
(A)   GE.12-12864    100512     140512 

  جملس حقوق اإلنسان
  عشرون الدورة ال

   من جدول األعمال٣البند 
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية 

  احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك 

تقرير املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بـأعلى مـستوى                 
  ممكن من الصحة البدنية والعقلية، أناند غروفر

  موجز    
يعترب املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكـن مـن                 

 متثل جزءاً ال يتجزأ من احلـق يف         الصحة البدنية والعقلية، يف هذا التقرير أن الصحة املهنية        
ويوجز التقرير الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان وغريها من الـصكوك املتعلقـة            . الصحة

بالصحة املهنية، ويتناول الصحة املهنية يف االقتصاد غري الرمسي، ويركز على احتياجـات             
قوانني وسياسات يف   ويتناول التقرير أيضاً التزام الدول بصياغة       . الفئات الضعيفة واملهمشة  

جمال الصحة املهنية وتنفيذ هذه القوانني والسياسات ورصدها وتقييمها، وكذلك ضرورة           
ويلي مناقشة التزامات الدول حتليل قضايا      . مشاركة العمال يف مجيع مراحل هذه األنشطة      

د من  الصحة املهنية كالصحة البيئية والصناعية؛ ومنع تعرض العاملني إىل املواد الضارة واحل           
ذلك؛ والتحديات النامجة عن التكنولوجيات الناشئة؛ واحلد إىل أقصى درجة من املخاطر            

يفـّصل املقـرر     من مثَّ و. يف مكان العمل؛ وإتاحة خدمات الصحة املهنية والوصول إليها        
املتعلقـة  وذات األثر الرجعي، وكذلك ُسبل االنتصاف       املستقبلية  ساءلة  املاخلاص عناصر   

وخيتم املقرر اخلاص تقريره بعدد من التوصيات الرامية إىل تعزيز          . صحة املهنية البانتهاكات  
  .الصحة املهنية، بصفتها جزءاً من احلق يف الصحة
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  مقدمة  -أوالً  
ر يف احلق يف الصحة املهنية بصفته جزءاً ال يتجزأ من حق كل إنسان              ينظر هذا التقري    -١

يشار إليـه الحقـاً بـاحلق يف        (يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية          
ويناقش هذا التقرير التزام الدول بصياغة قوانني وسياسات وطنية يف جمال الـصحة            ). الصحة

حق العمال يف   ويتناول بالتفصيل   . سياسات ورصدها وتقييمها  املهنية وتنفيذ هذه القوانني وال    
ويستكشف التقرير أيضاً عـدداً     . املشاركة يف اختاذ القرارات يف مجيع مراحل هذه العمليات        

من املسائل املوضوعية من منظور احلق يف الصحة الذي يتجاوز جمرد عدم التعرض لإلصـابة               
 يف مكان العمل، والصحة البيئية والـصناعية،        يف مكان العمل، ويشمل الوقاية من األمراض      

واملواد الضارة اليت تؤثر يف العمال، والتكنولوجيات الناشئة، واملخاطر النفسية واالجتماعيـة            
الـيت   يبحث التقرير يف أساليب املساءلة وُسُبل االنتصاف         ،وأخرياً. وخدمات الصحة املهنية  

  . احلق يف الصحة املهنيةيقتضيها 
 إعمال احلق يف الصحة املهنية إعماالً كامالً بصفته جزءاً أساسياً من احلق             ومن أجل   -٢

فإن النظر يف الصحة    وعليه،  . يف الصحة، جيب اعتماد فهم واسع للعالقة بني العمل والصحة         
ظـروف العمـل    املهنية جيب أن يشمل حاالت التعرض لألذى أثناء العمل، وخمتلف أنواع            

قات العمل، والسياقات االجتماعية والبيئية والسياسية اليت يندرج        احملددة، وبيئة العمل، وعال   
  .فيها العمل

 ومنذ تأسيس منظمة العمل الدولية، تغري مشهد العمل وكذلك العالقـات بـني               -٣
العمال وأصحاب العمل تغرياً جذرياً ألسباب منها العوملة وزيادة عـدد الـشركات عـرب               

ويف الوقت نفسه، أُثري الفهم     . يف صحة العمال املهنية     كبريوكان هلذه الظواهر أثر     . الوطنية
إليه كجزء أصيل وهام مـن       والنظر   االقتصاد غري الرمسي  احلايل للعمل أميا إثراء باالعتراف ب     

وكان ذلك هو سبب إعـادة      . اليني األفراد ملالعاملي احلديث املعومل، ومصدر عمل      االقتصاد  
  . ة املهنية ومحايتهاتقييم الُنُهج التقليدية للنهوض بالصح

ترابط الشؤون االقتـصادية والـسياسية واالجتماعيـة        بأهنا  وميكن تعريف العوملة      -٤
وميثل حترير التجارة وانتشار اتفاقات التجـارة       . والثقافية بصورة متزايدة على الصعيد العاملي     

فق اإلنتـاج   وزادت هجرة شبكات ومرا   . احلرة عامالً أساسياً لزيادة هذا الترابط االقتصادي      
والتوزيع من العامل املتقدم إىل العامل النامي حيث تنتج الشركات عرب الوطنية اليت تتخذ مـن                
الدول األكثر تقدماً مقراً هلا كميات أكرب من السلع يف البلدان النامية لبيعها يف أسواق البلدان 

بيئة والعمالة يف العامل    لوضعف نظم محاية ا   رخيصة  العمالة  الوحيفز هذه اهلجرة توافر     . املتقدمة
وأُنشئت، يف بعض احلاالت، مناطق اقتصادية خاصة ُتضعف أو تستبعد النظم الرامية            . النامي

إىل محاية حقوق العمال، مبا فيها احلقوق املتعلقة بالصحة املهنية، يف جمال حمدد بغية اجتذاب               
 واسـُتخدمت اتفاقـات   .عمليات اإلنتاج والتوزيع اليت تضطلع هبا الشركات عرب الوطنيـة  
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ونتيجة لذلك، ُيشغَّل عدد متزايد من العمال يف بيئات عمـل           . التجارة احلرة ألغراض مماثلة   
ويف الوقت نفسه، يتعرض العمال يف العامل املتقدم،        . تفتقر إىل احلماية املناسبة للصحة املهنية     

 مكان العمل اليت ُتنظم     سيما املهاجرين والعمال يف قطاع التكنولوجيات الناشئة، ملخاطر        الو
  .نظم الصحة املهنية القائمةغري خاضعة لبصورة غري مناسبة أو تكون 

ويف ضوء هذه التطورات، يكتسي هنج احلق يف الصحة جتاه الصحة املهنيـة أمهيـة                 -٥
ويتطلب هذا النهج من الدول التدخل مباشرةً بغية إعمال حق العمال املـشتغلني يف              . خاصة

 يف الصحة املهنية؛ وتيسري مشاركة العمال مباشرة يف صـياغة           الرمسي وغري   االقتصاد الرمسي 
قوانني وسياسات الصحة املهنية وتنفيذها ورصدها وتقييمها؛ وتنفيذ النظم الكفيلة بتشخيص           

 أو حظرها؛ األمراض املهنية والوقاية منها وعالجها والتحكم يف املواد الضارة يف مكان العمل        
ني؛ وكفالة وضع آليات مساءلة عرضني للخطر واملهمشوضاع العمال املألوإيالء عناية خاصة 

  . مناسبة وتوفري ُسُبل انتصاف للعمال

  اإلطار املفاهيمي  -ثانياً  
ويتناول العهد الدويل . ميثل احلق يف الصحة املهنية جزءاً ال يتجزأ من احلق يف الصحة           -٦

 )ب( الصحة املهنية يف الفقرتني الفـرعيتني       اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
قضيان بأنه يتعني على الدول اختاذ التدابري الالزمة مـن أجـل            اللتني ت  ١٢من املادة   ) ج(و

املمارسة الكاملة للحق يف الصحة، مبا يف ذلك حتسني مجيع جوانب الصحة الصناعية والوقاية              
 ١٤ويفسر التعليق العام رقم     . حتهامن األمراض املهنية واألمراض األخرى وعالجها ومكاف      

 بأهنا تشمل توفري    من العهد ) ب(٢-١٢للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املادة       
احلوادث واألمراض املهنية وتقليل أسـباب      من  ية  تدابري الوقا ظروف عمل مأمونة وصحية، و    

ويـشري التعليـق العـام      ). ١٥قرة  الف(املخاطر الصحية املالزمة لبيئة العمل إىل احلد األدىن         
طالب الدول بإتاحة التكنولوجيات ذات الصلة      تالعهد  من  ) ج(٢-١٢املادة  أن  ىل  إ ١٤ رقم

  ).١٦الفقرة (باستخدام وحتسني نظم مراقبة األوبئة ومجع البيانات على أساس مفصل 
 يف سياقات ويتناول عدٌد من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان احلقَّ يف الصحة املهنية       -٧

يف شروط  "من ذلك، أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ينص على حق كل شخص             . خمتلفة
وتقضي اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد         . )١()٢٣املادة  " (عمل عادلة ومواتية  

 "حبق املرأة يف الوقاية الصحية وسالمة ظروف العمل، مبا يف ذلك محاية وظيفة اإلجناب             "املرأة  
توفري محاية خاصة للمرأة أثناء فترة احلمل يف األعمال         "وتطلب إىل الدول    )) و(١-١١املادة  (

وُتلزم االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع        )). د(٢-١١املادة  " (اليت يثبت أهنا مؤذية هلا    
 تنطبق  تتخذ تدابري ال تقل مواتاة عن التدابري اليت       "العمال املهاجرين وأفراد أسرهم الدولَ بأن       

__________ 
 . ٧انظر كذلك العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، املادة  )١(
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على رعاياها لضمان أن تكون ظروف عمل ومعيشة العمال املهاجرين وأفراد أسرهم الذين             
هم يف وضع نظامي متفقة مع معايري اللياقة البدنية والسالمة والـصحة ومبـادئ الكرامـة                

  ).٧٠املادة " (اإلنسانية
وحق العمال وتسلّم منظمة العمل الدولية بكل من احلق يف بيئة عمل مأمونة وصحية   -٨

ماية من االعتالل واألمراض واإلصابات النامجة عن تشغيلهم بصفتيهما حقّني أساسيًني           احليف  
وتعّرف منظمة العمل الدولية برناجمها للعمل الالئق بكونـه العمـل           . )٢(من حقوق اإلنسان  

واعتمدت منظمـة العمـل     . )٣(ية للمخاطر الصح  املأمون والصحي الذي ال يعّرض العمال     
لية صكوكاً عديدة صّدق عليها عدد متفاوت من الدول األعضاء تتناول الصحة املهنيـة      الدو

وتشمل هذه الصكوك االتفاقية املتعلقة بالسالمة والصحة املهنيتني وبيئـة العمـل،            . حتديداً
واالتفاقية املتعلقة خبدمات الصحة املهنية، واتفاقية محاية العمال من األخطار املهنية يف بيئـة              

ل النامجة عن تلوث اهلواء والضوضاء واالهتزازات، وكذلك توصيات تتعلق حبماية صحة    العم
مبعناها الواسع يف سياق العمل حيث ال تعين        " الصحة"وتعّرف منظمة العمل الدولية     . العمال
يف عالقتها بالعمل جمرد عدم وجود مرض أو عجز، بل تشمل أيضاً العناصر             " الصحة"عبارة  

. )٤(ة اليت تؤثر يف الصحة وتتعلق مباشرة بالسالمة والقواعد الصحية يف العمـل    البدنية والعقلي 
مجيع اجلهود املبذولة حلماية صحة العمال عن       ) أو الصحة املهنية  " (الصحة الصناعية "وتشمل  

ّدي إىل املـرض أو     طريق التحكم يف بيئة العمل، مبا يف ذلك االعتراف بالعوامل اليت قد تـؤ             
 . )٥(وتقييم هذه العوامل يف أوساط العمال أو اجملتمع احملليشقة نقص الرفاه أو امل

ويتضمن احلق يف الصحة، حق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكـن                 -٩
وحيدد برنامج العمل الالئق ملنظمة العمل الدولية اهلدف األساسـي     . بلوغه لعيش حياة كرمية   

ال على عمل الئق ومنتج، يف ظـروف تـوفر      اء والرج للمنظمة يف تعزيز فرص حصول النس     
ويلتزم النهج األساسي للحماية االجتماعيـة      . )٦(احلرية واإلنصاف واألمن والكرامة البشرية    

املشترك بني منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العاملية، وهو هدف استراتيجي من أهداف             
__________ 

 Health and life at work: A basic human right, World Day for Safety andمنظمة العمـل الدوليـة،    )٢(

Health at Work, 28 April 2009, (Geneva, 2009), p. 5; ILO, ILO Introductory Report: Global 

trends and challenges on occupational safety and health, XIX World Congress on Safety and 

Health at Work, Istanbul, Turkey, September 2011(Geneva, 2011), p. 42; “Seoul Declaration on 

Safety and Health at Work,” adopted on 29 June 2008 at the XVIII World Congress on Safety and 

Health at Work. 
 .Health and life at work: A basic human right, p. 11منظمة العمل الدولية،  )٣(
 ).ه(٣ بشأن السالمة والصحة املهنيتني، املادة ١٥٥الدولية رقم اتفاقية منظمة العمل  )٤(
)٥( Benjamin O. Alli, Fundamental principles of occupational health and safety (Geneva, ILO, 2001), 

p. 84.  
 Report of the Director General: Decent Work, International Labourمنظمـة العمـل الدوليـة،     )٦(

Conference, 87th session, Geneva, June 1999. 



A/HRC/20/15 

GE.12-12864 6 

. )٧(ة الفئات الضعيفة على اإلنتـاج     برنامج العمل الالئق، بتعزيز الكرامة البشرية وزيادة قدر       
مجيـع  " بشأن السالمة والصحة املهنيتني على       ١٥٥وتنطبق اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       

االقتصاد غري  يف  اليت ُيستخدم فيها العمال، مبا يف ذلك        ) ١املادة  " (فروع النشاط االقتصادي  
ويركز التعليق  . ا سُيناقش أدناه  ، كم أكثر تعرضاً للمخاطر  العمال  كون  ، حيث قد ي   )٨(الرمسي

 أيضاً بصورة خاصة على مسؤولية الدول إزاء الفئات الضعيفة واملهمشة، مبا يف ١٤العام رقم   
ذلك يف إطار االلتزامات الرئيسية باعتماد وتنفيذ استراتيجية وخطة عمل وطنيتني للـصحة             

سلع واخلدمات الـصحية    العامة وتأمني حق االستفادة من املرافق الصحية واحلصول على ال         
وبالتايل يشمل احلق يف الصحة املهنية، بصفته جزءاً        )). و(٤٣الفقرة  (على أساس غري متييزي     

ال يتجزأ من احلق يف الصحة، تعزيز كرامة العمال وإعماهلا جزئياً عن طريق توفري ظـروف                
  .مشةالعمل املأمونة والصحية، مع التركيز بصورة خاصة على الفئات الضعيفة وامله

  االقتصاد غري الرمسي  -ألف  
 بصفته جمموعة من األنشطة االقتصادية املتنوعـة        االقتصاد غري الرمسي  ميكن تعريف     -١٠

ووفقـاً  . واملشاريع التجارية والعمال غري النظاميني أو الذين ال يستفيدون من محاية الدولـة       
يع جتارية خاصـة غـري      مشار" من   القطاع غري الرمسي  لتعريف منظمة العمل الدولية، يتألف      

. )٩(وغري مسجلة وفقاً ألي شكل من األشكال احملددة للتشريع الوطين      " منظمة بصورة قانونية  
، القطاع غري الرمسي  بيد أن العمالة غري النظامية أوسع نطاقاً وتتألف من مجيع فرص العمل يف              

االقتصاد غـري  يشمل و. )١٠(القطاع الرمسيزائداً العمال الذين يعملون بصورة غري نظامية يف        
 كل من االقتصاد املوازي، الذي يسعى لتفـادي الـضرائب والـنظم، واالقتـصاد               الرمسي

بيـد أن االقتـصادين املـوازي       . السلع واخلدمات غري القانونية   عامل يف   اإلجرامي، الذي يت  
أكثريـة  تعامـل   وت. واإلجرامي يشكالن حصة صغرية فقط من القوى العاملة غري النظامية         

يع غري النظامية والعاملني يف السلع واخلدمات القانونية، وتعمل يف إطار شبه قـانوين،              املشار
  .تتعمد العمل بطريقة غري قانونيةبيد أهنا ال 

 يف عدد من اجملاالت احليويـة،       االقتصاد الرمسي  مع   االقتصاد غري الرمسي  ويتعارض    -١١
ود العديد من أوجه انعدام األمـان       ذلك إىل وج  ويؤدي  . كومية نسبياً احلنظم  انعدام ال أمهها  

__________ 
 Social protection floor for a fair and inclusive globalization, Report of the منظمة العمل الدوليـة،  )٧(

Social protection Advisory Group (Geneva, 2011), p. 6. 

 Decent work and the informal economy,” Report VI, International Labour“منظمة العمل الدوليـة،  )٨(

Conference, 90th session, Geneva, 2002; ILO, Women and men in the informal economy: A 

statistical picture (Geneva, 2002).. 
 .Decent work and the informal economy,” p. 126“ منظمة العمل الدولية، )٩(
 Statistical update on employment in the informal economy” (Geneva, ILO“ ,منظمة العمل الدولية،  )١٠(

Department of Statistics, 2011), p. 12. 
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مـن  املساومة اجلماعية وأشـكال احلمايـة   االفتقار إىل   غري النظاميني، مثل    وضعف العمال   
رة بصووفضالً عن ذلك، كثرياً ما خيضع العمال غري النظاميني لتنظيم أوقات العمل             . التمييز
ل غري النظاميني يف جمـال      ويعمل الكثري من العما   . ة وغري آمنة والعمل لساعات طويلة     بلمتق

العمل بالقطعة، مما يشجع على عادات عمل غري مأمونة وحيّول عبء املسؤولية عن محايـة               
وبالرغم من وجود بعض األجور املرتفعة جداً       . الصحة املهنية من أصحاب العمل إىل العمال      

غلبية الساحقة  ، فإن األ  )مثل أصحاب املهن العاملني حلساهبم اخلاص      (االقتصاد غري الرمسي  يف  
مهمشة ويعملون دون تدريب مناسـب، ودون       تمون إىل فئات    من العمال غري النظاميني ين    

العـاملني يف   أن  وبالرغم من   . مضمونتكنولوجية وصحية مقابل أجر زهيد غري       احتياطات  
 ليسوا مجيعاً عماالً غـري    لفقراء العاملني   ليسوا مجيعاً من الفقراء، وأن ا      االقتصاد غري الرمسي  

  .االقتصاد غري الرمسيتداخل واضح بني الفقر ونظاميني، فثمة 
 يف املائة من االقتصاد يف العديد مـن  ٥٠ ما يربو على   االقتصاد غري الرمسي  ويشكل    -١٢

االقتصاد غـري   ج القطاع الزراعي يف التقييمات، تقارب نسبة        وعندما ُيدر . )١١(البلدان النامية 
االقتصاد غـري   بيد أن   . )١٢( يف املائة من االقتصاد ككل     ٩٠إىل   ٨٠ يف بعض البلدان     الرمسي
مـن االقتـصادات    كـبرياً    ال يقتصر على العامل النامي حصراً؛ بل يشكل جـزءاً            الرمسي
 أو اللجوء إليه    االقتصاد غري الرمسي  وتشري الدراسات إىل إمكانية االعتماد على       . )١٣(املتقدمة

االنتكاس االقتصادي، وهي الفتـرات الـيت       كأداة لتخفيف الصدمات االقتصادية يف فترات       
ويف ضوء ضخامة األزمة املالية العاملية األخـرية        . )١٤(االقتصاد غري الرمسي  كثرياً ما ينمو فيها     

االقتـصاد غـري    وكلّما منا   .  منواً كبرياً  القطاع غري الرمسي  وما تبعها من انكماش، ُيرجَّح منو       
االقتصاد غري  وبالنظر إىل حجم    .  ذات الصلة  ، زادت كذلك اهلواجس الصحية املهنية     الرمسي
 وطبيعته، يستحيل على الدول إعمال احلق يف الصحة إعمـاالً كـامالً دون تنـاول              الرمسي

  .االقتصاد غري الرمسيالشواغل املتعلقة بالصحة املهنية يف 
 ل احلر يف مشاريع غري نظامية والعمل بأجر يف        وتتألف العمالة غري النظامية من العم       -١٣

ويشمل العمل احلر يف مشاريع غري نظاميـة لألشـخاص          .  نظامية على السواء   ريوظائف غ 
فيهم مبن  . مسجلة أو غري ذات صفة اعتبارية     العاملني حلساهبم اخلاص يف مشاريع صغرية غري        

الـذين ال يـشّغلون     (، والعاملون حلساهبم اخلاص     )الذين يشّغلون آخرين  (أصحاب العمل   
 األسرة املسامهون الذي ال يتلقون أجوراً وأفراد التعاونيـات غـري            ، وعمال وأفراد  )آخرين
غري النظامية من العاملني بأجر الـذين       الوظائف  وتتألف العمالة املدفوعة األجر يف      . املسجلة

يفتقرون للحماية االجتماعية عن طريق عملهم أو الذين تشّغلهم شركات نظاميـة أو غـري               
__________ 

 .Women and men in the informal economyمنظمة العمل الدولية،  )١١(
 .Statistical update on employment in the informal economy,” p. 12“منظمة العمل الدولية،  )١٢(
 .Women and men in the informal economy, p. 26عمل الدولية، منظمة ال )١٣(
)١٤( Zoe Elena Horn, “No Cushion to Fall Back On: The Global Economic Crisis and Informal 

Workers,” Synthesis Report - Inclusive Cities (WIEGO, 2009). 
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ملعيشية، أو صاحب عمل غري ثابت، مبن فيهم العمال غـري           ، أو األسر ا   )ومقاولوها(نظامية  
النظاميني يف املشاريع غري النظامية، والعمال غري النظاميني يف املشاريع النظاميـة، والعمـال              

ُيـدعون كـذلك العـاملون      (املؤقتون أو اليوميون، والعمال اخلارجيون يف جمال الصناعة         
 .)١٥()املرتليون

ل يف القوى العاملة النظامية أنفسهم يف وضع شبيه بالعمال يف           وجيد العديد من العما     -١٤
حيث يربز اجتاه متزايد حنو التعاقد وإضفاء الصبغة غري النظاميـة           . القوى العاملة غري النظامية   

على العمل النظامي، وهي عملية يصبح مبوجبها العمال أصحاب عملهم وبالتايل ميكـن أن              
ويف الوقت نفسه، ينأى العديـد      . ليت كانت تتاح هلم كعمال    ة املهنية ا  يماية الصح حلايفقدوا  

، وعلى  دوام كامل ب العمل   - )١٦(من االقتصادات املتقدمة بصورة منتظمة عن العمل النظامي       
، )١٧(-السنة، وبأجر دائم مع صاحب عمل واحد مبنافع واستحقاقات قانونية مناسـبة             مدار  

و املومسيني أو املؤقتني أو العـاملني حلـساهبم         مما يؤدي إىل زيادة يف العاملني لبعض الوقت أ        
االقتصاد وبينما ال ُيعترب هؤالء العمال تقنياً جزءاً من   . اخلاص أو العاملني يف حاالت الطوارئ     

 بسبب ترجيح استمرار خضوع عملهم وأمكنة عملهم للنظم القانونيـة، فقـد             غري الرمسي 
وعلى سبيل املثال، ويف    . غري النظاميني يواجهون صعوبات شبيهة بتلك اليت يواجهها العمال        

العديد من االقتصادات املتقدمة، ال ُيطالب أصحاب العمل بتوفري املنافع الصحية للعـاملني             
وكثرياً ما ميثل إضفاء الصبغة التعاقديـة واالجتـاه حنـو           . لبعض الوقت أو للعاملني املؤقتني    

عي أصحاب العمل للتنـصل مـن   االستعاضة عن العمل النظامي بالعمل غري النموذجي مسا   
  .الصحة املهنية القائمةمبوجب نظم مسؤولياهتم 

وُيلزم احلق يف الصحة الدول بإيالء عناية خاصة الحتياجـات الفئـات الـضعيفة                -١٥
 صعوبات اجتماعيـة واقتـصادية      االقتصاد غري الرمسي  وتواجه أكثرية العمال يف     . واملهمشة
حلماية القانونية، وعدم االستفادة من اخلـدمات  ر إىل ااالفتقا وتشمل هذه الصعوبات   .كبرية

احلماية االجتماعية أو التأمني الصحي االجتماعي املتاح للعاملني        االفتقار إىل   املالية الرمسية، و  
طبيق القانون تطبيقاً صارماً، وانعدام األمن الوظيفي، والتمييز        التعرض لت ، و القطاع الرمسي يف  

 االقتصاد غري الرمسـي   ، كثرياً ما يتعّرض العديد من العمال يف         وفضالً عن ذلك  . وغري ذلك 
يف بعـض   و. ألمراض واإلصابات املهنية مقارنة بالعمـال النظـاميني       خطر التعرض ل  لزيادة  

متتعاً قل  األ  فهم لذلك،. )١٨(ال يتلقّى العمال غري النظاميني تعويضات على إصاباهتم       احلاالت،  

__________ 
 General Report,” Report I, Seventeenth International Conference of Labour“منظمة العمل الدولية،  )١٥(

Statisticians Geneva, 24 November-3 December 2003, p. 51.  
 .Women and men in the informal economyمنظمة العمل الدولية،  )١٦(
)١٧( K.V.W. Stone, From Widgets to Digits: Employment regulation for the changing workplace 

(Cambridge, United Kingdom, Cambridge University Press, 2004). 
)١٨ ( Rene Loewenson, “Health impact of occupational risks in the informal sector in Zimbabwe,” 

International Journal of Occupational and Environmental Health, vol. 4, No. 4 (1998), pp. 264-274. 
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مقارنة جبميع العمال، مما يستلزم عناية خاصة هبم يف إطـار    باألمان واألكثر تعرضاً للمخاطر     
  .احلق يف الصحة املهنية

االقتصاد يف النساء وبالرغم من درجات التفاوت على الصعيد اإلقليمي، يرجَّح عمل   -١٦
، االقتصاد الرمسيوعلى غرار . )١٩(االقتصاد الرمسيبنسبة أكرب من الرجال مقارنة ب غري الرمسي

فيما يتعلق بالبعد اجلنساين، حيث يعمل حنـو ثلثـي       شديد التجزؤ    د غري الرمسي  االقتصافإن  
وفضالً ). بغض النظر عن الزراعة    (االقتصاد غري الرمسي  العامالت اإلناث يف العامل النامي يف       

عن ذلك، تتلقى املرأة أجراً يقل عن أجر الرجل، وتعمل يف الوظائف املتدنية األجر واألقـل                
  . )٢٠(مهارة
 والقوة العاملة غري النظامية االقتصاد غري الرمسيويلزم إجراء مزيد من البحوث بشأن   -١٧

وحيول نقص البيانات املفصلة، بصورة خاصـة، دون فهـم          . على الصعيدين احمللي والوطين   
 وأوجه الضعف احملددة اليت يواجهها العمال غري        الرمسيالدول املعامل الدميغرافية لالقتصاد غري      

تقييمات أثر فعلية   من أجل إجراء      إشراك العاملني غري النظاميني    وجيب على الدول  . النظاميني
والـسيطرة  حلقوق اإلنسان واحلق يف الصحة ومراقبة املخاطر، هبدف حتديد املخاطر املعروفة            

والسيطرة عليها  وكذلك إجراء املراقبة الوبائية واملرضية هبدف الكشف عن األمراض          عليها،  
  . على املدى الطويلومنع املخاطر

وال يندرج العمل وأماكن العمل غري النظامية ضمن نطاق اختصاص القوانني الوطنية       -١٨
االقتصاد نظم العالقة بني صاحب العمل والعامل يف        ، وال تغطي بالتايل     القائمة للصحة املهنية  

ـ             . غري الرمسي  دخالت ويقع على الدول التزام حبماية حق العاملني يف الصحة عن طريـق ت
ويف بعض احلاالت، يتطلب ذلك إضـفاء       . االقتصاد غري الرمسي  مباشرة يف الصحة املهنية يف      

االقتصاد غـري   لصحة املهنية أو توسيع نطاقها لتشمل       لالصبغة الرمسية عن طريق اعتماد نظم       
الصحة املهنيـة  إىل معاجلة قصور وسعت منظمة العمل الدولية وغريها من املنظمات    . الرمسي
العمـال   ملني غري النظاميني بتنفيذ برامج بالتنسيق مع احلكومات الوطنية ترمي إىل تغطية           للعا

وتشمل هذه الربامج إدماج خدمات الصحة املهنية يف خدمات الرعاية الصحة           . غري النظاميني 
؛وبرامج التدريب القائمة على املشاركة يف جمايل الـصحة والـسالمة للباعـة             )٢١(األساسية

__________ 
 .Women and men in the informal economy, p. 8ل الدولية، منظمة العم )١٩(
)٢٠( Mary Cornish, “Realizing the right of women to safe work – Building gender equality into 

occupational safety and health governance,” ILO concept note, XVIII World Congress on 
Occupational Safety and Health, Seoul, 29 June-2 July 2008, p.10. 

 Report on the thirteenth session of the joint ILO/WHO Committee on“منظمـة العمـل الدوليـة،     )٢١(

Occupational Health,” Geneva, 9-12 December 2003 (GB.289/STM/7); Tsuyoshi Kawakami, 

“Participatory approaches to improving safety, health and working conditions in informal 

economy workplaces - Experiences of Cambodia, Thailand and Viet Nam” (ILO Subregional 

Office East Asia, Bangkok, 2007) p. 2. 
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لتوسـيع  هود  خمتلف اجل وبذل  )٢٢(ري النظاميني اليت بادرت إليها احلكومات احمللية      غاملتجّولني  
وُنفِّذ كذلك عدد مـن     . )٢٣(طاع غري الرمسي  لتشمل الق الصحي االجتماعي   التغطية بالتأمني   

  . )٢٤(التدخالت تتناسب مع احتياجات صناعات حمددة
. القطاع غري الرمسـي   ة يف   ومثة وسائل إضافية متكّن الدول من تناول احلق يف الصح           -١٩

وتشمل هذه الوسائل خطط التأمني الصحي االجتماعي اليت تتناسب مع املخاطر الصحية اليت           
؛ وإتاحة خـدمات    االقتصاد غري الرمسي  يواجهها العمال يف قطاعات حمددة يف مجيع جوانب         

اسية الكفيلة  الصحة املهنية يف أماكن العمل؛ وعمليات التدخل يف إطار الرعاية الصحية األس           
ويقع على الدول مباشرة التزام بإعمال احلق       . بتثقيف العمال بالصحة املهنية وتدريبهم عليها     

وقد يستلزم ذلك، يف بعض     . االقتصاد غري الرمسي  لعاملني يف   ليف الصحة املهنية إعماالً كامالً      
يع نطاق تطبيقها   لصحة املهنية أو توس   لاحلاالت، إضفاء الصبغة الرمسية عن طريق اعتماد نظم         

وحيثما تعذر ذلك أو بات عدمي اجلدوى، ينبغي للدول عندئـذ أن            . االقتصاد غري الرمسي  يف  
لتخفيف الضرر الناتج عن هـذا      ) إلغاء هذه الوظائف  خالف  (تتخذ مجيع اخلطوات الالزمة     

  .النوع من العمالة

ية وتنفيذ هـذه    االلتزام بصياغة قوانني وسياسات إلعمال احلق يف الصحة املهن          -باء  
  القوانني والسياسات ورصدها وتقييمها بصورة فعالة

يتطلب من الدول صياغة وتنفيذ سياسـة        باحلق يف الصحة  بااللتزام املتعلق   الوفاء  إن    -٢٠
 للجنة  ١٤ويوضح التعليق العام رقم     . ترمي إىل إعمال احلق يف الصحة     وطنية يف جمال الصحة     

وتنفيـذ  الثقافية بأنه يقع على الدول التزام أساسي بصياغة         احلقوق االقتصادية واالجتماعية و   
واستعراضها على حنو دوري هبدف التقليل إىل أدىن حد من احلـوادث            متسقة  سياسة وطنية   

بشأن السالمة واخلدمات الـصحية     متسقة  واألمراض املهنية، فضالً عن اتباع سياسة وطنية        
عمل الدولية بشأن السالمة والـصحة املهنيـتني       وتدعو اتفاقية منظمة ال   ). ٣٦الفقرة  (املهنية  

واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن اخلدمات الصحية املهنية الدول إىل النسج على منـوال              
سياسة وطنية بـشأن    أي  وينص هذا التعليق على وجوب أن تشمل        . ١٤التعليق العام رقم    

ت والعوامل وعمليات العمل اخلطرة     الصحة املهنية أموراً منها كشف املواد واملعدات واملركّبا       
__________ 

 Tsuyoshi Kawakami, “Participatory approaches to improving safety, health and workingانظـر   )٢٢(
conditions in informal economy workplaces,” p. 3; Francie Lund and Anna Marriott, Occupational 
Health and Safety and the Poorest, Research Report No. 88, School of Development Studies, 

Durban, South Africa, April 2011, p. 19. 
)٢٣( Inke Mathauer, Jean-Olivier Schmidt and Maurice Wenyaa, “Extending social health insurance to 

the informal sector in Kenya. An assessment of factors affecting demand,” International Journal 
of Health Planning and Management, vol. 23, No. 1 (January/March 2008), pp. 51–68; Rebecca 
Thornton and others, “Social security health insurance for the informal sector in Nicaragua: A 

randomized evaluation,” Health Economics, vol. 19 (2010), pp. 181-206. 
)٢٤( See Francie Lund and Anna Marriott, Occupational Health and Safety and the Poorest. 
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وتـوفري  للعـاملني   وحتديدها وإصدار رخص تتعلق هبا ومراقبتها؛ وتوفري املعلومات الصحية          
مالبس ومعدات وقائية مناسبة إذا دعت احلاجة إليها؛ وإنفاذ القوانني واللوائح من خـالل              

  ).٢٦، احلاشية ٣٦الفقرة (التفتيش الكايف 

  املشاركة    
عمليات اختاذ القرار اليت تـؤثر يف       يف مجيع   احلق يف الصحة مشاركة املعنيني      يتطلب    -٢١

والقصد من  . صحتهم أثناء صياغة القوانني والسياسات الصحية وإنفاذها ورصدها وتقييمها        
ذلك أنه جيب أن يشارك العمال يف صياغة القوانني والسياسات اليت تؤثر يف صحتهم املهنية               

ويتعني على النقابات القائمة املـشاركة مـشاركة        . دها وتقييمها على إنفاذها ورص  والعمل  
متثـيالً   يف بعض األحيان، بعض فئات العمال املتأثرين       ،لكنها ال متثل  كاملة يف هذه العملية،     

، وقد ال يعترف أصحاب     القطاع الرمسي وفضالً عن ذلك، نادراً ما ُينظَّم العمال يف         . مناسباً
لذلك، يتطلب احلق يف الصحة مشاركة العمال النظاميني مشاركة . مبنظماهتمالعمل أو الدولة 
  . باالعتراف باملنظمات القائمة على األعضاء والنهوض هباتكون مباشرة ميكن أن 

القوانني والسياسات الـصحية    واستجابة واستدامة   واملشاركة أساسية لكفالة فعالية       -٢٢
ركة العمال يف عملية احلق يف الـصحة دون         وحتول مشا . يت تؤثر يف الصحة املهنية للعمال     ال

صياغة قوانني وسياسات الصحة املهنية من أعلى اهلرم الوظيفي إىل أدناه، وتكفل يف الوقـت    
. الذين صممت خلدمتـهم   املتعلقة باألشخاص   اللوائح والتدخالت الصحية    لغاء  نفسه عدم إ  
أساسي دور  التجريبية ارفهمومعهي أداة لتمكني العمال بضمان أن يكون آلرائهم واملشاركة 

ومن شأن ذلك أن يتيح لواضعي      . يف صياغة القوانني والسياسات اليت تؤثر يف صحتهم املهنية        
السياق االجتماعي لألمراض املهنية، مبا فيهـا       إلقاء نظرة فاحصة على     القوانني والسياسات   

خـاطر  املددة و احمل طراخلطبيعة العالقات اهلرمية بني صاحب العمل والعامل ومعرفة عوامل          
 شواغل العمال   تعاجل بفعالية وهذه املعارف ضرورية لصياغة القوانني والسياسات اليت        . بيئيةال

  . اليومية، وكذلك رصد إنفاذ هذه القوانني والسياسات وتقييمها
جتـاه  حتدد االلتزامات املباشرة للـدول      واملشاركة مبوجب احلق يف الصحة املهنية         -٢٣

ولذلك، يقع على الـدول     . بكفالة إعمال احلق يف الصحة    زمة   الدولة مل  إىل أن العمال، نظراً   
التزام إجيايب بتيسري املشاركة النشطة واملستنرية للعمال يف صياغة قوانني وسياسات الدولة اليت          

أولويات البحث اليت   مل ذلك كفالة مشاركة العمال يف حتديد        ويش. تؤثر يف صحتهم املهنية   
وتشمل أيضاً التزاماً بإذكاء وعي العمال باملخاطر املهنية وما         . ات مستنرية تيسر صياغة سياس  

األمراض ذات الـصلة بالعمـل      تدهور يف احلالة الصحية وانتشار      ينتج عن بيئات العمل من      
وقد يكون صانعو القـرار والـسلطات       .  اليت تسهم يف ذلك    العوامل النفسية واالجتماعية  و

سيما العمال   ضل من يؤمِّن مشاركة العمال بصورة فعالة، وال       الصحية على الصعيد احمللي أف    
تطلب توعية العمال وصوهلم إىل املعلومات املناسبة والدقيقة ذات         تو. االقتصاد غري الرمسي  يف  

  . الصلة بصحتهم املهنية
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واحلق يف احلصول على املعلومات عامل حيوي إلعمال احلق يف الـصحة وعنـصر               -٢٤
ويشمل احلق يف االستفادة من التثقيـف واملعلومـات      . طة واملستنرية أساسي للمشاركة النش  

املتعلقة بالصحة والسعي للحصول على املعلومات واألفكار املتعلقة باملسائل الصحية وتلقيها           
ويقع على الدول أيضاً التزام إجيايب يف هذا الصدد بتمكني العمال من املعلومـات              . ونشرها

وق وكفالة عدم تقييد أطراف ثالثة، مبا فيها أصحاب العمـل يف            الصحية وتلك املتعلقة باحلق   
بأن تكفل  وُتلزِم منظمة العمل الدولية الدولَ      . القطاع اخلاص، احلصول على هذه املعلومات     

بصورة شاملة يف جمال الصحة املهنية، مبوجب       والتثقيف والتدريب   تزويد العمال باملعلومات    
وعليه، يتطلب احلق يف الصحة املهنية إتاحة أصـحاب    . ةالقوانني والسياسات الصحية الوطني   

العمل املعلومات املتعلقة جبميع املخاطر يف جمايل الصحة والسالمة وإمكانية الوصول إليها، مبا             
فيها املعلومات املتعلقة مبدخالت اإلنتاج واملعدات، واآلليات واملواد الكيميائية املـستعملة يف       

ل أيضاً أن تكفل إحالل حق العمـال يف احلـصول علـى             وجيب على الدو  . مكان العمل 
املعلومات اليت تؤثر يف صحتهم املهنية حمل حقوق أصحاب العمـل يف محايـة املعلومـات                

  .التجارية مبوجب مبدأ السرية التجارية والسر التجاري وغريها من القوانني ذات الصلة
بصحتهم املهنية يف كل    وجيب إعمال حق العمال يف احلصول على معلومات تتعلق            -٢٥

وعلى الدول، بصورة خاصـة،     . ات الصحة املهنية  مرحلة من مراحل صياغة قوانني وسياس     
إتاحة معلومات دقيقة للعمال يف بداية عملية صياغة السياسات وأثناء إعادة صياغة القـوانني    

ا األولوية  والسياسات القائمة حىت يتسىن هلم حتديد الشواغل املتعلقة بصحتهم املهنية ومنحه          
وجيب على الدول أيضاً أن تكفل استيعاب العمال        . قبل وضع برامج عمل السياسات العامة     

وتشمل املعلومات التقنية املتعلقة باملواد الضارة،      . ميع املعلومات ذات الصلة   جلاستيعاباً كافياً   
ك، جيب أن   وفضالً عن ذل  . واملعدات واآلليات اخلطرة، ومجيع القوانني واللوائح ذات الصلة       

ُيبلغ العمال جبميع املخاطر الصحية يف مكان العمل بطريقة واضحة ومفهومة تكفل اختاذهم             
  .قرار أداء عمل خطري أو غري مأمون أم ال

وجيب على الدول أال تتدخل، عن طريق قوانينها وسياساهتا أو عن طريـق أفعـال                 -٢٦
العمال واجملتمـع املـدين بـشأن       مسؤوليها، يف االتصال والتفاعل يف أوساط العمال وبني         

وعلى الدول أيضاً أن تيسر نقل املعلومات املتعلقة بالصحة         . الشواغل اخلاصة بالصحة املهنية   
ذلك يف شـكل آليـة      وقد يكون   . املهنية من العمال املتضررين إىل مسؤويل الدولة مباشرة       

يئـات الدولـة ذات     يه العمال املتأثرون مباشرة مع مسؤويل أو ه       شكاوى أو حمفل يتعامل ف    
ويف بعض احلاالت، تعرقَـل هـذه       . الصلة بغية التصدي النتهاكات احلق يف الصحة املهنية       

. البالغات بقوانني عدم اإلفشاء أو األحكام التعاقدية اإللزامية بني العمال وأصحاب عملهم           
اثلـة  باملبلغني عن املخالفات أو أشكال محاية مم      وضع أحكام تتعلق    وينبغي للدول أن تكفل     

بغية متكني العمال من إبالغ الدولة بصورة علنية ومباشـرة ودون           تلغي االلتزامات التعاقدية    
  . حتهم املهنيةصخشية االنتقام مبعلومات تتعلق ب
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 وعلى الدولة أيضاً أن تضمن نزاهة عملية صياغة القوانني والسياسات وشـفافيتها             -٢٧
 املشاركة العادلة الدول بتيسري عمليـة صـياغة         وُتلزِم. )٢٥(وتغطيتها مجيع العمال املتضررين   

القوانني والسياسات اليت ُتراَعى فيها آراء العمال ومعارفهم التجريبية مراعاة متساوية مع آراء             
وعلى سبيل املثال، جيب إشراك     . أصحاب العمل واملسؤولني احلكوميني ومعارفهم التجريبية     

وجيب أن تتاح اآلليات اليت متكن العمال مـن  العمال أو ممثليهم يف هيئات وضع السياسات،    
وتتطلب الشفافية  . ية مباشرة وفور   بصورة املشاركة يف عمليات صياغة القوانني والسياسات     

إتاحة املعلومات املتعلقة جبميع جوانب عملية صياغة القوانني والسياسات للعمال وممثلـيهم            
 اجلوهري وأساس مجيع القـرارات      وتتطلب أيضاً إتاحة السبب   . ومتكينهم من الوصول إليها   

وجيـب  . يهمـا اليت تتخذها الدولة يف كل مرحلة من العملية ومتكني العمال من الوصول إل            
  .القرارات اليت تؤثر يف صحة العمال املهنيةتتخذ الدولة بسرية  أال
وعلى سبيل املثال، كانت عمليات مفاوضات اتفاقات التجارة احلـرة تفتقـر إىل               -٢٨

، ميثل انتشار اتفاقات    مثلما ذُكر آنفاً  و. مل تشمل مشاركة اجملتمعات احمللية املتأثرة     الشفافية و 
وُيلـزِم  . التجارة احلرة عنصراً من عناصر العوملة، يؤثر تأثرياً مباشراً يف الصحة املهنية للعمال            

اوض يف احلق يف الصحة املهنية الدولَ بإدماج آراء العمال ومعارفهم التجريبية يف عمليات التف         
وإضافة إىل ذلك، ُتلزِم الشفافية الدولَ بإتاحة مجيع مشاريع االتفاقات . اتفاقات التجارة احلرة  

  . ومقترحات التفاوض وحماضر اجتماعات التفاوض وغريها من املعلومات ذات الصلة
وتكتسي مشاركة العمال يف صياغة القوانني والسياسات املتعلقة بالـصحة املهنيـة              -٢٩

وتكتسي حاجة العمـال غـري   .  أمهية حيوية بالنسبة إىل القوى العاملة غري النظامية       وتنفيذها
النظاميني إىل املشاركة مشاركة نشطة ومستنرية يف صياغة قوانني وسياسات الصحة املهنيـة             

  .القطاعتقليدياً هلذا وتنفيذها أمهية قصوى بسبب إمهال الدولة 

  الرصد والتقييم    
. ب احلق يف الصحة، برصد الصحة املهنية وتقييمها على السواء         ، مبوج  ملزمة الدول  -٣٠

وكشرط مسبق لاللتزام بصياغة السياسة الوطنية للصحة املهنية وتنفيذها، جيب على الـدول             
أن تعّد دراسات ملراقبة األمراض واألوبئة تشمل َجْمع املعلومات املفصلة، بغية فهم املخاطر              

 وكذلك حقوق اإلنسان وتقييمـات األثـر الـصحي          الصحية للعمال يف مجيع القطاعات،    
وفضالً عن  . ومراقبة املخاطر، من أجل تقييم أثر قوانني وسياسات الصحة املهنية قبل تنفيذها           

ذلك، ُتلَزم الدول برصد وتقييم فعالية سياساهتا الوطنية يف جمال الصحة املهنية كجـزء مـن        
ويشمل هذا الشرط االلتـزام بتفتـيش       . التزامها األساسي باستعراض هذه السياسات دورياً     

مواقع العمل ومرافق اإلنتاج على حنو منتظم هبدف تقييم امتثال صاحب العمـل لقـوانني               
واالستعراض الدوري الزم لكفالة مواصلة حتسني قوانني وسياسات . الصحة املهنيةوسياسات 

__________ 
)٢٥( Helen Potts, Participation and the right to the highest attainable standard of health (Essex, United 

Kingdom, University of Essex, Human Rights Centre, 2008), p. 22. 
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ويف كـال   . يـدة الصحة املهنية للوقوف على تطور املخاطر الصحية والتكنولوجيـات اجلد         
احلالتني، جيب أن يسترشد الرصد والتقييم باملعايري الدولية، مبا فيها املعايري اليت تضعها منظمة              

  . الصحة العاملية ومنظمة العمل الدولية
أولويات البحـث؛    حتديد   ويتطلب إعمال احلق يف الصحة مشاركة العمال بقوة يف          -٣١

اغة القوانني والسياسات؛ ورصد قوانني وسياسـات       قبل صي املتعلقة باألوبئة   ومجع البيانات   
املـصاحل  هيمنة  ويف مجيع احلاالت، جيب على الدولة أن تكفل عدم          . الصحة املهنية وتقييمها  

وعلى سبيل املثال، ويف حاالت عديدة، ميوِّل أصحاب        . اخلاصة على عملييت الرصد والتقييم    
وجيب علـى   . )٢٦(على االستنتاجات ا  ال مسوغ هل  العمل البحوث الوبائية وميارسون ضغوطاً      

  .الدول أال تسمح بتأثري هذه الدراسات يف صياغة السياسات العامة
ودأب املهنيون العاملون يف قطاع الصحة العامة على اعتماد هنج حبوث وبائية يركّز               -٣٢

على السكان بصفتهم موضوع البحث، وعدم االعتراف باملعارف التجريبية هلؤالء الـسكان         
ساليب حبث تشاركية توسع نطاق التحقيـق       مثة ُنهج حديثة تعتمد أ    وباملقابل،  . خدامهاواست

 -الوبائي من مستوى الفرد إىل مستوى السكان وتشدد علـى دور الـسياق االجتمـاعي          
وعلى سبيل املثال، ُتجري البحوث التـشاركية اجملتمعيـة         . السياسي الذي يظهر فيه املرض    

عات احمللية، بل تؤكد قيمة املعارف التجريبية هلذه اجملتمعـات          دراسات ال تركز على اجملتم    ‘
  .)٢٧(‘وتشدد على العملية التشاركية

 وأفـراد   يساهم فيها البـاحثون   والبحوث التشاركية اجملتمعية عملية تعلُّم مشتركة         -٣٣
قدرات  وهي أداة لتمكني أفراد اجملتمع احمللي عن طريق بناء ال          .على قدم املساواة  اجملتمع احمللي   

يف مسار حياهتم، وحتقيق توازن بني البحث والعمـل  حتكمهم  احمللية، وتعزيز كرامتهم بزيادة     
ويستخدم النهج أدوات متنوعة يف صياغة القوانني والسياسات الصحية وتنفيـذها           . اجملتمعي

وينظم جتارب العمال اجلماعية املتعلقة مبخاطر الصحة املهنية ونتائجها كأداة للوقوف علـى             
  .)٢٨(ملخاطر يف بيئة العمل والتحكم فيهاا

 مـن   أوجيب أن تؤدي مؤشرات احلق يف الصحة ومعايري األداء جـزءاً ال يتجـز               -٣٤
رصد هذه القوانني   السياسات يف جمال الصحة املهنية من أجل        االستعراض الدوري للقوانني و   

اهليكليـة  الثالث هـي املؤشـرات       وفئات مؤشرات حقوق اإلنسان   . والسياسات وتقييمها 

__________ 
)٢٦( Neil Pearce, “Corporate influences on epidemiology,” International Journal of Epidemiology, vol. 

37, No. 1 (2008), pp. 46-53. 

)٢٧( Margaret Leung, Irene Yen, and Meredith Minkler, “Community-based participatory research: a 
promising approach for increasing epidemiology’s relevance in the 21st century,” International 

Journal of Epidemiology, vol. 33, No. 3 (2004), pp. 499-506. 

)٢٨( R. Loewenson, C. Laurell and C. Hogstedt, “Participatory approaches in occupational health 
research,” Arbette och Hälsa, vol. 38 (1994). 
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وُتسَتخدم املؤشرات اهليكلية للوقوف على ما إذا       . )٢٩(ومؤشرات العمليات ومؤشرات النواتج   
. كانت اهلياكل أو اآلليات األساسية اليت تعترب ضرورية إلعمال احلق يف الصحة قائمـة أم ال   

من أجـل   وانب املتفردة لسياسات الدولة وتدخالهتا      لقياس اجل مؤشرات العمليات   وتستخدم  
تأثري هذه التدخالت يف صحة     لقياس  مؤشرات النواتج   تستخدم  إعمال احلق يف الصحة؛ بينما      

وتضع قاعدة ميكـن أن ُتـساءل       . ومعايري األداء هي األهداف الوطنية لكل مؤشر      . السكان
  . رصد التقدم احملرز مع مرور الوقتالدولة عنها، ومتكّن من 

 احلق يف الصحة املهنية كل من العمال        وينبغي أن يشارك يف وضع مؤشرات ومعاير        -٣٥
كما ينبغي أن جيري رصد     . والنقابات، مبا يف ذلك العمال والنقابات يف االقتصاد غري الرمسي         

القوانني والسياسات املتعلقة بالصحة املهنية، على أساس هذه اآلليات، بشفافية ومبـشاركة            
جتة عن هذه العملية متاحة وميـسورة       العمال واجملتمع املدين، وأن تكون مجيع املعلومات النا       

وعالوة على ذلك، جيب أن تضمن الدول أن يكون العمال على درايـة تامـة               . للجمهور
مبؤشرات ومعايري احلق يف الصحة، حبيث ميكنهم املشاركة يف رصد وتقييم قوانني وسياسات             

ا كانت القوانني   ويعترب العمال أفضل َمن يقرر ما إذ      . الصحة املهنية على أساس هذه اآلليات     
والسياسات اليت تؤثر يف صحتهم املهنية مطابقة ملعايري احلق يف الصحة، كما أن العمال هـم                

كما أن  . أكثر املستفيدين من ضمان مطابقة هذه القوانني والسياسات ملعايري احلق يف الصحة           
ساءلة املرتقبـة  أن ييسر أيضاً امل  ومعايري احلق يف الصحة      من شأن ضمان دراية العمال مبؤشرات     

  . عدمهللدول، وذلك بإتاحة الفرصة للعمال للتحقق من إعمال حقهم يف الصحة املهنية من

  املسائل املوضوعية للصحة املهنية، واحلق يف الصحة املهنية  -ثالثاً  

  املخاطر  -ألف  

 ُيلزِم احلق يف الصحة الدول باختاذ خطوات للوقاية من األمراض ذات الصلة بالعمل              -٣٦
، فإن العالقة بني العوامل     )٣٠(ورغم االرتباط القوي بني العمل واملرض     . عاجلتها ومكافحتها وم

القائمة يف بيئة العمل وما يترتب عليها من نتائج على صحة العمال ليست دائماً واضحة أو                
وحيدد . وينطبق األمر بشكل خاص على األمراض النامجة عن عوامل متعددة         . سهلة التحديد 
ة العمل الدولية لألمراض ذات الصلة بالعمل العالقة املعقدة بني العمل واملرض            تصنيف منظم 

، وهي األمراض اليت هلا ارتباط حمدد بعامل مـسبِّب موجـود يف بيئـة     "أمراض مهنية "بأهنا  

__________ 
تقرير املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الـصحة البدنيـة والعقليـة                    )٢٩(

)E/CN.4/2006/48(١٥. ، ص. 

 WHO, Closing the gap in a generation: Health equity through action on the socialانظـر  )٣٠(
determinants of health, Final Report of the Commission on Social Determinants of Health 

(Geneva, 2008). 
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، وهي األمراض اليت هلا عوامل مسبِّبة متعددة قد يوجد          "أمراض ذات صلة بالعمل   "العمل؛ و 
، وهي األمراض اليت ليست هلا عالقة       "أمراض تؤثر يف القوة العاملة    "؛ و أحدها يف بيئة العمل   

  .)٣١(سببية بالعمل وإمنا تفاقمت نتيجة عوامل موجودة يف بيئة العمل

ويف الصناعات االستخراجية، مثالً، يؤدي تعـرُّض العمـال للغبـار والـدخان               -٣٧
نية كتغبُّر رئة عمال مناجم     واجلسيمات إىل خطر اإلصابة بعدد من األمراض، منها أمراض مه         

الفحم؛ وأمراض ذات صلة بالعمل، كالداء الرئوي املُسّد املُزِمن؛ وأمراض تـؤثر يف القـوة               
وُيلزِم احلق يف الصحة الدول بالعمل على الوقاية من هـذه األمـراض             . )٣٢(العاملة، كالربو 

 املرض، ولذلك ينبغي وتعترب الوقاية األولية أجنع وسيلة للحد من عبء . ومكافحتها وعالجها 
وينبغي للدول أن تضمن إجراء حبث ورصد       . )٣٣(أن تكون الوقاية هي اهلدف الرئيسي للدول      

مناسبني للعالقة بني أوضاع العمل والصحة؛ ونشر معلومات لتثقيف العمال بشأن العمـل             
ملخـاطر  والصحة؛ وحتسني األوضاع املهنية والبيئية يف أماكن العمل، مبا يف ذلك الوقاية من ا            

  .واحلد منها يف أماكن العمل

وُيلزِم هذا احلق   . وميثل احلق يف بيئة عمل صحية جزءاً ال يتجزأ من احلق يف الصحة              -٣٨
الدول بتحسني مجيع جوانب الصحة البيئية والصناعية، مبا يف ذلك السكن والصرف الصحي             

 مهمة بشأن الصحة البيئيـة      فهناك، مثالً، بواعث قلق   . والتغذية واحلصول على املياه املأمونة    
ويتزايد هذا القلق بسبب ما يعانيه العديد من العمـال          . والصناعية يف إطار األعمال الزراعية    

بأعداد كبرية يف العمل الزراعي، من حرمان        الزراعيني، ال سيما العمال املهاجرين املنخرطني     
ولـذلك  .  حلماية صحتهم  اجتماعي واقتصادي وافتقار يف كثري من األحيان للموارد الالزمة        

فإن حتسني الصحة البيئية والصناعية أمر حموري لإلعمال الكامل للحق يف الصحة املهنيـة،              
ويف حاالت كثرية ال ميكن متييز بيئة العمل عن البيئـة املرتليـة،                 . سيما للعمال الزراعيني   ال

ة ومتدنية تفتقر إىل الصرف     مما يؤدي بالكثري من العمال الزراعيني إىل اإلقامة يف أماكن مكتظ          
كما يتعرض العديد من هؤالء العمال ملخاطر بيئية، مثـل   . )٣٤(الصحي ومياه الشرب املأمونة   

مبيدات اآلفات أو امللوِّثات األخرى، وذلك بسبب قُرب منازهلم مـن أمـاكن العمـل أو                

__________ 
)٣١( M. Lesage, “Work-related diseases and occupational diseases: The ILO international list,” ILO 

Encyclopaedia of Occupational Health and Safety (1998), vol. 1, part III, chapter 26, available at 
http://www.ilo.org/safework_bookshelf/english?d&nd=170000102&nh=0. 

)٣٢( A.M. Donoghue, “Occupational health hazards in mining: an overview,” Occupational Medicine, 
vol. 54 (2004), pp 283–289. 

)٣٣( Benjamin O. Alli, Fundamental principles of occupational health and safety (Geneva, ILO, 2001), 
p 18. 

)٣٤( Eric Hansen and Martin Donohoe, “Health issues of migrant and seasonal farmworkers,” Guest 
Editorial, Journal of Health Care for the Poor and Underserved, vol. 14, No. 2 (2003); United 
States Department of Labor, National Agricultural Workers Survey 2001-2002 (Washington, D.C., 
2005); J. Early and others, “Housing characteristics of farmworker families in North Carolina,” 

Journal of Immigrant & Minority Health, vol. 8, No. 2 (2006), pp. 173-184. 
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ة هؤالء العمـال   وُتسهِم هذه األوضاع إسهاماً كبرياً يف زيادة معّدل إصاب        . )٣٥(تداخلها معها 
ويقتضي أيضاً احلق يف الصحة أن تـويل الـدول اهتمامـاً خاصـاً              . )٣٦( باألمراض املُعدية 

الحتياجات الفئات الضعيفة واملهمشة يف سياق وضع وتنفيذ القوانني والسياسات املتعلقـة            
ويشمل ذلك التزام الدول برصد وتقييم املخاطر الصحية البيئية واألمـراض           . بالصحة املهنية 

  . اليت ُتصيب الفئات الضعيفة

عترب العمال املهاجرون الدوليون أشد الفئات ضعفاً لسببني، أوهلمـا هـو عـدم              وي  -٣٩
تسجيلهم، مما يعرضهم لالستغالل من جانب أصحاب العمل؛ وثانيهما هو تسجيلهم مـع             

ويتفاقم هـذا الوضـع     . افتقارهم إىل احلماية اليت يكفلها هلم القانون كغريهم من املواطنني         
سسية، باإلضافة إىل العوائق االجتماعية والثقافية واللغوية الـيت         بسبب العنصرية اهليكلية واملؤ   

  .حتول دون معرفة العمال املهاجرين ِلحقوقهم القانونية احملدودة واملطالبة هبا وإعماهلا

ويقتضي أيضاً احلق يف الصحة أن تعمل الدول على منع وخفض تعرُّض الـسكان                -٤٠
وحيظى ذلـك   . أثريات هذه املواد على صحة العمال     للمواد الضارة، كاملبيدات، وأن تقيِّم ت     

بأمهية خاصة بالنسبة للعمال املهاجرين نظراً إىل أهنم قد يعانون مـن حمدوديـة الوصـول                
. للمرافق، والسلع واخلدمات الصحية، وقد يفتقرون إىل ُسُبل الوصول إىل النظام القـضائي            

ة احلق يف الصحة املهنية يلزمهـا       فإن ُوجد خطر حقيقي ومؤكَّد، فإن واجب الدول يف محاي         
وإن ُوجِد احتمال معقول للخطر، فيجب علـى        . بأن حتظر إنتاج وبيع واستخدام هذه املواد      

الدول اختاذ التدابري املناسبة للحد من التعرض هلذا اخلطر أو منعه، مع األخـذ يف االعتبـار                 
باعة بطاقات املبيدات وتشمل هذه التدابري اشتراط ط. احتمال وقوع ضرر وحجم هذا الضرر     

جبميع اللغات املناسبة، وتزويد العمال الزراعيني مبا يكفي من التدريب واملعلومـات بـشأن              
  .استخدام املبيدات

وقد ارتبط التعرض للمبيدات باإلصابة بأمراض تسمم حادة ومزمنة خمتلفة، منـها              -٤١
ديد من البلدان أن تكون ورغم ذلك، ال يشترط القانون يف الع. )٣٧(عدد من أمراض السرطان  

البطاقات اليت تبني طريقة استخدام املبيدات مطبوعة باللغات اليت يفهمها العمال املهـاجرون          
وأدى ذلك إىل معاناة العمال الزراعيني املهاجرين من ارتفاع معدالت اإلصابة           . )٣٨(يف الدولة 

__________ 
)٣٥( Jock McCulloch, “Asbestos mining in Southern Africa, 1893–2002,” International Journal of 

Occupational and Environmental Health, vol. 9, No. 3 (2003), p. 232. 
)٣٦( Thomas A. Arcury, Sara A. Quandt, “Delivery of Health Services to Migrant and Seasonal 

Farmworkers,” Annual Review of Public Health, vol. 28 (April 2007), p. 345-363; Gregory A. 
Bechtel, “Parasitic infections among migrant farm families,” Journal of Community Health 

Nursing, vol. 15, No. 1 (1998), pp. 1-7. 
)٣٧( Health effects of chronic pesticide “, and Freya Kamel Hoppin. Jane A ,Alavanja. R.Michael C

exposure: Cancer and neurotoxicity,” Annual Review of Public Health, vol. 25 (April 2004), pp. 
155-197. 

)٣٨( Pesticide Action Network, Communities in peril: Global report on health impacts of pesticide use 
in agriculture, (Malaysia, 2010), p. 52. 
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عالوة على ذلك، توجد    . )٣٩(بالتسمم الكيميائي وأمراض اجللد باملقارنة مع العمال اآلخرين       
مؤشرات قوية على أن اجلهود اليت ُبذلت لتنظيم عمليات توزيع هذه املبيدات واسـتخدامها              

كما أن هذه اللوائح التنظيميـة      . )٤٠(والتخلص منها مل تنجح يف احلد من التعرض للمبيدات          
اميـة علـى    قاصرة من حيث النطاق وال ُتنفذ على النحو الواجب يف البلدان املتقدمـة والن             

  .السواء

وتشكل التكنولوجيات الناشئة حتدياً فريداً أمام الوقاية من التعرض للمواد الـضارة              -٤٢
ويدل التطوير السريع ملواد جديدة وضغوط السوق على أن اختبار ودراسة هذه            . واحلّد منه 

ـ               . ن األحيـان  املواد بصورة مكثفة ملعرفة آثارها البعيدة األجل مل يكن أمراً عملياً يف كثري م
وقد حظيت املخـاطر    . )٤١(ونتيجة لذلك، قد يتعرض العمال ملخاطر صحية مل ُتكتشف بعد         

الناشئة يف جمال التكنولوجيا النانوية بالكثري من االهتمام الضروري يف ضوء الدراسات الـيت              
تشري إىل أن التعرض للجزئيات النانوية قد ُيحدث تـأثريات سـامة ومـسرطنة للنـسيج                

ووفقاً للمبدأ التحذيري، جيب على الدول أن تقيد استخدام هذه التكنولوجيات           . )٤٢(الرئوي
  .يف أماكن العمل حلني تقييم آثارها الصحية على حنو دقيق وإبالغ العمال هبذه اآلثار

وُيلزِم أيضاً احلق يف الصحة املهنية الدول بالعمل على تقليل املخاطر يف أماكن العمل                -٤٣
نطوي ذلك على االعتراف بإمكانية وجود بعض املخـاطر الكامنـة يف            وي. إىل أقل مستوى  

فالعمل يف صناعة النسيج واملالبس، مثالً، عادةً ما يكون مرهقاً وذا           . املهنة أو يف بيئة العمل    
طابع شديد التكرار مما يعّرض العمال الختالالت عضلية هيكلية، ال سيما اإلصابات النامجة             

وباملثل، يتعرض العمال الزراعيون لظروف طبيعية شديدة وألعبـاء         . )٤٣(عن اإلجهاد املتكرر  
. )٤٤(عمل جسمانية ثقيلة، مما يعرضهم لإلجهاد احلراري ولالختالالت العـضلية اهليكليـة           

__________ 
)٣٩( National Institute for Occupational Safety and Health, Worker Health Chartbook, 2004 

(Washington, D.C., September 2004). 
 Beti Thompson and others, “Pesticide take-home pathway among children of agriculturalانظـر  ) ٤٠(

workers: Study design, methods, and baseline findings,” Journal of Occupational and Environmental 
Medicine, vol. 45, No. 1 (January 2003), pp. 42-53; Cynthia L. Curl and others, “Evaluation of take-
home organophosphorus pesticide exposure among agricultural workers and their children,” 

Environmental Health Perspectives, vol. 110, No. 12 (December 2002), pp. 787-792. 
)٤١( ILO, ILO Introductory Report: Global trends and challenges on occupational safety and health, 

XIX World Congress on Safety and Health at Work, Istanbul, Turkey, September 2011(Geneva, 
2011), p. 19. 

)٤٢( European Risk Observatory, Workplace exposure to nanoparticles (European Agency for Safety 
and Health at Work, 2010). 

)٤٣( Robin Herbert and Rebecca Plattus, “Health effects and environmental issues,” ILO 
Encyclopaedia of Occupational Health and Safety vol. 3, part XIV, chapter 87 (1998), available at 

http://www.ilo.org/safework_bookshelf/english?d&nd=170000102&nh=0. 
)٤٤( Melvin Myers, “Health problems and disease patterns in agriculture,” ILO Encyclopaedia of 

Occupational Health and Safety, vol. 3, part X, Chapter 64 (1998), available at 
http://www.ilo.org/safework_bookshelf/english?d&nd=170000102&nh=0; Eric Hansen and Martin 
Donohoe, “Health issues of migrant and seasonal farmworkers,” Guest Editorial, Journal of 

Health Care for the Poor and Underserved, vol. 14, No. 2 (2003), pp 157-160. 
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وجيب على الدول أن تتخذ خطوات لتقليل الضرر الناجم عن ذلك إىل أقل حد ممكـن، إن                 
دت خماطر فال بد من حتديـدها، مـع         فإن ُوج . كانت هذه اخلطوات عملية بشكل مناسب     

وجيب تعزيز قدرة العمال على معرفة مىت ميثّل التعـرض          . توعية العمال مبخاطر التعرض هلا    
ويف هذه الظروف، ُيلزِم احلق يف الصحة العمـال         . للمخاطر خطراً غري مقبول على صحتهم     

أمونة دون خوف من    يف مجيع األوقات باالحتفاظ باحلق يف رفض األعمال اخلطرية أو غري امل           
  .فقدان العمل

ويشمل واجب الدول يف احلد من املخاطر يف جمال العمل كالً من املخاطر البدنيـة                 -٤٤
وتتزايد األدلة اليت تربط بني املخاطر النفسية االجتماعية، كاإلجهـاد          . والنفسية االجتماعية 

، )٤٥( واإلرهـاق  وعبء العمل املفرط، وبني االضطرابات النفسية، كـالقلق واالكتئـاب         
واحلاالت البدنية كمرض القلب، واالختالالت العضلية اهليكلية، واالضـطرابات املعديـة           

وترد باستمرار تقارير مثرية للقلق بشكل خاص، إذ تربط         . )٤٦(املعوية، وضعف جهاز املناعة   
ـ             ني بني املطالبة بالعمل لساعات طويلة جداً وارتفاع معدالت االنتحار وحماوالت االنتحار ب

  .العمال يف صناعة التكنولوجيا

  اخلدمات  -باء  

ويقتضي أيضاً احلق يف الصحة أن تكون خدمات الصحة املهنية متاحة وميـسورة               -٤٥
فمثالً، جيب إتاحة اخلدمات يف أماكن يـسهل  . ومقبولة وجيدة، وأن تليب احتياجات العمال 

هذه اخلدمات إعادة تأهيـل     الوصول إليها ويف األوقات املناسبة للعمال؛ وجيب أن تتضمن          
األفراد املتضررين لتمكينهم من العودة إىل العمل؛ وجيب أيضاً أن يكون العمال الـصحيون              
على دراية باملخاطر الصحية املعينة اليت يواجهها العمال، مع تدريبهم على اكتشاف األمراض             

 بـشأن   ١٦١دولية رقم   وتؤكد أيضاً اتفاقية منظمة العمل ال     . املهنية والوقاية منها وعالجها   
محاية الصحة املهنية أن خدمات الصحة املهنية ال غىن عنها للمحافظة على بيئة عمل مأمونة               
وصحية مبا ييسر حتقيق الصحة البدنية والنفسية املثلى، وللمواءمة بني العمل وقدرات العمال             

  . حبسب حالتهم الصحية
دمات الصحية عن طريـق التـوفري       وميكن الوفاء بااللتزام بضمان احلصول على اخل        -٤٦

املباشر للخدمات من جانب الدولة أو من خالل التأمني الصحي االجتماعي الذي يؤمن مجيع  
ويف معظم احلاالت يتعني على أصـحاب العمـل     . العاملني ضد األمراض واإلصابات املهنية    

__________ 
)٤٥( Tom Cox, Amanda Griffiths and Eusebio Rial-González, Research on work related stress, 

European Agency for Safety and Health at Work (Luxembourg, Office for Official Publications of 
the European Communities, 2000); S. Stansfeld and B. Candy, “Psychosocial work environment 
and mental health – a meta-analytic review,” Scandinavian Journal of Work and Environmental 

Health, vol. 32, No. 6 (December 2006), pp. 443-462. 
)٤٦( Tom Cox, Amanda Griffiths and Eusebio Rial-González, Research on work related stress. 
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لتغطية املباشرة  فإن تعذر ذلك، جيب على الدول أن توفر ا        . توفري التأمني الصحي االجتماعي   
ويف مجيع  . أو أن تدعم االشتراك يف التأمني اخلاص وفقاً لالحتياجات االقتصادية لكل عامل           

احلاالت جيب أن تشمل مزايا التأمني تقدمي اخلدمات الصحية الوقائية والتعزيزية والعالجيـة،            
 يواجههـا   وأن تكون هذه اخلدمات مناسبة للتصدي للمخاطر الصحية املهنية احملددة الـيت           

  .العمال يف قطاعات عملهم

  نوع اجلنس  -جيم  

فيما يتعلق بكل ما سبق، من املهم اعتماد منظور يراعي الُبعد اجلنساين عند صياغة                -٤٧
ويعترف أي هنج يراعي الُبعد اجلنساين بأن العوامـل  . وتنفيذ قوانني وسياسات الصحة املهنية 

وال غىن  .  مهماً يف التأثري على صحة الرجل واملرأة       البيولوجية واالجتماعية الثقافية تؤدي دوراً    
عن تصنيف البيانات الصحية واالجتماعية االقتصادية حبسب نوع اجلنس من أجـل رصـد              

  .وتقييم مجيع القوانني والسياسات املتعلقة بالصحة املهنية
ضاع وتتعرض املرأة بشدة، ومن نواحٍ عديدة، لآلثار الصحية السلبية النامجة عن أو             -٤٨

وتتركز معظم النساء العامالت يف القطاع غري الرمسي، ال سيما يف األعمال األقـل              . العمل
أجراً واألقل احتياجاً للمهارات، حيث تتعرض املرأة على األرجح ألوضاع عمـل حمفوفـة              

، ويزداد احتمـال    )٤٨(ويقل عموماً أجر املرأة عن أجر الرجل عن نفس العمل         . )٤٧(باملخاطر
كمـا يـؤدي التعـرض      . )٤٩( واملضايقة يف مكان العمل باملقارنة مع الرجل       تعرضها للعنف 

للمخاطر املهنية، يف كثري من األحيان، إىل اإلضرار باجلهاز اإلجنايب للعامالت ويلحق عواقب             
فمثالً، تتعرض النساء الاليت هن يف سن اإلجنـاب،         . )٥٠(خطرية بصحتهن اجلنسية واإلجنابية   

يف جمال الزراعة، للمبيدات الشديدة اخلطـورة الـيت ال تـؤذي            وكذلك احلوامل العامالت    
وقد يولد األطفال بتشوهات ِخلقيـة نتيجـة        . )٥١(صحتهن فحسب بل أيضاً صحة أطفاهلن     

__________ 
)٤٧( Mary Cornish, “Realizing the right of women to safe work – Building gender equality into 

occupational safety and health governance,” ILO concept note, XVIII World Congress on 
Occupational Safety and Health, Seoul, 29 June-2 July 2008, p. 11. 

)٤٨( Ricardo Hausmann, Laura D. Tyson and Saadia Zahidi, The Global Gender Gap Report 2008, 
(Geneva, World Economic Forum, 2008). 

)٤٩( Helge Hoel, Kate Sparks and Cary L Cooper, The cost of violence/stress at work and the benefits 
of a violence/stress-free working environment. Report commissioned by the ILO (Manchester, 

University of Manchester, 2001). 
)٥٠( M.L. Herdt-Losavio and others, “Maternal occupation and the risk of birth defects: an overview 

from the National Birth Defects Prevention Study,” Occupational and Environmental Medicine, 
vol. 67 (2010), pp. 58–66. 

)٥١( C. Martínez-Valenzuela and others, “Genotoxic biomonitoring of agricultural workers exposed to 
pesticides in the north of Sinaloa State, Mexico,” Environment International, vol. 35, No. 8 

(November 2009), pp. 1155-1159. 
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وتتفـاقم هـذه    . )٥٢(تعرضهم يف الرحم لكيماويات سامة تسبب هلم اإلعاقة طوال حياهتم         
ساء ال ُتشخص عادةً علـى النحـو        املشاكل ألن األمراض ذات الصلة بالعمل املؤثرة يف الن        

  .)٥٣(الواجب وال ُيدفع عنها التعويض املناسب باملقارنة مع الرجال

  االلتزام بإنفاذ القوانني والسياسات من أجل إعمال احلق يف الصحة املهنية  -رابعاً  

  املساءلة  -ألف  

ول بأن تبني وتربر    وُتلزِم املساءلة الد  . متثل املساءلة عنصراً حمورياً يف احلق يف الصحة         -٤٩
الطريقة اليت تتبعها للوفاء بالتزاماهتا مبوجب احلق يف الصحة، وبأن تـوفر الـُسُبل املناسـبة                

وتعترب املساءلة عامالً أساسياً لإلعمـال      . لتصحيح أوجه اإلخفاق يف الوفاء هبذه االلتزامات      
املساءلة لن تعدو أن    بدون  "وقد أشار املقرر اخلاص السابق إىل أنه        . الكامل للحق يف الصحة   

وتؤدي الدولة دوراً بالغ األمهية يف ضـمان        . )٥٤("تكون حقوق اإلنسان جمرد واجهة شكلية     
املساءلة مبوجب احلق يف الصحة املهنية املكفولة للعاملني يف القطاع االقتصادي غري الرمسي،              

 الـصحة املهنيـة     إذ يفتقر هؤالء العمال إىل ُسُبل الوصول إىل آليات املساءلة يف إطار نظم            
  . القائمة
وتعين املساءلة  . وقد تنطوي املساءلة على مكونات ذات آثار مستقبلية أو أثر رجعي            -٥٠

عن اإلجراءات املستقبلية أن تكون الدولة قادرة يف مجيع األوقات على بيان وتربير الطريقـة               
 األطـراف املتـأثرة     كما يتعني على الدولة أن تبني جلميـع       . اليت تسلكها للوفاء بالتزاماهتا   

اخلطوات اليت تتخذها يف سبيل اإلعمال الكامل للحق يف الصحة، وأسباب اختاذهـا هـذه               
ففي جمال صناعة التعدين، مثالً، تعين املساءلة عن اإلجراءات املستقبلية أن ُيتـاح             . اخلطوات

ة بشأن  للعامل الذي يشعر بالقلق إزاء تعرضه ملادة اإلسبستوس احلصول على معلومات مفصل           
ولتقدير مدى فعالية   . اخلطوات اليت اختذهتا الدولة ملنع التعرض هلذه املادة الضارة أو احلد منه           

هذه اخلطوات، ومن مث تقدير مدى وفاء الدول بالتزاماهتا مبوجب احلق يف الصحة املهنيـة،               
جيب أن تكون النتائج املتعلقة برصد مستويات التعرض وحبـدوث األمـراض ذات الـصلة            

وهبذه الطريقة تكون املساءلة عن اإلجراءات املستقبلية وثيقة        . إلسبستوس متاحة وميسورة  با

__________ 
)٥٢( C. Wattiez, “Links between in utero exposure to pesticides and effects on the human progeny. 

Does European Pesticide Policy protect health?” Congenital diseases and the environment, P. 
Nicolopoulou and others, eds., Environmental Science and Technology Library, vol. 23, section 2 

(The Netherlands, Springer, 2007), pp. 183-206. 
)٥٣( Karen Messing, One-eyed science: occupational health and women workers, (Philadelphia, 

Temple University Press, 1998). 
)٥٤( Helen Potts, Participation and the right to the highest attainable standard of health (Essex, United 

Kingdom, University of Essex, Human Rights Centre, 2008), p. 2. 
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الصلة بعملييت الرصد والتقييم اللتني ال غىن عنهما لتحديد مدى اتساق اإلجـراءات الـيت               
  . تتخذها الدول مع التزاماهتا مبوجب احلق يف الصحة

ها فتركز على التصدي بشكل مناسـب       أما املساءلة عن اإلجراءات اليت سبق اختاذ        -٥١
وجيب التصدي النتهاكات احلق يف الصحة عن طريق        . لالنتهاكات السابقة للحق يف الصحة    

ولتحقيق ذلك، جيب أن تكـون      . ُسُبل االنتصاف القضائية الفعالة أو الُسُبل األخرى املناسبة       
حديد انتهاكات احلـق يف     ُسُبل االنتصاف متاحة، وأن تكون آليات املساءلة الفعالة قائمة لت         

وهناك عدد من آليات املساءلة     . الصحة وحتديد سبيل االنتصاف الفعال من هذه االنتهاكات       
اليت قد تكون مناسبة على الصعيد الوطين، منها اآلليات القضائية وشبه القضائية واإلداريـة              

يـات القـضائية     صراحة استخدام اآلل   ١٤ويؤيد التعليق العام رقم     . والسياسية واالجتماعية 
للتصدي النتهاكات احلق يف الصحة، كما يدعو إىل استخدام املساءلة من جانب اهليئـات              

وتشمل هذه اآلليات أمناء املظامل الوطنيني،      ). ٥٩الفقرة  (شبه القضائية واآلليات االجتماعية     
  .وجلان حقوق اإلنسان، وحمافل املستهلكني، ورابطات حقوق املرضى

ة القضائية واحدة من أهم الطرق وأكثرها أمناً لتحقيق اإلعمال الكامل           ومتثل املساءل   -٥٢
ومتنح املراجعة القضائية النتهاكات احلق يف الصحة احملاكم سـلطة          . للحق يف الصحة املهنية   

إخضاع قوانني الدولة، وسياساهتا، وقراراهتا، وإجراءاهتا املؤثرة يف الصحة املهنيـة للعمـال             
ومتنح أيضاً املراجعة القضائية اجلهاز القضائي سلطة حتديـد         .  احلقوق للمراجعة القائمة على  

احملتوى املعياري للحق يف الصحة ونطاق هذا احلق، وتشجع على وضع سياسة وطنية للصحة             
ولذلك فإن املـساءلة    . )٥٥(املهنية قائمة على االنفتاح واملساءلة والشمول واالتساق والتعاون       

عمال املتضررين ُسُبل االنتصاف املناسبة والكافيـة، وأن تعـزز          القضائية ميكنها أن تقدم لل    
االعتراف باحلق يف الصحة املهنية عن طريق إخضاع القوانني والسياسات احلكومية للمراجعة            

  .القضائية
وميكن استخدام آليات أخرى للمساءلة لضمان وفاء الدول بالتزاماهتا مبوجب احلق             -٥٣

يئات شبه القضائية، مثل جلان الصحة والـسالمة املهنيـتني، أن   وجيوز لله. يف الصحة املهنية 
تتلقى شكاوى بشأن أماكن العمل غري املأمونة أو غري الصحية، وأن تتحقق من معايري الصحة 
والسالمة املهنيتني يف قطاعات عمل خمتلفة، وأن تراجع مدى التزام أصحاب العمل مبعـايري              

ضاً أن تكون للجان القدرة على عقد جلسات استماع         وميكن أي . الصحة والسالمة املهنيتني  
وميكن باملثل هليئات اجتماعية، مثل رابطـات       . واختاذ قرارات ملزمة بفرض عقوبات خمتلفة     

__________ 
)٥٥ ( For example, article 21 of the Indian Constitution judicially interprets the right to life to include the 

“protection of the health and strength of the worker,” and the Supreme Court of India has recognized 
workers’ right to health and medical care [as] a fundamental right. In another judgment, the Supreme 
Court of India ordered the ‘Government to ensure safety measures were implemented in factories in 

response to the deaths of wor00kers due to occupational exposure to dust. 
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حقوق العمال، أن تعزز املساءلة عن طريق استنهاض اجملتمع واالستفادة من وسائط اإلعالم             
  . ب احلق يف الصحةيف الضغط على الدول من أجل تأكيد التزاماهتا مبوج

وجيوز استخدام اآلليات اإلدارية، مثل تقييم األثر على حقوق اإلنـسان، لتيـسري               -٥٤
ويستلزم تقييم األثر على حقوق اإلنـسان       . )٥٦(املساءلة عن اإلجراءات ذات التأثري املستقبلي     

ـ              ة، قبـل   أن جيري رامسو السياسات تقييماً آلثار القوانني أو السياسات أو الـربامج املقترح
وتـويل  . االنتهاء من وضعها، على حقوق اإلنسان، وذلك لضمان امتثاهلا حلقوق اإلنـسان          

عمليات التقييم هذه أولوية لشواغل الفئات األشد ضعفاً، وتكفل مشاركتها يف عملية وضع             
ويف سياق الصحة املهنية، يقتضي ذلك أن تتعاون الدول مع العمال من           . القوانني والسياسات 

  . ن اتساق قوانني وسياسات الصحة املهنية، قبل تنفيذها، مع احلق يف الصحةأجل ضما
فمثالً، عادةً ما تعمد اتفاقات التجارة احلرة إىل إلغاء أو إضعاف لـوائح الـصحة                 -٥٥

غري أن احلق يف الصحة     . والسالمة املهنيتني من أجل تيسري التجارة واالستثمار األجنيب املباشر        
ولـذلك،  . ول لُسُبل محاية الصحة أولوية على الشواغل املتعلقة بالتجارة        يستلزم أن تويل الد   

وتوخياً لتيسري املساءلة عن اإلجراءات ذات التأثري املستقبلي وضمان أال تنتـهك اتفاقـات              
التجارة احلرة احلق يف الصحة املهنية، جيب على الدول أن جتري تقييماً آلثـار أي اتفـاق                 

  . ه، على حقوق اإلنسانللتجارة احلرة، قبل توقيع
ويقع على الشركات عرب الوطنية التزام باحترام حق العمال يف الصحة املهنية، وهو               -٥٦

وعلى الدول اليت توجد هبا مقار الشركات عرب الوطنية مساءلة هذه           . التزام تشترك فيه الدول   
كانت الـدول   الشركات عن انتهاكات احلق يف الصحة املهنية اليت تقع يف دول أجنبية، إن              

ويشمل ذلـك االنتـهاكات الـيت    . األجنبية غري قادرة على القيام بذلك أو غري مستعدة له       
ترتكبها فروع الشركات األجنبية، أو الشركات املشتركة، أو يف إطـار الـشراكات مـع               
شركات أجنبية، أو عالقات سلسلة اإلمداد اليت قد تكون هلا شخصية قانونية مستقلة ولكنها       

وميكن حتقيق ذلك من خالل جمموعة متنوعة من اآلليـات،    .  سيطرة الشركة األم   تعمل حتت 
منها العقوبات اإلدارية عن طريق اهليئة املنظمة للصحة والسالمة املهنيتني يف بلد األساس، أو              

وجيب على الـدول الـيت تعمـل هبـا          . تطبيق القانون على نطاق يتجاوز احلدود اإلقليمية      
مساءلة هذه الشركات مباشرة مبوجب قوانني الـصحة املهنيـة ذات           الشركات عرب الوطنية    

وجيب أال تتهرب الشركات عرب الوطنية من املساءلة استناداً إىل نفوذها السياسي أو             . الصلة
املايل؛ أو بدعوى عدم خضوعها للوالية القانونية للبلد املضيف؛ أو بزعم عدم مسؤوليتها عن              

 األجنبية التابعة هلا، أو الشركات املشتركة، أو الشراكات         اإلجراءات اليت تتخذها الشركات   
  . مع شركات أجنبية، أو عالقات سلسلة اإلمداد

__________ 
)٥٦( Helen Potts, Participation and the right to the highest attainable standard of health (Essex, United 

Kingdom, University of Essex, Human Rights Centre, 2008), p. 20. 



A/HRC/20/15 

GE.12-12864 24 

  ُسُبل االنتصاف  -باء  

. خيّول احلق يف الصحة مجيع ضحايا االنتهاكات احلصول على ُسُبل انتصاف مناسبة             -٥٧
ة، ومنـها رد احلـق،      وجيب على الدول أن تضمن وصول العمال إىل آليات اجلرب املناسـب           

والتعويض، والترضية، وضمانات عدم التكرار، وأن تكفل أال حتول قـوانني التقـادم دون              
ويقتضي رد احلق أن تعيد الدول الوضع إىل ما كان عليه قبل            . احلصول على ُسُبل االنتصاف   

أدى إىل  فمثالً، إذا أُلغي نظام حيكم استخدام املواد اخلطرة يف مكان العمـل ممـا               . االنتهاك
إصابة العمال بأمراض، فيقتضي أي سبيل لرد احلق أن تعيد الدول العمل بالقانون أو أن تسن         

وينبغي أن يغطي التعويض املايل تكاليف الرعاية الطبية، مبـا يف           . قانوناً جديداً لسد الثغرات   
. ذلك إعادة التأهيل، وأي خسائر ترتبت على عدم القدرة على العمـل بـسبب اإلصـابة               

نطوي الترضية على التزام رمسي من الدول، يف شكل تشريع أو أمـر تنفيـذي، بالوفـاء                 وت
  .بواجبها بإعمال احلق يف الصحة املكفول لفرد أو لفئة سكانية حمددة

ويقتضي االلتزام بتوفري سبل االنتصاف املناسبة أن ُيتاح للعمال الذين ُينتهك حقهم              -٥٨
م واهليئات القضائية األخرى للحصول علـى التعـويض         يف الصحة املهنية الوصول إىل احملاك     

فإذا انُتهك حق أحد العمال يف الصحة املهنية ومل توفر لـه            . املايل وسبل االنتصاف األخرى   
الدولة اآلليات الفعالة للحصول على سبيل االنتصاف املناسب من صاحب العمل، فيقع على             

وتنشأ هذه املسؤولية عـن     . الذي تعرض له  الدولة التزام مباشر بإنصاف العامل من االنتهاك        
باإلضـافة إىل   . االلتزام حبماية العمال من انتهاك حقهم يف الصحة من جانب طرف ثالـث            

ذلك، قد يستلزم عدم محاية الدولة حلق العمال يف الصحة املهنية، يف هذا الظـرف، تـوفري                 
  . أو ضمان بعدم التكرار/سبيل انتصاف إضايف حيقق الترضية و

ويقع على الدولة التزام مباشر بتوفري سبل انتصاف للعاملني يف القطاع االقتـصادي               -٥٩
وتشمل انتهاكات احلق يف الـصحة      . غري الرمسي عند وقوع انتهاك حقهم يف الصحة املهنية        

اليت تستلزم اإلنصاف املباشر من جانب الدولة عدم إعمال الدولة ملقومات احلق يف الـصحة               
فمثالً، إذا أخفقت . لناشئة عن االلتزامات املسبقة للدولة بإعمال هذا احلق       املهنية، والدعاوى ا  

الدولة يف إعمال مقومات احلق يف الصحة املهنية، مثل إدراج العمال غري الرمسيني يف السياسة               
الوطنية املتعلقة بالصحة املهنية، فيتمثل سبيل االنتصاف املناسب يف إعادة صياغة الـسياسة             

ومن جهة أخرى، إذا أقامت الدولة      . سألة الصحة املهنية للعمال غري الرمسيني     حبيث تتناول م  
نظاماً وطنياً للتأمني االجتماعي الصحي يغطي العاملني يف القطاع االقتصادي غري الرمسـي،             
فيجب منح هؤالء العاملني حقاً خاصاً يف اختاذ إجراء يضمن تغطيتهم هبذا النظام، ويـضمن               

  . املناسبة مبوجب هذا النظامحصوهلم على املزايا 
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  االستنتاجات والتوصيات  -خامساً  
وهـو يكّمـل    . يعترب احلق يف الصحة املهنية جزءاً ال يتجزأ من احلق يف الصحة             -٦٠

الُنهج القائمة املتعلقة بالصحة املهنية عن طريق معاجلة أوجه القصور القائمـة يف هـذه               
ويوصي املقرر اخلاص بأن تتخذ . ضها العوملةالُنهج، والتصدي للتحديات اجلديدة اليت تفر

  : الدول اخلطوات التالية من أجل إعمال احلق يف الصحة املهنية
توسيع نطاق القوانني والسياسات املتعلقة بالصحة املهنية لتشمل القـوة            )أ(  

العاملة غري الرمسية، ووضع قوانني وسياسات مبتكرة لدعم املداخالت املباشرة للـصحة            
 يف االقتصاد غري الرمسي، مع إيالء اهتمام خاص يف هذه القـوانني والـسياسات               املهنية

  :ويشمل ذلك ما يلي. للجوانب املتعلقة بنوع اجلنس
برامج التأمني االجتماعي الصحي اليت تغطي مجيع العمال يف القطاع غري            •

الرمسي، على أن ُتكيَّف هذه الربامج، إىل أبعد مدى ممكـن، للتـصدي             
ددة املتعلقة بالصحة املهنية اليت يواجههـا العمـال غـري           للمخاطر احمل 

 الرمسيني يف قطاعاهتم؛ 

 خدمات الصحة املهنية املقدمة يف أماكن عمل العمال غري الرمسيني؛  •

مداخالت الرعاية الصحية األولية الرامية إىل تثقيف وتدريب العمال غري   •
 .الرمسيني يف جمال الصحة املهنية

قد العمال احلماية يف إطار القوانني والـسياسات القائمـة          ضمان أالّ يف    )ب(  
  املتعلقة بالصحة املهنية يف حالة التعاقد على أداء العمل أو القيام به بشكل غري رمسي؛ 

سيما  ة الفعالة واملستنرية للعمال، ال     وجود آليات لتيسري املشارك    ضمان  )ج(  
السياسات املتعلقة بالصحة املهنية بطريقة  العمال غري الرمسيني، يف صياغة وتنفيذ القوانني و       

  :ويشمل ذلك ما يلي. عادلة وشفافة
املباشرة واملستمرة من جانب مجاعات العمال القائمة، مبـا يف          املشاركة   •

ذلك النقابات ومنظمات العمال غري الرمسيني، يف األجهـزة القانونيـة           
 وأجهزة رسم السياسات على مجيع مستويات احلكومة؛ 

اليت ُيعبِّر العمال من خالهلا مباشرة عن شـواغلهم وشـكاواهم           اآلليات   •
 لألطراف املعنية بشأن حمتوى القوانني والسياسات املتعلقة بالصحة املهنية؛ 

اآلليات اليت يقدم العمال من خالهلا بالغات بشأن خماطر الصحة املهنية إىل             •
 هاد؛ الدولة وإىل العمال اآلخرين دون خوف التعرض للفصل أو االضط
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القوانني والسياسات اليت تويل حلق العمال يف احلصول على املعلومـات            •
املؤثرة يف صحتهم املهنية أولوية على حقوق أصحاب العمل يف محايـة            
املعلومات التجارية مبوجب قانون سرية املعلومات التجاريـة وقـانون          

 السرية التجارية وغري ذلك من القوانني ذات الصلة؛ 

املبلِّغني عن الفساد الذين يكشفون للدولة معلومات بصورة    محاية العمال    •
  .علنية ومباشرة عن صحتهم املهنية

ضمان وجود آليات لرصد وتقييم الصحة املهنية قبل صـياغة وتنفيـذ              )د(  
  :ويشمل ذلك ما يلي. القوانني والسياسات املتعلقة بالصحة املهنية

 ات املصنَّفة؛ واألوبئة، مبا يف ذلك مجع البيانرصد األمراض  •

 تقييم األثر على حقوق اإلنسان والصحة، ورصد املخاطر؛ •

وضع مؤشرات ومعايري مرجعية للحق يف الصحة ُتقاس يف ضوئها القوانني            •
  .والسياسات املتعلقة بالصحة املهنية، وذلك مبشاركة مباشرة من العمال

ـ             )ه(   وانني ضمان وجود آليات لرصد وتقييم الصحة املهنية بعد تنفيـذ الق
  :ويشمل ذلك ما يلي. والسياسات املتعلقة بالصحة املهنية

وضع مؤشرات ومعايري مرجعية للحق يف الصحة ُتقاس يف ضوئها القوانني            •
  .والسياسات املتعلقة بالصحة املهنية، وذلك مبشاركة مباشرة من العمال

كز االستفادة من الطرق البحثية التشاركية، مثل البحث التشاركي املرت          )و(  
على اجملتمع، بغية رصد وتقييم الصحة املهنية قبل صياغة القوانني والسياسات املتعلقـة             

  بالصحة املهنية وبعد تنفيذها؛ 
الوقاية من األمراض املهنية ومكافحتها وعالجها، مع إيالء اهتمام خاص            )ز(  

  :ولتحقيق ذلك، جيب على الدولة أن تضمن ما يلي. للفئات الضعيفة
 بني بيئة العمل والصحة، وذلك من خالل أعمال التفتيش          رصد العالقة  •

 اليت جتريها الدولة ألماكن العمل ومرافق اإلنتاج؛ 

نشر معلومات لتثقيف العمال بشأن العمل والصحة املهنية بطريقة يسهل      •
 فهمها من جانب العمال؛ 

تقييد أو حظر التعرض يف مكان العمل والبيئة املرتلية للمواد الـضارة،              •
 ا يف ذلك املبيدات الزراعية؛ مب

إتاحة خدمات الصحة املهنية يف أماكن يـسهل الوصـول إليهـا ويف              •
األوقات اليت تناسب العمال، مع إعادة تأهيـل األفـراد املتـضررين            

 لتمكينهم من العودة إىل العمل؛ 
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توعية العاملني الصحيني باملخاطر الصحية احملددة اليت يواجهها العمال،          •
 . ى سبل اكتشاف األمراض املهنية والوقاية منها وعالجهاوتدريبهم عل

تقييد استخدام التكنولوجيات يف أماكن العمل حلـني تقيـيم آثارهـا              )ح(  
  الصحية على حنو دقيق وإبالغ العمال هبذه اآلثار، وفقاً ملبدأ الوقاية؛ 

تنفيذ نظام التأمني االجتماعي الصحي للعمال الذين ال يغطيهم أصحاب            )ط(  
وينبغي . العمل بالتأمني، حبيث مينحهم تغطية مباشرة أو يدعم اشتراكهم يف التأمني اخلاص           

  :ملثل هذا النظام التأميين
 شمل اخلدمات الصحية الوقائية والتعزيزية والعالجية؛ أن ي •

أن يتصدى للمخاطر احملددة للصحة املهنية اليت يواجههـا العمـال يف             •
 . قطاعات عملهم

ون آليات املساءلة عن اإلجراءات ذات التأثري املـستقبلي         ضمان أن تك    )ي(  
  :وتشمل هذه اآلليات ما يلي. وذات األثر الرجعي متاحة وميسورة للعمال

 عمليات املراجعة االجتماعية؛  •

 حمافل املستهلكني ورابطات حقوق املرضى؛  •

 أمناء املظامل الوطنيني املعنيني حبقوق اإلنسان؛  •

  اإلنسان والصحة؛ تقييم اآلثار على حقوق •

 جلان حقوق اإلنسان؛  •

 .املراجعة القضائية •

إدراج احلق يف سبل محاية الصحة املهنية يف مجيع اتفاقات التجارة احلـرة،               )ك(  
ويف إطار هذه العملية، ينبغي،     . وإيالء أولوية للصحة املهنية للعمال على الشواغل التجارية       

  يم أثر هذه االتفاقات على حقوق اإلنسان؛قبل إبرام أي اتفاقات للتجارة احلرة، تقي
إنشاء آليات قانونية وسياسية ملساءلة الـشركات عـرب الوطنيـة عـن               )ل(  

  انتهاكات احلق يف الصحة املهنية، سواء يف البلد الذي به مقر الشركة أو يف البلد املضيف؛
ضمان أن تكون مجيع سبل االنتصاف متاحة وميسورة للعمال، مبـا يف              )م(  
 رد احلق، أو التعويض، أو الترضية، أو ضمانات عدم التكرار، وأالّ حتول قـوانني               ذلك

  .التقادم دون احلصول على سبل االنتصاف

        
  


