آمنة وصحية يندرج ضمن هذا اإلطار الترويجي النشط. 
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في صميم اإلعالن. ففي مقابل عهٌد يقع    والدول األعضاء فيهابين منظمة العمل الدولية  و
التزام الدول األعضاء النشط باحترام المبادئ والحقوق األساسية في العمل وتعزيزها وتحقيقها،  
تتعهد منظمة العمل الدولية "بمساعدة الدول األعضاء فيها، استجابة لمتطلباتها القائمة والمعلنة، 

الدستورية  وذلك من أجل تحقيق هذ لية والتشغيه األهداف من خالل االستخدام األمثل لمواردها 
الموارد الخارجية والدعم الخارجي". وستتحقق المساعدة التي    حشدوموارد الميزانية، بما في ذلك  

الدولية  تقدمها منظمة فيها    العمل  األعضاء  الدول  أجل  إلى  السالمة والصحة  من  تعزيز حماية 
الجهات تشريعات العمل والمؤسسات واآلليات بما يعود بالفائدة على جميع  المهنيتين من خالل  

لهذه الغاية، يوعز اإلعالن بصيغته المعدلة إلى منظمة العمل الدولية أن تواصل  تحقيقا   . والمعنية
 في جميع المسائل المتصلة ببيئة العمل.    وأنشطتها وتعزز برامجها

لتصديق، بل يشير إلى اتفاقيتين أصبحتا اآلن في عداد  باال يتعلق  واإلعالن بصيغته المعدلة  
أغسطس   آب/  نهاية  وفي  "األساسية".  اتفاقية  2022االتفاقيات  على  التصديقات  عدد  وصل   ،

تصديقا  على    58تصديقا  بالمقارنة مع    75( إلى  155)رقم    1981السالمة والصحة المهنيتين،  
المه والصحة  للسالمة  الترويجي  اإلطار  وعليه،  187)رقم    2006نيتين،  اتفاقية  معدل    فإن  (. 

المشار التصديق عليهما اليوم أدنى مما هو عليه بالنسبة إلى االتفاقيات في الفئات األربع األخرى 
اإلعالن. ومن الجدير بالذكر أن  معدل التصديق على االتفاقيات األساسية السابقة ارتفع   إليها في

من المعقول أن  و.  1998منذ عام    ودعمن من اهتمام  بشكل ملحوظ بفضل ما تمخض عن اإلعال
 تشهد االتفاقيتان األساسيتان الجديدتان ارتفاعا  مماثال  في معدل التصديق. 

وحتى في الحاالت التي لم يتم فيها التصديق بعد، يمكن لتكثيف البرامج الوطنية والدولية أن  
الروابط    ،بصيغته المعدلة  ،ظهر اإلعالنيُ ما  يعزز إعمال مبدأ الحق في بيئة عمل صحية وآمنة. ك

القائمة بين الفئات المختلفة من المبادئ والحقوق األساسية. وفي الممارسة، غالبا  ما يستدعي تنفيذ 
البرامج التي تكفل الحرية النقابية أو تتصدى للعمل الجبري وعمل األطفال والتمييز، أدوات من 

لمبادئ والحقوق لنهج متكامل  في  النتيجة  تتمثل  مهنيتين. وشأنها أن تعزز أيضا  السالمة والصحة ال
األساسية في العمل، يعترف ويستفيد من واقع أن  تمكين العمال وأصحاب العمال ليتخذوا بملء 

وسيلة ناجعة لسد أوجه القصور في    لهو  ،حريتهم وعلى قدم المساواة إجراءات لتحسين بيئة عملهم
 العمل الالئق عموما . 

الدولية  واسترشاد المنظمات  التعاون مع سائر  الدولية  العمل  ا  باإلعالن، ستواصل منظمة 
لدعم تعزيز بيئة عمل آمنة وصحية. ونظرا  إلى الطابع غير المتجزئ لحقوق اإلنسان وظروف  
قيم  في  ومتجذرة  ومتسقة  شاملة  تكون  أطراف  تعددية  المعدلة  بصيغته  اإلعالن  سيدعم  العمل، 

 ومبادئها. العدالة االجتماعية 

الحظ مؤتمر العمل الدولي، عند اعتماده اإلعالن بصيغته المعدلة، أن  اإلعالن ال يمس  و
والتزامات   بحقوق  األشكال  من  شكل  التجارية الدول  بأي  االتفاقات  عن  الناشئة  األعضاء 

عام   إعالن  وأك د  القائمة.  أنه    1998واالستثمارية  جديد  تُستخدممن  أال  العم  ينبغي  ل معايير 
إلى عدم جواز    2008حمائية. وعلى المنوال نفسه، أشار إعالن العدالة االجتماعية لعام    ألغراض

ل   ُسج  اإلعالنين،  هذين  اعتماد  ومنذ  منصفة.  غير  تجارية  ميزة  لتحقيق  العمل  معايير  إضعاف 
، تذك ر  ارتفاع ملحوظ في البنود المتعلقة بمعايير العمل في االتفاقات التجارية الدولية. ومن هنا

بقرار تتخذه األطراف فيها    هذه االتفاقات رهنٌ مثل  بأن  تعديل    1998عملية تعديل إعالن عام  
 بملء حريتها. 
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ويعكس اإلعالن بصيغته المعدلة التزام منظمة العمل الدولية والدول األعضاء فيها بأن تؤكد  
المبادئ الدستورية للحفاظ  وتعزز، في لحظات مفصلية في تاريخها، األهمية الخاصة التي ترتديها  

يشكل خطوة إضافية في عملية استُهل ت من شأن ذلك أن  على دينامية التقدم االجتماعي الشامل. و
من أجل تمكين الحكومات ومنظمات العمال ومنظمات    1919بنشأة منظمة العمل الدولية في عام  

م الحرية والكرامة والحقوق أصحاب العمل من التصدي بفعالية لما تواجهه يوميا  من تحديات أما
العمل  وتفتيش  وإدارية  تشريعية  قرارات  على  المطلوبة  والتدابير  السياسات  وتشتمل  والصحة. 
والتفاوض بين الشركاء االجتماعيين والرصد المتواصل لما يتحقق من إنجازات. وبينما تمر الدول  

ب وضع    ظروفاألعضاء  على  بمساعدتها  الدولية  العمل  منظمة  تتعهد  الغموض،  يلفها  معقدة 
واجتماعية   اقتصادية  كامال  متسقة  تكون  سياسات  والحقوق    اتساقا   للمبادئ  الخمس  الفئات  مع 

 األساسية في العمل. 

 2022جنيف، أيلول/ سبتمبر 
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 السيد ميشال هانسن تمهيد 

إعالن منظمة العمل   جنيف  في   1998  حزيران/ يونيه  18اعتمدت منظمة العمل الدولية يوم  
ب العملالدولية  في  األساسية  والحقوق  المبادئ  على    وهي  .ومتابعته  شأن  الرد  إلى  بذلك  ترمي 

عولمة والتي كانت موضع بحث العديد من المناقشات التي دارت  لالتحديات التي برزت كنتيجة ل
النمو االقتصادي، وكان   عولمة تشكل عامال  من عواملال. وإذا كانت  1994منذ عام    ظمةداخل المن

أساسيا  إلحراز يشكل شرطا   االقتصادي  فإن  االجتماعي  التقدم  النمو  أن    ،  تؤكد  الدالئل  هذا    كل 
ال بد من أن يكون هذا النمو مقترنا     ،ولذا  .في حد ذاته لضمان التقدم المنشود  ا  الشرط ليس كافي

المجال  القواعدمن    بعدد معين إتاحة  القائمة على قيم مشتركة من شأنها  جميع   أمام  االجتماعية 
 . تكوينهافي  ساهموا من الثروات التي العادلةللمطالبة بحصتهم  المعنيين

طنية فـي كل البلدان  إن هذا اإلعالن يرمي إلى التوفيق بين الحرص على استثارة الجهود الو
 الظروف  تنوعبحيث يسير التقدم االجتماعي والتقدم االقتصادي يدا  بيد، مع الحرص على احترام  

 لدى كل بلد من هذه البلدان.   فضلياتواإلمكانيات واأل

عندما اعتمد رؤساء   1995خطوة أولى في هـذا االتجاه فـي كوبنهاغن عـام    تحققتوقد  
وبرنامج    محددة  ركون في مؤتمر القمة العالمي للتنمية االجتماعية التزاماتالدول والحكومات المشا

 النقابية  حريةالاألطفال و  عملو  حظر العمل الجبري عمل يشير إلى "الحقوق األساسية للعمال": أي  
والقضاء    ةالمتساوي  ذي القيمة  المفاوضة الجماعية واألجر المتساوي عن العملو  التنظيموالحق في  
  1996المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في عام    وفرييز في االستخدام. وقد  على التم

باحترام معايير العمل التزامها  الدول    تجددو  .ثانيةسانحة التخاذ خطوة  فرصة  ،  فـي سنغافورة
منظمة العمل الدولية هي الهيئة المختصة لوضع هذه    المعترف بها دوليا ، وذك رت بأن    األساسية

إلى تعزيزالمع الرامية  الدولية  العمل  تأكيد دعمها ألنشطة منظمة   هذه  ايير ومتابعتها، وأعادت 
 المعايير. 

الخطوة الثالثة باعتماد اإلعالن، إذ أنه يقدم إسهاما  حاسما  في الهدف المعلن في    توتحقق 
)ب( من برنامج العمل المعتمد في قمة كوبنهاغن، الذي ينص على "حماية وتعزيز    54الفقرة  

االحترام لحقوق العمال األساسية" ويطلب إلى الدول األطراف في االتفاقيات ذات الصلة أن تنفذها  
 ا  تاما ، في حين يطلب من الدول األخرى أن تراعي المبادئ المجسدة فيها. تنفيذ

يوفر نظام اإلشراف القائم وسيلة لضمان تطبيق االتفاقيات في الدول التي صدقت عليها. و
  هذا اإلعالن يقدم إسهاما  جديدا  هاما . فهو يقر أوال  بأن    ، فإن  غير المصدقةأما فيما يتعلق بالدول  

عضاء في منظمة العمل الدولية، حتى وإن لم تكن قد صدقت على االتفاقيات ذات الصلة،  الدول األ
ملزمة "بأن تحترم المبادئ المتعلقة بالحقوق األساسية التي هي موضع بحث االتفاقيات المذكورة  
وتعززها وتحققها بنية حسنة ووفقا  لما ينص عليه الدستور". وبالتالي، وهذا هو الشق األول من  

ر اآللية الدستورية الفريدة التي تتمتع بها منظمة   رفقلمتابعة المنصوص عليها في ما اإلعالن، تسخَّ
لها أن تطلب الدولية، والتي تتيح  التي لم تصدق على هذه   كل سنة  العمل  الدول األعضاء  إلى 

 ف. االتفاقيات تقارير عن التقدم المحرز في تنفيذ المبادئ التي تجسدها، لتحقيق هذا الهد
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  ها على المألعن التزام  اإلى أبعد من أهداف كوبنهاغن، بإعرابه  تمضي المنظمةوأخيرا   
نفوذها الخارجي لمساعدة الدول األعضاء فيها على تحقيق  وبحشد موارد الميزانية المتوفرة لديها  

بعة األهداف المذكورة. وسيترجم هذا االلتزام في تقرير عالمي يشكل الشق الثاني من آلية المتا
الم المحرز في  رفقالواردة في  التقدم  آن واحد صورة شاملة عن  العالمي في  التقرير  . وسيقدم 

غضون فترة أربع سنوات في البلدان التي صدقت على االتفاقيات األساسية والبلدان التي لم تصدق  
ورة، ونقطة عليها على حد سواء، مما يشكل أساسا  لتقييم فعالية النشاط المنفذ خالل الفترة المذك

 انطالق لخطط عمل للمساعدة في المستقبل.

التحدي الذي جابهها به المجتمع تواجه  هذا اإلعالن،    هاباعتماد  ،منظمة العمل الدولية  إن  
  في مقدورها والدولي. وقد أرست قاعدة اجتماعية دنيا على الصعيد العالمي كرد على واقع العولمة.  

 قرن القادم بتفاؤل متجدد. أن تخطو خطواتها األولى في ال اآلن

 1998جنيف، حزيران/ يونيه 
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  منظمة العمل الدولية بشأن إعالن 
 المبادئ والحقوق األساسية في العمل 

إنشاء منظمة العمل الدولية قائما  على االقتناع بأن إقامة العدالة االجتماعية هي أمر أساسي    كان  لما
   لظروف الكفيلة بتحقيق سالم عالمي دائم؛من أجل توفير ا

والتقدم    اإلنصافولما كان النمو االقتصادي أمرا  أساسيا ، ولكنه غير كاف في حد ذاته لضمان  
بالترويج   الدولية  العمل  تقوم منظمة  إلى أن  الحاجة  الفقر، مما يؤكد  االجتماعي واجتثاث 

   العدالة والمؤسسات الديمقراطية؛ولسياسات اجتماعية وطيدة 

ولما كان من واجب منظمة العمل الدولية أن تقوم اآلن أكثر من أي وقت مضى بتوظيف جميع  
و  المعياري  النشاط  من  اختصاصها، وسائلها  ميادين  جميع  في  والبحوث  التقني  التعاون 

السياسات  ال تعزز  أن  ضمان  بغية  العمل،  وظروف  المهني  والتدريب  العمالة  سيَّما 
االقتصادية واالجتماعية بعضها بعضا  في إطار استراتيجية عالمية لتحقيق التنمية االقتصادية 

  عدة ومستدامة؛ واالجتماعية، وذلك من أجل إقامة تنمية واسعة القا

األشخاص من ذوي  لمشاكل  تولي عناية خاصة  أن  الدولية  العمل  ولما كان من واجب منظمة 
االحتياجات االجتماعية الخاصة، وال سيَّما العاطلون عن العمل والعمال المهاجرون، وأن  
تحشد وتشجع الجهود الدولية واإلقليمية والوطنية الرامية إلى حل مشاكل هؤالء األشخاص 

   وأن تعزز السياسات الفعالة الرامية إلى استحداث الوظائف؛

ولما كان ضمان المبادئ والحقوق األساسية في العمل يكتسب، في إطار السعي إلى تحقيق المواكبة  
، أهمية وداللة متميزتين، إذ يضمن للمعنيين أنفسهم بين التقدم االجتماعي والنمو االقتصادي

بحرية وعلى أساس من التكافؤ في الفرص بمشاركة عادلة في الثروات  إمكانية المطالبة  
التي أسهموا في تحقيقها، كما يضمن لهم تحقيق أقصى ما يتمتعون به من طاقات بشرية  

  كامنة؛

المنوطة بموجب دستورها بوضع معايير   الدولية  المنظمة  الدولية هي  العمل  ولما كانت منظمة 
لمعايير والهيئة المختصة بذلك، وهي تتمتع بدعم وإقرار عالميين العمل الدولية ومعالجة هذه ا

  في مجال تعزيز الحقوق األساسية في العمل بصفتها تعبيرا  عن مبادئها الدستورية؛

إلى إعادة التأكيد   ،في وضع يتزايد فيه االعتماد االقتصادي المتبادل  ،ولما كانت هناك حاجة ماسة
في دستور المنظمة وإلى تعزيز تطبيقها على الصعيد   سةكر  الم على ثبات المبادئ والحقوق  

   العالمي،

   مؤتمر العمل الدولي،  فإن  

   :يُذكَّر .1

إلى    بأن   )أ( بانضمامها  بمجموعها،  قبلت  قد  الدولية  العمل  منظمة  في  األعضاء  الدول 
إعالن   وفي  المنظمة  دستور  في  الواردة  والحقوق  المبادئ  إرادتها،  بملء  المنظمة 
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الوسائل  بكل  للمنظمة  العامة  األهداف  تحقيق  على  بالعمل  تعهدت  وأنها  فيالدلفيا، 
  خاصة بكل منها؛المتوفرة لديها وبما يتمشى مع الظروف ال

هذه المبادئ والحقوق قد ترجمت وطورت على شكل حقوق والتزامات محددة في    بأن   )ب( 
عدد من االتفاقيات المعترف بأنها اتفاقيات أساسية، سواء داخل منظمة العمل الدولية  

   أم خارجها.

أن   .2 لم تكن قد صدقت على االتفاقيات موضوع    يُعلن  الدول األعضاء، وإن  البحث،  جميع 
ها إلى المنظمة، بأن تحترم المبادئ المتعلقة بالحقوق األساسية التي  مماضملزمة بمجرد ان

تشكل موضوع هذه االتفاقيات وأن تعززها وتحققها بنية حسنة ووفقا  لما ينص عليه الدستور،  
  وهي:

   الحرية النقابية واإلقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية؛ )أ(

   ميع أشكال العمل الجبري أو اإللزامي؛القضاء على ج )ب( 

  القضاء الفعلي على عمل األطفال؛ )ج( 

 ؛القضاء على التمييز في االستخدام والمهنة )د(

 بيئة عمل آمنة وصحية.  ( ه)

استجابة   .3 فيها،  األعضاء  الدول  بمساعدة  المنظمة  على  المترتب  بااللتزام  تها الحتياجايقر 
ل تحقيق هذه األهداف من خالل االستخدام األمثل لمواردها القائمة والمعلنة، وذلك من أج

الموارد الخارجية والدعم الخارجي،    حشدالدستورية والعملية وموارد الميزانية، بما في ذلك  
ومن خالل تشجيع المنظمات الدولية األخرى التي تقيم منظمة العمل الدولية معها عالقات 

   هذه الجهود، وذلك: من دستورها، على دعم 12بمقتضى المادة 

االتفاقيات   )أ( على  التصديق  تعزيز  بغية  االستشارية  والخدمات  التقني  التعاون  بتقديم 
   األساسية وتطبيقها؛

بمساعدة الدول األعضاء التي لم يكن في وسعها حتى اآلن التصديق على بعض هذه  )ب( 
احترام المبادئ المتعلقة  االتفاقيات أو عليها جميعها في الجهود التي تبذلها من أجل  

   بالحقوق األساسية التي تشكل موضوع هذه االتفاقيات وتعزيز هذه المبادئ وتحقيقها؛ 

بمساعدة الدول األعضاء في جهودها الرامية إلى توفير مناخ مالئم للتنمية االقتصادية  )ج( 
  واالجتماعية.

هذا اإلعالن تنفيذا  كامال  وفقا  للطرائق  وفعَّالة لتنفيذ    مجديةيقرر إقامة آلية متابعة ترويجية   .4
   المبينة في المرفق الالحق الذي يعتبر جزءا  ال يتجزأ من هذا اإلعالن.

يشدد على أنه ال يجوز استخدام معايير العمل لغايات تجارية حمائية، وأنه ليس هناك في   .5
ل هذه الغايات. وفضال   هذا اإلعالن وال في متابعته ما يمكن االستشهاد به أو استخدامه لمث

عن ذلك، فإنه ال يمكن بأي حال من األحوال التشكيك في الميزة النسبية ألي بلد من البلدان  
  على أساس هذا اإلعالن ومتابعته.
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 )مرفق )مراجع   
 1الن ـة اإلعـمتابع

 الهدف العام  - أوالً 

هدف المتابعة التي يرد وصفها تاليا  هو تشجيع الجهود التي تبذلها الدول األعضاء   إن   .1
الدولية وفي  العمل  المرسخة في دستور منظمة  المبادئ والحقوق األساسية  لتعزيز  المنظمة  في 

 إعالن فيالدلفيا والتي يؤكد عليها هذا اإلعالن من جديد.  

ترويجي بحت، تمهد هذه المتابعة السبيل أمام    وتمشيا  مع هذا الهدف الذي يتسم بطابع .2
المجاالت التي يمكن أن تكون مساعدة منظمة العمل الدولية للدول األعضاء فيها من خالل    دتحدي

المبادئ والحقوق هذه  أنشطتها في ميدان التعاون التقني مجدية بالفعل، وذلك لمساعدتها على تطبيق  
تعيق سير عملها. لن  ال  آلليات اإلشراف القائمة، كما أنها  األساسية. وال تشكل هذه المتابعة بدي

فإن   التي تقع ضمن نطاق    وبالتالي  الخاصة  يعاد   تلكاألوضاع  أو  أن تفحص  اآلليات ال يمكن 
 فحصها في إطار هذه المتابعة.  

المتابعة :  يستندان إلى إجراءات قائمة أصال    ،الموصوفين تاليا    ،شقَّي هذه المتابعة  إن   .3
سوى تعديالت يسيرة على طرائق التطبيق لن تقتضي  غير المصدقة    األساسية  لسنوية لالتفاقياتا

بشأن األثر   التقرير العالمي  ؛من الدستور  19)ه( من المادة  5الحالية الواردة في الفقرة الفرعية  
تكررة إلبالغ المناقشة المسيستخدم  المعطى لتعزيز المبادئ والحقوق األساسية في العمل، الذي  

في المؤتمر باحتياجات الدول األعضاء والنشاط الذي تضطلع به منظمة العمل الدولية والنتائج 
   المحققة في مجال تعزيز المبادئ والحقوق األساسية في العمل.  

 السنوية لالتفاقيات األساسية غير المصدقة  المتابعة  - ثانياً 

 الغاية والنطاق  - ألف 

 األعضاء  تبذلها الدول   التيالغاية هي إتاحة الفرصة إلجراء استعراض سنوي للجهود   .1
التي لم تصدق بعد على جميع االتفاقيات األساسية والتي تتماشى مع هذا اإلعالن، وذلك عن طريق  

  .إجراءات مبسطة

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

 الطرائق   -باء 

)ه(  5تستند المتابعة إلى التقارير المطلوبة من الدول األعضاء بمقتضى الفقرة الفرعية   .1
نماذج التقارير بطريقة تسمح بالحصول على معلومات عن   عوستوض  .من الدستور  19من المادة  

 

الدولي عام     1 العمل  مؤتمر  اعتمده  الذي  للملحق  المراجع  النص  لقد حل  النص  2010مالحظة صياغية:  ، محل 
 .1998األصلي لمتابعة اإلعالن، على نحو ما أقره مؤتمر العمل الدولي عام 
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ي لم تصدق الحكومات الت  من  ممارساتالقوانين واليرات يمكن أن تكون قد طرأت على  يأية تغ
من الدستور   23على اتفاقية أو أكثر من االتفاقيات األساسية، مع إيالء االعتبار الواجب للمادة  

 وللممارسة القائمة.  

 يقوم مجلس اإلدارة باستعراض هذه التقارير وفقا  لتصنيف المكتب لها.  .2

المتبعة في مج .3 الحالية  النظر في إجراء تعديالت على اإلجراءات  لس اإلدارة ينبغي 
 ، بالطريقة األنسب  ألن تقدمإلتاحة المجال أمام الدول األعضاء غير الممثلة في مجلس اإلدارة  

أنها الزمة أو مفيدة الستكمال المعلومات    اإلدارة   اإليضاحات التي قد يبدو أثناء مناقشات مجلس
 الواردة في تقاريرها.   

   بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل  التقرير العالمي -ثالثاً 

 الغاية والنطاق   - ألف 

الفئات  .1 من  فئة  لكل  ودينامية  شاملة  يقدم صورة  أن  في  العالمي  التقرير  غاية  تتمثل 
سية في العمل، بناء  على ما تمت مالحظته في الفترة السابقة، وأن  الخمس للمبادئ والحقوق األسا

وتحديد األولويات بالنسبة للفترة   ،يكون بمثابة أساس لتقييم فعالية المساعدة التي تقدمها المنظمة
الالحقة، بما في ذلك على شكل خطط عمل للتعاون التقني مصممة بشكل خاص من أجل حشد  

  .ية الالزمة لتنفيذهاالموارد الداخلية والخارج

 الطرائق   - باء

تحت    يسيجر .1 التقرير  هذا  العام  مسؤوليةوضع  المعلومات    ،المدير  إلى  باالستناد 
التي لم    دولوبالنسبة لل  ة.لقائماالرسمية أو المعلومات التي يتم جمعها وتقييمها وفقا  لإلجراءات  

سيستند هذا التقرير بوجه خاص إلى استنتاجات المتابعة السنوية   تصدق على االتفاقيات األساسية، 
فسيستند هذا التقرير بشكل   المعنية،لى االتفاقيات  ما بالنسبة للدول التي صدقت عأ  .المشار إليها آنفا  

كما سيشير إلى الخبرة المكتسبة   من الدستور.  22خاص إلى التقارير المعالجة في إطار المادة  
   من التعاون التقني واألنشطة األخرى ذات الصلة التي تضطلع بها منظمة العمل الدولية.

م .2 إلجراء  المؤتمر  إلى  التقرير  هذا  االستراتيجي ناقشسيقدم  الهدف  بشأن  متكررة  ة 
 .المتعلق بالمبادئ والحقوق األساسية في العمل، استنادا  إلى الطرائق التي وافق عليها مجلس اإلدارة

المنبثقة عن هذه المناقشة بشأن كافة وسائل العمل  أمر وضع استنتاجاته  للمؤتمر  يترك    ،ومن ثمَّ 
ولويات وخطط العمل الخاصة بالتعاون التقني التي يتعين األالمتاحة أمام المنظمة، بما في ذلك  

  وإرشاد مجلس اإلدارة والمكتب في المسؤوليات التي يضطلعان بها. القادمة،  ةفترالتنفيذها خالل 

   :نه أومن المفهوم  - رابعاً 

ن على المؤتمر أن يستعرض سير أعمال هذه المتابعة في الوقت المناسب على  يتعيَّ  .1
م ما إذا كانت قد استوفت على نحو مالئم الهدف العام المشار إليه  ة، لكي يقي   كتسبالخبرة المضوء 

  .في الجزء أوال  






