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مجلس اإلدارة
الدورة  ،344جنيف ،آذار /مارس

2022

قسم المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية

LILS

جزء معايير العمل الدولية وحقوق اإلنسان
التاريخ 17 :شباط /فبراير 2022
األصل :إنكليزي

البند الثاني من جدول األعمال

نموذج مقترح للتقارير المطلوبة بموجب المادة ()5(19ھ)
والمادة ()6(19د) من دستور منظمة العمل الدولية ،في عام 2023
بشأن اتفاقية إدارة العمل( 1978 ،رقم  )150وتوصية إدارة العمل،
( 1978رقم )158
غرض الوثيقة
في هذه الوثيقة ،مجلس اإلدارة مدعو إلى أن يطلب من الحكومات أن تقدم في عام  ،2023بموجب المادة  19من دستور منظمة العمل
الدولية ،تقارير بشأن صكين هما اتفاقية إدارة العمل( 1978 ،رقم  )150وتوصية إدارة العمل( 1978 ،رقم  )158بهدف إعداد دراسة
استقصائية عامة من جانب لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات في عام  ،2023لتناقشها لجنة المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير
في عام  ،2024وهو مدعو أيضا ً إلى أن يوافق على نموذج التقرير المقابل (انظر مشروع القرار في الفقرة .)6
الهدف االستراتيجي المعني :األهداف االستراتيجية جميعها.
النتيجة الرئيسية المعنية :النتيجة  :2التصديق على معايير العمل الدولية وتطبيقها.
االنعكاسات السياسية :ال توجد.
االنعكاسات القانونية :ال توجد.
االنعكاسات المالية :االنعكاسات المعتادة المتصلة بإعداد دراسة استقصائية عامة.
إجراء المتابعة المطلوب :تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة.
الوحدة مصدر الوثيقة :إدارة معايير العمل الدولية.
الوثائق ذات الصلة :الوثيقة GB.343/LILS/2؛ الوثيقة .GB.343/LILS/PV

توخيا ً للتقليل إلى أدنى حد من األثر البيئي ألنشطة منظمة العمل الدولية ،فإن وثائق مجلس اإلدارة الصادرة قبل الدورات وبعدها لن تكون مطبوعة .أما الوثائق الصادرة أثناء
الدورات فهي الوحيدة التي ستُطبع بعدد محدود وتوزع على أعضاء مجلس اإلدارة .وجميع وثائق مجلس اإلدارة متاحة على االنترنت على العنوان.www.ilo.org/gb :
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.1

كان أمام مجلس اإلدارة في دورته ( 343تشرين الثاني /نوفمبر  )2021وثيقة تتناول اختيار االتفاقيات والتوصيات التي
ينبغي طلب تقارير بشأنها بموجب المادة  19من دستور منظمة العمل الدولية في عام  ،2023كي تعد لجنة الخبراء
المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات الدراسة االستقصائية العامة السنوية في عام  ،2023على أن تناقشها لجنة المؤتمر
المعنية بتطبيق المعايير في عام 1.2024

.2

وقرر مجلس اإلدارة أنه ينبغي للدراسة االستقصائية العامة التي يزمع أن تعدها لجنة الخبراء في عام  2023وتقدمها
إلى مؤتمر العمل الدولي في عام  ،2024أن تركز على الخيار الثاني الوارد في الوثيقة والذي يشمل الصكين المتعلقين
بإدارة العمل .وخالل المناقشات ،اقتُرح أن تقدم الدراسة االستقصائية العامة لمحة عامة شاملة عن األثر الذي تركته
أزمة كوفيد 19-على النُظم الوطنية إلدارة العمل في أنحاء العالم ،وأن تبيّن الدور المركزي الذي اضطلعت به هذه النُظم
في إدارة االستجابة الفورية لمواجهة األزمة وفي تخطيط وتنفيذ االنتعاش طويل األجل ،بالتشاور مع الشركاء
االجتماعيين.

.3

وعليه ،طلب مجلس اإلدارة من مكتب العمل الدولي أن يعد لنظر المجلس في الدورة  ،344مشروع نموذج تقرير
للدراسة االستقصائية العامة بشأن اتفاقية إدارة العمل( 1978 ،رقم  )150وتوصية إدارة العمل( 1978 ،رقم .)158

.4

وتمشيا ً مع قرار عام  2016بشأن المضي قدما ً بالعدالة االجتماعية من خالل العمل الالئق 2،تمت مواءمة موضوع
الدراسة االستقصائية العامة في السنوات الماضية مع بند المناقشة المتكررة المقابلة بشأن األهداف االستراتيجية إلعالن
منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة ،الذي اعتُمد في عام  .2008ومن شأن البند المتعلق
بالمبادئ والحقوق األساسية في العمل والذي تم إدراجه في جدول أعمال الدورة  112لمؤتمر العمل الدولي ()2024
أن يختتم الدورة الحالية من المناقشات المتكررة .وفي الدورة الحالية ،سينظر مجلس اإلدارة فيما إذا كان سيبدأ دورة
جديدة ،عن طريق وضع مناقشة متكررة بشأن الحوار االجتماعي على جدول أعمال الدورة  113للمؤتمر ( )2025أو
سيجري تقييما ً إلعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة في عام 3.2025

.5

ويهدف االستبيان المقترح الذي أعده المكتب ،إلى األخذ بعين االعتبار مختلف وجهات النظر والشواغل المعرب عنها
في الدورة  343لمجلس اإلدارة .وبالتالي ،يقترح المكتب نموذج التقرير المطلوب (انظر الملحق) على مجلس اإلدارة
للنظر فيه والموافقة عليه.

 مشروع القرار
.6

إنّ مجلس اإلدارة:
(أ)

يطلب من الحكومات أن تقدم تقارير عن عام  2023بموجب المادة  19من دستور منظمة العمل الدولية ،بشأن
اتفاقية إدارة العمل( 1978 ،رقم  )150وتوصية إدارة العمل( 1978 ،رقم )158؛

(ب) يوافق على نموذج التقرير المتعلق بهذين الصكين والوارد في ملحق الوثيقة .GB.344/LILS/2

 1الوثيقة .GB.343/LILS/2
 2مكتب العمل الدولي ،القرار بشأن المضي قدما ً بالعدالة االجتماعية من خالل العمل الالئق ،2016 ،الفقرتان  1-15و(2-15ب) ،الذي اعتمده مؤتمر
العمل الدولي في دورته ( 105أيار /مايو  -حزيران /يونيه .)2016
 3الوثيقة .GB.344/INS/3/1
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 الملحـق
Appl. 19
C.150, R.158

مكتــب العمــل الدولــي
تقاريـر بشـأن
االتفاقيــات غيــر المصدقــة والتوصيــات

(المادة  19من دستور منظمة العمل الدولية)
ــــــــــــــــــــ

نمــوذج تقريــر بشــأن الصكين التاليين:
اتفاقية إدارة العمل( 1978 ،رقم )150
توصية إدارة العمل( 1978 ،رقم )158

جنيف
2022
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تتصل المادة  19من دستور منظمة العمل الدولية باعتماد االتفاقيات والتوصيات في المؤتمر ،كما تتناول
االلتزامات الناشئة عن ذلك والواقعة على الدول األعضاء في المنظمة .وتنص األحكام المعنية في الفقرات  5و6
و 7من هذه المادة ،على ما يلي:
 .5حين يتعلق األمر باتفاقية:
[…]
(ه) إذا لم تحصل الدولة العضو على موافقة السلطة أو السلطات التي يقع الموضوع في نطاق اختصاصها ،ال تتحمل
أي التزام آخر باستثناء وجوب قيامها ،على فترات مناسبة يحددها مجلس اإلدارة ،بإبالغ المدير العام لمكتب
العمل الدولي بموقفها القانوني والعملي إزاء المسائل التي تعالجها االتفاقية ،مع عرض المدى الذي تم بلوغه ،أو
يعتزم بلوغه ،من إنفاذ أي من أحكام االتفاقية عن طريق التشريع أو اإلجراءات اإلدارية أو االتفاقات الجماعية
أو أي طريق آخر ،وبيان الصعوبات التي تمنع أو تؤخر التصديق على االتفاقية المذكورة.
 .6حين يتعلق األمر بتوصية:
[…]
(د) ال تتحمل الدول األعضاء أي التزام آخر سوى عرض التوصية على السلطة أو السلطات المختصة المذكورة،
باستثناء وجوب قيامها ،على فترات مناسبة يحددها مجلس اإلدارة ،بإبالغ المدير العام لمكتب العمل الدولي
بالموقف القانوني والعملي لبلدانها إزاء المسائل التي تعالجها التوصية ،مع عرض المدى الذي تم بلوغه ،أو
يعتزم بلوغه ،من إنفاذ أحكام التوصية وذكر ما بدا أو يمكن أن يبدو ضروريا ً من تعديالت على األحكام المذكورة
لدى اعتمادها أو تطبيقها.
 .7حين تكون الدولة اتحادية ،تطبق األحكام التالية:
(أ) في حالة االتفاقيات والتوصيات التي تعتبرها الحكومة االتحادية مالئمة ،بحكم نظامها الدستوري ،التخاذ إجراء
اتحادي ،تكون التزامات الدول االتحادية هي نفس التزامات الدول األعضاء التي ليست دوالً اتحادية؛
(ب) في حالة االتفاقيات والتوصيات التي تعتبرها الحكومة االتحادية ،بحكم نظامها الدستوري ،أكثر مالءمة ،كليا ً أو
جزئياً ،إلجراء تتخذه الواليات أو المحافظات أو الكانتونات المكونة لها منها إلجراء اتحادي ،يكون على الحكومة
االتحادية:
[…]
" "4أن تقو م ،بصدد كل اتفاقية من هذا القبيل لم تصدق عليها ،وعلى فترات مناسبة يحددها مجلس اإلدارة،
بإبالغ المدير العام لمكتب العمل الدولي بالموقف القانوني والعملي لالتحاد والواليات أو المحافظات أو
الكانتونات المكونة له إزاء االتفاقية ،مع عرض المدى الذي تم بلوغه ،أو يعتزم بلوغه ،من إنفاذ أحكام
االتفاقية عن طريق التشريع أو اإلجراءات اإلدارية أو االتفاقات الجماعية أو أي طريق آخر؛
" "5أن تقوم بصدد كل توصية من هذا القبيل ،وعلى فترات مناسبة يحددها مجلس اإلدارة ،بإبالغ المدير العام
لمكتب العمل الدولي بالموقف القانوني والعملي لالتحاد والواليات أو المحافظات أو الكانتونات المكونة له
إزاء التوصية ،مع عرض المدى الذي تم بلوغه ،أو يعتزم بلوغه ،من إنفاذ أحكام التوصية ،وذكر ما بدا
أو يمكن أن يبدو ضروريا ً من تعديالت على األحكام المذكورة لدى اعتمادها وتطبيقها.

عم ً
ال باألحكام الواردة أعاله ،بحث مجلس إدارة مكتب العمل الدولي نموذج التقرير المذكور ووافق عليه .وقد
ُوضع هذا النموذج بحيث يس ّهل تقديم المعلومات المطلوبة في نسق موحد.
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تقريـر
يتعين أن يعّد في موعد أقصاه  28شباط /فبراير  ،2023عمالً بالمادة  19من دستور منظمة العمل الدولية ،من
جانب حكومة  ،..........................بشأن وضع القوانين والممارسات الوطنية فيما يتعلق بالمسائل المعالجة في
الصكين المشار إليهما في االستبيان التالي.
يمكن أن ترسل منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل تعليقاتها في موعد أقصاه  30حزيران /يونيه
.2023
* * *

سياق األسئلة ونطاقها
طلب مجلس اإلدارة في دورته  343في تشرين الثاني /نوفمبر  ،2021من المكتب أن يعد نموذج التقرير
بموجب المادة  ،19لينظر فيه مجلس اإلدارة في دورته ( 344آذار /مارس  ،)2022بشأن صكين :اتفاقية إدارة
العمل( 1978 ،رقم  )150وتوصية إدارة العمل( 1978 ،رقم  ،)158إلجراء دراسة استقصائية عامة تعدها لجنة
الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات في عام  2023وتناقشها لجنة المؤتمر المعنية بالمعايير في عام
1.2024
وسوف توفر الدراسة االستقصائية العامة لمحة عامة شاملة عن تنظيم نظم إدارة العمل وهيكليتها لدى الدول
األعضاء في منظمة العمل الدولية .باإلضافة إلى ذلك ،فإنها ستلقي الضوء على المشاورات التي أجريت مع الشركاء
االجتماعيين ومساهماتهم على المستوى الوطني فيما يتعلق بتنظيم نظم إدارة العمل وتشغيلها .كما ستحدد الدراسة
االستقصائية العامة الوظائف الرئيسية التي تؤديها نظم إدارة العمل في الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية.
وستكون الدراسة االستقصائية العامة فرصة للمساهمة في فهم أفضل ألحكام الصكين من حيث القانون والممارسة
على حد سواء؛ وكذلك التحديات والفرص المرتبطة بتطبيقهما ،وسوف تشجع تقاسم الخبرات والممارسات الجيدة
فيما بين الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية.
وأشار مجلس اإلدارة أثناء مناقشاته إلى ّ
أن من شأن الدراسة االستقصائية العامة أن توفر لمحة عامة شاملة
عن األثر الذي تركته أزمة كوفيد 19-على النظم الوطنية إلدارة العمل في كافة أنحاء العالم ،وأن تبيّن الدور
المركزي الذي أدته هذه النظم في إدارة االستجابة الفورية لمواجهة األزمة وفي تخطيط وتنفيذ االنتعاش طويل
األجل ،بالتشاور مع الشركاء االجتماعيين2.
وستكون الدراسة االستقصائية العامة بمثابة متابعة ملموسة للنداء العالمي لمنظمة العمل الدولية من أجل اتخاذ
إجراءات ترمي إلى تحقيق انتعاش متمحور حول اإلنسان للخروج من أزمة كوفيد ،19-يكون شامالً ومستداما ً وقادراً
على الصمود ومن شأنها أن تقيّم إلى أي مدى عززت الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية "قدرات اإلدارات
العامة ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال على المشاركة في مثل هذا الحوار [االجتماعي] بوصفه وسيلة
لوضع وتنفيذ استراتيجيات وسياسات وبرامج انتعاش على المستوى اإلقليمي والوطني والقطاعي والمحلي" 3،إضافة
إلى الجهود التي تبذلها منظمة العمل الدولية في "تقوية قدرات إدارات العمل وهيئات تفتيش العمل والسلطات المعنية
األخرى ،على ضمان تنفيذ القواعد واللوائح [في سياق كوفيد ،]19-ال سيما فيما يتعلق بالحماية االجتماعية والسالمة
والصحة المهنيتين4".
وستستند الدراسة االستقصائية العامة كذلك إلى إعالن مئوية منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل العمل،
الذي يشدد على ّ
أن توفير ظروف عمل آمنة وصحية أمر أساسي لتحقيق العمل الالئق ويدعو منظمة العمل الدولية
إلى توجيه جهودها نحو "تعزيز إدارة وتفتيش العمل"5.

 1الوثيقة .GB.343/LILS/2/Decision
 2الوثيقة  ،GB.343/LILS/2الفقرة .17
 3النداء العالمي ،الفقرة  ،11دال(ج).
 4النداء العالمي ،الفقرة (13د).
 5مكتب العمل الدولي ،إعالن مئوية منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل العمل ،2019 ،القسم ثانياً ،ألف "."11
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وجرى إعداد هذا االستبيان كذلك في ضوء إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل
عولمة عادلة ومتابعته .وأخذ بعين االعتبار ما مفاده ّ
أن ”هذه المتابعة تسعى إلى أن تستخدم على أكمل وجه ممكن
جميع وسائل العمل المنصوص عليها في دستور منظمة العمل الدولية للوفاء بواليتها .وقد تشمل بعض هذه اإلجراءات
الهادفة إلى مساعدة الدول األعضاء إجراء شيء من التكييف لطرائق التطبيق الواردة في الفقرتين (5ه) و(6د) من
المادة  19من دستور منظمة العمل الدولية ،دون زيادة في التزامات الدول األعضاء فيما يتعلق بتقديم التقارير“6.
على سبيل المثال ،من خالل تبويب الصكوك المتعلقة بهدف استراتيجي بعينه والتركيز عليها ،قد توفر الدراسات
االستقصائية العامة لمحة عامة عن القوانين والممارسات في الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية بشأن بعض
الصكوك وإدراجها في المناقشات المتكررة مع ما يرافقها من معلومات مجدية بشأن االتجاهات والممارسات ذات
الصلة بهدف استراتيجي محدد.
وأخيراً ،ستم ّك ن الدراسة االستقصائية العامة الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية من تقييم مساهمة هذه
المعايير في تحقيق برنامج التنمية المستدامة لعام  ،2030من خالل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،ال سيما الهدف
( 8العمل الالئق ونمو االقتصاد) والهدف ( 16السالم والعدالة والمؤسسات القوية) .كما يمكن أن تدعم الدراسة
االستقصائية العامة الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية في تحديد المجاالت التي يمكن أن تطبق فيها مبادئ
األمم المتحدة لإلدارة الفعالة من أجل التنمية المستدامة لعام  2018على نظم إدارة العمل بهدف تحسين اإلدارة الفعالة
من أجل التنمية المستدامة فيما يتعلق بمسائل العمل.
* * *

وترتبط األسئلة التالية بمسائل تشملها االتفاقية رقم  150والتوصية رقم .158
حسب مقتضى الحال ،يرجى إدراج مرجع محدد (بما في ذلك الروابط الفوقية إلى صفحات ويب) يتضمن
معلومات تتعلق بأحكام التشريعات واللوائح واالتفاقات الجماعية واللوائح الداخلية للمنشآت وقرارات التحكيم
واألحكام القضائية والسياسات (أو إرفاق نسخة الكترونية عنها).

 6مكتب العمل الدولي :إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة ،2008 ،الملحق ،القسم أوالً (باء).
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المادة  - 19نموذج تقرير بشأن إدارة العمل
ألف -

تعاريف

.1

يعني تعبير إدارة العمل أنشطة اإلدارة العامة في ميدان سياسة العمل الوطنية (المادة (1أ) من االتفاقية رقم  150والفقرة (1أ) من التوصية رقم .)158

.2

يغطي تعبير نظام إدارة العمل كل هيئات اإلدارة العامة المسؤولة عن إدارة العمل و/أو المشاركة في إدارة العمل ،سواء كانت إدارات وزارية أو مؤسسات عامة ،بما في ذلك األقسام
اإلدارية شبه العامة أو اإلقليمية أو المحلية أو أي شكل آخر من أشكال اإلدارة الالمركزية ،وأي إطار مؤسسي يقام لتنسيق أنشطة هذه الهيئات ،ولتأمين استشارة ومشاركة أصحاب
العمل والعمال ومنظماتهم (المادة (1ب) من االتفاقية رقم  150والفقرة (1ب) من التوصية رقم .)158

باء -

مالحظات

.1

إن حكومات البلدان التي صدّقت على االتفاقية رقم  150سوف تستخدم النموذج الحالي فقط فيما يتعلق بالتوصية رقم  .158ولن يكون من الضروري تكرار المعلومات الواردة أصالً
ّ
في التقارير بموجب المادة  22فيما يتعلق باالتفاقيات المصدق عليها .واألسئلة الواردة تحت عنوان "اإلجراء المتعلق بالمعايير" و"الحاجة المحتملة للمساعدة التقنية" موجهة إلى كافة
الدول األعضاء.

.2

وعندما ال تشمل الت شريعات الوطنية أو غيرها من األحكام المسائل المثارة في هذا االستبيان ،يرجى توفير المعلومات بشأن الممارسات الحالية والناشئة.

.3

بالنسبة إلى الدول االتحادية ،يرجى اإلجابة على األسئلة أدناه فيما يتعلق بالمستوى االتحادي ومستوى الوحدات االتحادية على السواء.
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تنظيم وھيكلية نظام إدارة العمل
ھيكلية نظام إدارة العمل
 .1يرجى اإلشارة إلى كل هيئات اإلدارة العامة المسؤولة عن إدارة العمل و/أو المشاركة فيها ،سواء أكانت إدارات
وزارية أو مؤسسات عامة ،بما في ذلك األقسام شبه العامة أو اإلدارات اإلقليمية أو المحلية أو أي شكل آخر من أشكال
اإلدارة الالمركزية أو الخدمات الميدانية.

االتفاقية رقم  :150المادة (1أ) و(ب) والمادة 4
التوصية رقم  :158الفقرة (1أ) و(ب) والفقرة  )1(26و()2

 .2يرجى ذكر ما إذا كان نظام إدارة العمل يشتمل على وحدات خاصة تعالج المسائل التالية :وضع معايير تتعلق بظروف
العمل وشروط االستخدام؛ تفتيش العمل؛ عالقات العمل؛ العمالة وتخطيط القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية؛ شؤون
العمل الدولية؛ الضمان االجتماعي؛ تشريع الحد األدنى لألجور؛ المسائل المتعلقة بفئات محددة من العمال.

التوصية رقم  :158الفقرتان  6و )1( 25و()2

 .3يرجى توفير معلومات بشأن أية تقارير دورية تقدم إلى وزارة العمل أو إلى هيئة أخرى مماثلة ،وكذلك إلى منظمات
أصحاب العمل ومنظمات العمال ،بشأن أنشطة خدمات إدارة العمل الرئيسية .ويرجى إدراج رابط إلكتروني /نسخ
إلكترونية عن هذه التقارير ،إن وجدت.

التوصية رقم  :158الفقرة )1(20

 .4فيما يتعلق بتنظيم نظام إدارة العمل وتشغيله الفعال في إقليمكم ،يرجى توفير المعلومات التالية:
" "1الهيكلية الداخلية ألي هيئة داخل نظام إدارة العمل وتقديم نسخ عن الهيكليات التنظيمية وخطط العمل أو
االستراتيجيات المتعلقة به ،إن وجدت.

االتفاقية رقم  :150المادة 4
التوصية رقم  :158الفقرة 4
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" "2أية قوانين أو لوائح وطنية تنص على إنشاء تلك الهيئات وهيكليتها ووظائفها ومسؤولياتها .ويرجى إدراج رابط
إلكتروني أو نسخ إلكترونية عن القوانين أو اللوائح المطبقة.
 .5يرجى اإلشارة إلى أي استعراض تم إجراؤه أو تغيير تنظيمي طرأ على نظام إدارة العمل في السنوات األخيرة (على
سبيل المثال بسبب جائحة كوفيد .)19-ويرجى اإلشارة إلى المشاورات التي عقدت في هذا الصدد مع أكثر المنظمات
تمثيالً ألصحاب العمل وللعمال ،إن وجدت.

التوصية رقم  158الفقرة 21

التنسيق ضمن نظام إدارة العمل
 .6يرجى اإلشارة إلى أي إطار مؤسسي يتعلق بتنسيق وظائف ومسؤوليات الهيئات المختلفة ضمن نظام إدارة العمل ،بما
في ذلك الخدمات الميدانية .ويرجى تحديد ما إذا كان ذاك التنسيق ينفذ عبر هيئة مركزية ( 1على سبيل المثال ،وزارة
العمل أو هيئة أخرى مماثلة ) .ويرجى اإلشارة إلى الطريقة التي تضمن توفير تعليمات كافية وواضحة لألقسام الميدانية
بحيث تحول دون إمكانية االختالف في تفسير القوانين واللوائح باختالف المناطق .ويرجى تحديد ما إذا جرى اعتماد
أي سياسة أو استراتيجية أو عملية تنسيق ،وإن كان األمر كذلك ،يرجى إرفاق نسخة عنها.

االتفاقية رقم  :150المادة (1ب) والمادة 4
التوصية رقم  :158الفقرات (1ب) و 4و()2(26ج)

 .7يرجى توفير معلومات بشأن الطريقة ،إن وجدت ،التي تتحقق بها وزارة العمل أو أي هيئة أخرى مماثلة من أنّ كل
الهيئات شبه العامة أو الهيئات اإلقليمية أو المحلية المكلفة ببعض األنشطة في مجال إدارة العمل تعمل بما يتفق مع
القوانين واللوائح الوطنية وتلتزم باألهداف التي كلفت بها.

االتفاقية رقم  :150المادة 9

 .8يرجى اإلشارة إلى أية تدابير متخذة تكفل تمثيالً مناسبا ً لنظام إدارة العمل في الهيئات اإلدارية واالستشارية التي
تضطلع بالسياسات االجتماعية واالقتصادية.

التوصية رقم  :158الفقرة 19

الموارد والموظفون
 .9يرجى توفير تفاصيل عن وضع موظفي نظام إدارة العمل واستقالليتهم ومؤهالتهم ومعايير تعيينهم وعن أية أحكام في
القوانين أو اللوائح الوطنية تتعلق بهذا األمر .كما يرجى توفير معلومات عن التدريب األولي والالحق المقدمين
لموظفي نظام إدارة العمل.

االتفاقية رقم  :150المادة )1( 10
التوصية رقم  :158الفقرة  )1( 23و()2

.10
""1
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""2

يرجى توفير تفاصيل عن الموارد البشرية واللوجستية والمادية المخصصة لوظائف إدارات العمل ،بما في ذلك
أية تغييرات طرأت في ظل االستجابة إلى أزمة كوفيد .19-ويرجى توفير معلومات عن الموارد البشرية
والمادية المخصصة للخدمات الميدانية.
فيما يتعلق بالموارد المالية المتاحة لموظفي نظام إدارة العمل من أجل تأدية مهامهم ،يرجى اإلشارة إلى
الميزانية المخصصة لنظام إدارة العمل ،بما في ذلك أية تغييرات طرأت عليها بسبب أزمة كوفيد ،19-وتوفير
نسخة عنها .ويرجى اإلشارة إلى الحصة المخصصة إلدارة العمل من ميزانية الدولة ،إن وجدت ،في السنوات
المالية الخمس األخيرة.

االتفاقية رقم  :150المادة )2(10
التوصية رقم  :158الفقرتان  )1(22و()2(26ب)

 1بالنسبة إلى الدول االتحادية ،يمكن أن تعني عبارة "هيئة مركزية " إما هيئة على المستوى االتحادي أو هيئة على مستوى الوحدات االتحادية ،حسب توزيع أهليتها في مجال سياسة العمل.
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التشاور مع أصحاب العمل ومع العمال ومنظماتهم ومشاركتهم في نظام إدارة العمل
 .11يرجى تحديد ما إذا تم تكليف أو تفويض منظمات غير حكومية ،ال سيما منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال ،أو
ممثلين عن أصحاب العمل وعن العمال ،بأي نشاط يتعلق بإدارة العمل .وإذا كان األمر كذلك ،يرجى تحديد ذاك
النشاط.

االتفاقية رقم  :150المادة 2
التوصية رقم  :158الفقرة 2

 .12يرجى تحديد ما إذا كانت هناك أنشطة محددة في مجال سياسة العمل الوطنية تعد أمورا ً يجري تنظيمها ،وفقا ً للقوانين
أو اللوائح أو الممارسات الوطنية ،باللجوء إلى مفاوضات مباشرة بين منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال.
ويرجى توفير أمثلة عليها ،إن وجدت.

االتفاقية رقم  :150المادة 3
التوصية رقم  :158الفقرة 3

 .13يرجى اإلشارة إلى أية ترتيبات مطبقة في إطار نظام إدارة العمل تكفل قيام مشاورات وتعاون ومفاوضات بين
السلطات العامة والمنظمات األكثر تمثيالً ألصحاب العمل وللعمال  ،أو ممثلي أصحاب العمل والعمال .كما يرجى
اإلشارة إلى ما يلي:
" "1ما إذا كانت تلك الترتيبات منفذة على المستويات الوطنية واإلقليمية والمحلية؛
" "2ما إذا كانت تلك الترتيبات منفذة على المستوى القطاعي.
ويرجى توفير نسخ عن تقارير أو مقتطفات من تقارير صدرت نتيجة مشاورات وتنسيق ومفاوضات ،إن وجدت.

االتفاقية رقم  :150المادة 5
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الوظائف الرئيسية لنظام إدارة العمل
الوظائف المتعلقة بسياسة العمل الوطنية
 .14يرجى اإلشارة إلى الطريقة التي تكون بها الهيئات المختصة ضمن نظام إدارة العمل مسؤولة عن سياسة العمل الوطنية
أو مشاركة في إعدادها وإدارتها وتنسيقها وفحصها واستعراضها .ويرجى اإلشارة إلى األحكام المعنية بذلك في
التشريعات الوطنية ،إن وجدت .كما يرجى ذكر ما إذا كان قد أجري أي استعراض في سياق جائحة كوفيد.19-

االتفاقية رقم  :150المادة )1(6

الوظائف المتعلقة بمعايير العمل
 .15يرجى اإلشارة إلى الطريقة التي تشارك بها الهيئات المختصة ضمن نظام إدارة العمل مشاركة فعالة في إعداد قوانين
ولوائح العمل وتطويرها واعتمادها وتنفيذها واستعراضها ،بما في ذلك تقديم المقترحات بشأن معالجة أوجه القصور
والتجاوزات المحددة المتعلقة بظروف العمل وشروط االستخدام .ويرجى اإلشارة إلى المشاورات التي أجريت مع
منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال في هذا الصدد.

االتفاقية رقم  :150المادة  )1(6و(()2ب)
التوصية رقم  :158الفقرة )1(5

الوظائف المتعلقة بعالقات االستخدام
 .16يرجى اإلشارة إلى ما يلي:
(أ) الخدمات التي تقدمها الهيئات المختصة ضمن نظام إدارة العمل إلى أصحاب العمل والعمال ومنظماتهم من أجل
تعزيز التشاور والتعاون الفعالين على المستويات الوطنية واإلقليمية والقطاعية والمحلية بين السلطات العامة
ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال ،وأيضا ً فيما بين هذه المنظمات.
(ب) الطريقة التي تعزز بها تلك الخدمات تنظيم أحكام وشروط االستخدام عن طريق المفاوضة الجماعية وممارسة
أصحاب العمل والعمال لحقوقهم النقابية بحرية.
(ج) إلى أي مدى يعزز نظام إدارة العمل التطوير واالستخدام الكاملين آللية المفاوضة الطوعية.

االتفاقية رقم  :150المادة ()2(6ج)
التوصية رقم  :158الفقرات  )2(5و 7و8
التوصية رقم  :158الفقرة 9
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 .17يرجى توفير معلومات عن أية أنشطة أجرتها الهيئات المختصة ضمن نظام إدارة العمل بغية تزويد أصحاب العمل
والعمال ومنظماتهم بالمشورة التقنية بناء على طلبهم .ويرجى ذكر ما إذا كانت الهيئات ضمن نظام إدارة العمل توفر،
باالتفاق مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية ،تسهيالت التوفيق والوساطة في حالة النزاعات
الجماعية.
الوظائف المتعلقة بالعمالة
 .18يرجى اإلشارة إلى الهيئات ضمن نظام إدارة العمل التي تشارك في إعداد وإدارة وتنسيق وفحص واستعراض سياسة
العمالة الوطنية .ويرجى شرح عملية التشاور والتعاون مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال في هذا الصدد.

االتفاقية رقم  :150المادة ()2(6د)
التوصية رقم  :158الفقرة 10

االتفاقية رقم  :150المادة ()2(6أ)
التوصية رقم  :158الفقرتان  )1(11و13

 .19يرجى اإلشارة إلى أي إطار قانوني أو مؤسسي من أجل تنسيق األنشطة التي تنفذها مختلف السلطات والهيئات المعنية
بجوانب معينة من سياسة العمالة  ،بما في ذلك ما إذا كان هذا التنسيق ينفذ عبر هيئة مركزية.

التوصية رقم  :158الفقرة )2(11

 .20يرجى ذكر ما إذا كان نظام إدارة العمل يتضمن إدارة عامة مجانية لالستخدام .ويرجى توفير معلومات عن هيكلية
وتنظيم الهيئات المسؤولة عن تلك اإلدارات ضمن نظام إدارة العمل ،بما في ذلك أي ترتيبات مؤسسية أرسيت من أجل
تشجيع وتيسير استخدام فئات معينة من العمال.

التوصية رقم  :158الفقرتان  15و16

 .21يرجى توفير معلومات عن هيكلية ووظائف أي هيئات ضمن نظام إدارة العمل ،مختصة بتخطيط القوى العاملة وتنمية
الموارد البشرية 2.كما يرجى توفير معلومات عن الهيئات  ،إن وجدت ،ضمن نظام إدارة العمل المسؤولة عن تنسيق
ما يلي:

•
•
•

برامج استحداث العمالة وتعزيزها؛
برامج التوجيه والتدريب المهنيين؛

االتفاقية رقم  :150المادة ()2(6أ)
التوصية رقم  :158الفقرات  12و 14و17

خطط إعانات البطالة.
ويرجى أيضا ً اإلشارة إلى الدور ،إن وجد ،الذي تؤديه الهيئات ضمن نظام إدارة العمل في تنسيق تلك البرامج والخطط
مع تدابير السياسة العامة للعمالة.
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الوظائف المتعلقة بالدراسات والبحوث
 .22يرجى توفير معلومات عن أي دراسات وبحوث أجرتها الهيئات المختصة ضمن نظام إدارة العمل من أجل
االستعراض المستمر لوضع العاملين والعاطلين عن العمل واألشخاص الذين يعانون من بطالة جزئية .ويرجى توفير
معلومات عن الهيئات ضمن نظام إدارة العمل ،إن وجدت ،التي تشارك في هذه المهمة وتوفير نسخ عن تلك الدراسات
والبحوث ،إن وجدت.

االتفاقية رقم  :150المادة ()2(6ب)
التوصية رقم  :158الفقرة 18

 2في إطار هذا االستبيان ،لمصطلح "القوى العاملة" نفس معنى مصطلح "اليد العاملة" .ووفقا ً للقرار بشأن المساواة بين الجنسين واستخدام اللغة في النصوص القانونية لمنظمة العمل الدولية ،الذي اعتمده مؤتمر العمل
الدولي في عام  2011في النصوص القانونية للمنظمة ،وفقا ً لقواعد التفسير المعمول بهاّ ،
إن استخدام مصطلح يشير إلى أحد الجنسين يشمل في معناه إشارة إلى الجنس اآلخر.
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الوظائف المتعلقة بشؤون العمل الدولية
 .23يرجى توفير معلومات عن الهيئات ضمن نظام إدارة العمل ،إن وجدت ،المسؤولة عن شؤون العمل الدولية .ويرجى
تحديد الدور الذي تؤديه فيما يتعلق بإعداد السياسة الوطنية المعنية بشؤون العمل الدولية وتمثيل الدولة في تلك الشؤون،
مع مراعاة معايير العمل الدولية.

االتفاقية رقم  :150المادتان  )2(6و8

التوسيع التدريجي لوظائف إدارة العمل
 .24يرجى اإلشارة إلى ما إذا كانت قد اتخذت أية تدابير ترمي إلى تعزيز توسيع وظائف إدارة العمل ،على مراحل
تدريجية عند االقتضاء ،بحيث تشمل أنشطة تتعلق بظروف العمل والحياة العملية لفئات معينة من العمال الذين ال
يعتبرون ،في نظر القانون ،أشخاصا ً مستخدمين.

االتفاقية رقم  :150المادة 7

المضي قدما
سؤال اختياري
 .25يرجى تقديم معلومات عن استراتيجية بلدكم (على سبيل المثال الخطة الوطنية) لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ،وال سيما الغاية  6-16من الهدف  16من أهداف التنمية المستدامة  -إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة
للمساءلة على جميع المستويات  -فيما يتعلق بإدارة العمل واإلشارة إلى الطريقة التي روعيت بها مبادئ األمم المتحدة لإلدارة الفعالة من أجل التنمية المستدامة لعام  2018عند صياغة تلك االستراتيجية وتنفيذها
واستعراضها.
اآلفاق الماثلة أمام التصديق والعقبات المطروحة أمامه
 .26يرجى توفير معلومات عن أية آفاق للتصديق على االتفاقية رقم  150وتحديد التحديات أو العقبات المطروحة أمام التصديق المحتمل عليها ،ويرجى اإلشارة إلى أية تدابير متخذة أو يُزمع اتخاذها لتذليل هذه العقبات.
اإلجراء المتعلق بالمعايير
 .27هل هناك أي إجراء يتعلق بالمعايير ينبغي اتخاذه فيما يتعلق بإدارة العمل؟
الحاجة المحتملة للمساعدة التقنية
 .28يرجى اإلشارة إلى ما إذا كان بلدكم قد التمس أي مساعدة تقنية من جانب منظمة العمل الدولية إلنفاذ أحكام الصكين اللذين يشملهما هذا االستبيان .وإذا كان األمر كذلك ،يرجى تقديم معلومات عن الخطط الحالية الهادفة إلى
توفير تلك المساعدة أو عن أثر ذاك الدعم إن سبق وجرى تقديمه .ويرجى أيضا ً اإلشارة إلى الطريقة التي يمكن بها لمنظمة العمل الدولية تقديم أفضل مساعدة مناسبة في إطار واليتها لدعم نظم إدارة العمل لدى البلدان.
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المادة  )2(23من دستور منظمة العمل الدولية
 .29يرجى اإلشارة إلى المنظمات الممثلة ألصحاب العمل وللعمال ،التي أرسلت إليها نسخ عن هذا االستبيان عمالً بالمادة  )2(23من دستور منظمة العمل الدولية ،ويرجى ذكر ما إذا تلقيتم من هذه المنظمات مالحظات تتعلق
باألثر المعطى أو المزمع إعطاؤه ألي صك من الصكين اللذين يتناولهما هذا االستبيان .وإذا كان األمر كذلك ،يرجى تزويدنا بنسخة من المالحظات الواردة باالقتران مع أية تعليقات قد تعتبرونها مفيدة.

