
 

 

تحسين و منظمة العمل الدولية واإلسهام في الحياد المناخي وعمليات ألنشطةمطبوعة بعدد محدود من النسخ للتقليل إلى أدنى حد من األثر البيئي المقدمة إلى مجلس اإلدارة هذه الوثيقة 

نترن  على االوكل وثائق مجلس اإلدارة متاحة والمراقبين الكرام التفضل بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وتجنب طلب نسخ إضافية.  أعضاء مجلس اإلدارة. لذا يرجى من الفعالية
 .www.ilo.orgعلى العنوان: 

 يـل الدولـب العمـمكت

 مجلس اإلدارة 
 GB.334/INS/5 الوثيقة:  2018 تشرين الثاني/ نوفمبر 8 -تشرين األول/ أكتوبر 25 ، جنيف، 334 الدورة

 INS القسم المؤسسي

 
 2112تشرين األول/ أكتوبر  12التاريخ: 

 إنكليزي األصل:
 

 

 األعمال جدول من الخامس البند

مبادرة المعايير: تنفيذ خطة العمل 
 من أجل تدعيم نظام اإلشراف

 تقرير مرحلي

 
 غرض الوثيقة 

إلبالغ عن التقدم المحرز في أعقاب المشاورات مع الهيئات المكونة الثالثية، لتنفيذ خطة العمل المنقحة ا
. وتذّكر الوثيقة من جديد بالتقرير المرحلي المطروح أمام مجلس اإلدارة في من أجل تدعيم نظام اإلشراف

 -بشأن اإلجراءات ذات األولوية ليبحثها مجلس اإلدارة م خيارات ملموسة ، والذي قدّ 2112آذار/ مارس 
كانيات (؛ إم1-3(؛ تبسيط عملية تقديم التقارير )اإلجراء 2-2)اإلجراء  22تفعيل اإلجراء الوارد في المادة 

اإلرشادات حول اإلجراءات بشأن: تواصل  والتمس -( 3-2)اإلجراء  11من المادة )د( 6)ھ( و5ن يالفقرت
(؛ الخطوات 1-2)اإلجراء  26(؛ تقنين اإلجراء الوارد في المادة 2-1منتظم بين ھيئات اإلشراف )اإلجراء 

من الوثيقة  22 مشروع القرار في الفقرة ( )انظر3-2اإلضافية الرامية إلى ضمان اليقين القانوني )اإلجراء 
GB.332/INS/5(Rev.) ي لتقرير المرحللالجزئي  لبحثا(. وتقدم ھذه الوثيقة مشروع قرار منقحاً استناداً إلى

 (.21والمشاورات التي جرت مذذاك مع الهيئات المكونة الثالثية )انظر الفقرة  2112في آذار/ مارس 

 
 جميعها.األھداف االستراتيجية األربعة  :الهدف االستراتيجي المعني

: التصديق على معايير العمل الدولية وتطبيقها والمحرك السياسي 2النتيجة  :النتيجة الرئيسية المعنية/ المحرك السياسي المشترك
 المشترك بشأن معايير العمل الدولية.

 ستتوقف على حصيلة مناقشة مجلس اإلدارة. االنعكاسات السياسية:

 ستتوقف على حصيلة مناقشة مجلس اإلدارة. كاسات القانونية:االنع

تقديرات عن  GB.332/INS/5(Rev.)من الوثيقة  23ستتوقف على حصيلة مناقشة مجلس اإلدارة )تقدم الفقرة  االنعكاسات المالية:
 االنعكاسات المحتملة على الميزانية(.

 س اإلدارة.توقف على حصيلة مناقشة مجليس إجراء المتابعة المطلوب:

 إدارة معايير العمل الدولية. الوحدة مصدر الوثيقة:

؛ الوثيقة GB.331/INS/3؛ الوثيقة GB.331/INS/5؛ الوثيقة GB.332/PV؛ الوثيقة GB.332/INS/5(Rev.)الوثيقة  الوثائق ذات الصلة:
GB.331/POL/2 ؛ الوثيقةGB.331/PFA/5 ؛ الوثيقةGB.331/PV ؛ الوثيقةGB.329/INS/5 ؛ الوثيقةGB.329/INS/5(Add.)(Rev.) ؛

 ؛ GB.326/LILS/3/1؛ الوثيقة GB.328/PV؛ الوثيقة GB.328/INS/6؛ الوثيقة GB.328/LILS/2/2؛ الوثيقة GB.329/PVالوثيقة 
 . GB.323/PV؛ الوثيقة GB.323/INS/5؛ الوثيقة GB.326/PVالوثيقة 
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 ةـمقدم

العمل المنقحة من أجل ( بما يلي: )أ( وافق على خطة 2102)آذار/ مارس  923قام مجلس اإلدارة في دورته  .1

الالزمة لتنفيذ خطة العمل المنقحة على أساس تدعيم نظام اإلشراف؛ )ب( طلب من المكتب أن يتخذ الخطوات 

الثاني/  تشرين - تشرين األول/ أكتوبر) 990ورته اإلرشاد المقدم وإعداد تقرير عن التقدم المحرز خالل د

ن يستعرض خطة العمل المنقحة بالنظر (، بعد التشاور مع الهيئات المكونة الثالثية؛ )ج( قرر أ2102نوفمبر 

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

  0(.2102)آذار/ مارس  992دورته 

وافق ( بما يلي: )أ( 2102تشرين الثاني/ نوفمبر  -)تشرين األول/ أكتوبر  990وقام مجلس اإلدارة في دورته  .2

على التدابير والتكاليف المرتبطة بوضع نظام إلكتروني إلدارة الوثائق والمعلومات لصالح هيئات اإلشراف 

وإعداد دليل بشأن الممارسات القائمة ضمن نظام اإلشراف؛ )ب( تأجيل النظر في كافة المسائل المتبقية بشأن 

 (.2102)آذار/ مارس  992دورته  لىإتنفيذ خطة العمل من أجل تدعيم نظام اإلشراف 

 عملفة المسائل المتبقية بشأن تنفيذ خطة الكا( 2102مارس  )آذار/ 992واستعرض مجلس اإلدارة في دورته  .3

. واستناداً إلى المقترحات المشتركة بين أصحاب العمل والعمال، حقق  المداوالت من أجل تدعيم نظام اإلشراف

 نفضاضالاجميع المجموعات؛ غير أنّه تم تعليق المناقشات بسبب تقارباً يعتد به في وجهات النظر فيما بين 

 المبكر لدورة مجلس اإلدارة.

( المسائل 2102الثاني/ نوفمبر  تشرين - )تشرين األول/ أكتوبر 993وسيستعرض مجلس اإلدارة في دورته  .4

بهدف اعتماد  2(0221)آذار/ مارس  992الواردة في الوثيقة التي جرى تقديمها إلى مجلس اإلدارة في دورته 

مشروع قرار منقح تمشياً مع التعديالت التي قدمها أصحاب العمل والعمال إلى مجلس اإلدارة والمشاورات 

 الثالثية الالحقة بشأن التعديالت الفرعية التي صاغتها مجموعة الحكومات في مجلس اإلدارة. 

 اإلجراءات التالية:مشروع القرار المنقح تناول يو .5

تشرين الثاني/  - تشرين األول/ أكتوبرليبحثها مجلس اإلدارة في جراءات ذات أولوية ثالثة إ )أ(

(؛ تبسيط عملية تقديم التقارير )اإلجراء 2-2)اإلجراء  23: تفعيل اإلجراء الوارد في المادة 2102 نوفمبر

 (.9-3)اإلجراء  03)د( من المادة 6)ه( و5(؛ استكشاف إمكانيات الفقرتين 9-0

 2102الثاني/ نوفمبر  تشرين - تشرين األول/ أكتوبر فيس اإلدارة ثالثة إجراءات مقدمة إلى مجل )ب(

(؛ تقنين اإلجراء 2-0تواصل منتظم بين هيئات اإلشراف )اإلجراء لالسترشاد بشأن الخطوات القادمة: 

(؛ الخطوات اإلضافية الرامية إلى ضمان اليقين القانوني )اإلجراء 0-2)اإلجراء  26الوارد في المادة 

2-9). 

 ، المزيد من اإلرشاد بشأن خمسة إجراءات:2102لتي أجري  في أيلول/ سبتمبر وقدم  المشاورات الثالثية ا .6

 (؛2-2)اإلجراء  23تفعيل اإلجراء الوارد في المادة  )أ(

 (؛0-9تبسيط عملية تقديم التقارير )اإلجراء  )ب(

 (؛0-2)اإلجراء  26تقنين اإلجراء الوارد في المادة  )ج(

 (؛9-2ضمان اليقين القانوني )اإلجراء الخطوات اإلضافية الرامية إلى  )د(

 استعراض مبادرة المعايير. (ه)

 

 .032، الفقرة GB.329/PVالوثيقة    0

 .GB.332/INS/5(.Rev)الوثيقة    2

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_557187.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_618928.pdf
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  42المادة  الوارد في ،إجراء تقديم االحتجاجاتتفعيل 
 (4-4)اإلجراء 

( 3( و)0توافق واسع في مجلس اإلدارة حول التدابير المشار إليها في الفقرتين ) جودوالمشاورات الثالثية  ين ّ ب .7

 رار.من مشروع الق

وأعرب بعض أعضاء مجموعة الحكومات عن ضرورة توفير المزيد من المرونة فيما يتعلق بطول المدة  .8

ن التدابير غير ذلك ماتخاذ حيثيات االحتجاج للسماح بإجراء التوفيق أو  حثبالقصوى التي يجري خاللها تعليق 

قصوى لتجنب التأخير غير المبرر على المستوى الوطني. وأوضح أعضاء آخرون أنه البد من النص على فترة 

من شأن الفترة القصوى من ستة أشهر أن تبدأ من تاريخ القرار الذي تتخذه أّن حيثيات االحتجاج؛ و حثبعند 

ي حال طلب  لفترة التعليق ف تمديد محدود وأنه يمكن للجنة أن تقررتعليق بحثها، اللجنة الثالثية التخصيصية ب

من شأن مجلس اإلدارة أن يستعرض سير أن ح في حل المسائل المثارة في االحتجاج؛ واألطراف ذلك، للنجا

 أعمال آلية التوفيق بعد فترة تجريبية من سنتين.

من دستور منظمة العمل  23لكترونية لتقديم االحتجاج بموجب المادة اإلنموذجية الستمارة وجرى تعديل اال .9

 ةمرفق( track-change بنسق)دونها خط لك، ترد هذه التعديالت ، لتعكس هذه التوضيحات. وبناًء على ذالدولية

 الملحق األول.  ابهذا التقرير بوصفه

 (1-3تبسيط عملية تقديم التقارير )اإلجراء 

 من مشروع القرار. 2المشاورات الثالثية توافقاً واسعاً في مجلس اإلدارة حول التدابير الواردة في الفقرة   ينّ ب .11

)أ( ومفادها أنه من شأن إرساء 2ات عن شواغل فيما يتعلق بالفقرة وأعرب بعض أعضاء مجموعة الحكوم .11

بالنسبة إلى االتفاقيات التقنية وتمديد المعايير  22ة لتقديم التقارير بموجب المادة عاديشروط بين تمديد الدورة ال

لجنة الخبراء.  لل استقالة لتقديم التقارير، أن يثير تساؤالت حوعاديالتي تستخدمها لجنة الخبراء لتعديل الدورة ال

وأوضح أعضاء آخرون أّن مشروع القرار لم يقترح أي شروط من هذا القبيل، بمعنى أنّه يمكن أن يبدأ نفاذ 

مداوالت لجنة الخبراء. غير أنه كان البد من التوضيح أيضاً  هاتمديد الدورة بانتظار النتيجة التي ستتمخض عن

م التقارير، فيما يتعلق بدورة تقدي مجلس اإلدارةبها  ت التمديد السابقة التي قامفترا مناسبةبأّن هذه المسألة نوقش  

وأنه من غير الممكن عدم معالجة المالحظات المهمة المتعلقة بتطبيق بعض االتفاقيات التقنية لفترة قد تمتد لس  

 سنوات.

 

 (1-4)اإلجراء  42وارد في المادة تقنين اإلجراء ال

الثالثية إلى مذكرة صادرة عن المكتب بشأن المشاورات غير الرسمية واإلرشادات، تركز استندت المشاورات  .12

 26وهي: هل يرغب مجلس اإلدارة في وضع نظام داخلي لتقنين اإلجراء الوارد في المادة  حيدة،وعلى مسألة 

 بشأن بحث الشكاوى؟

. المجدي لوضع نظام داخلي من هذا القبيلالمشاورات تبايناً كبيراً في وجهات النظر بشأن الطابع الملح و ين ّ بو .13

قد زود مجلس اإلدارة بالمرونة الالزمة ، في حاالت محددة، أّن غياب نظام داخلي واعتبر بعض األعضاء

إطالة ، في حاالت أخرى، جرت اء لجنة تحقيق. وشعر أعضاء آخرون أنّهنشللتوصل بنجاح إلى بدائل عن إ

مما أدى إلى مداوالت مستهلكة للوق  في مجلس اإلدارة؛ ووجدت  استكشاف مثل هذه البدائل بال مبرر،

لم  في نهاية المطاف،الحكومات نفسها في حالة من انعدام اليقين والشفافية وق  إعداد مشاركتها في اإلجراء؛ و

 تنظر لجنة التحقيق في بعض الحاالت القائمة على مبررات سليمة.

م المكتب دليل الممارسات المرعية لهيئات االنتظار ريثما يقد ، كسبيل ممكن للمضي قدماً،اقترح  المشاوراتو .14

افية قبل الشف تحقيقاإلشراف وتقييم ما إذا كان يمكن لهذا الدليل أن يتيح فرصة لتوضيح بعض الممارسات و

 متابعة تبادل وجهات النظر بشأن التقنين.  
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 الخطوات اإلضافية الرامية إلى ضمان اليقين القانوني 
 (3-4)اإلجراء 

ل حو المشاورات غير الرسمية واإلرشاداتمذكرة صادرة عن المكتب بشأن الثالثية إلى  استندت المشاورات .15

طرائق تبادل ثالثي ممكن لآلراء، مع التركيز على مسألة معرفة ما هو االستخدام الذي ينبغي أن تلجأ إليه 

تعيين محكمة مختصة بتفسير فيما يتعلق ب ،2، الفقرة 92التي تتيحها المادة  لإلمكانية، إن وجد، منظمةال

 االتفاقيات بهدف تعزيز اليقين القانوني.

 مثل هذه تعيين مالءمةفيما يتعلق ب عضاءاأل ي صفوففوأظهرت المشاورات قدراً من التحفظات األولية  .16

اليقين القانوني والقيمة  تحسينحول ضرورة  المتقاربةالمزيد من وجهات النظر  برز همحكمة، غير أنّ ال

 متابعة تبادل وجهات النظر حول مسائل أكثر دقة. المنبثقة عنرة المتصو

 محتمل للمستقبل، اقترح  المشاورات على المكتب القيام بما يلي: سبيل حللى عو .17

 ؛ذا البندهحتى ينظر مجلس اإلدارة في  2103لما بعد آذار/ مارس  اً زمني ح جدوالً قترأن ي )أ(

، على أساس غير الرسمية مذكرة بشأن المشاوراتم، في أقرب فرصة، صيغة محدثة عن القدأن ي )ب(

 اإلرشادات المتلقاة خالل المشاورات غير الرسمية.

 استعراض مبادرة المعايير

تضع جدوالً زمنياً لمجموعة من عشرة إجراءات  2102إّن خطة العمل المراجعة والمتفق عليها في آذار/ مارس  .18

 9اف ضمن اإلطار الدستوري:متفق عليها ومجمعة تح  أربعة مجاالت عمل ترمي إلى تدعيم نظام اإلشر

تشرين الثاني/  - تشرين األول/ أكتوبر فيمجلس اإلدارة  هاليبحثثالثة إجراءات ذات أولوية  )أ(

(؛ تبسيط عملية تقديم التقارير )اإلجراء 2-2)اإلجراء  23: تفعيل اإلجراء الوارد في المادة 2102 نوفمبر

 ؛(9-3)اإلجراء  03)د( من المادة 6)ه( و5(؛ استكشاف إمكانيات الفقرتين 9-0

 2102تشرين الثاني/ نوفمبر  - تشرين األول/ أكتوبر ثالثة إجراءات مقدمة إلى مجلس اإلدارة في )ب(

(؛ تقنين اإلجراء 2-0)اإلجراء  تواصل منتظم بين هيئات اإلشرافلالسترشاد بشأن الخطوات القادمة: 

نوني )اإلجراء (؛ الخطوات اإلضافية الرامية إلى ضمان اليقين القا0-2)اإلجراء  26الوارد في المادة 

 ؛(2-9

 نظام اإلشراف ضمندليل بشأن الممارسات القائمة للمكتب:  لمعتاداأربعة إجراءات مدمجة في العمل  )ج(

(؛ توصيات واضحة لهيئات 2-9(؛ تقاسم المعلومات مع منظمات أخرى )اإلجراء 0-0)اإلجراء 

ت اإلشراف في منظمة العمل (؛ متابعة منتظمة للتوصيات الصادرة عن هيئا0-3اإلشراف )اإلجراء 

 (.2-3الدولية على المستوى الوطني )اإلجراء 

وتستكمل هذه اإلجراءات العشرة العمل الذي تجريه لجنة تطبيق المعايير ولجنة الخبراء المعنية بتطبيق  .19

وسوف تواصل هيئات   3االتفاقيات والتوصيات ولجنة الحرية النقابية من أجل استعراض أساليب عملها.

راف هذه تقديم التقارير إلى المؤتمر وإلى مجلس اإلدارة على التوالي، ومن شأن المناقشات بشأن أساليب اإلش

 عملها أن تسهم في تنفيذ خطة العمل.

  

 

 .092، الفقرة GB.329/PV؛ الوثيقة 3، الفقرة GB.329/INS/5(Add.)(Rev.)الوثيقة    9

 ، الملحق األول.GB.329/INS/5(Add.)(Rev.)والوثيقة  22، الفقرة GB.329/INS/5الوثيقة    3

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


GB.334/INS/5 

 

GB334-INS_5_[NORME-181005-10]-Ar.docx  4  

وكان من المتوقع أن يشرف مجلس اإلدارة على تنفيذ خطة العمل، تمشياً مع دوره من حيث اإلدارة السديدة.  .21

ة لس اإلداروالمقدمة إلى مج المشتركة التي ترشد تدعيم نظام اإلشراف دئالمبا من شأن وعلى وجه الخصوص،

تنفيذ خطة العمل في سياق االستعراض األوسع لمبادرة أن تكون بمثابة مرجع الستعراض  923في دورته 

 2102.5في آذار/ مارس  المعايير

 مشروع قرار

والوثيقة  GB.334/INS/5إّن مجلس اإلدارة، باالستناد إلى المقترحات الواردة في الوثيقة  .21
GB.332/INS/5(Rev.) والمشاورات الثالثية: ات األخرى المقدمة خالل المناقشةواإلرشاد 

 ور:من الدست 24وافق على التدابير التالية المتعلقة بتفعيل إجراء تقديم االحتجاجات بموجب المادة  (1)

ترتيبات تتيح تدابير توفيق طوعي اختياري أو تدابير أخرى على المستوى الوطني، تفضي إلى  )أ(
حتجا.. ويخض  االحيثيات لبحث اللجنة التخصيصية  أشهر، ستة، لمدة أقصاها تعليق مؤقت

موافقة الحكومة. ل، كما يرد ذلك في نموذ. الشكوى والتعليق لموافقة الجهة صاحبة الشكوى
 يستعرض مجلس اإلدارة هذه الترتيبات بعد فترة اختبار من سنتين؛و

نشر وثيقة معلومات عن وض  االحتجاجات المعلقة خالل دورتي آذار/ مارس وتشرين الثاني/  )ب(
 لمجلس اإلدارة؛نوفمبر 

المهمة إلى أعضاء اللجان الثالثية التخصيصية  ققيام المكتب بإرسال كافة المعلومات والوثائ ).(
يوماً من اجتماعاتها، على أن يتلقى أعضاء مجلس اإلدارة  15قبل  ،24المنشأة بموجب المادة 

 أيام من تاريخ اعتماد استنتاجاتها؛ 3التقرير الختامي لهذه اللجان قبل 

ن صيصية ما لم يكالتخ انللجالتصديق على االتفاقيات المعنية كشرط لعضوية الحكومات في ا )د(
 المعنية؛ تنائب عضو في مجلس اإلدارة من حكومة صدقت على االتفاقيا هناك عضو أصيل أو

 ،اإلدارة اإلبقاء على التدابير المعمول بها واستكشاف تدابير ممكنة أخرى يوافق عليها مجلس (ه)
 برر له؛التخصيصية من تدخل ال م اننزاهة اإلجراء وتحمي أعضاء اللجتكفل 

نفاذ ن إتعزيز إدما. تدابير المتابعة في توصيات اللجان ونشر وثيقة محدثة على نحو منتظم ع )و(
، فضالً عن مواصلة استكشاف طرائق إجراء متابعة عليها إلطالع مجلس اإلدارة هذه التوصيات

 .تالتي اعتمدها مجلس اإلدارة فيما يتعلق باالحتجاجا التوصيات

المقترحة بشأن تبسيط عملية تقديم التقارير عن االتفاقيات المصدق عليها، فيما وافق على التدابير  (2)
 يخص:

التجمي  المواضيعي ألغراض تقديم التقارير بموجب دورة من ست سنوات بالنسبة إلى  )أ(
االتفاقيات التقنية شريطة أن تستفيض لجنة الخبراء في استعراض وتوضيح وتمديد اإلمكانيات 

 م التقارير فيما يتعلق باالتفاقيات التقنية؛لخفض دورة تقدي

 (.GB.334/INS/5نموذ. تقرير جديد من أجل التقارير المبسطة )الملحق الثاني من الوثيقة  )ب(

)د( 6( وه)5قرر مواصلة استكشاف التدابير الملموسة والعملية الكفيلة بتحسين استخدام الفقرتين  (3)
ذلك بغرض تعزيز وظائف الدراسات االستقصائية العامة وتحسين من الدستور، بما في  19من المادة 

 نوعية مناقشتها ومتابعتها.

أن تستعرض أساليب عملها فيما يتعلق باالحتجاجات المقدمة بموجب  إلى دعا لجنة الحرية النقابية (4)
 اتجبحث االحتجات  ورية على مجلس اإلدارة لضمان أن تكييفات ضر وأ وأن تقترح أية تدابير24المادة 

 

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

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_546566.pdf
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إجراء بحث االحتجاجات ، وفقاً للطرائق الواردة في النظام الداخلي بشأن 24إليه بموجب المادة  ةالمحال
 . من دستور منظمة العمل الدولية 25و 24بموجب المادتين 

عاها دو؛ مواصلة بحث القضايا ذات الصلة بالموضوع ذاته في تعليقات موحدةشج  لجنة الخبراء على  (5)
)د( من 6)ه( و5حات بشأن إسهامها المحتمل في تحقيق االستخدام األمثل للفقرتين مقتر تقديمإلى 

سيما من خالل النظر في تدابير ترمي إلى تحسين تقديم الدراسات  ، المن الدستور 19المادة 
االستقصائية العامة، بغية ضمان نهج سهل االستخدام ونسق يجعل الهيئات المكونة تستفيد من قيمتها 

 ى حد.إلى أقص

لجنة المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير إلى أن تنظر، من خالل مشاورات ثالثية غير رسمية بشأن  دعا (6)
 أساليب عملها، في التدابير الكفيلة بتعزيز مناقشتها للدراسات االستقصائية العامة.

لهيئات المكونة   ا(، بعد المشاورات م2119 مارس/ آذار) 335طلب من المكتب أن يقّدم إلى دورته  (7)
 :، ما يليالثالثية

)التواصل المنتظم بين هيئات  2-1مقترحات ملموسة إلعداد المناقشات بشأن اإلجراء  )أ(
 )النظر في الخطوات اإلضافية الرامية إلى ضمان اليقين القانوني(؛ 3-2اإلشراف( واإلجراء 

عن التقدم المحرز بشأن وض  دليل عن الممارسات القائمة لنظام اإلشراف، م  مراعاة  تقرير )ب(
 (؛26تقنين اإلجراء الوارد في المادة )النظر في  1-2اإلرشادات المتلقاة بشأن اإلجراء 

من الدستور، بما  19)د( من المادة 6)ه( و5مقترحات مفصلة إضافية بشأن استخدام الفقرتين  ).(
ذلك فيما يتعلق باالستعراض السنوي بموجب متابعة إعالن منظمة العمل الدولية بشأن  في

 المبادئ والحقوق األساسية في العمل؛

عن التقدم المحرز في وض  اقتراحات مفصلة إلتاحة النفاذ اإللكتروني إلى نظام اإلشراف،  تقرير )د(
من الوثيقة  1-2الجزء  التقارير إلكترونياً، الهيئات المكونة )تقديم اممأ

GB.332/INS/5(Rev.)م  مراعاة الشواغل التي أثارتها الهيئات المكونة خالل المناقشة؛ ،) 

تفاقية اإلطار الترويجي ال وع رائد من أجل إرساء خطوط أساسالمزيد من المعلومات عن مشر (ه)
 من الوثيقة 2-2-2-2)الجزء  (187رقم ) 2116للسالمة والصحة المهنيتين، 

GB.332/INS/5(Rev.))؛ 

ن التقدم المحرز فيما يتعلق باستكمال خطة العمل بشأن مبادرة المعايير، كما راجعها ع تقرير )و(
 .2117مجلس اإلدارة في آذار/ مارس 
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 الملحق األول

 42استمارة نموذجية إلكترونية لتقديم االحتجاج بموجب المادة 
 من دستور منظمة العمل الدولية

 23[ معلومات وتعليمات إضافية بشأن اإلجراء المنصوص عليه في المادة hyperlinkترد فيما يلي ]

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

رقم مل على ]البالجهات التالية: لمنظمات أصحاب العمل )يرجى االتصال بمكتب األنشطة الخاصة بأصحاب الع

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

، وليس بموجب أي 22بموجب اإلجراء المنصوص عليه في المادة  ادعاءاتكم)يرجى توفير معلومات عن أسباب تقديم 
 ر(إجراء آخ

 

 

 قبول االحتجاج

 التي تقدم االحتجاج: ،المنظمة المهنية ألصحاب العمل أو للعماليرجى اإلشارة إلى اسم  .0

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

 

 

 ضدها االحتجاج: دمقّ ي  يرجى تحديد الدولة العضو في المنظمة، التي  .2

 

 

 

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

 )يرجى أيضاً تحديد تاريخ/ تواريخ التصديق(

 

 

أن  ىالخانة أدناه ]القابلة للتوسيع[ لتبليغ المدير العام لمكتب العمل الدولي عن الجانب الذي ي دعّ  استخداميرجى  .3

ضمن صالحياتها لالتفاقية أو  يلرت فيه عن ضمان االمتثال الفعالدولة العضو موضوع االحتجاج قصّ 

من دستور منظمة العمل الدولية. يرجى تقديم  23االتفاقيات المشار إليها أعاله، مع اإلشارة تحديداً إلى المادة 

 أي معلومات ذات صلة دعماً لإلدعاءات التي تتقدمون بها:
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 معلومات أخرى

سلطات الوطنية المختصة )السيما المحاكم الوطنية يرجى اإلشارة إلى ما إذا كان قد جرى عرض المسألة على ال .5

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

ما إذا كان  هذه السلطات قد نظرت فيها. كما يرجى توفير أي معلومات بشأن وضع وحصيلة اإلجراءات 

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

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

 :التالي

 

 

 

كانية السعي إلى التوفيق أو إلى تدابير أخرى " إذا كان  منظمتكم ترغب في استكشاف إم0يرجى بيان ما يلي: " .6

اللجنة الثالثية التخصيصية قرار أشهر من تاريخ  6لفترة أقصاها  لفترة زمنية محددة على المستوى الوطني

 مع إمكانية أن تطلبو  ؛بغية معالجة االدعاءات )رهناً بموافقة الحكومة تعليق النظر في حيثيات االحتجاج،ب

مكانية أن ومع إ ؛التوفيق أو غير ذلك من التدابير منظمتكم استئناف اإلجراء قبل نهاية هذه الفترة في حال فشل

فترة التعليق في حال استدعى التوفيق األولي أو غير ذلك من التدابير فترة محدودة لتقرر اللجنة الثالثية زيادة 

" إذا كان األمر كذلك، يرجى اإلشارة إذا كنتم 2" (؛حتجاجحل المسائل المثارة في االلنجاح في إضافية لزمنية 

أمانتي مكتب األنشطة الخاصة بأصحاب  وأتقنية من جانب المكتب مساعدة تدخل أو ترغبون في اللجوء إلى 

 .شطة الخاصة بالعمال في هذا الصددالعمل ومكتب األن

 

 

 

لبحث هيئات اإلشراف في منظمة  سابقاً  ، حسب علمكم، قد خضع يرجى اإلشارة إلى ما إذا كان  اإلدعاءات .2

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

 مقدمة حالياً عن اإلدعاءات التي سبق بحثها أو تقديمها.
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 الثانيالملحق 

 مقترح جديدمتكامل  تقرير نموذج

  44بموجب المادة  يتعين إرسالهاتقارير مبّسطة 
 [اسم البلد]من دستور منظمة العمل الدولية لصالح 

من دستور منظمة العمل  22وافق مجلس إدارة مكتب العمل الدولي على نموذج التقرير هذا وفقاً للمادة 

 التدابير نع الدولي العمل مكتب إلى سنوي تقرير بتقديم عضو دولة كل تتعهدالدولية، التي تنص على اآلتي: "

 يحدده لذيا بالشكل التقارير هذه إعداد ويتم. فيها طرفاً  تكون التي االتفاقيات أحكام إنفاذ أجل من اتخذتها التي

 ."بيانات من يطلبه ما متضمنة اإلدارة، مجلس

إلى كل دولة عضو طلباً وحيداً لجميع التقارير  واستناداً إلى نموذج التقرير هذا، يرسل المكتب كل عام

المبسطة المستحقة ذلك العام. باإلضافة إلى ذلك، يرسل المكتب إلى كل دولة عضو قائمة بالتقارير المفّصلة 

 التي يمكن أن تكون مستحقة أيضاً في السنة المعنية. 

دق تؤثر على تطبيق االتفاقيات المصيرجى توفير المعلومات بشأن أي تشريعات جديدة أو تدابير أخرى  )أ(

عليها؛ في حال لم يجر ذلك بعد، يرجى إرسال نسخ عن تلك النصوص مرفقة بهذا التقرير إلى مكتب 

 العمل الدولي.

يرجى الرد على التعليقات التي وجهتها إلى حكومتكم، لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات  )ب(

 0نية بتطبيق المعايير والواردة في ملحق هذا النموذج.أو لجنة المؤتمر المع

 عمليال التطبيق بشأن المعلومات توفير يرجى ،(ب) السؤال على رداً  بعد المعلومات توّفر 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 نص تقديم

 عمالً  التقرير ھذا من نسخ إليها أُرسلت التي وللعمال، العمل ألصحاب الممثلة المنظمات ذكر يرجى )د(
 إلى التقرير عن نسخ ُترَسل لم حال فيو 2.الدولية العمل منظمة دستور من 23 المادة من 2 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

 

 

 

ت إضافية لتقديم التقارير، وجهتها هيئات اإلشراف وضع الملحق على أساس الدورة المنتظمة لتقديم التقارير وأي طلبا   0

إلى بلدكم عن السنة المعنية. كما يشمل الحاالت التي قّصر فيها بلدكم عن تقديم التقارير المبسطة المطلوبة السنة السابقة. 

لى بلدكم، ، التي سيرسل نموذج خاص عنها إ2116وال يشمل أي تقارير مبسطة مستحقة بموجب اتفاقية العمل البحري، 

 حسب مقتضى الحال.

من الدستور على ما يلي: "تقوم كل دولة عضو بموافاة المنظمات المعترف بصفتها  29من المادة  2تنص الفقرة    2

 ."22و 03بنسخ من المعلومات والتقارير التي أبلغتها إلى المدير العام عمالً بالمادتين  9التمثيلية في مفهوم المادة 
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 الملحق الثالث

 خطة العمل والجدول الزمني لمناقشات مجلس اإلدارة بشأن تدعيم نظام اإلشراف

 

مجلس اإلدارة، آذار/ مارس 2017
مجلس اإلدارة، تشرين األول/ أكتوبر - 

تشرين الثاني/ نوفمبر 2017
مجلس اإلدارة، آذار/ مارس 2018

مجلس اإلدارة، تشرين األول/ أكتوبر - 

تشرين الثاني/ نوفمبر 2018
مجلس اإلدارة، آذار/ مارس 2019

 1-1  دليل بشأن الممارسات المرعية في 

جميع مستويات النظام
استعراض تنفيذ مبادرة المعاييرقرار بأن يعد المكتب دلياًلالبحث األول

استعراض تنفيذ مبادرة المعاييرالبحث األول1-2  التواصل المنتظم بين ھيئات اإلشراف

  2-1  النظر في تقنين اإلجراء بموجب   

المادة 26
استعراض تنفيذ مبادرة المعاييرإرشادات بشأن إمكانيات النظام الداخليإرشادات بشأن إمكانيات النظام الداخليإرشادات بشأن إمكانيات النظام الداخلي

  2-2  النظر في تفعيل اإلجراء بموجب    

المادة 24
استعراض تنفيذ مبادرة المعاييرمناقشة قائمة على اإلرشادات المتلقاةمناقشة قائمة على اإلرشادات المتلقاةمناقشة قائمة على اإلرشادات المتلقاةإرشادات بشأن العناصر األولية

2-3  النظر في الخطوات اإلضافية لضمان 

استعراض تنفيذ مبادرة المعاييرإرشادات بشأن تبادل ثالثي محتمل لآلراءإرشادات بشأن ما إذا كان ينبغي بدء المناقشةإرشادات بشأن ما إذا كان ينبغي بدء المناقشةإرشادات بشأن ما إذا كان ينبغي بدء المناقشةاليقين القانوني

بحث الخيارات المختلفة3-1  تبسيط تقديم التقارير
   بحث الخيارات واتخاذ قرار باحتساب  

إدارة الحاالت
استعراض تنفيذ مبادرة المعاييرمواصلة بحث الخياراتمواصلة بحث الخيارات 

استعراض تنفيذ مبادرة المعاييرمواصلة إجراءات المكتب المعتادة3-2   تقاسم المعلومات مع المنظمات

استعراض تنفيذ مبادرة المعاييرمندرجة في الدعم الذي يقدمه المكتب4-1  توصيات واضحة من ھيئات اإلشراف

  4-2  المتابعة النظامية على المستوى 

الوطني
استعراض تنفيذ مبادرة المعاييرمندرجة في الدعم الذي يقدمه المكتب

استعراض تنفيذ مبادرة المعاييرالمزيد من اإلرشاداتالمزيد من اإلرشادات البحث األولإرشادات بشأن العناصر األولية4-3  النظر في إمكانيات المادة 19

 لجنة تطبيق المعايير

 لجنة الخبراء

المناقشة الجارية ألساليب العمل لجنة الحرية النقابية

مجال التركيز 2: القواعد والممارسات

مجال التركيز 1: العالقات بين اإلجراءات

مشاورات ثالثية غير رسمية بشأن أساليب العمل

المناقشة الجارية ألساليب العمل

استعراض هيئات اإلشراف ألساليب عملها

مجال التركيز 4: التوعية والتنفيذ

مجال التركيز 3: تقديم التقارير والمعلومات
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