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  ةـمقدم
هذا الدليل وصفًا لإلجراءات المعمول بها في إطار منظمة العمل الدولية فيما يتصل باعتماد يتضمن 

وتراعي هذه الطبعة التعديالت التي أدخلت على نظام اإلشراف على معايير . االتفاقيات والتوصيات وتنفيذها
  . ٢٠١٢١مارس / في آذار العمل الدولية والتي قررها مجلس إدارة مكتب العمل الدولي حتى دورته المعقودة

لدليل في المقام األول مساعدة موظفي اإلدارات الوطنية، المسؤولين لدى حكوماتهم عن اويتوخى هذا 
الوفاء بااللتزامات الناشئة عن دستور منظمة العمل الدولية فيما يتصل بمعايير العمل الدولية، عن طريق 

ا والممارسة القائمة داخل المنظمة من أجل تنفيذ تلك عرض األحكام التي تبين اإلجراءات الواجب اتباعه
أصحاب العمل، التي تقوم بدورها منظمات ل واوالدليل موضوع أيضًا لكي تستخدمه منظمات العم. األحكام

  . الخاص بها في هذه اإلجراءات

 وتشمل وظائف مكتب العمل الدولي تقديم المعلومات والتدريب لموظفي الحكومات ومنظمات أصحاب
ويتم ذلك . بشأن جميع الجوانب المتصلة باإلجراءات الوارد وصفها في هذا الدليل ومنظمات العمالالعمل 

جزئيًا من خالل عقد الحلقات الدراسية في شتى المناطق وفي مقر منظمة العمل الدولية في جنيف وفي مرآز 
في الدول األعضاء، آما يتم من خالل و )إيطاليا(تورينو التابع لمنظمة العمل الدولية في  التدريب الدولي

البعثات االستشارية غير الرسمية التي يقوم بها موظفون من إدارة معايير العمل الدولية والمتخصصون في 
في جميع األحوال، تحت تصرف الحكومات والمنظمات الراغبة  ،ويضع المكتب نفسه. المعايير في الميدان

ويصدر هذا . في هذا الدليلبشأن أي مسألة من المسائل المعالجة في الحصول على المزيد من التفسيرات 
تب ال يتمتع بسلطة كعن مكتب العمل الدولي الذي يقدم المزيد من المساعدة والمشورة، علمًا بأن الم الدليل

  . لتفسير الدستور أو الصكوك التي يعتمدها المؤتمر - ليةبموجب دستور منظمة العمل الدو -خاصة 

ملحق األول بهذا الدليل جدوًال زمنيًا باإلجراءات التي يتعين اتخاذها بشأن معايير العمل ويتضمن ال
وترد . ة عن اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدوليةوفرويتضمن الملحق الثاني قائمة بالوثائق المت. الدولية

ها، آما هو مشار إلى ذلك في في الملحق الثالث عناوين موجزة لجميع االتفاقيات التي قد تطلب تقارير بشأن
  . الجدول

  

 

 

 
  .GB.313/LILS/5انظر الوثيقة     ١
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  معايير العمل الدولية اعتماد  -أوًال 

  الدستوريوأساسها  طبيعة االتفاقيات والتوصيات

صدق عليها ولكنها توفر ُيأما التوصيات فال . ء التصديق عليها التزامات قانونيةىاالتفاقيات صكوك ينش .١
، ١ويعتمد مؤتمر العمل الدولي آال هذين النوعين من الصكوك. التوجيه بشأن السياسات والتشريع والممارسة

 : من الدستور على ما يلي ١٩وتنص المادة 

المؤتمر اعتماد أي مقترحات تتعلق ببند في جدول األعمال، يكون عليه أن يقرر ما إذا آان متى قرر   .١
في شكل توصية حينما ال يعتبر الموضوع )  ب(في شكل اتفاقية دولية، أم )  أ: (ينبغي أن تصاغ هذه المقترحات

 . دة التفاقيةمامناسبًا أو صالحًا في ذلك الحين، ألن يكون  ،أو جانب من جوانبه ،محل البحث

لتين، يقتضي اعتماد المؤتمر لالتفاقية أو التوصية، حسب الحالة، أغلبية ثلثي أصوات اوفي آلتا الح  .٢
  .المندوبين الحاضرين المقترعين في التصويت النهائي

  إدراج بند في جدول أعمال المؤتمر

لمجلس اإلدارة في حاالت  ويجوز). من الدستور ١٤المادة (يقرر مجلس اإلدارة جدول أعمال المؤتمر  .٢
أن ) آما آان عليه الحال مثًال لدى النظر في مشروع بروتوآول(أو ظروف خاصة أخرى  االستعجال الخاصة

؛ )من النظام األساسي ٣٤من المادة  ٥الفقرة ( يقرر إحالة مسألة ما إلى المؤتمر لتكون محل مناقشة مفردة
من دورات  أي المناقشة على مدار دورتين(ة المزدوجة ولكن خالف ذلك تبحث أي مسألة بموجب المناقش

ولمجلس اإلدارة أن يقرر أيضًا إحالة مسألة ما إلى ). ٢من النظام األساسي ٣٤من المادة  ٤ ةالفقر) (المؤتمر
من النظام  ٣٦والمادة  ٣٤من المادة  ٣من الدستور؛ الفقرة  ١٤من المادة  ٢الفقرة (مؤتمر تقني تحضيري 

آما يجوز للمؤتمر ذاته أن يقرر إدراج مسألة ما في جدول أعمال دورة مقبلة بأغلبية ثلثي أصوات ). األساسي
 ). من الدستور ١٦من المادة  ٣الفقرة (المندوبين الحاضرين 

 إجراء المناقشة المزدوجة

  ٣:)الملحق األول( المناقشة المزدوجةفيما يلي مراحل إجراء  .٣

ويطلب التقرير . يعد المكتب تقريرًا عن القوانين والممارسات في مختلف البلدان، ويرفقه باستبيان  )أ(
عمال قبل وضع الصيغة للالعمل و ألصحابواالستبيان من الحكومات أن تستشير أآثر المنظمات تمثيًال 

على األقل من موعد  شهرًا ١٨النهائية لردودها؛ ويبعث المكتب التقرير واالستبيان إلى الحكومات قبل 
  ). من النظام األساسي ٣٩من المادة  ١الفقرة (افتتاح دورة المؤتمر التي ستناقش فيها المسألة 

شهرًا  ١١ينبغي أن تصله هذه الردود قبل  ،وآي يتمكن المكتب من ذآر ردود الحكومات في التقرير  )ب(
من  ٣٩من المادة  ٢الفقرة انظر (المسألة على األقل من موعد افتتاح دورة المؤتمر التي ستناقش فيها 

وفي حالة البلدان االتحادية أو البلدان التي يستلزم األمر ترجمة االستبيانات إلى لغتها  ).النظام األساسي
الوطنية، تمدد فترة السبعة أشهر المسموح بها إلعداد الردود، لتصل إلى ثمانية أشهر، إذا طلبت 

  .الحكومة المعنية ذلك

 
  .آما تُعتمد أحيانًا بروتوآوالت هي مراجعات جزئية واختيارية التفاقيات سابقة أو تعديالت عليها   ١
  .النظام األساسي لمؤتمر العمل الدولي بما في ذلك األحكام ذات الصلة من النظام الداخلي لمجلس اإلدارة   ٢
شهرًا  ١٨لعادية لشتى مراحل هذا اإلجراء عندما تكون مسألة ما مدرجة في جدول األعمال قبل أقل من قد تتغير المهل الزمنية ا   ٣

شهرًا  ١١من موعد افتتاح الدورة التي ستجري فيها المناقشة األولى أو إذا آانت الفترة المتاحة بين الدورتين موضع البحث أقل من 
  ).ألساسيمن النظام ا ٣٩من المادة ) ٨(و) ٥(الفقرتان (
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تقريرًا جديدًا يبين المسائل الرئيسية التي تتطلب أن يبحثها  ، على أساس الردود المتلقاة،د المكتبيع  )ج(
ويبعث بهذا التقرير إلى الحكومات عادة بحيث يصلها قبل أربعة أشهر على األقل من موعد . المؤتمر

  ). لنظام األساسيمن ا ٣٩من المادة  ٣الفقرة (افتتاح دورة المؤتمر التي ستناقش فيها المسألة 

فإذا قرر أن المسألة تصلح ألن تكون  -إحدى اللجان عادة  في إطار - ينظر المؤتمر في هذين التقريرين   )د(
موضوع اتفاقية أو توصية، يعتمد االستنتاجات المالئمة أو يقرر إدراج المسألة في جدول أعمال الدورة 

من المادة  )ب(و) أ(٤الفقرة (أعمال دورة الحقة  التالية أو يطلب من مجلس اإلدارة إدراجها في جدول
  ). من النظام األساسي ٣٩

يعد المكتب، على أساس الردود المتلقاة وعلى ضوء المناقشة األولى في المؤتمر، االتفاقيات أو   )ه(
من  ٦الفقرة (شهرين من اختتام دورة المؤتمر أقصاها التوصيات ويرسلها إلى الحكومات خالل فترة 

  .٤)من النظام األساسي ٣٩المادة 

وتمنح مدة ثالثة  ومنظمات العماليطلب من الحكومات مرة أخرى أن تستشير منظمات أصحاب العمل   )و(
  .)من النظام األساسي ٣٩من المادة  ٦الفقرة (أشهر لتقترح أي تعديالت لديها أو تبدي أي تعليقات 

اردة من الحكومات، تقريرًا نهائيًا يتضمن النص المعدل على أساس الردود اإلضافية الو ،يعد المكتب  )ز(
لالتفاقيات أو التوصيات ويبعث بهذا التقرير إلى الحكومات بحيث يصلها قبل ثالثة أشهر على األقل من 

  ). من النظام األساسي ٣٩من المادة  ٧الفقرة (موعد افتتاح دورة المؤتمر التي ستناقش فيها المسألة 

ما إذا آان سيتخذ من االتفاقيات أو التوصيات التي أعدها المكتب أساسًا لمناقشته الثانية،  يقرر المؤتمر  )ح(
ويعرض آل حكم من أحكام . تحال عادة إلى إحدى اللجان في المقام األول -آما يقرر طريقة مناقشتها 

صياغة إلعداد لجنة  العتماده ثم تحال المشاريع المعتمدة إلىاالتفاقية أو التوصية بمفرده على المؤتمر 
الصياغة إلى المؤتمر من أجل اعتمادها وتقدم نصوص الصكوك التي تعتمدها لجنة . ٥النصوص النهائية

  ). من النظام األساسي ٤٠ المادةوأعاله  ١نظر الفقرة ا(من الدستور  ١٩نهائيًا طبقًا ألحكام المادة 

إذا رفض اتفاقية واردة في تقرير لجنة من اللجان، أن يحيل االتفاقية مرة أخرى إلى  ،يجوز للمؤتمر  )ط(
  ). من النظام األساسي ٤٠من المادة  ٦الفقرة (اللجنة لتحولها إلى توصية 

إذا لم تحصل اتفاقية ما، لدى التصويت النهائي عليها، على أغلبية الثلثين الالزمة ولكنها حصلت على   )ي(
إلى لجنة الصياغة آيما تضعها في شكل  ينبغي إحالة االتفاقية ، يقرر المؤتمر ما إذا آانلنسبيةااألغلبية 
  ).من النظام األساسي ٤١المادة (توصية 

  إجراء المناقشة المفردة

 ٦:المناقشة المفردةفيما يلي مراحل إجراء  .٤

ان ويرفقه باستبيان يوضع بغية يعد المكتب تقريرًا موجزًا عن القوانين والممارسات في مختلف البلد  )أ(
شهرًا على األقل من موعد  ١٨، من أجل إرسالهما إلى الحكومات قبل ٧إعداد االتفاقيات والتوصيات

 
شهرًا يجوز أن يقر مجلس اإلدارة أو هيئة مكتبه برنامجًا زمنيًا ذا فترة أقصر  ١١إذا آانت الفترة المتاحة بين الدورتين أقل من    ٤
وفي الوقت الذي يطلب فيه مجلس اإلدارة من الحكومات إبالغه تعليقاتها على ). من النظام األساسي ٣٩من المادة  ٨الفقرة (

ت والتوصيات المقترحة، يقوم بالتشاور مع األمم المتحدة والوآاالت المتخصصة األخرى بصدد أي أحكام مقترحة تؤثر في االتفاقيا
أوجه نشاط المنظمة أو المنظمات المعنية ويعرض تعليقات هذه المنظمة أو المنظمات على المؤتمر جنبًا إلى جنب مع التعليقات 

  ). رر من النظام األساسيمك ٣٩المادة (الواردة من الحكومات 
  .من النظام األساسي ٦انظر المادة    ٥
 ٢٦يمكن أن تتغير المهل الزمنية العادية لشتى المراحل في هذا اإلجراء عندما تكون المسألة قد أدرجت في جدول األعمال قبل    ٦

اإلدارة أو لهيئة مكتبه أن يقر برنامجًا زمنيًا ذا شهرًا على األقل من موعد افتتاح الدورة التي ستناقش المسألة فيها، ويجوز لمجلس 
  ). من النظام األساسي ٣٨من المادة  ٣الفقرة (فترات أقصر 

  . أو البروتوآوالت   ٧
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الحكومات أن تستشير أآثر المنظمات تمثيًال ويطلب من . افتتاح دورة المؤتمر التي ستناقش فيها المسألة
  .٨)من النظام األساسي ٣٨من المادة  ١الفقرة (ألصحاب العمل وللعمال 

شهرًا على األقل من موعد افتتاح الدورة التي ستناقش  ١١ينبغي أن يتلقى المكتب ردود الحكومات قبل   )ب(
  ).من النظام األساسي ٣٨من المادة  ١الفقرة (فيها المسألة 

قبل  ٩يتضمن نص االتفاقيات أو التوصيات -على أساس ردودها  -يرسل تقرير نهائي إلى الحكومات   )ج(
من المادة  ٢الفقرة . (أربعة أشهر على األقل من موعد افتتاح دورة المؤتمر التي ستناقش فيها المسألة

  ). من النظام األساسي ٣٨

وفقًا لما يقرره مجلس اإلدارة،  ،إذا جرى بحث إحدى المسائل في مؤتمر تقني تحضيري، يجوز للمكتب  )د(
أو أن ، )، أعاله)ب(و) أ(نظر ا(ن يرسل إلى الحكومات تقريرًا موجزًا واستبيانًا عن الموضوع ما أإ

نظر ا(صياغة تقرير نهائي في هذا الصدد  ،التحضيري التقني على أساس أعمال المؤتمر ،يتولى بنفسه
  ). من النظام األساسي ٣٨من المادة  ٤الفقرة  -أعاله ) ج(

ألحكام ا ،المناقشة المفردة بموجب إجراء ،ئي لالتفاقيات والتوصيات واعتمادهاتتبع لدى البحث النها  )ه(
  . آنفًا )ي(إلى ) ح(٣الواردة في الفقرات من 

  مراجعة االتفاقيات والتوصيات

من النظام األساسي إجراءات مستقلة يجب اتباعها لمراجعة االتفاقيات  ٤٥إلى  ٤٣تتضمن المواد من  .٥
أعاله، ويرجع من  ٤و ٣لإلجراءات التي ورد وصفها في الفقرتين في جوهرها بيد أنها مماثلة . والتوصيات

استعرض مجلس اإلدارة ، ٢٠٠٢و ١٩٩٥وبين عامي  .حيث الممارسة إلى المواد ذاتها من النظام األساسي
االتفاقيات األساسية واتفاقيات  ء، باستثنا١٩٨٥قبل عام  العمل الدولية المعايير التي اعتمدتها منظمة جميع

اتفاقية، ومنها  ٧١تبّين أّن نتيجة هذا االستعراض، و. ، لتبيان ما إذا آانت تحتاج إلى مراجعةاإلدارة السديدة
الوثيقة ( "محدثة" معتبرة ، آانت١٩٨٥دة بعد عام االتفاقيات األساسية وتلك المعتم

GB.283/LILS/WP/PRS/4(.  وواصل مجلس اإلدارة عمله في تحديث االتفاقيات والتوصيات، وهناك
 .ويوصى بترويجها على نحو نشط" محدثة" ةاتفاقي ٨٢ اليوم

 إلغاء أو سحب االتفاقيات والتوصيات

تعديالت على دستور المنظمة مضيفًا ) ١٩٩٧يونيه / حزيران(ن اعتمد المؤتمر في دورته الخامسة والثماني .٦
لنظام من امكرر  ٤٥ومادة جديدة  ١١مادة جديدة (وللنظام األساسي للمؤتمر  ١٩١٠فقرة تاسعة إلى المادة 

في  يدفيإسهام أي قدم أو أنها لم تعد ت غايتهاإذا تبين أن االتفاقية فقدت "وتعتبر االتفاقية عتيقة ). األساسي
تزال هناك حاجة إلى تصديق واحد حتى ال  - من الدستور  ١٩من المادة  ٩الفقرة " (أهداف المنظمةتحقيق 

نظامه ) ١٩٩٧نوفمبر / تشرين الثاني( ٢٧٠وقد عدل مجلس اإلدارة في دورته . )يدخل هذا التعديل حيز النفاذ
بإدراج بند في جدول أعمال مكرر تحدد اإلجراء الخاص  ١٢الداخلي من خالل اعتماد مادة جديدة هي 
 ، في حينوينطبق إجراء اإللغاء على االتفاقيات سارية المفعول. المؤتمر يتعلق بإلغاء أو سحب الصكوك

ويغطى اإللغاء والسحب بنفس . السحب على االتفاقيات التي ليست سارية المفعول والتوصياتإجراء ينطبق 

 
في الوقت الذي يطلب فيه المكتب من الحكومات إبالغه بتعليقاتها على االتفاقيات والتوصيات المقترحة، يقوم باستشارة منظومة    ٨

األمم المتحدة والوآاالت المتخصصة األخرى بصدد أي أحكام مقترحة تؤثر في أوجه نشاط المنظمة أو المنظمات المعنية ويعرض 
مكرر من  ٣٩المادة (ة أو المنظمات على المؤتمر جنبًا إلى جنب مع التعليقات الواردة من الحكومات أي تعليقات من هذه المنظم

  ). النظام األساسي
  .أو البروتوآوالت   ٩
  انظر آذلك موقع منظمة العمل الدولية على شبكة الويب( ١٩٩٧انظر صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية،    ١٠

http://www.ilo.org/public/english/bureau/leg/amend/index.htm).  
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مكن للمؤتمر أن يشرع في سحب صك ما باالستناد إلى أحكام وهو أنه ي ،مع فارق وحيد ،الضمانات اإلجرائية
  .١١نظامه األساسي دون انتظار دخول التعديل الدستوري حيز التنفيذ

  اللغات المعتمدة

ويجوز للمكتب أن يضع ترجمات  ١٢يعتمد النصان األصليان الفرنسي واالنكليزي لالتفاقيات والتوصيات .٧
من النظام  ٤٢المادة (ترجمات ذات حجية في بلدانها اعتبار هذه الأمر لحكومات المعنية يعود لو .رسمية

 . ١٣)األساسي

 مراعاة الظروف الخاصة

 : من الدستور أيضًا على ما يلي ١٩تنص المادة  .٨

يراعي المؤتمر، وهو يصوغ أي اتفاقية أو توصية عامة التطبيق، وضع البلدان التي تكون ظروف   .٣
اع أخرى جوهريًا، بسبب مناخها أو عدم اآتمال تنظيمها الصناعي أو أي أوضالصناعة فيها مختلفة اختالفًا 

  . ما قد يعتبره ضروريًا من تعديالت لجعلها تتفق مع أحوال هذه البلدان خاصة، ويقترح

بما من الحكومات، ولهذا السبب، تطلب التقارير عن القوانين والممارسات واالستبيانات التي يعدها المكتب 
أعاله، أن تشير إلى الخصائص الوطنية التي قد يكون من شأنها جعل التطبيق العملي  ٤و ٣فقرتين يتفق مع ال

وفي استطاعة مندوبي . معالجة هذا األمرلللصكوك المزمعة أمرًا صعبًا؛ آما يطلب منها أن تقترح أساليب 
الظروف الوطنية الخاصة أصحاب العمل والعمال والحكومات إلى المؤتمر أن يسترعوا االنتباه أيضًا إلى 

  . التي ينبغي مراعاتها عند وضع معايير جديدة

  وسائل توفير المرونة

 :فهناك مثًال .١٤معايير العمل الدوليةللتوفير المرونة شتى استخدم المؤتمر وسائل  .٩

نة لبنود في اآلوولم يستخدم المؤتمر هذه ا. البنود التي تحدد مستويات معدلة بالنسبة لبلدان معينة  )أ(
  األخيرة؛

تتضمن مبادئ ) تستكمل بتوصية فيما بعدأو (إلى جانب توصية  اعتماد اتفاقية ترسي المبادئ األساسية،  )ب(
   ؛توجيهية بشأن التفاصيل التقنية والعملية للتنفيذ

ويمكن أن تحدد أساليب  -آأن تحدد مثًال أهداف السياسة االجتماعية  -تعريف المعايير بعبارات عامة   )ج(
مع مراعاة الظروف والممارسات ) القوانين واللوائح واالتفاقات الجماعية وما إلى ذلك(التطبيق 

   ؛العمالمنظمات الوطنية، غالبًا بعد استشارة منظمات أصحاب العمل و

عند التصديق عليها، ها فقط إلزامي إال على جزء من كلتقسيم االتفاقيات إلى أجزاء أو مواد، ال يوافق بش  )د(
  االجتماعية والقدرة على تنفيذها؛  مما يتيح توسيع نطاق االلتزامات في المستقبل مع تطور التشريعات

 
، ٥١، ٤٦، ٣١سحب االتفاقيات ذات األرقام ) ٢٠٠٠يونيه / حزيران -مايو / أيار(قرر المؤتمر في دورته الثامنة والثمانين    ١١
، ٣٨، ٣٧، ١٥، ١١، ٥، ١ذات األرقام (توصية  ٢٠سحب ) ٢٠٠٢يونيه / حزيران(ورته التسعين وقرر المؤتمر في د. ٦٦، ٦١
) ٢٠٠٤يونيه / حزيران(وفي دورته الثانية والتسعين ) ٧٣، ٧٢، ٦٦، ٦٥، ٦٤، ٦٣، ٥٩، ٥٦، ٥٤، ٥١، ٥٠، ٤٥، ٤٢، ٣٩

  ). ٩٦، ٧٤، ٧٠، ٥٨، ٤٦، ٤٣، ٣٦، ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٢٦، ٢١، ١٨، ١٦، ١٢، ٢ذات األرقام (توصية أخرى  ١٦سحب 
  . والبروتوآوالت   ١٢
  .انظر أيضًا األحكام الختامية في االتفاقيات والبروتوآوالت   ١٣
والفقرات المتصلة بالمرونة في نطاق االلتزامات وتطبيقها في ) ١٩٨٩نوفمبر / تشرين الثاني( GB.244/SC/3/3انظر الوثيقة    ١٤

  .٢٠٠٥ ة،العمل الدوليالدليل الخاص بصياغة صكوك منظمة 
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  فيها باختالف األجزاء المقبولة؛ تقسيم االتفاقيات إلى أجزاء بديلة يختلف مدى االلتزام أو مستواه  )ه(

ل البلدان بمعيار أدنى محدد حيث ال يكون هناك على سبيل بقبو) بصفة مؤقتة أحيانًا(البنود التي تسمح   )و(
المثال تشريعات بشأن موضوع االتفاقية قبل التصديق عليها أو حيث ال تكون المرافق االقتصادية أو 

  ة أو الطبية متطورة على نحو آاف؛اإلداري

لمناطق قليلة السكان أو المناطق باستبعاد فئات معينة من المهن أو المنشآت أو ا ،مثًال ،تسمحالبنود التي   )ز(
  متخلفة من نطاق تطبيق االتفاقية؛ال

على  ل االلتزامات المتعلقة باألشخاص المستخدمين في قطاعات اقتصادية معينةوالبنود التي تجيز قب  )ح(
  ؛حدة

من  البنود الموضوعة بهدف مسايرة التقدم المحرز في العلوم الطبية عن طريق العودة إلى أحدث طبعة  )ط(
  ستعراض في ضوء المعارف المتاحة؛أي عمل مرجعي أو اإلبقاء على مسألة من المسائل قيد اال

ما التصديق على االتفاقية ذاتها بقدر أآبر من إاعتماد بروتوآول اختياري ملحق باتفاقية ما ويتيح   )ي(
   ؛المرونة أو توسيع نطاق االلتزامات الناشئة عن االتفاقية

الواردة في اتفاقية ما والتي تراجع على نحو جزئي اتفاقية سابقة عن طريق إدخال التزامات بديلة البنود   )ك(
  . في حين تترك الباب مفتوحًا أمام التصديق على االتفاقية بشكلها غير المراجع ،أو أآثر حداثة

  االتفاقيات والتوصيات بوصفها المعايير الدنيا

 : من الدستور أيضًا على ما يلي ١٩تنص المادة  .١٠

ال يعتبر اعتماد المؤتمر ألي اتفاقية أو توصية، أو تصديق أي دولة عضو على أي اتفاقية، ماسًا بأي   .٨
اتاة من األحكام التي تنص ؤحال بأي قانون أو قرار تحكيم أو عرف أو اتفاق يكفل للعمال المعنيين أحكامًا أآثر م

  . اقية أو التوصيةعليها االتف

  العمالمنظمات استشارة منظمات أصحاب العمل و

من اتفاقية ) أ)(١(٥أعاله، تنص المادة  ٤و ٣النظام األساسي المشار إليها في الفقرتين  أحكامباإلضافة إلى  .١١
ات من التوصية بشأن المشاور) أ(٥، والفقرة )١٤٤رقم ( ١٩٧٦ ،)معايير العمل الدولية(المشاورات الثالثية 

، على إجراء مشاورات مع المنظمات الممثلة )١٥٢رقم ( ١٩٧٦ ،)العمل الدوليةأنشطة منظمة (الثالثية 
جدول أعمال  المدرجة في بنوداللعمال بشأن ردود الحكومات على االستبيانات المتعلقة بلألصحاب العمل و

 . المؤتمر وتعليقات الحكومة على النصوص المقترحة لمناقشة المؤتمر
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  عرض االتفاقيات والتوصيات على السلطات المختصة  -ثانيًا 

  االلتزامات الدستورية

ولة عضو إال إذا أرسلت صك تصديق يسجل حسب األصول لدى المدير ال يبدأ نفاذ االتفاقيات بالنسبة ألي د .١٢
على السلطات  ١بيد أن جميع الدول األعضاء ملزمة بعرض االتفاقيات والتوصيات. العام لمكتب العمل الدولي

 : من الدستور على ما يلي ١٩وتنص األحكام ذات الصلة من المادة . المختصةالوطنية 

  : قيةحين يتعلق األمر باتفا  .٥

   ؛تبلغ االتفاقية إلى جميع الدول األعضاء آيما تقوم بالتصديق عليها  )أ(

من الدول األعضاء بعرض االتفاقية على السلطة أو السلطات التي يقع الموضوع في مجال دولة تتعهد آل   )ب(
اختتام اختصاصها، بغية إصدار تشريع أو اتخاذ إجراء آخر، وذلك في غضون سنة على األآثر من تاريخ 

دورة المؤتمر، أو في أقرب وقت ممكن عمليًا إذا استحال القيام بذلك في غضون سنة ألسباب استثنائية 
   ؛على أال يتجاوز بأي حال ثمانية عشر شهرًا بعد اختتام دورة المؤتمر

ل جالمادة من أ تقوم الدول األعضاء بإبالغ المدير العام لمكتب العمل الدولي بالتدابير المتخذة عمًال بهذه  )ج(
عرض االتفاقية على السلطة أو السلطات المختصة، مع إيراد معلومات مفصلة عن السلطة أو السلطات 

  ؛التي اعتبرت مختصة وعن اإلجراءات التي اتخذتها

....  

  : حين يتعلق األمر بتوصية  .٦

شريع وطني أو أي طريق تبلغ التوصية إلى جميع الدول األعضاء لتنظر فيها بغية إنفاذها عن طريق ت  )أ(
  ؛آخر

من الدول األعضاء بعرض التوصية على السلطة أو السلطات التي يقع الموضوع في دولة تتعهد آل   )ب(
على األآثر من تاريخ مجال اختصاصها، بغية إصدار تشريع أو اتخاذ إجراء آخر، وذلك في غضون سنة 

استحال القيام بذلك في غضون سنة ألسباب  إذا اختتام دورة المؤتمر، أو في أقرب وقت ممكن عمليًا
  ؛استثنائية على أال يتجاوز بأي حال ثمانية عشر شهرًا بعد اختتام دورة المؤتمر

ل جتقوم الدول األعضاء بإبالغ المدير العام لمكتب العمل الدولي بالتدابير المتخذة عمًال بهذه المادة من أ  )ج(
المختصة المذآورة، مع إيراد معلومات مفصلة عن السلطة أو أو السلطات عرض التوصية على السلطة 

  ؛السلطات التي اعتبرت مختصة وعن اإلجراءات التي اتخذتها

....  

  : حين تكون الدولة اتحادية، تطبق األحكام التالية  .٧

، التخاذ في حالة االتفاقيات والتوصيات التي تعتبرها الحكومة االتحادية مالئمة، بحكم نظامها الدستوري  )أ(
األعضاء التي ليست دوًال إجراء اتحادي، تكون التزامات الدول االتحادية هي نفس التزامات الدول 

  اتحادية؛

، مةءفي حالة االتفاقيات والتوصيات التي تعتبرها الحكومة االتحادية، بحكم نظامها الدستوري، أآثر مال  )ب(
ظات أو الكانتونات المكونة لها منها إلجراء اتحادي، يكون إلجراء تتخذه الواليات أو المحافآليًا أو جزئيًا، 

  :التحاديةحكومة اعلى ال

وفقًا لدستورها ولدساتير الواليات أو المحافظات أو الكانتونات المعنية، ترتيبات فعالة  ،أن تتخذ  "١"
تكفل أن يتم عرض االتفاقيات والتوصيات المذآورة، على سلطات االتحاد أو الواليات أو 

محافظات أو الكانتونات المختصة بغية إصدار تشريع أو اتخاذ إجراء آخر، وذلك في غضون فترة ال
  شهرًا بعد اختتام دورة المؤتمر؛ ال تتجاوز ثمانية عشر

أو المحافظات أو الكانتونات المعنية، ترتيبات لعقد الواليات  حكوماتأن تتخذ، رهنًا بموافقة   "٢"
تحاد وسلطات الواليات أو المحافظات أو الكانتونات تهدف إلى أن مشاورات دورية بين سلطات اال

  م االتفاقيات والتوصيات المذآورة؛يتم، داخل الدولة االتحادية، اتخاذ إجراءات منسقة إلنفاذ أحكا
 

  . والبروتوآوالت نظرًا ألنها تشكل مراجعات جزئية لالتفاقيات ويمكن بالتالي أن تعتبر مماثلة لها   ١



 

8 Normes-HANDBOOK-Rev-2012-09-0146-Ar.docx 

أن تبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي بالتدابير المتخذة عمًال بهذه المادة من أجل عرض   "٣"
 لتوصيات المذآورة على سلطات االتحاد أو الواليات أو المحافظات أو الكانتوناتاالتفاقيات وا

المختصة، مع إيراد معلومات مفصلة عن السلطات التي اعتبرت مختصة وعن اإلجراءات التي 
  . ٢اتخذتها

....  

  مذآرة مجلس اإلدارة

توخيًا لتسهيل توحيد شكل عرض المعلومات التي ترسلها الحكومات عن التدابير المتخذة تطبيقًا لألحكام  .١٣
على ض االتفاقيات والتوصيات ربع االلتزاممذآرة بشأن أعاله، اعتمد مجلس اإلدارة  ١٢الواردة في الفقرة 
وتذآر  .٢٠٠٥٣مارس / آذار وقد اعتمد مجلس اإلدارة صيغة منقحة من المذآرة في .السلطات المختصة

آما تتضمن مقتطفات من تقارير لجنة الخبراء المعنية بتطبيق  ،المذآرة باألحكام ذاتها الواردة في الدستور
  ولجنة المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير ٤االتفاقيات والتوصيات

بهدف توضيح أهداف وغايات عرض  ٥
آما . باإلضافة إلى سلسلة من طلبات الحصول على معلومات ،وطبيعة هذا االلتزام ،االتفاقيات والتوصيات

التذآير أيضًا بالمشاورات الثالثية التي يتعين إجراؤها فيما يتصل بااللتزام بعرض الصكوك التي  جدري
   :٦ومضمون المذآرة هو آالتالي. الوطنية برلمانيةمجالس الاليعتمدها المؤتمر على 

  العرضاألهداف والغايات من    - أوًال 
وإذا . الهدف الرئيسي من العرض هو تشجيع التدابير على المستوى الوطني لتنفيذ االتفاقيات والتوصيات  )أ(

  . تعلق األمر باتفاقيات فإن العرض يهدف أيضًا إلى تشجيع التصديق عليها

والهدف من . تبقى للحكومات آامل الحرية القتراح أي إجراء تراه مناسبًا بشأن االتفاقيات والتوصياي  )ب(
العرض هو تشجيع آل دولة عضو على اتخاذ قرار سريع ومسؤول بخصوص الصكوك التي يعتمدها 

  .المؤتمر

وآانت إحدى غايات . االلتزام بالعرض عنصر أساسي من عناصر نظام المعايير في منظمة العمل الدولية  )ج(
تمدها المؤتمر وذلك بعرضها على هذا العرض، وال تزال، هي إحاطة الجمهور علمًا بالصكوك التي يع

  .برلمانيةهيئة 

يعزز االلتزام بالعرض العالقات بين منظمة العمل الدولية والسلطات المختصة ويحفز الحوار الثالثي على   )د(
  . المستوى الوطني

  طبيعة السلطة المختصة   -ثانيًا 
سلطة إصدار تشريع أو اتخاذ أي السلطة المختصة هي السلطة التي تملك، بمقتضى دستور آل دولة،   )أ(

  . إجراء آخر من أجل تنفيذ االتفاقيات والتوصيات

  .تكون السلطة المختصة عادة هي الهيئة التشريعية  )ب(

حتى عندما تكون صالحية التشريع في يد السلطة التنفيذية، بحكم دستور الدولة العضو، فليس هناك من   )ج(
من دستور منظمة العمل الدولية ومع الواقع العملي في جعل هيئة  ١٩تعارض مع روح أحكام المادة 

أو  -ة استشارية ويمكن للمناقشة في جمعي. استشارية، إذا وجدت، تدرس الصكوك التي يعتمدها المؤتمر
أن تكون عنصرًا هامًا في الدراسة الكاملة لمسألة ما، وإمكان تحسين التدابير المتخذة  -على األقل إبالغها 

على المستوى الوطني لتنفيذ الصكوك التي اعتمدها المؤتمر، وقد تؤدي في حالة االتفاقيات إلى قرار 
   .عليها بالتصديق

 
حين يكون موضوع االتفاقية داخًال في سلطات : "، من الدستور على ما يلي٣٥من المادة  ٤باإلضافة إلى ذلك تنص الفقرة    ٢

تقوم الدولة العضو المسؤولة عن العالقة الدولية لهذا اإلقليم بإحاطة حكومة اإلقليم علمًا باالتفاقية، في أقرب الحكم الذاتي إلقليم تابع، 
  ...".وقت ممكن، آيما تقوم الحكومة المذآورة بإصدار تشريع أو باتخاذ إجراء آخر 

  . ، المرفق األولGB.292/10(Rev.)و GB.292/LILS/1(Rev.)الوثيقتان     ٣
  . أدناه ٦٠إلى  ٥٨ظر فيما يتعلق بهذا األمر الفقرات من ان   ٤
  .أدناه ٦٣إلى  ٦١انظر فيما يتعلق بهذا األمر الفقرات من    ٥
  .٢٠٠٥مذآرة بشأن التزام العرض على السلطات المختصة، مكتب العمل الدولي، جنيف،    ٦
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استشارية من القيام بدراسة آاملة للقضايا التي تناولها ن إبالغ هيئة مّكنية، ُيفي حال عدم وجود هيئة برلما  )د(
ويضمن هذا اإلجراء تعريفًا واسعًا للجمهور بالصكوك، وهو أحد األهداف التي يرمي إليها . المؤتمر

  . االلتزام بالعرض

  مدى االلتزام بالعرض   - ثالثًا 
صكوك التي يعتمدها المؤتمر على السلطات المختصة، دون ال جميعااللتزام بعرض  ١٩تفرض المادة   )أ(

  .استثناء، ودون تمييز بين االتفاقيات والتوصيات

وبالنسبة  ،طبيعة المقترحات التي ستقدمها عند عرض الصكوكبفيما يتصل للحكومات مطلق الحرية   )ب(
الصكوك التزام الحكومات بعرض وال يعني . للشكل الذي تراه مناسبًا إلنفاذ الصكوك التي يعتمدها المؤتمر

  .على السلطات المختصة أي التزام باقتراح تصديق االتفاقيات أو قبول التوصيات

  شكل العرض   - رابعًا 
فإن  ،من الدستور ترمي إلى الحصول على قرار من السلطات المختصة ١٩لما آان من الواضح أن المادة   )أ(

السلطات ينبغي دائمًا أن يصحبه أو يعقبه بيان أو مقترحات تبين والتوصيات على هذه عرض االتفاقيات 
  .آراء الحكومة في اإلجراءات التي ينبغي اتخاذها بشأن الصكوك

وقت عرض االتفاقيات والتوصيات  - على الحكومات )  أ:  (والنقاط الرئيسية التي ينبغي مراعاتها هي  )ب(
أي تدابير يمكن أن تتخذ إلنفاذ هذه الصكوك، وإما أن  إما أن تبين - على السلطات التشريعية أو بعده

إتاحة الفرصة لطرح المسألة للنقاش داخل الهيئة )  ب(تقترح عدم اتخاذ أي إجراء أو تأجيل القرار؛ 
  . التشريعية

  الحدود الزمنية   - خامسًا 
والتي قد تتطلب من آل دولة توخيًا إلطالع السلطات الوطنية المختصة على آخر المعايير المعتمدة دوليًا   )أ(

اتخاذ إجراءات إلنفاذها على المستوى الوطني، ينبغي أن يتم العرض في أقرب وقت ممكن، وفي آل 
  .من الدستور ١٩األحوال خالل الحدود الزمنية المنصوص عليها في المادة 

المؤتمر على  يجب عرض النصوص التي يعتمدها ،من الدستور ١٩بمقتضى األحكام الشكلية للمادة   )ب(
شهرًا على األآثر  ١٨في بعض الحاالت االستثنائية في غضون السلطات المختصة في غضون سنة أو 

بل ينطبق آذلك على الدول  ،وال ينطبق هذا الحكم فقط على الدول غير االتحادية. بعد اختتام دورة المؤتمر
 بالنسبة لالتفاقيات والتوصيات التي ترى شهرًا إال ١٨االتحادية؛ وفي هذه الحالة األخيرة ال تنطبق فترة 

ومن أجل التأآد . الحكومة االتحادية أنها مالئمة إلجراءات من جانب الواليات أو المحافظات أو الكانتونات
ترى اللجنة أن من األصوب اإلشارة إلى  ،من مراعاة الدول األعضاء للحدود الزمنية المنصوص عليها

  . ات المؤتمر على السلطات المختصة عند إبالغ المدير العامالتاريخ الذي ُعرضت فيه قرار

  التزامات الدول االتحادية   - سادسًا 
من  ١٩من المادة " ١" )ب(٧تود اللجنة أن تبين أنه بمقتضى الفقرة  ،فيما يتعلق بالدول االتحادية

فإن على الحكومة، حينما يعتبر اتخاذ إجراءات من جانب الواليات أو المحافظات أو الكانتونات  ،الدستور
" السلطات المختصة"، أن تتخذ ترتيبات فعالة إلحالة االتفاقيات والتوصيات التي اعتمدها المؤتمر إلى "ًامالئم"

  . أو اتخاذ إجراء آخرفي الواليات أو المحافظات أو الكانتونات المعنية بغية إصدار تشريع 

  المشاورات الثالثية    - سابعًا 
 ١٩٧٦، )معايير العمل الدولية(بالنسبة للدول التي صادقت مسبقًا على اتفاقية المشاورات الثالثية   )أ(

يجب أن تجرى مشاورات فعالة بشأن االقتراحات المقدمة إلى السلطات المختصة عندما ) ١٤٤  رقم(
  ).١٤٤، من االتفاقية رقم )ب(١، الفقرة ٥المادة (اعتمدها المؤتمر  تعرض عليها الصكوك التي

تاح تففعالية المشاورات تفترض أن . لعمالاينبغي التشاور مسبقًا مع المنظمات الممثلة ألصحاب العمل و  )ب(
لتكوين رأيهم، قبل أن تضع  لممثلي أصحاب العمل والعمال في وقت آاٍف مسبقًا آل العناصر الالزمة

  .كومة صيغة نهائية لقرارهاالح

الرجوع إلى األحكام ذات الصلة في االتفاقية المذآورة وإلى  ١٤٤للدول التي لم تصادق على االتفاقية رقم   )ج(
  ).١٥٢رقم ( ١٩٧٦، )أنشطة منظمة العمل الدولية(أحكام توصية المشاورات الثالثية 

دالء برأيها بشكل مستقل بشأن اإلجراءات التي عمال اإللليطلب من المنظمات الممثلة ألصحاب العمل و  )د(
ويعد القيام بإجراء العرض فرصة مهمة للحوار بين السلطات . يجب اتخاذها بالنسبة للصكوك الجديدة

  .الحكومية والشرآاء االجتماعيين والبرلمانيين
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  لعماللإبالغ المنظمات الممثلة ألصحاب العمل و   -ثامنًا 
يجب إرسال المعلومات المبلغة للمدير العام بشأن العرض  ،من الدستور ٢٣المادة من  ٢بمقتضى الفقرة   )أ(

  . لعماللعلى السلطات المختصة آذلك إلى المنظمات الممثلة ألصحاب العمل و

لعمال من صياغة مالحظاتها بشأن ليهدف هذا الحكم إلى تمكين المنظمات الممثلة ألصحاب العمل و  )ب(
  . موضع البحثو التي يزمع أن تتخذ بشأن الصكوك اإلجراءات التي اتخذت أ

  إجراءات مكتب العمل الدولي

 رآيذتم التترسل نصوص االتفاقيات والتوصيات ما أن يقرها المؤتمر إلى الحكومات بخطاب دوري ي  )أ( .١٤
وترفق مذآرة مجلس اإلدارة بهذا الخطاب . من الدستور ١٩االلتزامات المقررة بموجب المادة بفيه 

 . لعماللوترسل نسخ من الوثائق ذاتها إلى المنظمات الوطنية ألصحاب العمل و. الدوري

، يرسل موضع البحثبمجرد انقضاء سنة واحدة على اختتام دورة المؤتمر التي اعتمدت فيها الصكوك   )ب(
إلى جميع الحكومات التي لم تقدم المعلومات  -مرفق بنسخة أخرى من المذآرة  -خطاب تذآير 

  .مطلوبةال

شهرًا من تاريخ اختتام دورة المؤتمر المذآورة دون تلقي المعلومات المطلوبة،  ١٨وبمجرد انقضاء   )ج(
  . يرسل خطاب تذآير آخر

يقوم المكتب، بناء على طلب لجنة الخبراء، بمجرد تلقيه المعلومات المتعلقة بعرض الصكوك على   )د(
من المعلومات والوثائق المطلوبة في مذآرة مجلس السلطات المختصة، بالتحقق مما إذا آانت تتض

بما في ذلك الردود على أي مالحظات أو طلبات مباشرة صادرة عن لجنة الخبراء ذاتها أو  -اإلدارة 
وإذا لم تكن متوفرة، يطلب المكتب، آإجراء إداري روتيني، من . مالحظات صادرة عن لجنة المؤتمر

وتدرس هيئات اإلشراف المسؤولة جوهر . والوثائق الناقصة الحكومة المعنية أن ترسل المعلومات
  .المعلومات المقدمة

  العمالمنظمات استشارة منظمات أصحاب العمل و

على استشارة  ١٥٢من التوصية رقم ) ب(٥والفقرة  ١٤٤من االتفاقية رقم  ٥من المادة ) ب(١تنص الفقرة  .١٥
المختصة فيما  أو السلطات حات التي تقدم إلى السلطةلعمال بشأن المقترلالمنظمات الممثلة ألصحاب العمل و
نهاية المذآرة المنقحة في ويطالب الجزء خامسًا من االستبيان الوارد . يتعلق بعرض االتفاقيات والتوصيات

 .الحكومات المعنية بإيضاح ما إذا آانت قد أجريت مشاورات ثالثية، وفي حالة إجرائها، إيضاح طبيعتها

  إبالغ المنظمات الممثلة ألصحاب العمل 
  لعمال والمالحظات المتلقاة منهالو

م آل حكومة بموافاة المنظمات بنسخ من المعلومات يامن الدستور على وجوب ق ٢٣من المادة  ٢تنص الفقرة  .١٦
رة، بأسماء ؛ وعليها أن تبلغ المكتب، بموجب الجزء سادسًا من مذآرة مجلس اإلدا١٩ها عمًال بالمادة التي قدمت

وتطلب المذآرة أيضًا من الحكومة أن تفيدها بأي . المنظمات التي وافتها بنسخ من المعلومات المذآورة
يزمع إنفاذه من الصكوك ما مالحظات تتلقاها من منظمات أصحاب العمل أو العمال فيما يتعلق بمدى إنفاذ أو 

 .المعروضة

  الملخص

على  ١٩ملخص بالمعلومات المقدمة بموجب المادة  يعرضمن الدستور على أن  ٢٣من المادة  ١تنص الفقرة  .١٧
  .)ألف ١جزء ال(رير الثالث قللت  آمرفقويرد هذا الملخص . الدورة التالية للمؤتمر
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  المساعدة المقدمة من المكتب

، بناء على ل من مكتب العمل الدوليأن تحصلعمال لوالمنظمات الممثلة ألصحاب العمل و يمكن للحكومات .١٨
على معلومات ونماذج من الوثائق التي تبين طريقة وفاء البلدان األخرى بااللتزام بعرض االتفاقيات طلبها، 

 . والتوصيات
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  التصديق على االتفاقيات وقبول االلتزامات  -ثالثًا 

  إجراءات التصديق

 : من الدستور على ما يلي ١٩تنص المادة  .١٩

٥.    

....  

تقوم الدولة العضو التي حصلت على موافقة السلطة أو السلطات التي يقع الموضوع في نطاق   )د(
اختصاصها، بإبالغ التصديق الرسمي على االتفاقية إلى المدير العام وباتخاذ ما يكون ضروريًا من 

 .اإلجراءات إلنفاذ أحكام االتفاقية

  شكل إبالغ التصديق

فلكل دولة أحكامها وممارستها الدستورية . ال يحدد الدستور أي اشتراطات معينة فيما يتعلق بشكل اإلبالغ .٢٠
 : ١بيد أنه توخيًا لتسجيل صك التصديق يجب أن يستوفي ما يلي. الخاصة بها

  يحدد بوضوح االتفاقية التي يتم التصديق عليها؛  )أ(

موقعة من قبل شخص يملك سلطة ) على الورق وليست صورة عنها أو نسخة منها(يكون وثيقة أصلية   )ب(
 ؛)آرئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو وزير الخارجية أو وزير العمل(التصرف باسم الدولة المعنية 

أن يبين بوضوح عزم الحكومة على أن تكون الدولة ملتزمة باالتفاقية المعنية وتعهدها بأن تستوفي   )ج(
من دستور منظمة  ١٩من المادة ) د(٥م االتفاقية، ويفضل أن ترد فيه إشارة خاصة إلى الفقرة أحكا

  .العمل الدولية

  اإلعالنات اإللزامية التي يتعين إدراجها 
  في صك التصديق أو إرفاقها به

وإذا لم يتلق المكتب . إما في صك التصديق ذاته وإما في وثيقة مرفقة به إعالناتتقتضي عدة اتفاقيات إصدار  .٢١
إلزامي أن يحدد نطاق  إعالنوفي بعض الحاالت، يكون من شأن . ال يمكن تسجيل التصديق اإلعالنهذا 

وفي جميع هذه األحوال يتعين النظر في موضوع . االلتزامات المقبولة أو أن يحدد مواصفات أساسية أخرى
أما . قبل إعداد صك التصديق وإدراج المعلومات الضرورية إما في صك التصديق ذاته أو إرفاقها به الناإلع

يزال باب  وال) ٢٠١٢(للمؤتمر  الواحدة بعد المائةحتى الدورة  والتي اعتمدت االتفاقيات موضع البحث
 : ٢فهي التاليةالتصديق عليها مفتوحًا 

  ؛٢من المادة ) ب(الفقرة  - ١٩٥٢، )المعايير الدنيا(جتماعي الضمان اال: ١٠٢االتفاقية رقم   "١"

 
وإذا . الدولييجب على الدوام إرسال صك التصديق إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي آي يصبح التصديق نافذًا في القانون    ١

ولكنها تكون دون أثر في النظام القانوني  الداخليفي نظامها القانوني " مصدقة"لم يتم ذلك، قد تعتبر دولة ما من الدول أن اتفاقية ما 
وتتعهد ... تصدق بموجب هذا الصك على االتفاقية ... إن حكومة : "ينبغي ألي صك تصديق أن يتضمن البيان التالي ولذا. الدولي

آما يتعين أن يكون الصك " من دستور منظمة العمل الدولية أن تفي بالتزاماتها في هذا الصدد ١٩من المادة ) د(٥بموجب الفقرة 
  . الدولة موقعًا من قبل شخص يملك حق التصرف باسم

، أن باب التصديق عليها ليس )١٤٧رقم ( ١٩٧٦، )المعايير الدنيا(تجدر المالحظة أيضًا فيما يتعلق باتفاقية المالحة التجارية    ٢
المطلوب  التعهدما لم تعط  ٥من المادة ) ١(مفتوحًا أمام الدول التي لم تستوف الشروط التي يخضع لها التصديق بموجب الفقرة 

  .٥من المادة  ٢قرة بموجب الف
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  ؛٣من المادة ) ٣(من الفقرة ) ج(عية الفقرة الفر - ١٩٦٠الحماية من اإلشعاعات،  :١١٥االتفاقية رقم   "٢"

  ؛٢٣من المادة ) ٣(الفقرة  -  ١٩٦٢، )الضمان االجتماعي(المساواة في المعاملة : ١١٨االتفاقية رقم   "٣"

  ؛٢من المادة ) ٢(الفقرة  -  ١٩٦٥، )العمل تحت سطح األرض(الحد األدنى للسن : ١٢٣التفاقية رقم ا  "٤"

  ؛٢من المادة ) ٢(الفقرة  -  ١٩٦٧إعانات العجز والشيخوخة والورثة، : ١٢٨االتفاقية رقم   "٥"

 ٣المادة  من) ٣(و) ٢(الفقرتان  - ١٩٧٠، )مراجعة(اإلجازة مدفوعة األجر : ١٣٢االتفاقية رقم   "٦"
  ؛١٥من المادة ) ٢(والفقرة 

  ؛٢المادة  - ١٩٧٣الحد األدنى للسن، : ١٣٨االتفاقية رقم   "٧"

من ) ٣(و) ٢(الفقرتان  -  ١٩٧٦، )البحارة(اإلجازات السنوية مدفوعة األجر : ١٤٦االتفاقية رقم   "٨"
  ؛٣المادة 

  ؛١٦لمادة من ا) ٢(الفقرة  - ١٩٨٥ ،إحصاءات العمل: ١٦٠االتفاقية رقم   "٩"

  ؛ ٤المادة  - ١٩٨٧، )مراجعة(الضمان االجتماعي للبحارة : ١٦٥االتفاقية رقم   "١٠"

من ) ١(الفقرة  - ١٩٩٢حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم، : ١٧٣االتفاقية رقم   "١١"
  ؛٣المادة 

  .٤من المادة  )٢(الفقرة  - ٢٠٠٠حماية األمومة، : ١٨٣االتفاقية رقم   "١٢"

  .١٠، الفقرة ٥- ٤المعيار ألف  -  ٢٠٠٦اتفاقية العمل البحري،   "١٣"

  اإلعالنات االختيارية التي يتعين إدراجها 
  في صكوك التصديق أو إرفاقها بها

ترغب الدولة المصدقة على ، وذلك فقط عندما إعالنإصدار ) والبروتوآوالت(تقتضي بعض االتفاقيات  .٢٢
يجب أن  وحيثما ينطبق هذا األمر .االستبعاد أو االستثناء أو التعديل المسموح بهااالتفاقية أن تستخدم حاالت 

من  إعالنوإذا تلقى المكتب صك التصديق دون أي : مشموًال في صك التصديق أو مرفقًا به اإلعالن يكون
ممكنًا فيما وال يكون االستبعاد أو االستثناء أو التعديل  ،هذا النوع، يسجل التصديق حسب األصول آما هو

والتي ال يزال ) ٢٠١٢(للمؤتمر  الواحدة بعد المائةأما االتفاقيات قيد البحث التي تم اعتمادها حتى الدورة . بعد
  باب التصديق عليها مفتوحًا

 : فهي التالية ٤

  ؛٩من المادة ) ١(الفقرة  - ١٩٤٦، )الصناعة(الفحص الطبي لألحداث : ٧٧االتفاقية رقم   "١"

  ؛٩من المادة ) ١(الفقرة  - ١٩٤٦، )المهن غير الصناعية(الفحص الطبي لألحداث : ٧٨ة رقم االتفاقي  "٢"

 
 ٢من المادة ) ١(عندما تصدق دولة عضو ما على هذه االتفاقية عليها أن ترسل إلى المكتب بيانًا تؤآد فيه بموجب الفقرة )  أ(   ٣

بصدد فرع الضمان االجتماعي أو فروعه التي قبلت بشأنها " تشريعًا ساريًا بالفعل يغطي رعاياها ضمن أراضيها"بأن لديها 
من ) ٤(ويجب إرسال تأآيد مماثل في حالة اإلخطار بقبول المزيد من االلتزامات بموجب الفقرة . امات الناشئة عن االتفاقيةااللتز

فرع من فروع الضمان االجتماعي التي  بأيعلى آل دولة عضو تقبل االلتزامات الناشئة عن االتفاقية فيما يتعلق ) ب. (٢المادة 
، أن ترسل إلى ٢من المادة ) ٦(من الفقرة ) ب(أو ) أ(ت من النوع الوارد في الفقرتين الفرعيتين ينص تشريعها بشأنه على إعانا

مماثل بشأن أي  بيانينبغي إرسال  ٢من المادة ) ٧(وبموجب الفقرة . يوضح هذه اإلعانات بيانًاالمكتب عند تصديقها على االتفاقية 
أو في غضون األشهر الثالثة التالية العتماد  ٢من المادة ) ٤(ية بموجب الفقرة إخطار الحق بقبول االلتزامات الناشئة عن االتفاق

إلزامية فإنها مع ذلك ألغراض اإلعالم وال يؤدي عدم القيام بها إلى إبطال التصديق أو  البياناتوإن آانت هذه . التشريع المالئم
  . اإلخطار

) ٢٥رقم ( ١٩٢٧، )الزراعة(واتفاقية التأمين الصحي ) ٢٤رقم ( ١٩٢٧، )الصناعة(تمت مراجعة اتفاقية التأمين الصحي    ٤
  ).١٣٠رقم ( ١٩٦٩باتفاقية الرعاية الطبية وإعانات المرض، 
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  ؛٧من المادة ) ١(الفقرة  -  ١٩٤٦، )المهن غير الصناعية(العمل الليلي لألحداث : ٧٩االتفاقية رقم   "٣"

 -  ١٩٩٥ امع وتوآولر؛ ب٢٥من المادة ) ١(الفقرة  - ١٩٤٧تفتيش العمل، : ٨١االتفاقية رقم   "٤"
  ؛٢من المادة  )١( الفقرة

  ؛٧من المادة ) ١(الفقرة  - ١٩٤٨، )مراجعة)(الصناعة(عمل األحداث ليًال : ٩٠االتفاقية رقم   "٥"

  ؛١٤من المادة ) ١(الفقرة  -  ١٩٤٩، )مراجعة(العمال المهاجرون : ٩٧االتفاقية رقم   "٦"

  ؛ ٣من المادة ) ١(الفقرة  - ١٩٥٢، )المعايير الدنيا(الضمان االجتماعي : ١٠٢االتفاقية رقم   "٧"

  ؛٣من المادة ) ١(الفقرة  - ١٩٥٧، )التجارة والمكاتب(الراحة األسبوعية : ١٠٦االتفاقية رقم   "٨"

  ؛٣المادة  من) ١(من الفقرة ) ب(الفقرة الفرعية  -  ١٩٥٨المزارع، : ١١٠االتفاقية رقم   )أ(  "٩"

  ؛١المادة  - ١١٠البروتوآول الخاص باالتفاقية رقم   )ب(

  ؛١٧من المادة ) ١(الفقرة  -  ١٩٦٣الوقاية من اآلالت، : ١١٩االتفاقية رقم   "١٠"

من ) ١(، والفقرة ٢من المادة ) ١(الفقرة  - ١٩٦٤إعانات إصابات العمل، : ١٢١االتفاقية رقم   "١١"
  ؛٣ المادة

 تان، والماد٤من المادة ) ١(الفقرة  - ١٩٦٧إعانات العجز والشيخوخة والورثة، : ١٢٨االتفاقية رقم   "١٢"
  ؛٣٩و ٣٨

) ١(، والفقرة ٢من المادة ) ١(الفقرة  -  ١٩٦٩الرعاية الطبية وإعانات المرض، : ١٣٠االتفاقية رقم   "١٣"
  ؛٤من المادة ) ١(، والفقرة ٣من المادة 

  ؛٥من المادة ) ٢(الفقرة  - ١٩٧٣الحد األدنى للسن، : ١٣٨االتفاقية رقم   "١٤"

  ؛١٦من المادة ) ١(الفقرة  - ١٩٧٥، )أحكام تكميلية(العمال المهاجرون : ١٤٣االتفاقية رقم   "١٥"

  ؛٢المادة  - ١٩٧٧، )تلوث الهواء، والضوضاء، واالهتزازات(بيئة العمل : ١٤٨االتفاقية رقم   "١٦"

  ؛٩من المادة ) ٢(الفقرة  -  ١٩٧٩، )النقل البري(ساعات العمل وفترات الراحة : ١٥٣االتفاقية رقم   "١٧"

، ٤من المادة ) ١(الفقرة  - ١٩٨٨النهوض بالعمالة والحماية من البطالة، : ١٦٨االتفاقية رقم   "١٨"
  ؛٥من المادة ) ٢(و) ١(والفقرتان 

من ) ٣(الفقرة  - ١٩٩٢عملهم، حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب : ١٧٣االتفاقية رقم   "١٩"
   ؛٣المادة 

  . ٩المادة  - ٢٠٠٣، )مراجعة(وثائق هوية البحارة : ١٨٥االتفاقية رقم   "٢٠"

  االتفاقيةنطاق تطبيق  اإلعالنات االختيارية بشأن

أعاله، يجوز لدولة عضو ما اختارت تقييد نطاق  ٢٢و ٢١بالنسبة لجميع الحاالت المشار إليها في الفقرتين  .٢٣
إعالن أو ويمكن القيام بذلك عن طريق إصدار  ،بيق االتفاقية أن تعدل هذا التقييد الحقًا أو تلغيه أو تسحبهتط

في وقت الحق حسبما يكون عليه  ٥من الدستور ٢٢إخطار أو بيان بنقض التقييد في تقرير يقدم بموجب المادة 

 
  .أدناه ٣٩إلى  ٣٤فيما يتعلق بهذه التقارير، انظر الفقرات من    ٥
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لتوسيع نطاق تطبيق  إعالناتوباإلضافة إلى ذلك، تنص االتفاقيات التالية على . الحال وفقًا لكل اتفاقية
 : ٦االتفاقية، تصدرها الدولة إما وقت التصديق على االتفاقية أو في أي وقت الحق آخر

  ؛٥من المادة ) ١(الفقرة  - ١٩٦٩، )الزراعة(تفتيش العمل : ١٢٩االتفاقية رقم   "١"

) ٦(و) ٥(و) ٤(الفقرات  -  ١٩٧٦، )البحارة(اإلجازات السنوية مدفوعة األجر : ١٤٦االتفاقية رقم   "٢"
  ؛٢من المادة 

  ؛١من المادة ) ٣(و) ٢(الفقرتان  - ١٩٩١، )الفنادق والمطاعم(ظروف العمل : ١٧٢االتفاقية رقم   "٣"

  ؛٣المادة  -  ١٩٧٦، )لمعايير الدنياا(المالحة التجارية : ١٤٧لالتفاقية رقم  ١٩٩٦بروتوآول عام   "٤"

  ؛٢المادة  - ١٩٩٥السالمة والصحة في المناجم، : ١٧٦االتفاقية رقم   "٥"

  ؛٢من المادة  ٧الفقرة  -  ١٩٩٧وآاالت االستخدام الخاصة، : ١٨١االتفاقية رقم   "٦"

  ؛٢من المادة  ٧الفقرة  - ٢٠٠٠حماية األمومة، : ١٨٣االتفاقية رقم   "٧"

  .٣المادة  -  ٢٠٠١السالمة والصحة في الزراعة، : ١٨٤ية رقم االتفاق  "٨"

  ).٣(و) ٢(الفقرتان  -  ٢٠٠٧العمل في قطاع صيد األسماك، : ١٨٨االتفاقية رقم   "٩"

  التصديق على البروتوآوالت

وباب التصديق عليه مفتوح أمام دولة . البروتوآول هو صك يراجع اتفاقية من االتفاقيات على نحو جزئي .٢٤
ويضفي . التزمت باالتفاقية المذآورة أو دولة تصدق عليها وتصبح ملزمة بها في الوقت ذاته سبق أن

اللذان اعتمدهما المؤتمر حتى اآلن قدرًا أآبر من المرونة بالفعل على االتفاقيتين اللتين يرتبطان  نالبروتوآوال
 : بهما وهما

  ؛١٩٤٨، )مراجعة)(لنساءا(العمل ليًال : ٨٩لالتفاقية رقم  ١٩٩٠بروتوآول عام   "١"

  .١٩٥٨المزارع، : ١١٠لالتفاقية رقم  ١٩٨٢بروتوآول عام   "٢"

  : وهناك ثالثة بروتوآوالت أخرى توسع نطاق تطبيق االلتزامات بموجب االتفاقيات التي تراجعها جزئيًا

  ؛)٨١رقم ( ١٩٤٧التفاقية تفتيش العمل،  ١٩٩٥بروتوآول عام   "٣"

  ؛)١٤٧رقم ( ١٩٧٦، )المعايير الدنيا(فاقية المالحة التجارية الت ١٩٩٦بروتوآول عام   "٤"

  .)١٥٥رقم ( ١٩٨١التفاقية السالمة والصحة المهنيتين،  ٢٠٠٢بروتوآول عام   "٥"

  عدم قبول التحفظات

بما في ذلك بعض األحكام التي ) أعاله ٩و ٨انظر الفقرتين (تتضمن االتفاقيات أحكامًا مختلفة تكفل مرونتها  .٢٥
الفقرات (حديدًا الدول المصدقة على االتفاقية من أن تقيد االلتزامات المترتبة على التصديق أو تقيدها تمّكن ت

 
لتزامات اتفاقية ما، وإن لم يكن هناك حكم الدولة العضو إلى توسيع نطاق ا تحديداتوال يشمل ذلك الحاالت التي قد تؤدي فيها    ٦

  .١١١من االتفاقية رقم  ١من المادة ) ب(١رسمي، آما هو الحال بالنسبة للفقرة  بإعالنخاص 
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؛ بيد أنه ال يجوز فرض قيود على االلتزامات المترتبة على اتفاقية ما خالف تلك المنصوص )٢٤إلى  ٢١من 
 .٧)التحفظاتأي ال تقبل (عليها بصورة خاصة 

  االلتزاماتتسجيل التصديقات وقبول 

تتضمن المواد الختامية في آل االتفاقيات أحكامًا بشأن قيام المدير العام بتسجيل التصديقات وإخطار الدول  .٢٦
من ميثاق األمم  ١٠٢األعضاء بها وإبالغ األمين العام لألمم المتحدة بتفاصيلها آي يسجلها وفقًا ألحكام المادة 

إلدارة ويجري إخطار الدول األعضاء بها عن طريق نشرها في وتبلغ جميع التصديقات إلى مجلس ا. المتحدة
وغيرها من وثائق قبول االلتزامات أو تعديلها المشار إليها في الفقرات من  اإلعالناتوتعالج . النشرة الرسمية

 . أعاله، بالطريقة ذاتها ٢٤إلى  ٢١

 بدء نفاذ االتفاقية 

أن يبدأ نفاذ  ١٩٢٨وجرت العادة في األغلب منذ عام  .تتضمن آل اتفاقية حكمًا يحدد طريقة بدء نفاذها .٢٧
االتفاقية بعد مضي اثني عشر شهرًا على تاريخ تسجيل التصديق الثاني عليها، ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة 

وتتضمن عدة اتفاقيات بحرية وبعض . لكل دولة من الدول بعد اثني عشر شهرًا من تاريخ التصديق عليها
أن  يتعينعلى سبيل المثال، حتى تدخل اتفاقية العمل البحري حّيز النفاذ، و .رى أحكامًا مختلفةاالتفاقيات األخ

في المائة من الحمولة  ٣٣ما ال يقل عن مجموع حصتها مثل يدولة عضوًا،  ٣٠يصدق عليها ما ال يقل عن 
 . دء نفاذهاوال يكون لالتفاقية أثر في القانون الدولي حتى ب. طنية اإلجمالية في العالمال

  االلتزامات المترتبة على التصديق

اتخاذ ما يكون ضروريًا من اإلجراءات "من الدستور  ١٩من المادة ) د(٥يقتضي االلتزام بموجب الفقرة  .٢٨
ويعني هذا األمر ضمان التنفيذ العملي فضًال عن اإلنفاذ عن طريق القانون . ٨اتفاقية مصدقة" إلنفاذ أحكام

 . لممارسة الوطنيةا تي تتوافق معاألخرى الوغير ذلك من الوسائل 

  إدراج أحكام االتفاقية في القانون الداخلي

ومع ذلك يظل من الضروري في تلك . يمنح الدستور في بعض البلدان قوة القانون الداخلي لالتفاقيات المصدقة .٢٩
 : الحاالت اتخاذ تدابير خاصة من أجل

  ين القوانين والممارسات الوطنية السابقة؛بين أحكام االتفاقية وب ضاربإلغاء أي ت  )أ(

مثل األحكام التي تنص على معالجة مسائل معينة ( ذاتية التنفيذإنفاذ أي أحكام من االتفاقية ال تكون   )ب(
بموجب القوانين أو اللوائح الوطنية أو على أن تبت فيها السلطات المختصة أو تتطلب ترتيبات إدارية 

   ؛)خاصة

  اع عقوبات عند االقتضاء؛النص على إيق  )ج(

أي أصحاب العمل والعمال ومفتشي العمل (التأآد من اطالع جميع المعنيين، أشخاصًا وسلطات   )د(
على إدراج أحكام االتفاقية في القانون ) والهيئات القضائية والمحاآم وجميع الهيئات اإلدارية األخرى

  .لحاجةالداخلي، والتأآد من إسداء المشورة لهم حيثما تدعو ا

 
  " اإلبادة الجماعية"انظر المذآرة التي قدمتها منظمة العمل الدولية إلى محكمة العدل الدولية في قضية    ٧

(ILO, Official Bulletin, Vol. XXXIV (1951), pp. 274-312). 
  . أدناه ٧٩إلى  ٧٥، انظر الفقرات من نقضهافيما يتعلق بإنهاء االلتزامات المترتبة على اتفاقية مصدقة عن طريق    ٨



 
 

17 Normes-HANDBOOK-Rev-2012-09-0146-Ar.docx 

  ومنظمات العمالاستشارة منظمات أصحاب العمل 

على التشاور مع المنظمات الممثلة ألصحاب  ١٥٢من التوصية رقم  ٥من الفقرة ) ج(تنص الفقرة الفرعية  .٣٠
بشأن إعداد وتنفيذ التدابير التشريعية أو غيرها من التدابير  ،مع مراعاة الممارسة الوطنية ،لعمالاالعمل و

ويسري هذا األمر بصورة خاصة فيما . والتوصيات - الرامية إلى تنفيذ االتفاقيات، وال سيما المصدق عليها 
 . يتعلق بتدابير تنفيذ األحكام المتعلقة بالمشاورة والتعاون مع ممثلي أصحاب العمل والعمال

  بعةاألقاليم التا

بشأن تطبيق أحكام االتفاقية على  إعالنمن الدستور على أن تقوم الدول األعضاء بتوجيه  ٣٥تنص المادة  .٣١
 . ٩األقاليم التابعة لها والتي تتولى هي ذاتها مسؤولية عالقاتها الدولية

  أثر االنسحاب من منظمة العمل الدولية

 : ر على ما يليمن الدستو ١من المادة ) الجملة األخيرة( ٥تنص الفقرة  .٣٢

حيثما تكون الدولة العضو قد صدقت على أي اتفاقية عمل دولية، ال يمس انسحابها هذا استمرار سريان ... 
  . جميع االلتزامات الناشئة عن االتفاقية أو المتصلة بها طوال المدة التي نصت عليها االتفاقية

  المعلومات بشأن التصديقات

فيه قائمة بالتصديقات حسب آل اتفاقية وآل دولة صدقت  درجي ١٠لمؤتمرينشر المكتب تقريرًا يقدم إلى ا .٣٣
آما تتوفر معلومات عن التصديقات على االتفاقيات ونقضها يجري تحديثها بشكل منتظم على موقع . عليها

  . المكتب على شبكة الويب

  

  

 
بأحكام جديدة فيما يتعلق باألقاليم التابعة يتعين  ٣٥، اعتمد المؤتمر صكًا لتعديل الدستور، فاستعيض عن المادة ١٩٦٤في عام    ٩

  .بيد أن صك التعديل هذا لم يدخل حيز النفاذ بعد. ١٩إدراجها في المادة 
  ).٢الجزء (التقرير الثالث    ١٠
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  التقارير عن االتفاقيات المصدقة  -رابعًا 

  االلتزام بتقديم التقارير

 : على ما يلي ١من الدستور ٢٢تنص المادة  .٣٤

من أجل إنفاذ  تتعهد آل دولة عضو بتقديم تقرير سنوي إلى مكتب العمل الدولي عن التدابير التي اتخذتها
ويتم إعداد هذه التقارير بالشكل الذي يحدده مجلس اإلدارة، متضمنة ما . أحكام االتفاقيات التي تكون طرفًا فيها

  .يطلبه من بيانات

  تقديم التقاريرنظام 

التقارير على نظام جديد لتقديم  ٢٠٠٢مارس / وآذار ٢٠٠١نوفمبر / وافق مجلس اإلدارة في تشرين الثاني .٣٥
ويجب تقديم التقارير بشأن االتفاقيات المصدقة إما . ٢لفترة خمس سنوات ٢٠٠٣اري المفعول في عام أصبح س

ما لم  ،أو آل خمس سنوات لجميع االتفاقيات األخرى اتفاقيات اإلدارة السديدةآل سنتين لالتفاقيات األساسية و
تمديد دورة س اإلدارة إمكانية لجم ناقش، ٢٠٠٧مارس / ارذوفي آ .فترات أقصرعلى  تكن مطلوبة تحديدًا

السديدة، بغية  اإلدارة من سنتين إلى ثالث سنوات فيما يتعلق باالتفاقيات األساسية واتفاقيات ،التقارير تقديم
هذه الدورة الجديدة لتقديم  ودخلت. اءخبريثقل آاهل الحكومات والمكتب ولجنة الالتخفيف من العبء الذي 

، هو حاليًا نترنتنظام جديد على اإل باإلضافة إلى ذلك، استهل ٢٠١٢.٣األولى عام للمرة حّيز النفاذ التقارير 
 .بالنسبة لعدد محدد من الدول األعضاء ٢٠١٢في مرحلة تجريبية، فيما يتعلق بتقديم التقارير لعام 

تب العمل وفقًا لنموذج التقرير الذي أقره مجلس إدارة مك المفصلةتوضع التقارير .  التقارير المفصلة  )أ(
إذا  لمفصتقرير لى تقديم إبادر هي ويطلب إلى الدول األعضاء أن ت .٤الدولي لكل اتفاقية من االتفاقيات

مثًال اعتماد تشريع جوهري جديد وغير (آانت هناك تغييرات هامة في تطبيق االتفاقية المصدق عليها 
  : أيضًا في الحاالت التالية مفصلةارير آما تطلب تق). ذلك من التغييرات التي تؤثر على تطبيق االتفاقية

 فيتطلب لجنة الخبراء تقارير مفصلة (حيث تطلب لجنة الخبراء أو لجنة المؤتمر ذلك صراحة   "١"
تطلب لجنة المؤتمر ذلك عند اعتماد  ، آماالطلب المباشر وأفي المالحظة توردها حاشية 

  ؛)استنتاجاتها

 
ديم التقارير عن تطبيق االتفاقيات المصدقة عن شتى االلتزامات األخرى الواردة في بتق ٢٢يختلف االلتزام بموجب المادة    ١

على نحو منتظم إلى مكتب ) من قبيل اإلحصاءات أو التقارير عن تفتيش العمل(االتفاقيات المفردة، إذ يقتضي تقديم المعلومات 
وتظل بمعزل عن التغيرات في نظام تقديم التقارير الوارد في  أما االلتزامات بموجب االتفاقيات المفردة فهي مستقلة. العمل الدولي

  .والذي جرى وصفه هنا ٢٢المادة 
  .٢٠٠٢مارس / في شهر آذارGB.283/LILS/6 و ٢٠٠١نوفمبر / في شهر تشرين الثاني GB.282/LILS/5 الوثيقتان   ٢

  : ما يلي ٢٠٠١فمبر نو/ بنظام تقديم التقارير، قرر مجلس اإلدارة في تشرين الثانيوفيما يتصل 
  الحفاظ على دورتي تقديم التقارير آل سنتين وآل خمس سنوات، والحفاظ على االتفاقيات الحالية الخاضعة لكال الدورتين؛   )أ(
 الموافقة على تجميع االتفاقيات األساسية وذات األولوية حسب البلدان وتبعًا لترتيبها األبجدي لغايات تقديم التقارير؛   )ب(
  الموافقة على ترتيب جميع االتفاقيات األخرى في مجموعات حسب مواضيعها لغايات تقديم التقارير؛  )ج(
إلغاء التقارير المفصلة عن االتفاقيات األساسية وذات األولوية ما لم تكن هناك تغييرات وما لم تطالب األجهزة اإلشرافية   )د(

  بذلك؛
سال تقرير مفصل إذا ما تعذر على الحكومة أن تقوم بالتزامها بإرسال تقرير إلغاء االشتراط التلقائي الذي ينص على إر  )ه(

  ؛ مبسط
  . إلغاء االشتراط التلقائي الذي ينص على إرسال تقارير ثانية مفصلة  )و(

لغايات على تجميع االتفاقيات حسب مواضيعها  - توخيًا لتنفيذ القرارات التي اتخذها  -  ٢٠٠٢مارس / ووافق مجلس اإلدارة في آذار
  .رفع التقارير لدورة السنوات الخمس وتوزيع مجموعات االتفاقيات على دورتي السنتين والخمس سنوات لغايات تقديم التقارير

  .١٤إلى  ١١، الفقرات  GB.310/LILS/3/2الوثيقة    ٣
  .  أدناه ٣٦، انظر الفقرة المفصلبمضمون التقرير فيما يتصل    ٤
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السنة التي تصبح فيها االتفاقية سارية المفعول  تليفي السنة التي  مفصليطلب تقرير أولي   "٢"
  . بعينهلبلد بالنسبة 

تطلب تقارير الحقة بصورة دورية بناًء على أحد األسس التالية، علمًا بأن لجنة .  التقارير المبسطة  )ب(
  :العادية لتقديم التقارير ةخارج الدور مفصلةالخبراء قد تطلب تقارير 

لالتفاقيات االثنتي  ثالث سنواتيطلب تقديم تقارير بصورة تلقائية آل .  الثالث سنوات دورة  "١"
تقديم وتقسم الطلبات على  .٥اتفاقيات اإلدارة السديدة اتفاقيات أساسية أوعشرة التالية والتي تعتبر 

أ الدول التي تبد التقارير من تشمل المجموعة األولى طلبات. ثالث مجموعاتالتقارير إلى 
تشمل المجموعة الثانية و). دي اإلنكليزيجحسب الترتيب األب( F إلى Aمن  أسماؤها بالحروف

أما المجموعة األخيرة فتضم الدول التي تبدأ . N إلى Gمن  فوالدول التي تبدأ أسماؤها بالحر
  .Z إلى Oمن  فوأسماؤها بالحر

  : االتفاقيات األساسية

  ؛ ٩٨رقم و ٨٧االتفاقيتان رقم :  الجماعيةوالمفاوضة الحرية النقابية   

  ؛١٠٥رقم و ٢٩االتفاقيتان رقم :  إلغاء العمل الجبري  

  ؛١١١رقم و ١٠٠االتفاقيتان رقم :  المساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص 

 .١٨٢رقم و ١٣٨االتفاقيتان رقم :  عمل األطفال 

 :اإلدارة السديدةتفاقيات ا

 ؛١٢٢رقم االتفاقية :  سياسة العمالة 

 ؛١٢٩رقم و ٨١االتفاقيتان رقم :  تفتيش العمل 

 .١٤٤االتفاقية رقم :  المشاورات الثالثية 

وفقًا  ،آل خمس سنوات لالتفاقيات األخرى ٦مبسطة يطلب تقديم تقارير .دورة الخمس سنوات  "٢"
مجموعات االتفاقيات التي تشمل  فيما يتصل ببعض ،ويطلب إلى الدول. مواضيعاللترتيبها حسب 

وفقًا لنفس التوزيع الذي يتبع فيه الترتيب  المبسطةتقاريرها أن تقدم  ،عددًا آبيرًا من الصكوك
  : اتفاقيات اإلدارة السديدةواألبجدي في االتفاقيات األساسية 

 ؛١٤١و ٨٤و ١١رقام ذات األاالتفاقيات :  )الزراعة، األقاليم التابعة(الحرية النقابية  

 ؛١٥٤و ١٥١و ١٣٥رقام ذات األ االتفاقيات:  العالقات الصناعية 

 ٧٩و ٧٨و ٧٧و ٥٩و ٣٣و ١٠و ٦و ٥رقام األ ذات االتفاقيات:  حماية األطفال واألحداث 
 ؛١٢٤و ١٢٣و ٩٠و

 ؛١٨١و ١٥٩و ٩٦و ٨٨و ٢رقام ذات األاالتفاقيات :  تعزيز العمالة 

 ؛١٤٢رقم و ١٤٠رقم االتفاقيتان :  التوجيه والتدريب المهنيان 

 ؛١٥٨االتفاقية رقم :  أمن العمالة 

 ؛١١٧رقم و ٨٢االتفاقيتان رقم :  السياسة االجتماعية 

 ؛١٧٣و ١٣١و ٩٩و ٩٥و ٩٤و ٢٦رقام ذات األاالتفاقيات :  األجور 

 
  .بصورة دورية يستعرض االتفاقيات التي يطلب بصددها تقارير آل ثالث سنواتأن يمكن لمجلس اإلدارة    ٥
  .أدناه ٣٧، انظر الفقرة المبسطلالطالع على مضمون التقرير    ٦
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 ١٣٢و ١٠٦و ١٠١و ٨٩و ٥٢و ٤٧و ٣٠و ١٤و ١رقام ذات األاالتفاقيات :  وقت العمل 
 ؛١٧٥و ١٧١و ١٥٣و

 ؛١٥٦االتفاقية رقم :  ذوو المسؤوليات العائليةالعمال  

 ؛١٤٣رقم و ٩٧االتفاقيتان رقم :  جروناالعمال المه 

 ١٢٠و ١١٩و ١١٥و ٦٢و ٤٥و ١٣رقام ذات األاالتفاقيات :  السالمة والصحة المهنيتان 
 ١٨٤و ١٧٦و ١٧٤و ١٧٠و ١٦٧و ١٦٢و ١٦١و ١٥٥و ١٤٨و ١٣٩و ١٣٦و ١٢٧و
 ؛ ١٨٧و

 ٤٤و ٤٢و ٢٥و ٢٤و ١٩و ١٨و ١٧و ١٢رقام ذات األالتفاقيات ا:  الضمان االجتماعي 
 ؛١٦٨و ١٥٧و ١٣٠و ١٢٨و ١٢١و ١١٨و ١٠٢و

 ؛١٨٣و ١٠٣و ٣رقام ذات األاالتفاقيات :  حماية األمومة 

 ؛١٦٠و ١٥٠و ٨٥و ٦٣رقام ذات األاالتفاقيات :  إدارة العمل 

 ٦٨و ٥٨و ٥٦و ٥٥و ٥٣و ٢٣و ٢٢و ١٦و ٩و ٨و ٧رقام ذات األاالتفاقيات :  البحارة 
 ١٦٤و ١٦٣و ١٤٧و ١٤٦و ١٤٥و ١٣٤و ١٣٣و ١٠٨و ٩٢و ٧٤و ٧٣و ٧١و ٦٩و
 ؛١٨٥و ١٨٠و ١٧٩و ١٧٨و ١٦٦و ١٦٥و

 ؛١٢٦و ١٢٥و ١١٤و ١١٣و ١١٢رقام ذات األاالتفاقيات :  األسماكصيادو  

 ؛١٥٢و ١٣٧و ٣٢و ٢٧رقام ذات األاالتفاقيات :  عمال الموانئ 

 ؛١٦٩رقم و ١٠٧االتفاقيتان رقم :  الشعوب األصلية والقبلية 

 .١٧٧و ١٧٢و ١٤٩و ١١٠رقام ذات األاالتفاقيات :  خاصة من العمال اتفئ 

واتفاقية العمل في قطاع صيد األسماك،  ٢٠٠٦لم تدخل حّيز النفاذ بعد اتفاقية العمل البحري، 
ة العمل وسوف تدخل اتفاقي). ١٨٩ رقم( ٢٠١١، لعمال المنزلييناواتفاقية ) ١٨٨رقم ( ٢٠٠٧
 .٢٠١٣أغسطس / آب ٢٠حّيز النفاذ بتاريخ  ٢٠٠٦، البحري

  : تطلب التقارير غير الدورية عن تطبيق اتفاقية مصدقة في الحاالت التالية.  التقارير غير الدورية  ) ج(

عندما تقوم لجنة الخبراء بطلب ذلك بمبادرة منها أو بناء على طلب من لجنة المؤتمر المعنية   "١"
  ؛المعاييربتطبيق 

عندما تكون لجنة الخبراء مدعوة إلى أن تنظر في متابعة اإلجراءات المقررة بموجب المادتين   "٢"
  ؛٧من الدستور أو أمام لجنة الحرية النقابية ٢٦و ٢٤

لعمال وتعتبر لجنة لحين ترد تعليقات من المنظمات الوطنية أو الدولية ألصحاب العمل أو   "٣"
كومة أو ي تقديم تقرير مفصل على ضوء التعليقات الواردة في رد الحالخبراء أن األمر يستدع
  لواقع أن الحكومة لم ترد؛

علمًا بأنه إذا تكرر (عندما ال يقدم أي تقرير أو ال يقدم أي رد على تعليقات هيئات اإلشراف   "٤"
لة على التخلف عن الرد أو حين يتضح أن الرد غير مالئم، يمكن للجنة الخبراء أن تبحث المسأ

  ).أساس المعلومات المتاحة

 
  . أدناه ٨٩إلى  ٨٠انظر في هذا الصدد الفقرات من    ٧
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ال تطلب التقارير  ٨مع مراعاة الشروط والتحفظات التي أبداها مجلس اإلدارة. اإلعفاء من تقديم التقارير  )د(
  .٩االتفاقيات المرآونةوال سيما  ،عن بعض االتفاقيات

  التقارير المفصلة

ويبين هذا النموذج . النموذج الذي أقره مجلس اإلدارة بالنسبة لكل اتفاقية المفصلينبغي أن يتبع التقرير  .٣٦
ويتضمن أسئلة خاصة فيما يتعلق ببعض . األحكام الجوهرية من االتفاقية التي يطلب تقديم المعلومات بشأنها

طريقة تطبيق الجوهرية، وهدفها المساعدة على إعداد المعلومات التي تمكن هيئات اإلشراف من تقييم  اماألحك
 : آما يتضمن النموذج العادي للتقارير أسئلة عن المسائل التالية. االتفاقية

ألحكام المماثلة وتقديم نسخ ينبغي سرد آل التشريعات المالئمة أو ا.  القوانين واللوائح وما إلى ذلك  )أ(
  .ما لم يكن قد سبق القيام بذلك -  عنها

تجيز عدة اتفاقيات لفئات معينة من الناس أو .  القيود المسموح بها االستبعاد واالستثناء وغير ذلك من  )ب(
ألنشطة اقتصادية أو لمناطق جغرافية محددة أن تستثنى من نطاق تطبيق االتفاقية، ولكنها تقتضي من 

مدى لجوئها إلى  ٢٢أول تقرير بموجب المادة أي دولة مصدقة تزمع استخدام هذه القيود أن تبين في 
أنه إذا لم تقرير معلومات في هذا الصدد على اعتبار  لومن األساسي بالتالي أن يتضمن أو .هذه القيود

وقد تقتضي االتفاقيات ذاتها إدراج معلومات في . يتضمن ذلك، لن يعود في اإلمكان استخدام هذه القيود
رغم ذلك، فيما يتعلق باألشخاص  ،، تشير إلى مدى إنفاذ االتفاقية٢٢التقارير التالية بموجب المادة 

  . المستثنين أو األنشطة أو المناطق المستثناة

، عن األحكام التشريعية أو التدابير لكل مادة بالنسبةينبغي إعطاء معلومات مفصلة، .  تنفيذ االتفاقية  )ج(
طبيق بشأن الت(وتقتضي بعض االتفاقيات إدراج معلومات خاصة في التقارير . األخرى التي تطبقها

  ). لالتفاقية أو لمواد معينة أو التطبيق في حاالت االستبعاد يالعمل

تطلب المعلومات بشأن أي أحكام دستورية تمنح االتفاقية المصدقة قوة القانون الوطني .  أثر التصديق  )د(
  .١٠وبشأن التدابير اإلضافية المتخذة لجعل االتفاقية نافذة

 
تفاقيات التي لم تعد على ما يبدو تتماشى على وقف طلب التقارير بشأن بعض اال - ١٩٩٦مارس / في آذار -أآد مجلس اإلدارة    ٨

). ١٩٨٥مارس / آذار -فبراير / شباط( ٢٢٩مع احتياجات الوقت الراهن، رهنًا بالشروط والضمانات التي وِضعت في الدورة 
  : على التالي GB.229/10/9من الوثيقة  ٤وتنص الفقرة 

ية من االتفاقيات المعنية، يمكن لمجلس اإلدارة أن يطلب من إذا حدث أن تغيرت الظروف وأآسبت أهمية متجددة ألي اتفاق  )أ(
  . جديد تقديم تقارير مفصلة عن تطبيقها

يظل لمنظمات أصحاب العمل والعمال مطلق الحرية في تقديم تعليقاتها على المشاآل التي تواجهها في الميادين المشمولة   )ب(
وبموجب اإلجراءات القائمة، تقوم لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات بالنظر في هذه . باالتفاقيات المعنية

  ). بما في ذلك تقديم تقرير مفصل(مات التي قد تعتبرها مالئمة التعليقات ويمكنها أن تطلب المعلو
على أساس المعلومات الواردة في التقارير العامة أو في أي وثائق أخرى تكون تحت تصرف  - يكون لللجنة مطلق الحرية   )ج(

تطلب معلومات بشأن تطبيق في أن تبدي في أي وقت من األوقات تعليقاتها وأن  -) آالنصوص التشريعية مثًال(لجنة الخبراء 
  .االتفاقيات المعنية، بما في ذلك إمكانية طلب تقرير مفصل

يظل حق التمسك باألحكام الدستورية المتعلقة بالشكاوى التي تقدمها الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال   )د(
  .فيما يخص االتفاقيات موضع البحث حقًا ال مساس به) ٢٦و ٢٤المادتان (

، ١٥، ٤االتفاقيات ذات األرقام : جرى وضع االتفاقيات الخمس والعشرين التالية جانبًا ولم تعد تطلب تقارير منتظمة بصددها   ٩
وال . ١٠٤، ٩١، ٨٦، ٦٧، ٦٥، ٦٤، ٦٠، ٥٠، ٤٩، ٤٨، ٤٤، ٤٣، ٤١، ٤٠، ٣٩، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٤، ٢٨، ٢١، ٢٠

  . م القانونية للدول األعضاء التي صدقت عليهاتأثير لوضع هذه االتفاقيات جانبًا على النظ
، ٣١االتفاقيات ذات األرقام : االتفاقيات التي تم سحبها -من الدستور  ٢٢وال تخضع االتفاقيات التالية لتقديم التقارير بموجب المادة 

؛ ١٠٩، ٩٣، ٧٦، ٧٥، ٧٢، ٧٠، ٥٧، ٥٤االتفاقيات ذات األرقام : االتفاقيات التي لم تدخل حيز التنفيذ: ٦٦، ٦١، ٥١، ٤٦
  . ١١٦ورقم  ٨٠االتفاقيتان رقم : االتفاقيات بشأن المواد الختامية

  . في سياق فحص االتفاقيات المدرجة في الجدول المرفق بهذا الصك ٨٣وفضًال عن ذلك، يجري اإلشراف على االتفاقية رقم 
  . أعاله ٢٩انظر الفقرة    ١٠
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نت لجنة الخبراء أو لجنة المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير قد أبدت إذا آا  .هيئات اإلشراف تعليقات  )ه(
فينبغي أن يتضمن التقرير بيانًا عن اإلجراءات المتخذة وأن يقدم  ،تعليقات أو طلبت معلومات

  . المعلومات المطلوبة

وإنفاذ القوانين واللوائح ذات الصلة  إدارةالحكومات أن تحدد السلطات المسؤولة عن  إلىيطلب .  اإلنفاذ  )و(
فق نسخ من تقارير هذه السلطات أو أن ويمكن أن تُر. وما إلى ذلك، وأن تقدم معلومات عن أنشطتها

  . إذا سبق أن قدمت ،يشار إليها

 الحكومات أن تقدم إما نسخة من القرارات المتصلة باالتفاقية إلىيطلب .  القرارات القضائية أو اإلدارية  )ز(
  . أو موجزًا عنها

يطلب إلى الحكومات تبيان التدابير المتخذة نتيجة للمساعدة أو المشورة التي تقدم في .  التعاون التقني  )ح(
  .العمل الدولية إطار مشاريع التعاون التقني لمنظمة

مرفقًا بمقتطفات  الحكومات أن تقدم تقييمًا عامًا لطريقة تطبيق االتفاقية، يكونإلى يطلب .  التقييم العام  )ط(
من أي تقارير رسمية أو إحصاءات عن العمال الذين يشملهم التشريع أو االتفاقات الجماعية، وتفاصيل 

  . مخالفات التشريعات والدعاوى وما إلى ذلك

ينبغي تقديم معلومات آاملة في هذا الصدد، .  العمالمنظمات مالحظات منظمات أصحاب العمل و  )ي(
  .١١الحكومات من ردودبكل رد تكون مرفقة 

ينبغي أن تذآر في التقرير .  العمالمنظمات إرسال نسخ من التقارير إلى منظمات أصحاب العمل و  )ك(
   .١٢أسماء المنظمات التي أرسلت إليها نسخ من التقارير

  التقارير المبسطة

 : يقتصر مضمون هذه التقارير على ما يلي .٣٧

تفصيالت آاملة آرد على أية أسئلة أثيرت في تعليقات لجنة :  الردود على تعليقات هيئات اإلشراف  )أ(
  ).المباشرة طلباتالمالحظات وال(الخبراء فيما يتصل بتطبيق االتفاقية 

معلومات عن حدوث أي تغييرات في التشريع والممارسة تؤثر على :  القوانين واللوائح وما إلى ذلك  )ب(
إذا آانت التغييرات هامة، توجب تقديم تقرير (رها تطبيق االتفاقية وعن طبيعة هذه التغييرات وأث

  ).مفصل

المعلومات اإلحصائية أو غير ذلك من المعلومات والبيانات التي تقررها االتفاقية قيد :  تنفيذ االتفاقية  )ج(
  ).لوبة عن أي استثناءات مسموح بهابما في ذلك المعلومات المط(البحث 

ذآر منظمات أصحاب العمل  : العمالمنظمات منظمات أصحاب العمل وإرسال نسخ من التقارير إلى   )د(
  .التي أرسلت إليها نسخ من التقرير المبسط ومنظمات العمال

نص أي من المالحظات الواردة من منظمات :  العمالمنظمات مالحظات منظمات أصحاب العمل و  )ه(
 هذه النصوص التقرير المبسط، ما لم تكنالعمال التي أرسلت إليها نسخة من منظمات أصحاب العمل و

  . قد أرسلت إلى المكتب من قبل، وأية تعليقات ترغب الحكومة في إبدائها على المالحظات المتلقاة

 
  . أدناه ٤١انظر الفقرة    ١١
  . أدناه ٤٠ر الفقرة انظ   ١٢
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  اعتماد إجراء متابعة جديد تخصيصي

المعنية بتطبيق  لجنة المؤتمرقررت ، ٢٠٠٥يونيه / حزيرانفي خالل انعقاد الدورة الثالثة والتسعين للمؤتمر  .٣٨
 بااللتزاملدول األعضاء ا من جانب بمساعدة من المكتب، تعزيز المتابعة في حاالت اإلخالل الخطير المعايير،

. ، بغية إيجاد حلول مناسبة لكل حالة على حدةالمتصلة بالمعاييرتقديم التقارير وغير ذلك من االلتزامات ب
 ةباإلشارة بصورة خاصاللتزام بتقديم التقارير، باخالل المحددة ويعدد آل سنة تقرير لجنة المؤتمر حاالت اإل

 :إلى ما يلي

  ر بشأن تطبيق االتفاقيات المصدقة؛ين أو أآثنتإرسال التقارير منذ س عدم  –

  ى بشأن تطبيق االتفاقيات المصدقة؛التقارير األول إرسالعدم   –

  ؛اءخبرردًا على تعليقات لجنة ال تإرسال المعلوما عدم  –

  ؛على األقل، إلى السلطات المختصة تعدم تقديم الصكوك التي اعتمدها المؤتمر خالل سبع دورا  –

  .إرسال التقارير منذ السنوات الخمس األخيرة بشأن االتفاقيات غير المصدقة والتوصيات عدم  –

  العمالمنظمات استشارة منظمات أصحاب العمل و

على استشارة المنظمات  ١٥٢من التوصية رقم ) ه(٥والفقرة  ١٤٤من االتفاقية رقم ) د)(١(٥تنص المادة  .٣٩
لعمال بشأن المسائل المترتبة على التقارير التي يتعين تقديمها عن االتفاقيات لالممثلة ألصحاب العمل و

 .المصدقة

  ومنظمات العمالإرسال التقارير إلى منظمات أصحاب العمل 

لعمال لالدولة بموافاة المنظمات الممثلة ألصحاب العمل وم من الدستور على قيا ٢٣من المادة  ٢تنص الفقرة  .٤٠
ما قبل وضع الصيغة إويمكن للدول أن تقوم بذلك . بنسخ من جميع التقارير عن تطبيق االتفاقيات المصدقة

النهائية للتقرير، داعية المنظمات إلى إبداء تعليقاتها التي يمكن عند ذلك أخذها بعين االعتبار، أو في الوقت 
وبأي حال من األحوال، على الحكومات أن تذآر عند . ته الذي ترسل فيه التقارير إلى مكتب العمل الدوليذا

ويجوز لتلك . إرسال تقاريرها إلى مكتب العمل الدولي أسماء المنظمات التي وافتها بنسخة من هذه التقارير
 . ات المصدقةبدائها بشأن تطبيق االتفاقيإالمنظمات أن تبدي أي مالحظات ترغب في 

  ومنظمات العمالمالحظات منظمات أصحاب العمل 

يمكن لمنظمة ما أن ترسل مالحظاتها إلى الحكومة مباشرة، فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية مصدقة أو تشريع ذي  .٤١
. ويمكن لهذه المالحظات أن تتناول بصورة خاصة تقريرًا من تقارير الحكومة آما يمكن أال تتناوله. صلة

في تقرير الحكومة، مرفقة برد  - حظات بما في ذلك طبعًا نسخة من المال -وينبغي أن ترسل التفاصيل بكاملها 
وفي هذه الحالة، : الحكومة إن وجد، وبالمقابل يمكن ألي منظمة أن ترسل مالحظاتها مباشرة إلى المكتب

 . آما يرسل في الوقت ذاته نسخة إلى الحكومة المعنية بحيث تتمكن من الرد ،يرسل المكتب إشعارًا باالستالم

  ١٣فيما يخص طلب التقارير إجراءات منظمة العمل الدولية

فبراير من / ترسل خطابات طلب التقارير عن تطبيق االتفاقيات المصدقة إلى الحكومات في شهر شباط  )أ( .٤٢
عنها؛ آما ترفق بنماذج  المبسطةوالمفصلة آل سنة، وترفق بقائمة االتفاقيات التي يجب تقديم التقارير 

 
  . أدناه ٥٩التقارير في الفقرة  ببحث  يرد وصف لإلجراءات الخاصة   ١٣
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واستبيانات أقصر في حالة التقارير ؛ المفصلةالتقارير التي اعتمدها مجلس اإلدارة في حالة التقارير 
؛ ونسخ من المالحظات والطلبات المباشرة الصادرة عن لجنة الخبراء والتي يجب إرسال المبسطة

ة المؤتمر ها إلى لجنبصددالردود عليها؛ ونسخ عن أي مناقشة ألي حالة فردية يجب تقديم تقرير 
آما . المعنية بتطبيق المعايير؛ ومذآرات إرشادية بشأن المسائل الواجب مراعاتها عند إعداد التقارير

والصادرة عن لجنة الخبراء، إلى المنظمات  ،ترسل نسخ من طلبات التقارير والتعليقات المتصلة بها
 .لعماللالوطنية ألصحاب العمل و

واألول  يونيه/ ب أن يتلقى المكتب التقارير آل سنة بين األول من حزيرانوفقًا لقرار مجلس اإلدارة، يج  )ب(
وترسل خطابات تذآير إلى الحكومات التي ال ترسل تقاريرها . ١٤سبتمبر على أقصى تقدير/ من أيلول

. يونيه للمؤتمر/ في الوقت المحدد، ويمكن أن تثار المسألة مع المندوبين الحكوميين في دورة حزيران
االتصال  يسهّلواأن  وألخصائيي المعايير في الميدانمنظمة العمل الدولية ل الميدانية مكاتبلل غيينبآما 

  . بالحكومات المعنية

استجابة لطلب لجنة الخبراء، يقوم المكتب عند تلقي تقارير الحكومات بالتحقق مما إذا آانت تتضمن   )ج(
وجهتها لجنة الخبراء نفسها أو مالحظات  معلومات ووثائق ردًا على أي مالحظات أو طلبات مباشرة

انتباه وإذا لم تتضمن ذلك، يقوم المكتب، دون أن يدخل في جوهر المسألة، باسترعاء . لجنة المؤتمر
ويطلب من المكتب أيضًا، عندما ال تكون تقارير الحكومات . الحكومة المعنية إلى ضرورة إرسال رّد

صاءات أو غيرها من الوثائق ذات الصلة بالموضوع والتي ال معنية مرفقة بنسخ من التشريعات واإلحال
وتنظر . يمكن الحصول عليها خالف ذلك أن يرسل إليها خطابًا يطلب منها فيه أن ترسل هذه الوثائق

  . هيئات اإلشراف المسؤولة في موضوع المعلومات المقدمة

  ملخص

لتقارير عن تطبيق االتفاقيات المصدقة لملخص  عرضمن الدستور على وجوب  ٢٣من المادة  ١تنص الفقرة  .٤٣
. )ألف ١الجزء ( التقرير الثالثالملخص في شكل جداول ملخصة في  ارد هذيو. االجتماع التالي للمؤتمرعلى 

باستنساخ التقارير عن ) بواسطة أمانة اللجنة المعنية بتطبيق المعايير(وباإلضافة إلى ذلك، يقوم المكتب 
  . الطلب دطالع عليها في المؤتمر، عنالرة آي يتاح ااالتفاقيات المصدقة المتوف

 

 
  . وينبغي أن تغطي التقارير الفترة المنتهية عند تاريخ إرسالها. يمكن للحكومات أن تقدم تقاريرها دفعة واحدة أو على دفعات   ١٤
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  ٢٢الدورات المقترحة لتقديم التقارير بموجب المادة 

  لغايات تقديم التقارير  الخمسسنوات الودورة  السنوات الثالثدورة  على ١االتفاقيات وزيع مجموعاتت
 )اإلنكليزيالترتيب األبجدي حسب (

2010201120122013 201420152016 2017 
 )الفترة من سنتين إلى ثالث سنوات يدمدت( ٢٢بموجب المادة ) االتفاقيات األساسية واتفاقيات اإلدارة السديدة(دورة تقديم التقارير من ثالث سنوات   

الحرية النقابية والمفاوضة 
 الجماعية

C.87, C.98  
)Zإلى  Kأسماء البلدان من (

الحرية النقابية والمفاوضة 
  الجماعية

C.87, C.98  
)Jإلى  Aأسماء البلدان من (

C.87, C.98 
)Zإلى  Oمن  البلدان أسماء(

المبادئ والحقوق (
 )األساسية في العمل

C.87, C.98  
)Fإلى  Aأسماء البلدان من (
المبادئ والحقوق (

 )األساسية في العمل

C.87, C.98 
)Nإلى  G من البلدان أسماء(
المبادئ والحقوق (

 )األساسية في العمل

C.87, C.98 
)Zإلى  Oمن  البلدان أسماء(
  المبادئ والحقوق( 
 )األساسية في العمل 

C.87, C.98  
 )Fإلى  Aأسماء البلدان من (
  المبادئ والحقوق( 
 )األساسية في العمل 

C.87, C.98 
)Nإلى   Gمن البلدان أسماء(
  المبادئ والحقوق( 
 )األساسية في العمل 

  تكافؤ الفرص والمساواة 
 في المعاملة

C.100, C.111  
)Zإلى  Kأسماء البلدان من (

  تكافؤ الفرص والمساواة 
   في المعاملة

C.100, C.111  
)Jإلى  Aأسماء البلدان من (

C.100, C.111 
)Fإلى  Aأسماء البلدان من (
  والحقوقالمبادئ ( 
 )األساسية في العمل 

C.100, C.111 
)Nإلى   Gمن البلدان أسماء(
المبادئ والحقوق (

 )األساسية في العمل

C.100, C.111 
)Zإلى  Oمن  البلدان أسماء(
المبادئ والحقوق (

 )األساسية في العمل

C.100, C.111 
)Fإلى  Aأسماء البلدان من (
  المبادئ والحقوق( 
 )العملاألساسية في  

C.100, C.111  
)Nإلى   Gمن البلدان أسماء(
  المبادئ والحقوق( 
 )األساسية في العمل 

C.100, C.111  
)Zإلى  Oمن  البلدان أسماء(
  المبادئ والحقوق( 
 )األساسية في العمل 

 C.29, C.105 العمل الجبري
 ,C.138وعمل األطفال

C.182  
)Jإلى  Aأسماء البلدان من (

 C.29, C.105 العمل الجبري
 ,C.138األطفال وعمل

C.182  
)Zإلى  Kأسماء البلدان من (

C.29, C.105, C.138, 
C.182  

)Nإلى G  من البلدان أسماء(
  المبادئ والحقوق( 
 )األساسية في العمل 

C.29, C.105, C.138, 
C.182  

 )Zإلى  Oمن  البلدان أسماء(
المبادئ والحقوق (

 )األساسية في العمل

C.29, C.105, C.138, 
C.182  

)Fإلى  Aأسماء البلدان من (
المبادئ والحقوق (

 )األساسية في العمل

C.29, C.105, C.138, 
C.182  

)Nإلى G  من البلدان أسماء(
  المبادئ والحقوق( 
 )األساسية في العمل 

C.29, C.105, C.138, 
C.182  

 )Zإلى  Oمن  البلدان أسماء(
المبادئ والحقوق ( 

 )األساسية في العمل

C.29, C.105, C.138,  
C.182  

)Fإلى  Aأسماء البلدان من (
  المبادئ والحقوق( 
 )األساسية في العمل 

  C.144 المشاورات الثالثية
)Zإلى  Kأسماء البلدان من (

  C.144 المشاورات الثالثية
 )Jإلى  Aأسماء البلدان من (

C.144 
)Nإلى  G من البلدان أسماء(
 )الحوار االجتماعي( 

C.144  
)Fإلى  Aأسماء البلدان من (
 )الحوار االجتماعي(

C.144 
)Zإلى  Oمن  البلدان أسماء(
 )الحوار االجتماعي(

C.144 
)Nإلى  G من البلدان أسماء(
 )الحوار االجتماعي( 

C.144  
 )Fإلى  Aأسماء البلدان من (
 )الحوار االجتماعي( 

C.144 
)Zإلى  Oمن  البلدان أسماء(
 )الحوار االجتماعي( 

 تفتيش العمل
C.81, C.129 

)Jإلى  Aأسماء البلدان من (

 تفتيش العمل
C.81, C.129 

)Zإلى  Kأسماء البلدان من (

C.81 and C.129
)Fإلى  Aأسماء البلدان من (
 )الحوار االجتماعي( 

C.81 and C.129
)Zإلى  Oمن  البلدان أسماء(
 )الحوار االجتماعي(

C.81 and C.129
)Nإلى  G من البلدان أسماء(
 )الحوار االجتماعي(

C.81 and C.129
)Fإلى  Aأسماء البلدان من (
 )الحوار االجتماعي( 

C.81 and C.129 
)Zإلى  Oمن  البلدان أسماء(
 )الحوار االجتماعي( 

C.81 and C.129 
)Nإلى   Gمن البلدان أسماء(
 )الحوار االجتماعي( 

 
 -؛ االتفاقيات التي لم تدخل حيز التنفيذ ٦٦، ٦١، ٥١، ٤٦، ٣١وهي االتفاقيات ذات األرقام  -االتفاقيات المسحوبة : من الدستور ٢٢لم تدرج االتفاقيات التالية في الجدول ألنها ال تخضع للتقارير التي يتعين تقديمها بموجب المادة    ١

وفضًال عن ذلك، يمارس اإلشراف على االتفاقية . ١١٦ورقم  ٨٠وهما االتفاقيتان رقم  - ؛ االتفاقيات بشأن المواد الختامية ١٨٩، ١٨٨، واتفاقية العمل البحري، ١٠٩، ٩٣، ٧٦، ٧٥، ٧٢، ٧٠، ٥٧، ٥٤وهي االتفاقيات ذات األرقام 
، ٤٠، ٣٩، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٤، ٢٨، ٢١، ٢٠، ١٥، ٤االتفاقيات ذات األرقام : ات المرآونة التالية بين معقوفتين في الجدولويشار إلى االتفاقي. آجزء من اإلجراء اإلشرافي على االتفاقيات المدرجة في مرفق هذا الصك ٨٣رقم 
مفصلة بشأن هذه االتفاقيات تبعًا لمالحظات تقدمها منظمات أصحاب بيد أنه يمكن أن يلزم تقديم تقارير . وال تطلب تقارير منتظمة بشأن تطبيق االتفاقيات المرآونة. ١٠٤، ٩١، ٨٦، ٦٧، ٦٥، ٦٤، ٦٠، ٥٠، ٤٩، ٤٨، ٤٤، ٤٣، ٤١

  . العمل ومنظمات العمال
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2010201120122013 201420152016 2017 
 العمالة سياسة
C.122 

)Zإلى  Kأسماء البلدان من (

 سياسة العمالة
C.122 

)Jإلى  Aأسماء البلدان من (

C.122 
)Zإلى  Oمن  البلدان أسماء(
 )العمالة( 

C.122  
)Nإلى  G من البلدان أسماء(
 )العمالة(

C.122 
)Fإلى  Aأسماء البلدان من (
 )العمالة(

C.122 
)Zإلى  Oمن  البلدان أسماء(
 )العمالة( 

C.122  
)Nإلى  G من البلدان أسماء(
 )العمالة(

C.122 
)Fإلى  Aأسماء البلدان من (
 )العمالة(

  )دون تغيير( ٢٢بموجب المادة ) االتفاقيات التقنية(دورة تقديم التقارير لخمس سنوات   

 ناالسالمة والصحة المهنيت
)Jإلى  Aأسماء البلدان من (

 الضمان االجتماعي
)Zإلى  Kأسماء البلدان من (

 الضمان االجتماعي
)Jإلى  Aأسماء البلدان من (
 )الحماية االجتماعية( 

  وقت العمل
 )الحماية االجتماعية(

ناالسالمة والصحة المهنيت
)Zإلى  Kأسماء البلدان من (
 )الحماية االجتماعية(

ناالسالمة والصحة المهنيت
)Jإلى  Aأسماء البلدان من (
 )الحماية االجتماعية(

 الضمان االجتماعي
)Zإلى  Kأسماء البلدان من (
 )الحماية االجتماعية(

 الضمان االجتماعي
)Jإلى  Aأسماء البلدان من (
 )الحماية االجتماعية( 

  البحارة
)Zإلى  Kأسماء البلدان من (

 حماية األطفال والشباب
)Jإلى  Aأسماء البلدان من (

  والشبابحماية األطفال 
)Zإلى  Kأسماء البلدان من (
  ذات صلة بالمبادئ( 
  والحقوق األساسية  
 )في العمل 

  السياسة االجتماعية
 )الحماية االجتماعية(

  البحارة
)Jإلى  Aأسماء البلدان من (
 )غير مصنف(

  البحارة
)Zإلى  Kأسماء البلدان من (
 )غير مصنف(

  حماية األطفال والشباب
 )Jإلى  Aأسماء البلدان من (
  ذات صلة بالمبادئ(
  والحقوق األساسية  
 في العمل 

  حماية األطفال والشباب 
)Zإلى  Kأسماء البلدان من (
  ذات صلة بالمبادئ( 
  والحقوق األساسية  
 في العمل 

  تعزيز العمالة
)Jإلى  Aأسماء البلدان من (

 األجور
)Jإلى  Aأسماء البلدان من (

 األجور
)Zإلى  Kأسماء البلدان من (
 )الحماية االجتماعية( 

  حماية األمومة
 )الحماية االجتماعية(

  تعزيز العمالة
)Zإلى  Kأسماء البلدان من (
 )العمالة(

  تعزيز العمالة
)Jإلى  Aأسماء البلدان من (
 )العمالة(

 األجور
)Jإلى  Aأسماء البلدان من (
 )الحماية االجتماعية( 

 األجور
)Zإلى  Kأسماء البلدان من (
 )الحماية االجتماعية( 

تفتيش العمل وإدارة العمل
)Zإلى  Kأسماء البلدان من (

  عمال الموانئ صيادو األسماك
 )غير مصنف( 

  فئات محددة من العمال
 )غير مصنف(

 تفتيش العمل وإدارة العمل
)Jإلى  Aأسماء البلدان من (
 )الحوار االجتماعي(

وإدارة العمل تفتيش العمل
)Zإلى  Kأسماء البلدان من (
 )الحوار االجتماعي(

   صيادو األسماك
 )غير مصنف(

  عمال الموانئ 
 )غير مصنف( 

العمال ذوو المسؤوليات  
 العائلية

  العمال المهاجرون
 )غير مصنف( 

  الشعوب األصلية والقبلية
 )غير مصنف(

  العالقات الصناعية
 )الحوار االجتماعي(

ذوو المسؤوليات لعمال ا 
   العائلية

  ذات صلة بالمبادئ(
  والحقوق األساسية  
 في العمل 

  العمال المهاجرون 
 )غير مصنف( 

 التوجيه والتدريب المهنيان  األمن الوظيفي 
 )العمالة(

  األمن الوظيفي  
 )العمالة(

 

  الحرية النقابية 
 )الزراعة، األقاليم التابعة(

  الحرية النقابية    
 )الزراعة، األقاليم التابعة(
  ذات صلة بالمبادئ(
  والحقوق األساسية  
 في العمل 

 

.األهداف االستراتيجية المقابلة للمواضيع مدرجة فقط لالطالع
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  التقارير عن االتفاقيات غير المصدقة   - خامسًا 
   ١٩٩٨إعالن عام   -التوصيات  وعن

  ٢٠٠٨وإعالن عام 

  االلتزام بتقديم تقارير عن االتفاقيات غير المصدقة

آل دولة عضو، فيما يتعلق بأي اتفاقية لم تصدق من الدستور، تتعهد  ١٩من المادة ) ه(٥بموجب الفقرة  .٤٤
 : عليها، بما يلي

إبالغ المدير العام لمكتب العمل الدولي، على فترات مناسبة يحددها مجلس اإلدارة، بموقفها القانوني .... 
والعملي إزاء المسائل التي تعالجها االتفاقية، مع عرض المدى الذي تم بلوغه، أو يعتزم بلوغه، من إنفاذ أي من 

التفاقات الجماعية أو أي طريق آخر، وبيان أحكام االتفاقية عن طريق التشريع أو اإلجراءات اإلدارية أو ا
  . الصعوبات التي تمنع أو تؤخر التصديق على االتفاقية المذآورة

  االلتزام بتقديم تقارير عن التوصيات

 : من الدستور، تتعهد الدول األعضاء بما يلي ١٩من المادة ) د(٦بموجب الفقرة  .٤٥

الموقف القانوني بفترات مناسبة يحددها مجلس اإلدارة، إبالغ المدير العام لمكتب العمل الدولي، على .... 
والعملي لبلدانها إزاء المسائل التي تعالجها التوصية، مع عرض المدى الذي تم بلوغه، أو يعتزم بلوغه، من إنفاذ 
أحكام التوصية وذآر ما بدا أو يمكن أن يبدو ضروريًا من تعديالت على األحكام المذآورة لدى اعتمادها أو 

  .  بيقهاتط

  الدول االتحادية 

ترد أحكام خاصة فيما يتعلق بالدول االتحادية بشأن االلتزام بتقديم تقارير عن االتفاقيات غير المصدقة وعن  .٤٦
 . من الدستور ١٩من المادة " ٥"و" ٤)"ب(٧التوصيات، في الفقرة 

   ١اختيار الصكوك التي تقدم بصددها التقارير

سيما  ، والوضع برنامج عمل المنظمة علىبعد ذلك لها ه هيئات اإلشراف جريتالتقارير والفحص الذي  ينتُع .٤٧
من حيث تقييم أثر الصكوك التي يتعين مراجعتها وذلك  ،مراجعة وأفيما يتصل باعتماد أية معايير جديدة 

ها ومن حيث إعطاء الفرصة للحكومات والشرآاء االجتماعيين الستعراض سياساتهم وتنفيذ جدوا واستمرار
حيثما  ،وآذلك من حيث اتخاذ القرار بشأن تصديقات جديدةجاالت الرئيسية الهامة، تدابير أخرى في الم
بصددها آل سنة على األساس تعين تقديم تقارير ويختار مجلس اإلدارة الصكوك التي ي. اقتضى األمر ذلك

 : التالي

  ؛تصنف االتفاقيات والتوصيات المختارة في مجموعات حسب موضوعها  )أ(

ال يختار إال عدد قليل من الصكوك توخيًا لعدم إثقال آاهل اإلدارات الوطنية التي يتعين عليها تحضير   )ب(
  التقارير أو اإلجراءات اإلشرافية لمنظمة العمل الدولية؛

 
والوارد هنا بدًال من  ١٩يستخدم مجلس اإلدارة في الممارسة العملية اإلجراء المتعلق بتقديم التقارير المنصوص عليه في المادة    ١

ي جميع االتفاقيات، والتي تنص على أنه يجوز لمجلس اإلدارة أن يقدم إلى استخدام البند المستقل الوارد في المواد الختامية ف
المؤتمر آلما تراءت له الضرورة تقريرًا عن تطبيق االتفاقية وأن ينظر فيما إذا آان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها آليًا 

  . أو جزئيًا في جدول أعمال المؤتمر
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  . بأهمية آنية تي تتمتعالمواضيع اليجري اختيار   )ج(

  ١٩٩٨متابعة إعالن عام 

والذي اعتمده مؤتمر  ،ل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العملتستند متابعة إعالن منظمة العم .٤٨
، إلى التقارير التي تطلب إلى الدول األعضاء بموجب الفقرة ١٩٩٨يونيه / حزيران ١٩العمل الدولي في 

وقد صممت نماذج هذه التقارير للحصول من الحكومات التي لم تصدق . من الدستور ١٩من المادة ) ه(٥
ويمكن أن تعبر . ٢على معلومات عن أية تغييرات في قوانينها وممارستها، أو أآثر واحدة اتفاقية أساسيةعلى 

ويقوم مجلس اإلدارة بفحص هذه . عن آرائها بشأن هذه التقارير ومنظمات العمالمنظمات أصحاب العمل 
مقدمة لهذه التقارير  وضعبغية ويلجأ المكتب إلى خدمات مجموعة من الخبراء . التقارير التي يجمعها المكتب

 . ويتم تعيين هذا الفريق من قبل مجلس اإلدارة لهذه الغاية ،التي تم جمعها

للمؤتمر باالستناد إلى هذا التقرير تحت مسؤولية المدير العام حيث يقدم  تقرير عالميوفضًال عن ذلك، يوضع  .٤٩
وبالنسبة للدول األعضاء التي . قائمةالجراءات إللمعلومات رسمية أو إلى معلومات تم جمعها وتمحيصها وفقًا 

وفي . لم تصدق على االتفاقيات األساسية، يستند التقرير العالمي بشكل خاص إلى استنتاجات المتابعة السنوية
بشكل رئيسي إلى التقارير  التقريريستند  ،حالة الدول األعضاء التي صدقت على االتفاقيات ذات الصلة

 . من الدستور ٢٢دة المفحوصة بموجب الما

  ٢٠٠٨متابعة إعالن عام 

، إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة ٢٠٠٨يونيه / حزيران ١٠جماع في اإلالعمل الدولي ب مؤتمراعتمد  .٥٠
إلى إعالن فيالدلفيا وإلى إعالن منظمة العمل هذا اإلعالن الجديد ويستند . من أجل عولمة عادلة ةاالجتماعي

، يلتزم ممثلو الحكومات النصهذا  وباعتماد .١٩٩٨المبادئ والحقوق األساسية في العمل لعام الدولية بشأن 
وأصحاب العمل والعمال بتعزيز قدرة منظمة العمل الدولية على المضي قدمًا بهذه األهداف االستراتيجية من 

المنبثقة  ةهداف االجتماعياألمن االتساق بين  درجة أعلىعالن اإلمتابعة  تتطلبو. خالل برنامج العمل الالئق
 ٣.وميزانية فترة السنتين ٢٠١٥- ٢٠١٠نفسه واإلطار االستراتيجي للفترة  ٢٠٠٨ عن إعالن

الرامية إلى  "وغيرها من التدابير  السديدةمتابعة اإلعالن إصالحًا للممارسات المؤسسية ولإلدارة  وتقتضي .٥١
تتمكن هذه  حتىمنظمة العمل الدولية،  دستوررسة في المك لالعم وسائلر شكل ممكن من آافة آباالستفادة بأ

في جدول أعمال  إدراج مناقشة البنود المتكررةإلى  ٢٠٠٨ تنفيذ إعالن وأفضى". األخيرة من الوفاء بواليتها
، قرر مجلس ٢٠٠٩وفي عام . ةستراتيجياال من األهداف هدف مع هاآل موضوع من يتماشىالمؤتمر و

أهداف العمالة والحماية  ، على أن تناقشالمتكررة البنوداإلدارة اعتماد دورة من سبع سنوات لمناقشة 
المجموعة  ت، وافق٢٠١٠وفي عام  ٤.األساسية في العمل مرتين خالل الدورةوالحقوق االجتماعية والمبادئ 

 ٢٠٠٨عام  ن تنفيذ إعالنموتمثل جانب آخر  ٢٠١٣.٥على موضوع الحوار االجتماعي لعام  التوجيهية
 .السنويالهدف االستراتيجي  وبينللجنة الخبراء  العامة موضوع الدراسات االستقصائيةبتحقيق االتساق بين 

 
 ٢٩االتفاقيتان رقم (، وإلغاء العمل الجبري )٩٨ورقم  ٨٧االتفاقيتان رقم (لثماني بالحرية النقابية تتعلق االتفاقيات األساسية ا   ٢

 ١٣٨االتفاقيتان رقم (وعمل األطفال ) ١١١ورقم  ١٠٠االتفاقيتان رقم (والمساواة في المعاملة  ، وتكافؤ الفرص)١٠٥ورقم 
التفاقيات األساسية أن تقدم تقارير عن تطبيقها آل ثالث سنوات ويتعين على الدول األعضاء التي صدقت على ا). ١٨٢ ورقم

  ). أعاله ٣٥انظر الفقرة (من الدستور  ٢٢بموجب المادة 
خطة  –، اإلعالن بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة ٢٠٠٨نوفمبر / ، تشرين الثانيGB.303/SG/DECL/2الوثيقة    ٣

  .تنفيذ أولية
  .٢٠٠٩مارس / ، آذارGB.304/7الوثيقة     ٤
  .٢٠١٠نوفمبر / ، تشرين الثانيGB.309/10الوثيقة    ٥
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 نماذج التقارير

عن االتفاقيات غير المصدقة وعن التي تقدم اعتمد مجلس اإلدارة نموذجًا موحدًا لالستبيان للتقارير  .٥٢
وقد اعتمد مجلس اإلدارة في غضون السنوات األخيرة نماذج أآثر تحديدًا يطرح فيها أسئلة دقيقة . التوصيات

 . عن الصكوك موضع البحث

  ٦طلب التقاريرفيما يخص العمل الدولية إجراءات منظمة 

االتفاقيات غير المصدقة وعن التوصيات إلى الحكومات ترسل الخطابات التي يطلب فيها تقديم التقارير عن  .٥٣
ترسل نسخ من و. سبتمبر من آل سنة مرفقة بنماذج للتقارير ونسخ من الصكوك موضع البحث/ في أيلول

ر صادر عن مجلس ابموجب قر ،ومن المطلوب. لعماللالردود إلى المنظمات الوطنية ألصحاب العمل و
خطابات تذآير إلى الحكومات وترسل . أبريل على أقصى تقدير/ نيسان ٣٠أن تصل التقارير في  ،اإلدارة

 .التي ال ترسل تقاريرها في الوقت المحدد

  ومنظمات العمالاستشارة منظمات أصحاب العمل 

لعمال بشأن لعلى استشارة المنظمات الممثلة ألصحاب العمل و ١٥٢من التوصية رقم ) ه(٥تنص الفقرة  .٥٤
وباإلضافة . قارير التي ينبغي تقديمها عن االتفاقيات غير المصدقة وعن التوصياتالمسائل المترتبة على الت
على إجراء  ١٥٢من التوصية رقم ) د(٥والفقرة  ١٤٤من االتفاقية رقم ) ج)(أ(٥إلى ذلك، تنص المادة 

عند على فترات مناسبة، للنظر فيما يمكن اتخاذه من تدابير لتشجيع التنفيذ والتصديق ثالثية مشاورات 
 . االقتضاء، على االتفاقيات غير المصدقة وعلى التوصيات التي لم تدخل حيز النفاذ

  ومنظمات العمالإرسال التقارير إلى منظمات أصحاب العمل 

من الدستور على أن تقوم آل دولة عضو بموافاة المنظمات الممثلة ألصحاب  ٢٣من المادة  ٢تنص الفقرة  .٥٥
وأن تذآر عند إرسال  ،تقارير عن االتفاقيات غير المصدقة وعن التوصياتلعمال بنسخ من جميع اللالعمل و

ويمكن لهذه المنظمات أو . تقاريرها إلى مكتب العمل الدولي أسماء المنظمات التي وافتها بنسخة من التقارير
د أن تبدي مالحظاتها إذا رغبت في ذلك بشأن المواضيع قي ومنظمات العماللجميع منظمات أصحاب العمل 

 . البحث

  ملخص

من الدستور على تقديم ملخص للتقارير عن االتفاقيات غير المصدقة وعن  ٢٣من المادة  ١تنص الفقرة  .٥٦
الجزء (التقرير الثالث ويصدر هذا الملخص في شكل مختصر في . التوصيات إلى االجتماع المقبل للمؤتمر

بواسطة أمانة اللجنة المعنية (، يقوم المكتب وباإلضافة إلى ذلك. على شكل قائمة للتقارير المتلقاة) ألف ١
  . باستنساخ التقارير المتوفرة آي يتاح االطالع عليها في المؤتمر، عند الطلب) بتطبيق المعايير

  

  

 
  . أدناه ٦٣و ٥٩الدراسات االستقصائية العامة في الفقرتين  إعدادالتقارير و فحص  وصف إلجراءاتيرد    ٦
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  آلية اإلشراف المنتظم على التقيد بااللتزامات   -سادسًا 
  الناشئة عن االتفاقيات والتوصيات

  هيئات اإلشراف المنتظم

بموجب  ،أنيطت لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات ولجنة المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير .٥٧
بمسؤولية اإلشراف المنتظم على تقيد  ،١٩٢٦قرار اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته الثامنة في عام 

 .الدول األعضاء بالتزاماتها المتصلة بالمعايير

  لجنة الخبراء  -ألف 

   ١هامناهج عملوتشكيلها واختصاصاتها 

 نويعّي. العام لفترة ثالث سنوات قابلة للتجديديعين مجلس اإلدارة أعضاء اللجنة بناء على اقتراح المدير  .٥٨
. د التام والكفاءة الفنية واالستقالل في المواقفاشخصية من بين أشخاص يتمتعون بالحيهؤالء األعضاء بصفة 

م بحيث تتمتع اللجنة بخبرة مباشرة عن النظم القانونية واالقتصادية لويجري انتقاؤهم من جميع أقطار العا
د والموضوعية في توضيح مدى اأما المبادئ األساسية للجنة فهي االستقاللية والحي. مختلفةواالجتماعية ال

توافق الوضع في آل دولة من الدول مع أحكام االتفاقيات وااللتزامات المقبولة بموجب دستور منظمة العمل 
 : ٢واللجنة مدعوة، انطالقًا من هذه الروح، إلى بحث ما يلي. الدولية

من الدستور عن التدابير التي اتخذتها الدول األعضاء بغية  ٢٢التقارير السنوية المقدمة بموجب المادة   "١"
عضاء فيما يتعلق إنفاذ أحكام االتفاقيات التي هي أطراف فيها، والمعلومات المقدمة من جانب الدول األ

  بنتائج التفتيش؛

 ١٩بموجب المادة  وصيات، التي تقدمها الدول األعضاءالمعلومات والتقارير المتعلقة باالتفاقيات والت  "٢"
  من الدستور؛

  .من الدستور ٣٥المعلومات والتقارير عن التدابير التي اتخذتها الدول األعضاء بموجب المادة   "٣"

  تنظيم أعمال اللجنة

 . ٣مع اللجنة في التواريخ التي يحددها مجلس اإلدارةتتج  )أ( .٥٩

  .تاح آل دورة رئيسًا ومقررًا لهاتنتخب اللجنة في جلسة افت  )ب(

  .ولوثائقها ومداوالتها طابع السرية. تجتمع اللجنة في جلسات مغلقة  )ج(

 
مقدم إلى الدورة الثالثة والسبعين للمؤتمر ترد المبادئ األساسية للجنة الخبراء واختصاصاتها ومناهج عملها في تقرير اللجنة ال   ١
. بدراسة معمقة لمناهج عملها ١٩٩٩وقد قامت لجنة الخبراء منذ عام . ٤٩- ٣٧، الفقرات )ألف ٤الجزء  (، التقرير الثالث )١٩٨٧(

القراء ألهمية  وأولت عناية خاصة لصياغة تقريرها بطريقة يصبح معها أآثر يسرًا لالطالع عليه ويسترعي انتباه عدد أآبر من
، قررت لجنة الخبراء إنشاء لجنة فرعية ال تتمثل واليتها في فحص مناهج عمل ٢٠٠٢وفي عام . أحكام االتفاقيات وتطبيقها العملي

وترد المعلومات المتعلقة بعمل اللجنة الفرعية منذ عام . اللجنة بالمعنى الدقيق لها وحسب، وإنما أيضًا دراسة أية مواضيع ذات صلة
التقرير الثالث ، )٢٠٠٣(مؤتمر العمل الدولي، الدورة الحادية والتسعون (في الجزء األول من التقرير العام للجنة الخبراء  ٢٠٠٣

  ).١٠-٧، التقرير العام، الفقرات )ألف ١الجزء (
  ).١٩٤٧( ١٠٣هذه االختصاصات هي آما راجعها مجلس اإلدارة في دورته    ٢
  . ديسمبر من آل سنة/ نوفمبر وبداية شهر آانون األول/ تنعقد االجتماعات عند نهاية شهر تشرين الثاني   ٣
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وعندما تعالج اللجنة . تدعى األمم المتحدة إلى إرسال ممثل عنها للمشارآة في الجلسات المناسبة للجنة  )د(
نظومة األمم المتحدة، يمكن صكوآًا أو مسائل تتصل باختصاص الوآاالت المتخصصة األخرى في م

  .دعوة ممثلين عن تلك الوآاالت إلى حضور الجلسة ذات الصلة

. تسند اللجنة إلى آل عضو من أعضائها مسؤولية أساسية عن مجموعة من االتفاقيات أو المواضيع  )ه(
إلى العضو المعني قبل  ايةكفبما فيه الوترسل التقارير والمعلومات التي يتلقاها المكتب في وقت مبكر 

ويمكن للعضو المسؤول عن آل مجموعة من االتفاقيات أو المواضيع أن يبادر إلى . انعقاد الدورة
قبل تقديم النتائج األولية إلى  - آما يمكن ألي عضو آخر أن يطلب استشارته  - استشارة أعضاء آخرين 

وتكون الصياغة في هذه المرحلة  .مباشرة مالحظات وطلباتمشروع اللجنة في جلسة عامة في شكل 
وينظر من ثم في النتائج األولية آي تقرها اللجنة بمجموعها في . متروآة لتقدير العضو المسؤول وحده

  . جلسة عامة

دراسات تتسم بالتعقيد بصورة خاصة، آالالتي مسائل التعين اللجنة فرق عمل لمعالجة المسائل العامة أو   )و(
وتضم فرق العمل . ٤من الدستور ٢٢و ١٩قارير المقدمة بموجب المادتين العامة للت ئيةستقصااال

وتقدم النتائج األولية لهذه . أعضاء يملكون المعرفة في مختلف النظم القانونية واالقتصادية واالجتماعية
  . في جلسة عامةالفرق إلى اللجنة بكاملها 

أو تقدمها للجنة  ٥  حكومات في تقاريرهاتشمل الوثائق المعروضة على اللجنة معلومات تقدمها ال  )ز(
المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير؛ آما تتضمن التشريعات واالتفاقات الجماعية وقرارات المحاآم ذات 
الصلة؛ والمعلومات التي تقدمها الدول عن نتائج عمليات التفتيش؛ وتعليقات منظمات أصحاب العمل 

آلجان التحقيق أو لجنة مجلس اإلدارة (لعمل الدولية األخرى ؛ وتقارير هيئات منظمة اومنظمات العمال
  . وتقارير عن أنشطة التعاون التقني) المعنية بالحرية النقابية

تطلب اللجنة إلى المكتب أن يعد، حيثما تدعو الحاجة إلى ذلك، تحليًال مقارنًا بين القانون والممارسات   )ح(
. اتفاقية مصدق عليها، يبحثه العضو المسؤول في اللجنة الوطنية في الدولة المصدقة وبين أحكام آل

وتطلب أيضًا من المكتب أن يعد للعضو المسؤول مالحظات عن المسائل القانونية الالزمة لبحث 
  . المعلومات المقدمة

. ومع أن استنتاجات اللجنة توضع عادة بإجماع األعضاء، إال أنه من الممكن اتخاذ القرارات باألغلبية  )ط(
ما هم إذا في تقريرها، آراء األعضاء المعارضين إيراد على المتبعة العادة  درجتحيثما يحدث ذلك، و

  .هاكاملمرفقة بأي رد صادر عن اللجنة ب ،رغبوا في ذلك

  .يضع المدير العام لمكتب العمل الدولي تحت تصرف اللجنة األمانة الكفؤة الضرورية ألداء عمل اللجنة  )ي(

/ نيسان - مارس / في دورته المعقودة في آذار(يقدم تقرير اللجنة في المقام األول إلى مجلس اإلدارة   )ك(
وتتخذ النتائج . ٦ )يونيه من آل سنة/ الذي يجتمع عادة في شهر حزيران(لرفعه إلى المؤتمر ) أبريل

  : النهائية الشكل التالي

اللجنة ويسترعي انتباه مجلس اإلدارة يعطي نظرة شاملة عن عمل (تقرير عام  ٧:الجزء األول
  ؛)هتمام العام أو تثير شواغل خاصةباال ىوالمؤتمر والدول األعضاء إلى المسائل التي تحظ

 
  . أعاله ٥٥إلى  ٤٤انظر الفقرات من    ٤
  . أعاله) ج(٤٧انظر أيضًا الفقرة    ٥
منظمة العمل الدولية على شبكة  على موقع يعرض المكتب التقرير العام للجنة الخبراء ومالحظاتها على تطبيق االتفاقيات   ٦

، عن طريق اإلنترنت بعد إرسالها إلى الطلبات المباشرةويمكن الوصول إلى استنتاجات لجنة الخبراء آاملة، بما فيها . الويب
  .انظر المرفق الثاني أدناه فيما يخص الوثائق األساسية المتعلقة باالتفاقيات والتوصيات. الحكومات مباشرة

  . ويقدم إلى الدورة التالية لمؤتمر العمل الدولي) ألف ١الجزء (زآن األول والثاني في مجلد واحد، هو التقرير الثالث يصدر الج   ٧
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 ؛تطبيق االتفاقيات المصدقة في الدول األعضاء"  ١" ٨:فردية فيما يخص مالحظات :الجزء الثاني
تطبيق االتفاقيات في األقاليم التابعة التي تتولى الدول األعضاء مسؤولية عالقاتها الدولية؛ "  ٢"
  عرض االتفاقيات والتوصيات على السلطات الوطنية المختصة؛"  ٣"

يوجه المدير العام لمكتب العمل الدولي باسم اللجنة المزيد  ٩:الطلبات المباشرةسلسلة من   –
  ؛دية إلى الحكوماتمن التعليقات الفر

آامًال على طلب مباشر للحصول على  عندما تقدم حكومة ما ردًا ١٠:اإلقرارسلسلة   –
  ؛وال يكون هناك حاجة لتعليق آخر ،معلومات إضافية

للقوانين والممارسات الوطنية فيما يتعلق بالصكوك التي قدمت  دراسة استقصائية  ١١:الجزء الثالث
  .من الدستور ١٩عنها تقارير عن االتفاقيات غير المصدقة وعن التوصيات بموجب المادة 

  إبالغ تعليقات لجنة الخبراء إلى الحكومات

قارير عن ترفق الطلبات المرسلة إلى الحكومات في شهر شباط من آل سنة من أجل الحصول على ت  )أ( .٦٠
االتفاقيات المصدقة، بنسخ عن أي تعليقات ذات صلة بالموضوع صادرة عن لجنة الخبراء، بما في ذلك 

 . ديسمبر من السنة السابقة/ التعليقات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها المعقودة في شهر آانون األول

  . كوماتمارس ويرسل فورًا إلى الح/ ينشر تقرير لجنة الخبراء في آذار  )ب(

عن المالحظات التي  فضًال(ترسل الطلبات المباشرة المتعلقة بعرض الصكوك على السلطات المختصة   )ج(
  . ١٢مرفقة بمذآرة العرض التي يوافق عليها مجلس اإلدارة) سبق نشرها في تقرير اللجنة

  لجنة المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير  - باء 

  تشكيل اللجنة وهيئة مكتبها

وهي ثالثية تضم ممثلين عن الحكومات وأصحاب العمل . من النظام األساسي ٧اللجنة بموجب المادة تشكل  .٦١
 .١٤ونائبين للرئيس ومقررًا لها وتنتخب من آل من المجموعات الثالث رئيسًا. ١٣والعمال

 
وفي . تستخدم بصورة عامة في الحاالت األشد جسامة أو حاالت التخلف عن الوفاء بااللتزامات منذ أمد طويل المالحظات"  ١"   ٨

قبل التاريخ الذي  مفصًالتطلب فيها من الحكومة أن ترسل تقريرًا  حاشيةكن للجنة أن تضيف الحاالت الهامة بصورة خاصة، يم
ويمكنها أيضًا أن تضيف . أعاله ٣٦يتعين فيه في حاالت أخرى تقديم التقرير بموجب نظام تقديم التقارير الوارد وصفه في الفقرة 

في الحاالت التي  مالحظات اإلعراب عن الرضىتستخدم "  ٢."لمؤتمرتطلب فيها من الحكومة أن تقدم معلومات آاملة إلى احاشية 
وتوضع في آل سنة قائمة . ، حيثما تكون حكومة ما قد اتخذت التدابير التي تم طلبها في تعليقات اللجنة السابقةفيها تقدم يحرز

  .يرها العامفي تقر التعبير عن ارتياحها أو اهتمامهابالحاالت التي تمكنت فيها لجنة الخبراء من 
. ال تبرز النصوص الكاملة للطلبات المباشرة في تقرير لجنة الخبراء المقدم إلى المؤتمر، وترسل مباشرة إلى الحكومات المعنية   ٩

وقد تتصل هذه المالحظات بأمور ذات . وتدرج الطلبات المباشرة بعد المالحظات الفردية لكل مجموعة من مجموعات االتفاقيات
. ة أو بمسائل تقنية أو تسعى للحصول على توضيحات لكي يكون في اإلمكان إجراء تقييم أآثر استيفاء لتنفيذ االلتزاماتأهمية ثانوي

مقدمًا قبل التاريخ الذي  مفصلُيطلب فيها تقرير  على حواش - المالحظات شأنها في ذلك شأن  -ويمكن أن تحتوي هذه الطلبات 
  .يتعين عادة تقديم هذه التقارير فيه

  .آما تدرج قائمة اإلقرار أيضًا بعد المالحظات الخاصة بكل مجموعة من مجموعات االتفاقيات   ١٠
المعلومات الواردة  الدراسة االستقصائيةآما تغطي ). باء ١الجزء (يشكل هذا االستقصاء مجلدًا مستقًال هو التقرير الثالث    ١١

باإلضافة  - أن تتيح للجنة  الدراسات االستقصائيةومن شأن . من البلدان التي صدقت على االتفاقيات ذات الصلة ٢٢بموجب المادة 
بحث الصعوبات التي تواجه الحكومات في تطبيق الصكوك،  - إلى استعراض القوانين والممارسات الوطنية في الدول األعضاء 

  .ها وذآر الوسائل الممكنة لتذليل العقبات أمام تنفيذهاوتوضيح نطاق
  . أعاله ١٣فيما يتعلق بهذه المذآرة، انظر الفقرة    ١٢
والممارسة القائمة في  ٦٥النظام األساسي، المادة (توازن آل عملية انتخابية بحيث تتساوى قوة األصوات لدى آل مجموعة    ١٣

  ).المؤتمر
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 اختصاصاتها

١٥  

 : على اللجنة أن تنظر في  "١" .٦٢

ذ أحكام االتفاقيات التي هي أطراف فيها، التدابير التي تتخذها الدول األعضاء بغية إنفا  )أ(
  عضاء بصدد نتائج عمليات التفتيش؛والمعلومات المقدمة من الدول األ

المعلومات والتقارير المتعلقة باالتفاقيات والتوصيات التي تقدمها الدول األعضاء عمًال بالمادة   )ب(
  ؛من الدستور ١٩

  .من الدستور ٣٥بالمادة  التدابير التي تتخذها الدول األعضاء عمًال  )ج(

  .على اللجنة أن تقدم تقريرًا إلى المؤتمر  "٢"

  تنظيم عمل اللجنة

الخبراء ببحث مستقل وتقني للوثائق، تتيح مداوالت لجنة المؤتمر فرصة لممثلي الحكومات  ةعقب قيام لجن .٦٣
عن االتفاقيات  وأصحاب العمل والعمال لاللتقاء والستعراض طريقة وفاء الدول بالتزاماتها الناشئة

وتتمكن الحكومات من استكمال المعلومات المقدمة سلفًا، واإلشارة إلى . المتصلة بهاااللتزامات والتوصيات و
التدابير األخرى المزمع اتخاذها، واسترعاء االنتباه إلى الصعاب التي تواجهها في وفائها بالتزاماتها، وطلب 

 . المشورة فيما يخص طريقة تذليل هذه الصعاب

وهو ) باء ١ألف و ١الجزءان (على اللجنة أن تنظر في التقرير الثالث . على اللجنةالوثائق المعروضة   )أ(
آما أنها تحيط علمًا بالوثائق التي تتضمن جوهر الردود المكتوبة على مالحظات . ١٦تقرير لجنة الخبراء

  .١٧لجنة الخبراء لجنة الخبراء والمعلومات اإلضافية التي تلقاها المكتب منذ اجتماع

قد تبدأ اللجنة في مناقشة عامة افتتاحية استعراض المسائل التي يشملها الجزء العام من . المناقشة العامة  )ب(
 الدراسة االستقصائيةويمكنها من ثم مناقشة . من تقرير لجنة الخبراء) ألف ١الجزء (التقرير الثالث 

  . ١٨)باء ١الجزء (الواردة في التقرير الثالث العامة 

  النظر في الحاالت الفردية  )ج(

تعد هيئة مكتب اللجنة قائمة بالمالحظات الواردة في تقرير لجنة الخبراء والتي ترى أنه من   "١"
وتقدم القائمة إلى اللجنة للموافقة . األنسب دعوة الحكومات إلى تقديم معلومات إلى اللجنة بشأنها

  . عليها

هت إليها مالحظات في القائمة المعتمدة فرصة إضافية لتقديم ردود تتاح أمام الحكومات التي وج  "٢"
أن تقرر ويمكن للجنة إذ ذاك . خطية يصدر أهم ما تضمنته في وثيقة غرضها إطالع اللجنة عليها

  .ما إذا آانت ترغب في الحصول على معلومات شفوية إضافية من ممثل الحكومة المعنية أم ال

ومات المعنية إلى حضور جلسة من جلساتها لمناقشة المالحظات قيد تدعو اللجنة ممثلي الحك  "٣"
ويجري إطالع الحكومات غير األعضاء في اللجنة على جدول أعمالها وعلى التاريخ . البحث

  .للمؤتمر النشرة اليوميةوذلك بواسطة  ،الذي ترغب فيه في سماع ممثليها

 
  .٥٧النظام األساسي، المادة    ١٤
  . ٧النظام األساسي، المادة    ١٥
  . أعاله) ك(٥٨انظر الفقرة    ١٦
منظمة لجنة الخبراء المشترآة بين  باإلضافة إلى ذلك، ورهنًا بقرار مجلس اإلدارة والمؤتمر، يعرض على اللجنة تقرير من   ١٧

  .العمل الدولية واليونسكو بشأن التوصية المتعلقة بوضع المعلمين
  .اللجنة المشترآة بين منظمة العمل الدولية واليونسكو اء، مناقشة تقريروعند االقتض   ١٨
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في طرح األسئلة أو في إبداء ت ببياناتهم، عقب إدالء ممثلي الحكوما ،قد يرغب أعضاء اللجنة  "٤"
  .وقد ترغب اللجنة في التوصل إلى استنتاجات بشأن الحالة ،تعليقات

. يرد موجز ببيانات الحكومات والمناقشة التالية لها في مرفق بتقرير اللجنة المقدم إلى المؤتمر  "٥"
المتعلقة بتقيد شتى الدول وباإلضافة إلى ذلك، تدرج في متن تقريرها معلومات عن مناقشاتها 

بالتزامات محددة آعرض الصكوك على السلطات المختصة؛ وعدم التقيد بالتزامات تقديم 
التقارير؛ وذآر حاالت التقدم التي الحظت فيها اللجنة تغيرات في القوانين والممارسة لتذليل 

لى إجراء مناقشات الصعوبات التي سبق أن ناقشتها؛ والفقرات التي تسترعي انتباه المؤتمر إ
 ،بشأن بعض الحاالت الخاصة؛ وفقرات أخرى تسترعي االنتباه إلى حاالت سبق للجنة أن ناقشتها

القصور منذ عدة سنوات عن التخلص من مواطن نقص جسيمة في تطبيق  يستمر وحيث
؛ ومنظمات العمالاالتفاقيات المصدقة؛ وإرسال نسخ من التقارير إلى منظمات أصحاب العمل 

  . والمشارآة في عمل اللجنة

يقدم تقرير اللجنة إلى المؤتمر ويناقش في جلسة عامة تمنح الوفود فرصة إضافية السترعاء االنتباه إلى   )د(
المؤتمر وينشر على نحو مستقل  محاضر جلساتوينشر التقرير في . جوانب خاصة من عمل اللجنة

فضًال  ،لى أي نقاط خاصة أثارتها اللجنة للنظر فيهاويسترعى انتباه الحكومات إ. ليوزع على الحكومات
  .عند إعداد التقارير الالحقةذلك آما ينبغي تتم مراعاة عن مناقشة الحاالت الفردية بحيث 
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  ١ومنظمات العمالدور منظمات أصحاب العمل   -سابعًا 

  إرسال التقارير والمعلومات إلى منظمات 
  ومنظمات العمالالعمل  أصحاب

، يجب أن ترسل إلى المنظمات الممثلة ٢وفقًا لاللتزامات الدستورية الواقعة على جميع الدول األعضاء .٦٤
 : لعمال نسخ منلألصحاب العمل و

إلى المكتب فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لعرض االتفاقيات والتوصيات على  المرسلةالمعلومات   )أ(
  ؛ختصةالسلطات الوطنية الم

  رير عن تطبيق االتفاقيات المصدقة؛التقا  )ب(

  .التقارير عن االتفاقيات غير المصدقة وعن التوصيات  )ج(

المنظمات  إلى التأآد من أّن ٣ وباإلضافة إلى ذلك، يسعى المكتب من خالل إجراءاته المتصلة بهذه االلتزامات
  .طلبات تقديم التقارير مننسخًا و الوطنية تتلقى نسخًا من التعليقات ذات الصلة التي تبديها هيئات اإلشراف

  استشارة المنظمات التمثيلية

 : على إجراء مشاورات ثالثية بشأن ١٥٢والتوصية رقم  ١٤٤تنص االتفاقية رقم  .٦٥

  المقترحة لمناقشة المؤتمر؛ردود الحكومات على االستبيانات والتعليقات بشأن الصكوك الجديدة   )أ(

  عرض االتفاقيات والتوصيات عليها؛ المقترحات التي تقدم إلى السلطات المختصة عند  )ب(

  ؛٤المسائل المترتبة على التقارير عن االتفاقيات المصدقة  )ج(

  ؛٥غير المصدقة والتوصيات التدابير الخاصة باالتفاقيات  )د(

  .نقض االتفاقيات  )ه(

  ومنظمات العمالإحالة تعليقات منظمات أصحاب العمل 

سواء تلقت أم لم تتلق نسخًا  -يحق ألي منظمة من منظمات أصحاب العمل أو أي منظمة من منظمات العمال  .٦٦
في أي وقت من األوقات تعليقاتها بشأن أي مسألة من المسائل المثارة فيما  رسلأن ت - من تقارير الحكومات 

 
العمال في تنفيذ اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل منظمات مذآرة المكتب بشأن دور منظمات أصحاب العمل وانظر أيضًا    ١

وفيما يتعلق بدور منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال بشأن اإلجراءات الخاصة، انظر ). D.40.1987الوثيقة ( الدولية
  . أدناه ٨٩إلى  ٨٠الفقرات من 

  .أعاله ٥٥و ٤٠و ١٦انظر الفقرات    ٢
  . أعاله ٥٣و ٤٢و ١٤انظر الفقرات    ٣
 ١٩بة على التقارير المقدمة بموجب المادة ، إجراء المشاورات بشأن المسائل المترت١٥٢بموجب التوصية رقم  ينبغي آذلك،   ٤
؛ وآذلك إجراء )بشأن عرض االتفاقيات والتوصيات على السلطات المختصة وبشأن االتفاقيات غير المصدقة والتوصيات(

  .ةمع مراعاة الممارسة الوطني والتوصيات) وال سيما عندما تكون مصدقة(مشاورات بشأن المسائل التشريعية إلنفاذ االتفاقيات 
  ".على فترات فاصلة مناسبة"ينبغي إعادة النظر في هذه المسألة    ٥
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وقد شددت لجنة الخبراء ولجنة المؤتمر على أهمية هذه التعليقات بوصفها . أعاله ٦٢و ٦١يتعلق بالفقرتين 
 .وسيلة لمساعدة هاتين اللجنتين، وال سيما في تقييم التطبيق الفعلي لالتفاقيات المصدقة

  آة في المؤتمرالمشار

، من خالل مشارآتهم في مؤتمر العمل الدولي، وال ومنظمات العماليمكن لممثلي منظمات أصحاب العمل  .٦٧
 .سيما في لجنة تطبيق المعايير، أن يثيروا مسائل تتعلق بالوفاء بااللتزامات المتصلة بالمعايير
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  صياتتفسير االتفاقيات والتو  - ثامنًا 

  تفسير محكمة العدل الدولية

تعتبر محكمة العدل الدولية الهيئة الوحيدة المختصة بإعطاء تفسيرات موثوقة التفاقيات وتوصيات منظمة  .٦٨
  ١:من الدستور، التي تنص على ما يلي ٣٧من المادة  ١العمل الدولية، وذلك بموجب الفقرة 

مسألة أو منازعة بشأن تفسير هذا الدستور أو تفسير أي تحال إلى محكمة العدل الدولية، للبت فيها، أي 
  .األعضاء عمًال بأحكام هذا الدستورالدول ها تاتفاقية الحقة عقد

من الدستور، يجوز لمجلس اإلدارة، بعد موافقة المؤتمر، أن  ٣٧من المادة  ٢عمًال بالفقرة إضافة إلى ذلك و .٦٩
  :من االتفاقياتاتفاقية  بتفسيريكّون محكمة للبت في نزاع يتصل 

من هذه المادة، يجوز لمجلس اإلدارة أن يضع قواعد، يعرضها على المؤتمر  ١خروجًا على أحكام الفقرة "
ل تكوين محكمة للبت العاجل في أي منازعة أو مسألة تتصل بتفسير اتفاقية ما يمكن أن يحيلها جإلقرارها، من أ

على أن أي محكمة مكونة بمقتضى هذه الفقرة . االتفاقية المعنيةإليها مجلس اإلدارة أو تحال إليها وفقًا ألحكام 
ويتم إبالغ الدول األعضاء في . بجميع األحكام أو الفتاوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية ملزمةتكون 

  ".المنظمة بكل حكم يصدر عن تلك المحكمة، وتعرض على المؤتمر أي مالحظات قد تبديها هذه الدول بصددها

  غير الرسمي لمكتب العمل الدوليالرأي 

للحكومات عند وجود شك لديها حول معنى أحكام معينة من إحدى اتفاقيات أو توصيات منظمة العمل الدولية  .٧٠
ومع تحفظ المكتب دائمًا على أنه ال يملك سلطة خاصة بموجب . المكتب إبداء رأيه في األمر إلىأن تطلب 

. ٢  فقد قدم المساعدة للحكومات عندما طلبت الحصول على رأيه الدستور لتفسير االتفاقيات والتوصيات،
وعندما يتعلق الطلب بإبداء رأي شكلي أو رسمي أو عندما يحتمل أن تكون القضية المثارة مدعاة الهتمام 

ويرسل المكتب . ، تتضمن رأي المكتبمذآرة تصدر عن مكتب العمل الدولي في النشرة الرسميةعام، تنشر 
 .بصورة محددة بسيط في الحاالت التي ال يكون مطلوبًا فيها إبداء رأي شكلي أو رسمي عادة خطاب رد

  التوضيحات التي تبديها هيئات اإلشراف

يمكن اإلطالع على التوضيحات المتعلقة بنطاق ومفهوم أحكام االتفاقيات في تقارير لجنة الخبراء وتقارير  .٧١
من الدستور ولجنة مجلس  ٢٦لتحقيق المعينة بموجب المادة لجنة المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير ولجان ا

  .٣ اإلدارة المعنية بالحرية النقابية ولجنة التوفيق وتقصي الحقائق بشأن الحرية النقابية

  

 
  .Official Bulletin, Vol. XVII (1932), p. 179انظر   : لم يعط، حتى طباعة هذا الدليل، سوى تفسير رسمي واحد   ١
  .من حيث الممارسة، يسعى المكتب إلى تقديم المساعدة بالقدر ذاته لمنظمات أصحاب العمل ولمنظمات العمال   ٢
نظرًا إلى أن هناك إجراءات خاصة لتقديم شكاوى اإلدعاء بوجود انتهاك للحرية النقابية، اعتبر المكتب عمومًا أنه من غير    ٣

  ).١١٠، الصفحة )١٩٥٣( ١٢٢، الدورة محاضر جلسات مجلس اإلدارة(ي ذلك المجال المناسب إبداء رأي بشأن تفسير المعايير ف
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  ١مراجعة االتفاقيات والتوصيات  -تاسعًا 

  طبيعة مراجعة االتفاقيات

التفاقية ما، أو لعدة اتفاقيات في بعض األحيان، ") الجزئية "في ذلك المراجعة  بما(تسفر المراجعة الرسمية  .٧٢
التفاقية ما  الجزئيةآما يمكن للمؤتمر أن يقوم بالمراجعة . في معظم الحاالت عن اعتماد اتفاقية جديدة بالكامل

حكام األالناشئة عن مات بروتوآول أو أحكام في اتفاقية جديدة يضع القبول بها حدًا لاللتزامن خالل اعتماد 
تنص وبالتالي  .٣المرفقاتعلى إجراءات خاصة لتعديل  أيضًا تنص بعض االتفاقياتو. ٢نظيرة التفاقية سابقةال

تحديث بعض البيانات التقنية أو العلمية من خالل أسلوب اإلحالة إلى البيانات األحدث  بعض االتفاقيات على
 .ذلك مراجعة رسمية، دون أن يشكل ٤المنشورة حول الموضوع

  أسلوب مراجعة االتفاقيات وأثره

سابقة ما لم ترد النية في مراجعتها صراحة أو ضمنًا في عنوان االتفاقية التفاقية ال تعتبر اتفاقية ما مراجعة  .٧٣
 . األخيرة أو ديباجتها أو منطوق أحكامها

االتفاقيات أحكامًا خاصة بالنتائج المترتبة على اعتماد  هال تتضمن هذ. ٢٦إلى رقم  ١االتفاقيات من رقم   )أ(
اعتماد المؤتمر ذاته التفاقية مراجعة بالتالي إلى إقفال الباب أمام ال يؤدي و. أو تصديق اتفاقية مراجعة

  المزيد من التصديقات على االتفاقية السابقة وال إلى نقضها تلقائيًا

٥ .  

ما لم تنص  ه،تتضمن هذه االتفاقيات مادة ختامية تنص على أن. وما بعدها ٢٧االتفاقيات من رقم   )ب(
اتفاقية مراجعة التالية تترتب على التصديق على ثار اآل فإن ،االتفاقية المراجعة الجديدة على خالف ذلك

  : ودخولها حيز النفاذالحقة 

تفاقية السابقة ابتداء يستتبع تصديق دولة عضو على االتفاقية الجديدة المراجعة النقض المباشر لال  )١(
  ؛من تاريخ نفاذ االتفاقية الجديدة المراجعة

يقفل باب تصديق الدول األعضاء على االتفاقية السابقة ابتداء من تاريخ نفاذ االتفاقية الجديدة   )٢(
  ؛المراجعة

تظل االتفاقية السابقة مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول األعضاء التي   )٣(
  . صدقت عليها ولم تصدق على االتفاقية المراجعة

 
  .أعاله ٥فيما يتصل بإجراء المراجعة، انظر الفقرة    ١
وعلى نفس الغرار، أصبحت األحكام النظيرة لالتفاقية رقم . جزئيًا ٩٥التي تراجع بموجبها االتفاقية رقم  ١٧٣انظر االتفاقية رقم    ٢

، وحيثما اقتضى األمر، الموافقة على بعض ١٣٠و ١٢٨و ١٢١بعد التصديق على االتفاقيات ذات األرقام  - منطبقة غير  ١٠٢
وتشكل اتفاقيتا مراجعة المواد . غير مذآور بشكل صريح في هذا السياق" مراجعة"أجزاء من هذه االتفاقيات؛ بيد أن اصطالح 

  .  الجزئيةن على المراجعات مثالين خاصين آخري) ١١٦ورقم  ٨٠رقم (الختامية 
عن ذلك  ١٨٥ويختلف اإلجراء المنصوص عليه في االتفاقية رقم . ١٨٥و ١٢١و ٩٧و ٨٣م ارقاأل ذات تفاقياتاالانظر    ٣

  .المنصوص عليه في االتفاقيات األخرى
معايير الدولية لجميع األنشطة التي تشير إلى التصنيف الصناعي لل ١٣٠و١٢٨و ١٢١و ١٠٢انظر مثًال االتفاقيات ذات األرقام    ٤

" بالشكل الذي يدخل عليه فيه تعديالت في أي وقت"االقتصادية، الذي اعتمده المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة، 
  ".ليآخر المعلومات المضمنة في مدونات الممارسة أو األدلة التي قد يضعها مكتب العمل الدو"التي تشير إلى  ١٣٩واالتفاقية رقم 

آاالتفاقية رقم (وثيقة نقض لالتفاقية السابقة  -في ظل ظروف معينة  - يمكن أن تنص االتفاقية المراجعة على أن التصديق يشكل    ٥
فيما يتعلق ) ٩المادة ( ١٧٩واالتفاقية رقم  ١٥و ١٠و ٧و ٥، فيما يتصل باالتفاقيات ذات األرقام )١٠من المادة  ٥الفقرة ( ١٣٨

  .أدناه ٧٩-٧٥وفيما يتصل بالنقض، انظر الفقرات ). ٩ باالتفاقية رقم
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 تنطبق عليهاإلى المواد الختامية من آل اتفاقية بغية تحديد ما إذا آانت  لرجوعيجب ا. األحكام البديلة  )ج(
  .األحكام الواردة أعاله

  مراجعة التوصيات

استخدم آال المصطلحين بنفس ( استبدالهاأو  ،في بعض األحيان مراجعة توصية ما، أو عدة توصيات وآانت .٧٤
وفضًال عن ذلك، تنص بعض التوصيات . عن اعتماد توصية جديدة في جميع الحاالت تقريبًاتسفر ) المعنى

التفاقيات، ا التي تتمتع بها لزاميةاإلقوة الات وبما أنه ليس للتوصي. على إجراءات خاصة لتعديل المرفقات
وعلى آل حال، فإن التوصية التي تراجع توصية سابقة أو أآثر تحل . استبدالها أقلتبعات مراجعتها أو  تكون

  .ال يشار إال إلى التوصية الجديدة ،وفي مثل هذه الحالة. محل هذا الصك أو هذه الصكوك السابقة
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  نقض االتفاقيات  -عاشرًا 

  شروط النقض

أي تنهي االلتزامات (مادة تحدد الشروط التي تجيز للدولة المصدقة عليها أن تنقضها  ١ تتضمن آل اتفاقية .٧٥
 : وينبغي العودة إلى الشروط المحددة في آل اتفاقية، ولكن بصورة عامة. ٢ )المترتبة عليها بموجبها

بعد مضي فترة أولية من خمس أو عشر  في أي وقتيجوز نقضها . ٢٥إلى رقم  ١االتفاقيات من رقم   )أ(
  ؛على بدء نفاذ االتفاقية) يكون مبينًاقد آما (سنوات 

) في غالب األحيان(يجوز نقضها بعد مضي فترة أولية من خمس أو . وما بعدها ٢٦االتفاقيات من رقم   )ب(
وعلى غرار . فقط سنة واحدة أثناء مهلةعلى بدء نفاذ االتفاقية، ولكن ) ن مبينًاآما قد يكو(عشر سنوات 

ذلك يصبح النقض ممكنًا مرة أخرى بعد انقضاء فترات تالية من خمس أو عشر سنوات حسبما يكون 
  .مبينًا في االتفاقية

  ومنظمات العمالاستشارة منظمات أصحاب العمل 

في آل حالة من  -قبل اتخاذ قرارها أن تقوم الحكومة ذآر مجلس اإلدارة آمبدأ عام، أنه من المستصوب   )أ( .٧٦
لعمال لباستشارة المنظمات الممثلة ألصحاب العمل و -عتزم فيها نقض اتفاقية مصدقة تالحاالت التي قد 

 بشأن المشاآل التي تواجهها والتدابير الواجب اتخاذها لحلها وافيةاستشارة 

٣. 

على استشارة ممثلي منظمات أصحاب العمل  ١٤٤من االتفاقية رقم  ٥من المادة ) ه(١تنص الفقرة   )ب(
  بنقض اتفاقيات مصدقة خاصة بشأن أي مقترحات ومنظمات العمال

٤.  

  شكل إبالغ النقض

ة ذات الصلة في آل اتفاقية من االتفاقيات، بموجب وثيقة ترسل إلى المدير العام يصبح النقض نافذًا، وفقًا للماد .٧٧
 ٥:ويجب أن يتضمن صك النقض ما يلي. لمكتب العمل الدولي لتسجيلها

  ؛يحدد بوضوح االتفاقية موضوع النقض  )أ(

موقعة من قبل شخص يملك سلطة ) على الورق وليس صورة عنها أو نسخة منها(يكون وثيقة أصلية   )ب(
آرئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو وزير الشؤون الخارجية أو وزير ( الدولة المعنية باسمالتصرف 

  ؛)العمل

  .شكل نقضًا رسميًا لالتفاقية المعنيةييبين بوضوح أنه   )ج(

 
  .١١٦ورقم  ٨٠باستثناء اتفاقيتي مراجعة المواد الختامية رقم    ١
لإلطالع على ذلك انظر  - مثل هذه المادة مضافة إلى مادة تنص على النقض التلقائي بموجب التصديق على اتفاقية مراجعة    ٢

 ١٠٢االتفاقيات ذات األرقام (لك بالنسبة ألجزاء مستقلة فقط من االتفاقية في ثالث حاالت ويجوز النقض آذ. أعاله ٧٣الفقرة 
  ).١٤٨و ١٢٨و
  .٢١٠و ٩٥، الصفحتان )١٩٧١نوفمبر / تشرين الثاني( ١٨٤، الدورة محاضر جلسات مجلس اإلدارة   ٣
أنشطة منظمة العمل (من توصية المشاورات الثالثية  ٥، انظر الفقرة ١٤٤بالنسبة للدول التي لم تصدق على االتفاقية رقم    ٤

  ). ١٥٢رقم ( ١٩٧٦، )الدولية
  .أعاله ٢٠انظر االشتراطات المتعلقة بصكوك التصديق في الفقرة    ٥
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  إجراءات المكتب

عندما يحاط المكتب علمًا باعتزام نقض اتفاقية ما، يسترعي انتباه الحكومة المعنية إلى المبدأ العام فيما   )أ( .٧٨
 . أعاله) أ(٧٠يخص المشاورة المشار إليه في الفقرة 

وفي الحالة التي تقوم فيها إحدى الحكومات بإبالغ نقضها التفاقية ما دون أي إشارة إلى األسباب التي   )ب(
لى اتخاذ هذا القرار، يطلب المكتب من الحكومة المعنية أن تقدم هذه اإليضاحات بغية إعالم حملتها ع

بإدراج معلومات عن المشاورات  ١٤٤وتلتزم الدول التي صادقت على االتفاقية رقم . مجلس اإلدارة بها
  .من الدستور ٢٢الثالثية التي أجريت قبل النقض في التقارير التي تقدم بموجب المادة 

يبلغ آل نقض مسجل لدى المدير العام إلى األمين العام لألمم المتحدة وإلى مجلس . تسجيل النقض  )ج(
  .النشرة الرسميةاإلدارة وينشر في 

  أثر النقض

عادة بعد مضي سنة على تسجيل النقض لدى (يبدأ نفاذ النقض وفقًا ألحكام المواد الختامية من آل اتفاقية  .٧٩
  ).المدير العام
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  اإلجراءات الخاصة  -حادي عشر 

  االتفاقيات المصدقةبشأن عدم التقيد باالحتجاجات   -ألف 

 األحكام الدستورية

 : من الدستور على ما يلي ٢٥و ٢٤تنص المادتان  .٨٠

  ٢٤المادة 

بأن  احتجاجًاالدولي العمال المهنية إلى مكتب العمل منظمات إذا قدمت إحدى منظمات أصحاب العمل أو 
دولة عضوًا ما قصرت على أي نحو عن تأمين التقيد الفعلي في نطاق واليتها القضائية بأي اتفاقية هي طرف 

، وله أن يدعو الحكومة المذآورة إلى تقديم المعنيةإلى الحكومة  االحتجاجفيها، يجوز لمجلس اإلدارة أن يحيل 
  .الرد الذي تراه مناسبًا بشأن الموضوع

  ٢٥المادة 

خالل مهلة معقولة، أو لم يعتبر مجلس اإلدارة الرد موضوع االحتجاج إذا لم يصل أي رد من الحكومة 
  .ن وجدإالرد عليه االحتجاج ومعه الذي وصل ردًا مقنعًا، آان من حق المجلس أن ينشر 

  االحتجاجات إجراء بحث

أن يكون النظام  ،٢٠٠٤نوفمبر / لدى اعتماد التعديالت الجديدة في تشرين الثاني ،قرر مجلس اإلدارة .٨١
األساسي الخاص مسبوقًا بمذآرة تمهيدية تلخص المراحل المختلفة لإلجراء وتشير إلى الخيارات المتوفرة 

 : ١لمجلس اإلدارة في آل مرحلة من المراحل

  ها إلى الحكومة المعنية؛ويبلغ االحتجاجيصدر المكتب إشعارًا باستالم   )أ(

  سألة على هيئة مكتب مجلس اإلدارة؛تعرض الم  )ب(

  : ، ولهذا الغرض يجباالحتجاج قبولتقدم هيئة المكتب تقريرًا إلى مجلس اإلدارة بشأن   )ج(

  ؛آتابة إلى مكتب العمل الدولي االحتجاجغ ـَبليأن   "١"

  لعمال؛لمة مهنية ألصحاب العمل أو عن منظ ًاكون صادريأن   "٢"

  من الدستور؛ ٢٤ة خاصة إلى المادة شير إشاريأن   "٣"

 بدولة عضو في منظمة العمل الدولية ًاكون متعلقيأن   "٤"

  ؛ ٢

  الدولة العضو المعنية طرفًا فيها؛شير إلى اتفاقية تكون يأن   "٥"

واليتها في نطاق فيه بين المجال الذي ُيّدعى أن الدولة العضو قصرت عن تأمين التقيد الفعلي يأن   "٦"
  القضائية بتلك االتفاقية؛

  دون مناقشة جوهر المسألة؛ االحتجاجيتخذ مجلس اإلدارة قرارًا بشأن جواز قبول   )د(
 

من دستور  ٢٥و ٢٤متعلق بإجراء بحث االحتجاجات بموجب المادتين نص النظام األساسي ال GB.291/9(Rev.)تحوي الوثيقة    ١
ويوجد النظام األساسي والمذآرة التمهيدية على موقع منظمة العمل . منظمة العمل الدولية والمذآرة التمهيدية المشار إليها أعاله

  . آما تتوفر نسخ منفصلة منهما للمهتمين. الدولية على االنترنت
  .ابقة ال تزال ملزمة باالتفاقية موضع البحثأو دولة عضو س   ٢
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، يعين مجلس اإلدارة لجنة ثالثية لدراسة المسألة وفقًا للقواعد المبينة في النظام مقبوًال االحتجاجإذا آان   )ه(
 االحتجاجتصل باتفاقية تتناول حقوق النقابات العمالية، يمكن أن يحيل األساسي؛ أو إذا آانت المسألة ت

  ؛إلى لجنة الحرية النقابية

وتضع استنتاجاتها  االحتجاجتقدم اللجنة تقريرًا إلى مجلس اإلدارة، تصف فيه الخطوات المتخذة لدراسة   )و(
  على مجلس اإلدارة أن يتخذها؛وتوصياتها بشأن القرارات التي يتعين 

  ؛تدعى الحكومة المعنية إلى إرسال ممثل عنها لدى نظر مجلس اإلدارة في المسألة  )ز(

وأي بيان حكومي ردًا عليه ويبلغ المنظمة والحكومة  االحتجاج ما إذا آان سينشريقرر مجلس اإلدارة   )ح(
  . بذلك المعنيتين

  عدم التقيد باالتفاقيات المصدقة بشأنالشكاوى   -باء 

  الرئيسية األحكام الدستورية

 : من الدستور على ما يلي ٢٦تنص المادة  .٨٢

لكل من الدول األعضاء حق التقدم إلى مكتب العمل الدولي بشكوى ضد أي دولة عضو أخرى إذا رأت  .١
 .الفعلي بأي اتفاقية صدقت آلتاهما عليها طبقًا ألحكام المواد السابقة التقيدأن هذه األخيرة ال تكفل 

ذلك مناسبًا، وقبل إحالة الشكوى المذآورة إلى لجنة تحقيق وفقًا للنهج  ىأيجوز لمجلس اإلدارة إذا ر .٢
 .٢٤المنصوص عليه فيما بعد، أن يتصل بالحكومة المشكو منها على النحو الذي تبينه المادة 

إذا لم ير مجلس اإلدارة ضرورة إبالغ الشكوى إلى الحكومة المشكو منها، أو إذا أبلغها هذه الشكوى ولم  .٣
نة تحقيق لدراسة الشكوى وتقديم تقرير جنها خالل مهلة معقولة رد يعتبره مقنعًا، آان للمجلس أن يعين ليصله م
 .بشأنها

ما من تلقاء ذاته أو بناء على شكوى يتلقاها من أحد إيجوز لمجلس اإلدارة أن يأخذ بهذا النهج نفسه،  .٤
 .المندوبين في المؤتمر

، يكون من حق الحكومة ٢٦أو المادة  ٢٥عن تطبيق المادة  حين تطرح على مجلس اإلدارة مسألة نشأت .٥
. المعنية، إذا لم تكن ممثلة سلفًا فيه، أن ترسل ممثًال لالشتراك في مداوالت مجلس اإلدارة أثناء نظره في المسألة

 .وتخطر الحكومة المعنية بالموعد الذي ستناقش فيه المسألة قبل ذلك الموعد بمهلة آافية

  أخرى أحكام دستورية

 : تتناول المواد التالية من الدستور باقي جوانب اإلجراء المتعلق بالشكاوى .٨٣

  األعضاء مع لجنة التحقيق؛الدول تعاون   :٢٧المادة 

  لنتائج التي استخلصتها وتوصياتها؛ا تقرير لجنة التحقيق، متضمنًا  :٢٨المادة 

إبالغ ونشر تقرير لجنة التحقيق، بيان الحكومات المعنية بما إذا آانت تقبل أو ال تقبل توصياتها،   :٢٩المادة 
  لمحتملة إلى محكمة العدل الدولية؛واإلحالة ا

  ؛ًاقرار محكمة العدل الدولية نهائييكون   :٣١المادة 

 ق؛التحقيسلطة محكمة العدل الدولية على نتائج أو توصيات لجنة   :٣٢المادة 

توصية مجلس اإلدارة بشأن إجراء يتخذه المؤتمر في حالة عدم تنفيذ توصيات لجنة التحقيق أو   :٣٣المادة 
  ؛محكمة العدل الدولية
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التثبت من التقيد بتوصيات لجنة التحقيق أو محكمة العدل الدولية وتوصية مجلس اإلدارة الحقًا   :٣٤المادة 
  .بوقف اإلجراء الذي اتخذه المؤتمر

  جراء لجنة التحقيقإ

ترك مجلس اإلدارة المسألة في آل حالة من الحاالت لتقدير  وقد: ليس هناك نظام أساسي إلجراء لجان التحقيق .٨٤
. لجنة التحقيق ذاتها، شريطة التقيد بالمبادئ التوجيهية الواردة في الدستور وبمبادئها التوجيهية العامة فقط

وصفًا لإلجراء المتبع لدراسة الشكاوى، بما في من الحاالت ل حالة وتتضمن تقارير لجان التحقيق الخاصة بك
ذلك إجراء تلقي البالغات من األطراف وسائر األشخاص المعنيين أو المنظمات المعنية وعقد جلسات 

  .٣استماع

  الشكاوى بشأن انتهاك الحرية النقابية  -جيم 

  ٤لجنة الحرية النقابية التابعة لمجلس اإلدارة  - ١

  تشكيلها واختصاصاتها

بصفة حضرون ياللجنة هيئة ثالثية تابعة لمجلس اإلدارة، تتألف من تسعة من أعضائه وتسعة مناوبين  .٨٥
وثائق عملها سرية وتؤخذ قراراتها في مغلقة ووتعتبر جلسات اللجنة  .شخصية باإلضافة إلى رئيس مستقل

حرية النقابية وتقدم استنتاجاتها وتوصياتها إلى وهي تبحث شكاوى انتهاك ال ،الواقع العملي بتوافق اآلراء
ويمكن تسلم الشكاوى بصرف النظر عما إذا آان البلد المعني قد صدق على أي اتفاقية من . مجلس اإلدارة

 .٥االتفاقيات في ميدان الحرية النقابية

  قبول الشكاوى

ت بوقوع انتهاآات محددة للحرية يجب أن تكون الشكاوى مكتوبة وموقعة ومعززة باألدلة على االدعاءا  )أ( .٨٦
 .النقابية

وقد تكون . أو الحكومات ٦ العمال منظمات يجب أن تصدر الشكاوى عن منظمات أصحاب العمل أو  ) ب(
  :المنظمة

  ظمة وطنية معنية بالمسألة مباشرة؛من  "١"

  ؛٧لعمال لها صفة استشارية لدى منظمة العمل الدوليةلمنظمة دولية ألصحاب العمل أو   "٢"

دعاءات متصلة بمسائل تمس العمال، عندما تكون اللمنظمة دولية أخرى ألصحاب العمل أو   "٣"
  .بشكل مباشر منظمات تنتمي إليها

 
  Official Bulletin, Vol. LXXIV (1991), Series B, Supplements 2 and 3:    .انظر على سبيل المثال   ٣
/ انيتشرين الث( ١١٧يرد وصف إلجراءات لجنة الحرية النقابية في قرارات مجلس اإلدارة المتخذة في الفترة الممتدة بين الدورة    ٤

. ، وفي آتيبات منفصلة وفي مطبوعات منظمة العمل الدولية)١٩٧٩يونيه / حزيران - مايو/ أيار( ٢٠٩والدورة ) ١٩٥١نوفمبر 
، الفقرات ٣٢٧انظر التقرير (بعض القرارات المتعلقة بإجراءاتها  ٢٠٠٢مارس / وقد اعتمدت اللجنة في دورتها المعقودة في آذار

٢٦-١٧.(  
وذلك بسبب االلتزام المترتب على جميع الدول األعضاء، بموجب انضمامها إلى دستور منظمة العمل الدولية، باإلقرار بمبدأ    ٥

  .الحرية النقابية
ويجوز للمكتب أن يطلب المزيد من . تقرر اللجنة بذاتها ما إذا آان يمكن اعتبار الجهة الشاآية منظمة من أجل هذا الغرض   ٦

  .من المنظمة الشاآية بغية التحقق من طبيعتها الدقيقة المعلومات
لدى طباعة هذا الدليل، آانت هناك المنظمة الدولية ألصحاب العمل واالتحاد الدولي لنقابات العمال ومنظمة الوحدة النقابية    ٧

  .األفريقية، واالتحاد العالمي لنقابات العمال
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ل، فعوبال. وى، من حيث الجهة الطالبةافي اشتراط قبول الشك لتّبتمن التقدير  آاملاللجنة بهامش تتمتع  .٨٧
حرية المطلقة لتتمتع اللجنة با ،تهاك الحرية النقابيةنبشأن ا لنظر في الشكاوىل ةالخاص اتاإلجراءاستنادًا إلى 

بمفهوم  ألصحاب العمل أو منظمة للعمالان من الممكن اعتبار منظمة ما على أنها منظمة آلتقرر ما إذا 
عدم تقديم أي و. وطني لهذا المصطلح تعريفبأي  تعتبر نفسها ملزمةة، وهي ال يالدول لدستور منظمة العم

خة عن نظامها األساسي، حسبما قد يسلتزمه القانون الوطني، ليس سببًا آافيًا بحد ذاته لجعل الشكوى نقابة نس
ا، من دون أن يكون باستطاعة العمال أن ينشئو تحديدًاغير مقبولة، إذ إّن مبادئ الحرية النقابية تشترط 

بالمنظمة ال يشكل مبررًا لرفض رًا، إّن غياب اعتراف رسمي خيوأ. ترخيص مسبق، منظمات من اختيارهم
  ٨.بفعل الواقعالمنظمة تتمتع على األقل بوجود هذه هذه الشكاوى أّن  يتضح منات، عندما ءاالدعا

  تنظيم عمل اللجنة

 .تجتمع اللجنة ثالث مرات في السنة  )أ( .٨٨

الشكوى  يمكن للمكتب أن يطلب في أي وقت من األوقات من الجهة الشاآية تحديد االنتهاآات موضوع  )ب(
  . عندما ال تكون الشكوى مفصلة على نحو آاٍف

ية معلومات إضافية إلقامة الحجة على شكواها خالل مهلة أيبلغ المكتب الجهات الشاآية بأن عليها تقديم   )ج(
  .٩شهر واحد

  .خالل مهلة معينة ايقوم المكتب بإبالغ اإلدعاءات إلى الحكومة المعنية للرد عليه  )د(

  .ة إما التوصل إلى استنتاجات أو تطلب من الحكومة المعنية معلومات إضافيةتقرر اللجن  )ه(

إلى  انتباهها، مسترعية باالستنتاجات الحكومة المعنية بإبالغمجلس اإلدارة  يمكن للجنة أن توصي  )و(
وإعالم اللجنة بمعلومات  ،إلى اتخاذ التدابير لتصحيحها ها، وداعية إياهاتالتي تحّر القصور مواطن

  .١٠باإلحالة إلى لجنة التوفيق وتقصي الحقائق أيضًا قد توصيو. هذه التدابير إضافية عن

  . النشرة الرسميةوينشر تقرير اللجنة في   )ز(

وافقت اللجنة على اعتماد إجراء من شأنه السعي للحصول على تعليقات جميع األطراف المعنية، حسبما   )ح(
. طاء أوفى رد ممكن للجنة، وذلك على أساس تجريبيإعيقتضي األمر، بحيث تتمكن الحكومة من 

الدعوات الملحة  تأخر اللجوء إلىويجب أال يتسبب التطبيق العملي لهذه القاعدة اإلجرائية الجديدة في 
  . ١١ الحاالت بحث هذهتأخر في الوال إلى  ةإلى الحكوم التي توجه

ومات من جميع األطراف المعنية يطلب المكتب إلى الحكومات التحقق من حصولها على المعل  )ط(
  . بشكل منتظم باالدعاءات

يمكن أن تدعو اللجنة رئيسها إلجراء مشاورات مع الوفد الحكومي خالل مؤتمر العمل الدولي   )ي(
المختلفة التي من شأنها أن  الوسائلومناقشة  انتباه هذا الوفد إلى خطورة بعض األوضاعواسترعاء 

  . تؤدي إلى حلها

الجوانب التشريعية تقدم الحرية النقابية، فإنه يمكن للجنة أن ب المتصلة اتق بلد ما على االتفاقيإذا صد  )ك(
  . تطبيق االتفاقيات والتوصياتالمعنية بلجنة الخبراء لللحالة 

 
  .العمل الدولية للنظر في الشكاوى بدعوى انتهاآات الحرية النقابية اإلجراءات الخاصة المعمول بها في منظمة   ٨
  .ال تقبل في وقت الحق على انقضاء الشهر إال األدلة الجديدة التي لم يمكن تقديمها خالل مهلة الشهر المذآور   ٩
  .أدناه ٨٦انظر الفقرة    ١٠
  .٢٦- ١٧، الفقرات ٣٢٧انظر التقرير    ١١
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االتصاالت المباشرة والمساعدة التقنية (القيام بمهمات مختلفة  ،في معرض هذا اإلجراء ،ومن الممكن  )ل(
  .بموافقة الحكومة) وما إلى ذلك

  لجنة التوفيق وتقصي الحقائق بشأن الحرية النقابية  - ٢

  تشكيلها واختصاصاتها وإجراءاتها

ثالثة تتألف اللجنة من تسعة أشخاص مستقلين يعينهم مجلس اإلدارة ويعملون عادة في مجموعات من  .٨٩
وتبحث اللجنة شكاوى انتهاآات الحرية النقابية، التي يحيلها إليها مجلس اإلدارة، بما في ذلك اإلحالة . أشخاص

 عليها ىبناء على طلب الحكومة المدع

 .وتنشر تقاريرها ١٣وتشبه إجراءات اللجنة إجراءات لجنة التحقيق. ١٢

  التخلف عن عرض االتفاقيات والتوصيات   - دال 
  طات المختصةعلى السل  

  الحكم الدستوري

  : من الدستور على ما يلي ٣٠تنص المادة  .٩٠

 "١")ب(٧أو ) ب(٦أو ) ب(٥تخلفت أي دولة عضو عن اتخاذ التدابير المنصوص عليها في الفقرات  إذا
بصدد اتفاقية أو توصية ما، آان من حق أي دولة عضو أخرى إحالة الموضوع إلى مجلس  ١٩من المادة 

  .إلى وجود التخلف المذآور، أن يبلغ األمر إلى المؤتمر خلصإذا  ،وعلى مجلس اإلدارة. اإلدارة

  

 
والدول األعضاء التي "  ٢"الدول األعضاء التي صدقت على االتفاقيات بشأن الحرية النقابية؛ "  ١: "ليقد تكون متصلة بما ي   ١٢

والدول غير األعضاء في منظمة العمل الدولية والتي هي "  ٣"لم تصدق على االتفاقيات ذات الصلة والتي وافقت على اإلحالة؛ 
قتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة قد أحال المسألة إلى منظمة العمل دول أعضاء في األمم المتحدة حيثما يكون المجلس اال

  .الدولية ووافقت الدولة على اإلحالة
  . أعاله ٨٤انظر الفقرة    ١٣
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  ي المساعدة التي يقدمها مكتب العمل الدول  -ثاني عشر 
  فيما يخص معايير العمل الدولية

  معايير العمل الدولية والتعاون التقني

يضطلع مكتب العمل الدولي بأنواع شتى من األنشطة الموضوعة لمساعدة الحكومات ومنظمات أصحاب  .٩١
وينبغي . على أداء وظائفها والقيام بأدوارها في نظام وضع المعايير ونظام اإلشراف ومنظمات العمالالعمل 

األساسية للمنظمة آما جسدها دستورها ومعايير العمل نظر إلى هذه األنشطة في سياق األهداف والمبادئ ال
المكونة  الهيئاتجميع  التعاون بشكل وثيق معالتي تعتمدها والتي تعني  العامةسياسة الوفي سياق  الدولية فيها

غية ضمان تحديد وخدمة األهداف القطرية ب ،في آل بلد من البلدان وغيرها من المؤسسات ذات الصلة الثالث
 .من حيث معايير العمل والتعاون التقني على حد سواء

  الخدمات االستشارية غير الرسمية

تعمل إدارة معايير العمل الدولية التابعة لمكتب العمل الدولي في جنيف مع المكاتب اإلقليمية واإلقليمية  .٩٢
بغية تقديم  ،في الميدان ان معايير العمل الدولية في هذه المكاتبوال سيما مع االختصاصيين في ميد - الفرعية 

وتقدم هذه الخدمات على . جميع أنواع التوضيحات والمشورة والمساعدة بشأن المسائل التي تناولها هذا الدليل
حد سواء استجابة لطلبات خاصة تتلقاها من الحكومات أو من منظمات أصحاب العمل أو منظمات العمال 

وتشمل المسائل . طريق البعثات االستشارية المعتادة والمناقشات غير الرسمية التي يبادر إليها المكتبوعن 
وتعليقات  التي يمكن معالجتها استبيانات عن بنود جدول أعمال المؤتمر من أجل وضع معايير جديدة محتملة،

ديدة المطلوبة، وتقارير الحكومات التي هيئات اإلشراف والتدابير التي قد تدعو إلى اتخاذها، والتشريعات الج
ب صياغتها، والوثائق المعدة للعرض على السلطات المختصة، وترتيبات إجراء المشاورات بين جي

فيما يتعلق بمعايير العمل وبأنشطة منظمة العمل  ومنظمات العمالالحكومات ومنظمات أصحاب العمل 
أن تشارك على أآمل وجه في  ومنظمات العمالب العمل الدولية، واألساليب التي يمكن بها لمنظمات أصحا

 .إجراءات وضع المعايير واإلشراف

  االتصاالت المباشرة

لممثل المدير العام لمكتب العمل الدولي أن يبحث مع ممثلي البلد المعني  االتصاالت المباشرةيتيح إجراء  .٩٣
المشاآل التي تمس التصديق على االتفاقيات أو تنفيذها أو الوفاء بااللتزامات المتصلة باالتفاقيات والتوصيات 

المسؤولة،  ووفقًا للمبادئ التي وضعتها هيئات اإلشراف. أو أي حالة معروضة على لجنة الحرية النقابية
. اتصاالت مباشرةإجراء  رينبغي أن تكون الصعوبات العملية أو القانونية المواجهة آبيرة بما فيه الكفاية لتبر

 : فهو على النحو التالي اإلجراءأما 

 ةمن جانب لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات ولجن اتصاالت مباشرةقد يقترح إجراء   )أ(
معنية بتطبيق المعايير أو لجنة الحرية النقابية التابعة لمجلس اإلدارة أو يكون مطلوبًا من المؤتمر ال

  .جانب الحكومة المعنية

  .يبحث المدير العام المسألة مع الحكومة المعنية التي ينبغي الحصول على موافقتها التامة لذلك  )ب(

  .حينبغي أن تحدد المسائل الواجب معالجتها مسبقًا وبوضو  )ج(

لمسائل قيد البحث لفترة ال تتجاوز ا النظر فيتوقف هيئات اإلشراف  االتصاالت المباشرةوأثناء إجراء   )د(
  .عادة سنة واحدة بحيث يكون في اإلمكان مراعاة حصيلة االتصاالت

الشكل المناسب لغرضها، وهو تمكين الحكومة المعنية من شرح  االتصاالت المباشرةينبغي أن تتخذ   )ه(
  .الوقائع ذات الصلة جميع مع عناصر المسألة بحيث تستطيع هيئات اإلشراف بدورها أن تقّيجمي
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أن تجمع أولئك المطلعين الملمين بجميع جوانب المسألة بمن فيهم الممثلون  لالتصاالت المباشرةينبغي   )و(
وعن مواقف  الحكوميون ذوو المسؤوليات والخبرة الكافية للتحدث بثقة ومرجعية عن الوضع الوطني

  .حكومتهم ونواياها فيما يخص المسألة

ين المدير العام لمكتب العمل الدولي ممثًال عنه يكون إما شخصًا مستقًال أو موظفًا في مكتب العمل يّع  )ز(
  .بالمسألة الدولي يكون على إلمام آاٍف

يمكن أن يقوم ممثل المدير العام باالتفاق مع الحكومة المعنية بزيارة البلد لعقد محادثات مع ممثلي   )ح(
الحكومة وشرح تعليقات هيئات اإلشراف والوقوف على نحو مفصل على موقف الحكومة وعلى 

ة التي الطبيعة الدقيقة للصعوبات التي تواجهها، وتزويد هيئات اإلشراف بجميع المعلومات ذات الصل
  . قدمتها الحكومة

بحيث  ومنظمات العمالباالتصال بمنظمات أصحاب العمل  ،في معرض تكليفه ،يقوم ممثل المدير العام  )ط(
  .يطلعهم على المواضيع قيد المناقشة أوًال بأول ويستوضح آراءهم

حوال، على أنها واختصاصات ممثل المدير العام، بأي حال من األ االتصاالت المباشرةال تفسر إقامة   )ي(
  .وظائف ومسؤوليات هيئات اإلشرافل تقييد
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  الملحق األول

  الجدول الزمني لإلجراءات التي يتعين اتخاذها بشأن معايير العمل الدولية

  إجراءات اإلدارات الوطنية    إجراءات منظمة العمل الدولية    الفترة

  ١اعتماد االتفاقيات والتوصيات

) ١  السنة( نوفمبر /الثاني تشرين
  )٢السنة (مارس / وآذار

العمل الدولي في  مكتبينظر مجلس إدارة   
 ه فيفي بّتجدول أعمال المؤتمر وي

  ٤ السنة

    

آانون    -نوفمبر / تشرين الثاني
  )٢ السنة(  ديسمبر/ األول

ينشر مكتب العمل الدولي التقرير عن   
بشأن  االستبيانالقوانين والممارسات مع 
  مضمون صك جديد محتمل

 ومنظمات العمالاستشارة منظمات أصحاب العمل   
من النظام األساسي  ٣٩و ٣٨المادتان (بشأن الردود 

بالنسبة للدول األطراف  ١٤٤للمؤتمر واالتفاقية رقم 
إعداد الردود على االستبيان وإرسالها إلى ). فيها

 يونيه/ حزيران ٣٠ مكتب العمل الدولي بحلول
  على أقصى تقدير )٣ السنة(

   - يناير / آانون الثاني
  )٤السنة (فبراير / شباط

ينشر مكتب العمل الدولي التقرير الذي   
  يحلل الردود، مع االستنتاجات المقترحة

  التحضير للمناقشة في المؤتمر  

المناقشة األولى  -مؤتمر العمل الدولي     )٤السنة (يونيه / حزيران
  للبند

  المشارآة في عمل اللجنة التقنية، عند االقتضاء  

سبتمبر / أيلول - أغسطس / آب
  )٤السنة (

ينشر مكتب العمل الدولي مشاريع   
  النصوص على أساس المناقشة األولى

 ومنظمات العمالاستشارة منظمات أصحاب العمل   
 من النظام األساسي للمؤتمر ٣٩و ٣٨المادتان (

دراسة ). بالنسبة للدول األطراف فيها ١٤٤واالتفاقية 
 إرسال التعليقات ،إذا اقتضت الضرورةو ،النصوص

/ تشرين الثاني ٣٠إلى مكتب العمل الدولي بحلول 
  ، على أقصى تقدير)٤السنة (نوفمبر 

مارس / آذار -فبراير / شباط
  )٥السنة (

ينشر مكتب العمل الدولي النصوص   
  ضوء التعليقات الواردةالمراجعة على 

  التحضير للمناقشة في المؤتمر  

 المناقشة الثانية -مؤتمر العمل الدولي     )٥السنة (يونيه / حزيران
  واالعتماد

  المشارآة في عمل اللجنة التقنية، عند االقتضاء  

 عرض االتفاقيات
  والتوصيات على السلطات المختصة ٢

االتفاقيات  ينشر مكتب العمل الدولي     ٣  أغسطس/ آب
والتوصيات المعتمدة حديثًا، مع مذآرة 
مجلس اإلدارة بشأن عرض الصكوك على 

  السلطات المختصة

دراسة الصكوك ومقارنتها بالتشريعات والممارسات   
وبالنسبة للدول األطراف في االتفاقية رقم . الوطنية
ومنظمات استشارة منظمات أصحاب العمل : ١٤٤
  تي يجب تقديمها بشأن المقترحات ال العمال

إعداد وثيقة تلخص الموقف والمقترحات من أجل 
) عند االقتضاء(اتخاذ المزيد من اإلجراءات الوطنية 

 على االتفاقيات المحتمل والمقترحات بشأن التصديق
عرضها على السلطات التشريعية المختصة بحلول 

آانون أو بصورة استثنائية في (يونيه / حزيران
  السنة التالية من) ديسمبر/ األول

تقديم التقارير إلى مكتب العمل الدولي وفقًا لالستبيان 
الوارد في مذآرة مجلس اإلدارة، بشأن التدابير 
. المتخذة لعرض الصكوك على السلطات المختصة

ومنظمات إرسال نسخ إلى منظمات أصحاب العمل 
  العمال

  التقارير عن االتفاقيات المصدقة

يرسل مكتب العمل الدولي طلب الحصول     فبراير/ شباط
التي  )المبسطة /المفصلة(على التقارير 

يتعين تقديمها تلك السنة، مع نماذج 
التقارير الفردية وأي تعليقات صادرة عن 

: ١٤٤بالنسبة للدول األطراف في االتفاقية رقم   
 مات العمالومنظاستشارة منظمات أصحاب العمل 

. تقديمها تعينبشأن المسائل المثارة في التقارير التي ي
في مجموعات إن دعت (إعداد التقارير وإرسالها 
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  إجراءات اإلدارات الوطنية    إجراءات منظمة العمل الدولية    الفترة
األول من لتصل إلى مكتب العمل الدولي بين ) الحاجة  العمل الدولية هيئات اإلشراف في منظمة

على أقصى  سبتمبر/ يونيه واألول من أيلول /حزيران
إرسال نسخ من التقارير إلى منظمات أصحاب . تقدير

  ومنظمات العمالالعمل 

يرسل مكتب العمل الدولي نسخًا من طلب     مارس / آذار
أي تقديم التقارير المستحقة تلك السنة مع 

هيئات اإلشراف في  توجهها تعليقات
ى المنظمات العمل الدولية إلمنظمة 

  لعماللالوطنية ألصحاب العمل و

أي تدابير ضرورية  الشروع فيدراسة التعليقات بغية   
   .لضمان التقيد بالصكوك

: ١٤٤لدول األطراف في االتفاقية رقم بالنسبة ل
  استشارة المنظمات آما ورد أعاله

يرسل مكتب العمل الدولي نسخًا من     أبريل/ نيسان
تعليقات هيئات اإلشراف فيما يتصل 
باالتفاقيات التي ال يتعين تقديم تقارير 

  الالحقةعنها إال في السنوات 

    

ينشر مكتب العمل الدولي تقرير لجنة     يوليه/ تموز
 في المؤتمر دورة في تطبيق المعايير

  يونيه /حزيران

بغية النظر في اإلجراءات  دراسة هذا التقرير  
في أخذ تعليقات اللجنة وعند االقتضاء،  ،المطلوبة
  عند وضع الصيغة النهائية للتقارير الحسبان 

إرسال التقارير المستحقة إلى مكتب العمل الدولي         أغسطس /آب - يونيه  /حزيران
  )في مجموعات إن اقتضى األمر(

   - نوفمبر/ تشرين الثاني
  ديسمبر/ آانون األول

اجتماع لجنة الخبراء المعنية بتطبيق   
  االتفاقيات والتوصيات

    

التقرير تحضيرًا للمناقشة العامة في لجنة  دراسة    نشر تقرير لجنة الخبراء    مارس من السنة التالية/ آذار
للجنة ) عند االقتضاء(إعداد المعلومات . المؤتمر

  يًاما خطيًا أو تقديمها شفهإالمؤتمر، 

اجتماع لجنة المؤتمر المعنية بتطبيق     يونيه/ حزيران
  المعايير

وعند االقتضاء، في المناقشة  ،المشارآة في المداوالت  
للنظر في حالة اختيارها  تتعلق ببلدآم بشأن أية حاالت

  فيها 

  التقارير عن االتفاقيات غير المصدقة وعن التوصيات

يرسل مكتب العمل الدولي طلب تقديم     سبتمبر/ أيلول
  التقارير مع نماذج التقارير

إعداد التقارير وإرسالها إلى مكتب العمل الدولي   
من السنة التالية، على  أبريل/ نيسان ٣٠بحلول 

إرسال نسخ إلى منظمات أصحاب . ٤أقصى تقدير
  ومنظمات العمالالعمل 

آانون  -نوفمبر / تشرين الثاني
في السنة التي (ديسمبر / األول

  )تلي طلب تقديم التقارير

تقوم لجنة الخبراء المعنية بتطبيق   
االتفاقيات والتوصيات بإجراء دراسة 

  استقصائية عامة

    

نشر الدراسة االستقصائية العامة التي     مارس من السنة التالية/ آذار
  أجرتها لجنة الخبراء

هذه الدراسة تحضيرًا للمناقشة في لجنة  دراسة  
  المؤتمر والنظر في القضايا العامة والتعليقات

تناقش لجنة المؤتمر المعنية بتطبيق     يونيه/ حزيران
  العامة المعايير الدراسة االستقصائية

  المشارآة في المداوالت  

  .المناقشة المفردةويجري تبسيطه في حاالت  المناقشة المزدوجةيصف هذا الجزء إجراء    ١
  .من دستور منظمة العمل الدولية ١٩للمادة وفقًا أيضًا إلى أي بروتوآول اعتمده المؤتمر " االتفاقية"يشير مصطلح    ٢
غرار في الشهر التالي نفس اليونيه، ينشرها المكتب على / في شهر غير شهر حزيران تعقدعندما تعتمد االتفاقيات والتوصيات في دورة بحرية للمؤتمر   ٣

شهرًا بعد ) ١٨، ئيًااأو، استثن( ١٢العتمادها؛ واإلجراءات المتخذة من جانب اإلدارات الوطنية هي ذاتها، علمًا بأن عرضها على السلطات واجب في غضون 
  .اعتمدت فيها الصكوكانتهاء دورة المؤتمر التي 

بشأن المسائل المترتبة على التقارير التي  ومنظمات العمالإلى استشارة منظمات أصحاب العمل ) ١٤٤المالزمة لالتفاقية رقم ( ١٥٢تدعو التوصية رقم   ٤
  .ينبغي تقديمها

من  ٢ترجع إلى االلتزام المنصوص عليه في الفقرة  ومنظمات العماللتقارير والمعلومات إلى منظمات أصحاب العمل اإلشارة إلى إرسال نسخ عن ا   :ملحوظة
فترجع إلى التزامات الدول التي صدقت على اتفاقية " ١٤٤الدول األطراف في االتفاقية رقم "أما اإلشارة إلى  .من دستور منظمة العمل الدولية ٢٣المادة 

 ١٩٧٦، )أنشطة منظمة العمل الدولية(الثالثية  اتوترد أحكام مماثلة في توصية المشاور). ١٤٤رقم ( ١٩٧٦، )معايير العمل الدولية(الثية الث المشاورات
  ).١٥٢ رقم(
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  الملحق الثاني

  مصادر المعلومات

  وتوصيات  الوثائق األساسية المتصلة باتفاقيات
  الدولية منظمة العمل 

  ).٢٠١٢مكتب العمل الدولي، (دستور منظمة العمل الدولية والنظام األساسي لمؤتمر العمل الدولي 

  : ويتكون التقرير السنوي للجنة من. تقرير لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات

  ؛))ألف١الجزء (التقرير الثالث (التقرير العام 

  ؛))ألف١الجزء (ث التقرير الثال(المالحظات 

  )).باء١الجزء (التقرير الثالث (الدراسة االستقصائية العامة 

  )).٢الجزء (التقرير الثالث (التصديقات واألنشطة المتعلقة بالمعايير  عنوثيقة معلومات 

منذ عام  منشورة. ن محاضر أعمال مؤتمر العمل الدوليممقتطفات  .تقرير اللجنة المعنية بتطبيق المعايير
٢٠٠٧.  

النشرة تقرير لجنة الحرية النقابية، وينشر ثالث مرات في السنة آوثيقة من وثائق مجلس اإلدارة، آما ينشر في 
  .لمكتب العمل الدولي) السلسلة باء( الرسمية

نصوص الصكوك  "ألف"تتضمن السلسلة ). ١٩١٩منشورة منذ عام (لمكتب العمل الدولي  النشرة الرسمية
قررات مجلس اإلدارة، وقرارات موالمعلومات المتعلقة بالتصديقات على االتفاقيات ونقضها، وملخصات  المعتمدة

سير االتفاقيات التي اعتمدها المؤتمر واستنتاجات امؤتمر العمل الدولي ومقرراته واالجتماعات اإلقليمية وتف
  . رير لجنة الحرية النقابيةتقا "باء"وتتضمن السلسلة . االجتماعات الثالثية واجتماعات الخبراء

  منشورات مختارة لمكتب العمل الدولي

  ).٢٠٠٩طبعة منقحة، ( مقدمة موجزة عن معايير العمل الدولية: قواعد اللعبة

ة مسة الخاعالطب. مجموعة مبادئ لجنة الحرية النقابية التابعة لمجلس إدارة مكتب العمل الدولي -الحرية النقابية 
  .٢٠٠٦منقحة، ال

  :التابعة لمؤتمر العمل الدولي ،اللجنة المعنية بتطبيق المعايير
A dynamic and impact built on decades of dialogue and persuasion, 2011. 

  المدمجة المستخدمة لذاآرة القراءةاألقراص 

تفاقيات والتوصيات وتحتوي هذه المكتبة على اال. (ILSE CD-ROM)لمعايير العمل الدولية  ةاإللكتروني ةالمكتب
  .وتنشر سنويًا. أخرى اتباإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية ووثائق مختارة بلغ األساسية وغير ذلك من الوثائق

والتعليقات الفردية آلخر تقرير  العام تقريرالوتحتوي على . (ANITA CD-ROM) تطبيق معايير العمل الدولية
والمناقشات المتعلقة بالمالحظات التي تم اختيارها لكي تبحثها لجنة للجنة الخبراء والتعليقات التي ال تزال قيد النظر 

  . وتنشر سنويًا. المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير في مؤتمر العمل الدولي

  .وتنشر سنويًا. ة الجماعيةللحرية النقابية والمفاوض ةاإللكتروني ةالمكتب

  موارد اإلنترنت

NORMLEX  عن  تمثل المعلوما(جمع المعلومات عن معايير العمل الدولية تقاعدة بيانات جديدة هي
وعن التشريعات .) تقديم التقارير وتعليقات هيئات اإلشراف في منظمة العمل الدولية، إلخ اشتراطاتالتصديقات و

آاملة  تتقدم معلوما بحيث NORMLEXقاعدة البيانات  وقد صممت. مان االجتماعيضالوطنية الخاصة بالعمل وال
التي آانت  المعلوماتلى إ، باإلضافة NATLEXالمواضيع، وهي تشمل قاعدة البيانات  هذوسهلة االستخدام بشأن ه

 .LIBSYNDو ILOLEXو APPLISاعد البيانات وموجودة من قبل في ق
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NATLEX والضمان االجتماعي وحقوق اإلنسان بالعمل  المتعلقةلقوانين الوطنية لغرافية قاعدة بيانات ببليو هي
   .وتحتوي على العديد من القوانين بنصوصها الكاملة. ذات الصلة

: اعد البيانات المذآورة أعاله على موقع معايير العمل الدولية على شبكة اإلنترنت على العنوان التاليووتتوفر ق
www.ilo.org/normes.   
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 الملحق الثالث

  العناوين الرسمية لالتفاقيات التي اعتمدها 
 ٢٠١١-١٩١٩ ،مؤتمر العمل الدولي

 .التنفيذحيز لها راجعة اتفاقيات لم يعد باب التصديق عليها مفتوحًا نتيجة لدخول اتفاقية ُم ●

 .التنفيذاتفاقية لم تدخل حيز  ♦

 . اتفاقية مسحوبة ■

 .اتفاقية روجعت بشكل آامل أو جزئي باتفاقية الحقة أو بروتوآول الحق *

 ١٩١٩الدورة األولى، مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩١٩، )الصناعة(اتفاقية ساعات العمل ١االتفاقية رقم 

 ١٩١٩، اتفاقية البطالة ٢االتفاقية رقم 
 ١٩١٩اتفاقية حماية األمومة، ٣االتفاقية رقم *
 ١٩١٩اتفاقية عمل المرأة ليًال، ٤االتفاقية رقم *
 ١٩١٩، )الصناعة(اتفاقية الحد األدنى للسن ٥االتفاقية رقم *
 ١٩١٩اتفاقية عمل األحداث ليًال في الصناعة، ٦ االتفاقية رقم *

 ١٩٢٠، الثانيةالدورة مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٢٠، )العمل البحري(اتفاقية الحد األدنى للسن ٧ االتفاقية رقم *

 ١٩٢٠، )في حالة غرق السفينة(اتفاقية تعويض البطالة ٨ االتفاقية رقم 
 ١٩٢٠اتفاقية استخدام البحارة، ٩ االتفاقية رقم *

 ١٩٢١الدورة الثالثة، مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٢١، )الزراعة(اتفاقية الحد األدنى للسن ١٠ االتفاقية رقم *

 ١٩٢١، )الزراعة(اتفاقية حق التجمع ١١ االتفاقية رقم 
 ١٩٢١، )الزراعة(اتفاقية التعويض عن حوادث العمل ١٢ االتفاقية رقم *

 ١٩٢١، )في الطالء(اتفاقية استخدام الرصاص األبيض ١٣ االتفاقية رقم 

 ١٩٢١، )الصناعة(لراحة األسبوعية اتفاقية ا ١٤ االتفاقية رقم 
 ١٩٢١، )الوقادون ومساعدو الوقادين(اتفاقية الحد األدنى للسن ١٥ االتفاقية رقم *

 ١٩٢١، )العمل البحري(اتفاقية الفحص الطبي لألحداث ١٦ االتفاقية رقم 

  ١٩٢٥، الدورة السابعةمؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٢٥عن حوادث العمل، اتفاقية التعويض ١٧االتفاقية رقم *
 ١٩٢٥، )األمراض المهنية(تعويض إصابات العمل اتفاقية ١٨االتفاقية رقم *

 ١٩٢٥، )التعويض عن حوادث العمل(اتفاقية المساواة في المعاملة ١٩االتفاقية رقم 

 ١٩٢٥، )المخابز(اتفاقية العمل الليلي ٢٠االتفاقية رقم 
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 ١٩٢٦، الثامنةالدورة مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٢٦اتفاقية تفتيش المهاجرين، ٢١االتفاقية رقم 

 ١٩٢٦الدورة التاسعة، مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٢٦اتفاقية عقود استخدام البحارة، ٢٢ االتفاقية رقم 
 ١٩٢٦اتفاقية إعادة البحارة إلى أوطانهم، ٢٣ االتفاقية رقم *

 ١٩٢٧الدورة العاشرة، مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٢٧، )الصناعة(اتفاقية التأمين الصحي ٢٤ االتفاقية رقم *
 ١٩٢٧، )الزراعة(اتفاقية التأمين الصحي ٢٥ االتفاقية رقم *

 ١٩٢٨الدورة الحادية عشرة، مؤتمر العمل الدولي، 

  ١٩٢٨اتفاقية طرائق تحديد المستويات الدنيا لألجور،  ٢٦ االتفاقية رقم 

 ١٩٢٩الدورة الثانية عشرة، مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٢٩اتفاقية إثبات الوزن على األحمال الكبيرة المنقولة بالسفن،  ٢٧ االتفاقية رقم 
 ١٩٢٩اتفاقية حماية عمال الموانئ من الحوادث،  ٢٨ االتفاقية رقم ●

 ١٩٣٠ الدورة الرابعة عشرة،مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٣٠ اتفاقية العمل الجبري، ٢٩ االتفاقية رقم 

 ١٩٣٠، )التجارة والمكاتب(اتفاقية ساعات العمل ٣٠ االتفاقية رقم 

 ١٩٣١الدورة الخامسة عشرة، مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٣١، )مناجم الفحم(اتفاقية ساعات العمل ٣١ االتفاقية رقم ■

 ١٩٣٢الدورة السادسة عشرة، مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٣٢، )مراجعة(عمال الموانئ من الحوادث اتفاقية وقاية ٣٢االتفاقية رقم ●
 ١٩٣٢، )األعمال غير الصناعية(اتفاقية الحد األدنى للسن ٣٣االتفاقية رقم ●

  ١٩٣٣الدورة السابعة عشرة، مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٣٣اتفاقية مكاتب التوظيف بمقابل، ٣٤االتفاقية رقم ●
 ١٩٣٣، ...)الصناعة، الخ(الشيخوخة اتفاقية التأمين ضد ٣٥االتفاقية رقم ●
 ١٩٣٣، )الزراعة(اتفاقية التأمين ضد الشيخوخة ٣٦االتفاقية رقم ●
 ١٩٣٣، ...)الصناعة، الخ(اتفاقية التأمين ضد العجز ٣٧االتفاقية رقم ●
 ١٩٣٣، )الزراعة(اتفاقية التأمين ضد العجز ٣٨االتفاقية رقم ●
 ١٩٣٣، ...)الصناعة، الخ(التأمين على الحياة اتفاقية ٣٩االتفاقية رقم ●
 ١٩٣٣، )الزراعة(اتفاقية التأمين على الحياة ٤٠االتفاقية رقم ●
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 ١٩٣٤الدورة الثامنة عشرة، مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٣٤، )مراجعة( )المرأة(اتفاقية العمل ليًال ٤١االتفاقية رقم ●
 ١٩٣٤، )مراجعة) (األمراض المهنية(العمل  اتفاقية تعويض إصابات ٤٢االتفاقية رقم *

 ١٩٣٤اتفاقية مصانع الزجاج المسطح، ٤٣االتفاقية رقم 
 ١٩٣٤اتفاقية البطالة، ٤٤االتفاقية رقم ●

 ١٩٣٥الدورة التاسعة عشرة، مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٣٥، )المرأة(اتفاقية العمل تحت سطح األرض ٤٥ االتفاقية رقم 
 ١٩٣٥، )مراجعة( )مناجم الفحم(اتفاقية ساعات العمل ٤٦ رقماالتفاقية  ■

 ١٩٣٥اتفاقية أسبوع العمل ذي األربعين ساعة،  ٤٧ االتفاقية رقم 
 ١٩٣٥اتفاقية الحفاظ على حقوق المهاجرين في المعاش،  ٤٨ االتفاقية رقم ●

 ١٩٣٥، )مصانع الزجاجات(اتفاقية تخفيض ساعات العمل ٤٩ االتفاقية رقم 

 ١٩٣٦الدورة العشرون، مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٣٦، األصليينالعمال  توريداتفاقية تنظيم ٥٠ االتفاقية رقم 
 ١٩٣٦، )األشغال العامة(اتفاقية تخفيض ساعات العمل ٥١ االتفاقية رقم ■
 ١٩٣٦اإلجازات مدفوعة األجر، اتفاقية ٥٢ االتفاقية رقم ●

 ١٩٣٦، الحادية والعشرونالدورة مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٣٦اتفاقية شهادات آفاءة الضباط، ٥٣ االتفاقية رقم 
 ١٩٣٦، )البحارة(اتفاقية اإلجازات مدفوعة األجر ٥٤ االتفاقية رقم ●♦

 ١٩٣٦، )في حالة مرض أو إصابة البحارة(اتفاقية التزامات صاحب السفينة ٥٥ االتفاقية رقم 
 ١٩٣٦، )البحارة(التأمين الصحي اتفاقية ٥٦االتفاقية رقم ●
 ١٩٣٦عداد العاملين على ظهر السفن، أاتفاقية ساعات العمل و ٥٧االتفاقية رقم ●♦

 ١٩٣٦الدورة الثانية والعشرون، مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٣٦، )مراجعة) (العمل البحري(اتفاقية الحد األدنى للسن ٥٨االتفاقية رقم *

 ١٩٣٧ الدورة الثالثة والعشرون،مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٣٧، )مراجعة) (الصناعة(اتفاقية الحد األدنى للسن ٥٩االتفاقية رقم *
 ١٩٣٧، )مراجعة) (األعمال غير الصناعية(اتفاقية الحد األدنى للسن ٦٠االتفاقية رقم *
 ١٩٣٧، )النسيج(اتفاقية تخفيض ساعات العمل ٦١االتفاقية رقم ■
 ١٩٣٧، )البناء(اتفاقية أحكام السالمة ٦٢رقم االتفاقية  ●

  ١٩٣٨الدورة الرابعة والعشرون، مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٣٨اتفاقية إحصاءات األجور وساعات العمل،  ٦٣االتفاقية رقم ●
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 ١٩٣٩الدورة الخامسة والعشرون، مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٣٩، )الوطنيونالعمال (اتفاقية عقود االستخدام ٦٤االتفاقية رقم 

 ١٩٣٩، )العمال الوطنيون(اتفاقية العقوبات الجزائية ٦٥االتفاقية رقم 
  ١٩٣٩اتفاقية العمال المهاجرين، ٦٦االتفاقية رقم ■
 ١٩٣٩، )النقل البري(اتفاقية ساعات العمل والراحة ٦٧االتفاقية رقم ●

 ١٩٤٦الدورة الثامنة والعشرون، مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٤٦، )أطقم السفن(اتفاقية الغذاء وتقديم الوجبات ٦٨االتفاقية رقم 

 ١٩٤٦اتفاقية شهادة آفاءة طباخي السفن، ٦٩االتفاقية رقم 
 ١٩٤٦، )البحارة(اتفاقية الضمان االجتماعي ٧٠االتفاقية رقم ●♦

 ١٩٤٦اتفاقية معاشات البحارة، ٧١االتفاقية رقم 
 ١٩٤٦، )البحارة(اتفاقية اإلجازات مدفوعة األجر ٧٢االتفاقية رقم ●♦

 ١٩٤٦اتفاقية الفحص الطبي للبحارة، ٧٣االتفاقية رقم 

 ١٩٤٦اتفاقية شهادات آفاءة البحارة، ٧٤االتفاقية رقم 
 ١٩٤٦اتفاقية إقامة األطقم، ٧٥االتفاقية رقم ●♦
 ١٩٤٦العاملين على ظهر السفن،  اتفاقية األجور وساعات العمل وأعداد ٧٦االتفاقية رقم ●♦

 ١٩٤٦الدورة التاسعة والعشرون، مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٤٦، )الصناعة(اتفاقية الفحص الطبي لألحداث ٧٧االتفاقية رقم 

 ١٩٤٦، )المهن غير الصناعية(اتفاقية الفحص الطبي لألحداث ٧٨االتفاقية رقم 

 ١٩٤٦، )المهن غير الصناعية(لألحداث  اتفاقية العمل الليلي ٧٩االتفاقية رقم 

 ١٩٤٦اتفاقية مراجعة المواد الختامية، ٨٠االتفاقية رقم 

 ١٩٤٧الدورة الثالثون، مؤتمر العمل الدولي، 

   ١٩٤٧اتفاقية تفتيش العمل، ٨١االتفاقية رقم *
 ١٩٤٧، )األقاليم التابعة(اتفاقية السياسة االجتماعية ٨٢االتفاقية رقم *

 ١٩٤٧، )األقاليم التابعة(اتفاقية معايير العمل ٨٣االتفاقية رقم 

 ١٩٤٧، )األقاليم التابعة(اتفاقية حق التجمع ٨٤االتفاقية رقم 

 ١٩٤٧، )األقاليم التابعة(اتفاقية إدارات تفتيش العمل ٨٥االتفاقية رقم 

 ١٩٤٧، )العمال الوطنيون(اتفاقية عقود العمل ٨٦االتفاقية رقم 

  ١٩٤٨ ،الدورة الحادية والثالثونمؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٤٨اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم،  ٨٧االتفاقية رقم 

 ١٩٤٨اتفاقية إدارات التوظيف، ٨٨االتفاقية رقم 
 ١٩٤٨، )مراجعة) (النساء(اتفاقية العمل ليًال ٨٩االتفاقية رقم *

 ١٩٤٨، )مراجعة) (الصناعة(اتفاقية عمل األحداث ليًال ٩٠االتفاقية رقم 



 
 

Normes-HANDBOOK-Rev-2012-09-0146-Ar.docx  57 

 ١٩٤٩ الدورة الثانية والثالثون،مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٤٩، )مراجعة) (البحارة(اتفاقية اإلجازات مدفوعة األجر ٩١االتفاقية رقم ●

 ١٩٤٩، )مراجعة(اتفاقية إقامة األطقم ٩٢االتفاقية رقم 
 ١٩٤٩، )مراجعة( اتفاقية األجور وساعات العمل وأعداد العاملين على ظهر السفن ٩٣االتفاقية رقم ●♦

 ١٩٤٩، )العقود العامة(اتفاقية شروط العمل ٩٤االتفاقية رقم 
 ١٩٤٩اتفاقية حماية األجور، ٩٥االتفاقية رقم *
 ١٩٤٩، )مراجعة(اتفاقية وآاالت خدمات التوظيف بأجر ٩٦االتفاقية رقم ●

 ١٩٤٩، )مراجعة(اتفاقية العمال المهاجرين ٩٧االتفاقية رقم 

 ١٩٤٩اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية،  ٩٨االتفاقية رقم 

 ١٩٥١الدورة الرابعة والثالثون، مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٥١، )الزراعة(اتفاقية طرائق تحديد المستويات الدنيا لألجور  ٩٩االتفاقية رقم 

 ١٩٥١اتفاقية المساواة في األجور، ١٠٠االتفاقية رقم 

 ١٩٥٢الدورة الخامسة والثالثون، مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٥٢، )الزراعة(اتفاقية اإلجازات مدفوعة األجر ١٠١االتفاقية رقم *
 ١٩٥٢، )المعايير الدنيا(اتفاقية الضمان االجتماعي ١٠٢االتفاقية رقم *
 ١٩٥٢، )مراجعة(اتفاقية حماية األمومة ١٠٣االتفاقية رقم ●

 ١٩٥٥الدورة الثامنة والثالثون، مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٥٥، )العمال الوطنيون(اتفاقية إلغاء العقوبات الجزائية ١٠٤االتفاقية رقم 

  ١٩٥٧الدورة األربعون، مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٥٧، اتفاقية إلغاء العمل الجبري ١٠٥االتفاقية رقم 

 ١٩٥٧، )التجارة والمكاتب(اتفاقية الراحة األسبوعية ١٠٦االتفاقية رقم 
 ١٩٥٧اتفاقية السكان األصليين والقبليين، ١٠٧االتفاقية رقم ●

 ١٩٥٨الدورة الحادية واألربعون، مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٥٨اتفاقية وثائق هوية البحارة، ١٠٨ االتفاقية رقم ●
 ١٩٥٨، )مراجعة(اتفاقية األجور وساعات العمل وأعداد العاملين على ظهر السفن  ١٠٩ رقم االتفاقية ●♦

  ١٩٥٨الدورة الثانية واألربعون، مؤتمر العمل الدولي، 

  ١٩٥٨اتفاقية المزارع، ١١٠ االتفاقية رقم *

 ١٩٥٨، )في االستخدام والمهنة(اتفاقية التمييز ١١١ االتفاقية رقم 
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 ١٩٥٩الدورة الثالثة واألربعون، مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٥٩، )صيادو األسماك(اتفاقية الحد األدنى للسن ١١٢ االتفاقية رقم *

 ١٩٥٩، )صيادو األسماك(اتفاقية الفحص الطبي ١١٣ االتفاقية رقم 

 ١٩٥٩اتفاقية عقود استخدام صيادي األسماك،  ١١٤ االتفاقية رقم 

 ١٩٦٠الدورة الرابعة واألربعون، مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٦٠اتفاقية الحماية من اإلشعاعات، ١١٥ االتفاقية رقم 

 ١٩٦١الدورة الخامسة واألربعون، مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٦١اتفاقية مراجعة المواد الختامية، ١١٦ االتفاقية رقم 

 ١٩٦٢واألربعون، الدورة السادسة مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٦٢، )األهداف والمعايير األساسية(اتفاقية السياسة االجتماعية ١١٧ االتفاقية رقم 

 ١٩٦٢، )الضمان االجتماعي(اتفاقية المساواة في المعاملة ١١٨ االتفاقية رقم 

 ١٩٦٣، الدورة السابعة واألربعونمؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٦٣ة من اآلالت، اتفاقية الوقاي ١١٩ االتفاقية رقم 

 ١٩٦٤الدورة الثامنة واألربعون، مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٦٤، )التجارة والمكاتب(اتفاقية القواعد الصحية ١٢٠ االتفاقية رقم 

 ]١٩٨٠في  معّدل الجدول األول[ ١٩٦٤اتفاقية إعانات إصابات العمل، ١٢١ االتفاقية رقم 

 ١٩٦٤العمالة، اتفاقية سياسة ١٢٢ االتفاقية رقم 

  ١٩٦٥الدورة التاسعة واألربعون، مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٦٥، )العمل تحت سطح األرض(اتفاقية الحد األدنى للسن ١٢٣ االتفاقية رقم *

 ١٩٦٥ ،)العمل تحت سطح األرض(اتفاقية الفحص الطبي لألحداث ١٢٤ االتفاقية رقم 

 ١٩٦٦الدورة الخمسون، مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٦٦اتفاقية شهادات آفاءة صيادي األسماك،  ١٢٥ االتفاقية رقم 

 ١٩٦٦اتفاقية إقامة األطقم على ظهر سفن الصيد،  ١٢٦ االتفاقية رقم 

  ١٩٦٧الدورة الحادية والخمسون، مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٦٧اتفاقية الحد األقصى للوزن، ١٢٧ االتفاقية رقم 

 ١٩٦٧إعانات العجز والشيخوخة والورثة، اتفاقية ١٢٨ االتفاقية رقم 
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 ١٩٦٩الدورة الثالثة والخمسون، مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٦٩، )الزراعة(اتفاقية تفتيش العمل ١٢٩ االتفاقية رقم 

 ١٩٦٩اتفاقية الرعاية الطبية وإعانات المرض،  ١٣٠ االتفاقية رقم 

 ١٩٧٠الدورة الرابعة والخمسون، مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٧٠اتفاقية تحديد المستويات الدنيا لألجور، ١٣١ االتفاقية رقم 

 ١٩٧٠، )مراجعة(اتفاقية اإلجازة مدفوعة األجر ١٣٢ االتفاقية رقم 

 ١٩٧٠ الدورة الخامسة والخمسون،مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٧٠، )أحكام تكميلية(اتفاقية إقامة األطقم ١٣٣ االتفاقية رقم 

 ١٩٧٠، )البحارة(اتفاقية الوقاية من الحوادث ١٣٤ االتفاقية رقم 

 ١٩٧١الدورة السادسة والخمسون، مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٧١اتفاقية ممثلي العمال، ١٣٥ االتفاقية رقم 

 ١٩٧١اتفاقية البنزين، ١٣٦ االتفاقية رقم 

 ١٩٧٣الدورة الثامنة والخمسون، مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٧٣اتفاقية العمل في الموانئ، ١٣٧ االتفاقية رقم 

 ١٩٧٣اتفاقية الحد األدنى للسن، ١٣٨ االتفاقية رقم 

 ١٩٧٤الدورة التاسعة والخمسون، مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٧٤اتفاقية السرطان المهني، ١٣٩ االتفاقية رقم 

 ١٩٧٤اتفاقية اإلجازة الدراسية مدفوعة األجر،  ١٤٠ االتفاقية رقم 

  ١٩٧٥الدورة الستون، مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٧٥اتفاقية منظمات العمال الريفيين، ١٤١ االتفاقية رقم 

 ١٩٧٥اتفاقية تنمية الموارد البشرية، ١٤٢ االتفاقية رقم 

 ١٩٧٥، )أحكام تكميلية(اتفاقية العمال المهاجرين ١٤٣ االتفاقية رقم 

 ١٩٧٦الستون، الدورة الحادية ومؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٧٦، )معايير العمل الدولية(اتفاقية المشاورات الثالثية ١٤٤ االتفاقية رقم 

  ١٩٧٦الدورة الثانية والستون، مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٧٦، )عمال البحر(اتفاقية استمرار االستخدام ١٤٥ االتفاقية رقم 

 ١٩٧٦، )البحارة(األجر اتفاقية اإلجازات السنوية مدفوعة ١٤٦االتفاقية رقم 
 ١٩٧٦، )المعايير الدنيا(اتفاقية المالحة التجارية ١٤٧االتفاقية رقم *
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 ١٩٧٧الدورة الثالثة والستون، مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٧٧، )تلوث الهواء، والضوضاء، واالهتزازات(اتفاقية بيئة العمل ١٤٨ االتفاقية رقم 

 ١٩٧٧العاملين بالتمريض، اتفاقية ١٤٩ االتفاقية رقم 

 ١٩٧٨الدورة الرابعة والستون، مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٧٨اتفاقية إدارة العمل، ١٥٠ االتفاقية رقم 

 ١٩٧٨اتفاقية عالقات العمل في الخدمة العامة،  ١٥١ االتفاقية رقم 

 ١٩٧٩الدورة الخامسة والستون، مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٧٩في عمليات المناولة بالموانئ، المهنيتين اتفاقية السالمة والصحة ١٥٢ االتفاقية رقم 

 ١٩٧٩، )النقل البري(اتفاقية ساعات العمل وفترات الراحة  ١٥٣ االتفاقية رقم 

 ١٩٨١الدورة السابعة والستون، مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٨١اتفاقية المفاوضة الجماعية، ١٥٤ االتفاقية رقم 
  ١٩٨١اتفاقية السالمة والصحة المهنيتين، ١٥٥ رقماالتفاقية *

 ١٩٨١اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية،  ١٥٦ االتفاقية رقم 

 ١٩٨٢الدورة الثامنة والستون، مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٨٢اتفاقية الحفاظ على الحقوق في مجال الضمان االجتماعي،  ١٥٧ االتفاقية رقم 

 ١٩٨٢اتفاقية إنهاء االستخدام، ١٥٨ االتفاقية رقم 

 ١٩٨٣الدورة التاسعة والستون، مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٨٣، )المعوقون(اتفاقية التأهيل المهني والعمالة ١٥٩ االتفاقية رقم 

  ١٩٨٥الدورة الحادية والسبعون، مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٨٥اتفاقية إحصاءات العمل، ١٦٠ االتفاقية رقم 

 ١٩٨٥اتفاقية خدمات الصحة المهنية، ١٦١ االتفاقية رقم 

 ١٩٨٦الدورة الثانية والسبعون، مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٨٦، )االسبستوس(اتفاقية الحرير الصخري ١٦٢ االتفاقية رقم 

 ١٩٨٧الدورة الرابعة والسبعون، مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٨٧اتفاقية رعاية البحارة، ١٦٣االتفاقية رقم 

 ١٩٨٧اتفاقية الحماية الصحية والرعاية الطبية للبحارة،  ١٦٤االتفاقية رقم 

 ١٩٨٧، )مراجعة(اتفاقية الضمان االجتماعي للبحارة ١٦٥االتفاقية رقم 

 ١٩٨٧، )مراجعة(اتفاقية إعادة البحارة إلى أوطانهم ١٦٦ االتفاقية رقم 
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 ١٩٨٨والسبعون، الدورة الخامسة مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٨٨اتفاقية السالمة والصحة في البناء، ١٦٧االتفاقية رقم 

 ١٩٨٨اتفاقية النهوض بالعمالة والحماية من البطالة،  ١٦٨االتفاقية رقم 

 ١٩٨٩الدورة السادسة والسبعون، مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٨٩اتفاقية الشعوب األصلية والقبلية، ١٦٩ االتفاقية رقم 

 ١٩٩٠الدورة السابعة والسبعون، مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٩٠اتفاقية المواد الكيميائية، ١٧٠االتفاقية رقم 

 ١٩٩٠اتفاقية العمل الليلي، ١٧١االتفاقية رقم 

 ١٩٩١الدورة الثامنة والسبعون، مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٩١ ،)الفنادق والمطاعم(اتفاقية ظروف العمل ١٧٢ االتفاقية رقم 

 ١٩٩٢الدورة التاسعة والسبعون، مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٩٢اتفاقية حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم، ١٧٣ االتفاقية رقم 

 ١٩٩٣الدورة الثمانون، مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٩٣اتفاقية منع الحوادث الصناعية الكبرى، ١٧٤ االتفاقية رقم 

 ١٩٩٤، الدورة الحادية والثمانونمؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٩٤اتفاقية العمل بعض الوقت، ١٧٥ االتفاقية رقم 

  ١٩٩٥الدورة الثانية والثمانون، مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٩٥اتفاقية السالمة والصحة في المناجم، ١٧٦ االتفاقية رقم 

 ١٩٩٦والثمانون، الدورة الثالثة مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٩٦اتفاقية العمل في المنزل، ١٧٧ االتفاقية رقم 

  ١٩٩٦الدورة الرابعة والثمانون، مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٩٦، )البحارة(اتفاقية تفتيش العمل ١٧٨االتفاقية رقم 

 ١٩٩٦اتفاقية تعيين وتوظيف البحارة، ١٧٩االتفاقية رقم 

 ١٩٩٦ساعات عمل البحارة وتزويد السفن باألطقم، اتفاقية ١٨٠االتفاقية رقم 
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 ١٩٩٧الدورة الخامسة والثمانون، مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٩٧اتفاقية وآاالت االستخدام الخاصة، ١٨١ االتفاقية رقم 

 ١٩٩٩الدورة السابعة والثمانون، مؤتمر العمل الدولي، 

 ١٩٩٩ اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال، ١٨٢ االتفاقية رقم 

 ٢٠٠٠الدورة الثامنة والثمانون، مؤتمر العمل الدولي، 

 ٢٠٠٠اتفاقية حماية األمومة، ١٨٣ االتفاقية رقم 

 ٢٠٠١الدورة التاسعة والثمانون، مؤتمر العمل الدولي، 

 ٢٠٠١اتفاقية السالمة والصحة في الزراعة،  ١٨٤ االتفاقية رقم 

 ٢٠٠٣والتسعون، الدورة الحادية مؤتمر العمل الدولي، 

 ٢٠٠٣، )مراجعة(اتفاقية وثائق هوية البحارة ١٨٥ االتفاقية رقم 

 ٢٠٠٦، الدورة الرابعة والتسعونمؤتمر العمل الدولي، 

 ٢٠٠٦اتفاقية العمل البحري،  ♦

  ٢٠٠٦، الدورة الخامسة والتسعونمؤتمر العمل الدولي، 

  ٢٠٠٦تين، يللسالمة والصحة المهناتفاقية اإلطار الترويجي ١٨٧االتفاقية رقم 

  ٢٠٠٧، الدورة السادسة والتسعونمؤتمر العمل الدولي، 

 ٢٠٠٧اتفاقية العمل في قطاع صيد األسماك،  ١٨٨االتفاقية رقم ♦

  ٢٠١١، الدورة المائةمؤتمر العمل الدولي، 

 ٢٠١١اتفاقية العمال المنزليين، ١٨٩ رقم االتفاقية ♦

  

  

  


