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  صفحه  کنندهدستگاه اجراء  تاریخ تصویب  ) وحدت رویهاءقوانین و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 

  تومان ۴۵۰۰تك شماره 

  ) 155شماره ) (1360 (1981نامه ایمنی و بهداشت شغلی قانون تصویب مقاوله
  1  کار و رفاه اجتماعیوزارت تعاون،   ١٢/٨/١٤٠٠  نامه ایمنی و بهداشت شغلیمقاوله) 1381 (2002) پروتکل(و سند الحاقی 

  
  
  
  

  ١٥/٩/١٤٠٠                                                                     ٧٨٥٣٠/٤١٥رهشما
  االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر سيدابراهيم رئيسي حجت

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
يكصد در اجراي اصل  ١٠/١٠/١٣٩٩ مورخ ١١٤٩٢٤/٥٨٢٠٧عطف به نامه شماره 

نامه  قانون تصويب مقاولهايران  اسالمي  قانون اساسي جمهوري) ١٢٣ (و بيست و سوم
 ٢٠٠٢) پروتکل(و سند الحاقي ) ١٥٥شماره ) (١٣٦٠ (١٩٨١ايمني و بهداشت شغلي 

به مجلس شوراي نامه ايمني و بهداشت شغلي كه با عنوان اليحه مقاوله) ١٣٨١(
 و ١٢/٨/١٤٠٠مورخ  چهارشنبه  در جلسه علني روزبا تصويب ،ودده بشاسالمي تقديم 

  .شود پيوست ابالغ مي تأييد شوراي محترم نگهبان، به
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ محمدباقر قاليباف

  
  ٢١/٩/١٤٠٠                                                                          ١١٠٦٤٦رهشما

   کار و رفاه اجتماعیوزارت تعاون،
در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به 

) ١٥٥شماره) (١٣٦٠ (١٩٨١نامه ايمني و بهداشت شغلي  قانون تصويب مقاوله«پيوست 
كه در جلسه » نامه ايمني و بهداشت شغلي مقاوله) ١٣٨١ (٢٠٠٢) پروتكل(سند الحاقي و 

مورخ دوازدهم آبان ماه يكهزار و چهارصد مجلس شوراي اسالمي تصويب علني روز چهارشنبه 
 مورخ ٧٨٥٣٠/٤١٥  به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره٢٦/٨/١٤٠٠و در تاريخ 

  .گردد  مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده، جهت اجراء ابالغ مي١٥/٩/١٤٠٠
هوري اسالمي ايران، اجراي با توجه به اصل يكصد و بيست و پنجم قانون اساسي جم

) سند الحاقي (٨و ) نامه مقاوله (٢٤مفاد مقاوله منوط به انجام تشريفات مندرج در مواد 
  .باشد  ميمقاوله

  رئيس جمهور ـ سيدابراهيم رئيسي
  

  ) 155شماره ) (1360 (1981نامه ایمنی و بهداشت شغلی قانون تصویب مقاوله
 نامه ایمنی و بهداشت شغلی مقاوله)1381 (2002) پروتکل(و سند الحاقی 

) ۱۵۵شماره ) (۱۳۶۰ (۱۹۸۱نامه ايمني و بهداشت شغلي  مقاولهواحده ـ  ماده 
نامه  مقاوله) ۱۳۸۱ (۲۰۰۲) پروتکل( مشتمل بر يک مقدمه و سي ماده و سند الحاقي

مشتمل بر يک مقدمه و دوازده ماده به شرح ) ۱۳۶۰ (۱۹۸۱ايمني و بهداشت شغلي 
  .شود وست، تصويب و اجازه تسليم اسناد آن داده ميپي

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به عنوان مقام صالحيتدار موضوع ـ1تبصره
  .شود يادشده تعيين مي) پروتکل(نامه و سند الحاقي مقاوله

ماه پس از تصويب اين قانون،  نامه اجرائي اين قانون ظرف شش  آيينـ2تبصره
شود و با پيشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه حفاظت فني تهيه ميعالي  توسط شوراي

  .رسداجتماعي به تصويب هيأت وزيران مي
و يکصد و ) ١٢٥(، يکصد و بيست و پنجم)٧٧( رعايت اصول هفتاد و هفتمـ3تبصره

  .قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در اجراي اين قانون، الزامي است) ١٣٩(سي و نهم 
  

  لرحمن الرحيمبسم اهللا ا
  

  )155شماره ) (1360 (1981نامه ایمنی و بهداشت شغلی مقاوله
  

 مقدمه
 المللي مديره دفتر بينهيأت که به دعوت  المللي کار، عمومي بين) کنفرانس(فراهمايي 

 )۱۳۶۰ خرداد۱۳ (۱۹۸۱ ژوئن ۳در ژنو منعقد شد و شصت و هفتمين نشست خود را در  کار
 برگزار کرد؛

ري درباره تصويب برخي پيشنهادهاي مربوط به ايمني، بهداشت و گي با تصميم
با تصميم به اين که اين  باشد، و محيط کار که ششمين موضوع دستورکار اجالس مي

نامه را که  اين مقاوله المللي تدوين شود، اي بين نامه پيشنهادها بايد در قالب مقاوله
شود، در بيست و دومين  ناميده مي) ۱۳۶۰ (۱۹۸۱نامه ايمني و بهداشت شغلي  مقاوله

  :نمايد تصويب مي) ۱۳۶۰اول تير ماه (روز ژوئن هزار و نهصد و هشتاد و يک 
 

 دامنه شمول و تعاریف: بخش یکم
  1ماده 

 .شود هاي فعاليت اقتصادي اعمال مي نامه در مورد همه بخش ـ اين مقاوله۱
تين فرصت ممکن پس از کند، در نخس نامه را تصويب مي ـ عضوي که اين مقاوله۲

تواند همه يا بخشي از  نفع منتخب، ميهاي کارفرمايي و کارگري ذي مشورت با تشکل
هاي خاص فعاليت اقتصادي مانند کشتيراني دريايي يا ماهيگيري را با توجه به  بخش

  .نامه مستثني سازد مشکالت خاص ناشي از ماهيت ذاتي آنها، از شمول اعمال مقاوله

 1400 ماه  آذر و سومبیست شنبه سه 
 

22354 شماره هفتمسال هفتاد و   

)1486( 
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 هن گزارش خود درباريکند، در اول يب مينامه را تصو ن مقاولهي که ايهر عضوـ ۳
م ي کار تسليالملل نياساسنامه سازمان ب) ۲۲(نامه که به موجب ماده  ن مقاولهي اياجرا
 شده باشد با ين ماده مستثنيا) ۲( را که ممکن است بر اساس بند يشود، هر بخش يم

 به کارگران يت کافي ارائه حماي، اقدامات اتخاذ شده برا مزبور فهرستيذکر علل استثنا
شرفت در جهت ي هرگونه پي بعديها ف و در گزارشي شده را توصي مستثنيها در شاخه

 .ان خواهد کردينامه را ب تر مقاوله اعمال گسترده
  2ماده
 .شود هاي فعاليت اقتصادي مي نامه شامل همه کارگران تحت پوشش بخش ـ اين مقاوله۱
ن فرصت ممکن پس يکند، در نخست يب مينامه را تصو ن مقاولهي که ايهر عضو ـ ۲

 از يا بخشيتواند همه  ينفع منتخب مي ذي و کارگريي کارفرمايها از مشورت با تشکل
 که در خصوص آنها وجود يا ژهي از کارگران را با توجه به مشکالت وي محدوديگروهها

 . سازدينامه مستثن  مقاولهيدارد، از اجرا
 اجراي اين هکند، در اولين گزارش خود دربار نامه را تصويب مي ـ هر عضوي که اين مقاوله۳
شود، هر گروه محدودي  المللي کار تسليم مي اساسنامه سازمان بين) ۲۲(نامه که به موجب ماده  مقاوله

اي مزبور فهرست و اين ماده مستثني شده باشد با ذکر علل استثن) ۲(را که ممکن است بر اساس بند 
  .تر را بيان خواهد کرد هاي بعدي هرگونه پيشرفت در جهت اعمال گسترده در گزارش

  3ماده 
 :نامه ن مقاولهياز نظر ا

شود که در  ي مييها شامل همه بخش» يت اقتصادي فعاليها بخش«اصطالح ) الف
 ؛يآن کارگران به کار اشتغال دارند، از جمله مشاغل دولت

  است؛ياشخاص شاغل از جمله کارمندان دولت شامل همه» ارگرانک«اصطالح ) ب
 )کنترل(  نظارت است که تحتييها شامل همه محل» محل کار«اصطالح ) پ
د به سبب کار خود در آنجا حاضر يم کارفرما قرار دارد و کارگران بايرمستقيا غيم يمستق

 ا به آنجا آمد و شد کنند؛يباشند 
تدار به ي صالحيها ا مقامي است که مقام ي همه مقرراتشامل» مقررات«اصطالح ) ت

 اند؛ دهي بخشيآن قوت قانون
ا ي يماريکننده عدم وجود ب در ارتباط با کار نه تنها مشخص» سالمت«اصطالح ) ث

 مؤثر بر سالمت است که ي و فکري است بلکه شامل عوامل جسميضعف و سست
  .دشو ي مربوط مي و بهداشت شغليمنيماً به ايمستق

  
 یاست ملیاصول س: بخش دوم

  4ماده 
 يي کارفرمايها  و با مشورت با تشکليه مليهرکشور عضو با توجه به شرائط و روـ ۱
ط ي و محي و بهداشت شغليمني را درخصوص اي منسجمياست ملي منتخب، سيو کارگر
 . خواهد کردي آن را بازنگريا ن و اجرا و به طور دورهيکار تدو
 از کار، مرتبط ي و حوادث ناشيب به سالمتي از آسيريشگي، پاستين سيهدف اـ ۲
طور   خواهد بود که بهييق به حداقل رساندن علل بروز خطرهاين کار از طريا در حيبا کار 

  . استيطور متعارف عمل  که بهيط کار وجود دارد در حدي در محيذات
  5ماده 

 در نظر خواهد يدر حدر را ي زياتي عملي اصليها حوزه) ۴(است موضوع ماده يس
  :گذارد يط کار اثر مي و محي و بهداشت شغليمني مزبور بر ايها گرفت که حوزه

 ي و نگهداريريکارگ ، نصب، تدارک، بهينيگزيش، انتخاب، جاي، آزمايطراح) الف
زات، مواد و عناصر يآالت و تجه نيط کار، ابزار، ماشيمحل کار، مح( کار يعوامل ماد

 ؛) کاريها ندي و فرآيستي ز ويکيزي، فييايميش
ا بر آن نظارت يدهند  ي که کار را انجام مي کار با افرادين عوامل ماديارتباط ب) ب

 کار با يندهاي کار و فرآيزات، ساعات کار، سازماندهيها، تجه نيکنند و انطباق ماش يم
  کارگران؛ي و فکري جسمييتوانا

ل ي اشخاص دخيها زهيا و انگه تي الزم صالحيليپرورش از جمله پرورش تکم) پ
  و بهداشت؛يمني از اي به سطوح مناسبيابي دستيا چند عنوان در راستايک يدر 

گر ي و کارگاه و در همه سطوح مناسب دي در سطوح گروه کاريارتباط و همکار) ت
  و از جمله در سطح مزبور؛يتا سطح مل
 ي از اعمالي ناشي انضباطندگان آنها در برابر اقداماتيت از کارگران و نمايحما) ث

 .اند طور معقول انجام داده فوق به) ۴(است موضوع ماده يکه آنها مطابق س
  6ماده 

هاي  هاي مقام نامه وظايف و مسئوليت اين مقاوله) ۴(در هنگام تدوين سياست موضوع ماده 
 کار با در دولتي، کارفرمايان و کارگران و اشخاص ديگر در زمينه ايمني، بهداشت شغلي و محيط

 .هاي مزبور و نيز شرايط و رويه ملي مشخص خواهد شد نظر گرفتن خصوصيات تکميلي مسئوليت

  7ماده 
 مشکالت مهم، ييط کار به منظور شناساي و محي، بهداشت شغليمنيت ايوضع

 يج، در فواصل زماني نتايابيها و ارزش تين اولويي موثر در حال تحول و تعيها روش
  . خواهد شدي خاص بازنگريها نهيا در زمي يلمناسب به صورت ک

  
 یاقدام در سطح مل: بخش سوم

  8ماده 
ا يا مقررات ين يق قوانيفوق، از طر) ۴(ب اثر دادن به ماده يمنظور ترت هر عضو به

نفع ي ذي و کارگريي کارفرمايها  و با مشورت تشکليه مليط و رويگر طبق شرايروش د
 .اذ خواهد کرد را اتخي ضروريها منتخب، اقدام

  9ماده 
 و بهداشت يمنين و مقررات مربوط به اي قواني، اجراي مناسب و کافينظام بازرسـ ۱

 .ن خواهد کرديط کار را تضمي و محيشغل
  .بيني خواهد کرد هاي کافي را براي نقض قوانين و مقررات پيش ـ نظام اجرايي، جريمه۲

  10ماده 
 يان در جهت کمک به آنها برايو کارفرما کارگران ييمنظور راهنما  بهياقدامات

 . اتخاذ خواهد شديت تعهدات قانونيرعا
  11ماده 

ا ينامه، مقام  ن مقاولهيا) ۴(است موضوع ماده يب اثر دادن به سيمنظور ترت به
 :شود يج انجام مير به تدرينان حاصل خواهند کرد که وظائف زيتدار اطمي صالحيها مقام

ط مربوط به ين شراييد، تعينما يجاب ميزان خطرها ايو مت ي که ماهييدر جا) الف
 که ي مهميها ي از آنها، دگرگونيبردار ها، آغاز بهره  کارگاهيساز ، ساخت و آمادهيطراح

 مورد استفاده يزات فني تجهيمنيها، ا رات در هدفييدهد و تغ ير قرار ميآنها را تحت تأث
 اند؛ ن کردهييتدار تعيصالح يها  که مقامييها هي رويز اجرايدر کار و ن
يندهاي کار و مواد و عواملي که در معرض آنها قرار گرفتن بايد ممنوع، آتعيين فر) ب

هاي صالحيتدار شود؛ خطرات بهداشتي  محدود يا موکول به کسب اجازه يا نظارت مقام يا مقام
 هد شد؛ناشي از قرار گرفتن همزمان در معرض چندين ماده يا عامل در نظر گرفته خوا

 ي از سوي شغليها يماريفات مربوط به اعالم حوادث و بي تشرين و اجرايتدو) پ
ماً در ي که مستقير مؤسساتيمه و ساي مؤسسات بيان و در صورت اقتضاء از سويکارفرما

 ؛ي شغليها يماري ساالنه درباره حوادث و بيه آمارهايل هستند و تهين امر دخيا
ا ي ي شغليها يماري، بيه به نظر برسد حوادث شغل کيقات در موارديانجام تحق) ت
اندازد،  يا در ارتباط با کار به مخاطره مي را در هنگام کار ي که سالمتيگري د بيهر آس

  است؛ي جديها تيکننده موقع منعکس
) ۴(است موضوع ماده ي سي که در اجراييها انتشار اطالعات ساالنه درباره اقدام) ث

 به يها بير آسي ساو يشغل يها يماريب و حوادث   ل آمده است ونامه به عم ن مقاولهيا
 د؛يآ يوجود م ا در ارتباط با کار بهي که در هنگام کار يسالمت

 در يستي و زيکيزي، فييايمي عوامل شي بررسي براييها ا گسترش سامانهيجاد يا) ج
 .ي امکانات ملط وي سالمت کارگران وجود دارد، با در نظر گرفتن شراي که برايمورد خطر

  12ماده 
اقداماتي طبق قانون يا رويه ملي اتخاذ خواهد شد تا اطمينان حاصل شود که اشخاصي که 

 :کنند آالت، تجهيزات و مواد مصرفي شغلي را طراحي، توليد، وارد، تأمين يا منتقل مي ماشين
 يطور عرف  که بهييا مواد تا جايزات يآالت، تجه نيمطمئن گردند که ماش) الف

 يبرند، خطر ي آنها را به کار مي که به درستي و سالمت اشخاصيمني اي است برايعمل
 در بر نداشته باشد؛

زات و استفاده يآالت و تجه ني درست ماشيريکارگ اطالعات درباره نصب و به) ب
 خطرناک يها يژگيزات و ويآالت و تجه نيدرست از مواد و اطالعات درباره خطرات ماش

 درباره يها ز دستورالعملي و نيستي و زيکيزي فيها وردهآا فري، عوامل ييايميمواد ش
 دهند، ي اجتناب از خطرات شناخته شده را در دسترس قرار ميچگونگ

 را انجام ييها ن ماده مطالعات و پژوهشيا) ب(و ) الف (يت بندهايمنظور رعا به) پ
  .رنديگ ي الزم قرار مي فن ويان تحوالت دانش علمين صورت در جرير ايا در غيدهند  يم

 13ماده 
 معتقد ي منطقيلي دور کرده است که به دليت کاري که خودش را از موقعيکارگر

ط و يا سالمت او در بر دارد طبق شراي ي زندگي برايالوقوع و جد بياست که خطر قر
  .ت خواهد شديرعادالنه حماي غيامدهاي در برابر پيه مليرو

  14ماده 
ط کار ي و محي و بهداشت شغليمنيگنجاندن موضوعات مربوط به اب يمنظور ترغ به
 به يا  و حرفهي، پزشکي فني از جمله در آموزش عاليتي و تربيه سطوح آموزشيدر کل
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 همه ي آموزشيازهاي ني که پاسخگويبي و به ترتيه مليط و روي متناسب با شرايروش
 . اتخاذ خواهد شديکارگران باشد، اقدامات

  15ماده 
نامه  اين مقاوله) ۴(هر عضو به منظور حصول اطمينان از انسجام سياست موضوع ماده ـ ۱

هاي کارفرمايي  و اقداماتي براي اعمال آن، در نخستين فرصت ممکن پس از مشورت با تشکل
و کارگري منتخب، و در صورت اقتضا نهادهاي ديگر، ترتيباتي را متناسب با شرايط و رويه ملي 

ها و نهادهاي مختلف که قابل اجرا کردن  د تا از هماهنگي ضروري ميان مقامبرقرار خواهد کر
 .نامه بر عهده آنهاست، اطمينان حاصل شود هاي دوم و سوم اين مقاوله بخش

بات شامل ين ترتي اقتضا کند، ايه مليط و رويهرگاه اوضاع و احوال و شراـ ۲
  . خواهد بودي مرکزيس نهاديتأس

  
  سطح کارگاهاقدام در: بخش چهارم

  16ماده 
نان ي است اطميطور متعارف عمل  که بهيان موظف خواهند بود در حديکارفرماـ ۱

من و ي تحت نظارت آنها، ايندهايزات و فرآيآالت، تجه نيحاصل کنند تا محل کار، ماش
 .خطر باشد ي بي سالمتيبرا

نان ي اطم استيطور متعارف عمل  که بهيان موظف خواهند بود در حديکارفرماـ ۲
، ييايميشود، مواد و عوامل ش ي اتخاذ مي مقتضي که اقدامات حفاظتيحاصل کنند هنگام

 . متوجه سالمت نکندي تحت نظارت آنها خطريستي و زيکيزيف
 مناسب يزات حفاظتياز، لباس و تجهيان موظف خواهند بود در صورت نيکارفرماـ ۳

ن ي تأمي سالمت در حديانبار براي از خطر حوادث و خطر آثار زيريشگيرا به منظور پ
 . استيطور متعارف عمل کنند که به
  17ماده 

ت داشته باشند، در اعمال يک محل فعاليزمان در  ا چند کارگاه هميهرگاه دو 
 . خواهند کردينامه همکار ن مقاولهيالزامات ا

  18ماده 
 با يياروي روي براييها ان موظف خواهند بود در صورت لزوم اقداميکارفرما

 .ه مناسب اتخاذ کنندي اوليها  و حوادث از جمله تدارک کمکي اضطراريها  تيموقع
  19ماده 
 : در سطح کارگاه برقرار خواهد شد تا به موجب آنيباتيترت
 آنها ي بر عهده کارفرماي تعهداتين انجام کار خود، در اجرايکارگران در ح) الف

  کنند؛يگذاشته شده است، همکار
 ندگان کارگران در کارگاه، در زمينه ايمني و بهداشت شغلي با کارفرما همکاري کنند؛نماي) ب
 درباره اقدامات اتخاذ شده از يندگان کارگران در کارگاه، اطالعات کافيبه نما) پ

توانند درباره  يها م آن.  داده شودي و بهداشت شغليمنين اي تأمي کارفرما برايسو
 آنها را برعهده دارند، مشورت کنند، مشروط به يندگي که نماييها اطالعات مزبور با تشکل

  را فاش نسازند؛ين که اسرار بازرگانيا
 و يمنينه ايندگان آنها در کارگاهها، آموزش مناسب در زميبه کارگران و نما) ت

 . داده شوديبهداشت شغل
ا  آنها ريندگي که نماييها ندگان آنها و حسب مورد تشکليا نمايکارگران ) ث

 و يمنيه وجوه ايق در مورد کلي، مجاز به تحقيه ملين و رويبرعهده دارند طبق قوان
ن يد؛ به ايآنها مشورت نما ن باره با ي مربوط به کارخود باشند و کارفرما در ايبهداشت شغل

  خارج از کارگاه استفاده کرد؛يتوان با توافق متقابل از مشاوران فن يمنظور م
ن باور دارد که خطر ي اي برايه منطقي توجي که ويتيکارگر هرگونه وضع) ج

 سرپرست يدرنگ به آگاه يا سالمت او در بر دارد، بي ي زندگي برايالوقوع و جد بيقر
 را در صورت لزوم اتخاذ نکرده ي که کارفرما اقدام اصالحيم خود برساند؛ تا زمانيمستق
 خود که در آن خطر يت کاريعتواند کارگران را ملزم کند تا به موق يکارفرما نم است،

 . و سالمت ادامه دارد، بازگردندي زندگي برايالوقوع و جد بيقر
  20ماده 

 اقدامات اساسي عامل کارگاه، در آنها نمايندگان يا و کارگران و کارفرمايان بين همکاري  
 . شمار خواهد آمدنامه به اين مقاوله) ۱۹(تا ) ۱۶ (مواد موجب به شده اتخاذ اقدامات ساير يا تشکيالتي

  21ماده 
  . کارگران نخواهد بودي برايا نهيچ هزي متضمن هي و بهداشت شغليمنياقدامات ا

 
 یانیمقررات پا: بخش پنجم

  22ماده 
 کار را مورد يالملل ني بيها نامه هيا توصيها  نامه ک از مقاولهيچينامه ه ن مقاولهيا
 .دهد يدنظر قرار نميتجد

  23ماده 
 کار يالمللنيرکل دفتر بيمنظور ثبت به مدنامه بهن مقاولهي اي رسمبياسناد تصو
 .ارسال خواهد شد

  24ماده 
آور   کار الزاميالملل ني سازمان بي آن دسته از اعضاينامه فقط برا ن مقاولهياـ ۱

 .رکل ثبت شده باشديب آنها نزد مديخواهد بود که اسناد تصو
ب دو عضو نزد ي که در آن اسناد تصويخيز تار ماه پس ادوازدهنامه  ن مقاولهياـ ۲

 .االجرا خواهد شد ر کل ثبت شده باشد، الزميمد
خ ثبت سند ي ماه پس از تاردوازده، ي هر عضوينامه برا ن مقاولهيپس از آن، اـ ۳

  .االجرا خواهد شد ب آن الزميتصو
  25ماده 

د پس از انقضاي ده سال توان نامه را تصويب کرده است، مي ـ هر عضوي که اين مقاوله۱
االجرا شده است، از طريق سندي که  نامه براي نخستين بار الزم  از تاريخي که اين مقاوله

. شود، عضويت خود در آن را ابطال نمايد المللي کار ارسال مي براي ثبت به مديرکل دفتر بين
 .اهد شدابطال عضويت مزبور پيش از سپري شدن يک سال از تاريخ ثبت آن، نافذ نخو

نامه را تصويب کرده است و ظرف يک سال از تاريخ انقضاي  ـ هر عضوي که اين مقاوله۲
بيني شده در اين ماده استفاده نکرده دوره ده ساله موضوع بند پيشين از حق ابطال عضويت پيش

ه است، براي يک دوره ده ساله ديگر ملتزم خواهد بود و پس از آن در انقضاي هر دوره ده ساله ب
 .نامه را ابطال نمايد اين مقاوله تواند عضويت در بيني شده در اين ماده مي موجب شرايط پيش

  26ماده 
ت را که يب و ابطال عضوي اسناد تصوي کار ثبت تمامين الملليرکل دفتر بيمد ـ ١ 

 ي اعضاي کار اطالع داده شده است، به اطالع تماميالملل ني سازمان بيتوسط اعضا
 .د رساندسازمان خواه

ب اعالم شده به ين سند تصوي در مورد ثبت دوميرسان رکل ضمن اطالعيمدـ ۲  
 .نامه جلب خواهد کرد ن مقاولهياالجراشدن ا خ الزمي سازمان را به تاري، توجه اعضايو

  27ماده 
 منشور سازمان ملل متحد، شرح )١٠٢( کار، طبق ماده يالملل نيرکل دفتر بيمد

 به ين توسط ويشيت که طبق مفاد مواد پيب و ابطال عضوي تصو اسنادي از تماميکامل
 .رکل سازمان ملل متحد ارسال خواهد کردي ثبت به دبيده است، برايثبت رس

  28ماده 
 در خصوص ي که الزم بداند گزارشي کار در هر زمانيالملل نيره دفتر بي مدأتيه
 يداد و ضرورت درج موضوع بازنگر ارائه خواهد ي عموميينامه به فراهما ن مقاولهيکارکرد ا

  . خواهد کردي را بررسيي آن در دستورکار فراهمايا جزئي يکل
  29ماده 

طور کلي يا  نامه را به نامه جديدي را تصويب نمايد که اين مقاوله ـ هرگاه فراهمايي، مقاوله۱
 :مقررکرده باشدنامه جديد ترتيب ديگري  که مقاوله جزيي مورد تجديدنظر قراردهد، جز در صورتي

ب ي شود، تصوءاالجرا د الزميدنظر کننده جدينامه تجد  که مقاولهياگر و هنگام) الف
فوق ) ۲۵(د توسط هر عضو، صرفنظر از مقررات ماده يدنظر کننده جدينامه تجد مقاوله
 نامه خواهد بود؛ ن مقاولهيت در اي عضويمنزله ابطال فورهقانوناً ب

 ينامه برا ن مقاولهيد، ايدنظرکننده جدينامه تجد  شدن مقاولهءاالجرا خ الزمياز تار) ب
 . اعضا، بسته خواهد شديب از سويتصو

 اند ولي نامه در هر حال در مورد اعضايي که آن را تصويب کرده ـ اين مقاوله۲
 آن ي فعلياند، همچنان با شکل و محتوا ب نکردهيدنظرکننده را تصوينامه تجد مقاوله
 .اهد ماند خوءاالجرا الزم

  30ماده 
  .کسان برخوردارندينامه از اعتبار  ن مقاولهي متن اي و فرانسويسي انگليها نسخه

  
  نامه ایمنی و بهداشت شغلیمقاوله) 1381 (2002 )پروتکل(سند الحاقی 

 
 مقدمه
ره دفتر يمدتأيکه به دعوت ه ،يالملل ني سازمان بيعموم) کنفرانس (ييفراهما

 خرداد ۱۳ (۲۰۰۲ ژوئن ۳ن نشست خود را در ينو منعقد شد و نودم کار در ژيالملل نيب
 برگزار کرد؛) ۱۳۸۱

از ) (۱۳۶۰ (۱۹۸۱ ي و بهداشت شغليمنينامه ا مقاوله) ۱۱( مفاد ماده يادآوريبا 
 :دارد يژه آنجا که اشعار ميبه و) شود يده مينام» نامه مقاوله«ن پس يا

 يها ا مقامينامه، مقام  مقاوله) ۴(ده است موضوع مايمنظور قابل اجرا کردن س به«
  ج انجام خواهد شدير به تدريف زينان حاصل خواهند کرد که وظايتدار اطميصالح

... 
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 ي از سوي شغليها يماري مربوط به اعالم حوادث و بيها هي روين و اجرايتدو) پ
 در ماًي که مستقير مؤسساتيمه و ساي مؤسسات بيان و در صورت اقتضاء از سويکارفرما

  ؛ي شغليها يماري ساالنه درباره حوادث و بيه آمارهايل هستند و تهين امر دخيا
... 
) ۴(است موضوع ماده ي سي که در اجراييها انتشار اطالعات ساالنه درباره اقدام) ث

 و ي شغليها يمارين درباره حوادث و بينامه به عمل آمده است، همچن ن مقاولهيا
 ؛»اندازد ي را به مخاطره ميا در ارتباط با کار سالمتيم کار  که در هنگايگري ديها بيآس

هاي شغلي و ترغيب  هاي ثبت و اعالم حوادث و بيماري و با توجه به نياز به تقويت رويه
 ه تدابير پيشگيرانه؛ئهاي ثبت و اعالم به منظور تشخيص علل آنها و ارا هماهنگي سامانه

 مربوط به ثبت و اعالم حوادث و يادهاشنهي پيب برخي درباره تصويريگ ميبا تصم
 باشد؛ ين موضوع دستور کار اجالس مي که پنجمي شغليها يماريب

 و يمنينامه ا مقاوله يسند الحاقد در قالب يشنهادها باين پين که ايم به ايبا تصم
 ن شود؛ي، تدو)۱۳۶۰ (۱۹۸۱، يبهداشت شغل

 و بهداشت يمنينامه ا مقاوله) ۱۳۸۱ (۲۰۰۲يسند الحاقر را که يز يسند الحاق
 و دو زارهن روز ژوئن سال دو يستميشود، در بيده مينام) ۱۳۶۰ (۱۹۸۱، يشغل

  :دينما يب ميتصو) ۱۳۸۱ خرداد ۳۰(
 فیتعارـ 1

 :يسند الحاقن ياز نظر اـ 1ماده
ا هنگام يجه کار ي است که در نتيا مشتمل بر حادثه» يحادثه شغل«اصطالح ) الف
 شود؛ يرفوت ميا غي به فوت  به صدمه منجريکار منته
جه قرارگرفتن ي است که در نتيماريشامل هر نوع ب» ي شغليماريب«اصطالح ) ب

 .شود يجاد مي ايت کاري از فعاليدر معرض عوامل خطرناک ناش
ن و يموجب قوان  است که بهيا  حادثهيبه معنا» شامد خطرناکيپ«اصطالح ) پ

ا يکنند  ي که کار ميتواند افراد يالقوه مص است و بي قابل تشخي به آسانيمقررات مل
 . قرار دهديماريا بيمردم را در معرض صدمه 

 يا صدمه جسماني حادثه منجر به فوت يبه معنا» يحادثه رفت و آمد«عبارت ) ت
 :وندديپ ير به وقوع مي زيها م محل کار و محلير مستقياست که در مس

 ايا موقت کارگر؛ ي ياقامتگاه اصلـ ۱
 ايخورد؛  ي که کارگر معموالً در آنجا غذا ميمحلـ ۲
  .کند يافت مي که کارگر معموالً در آنجا حقوق و دستمزد خود را دري محلـ ۳
  ثبت و اعالميها سامانهـ 2

گر متناسب با يوه ديا هر شيا مقررات ين يق قوانيتدار از طريمقام صالحـ 2ماده
ان و ي کارفرمايندگيت نمايز اکثري حايها  و پس از مشورت با تشکليه مليط و رويشرا

 : قرار خواهد دادي مورد بازنگريا ن و به طور دورهير را تدويها و الزامات ز هيکارگران، رو
 يشامدهاي، و در صورت اقتضاء، پي شغليها يماري، بيثبت حوادث شغل) الف

 ؛ وي شغليها يماري و موارد مشکوک بيخطرناک، حوادث رفت و آمد
  خطرناک،يشامدهاي و در صورت اقتضاء پي شغليها يماري، بي شغلاعالم حوادث) ب

 ي شغليها يماري و موارد مشکوک بيحوادث رفت و آمد
 :ر را مشخص خواهد کردي ثبت، موارد زيها هيالزامات و روـ 3ماده
 :نهيان در زميت کارفرمايمسئول) الف
 خطرناک، يدهاشامي و در صورت اقتضاء پي شغليها يماري، بيثبت حوادث شغلـ ۱

 ؛ي شغليها يماري و موارد مشکوک بيحوادث رفت و آمد
  ثبت؛ ندگان آنها در ارتباط با سامانهي مناسب به کارگران و نمايرسان اطالعـ ۲
ن ي تدوي مناسب سوابق مزبور و استفاده از آنها براينان از نگهداريحصول اطمـ ۳

 رانه؛يشگياقدامات پ
 در مورد يا اقدامات انضباطيانه يجو ي تالفيها وهيشاجتناب از توسل جستن به ـ ۴

شامد خطرناک، ي، پي شغليماري، بيه گزارش درباره حادثه شغلئل ارايکارگران به دل
 .ي شغليها يماريا موارد مشکوک بي يحادثه رفت و آمد

 د ثبت شود؛ي که باياطالعات) ب
  سوابق مزبور؛ي نگهداريدوره زمان) پ
 انيار کارفرماي که در اختي و پزشکي شخصيها  دادهيظ محرمانگ حفي براياقدامات) ت

 .يه مليط و روين و مقررات، شراياست، طبق قوان
 :ر را مشخص خواهد کردي اعالم، موارد زيها هيالزامات و روـ 4ماده
 :نهيان در زميت کارفرمايمسئول) الف
 دهاي خطرناک،هاي شغلي و درصورت اقتضاء، پيشام اعالم حوادث شغلي، بيماري) ۱

ر يا سايتدار ي صالحيها  به مقامي شغليها يماري و موارد مشکوک بيحوادث رفت و آمد
 ن شده؛يي تعينهادها

 .ندگان آنها در ارتباط با موارد اعالم شدهي مناسب به کارگران و نماياطالع رسان) ۲
، ي شغليها يماري و بي اعالم حوادث شغلي برايباتيدر صورت اقتضاء ترت) ب

ماً ي که مستقيير نهادهاي، پزشکان و ساي، خدمات بهداشت شغليا مهيله مؤسسات بيوس به
 .ل هستندين امر دخيدر ا

 و در صورت اقتضاء ي شغليها يماري، بي که طبق آن حوادث شغلييارهايمع) پ
 ي شغليها يماري از بي و موارد مشکوک ناشي خطرناک، حوادث رفت و آمديشامدهايپ
 ند؛د اعالم شويبا

 . اعالمي براي زمانيها تيمحدود) ت
 :ر خواهد بودي در خصوص موارد زييها اعالم، شامل دادهـ  5ماده 
 سسه، کارگاه و کارفرما؛ؤم) الف
 ؛ ويماريا بي افراد مصدوم و نوع صدمه يدرصورت امکان اسام) ب
، ي شغليها يماريشامد خطرناک و در مورد بيا پيط حادثه يمحل کار، شرا) پ

  .ي سالمتيط قرار گرفتن در معرض عوامل خطرناک برايشرا
 ی مليآمارهاـ 3
ها  کند بر اساس اطالعيه را تصويب ميسند الحاقي هر کشور عضوي که اين ـ  6ماده  

اند  اي تدوين شده گونه اي را منتشر خواهد کرد که به و ساير اطالعات موجود، آمارهاي ساالنه
هاي شغلي و در صورت اقتضاء،   حوادث شغلي، بيماريکه بيانگر آمار کلي کشور در مورد

 .پيشامدهاي خطرناک و حوادث رفت و آمدي و نيز تجزيه و تحليل آنهاست
 ين طرحهايدتري متناسب با جديبند  طبقهيآمارها بر اساس طرحهاـ 7ماده  

 يالملل ني بيها ر سازمانيا ساي کار يالملل ني مربوط که به کمک سازمان بيالملل نيب
 .ن خواهد شديه شده است، تدويتدار تهيصالح

 ییمقررات نهاـ 4
 ـ  8ماده
را با سند الحاقي نامه يا پس از آن، اين  تواند همزمان با تصويب مقاوله ـ هر عضوي مي۱

 .المللي کار براي ثبت، تصويب کند ارسال سند رسمي تصويب خود به مديرکل دفتر بين
ب دو عضو توسط يخ ثبت سند تصوي از تاردوازده ماه پس يسند الحاقن يا ـ ۲

 دوازده ماه ي هر عضويبرا يسندالحاقن يپس از آن، ا. االجراء خواهد شد رکل، الزميمد
نامه و   خواهد شد و مقاولهءاالجرا رکل الزميله مديب آن به وسيخ ثبت سند تصويپس از تار

 . خواهد شدءاالجرا  عضو مربوط الزمي برايسند الحاقن يا) ۷(تا  ) ۱(مواد 
 ـ 9ماده
تواند هر زمان که  را تصويب کرده است، ميسند الحاقي ـ هر عضوي که اين ۱
آن براي ابطال عضويت باز است، نسبت به ابطال ) ۲۵(نامه طبق ماده  مقاوله

منظور ثبت  المللي کار به عضويت در آن از طريق ارسال سندي به مديرکل دفتر بين
 .آن اقدام نمايد

سند ن ي که ايآن توسط عضو) ۲۵(نامه طبق ماده  ت در مقاولهي عضوابطالـ ۲
ز ي نيسند الحاقن يت در اي عضويمنزله ابطال فوره ب کرده است، قانوناً بيرا تصو يالحاق
 . خواهد شديتلق

ن ماده، يا) ۲(ا ي) ۱(، به موجب بند يسند الحاقن يت در ايهرگونه ابطال عضوـ ۳
  .خ ثبت آن نافذ نخواهد شديک سال پس از تاريزودتر از 

 ـ 10ماده 
ت را که يب و ابطال عضوي اسناد تصوي کار ثبت تماميالملل نيرکل دفتر بيمدـ ۱

 ي اعضايالملل کار اطالع داده شده است، به اطالع تمام ني سازمان بيتوسط اعضا
 .سازمان خواهد رساند

عالم شده رساني در مورد ثبت دومين سند تصويب ا ـ مديرکل ضمن اطالع۲
جلب سند الحاقي شدن اين ء االجرا به وي، توجه اعضاي سازمان را به تاريخ الزم

 .خواهد کرد
 منشور سازمان ملل )١٠٢(المللي کار، طبق ماده  مديرکل دفتر بين ـ11ماده

متحد، شرح کاملي از تمامي اسناد تصويب و ابطال عضويت که طبق مفاد مواد 
 است، براي ثبت به دبيرکل سازمان ملل متحد پيشين توسط وي به ثبت رسيده

  .ارسال خواهد کرد
کسان يبه طور  يسند الحاقن ي متن اي و فرانسويسي انگليها نسخه ـ12ماده
 .معتبر است

نامه شامل مقدمه  و سه تبصره منضم به متن مقاولهواحدهقانون فوق مشتمل بر ماده
 روز چهارشنبه مورخ دوازدهم آبان ماه در جلسه علني) پروتکل (ي ماده و سند الحاقيو س

 به تأييد ٢٦/٨/١٤٠٠يكهزار و چهارصد مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و در تاريخ 
  .شوراي نگهبان رسيد
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