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 مبادرة المعايير: تنفيذ خطة العمل 
 من أجل تدعيم نظام اإلشراف
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 غرض الوثيقة 

اإلبالغ عن التقدم المحرز في أعقاب المشاورات مع الهيئات المكونة الثالثية، لتنفيذ خطة العمل 
بشأن اإلجراءات ذات األولوية  تدعيم نظام اإلشراف. وتقدم الوثيقة خيارات ملموسة أجلالمنقحة من 
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( )انظر مشروع 3-8(؛ الخطوات اإلضافية الرامية إلى ضمان اليقين القانوني )اإلجراء 1-8)اإلجراء 
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 المحتملة على الميزانية(. االنعكاساتتقديرات عن  83ستتوقف على حصيلة مناقشة مجلس اإلدارة )تقدم الفقرة  االنعكاسات المالية:
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( بما يلي: )أ( وافق على خطة العمل المنقحة من أجل 2102)آذار/ مارس  923قام مجلس اإلدارة في دورته  .1

خذ الخطوات الالزمة لتنفيذ خطة العمل المنقحة على أساس تتدعيم نظام اإلشراف؛ )ب( طلب من المكتب أن ي

تشرين الثاني/  - )تشرين األول/ أكتوبر 990التقدم المحرز خالل دورته  عنتقرير  وإعداداإلرشاد المقدم 

نظر بال(، بعد التشاور مع الهيئات المكونة الثالثية؛ )ج( قرر أن يستعرض خطة العمل المنقحة 2102نوفمبر 

، في سياق استعراضه األوسع لمبادرة المعايير في 990يمكن لمجلس اإلدارة أن يكيفها خالل دورته أنه  إلى

 تشرين - أكتوبر/ األول تشرين) 331 دورته في اإلدارة مجلس قامو 0(.2102)آذار/ مارس  992دورته 
إلكتروني إلدارة  نظاموافق على التدابير والتكاليف المرتبطة بوضع ( أ: )يلي بما (8112 نوفمبر/ الثاني

المعلومات لصالح ھيئات اإلشراف وإعداد دليل بشأن الممارسات القائمة ضمن نظام اإلشراف؛ )ب( الوثائق و
 338تأجيل النظر في كافة المسائل المتبقية بشأن تنفيذ خطة العمل من أجل تدعيم نظام اإلشراف خالل دورته 

 (. 8112)آذار/ مارس 

 2اإلجراءات التالية: 2102مارس آذار/ ة في دورته في وسيستعرض مجلس اإلدار .2

 تبسيط(؛ 2-2)اإلجراء  22تفعيل اإلجراء الوارد في المادة  جل البحث:ثالثة إجراءات ذات أولوية من أ )أ(

)اإلجراء  03)د( من المادة 6( وه)5الفقرتين  اتيمكانإ(؛ استكشاف 0-9عملية تقديم التقارير )اإلجراء 

2-9.) 

منتظم بين هيئات اإلشراف )اإلجراء  تواصلالخطوات القادمة:  بشأنلالسترشاد ثالثة إجراءات مقدمة  )ب(

 اليقينضمان اإلضافية الرامية إلى (؛ الخطوات 0-2)اإلجراء  26اإلجراء الوارد في المادة  تقنين(؛ 0-2

رشادات المتلقاة وبأ  وسيقوم المكتب بوضع المقترحات باالستناد إلى اإل (.9-2القانوني )اإلجراء 

( 2102تشرين الثاني/ نوفمبر  -)تشرين األول/ أكتوبر  992مشاورات غير رسمية تجرى قبل الدورة 

 لمجلس اإلدارة، كي يبحثها مجلس اإلدارة في الدورة المذكورة.

فاقيات االتوتستكمل هذه اإلجراءات العمل الذ  تجريه لجنة تطبيق المعايير ولجنة الخبراء المعنية بتطبيق  .3

وسوف تواصل هيئات اإلشراف هذه  9والتوصيات ولجنة الحرية النقابية من أجل استعراض أساليب عملها.

سهم أساليب عملها أن ت بشأنتقديم التقارير إلى المؤتمر وإلى مجلس اإلدارة على التوالي، ومن شأن المناقشات 

 في تنفيذ خطة العمل.

اف. القائمة بين مختلف إجراءات اإلشر المترابطة ويعكس كلياً العالقة تكاملعلى نهج م تنفيذ خطة العمل ويحافظ .4

أن يوفر لمحة عامة شاملة وسهلة  ،إعدادهبالمكتب  بدأالذ   ،دليل الممارسات القائمة بشأنوفي هذا الصدد، من 

 بصر  لنظام اإلشراف. عرضويرد في الملحق األول  2االستخدام.

)آذار/ مارس  992ة قرر أن يرجئ النظر في اإلجراءات سالفة الذكر إلى دورته ونظراً إلى أّن مجلس اإلدار .5

نفيذ إرجاء استعراض تبالتالي يُقترح وجرى بناًء على ذلك تكييف خطة العمل لتدعيم نظام اإلشراف. (، 2102

 - 5نفسها 992المزمع إجراؤه أصالً في الدورة  -خطة العمل في سياق االستعراض األوسع لمبادرة المعايير 

 (.2102تشرين الثاني/ نوفمبر  -تشرين األول/ أكتوبر ) 992إلى الدورة 

 

 .022، الفقرة GB.329/PVالوثيقة    0

 .092، الفقرة GB.329/PV؛ الوثيقة 2، الفقرة GB.329/INS/5(Add.)(Rev.)الوثيقة    2

 ، الملحق األول.GB.329/INS/5(Add.)(Rev.)والوثيقة  22، الفقرة GB.329/INS/5الوثيقة    9

لرؤساء لجنة الخبراء المعنية بتطبيق  2106يرد العرض العام األحدث عهداً لنظام اإلشراف في التقرير المشترك لعام    2

 (.GB.326/LILS/3/1الحرية النقابية )الوثيقة االتفاقيات والتوصيات ولجنة 

 .00-5، الفقرات GB.329/INS/5الوثيقة    5

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_557187.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_548153.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_557187.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_546566.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_548153.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_456451.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_546566.pdf
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 ليبحثها مجلس اإلدارة  المقدمة اإلجراءات ذات األولوية -أوالا 
 1028 مارس/ آذارفي 

  12إجراء االحتجاجات بموجب المادة  تفعيلالنظر في  .2
 (8-8)اإلجراء من الدستور 

من الدستور،  22المتبعة فيما يتعلق باإلجراء المطبق على االحتجاجات بموجب المادة قد يفضي تقييم الممارسة  .6

ى لمحة عامة تقوم عل لالطالع علىيلها مرٍض على نحو معقول )انظر الملحق الثاني فعإلى استنتاج مفاده أّن ت

 م خيارات لالستفادة إلىنظام اإلشراف، ترد في هذا القس تدعيممعلومات وقائعية(. غير أنه بغية المساهمة في 

أقصى حد من اإلجراء، باالستناد إلى المناقشات السابقة لمجلس اإلدارة والمشاورات غير الرسمية التي أجري  

 مؤخراً مع الهيئات المكونة.  

" استالم االحتجاج ومعالجته إلى أن 0وتتمحور الخيارات المقدمة حول ثالث مراحل رئيسية من اإلجراء: " .7

" بحث حيثيات االحتجاج ونتيجته 2)مثالً، تعيين لجنة ثالثية(؛ " تناولهاإلدارة قراراً بشأن طريقة  يتخذ مجلس

" متابعة اإلجراء، بما في ذلك تنفيذ التوصيات 9توصيات اللجنة الثالثية(؛ "على مجلس اإلدارة  موافقة)مثالً، 

قدمة خالل المشاورات األخيرة غير الرسمية، يرد )مثالً، من خالل المساعدة التقنية(. ومع مراعاة التعليقات الم

 لالحتجاجات. مقترح في الملحق الثالث نموذج إلكتروني

 استالم االحتجاجات ومعالجتها 2-2

اإلجراء  كانبشأن إجراء االحتجاجات )بعد إيداع االحتجاج األول(،  0392األول عام  الداخليمنذ اعتماد النظام  .8

من الدستور  22أنّه يمتثل ألحكام المادة من على التحقق عند استالم االحتجاج، يقوم المنظمة  اتبعتهالمتسق الذ  

( من النظام الداخلي بشأن إجراء 2)2بوضوح في المادة  هذه العناصر. وترد المذكورة ويشير تحديداً إلى المادة

عن شواغلها بشأن تقديم وأعرب  بعض الهيئات المكونة   6.، بوصفها شروط القبول الستةاالحتجاجات

)اآلليات القضائية وغيرها من السارية آلليات الوطنية ل سليمة االحتجاجات في بعض الحاالت من دون مراعاة

تقديم ء أحكام النظام الداخلي بشأن إجرا تقتضيطبيعة ثالثية(. وفي حين ال ب تتسماآلليات، بما فيها تلك التي 

لوطنية، يسمح اإلطار التنظيمي القائم ببعض المرونة لمعالجة هذا الشاغل. استنفاد سبل االنتصاف ا اتاالحتجاج

في مراعاة  تتمثل ،حيثيات االحتجاج التي تقيّماللجان الثالثية التخصيصية  فيهناك ممارسة قائمة  والواقع أن

تطلب،  وهي . باإلضافة إلى ذلك، يمكن للجان أن تطلب،المثارةاإلجراءات الوطنية ذات الصلة باالدعاءات 

اإلجراءات ونتائجها. والمعلومات المطلوبة في االستمارة النموذجية في الملحق  هذهمعلومات إضافية بشأن 

من جانب اللجان الثالثية  النظر( ينبغي أن تسهّل أيضاً مثل هذا 5الثالث بشأن استخدام اإلجراءات الوطنية )البند 

على جميع الضمانات التي تؤمن للمنظمات في الوق  ذاته فاظاً التخصيصية. واستناداً إلى هذه الممارسة، وح

 ينظر أيضاً في مرحلة مبكرةالتي تودع االحتجاجات سبل الوصول إلى نظام اإلشراف، يمكن لمجلس اإلدارة أن 

 وطنية، كما هو مقترح في الفقرات التالية.الليات اآلفي اللجوء إلى 

لنظر في ل تخصيصيةيُعتبر االحتجاج مقبوالً، فإّن اإلجراء يكون بحكم الضرورة تعيين لجنة ثالثية  وحالما .9

دما في حالتين فقط. أوالً، عن إالّ  على إمكانيات أخرى اتالنظام الداخلي بشأن إجراء االحتجاجال ينص حيثياته. و

 وماً دة الجماعية، وفي هذه الحالة يحال االحتجاج يتعلق االحتجاج باتفاقية ذات صلة بالحرية النقابية أو المفاوض

إلى لجنة الحرية النقابية. ثانياً، عندما يتعلق االحتجاج بوقائع ومزاعم شبيهة بتلك التي كان  موضوع احتجاج 

ات لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقي تبحثتأجيل تعيين لجنة ثالثية إلى أن  في هذه الحالةسابق، يمكن 

ومع اإلبقاء على الخيار بحكم الضرورة لذا، يات متابعة التوصيات التي سبق واعتمدها مجلس اإلدارة. والتوص

وصية في التهيئة مكتب مجلس اإلدارة  تنظرفي االحتجاج، يمكن أن  تخصيصيةومفاده أن تنظر لجنة ثالثية 

ويجر  إرساء فترة زمنية محددة كخطوة  تخصيصيةبما يلي: إذا اعتُبر االحتجاج مقبوالً، فإنه يحال إلى لجنة 

 

يخضع قبول االحتجاج إلى الشروط التالية: )أ( يجب تسليمه إلى مكتب العمل الدولي خطياً؛ )ب( يجب أن يصدر عن    6

المنظمة؛ )د( يجب أن يتعلق من دستور  22منظمة مهنية ألصحاب العمل أو للعمال؛ )ج( يجب أن يشير تحديداً إلى المادة 

( يجب أن يشير إلى اتفاقية تكون الدولة العضو موضوع االحتجاج طرفاً فيها؛ هبإحدى الدول األعضاء في المنظمة؛ )

)و( يجب أن يشير إلى النقطة التي يّدعى فيها أّن الدولة العضو المحتج عليها قّصرت، في حدود اختصاصاتها، عن ضمان 

 تفاقية المعنية."التقيد الفعلي باال
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أن  شريطةعلى المستوى الوطني، المماثلة غير ذلك من التدابير  وأتشجيع التوفيق إتاحة أو أولى، من أجل 

ويمكن أن يتخذ أعضاء اللجنة . على ذلكالحكومة  توافق وأنفي ذلك  راغبةصاحبة الشكوى الجهة  تكون

تلزم تدابير التوفيق أو غيرها من التدابير المماثلة، رغبة وقبول األطراف القرار. وتسالتخصيصية أنفسهم هذا 

شمل اإلجراءات القانونية الوطنية القائمة التي من شأنها أن ت للتدابير األخرى أنويمكن الضالعة في الشكوى. 

ما تكون حيث، كتبمعالجة الشكاوى المودعة لدى مل تسوية المسألة، وآليات التوفيق الوطني المنشأة تساعد على

 ليات نافذة. وبغية تنفيذ هذه المرحلة األولى، يمكن إرساء الخطوات والضمانات التالية: هذه اآل

ير أخرى تداب إلىينبغي للجهة صاحبة الشكوى أن تشير إلى اهتمامها ورغبتها في السعي إلى التوفيق أو  "0"

 الموضوعة لهذا الغرضتمارة النموذجية قسم في االس . ويمكن استعراض ذلك فيعلى المستوى الوطني

. وفي المقابل، اقترح بعض أعضاء مجلس اإلدارة أن يُطلب من الجهة صاحبة انظر الملحق الثالث -

لى اهتمامها ورغبتها في السعي إلى التوفيق أو إلى تدابير أخرى على المستوى الوطني، إالشكوى أن تشير 

الثالثية التخصيصية القرار بتشجيع التوفيق أو الوساطة أو غير ذلك لما تتخذ هيئة المكتب أو اللجنة اح

من التدابير المماثلة؛ واقترح آخرون أن قيام المدير العام بالتواصل مع الحكومة والجهة صاحبة الشكوى 

الّ أ"( ينبغي 9انظر الفقرة الفرعية "لغرض تسهيل التوفيق أو التدابير األخرى على المستوى الوطني )

 الّ متى أشارت الجهة صاحبة الشكوى إلى اهتمامها ووافق  الحكومة على ذلك تباعاً؛أ  يجر

في  س اإلدارة بأنه،بعد التأكد من استيفاء شروط القبول، يمكن لهيئة مكتب مجلس اإلدارة أن توصي مجل "2"

الحكومة  لعام مع، يمكن أن يتواصل المدير اتخصيصيةستهل فيه اإلجراء ويتم تعيين لجنة الوق  الذ  يُ 

توى في التوفيق أو في تدابير أخرى على المس الضلوعا في مومع الجهة صاحبة الشكوى فيما يتعلق برغبته

 أو أقل(؛ الوطني لفترة زمنية محددة )مثالً، ستة أشهر

نتا كا إذا إلى ما في حال قبل  الجهة صاحبة الشكوى والحكومة التوفيق أو تدابير أخرى، فإنهما تشيران "9"

المشاركة و/ أو بمجموعة أصحاب العمل أو مجموعة العمال(  أن يقوم المكتب )أو أمانتاترغبان في 

 تقديم أ  مساعدة ضرورية بغية تحقيق التوفيق أو التدابير األخرى المنشودة؛ ب

اسباً، نفي حيثيات االحتجاج ولكن يمكن للجنة التخصيصية أن تقرر، أذا رأت ذلك م مؤقتاً  النظر يتوقف "2"

 أن تجتمع خالل هذه الفترة بغية رصد التقدم المحرز؛

بعد انتهاء المدة المحددة للتوفيق أو للتدابير األخرى على المستوى الوطني أو أ  تاريخ سابق لها تقوم  "5"

نتقل اإلجراء، يمكن أن ت استئناففيها الجهة صاحبة الشكوى باإلشارة إلى إخفاق مثل هذه التدابير وتطلب 

 من اإلجراء لتقييم حيثيات االحتجاج. التاليةللجنة الثالثية التخصيصية إلى المرحلة ا

في  ستتولى النظرإدارة اإلجراء وتحديد الهيئات التي  فيقد يرغب مجلس اإلدارة، عند االضطالع بمسؤولياته  .11

لحرية النقابية(، في اعتماد )مثالً، اللجان الثالثية التخصيصية أو لجنة ا 22حيثيات االحتجاجات بموجب المادة 

. ومن الممكن تجربة وتقييم هذا التكييف اإلجرائي لفترة سنتين. وخالل من باب االختبارالنهج المشار إليه أعاله 

المشار  ،من التدابير على المستوى الوطني كن تطبيق إمكانية التوفيق الطوعي أو غير ذلك، يمالمذكورة الفترة

، قد يقرر ةالنتائج مرضي فإذا اعتبرتالموجود.  الداخليرتيباً انتقالياً الستكمال النظام إليها أعاله باعتبارها ت

مع مراعاة الدروس المستخلصة  -بناًء على ذلك  التمهيدية ةمذكرالو الداخليالنظام مجلس اإلدارة أن يستعرض 

أن  الضوابطمن شأن هذه  2نظام اإلشراف، تدعيم. وتمشياً مع المبادئ المشتركة التي ترشد االختبارخالل فترة 

توفر ضمانات مالئمة للمنظمات صاحبة الشكوى وأن تسمح بتجنب تعريضها لضغوط ال مبرر لها. وعلى وجه 

ن شأن م التحديد، في غياب توافق ثالثي بشأن مالءمة فترة التوفيق أو التدابير األخرى على المستوى الوطني

 مع الخيار بحكم الضرورةباالقتران لى نحو ما هو معمول به في الوق  الحاضر، ع أن يستمر في العملاإلجراء 

اإلحالة إلى لجنة ثالثية. باإلضافة إلى ذلك، قد تكون موافقة المنظمة صاحبة الشكوى ضرورية للمضي قدماً ب

قيام راء واإلج استئنافبالتعليق المؤق ، وفي أ  وق  خالل العملية يمكن أن تطلب الجهة صاحبة الشكوى 

 

 .00-6ات ، الفقرGB.329/INS/5وثيقة ال   2
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اللجنة الثالثية بالنظر في حيثيات االحتجاج. وألغراض بيانية، يوضح الرسم التالي اإلجراء القائم لمعالجة 

 2االحتجاجات )باللون األزرق( ويبيّن )باللون األخضر تح  الخط المتقطع( الخيار المقدم أعاله للنظر فيه.

 تكييفات ممكنة على معالجة االحتجاجات :2الشكل 

 

 

مثالً، قبل نظر هيئة المكتب في  -من الممكن التماس التوفيق بدعم منظمة العمل الدولية في وق  مبكر أكثر من ذلك   2

بزعم عدم امتثال البرازيل  2106شروط قبول االحتجاج. وكان  هذه هي الحال مثالً، مع احتجاج حديث قدم في عام 

 (.20)رقم  0322( واتفاقية تفتيش العمل، 052)رقم  0320التفاقية المفاوضة الجماعية، 

إيداع احتجا  
بموجب 
  المادة 

               
      

النظر في
شروط القبول  
التحقق الرسمي  

وفقًا للنظام 
 الداخلي

                  

  ةاإلحالة إلى لجنة ثالثية تخصيصي
  أو إلى لجنة الحرية النقابية 

بهدف تقديم تقرير يتضمن 
توصيات عن الحيثيات، ليوافق 

عليه مجلس اإلدارة 

التأجيل بانتظار بح  لجنة 
الخبراء المعنية بتطبيق 
االتفاقيات والتوصيات

كما ين  عليه النظام  
الداخلي فيما يتعلق 
 باالحتجاجات المتكررة

ي
حال
راء ال

ج
إل
ا

حتملة
ت م

تكيفا

ة استمارة نموذجية جديد
لتسهيل معالجة 
ارة االحتجا ، تتضمن إش

 الجهة مقدمة الشكو  إلى
اھتمامها أم ال بالسعي 
إلى التوفيق على 
المستو  الوطني، 
بمساعدة محتملة من 
منظمة العمل الدولية

  التوفيق الطوعي االختيار
أو غير ذلك من التدابير 
ل ق على المستو  الوطني، يع
نية بح  الحيثيات لفترة زم

بتدخل أو مساعدة   محدودة
منظمة العمل الدولية 

  أو أمانات أصحاب العمل 
، عند الطلب العمال
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وأخيراً، فيما يتعلق بإحالة االحتجاجات ذات الصلة بالحرية النقابية أو المفاوضة الجماعية إلى لجنة الحرية  .11

بهدف االستفادة من خبرة هيئة قائمة أصالً حول هذا الموضوع وتجنب  دوماً النقابية )كما قرره مجلس اإلدارة 

المكونة مسائل، السيما بشأن معرفة إذا كان  االزدواجية اإلجرائية وضمان االتساق(، أثارت بعض الهيئات

هناك تمييز واضح بما فيه الكفاية بين معالجة االحتجاجات ومعالجة الشكاوى التي تتسلمها لجنة الحرية النقابية 

الممارسة المتبعة في إحالة االحتجاجات  وطرح بعض أعضاء مجلس اإلدارة التساؤالت حول 3بشكل منتظم.

أّن مثل هذه اإلحاالت طمس  الحدود بين إجراءين مختلفين  يننة الحرية النقابية، معتبربشكل تلقائي إلى لج

والشكاوى المودعة لدى لجنة الحرية النقابية( وال تراعي بما فيه الكفاية  22)االحتجاجات المقدمة بموجب المادة 

تذكير أوالً بأّن النظام الداخلي خيار اإلجراء الذ  تتبناه الجهة صاحبة الشكوى. وفي هذا الصدد، قد يجدر ال

مجلس اإلدارة  هيقرر -وليس واجباً  -        االحتجاجات ينص على أن تكون اإلحالة  بشأنالمتعلق باإلجراء 

إذا تعلق االحتجاج باتفاقية تتناول حقوق نقابات العمال، يجوز لمجلس اإلدارة )أ( ة مكتبه: "بناًء على توصية هيئ

، 9من الدستور )المادة  25و 22الحرية النقابية للنظر فيه، تمشياً مع المادتين  ةلجنأن يقرر إحالته إلى 

لجنة الحرية  بحث، للنظر في مالءمة 0355مجلس اإلدارة في عام الفرصة ل تيح أأن وسبق  01(".2 الفقرة

عنى بالحرية النقابية ، بعد تسلم االحتجاج األول بشأن اتفاقية تُ 22الحتجاجات المودعة بموجب المادة االنقابية 

اعتُمدت قبيل بضع سنوات. وفي تلك المناسبة، قرر مجلس اإلدارة أن يحيل االحتجاج إلى لجنة الحرية النقابية، 

 00من غير المالئم أن يعالج مجلس اإلدارة مثل هذه المسائل باتباع إجراءين متوازيين."قد يبدو معتبراً أنّه "

 الاالمتثلتقييم  األنسباً وتكراراً أّن لجنة الحرية النقابية هي هيئة اإلشراف ومن ثم، أّكد مجلس اإلدارة مرار

، على نحو ما 22التفاقيات الحرية النقابية أو المفاوضة الجماعية بموجب اإلجراء المنصوص عليه في المادة 

اً بأّن لجنة الحرية جرى التسليم به عندما عّدل النظام الداخلي بشأن إجراء االحتجاجات. ويجدر التذكير أيض

رية لجنة الحاالحتجاجات ضمن تقارير منفصلة إلى مجلس اإلدارة. ويمكن أن يدعو مجلس اإلدارة  تقدمالنقابية 

ترحات وأن تضع مقفي هذا الصدد  اممارسته إلى أن تقيّم، اعمله ألساليبالحالي  ا، في سياق استعراضهالنقابية

على النسق ذاته ووفقاً لإلجراء نفسه كما هو منصوص عليه في النظام المحالة  تترمي إلى معالجة االحتجاجا

. وفي المقابل، يمكن لمجلس اإلدارة أن يقرر اإليعاز إلى لجنة 22الداخلي بشأن االحتجاجات بموجب المادة 

ي لبحث لالمحال إليها بناء على اإلجراءات الموضوعة في النظام الداخ اتالحرية النقابية بأن تنظر في االحتجاج

. ويعني ذلك أن تبحث لجنة الحرية النقابية حيثيات الشكوى في اجتماعات 22االحتجاجات بموجب المادة 

منفصلة )قبل دورة لجنة الحرية النقابية أو بعدها(؛ كما يعني أن يتاح للجنة الحرية النقابية سبل االطالع على 

حالة؛ اإلضافية بشأن ال تى والتشريعات والمعلوماجميع التفاصيل ذات الصلة باالحتجاج، بما في ذلك الشكو

 وأن يتاح لها كل الوق  الالزم لبحث الحالة، حتى وإن كان بحث الحالة يقتضي أكثر من دورة واحدة.

 المدخلة  النظر في حيثيات االحتجاجات: التحسينات 2-1
 على سير عمل اللجان الثالثية التخصيصية

ق فيما يتعل ،بعض المقاومةجدية، بل برز  أثيرت شكوكخالل المشاورات غير الرسمية التي أجري  مؤخراً،  .12

 سبر هذا الخيار بشكل مستفيض. لم يجرجميع االحتجاجات. وبالتالي،  بحثلبإنشاء لجنة دائمة 

ة عامة رساء فترات زمني، لم يتم التوصل إلى توافق بشأن إوفيما يتعلق بتعزيز الفعالية واتساق اإلجراءات .13

. ووفقاً للنظام الداخلي بشأن إجراء االحتجاجات، قد تحدد لجنة ثالثية وبحثهامحددة مسبقاً لمعالجة االحتجاجات 

مهالً زمنية خالل اإلجراء، مثالً الستالم البيانات من الحكومة والمزيد من المعلومات من المنظمات  تخصيصية

كأمانة، تحقيق  بدورهعلى هذه المرونة، سوف يواصل المكتب، مضطلعاً صاحبة الشكوى. وبغية اإلبقاء 

معالجة االحتجاجات من خالل ضمان معالجة متناسقة، بما في ذلك فيما يتعلق بالمراسالت  فياالستفادة القصوى 

 والمكتب مدرك بصورة خاصةواألطر الزمنية والمهل الزمنية الستالم الردود، وتنظيم اجتماعات اللجان. 

  كما يُسترعى االنتباه إلى األثر الذلضرورة تقديم الوثائق في حينها إلى أعضاء اللجنة قبل بحث االحتجاج، 

 

بشأن الحرية النقابية أو المفاوضة الجماعية.  22اجاً بموجب المادة )ضمناً( قدم أربعة عشر احتج 0336منذ عام    3

 واعتبر خمسة من هذه االحتجاجات غير مقبول وأحيل  تسعة احتجاجات إلى لجنة الحرية النقابية.

 25و 22)أ( من المذكرة التمهيدية في "النظام الداخلي بشأن إجراء بحث االحتجاجات بموجب المادتين 02الفقرة    01

الخالصة الوافية المطبقة على سير أعمال مجلس إدارة مكتب الملحق األول في من دستور منظمة العمل الدولية" في 
 .العمل الدولي

تعديل النظام الداخلي بشأن إجراء تقديم الحقاً . جرى 22لمجلس اإلدارة، الصفحة  091 الدورةل انظر محاضر أعما   00

 صراحة. اإلمكانية هاالحتجاجات بشكل يسمح بهذ

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_586685.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_586685.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_586685.pdf
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بيراً على اختالفاً ك وهو ما قد يختلفقد يتركه تشكيل اللجان الثالثية التخصيصية على مدة اإلجراء وكلفته، 

جانب ضرورة أن تعيّن مجموعات مجلس اإلدارة حسب احتياجات الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية، إلى 

تدابير لتحقيق هذا الغرض. اتخاذ ومن الممكن أن تتوخى الهيئات المكونة  02أعضاءها بسرعة تفادياً أل  تأخير.

على سبيل المثال، يمكن أن يعد مجلس اإلدارة الجديد قائمة باألعضاء المحتملين في اللجان الثالثية استناداً إلى و

المعالجة اإلجرائية هذه االعتبارات، يبدو أّن استعراض الممارسة الحالية يشير إلى أّن  سياقوفي  خبرتهم.

من فراعي الموارد المتاحة. وفيما يتعلق باالتساق الجوهر ، تقدم المرونة الالزمة وتو المنسقة مضمونة

 واليته. مسؤولية المكتب أن يقدم ما يلزم من الخبرة والدعم التقنيين، بما يتفق مع

وتمشياً مع القاعدة التي تنص على أّن جميع الخطوات  اتاالحتجاج بشأنجراء اإلوفيما يتعلق بتعزيز شفافية  .14

( من النظام الداخلي(، يمكن أن يبقى مجلس اإلدارة 2)9في اإلجراء المقدم إلى اللجنة الثالثية، سرية )المادة 

، من خالل وثيقة إعالمية )انظر بحثهاوتجاجات التي سبق على علم بوضع االحتجاجات السارية وبمتابعة االح

 القسم الالحق(.

وباإلشارة إلى خبرة أعضاء اللجان الثالثية التخصيصية، اقترح  هيئات مكونة عديدة خالل المشاورات األخيرة  .15

ومناقشات مجلس اإلدارة، أن يكون أعضاء اللجان الثالثية من مجموعة الحكومات متحدرين من دول أعضاء 

صدق على االتفاقيات المعنية أ  عضو حكومي أصيل يكن قد صدق  على االتفاقية أو االتفاقيات المعنية، ما لم 

أو مناوب في مجلس اإلدارة. عندئٍذ، يمكن أن يقرر مجلس اإلدارة أن يؤيّد هذا التدبير بانتظار إجراء استعراض 

محتمل للنظام الداخلي والمذكرة التمهيدية في سياق تقييم الفترة التجريبية من سنتين للتوفيق الطوعي االختيار  

ويفيد تحليل أجراه المكتب لالحتجاجات  أعاله. كما هو مشار إليهغير ذلك من التدابير على المستوى الوطني أو 

المتلقاة والمعالجة والمقفلة في السنوات العشر الماضية، أن التدبير قابل للتطبيق ولكنه قد يميل إلى الحد من 

دق  على عدد قليل من االتفاقيات. وكان نصف االعتماد على الخبرات المستمدة من الدول األعضاء التي ص

قد بحثته لجان جميع أعضائها الثالثة متحدرون من بلدان صدق  على  احتجاجاً معالجاً، 96االحتجاجات البالغة 

حالة أخرى، كان عضو واحد على األقل متحدراً من بلد غير مصدق على االتفاقية  02االتفاقيات المعنية. وفي 

االت كان األعضاء الثالثة جميعاً متحدرين من بلدان غير مصدقة. ولقد كان متعذراً في حالة ح 2المعنية وفي 

أ   كواحدة فقط )وبالنسبة إلى عضو واحد فقط( إيجاد عضو بديل مختص في اللجنة نظراً إلى أنه لم يكن هنا

 التفاقية المعنية.لس اإلدارة من تلك المجموعة متحدراً من بلد صدق على اجعضو أصيل أو مناوب في م

نزاهة اإلجراء، ومع مراعاة الشواغل التي أعرب  عنها بعض الهيئات المكونة بشأن ضرورة بوفيما يتعلق  .16

إرساء ضمانات إجرائية حتى يتمكن أعضاء مجلس اإلدارة من االضطالع بمهامهم بشكل موضوعي ومحايد 

" يمكن 0في عدة تدابير بسيطة. على سبيل المثال: " النظر، يمكن 22في اللجان الثالثية المنشأة بموجب المادة 

االحتجاجات، أن تذّكر بأّن أعضاء اللجان الثالثية،  بشأنللمذكرة التمهيدية في النظام الداخلي المتعلق باإلجراء 

ى علالموضوعي إال بهدف اإلشراف  يعينونال  م، فإنهينتمون إليهامجموعة بكل بمعارف خاصة  وإن تمتعوا

" يمكن التفكير بتدابير 2تمثيل مصالح أ  طرف في اإلجراء؛ "لايير العمل الدولية المعنية، وليس تطبيق مع

من جانب أ  طرف من األطراف في اإلجراء )مثالً،  ال مبرر لهترمي إلى حماية أعضاء اللجان من أ  تدخل 

 اإلشراف بالنيابة عن المنظمة(. من خالل إعالن يتقدم به األعضاء في هذا الصدد عندما يقبلون االضطالع بمهام

 

خالل المشاورات األخيرة، أثار بعض الممثلين الحكوميين إمكانية تعديل تشكيل اللجان الثالثية التخصيصية ليكون    02

(. وفي 0:0:2الحكومات متساوياً مع عدد أعضاء مجموعتي أصحاب العمل والعمال معاً )المعادلة عدد أعضاء مجموعة 

اإلبقاء على عدد متساٍو  تمثّل على الدوام في 22االحتجاجات بموجب المادة  بحثهذا الصدد، يجدر التذكير بأّن إجراء 

حكم السابق في النظام الداخلي بشأن التشكيل كل مجموعة. وعلى سبيل المثال، عندما جرى تعديل المن من األعضاء 

)"مؤلفاً من ثالثة من أعضائها المنتمين على التوالي إلى مجموعة الحكومات ومجموعة أصحاب العمل ومجموعة 

 9 توخياً لمزيد من المرونة فيما يتعلق بحجم اللجان، انصب التركيز على تشكيل متساوٍ )تنص المادة 0321العمال"( عام 

على ما يلي: "تكون مؤلفة من أعضاء من مجلس اإلدارة يتم اختيارهم بأعداد متساوية من مجموعات الحكومات  حالياً 

وهذه الهيكلية شائعة في المؤتمر ومجلس اإلدارة حيث يكون تشكيل اللجان متساوياً  .وأصحاب العمل والعمال."(

إطار الجلسات العامة التي تقدم إليها توصيات اللجان  ( في0:0:2(، في حين أّن ممثلي الحكومات أكثر بضعفين )0:0:0)

أو تقارير لجنة  22العتمادها. ويشمل ذلك موافقة الجلسة العامة لمجلس اإلدارة على التقارير المقدمة بموجب المادة 

 الحرية النقابية، والعالقة بين اللجان والجلسة العامة للمؤتمر.
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 متابعة االحتجاجات 2-3

تظهر دراسة استقصائية أجري  على االحتجاجات على مدى السنوات العشر األخيرة والنتائج التي خلص   .17

إليها بعض مواطن العجز في إمكانية تقصي المتابعة، بما في ذلك معرفة ما إذا تم تقديم أو اقتراح مساعدة تقنية، 

ومن الممكن طرح عدة احتماالت للنظر فيها في هذا  09كان  هناك متابعة ثالثية على المستوى الوطني. وما إذا

 الصدد:

على الموقع اإللكتروني لمنظمة العمل الدولية للسماح  يم ن نش   ث ق  إعال     ت ديثه   ش ل  ن ظ  )أ(

 22 متابعة التوصيات المعتمدة في سياق اإلجراء المنصوص عليه في المادة يرصدلمجلس اإلدارة أن 

، استناداً إلى أمثلة 22)انظر الجدول التوضيحي فيما يلي بشأن وضع ومتابعة االحتجاجات بموجب المادة 

مجلس اإلدارة لفرضية(. وباإلضافة إلى تعزيز الشفافية، من شأن هذه الوثيقة اإلعالمية أن تتيح 

كومات والجهات صاحبة الشكوى المعنية أن تكون على علم بتطور إجراءات االحتجاجات الحالية والح

( ومتابعتها. غير أّن هذه تقديم المعلومات من أحد الطرفين ال يزال ينتظر)بما في ذلك معرفة ما إذا كان 

ل هذا ذاتها تقييماً لنتيجة مث تم اتخاذ إجراء المتابعة ولن تكون بحد كان قدإذا إلى ما الوثيقة لن تشير إال 

 اإلجراء.

 )أمثلة فرضية( 12وضع االحتجاجات ومتابعتها بموجب المادة  :2الجدول 

 ر وقرار يتقر  االتفاقية رقم   البلد  تاريخ التقديم
 مجلس اإلدارة/ الوضع

بحث لجنة الخبراء  
المعنية بتطبيق 

 االتفاقيات والتوصيات

المساعدة التقنية/  
مكتب العمل بعثات 
 الدولي

 المتابعة  
على المستوى 

 ؟الوطني

 شباط/  1
 8112فبراير 

 X  121   بانتظار -تلقي رد الحكومة 
 البح 

 غير متاح  غير متاح  غير متاح 

كانون الثاني/  8
 8111يناير 

 Y  161   ،قرار مجلس اإلدارة 
 8111آذار/ مارس 

 

 ال  
)بانتظار المعلومات 

 من الحكومة(

    مطلوب 

 تقرير

 حزيران/  5
 8111يونيه 

 Z  111   ،قرار مجلس اإلدارة
 تشرين الثاني/ 

 8111نوفمبر 

 8118المتابعة في  
)المالحظة بارتياح 
االمتثال الكامل 

 للتوصيات(

 مشاورات    
على المستويين 

الوطني 
 واإلقليمي 
في أيلول/ 
 8111سبتمبر 

 قريرت

 حزيران/  6
 8112يونيه 

 K  22   قرار مجلس اإلدارة 
 في تشرين الثاني/ 

 باإلحالة  8111نوفمبر 
 إلى لجنة الحرية النقابية

مساعدة تقنية مقدمة   8111المتابعة في  
من مكتب ميداني 
 من آذار/ مارس 
إلى تشرين األول/ 

 8111أكتوبر 

  

تقرير منفصل للجنة 
 النقابية الحرية

 أصفر: قيد اإلنجاز.

 أخضر: مستلم/ منجز.

 أحمر: غير مستلم/ مرفوض.

  

 

رة عن اللجان الثالثية التخصيصية صراحة البلدان إلى التماس المساعدة التقنية غالباً ما ال تدعو التوصيات الصاد   09

، دعي  الحكومة في خمس حاالت إلى التماس المساعدة 2116احتجاجاً نُظر فيه منذ عام  22من المكتب )من أصل 

فة هيئات اإلشراف(. باإلضا التقنية من المكتب، وفي حالتين منها أشير إلى تقديم المساعدة في إطار المتابعة من جانب

تقييم ما إذا كان هناك متابعة ثالثية على  ،إلى ذلك، من الصعب استناداً إلى المعلومات التي تنشرها هيئات اإلشراف

 المستوى الوطني وماهيتها تقييماً منتظماً.
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. في االحتجاجات التي يوصي فيها مجلس اإلدارة الحكومات باتخاذ    وص  تفي م   ع     إ   جتعزيز  )ب(

اإلجراءات، يمكن لتدابير المتابعة أن تكون مدمجة على نحو أكثر انتظاماً في نص التوصيات الواردة في 

 ةتقارير اللجان الثالثية، بما في ذلك توفير المساعدة التقنية والمتابعة الثالثية على المستوى الوطني. وبغي

في تقارير اللجان الثالثية اعتماد هذا اإلجراء وتحديده، يمكن أن يرد كجزء اختيار  دائم تسهيل 

التخصيصية )حسب مقتضى الحال ورهناً بقرارات اللجنة الثالثية المعنية(. وعلى غرار ذلك، عند 

لس مدها مجفي الرسالة التي تتضمن التوصيات التي اعتلمكتب لالتوصية باتخاذ اإلجراءات، يمكن 

السيما من خالل األخصائيين الميدانيين  02الحكومة إلى التماس المساعدة التقنية منه،اإلدارة، أن يدعو 

تسهيل عملية تقديم التقارير ل ، حسب مقتضى الحال،توخياً لديه، بهدف وضع خطة عمل محددة زمنياً 

من عبء العمل  بالتالي بشكل ال يزيد) 22بشأن متابعة التوصيات كجزء من تقديم التقارير بموجب المادة 

المرتبط بإعداد التقارير على البلد المعني(. ويمكن لهذه المتابعة، السيما إذا كان  ذات طبيعة ثالثية على 

 في البرامج القطرية للعمل الالئق.كذلك المستوى الوطني، أن تدَمج 

أن تستبقي اللجان الثالثية التخصيصية إمكانية متابعة اإلجراء المتخذ من  بعض أعضاء مجلس اإلدارة واقترح .18

ة اإلدارة السديدة الثالثي تعزيزأجل إنفاذ التوصيات التي اعتمدها مجلس اإلدارة بشأن االحتجاج، وذلك بغية 

نسب بالتالي األي هوضمان متابعة أكثر فعالية لالحتجاجات، باعتبار أّن هذه اللجان أكثر تآلفاً مع الموضوع و

وتساءل أعضاء آخرون  من انعكاسات. اوما لهه اإلمكانية السمات الرئيسية لهذ لمتابعته. ويقدم الملحق الرابع

في مجلس اإلدارة عن مدى عمالنية استمرار اللجان التخصيصية في المتابعة بمرور الزمن أو أنهم أعربوا عن 

لى نحو مفيد دون أن تحل محل اإلشراف على المتابعة، الذ  تقوم هم بأن هذه المتابعة يمكن أن تستكمل عرشعو

ضي أن يُقفل لقانوني يقتالمعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات. واعتبر بعض األعضاء أن اليقين ا ةبه اللجن

شراف اللجان إراء االحتجاجات في الوق  المناسب وأن مثل هذا اإلقفال قد يكون معوقاً باستمرار إج

 صية.التخصي

 (1-3)اإلجراء تبسيط عملية تقديم التقارير  -1

تناداً وفعالية نظام اإلشراف وضمان استدامته. واس مالءمةتبسيط عملية تقديم التقارير لضرورة تحسين  يستجيب .19

 إلى تقييم الجدوى التقنية والمالية والمشاورات مع الهيئات المكونة الثالثية، ترد أدناه الخيارات التالية:

اإلشراف، بما في ذلك اإلدارة اإللكترونية الفعالة لعمل هيئات اإلشراف وتقديم  لنظامالحوسبة الكاملة  "0"

التقارير وغير ذلك من الوثائق بشكل آمن على شبكة الويب من جانب الحكومات ومنظمات أصحاب 

 العمل ومنظمات العمال؛

م التقارير تقدي الوفاء بالتزاماتتبسيط عملية تقديم التقارير والمعلومات حتى تتمكن الدول األعضاء من  "2"

 05وتحقيق المكاسب من حيث الفعالية والنوعية والنجاعة.

 تقديم التقارير إلكترونياا  - حوسبة نظام اإلشراف 1-2

التقارير  متقديالموارد اإللكترونية )من قبيل في الوق  الراهن، وفي حين يمكن أن يستخدم نظام اإلشراف بعض  .21

 ورقياً بشكلاستخدامه أو إرسالها بالبريد اإللكتروني( يبقى  منصة الكترونية آمنةعلى  22بموجب المادة 

تكنولوجيا المعلومات في منظمة العمل الدولية،  إدارةرئيسي. وقد أجر  تقييم للجدوى التقنية والمالية بدعم من 

ن مرتبطتين من التدابير الرامية إلى تعزيز مرافق تكنولوجيا المعلومات الداعمة لعمل هيئات حدد مجموعتي

 990" نظام إلدارة الوثائق والمعلومات المعدة لهيئات اإلشراف، أيده مجلس اإلدارة في دورته 0اإلشراف: "

ونة إلكترونياً إلى نظام اإلشراف، " نفاذ الهيئات المك2(؛ "2102تشرين الثاني/ نوفمبر  - )تشرين األول/ أكتوبر

 

بار إلى جانب المتابعة على إّن هذا الجانب األخير مشترك بين إجراءات اإلشراف األخرى وينبغي أخذه بعين االعت   02

 (.2-0( وضمن نظام اإلشراف )اإلجراء 2-2المستوى الوطني )اإلجراء 

 .90-91رات ، الفقGB.329/INS/5ثيقة الو   05

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_546566.pdf
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وتقدم الفقرات التالية معلومات إضافية بشأن النظام المقترح لتقديم  06السيما من خالل تقديم التقارير إلكترونياً.

 .المكونةهيئات الالتقارير إلكترونياً لصالح 

تقارير إلكترونياً ألساسي وراء تقديم البالنفاذ اإللكتروني، ينبغي التذكير بأّن المنطق ا المرتبطوفيما يتعلق بالشق  .21

قترحات الم وشمل الملقى على عاتق الحكومات. المتزايد أبداً و يتمثل في التخفيف من عبء تقديم التقارير

مد نطاق دورة تقديم التقارير، وهو خيار يجر  النظر فيها حالياً وسيولّد بعض  ،الرامية إلى عكس هذا االتجاه

 على األمد األطول، يوجد وسيلة أخرى الكفاءةالمكاسب المجدية من حيث تقديم التقارير. وفيما يتعلق بمكاسب 

نظام جديد  شأن أ في استخدام التكنولوجيا استخداماً أفضل. ومن  تتمثللخفض وتسهيل عملية تقديم التقارير 

وينبغي عدم السعي إلى  مضافةيثقل كاهل الحكومات بعبء إدار  إضافي وال مبرر له، أال يكون له أ  قيمة 

تحقيقه. وبالتشاور الكامل مع الهيئات المكونة الثالثية، بما في ذلك من خالل االختبار التجريبي على عدة 

متى كان ، من شأنه أن يوفرلكترونياً إر ذكاًء لتقديم التقارير وضع نظام أكثالنظر في مراحل، تتمثل الفكرة في 

ي نموذج إلكترون توفير، خيارات أكثر سهولة من خالل نماذج التقارير اإللكترونية. وسيكون الهدف هو ممكناً 

دينامي ومن السهل ملؤه ويراعي القيود التشغيلية التي أعرب  عنها بعض الحكومات، السيما عندما تشمل 

. ويمكن أن يشمل لمنحها الموافقةلنصوص واالشتراطات الداخلية ا متعددة لصياغةجراءات الوطنية جهات اإل

قُدم  ووجود خانات نشطة أو خاملة أن ذلك عدة احتماالت، من قبيل خيار عدم تكرار المعلومات التي سبق 

باشرة قرير األخير" وإمكانية الرد مذات خيارات بسيطة من قبيل تلك التي تشير إلى "عدم وجود تغييرات منذ الت

على تعليقات لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات، الخ. ومما ال شك فيه أنه من شأن أ  تغييرات 

 طبيعة الحالب تكنولوجية مستقبلية، أن تخضع تحسيناتأساسية في نماذج التقارير الحالية تكون منبثقة عن 

من جهة أخرى، ينبغي النظر في مسألة تقديم تعليقات الشركاء االجتماعيين بإيالئها  لموافقة مجلس اإلدارة.

اقترح والجانب الرئيسي من نظام تقديم التقارير.  هذا اهتماماً خاصاً بغية إيجاد حلول مرنة ومثلى للحفاظ على

ياً ولكن لكترونإتماعيين بعض أعضاء مجلس اإلدارة الحفاظ على خيار تقديم التقارير وتعليقات الشركاء االج

معالجة جميع هذه المسائل في أ  مرحلة وسوف يتعين  لكتروني(.يزة" )أ  عن طريق البريد اإل"بطريقة متما

 وتحديد نطاقه.  الممكن المشروعمثل هذا خالل تحليل  مبكرة

 ،لدوليةمنظمة العمل اومن شأن نظام شامل لتقديم التقارير إلكترونياً يستجيب الحتياجات الهيئات المكونة في  .22

أال يقدم التزامات مبسطة لتقديم التقارير فحسب، بل أن يفضي أيضاً إلى إدارة أسهل للمحفوظات اإللكترونية 

على المستوى الوطني وعلى مستوى المكتب على حد سواء. ومن شأن المكتب أيضاً أن ينظر في القدرات 

 ية مكيّفة في هذا الصدد. ويمكن ترجمة كل ذلك في المستقبلالتكنولوجية للدول األعضاء وأن يضع أدوات تدريب

تحقيق وفورات جمة من حيث الوق  والتكاليف. كما ينبغي التشديد على أنه من خالل إضفاء السمة إلى 

األوتوماتية على اإلجراءات وتسهيل التواصل بين الهيئات المكونة الثالثية في منظمة العمل الدولية وأمانة لجنة 

اء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات من خالل تقديم التقارير إلكترونياً بشكل أكثر ذكاًء، يتوقع تحقيق الخبر

مكاسب أو تحسينات من حيث الفعالية، بما في ذلك إدارة التقارير على نحو أسرع ورصد أفضل من جانب 

كافة لى إلمضمون المعني ونفاذ آمن ام عمليات تقييتسريع األمانة واالمتثال لسياسة تخفيض استهالك الورق و

المعلومات المتاحة. ومن شأن ذلك أن يتمشى كلياً مع استراتيجية تكنولوجيا المعلومات الشاملة التي وافق عليها 

 02مجلس اإلدارة.

  

 

من الدستور،  22الحكومات، مثالً بموجب المادة  منفي الوق  الراهن، تنظر هيئات اإلشراف في التقارير المقدمة    06

 وفي مالحظات الشركاء االجتماعيين دون نشرها على العموم.

عالن إ في إطار الخطوات التي اتخذها المكتب إلدخال تحسينات على نُظمه الحاسوبية وكمشروع رائد في ظل متابعة   02

، يقوم المكتب بإطالق أداة اختيارية متاحة على 0332منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل، 

اإلنترن  لتسهيل عملية تقديم التقارير بموجب االستعراض السنو ، والسيما لالنتقال من خطوط األساس التي يجمعها 

قدمها الحكومات، إلى خطوط أساس محدثة مباشرة من جانب الحكومات إلكترونياً، المكتب استناداً إلى التقارير التي ت

وتتضمن مالحظات الشركاء االجتماعيين. ومن المأمول أن يستفيد تنفيذ هذه األداة عبر اإلنترن  من مجمل التطورات 

 بشأن تقديم التقارير إلكترونياً المشار إليه في هذا القسم.
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من القائمة،  NORMLEXوتنفيذ هذا النظام األكثر شموالً لتقديم التقارير إلكترونياً والمتكامل من خالل منصة  .23

ية، التقن التطوراتشأنه أن يتطلب تحليالً لإلجراءات وتحديد الخصائص وتصميم نماذج مأمونة والمزيد من 

إلى جانب تدريب الهيئات المكونة على استخدام النظام الجديد. وفي الوق  الراهن، تقَدر كلفة نظام تقديم التقارير 

تقسيم هذا المبلغ من خالل البنود  ويمكنوالر أمريكي. د 229111بحوالي  22و 03إلكترونياً تطبيقاً للمادتين 

 ، على النحو التالي:وق  العمل الالزمالتالية وتقديرات 

 نطاقه )عشرة أيام(. وتحديدتحليل المشروع  (0)

 يوماً(. 21استعراض النماذج الفردية ) (2)

 )عشرة أيام(. مأمونةوضع نماذج  (9)

 يوماً(. 91) العامةمقياس النماذج  - 03المادة  (2)

 يوم(. 011وضع مقياس نماذج التقارير لكافة الصكوك ) - 22/95المادة  (5)

 يوماً(. 21لوحة قيادية للتقارير الخاصة بكل بلد بثالث لغات ) (6)

 يوماً(. 95لوحة قيادية لإلدارة ) (2)

 يوماً(. 95ذ وتحسينات طفيفة )الدعم بعد بدء التنفي (2)

 شامل لتقديم التقارير إلكترونياا إلى لجنة الخبراء المعنية  لمرفقتكاليف فردية  :1الجدول 
 بتطبيق االتفاقيات والتوصيات

بالدوالر   
 األمريكي

 المخرجات التقنية لتكنولوجيا المعلومات )السيما وضع المقاييس لنماذ  التقارير 
 ونماذ  األمن واللوحات القيادية(

 
350 000 

 000 33  عملية سير األعمال )السيما نماذ  التقارير لكل صك(استعراض 

 000 40  إدارة وتنسيق المشروع

 000 423  المجموع

على أنه  يعّرفغالباً ما والتذكير بأّن صيانة برامج الحواسيب نشاطٌ واسع جداً  يجدرمن حيث تكاليف الصيانة،  .24

ألخطاء ذلك تصحيح ا ويتضمن. التشغيليشمل مجمل األعمال المضطلع بها على تطبيق ما بعد أن يصبح سار  

وتعزيز القدرات وحذفها وإضافتها وتكييف التغييرات مع االحتياجات من حيث المستلزمات البيانية والبيئات 

ت نوعية أخرى. ومن الشائع في صناعة برامج التشغيلية وتحسين األداء والقدرة على االستخدام أو أ  صفا

في المائة سنوياً  01في الميزانية للعام األول و التصميم في المائة من إجمالي تكلفة 21الحواسيب تخصيص 

 في المائة. 01للفترات الالحقة. وبالتالي، بعد إطالق هذا النظام، ينبغي توقع زيادة تكاليف الدعم السنوية بنسبة 

ح من التقارير الجديد المقتر نموذجفضالً عن الدروس المستخلصة من تنفيذ لى توجيه مجلس اإلدارة، واستناداً إ .25

من شأن (، 23( وتنفيذ المشروع الرائد المقترح إلرساء خطوط أساس )الفقرة 22رير المبسطة )الفقرة اجل التقأ

اور وثيق مع شلتقارير إلكترونياً، بتالمكتب أن يضع المزيد من المقترحات حول نظام مستقبلي محتمل لتقديم ا

 الهيئات المكونة.
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 28تبسيط التقارير والمعلومات 1-1

فيما يتعلق بتبسيط التقارير والمعلومات، يجدر التذكير بأنّه، حتى بدايات القرن الحاد  والعشرين، كان التركيز  .26

ن عبء العمل المصاحب لذلك، أساساً على نهج كمي يرمي إلى خفض عدد التقارير المطلوبة كل عام والحد م

سبل وصول الهيئات المكونة إلى لجنة الخبراء المعنية بتطبيق  تكفل وفي الوق  نفسه التأكد من وجود ضمانات

االتفاقيات والتوصيات خارج دورة تقديم التقارير. ومنذ بدايات القرن الحاد  والعشرين، كان هناك تحول نحو 

عملية تقديم التقارير )مثالً، بتجميع االتفاقيات بحسب الموضوع لغرض  يدترشنهج أوسع نطاقاً يراعي أيضاً 

تقديم التقارير، مما يسمح أيضاً بإجراء استعراض مواضيعي أكثر شموالً(. ويقدم الملحق الخامس لمحة عامة 

 دخل  على نظام اإلبالغ المنتظم.عن التكييفات الرئيسية التي أتاريخية 

ما يلي: بألوسع نطاقاً بهدف تبسيط عملية تقديم التقارير، ترد أدناه خيارات تتعلق هذا النهج ا اتباعوبغية  .27

ع؛ االتفاقيات بحسب الموضو تجميعتقديم التقارير والمعلومات، بما في ذلك من خالل استعراض طرائق   "0"

نموذج التقارير ومحتوى نماذج التقارير، بما في ذلك تمييز أوضح بين التقارير المسبطة والتقارير   "2"

 المفصلة. 

لمعلومات في اتهدف كافة الخيارات المشار إليها إلى ضمان ما يلي: )أ( عدم وجود أ  خسارة كمية أو نوعية و .28

ات الدول األعضاء فيما يتعلق بتقديم التقارير وعدم نتائجه؛ )ب( تسهيل التزامفي المتاحة أمام نظام اإلشراف أو 

التي  والجهودزيادتها؛ )ج( االستفادة إلى أقصى حد من جدوى المعلومات المقدمة، لصالح أنشطة المنظمة 

 الدول األعضاء لالمتثال اللتزاماتها ذات الصلة بالمعايير، على حد سواء.  بذلهات

 االتفاقيات بحسب الموضوع تجميع 1-1-2

 هما: ،االتفاقيات بحسب الموضوع ميزتين أساسيتين تجميعيقدم  .29

يخفف من العبء اإلدار  الملقى على كاهل الحكومات من خالل تركيز التزاماتها  لغرض تقديم التقارير: )أ(

بتقديم التقارير في العام نفسه على االتفاقيات التي تعالج مواضيع متشابهة. ومن شأن ذلك أن يسهّل الجهود 

ن أالمطلوبة لجمع المعلومات الضرورية على المستوى الوطني وللتنسيق مع السلطات التي ينبغي 

 تستشيرها وزارات العمل.

بحسب الموضوع أمام لجنة الخبراء المعنية  التجميعيتيح  تعليقات هيئات اإلشراف: صياغةلغرض  )ب(

" إجراء استعراض أكثر شموالً يقوم على صورة أوسع 0بتطبيق االتفاقيات والتوصيات القيام بما يلي: "

" 2ة مواضيعياً والواردة في االتفاقيات المصدق عليها؛ "نطاقاً وأكثر اكتماالً لتطبيق االلتزامات المرتبط

" 9؛ "بشأنهافي المجاالت ذات الصلة وإعداد توصيات  النظاميةلمسائل المواضيعية أو لتحديد أفضل 

ها المزيد من اإلطاللة بتوحيدها وتحسين الصالت فيما بينها )على عكس التعليقات يز التعليقات وإيالؤتعز

 تلف جوانب المسألة نفسها(.المنفصلة بشأن مخ

 وترد فيما يلي تفاصيل هاتين الميزتين وخيارات مواصلة تعزيزهما. 

 االتفاقيات بحسب الموضوع لغرض تقديم التقارير تجميع 8-8-1-1

، أعرب  2112-2110االتفاقيات بحسب الموضوع في الفترة  تجميععندما نظرت الهيئات المكونة في إمكانية  .31

 03بيهة.التقارير التي تعالج مواضيع ش بأن تعّد وترسل معاً التقارير، مما يسمح لها  لتجميععن تفضيلها الواضح 

 

 .22على التقارير المقدمة بشكل منتظم بموجب المادة  0-9ينصب التركيز بموجب اإلجراء في هذه المرحلة،    02

ص العبء اإلدار ، أن تتمكن من إعداد التقارير في السنة نه قد يكون من األسهل لها فيما يخأشارت الحكومات أ   03

شديد دد كبير من هذه االتفاقيات. وجرى التنفسها بشأن كافة االتفاقيات التي تتناول الموضوع نفسه أو على األقل بشأن ع

على أن من شأن هذه المعادلة أن تسهل تجميع المعلومات على المستوى الوطني بالسماح لوزارات العمل أن تتشاور مع 

سائر الوزارات والمؤسسات والسلطات الوطنية بشكل أكثر تركيزاً وأن ترسل للمكتب المعلومات ذات الصلة على نحو 

يقاً. وأشير أيضاً إلى أنه قد يكون هناك بعض الفوائد من قيام المكتب بتحليل تطبيق االتفاقيات ذات الصلة على أكثر تنس

، GB.283/10/2؛ الوثيقة GB.283/LILS/6قة (. انظر أيضاً الوثي02، الفقرة GB.282/LILS/5اتساقاً )الوثيقة نحو أكثر 

 ، والقرار بهذا الشأن.93الفقرة 

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/GB/282/GB.282_lils_5_engl.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/GB/283/GB.283_lils_6_engl.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/GB/283/GB.283_10_2_engl.pdf?frbrVersion=2
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التفاقيات بحسب الموضوع لغرض ل ،2119 فذ منذاقد وافق على التجميع السار  حالياً والنمجلس اإلدارة  وكان

 تقديم التقارير.

قد يسعى مجلس اإلدارة إلى  21االتفاقيات، لتجميعواستناداً إلى النتائج اإليجابية العامة الناجمة عن التقييم األول  .31

 أكمل واالستجابة لبعض الشواغل تحقيقاً مواصلة تنقيح النهج المواضيعي بغية تحقيق األهداف الواردة أعاله 

 عندالمشاورات األخيرة ومناقشات مجلس اإلدارة. وعلى وجه الخصوص، المثارة والمقترحات المقدمة خالل 

الحالي )حيث البلدان مقّسمة بالترتيب األبجد  اإلنكليز  إلى فئات مختلفة(، هناك حاالت عديدة  التجميعتطبيق 

لسنة نفسها اغير مطلوبة في  ،فيها التقارير بشأن االتفاقيات المصدق عليها والتي تعالج مواضيع شبيهة ال تزال

بالنسبة لبلد بعينه، كما يبينه الجدول أدناه لمجموعة من البلدان. وتشير األلوان إلى المواضيع األكثر وثاقة فيما 

ما زال هناك مجال لتحسين االتساق المواضيعي في الطلبات السنوية  هبينها. ويميل هذا المثال إلى تبيان أنّ 

 للتقارير بموجب الدورة الحالية.

 " F" إلى حرف "Aالتقارير المطلوبة للبلدان من حرف " -الدورة الحالية لتقديم التقارير  :3ل الجدو
 (8116-8118) )بالترتيب األبجد  اإلنكليز (

1021  1023  1022  1022  1022 

  111االتفاقيتان رقم 
 111ورقم 

  22االتفاقيتان رقم  
 12ورقم 

 81االتفاقيات ذات األرقام  
 128و 132و 115و

  111االتفاقيتان رقم  
 111ورقم 

  22االتفاقيتان رقم  
 12ورقم 

  21االتفاقيتان رقم 
 181ورقم 

  21االتفاقيتان رقم   188االتفاقية رقم   122االتفاقية رقم  
 181ورقم 

 122االتفاقية رقم  

 صيادو األسماك  السالمة والصحة المهنيتان  البحارة  السياسة االجتماعية  الضمان االجتماعي

 األجور  سياسة العمالة  إدارة العمل وتفتيش العمل  حماية األمومة  عمال الموانئ

 أخر فئات محددة   العمال المهاجرون
 من العمال

 حماية األطفال والشباب    العالقات الصناعية 

العمال ذوو المسؤوليات       الشعوب األصلية والقبلية  
 العائلية

 األمن الوظيفي      المهارات  

الحرية النقابية والمفاوضة       وقت العمل  
 الجماعية

يف ك ير، قد يرغب مجلس اإلدارة في بحثوبغية االستمرار في تعزيز النهج المواضيعي ألغراض تقديم التقار .32

يعي لكل االتساق المواضأن تحّسن  ،دورة تقديم التقارير علىخيارات إعادة توزيع طلبات تقديم التقارير ل يمكن

 .أكثر نجاعة وتوازناً للتقارير طوال الدورة توزيعاً  وتحققبلد 

( للعدد اإلجمالي للتقارير الممكن 2125-2103ويرد فيما يلي خياران، بما في ذلك محاكاة خالل فترة تجريبية ) .33

ة اإلدارة في ترتيبات جديد مجلس نظر، بغية تبيان أثر كل منهما. ومن شأن كل خيار أن تكون مطلوبة في إطار

ض مع االتفاقيات لهذا الغر تجميعأن يوفر أيضاً فرصة لضمان اتساق  ،ممكنة لعملية تقديم التقارير المنتظمة

ويرد  2100.20تصنيف المعايير بحسب الهدف االستراتيجي، الذ  ُعرض على مجلس اإلدارة في آذار/ مارس 

 ة.بصيغته المحدث التجميعفي الملحق السادس 

 

، أظهر تقييم لتجميع االتفاقيات بحسب الموضوع ألغراض تقديم التقارير نتائج إيجابية بشكل عام 2113ام في ع   21

أعقاب اعتماد إعالن العدالة االجتماعية،  (. باإلضافة إلى ذلك، تجدر اإلشارة إلى أنه فيGB.306/LILS/4الوثيقة )انظر 

مع الدراسات االستقصائية العامة  22، بُحث  إمكانية تزامن دورة تقديم التقارير المطلوبة بموجب المادة 2112في عام 

والمناقشات المتكررة. وتضمن ذلك إمكانية تجميع االتفاقيات بحسب الهدف االستراتيجي ألغراض تقديم التقارير. غير 

  GB.310/LILS/3/3ّن مجلس اإلدارة قرر اإلبقاء على التجميع بحسب الموضوع. انظر الوثيقة أ

 والقرار بشأن ذلك. 23 ، الفقرةGB.310/11/2(Rev.)والوثيقة 

نقل االتفاقية المحدثة ، يُقترح تعديل طفيف يرمي إلى 2112باإلضافة إلى التفكير بشأن االتفاقيات المعتمدة منذ عام    20

( من مجموعة "األجور" إلى مجموعة "السياسة االجتماعية"، نظراً 32)رقم  0323بشأن شروط العمل )العقود العامة(، 

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/GB/306/GB.306_LILS_4(Rev.)_engl.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/GB/310/GB.310_LILS_3_2_engl.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_153500.pdf
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  : ضمان قدر أكبر من االتساق المواضيعي1الخيار 
 بشأن االتفاقيات التقنية خالل الدورة الحالية في طلبات التقارير

لتقنية في الطلبات السنوية للتقارير بشأن االتفاقيات ا بحسب البلدإلى تحسين االتساق المواضيعي  0يسعى الخيار  .34

ية الحالية لتقديم التقارير )دورة تقديم التقارير من ثالث سنوات المصدق عليها، من دون تغيير الفترات الزمن

 22لتقنية(.ا لالتفاقيات سنوات خمس من التقارير تقديم دورةلالتفاقيات األساسية واتفاقيات اإلدارة السديدة و
نشأ خمس مجموعات من البلدان ألغراض تقديم التقارير خالل دورة الخمس سنوات بالنسبة لالتفاقيات وسوف ت  

ن الناجم عن تطبيق الخيار  د الجدول التالي االتساق المحس  إلى  Aللبلدان التي تبدأ بالحرف  1التقنية. ويجس 
م دان(، باستخدام اللون نفسه المستخد)من شأن التحسينات المماثلة أن تطبق على فئات أخر  من البل Cالحرف 

 في الجدول السابق بالنسبة إلى مختلف المواضيع المشمولة باالتفاقيات.

 C "(8111-8185)" إلى الحرف "Aالتقارير المطلوبة للبلدان من الحرف " - 2الخيار  :2الجدول 

 1022  1010  1012  1011  1013  1012  1012 

  22االتفاقيتان رقم  
 12ورقم 

االتفاقيات ذات  
 115و 81األرقام 

 128و 132و

 االتفاقيتان  
  111رقم 
 111ورقم 

  22االتفاقيتان رقم  
 12ورقم 

االتفاقيات ذات  
 115و 81األرقام 

 128و 132و

 االتفاقيتان  
  111رقم 
 111ورقم 

  22االتفاقيتان رقم  
 12ورقم 

  21االتفاقيتان رقم   188االتفاقية رقم   122االتفاقية رقم  
 181ورقم 

  21االتفاقيتان رقم   188االتفاقية رقم   122االتفاقية رقم  
 181ورقم 

 122االتفاقية رقم  

الحرية النقابية   المهارات  وقت العمل 
والمفاوضة 
 الجماعية

فئات محددة من   البحارة 
 العمال

 188االتفاقية رقم   وقت العمل 

 المهارات  األجور  العمال المهاجرون  صيادو األسماك   العمالةسياسة   األجور 

السالمة والصحة  
 المهنيتان

الشعوب األصلية   عمال الموانئ  حماية األطفال  األمن الوظيفي 
 والقبلية

السالمة والصحة  
 المهنيتان

 سياسة العمالة 

العمال ذوو       السياسة االجتماعية  حماية األمومة 
المسؤوليات 

 العائلية

 األمن الوظيفي  حماية األمومة 

 السياسة االجتماعية  الضمان االجتماعي          الضمان االجتماعي 

إدارة العمل  
 وتفتيش العمل

إدارة العمل وتفتيش          
 العمل

  

، لن ينطو  هذا الخيار على أ  زيادة أو نقصان 2125-2103ومن حيث األثر العام خالل الفترة التجريبية  .35

حقيق تالدورة الحالية لتقديم التقارير. باإلضافة إلى ذلك، يمكن ب مقارنةلعدد اإلجمالي للتقارير المطلوبة في ا

ة بالفترة المعنية. ويقدم الجدول التالي محاكاة للتقارير المقابلة المطلو طوالتوازن عدد التقارير المطلوبة كل عام 

المواضيعي. ويشار في أسفل الجدول إلى العدد اإلجمالي للتقارير المطلوبة  التجميعمع األلوان التي تشير إلى 

 كل سنة.

  

 

الحماية -تتناول شروط العمل بشكل أعم )غير أنها ستبقى مصنفة تح  الهدف االستراتيجي نفسه 32إلى أن االتفاقية رقم 

 االجتماعية(.

طار دورتي تقديم التقارير من ثالث سنوات ومن خمس سنوات، من غير الممكن أن يُضمن من دورة إلى تاليتها، في إ   22

طلب التقارير بشأن االتفاقيات التقنية المتعلقة باالتفاقيات األساسية أو اتفاقيات اإلدارة السديدة في السنة نفسها التي تُطلب 

 .2 ة أو اتفاقيات اإلدارة السديدة. وترد هذه اإلمكانية في الخيارفيها التقارير بشأن االتفاقيات األساسي
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 1012-1022رير المطلوبة للفترة امحاكاة التق - 2الخيار  :2الجدول 
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 )فترة تقديم التقارير من ثال  سنوات( السديدة االتفاقيات األساسية واتفاقيات اإلدارة

  22االتفاقيتان رقم 
 12ورقم 

  (A–F)البلدان 

  22االتفاقيتان رقم  
 12ورقم 

 (G–N)البلدان 

  22االتفاقيتان رقم 
 12ورقم 
 ( O–Z)البلدان

  22االتفاقيتان رقم  
 12ورقم 

  (A–F)البلدان 

  22االتفاقيتان رقم  
 12ورقم 

  (G–N)البلدان 

  22االتفاقيتان رقم  
 12ورقم 

 (O–Z)البلدان 

  22االتفاقيتان رقم  
 12ورقم 

  (A–F)البلدان 

 االتفاقيتان 
  111رقم 
  111ورقم 

 (G–N)البلدان 

 االتفاقيتان  
  111رقم 
 111ورقم 

 (O–Z)البلدان 

 االتفاقيتان 
  111رقم 
  111ورقم 

 (A–F)البلدان 

 االتفاقيتان  
  111رقم 
 111ورقم 

 (G–N)البلدان 

 االتفاقيتان  
  111رقم 
 111ورقم 

 (O–Z)البلدان 

 االتفاقيتان  
  111رقم 
  111ورقم 

 (A–F)البلدان 

 االتفاقيتان  
  111رقم 
  111ورقم 

 (G–N)البلدان 

االتفاقيات ذات 
 115و 81األرقام 

  128و 132و
 (O–Z)البلدان 

االتفاقيات ذات  
 115و 81األرقام 

 128و 132و
 (A–F)البلدان 

االتفاقيات ذات 
 115و 81األرقام 

 128و 132و
 (G–N)البلدان 

االتفاقيات ذات  
 115و 81األرقام 

 128و 132و
 (O–Z)البلدان 

االتفاقيات ذات  
 115و 81األرقام 

 128و 132و
 (A–F)البلدان 

االتفاقيات ذات  
 115و 81األرقام 

 128و 132و
 (G–N)البلدان 

ات االتفاقيات ذ 
 115و 81األرقام 

  128و 132و
 (O–Z)البلدان 

 122االتفاقية رقم 
 (A–F)البلدان 

 122االتفاقية رقم  
 (G–N)البلدان 

 122االتفاقية رقم 
 ( O–Z)البلدان

 122االتفاقية رقم  
 (A–F)البلدان 

 122االتفاقية رقم  
 (G–N)البلدان 

 122االتفاقية رقم  
 ( O–Z)البلدان

 122االتفاقية رقم  
 (A–F)البلدان 

  21االتفاقيتان رقم 
  181ورقم 

 (O–Z)البلدان 

  21االتفاقيتان رقم  
  181ورقم 

 (G–N)البلدان 

  21االتفاقيتان رقم 
  181ورقم 

 (A–F)البلدان 

  21االتفاقيتان رقم  
  181ورقم 

 (O–Z)البلدان 

  21االتفاقيتان رقم  
  181ورقم 

 (G–N)البلدان 

  21االتفاقيتان رقم  
  181ورقم 

 (A–F)البلدان 

  21االتفاقيتان رقم  
  181ورقم 

 (O–Z)البلدان 

 188االتفاقية رقم 
 (G–N)البلدان 

 188االتفاقية رقم  
 (A–F)البلدان 

 188االتفاقية رقم 
 (O–Z)البلدان 

 188االتفاقية رقم  
 (G–N)البلدان 

 188االتفاقية رقم  
 (A–F)البلدان 

 188االتفاقية رقم  
 (O–Z)البلدان 

 188االتفاقية رقم  
 (G–N)البلدان 

 )دورة تقديم التقارير من خمس سنوات( االتفاقيات التقنية

الحرية النقابية 
والمفاوضة 
 (O–S)الجماعية 

الحرية النقابية  
والمفاوضة 
 (T–Z)الجماعية 

الحرية النقابية 
والمفاوضة 
 (A–C)الجماعية 

الحرية النقابية  
والمفاوضة 
 (D–I)الجماعية 

الحرية النقابية  
والمفاوضة 
 (J–N)الجماعية 

الحرية النقابية   
والمفاوضة 
 (O–S)الجماعية 

الحرية النقابية  
والمفاوضة 
 (T–Z)الجماعية 

 القات الصناعيةالع
(O–S) 

 القات الصناعيةالع 
(T–Z) 

 القات الصناعيةالع
(A–C) 

 الصناعيةالقات الع 
(D–I) 

 القات الصناعيةالع 
(J–N) 

 القات الصناعيةالع 
(O–S) 

 القات الصناعيةالع 
(T–Z) 

  حماية األطفال
(O–S) 

 حماية األطفال 
 (T–Z) 

 حماية األطفال
(A–C) 

 حماية األطفال 
 (D–I) 

 حماية األطفال 
(J–N) 

 حماية األطفال 
(O–S) 

 حماية األطفال 
 (T–Z) 

أخر  فئات محددة 
 (D–I)من العمال 

أخر  فئات محددة  
 (J–N)من العمال 

أخر  فئات محددة 
 (O–S)من العمال 

أخر  فئات محددة  
 (T–Z)من العمال 

أخر  فئات محددة  
 (A–C)من العمال 

أخر  فئات محددة  
 (D–I)من العمال 

أخر  فئات محددة  
 (J–N)من العمال 

العمال ذوو 
المسؤوليات 

 العائلية
(D–I) 

العمال ذوو  
 المسؤوليات العائلية

(J–N) 

العمال ذوو 
المسؤوليات 

 العائلية
(O–S) 

العمال ذوو  
 المسؤوليات العائلية

(T–Z) 

العمال ذوو  
 المسؤوليات العائلية

(A–C) 

العمال ذوو  
 المسؤوليات العائلية

(D–I) 

العمال ذوو  
 المسؤوليات العائلية

(J–N) 

 العمال المهاجرون
(D–I) 

 العمال المهاجرون 
(J–N) 

 العمال المهاجرون
(O–S) 

 العمال المهاجرون 
(T–Z) 

 العمال المهاجرون 
(A–C) 

 العمال المهاجرون 
(D–I) 

 العمال المهاجرون 
(J–N) 

الشعوب األصلية 
 (D–I)والقبلية 

الشعوب األصلية  
 (J–N)والقبلية 

الشعوب األصلية 
 (O–S)والقبلية 

الشعوب األصلية  
 (T–Z)والقبلية 

الشعوب األصلية  
 (A–C)والقبلية 

الشعوب األصلية  
 (D–I)والقبلية 

الشعوب األصلية  
 (J–N)والقبلية 

 وقت العمل
(A–C) 

 وقت العمل 
(D–I) 

 وقت العمل
(J–N) 

 وقت العمل 
(O–S) 

 وقت العمل 
(T–Z) 

 وقت العمل 
(A–C) 

 وقت العمل 
(D–I) 

 (D–I)األجور   (A–C)األجور   (T–Z)األجور   (O–S)األجور   (J–N)األجور  (D–I)األجور   (A–C)األجور 

السالمة والصحة 
 (A–C)المهنيتان 

السالمة والصحة  
 (D–I)المهنيتان 

السالمة والصحة 
 (J–N)المهنيتان 

السالمة والصحة  
 (O–S)المهنيتان 

السالمة والصحة  
 (T–Z)المهنيتان 

السالمة والصحة  
 (A–C)المهنيتان 

السالمة والصحة  
 (D–I)المهنيتان 

 حماية األمومة
 (A–C) 

 حماية األمومة 
(D–I) 

 حماية األمومة
(J–N) 

 حماية األمومة 
(O–S) 

 حماية األمومة 
(T–Z) 

 حماية األمومة 
(A–C) 

 حماية األمومة 
(D–I) 
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 الضمان االجتماعي
(A–C) 

 الضمان االجتماعي 
(D–I) 

الضمان 
 االجتماعي

(J–N) 

 الضمان االجتماعي 
(O–S) 

 الضمان االجتماعي 
(T–Z) 

 الضمان االجتماعي 
(A–C) 

 الضمان االجتماعي 
(D–I) 

 إدارة العمل 
 وتفتيش العمل

(A–C) 

 إدارة العمل  
 وتفتيش العمل

(D–I) 

 إدارة العمل 
 وتفتيش العمل

(J–N) 

 إدارة العمل  
 وتفتيش العمل

(O–S) 

 إدارة العمل  
 وتفتيش العمل

(T–Z) 

 إدارة العمل  
 وتفتيش العمل

(A–C) 

 إدارة العمل  
 وتفتيش العمل

(D–I) 

 (A–C)المهارات   (T–Z)المهارات   (O–S)المهارات   (J–N)المهارات   (D–I)المهارات  (A–C)المهارات   (T–Z)المهارات 

 سياسة العمالة
(T–Z) 

 سياسة العمالة 
(A–C) 

 سياسة العمالة
(D–I) 

 سياسة العمالة 
(J–N) 

 سياسة العمالة 
(O–S) 

 سياسة العمالة 
(T–Z) 

 سياسة العمالة 
(A–C) 

 األمن الوظيفي
(T–Z) 

 األمن الوظيفي 
(A–C) 

 األمن الوظيفي
(D–I) 

 األمن الوظيفي 
(J–N) 

 األمن الوظيفي 
(O–S) 

 األمن الوظيفي 
(T–Z) 

 األمن الوظيفي 
(A–C) 

 السياسة االجتماعية
(T–Z) 

 السياسة االجتماعية 
(A–C) 

السياسة 
 االجتماعية

(D–I) 

 السياسة االجتماعية 
(J–N) 

 السياسة االجتماعية 
(O–S) 

 السياسة االجتماعية 
(T–Z) 

 السياسة االجتماعية 
(A–C) 

 البحارة
 صيادو األسماك
 عمال الموانئ

(J–N) 

 البحارة 
 صيادو األسماك

 الموانئعمال 
(O–S) 

 البحارة
 صيادو األسماك
 عمال الموانئ

(T–Z) 

 البحارة 
 صيادو األسماك
 عمال الموانئ

(A–C) 

 البحارة 
 صيادو األسماك
 عمال الموانئ

(D–I) 

 البحارة 
 صيادو األسماك
 عمال الموانئ

(J–N)  

 البحارة 
 صيادو األسماك
 عمال الموانئ

(O–S) 

 مجموع عدد التقارير المطلوبة

220 2  221 2 212 2  211 2  302 2  282 2  222 2 

  : ضمان قدر أكبر من االتساق المواضيعي في طلبات التقارير8الخيار 
 بشأن جميع االتفاقيات ضمن دورة تقديم التقارير من ثال  سنوات بالنسبة

  التقارير تقديم األساسية واتفاقيات اإلدارة السديدة وضمن دورة لالتفاقيات 
 لالتفاقيات التقنية بالنسبة سنوات ست من

إلى تحسين االتساق المواضيعي بحسب البلد في التقارير المطلوبة سنوياً لكافة االتفاقيات  2يسعى الخيار  .36

تفاقيات وذات الصلة باالتفاقيات األساسية أو ا التقنيةالمصدق عليها. وتقَدم طلبات التقارير المعنية باالتفاقيات 

شأنها شأن االتفاقيات األساسية أو اتفاقيات اإلدارة السديدة. ومن الممكن تحقيق  ،اإلدارة السديدة في السنة نفسها

اتساق مواضيعي من خالل مد نطاق دورة تقديم التقارير بالنسبة لالتفاقيات التقنية من خمس إلى س  سنوات 

اقيات لغرض تقديم التقارير بشأن االتفاقيات األساسية واتف، كل فئة من الفئات الثالث من البلدان القائمة وتقسيم

( Fإلى  Cوالبلدان من  Bإلى  A( إلى فئتين فرعيتين )البلدان من Fإلى  Aاإلدارة السديدة )مثالً، البلدان من 

بالنسبة للبلدان  2ي الجدول أدناه مثال على أثر الخيار ألغراض تقديم التقارير بشأن االتفاقيات التقنية. ويرد ف

 سهنف اللون)يمكن تطبيق تحسينات مشابهة على فئات أخرى من البلدان( باستخدام  Bو Aالتي تبدأ بحرفي 
 ة بالنسبة لمختلف المواضيع:السابق ولاالجد في المستخدم

 B "(8111-8185)" إلى الحرف "Aالتقارير المطلوبة للبلدان من الحرف " - 1الخيار  :2الجدول 

1022  1010  1012  1011  1013  1012  1012 

  22االتفاقيتان رقم 
 12ورقم 

االتفاقيات ذات  
 115و 81األرقام 

 128و 132و

 االتفاقيتان  
  111رقم 
 111ورقم 

  22االتفاقيتان رقم  
 12ورقم 

االتفاقيات ذات  
 115و 81األرقام 

 128و 132و

 االتفاقيتان  
  111رقم 
 111ورقم 

  22االتفاقيتان رقم  
 12ورقم 

  21االتفاقيتان رقم   188االتفاقية رقم   122االتفاقية رقم 
 181ورقم 

  21االتفاقيتان رقم   188االتفاقية رقم   122االتفاقية رقم  
 181ورقم 

 122االتفاقية رقم  

النقابية الحرية 
 والمفاوضة الجماعية

فئات محددة من   حماية األطفال 
 العمال

التوجيه والتدريب   البحارة 
 المهنيان

الحرية النقابية   وقت العمل 
 والمفاوضة الجماعية

 األجور  سياسة العمالة  صيادو األسماك  العمال المهاجرون     العالقات الصناعية

 
  العالقات الصناعية 



GB.332/INS/5 

 

GB332-INS_5_[NORME-171212-1]-Ar.docx  16  

1022  1010  1012  1011  1013  1012  1012 

الشعوب األصلية     
 والقبلية

السالمة والصحة   األمن الوظيفي  عمال الموانئ 
 المهنيتان

  

العمال ذوو     
المسؤوليات 

 العائلية

   حماية األمومة  السياسة االجتماعية   

الضمان           
 االجتماعي

  

إدارة العمل           
 وتفتيش العمل

  

توازن عدد التقارير المطلوبة كل سنة  تحقيق ، يمكن2125-2103 التجريبية وفيما يتعلق باألثر، خالل الفترة .37

من جهة أخرى، قد ينخفض عدد التقارير المطلوبة كل سنة مقارنة مع الدورة الحالية. ويقدم وعلى وجه العموم. 

المواضيعي. ويشار في أسفل الجدول إلى  التجميعالجدول أدناه محاكاة للتقارير المطلوبة، وتشير األلوان إلى 

 والوارد آنفاً. 0العدد اإلجمالي للتقارير المطلوبة ويمكن مقارنته بالجدول المقابل في الخيار 

 1012-1022محاكاة التقرير المطلوبة للفترة  - 1الخيار  :1الجدول 

1022 1010  1012  1011  1013  1012  1012 

 )فترة تقديم التقارير من ثال  سنوات( واتفاقيات اإلدارة السديدةاالتفاقيات األساسية 

  22االتفاقيتان رقم 
 12ورقم 

 (A–F)البلدان 

  22االتفاقيتان رقم 
 12ورقم 

 (G–N)البلدان 

  22االتفاقيتان رقم  
 12ورقم 
 ( O–Z)البلدان

  22االتفاقيتان رقم  
 12ورقم 

 (A–F)البلدان 

  22االتفاقيتان رقم  
 12ورقم 

 (G–N)البلدان 

  22االتفاقيتان رقم  
 12ورقم 
 ( O–Z)البلدان

  22االتفاقيتان رقم  
 12ورقم 

 (A–F)البلدان 

 االتفاقيتان 
  111رقم 
  111ورقم 

 (G–N)البلدان 

 االتفاقيتان 
  111رقم 
 111ورقم 

 (O–Z)البلدان 

 االتفاقيتان  
  111رقم 
  111ورقم 

 (A–F)البلدان 

 االتفاقيتان  
  111رقم 
  111ورقم 

 (G–N)البلدان 

 االتفاقيتان  
  111رقم 
 111ورقم 

 (O–Z)البلدان 

 االتفاقيتان  
  111رقم 
  111ورقم 

 (A–F)البلدان 

 االتفاقيتان  
  111رقم 
  111ورقم 

 (G–N)البلدان 

االتفاقيات ذات 
 115و 81األرقام 

  128و 132و
 (O–Z)البلدان 

ذات االتفاقيات 
 115و 81األرقام 

 128و 132و
 (A–F)البلدان 

االتفاقيات ذات  
 115و 81األرقام 

 128و 132و
 (G–N)البلدان 

االتفاقيات ذات  
 115و 81األرقام 

  128و 132و
 (O–Z)البلدان 

االتفاقيات ذات  
 115و 81األرقام 

 128و 132و
 (A–F)البلدان 

االتفاقيات ذات  
 115و 81األرقام 

 128و 132و
 (G–N)البلدان 

االتفاقيات ذات  
 115و 81األرقام 

  128و 132و
 (O–Z)البلدان 

 122االتفاقية رقم 
 (A–F)البلدان 

 122االتفاقية رقم 
 (G–N)البلدان 

 122االتفاقية رقم  
 ( O–Z)البلدان

 122االتفاقية رقم  
 (A–F)البلدان 

 122االتفاقية رقم  
 (G–N)البلدان 

 122االتفاقية رقم  
 ( O–Z)البلدان

 122االتفاقية رقم  
 (A–F)البلدان 

  21االتفاقيتان رقم 
  181ورقم 

 (O–Z)البلدان 

  21االتفاقيتان رقم 
  181ورقم 

 (G–N)البلدان 

  21االتفاقيتان رقم  
  181ورقم 

 (A–F)البلدان 

  21االتفاقيتان رقم  
  181ورقم 

 (O–Z)البلدان 

  21االتفاقيتان رقم  
  181ورقم 

 (G–N)البلدان 

  21االتفاقيتان رقم  
  181ورقم 

 (A–F)البلدان 

  21االتفاقيتان رقم  
  181ورقم 

 (O–Z)البلدان 

 188االتفاقية رقم 
 (G–N)البلدان 

 188االتفاقية رقم 
 (A–F)البلدان 

 188االتفاقية رقم  
 (O–Z)البلدان 

 188االتفاقية رقم  
 (G–N)البلدان 

 188االتفاقية رقم  
 (A–F)البلدان 

 188االتفاقية رقم  
 (O–Z)البلدان 

 188االتفاقية رقم  
 (G–N)البلدان 

 )دورة تقديم التقارير من ست سنوات( االتفاقيات التقنية

الحرية النقابية 
والمفاوضة 
 (A– B)الجماعية 

الحرية النقابية 
والمفاوضة 
 (G–K)الجماعية 

الحرية النقابية  
والمفاوضة 
 (O–S)الجماعية 

الحرية النقابية  
والمفاوضة 
 (C–F)الجماعية 

الحرية النقابية  
والمفاوضة 
 (L–N)الجماعية 

الحرية النقابية  
والمفاوضة 
 (T–Z)الجماعية 

الحرية النقابية  
والمفاوضة 
 (A– B)الجماعية 

الصناعية العالقات 
(A– B) 

 العالقات الصناعية
(G–K) 

 العالقات الصناعية 
(O–S) 

 العالقات الصناعية 
(C–F) 

 العالقات الصناعية 
(L–N) 

 العالقات الصناعية 
(T–Z) 

الصناعية العالقات  
(A– B) 

 حماية األطفال
(O–S) 

 حماية األطفال
 (A–B) 

 حماية األطفال 
 (G–K)  

 حماية األطفال 
 (T–Z)  

 حماية األطفال 
 (C–F)  

 حماية األطفال 
 (L–N)  

 حماية األطفال 
(O–S) 

العمال ذوو 
 المسؤوليات العائلية

(G–K) 

العمال ذوو 
 المسؤوليات العائلية

(O–S) 

العمال ذوو  
 المسؤوليات العائلية

(A–B) 

العمال ذوو  
 المسؤوليات العائلية

(L–N) 

العمال ذوو  
 المسؤوليات العائلية

(T–Z) 

العمال ذوو  
 المسؤوليات العائلية

(C–F) 

العمال ذوو  
 ةالعائليالمسؤوليات 

 (G–K) 
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1022 1010  1012  1011  1013  1012  1012 

 العمال المهاجرون
(G–K) 

 العمال المهاجرون
(O–S) 

 العمال المهاجرون 
(A–B) 

 العمال المهاجرون 
(L–N) 

 العمال المهاجرون 
(T–Z) 

 العمال المهاجرون 
(C–F) 

 العمال المهاجرون 
(G–K) 

الشعوب األصلية 
 (G–K) والقبلية

الشعوب األصلية 
 (O–S) والقبلية

الشعوب األصلية  
 (A–B) والقبلية

الشعوب األصلية  
 (L–N) والقبلية

الشعوب األصلية  
 (T–Z) والقبلية

الشعوب األصلية  
 (C–F) والقبلية

الشعوب األصلية  
 (G–K) والقبلية

فئات محددة أخر  
 (G–K) من العمال

فئات محددة أخر  
 (O–S) من العمال

فئات محددة أخر   
 (A–B) من العمال

فئات محددة أخر   
 (L–N) من العمال

فئات محددة أخر   
 (T–Z) من العمال

فئات محددة أخر   
 (C–F) من العمال

فئات محددة أخر   
 (G–K) من العمال

 وقت العمل
 (T–Z) 

 وقت العمل
 (L–N) 

 وقت العمل 
 (C–F) 

 وقت العمل 
 (O–S) 

 وقت العمل 
 (G–K) 

 وقت العمل 
 (A–B) 

 وقت العمل 
 (T–Z) 

 (T–Z) األجور  (A–B) األجور  (G–K) األجور  (O–S) األجور  (C–F) األجور  (L–N) األجور (T–Z) األجور

السالمة والصحة 
 (T–Z) المهنيتان

السالمة والصحة 
 (L–N) المهنيتان

السالمة والصحة  
 (C–F) المهنيتان

السالمة والصحة  
 (O–S) المهنيتان

السالمة والصحة  
 (G–K) المهنيتان

السالمة والصحة  
 (A–B) المهنيتان

السالمة والصحة  
 (T–Z) المهنيتان

 حماية األمومة
 (T–Z) 

  حماية األمومة
(L–N) 

  حماية األمومة 
(C–F) 

  حماية األمومة 
(O–S) 

  حماية األمومة 
(G–K) 

  حماية األمومة 
(A–B) 

  حماية األمومة 
(T–Z) 

 الضمان االجتماعي
(T–Z) 

 االجتماعيالضمان 
(L–N) 

 الضمان االجتماعي 
(C–F) 

 الضمان االجتماعي 
(O–S) 

 الضمان االجتماعي 
(G–K) 

 الضمان االجتماعي 
(A–B) 

 الضمان االجتماعي 
(T–Z) 

 إدارة العمل 
 وتفتيش العمل

(T–Z) 

 إدارة العمل 
 وتفتيش العمل

(L–N) 

 إدارة العمل  
 وتفتيش العمل

(C–F) 

 إدارة العمل  
 العملوتفتيش 

(O–S) 

 إدارة العمل  
 وتفتيش العمل

(G–K) 

 إدارة العمل  
 وتفتيش العمل

(A–B) 

 إدارة العمل  
 وتفتيش العمل

(T–Z) 

 (L–N) المهارات  (O–S) المهارات  (A–B) المهارات  (G–K) المهارات  (T–Z) المهارات  (C–F) المهارات (L–N) المهارات

 سياسة العمالة
 (L–N) 

 العمالةسياسة 
(C–F) 

 سياسة العمالة 
 (T–Z) 

 سياسة العمالة 
 (G–K) 

 سياسة العمالة 
 (A–B) 

 سياسة العمالة 
(O–S) 

 سياسة العمالة 
(L–N) 

 األمن الوظيفي
 (L–N) 

 األمن الوظيفي
 (C–F) 

 األمن الوظيفي 
 (T–Z) 

 األمن الوظيفي 
 (G–K) 

 األمن الوظيفي 
 (A–B) 

 األمن الوظيفي 
 (O–S) 

 األمن الوظيفي 
 (L–N) 

 السياسة االجتماعية
(L–N) 

 السياسة االجتماعية
(C–F) 

 السياسة االجتماعية 
(T–Z) 

 السياسة االجتماعية 
(G–K) 

 السياسة االجتماعية 
(A–B) 

 السياسة االجتماعية 
(O–S) 

 السياسة االجتماعية 
(L–N) 

 البحارة
 صيادو األسماك
 عمال الموانئ

 (C–F) 

 البحارة
 صيادو األسماك
  عمال الموانئ

(T–Z) 

 البحارة 
 صيادو األسماك
  عمال الموانئ

(L–N) 

 البحارة 
 صيادو األسماك
  عمال الموانئ

(A–B) 

 البحارة 
 صيادو األسماك
  عمال الموانئ

(O–S) 

 البحارة 
 صيادو األسماك
  عمال الموانئ

(G–K) 

 البحارة 
 صيادو األسماك
  عمال الموانئ

(C–F) 

 عدد التقارير المطلوبةمجموع 

110 2 382 2  232 2  222 2  322 2  328 2  110 2 

بموجب هذين الخيارين، يُقترح توزيع طلبات التقارير بالتساو  )بشكل متوازن على مختلف سنوات دورة و .38

كافة المواضيع  بحثومن شأن ذلك أن يسهم في ضمان  29تقديم التقارير( لكل فئة من فئات االتفاقيات التقنية.

هدف لجنة تطبيق المعايير المتمثل في تحقيق المزيد من التوازن  علىكل سنة وبالتالي سيكون له أثر إيجابي 

 في اختيار الحاالت بين االتفاقيات التقنية واتفاقيات اإلدارة السديدة واالتفاقيات األساسية.

(، وهي اتفاقية لإلدارة 022)رقم  0326الدولية(،  وفيما يتعلق باتفاقية المشاورات الثالثية )معايير العمل .39

السديدة مشمولة بدورة تقديم التقارير من ثالث سنوات، قد تجدر اإلشارة إلى أّن التقارير مطلوبة حالياً لبعض 

( في السنة نفسها المطلوب فيها التقارير بشأن االتفاقيات األساسية المرتبطة Fإلى حرف  Aالبلدان )من حرف 

إلى  G( وليس لبلدان أخرى )من حرف 32ورقم  22بالحرية النقابية والمفاوضة الجماعية )االتفاقيتان رقم 

 ان.د(. وتوخياً لضمان االتساق، يُقترح في الخيارين تنسيق مثل هذه الطلبات لجميع فئات البلZحرف 

  

 

في الوق  الراهن، إّن التقارير بشأن االتفاقيات التقنية المتعلقة بالموضوع نفسه مطلوبة في السنة نفسها )مثالً، أمن    29

 التصديقات )مثالً، األجور(.االستخدام( أو مقسمة على سنتين، عندما يتعلق األمر باتفاقيات تتمتع بعدد أكبر من 
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بعض الوق  إلدخال التعديالت إلى وفي حال اعتمد مجلس اإلدارة هذه الترتيبات الجديدة، قد يحتاج المكتب  .41

وبالنظر إلى أن طلب التقارير يرسل عادة في شباط/ فبراير المطلوبة على النظام، بما في ذلك قاعدة البيانات. 

  يبدأ نفاذالقد  رير على المستوى الوطني،االكافي إلعداد التقث يتيح الوق  يأو آذار/ مارس على أبعد تقدير بح

 .2102عام وقد تنفذ ترتيبات انتقالية في ، 2103عام لتقديم التقارير إال اعتباراً من الترتيبات الجديدة 

ذ  م الواألهم من ذلك أّن أ  ترتيبات جديدة يعتمدها مجلس اإلدارة من شأنها أن تترافق بإعادة تأكيد الدور المه .41

تضطلع به منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال في سياق نظام اإلشراف، السيما إثارة مسائل ملحة خارج 

الدورة العادية لتقديم التقارير لتنظر فيها هيئات اإلشراف من دون تأخير. وفي هذا الصدد، أعرب  بعض الهيئات 

ذه اإلمكانية كضمانة عندما جرى مد نطاق دورات على هكذلك التشديد  بالرغم من أنه منالمكونة عن قلقها 

إال في عدد محدود جداً من الحاالت. والحظ   في الممارسة تقديم التقارير في الماضي، فإنها لم تكن سارية النفاذ

معالجة مالحظات الشركاء االجتماعيين خارج الدورة المنتظمة لتقديم التقارير. نتيجة ذلك أنه من النادر جداً 

كانون  -)تشرين الثاني/ نوفمبر  990االتفاقيات والتوصيات، في دورتها  لجنة الخبراء المعنية بتطبيق ورحب 

األول/ ديسمبر( بالمناقشات في مجلس اإلدارة بشأن تدابير تدعيم آلية اإلشراف. واعتبرت أنه من الممكن مد 

ألن تنظر في سياق المناقشة في أساليب  سنوات وأشارت إلى استعدادها 6إلى  5نطاق دورة تقديم التقارير من 

ها رة استعراضوجل كسر دأ عملها بالذات وبالطريقة التي يمكن وفقها توسيع نطاق المعايير الصارمة جداً من

( من دستور منظمة 2)29العمال أو منظمات أصحاب العمل بموجب المادة  تعليقات من منظمات عند تلقي

وقد يرغب مجلس اإلدارة في  المستخدمة في طلب التقارير في وق  مبكر. المعايير مستلهمةالعمل الدولية، 

ضمانة استخدام هذه ال لالستفاضة في استعراضدعوة لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات 

ن كفي هذا الصدد، بما في ذلك ما يتعلق باستخدام هذه الضمانة وأية تدابير يم هاومشاركة تحليلها ومقترحات

 22التفكير بها لضمان تفعيلها على نحو مالئم.

 مواضيعي لالتفاقيات في تعليقات  تجميع 8-8-1-8
 منتظمةالشراف اإلھيئات 

في عدد من الحاالت المتعلقة بالبلدان التي صدق  على الكثير من االتفاقيات بشأن الموضوع نفسه، قررت  .42

موحد مسائل  بأسلوب يعالجمؤخراً لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات أن تعتمد تعليقاً وحيداً 

ه األنواع من التعليقات الموحدة في مجاالت مختلف االتفاقيات. وقد جرى اعتماد هذ الناشئة بموجبالتطبيق 

الضمان االجتماعي والمسائل البحرية واألجور والسالمة والصحة المهنيتين وتفتيش العمل وعمل األطفال. وقد 

تجنب التعليقات المتكررة فيما يتعلق باالتفاقيات التي تعالج الموضوع نفسه، تأتاح هذا األمر للجنة الخبراء أن 

ك في تحقيق المزيد من االتساق في معالجة المعلومات المتعلقة بالمسائل الشبيهة بالنسبة إلى كل كما ساهم ذل

بلد. وتتمثل إحدى الميزات بالنسبة للبلدان المعنية في أنّه من األسهل قراءة التعليقات وأّن المسائل التي ينبغي 

خالل الدورة األخيرة للمؤتمر، اختارت . وبحسب الموضوع أن تعالجها تخضع لتحليل أكثر اتساقاً وشمولية

(، مما سمح لها أن تنظر في مسألة 023ورقم  20لجنة تطبيق المعايير حالة تتعلق باتفاقيتين مرتبطتين )رقم 

ة باالستناد إلى تعليق وحيد وموحد للجنة الخبراء المعني ،تفتيش العمل في البلد المعني على نحو أكثر شمولية

 التوصيات.بتطبيق االتفاقيات و

  

 

، مؤتمر ألف(0، التقرير الثالث )تقرير لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصياتعلى حد ما أشار إليه    22

 العمل أصحاب منظمات ترسل عندما تقرير، أ  فيها يُطلب ال سنة : "في2102، جنيف، 016العمل الدولي، الدورة 

 جنةلل سبق مسائل إلى تشير عندما أو الماضية السنوات في ذكرها سبق لتعليقات إعادة هي مالحظات العمال ومنظمات

 وفي. قاريرالت لتقديم المنتظمة للدورة وفقاً  مطلوباً، الحكومة تقرير فيها يكون التي السنة في فحصها يجر  أثارتها، أن

 حظاتالمال فيها تستوفي التي الحاالت في أنه غير. الدورة تلك خارج تقرير أ  تقديم الحكومة من يُطلب ال الحالة، هذه

 الحكومة نم رد غياب في حتى فيها، تسلمها يتم التي السنة في تبحثها أن اللجنة شأن االستثنائية ... من الحاالت شروط

 وهناك لكفايةا فيه بما معللة االدعاءات فيها كان  التي تلك مثل استثنائية حاالت اللجنة حددت السنين، مر وعلى المعنية ...

 أ  نّ أل أو األساسية اإلنسان بحقوق تتعلق أو بالحياة أو الموت تتعلق مسائل إلى تحيل ألنها إما الوضع، لمعالجة حاجة

 (.69-62لإلصالح" )انظر الفقرتين  قابل غير ضرراً  يحدث أن شأنه من تأخير

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_547213.pdf
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بشكل مترابطتان ( 181)رقم  1161( واتفاقية تفتيش العمل )الزراعة(، 21)رقم  1122اتفاقية تفتيش العمل،  إن  

لجنة  تمكن  أن معالجة ھاتين االتفاقيتين بشكل مشترك في تعليق موحد،  وكان من شأن وثيق ويتشابه الكثير من أحكامهما.
)الصناعة  21المسائل المتعلقة بتفتيش العمل في القطاعات التي تشملها االتفاقية رقم الخبراء من توحيد التعليقات بشأن 

بالزراعة بشكل منفصل في  الناشئة فيما يتعلق)الزراعة(. وقد عولجت االلتزامات المحددة  181والتجارة( واالتفاقية رقم 
 راء جنبها التعليقات المتكررة وسلط الضوء على الروابطنهاية التعليقات الموحدة. وھذا النهج الجديد الذي اعتمدته لجنة الخب

بين مبادئ كل من االتفاقيتين، مثالً فيما يتعلق بضرورة تخصي  ما يكفي من الموارد البشرية والمادية لخدمات تفتيش 
ش فعالة في ( بهدف االضطالع بعمليات تفتي181من االتفاقية رقم  16والمادة  21من االتفاقية رقم  11العمل )المادة 

الصناعة والتجارة على حد سواء وفي الزراعة. وقد تطرقت لجنة الخبراء إلى مسائل محددة ذات صلة بالزراعة )من قبيل 
 اشتراطات تدريب مفتشي العمل في قطاع الزراعة( في قسم منفصل من التعليقات الموحدة.

    يير العمل الدولية، إذ اعت بر أنه ما من سبب منطقي الستثناء العاملين أساساً لسد ثغرة في مجموعة معا 181اعت مدت االتفاقية رقم
التفاقية ا صيغت)التي تنطبق فقط على أماكن العمل الصناعية والتجارية(. وبالتالي،  21في قطاع الزراعة من نطاق تطبيق االتفاقية رقم 

تفتيش العمل في مع إضافة بعض الجوانب ذات الصلة تحديداً بالزراعة. مؤتمر العمل الدولي،  21على شاكلة االتفاقية رقم  181رقم 
 .2، الصفحة 1161، 53يف، الدورة (، جن1، التقرير الرابع )الزراعة

مجلس اإلدارة في تشجيع لجنة الخبراء  وبالنظر إلى التعقيب اإليجابي الوارد بشأن هذه المبادرات، قد يرغب .43

 المسائل ذات الصلة في التعليقات الموحدة. بحثالمعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات على مواصلة 

 شكل التقارير ومضمونها 8-8-8

 التقارير طلب علىالتحسينات الممكنة  8-8-8-1

 

" ضرورة أن 0بالتزامات تقديم التقارير، هما: "جرى تحديد مسألتين رئيسيتين بشأن الصعوبات في الوفاء  .44

بين التقارير  الفارق" عدم فهم 2" 25يكون األسلوب الذ  يطلب فيه المكتب تقديم التقارير أسلوباً أسهل استخداماً؛

 المبسطة والتقارير المفصلة بشأن االتفاقيات المصدق عليها.

رير المفصلة والتقارير المسبطة، كما اعتمده مجلس اإلدارة التذكير بأّن التمييز بين التقا يجدروفي هذا الصدد،  .45

 يتمثل فيما يلي: 0339،26في آذار/ مارس 

أن تتضمن التقارير المفصلة معلومات كاملة عن كل حكم من أحكام االتفاقية المعنية وعن كل سؤال  يجب )أ(

 يزحمفصل مستحقاً إال بعد دخول االتفاقية التقرير المن األسئلة الواردة في نموذج التقرير؛ وال يكون 

إلشراف على طلب من هيئات افقط بناًء  وفيما بعدالنفاذ بالنسبة إلى البلد المصدق عليها )التقرير األول( 

 تحديداً؛

جميع التقارير المطلوبة كل سنة( هي تقارير مبّسطة تقريباً )أ  األخرى كل التقارير الالحقة المستحقة  )ب(

" أ  تشريعات جديدة أو غيرها من التدابير التي 0معلومات بشأن ما يلي: "سوى تتضمن عادة  أالّ  يجب

" التطبيق العملي لالتفاقية )مثالً، اإلحصاءات أو نتائج عمليات التفتيش أو 2تؤثر على تطبيق االتفاقية؛ "

ممثلة ألصحاب العمل " إرسال نسخ عن التقرير إلى المنظمات ال9القرارات القضائية أو اإلدارية(؛ "

 " الردود على تعليقات هيئات اإلشراف.2وللعمال وأ  مالحظات متلقاة من تلك المنظمات؛ "

  

 

تتمثل المسألة الرئيسية في هذا الصدد، في أّن طلبات التقارير ال ترسل في الوق  الراهن إلكترونياً إلى الحكومات بل    25

 كتب بالبريد اإللكتروني.في المائة من تقارير الحكومات إلى الم 35بنسخة ورقية. وعلى نقيض ذلك، تُرسل 

 .21قرة ، الفGB.258/6/19يقة الوث   26
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وبغية توضيح التمييز بين هذين النوعين من التقارير توضيحاً أكبر وتسهيل تقديم التقارير، يمكن أن ينظر  .46

ي الملحق فاقتراح بذلك ميع التقارير المسبطة )يرد مجلس اإلدارة في إمكانية اعتماد نموذج تقرير موحد جديد لج

ة( كل اتفاقية فردية )يقابل مضمونها التقارير المفصل بموجبالسابع(. وسيستمر العمل بنماذج التقارير القائمة 

 22في التقارير األولى الواجب إعدادها بعد التصديق أو إذا طلب  هيئات اإلشراف تحديداً تقريراً مفصالً.

ا المكتب هنموذج التقرير الجديد المقترح للتقارير المبسطة مفيداً لتسهيل الطلبات السنوية التي يرسل وقد يكون .47

استناداً  نةمن الممكن أن يعد المكتب كل س بالنسبة إلى كافة التقارير المبسطة المستحقة لكل بلد،بشأن التقارير. و

ومة المعنية بالبريد اإللكتروني، مما من شأنه أن يسهّل نموذج التقرير الموحد، وثيقة وحيدة ترَسل إلى الحك إلى

أن لجنة الخبراء بشتعليقات توفير المعلومات. وبذلك تتحسن سهولة قراءة هذه الوثيقة نظراً إلى أّن بدوره 

التقارير المستحقة في تلك السنة، يمكن أن تقدم بحسب الموضوع. باإلضافة إلى ذلك، يمكن إدراج إطار قابل 

ع تح  كل سؤال يرد في تعليقات لجنة الخبراء لتسهيل ردود الحكومات )إلى جانب المالحظات التي يللتوس

تبديها منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال(. وال بد من التشديد على أّن هذا المقترح ليس من شأنه أن يحد 

أن يسهّل توفير تلك المعلومات المعلومات التي تقدمها الحكومات، بل من شأنه  تفاصيلمن مضمون أو مستوى 

من األسهل رصد االمتثال اللتزام إرسال نسخ عن التقرير إلى كذلك التزام تقديم التقارير. وقد يكون ب والوفاء

لطلبات تقديم الموحد ال( من الدستور. ومن شأن 2)29المنظمات الممثلة ألصحاب العمل وللعمال بموجب المادة 

ونية نسخة إلكتر أيضاً  مشاركة منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال التي تتسلملتقارير المبسطة أن يسهّل ا

 إجراءات الحوسبة المقترحة أعاله.ب اً وثيق ارتباطاً من الطلب المرَسل إلى الحكومة. وترتبط هذه التحسينات 

في الوق  الراهن، وأال وهي مهلة تقديم التقارير.  ،وهناك مسألة أخرى قد يرغب مجلس اإلدارة في النظر فيها .48

وقد أشارت أيلول/ سبتمبر.  0حزيران/ يونيه و 0تُستَحق التقارير المنتظمة بشأن االتفاقيات المصدق عليها بين 

الحكومات إلى أنه يتعين صرف النظر عن تقديم تاريخ هذه المهلة الزمنية، ألن من شأن ذلك أالّ يترك لها وقتاً 

تطبيق المعنية ب وتبدأ الدورة السنوية للجنة الخبراءد مناقشة في المؤتمر. كافياً إلعداد التقارير ال سيما بع

عادةً في األسبوع الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر، مما يترك أمام األمانة أقل من ثالثة  االتفاقيات والتوصيات

مقدمة إلى اداً إلى التقارير الأشهر إلعداد التقارير المتلقاة لتنظر فيها لجنة الخبراء. ويبيّن الشكل التالي، استن

، حاالت التأخير في استالم التقارير. وتطرح حاالت التأخير هذه تحديات 2106دورة لجنة الخبراء في عام 

جمة أمام الشركاء االجتماعيين ولجنة الخبراء على حد سواء. وللشركاء االجتماعيين وق  أقل لتقديم مالحظاتهم 

التأخر في استالم التقارير يحد من قدرة لجنة الخبراء على إعداد أعمالها  ، في حين أنّ 29عمالً بالمادة 

من جهة أخرى، عندما ال يتم استالم وواالضطالع بها، مما يؤد  إلى تأجيل النظر في الكثير من الملفات. 

ي العام ات فالتقارير المطلوبة ضمن المهل الزمنية، من الضرور  تكرار التعليقات الدائمة وإعادة تقديم الطلب

م مقترحات الهيئات المكونة بشأن حوافز تقدي وتبقى، مما من شأنه أن يزيد عدد التقارير الواجب معالجتها. التالي

وفي أعقاب مبادالت لجنة الخبراء السنوية مع نواب رئيس لجنة تطبيق المعايير،  .مفيداً أمراً  ،وقتهافي رير التقا

ير تحوطية تولي اهتماماً أوثق لبعض الحاالت الجسيمة من التقصير في قررت لجنة الخبراء كذلك اتخاذ تداب

" عدم إرسال 0تقديم التقارير وترسي ممارسة إطالق "نداءات عاجلة" في الحاالت المقابلة للمعايير التالية: "

ظمات " عدم الرد على مالحظات خطيرة وعاجلة من جانب من2رير األولى للسنة الثالثة على التوالي؛ "االتق

" عدم الرد على مالحظات متكررة بشأن وضع 9أصحاب العمل ومنظمات العمال ألكثر من سنتين؛ "

الحكومات المعنية في فقرة افتتاحية في  ةالتشريعات عند حدوث تطورات. وفي هذه الحاالت، قد تبلغ اللجن

الية، األول من أيلول/ سبتمبر من السنة التالتعليق، بأنها إن لم تقدم تقريراً أو ردوداً بشأن النقاط المثارة، بحلول 

فإن اللجنة قد تعمد إذذاك إلى بحث هذه الحاالت على أساس المعلومات المتاحة لها وإلى إصدار تعليق جديد 

 على وجه االحتمال في دورتها المقبلة.

 

بناًء على ذلك، ينبغي تعديل الصفحة األولى من نماذج التقارير الموجودة لتشير بوضوح إلى "نموذج تقرير من أجل    22

 التقارير المفصلة".
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 11بموجب المادة  المستلمةتوزيع التقارير  :1الشكل 
 1022لدورة لجنة الخبراء في عام 

 

  11بموجب المادة  المستلمةتوزيع التقارير  :3الشكل 
 1021لدورة لجنة الخبراء في عام 

 

 88المادة توافر المعلومات الواردة في التقارير المقدمة بموجب  8-8-8-8
 مشروع رائد لوضع خطوط األساس ونشرھا:

ال تُستخدم بكامل إمكانياتها.  أال وهي أّن المعلومات المقدمة في سياق نظام اإلشراف ،هناك مسألة تثار مراراً  .49

في  22وعلى وجه الخصوص، تتمثل النتائج الوحيدة الملموسة الناجمة عن عملية تقديم التقارير بموجب المادة 

ذ اتفاقية مصدق بلد بعينه بتنفي المسائل والشواغل المثارة في تعليقات لجنة الخبراء. والصورة األوسع لكيفية قيام

لعموم. ومن شأن هذه المعلومات لهذا الصدد، ليس  متاحة في عليها، بما في ذلك التدابير المرضية المعتمدة 

ممارسات جيدة في تطبيق معايير العمل  الساعية إلى إيجادالقيّمة أن تكون مفيدة جداً للدول األعضاء األخرى 

 الدولية.  

قد يرغب مجلس اإلدارة في النظر في إمكانية تنفيذ مشروع رائد لوضع خطوط أساس بشأن  وفي هذا الصدد، .51

تطبيق الدول األعضاء لالتفاقيات المصدق عليها. وستكون خطوط األساس هذه متاحة على الموقع اإللكتروني 

فاقيات التفاقية أو االتلمنظمة العمل الدولية وستشمل معلومات تقدمها الحكومة بشأن التدابير المتخذة لتطبيق ا

المعنية، إلى جانب مالحظات الشركاء االجتماعيين وردود الحكومة، في حال تقرر جعل هذه المعلومات متاحة 

ضمن األساس أن يت تقدم لجنة الخبراء تعليقات بشأن تطبيق االتفاقية المعنية، من شأن خط وحيثمالعموم. ل

. وسترتبط هذه المبادرة بإجراءات الحوسبة NORMLEXة البيانات لك التعليقات في قاعدإحاالت مشتركة إلى ت

 المقترحة آنفاً، وستجعل على وجه الخصوص عملية تحديث المعلومات المقدمة أكثر سهولة.

بصيغتها المعدلة. والسمات الخاصة  ،2116ومن شأن المشروع الرائد المقترح أن يشمل اتفاقية العمل البحر ،  .51

منها نموذجاً جيداً لتجربة خط األساس، السيما بما أنها: صك محدث؛ دخل حيز النفاذ مؤخراً  بهذه االتفاقية تجعل

( وبالتالي فإّن التقارير األولى مطلوبة حالياً من الدول األعضاء المصدقة عليها؛ ويتمتع نموذج التقرير 2109)

إلى نسق يمكن عرضه على شبكة من السهل تحويله  فريدالذ  اعتمده مجلس اإلدارة لهذه االتفاقية بنسق 

 حةوالص للسالمة الترويجي اإلطاراإلنترن . وبغية تجربة هذا النهج، من الممكن أيضاً اللجوء إلى اتفاقية 
ى باإلضافة إل وھي اتفاقية حديثة نسبياً وتلقى عدداً متزايداً من التصديقات. ،(122 رقم) 8116 المهنيتين،

 /ذلك، أوصى فريق العمل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير، في اجتماعه الثال  في تشرين األول
، مما سيخل ف أثراً إيجابياً على 122ملة ترويجية بشأن االتفاقية رقم ، بأن يطلق المكتب ح8116أكتوبر 
 تفاقيتين. وعلى ضوء توصية فريق العمل الثالثيوكشفت المشاورات غير الرسمية عن دعم كبير لال 22تنفيذھا.

، يمكن اختبار النهج الرائد على ھذه 122المذكور والطبيعة اإلطارية الترويجية األكثر انفتاحاً للتوصية رقم 
 االتفاقية في المقام األول.
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لية ة الالزمة لدعم عموفي حال استبقى مجلس اإلدارة المشروع الرائد، سيبدأ المكتب بإعداد األدوات اإللكتروني .52

وضع خط األساس )ذات الصلة بإجراءات الحوسبة وتقديم التقارير إلكترونياً، المشار إليها أعاله، بما في ذلك 

ذا ه تطورتقديم الدعم الالزم للهيئات المكونة(. وسيقدم المكتب إلى مجلس اإلدارة تحديثات منتظمة بشأن 

 المشروع الرائد.

 )د( 2( وھ)2اإلمكانيات الواردة في الفقرتين النظر في  -3
 (3-2)اإلجراء  22من المادة 

يستجيب هذا اإلجراء إلى ضرورة تحسين فعالية نظام اإلشراف ونجاعته ونطاقه، تمشياً مع قرارات المؤتمر  .53

الثانية عن ( وبشأن المناقشة المتكررة 2106بشأن الدفع قدماً بالعدالة االجتماعية من خالل العمل الالئق )

أحكاماً دستورية  03)د( من المادة 6( وه)5وتشكل الفقرتان  23(.2102المبادئ والحقوق األساسية في العمل )

أساسية تستجيب لالحتياجات المالزمة لنظام اإلشراف في منظمة العمل الدولية واللتزام الدول األعضاء من 

وعلى حد ما ذكر في وثيقة العمل التي ترافق هذه أجل إنفاذ قرارات المؤتمر ذات الصلة بوضع المعايير. 

الوثيقة، فإّن هذه األحكام أُدخل  لتلبية أغراض مختلفة، بما فيها: تعزيز التصديق على االتفاقيات؛ تشجيع البلدان 

على تحقيق أهداف التوصيات واالتفاقيات على السواء؛ االعتراف بالجهود التي تبذلها البلدان إلنفاذ الصكوك 

ي يعتمدها المؤتمر، حتى في غياب التصديق عليها؛ تحديد المساعدة التقنية التي يمكن أن تكون مفيدة للغاية الت

ة االتفاقيات ذات الصلة؛ تقييم المعايير لتوجيه األنشطة المستقبلي على تصديقالفي إزالة العقبات المطروحة أمام 

حكام، كما هي ملخصة في وثيقة العمل المرفقة، كيف هذه األ استخداماتسجل  ويبين .المتعلقة بوضع المعايير

 يجر  تكييف هذه االستخدامات مع االحتياجات الخاصة التي يحددها مجلس اإلدارة.

. وعليه، فإّن المقترحات الواردة فيما يلي 03وكخطوة أولى، يُقترح التركيز على االستخدامات الحالية للمادة  .54

وكخطوة ثانية، يمكن للمكتب أن يستكشف استخدامات محتملة  91ية العامة.تتعلق أساساً بالدراسات االستقصائ

. وعليه، تُلتمس اإلرشادات بشأن مسألة معرفة ما إذا كان ينبغي للمكتب أن يعد مقترحات 03أخرى للمادة 

ذه ه أغراضاستخداماً أفضل، مع األخذ بعين االعتبار  03)د( من المادة 6( وه)5إضافية الستخدام المادتين 

. وتستند الخيارات المشار إليها 2102األحكام، بغية مناقشتها في دورة مجلس اإلدارة في تشرين الثاني/ نوفمبر 

 أدناه إلى هدفين جامعين للتحسين، هما:

 استخدام إجراء تقديم التقارير من منظور موجه بشكل أفضل نحو األنشطة، من دون زيادة عبء العمل، "0"

تصميم وتنفيذ عملية تقديم التقارير )مثالً، من خالل استبيانات أكثر استهدافاً وأسهل استناداً إلى تحسين 

مجلس اإلدارة، واستخدام أفضل للهيكلية الميدانية وبرامج في استخداماً ناجمة عن مناقشة مزدوجة 

ابير المجمعة في خدمة التد المعارفالتدريب من أجل تحسين كمية الردود المتلقاة ونوعيتها( وجعل 

في التعاون مع الدول األعضاء، لهذه المعارف أكثر انتظاماً  دماجإالموجهة نحو األنشطة )مثالً، من خالل 

)د( من 6( وه)5الكامنة في الفقرتين  دعم األغراض بما في ذلك البرامج القطرية للعمل الالئق( من أجل

 ء؛، من دون زيادة عبء تقديم التقارير على الدول األعضا03المادة 

، بهدف االستفادة إلى أقصى حد من اإلسهامات وأوجه استخدام أفضل لآلليات والمحافل الثالثية القائمة "2"

 ة أكبربحيث تستوعب بفعاليالتآزر بين المؤسسات واإلجراءات القائمة )أ  تسهيل عملية تقديم التقارير 

احتياجات الهيئات المكونة الثالثية والدعم والبحوث التكميلية التي يضطلع بها المكتب وإجراء تحليالت 

موضوعية من جانب خبراء مستقلين، السيما لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات، 

، من يةالمعنخرى األجراءات اإلتآزر مع بالوالتبادالت الثالثية في لجنة تطبيق المعايير ومجلس اإلدارة 

قبيل المناقشات المتكررة وآلية استعراض المعايير ووضع جدول أعمال المؤتمر، على أن تسهم جميع 

 في تصميم وتنفيذ برنامج عمل منظمة العمل الدولية(. بفعالية أكبر هذه التدابير

 

، 0-09رقم  محضر األعمال المؤق ؛ GB.329/INS/5و GB.331/INS/3انظر وثيقة العمل المرفقة والوثيقتين    23

 ،016، مؤتمر العمل الدولي، الدورة 0-00رقم محضر األعمال المؤق  و 2106، 015مؤتمر العمل الدولي، الدورة 

2102. 

بشأن االستعراض السنو  بموجب  2102يتعين تقديم وثيقة منفصلة إلى مجلس اإلدارة في دورته في آذار/ مارس    91

 العمل.إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_579865.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_546566.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_488934.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_488934.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_558474.pdf
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 الالئق العمل خالل من الجتماعيةا بالعدالة قدماً  الدفع بشأن 2106 لعام مؤتمرمتابعة قرار الإطار وفي  .55

لتعليقات التي أبدتها الهيئات المكونة خالل المشاورات غير الرسمية األخيرة ومناقشات مجلس اإلدارة، تركز او

الخيارات المقترحة أساساً على اإلجراءات المتعلقة بتصميم الدراسات االستقصائية العامة وإعدادها ومتابعتها. 

ومساعدة الدول  03)د( من المادة 6( وه)5تفادة إلى أقصى حد من أحكام الفقرتين وهي تبيّن طرائق لالس

األعضاء على تحقيق األهداف االستراتيجية لمنظمة العمل الدولية، السيما من خالل التصديق على المعايير 

بغي أن وتنفيذها. وترد المقترحات في إطار مختلف خطوات اإلجراء )كما هو ملخص في الشكل أدناه( وين

منظمة العمل الدولية  متابعة تقييم إعالنحول  2102ة في تشرين الثاني/ نوفمبر ترتبط بمناقشة مجلس اإلدار

 .2106في دورة المؤتمر لعام من أجل عولمة عادلة )إعالن العدالة االجتماعية(، العدالة االجتماعية  بشأن

  بشأن تصميم الدراسات االستقصائية العامة للبحثخيارات  3-2
 وإعدادھا ومتابعتها

 مقترحةخيارات  :2الشكل 

 

 التصميم: النطاق والصكوك واالستبيان 3-1-1

مع اختيار المواضيع، بما في ذلك الصكوك المشمولة، إلى جانب وضع  يبدأ إعداد الدراسات االستقصائية العامة .56

نموذج تقرير مجٍد ومصمم تصميماً جيداً وسهل االستخدام ويسهّل عملية تقديم المعلومات ذات الصلة. ويواصل 

راءات جمجلس اإلدارة الممارسة المتمثلة في تنظيم إجراء المناقشة على مرحلتين كوسيلة لتعزيز االتساق مع اإل

المؤسسية األخرى )باالستفادة إلى أقصى حد من القيمة العملية للدراسات االستقصائية العامة لبرنامج عمل 

منظمة العمل الدولية وتلبية احتياجات الدول األعضاء( وتعزيز المناقشة الثالثية وملكية زمام األمور )باالستفادة 

على سبيل المثال، وفي ضوء والمحافل الثالثية األخرى(. إلى أقصى حد من المناقشة في مجلس اإلدارة وفي 

 الممارسة الحالية والتحسينات المحتملة، يمكن أن يتقرر ما يلي:

من شأن المناقشة األولى )أ  في دورة تشرين الثاني/ نوفمبر( أن ترّكز على تحديد الموضوع العام  (0)

ومجموعة الصكوك، كما يحدده موضوع المناقشة المتكررة المقابلة ومع مراعاة اإلجراءات األخرى ذات 

 ثيالثال العمل ريقفإيالء االعتبار الواجب للتوصيات الصادرة عن  ال بد منالصلة. وفي هذا السياق، 
مكتب اليقوم ، كما وافق عليها مجلس اإلدارة. وطيلة ھذا اإلجراء األولي، المعايير استعراض بآلية المعني

اإلدارات التقنية والمكاتب  من تاإلسهاما وينسق يعد أي وثائق أساسية ضروريةببحو  تحضيرية و
 الميدانية.

التصميم

بشأن االستبيان"  "بشأن الموضوع والصكوك المشمولة؛ " ١: "مواصلة المناقشة المزدوجة في مجلس اإلدارة•

ضوعإدرا  المعلومات المستقاة من فريق العمل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير، في عملية اختيار المو•

مشاركة مختلف اإلدارات التقنية المعنية والمكاتب في الميدان-دعم المكتب •

استعراض تصميم األسئلة مع مراعاة الهدف االستراتيجي للمناقشة المتكررة الالحقة•

اإلعداد

استخدام الهيكل الميداني لتحسين كمية ونوعية الردود المتلقاة•

الحوسبة وتقديم التقارير إلكترونياً لتسهيل استالم المدخالت من الهيئات المكونة ومعالجة المعلومات•

جتماع مع نواب دعوة لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات إلى النظر في المزيد من التدابير، من قبيل ا•
رؤساء لجنة تطبيق المعايير بهدف إعداد المناقشة ضمن اللجنة

المناقشة 
والمتابعة

  للمناقشة من قبيل دعم الخبراء واالستخدام األمثل للوقت المخص-النظر في الطرائق : مناقشة لجنة تطبيق المعايير•
الجوھرية وتعزيز إعداد االستنتاجات

على سبيل -فيذ نوفمبر لتعزيز المتابعة وتشجيع التصديق والتن  إدرا  بند دائم في دورة تشرين الثاني: مجلس اإلدارة•
المثال، دعوة البلدان إلى تقديم خبراتها أو اعتماد خطة عمل

مل الالئقاإلدما  في نشاط منظمة العمل الدولية وبرامج التعاون مع الدول األعضاء، السيما من خالل البرامج القطرية للع•

مؤتمر العمل تزويد فريق العمل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير و: تعزيز اإلدما  في اإلجراءات األخر ، مثالً •
.الدولي بالمعلومات عن المناقشة المتكررة في العام التالي؛ والتوعية من جانب األخصائيين الميدانيين، الخ
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إعداد استبيان لينظر فيه مجلس اإلدارة )مثالً، خالل دورته  يجر المناقشة األولى، هذه استناداً إلى نتائج  (2)

المقبلة في آذار/ مارس(. وبغية تعزيز فعالية الدراسات االستقصائية العامة للمناقشات المتكررة، يُقترح 

 عدداً محدوداً منأن يولى االهتمام لضمان أن تتناول األسئلة أيضاً مسائل سياسية أوسع نطاقاً وأن تضم 

رج ضمن أن تندمن لجميع هذه األسئلة  بد الاألسئلة المرتبطة بتحقيق الهدف االستراتيجي األوسع نطاقاً )

(. باإلضافة 03)د( من المادة 6( وه)5االتفاقيات والتوصيات المختارة وبالتالي في نطاق الفقرتين حدود 

م التصديق، يمكن لالستبيانات أن تدعو الهيئات المكونة تحديد العقبات المطروحة أماوباالرتباط ب إلى ذلك

 إلى تقديم وجهات نظرها بشأن أحكام االتفاقيات والتوصيات التي بات  تعتبر اليوم متقادمة. 

ان كوتكشف المناقشات في مجلس اإلدارة والمشاورات غير الرسمية عن تنوع في اآلراء فيما يتعلق بما إذا  .57

قي معلومات عن السياق السياسي األعم، ال سيما من حيث ارتباطه بالهدف االستراتيجي ينبغي لالستبيان أن يست

المعني. ويجدر التذكير بأن إعالن العدالة االجتماعية ينظر إلى المناقشات المتكررة بوصفها فرصة رئيسية من 

ة ألهداف االستراتيجيأجل "فهم أفضل لتنوع واقع واحتياجات الدول األعضاء فيها فيما يتعلق بكل هدف من ا

واالستجابة لها بفعالية أكبر بكافة وسائل العمل المتاحة لها، بما في ذلك من خالل النشاط المتصل 

مختارة،  لصكوك أن يتقصى االستبيان طريقة الترويجد يبدو من المناسب وباتباع هذا المنطق، ق 90..." بالمعايير

أداة عمل قيّمة في ضوء وقائع واحتياجات ما فتئ  تتغير نتيجة  بالمعايير، كي يكون المتصلةمن خالل األنشطة 

الهيئات  أو التحوالت في عالم العمل. ويستمر التماس المدخالت من 2191مية المستدامة لعام نمثالً لبرنامج الت

لة ختصميم الدراسة االستقصائية العامة، من حيث نطاق تطبيقها والتغييرات المد عمليةالمكونة بشأن تحسين 

يمكن أن تسهّل استخدامها على المستوى الوطني وأن  التيعلى نسق ومضمون االستبيانات ونماذج التقارير 

 جيدة وفي وقتها. سهاماتإتحّسن استالم 

 إعداد التقارير وتقديمها 3-1-8

اء بالتزاماتها الوفلمقترحات بشأن تقديم التقارير إلكترونياً المشار إليها أعاله أن تساعد الحكومات على ينبغي ل .58

باإلضافة إلى معالجة كافة المدخالت  92المتعلقة بتقديم التقارير والشركاء االجتماعيين على تقديم مالحظاتهم،

على نحو أكثر فعالية بهدف المساعدة على إعداد دراسات استقصائية عامة واالستخدام األمثل للمعلومات الواردة 

 والمعارف المستخلصة منها.

يمة الدراسات االستقصائية العامة على معدل ونوعية التقارير التي تقدمها الهيئات المكونة. وبغية وتتوقف ق .59

شمل إجراءات ترمي إلى االستفادة ت قد خطة عملفي هذا الصدد تعزيز كل منهما، من المقترح أن يعد المكتب 

هم تشطمما يمكن أن يربط أن - المعاييرمن هيكليتها أفضل استفادة )مثالً، من خالل أخصائيين ميدانيين في مجال 

التوعية بمحتوى الدراسات االستقصائية العامة المعتمدة، إلى جانب المساعدة في تقديم اإلسهامات إلى  في مجال

الدراسات المقبلة( وبرامج تدريبية على غرار تلك المقترحة لإلسهام في جعل إجراءات تقديم التقارير )مثالً، 

ر ( تركز بشكل أكبر على إعداد التقاريتورينو في الدولية العمل لمنظمة التابع الدولي ريبالتد ركزمن جانب م

 .03)د( من المادة 6( وه)5بموجب الفقرتين 

ي مسألة إلى مواصلة النظر ف المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات ويمكن أن يدعو مجلس اإلدارة لجنة الخبراء .61

، في ضوء مختلف أغراض هذين 03)د( من المادة 6( وه)5مشاركتها المحتملة في االستخدام األمثل للفقرتين 

الحكمين، السيما فيما يتعلق بإعداد الدراسات االستقصائية العامة ومناقشتها، وتقديم مقترحات في هذا الصدد. 

عنى بتقديم الدراسات االستقصائية العامة، بغية ضمان نهج سهل االستخدام ومن الممكن أن يشمل ذلك تدابير ت

 من قيمتها إلى أقصى حد. تستفيد الهيئات المكونة يجعلونسق 

 

". يفيد إطار المناقشات المتكررة، الذ  اعتمده مجلس اإلدارة في 0، المرفق، ثانياً)باء("إعالن العدالة االجتماعية   90

، "أنه ينبغي بذل الجهود من أجل ... )ج( وضع استبيان الدراسة االستقصائية العامة وفقاً 2102وفمبر تشرين الثاني/ ن

لنهج مواضيعي مستهدف يستند إلى مبادئ وأحكام المعايير المعنية، وعلى ضوء القضايا التي يتعين أن تعالجها المناقشة 

التزامات تقديم التقارير على الدول األعضاء. وحيثما تقتضيه  المتكررة المقابلة لها، والسعي في الوق  ذاته إلى تيسير

، أسئلة أخرى محدودة بما فيها بشأن مسائل سياسية أعم 03الضرورة، يمكن أن تضاف إلى االستبيان بموجب المادة 

حتها ف ذلك إتاترتبط بإنجاز الهدف االستراتيجي األوسع نطاقاً، من أجل استقاء معلومات من الدول األعضاء ال يمكن خال

 )ج(.02، الملحق، الفقرة GB.331/INS/3للمكتب ولكنها مهمة لتنوير عملية إعداد تقرير المناقشة المتكررة"؛ )الوثيقة 

، بوصف ذلك تحسيناً 03التفكير في تقديم المكتب مساعدة أكثر انتظاماً عند إعداد التقارير بموجب المادة  من الممكن   92

 في هذا الصدد. إضافياً ضمن الموارد المتاحة واستناداً إلى الجهود األخيرة المبذولة

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/genericdocument/wcms_182776.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/genericdocument/wcms_182776.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_579865.pdf


GB.332/INS/5 

 

25 GB332-INS_5_[NORME-171212-1]-Ar.docx  

دراسات ال ونوعية التقارير التي تستند إليهاوالهيئات المكونة مدعوة إلى تقديم مساهمات بشأن تحسين معدل  .61

 االستقصائية العامة.

 ة الثالثية والمتابعةالمناقش 3-1-3

 الوق  واالهتمام المخصصين خالل المشاورات غير الرسمية األخيرة، شدد العديد من الهيئات المكونة على أنّ  .62

المؤتمر  . باإلضافة إلى ذلك، طلب، غير كافيينلجنة تطبيق المعايير في لمناقشة الدراسات االستقصائية العامة

 اتوالمناقش العامة االستقصائية الدراسات تؤدي أن لضمان طرائقعتمد صراحة من منظمة العمل الدولية أن "ت
ومن شأن  99".الحال مقتضى حسب المتكررة المناقشات في االسهام إلى المعايير، تطبيق لجنة في بها المتصلة

، تمشياً مع توسيع 11)د( من المادة 6( وھ)5لجنة تطبيق المعايير، بغية تعزيز دورھا في إنفاذ أھداف الفقرتين 
نطاق واليتها نتيجة إدخال ھذين الحكمين، أن تستكشف طرائق أخر  لتحسين مناقشتها للدراسات االستقصائية 
العامة، بما في ذلك من خالل السعي إلى خفض الوقت المخص  للبنود االفتتاحية إلى أدنى حد واللجوء إلى 

من الدستور. ومن الممكن النظر في ھذه الطرائق وفي  12معينين عمالً بالمادة  خبراء بشأن الموضوع المعني
بهدف  92عمل لجنة تطبيق المعايير، أساليبالثالثية غير الرسمية بشأن  المشاوراتغيرھا من الطرائق، خالل 

ق، الذي دعا إلى إنفاذ قرار مؤتمر العمل الدولي بشأن الدفع قدماً بالعدالة االجتماعية من خالل العمل الالئ
 11.95)د( من المادة 6( وھ)5استكشاف الخيارات الكفيلة بتحقيق استخدام أفضل للفقرتين 

وباإلضافة إلى ذلك، بناًء على اقتراحات محددة قدمتها بعض الهيئات المكونة، يمكن أن ينظر مجلس اإلدارة  .63

قصائية ش لجنة تطبيق المعايير الدراسة االستفي إدراج بند دائم في دورته في تشرين الثاني/ نوفمبر بعد أن تناق

العامة، بهدف تعزيز مناقشة ومتابعة الدراسات االستقصائية العامة، والسيما تعزيز التصديق على المعايير 

وتنفيذها من جانب البلدان غير المصدقة عليها. ويمكن أن يشمل هذا البند، ضمن خيارات أخرى من شأن 

أن تنظر فيها، دعوة البلدان غير المصدقة )على أساس طوعي( لتقاسم خبراتها  الهيئات المكونة الثالثية

التي تواجهها والجهود التي تبذلها، بهدف تشجيع التصديق وضمان االعتراف بأية تدابير متخذة.  والصعوبات

سات جات الدراز الرابط بين استنتاد المناقشة المتكررة ذات الصلة ويعزومن شأن هذا البند أن يساعد على إعدا

االستقصائية العامة ومناقشتها )بما في ذلك أية استنتاجات صادرة عن لجنة تطبيق المعايير( مع أنشطة منظمة 

على سبيل المثال، قد يؤد  ذلك، حسب مقتضى الحال، إلى إدراج نتيجة والعمل الدولية وبالتعاون معها. 

في خطة العمل الرامية إلى متابعة استنتاجات المناقشة المناقشات الناجمة عن الدراسات االستقصائية العامة 

 المتكررة. 

ومن شأن النتيجة المنبثقة عن مناقشات لجنة تطبيق المعايير ومجلس اإلدارة أال تنير المناقشة المتكررة فحسب،  .64

)فيما يتعلق باستعراض صكوكها( وإجراءات وضع جدول أعمال مؤتمر كذلك بل آلية استعراض المعايير 

ويبيّن الجدول التالي  96العمل الدولي، وبشكل أعم إعداد وتنفيذ إطار السياسة االستراتيجي لمنظمة العمل الدولية.

المناقشات المؤسسية المتعلقة بالدراسات االستقصائية العامة  أن يؤد  تعزيزكيف يمكن في مرحلة أولى، 

 .ويشجع االتساق 03استخدام المادة  خارج إطارها، إلى تحسينو

تعزيز قيمة المناقشة الثالثية ومتابعة الدراسات االستقصائية  بشأن مساهمات تقديم إلى مدعوة المكونة والهيئات .65

 العامة.

 

 

 )ب(.2-05، الفقرة 015، مؤتمر العمل الدولي، الدورة 0-09رقم  محضر األعمال المؤق    99

اتفق المشاركون في المشاورات الثالثية غير الرسمية بشأن أساليب عمل لجنة تطبيق المعايير، على مواصلة اللجنة    92

لمجلس  992النظر في مسألة مناقشة الدراسات االستقصائية العامة خالل اجتماعها المقبل الذ  سينعقد أثناء الدورة 

 .GB.331/INS/17الجتماع األخير، انظر الوثيقة (. لالطالع على تقرير ا2102اإلدارة )آذار/ مارس 

(، مؤتمر 0 . تقرير المدير العام )الجزءالدفاع عن القيم، تعزيز التغيير: عدالة اجتماعية في اقتصاد عالميانظر    95

 .0332، 20العمل الدولي، الدورة 

من البرنامج والميزانية، المتعلقة بالتصديق على معايير العمل الدولية  2 بشأن النتيجة GB.331/POL/1انظر الوثيقة    96

 وتطبيقها.

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_488934.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_592701.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09605/09605(1994-81-part-1).pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09605/09605(1994-81-part-1).pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_580912.pdf
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  22)د( من المادة 2( وھ)2أفضل للفقرتين  من أجل استخدامالتحسينات المحتملة  :2الشكل 
 )استناداا إلى إجراءات الدراسات االستقصائية العامة(

 

 استعراض سنو  بموجب متابعة إعالن منظمة العمل الدولية  3-1
 بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل

بشأن المناقشة المتكررة الثانية بشأن المبادئ والحقوق  2102في سياق متابعة قرار واستنتاجات المؤتمر لعام  .66

عالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ إل المتابعة السنوية األساسية في العمل، بما في ذلك الدعوة إلى جعل

من المزمع تقديم مقترحات أكثر تفصيالً لينظر فيها  92والحقوق األساسية في العمل أكثر وضوحاً وأسهل مناالً،

بشأن االستعراض السنو  وتنسيقه مع اإلجراءات األخرى الرامية إلى  2102مجلس اإلدارة في آذار/ مارس 

ضرورية لتحقيق جميع األهداف  اً تمكينيةساسية في العمل، باعتبارها حقوقلمبادئ والحقوق األادعم 

بعض العناصر المشار إليها أعاله وذات الصلة بالدراسات  مراعاةاالستراتيجية على أكمل وجه. ومن الممكن 

ما فيما سياالستقصائية العامة في هذا السياق بغية االستفادة إلى أقصى حد من أوجه التآزر بين العمليات، ال

يتعلق بنماذج التقارير وترتيبات إعداد التقارير ومعالجة وتقديم المعلومات والمناقشات وتبادل وجهات النظر 

 فيما بين الهيئات المكونة الثالثية والمتابعة على المستوى الوطني ومن خالل نشاط منظمة العمل الدولية.

 لالسترشاد بهاثالثة إجراءات مقدمة  -ثانياا 

 (8-1)اإلجراء  ناقشة منتظمة بين ھيئات اإلشرافم -2

وفي هذا الصدد، تجدر  92للحاجة إلى تعزيز شفافية نظام اإلشراف واتساقه واستدامته.يستجيب هذا اإلجراء  .67

اإلشارة أيضاً إلى أّن الهيئات المكونة أعرب  عن عدد من التحفظات بشأن القيمة المضافة للخيار المشار إليه 

 آنفاً حول تنظيم اجتماع سنو  فيما بين هيئات اإلشراف.

 

 .2102، 016العمل الدولي، الدورة  ، مؤتمر0-00ل المؤق  رقم محضر األعما   92

 )ب(.2، الفقرة GB.329/INS/5(Add.)(Rev.)والوثيقة  03-02، الفقرات GB.329/INS/5يقة لوثا   92

 
 

 

 

تعاون هادف بالنسبة  

 إلى غايات أخرى 
   ١من المادة 

)مثالً، البرامج القطرية  

 للعمل الالئق(

 د    عم   

  تم    عمل 

   د  ي

تعزيز جدوى الدراسة 

االستقصائية العامة 

 )مثالً، إعداد استبيان 

من أجل تحسين 

اإلسهامات المقدمة 

ألغراض المناقشة 

 المتكررة(

بند دائم مدرج في جدول 

أعمال مجلس اإلدارة 

 عقب اجتماع لجنة 

 تطبيق المعايير من أجل 

تحسين متابعة الدراسة 

 االستقصائية العامة/ 
   ١المادة 

 ()مثالً، خطة العمل

مناقشة محسنة  

للدراسة 

االستقصائية 

 العامة/ 

  ١المادة 

تقديم التقارير 

 إلكترونياً ونظر 

لجنة الخبراء في 

التدابير الستخدام 

  ١أفضل للمادة 

إسهامات فريق العمل 

الثالثي المعني بآلية 

استعراض المعايير 

)إدماج حصائل 

المناقشات المعنية 

بالدراسة االستقصائية 

 ( ١العامة والمادة 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_558474.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_546566.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_548153.pdf
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رك لمجموعتي ويُطلب من مجلس اإلدارة أن ينظر أيضاً في ثالثة إجراءات أخرى ناجمة عن "الموقف المشت .68

فيما يتعلق بما  "(2102آذار/ مارس  09العمال وأصحاب العمل بشأن آلية اإلشراف في منظمة العمل الدولية )

 يلي:

د ألنشطة إلى لجنة تطبيق المعايير بدءاً من الدورة السابعة بعا اً عنتقريررئيس لجنة الحرية النقابية تقديم  "0"

 (؛2102المائة للمؤتمر )

 استنتاجات لجنة تطبيق المعايير؛ب عمالً المطلوبة  البعثاترير موجزة عن نشر تقا "2"

نشر متابعة هذه االستنتاجات في جزء منفصل من تقرير لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات  "9"

(، 2102كانون األول/ ديسمبر  - نوفمبر والتوصيات بدءاً من دورتها الثامنة والثمانين )تشرين الثاني/

 .االستناد إلى نظر لجنة الخبراء في أساليب عملهاب

 (1-8)اإلجراء  12اإلجراء بموجب المادة  تقنينالنظر في  -1

ل. حسب األصوإتاحة وشفافية ووضوح وضمانات سير إجراء منتظم و تعزيز إلى للحاجة اإلجراء هذا يستجيب .69

أن يقدم إرشادات بشأن الخطوات  2102نوفمبر ينبغي لمجلس اإلدارة في تشرين الثاني/ وتمشياً مع خطة العمل، 

، في أعقاب مناقشة اإلجراء بموجب 26المقبلة الواجب اتخاذها فيما يتعلق باإلجراء المنصوص عليه في المادة 

، كان 26وفي حين أعرب  بعض الهيئات المكونة عن دعمها لعملية تقنين اإلجراء بموجب المادة  22.93المادة 

 تحفظات على جدواها ومدى مالءمتها في هذه المرحلة. لهيئات أخرى بعض ال

غير أنه يبدو أّن توافقاً في اآلراء قد انبثق عن نهج متعدد المراحل يتمثل في مرحلة أولى، في توضيح القواعد  .71

الدليل بشأن الممارسات القائمة في مجمل نظام والممارسات القائمة والروابط مع اإلجراءات األخرى من خالل 
تتمثل المرحلة الثانية في مناقشة قد أدناه(. و 0-0لمكتب أن يعده )انظر اإلجراء ا يتعين علىالذ   ،اإلشراف

الدليل،  الواردة في، استناداً إلى المعلومات 26ثالثية عن التقنين المحتمل لإلجراء المنصوص عليه في المادة 

 (.2-2)اإلجراء  22، السيما فيما يتعلق بالمادة باإلضافة إلى المناقشات الجارية بشأن اإلجراءات األخرى

القانوني  اليقينضمان النظر في الخطوات اإلضافية الرامية إلى  -3
 (3-8)اإلجراء 

إجراء منتظم حسب األصول. ونزاهة ووضوح وضمانات سير شفافية  تعزيز إلى للحاجة اإلجراء هذا يستجيب .71

وتمشياً مع خطة العمل، ينبغي لمجلس اإلدارة أن يقدم اإلرشاد بشأن طرائق تبادل ثالثي ممكن في المستقبل 

" أوالً، إجراء مشاورات ثالثية 0وقد يتمثل خيار للبحث فيما يلي: " 21الدستور. ( من2)92المادة آلراء بشأن ل

، على 92من المادة  2ضرورية لتشغيل هيئة مستقلة بموجب الفقرة غير رسمية بشأن العناصر والشروط ال

" إدراج البند الحقاً في جدول 2أساس وثيقة تحضيرية يعدها المكتب، تحيل إلى مناقشات ووثائق سابقة، بهدف "

 20عمال مجلس اإلدارة للنظر فيه.أ

  

 

 )ب(.2، الفقرة GB.329/INS/5(Add.)(Rev.)والوثيقة  29، الفقرة GB.329/INS/5الوثيقة    93

 )ب(.2، الفقرة INS/5(Add.)(Rev.)GB/329.والوثيقة  26، الفقرة GB.329/INS/5الوثيقة    21

(، قد يرغب مجلس اإلدارة في اللجوء إليه 0)92( بأ  اعتبار الستخدام المادة 2)92لن تمس مناقشة تطبيق المادة    20

 في المستقبل.

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_546566.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_548153.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_546566.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_548153.pdf
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 مشروع قرار

   وث ق      ش   ت  أل  ى   مقد    ال    من قش ت:    ،   الس ن   إ ى   مق  ح ت   و     في إن         .72

  ن   دس و : 24يو فق ع ى    د               م ع ق    فع ل إ   ء تقدي   الح     ت  مو     م     (1)

ت ت ب ت ت  ح تد     توف ق طوعي       ي    تد        ى ع ى   مس وى   وطني، تف ي إ ى  ) (
     خص ص   في ح ث  ت  ح   ج.  يخ ع    ع  ق  مو فق     ه  تع  ق   قت  ب ث     ن

ص حب    ش وى.  يس ع ض              ذه     ت ب ت  عد ف       ب    ن سن  ن 
 (؛11  9 )  فق ت ن

 (؛14نش   ث ق   ع و  ت عن  ضع  الح     ت   معّ ق  )  فق    )ب(

ي      و  ت في     ن     خص ص         ي ن    صديق ع ى  التف ق  ت   معن   كش ط  ع و )ج(
 ن ك ع و  ص ل    ن ئ  ع و في              ن ح و   صدقت ع ى  التف ق  ت   معن   

 (؛15 )  فق  

 (؛16   ء  ت مي  ع  ء     ن     خص ص    ن تد ل ال  ب    ه )  فق   تد     ت فل نز       ) (

  ت   دث  ع ى ن و  ن ظ  وفي توص  ت      ن  نش   ث ق   ع  تعزيز إ   ج تد       م   ع  ( )
(، ف ال  عن  و ص    س  ش ف ط  ئق إ   ء     ع  17عن إنف ذ  ذه    وص  ت )  فق   

    وص  ت،    ي  ع مد               ف م  ي ع ق   الح     ت؛

   ق  ي  عن  التف ق  ت   مصدق ع  ه ، ف م  يو فق ع ى    د       مق  ح   شأن تبس ط عم    تقدي   (2)
 يخص:

  2ت م ع  و ض عي ألغ  ض تقدي     ق  ي  )  م  ق   س  س( في إط     خ     ) (
 (؛1-1-2-2)   زء 

 (.1-2-2-2 ل    ق  ي    مبسط  )   زء نموذج تق ي   ديد  ن   )ب(

) ( 6(   )5      س ن  س خد م   فق ت ن يق    و ص    س  ش ف    د       م موس     عم       ف  (3)
 ن   دس و ،  م  في ذ ك  غ ض تعزيز  ظ ئف   د  س ت  الس قص ئ     ع     ت س ن  19 ن   م    

نوع    ن قش ه       ع ه ، ال س م   ن   ن    ن  تطب ق   مع ي                ) ن  ال   ند   ئ  
 في  د    عم  ه ع ى  س س ت  يبي(.

يدعو   ن      ي    نق    ، في س  ق   ثه       ي ألس     عم ه ، إ ى  ن تس ف ض في تق     (4)
  ن تق  ح  ي  تد        ت   ف ت ض   ي   24 م  س ه    م ص    ب ث  الح     ت  مو     م    

 نظ م   د   ي.ع ى               م ن  ن يُب ث  الح   ج   م    إ  ه ،  فق    إل   ء   و    في   

يدعو   ن    خب  ء إ ى  ن تس ع ض    فع ل      ي    م ن ت    ي ت  ح  ع      الحظ ت   ش ك ء  (5)
(؛  يش عه  ع ى  و ص     ث   ق  ي  42 ال  م ع  ن،    ج   د      من ظم    قدي     ق  ي  )  فق   
 ت(؛ كم  يدعو   إ ى تقدي   ق  ح 2-1-2-2ذ ت   ص      موضوع ذ ته في تع  ق ت  وحد  )   زء 

 ن   دس و   19) (  ن   م    6  ( )5 شأن إسه  ه    م  مل في ت ق ق  الس خد م  أل ثل   فق ت ن 
 (.59 )  فق  

يدعو   ن    م تم    معن     طب ق   مع ي   إ ى  ن تنظ ،  ن  ال   ش    ت ثالث   غ    سم    شأن  (6)
    د        ف      عزيز  ن قش ه    د  س ت  الس قص ئ     ع   . س     عم ه ، في 
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(،  عد   مش    ت  ع   ه   ت 2118)تش ين   ث ني/ نوفمب   334يط    ن   م     ن يقّدم إ ى    ته  (7)
   م ون    ثالث  ،    ي ي:

 1-2 ف(       ء )   و صل   من ظ    ن     ت   ش  2-1 ق  ح ت   موس   نف ذ      ء  ) (
)  نظ  في  طو ت  3-2(       ء 26)  نظ  في تقن ن      ء   منصوص ع  ه في   م    

 إض ف     م ن    ق ن   ق نوني(؛

 ن   دس و ،  م   19) (  ن   م    6(   )5 ق  ح ت  فص   إض ف    شأن  س خد م   فق ت ن  )ب(
    ع  إعالن  نظم    عمل   د      شأن  في ذ ك ف م  ي ع ق   الس ع  ض   سنوي  مو  

   مب  ئ     قوق  ألس س   في   عمل؛

     ني إ ى نظ م   ش  ف،  ق   ح ت  فص    ت ح    نف ذ   تق ي  عن    قدم   م  ز في  ضع  )ج(
(،  ع    ع     شو غل    ي 2-1-2     ن   ،    زء إ ص  ح   ه   ت   م ون  )تقدي     ق  ي  

  ال    من قش ؛   ته    ه   ت   م ون ث 

  مزيد  ن   مع و  ت عن  ش  ع   ئد  ن   ل إ س ء  طوط  س س التف ق     عمل   ب  ي  ) (
 (.2-2-2-2)   زء  187   م  التف ق  ت    ى  ن قب ل  التف ق    ق  
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 الملحق األول

 لمحة عامة عن نظام اإلشراف

 

 

 

بحث جوھر 

 ثالثي بحث جوھر  

اإلجراءاتوإدارة مؤتمر العمل الدولي   قرارات مجلس اإلدارة

 مدخالت من الشركاء االجتماعيين والحكومات

 مثالا  التقارير والشكاوى والمالحظات 

يلتسه  توفيق

المعالجة

إجراء اإلشراف المنتظم

ترسل لجنة الخبراء طلبات مباشرة 

إلى الحكومات وإلى منظمات أصحاب 

العمل ومنظمات العمال

 تنشر لجنة الخبراء تقريرھا السنو 

ا بالمالحظات  بحلول نهاية  مصحوبا

 فبراير  شباط

تقدم الحكومات تقارير عن 

االتفاقيات المصدق عليها 

وبمكن ألصحاب العمل 

وللعمال أن يقدموا 

بحلول األول  مالحظاتهم 

 سبتمبر  من شهر أيلول

يناق  المؤتمر 

ويعتمد تقرير لجنة 

تطبيق المعايير 

في واالستنتاجات 

الجلسة العامة

تستعرض لجنة الخبراء 

التقارير والمالحظات 

والوثائق ذات الصلة

إجراء لعام واحد

تستعرض لجنة المؤتمر 

 يوني   الثالثية في حزيران

التقرير ومجموعة 

من المالحظات

G

wE

خاصة إشرافيةإجراءات 

إجراء متعلق بالحرية النقابية

شكوى مقدمة إلى لجنة 

الحرية النقابية من جانب 

منظمات أصحاب العمل 

ومنظمات العمال أو من 

جانب الحكومات

تقدم الحكومة الرد
يوافق مجلس اإلدارة 

 على توصيات اللجنة 

بما فيها تلك المتعلقة 

ب قفال القضية

تنظر اللجنة في الشكوى 

وتوصي إما بعدم متابعتها 

تقدم توصيات وتطلب أو 

الحكومة إبقائها على من 
مستجداتعلم بأية 

G

E w

متابعة محتملة من جانب 

لجنة الحرية النقابية

G
E w

التوفيق الطوعي 

مثالا  الهيئات  

الوطنية المعنية 

بمعالجة الشكاوى 

المودعة لدى منظمة 

   العمل الدولية

والبعثات الممكنة

 حسب الحالة الطارئة وعبء العمل أشهر أو أكثر   

إذا صدقت الحكومة على 

االتفاقيات ذات الصلة  

من الممكن المتابعة من 
خالل اإلشراف المنتظم
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  إجراء االحتجا  بموجب المادة 

يودع احتجا  منظمات 

أصحاب العمل أو 

منظمات العمال لدى 

منظمة العمل الدولية

تطلع منظمة العمل الدولية الحكومة 

المعنية بذلك وتعرض االحتجا  

على مجلس اإلدارة

يعي ن مجلس 

اإلدارة لجنة ثالثية 

يمكن  أن يحيل  

احتجاجاا يتعلق 

بالحقوق النقابية 

إلى لجنة الحرية 

 النقابية

تطلب اللجنة الثالثية من 

الحكومة توفير المعلومات 

وتقدم تقريراا مصحوباا 

بالمالحظات والتوصيات

يعتمد مجلس اإلدارة 

التقرير ويعلن 

اإلجراءإقفال 

التوفيق الطوعي 

االختيار  على 

المستوى الوطني 

 مقتر  

تقدم الحكومة الرد

متابعة من خالل 
اإلشراف المنتظم

G
E w

شهراا      

يودع مندوب لمؤتمر 

العمل الدولي أو دولة 

أو يمكن  عضو الشكوى 

لمجلس اإلدارة أن 

 بذلكيقوم 

يجوز أن يعي ن 

مجلس اإلدارة 

تحقيقلجنة 

يجوز لمجلس اإلدارة 

أن يناق  خيارات 

أخرى قبل تعيين 

لجنة تحقيق ول  أن 

يقفل المسألة

يرسل مجلس اإلدارة 

الشكاوى المتعلقة 

 بالحقوق النقابية إلى

 لجنة الحرية النقابية

للنظر فيها

تنظر لجنة التحقيق في 

الشكوى وتعتمد تقريراا 
تنشر منظمة العمل الدولية 

لجنة التحقيقتقرير 

توافق الحكومة على 

توصيات لجنة التحقيق أو 

يمكنها أن تطعن ب  أمام 

محكمة العدل الدولية

يمكن أن يتخذ مجلس 

اإلدارة إجراءات 
    بموجب المادة 

من الدستور

يحيط مجلس اإلدارة 

ذ علماا بالتقرير ويتخ

قراراا في ھذا الصدد 

بما في  إقفال  

 المسألة

  إجراء الشكوى بموجب المادة 

متابعة من خالل 

أواإلشراف المنتظم 

من جانب لجنة  

النقابية الحرية 

 الحقوق النقابية 

أشهر إلى عدة سنوات  
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 الملحق الثاني

 122اإلجراء المنصوص علي  في المادة  يلفعوتمعلومات بشأن استخدام 

، 2106. وفي أوائل عام 22بموجب المادة  مقدمة في الوق  الراهن، يجر  النظر في أربعة احتجاجات ■

 منها بحلول نهاية العام. 00احتجاجاً قيد النظر فيها، استُكمل  21كان هناك 

-0322" 0من حيث حجم االحتجاجات المقدمة )انظر الشكل أدناه(: "يمكن تمييز فترتين أساسيتين  ■

احتجاجاً أو  090) 2106-0331" 2احتجاجاً أو ما متوسطه احتجاج واحد كل سنتين(؛ " 92) 0323

ما متوسطه خمسة احتجاجات في السنة، أ  ما يعادل زيادة قدرها عشر مرات من حيث الحجم في 

 الثانية(. الفترة

 (1021-2212من دستور منظمة العمل الدولية ) 12االحتجاجات المقدمة بموجب المادة  عدد :2الشكل 
 )ال يضم الشكل إال السنوات التي ق دم فيها احتجا  واحد على األقل(

 

 22بين تسعة أشهر و 22في المادة  ااالحتجاجات المنصوص عليهب اإلجراءات المتعلقةتتراوح فترة  ■

تاريخ تقديم اللجنة الثالثية تقريرها إلى مجلس  ولغايةعتبار االحتجاج مقبوالً شهراً، بدءاً من تاريخ ا

شهراً خالل السنوات الخمس الماضية(. وغالباً ما يشمل ذلك عقد اجتماعين  02اإلدارة )بلغ متوسط المدة 

 تين. اقبإلى ثالثة اجتماعات للجنة الثالثية على دورتين لمجلس اإلدارة، دون أن تكونا بالضرورة متع

العمل، ينص النظام الداخلي بشأن إجراء االحتجاجات، إلى جانب مذكرته التمهيدية،  بأساليبفيما يتعلق  ■

وهو اإلطار الذ  تقرر  ،22المادة  بموجبعلى القواعد والممارسات المطبقة على معالجة االحتجاجات 

يصية وترد صالحيات اللجنة التخصاالحتجاج.  بحث حيثياتفيه كل لجنة تخصيصية كيفية تنظيم عملية 

من النظام الداخلي، التي تتعلق بمسائل من قبيل الطلب من الجهة صاحبة االحتجاج أو  2في المادة 

 الحكومة المعنية تقديم المزيد من المعلومات أو تمديد أ  مهل زمنية.

 

؛ انظر ، الواردة في التقرير المشترك22تضاف هذه المعلومات إلى األرقام المتعلقة باالحتجاجات بموجب المادة    0

 في الملحق الثاني. 9-0األشكال 
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لمسائل والتوصيات النظر في اخالل النظر في االحتجاج، تعلّق لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات  ■

اإلدارة قراراً بشأنه. وعليه، ولحين انتهاء اإلجراء، قد يستبعد  مجلسالتي يشملها االحتجاج إلى أن يتخذ 

لجنة تطبيق المعايير. وينبغي للشركاء االجتماعيين أن يراعوا ذلك عندما يقررون  بحث المسألة فيذلك 

أو تقديم مالحظة إلى لجنة الخبراء بموجب  22المنصوص عليه في المادة االحتجاج اللجوء إلى إجراء 

 . 29المادة 

اللجوء إلى اإلجراء المنصوص عليه في المادة  22إطالق إجراء بموجب المادة ال يستبعد ، في المقابل ■

)جرى  22، وهو أمٌر قد يأخذ مجلس اإلدارة قراراً بشأنه في أ  وق  خالل اإلجراء بموجب المادة 26

لوضع لنظام الداخلي بشأن إجراءات النظر في  األعمال التحضيريةتوضيح هذه النقطة خالل 

 االحتجاجات(.

 022دولة عضواً من الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية والبالغ عددها  20ضد  احتجاجاتقُدم   ■

عضاء موضوع ثمانية دولة عضواً موضوع احتجاج واحد وسبع دول أ 22. ومن بينها، كان  دولة

 احتجاجات أو أكثر. 

 هناً رثالثة إلى ستة أشهر بدءاً من تاريخ إيداع االحتجاج،  من تُب  عادة مسألة قبول االحتجاج في فترة ■

الحاالت، تنظر هيئة مكتب مجلس اإلدارة مرتين في مسألة  بعضتوقي  دورات مجلس اإلدارة. وفي ب

شأ نالتخاذ قرار بشأن قبول االحتجاج. وتُ لسنة واحدة المهلة الزمنية  القبول، وفي هذه الحالة يمكن تمديد

التي يُعتبر فيها االحتجاج مقبوالً، أو في األشهر التي  نفسها اللجنة الثالثية عادة في دورة مجلس اإلدارة

 . وفي حال تجديد مجلس اإلدارة، قد ترغب المجموعات فينفسها تسبق الدورة التالية لمجلس اإلدارة

 تأجيل إنشاء لجنة ثالثية لحين تعيين األعضاء الجدد.
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 الملحق الثالث

 لتقديم االحتجا   ةإلكتروني يةنموذجاستمارة 
 من دستور منظمة العمل الدولية 12بموجب المادة 

 22إضافية بشأن اإلجراء المنصوص عليه في المادة  وتعليماتمعلومات  [hyperlink]ترد فيما يلي 

وانعكاساته وغير ذلك من آليات اإلشراف المتاحة في منظمة العمل الدولية. ولمزيد من الدعم، يمكن االتصال 

الرقم ]بالجهات التالية: لمنظمات أصحاب العمل )يرجى االتصال بمكتب األنشطة الخاصة بأصحاب العمل على 

 . [التالي الرقم]ات العمال )يرجى االتصال بمكتب األنشطة الخاصة بالعمال على ولمنظم [التالي

، وليس بموجب أي 82نصو  عليه في المادة اإلجراء الم تقديم إدعاءاتكم بموجبأسباب  توفير معلومات عن)يرجى 
 (إجراء آخر

 

 االحتجا قبول 

 لعمال التي تقدم االحتجاج:ليرجى اإلشارة إلى اسم المنظمة المهنية ألصحاب العمل أو  .0

 )يرجى تقديم المعلومات بشأن المنظمة المعنية ونظامها األساسي وتفاصيل االتصال، الخ(

 

 

 االحتجاج: اضدهالدولة العضو في المنظمة، التي يوجه يرجى تحديد  .2

 

 

 

 االتفاقيات المصدق عليها والتي هي موضوع االحتجاج بعدم االمتثال: يرجى تحديد االتفاقية/ .9

 )يرجى أيضاً تحديد تاريخ/ تواريخ التصديق(

 

 

يُدعى فيه  الجانب الذ لتبليغ المدير العام لمكتب العمل الدولي عن  [عيالقابلة للتوس]يرجى استخدام الخانة أدناه  .2

لالتفاقية أو  اصالحياته يه عن ضمان االمتثال الفعال ضمنقصرت ف العضو موضوع االحتجاج ةأن الدول

من دستور منظمة العمل الدولية. يرجى تقديم  22االتفاقيات المشار إليها أعاله، مع اإلشارة تحديداً إلى المادة 

 التي تتقدمون بها: لإلدعاءاتأ  معلومات ذات صلة دعماً 
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 معلومات أخرى

جرى عرض المسألة على السلطات الوطنية المختصة )السيما المحاكم الوطنية إذا كان قد ما  إلىيرجى اإلشارة  .5

أو آليات الحوار االجتماعي أو آليات تسوية النزاعات أمام منظمة العمل الدولية الممكن أن تتواجد في بلدكم( أو 

جراءات اإل وحصيلة فيها. كما يرجى توفير أ  معلومات بشأن وضع ما إذا كان  هذه السلطات قد نظرت

اإلجراءات الوطنية شرطاً أساسياً لتقديم االحتجاج. غير أنه في بعض الحاالت، يمكن  المتبعة. وال يشكل استنفاد

ؤال انظر الس - أن يسمح إجراء النظر في االحتجاج بالتوفيق أو غير ذلك من التدابير على المستوى الوطني

 :التالي

 

 

 

إذا كان  منظمتكم ترغب في استكشاف إمكانية السعي إلى التوفيق أو إلى تدابير أخرى " 0يرجى بيان ما يلي: " .6

)رهناً بموافقة الحكومة ومع إمكانية أن تطلب  االدعاءاتعلى المستوى الوطني لفترة زمنية محددة بغية معالجة 

" إذا كان 2(؛ "التدابيرن م ذلك اإلجراء قبل نهاية هذه الفترة في حال فشل التوفيق أو غير استئنافمنظمتكم 

أما  المكتباألمر كذلك، يرجى اإلشارة إذا كنتم ترغبون في اللجوء إلى التدخل أو المساعدة التقنية من جانب 

 في هذا الصدد: أمانتي مكتب األنشطة الخاصة بأصحاب العمل ومكتب األنشطة الخاصة بالعمال

 

 

 

حسب علمكم، قد خضع  لبحث هيئات اإلشراف في منظمة العمل عاءات، جى اإلشارة إلى ما إذا كان  اإلدير .2

الدولية أو قد قدم  إليها؛ وإن كان الجواب باإليجاب، يرجى اإلشارة إلى أ  مدى تختلف أ  ادعاءات مقدمة 

 حالياً عن اإلدعاءات التي سبق بحثها أو تقديمها.
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 الملحق الرابع

  12االحتجاجات بموجب المادة متابعة 
 من جانب اللجنة الثالثية التخصيصية

في الوق  الراهن، ما إن يوافق مجلس اإلدارة على توصيات لجنة تخصيصية بشأن احتجاج مقدم بموجب  ■

أ  متابعة في نظام اإلشراف المنتظم )والسيما تندرج ، يُغلق إجراء تقديم االحتجاجات. ومن ثم، 22المادة 

قديم التقارير تبلجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات( كجزء من التزامات الحكومة المعنية 

االتفاقية )أو االتفاقيات( التي صدق  عليها. ويجدر التذكير بأنّه خالل النظر في االحتجاج،  فيما يخص

المنتظمة )لجنة الخبراء ولجنة تطبيق المعايير( النظر في المسألة تجنباً أل  تداخل  توقف هيئات اإلشراف

 وتنتظر توصيات اللجنة الثالثية.

اإلدارة النظر في إمكانية قيام اللجان الثالثية التخصيصية باإلشراف على متابعة توصياته،  مجلسإذا قرر  ■

 لية:فقد يرغب في النظر في المسائل واالنعكاسات التا

من شأن مجلس اإلدارة أن يبقي على رصد التقدم الذ  تحرزه الحكومات بشأن توصيات اللجان  "0"

أن  بمختلف عناصر االحتجاجاللجان التخصيصية  من شأن الدراية التي تتمتع بهاوالتخصيصية. 

 في تقييم ما إذا كان اإلجراء يفي بتوصياتها. تساعد

معززة في تقييم اإلجراءات التي تتخذها الثالثية السديدة ال دارةاإلوسيكون هناك المزيد من الوضوح  "2"

 الحكومات إلنفاذ هذه التوصيات؛

من شأن الحكومة أن تقدم تقريراً إلى اللجنة الثالثية التخصيصية بشأن مدى إنفاذ توصياتها ضمن  "9"

 مهلة زمنية تحدد الحقاً ويبقى خاللها اإلجراء مفتوحاً؛

نة الثالثية التخصيصية أن تجتمع مرة أخرى كما تفعل فيما يتعلق بالحاالت الجارية من شأن اللج "2"

خالل دورات مجلس اإلدارة بغية استعراض المتابعة التي قدم  الحكومة تقريراً بشأنها وتحديد ما 

 إذا كان  مثل هذه المتابعة تعتبر مرضية وتفضي إلى إقفال اإلجراء؛

من والية لمجلس اإلدارة إلى والية أخرى، قد تبرز الحاجة إلى استبدال  إذا بقي اإلجراء مفتوحاً  "5"

 أعضاء اللجنة التخصيصية؛

اقيات المعنية بتطبيق االتفلحين إغالق اإلجراء، ال تستطيع آليات اإلشراف المنتظمة )لجنة الخبراء  "6"

 تجاج؛حاالموضوع ولجنة تطبيق المعايير( أن تنظر في المسائل الخاصة التي تكون والتوصيات 

في اإلشراف على كافة  ةبعد إغالق إجراء تقديم االحتجاجات، تستمر هيئات اإلشراف المنتظم "2"

 )االتفاقيات( المصدق عليها. ةالمسائل ذات الصلة بتطبيق االتفاقي
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 الملحق الخامس

  لمحة عامة بحسب التواريخ عن أھم التكييفات المدخلة
 (11على نظام تقديم التقارير )المادة 

 .تقارير مفصلة )يتعين إعدادھا تمشياً مع نماذ  التقارير( كانت مطلوبة كل عام عن كل اتفاقية من االتفاقيات 1151حتى عام 

لم ي طلب  التيإطالة دورة تقديم التقارير من عام واحد إلى عامين؛ كل عام، ي طلب تقرير عام بالنسبة إلى االتفاقيات  1151
 بشأنها تقرير مفصل ذلك العام.

1126 

 GB.201/14/32 الوثيقة

األكثر "إطالة دورة تقديم التقارير مرة أخر  من عامين إلى أربعة أعوام، باستثناء بعض االتفاقيات التي ت عتبر  ■
 أھمية".

 بعد التقرير األول، ي طلب التقريران الالحقان كل عامين بالنسبة لجميع االتفاقيات. ■

الضمانات: قد ي طلب تقرير خار  الدورة؛ دور المالحظات التي تقدمها منظمات العمال أو منظمات أصحاب  ■
 (.86-82 ادوالعمل؛ الحق في اللجوء إلى إجراءات أخر  )الم

1125 

 GB.229/10/19 وثيقةال

 مجموعة من االتفاقيات لم تعد تلبي االحتياجات اآلنية.عن تقديم تقارير  ال يعود من المطلوب ■

 اإلبقاء على الضمانات. ■

1113 

 GB.258/6/19 الوثيقة

 طلب تقارير مفصلة كل عامين فقط بالنسبة إلى عشر اتفاقيات "ذات أولوية". ■

ميع إلى جاستبدال دورة تقديم التقارير من أربعة أعوام بدورة من خمسة أعوام للتقارير "المبسطة" بالنسبة  ■
 االتفاقيات األخر .

 خفض عدد التقارير المفصلة "األولى" من ثالثة تقارير إلى تقريرين. ■

 طلب التقارير "العامة" السنوية. التوقف عن ■

 اإلبقاء على الضمانات. ■

8111-8118 

 GB.282/LILS/5 الوثيقة

 GB.282/8/2 الوثيقة

 GB.283/LILS/6 الوثيقة

 )تقرير مفصل(. فقط تقرير "أول" واحد سو لن يكون ھناك  ■

 كل التقارير األخر  المطلوبة ستكون تقارير مبسطة. ■

 االتفاقيات بحسب الموضوع ألغراض تقديم التقارير. تجميع ■

8112 

 GB.298/LILS/4 الوثيقة

 GB.298/9 الوثيقة

تقديم المعلومات والتقارير، بما في ذلك اعتماد نهج قائم على البلد؛ تفضيل  لتبسيطمناقشة مختلف الخيارات  ■
 العتماد نهج مواضيعي مكثف فيما يتعلق باالتفاقيات التقنية.

8112-8111 

 GB.300/LILS/6 الوثيقة

 .مناقشة مضمون نماذ  التقارير ■

  GB.307/LILS/3والوثيقة  GB.306/LILS/4والوثيقة  GB.303/LILS/4/1انظر أيضاً: الوثيقة 
 .GB.310/LILS/3/2والوثيقة 

8111 

 GB.304/LILS/4 الوثيقة

 GB.306/LILS/4 الوثيقة

 االتفاقيات بحسب الموضوع ألغراض تقديم التقارير. تجميعتقييم  ■

8111 

 GB.310/LILS/3/2 الوثيقة

 GB.310/11/2 الوثيقة

الموافقة على دورة من ثال  سنوات لتقديم التقارير فيما يتعلق باالتفاقيات األساسية واتفاقيات اإلدارة السديدة  ■
حسب الحالي لالتفاقيات ب التجميعوعلى دورة من خمس سنوات فيما يتعلق باالتفاقيات التقنية، على أساس 

 .8118المطبق منذ عام  ،الموضوع
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 من الدستور( 88)المادة متوسط عدد التقارير المطلوبة والمستلمة بشأن االتفاقيات المصدق عليها  :2الشكل 

 

1932–58 1959–76 1977–94 1995 1996–2011 2012–16

متوسط عدد التقارير المطلوبة  867 1'716 1'756 1'252 2'414 2'215

متوسط عدد التقارير المستلمة بالتاريخ المطلوب  113 274 238 479 666 831

متوسط عدد التقارير المستلمة في وقتها لدورة لجنة الخبراء  690 1'393 1'315 824 1'597 1'551

متوسط عدد التقارير المستلمة في وقتها لدورة مؤتمر العمل الدولي  762 1'494 1'477 988 1'820 1'727

0

500

1'000

1'500

2'000

2'500

3'000

المطلوبة التقارير

المستلمة لدورة مؤتمر العمل الدولي

المستلمة لدورة لجنة الخبراء

المستلمة بالتاريخ المطلوب
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 الملحق السادس

 االتفاقيات لغرض تقديم التقاريرتبويب 
 2موجب اإلجراء اإلشرافي المنتظمب

 1)المبادئ والحقوق األساسية في العمل( الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية

 االتفاقيات األساسية

 (22)رقم  0322الحرية النقابية وحماية حق التنظيم،  اتفاقية

 (32)رقم  0323حق التنظيم والمفاوضة الجماعية،  اتفاقية

 االتفاقيات التقنية
 )الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية(

 (00)رقم  0320حق التجمع )الزراعة(،  اتفاقية

 (22)رقم  0322حق التجمع )األقاليم التابعة(،  اتفاقية

 (095)رقم  0320ممثلي العمال،  اتفاقية

 (020)رقم  0325منظمات العمال الريفيين،  اتفاقية

 (050)رقم  0322عالقات العمل في الخدمة العامة،  اتفاقية

 (052)رقم  0320المفاوضة الجماعية،  اتفاقية

 )المبادئ والحقوق األساسية في العمل( العمل الجبر 

 االتفاقيات األساسية

 (23)رقم  0391الجبر ،  العمل اتفاقية

 (23)رقم  0391التفاقية العمل الجبر ،  2102بروتوكول عام 

 (015)رقم  0352إلغاء العمل الجبر ،  اتفاقية

 )المبادئ والحقوق األساسية في العمل( عمل األطفال

 األساسيةاالتفاقيات 

 (092)رقم  0329الحد األدنى للسن،  اتفاقية

 (022)رقم  0333أسوأ أشكال عمل األطفال،  اتفاقية

 

تشرين  -)تشرين األول/ أكتوبر  922( إلى االتفاقيات الس  التي اقترح مجلس اإلدارة في دورته **يشار بنجمتين )   0

( *) . من جهة أخرى، يشار بنجمة واحدة2102( إلغاءها، على أن يتخذ المؤتمر قراراً بذلك في عام 2106الثاني/ نوفمبر 

إلى االتفاقيات المركونة التي لن يُطلب تقديم تقارير بشأنها إال بناًء على طلب محدد من هيئات اإلشراف )الوثيقة 

GB.229/10/19.) 

 (.GB.310/LILS/3/1للعلم، إن التصنيف بموجب الهدف االستراتيجي المقابل مشار إليه باللون األصفر )الوثيقة    2
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 االتفاقيات التقنية
 )حماية األطفال والشباب(

 (5)رقم  0303الحد األدنى للسن )الصناعة(،  اتفاقية

 (6)رقم  0303عمل األحداث ليالً في الصناعة،  اتفاقية

 (01)رقم  0320دنى للسن )الزراعة(، الحد األ اتفاقية

 (99)رقم  0392الحد األدنى للسن )األعمال غير الصناعية(،  اتفاقية

 (53)رقم  0392الحد األدنى للسن )الصناعة( )مراجعة(،  اتفاقية

 (22)رقم  0326الفحص الطبي لألحداث )الصناعة(،  اتفاقية

 (22)رقم  0326الصناعية(، الفحص الطبي لألحداث )المهن غير  اتفاقية

 (23)رقم  0326العمل الليلي لألحداث )المهن غير الصناعية(،  اتفاقية

 (31)رقم  0322عمل األحداث ليالً )الصناعة( )مراجعة(،  اتفاقية

 (029)رقم  0365الحد األدنى للسن )العمل تح  سطح األرض(،  اتفاقية

 (022)رقم  0365األرض(، الفحص الطبي لألحداث )العمل تح  سطح  اتفاقية

 )المبادئ والحقوق األساسية في العمل( تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة

 االتفاقيات األساسية

 (011)رقم  0350المساواة في األجور،  اتفاقية

 (000)رقم  0352التمييز )في االستخدام والمهنة(،  اتفاقية

 االتفاقيات التقنية
 العائلية()العمال ذوو المسؤوليات 

 (056)رقم  0320العمال ذو  المسؤوليات العائلية،  اتفاقية

 المشاورات الثالثية
 )الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي(

 اتفاقية اإلدارة السديدة

 (022)رقم  0326المشاورات الثالثية )معايير العمل الدولية(،  اتفاقية

 إدارة العمل وتفتي  العمل
 والهيكل الثالثي()الحوار االجتماعي 

 اإلدارة السديدة اتفاقيات

 (20)رقم  0322تفتيش العمل،  اتفاقية

 (20)رقم  0322 ،التفاقية تفتيش العملالتابع  0335بروتوكول عام 

 (023)رقم  0363تفتيش العمل )الزراعة(،  اتفاقية
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 االتفاقيات التقنية
 )إدارة العمل وتفتيش العمل(

 (69)رقم  0392وساعات العمل، إحصاءات األجور  اتفاقية

 (25)رقم  0322إدارات تفتيش العمل )األقاليم التابعة(،  اتفاقية

 (051)رقم  0322إدارة العمل،  اتفاقية

 (061)رقم  0325إحصاءات العمل،  اتفاقية

 )العمالة(سياسات العمالة 

 اتفاقية اإلدارة السديدة

 (022)رقم  0362سياسة العمالة،  اتفاقية

 االتفاقيات التقنية
 )سياسة العمالة(

 (2)رقم  0303البطالة،  اتفاقية

 *(92)رقم  0399مكاتب الموظفين بمقابل،  اتفاقية

 (22)رقم  0322إدارات التوظيف،  اتفاقية

 (36)رقم  0323وكاالت خدمات التوظيف بأجر )مراجعة(،  اتفاقية

 (053)رقم  0329التأهيل المهني والعمالة )المعوقون(،  اتفاقية

 (020)رقم  0332وكاالت االستخدام الخاصة،  اتفاقية

 )العمالة(المهارات 

 التقنية التفاقياتا

 (021)رقم  0322اإلجازة الدراسية مدفوعة األجر،  اتفاقية

 (022)رقم  0325تنمية الموارد البشرية،  اتفاقية

 (العمالة)األمن الوظيفي 

 اتفاقية تقنية

 (052)رقم  0322االستخدام، إنهاء  اتفاقية

 ()الحماية االجتماعيةاألجور 

 (26)رقم  0322طرائق تحديد المستويات الدنيا لألجور،  اتفاقية

 (35)رقم  0323حماية األجور،  اتفاقية

 (33)رقم  0350طرائق تحديد المستويات الدنيا لألجور )الزراعة(،  اتفاقية

 (090)رقم  0321 تحديد المستويات الدنيا لألجور، اتفاقية

 (029)رقم  0332حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم،  اتفاقية
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 )الحماية االجتماعية(وقت العمل 

 (0)رقم  0303ساعات العمل )الصناعة(،  اتفاقية

 (02)رقم  0320الراحة األسبوعية )الصناعة(،  اتفاقية

 *(21)رقم  0325العمل الليلي )المخابز(،  اتفاقية

 (91)رقم  0391ساعات العمل )التجارة والمكاتب(،  اتفاقية

 *(29)رقم  0392مصانع الزجاج المسطح،  اتفاقية

 (22)رقم  0395أسبوع العمل ذ  األربعين ساعة،  اتفاقية

 *(23)رقم  0395تخفيض ساعات العمل )مصانع الزجاجات(،  اتفاقية

 (52)رقم  0396اإلجازات مدفوعة األجر،  اتفاقية

 (23)رقم  0322العمل ليالً )النساء( )مراجعة(،  فاقيةات

 (23)رقم  0322( )مراجعة(، النساءالتفاقية العمل ليالً )التابع  0331بروتوكول عام 

 (010)رقم  0352اإلجازات مدفوعة األجر )الزراعة(،  اتفاقية

 (016)رقم  0352الراحة األسبوعية )التجارة والمكاتب(،  اتفاقية

 (092)رقم  0321اإلجازة مدفوعة األجر )مراجعة(،  اتفاقية

 (059)رقم  0323ساعات العمل وفترات الراحة )النقل البر (،  اتفاقية

 (020)رقم  0331العمل الليلي،  اتفاقية

 (025)رقم  0332العمل بعض الوق ،  اتفاقية

 )الحماية االجتماعية(السالمة والصحة المهنيتان 

 (09)رقم  0320األبيض )في الطالء(، استخدام الرصاص  اتفاقية

 (25)رقم  0395العمل تح  سطح األرض )المرأة(،  اتفاقية

 (62)رقم  0392أحكام السالمة )البناء(،  اتفاقية

 (005)رقم  0361الحماية من اإلشعاعات،  اتفاقية

 (003)رقم  0369الوقاية من اآلالت،  اتفاقية

 (021)رقم  0362والمكاتب(، القواعد الصحية )التجارة  اتفاقية

 (022)رقم  0362الحد األقصى للوزن،  اتفاقية

 (096)رقم  0320البنزين،  اتفاقية

 (093)رقم  0322السرطان المهني،  اتفاقية

 (022)رقم  0322بيئة العمل )تلوث الهواء، والضوضاء، واالهتزازات(،  اتفاقية

 (055)رقم  0320السالمة والصحة المهنيتين،  اتفاقية

 (055)رقم  0320التفاقية السالمة والصحة المهنيتين، التابع  2112بروتوكول عام 

 (060)رقم  0325خدمات الصحة المهنية،  اتفاقية

 (062)رقم  0326الحرير الصخر  )االسبستوس(،  اتفاقية

 (062)رقم  0322السالمة والصحة في البناء،  اتفاقية

 (021)رقم  0331المواد الكيميائية،  اتفاقية
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 (022)رقم  0339منع الحوادث الصناعية الكبرى،  اتفاقية

 (026)رقم  0335السالمة والصحة في المناجم،  اتفاقية

 (022)رقم  2110السالمة والصحة في الزراعة،  اتفاقية

 (022)رقم  2116اإلطار الترويجي للسالمة والصحة المهنيتين،  اتفاقية

 جتماعية()الحماية االالضمان االجتماعي 

 (02)رقم  0320التعويض عن حوادث العمل )الزراعة(،  اتفاقية

 (02)رقم  0325التعويض عن حوادث العمل،  اتفاقية

 (02)رقم  0325، تعويض إصابات العمل )األمراض المهنية( اتفاقية

 (03)رقم  0325المساواة في المعاملة )التعويض عن حوادث العمل(،  اتفاقية

 (22)رقم  0322الصحي )الصناعة(،  التأمين اتفاقية

 (25)رقم  0322التأمين الصحي )الزراعة(،  اتفاقية

 *(95)رقم  0399التأمين ضد الشيخوخة )الصناعة، الخ ...(،  اتفاقية

 *(96)رقم  0399التأمين ضد الشيخوخة )الزراعة(،  اتفاقية

 *(92)رقم  0399التأمين ضد العجز )الصناعة، الخ ...(،  اتفاقية

 *(92)رقم  0399التأمين ضد العجز )الزراعة(،  اتفاقية

 *(93)رقم  0399التأمين على الحياة )الصناعة، الخ ...(،  اتفاقية

 *(21)رقم  0399التأمين على الحياة )الزراعة(،  اتفاقية

 (22)رقم  0392تعويض إصابات العمل )األمراض المهنية( )مراجعة(،  اتفاقية

 *(22)رقم  0392البطالة،  اتفاقية

 *(22)رقم  0395الحفاظ على حقوق المهاجرين في المعاش،  اتفاقية

 (012)رقم  0352الضمان االجتماعي )المعايير الدنيا(،  اتفاقية

 (002)رقم  0362المساواة في المعاملة )الضمان االجتماعي(،  اتفاقية

 (020)رقم  [0321]الجدول األول مّعدل في  0362إعانات إصابات العمل،  اتفاقية

 (022)رقم  0362إعانات العجز والشيخوخة والورثة،  اتفاقية

 (091 )رقم 0363الرعاية الطبية وإعانات المرض،  اتفاقية

 (052 )رقم 0322الحفاظ على الحقوق في مجال الضمان االجتماعي،  اتفاقية

 (062)رقم  0322النهوض بالعمالة والحماية من البطالة،  اتفاقية

 )الحماية االجتماعية(ومة حماية األم

 (9)رقم  0303حماية األمومة،  اتفاقية

 (019)رقم  0352حماية األمومة )مراجعة(،  اتفاقية

 (029)رقم  2111حماية األمومة،  اتفاقية
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 )الحماية االجتماعية(السياسة االجتماعية 

 (22)رقم  0322السياسة االجتماعية )األقاليم التابعة(،  اتفاقية

 (32)رقم  0323شروط العمل )العقود العامة(،  اتفاقية

 (002)رقم  0362السياسة االجتماعية )األهداف والمعايير األساسية(،  اتفاقية

 )مشترك(العمال المهاجرون 

 **(20)رقم  0326تفتيش المهاجرين،  اتفاقية

 (32)رقم  0323العمال المهاجرين )مراجعة(،  اتفاقية

 (029)رقم  0325)أحكام تكميلية(، العمال المهاجرين  اتفاقية

 )مشترك(البحارة 

 (2)رقم  0321الحد األدنى للسن )العمل البحر (،  اتفاقية

 (2)رقم  0321تعويض البطالة )في حالة غرق السفينة(،  اتفاقية

 (3)رقم  0321استخدام البحارة،  اتفاقية

 (06)رقم  0320الفحص الطبي لألحداث )العمل البحر (،  اتفاقية

 (22)رقم  0326عقود استخدام البحارة،  اتفاقية

 (29)رقم  0326إعادة البحارة إلى أوطانهم،  اتفاقية

 (59)رقم  0396شهادات كفاءة الضباط،  اتفاقية

 (52)رقم  0396اإلجازات مدفوعة األجر )البحارة(،  اتفاقية

 (55)رقم  0396التزامات صاحب السفينة )في حالة مرض أو إصابة البحارة(،  اتفاقية

 (56)رقم  0396التأمين الصحي )البحارة(،  اتفاقية

 (52)رقم  0396ساعات العمل وأعداد العاملين على ظهر السفن،  اتفاقية

 (52)رقم  0396الحد األدنى للسن )العمل البحر ( )مراجعة(،  اتفاقية

 (62)رقم  0326الغذاء وتقديم الوجبات )أطقم السفن(،  اتفاقية

 (63)رقم  0326شهادة كفاءة طباخي السفن،  اتفاقية

 (21)رقم  0326الضمان االجتماعي )البحارة(،  اتفاقية

 (20)رقم  0326معاشات البحارة،  اتفاقية

 (22)رقم  0326اإلجازات مدفوعة األجر )البحارة(،  اتفاقية

 (29)رقم  0326الفحص الطبي للبحارة،  اتفاقية

 (22)رقم  0326شهادات كفاءة البحارة،  اتفاقية

 (25)رقم  0326إقامة األطقم،  اتفاقية

 (26)رقم  0326األجور وساعات العمل وأعداد العاملين على ظهر السفن،  اتفاقية

 *(30)رقم  0323اإلجازات مدفوعة األجر )البحارة( )مراجعة(،  اتفاقية
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 (32)رقم  0323إقامة األطقم )مراجعة(،  اتفاقية

 39)رقم ( 0323، )مراجعة( العمل وأعداد العاملين على ظهر السفن األجور وساعات اتفاقية

 (012)رقم  0352وثائق هوية البحارة،  اتفاقية

 (013)رقم  0352األجور وساعات العمل وأعداد العاملين على ظهر السفن )مراجعة(،  اتفاقية

 (099)رقم  0321إقامة األطقم )أحكام تكميلية(،  اتفاقية

 (092)رقم  0321من الحوادث )البحارة(، الوقاية  اتفاقية

 (025)رقم  0326استمرار االستخدام )عمال البحر(،  اتفاقية

 (026)رقم  0326اإلجازات السنوية مدفوعة األجر )البحارة(،  اتفاقية

 (022)رقم  0326المالحة التجارية )المعايير الدنيا(،  اتفاقية

 (022)رقم  0326التجارية )المعايير الدنيا(،  التفاقية المالحةالتابع  0336بروتوكول عام 

 (069)رقم  0322رعاية البحارة،  اتفاقية

 (062)رقم  0322الحماية الصحية والرعاية الطبية للبحارة،  اتفاقية

 (065)رقم  0322الضمان االجتماعي للبحارة )مراجعة(،  اتفاقية

 (066)رقم  0322إعادة البحارة إلى أوطانهم )مراجعة(،  اتفاقية

 (022)رقم  0336تفتيش العمل )البحارة(،  اتفاقية

 (023)رقم  0336تعيين وتوظيف البحارة،  اتفاقية

 (021)رقم  0336ساعات عمل البحارة وتزويد السفن باألطقم،  اتفاقية

 (025)رقم  2119وثائق هوية البحارة )مراجعة(،  اتفاقية

 [ هذه االتفاقية رقماً ال تحمل  ] 2116العمل البحر ،  اتفاقية

 )مشترك(صيادو األسماك 

 (002)رقم  0353الحد األدنى للسن )صيادو األسماك(،  اتفاقية

 (009)رقم  0353الفحص الطبي )صيادو األسماك(،  اتفاقية

 (002)رقم  0353عقود استخدام صياد  األسماك،  اتفاقية

 (025)رقم  0366شهادات كفاءة صياد  األسماك،  اتفاقية

 (026)رقم  0366إقامة األطقم على ظهر سفن الصيد،  اتفاقية

 (022)رقم  2112العمل في قطاع صيد األسماك،  اتفاقية

 )مشترك(عمال الموانئ 

 (22)رقم  0323إثبات الوزن على األحمال الكبيرة المنقولة بالسفن،  اتفاقية

 (92)رقم  0392وقاية عمال الموانئ من الحوادث )مراجعة(،  اتفاقية

 (092)رقم  0329العمل في الموانئ،  اتفاقية

 (052)رقم  0323في عمليات المناولة بالموانئ، المهنيتين السالمة والصحة  اتفاقية
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 )مشترك(الشعوب األصلية والقبلية 

 **(51)رقم  0396تنظيم توريد العمال األصليين،  اتفاقية

 **(62)رقم  0393عقود االستخدام )العمال الوطنيون(،  اتفاقية

 **(65)رقم  0393العقوبات الجزائية )العمال الوطنيون(،  اتفاقية

 **(26)رقم  0322عقود العمل )العمال الوطنيون(،  اتفاقية

 **(012)رقم  0355إلغاء العقوبات الجزائية )العمال الوطنيون(،  اتفاقية

 (012)رقم  0352السكان األصليين والقبليين،  اتفاقية

 (063)رقم  0323وب األصلية والقبلية، الشع اتفاقية

 )مشترك(فئات أخرى محددة من العمال 

 (001)رقم  0352المزارع،  اتفاقية

 (001)رقم  0352التفاقية المزارع، التابع  0322بروتوكول عام 

 (023)رقم  0322العاملين بالتمريض،  اتفاقية

 (022)رقم  0330ظروف العمل )الفنادق والمطاعم(،  اتفاقية

 (022)رقم  0336العمل في المنزل،  اتفاقية

 (023)رقم  2100العمال المنزليين،  اتفاقية
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 الملحق السابع

 مقتر  جديدمتكامل  تقرير نموذ 

طة    11بموجب المادة  يتعين إرسالهاتقارير مبس 
 [اسم البلد]من دستور منظمة العمل الدولية لصالح 

من دستور منظمة العمل  22مجلس إدارة مكتب العمل الدولي على نموذج التقرير هذا وفقاً للمادة وافق 

 التدابير نع الدولي العمل مكتب إلى سنو  تقرير بتقديم عضو دولة كل تتعهدالدولية، التي تنص على اآلتي: "

 يحدده لذ ا بالشكل التقارير هذه إعداد ويتم. فيها طرفاً  تكون التي االتفاقيات أحكام إنفاذ أجل من اتخذتها التي

 ".بيانات من يطلبه ما متضمنة اإلدارة، مجلس

واستناداً إلى نموذج التقرير هذا، يرسل المكتب كل عام إلى كل دولة عضو طلباً وحيداً لجميع التقارير 

لة ئمة بالتقارير المفصّ المبسطة المستحقة ذلك العام. باإلضافة إلى ذلك، يرسل المكتب إلى كل دولة عضو قا

 التي يمكن أن تكون مستحقة أيضاً في السنة المعنية. 

يرجى توفير المعلومات بشأن أ  تشريعات جديدة أو تدابير أخرى تؤثر على تطبيق االتفاقيات المصدق  )أ(

مل عيرجى إرسال نسخ عن تلك النصوص مرفقة بهذا التقرير إلى مكتب الفي حال لم يجر ذلك بعد عليها؛ 

 .الدولي

يات لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصإلى حكومتكم، يرجى الرد على التعليقات التي وجهتها  )ب(

 0أو لجنة المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير والواردة في ملحق هذا النموذج.

 عمليال التطبيق بشأن المعلومات توفير يرجى ،(ب) السؤال على رداً  بعد المعلومات توف ر لم حال في )ج(
 أو اساتالدر أو التفتيش تقارير تشمل رسمية وثائق من مقتطفات أو نسخ مثالً،) المعنية لالتفاقيات

 المحاكم من غيرھا أو القانون محاكم قامت إذا ما ذكر أيضاً  يرجى ؛(اإلحصاءات أو االستفسارات
 رجىي كذلك، األمر كان إذا. المعنية االتفاقيات بتطبيق صلة ذات مبدئية مسائل بشأن قرارات بإصدار
 .القرارات تلك ن  تقديم

 عمالً  التقرير ھذا من نسخ إليها أ رسلت التي وللعمال، العمل ألصحاب الممثلة المنظمات ذكر يرجى )د(
 إلى التقرير عن نسخ ت رَسل لم حال فيو 2.الدولية العمل منظمة دستور من 83 المادة من 8 بالفقرة

 يرجى المنظمات، تلك غير ھيئات إلى إرسالها تم أو العمال، أو/و العمل ألصحاب الممثلة المنظمات
 .المتبع اإلجراء تشرح بلدكم في سائدة خاصة ظروف أية عن المعلومات تقديم

 سواء مالحظات، أي للعمال أو العمل ألصحاب المعنية المنظمات من تلقيتمكنتم قد  إذا ما ذكر يرجى (ه)
 االتفاقيات حكامأل العملي بالتطبيق يتعلق فيما السابق، التقرير أو الحالي بالتقرير ترتبط أو عام طابع ذات

 نهاأ ترون تعليقات أية إلى باإلضافة المتلقاة المالحظات تقديم يرجى كذلك، األمر كان إذاو. المعنية
 .مجدية

 

ورة المنتظمة لتقديم التقارير وأ  طلبات إضافية لتقديم التقارير، وجهتها هيئات اإلشراف وضع الملحق على أساس الد   0

إلى بلدكم عن السنة المعنية. كما يشمل الحاالت التي قّصر فيها بلدكم عن تقديم التقارير المبسطة المطلوبة السنة السابقة 

، التي سيرسل نموذج خاص عنها إلى بلدكم، 2116حر ، وال يشمل أ  تقارير مبسطة مستحقة بموجب اتفاقية العمل الب -

 حسب مقتضى الحال.

من الدستور على ما يلي: "تقوم كل دولة عضو بموافاة المنظمات المعترف بصفتها  29من المادة  2تنص الفقرة    2

 ."22و 03الً بالمادتين بنسخ من المعلومات والتقارير التي أبلغتها إلى المدير العام عم 9التمثيلية في مفهوم المادة 


