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 بغیة إعداد  ندوة عالمیة على اإلنترنت

التقاریر والتعلیقات من أجل الدراسة 
  االستقصائیة العامة
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 معلومات أساسیة
وتعكس القیم والمبادئ المشتركة بشأن القضایا المتصلة بالعمل. صكوك عالمیة اعتمدھا المجتمع الدولي ھي معاییر العمل الدولیة  إنّ 

أن تختار ما إذا كانت ستُصّدق أم ال على أیة اتفاقیة، إال أّن المنظمة تعتبر وفي حین یجوز للدول األعضاء في منظمة العمل الدولیة 
 ھذه االتفاقیات ضروریة لتتبع التطورات في جمیع الدول سواء صّدقت علیھا أم ال. 

 فترات مناسبة من دستور منظمة العمل الدولیة، یقدم األعضاء تقاریر إلى المدیر العام لمكتب العمل الدولي، على ۱۹بموجب المادة 
وعلى  .والتوصیات الُمصّدق علیھاالمسائل التي تعالجھا االتفاقیات غیر إزاء  الموقف القانوني والعمليمجلس اإلدارة، عن  یحددھا

الدول األعضاء تقدیم تقاریر  یتعیّن علىیختار مجلس إدارة منظمة العمل الدولیة كل سنة االتفاقیات والتوصیات التي ھذا األساس، 
الدول األطراف في جانب من دستور منظمة العمل الدولیة من  ۳٥و ۲۲التقاریر المقدمة بموجب المادتین و ھذه التقاریرإّن  .أنھابش

للجنة الخبراء المعنیة بتطبیق االتفاقیات  تُتیحالعمل والعمال،  أصحابالتعلیقات الواردة من منظمات باإلضافة إلى االتفاقیات المعنیة 
  .في القانون والممارسة الصكوك قید النظر، دراسات استقصائیة عامة عن أثر بإنشاء (CEACR) والتوصیات

إطار متابعة  ضمنتتماشى مواضیع الدراسات االستقصائیة العامة مع مواضیع المناقشات السنویة المتكررة في مؤتمر العمل الدولي 
تُنشر الدراسات االستقصائیة العامة كمجلد . ۲۰۰۸أجل عولمة عادلة لعام إعالن منظمة العمل الدولیة بشأن العدالة االجتماعیة من 

م إلى مؤتمر العمل الدولي قدَّ في كانون األول/دیسمبر ویُ (الجزء ب))، الذي یُعتمد عادة  ۳ن التقریر السنوي للّجنة (التقریر ممنفصل 
 ).CAS( معاییرالتالي، حیث تدرسھ لجنة المؤتمر المعنیة بتطبیق ال وفي حزیران/یونی

كثیر من النواحي، بما في ذلك عند وضع  يففید تُ اللجنة المعنیة بتطبیق المعاییر  الدراسات االستقصائیة العامة ونتائج فحصإّن 
في تقییم أثر األدوات المزمع استعراضھا واستمرار وبرنامج عمل المنظمة، وال سیما فیما یتعلق باعتماد أي معاییر جدیدة أو منقحة، 

في المجاالت ذات األھمیة  فائدتھا، وفي إتاحة الفرصة للحكومات والشركاء االجتماعیین الستعراض سیاساتھم وتنفیذ تدابیر أخرى
  1حسب االقتضاء. عن البت في التصدیقات الجدیدة، ناھیك، الكبرى

 لجنة الخبراءدخالت أساسیة في تقییم تنفیذ مُ والتوصیات ّدقة االتفاقیات غیر المص بشأن ۱۹شكل التقاریر المقدمة بموجب المادة تُ 
)CEACR (لتزام ھذا االلصكوك منظمة العمل الدولیة في القانون والممارسة. ومع ذلك، تكافح العدید من اإلدارات الوطنیة للوفاء ب

  2بشأن تقدیم التقاریر.الدستوري 
والمكاتب المیدانیة، ) NORMES(ویسعى المركز الدولي للتدریب التابع لمنظمة العمل الدولیة، بالتعاون مع إدارة معاییر العمل الدولیة 

 وأن یجريلدراسات االستقصائیة العامة المفیدة من أجل االمكونة لمنظمة العمل الدولیة في إعداد تقاریر وتعلیقات  الھیئاتإلى مساعدة 
بالدراسة االستقصائیة العامة حول إدارة العمل  فیما یتصلعالمیة عبر اإلنترنت  ندوةقدم یُ فإّن المركز لذلك  .المحددفي الوقت  اارسالھ
 3. ۲۰۲٤في عام  )CASلجنة المؤتمر المعنیة بتطبیق المعاییر ( وتناقشھا ۲۰۲۳في عام  )CEACRستُعدھا لجنة الخبراء (التي 

 ۲۰۲٤عامة حول إدارة العمل لعام الدراسة االستقصائیة ال 
الضوء على تسلیط  فضالً عن ظم إدارة العمل في الدول األعضاء.نُ  یةستقدم الدراسة االستقصائیة العامة لمحة عامة شاملة عن تنظیم وھیكل

ستحدد الدراسة . كما مع الشركاء االجتماعیین ومشاركتھم على الصعید الوطني فیما یتعلق بتنظیم وسیر نظام إدارة العمل المشاورة
 ً المھام الرئیسیة التي تؤدیھا نظم إدارة العمل في الدول األعضاء. وعالوة على ذلك، ستكون فرصة لإلسھام في  االستقصائیة العامة أیضا

لجیدة فیما شجع تبادل الخبرات والممارسات اتُ وف فھم أحكام الصكوك في القانون والممارسة؛ والتحدیات والفرص في تطبیقھا، وستحسین 
 4. بین الدول األعضاء

 
 ): ۲۰۱۹منظمة العمل الدولیة المتصلة بالمعاییر (نسخة المئویة قواعد اللعبة: مقدمة ألعمال   1

ar/index.htm--tions/WCMS_727066/langhttps://www.ilo.org/beirut/publica  ؛ دلیل اإلجراءات المتعلقة باتفاقیات وتوصیات العمل الدولیة (نسخة
 :publications/publications/WCMS_766350/lang-and-resources-www.ilo.org/global/standards/information//https-۲۰۱۹المئویة 

 ar/index.htm- 
دولة عضو تقاریراً حول موقف القانون الوطني  والممارسة فیما  ۱۱٥مثالً، كما نوھت لجنة الخبراء المعنیة بتطبیق االتفاقیات والتوصیات العام الماضي، حیث قدمت  2

من  ٦من األمریكیتین،  ۲۳تقریراً من أفریقیا،  ۲٥ر: یتعلق بالمسائل التي تُعالجھا الصكوك األربعة المتصلة بالعمل الالئق لعمال قطاع الرعایة في ظل االقتصاد المتغی
والعمال المنزلیین، والجھات الفاعلة الرئیسیة تقریراً من أوروبا وآسیا الوسطى (تأمین العمل الالئق لموظفي التمریض  ٤۰من آسیا والمحیط الھادئ، و  ۲۱الدول العربیة، 

 the-to-https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/110/reports/reports-: ۱٥رة ، الفق۲۰۲۲في اقتصاد الرعایة، التقریر الثالث (ب)، 
en/index.htm--conference/WCMS_839652/langمن  بلداً أي تقریر ۱۷حظت لجنة المؤتمر المعنیة بتطبیق المعاییر، لم یُقدم . عالوة على ذلك، وكما ال
:  ۲۱۲-۲۱۱، الفقرتان ۲۰۲۲خالل السنوات الخمس الماضیة (تقریر اللجنة المعنیة بتطبیق المعاییر، الجزء األول، والتوصیات باالتفاقیات المصدق علیھا  التقاریر المتعلقة 

-on-committee-/conferencestandards-labour-international-promoting-and-https://www.ilo.org/global/standards/applying
en/index.htm--standards/WCMS_857921/lang-of-application-the. 

، وأن تتولى ۲۰۲۳) تحضیر الدراسة االستقصائیة العامة في CEACR، قرر مجلس اإلدارة أن تتولى لجنة الخبراء (۲۰۲۱المنعقدة في تشرین الثاني  ۳٤۳الجلسة في  3
 ۱۹۷۸لعام  ۱٥۸بشأن إدارة العمل، والتوصیة رقم  ۱۹۷۸لعام  ۱٥۰: االتفاقیة رقم ھما ، على أن تُغطي الدراسة صكین۲۰۲٤) مناقشتھ  في CASلجنة تطبیق المعاییر (

 :https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB343/lils/WCMS_826668/langGB.343/LILS/2/Decision--بشأن إدارة العمل (
en/index.htm .( 

 .en/index.htm--https://www.ilo.org/global/standards/WCMS_850012/langالتقریر:  نموذج 4

https://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_727066/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-publications/publications/WCMS_766350/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-publications/publications/WCMS_766350/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/110/reports/reports-to-the-conference/WCMS_839652/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/110/reports/reports-to-the-conference/WCMS_839652/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/conference-committee-on-the-application-of-standards/WCMS_857921/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/conference-committee-on-the-application-of-standards/WCMS_857921/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB343/lils/WCMS_826668/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB343/lils/WCMS_826668/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/WCMS_850012/lang--en/index.htm
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 َمن ھو الجمھور المستھدف؟
المسؤولون عن مسائل تتعلق بمعاییر العمل الدولیة، بما في ذلك استیفاء التزامات اإلبالغ التي نص الحكومیون  الموظفون ●

 علیھا دستور منظمة العمل الدولیة.
أعضاء اللجان وتحدیداً  ،منظمة العمل الدولیةلمتعلقة با شؤونالممثلو منظمات أصحاب العمل والعمال المسؤولون عن  ●

 الوطنیة الثالثیة. 
 المسؤولون لدى منظمة العمل الدولیة فیما في ذلك المختصین المیدانیین وموظفي المشاریع. ●

 لماذا ینبغي لي أن ألتحق بالدورة؟ 
 ةالمصّدقمن دستور منظمة العمل الدولیة بشأن االتفاقیات غیر  ۱۹على نحو أفضل إلعداد التقریر بموجب المادة  اً تكون مجھز لكي

لدراسة االستقصائیة العامة بشأن إدارة العمل، وإلعداد التعلیقات ذات الصلة، وللمشاركة في المشاورات من أجل اوالتوصیات 
 .العالقةوالمناقشات ذات 

 ما الذي سأكتسبھ من الدورة؟ 
 .الدراسة االستقصائیة العامة بشأن إدارة العمل ودراستھا من أجلالتعلیقات یم تقدالتقاریر و إعدادفھم إجراءات  ●
تقدیم معلومات من أجل  مجلس اإلدارة الذي اعتمدهالتقریر  ونموذجبشأن إدارة العمل  معاییر العمل الدولیة فھم محتوى ●

 .ةالعام للدراسة االستقصائیةعن الخطوط الموحدة 
 .في إجراءات ومشاورات الدراسة االستقصائیة العامة بشأن إدارة العمل القدرة على المشاركة الفعالة ●

 ؟الندوة على اإلنترنت ما ھي اللغة المستخدمة في 
ولكن لن یتم مع توفر ترجمة فوریة.  والعربیة والبرتغالیة اإلنجلیزیة والفرنسیة واإلسبانیة اتسوف تُقّدم الندوة اإللیكترونیة باللغ

 تأكید أي لغة إال إذا تحقق الحد األدنى المطلوب من عدد المشاركین. 

 وكیفیة تنظیمھا؟الندوة على اإلنترنت ما ھي ھیكلیة 
 تغطیة أقالیمیة وسوف تُغطي ما یلي:  الندوة على اإلنترنتسوف تكون لھذه 

ھدافھا؟ كیف یُحدد الموضوع؟ كیف تُعد الدراسة العامة؟  ما ھي أاالستقصائیة السیاق واإلجراءات: ما ھي الدراسة  .1
الزمني، والمواعید النھائیة)؟ ماذا یحدث في حال لم تمتثل الدول  والجدولاالستقصائیة العامة (األدوار، والمسؤولیات، 

 األعضاء بالتزامات إعداد التقاریر ذات الصلة؟ 
لتقاریر للدراسات االستقصائیة العامة، وجمع المعلومات أفضل الممارسات: كیف كانت تجربة الحكومات في إعداد ا تبادل .2

منظمات أصحاب العمل والعمال في المساھمة في العملیة عبر تقدیم من الوزارات والوكاالت المعنیة؟ ما ھو نھج وخبرة 
 التعلیقات؟ 

 بشكل مختصر؟  ۱٥۸والتوصیة رقم  ۱٥۰الصكوك: ما ھو محتوى االتفاقیة رقم  .3
تقریر الدراسة االستقصائیة العامة بشأن إدارة العمل؟ ما  نموذجمجلس اإلدارة: ما ھي ھیكلیة  ي اعتمدهالذالتقریر  نموذج .4

 مع تقدیم أمثلة ملموسة؟ یشملھاوما ھي األسئلة التي  ،ھو محتواه

 ؟الندوة على اإلنترنت كیف یمكنك التسجیل لاللتحاق بھذه 
 en/9716312.itcilo.org/CST/E2https://oarf على الرابط التالي: الندوة على اإلنترنت سّجل لاللتحاق بھذه 

 

 
 المركز الدولي للتدریب التابع لمنظمة العمل الدولیة معلومات

 )ILSGENالحقوق في العمل والمساواة بین الجنسین ( معاییر العمل الدولیة،
ils@itcilo.org 

www.itcilo.org 
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