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 ةـمقدم

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

االتفاقيات والتوصيات وتنفيذها. وتراعي هذه الطبعة التعديالت التي أدخلت على نظام اإلشراف على معايير 

 -في  تشرين األول/ أكتوبر العمل الدولية والتي قررها مجلس إدارة مكتب العمل الدولي حتى دورته المعقودة

 2018.1تشرين الثاني/ نوفمبر 

ويتوخى هذا الدليل في المقام األول مساعدة موظفي اإلدارات الوطنية، المسؤولين لدى حكوماتهم عن 

الوفاء بااللتزامات الناشئة عن دستور منظمة العمل الدولية فيما يتصل بمعايير العمل الدولية، عن طريق عرض 

تي تبين اإلجراءات الواجب اتباعها والممارسة القائمة داخل المنظمة من أجل تنفيذ تلك األحكام. األحكام ال

 يعود لكل منها دور متميزوالدليل موضوع أيضا  لكي تستخدمه منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل، التي 

 في هذه اإلجراءات.

يب لموظفي الحكومات ومنظمات أصحاب وتشمل وظائف مكتب العمل الدولي تقديم المعلومات والتدر

العمل ومنظمات العمال بشأن جميع الجوانب المتصلة باإلجراءات الوارد وصفها في هذا الدليل. ويتم ذلك جزئيا  

وفي مقر منظمة العمل الدولية في جنيف وفي مركز التدريب  ألقاليممن خالل عقد الحلقات الدراسية في شتى ا

عمل الدولية في تورينو )إيطاليا( وفي الدول األعضاء، كما يتم من خالل البعثات الدولي التابع لمنظمة ال

متخصصون في المعايير في الميدان. خبراء االستشارية التي يقوم بها موظفون من إدارة معايير العمل الدولية و

على المزيد  ويضع المكتب نفسه، في جميع األحوال، تحت تصرف الحكومات والمنظمات الراغبة في الحصول

عن مكتب العمل الدولي  من التفسيرات بشأن أي مسألة من المسائل المعالجة في هذا الدليل. ويصدر هذا الدليل

الذي يقدم المزيد من المساعدة والمشورة، علما  بأن المكتب ال يتمتع بسلطة خاصة بموجب دستور منظمة العمل 

 2ا المؤتمر.الدولية لتفسير الدستور أو الصكوك التي يعتمده

 بشأن على العديد من المعلومات والروابط (www.ilo.org/normesحتوي موقع معايير العمل الدولية )وي

، التي تجمع معلومات عن NORMLEXقاعدة بيانات  الموقع نضمتيعلى وجه الخصوص، و. المعنيةالوثائق 

وتعليقات التصديق والتزامات اإلبالغ  بشأنمعلومات الدولية )مثل قائمة المعايير و عملنظام معايير منظمة ال

  .الوطنية منظمة العمل الدولية، وما إلى ذلك( باإلضافة إلى معلومات عن تشريعات العملفي هيئات اإلشراف 

 

 

 ..INS/PV/334GBباإلضافة إلى الوثيقة  ،.Rev.)(5INS//332GBوالوثيقة  .5INS//334GBانظر الوثيقة    1

 انظر الفصل ثامنا  في هذا الدليل.   2

http://www.ilo.org/normes
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_647158.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_619736.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_651924.pdf
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 معايير العمل الدولية اعتماد -أوالً 

 ستوريوأساسها الد طبيعة االتفاقيات والتوصيات

االتفاقيات صكوك ينشىء التصديق عليها التزامات قانونية. أما التوصيات فال يُصدق عليها ولكنها توفر التوجيه  .1

وتنص المادة  1،بشأن السياسات والتشريع والممارسة. ويعتمد مؤتمر العمل الدولي هذين النوعين من الصكوك

 على ما يلي: الدستورمن  19

متى قرر المؤتمر اعتماد أي مقترحات تتعلق ببند في جدول األعمال، يكون عليه أن يقرر ما إذا كان  .1

يعتبر الموضوع ينبغي أن تصاغ هذه المقترحات: )أ(  في شكل اتفاقية دولية، أم )ب(  في شكل توصية حينما ال 

 محل البحث، أو جانب من جوانبه، مناسبا  أو صالحا  في ذلك الحين، ألن يكون مادة التفاقية.

وفي كلتا الحالتين، يقتضي اعتماد المؤتمر لالتفاقية أو التوصية، حسب الحالة، أغلبية ثلثي أصوات  .2

 المندوبين الحاضرين المقترعين في التصويت النهائي.

 جدول أعمال المؤتمر إدراج بند في

من الدستور(. ويجوز لمجلس اإلدارة في حاالت  14يقرر مجلس اإلدارة جدول أعمال المؤتمر )المادة  .2

االستعجال الخاصة أو ظروف خاصة أخرى )كما كان عليه الحال مثال  لدى النظر في مشروع بروتوكول( أن 

 2؛(النظام األساسيمن  34من المادة  5ة )الفقرة يقرر إحالة مسألة ما إلى المؤتمر لتكون محل مناقشة مفرد

ولكن خالف ذلك تبحث أي مسألة بموجب المناقشة المزدوجة )أي المناقشة على مدار دورتين من دورات 

ام األساسي(. ولمجلس اإلدارة أن يقرر أيضا  إحالة مسألة ما إلى من النظ 34من المادة  4المؤتمر( )الفقرة 

من النظام  36والمادة  34من المادة  3من الدستور؛ الفقرة  14من المادة  2مؤتمر تقني تحضيري )الفقرة 

األساسي(. كما يجوز للمؤتمر ذاته أن يقرر إدراج مسألة ما في جدول أعمال دورة مقبلة بأغلبية ثلثي أصوات 

 من الدستور(. 16من المادة  3المندوبين الحاضرين )الفقرة 

 إجراء المناقشة المزدوجة

 3:المناقشة المزدوجةمراحل إجراء فيما يلي  .3

يعد المكتب تقريرا  عن القوانين والممارسات في مختلف البلدان، ويرفقه باستبيان. ويطلب التقرير  )أ(

نظمات تمثيال  ألصحاب العمل وللعمال قبل وضع الصيغة واالستبيان من الحكومات أن تستشير أكثر الم

شهرا  على األقل من موعد افتتاح  18إلى الحكومات قبل  ويُرسل التقرير واالستبيانالنهائية لردودها؛ 

 من النظام األساسي(. 39من المادة  1دورة المؤتمر التي ستناقش فيها المسألة )الفقرة 

شهرا  على  11أن تصله هذه الردود قبل  جبد الحكومات في التقرير، يكي يتمكن المكتب من ذكر ردو )ب(

من النظام  39من المادة  2األقل من موعد افتتاح دورة المؤتمر التي ستناقش فيها المسألة )انظر الفقرة 

وطنية، األساسي(. وفي حالة البلدان االتحادية أو البلدان التي يستلزم األمر ترجمة االستبيانات إلى لغتها ال

  تمدد فترة السبعة أشهر المسموح بها إلعداد الردود إلى ثمانية أشهر، إذا طلبت الحكومة المعنية ذلك.

 

 تيارية التفاقيات سابقة أو تعديالت عليها.كما تعُتمد أحيانا  بروتوكوالت هي مراجعات جزئية واخ   1

 بما في ذلك أحكام ذات صلة من النظام الداخلي لمجلس اإلدارة. ،النظام األساسي لمؤتمر العمل الدولي   2

ا  شهر 18قد تتغير المهل الزمنية العادية لشتى مراحل هذا اإلجراء عندما تكون مسألة ما مدرجة في جدول األعمال قبل أقل من    3

شهرا   11من موعد افتتاح الدورة التي ستجري فيها المناقشة األولى أو إذا كانت الفترة المتاحة بين الدورتين موضع البحث أقل من 

 من النظام األساسي(. 39( من المادة 8( و)5)الفقرتان )

http://www.ilo.ch/dyn/normlex/en/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO
http://www.ilo.ch/dyn/normlex/en/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO
https://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc-so.htm
https://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc-so.htm
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يعد المكتب، على أساس الردود المتلقاة، تقريرا  جديدا  يبين المسائل الرئيسية التي تتطلب أن يبحثها  )ج(

لها قبل أربعة أشهر على األقل من موعد المؤتمر. ويبعث بهذا التقرير إلى الحكومات عادة بحيث يص

 من النظام األساسي(. 39من المادة  3افتتاح دورة المؤتمر التي ستناقش فيها المسألة )الفقرة 

فإذا قرر أّن المسألة تصلح ألن تكون  -في إطار إحدى اللجان عادة  -ينظر المؤتمر في هذين التقريرين  )د(

المسألة في جدول أعمال الدورة  أن يدرجيقرر وستنتاجات المالئمة موضوع اتفاقية أو توصية، يعتمد اال

)أ( و)ب( من المادة 4التالية أو يطلب من مجلس اإلدارة إدراجها في جدول أعمال دورة الحقة )الفقرة 

 من النظام األساسي(. 39

االتفاقيات أو التوصيات يعد المكتب، على أساس الردود المتلقاة وعلى ضوء المناقشة األولى في المؤتمر،  )ه(

من  39من المادة  6ويرسلها إلى الحكومات خالل فترة أقصاها شهرين من اختتام دورة المؤتمر )الفقرة 

 4النظام األساسي(.

يُطلب من الحكومات مرة أخرى أن تستشير أكثر المنظمات تمثيال  ألصحاب العمل وللعمال وتمنح مدة  )و(

 من النظام األساسي(. 39من المادة  6لديها أو تبدي أي تعليقات )الفقرة  ثالثة أشهر لتقترح أي تعديالت

يعد المكتب، على أساس الردود اإلضافية الواردة من الحكومات، تقريرا  نهائيا  يتضمن النص المعدل  )ز(

من لالتفاقيات أو التوصيات ويبعث بهذا التقرير إلى الحكومات بحيث يصلها قبل ثالثة أشهر على األقل 

 من النظام األساسي(. 39من المادة  7موعد افتتاح دورة المؤتمر التي ستناقش فيها المسألة )الفقرة 

يقرر المؤتمر ما إذا كان سيتخذ من االتفاقيات أو التوصيات التي أعدها المكتب أساسا  لمناقشته الثانية،  )ح(

مقام األول. ويعرض كل حكم من أحكام تحال عادة إلى إحدى اللجان في ال -كما يقرر طريقة مناقشتها 

االتفاقية أو التوصية بمفرده على المؤتمر العتماده ثم تحال المشاريع المعتمدة إلى لجنة صياغة إلعداد 

وتقدم نصوص الصكوك التي تعتمدها لجنة الصياغة إلى المؤتمر من أجل اعتمادها  5النصوص النهائية.

 من النظام األساسي(. 40أعاله والمادة  1لدستور )انظر الفقرة من ا 19نهائيا  طبقا  ألحكام المادة 

يجوز للمؤتمر، إذا رفض اتفاقية واردة في تقرير لجنة من اللجان، أن يحيل االتفاقية مرة أخرى إلى اللجنة  )ط(

 من النظام األساسي(. 40من المادة  6لتحولها إلى توصية )الفقرة 

لتصويت النهائي عليها، على أغلبية الثلثين الالزمة ولكنها حصلت على إذا لم تحصل اتفاقية ما، لدى ا )ي(

األغلبية النسبية، يقرر المؤتمر ما إذا كان ينبغي إحالة االتفاقية إلى لجنة الصياغة كيما تضعها في شكل 

 من النظام األساسي(. 41توصية )المادة 

 إجراء المناقشة المفردة

 6:مفردةالمناقشة الفيما يلي مراحل إجراء  .4

يعد المكتب تقريرا  موجزا  عن القوانين والممارسات في مختلف البلدان ويرفقه باستبيان يوضع بغية إعداد  )أ(

شهرا  على األقل من موعد افتتاح  18من أجل إرسالهما إلى الحكومات قبل  7االتفاقيات والتوصيات،

 

رة أو هيئة مكتبه برنامجا  زمنيا  ذا فترة أقصر يجوز أن يقر مجلس اإلدا ،شهرا   11إذا كانت الفترة المتاحة بين الدورتين أقل من    4

من النظام األساسي(. وفي الوقت الذي يطلب فيه مجلس اإلدارة من الحكومات إبالغه تعليقاتها على االتفاقيات  (8)39)المادة 

كام مقترحة تؤثر في أح ةبالتشاور مع األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة األخرى بصدد أيالمكتب والتوصيات المقترحة، يقوم 

المنظمة أو المنظمات المعنية ويعرض تعليقات هذه المنظمة أو المنظمات على المؤتمر جنبا  إلى جنب مع التعليقات الواردة  أنشطة

 مكرر من النظام األساسي(.39من الحكومات )المادة 

 من النظام األساسي. 6انظر المادة    5

 26عادية لشتى المراحل في هذا اإلجراء عندما تكون المسألة قد أدرجت في جدول األعمال قبل يمكن أن تتغير المهل الزمنية ال   6

ويجوز لمجلس اإلدارة أو هيئة مكتبه أن يقر برنامجا  زمنيا  ذا  .شهرا  على األقل من موعد افتتاح الدورة التي ستناقش المسألة فيها

 من النظام األساسي(. (3)38فترات أقصر )المادة 

 أو بروتوكول بعينه.   7
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ت أن تستشير أكثر المنظمات تمثيال  دورة المؤتمر التي ستناقش فيها المسألة. ويُطلب من الحكوما

 8من النظام األساسي(. 38من المادة  1ألصحاب العمل وللعمال )الفقرة 

شهرا  على األقل من موعد افتتاح الدورة التي ستناقش  11أن يتلقى المكتب ردود الحكومات قبل  جبي )ب(

 من النظام األساسي(. 38من المادة  1فيها المسألة )الفقرة 

قبل  9يتضمن نص االتفاقيات أو التوصيات -على أساس ردودها  -َسل تقرير نهائي إلى الحكومات ير )ج(

 38من المادة  2أربعة أشهر على األقل من موعد افتتاح دورة المؤتمر التي ستناقش فيها المسألة )الفقرة 

 من النظام األساسي(.

وز للمكتب، وفقا  لما يقرره مجلس اإلدارة، إذا جرى بحث إحدى المسائل في مؤتمر تقني تحضيري، يج )د(

أو أن  ؛إما أن يرسل إلى الحكومات تقريرا  موجزا  واستبيانا  عن الموضوع )انظر )أ( و)ب(، أعاله(

يتولى بنفسه، على أساس أعمال المؤتمر التقني التحضيري، صياغة تقرير نهائي في هذا الصدد )انظر 

 من النظام األساسي(. 38من المادة  4الفقرة  -)ج( أعاله 

، تُتبع األحكام بموجب إجراء المناقشة المفردة عند البحث النهائي في االتفاقيات والتوصيات واعتمادها )ه(

 .)ح( إلى )ي( آنفا  3الواردة في الفقرات من 

 استعراض معايير العمل الدولية

به مهمة مراجعة معايير العمل  توأنيط 2015عام  آلية استعراض المعاييرلمعني باأُنشئ الفريق العامل الثالثي  .5

حماية العمال  بغيةالمتغيرة باستمرار،  عالم العمل ألنماطمجموعة المعايير قوية ومستجيبة  الدولية للتأكد من أن

تمت  11،ا  معيار عمل دولي 235برنامج عملها األولي من  ويتكّون 10ومراعاة احتياجات المنشآت المستدامة.

، لمعالجة المسائل المتعلقة باتفاقية العمل البحري أنشئتاللجنة الثالثية الخاصة التي  منها إلى 68إحالة 

فريق في ال، تتمثل والية الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير اختصاصاتب وعمال   2006.12

 13ما يلي: مراجعة المعايير بهدف تقديم توصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن

المعايير قيد البحث، بما فيها المعايير المواكبة للعصر وتلك التي تحتاج إلى مراجعة والمعايير  مركز )أ(

 البالية وغيرها من التصنيفات المحتملة؛

 تحديد الثغرات في التغطية، بما في ذلك تلك التي تستلزم معايير جديدة؛ )ب(

 إجراءات متابعة عملية ومحددة زمنيا ، حسب مقتضى الحال. )ج(

 

في الوقت الذي يطلب فيه المكتب من الحكومات إبالغه بتعليقاتها على االتفاقيات والتوصيات المقترحة، يقوم باستشارة منظومة    8

 ةالمنظمة أو المنظمات المعنية ويعرض أي أنشطةأحكام مقترحة تؤثر في  ةاألمم المتحدة والوكاالت المتخصصة األخرى بصدد أي

مكرر من النظام 39عليقات من هذه المنظمة أو المنظمات على المؤتمر جنبا  إلى جنب مع التعليقات الواردة من الحكومات )المادة ت

 .األساسي(

 أو البروتوكوالت.   9

 ..3LILS//325GBالوثيقة  :الفريق العامل الثالثي بشأن آلية استعراض المعاييرانظر اختصاصات    10

لفريق العامل الثالثي بشأن آلية استعراض تجدر اإلشارة إلى أنّه جرى تعديل عدد الصكوك الواردة في برنامج العمل األولي ل   11

 االجتماع الثاني للفريق.صكا  في  235إلى  231، من المعايير

 ..3/2LILS//326GBالوثيقة    12

 .الفريق العامل الثالثي بشأن آلية استعراض المعاييرمن اختصاصات  9الفقرة    13

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_420266.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_459156.pdf
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  14مراجعة االتفاقيات والتوصيات

من النظام األساسي إجراءات مستقلة يجب اتباعها لمراجعة االتفاقيات  45إلى  43المواد من  تتضمن .6

من  شارأعاله، ويُ  4و 3والتوصيات. بيد أنها مماثلة في جوهرها لإلجراءات التي ورد وصفها في الفقرتين 

 األساسي. المواد ذاتها من النظام  حيث الممارسة إلى

 إلغاء أو سحب االتفاقيات والتوصيات

( تعديالت على دستور المنظمة مضيفا  1997اعتمد المؤتمر في دورته الخامسة والثمانين )حزيران/ يونيه  .7

مكرر من النظام  45ومادة جديدة  11نظام األساسي للمؤتمر )مادة جديدة إلى الو 19فقرة تاسعة إلى المادة 

تفاقية عتيقة "إذا تبين أّن االتفاقية فقدت غايتها أو أنها لم تعد تقدم أي إسهام يفيد في تحقيق األساسي(. وتعتبر اال

وينطبق إجراء اإللغاء على االتفاقيات سارية   15من الدستور(. 19من المادة  9أهداف المنظمة" )الفقرة 

التوصيات. ويخضع على عول والمفعول، في حين ينطبق إجراء السحب على االتفاقيات التي ليست سارية المف

من مجموعة  المعنيمعيار الاإللغاء والسحب للضمانات اإلجرائية نفسها، ولهما األثر القانوني نفسه في حذف 

  16معايير العمل الدولية.

 اللغات

ويجوز للمكتب أن يضع ترجمات   17 يعتمد النصان األصليان الفرنسي واالنكليزي لالتفاقيات والتوصيات .8

من النظام  42ود للحكومات المعنية أمر اعتبار هذه الترجمات ذات حجية في بلدانها )المادة رسمية. ويع

  األساسي(. 

 مراعاة الظروف الخاصة

 من الدستور أيضا  على ما يلي: 19تنص المادة  .9

يراعي المؤتمر، وهو يصوغ أي اتفاقية أو توصية عامة التطبيق، وضع البلدان التي تكون ظروف  .3

فيها مختلفة اختالفا  جوهريا ، بسبب مناخها أو عدم اكتمال تنظيمها الصناعي أو أي أوضاع أخرى خاصة،  الصناعة

 ويقترح ما قد يعتبره ضروريا  من تعديالت لجعلها تتفق مع أحوال هذه البلدان.

كومات، بما يتفق ولهذا السبب، تطلب التقارير عن القوانين والممارسات واالستبيانات التي يعدها المكتب من الح

أعاله، أن تشير إلى الخصائص الوطنية التي قد يكون من شأنها جعل التطبيق العملي للصكوك  4و 3مع الفقرتين 

المزمعة أمرا  صعبا ؛ كما يطلب منها أن تقترح أساليب لمعالجة هذا األمر. وفي استطاعة مندوبي أصحاب العمل 

ا االنتباه أيضا  إلى الظروف الوطنية الخاصة التي ينبغي مراعاتها والعمال والحكومات إلى المؤتمر أن يسترعو

  عند وضع معايير جديدة.

 المرونة ضمانوسائل 

 معايير العمل الدولية. فهناك مثال :ضمان مرونة استخدم المؤتمر وسائل شتى ل .10

 

 ر أيضا  الفصل تاسعا  في هذا الدليل.انظ   14

كوك في جدول بشأن اإلجراء الخاص بإدراج مسألة إلغاء أو سحب الص النظام الداخلي لمجلس اإلدارةمن  4-5انظر أيضا  القسم    15

 أعمال المؤتمر.

 .NORMLEXلالطالع على المعلومات بشأن إلغاء أو سحب صكوك بعينها، انظر قاعدة البيانات    16

 والبروتوكوالت.   17

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@jur/documents/genericdocument/wcms_429623.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@jur/documents/genericdocument/wcms_429623.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:1:0::NO:::
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 في اآلونة األخيرة؛ ولم يستخدم المؤتمر هذه البنود 18بنود تحدد معايير معدلة بالنسبة لبلدان معينة. )أ(

اعتماد اتفاقية ترسي المبادئ األساسية، إلى جانب توصية )أو تستكمل بتوصية فيما بعد( تتضمن إرشادات  )ب(

 بشأن التفاصيل التقنية والعملية للتنفيذ؛

 بحيث يترك المجال أمام -كأن تحدد مثال  أهداف السياسة االجتماعية  -تعريف المعايير بعبارات عامة  )ج(

تحدد أساليب التطبيق )القوانين واللوائح واالتفاقات الجماعية وما إلى  كي الظروف والممارسات الوطنية

 غالبا  بعد استشارة منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال؛ ،ذلك(

يق جزء منها فقط عند التصد بحيث يلزم قبول االلتزامات الواردة فيتقسيم االتفاقيات إلى أجزاء أو مواد،  )د(

عليها، مما يتيح توسيع نطاق االلتزامات في المستقبل مع تطور التشريعات االجتماعية والقدرة على 

 19تنفيذها؛

 20تقسيم االتفاقيات إلى أجزاء بديلة يختلف مدى االلتزام أو مستواه فيها باختالف األجزاء المقبولة؛ )ه(

ر أدنى محدد حيث ال يكون هناك على سبيل المثال قبول البلدان بمعيابتسمح )بصفة مؤقتة أحيانا ( بنود  )و(

تشريعات بشأن موضوع االتفاقية قبل التصديق عليها أو حيث ال تكون المرافق االقتصادية أو اإلدارية 

 21؛أو الطبية متطورة على نحو كاف  

المناطق المتخلفة،  بنود تسمح مثال  باستبعاد فئات معينة من المهن أو المنشآت أو المناطق قليلة السكان أو )ز(

 22من نطاق تطبيق االتفاقية؛

 23؛معينة االلتزامات المتعلقة باألشخاص المستخدمين في قطاعات اقتصادية أن تقبل على حدةبنود تجيز  )ح(

التقدم المحرز في العلوم الطبية عن طريق العودة إلى أحدث طبعة من أي  مواكبةموضوعة بهدف بنود  )ط(

 24على مسألة من المسائل قيد االستعراض في ضوء المعارف المتاحة؛ عمل مرجعي أو اإلبقاء

يتيح إما التصديق على االتفاقية ذاتها بقدر أكبر من معينة بما اعتماد بروتوكول اختياري ملحق باتفاقية  )ي(

 25المرونة أو توسيع نطاق االلتزامات الناشئة عن االتفاقية؛

ع على نحو جزئي اتفاقية سابقة عن طريق إدخال التزامات بديلة أو تراج معينة،واردة في اتفاقية بنود  )ك(

 26.ةها غير المراجعصيغتأكثر حداثة، في حين تترك الباب مفتوحا  أمام التصديق على االتفاقية ب

 االتفاقيات والتوصيات بوصفها معايير دنيا

 من الدستور أيضا  على ما يلي: 19تنص المادة  .11

 

 .(1)رقم  1919اتفاقية ساعات العمل )الصناعة(، من  13إلى  9 من انظر مثال ، المواد   18

 .(102م )رق 1952(، المعايير الدنيا) الضمان االجتماعياتفاقية من  2مادة ، المثال   انظر   19

 .(96)رقم  9194(، مراجعة) وكاالت خدمات التوظيف بأجراتفاقية من  2نظر مثال ، المادة ا   20

 .(138)رقم  1973، الحد األدنى للسناتفاقية من  2نظر مثال ، المادة ا   21

 .(95)رقم  1949 حماية األجور،اتفاقية من  17نظر مثال ، المادة ا   22

 .(106)رقم  1957(، التجارة والمكاتب) الراحة األسبوعيةة اتفاقيمن  3نظر مثال ، المادة ا   23

 .بصيغتها المعدلة ،2006اتفاقية العمل البحري، من  2، الفقرة 1-1-4-انظر مثال ، المبدأ التوجيهي باء   24

 .1947التفاقية تفتيش العمل،  1995بروتوكول عام و 1958التفاقية المزارع،  1982بروتوكول عام ، انظر مثال     25

 .(173)رقم  9921اتفاقية حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم، ( من 7( و)6)3انظر مثال ، المادة    26

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C001
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312247
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312241
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312283
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312240#A17
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312251
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:91:0::::P91_SECTION:MLCA_AMEND_A4
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312336
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312334
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312318
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مر ألي اتفاقية أو توصية، أو تصديق أي دولة عضو على أي اتفاقية، ماسا  بأي ال يعتبر اعتماد المؤت .8

حال بأي قانون أو قرار تحكيم أو عرف أو اتفاق يكفل للعمال المعنيين أحكاما  أكثر مؤاتاة من األحكام التي تنص 

 عليها االتفاقية أو التوصية.

 استشارة منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال

اتفاقية ()أ( من 1)5أعاله، تنص المادة  4و 3إلى أحكام النظام األساسي المشار إليها في الفقرتين باإلضافة  .12

توصية المشاورات الثالثية )أ( من 5رة ، والفق(144)رقم  1976المشاورات الثالثية )معايير العمل الدولية(، 

على إجراء مشاورات مع المنظمات الممثلة ألصحاب  ،(152)رقم  1976)أنشطة منظمة العمل الدولية(، 

ات على االستبيانات المتعلقة بالبنود المدرجة في جدول أعمال المؤتمر العمل وللعمال بشأن ردود الحكوم

  لنصوص المقترحة لمناقشة المؤتمر.وتعليقات الحكومة على ا

 اعتماد االتفاقيات والتوصيات - الزمني لإلجراءات الجدول
 (مفردة)يصف هذا الجدول إجراء المناقشة المزدوجة وسيجري تبسيطه في حاالت المناقشة ال

 إجراءات اإلدارات الوطنية  إجراءات منظمة العمل الدولية  الفترة

( 1تشرين الثاني/ نوفمبر )السنة 
 (2وآذار/ مارس )السنة 

ينظر مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في جدول  
 4السنة أعمال المؤتمر ويبّت فيه في 

  

كانون  -تشرين الثاني/ نوفمبر 
 (2األول/ ديسمبر )السنة 

ينشر مكتب العمل الدولي التقرير عن القوانين  
والممارسات مع االستبيان بشأن مضمون صك 

 جديد محتمل

استشارة منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال  
من النظام  39و 38بشأن الردود )المادتان 

بالنسبة للدول  144األساسي للمؤتمر واالتفاقية رقم 
 األطراف فيها(

 يونيهحزيران/  30بحلول 
 (3)السنة 

إعداد الردود على االستبيان وإرسالها إلى مكتب    
 (3حزيران/ يونيه )السنة  30بحلول العمل الدولي 

 على أقصى تقدير

شباط/  -كانون الثاني/ يناير 
 (4فبراير )السنة 

يحلل الردود، مع  تقريرا  ينشر مكتب العمل الدولي  
 االستنتاجات المقترحة

 لمناقشة في المؤتمرالتحضير ل 

 المشاركة في عمل اللجنة التقنية، عند االقتضاء  المناقشة األولى للبند -مؤتمر العمل الدولي   (4حزيران/ يونيه )السنة 

أيلول/ سبتمبر  -آب/ أغسطس 
 (4)السنة 

ينشر مكتب العمل الدولي مشاريع النصوص على  
 أساس المناقشة األولى

نظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال استشارة م 
من النظام األساسي للمؤتمر  39و 38)المادتان 
  بالنسبة للدول األطراف فيها( 144واالتفاقية 

تشرين الثاني/ نوفمبر  30بحلول 
 (4)السنة 

بحلول إرسال التعليقات إلى مكتب العمل الدولي    
، على أقصى (4)السنة  تشرين الثاني/ نوفمبر 30
 رتقدي

آذار/ مارس  -شباط/ فبراير 
 (5)السنة 

ينشر مكتب العمل الدولي النصوص المراجعة على  
 ضوء التعليقات الواردة

 التحضير للمناقشة في المؤتمر 

 االقتضاء المشاركة في عمل اللجنة التقنية، عند  واالعتماد المناقشة الثانية -مؤتمر العمل الدولي   (5حزيران/ يونيه )السنة 

 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C144
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C144
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C144
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R152
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R152
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R152
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 عرض االتفاقيات والتوصيات على السلطات المختصة -ثانياً 

 االلتزامات الدستورية

ال يبدأ نفاذ االتفاقيات بالنسبة ألي دولة عضو إال إذا أرسلت صك تصديق يسجل حسب األصول لدى المدير  .13

على السلطات  27 ت والتوصياتالعام لمكتب العمل الدولي. بيد أّن جميع الدول األعضاء ملزمة بعرض االتفاقيا

 من الدستور على ما يلي: 19الوطنية المختصة. وتنص األحكام ذات الصلة من المادة 

 حين يتعلق األمر باتفاقية: .5

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

سلطة أو السلطات التي يقع الموضوع في مجال تتعهد كل دولة من الدول األعضاء بعرض االتفاقية على ال )ب(

اختصاصها، بغية إصدار تشريع أو اتخاذ إجراء آخر، وذلك في غضون سنة على األكثر من تاريخ اختتام 

دورة المؤتمر، أو في أقرب وقت ممكن عمليا  إذا استحال القيام بذلك في غضون سنة ألسباب استثنائية على 

 شر شهرا  بعد اختتام دورة المؤتمر؛أال يتجاوز بأي حال ثمانية ع

تقوم الدول األعضاء بإبالغ المدير العام لمكتب العمل الدولي بالتدابير المتخذة عمال  بهذه المادة من أجل  )ج(

عرض االتفاقية على السلطة أو السلطات المختصة، مع إيراد معلومات مفصلة عن السلطة أو السلطات 

 ؛ءات التي اتخذتهاالتي اعتبرت مختصة وعن اإلجرا

.... 

 : حين يتعلق األمر بتوصية .6

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

تتعهد كل دولة من الدول األعضاء بعرض التوصية على السلطة أو السلطات التي يقع الموضوع في مجال  )ب(

غية إصدار تشريع أو اتخاذ إجراء آخر، وذلك في غضون سنة على األكثر من تاريخ اختتام اختصاصها، ب

دورة المؤتمر، أو في أقرب وقت ممكن عمليا  إذا استحال القيام بذلك في غضون سنة ألسباب استثنائية على 

 أال يتجاوز بأي حال ثمانية عشر شهرا  بعد اختتام دورة المؤتمر؛

عضاء بإبالغ المدير العام لمكتب العمل الدولي بالتدابير المتخذة عمال  بهذه المادة من أجل تقوم الدول األ )ج(

عرض التوصية على السلطة أو السلطات المختصة المذكورة، مع إيراد معلومات مفصلة عن السلطة أو 

 السلطات التي اعتبرت مختصة وعن اإلجراءات التي اتخذتها؛

.... 

 ادية، تطبق األحكام التالية:حين تكون الدولة اتح .7

في حالة االتفاقيات والتوصيات التي تعتبرها الحكومة االتحادية مالئمة، بحكم نظامها الدستوري، التخاذ  )أ(

 إجراء اتحادي، تكون التزامات الدول االتحادية هي نفس التزامات الدول األعضاء التي ليست دوال  اتحادية؛

صيات التي تعتبرها الحكومة االتحادية، بحكم نظامها الدستوري، أكثر مالءمة، في حالة االتفاقيات والتو )ب(

كليا  أو جزئيا ، إلجراء تتخذه الواليات أو المحافظات أو الكانتونات المكونة لها منها إلجراء اتحادي، يكون 

 على الحكومة االتحادية:

أو الكانتونات المعنية، ترتيبات فعالة تكفل  أن تتخذ، وفقا  لدستورها ولدساتير الواليات أو المحافظات "1"

أن يتم عرض االتفاقيات والتوصيات المذكورة، على سلطات االتحاد أو الواليات أو المحافظات أو 

الكانتونات المختصة بغية إصدار تشريع أو اتخاذ إجراء آخر، وذلك في غضون فترة ال تتجاوز ثمانية 

 عشر شهرا  بعد اختتام دورة المؤتمر؛

أن تتخذ، رهنا  بموافقة حكومات الواليات أو المحافظات أو الكانتونات المعنية، ترتيبات لعقد  "2"

مشاورات دورية بين سلطات االتحاد وسلطات الواليات أو المحافظات أو الكانتونات تهدف إلى أن 

 وصيات المذكورة؛يتم، داخل الدولة االتحادية، اتخاذ إجراءات منسقة إلنفاذ أحكام االتفاقيات والت

 

 والبروتوكوالت نظرا  ألنها تشكل مراجعات جزئية لالتفاقيات ويمكن بالتالي أن تعتبر مماثلة لها.   27
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أن تبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي بالتدابير المتخذة عمال  بهذه المادة من أجل عرض االتفاقيات  "3"

والتوصيات المذكورة على سلطات االتحاد أو الواليات أو المحافظات أو الكانتونات المختصة، مع 

 28عن اإلجراءات التي اتخذتها.إيراد معلومات مفصلة عن السلطات التي اعتبرت مختصة و

.... 

 مذكرة مجلس اإلدارة

توخيا  لتسهيل توحيد شكل عرض المعلومات التي ترسلها الحكومات عن التدابير المتخذة تطبيقا  لألحكام الواردة  .14

مذكرة بشأن االلتزام بعرض االتفاقيات والتوصيات على السلطات أعاله، اعتمد مجلس اإلدارة  12في الفقرة 
وتذكر المذكرة  2005.29. وقد اعتمد مجلس اإلدارة صيغة منقحة من المذكرة في آذار/ مارس ختصةالم

باألحكام ذاتها الواردة في الدستور، كما تتضمن مقتطفات من تقارير لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات 

غايات عرض االتفاقيات بهدف توضيح أهداف و  والتوصيات ولجنة المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير

والتوصيات، وطبيعة هذا االلتزام، باإلضافة إلى سلسلة من طلبات الحصول على معلومات. كما يجدر التذكير 

أيضا  بالمشاورات الثالثية التي يتعين إجراؤها فيما يتصل بااللتزام بعرض الصكوك التي يعتمدها المؤتمر على 

 هو كالتالي: 30 كرةالسلطات المختصة الوطنية. ومضمون المذ

 العرض من والغايات األهداف   - أوال  

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

 تعلق األمر باتفاقيات فإّن العرض يهدف أيضا  إلى تشجيع التصديق عليها.

اح أي إجراء تراه مناسبا  بشأن االتفاقيات والتوصيات. والهدف من يبقى للحكومات كامل الحرية القتر )ب(

العرض هو تشجيع كل دولة عضو على اتخاذ قرار سريع ومسؤول بخصوص الصكوك التي يعتمدها 

 المؤتمر.

االلتزام بالعرض عنصر أساسي من عناصر نظام المعايير في منظمة العمل الدولية. وكانت إحدى غايات  )ج(

وال تزال، إحاطة الجمهور علما  بالصكوك التي يعتمدها المؤتمر وذلك بعرضها على هيئة  هذا العرض،

 برلمانية.

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

 المستوى الوطني.

 المختصة السلطة طبيعة   - ثانيا  

ة هي السلطة التي تملك، بمقتضى دستور كل دولة، سلطة إصدار تشريع أو اتخاذ أي إجراء السلطة المختص )أ(

 آخر من أجل تنفيذ االتفاقيات والتوصيات.

 تكون السلطة المختصة عادة هي الهيئة التشريعية. )ب(

هناك من  حتى عندما تكون صالحية التشريع في يد السلطة التنفيذية، بحكم دستور الدولة العضو، فليس )ج(

من دستور منظمة العمل الدولية ومع الواقع العملي في جعل هيئة  19تعارض مع روح أحكام المادة 

أو  -استشارية، إذا وجدت، تدرس الصكوك التي يعتمدها المؤتمر. ويمكن للمناقشة في جمعية استشارية 

ما، وإمكان تحسين التدابير المتخذة أن تكون عنصرا  هاما  في الدراسة الكاملة لمسألة  -على األقل إبالغها 

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

 بالتصديق عليها.

في حال عدم وجود هيئة برلمانية، يُمّكن إبالغ هيئة استشارية من القيام بدراسة كاملة للقضايا التي تناولها  )د(

ويضمن هذا اإلجراء تعريفا  واسعا  للجمهور بالصكوك، وهو أحد األهداف التي يرمي إليها االلتزام  المؤتمر.

 بالعرض.

 

من الدستور على ما يلي: "حين يكون موضوع االتفاقية داخال  في سلطات الحكم  35من المادة  4تنص الفقرة  ،باإلضافة إلى ذلك   28

الدولة العضو المسؤولة عن العالقة الدولية لهذا اإلقليم بإحاطة حكومة اإلقليم علما  باالتفاقية، في أقرب وقت  الذاتي إلقليم تابع، تقوم

 ممكن، كيما تقوم الحكومة المذكورة بإصدار تشريع أو باتخاذ إجراء آخر ...".

 ، الملحق األول..292/10GB(.Rev)والوثيقة  .1LILS//292GB(.Rev)الوثيقة    29

 .2005مكتب العمل الدولي، جنيف،  مذكرة بشأن التزام العرض على السلطات المختصة،   30
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 بالعرض االلتزام مدى   - ثالثا  

الصكوك التي يعتمدها المؤتمر على السلطات  جميعمن الدستور االلتزام بعرض  19تفرض المادة  )أ(

 االتفاقيات والتوصيات. المختصة، دون استثناء، ودون تمييز بين

للحكومات مطلق الحرية فيما يتصل بطبيعة المقترحات التي ستقدمها عند عرض الصكوك، وبالنسبة للشكل  )ب(

الذي تراه مناسبا  إلنفاذ الصكوك التي يعتمدها المؤتمر. وال يعني التزام الحكومات بعرض الصكوك على 

 تفاقيات أو قبول التوصيات.السلطات المختصة أي التزام باقتراح تصديق اال

 العرض شكل   - رابعا  

من الدستور ترمي إلى الحصول على قرار من السلطات المختصة، فإن  19لما كان من الواضح أّن المادة  )أ(

عرض االتفاقيات والتوصيات على هذه السلطات ينبغي دائما  أن يصحبه أو يعقبه بيان أو مقترحات تبين 

 جراءات التي ينبغي اتخاذها بشأن الصكوك.آراء الحكومة في اإل

وقت عرض االتفاقيات والتوصيات على  -النقاط الرئيسية التي ينبغي مراعاتها هي:  )أ(  على الحكومات  )ب(

إما أن تبين أي تدابير يمكن أن تتخذ إلنفاذ هذه الصكوك، وإما أن تقترح عدم  -السلطات التشريعية أو بعده 

 أجيل القرار؛ )ب(  إتاحة الفرصة لطرح المسألة للنقاش داخل الهيئة التشريعية.اتخاذ أي إجراء أو ت

 الزمنية الحدود   - خامسا  

توخيا  إلطالع السلطات الوطنية المختصة على آخر المعايير المعتمدة دوليا  والتي قد تتطلب من كل دولة  )أ(

العرض في أقرب وقت ممكن، وفي كل  اتخاذ إجراءات إلنفاذها على المستوى الوطني، ينبغي أن يتم

 من الدستور. 19األحوال خالل الحدود الزمنية المنصوص عليها في المادة 

من الدستور، يجب عرض النصوص التي يعتمدها المؤتمر على  19بمقتضى األحكام الشكلية للمادة  )ب(

شهرا  على األكثر بعد  18السلطات المختصة في غضون سنة أو في بعض الحاالت االستثنائية في غضون 

اختتام دورة المؤتمر. وال ينطبق هذا الحكم فقط على الدول غير االتحادية، بل ينطبق كذلك على الدول 

شهرا  إال بالنسبة لالتفاقيات والتوصيات التي ترى  18االتحادية؛ وفي هذه الحالة األخيرة ال تنطبق فترة 

راءات من جانب الواليات أو المحافظات أو الكانتونات. ومن أجل إلجالتخاذ االحكومة االتحادية أنها مالئمة 

التأكد من مراعاة الدول األعضاء للحدود الزمنية المنصوص عليها، ترى اللجنة أن من األصوب اإلشارة 

 إلى التاريخ الذي ُعرضت فيه قرارات المؤتمر على السلطات المختصة عند إبالغ المدير العام.

 االتحادية الدول تالتزاما   - سادسا  

من  19" من المادة 1" )ب(7أنه بمقتضى الفقرة  تشير إلىفيما يتعلق بالدول االتحادية، تود اللجنة أن 

الدستور، فإن على الحكومة، حينما يعتبر اتخاذ إجراءات من جانب الواليات أو المحافظات أو الكانتونات "مالئما "، 

يات والتوصيات التي اعتمدها المؤتمر إلى "السلطات المختصة" في الواليات أن تتخذ ترتيبات فعالة إلحالة االتفاق

 أو المحافظات أو الكانتونات المعنية بغية إصدار تشريع أو اتخاذ إجراء آخر.

  الثالثية المشاورات   - سابعا  

 1976لية(، صدقت على اتفاقية المشاورات الثالثية )معايير العمل الدوأن  بالنسبة للدول التي سبق )أ(

(، يجب أن تجرى مشاورات فعالة بشأن المقترحات المقدمة إلى السلطات المختصة عندما تعرض 144 )رقم

 (.144)ب(، من االتفاقية رقم 1، الفقرة 5عليها الصكوك التي اعتمدها المؤتمر )المادة 

فعالية المشاورات تفترض أن  التشاور مسبقا  مع المنظمات الممثلة ألصحاب العمل وللعمال، إذ إنّ  تعيني )ب(

تتاح كل العناصر الالزمة لممثلي أصحاب العمل والعمال في وقت كاف  مسبقا  لتكوين رأيهم، قبل أن تضع 

 الحكومة صيغة نهائية لقرارها.

في االتفاقية المذكورة وإلى  المعنيةالرجوع إلى األحكام  144يجوز للدول التي لم تصدق على االتفاقية رقم  )ج(

 (.152)رقم  1976حكام توصية المشاورات الثالثية )أنشطة منظمة العمل الدولية(، أ

يُطلب من المنظمات الممثلة ألصحاب العمل وللعمال اإلدالء برأيها بشكل مستقل بشأن اإلجراءات التي  )د(

لطات فرصة مهمة للحوار بين الس هو يجب اتخاذها بالنسبة للصكوك الجديدة. والقيام بإجراء العرض

 .يينالحكومية والشركاء االجتماعيين والبرلمان

 لعماللو العمل ألصحاب الممثلة المنظمات إبالغ   - ثامنا  

من الدستور، يجب إرسال المعلومات المبلغة للمدير العام بشأن العرض  23من المادة  2بمقتضى الفقرة  )أ(

 عمل وللعمال.على السلطات المختصة كذلك إلى المنظمات الممثلة ألصحاب ال

يهدف هذا الحكم إلى تمكين المنظمات الممثلة ألصحاب العمل وللعمال من صياغة مالحظاتها بشأن  )ب(

 اإلجراءات التي اتخذت أو التي يزمع اتخاذها بشأن الصكوك موضع البحث.
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 إجراءات مكتب العمل الدولي

ى الحكومات بخطاب أو بريد الكتروني ترسل نصوص االتفاقيات والتوصيات ما أن يعتمدها المؤتمر، إل )أ( .15

من الدستور. وترفق مذكرة مجلس اإلدارة بهذا الخطاب.  19بموجب المادة يذّكر بااللتزامات المقررة 

 تمثيال  ألصحاب العمل وللعمال. وترسل نسخ من الوثائق ذاتها إلى المنظمات األكثر

تي اعتُمدت فيها الصكوك موضع البحث، يرسل بمجرد انقضاء سنة واحدة على اختتام دورة المؤتمر ال ب()

 خطاب تذكير إلى جميع الحكومات التي لم تقدم المعلومات المطلوبة.

شهرا  من تاريخ اختتام دورة المؤتمر المذكورة دون تلقي المعلومات المطلوبة، يرسل  18انقضاء  عند )ج(

 خطاب تذكير آخر.

ء، بمجرد تلقيه المعلومات المتعلقة بعرض الصكوك على يقوم المكتب، بناء  على طلب لجنة الخبرا )د(

السلطات المختصة، بالتحقق مما إذا كانت تتضمن المعلومات والوثائق المطلوبة في مذكرة مجلس 

بما في ذلك الردود على أي مالحظات أو طلبات مباشرة صادرة عن لجنة الخبراء أو مالحظات  - اإلدارة

تكن متوفرة، يطلب المكتب، كإجراء إداري روتيني، من الحكومة المعنية أن  أبدتها لجنة المؤتمر. وإذا لم

 ة في المعلومات المقدمة.عنيترسل المعلومات المطلوبة. وآنذاك، تنظر هيئات اإلشراف الم

 استشارة منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال

على استشارة  152ن التوصية رقم )ب( م5والفقرة  144من االتفاقية رقم  5)ب( من المادة 1تنص الفقرة  .16

بعرض  المنظمات الممثلة ألصحاب العمل وللعمال بشأن المقترحات التي تقدم إلى السلطات المختصة فيما يتعلق

من الحكومات  لب الجزء خامسا  من االستبيان الوارد في نهاية المذكرة المنقحة،االتفاقيات والتوصيات. ويط

 ، وفي حالة إجرائها، إيضاح طبيعتها ونطاقها.قد أجريت اورات ثالثيةإيضاح ما إذا كانت مشالمعنية 

 إبالغ المنظمات الممثلة ألصحاب العمل 
 لعمال والمالحظات المتلقاة منهالو

من الدستور على وجوب قيام كل حكومة بموافاة المنظمات األكثر تمثيال  ألصحاب  23من المادة  2تنص الفقرة  .17

أن تبلغ المكتب،  كذلك، ينبغي للحكومات. 19لمعلومات التي قدمتها عمال  بالمادة لعمال بنسخ من الالعمل و

بموجب الجزء سادسا  من االستبيان الوارد في نهاية مذكرة مجلس اإلدارة، بأسماء المنظمات التي وافتها بنسخ 

ها من لقتمالحظات ت معلومات عن أيمن المعلومات المذكورة. وتطلب المذكرة أيضا  من الحكومات أن تفيدها ب

 منظمات أصحاب العمل أو منظمات العمال فيما يتعلق بمدى إنفاذ أو ما يزمع إنفاذه من الصكوك المعروضة.

 الملخص

على  19من الدستور على أن يعرض ملخص بالمعلومات المقدمة عمال  بالمادة  23من المادة  1تنص الفقرة  .18

 في المرافق الرابع والخامس والسادس للتقرير الثالث )الجزء ألف(.الدورة التالية للمؤتمر. ويرد هذا الملخص 

 المساعدة المقدمة من المكتب

يمكن للحكومات والمنظمات الممثلة ألصحاب العمل وللعمال أن تحصل من مكتب العمل الدولي، بناء  على  .19

ام بعرض االتفاقيات وثائق تبين طريقة وفاء البلدان األخرى بااللتزنات من عيّ طلبها، على معلومات و

 والتوصيات.
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 والبروتوكوالتعرض االتفاقيات  - الجدول الزمني لإلجراءات
 والتوصيات على السلطات المختصة

 إجراءات اإلدارات الوطنية  إجراءات منظمة العمل الدولية  الفترة

المعتمدة حديثا ،  المعاييرينشر مكتب العمل الدولي    آب/ أغسطس
إلدارة بشأن عرض الصكوك مع مذكرة مجلس ا

 على السلطات المختصة

دراسة الصكوك ومقارنتها بالتشريعات  
والممارسات الوطنية. وبالنسبة للدول األطراف في 

: استشارة منظمات أصحاب 144االتفاقية رقم 
 المزمعومنظمات العمال بشأن المقترحات  العمل
 تقديمها

ن أجل إعداد وثيقة تلخص الموقف والمقترحات م    
اتخاذ المزيد من اإلجراءات الوطنية )عند 

االقتضاء( والمقترحات بشأن التصديق المحتمل 
 على االتفاقيات

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

عرضها على السلطات التشريعية المختصة بحلول    
في كانون  ثنائية)أو بصورة است حزيران/ يونيه
 من السنة التالية األول/ ديسمبر(

وفقا   ،تقديم التقارير إلى مكتب العمل الدولي    
لالستبيان الوارد في مذكرة مجلس اإلدارة، بشأن 
التدابير المتخذة لعرض الصكوك على السلطات 

المختصة. إرسال نسخ إلى منظمات أصحاب العمل 
 ومنظمات العمال
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 ديق على االتفاقيات وقبول االلتزاماتالتص -ثالثاً 

 إجراءات التصديق

 من الدستور على ما يلي:  19المادة  تنص .20

5.  

.... 

تقوم الدولة العضو التي حصلت على موافقة السلطة أو السلطات التي يقع الموضوع في نطاق اختصاصها،  )د(

ما يكون ضروريا  من اإلجراءات إلنفاذ بإبالغ التصديق الرسمي على االتفاقية إلى المدير العام وباتخاذ 

 أحكام االتفاقية.

 ٣1شكل إبالغ التصديق

ال يحدد الدستور أي اشتراطات معينة فيما يتعلق بشكل اإلبالغ. فلكل دولة أحكامها وممارستها الدستورية  .21

 الخاصة بها. بيد أنه توخيا  لتسجيل صك التصديق يجب أن يستوفي ما يلي:

 فاقية التي يتم التصديق عليها؛يحدد بوضوح االت )أ(

يكون وثيقة أصلية )على الورق وليست صورة عنها أو نسخة منها( موقعة من قبل شخص يملك سلطة  )ب(

 التصرف باسم الدولة المعنية )كرئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو وزير الخارجية أو وزير العمل(؛

لتزمة باالتفاقية المعنية وتعهدها بأن تستوفي أحكام يبين بوضوح عزم الحكومة على أن تكون الدولة م )ج(

 من دستور منظمة العمل الدولية. 19)د( من المادة 5االتفاقية، ويفضل أن ترد فيه إشارة خاصة إلى الفقرة 

 
. وليالقانون الديجب على الدوام إبالغ صك التصديق إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي، كي يصبح التصديق نافذا  في 

، لكن لن يكون لذلك أثر الداخلينظامها القانوني  يوإن لم يحصل ذلك، قد يكون الحال أن الدولة تعتبر االتفاقية "مصدقة" ف
.... تصدق بموجب هذه الوثيقة  إن حكومة. وعليه، يتعين أن يتضمن صك التصديق البيان التالي: "الدوليفي النظام القانوني 

 )د( من دستور منظمة العمل الدولية، بالوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد."5، الفقرة 19د، عمال  بالمادة على االتفاقية .... وتتعه

 

 اإلعالنات اإللزامية التي يتعين إدراجها 
 في صك التصديق أو إرفاقها به

يتلَق المكتب  إما في صك التصديق ذاته وإما في وثيقة مرفقة به. وإذا لم إعالناتعدة اتفاقيات إصدار  تقتضي .22

إلزامي أن يحدد نطاق  إعالنال يمكن تسجيل التصديق. وفي بعض الحاالت، يكون من شأن  ،اإلعالنهذا 

االلتزامات المقبولة أو أن يحدد مواصفات أساسية أخرى. وفي جميع هذه األحوال، يتعين النظر في موضوع 

ما في صك التصديق ذاته أو إرفاقها به. قبل إعداد صك التصديق وإدراج المعلومات الضرورية إ اإلعالن

 يزال باب التصديق مفتوحا  عليها، هي التالية: التي ال المعنية واالتفاقيات

 )ب(؛2الفقرة  - 1952: الضمان االجتماعي )المعايير الدنيا(، 102االتفاقية رقم  "1"

 ؛3لمادة )ج( من ا3الفقرة  - 1960: الحماية من اإلشعاعات، 115االتفاقية رقم  "2"

 

 .نموذجي صكلالطالع على انظر الملحق األول    31
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 32؛2من المادة  3الفقرة  - 1962: المساواة في المعاملة )الضمان االجتماعي(، 118االتفاقية رقم  "3"

 ؛2من المادة  2الفقرة  - 1965: الحد األدنى للسن )العمل تحت سطح األرض(، 123االتفاقية رقم  "4"

 ؛2من المادة  2الفقرة  - 1967: إعانات العجز والشيخوخة والورثة، 128االتفاقية رقم  "5"

 2والفقرة  3من المادة  3و 2الفقرتان  - 1970: اإلجازة مدفوعة األجر )مراجعة(، 132االتفاقية رقم  "6"

 ؛15من المادة 

 ؛2المادة  - 1973: الحد األدنى للسن، 138االتفاقية رقم  "7"

 ؛16 من المادة 2الفقرة  - 1985: إحصاءات العمل، 160االتفاقية رقم  "8"

 ؛3 من المادة 1الفقرة  - 1992: حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم، 173االتفاقية رقم  "9"

 .4من المادة  2الفقرة  - 2000: حماية األمومة، 183االتفاقية رقم  "10"

 .10، الفقرة 5-4المعيار ألف  - بصيغتها المعدلة، 2006اتفاقية العمل البحري،  "11"

 االختيارية التي يتعين إدراجها  اإلعالنات
 في صكوك التصديق أو إرفاقها بها

، وذلك فقط عندما ترغب الدولة المصدقة على االتفاقية إعالنبعض االتفاقيات )والبروتوكوالت( إصدار  تقتضي .23

 يكونيجب أن  أن تستخدم حاالت االستبعاد أو االستثناء أو التعديل المسموح بها. وحيثما ينطبق هذا األمر،
من هذا النوع،  إعالنمشموال  في صك التصديق أو مرفقا  به: وإذا تلقى المكتب صك التصديق دون أي  اإلعالن

يسجل التصديق حسب األصول كما هو، وال يكون االستبعاد أو االستثناء أو التعديل ممكنا  فيما بعد. واالتفاقيات 

 هي التالية: عليها،  التي ال يزال باب التصديق مفتوحا  المعنية 

 ؛9من المادة  1الفقرة  - 1946: الفحص الطبي لألحداث )الصناعة(، 77االتفاقية رقم  "1"

 ؛9من المادة  1الفقرة  - 1946: الفحص الطبي لألحداث )المهن غير الصناعية(، 78االتفاقية رقم  "2"

 ؛7من المادة  1الفقرة  - 1946: العمل الليلي لألحداث )المهن غير الصناعية(، 79االتفاقية رقم  "3"

 1الفقرة  - 1995؛ بروتوكول عام 25من المادة  1الفقرة  - 1947: تفتيش العمل، 81االتفاقية رقم  "4"

 ؛2من المادة 

 ؛7من المادة  1الفقرة  - 1948: عمل األحداث ليال  )الصناعة()مراجعة(، 90االتفاقية رقم  "5"

 ؛14من المادة  1الفقرة  - 1949رون )مراجعة(، : العمال المهاج97االتفاقية رقم  "6"

 ؛3من المادة  1الفقرة  - 1952: الضمان االجتماعي )المعايير الدنيا(، 102االتفاقية رقم  "7"

 

لديها  بأنّ  2من المادة  1عليها أن ترسل إلى المكتب بيانا  تؤكد فيه بموجب الفقرة  ،عندما تصدق دولة عضو على هذه االتفاقية   32

ريا  بالفعل يغطي رعاياها ضمن أراضيها" بصدد فرع الضمان االجتماعي أو فروعه التي قبلت بشأنها االلتزامات الناشئة "تشريعا  سا

على كل : )ب(2من المادة  4إرسال تأكيد مماثل في حالة اإلخطار بقبول المزيد من االلتزامات بموجب الفقرة نبغي عن االتفاقية. وي

فرع من فروع الضمان االجتماعي التي ينص تشريعها بشأنه على  أي خص ناشئة عن االتفاقية فيما يدولة عضو تقبل االلتزامات ال

، أن ترسل إلى المكتب عند تصديقها على 2( من المادة 6إعانات من النوع الوارد في الفقرتين الفرعيتين )أ( أو )ب( من الفقرة )

ينبغي إرسال بيان مماثل بشأن أي إخطار الحق بقبول االلتزامات  2من المادة  7االتفاقية بيانا  يوضح هذه اإلعانات. وبموجب الفقرة 

 البياناتأو في غضون األشهر الثالثة التالية العتماد التشريع المالئم. وإن كانت هذه  2من المادة  4الناشئة عن االتفاقية بموجب الفقرة 

 م بها إلى إبطال التصديق أو اإلخطار.إلزامية فإنها مع ذلك ألغراض اإلعالم وال يؤدي عدم القيا
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 ؛3من المادة  1الفقرة  - 1957: الراحة األسبوعية )التجارة والمكاتب(، 106االتفاقية رقم  "8"

 ؛3)ب( من المادة 1الفقرة  - 1958 : المزارع،110االتفاقية رقم  )أ( "9"

 ؛1المادة  - 110البروتوكول الخاص باالتفاقية رقم  )ب(

 ؛17من المادة  1الفقرة  - 1963: الوقاية من اآلالت، 119االتفاقية رقم  "10"

 ؛3 من المادة 1والفقرة  2من المادة  1الفقرة  - 1964: إعانات إصابات العمل، 121االتفاقية رقم  "11"

 38والمادتان  4من المادة  1الفقرة  - 1967: إعانات العجز والشيخوخة والورثة، 128االتفاقية رقم  "12"

 ؛39و

من  1والفقرة  2من المادة  1الفقرة  - 1969: الرعاية الطبية وإعانات المرض، 130االتفاقية رقم  "13"

 ؛4من المادة  1والفقرة  3المادة 

 ؛5من المادة  2الفقرة  - 1973األدنى للسن، : الحد 138االتفاقية رقم  "14"

 ؛16من المادة  1الفقرة  - 1975: العمال المهاجرون )أحكام تكميلية(، 143االتفاقية رقم  "15"

 ؛2المادة  - 1977: بيئة العمل )تلوث الهواء والضوضاء واالهتزازات(، 148االتفاقية رقم  "16"

 ؛9من المادة  2الفقرة  - 1979ترات الراحة )النقل البري(، : ساعات العمل وف153االتفاقية رقم  "17"

 1والفقرتان  4من المادة  1الفقرة  - 1988: النهوض بالعمالة والحماية من البطالة، 168االتفاقية رقم  "18"

 ؛5من المادة  2و

 ؛3 من المادة 3الفقرة  - 1992: حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم، 173االتفاقية رقم  "19"

 .9المادة  - 2003: وثائق هوية البحارة )مراجعة(، 185االتفاقية رقم  "20"

 االتفاقيةنطاق تطبيق  اإلعالنات االختيارية بشأن

أعاله، يجوز لدولة عضو اختارت تقييد نطاق تطبيق  22و 21لجميع الحاالت المشار إليها في الفقرتين  بالنسبة .24

إعالن أو إخطار أو ييد الحقا  أو تلغيه أو تسحبه، ويمكن القيام بذلك عن طريق إصدار االتفاقية أن تعدل هذا التق
عليه الحال وفقا   في وقت الحق حسبما يكون من الدستور 22بيان بنقض التقييد في تقرير يقدم بموجب المادة 

تطبيق االتفاقية، تصدرها  لتوسيع نطاق إعالناتباإلضافة إلى ذلك، تنص االتفاقيات التالية على لكل اتفاقية. 

 33الدولة المعنية إما وقت التصديق على االتفاقية أو في أي وقت الحق آخر:

 ؛5من المادة  1الفقرة  - 1969: تفتيش العمل )الزراعة(، 129االتفاقية رقم  "1"

من  6و 5و 4الفقرات  - 1976: اإلجازات السنوية مدفوعة األجر )البحارة(، 146االتفاقية رقم  "2"

 ؛2 المادة

 ؛1من المادة  3و 2الفقرتان  - 1991: ظروف العمل )الفنادق والمطاعم(، 172االتفاقية رقم  "3"

 ؛3المادة  - 1976: المالحة التجارية )المعايير الدنيا(، 147لالتفاقية رقم  1996بروتوكول عام  "4"

 ؛2ادة الم - 1995: السالمة والصحة في المناجم، 176االتفاقية رقم  "5"

 

، وإن لم يكن ن االتفاقياتى توسيع نطاق التزامات اتفاقية مالدولة العضو إل تحديداتال يشمل ذلك الحاالت التي قد تؤدي فيها    33

 .111من االتفاقية رقم  1)ب( من المادة 1الحال بالنسبة للفقرة  يرسمي، كما ه إعالن ينص علىهناك حكم 
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 ؛2من المادة  5الفقرة  - 1997: وكاالت االستخدام الخاصة، 181االتفاقية رقم  "6"

 ؛2من المادة  3الفقرة  - 2000: حماية األمومة، 183االتفاقية رقم  "7"

 ؛3المادة  - 2001: السالمة والصحة في الزراعة، 184االتفاقية رقم  "8"

 .3المادة  - 2007يد األسماك، : العمل في قطاع ص188االتفاقية رقم  "9"

 التصديق على البروتوكوالت

هو صك يراجع اتفاقية من االتفاقيات على نحو جزئي. وباب التصديق عليه مفتوح أمام دولة سبق  البروتوكول .25

 نأن التزمت باالتفاقية المذكورة أو دولة تصدق عليها وتصبح ملزمة بها في الوقت ذاته. ويضفي البروتوكوال

 وهما: ،اعتمدهما المؤتمر حتى اآلن قدرا  أكبر من المرونة بالفعل على االتفاقيتين اللتين يرتبطان بهما اللذان

 ؛1948: العمل ليال  )النساء()مراجعة(، 89لالتفاقية رقم  1990بروتوكول عام  "1"

 .1958: المزارع، 110لالتفاقية رقم  1982بروتوكول عام  "2"

 :تقابلهارى توسع نطاق تطبيق االلتزامات بموجب االتفاقيات التي بروتوكوالت أخ أربعةوهناك 

 ؛1947تفتيش العمل،  :81رقم  التفاقيةل 1995بروتوكول عام  "3"

 ؛1976المالحة التجارية )المعايير الدنيا(،  :147رقم  التفاقيةل 1996بروتوكول عام  "4"

 ؛1981، انحة المهنيتالسالمة والص :155رقم  التفاقيةل 2002بروتوكول عام  "5"

 .1930العمل الجبري،  :29رقم  تفاقيةالل 2014بروتوكول عام  "6"

 عدم قبول التحفظات

أعاله( بما في ذلك بعض األحكام التي  9و 8تتضمن االتفاقيات أحكاما  مختلفة تكفل مرونتها )انظر الفقرتين  .26

زامات المترتبة على التصديق أو تقيدها )الفقرات من االلت دّ حالدول المصدقة على االتفاقية من أن ت تحديدا  تمّكن 

خالف تلك  من االتفاقيات(. بيد أنه ال يجوز فرض قيود على االلتزامات المترتبة على اتفاقية 24إلى  21

 (.التحفظات)أي ال تقبل  تحديدا  المنصوص عليها 

 تسجيل التصديقات وقبول االلتزامات

اقيات أحكاما  بشأن قيام المدير العام بتسجيل التصديقات وإخطار الدول المواد الختامية في كل االتف تتضمن .27

من ميثاق األمم  102األعضاء بها وإبالغ األمين العام لألمم المتحدة بتفاصيلها كي يسجلها وفقا  ألحكام المادة 

نشرها في  المتحدة. وتبلغ جميع التصديقات إلى مجلس اإلدارة ويجري إخطار الدول األعضاء بها عن طريق

المشار إليها  ،وغيرها من وثائق قبول االلتزامات أو تعديلها اإلعالنات بالطريقة ذاتها، . وتعالجالنشرة الرسمية

 أعاله. 24إلى  21في الفقرات من 
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 بدء نفاذ االتفاقية 

أ نفاذ االتفاقية أن يبد 1928كل اتفاقية حكما  يحدد طريقة بدء نفاذها. وجرت العادة في األغلب منذ عام  تتضمن .28

بعد مضي اثني عشر شهرا  على تاريخ تسجيل التصديق الثاني عليها، ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لكل دولة 

من الدول بعد اثني عشر شهرا  من تاريخ التصديق عليها. وتتضمن عدة اتفاقيات بحرية وبعض االتفاقيات 

حيّز النفاذ، يتعين أن  2006ن تدخل اتفاقية العمل البحري،. على سبيل المثال، بغية أاألخرى أحكاما  مختلفة

في المائة من الحمولة  33دولة عضوا ، يمثل مجموع حصتها ما ال يقل عن  30يصدق عليها ما ال يقل عن 

 الطنية اإلجمالية في العالم. وال يكون لالتفاقية أثر في القانون الدولي حتى بدء نفاذها.

 التصديق االلتزامات المترتبة على

من الدستور "اتخاذ ما يكون ضروريا  من اإلجراءات إلنفاذ  19)د( من المادة 5االلتزام بموجب الفقرة  يقتضي .29

ويعني هذا األمر ضمان التنفيذ العملي فضال  عن اإلنفاذ عن طريق القانون وغير ذلك  34أحكام" اتفاقية مصدقة.

قرارات المحاكم أو قرارات التحكيم أو طنية )من قبيل من الوسائل األخرى التي تتوافق مع الممارسة الو

 االتفاقات الجماعية(.

 إدراج أحكام االتفاقية في القانون الداخلي

يمنح الدستور في بعض البلدان قوة القانون الداخلي لالتفاقيات المصدقة. ومع ذلك يظل من الضروري في تلك  .30

 ة من أجل:محددالحاالت اتخاذ تدابير 

 ي تضارب بين أحكام االتفاقية وبين القوانين والممارسات الوطنية السابقة؛إلغاء أ )أ(

)مثل األحكام التي تنص على معالجة مسائل معينة بموجب  ذاتية التنفيذإنفاذ أي أحكام من االتفاقية ال تكون  )ب(

 دارية خاصة(؛القوانين أو اللوائح الوطنية أو على أن تبت فيها السلطات المختصة أو تتطلب ترتيبات إ

 النص على إيقاع عقوبات عند االقتضاء؛ )ج(

التأكد من إطالع جميع المعنيين، أشخاصا  وسلطات )أي أصحاب العمل والعمال ومفتشي العمل والهيئات  )د(

القضائية والمحاكم والهيئات اإلدارية األخرى( على إدراج االتفاقية في القانون الداخلي، والتأكد من إسداء 

 ة لهم حيثما تدعو الحاجة.المشور

 ومنظمات العمالاستشارة منظمات أصحاب العمل 

لعمال، مع لعلى التشاور مع المنظمات الممثلة ألصحاب العمل و 152)ج( من التوصية رقم 5تنص الفقرة  .31

 فاذإنمراعاة الممارسة الوطنية، بشأن إعداد وتنفيذ التدابير التشريعية أو غيرها من التدابير الرامية إلى 

والتوصيات. ويسري هذا األمر بصورة خاصة فيما يتعلق بتدابير تنفيذ  -االتفاقيات، وال سيما المصدق عليها 

 األحكام المتعلقة بالمشاورة والتعاون مع ممثلي أصحاب العمل والعمال.

 األقاليم التابعة

طبيق أحكام االتفاقية على بشأن ت إعالنمن الدستور على أن تقوم الدول األعضاء بتوجيه  35المادة  تنص .32

 األقاليم التابعة لها والتي تتولى هي ذاتها مسؤولية عالقاتها الدولية.

 

أدناه(. وفيما يتعلق بإنهاء االلتزامات بموجب  46-35من الدستور )الفقرات  22انظر أيضا  التزام تقديم التقارير بموجب المادة    34

 أدناه. 83-79، انظر الفقرات النقضاتفاقية مصدقة من خالل 
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 أثر االنسحاب من منظمة العمل الدولية

 من الدستور على ما يلي: 1)الجملة األخيرة( من المادة  5الفقرة  تنص .33

ال يمس انسحابها هذا استمرار سريان حيثما تكون الدولة العضو قد صدقت على أي اتفاقية عمل دولية، ... 

 جميع االلتزامات الناشئة عن االتفاقية أو المتصلة بها طوال المدة التي نصت عليها االتفاقية.

 المعلومات بشأن التصديقات

 ( معلومات محدثة بانتظام عن التصديقات والنقوض.NORMLEXات قاعدة بيانعلى موقع المكتب ) تتاح .34

 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:1:0::NO:::
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 التقارير عن االتفاقيات المصدقة -رابعاً 

 االلتزام بتقديم التقارير

 35على ما يلي: من الدستور 22تنص المادة  .35

اذ تتعهد كل دولة عضو بتقديم تقرير سنوي إلى مكتب العمل الدولي عن التدابير التي اتخذتها من أجل إنف

أحكام االتفاقيات التي تكون طرفا  فيها. ويتم إعداد هذه التقارير بالشكل الذي يحدده مجلس اإلدارة، متضمنة ما 

 يطلبه من بيانات.

 تقديم التقاريرنظام 

 :22وافق مجلس اإلدارة على الترتيبات التالية فيما يتعلق بتقديم التقارير بموجب المادة  36مرور السنوات، مع .36

الذي أقره مجلس إدارة مكتب العمل الدولي  لنموذج التقريرتوضع التقارير المفصلة وفقا   ع التقارير.أنوا )أ(

 37لكل اتفاقية من االتفاقيات وتُطلب في الحاالت التالية:

 ؛الذي يُطلب في العام التالي لدخول االتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لبلد معينفي حالة التقرير األول  "1"

ة في تطبيق اتفاقية مصدق عليها )على هامبمبادرة من الدول األعضاء إذا كانت هناك تغييرات  "2"

 ؛سبيل المثال، اعتماد تشريعات جديدة جوهرية أو تغييرات أخرى تؤثر على تطبيق االتفاقية(

، وال سيما لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات صراحة  من هيئات اإلشراف طلبيُ حيث  "3"

أو لجنة المؤتمر المعنية بتطبيق  38 والتوصيات )عن طريق حاشية في مالحظة أو طلب مباشر(

 (.هاالمعايير )عند اعتماد استنتاجات

لتقارير ا من أجللنموذج التقرير  ا  وفق مبسطةرير ، يمكن تقديم تقامفصلاستثناء الحاالت التي يُتوقع فيها تقرير ب

 )انظر الملحق الثاني من 2018نوفمبر تشرين الثاني/ ي اعتمده مجلس اإلدارة في دورته في ذال ،المبسطة

 5INS//334GB.).39 الوثيقة

تطلب التقارير بصورة دورية بناء  على أحد األسس التالية، علما  بأّن هيئات  40.دورة تقديم التقارير )ب(

 اإلشراف قد تطلب تقارير خارج الدورة العادية لتقديم التقارير:

 

عن شتى االلتزامات األخرى الواردة في  بتقديم التقارير عن تطبيق االتفاقيات المصدقة 22يختلف االلتزام بموجب المادة    35

االتفاقيات المفردة، إذ يقتضي تقديم المعلومات )من قبيل اإلحصاءات أو التقارير عن تفتيش العمل( على نحو منتظم إلى مكتب العمل 

 22المادة  بموجبتقارير الدولي. أما االلتزامات بموجب االتفاقيات المفردة فهي مستقلة وتظل بمعزل عن التغيرات في نظام تقديم ال

 وصفه هنا. الوارد

)انظر الوثيقة  2018آخر القرارات التي اتخذها مجلس اإلدارة بشأن نظام تقديم التقارير اعتُمدت في تشرين الثاني/ نوفمبر    36

GB.334/INS/5  والوثيقةGB.332/INS/5(Rev.)  باإلضافة إلى الوثيقةGB.334/INS/PV بالنسبة إلى القرارات 288، الفقرة .)

؛ GB.298/LILS/4(؛ الوثيقة 2011) GB.310/11/2(Rev.)؛ الوثيقة GB.310/LILS/3/2الوثيقة  السابقة، انظر على وجه التحديد:

 GB.283/LILS/6 (2001والوثيقة  GB.282/8/2الوثيقة ؛ GB.282/LILS/5الوثيقة (؛ 2007) GB.298/9(Rev.)الوثيقة 

 (.2002و

 أدناه. 37، انظر الفقرة مفصلتقرير ضمون لالطالع على م   37

، التقرير الثالث )الجزء ألف(، تقرير عام، مؤتمر العمل الدولي، الدورة تقرير لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات   38

 .79-75، الفقرات 2019)المئوية(، جنيف،  108

 أدناه. 38، انظر الفقرة مبسطتقرير لالطالع على مضمون    39

 (.2018في تشرين الثاني/ نوفمبر  بالصيغة المعتمدةانظر الملحق الثاني )دورة تقديم التقارير،    40

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:14002:0::NO:::
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:14002:0::NO:::
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_647158.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_647158.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_619736.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_651924.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_152562.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_153500.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_gb_298_lils_4_en.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_gb_298_9_rev_en.pdf
https://www.ilo.org/public/english/standards/relm/gb/docs/gb282/pdf/lils-5.pdf
https://www.ilo.org/public/english/standards/relm/gb/docs/gb282/pdf/gb-8-2.pdf
https://www.ilo.org/public/english/standards/relm/gb/docs/gb283/pdf/lils-6.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_670146.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_670146.pdf
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قيات االثنتي عشرة التالية التفاعن ا يطلب تقديم تقارير كل ثالث سنواتدورة الثالث سنوات.   "1"

 41والتي تعتبر اتفاقيات أساسية أو اتفاقيات اإلدارة السديدة.

 االتفاقيات األساسية: 

 ؛98ورقم  87:  االتفاقيتان رقم الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية 

 ؛105وبروتوكولها واالتفاقية رقم  29:  االتفاقية رقم إلغاء العمل الجبري 

 ؛111ورقم  100:  االتفاقيتان رقم ي المعاملة وتكافؤ الفرصالمساواة ف 

 182ورقم  138:  االتفاقيتان رقم عمل األطفال. 

 :اإلدارة السديدةتفاقيات ا

 ؛122:  االتفاقية رقم سياسة العمالة 

 ؛129وبروتوكولها واالتفاقية رقم  81:   االتفاقية رقم تفتيش العمل 

 144رقم :  االتفاقية المشاورات الثالثية. 

التفاقيات األخرى، وفقا  لترتيبها عن ايطلب تقديم تقارير كل ست سنوات  . الست سنوات -دورة  "2"

 حسب المواضيع:

 ؛141و 84و 11(:  االتفاقيات ذات األرقام الحرية النقابية )الزراعة، األقاليم التابعة 

 ؛154و 151و 135:  االتفاقيات ذات األرقام العالقات الصناعية 

 79و 78و 77و 59و 33و 10و 6و 5:  االتفاقيات ذات األرقام اية األطفال واألحداثحم 

 ؛124و 123و 90و

   :؛181و 159و 96و 88و 2االتفاقيات ذات األرقام تعزيز العمالة 

 )؛142ورقم  140:  االتفاقيتان رقم التوجيه والتدريب المهنيان )المهارات 

 ؛158:  االتفاقية رقم أمن العمالة 

 ؛117و  94و 82:  االتفاقيات ذات األرقام اسة االجتماعيةالسي 

 ؛173و 131و 99و 95و 26:  االتفاقيات ذات األرقام األجور 

 132و 106و 101و 89و 52و 47و 30و 14و 1:  االتفاقيات ذات األرقام وقت العمل 

 ؛175و 171و 153و

 ؛156:  االتفاقية رقم العمال ذوو المسؤوليات العائلية 

 ؛143ورقم  97:  االتفاقيتان رقم لمهاجرونالعمال ا 

 120و 119و 115و 62و 45و 13:  االتفاقيات ذات األرقام السالمة والصحة المهنيتان 

 184و 176و 174و 170و 167و 162و 161و 155و 148و 139و 136و 127و

 ؛187و

 102و 42و 25و 24و 19و 18و 17و 12:  االتفاقيات ذات األرقام الضمان االجتماعي 

 ؛168و 157و 130و 128و 121و 118و

 

 طلب بصددها تقارير كل ثالث سنوات.االتفاقيات التي يُ قائمة  يستعرض دوريا  يمكن لمجلس اإلدارة أن    41
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 ؛183و 103و 3:  االتفاقيات ذات األرقام حماية األمومة 

 ؛160و 150و 85و 63:  االتفاقيات ذات األرقام إدارة العمل 

 68و 58و 56و 55و 53و 23و 22و 16و 9و 8و 7:  االتفاقيات ذات األرقام البحارة 

 164و 163و 147و 146و 145و 134و 133و 108و 92و 74و 73و 71و 69و

 ؛2006واتفاقية العمل البحري،  185و 180و 179و 178و 166و 165و

 ؛188و 126و 125و 114و 113و 112:  االتفاقيات ذات األرقام صيادو األسماك 

 ؛152و 137و 32و 27:  االتفاقيات ذات األرقام عمال الموانئ 

 ؛169ورقم  107:  االتفاقيتان رقم الشعوب األصلية والقبلية 

 189و 177و 172و 149و 110:  االتفاقيات ذات األرقام من العمال أخرى ةمحددئات ف. 

تقديم ل العادية دورةالخارج  ،.  قد تُطلب التقارير عن تطبيق اتفاقية مصدقةالدورية غيرالتقارير  "3"

 التقارير في الحاالت التالية:

أو لجنة المؤتمر  42و طلب مباشر(لجنة الخبراء )عن طريق حاشية في مالحظة أذلك تطلب  عندما –

 ؛)عند اعتماد استنتاجاتها(

من  26أو  24ة بموجب المادتين قرراإلجراءات المب عمال  مجلس اإلدارة ذلك،  يطلبعندما  –

 43؛الدستور أو أمام لجنة الحرية النقابية

هيئات  عن صدرتأي رد على التعليقات التي  يقدّمتقرير مطلوب أو عندما ال  يقدّمعندما ال  –

لجنة الخبراء  خاضع إلشراف)تجدر اإلشارة إلى أن االمتثال اللتزامات تقديم التقارير  اإلشراف

تطبيق من النظر في  هيئات اإلشراف يمنعوعدم تقديم التقارير أو المعلومات ال  ،ولجنة المؤتمر

 أدناه(. 38االتفاقيات المصدق عليها، كما هو موضح في الفقرة 

من  22بموجب المادة  اللتزام تقديم التقاريراالتفاقيات التالية ال تخضع . من تقديم التقارير اإلعفاء ()ج

 86و 67و 65و 64و 50و 41و 21و 15و 4االتفاقيات ذات األرقام ) الملغاةالدستور: االتفاقيات 

التي لم  االتفاقيات (؛66و 61و 51و 46و 31االتفاقيات ذات األرقام ) المسحوبة؛ االتفاقيات (104و

بشأن (؛ االتفاقيات 109و 93و 76و 75و 72و 70و 57و 54تدخل حيّز التنفيذ )االتفاقيات ذات األرقام 

مع مراعاة الشروط والتحفظات التي أبداها مجلس (. و116ورقم  80االتفاقيتان رقم )المواد الختامية 

 45يات المركونة.ال تطلب التقارير عن بعض االتفاقيات، وال سيما االتفاق 44،اإلدارة

 

 .79-75الفقرات المرجع السابق، ، تقرير لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات   42

 أدناه. 95-84في هذا الصدد، انظر الفقرات    43

مواكبة شأن بعض االتفاقيات التي لم تعد على ما يبدو على وقف طلب التقارير ب 1996أكد مجلس اإلدارة في آذار/ مارس    44

من الوثيقة  4(. وتنص الفقرة 1985آذار/ مارس  -)شباط/ فبراير  229في الدورة  المقررة، رهنا  بالشروط والضمانات للعصر

GB.229/10/9  ما يليعلى: 

قيات المعنية، يمكن لمجلس اإلدارة أن يطلب من إذا حدث أن تغيرت الظروف وأكسبت أهمية متجددة ألي اتفاقية من االتفا ")أ(

 جديد تقديم تقارير مفصلة عن تطبيقها.

العمال مطلق الحرية في تقديم تعليقاتها على المشاكل التي تواجهها في الميادين منظمات يظل لمنظمات أصحاب العمل و )ب(

الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات بالنظر  المشمولة باالتفاقيات المعنية. وبموجب اإلجراءات القائمة، تقوم لجنة

 في هذه التعليقات ويمكنها أن تطلب المعلومات التي قد تعتبرها مالئمة )بما في ذلك تقديم تقرير مفصل(.

لجنة  على أساس المعلومات الواردة في التقارير العامة أو في أي وثائق أخرى تكون تحت تصرف، مطلق الحرية للجنةيكون  )ج(

في أن تبدي في أي وقت تعليقاتها وأن تطلب معلومات بشأن تطبيق االتفاقيات المعنية، ، الخبراء )كالنصوص التشريعية مثال (

 بما في ذلك إمكانية طلب تقرير مفصل.

يات موضع ( فيما يخص االتفاق26و 24الشكاوى )المادتان االحتجاجات ويظل حق التمسك باألحكام الدستورية المتعلقة ب )د(

 "البحث حقا  ال مساس به.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_670146.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_670146.pdf


 

 

22 NORMES-Handbook-Conventions-Recommendations-[NORME-201029-002]-Ar.docx 

 التقارير المفصلة

ن هذا النموذج األحكام . ويبيّ النموذج الذي أقره مجلس اإلدارة بالنسبة لكل اتفاقية المفصلينبغي أن يتبع التقرير  .37

ديم المعلومات بشأنها. ويتضمن أسئلة خاصة فيما يتعلق ببعض األحكام الجوهرية من االتفاقية التي يطلب تق

الجوهرية، وهدفها المساعدة على إعداد المعلومات التي تمّكن هيئات اإلشراف من تقييم طريقة تطبيق االتفاقية. 

 كما يتضمن النموذج العادي للتقارير أسئلة عن المسائل التالية:

 - .  ينبغي سرد كل التشريعات المالئمة أو األحكام المماثلة وتقديم نسخ عنهاذلك القوانين واللوائح وما إلى )أ(

 ما لم يكن قد سبق القيام بذلك.

تجيز عدة اتفاقيات لفئات معينة من الناس أو االستبعاد واالستثناء وغير ذلك من القيود المسموح بها.  )ب(

من نطاق تطبيق االتفاقية، ولكنها تقتضي من أي ألنشطة اقتصادية أو لمناطق جغرافية محددة أن تستثنى 

مدى لجوئها إلى هذه  22بموجب المادة  لها أول تقريردولة مصدقة تزمع استخدام هذه القيود أن تبين في 

القيود. ومن األساسي بالتالي أن يتضمن أول تقرير معلومات في هذا الصدد على اعتبار أنه إذا لم يتضمن 

ان استخدام هذه القيود. وقد تقتضي االتفاقيات ذاتها إدراج معلومات في التقارير ذلك، لن يعود في اإلمك

، تشير إلى مدى إنفاذ االتفاقية رغم ذلك، فيما يتعلق باألشخاص المستثنين أو 22الالحقة بموجب المادة 

 األنشطة أو المناطق المستثناة.

ة لكل مادة، عن األحكام التشريعية أو التدابير األخرى . ينبغي إعطاء معلومات مفصلة، بالنسبتنفيذ االتفاقية )ج(

التي تطبقها. وتقتضي بعض االتفاقيات إدراج معلومات خاصة في التقارير )بشأن التطبيق العملي لالتفاقية 

 أو لمواد معينة(.

طني وبشأن معلومات بشأن أي أحكام دستورية تمنح االتفاقية المصدقة قوة القانون الو. تطلب أثر التصديق )د(

 متخذة لجعل االتفاقية نافذة.تدابير إضافية  ةأي

لجنة الخبراء )مالحظات  أبدتهاتعليقات  ةردود على أيالالتقرير  تضمنييجب أن . تعليقات هيئات اإلشراف )ه(

عند إرسال متابعة و .بشأن تطبيق االتفاقية أو طلبات مباشرة( أو لجنة المؤتمر )في استنتاجاتها(

( إلى لجنة الخبراء، ؛ لجنة الحرية النقابيةمن الدستور 26أو  24اإلشرافية األخرى )المادتان اإلجراءات 

 تقديم المعلومات المطلوبة.أيضا  ينبغي 

.  يُطلب إلى الحكومات أن تحدد السلطات المسؤولة عن إدارة وإنفاذ القوانين واللوائح ذات الصلة اإلنفاذ )و(

ت عن أنشطتها. ويمكن أن تُرفق نسخ من تقارير هذه السلطات أو أن يشار وما إلى ذلك، وأن تقدم معلوما

 إليها، إذا سبق أن قدمتها.

.  يُطلب إلى الحكومات أن تقدم إما نسخة عن القرارات المتصلة باالتفاقية القرارات القضائية أو اإلدارية )ز(

 أو موجزا  عنها.

م تقييما  عاما  عن كيفية تطبيق االتفاقية، يكون مرفقا  بمقتطفات .  يُطلب إلى الحكومات أن تقدالتقييم العام )ح(

من أي تقارير رسمية أو إحصاءات عن العمال الذين تشملهم التشريعات أو االتفاقات الجماعية، وتفاصيل 

 وما إلى ذلك. والمالحقات القضائيةمخالفات التشريعات 

هذه  نبغي أن تكون أي مالحظات صادرة عن. يمالحظات منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال )ط(

 ، مرفقة برد من الحكومات.أو واردة منها المنظمات

. ينبغي أن تذكر أسماء المنظمات إرسال نسخ من التقارير إلى منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال )ي(

 التي أرسلت إليها نسخ من التقارير.

 

، 37، 36، 35، 34، 28، 20 ولم تعد تطلب تقارير منتظمة بصددها: االتفاقيات ذات األرقام مركونةاالتفاقيات التالية  أصبحت   45

اء التي صدقت على النظم القانونية للدول األعض مركونةهذه االتفاقيات  كون. وال تأثير ل91، 60، 49، 48، 44، 43، 40، 39، 38

 .عليها

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:14002:0::NO:::
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:14002:0::NO:::
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 التقارير المبسطة

 46.نموذج تقرير جديدا  فيما يتعلق بالتقارير المبّسطة، اعتمد مجلس اإلدارة 8201في تشرين الثاني/ نوفمبر  .38

 ويقتصر مضمون هذه التقارير على ما يلي:

تعليقات قدمتها لجنة  ةعلى أي ا  ردود يجب أن يحتوي التقرير :  الردود على تعليقات هيئات اإلشراف )أ(

عند والخبراء بشأن تطبيق االتفاقية )مالحظات أو طلبات مباشرة( أو لجنة المؤتمر )في استنتاجاتها(. 

( إلى لجنة الحرية النقابيةمن الدستور؛  26أو  24إلجراءات اإلشرافية األخرى )المادة لإرسال متابعة 

ا تقديم  المعلومات المطلوبة. لجنة الخبراء، ينبغي أيض 

تغييرات في التشريع والممارسة تؤثر على  ة:  معلومات عن حدوث أيالقوانين واللوائح وما إلى ذلك )ب(

 ل(.ب تقديم تقرير مفصّ تطبيق االتفاقية وعن طبيعة هذه التغييرات وأثرها )إذا كانت التغييرات هامة، تَوجّ 

أو غير ذلك من المعلومات والبيانات التي تقررها االتفاقية قيد  :  المعلومات اإلحصائيةتنفيذ االتفاقية )ج(

 استثناءات مسموح بها(. ةالبحث )بما في ذلك المعلومات المطلوبة عن أي

منظمات أصحاب  أسماء :  ذكرإرسال نسخ من التقارير إلى منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال )د(

 خ من التقرير المبسط.العمل ومنظمات العمال التي أرسلت إليها نس

عن هذه  ةصادر: ينبغي تقديم أي مالحظات مالحظات منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال )ه(

 مرفقة برد  من الحكومة. منها،أو متلقاة  المنظمات

 معالجة حاالت عدم تقديم التقارير

 زاماتها في تقديم التقارير.اللتعلى احترام الدول األعضاء  على السواءتشرف لجنة الخبراء ولجنة المؤتمر  .39

المحدثة وقت انعقاد المؤتمر،  ة في تقرير لجنة الخبراء، بصيغتهوفي كل عام، استنادا  إلى المعلومات الوارد .40

 لجنة المؤتمر حاالت عدم االمتثال اللتزامات تقديم التقارير مع اإلشارة بوجه خاص إلى ما يلي: تستعرض

 و أكثر بشأن تطبيق االتفاقيات المصدقة؛عدم إرسال التقارير منذ سنتين أ –

 عدم إرسال التقارير األولى بشأن تطبيق االتفاقيات المصدقة؛ –

 ؛اءخبرردا  على تعليقات لجنة ال تإرسال المعلوما عدم –

 ؛ى السلطات المختصةعلعلى األقل،  تالصكوك التي اعتمدها المؤتمر خالل سبع دورا عرضعدم  –

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

الطريقة التي عولجت بها مسألة في ( 2018) 89الدورة ( و2017) 88 الدورةلجنة الخبراء، خالل  ونظرت .41

ة بهدف تعزيز اإلشراف على االتفاقيات المصدق عليها. وقررت اللجنة تنفيذ ممارس ،اإلبالغ عنالجسيم  التخلّف

في جميع والتقارير لعدد من السنوات.  في الحاالت التي لم ترسل فيهاجديدة تتمثل في "النداءات العاجلة" 

لمدة ثالث سنوات متتالية، ستصدر لجنة الخبراء نداءات  22الحاالت التي لم ترد فيها تقارير بموجب المادة 

عليقات السابقة على ثالث سنوات كحد أقصى عاجلة إلى الحكومات المعنية. ونتيجة لذلك، سيقتصر تكرار الت

، حتى عموما  فحص تطبيق االتفاقية من حيث الجوهر على أساس المعلومات المتاحة تعمد اللجنة إلى وبعد ذلك 

مراجعة تطبيق االتفاقيات المصدق عليها مرة واحدة على األقل خالل  ما يضمنب، ا  لو لم ترسل الحكومة تقرير

 

 انظر الملحق الثالث.   46

https://www.ilo.org/global/standards/WCMS_665186/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/WCMS_665186/lang--en/index.htm
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تقديم التقارير  التخلف الجسيم عنانتباه لجنة المؤتمر إلى  يُسترعىسوف و 47التقارير.يم المعتادة لتقددورة ال

 .هيونيحزيران/ النداء العاجل عند فحص االمتثال اللتزامات تقديم التقارير في إلى و

 استشارة منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال

على استشارة المنظمات  152من التوصية رقم ( )ه5والفقرة  144()د( من االتفاقية رقم 1)5تنص المادة  .42

 الممثلة ألصحاب العمل وللعمال بشأن المسائل المترتبة على التقارير التي يتعين تقديمها عن االتفاقيات المصدقة.

 إرسال التقارير إلى منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال

وافاة المنظمات الممثلة ألصحاب العمل وللعمال من الدستور على قيام الدولة بم 23من المادة  2تنص الفقرة  .43

بنسخ من جميع التقارير عن تطبيق االتفاقيات المصدقة. ويمكن للدول أن تقوم بذلك إما قبل وضع الصيغة 

النهائية للتقرير، داعية المنظمات إلى إبداء تعليقاتها التي يمكن عند ذلك أخذها بعين االعتبار، أو في الوقت ذاته 

ل فيه التقارير إلى مكتب العمل الدولي. وبأي حال من األحوال، على الحكومات أن تذكر عند إرسال الذي ترس

تقاريرها إلى مكتب العمل الدولي أسماء المنظمات التي وافتها بنسخة من هذه التقارير. ويجوز لتلك المنظمات 

 أن تبدي أي مالحظات ترغب في إبدائها بشأن تطبيق االتفاقيات المصدقة.

 مالحظات منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال

العمال بشأن تطبيق االتفاقيات المصدق منظمات العمل و أصحابعندما تتلقى الحكومة مالحظات من منظمات  .44

، هافي تقرير الحكومة مع رد -بما في ذلك عادة نسخة من المالحظات  -عليها، ينبغي إرسال التفاصيل الكاملة 

إرسال مالحظات مباشرة إلى المكتب  ا  العمال أيضمنظمات وز لمنظمات أصحاب العمل ويجو. إن كان هناك رد

في هذه الحالة، يقر المكتب باالستالم ويرسل في نفس الوقت نسخة إلى الحكومة ولتقديمها إلى لجنة الخبراء؛ 

لواردة من منظمات على معلومات مفصلة عن معالجة المالحظات ا االطالعيمكن والمعنية حتى تتمكن من الرد. 

 48.العمال التي يتلقاها المكتب مباشرة في التقرير العام للجنة الخبراءمنظمات أصحاب العمل و

، أن تستخدم في إرسال مالحظاتها مباشرة إلى المكتب الراغبةمنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال  يُطلب من
 .ORGS-CEACR@ilo.org :التالي االتصال عنوان

 فيما يخص طلب التقارير لمكتبإجراءات ا

مارس(، يرسل المكتب رسالة إلى كل حكومة يطلب  آذار/ - فبرايرشباط/ في بداية كل عام )عادة في  (أ) .45

ما إذا كانت التقارير  ا  فيها التقارير المستحقة عن تطبيق االتفاقيات المصدق عليها للسنة المعنية، موضح

نسخ من طلبات التقارير إلى المنظمات الوطنية ألصحاب  تُرسل. كما مبسطةأم تقارير  مفصلةالمستحقة 

 وللعمال.العمل 

اعتمد ، 2018. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر فرديةالمعتمد لكل اتفاقية  نموذج التقرير المفّصلة التقارير أن تتبعينبغي 
 .لتقارير المبسطةلنموذج تقرير جديدا  مجلس اإلدارة 

وفقا  لقرار مجلس اإلدارة، يجب أن يتلقى المكتب التقارير كل سنة بين األول من حزيران/ يونيه واألول  (ب)

وترسل خطابات تذكير إلى الحكومات التي ال ترسل تقاريرها  49قدير.من أيلول/ سبتمبر على أقصى ت

 

 .10الفقرة ، المرجع السابق، تقرير لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات   47

 .104-94، المرجع السابق، الفقرات تقرير لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات   48

 أو على دفعات. وينبغي أن تغطي التقارير الفترة المنتهية عند تاريخ إرسالها. يمكن للحكومات أن تقدم تقاريرها دفعة واحدة   49

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:14002:0::NO:::
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:14002:0::NO:::
https://www.ilo.org/global/standards/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_670146.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_670146.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_670146.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_670146.pdf
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من المكاتب الميدانية لمنظمة العمل الدولية والمتخصصين في المعايير  ا  قد يُطلب أيضوفي الوقت المحدد. 

بغية تعزيز المواعيد النهائية لتلقي التقارير والمساعدة عن طريق االتصال بالحكومات المعنية. تقديم 

بعد  22، قررت لجنة الخبراء التمييز بشكل أوضح بين التقارير الواردة بموجب المادة 22موجب المادة ب

التقارير بين والتي يمكن تأجيل النظر فيها بسبب تأخر وصولها و أيلول / سبتمبر 1الموعد النهائي في 

خرى )على سبيل المثال، الحاجة ألسباب أ النظر فيهاتأجيل  يمكن والتيالواردة بحلول هذا الموعد النهائي 

 50إلى الترجمة إلى لغات عمل منظمة العمل الدولية(.

 .NORM_REPORT@ilo.org التالي: االتصال عنوانإلى ينبغي إرسال التقارير 

ر مصحوبة بنسخ من التشريعات ذات تقارير الحكومات، يتحقق مما إذا كانت التقاريالمكتب عندما يتلقى  ج()

إرسال هذه  ام تكن متاحة بخالف ذلك، يطلب منهوإذا لم يكن األمر كذلك ول .الصلة أو غيرها من الوثائق

العمال التي منظمات الوثائق. وينطبق الشيء نفسه في حالة عدم ذكر أسماء منظمات أصحاب العمل و

في لجنة الخبراء  وتنظرمن الدستور.  23من المادة  2وجهت إليها نسخ من التقرير، عمال  بالفقرة 

 .المحتوى الموضوعي للتقرير

 ملخص

من الدستور على وجوب عرض ملخص للتقارير عن تطبيق االتفاقيات المصدقة  23من المادة  1تنص الفقرة  .46

 لجزء ألف(.في التقرير الثالث )اة رصتخويرد هذا الملخص في شكل جداول م على االجتماع التالي للمؤتمر.

باإلضافة إلى ذلك، يقوم المكتب )بواسطة أمانة اللجنة المعنية بتطبيق المعايير( باستنساخ التقارير عن االتفاقيات 

 المصدقة المتوفرة كي يتاح االطالع عليها في المؤتمر، عند الطلب.

  

 

 .11المرجع السابق، الفقرة ، تقرير لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات   50

mailto:NORM_REPORT@ilo.org
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_670146.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_670146.pdf
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 التقارير عن االتفاقيات المصدقة - الجدول الزمني لإلجراءات

 إجراءات اإلدارات الوطنية  منظمة العمل الدوليةإجراءات   الفترة

يرسل مكتب العمل الدولي طلب الحصول على   آذار/ مارس - شباط/ فبراير
 تلك السنة المستحقةالتقارير 

  

 إعداد التقارير     من آذار/ مارس

: 144بالنسبة للدول األطراف في االتفاقية رقم     
ل ومنظمات العمال استشارة منظمات أصحاب العم

بشأن المسائل المثارة في التقارير التي يتعين 
 تقديمها

إرسال نسخ من التقارير إلى منظمات أصحاب     
 العمل ومنظمات العمال

أيلول/  1حزيران/ يونيه و 1بين 
 سبتمبر

حزيران/  1إرسال التقارير لتصل إلى المكتب بين    
 رأيلول/ سبتمبر على أقصى تقدي 1يونيه و

كانون  -تشرين الثاني/ نوفمبر 
 األول/ ديسمبر

اجتماع لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات  
 والتوصيات

  

آذار/ مارس من  -شباط/ فبراير
 السنة التالية

بغية وضع اإلجراءات الالزمة دراسة التقرير    نشر تقرير لجنة الخبراء 
ضير للجنة لضمان االمتثال، إلى جانب التح

 المؤتمر

إعداد المعلومات )عند االقتضاء( للجنة المؤتمر،   نشر القائمة األولية للحاالت  يوما  قبل انعقاد المؤتمر 30
 إما خطيا  أو تقديمها شفهيا  

في  د االقتضاء،المشاركة في المداوالت، وعن  اجتماع لجنة المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير   حزيران/ يونيه
 جرىحاالت تتعلق ببلدكم  المناقشة بشأن أي

  اختيارها للنظر فيها

إذا نظرت لجنة المؤتمر في الحالة، استعراض     عقب اجتماع لجنة تطبيق المعايير
االستنتاجات بغية النظر في أي إجراء مطلوب، بما 

في ذلك تقديم التقارير إلى لجنة الخبراء المعنية 
 وصياتبتطبيق االتفاقيات والت
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 التقارير عن االتفاقيات غير المصدقة  -خامساً 
 عامة دراسات استقصائية -وعن التوصيات 

 االلتزام بتقديم تقارير عن االتفاقيات غير المصدقة

من الدستور، تتعهد كل دولة عضو، فيما يتعلق بأي اتفاقية لم تصدق عليها،  19من المادة ( ه)5الفقرة  بموجب .47

 بما يلي:

الغ المدير العام لمكتب العمل الدولي، على فترات مناسبة يحددها مجلس اإلدارة، بموقفها القانوني إب.... 

والعملي إزاء المسائل التي تعالجها االتفاقية، مع عرض المدى الذي تم بلوغه، أو يعتزم بلوغه، من إنفاذ أي من 

تفاقات الجماعية أو أي طريق آخر، وبيان أحكام االتفاقية عن طريق التشريع أو اإلجراءات اإلدارية أو اال

 الصعوبات التي تمنع أو تؤخر التصديق على االتفاقية المذكورة.

 االلتزام بتقديم تقارير عن التوصيات

 من الدستور، تتعهد الدول األعضاء بما يلي: 19)د( من المادة 6الفقرة  بموجب .48

ت مناسبة يحددها مجلس اإلدارة، بالموقف القانوني إبالغ المدير العام لمكتب العمل الدولي، على فترا.... 

والعملي لبلدانها إزاء المسائل التي تعالجها التوصية، مع عرض المدى الذي تم بلوغه، أو يعتزم بلوغه، من إنفاذ 

 ا. أحكام التوصية وذكر ما بدا أو يمكن أن يبدو ضروريا  من تعديالت على األحكام المذكورة لدى اعتمادها أو تطبيقه

 الدول االتحادية 

ترد أحكام خاصة فيما يتعلق بالدول االتحادية بشأن االلتزام بتقديم تقارير عن االتفاقيات غير المصدقة وعن  .49

 من الدستور. 19" من المادة 5" و"4)ب("7التوصيات، في الفقرة 

 بموجب اختيار الصكوك التي تقدم بصددها التقارير
 ٥1(مةعا )دراسات استقصائية 19المادة 

لجنة الخبراء إلعداد  تستند إليهاألساس الذي  ،19التقارير المقدمة من الدول األعضاء بموجب المادة  تشكل .50

العامة  وتكون الدراسات االستقصائيةالعامة السنوية التي تناقشها لجنة المؤتمر بعد ذلك.  الدراسات االستقصائية

النواحي، بما في ذلك عند وضع برنامج عمل المنظمة، ال لجنة المؤتمر مفيدة في كثير من  فيونتائج فحصها 

التي يتعين مراجعتها  الصكوكتقييم تأثير واستمرار فائدة عند معايير جديدة أو منقحة  ةسيما فيما يتعلق باعتماد أي

وتزويد الحكومات والشركاء االجتماعيين بفرصة مراجعة سياساتهم وتنفيذ تدابير أخرى في المجاالت ذات 

 الصكوكيختار مجلس اإلدارة وهتمام الرئيسي، وكذلك اتخاذ قرار بشأن التصديقات الجديدة، عند االقتضاء. اال

إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية اعتماد  وعقبطلب التقارير عنها كل عام.  عينالتي سيت

متكررة حول األهداف االستراتيجية لمنظمة العمل الدولية المناقشات ال وتحديد 2008، من أجل عولمة عادلة

المدرجة في جدول أعمال المؤتمر، يهدف مجلس اإلدارة إلى مواءمة موضوع الدراسة االستقصائية العامة مع 

المعنية  العامة والمناقشة الدراسات االستقصائية مساهمةضمان بغية لبند المقابل المتكررة ل قشةمناالموضوع 

 في المناقشات المتكررة حسب االقتضاء. ،لجنة تطبيق المعايير في

 

والوارد  19اإلجراء المتعلق بتقديم التقارير المنصوص عليه في المادة  على استخدام مجلس اإلدارة درج ،في الممارسة العملية   51

مجلس اإلدارة أن نص على أنه يجوز لي الذيهنا بدال  من استخدام البند المستقل الوارد في المواد الختامية في جميع االتفاقيات، وصفه 

 يقدم إلى المؤتمر كلما تراءت له الضرورة تقريرا  عن تطبيق االتفاقية وأن ينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها

 كليا  أو جزئيا  في جدول أعمال المؤتمر.

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/WCMS_371208/lang--ru/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/WCMS_371208/lang--ru/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/WCMS_371208/lang--ru/index.htm
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المادة من )د(  6)هـ( و 5الفقرتين  اللجوء إلى على النظر فيمجلس اإلدارة  انكبّ في إطار مبادرة المعايير، و .51

مواصلة استكشاف التدابير الملموسة مجلس اإلدارة ، قرر 2018نوفمبر تشرين الثاني/ في ون الدستور. م 19

العامة  الدراسات االستقصائية، بما في ذلك بغرض تعزيز وظائف هاتين الفقرتينوالعملية لتحسين استخدام 

  52.وتحسين جودة مناقشتها ومتابعتها

 نماذج التقارير

ر التقاريمن أجل  استبيانا  محددا  أيضا   في موضوع الدراسة االستقصائية العامة، يعتمد دارةمجلس اإل عندما يبتّ  .52

 مختارة. عن صكوك  المقدمة

 إجراءات المكتب فيما يخص طلب التقارير

اعتماد نموذج التقرير المقابل، يرسل بعد و ةالعام الدراسة االستقصائيةبناء  على قرار مجلس اإلدارة بشأن  .53

. وتُرسل نسخ من الطلبات 19رسالة إلى الحكومات يطلب فيها التقارير الواجب تقديمها بموجب المادة  المكتب

التقارير إلى  إرسالبموجب قرار من مجلس اإلدارة، يُطلب ولعمال. لإلى المنظمات الوطنية ألصحاب العمل و

. في التقاريرمن العام الذي تنظر فيه لجنة الخبراء على أبعد تقدير فبراير شباط/ المكتب بحلول نهاية شهر 

 رسائل تذكير إلى الحكومات التي ال ترسل تقاريرها بحلول الموعد المحدد. توّجهو

 .NORM_REPORT@ilo.org ينبغي إرسال التقارير على العنوان التالي:

 ومنظمات العمال استشارة منظمات أصحاب العمل

على استشارة المنظمات الممثلة ألصحاب العمل وللعمال بشأن  152من التوصية رقم ( ه)5الفقرة  تنص .54

باإلضافة إلى قيات غير المصدقة وعن التوصيات. تقديمها عن االتفا تعينالتقارير التي ي نبثقة عنالمسائل الم

على إجراء مشاورات  152)د( من التوصية رقم 5قرة والف 144)أ()ج( من االتفاقية رقم 5ذلك، تنص المادة 

ثالثية على فترات مناسبة، للنظر فيما يمكن اتخاذه من تدابير لتشجيع التنفيذ والتصديق عند االقتضاء، على 

 االتفاقيات غير المصدقة وعلى التوصيات التي لم تدخل حيز النفاذ.

 عمالتبليغ التقارير إلى منظمات أصحاب العمل ومنظمات ال

من الدستور على أن تقوم كل دولة عضو بموافاة المنظمات الممثلة ألصحاب  23من المادة  2الفقرة  تنص .55

العمل وللعمال بنسخ من جميع التقارير عن االتفاقيات غير المصدقة وعن التوصيات، وأن تذكر عند إرسال 

من التقارير. ويمكن لهذه المنظمات أو  تقاريرها إلى مكتب العمل الدولي أسماء المنظمات التي وافتها بنسخة

لجميع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال أن تبدي مالحظاتها إذا رغبت في ذلك بشأن المواضيع قيد 

البحث. ويجوز لمنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال أن ترسل مالحظاتها مباشرة إلى المكتب لتقديمها 

يرسل المكتب إشعارا  باالستالم، ويرسل في الوقت ذاته نسخة إلى الحكومة إلى لجنة الخبراء؛ وفي هذه الحالة، 

 المعنية.

  

 

 .288، الفقرة .INS/PV/334GB، باإلضافة إلى الوثيقة .5INS//332GB(.Rev)والوثيقة  .5INS//334GBانظر الوثيقة    52

mailto:NORM_REPORT@ilo.org
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_647158.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_619736.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_651924.pdf
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 ملخص

من الدستور على تقديم ملخص للتقارير عن االتفاقيات غير المصدقة وعن  23من المادة  1الفقرة  تنص .56

ألف(  ثالث )الجزءالتقرير الالتوصيات إلى االجتماع المقبل للمؤتمر. ويصدر هذا الملخص في شكل مختصر في 

باإلضافة إلى ذلك، يقوم المكتب )بواسطة أمانة اللجنة المعنية بتطبيق المعايير( قائمة  بالتقاريرالمتلقاة.  على شكل

 باستنساخ التقارير المتوفرة كي يتاح االطالع عليها في المؤتمر، عند الطلب.

 دقة وعن التوصياتالتقارير عن االتفاقيات غير المص -الجدول الزمني لإلجراءات 

 إجراءات اإلدارات الوطنية  إجراءات منظمة العمل الدولية  الفترة

طلب تقديم التقارير مع   يرسل مكتب العمل الدولي   تموز/ يوليه
 نماذج التقارير

 إعداد التقارير  

إرسال نسخ عنها إلى منظمات أصحاب العمل     
 ومنظمات العمال

من بحلول نهاية شباط/ فبراير 
 السنة التالية

إرسال التقرير إلى مكتب العمل الدولي بحلول    
من السنة التالية، على أقصى  نهاية شباط/ فبراير

 تقدير

كانون  -تشرين الثاني/ نوفمبر 
 األول/ ديسمبر

تقوم لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات  
 دراسة استقصائية عامة بإعدادوالتوصيات 

  

آذار/ مارس من  -شباط/ فبراير
 السنة التالية

نشر الدراسة االستقصائية العامة التي أجرتها لجنة  
 الخبراء

في  اتهذه الدراسة تحضيرا  للمناقش استعراض 
  لجنة المؤتمر والنظر في القضايا العامة والتعليقات

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

 المشاركة في المداوالت 
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 1998تقارير عن متابعة إعالن عام  -سادساً 

ر العمل الذي اعتمده مؤتم ،إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العملتستند متابعة  .57

)هـ( من 5، إلى التقارير المطلوبة من الدول األعضاء بموجب الفقرة 1998حزيران / يونيه  19الدولي في 

نماذج هذه التقارير للحصول على معلومات حول أي تغييرات في قوانينها وُصممت  من الدستور. 19المادة 

 تفاقيات األساسية، بما في ذلك بروتوكولوممارساتها من الحكومات التي لم تصدق على واحدة أو أكثر من اال

في  هاالعمال إبداء آرائمنظمات يجوز لمنظمات أصحاب العمل وو 53التفاقية العمل الجبري. 2014 عام

ونشرها في مقدمة االستعراض السنوي للتقارير، مع  المتلقاةيقوم مجلس اإلدارة بفحص المعلومات والتقارير. 

 .اهات الجديدةالتركيز على التطورات واالتج

المادة من )د(  6)هـ( و 5الفقرتين  في اللجوء إلى على النظرمجلس اإلدارة  انكبوفي إطار مبادرة المعايير،  .58

، بما في ذلك ما يتعلق باالستعراض السنوي في إطار متابعة إعالن منظمة العمل الدولية بشأن تورمن الدس 19

 54المبادئ والحقوق األساسية في العمل.

 

 

 29رقم  ة(، وإلغاء العمل الجبري )االتفاقي98ورقم  87تتعلق االتفاقيات األساسية الثماني بالحرية النقابية )االتفاقيتان رقم    53

( وعمل األطفال 111ورقم  100وتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة )االتفاقيتان رقم  (105رقم االتفاقية ووبروتوكولها 

(. ويتعين على الدول األعضاء التي صدقت على االتفاقيات األساسية أن تقدم تقارير عن تطبيقها 182 ورقم 138)االتفاقيتان رقم 

 .من الدستور 22المادة كل ثالث سنوات بموجب 

 .288، الفقرة .INS/PV/334GB، باإلضافة إلى الوثيقة .5INS//332GB(.Rev)والوثيقة  .5INS//334GBانظر الوثيقة    54

https://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_647158.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_619736.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_651924.pdf
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 آلية اإلشراف المنتظم على التقيد بااللتزامات  -عاً ساب
 الناشئة عن االتفاقيات والتوصيات

 هيئات اإلشراف المنتظم

أنيطت لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات ولجنة المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير، بموجب  .59

 تقيّد الدول، بمسؤولية اإلشراف المنتظم على 1926عام قرار اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته الثامنة في 

 لتزاماتها المتصلة بالمعايير.بااألعضاء 

 لجنة الخبراء -ألف 

 55 تشكيلها واختصاصاتها

نهم مجلس اإلدارة بناء على اقتراح المدير العام لفترة ثالث سنوات قابلة عضوا  يعيّ  20تتكّون لجنة الخبراء من  .60

نية واالستقالل لتقء األعضاء بصفة شخصية من بين أشخاص يتمتعون بالحياد التام والكفاءة اللتجديد. ويعيّن هؤال

النظم القانونية  فيفي المواقف. ويجري انتقاؤهم من جميع أقطار العالم بحيث تتمتع اللجنة بخبرة مباشرة 

لية والحياد والموضوعية في واالقتصادية واالجتماعية المختلفة. أما المبادئ األساسية للجنة فهي االستقال

توضيح مدى توافق الوضع في كل دولة من الدول مع أحكام االتفاقيات وااللتزامات المقبولة بموجب دستور 

 منظمة العمل الدولية. واللجنة مدعوة، انطالقا  من هذه الروح، إلى بحث ما يلي:

التدابير التي اتخذتها الدول األعضاء بغية  بشأن رمن الدستو 22التقارير السنوية المقدمة بموجب المادة  "1"

إنفاذ أحكام االتفاقيات التي هي أطراف فيها، والمعلومات المقدمة من جانب الدول األعضاء فيما يتعلق 

 بنتائج التفتيش؛

 19المعلومات والتقارير المتعلقة باالتفاقيات والتوصيات، التي تقدمها الدول األعضاء بموجب المادة  "2"

 دستور؛من ال

 من الدستور. 35المعلومات والتقارير عن التدابير التي اتخذتها الدول األعضاء بموجب المادة  "3"

 تنظيم أعمال اللجنة

 56.تجتمع اللجنة في التواريخ التي يحددها مجلس اإلدارة أ() .61

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

إلى كل عضو من أعضائها مسؤولية أساسية عن مجموعة من االتفاقيات أو المواضيع. وتقدم  تسند اللجنة )ج(

 إلى اللجنة بكاملها في شكل مشروع مالحظات وطلبات مباشرة. األعمالالنتائج األولية لهذه 

خاصة، يجوز للجنة أن تعيّن فرق عمل لمعالجة المسائل العامة أو المسائل التي تتسم بالتعقيد بصورة  )د(

كالدراسات االستقصائية العامة. وتضم فرق العمل أعضاء يملكون المعرفة في مختلف النظم القانونية 

 هذه الفرق إلى اللجنة بكاملها في جلسة عامة.ألعمال واالقتصادية واالجتماعية. وتقدم النتائج األولية 

لجنة أو تقدمها إلى  في تقاريرها معلومات تقدمها الحكومات :الوثائق المعروضة على اللجنة تضمنت )ه(

عية وقرارات المحاكم ذات الصلة؛ المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير؛ التشريعات واالتفاقات الجما

مالحظات منظمات أصحاب العمل ومنظمات لدول عن نتائج عمليات التفتيش؛ المعلومات التي تقدمها ا

 

 .المرجع السابق، تقرير لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات   55

 من كل عام. تُعقد االجتماعات في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر وبداية كانون األول/ ديسمبر   56

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_670146.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_670146.pdf
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ى )كلجان التحقيق أو لجنة الحرية النقابية( وتقارير عن تقارير هيئات منظمة العمل الدولية األخرالعمال؛ 

 أنشطة التعاون التقني.

 تُعتمد تعليقات اللجنة عادة  بتوافق اآلراء. )و(

 من حيث عمل اللجنة. تحت تصرف اللجنة ألهميتهااألمانة  العمل الدولي كتبيضع المدير العام لم )ز(

 تقرير اللجنة

ء في شباط/ فبراير وآذار/ مارس على موقع منظمة العمل الدولية. وتتخذ النتائج تنَشر نتائج أعمال لجنة الخبرا .62

 57النهائية الشكل التالي:

)يعطي نظرة شاملة عن عمل اللجنة ويسترعي انتباه مجلس اإلدارة والمؤتمر والدول األعضاء  تقرير عام –

 إلى المسائل التي تحظى باالهتمام العام أو تثير شواغل خاصة(؛

تنفيذ التزامات "  2"  تطبيق االتفاقيات المصدقة في الدول األعضاء؛ "1" 58:فردية فيما يخص الحظاتم –

 "  عرض االتفاقيات والتوصيات على السلطات الوطنية المختصة؛3؛ "التقارير تقديم

 ت؛توجه لجنة الخبراء المزيد من التعليقات الفردية إلى الحكوما 59:الطلبات المباشرةسلسلة من  –

 60:تفضي إلى مزيد من التعليقاتالردود المتلقاة بشأن المسائل المثارة في طلب مباشر، ال سلسلة من  –

 عندما تكون حكومة قد ردت على طلب مباشر وال حاجة إلبداء مزيد من التعليقات؛

ا تقارير عن للقوانين والممارسات الوطنية فيما يتعلق بالصكوك التي قدمت بشأنه عامة دراسة استقصائية –

 61من الدستور. 19االتفاقيات غير المصدقة والتوصيات بموجب المادة 

إلى  يقدَم)في دورته في آذار/ مارس(. ثم  لالطالعتقرير لجنة الخبراء في المقام األول إلى مجلس اإلدارة  يقدَم .63

 62من كل عام(. هيونيحزيران/ المؤتمر )الذي يجتمع عادة في 

 

يقدَم والتقرير العام )الجزء أوال ( والمالحظات الفردية )الجزء ثانيا ( في مجلد واحد بعنوان التقرير الثالث )الجزء ألف(  صدري   57

 إلى الدورة الالحقة لمؤتمر العمل الدولي.

من  70)انظر الفقرة  لتزامات منذ أمد طويلباالاإلخالل بصورة عامة في الحاالت األشد جسامة أو حاالت  المالحظاتتُستخدم    58

 المرجع السابق(. ،تقرير لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات

 عن في تقرير اللجنة بعد المالحظات الفردية ا  . وهي مدرجة أيضNORMLEX قاعدة البيانات توفرة علىم لطلبات المباشرةا   59

هي تسمح للجنة بالمشاركة وإلى المؤتمر. المقدم نصوصها الكاملة ال تظهر في تقرير لجنة الخبراء  كل مجموعة من االتفاقيات، لكنّ 

في المقام األول. كما يمكن  تقنيةعندما تكون األسئلة المطروحة ذات طبيعة في حوار مستمر مع الحكومات في كثير من األحيان 

تُستخدم الطلبات المباشرة وكامال  لمدى الوفاء بااللتزامات.  ا  استخدامها لتوضيح بعض النقاط عندما ال تتيح المعلومات المتاحة تقدير

تطبيق ب المعنيةتقرير لجنة الخبراء من  70التفاقيات )انظر الفقرة تطبيق ا بشأنلفحص التقارير األولى التي قدمتها الحكومات  ا  أيض
 سابق(.المرجع لا، االتفاقيات والتوصيات

القضايا المثارة في طلب مباشر والتي ال تؤدي إلى مزيد من  بشأنالردود الواردة  ،EXNORML قاعدة البيانات ل فيتسجّ    60
 كل مجموعة من االتفاقيات. عنبعد المالحظات  ،في تقرير اللجنة ا  . وهي مدرجة أيضالتعليقات

ة بموجب المادة المتلقاالمعلومات  عامةالالدراسة االستقصائية مجلدا  مستقال  هو التقرير الثالث )الجزء باء(. كما تغطي  ذلكيشكل    61

باإلضافة إلى استعراض  ،أن تتيح للجنة العامةالدراسات االستقصائية . ومن شأن المعنيةمن البلدان التي صدقت على االتفاقيات  22

يح نطاقها وذكر وتوض بحث الصعوبات التي تواجه الحكومات في تطبيق الصكوك ،القوانين والممارسات الوطنية في الدول األعضاء

 ا.الوسائل الممكنة لتذليل العقبات أمام تنفيذه

على موقع منظمة العمل الدولية على شبكة الويب.  ،تطبيق االتفاقيات بشأنالمكتب التقرير العام للجنة الخبراء ومالحظاتها  نشري   62

على موقع منظمة العمل الدولية )قاعدة بيانات ، شرةالطلبات المبالجنة الخبراء كاملة، بما فيها  االطالع على نتائج أعمالويمكن 

NORMLEX.) 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_670146.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_670146.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_670146.pdf
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 لمعنية بتطبيق المعاييرلجنة المؤتمر ا -باء 

 تشكيل اللجنة وهيئة مكتبها

. وهي لجنة ثالثية تضم ممثلين عن الحكومات للمؤتمر من النظام األساسي 7تشكل اللجنة بموجب المادة  .64

 64من كل من المجموعات الثالث رئيسا  ونائبين للرئيس ومقررا  لها.اللجنة وتنتخب  63وأصحاب العمل والعمال.

 ٦5اختصاصاتها

 على اللجنة أن تنظر في: "1" .65

التدابير التي تتخذها الدول األعضاء بغية إنفاذ أحكام االتفاقيات التي هي أطراف فيها، والمعلومات  (أ)

 المقدمة من الدول األعضاء بشأن نتائج عمليات التفتيش؛

 19ء عمال  بالمادة المعلومات والتقارير المتعلقة باالتفاقيات والتوصيات التي تقدمها الدول األعضا )ب(

 من الدستور؛

 من الدستور. 35التدابير التي تتخذها الدول األعضاء عمال  بالمادة  )ج(

 على اللجنة أن تقدم تقريرا  إلى المؤتمر. "2"

 ٦٦تنظيم عمل اللجنة

 عقب قيام لجنة الخبراء ببحث مستقل وتقني للوثائق، تتيح مداوالت لجنة المؤتمر فرصة لممثلي الحكومات .66

وأصحاب العمل والعمال لاللتقاء والستعراض طريقة وفاء الدول بالتزاماتها الناشئة عن االتفاقيات والتوصيات 

وااللتزامات المتصلة بها. وتتمكن الحكومات من استكمال المعلومات المقدمة سلفا  واإلشارة إلى التدابير األخرى 

ي تواجهها في وفائها بالتزاماتها والتماس المشورة فيما المزمع اتخاذها واسترعاء االنتباه إلى الصعوبات الت

 يخص طريقة تذليل هذه الصعوبات.

وهو تقرير  ،. على اللجنة أن تنظر في التقرير الثالث )الجزءان ألف و باء(الوثائق المعروضة على اللجنة )أ(

حاالت المختارة للنظر من الحكومات بشأن قائمة ال خطية لجنة الخبراء. كما يمكنها أن تتلقى معلومات

 67أيضا  المعلومات التي تلقاها المكتب منذ اجتماع لجنة الخبراء. وتأخذ في الحسبانفيها. 

. تستعرض اللجنة في مناقشة عامة افتتاحية المسائل التي يشملها التقرير العام للجنة المناقشة العامة )ب(

 68الواردة في التقرير الثالث )الجزء  باء(. العامة الدراسة االستقصائيةالخبراء. وبعد ذلك، تناقش 

  

 

والممارسة القائمة  65كل عملية انتخابية بحيث تتساوى قوة األصوات لدى كل مجموعة )النظام األساسي، المادة  يجري ترجيح   63

 في المؤتمر(.

 من النطام األساسي. 57المادة    64

 من النظام األساسي. 7المادة    65

تطبيق المعايير، من تقرير لجنة  1)عمل اللجنة( الواردة في الملحق  .1C.App./Dللحصول على معلومات مفصلة، انظر الوثيقة    66

 (.2018للمؤتمر،  107لدورة )ا التابعة للمؤتمر

عرض على اللجنة تقرير من لجنة الخبراء المشتركة بين يُ يجوز أن باإلضافة إلى ذلك، ورهنا  بقرار مجلس اإلدارة والمؤتمر،    67

 التوصية المتعلقة بوضع المعلمين.تطبيق منظمة العمل الدولية واليونسكو بشأن 

 .ة المشتركة بين منظمة العمل الدولية واليونسكووعند االقتضاء، مناقشة تقرير اللجن   68

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_628997.pdf
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 النظر في الحاالت الفردية )ج(

تعد هيئة مكتب اللجنة قائمة بالمالحظات الواردة في تقرير لجنة الخبراء والتي ترى أنه من األنسب  "1"

 69.العتمادهادعوة الحكومات إلى تقديم معلومات إلى اللجنة بشأنها. وتقدم القائمة إلى اللجنة 

 إلى اللجنة. خطية تتاح أمام الحكومات المعنية فرصة لتقديم معلومات "2"

تدعو اللجنة ممثلي الحكومات المعنية إلى حضور جلسة من جلساتها لمناقشة المالحظات قيد البحث.  "3"

ويجري إطالع الحكومات غير األعضاء في اللجنة على جدول أعمالها وعلى التاريخ الذي ترغب 

 للمؤتمر. النشرة اليوميةاع ممثليها، وذلك بواسطة فيه في سم

قد يرغب أعضاء اللجنة، عقب إدالء ممثلي الحكومات ببياناتهم، في طرح األسئلة أو في إبداء  "4"

 تعليقات، وقد ترغب اللجنة في التوصل إلى استنتاجات بشأن الحالة.ال

االلتزام بتقديم التقارير وغير ذلك من من جانب الدول األعضاء باحترام  جسيمحاالت اإلخالل ال )د(
باحترام االلتزام بتقديم  لجسيمتنظر اللجنة أيضا  في حاالت اإلخالل ا االلتزامات المتصلة بالمعايير:

 المناقشة التي تجريها،  اللجنة تقريرالتقارير وغير ذلك من االلتزامات المتصلة بالمعايير. وتتجلى في 

عوبات قد تكون قدمتها الحكومات المعنية واالستنتاجات التي اعتمدتها اللجنة تفسيرات للص ةبما في ذلك أي

 بموجب كل معيار.

يقدم تقرير اللجنة إلى المؤتمر ويناقش في جلسة عامة تمنح الوفود فرصة إضافية  70تقرير لجنة المؤتمر: ه()

المؤتمر وكوثيقة  ضر جلساتمحاالسترعاء االنتباه إلى جوانب خاصة من عمل اللجنة. وينشر التقرير في 

 منفصلة.

 

 

ها ناقشيمكن أن ت ،تطبيق االتفاقيات المصدق عليها بشأنالفردية  بالحاالتإلى الحكومات قائمة أولية  ترَسل، 2006منذ عام    69

 مل الدولي.من افتتاح مؤتمر الع ا  يوم 30قبل متاحة القائمة األولية للحاالت  أصبحت، 2015منذ عام و .اللجنة

ية بتطبيق فحص محتوى وهيكل تقرير اللجنة في سياق المشاورات الثالثية غير الرسمية حول أساليب عمل اللجنة المعن يجري   70

، GB.334/INS/12(Rev.)الوثيقة : 2018نوفمبر تشرين الثاني/ قرارات االجتماع الذي عقد في المعايير )انظر ملخص مناقشات و

 الملحق(.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_649175.pdf
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 دور منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال -ثامناً 

 إرسال التقارير والمعلومات إلى منظمات 
 أصحاب العمل ومنظمات العمال

ى المنظمات الممثلة ألصحاب العمل تتلقوفقا  لاللتزامات الدستورية الواقعة على جميع الدول األعضاء، يجب أن  .67

 من: ا  نسخ وللعمال

المعلومات المرسلة إلى المكتب فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لعرض االتفاقيات والتوصيات على السلطات  )أ(

 الوطنية المختصة؛

 التقارير عن تطبيق االتفاقيات المصدقة؛ )ب(

 التقارير عن االتفاقيات غير المصدقة وعن التوصيات. )ج(

إلى التأكد من أّن المنظمات  خالل إجراءاته المتصلة بهذه االلتزامات وباإلضافة إلى ذلك، يسعى المكتب من

 ة التي تبديها هيئات اإلشراف ونسخا  من طلبات تقديم التقارير.المعنيالوطنية تتلقى نسخا  من التعليقات 

 استشارة المنظمات التمثيلية

 بشأن:على إجراء مشاورات ثالثية  152والتوصية رقم  144تنص االتفاقية رقم  .68

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

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

 71التقارير عن االتفاقيات المصدقة؛ المسائل المنبثقة عن )ج(

 72باالتفاقيات غير المصدقة والتوصيات؛ة لصمتالتدابير ال )د(

 نقض االتفاقيات. ه()

 إحالة مالحظات منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال

سواء تلقت أم لم تتلق نسخا  من تقارير  -يجوز ألي منظمة من منظمات أصحاب العمل أو منظمات العمال  .69

مسائل المثارة فيما يتعلق بتنفيذ معايير أن ترسل في أي وقت مالحظاتها بشأن أي مسألة من ال -الحكومات 

العمل الدولية. وقد شددت لجنة الخبراء ولجنة المؤتمر على أهمية هذه اإلسهامات بوصفها وسيلة لمساعدة هاتين 

 اللجنتين، ال سيما في تقييم التطبيق الفعلي لالتفاقيات المصدقة.

 

)بشأن  19جراء مشاورات بشأن المسائل المترتبة على التقارير المقدمة بموجب المادة ينبغي أيضا  إ، 152بموجب التوصية رقم    71

ات المختصة وبشأن االتفاقيات غير المصدقة والتوصيات(؛ وكذلك بشأن المسائل التشريعية إلنفاذ عرض االتفاقيات على السلط

 االتفاقيات )وال سيما عندما تكون مصدقة( والتوصيات مع مراعاة الممارسة الوطنية.

 هذه المسألة "على فترات فاصلة مناسبة". بحثينبغي إعادة    72
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 المشاركة في المؤتمر

نظمات العمال، من خالل مشاركتهم في مؤتمر العمل الدولي، وال يجوز لممثلي منظمات أصحاب العمل وم .70

 سيما في لجنة تطبيق المعايير، أن يثيروا مسائل تتعلق بالوفاء بااللتزامات المتصلة بالمعايير.
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 تفسير االتفاقيات والتوصيات -تاسعاً 

 األحكام الدستورية

طاء تفسيرات موثوقة التفاقيات وتوصيات منظمة العمل تعتبر محكمة العدل الدولية الهيئة الوحيدة المختصة بإع .71

 من الدستور، التي تنص على ما يلي: 37من المادة  1الدولية، وذلك بموجب الفقرة 

تحال إلى محكمة العدل الدولية، للبت فيها، أي مسألة أو منازعة بشأن تفسير هذا الدستور أو تفسير أي 

 ال  بأحكام هذا الدستور.اتفاقية الحقة عقدتها الدول األعضاء عم

من الدستور، يجوز لمجلس اإلدارة، بعد موافقة المؤتمر، أن  37من المادة  2إضافة إلى ذلك وعمال  بالفقرة  .72

 يكّون محكمة للبت في نزاع يتصل بتفسير اتفاقية من االتفاقيات:

، يعرضها على المؤتمر من هذه المادة، يجوز لمجلس اإلدارة أن يضع قواعد 1"خروجا  على أحكام الفقرة 

إلقرارها، من أجل تكوين محكمة للبت العاجل في أي منازعة أو مسألة تتصل بتفسير اتفاقية ما يمكن أن يحيلها 

إليها مجلس اإلدارة أو تحال إليها وفقا  ألحكام االتفاقية المعنية. على أن أي محكمة مكونة بمقتضى هذه الفقرة تكون 

لفتاوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية. ويتم إبالغ الدول األعضاء في المنظمة بكل ملزمة بجميع األحكام أو ا

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

من المادة  2التنفيذ المحتمل للفقرة  لم يتم إنشاء مثل هذه المحكمة على اإلطالق، تجدر اإلشارة إلى أنّ  وفي حين .73

 73من الدستور هو جزء من مناقشات مجلس اإلدارة في إطار مبادرة المعايير. 37

 الرأي غير الرسمي لمكتب العمل الدولي

، عند وجود شك لديها حول معنى أحكام معينة من إحدى اتفاقيات أو توصيات منظمة العمل الدولية، للحكومات .74

في األمر. ومع تحفظ المكتب دائما  على أنه ال يملك سلطة خاصة رأي غير رسمي أن تطلب إلى المكتب إبداء  

 74بموجب الدستور لتفسير االتفاقيات والتوصيات، فقد قدم المساعدة للحكومات عندما طلبت الحصول على رأيه.

، وعندما يتعلق الطلب بإبداء رأي شكلي أو رسمي أو عندما يحتمل أن تكون القضية المثارة مدعاة الهتمام عام

، تتضمن رأي المكتب. ويرسل المكتب عادة النشرة الرسمية فيمذكرة تصدر عن مكتب العمل الدولي تنشر 

 خطاب رد بسيط في الحاالت التي ال يكون مطلوبا  فيها إبداء رأي شكلي أو رسمي بصورة محددة.

 آراء وتوصيات هيئات اإلشراف

لجنة المؤتمر و 75هيئات اإلشراف )لجنة الخبراء لب منيجوز أن يُطدراسة تطبيق معايير العمل الدولية،  عند .75

اللجان المنشأة بموجب المادة ومن الدستور  26المعينة بموجب المادة  التحقيقلجان والمعنية بتطبيق المعايير 

عن آرائها  اإلعراب( النقابيةحرية الالتوفيق بشأن وتقصي الحقائق لجنة و النقابيةحرية اللجنة ومن الدستور  24

إرشادات مهمة في هذا  هذه الهيئات تتضمن تقارير ،نطاق ومعنى معايير منظمة العمل الدولية. لذلك بشأن

 الصدد.

 

 

 ()أ(.7)288، الفقرة .INS/PV/334GBباإلضافة إلى الوثيقة  ،.5INS//332GB(.Rev)والوثيقة  .5INS//334GBانظر الوثيقة    73

 نظمات أصحاب العمل ولمنظمات العمال.من حيث الممارسة، يسعى المكتب إلى تقديم المساعدة بالقدر ذاته لم   74

 .32مرجع السابق، الفقرة ، التقرير لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات فيما يتعلق بوالية لجنة الخبراء، انظر   75

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_647158.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_619736.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_651924.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_670146.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_670146.pdf


 

 

38 NORMES-Handbook-Conventions-Recommendations-[NORME-201029-002]-Ar.docx 

 صياتمراجعة االتفاقيات والتو -عاشراً 

 طبيعة مراجعة االتفاقيات

بعض األحيان، "( التفاقية بعينها أو لعدة اتفاقيات في الجزئية تسفر المراجعة الرسمية )بما في ذلك المراجعة " .76

التفاقية ما  الجزئيةفي معظم الحاالت عن اعتماد اتفاقية جديدة بالكامل. كما يمكن للمؤتمر أن يقوم بالمراجعة 

من خالل اعتماد بروتوكول أو أحكام في اتفاقية جديدة يضع القبول بها حدا  لاللتزامات الناشئة عن األحكام 

 أخيرا ،و 77فاقيات أيضا  على إجراءات خاصة لتعديل المرفقات.وتنص بعض االت 76النظيرة التفاقية سابقة.

توخى تحديث بعض البيانات التقنية أو العلمية من خالل أسلوب اإلحالة إلى أحدث البيانات المنشورة حول يُ 

 78الموضوع، دون أن يشكل ذلك مراجعة رسمية.

 أسلوب مراجعة االتفاقيات وأثره

تفاقية سابقة ما لم ترد النية في مراجعتها صراحة أو ضمنا  في عنوان االتفاقية اتفاقية مراجعة ال أي ال تعتبر .77

 األخيرة أو ديباجتها أو منطوق أحكامها.

ال تتضمن هذه االتفاقيات أحكاما  خاصة بالنتائج المترتبة على اعتماد . 26إلى رقم  1االتفاقيات من رقم  أ()

تفاقية مراجعة ال يفضي بحد ذاته إلى إقفال الباب أمام المزيد افاقية مراجعة. واعتماد المؤتمر أو تصديق ات

 79من التصديقات على االتفاقية السابقة وال إلى نقضها تلقائيا .

ما لم تنص االتفاقية تتضمن هذه االتفاقيات مادة ختامية تنص على أنه، وما بعدها.  27االتفاقيات من رقم  )ب(
ّن اآلثار التالية تترتب على التصديق على اتفاقية مراجعة الحقة ، فإالمراجعة الجديدة على خالف ذلك

 ودخولها حيز النفاذ:

يستتبع تصديق دولة عضو على االتفاقية المراجعة النقض المباشر لالتفاقية السابقة ابتداء من تاريخ  (1)

 نفاذ االتفاقية المراجعة؛

 تاريخ نفاذ االتفاقية الجديدة المراجعة؛يقفل باب التصديق على االتفاقية السابقة ابتداء من  (2)

تظل االتفاقية السابقة مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول األعضاء التي  (3)

 صدقت عليها ولم تصدق على االتفاقية المراجعة.

إذا كانت تنطبق عليها . يجب الرجوع إلى المواد الختامية من كل اتفاقية بغية تحديد ما األحكام البديلة )ج(

 األحكام الواردة أعاله.

 

بعض أجزاء هذه  قبول وحيثما اقتضى األمر 130و 128و 121، بعد التصديق على االتفاقيات ذات األرقام على سبيل المثال   76

. في هذا السياق مستخدم صراحة"مراجعة" غير  مصطلح منطبقة؛ بيد أنّ  102التفاقية رقم ا في األحكام النظيرة ، لم تعداالتفاقيات

 .الجزئيةين آخرين على المراجعات محدد( مثالين 116ورقم  80وتشكل اتفاقيتا مراجعة المواد الختامية )رقم 

عن ذلك  185. ويختلف اإلجراء المنصوص عليه في االتفاقية رقم 185و 121و 97و 83انظر االتفاقيات ذات األرقام    77

 .المنصوص عليه في االتفاقيات األخرى

لجميع األنشطة  الموحدالصناعي  الدولي التي تشير إلى التصنيف 130و 128و 121و 102االتفاقيات ذات األرقام  انظر مثال     78

يدخل عليه تعديالت في أي وقت" على أنه يمكن أن "االقتصادية، الذي اعتمده المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة، 

 .ة في مدونات الممارسة أو األدلة التي قد يضعها مكتب العمل الدولي"واردلومات الالتي تشير إلى "آخر المع 139واالتفاقية رقم 

وثيقة نقض لالتفاقية السابقة )كاالتفاقية رقم ، في ظل ظروف معينة، التصديق يشكل يمكن أن تنص االتفاقية المراجعة على أنّ    79

( فيما يتعلق 9)المادة  179واالتفاقية رقم  15و 10و 7و 5ام فيما يتصل باالتفاقيات ذات األرق (10من المادة  5)الفقرة  138

 (.9باالتفاقية رقم 
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 مراجعة التوصيات

أو عدة توصيات في بعض األحيان، أو استبدالها )استخدم كال المصطلحين بنفس المعنى( إّن مراجعة توصية  .78

فضال  عن ذلك، تنص بعض التوصيات على إجراءات جديدة في جميع الحاالت تقريبا . تسفر عن اعتماد توصية 

تعديل المرفقات. وبما أّن التوصيات ال تتمتع بالقوة اإللزامية التي تتمتع بها االتفاقيات، تكون تبعات خاصة ل

مراجعتها أو استبدالها أقل تأثيرا . وعلى كل حال، فإن التوصية التي تراجع أو تحل محل توصية سابقة أو أكثر 

 لة، ال يشار إال إلى التوصية الجديدة.تحل محل هذا الصك أو هذه الصكوك السابقة. وفي مثل هذه الحا
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 نقض االتفاقيات -حادي عشر 

 شروط النقض

المصدقة عليها أن تنقضها )أي تنهي االلتزامات للدول  مادة تحدد الشروط التي تجيز 80تتضمن كل اتفاقية .79

 ة عامة:العودة إلى الشروط المحددة في كل اتفاقية، ولكن بصور يتعينو 81المترتبة عليها بموجبها(.

بعد مضي فترة أولية من خمس أو عشر  في أي وقت. يجوز نقضها 25إلى رقم  1االتفاقيات من رقم  )أ(

 سنوات )كما قد يكون مبينا ( على بدء نفاذ االتفاقية؛

. يجوز نقضها بعد مضي فترة أولية من خمس أو )في غالب األحيان( وما بعدها 26االتفاقيات من رقم  )ب(

فقط. وعلى غرار  سنة واحدة أثناء مهلةا قد يكون مبينا ( على بدء نفاذ االتفاقية، ولكن عشر سنوات )كم

ذلك، يصبح النقض ممكنا  مرة أخرى بعد انقضاء فترات الحقة من خمس أو عشر سنوات حسبما يكون 

 مبينا  في االتفاقية.

 استشارة منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال

في كل حالة من  -دأ عام، أنه من المستصوب أن تقوم الحكومة قبل اتخاذ قرارها ذكر مجلس اإلدارة كمب )أ( .80

باستشارة المنظمات الممثلة ألصحاب العمل وللعمال  -الحاالت التي قد تعتزم فيها نقض اتفاقية مصدقة 

 82استشارة وافية بشأن المشاكل التي تواجهها والتدابير الواجب اتخاذها لحلها.

على استشارة ممثلي منظمات أصحاب العمل  144من االتفاقية رقم  5من المادة )ه( 1تنص الفقرة  )ب(

 83مقترحات خاصة بنقض اتفاقيات مصدقة. ةومنظمات العمال بشأن أي

 شكل إبالغ النقض

النقض نافذا ، وفقا  للمادة ذات الصلة في كل اتفاقية من االتفاقيات، بموجب وثيقة ترسل إلى المدير العام  يصبح .81

 لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. ويجب أن يتضمن صك النقض ما يلي:

 يحدد بوضوح االتفاقية موضوع النقض؛ )أ(

يكون وثيقة أصلية )على الورق وليس صورة عنها أو نسخة منها( موقعة من قبل شخص يملك سلطة  )ب(

ن الخارجية أو وزير التصرف باسم الدولة المعنية )كرئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو وزير الشؤو

 العمل(؛

 يبين بوضوح أنه يشكل نقضا  رسميا  لالتفاقية المعنية. )ج(

 

 .116ورقم  80باستثناء اتفاقيتي مراجعة المواد الختامية رقم    80

ويجوز النقض كذلك بالنسبة . مثل هذه المادة مضافة إلى مادة تنص على النقض التلقائي بموجب التصديق على اتفاقية مراجعة   81

 (.148و 128و 102ألجزاء مستقلة فقط من االتفاقية في ثالث حاالت )االتفاقيات ذات األرقام 

 .210و 95(، الصفحتان 1971)تشرين الثاني/ نوفمبر  184، الدورة محاضر جلسات مجلس اإلدارة   82

اورات الثالثية )أنشطة منظمة العمل من توصية المش 5، انظر الفقرة 144بالنسبة للدول التي لم تصدق على االتفاقية رقم    83

 (.152)رقم  1976الدولية(، 
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 إجراءات المكتب

عندما يحاط المكتب علما  باعتزام نقض اتفاقية ما، يسترعي انتباه الحكومة المعنية إلى المبدأ العام فيما  )أ( .82

 )أ( أعاله.70يخص المشاورة المشار إليه في الفقرة 

ي الحالة التي تقوم فيها إحدى الحكومات بإبالغ نقضها التفاقية ما دون أي إشارة إلى األسباب التي وف )ب(

حملتها على اتخاذ هذا القرار، يطلب المكتب من الحكومة المعنية أن تقدم هذه اإليضاحات بغية إعالم 

معلومات عن المشاورات بإدراج  144مجلس اإلدارة بها. وتلتزم الدول التي صدقت على االتفاقية رقم 

 من الدستور. 22الثالثية التي أجريت قبل النقض في التقارير التي تقدم بموجب المادة 

. يبلغ كل نقض مسجل لدى المدير العام إلى األمين العام لألمم المتحدة وإلى مجلس اإلدارة تسجيل النقوض )ج(

 .النشرة الرسميةوينشر في 

 أثر النقض

ا  ألحكام المواد الختامية من كل اتفاقية )عادة بعد مضي سنة على تسجيل النقض لدى المدير يبدأ نفاذ النقض وفق .83

 العام(.
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 اإلجراءات الخاصة -ثاني عشر 

 االحتجاجات بشأن عدم التقيد باالتفاقيات المصدقة -ألف 

 األحكام الدستورية

 من الدستور على ما يلي: 25و 24تنص المادتان  .84

 24المادة 

إحدى منظمات أصحاب العمل أو منظمات العمال المهنية إلى مكتب العمل الدولي احتجاجا  بأن إذا قدمت 

دولة عضوا  ما قصرت على أي نحو عن تأمين التقيد الفعلي في نطاق واليتها القضائية بأي اتفاقية هي طرف فيها، 

الحكومة المذكورة إلى تقديم الرد الذي يجوز لمجلس اإلدارة أن يحيل االحتجاج إلى الحكومة المعنية، وله أن يدعو 

 تراه مناسبا  بشأن الموضوع.

 25المادة 

إذا لم يصل أي رد من الحكومة موضوع االحتجاج خالل مهلة معقولة، أو لم يعتبر مجلس اإلدارة الرد الذي 

 وصل ردا  مقنعا ، كان من حق المجلس أن ينشر االحتجاج ومعه الرد عليه إن وجد.

 حتجاجاتإجراء بحث اال

على نص النظام الداخلي المتعلق بإجراء بحث االحتجاجات بموجب اعتماد التعديالت قرر مجلس اإلدارة، لدى  .85

 الداخلي، أن يكون النظام 2004في تشرين الثاني/ نوفمبر  من دستور منظمة العمل الدولية 25و 24المادتين 

مسبوقا  بمذكرة تمهيدية تلخص المراحل المختلفة لإلجراء وتشير إلى الخيارات المتوفرة لمجلس اإلدارة في كل 

  84مرحلة من المراحل:

من الدستور ويبلغ الحكومة المعنية  24جب المادة يصدر المكتب إشعارا  باستالم االحتجاج المقدم بمو )أ(

 بذلك؛

 تعرض المسألة على هيئة مكتب مجلس اإلدارة؛ )ب(

وينص معيار القبول، على النحو الوارد  ؛تقدم هيئة المكتب تقريرا  إلى مجلس اإلدارة بشأن قبول االحتجاج )ج(

 من النظام الداخلي، على ما يلي: 2في المادة 

 االحتجاج كتابة إلى مكتب العمل الدولي؛أن يبلـَغ  "1"

 أن يكون صادرا  عن منظمة مهنية ألصحاب العمل أو للعمال؛ "2"

 من الدستور؛ 24إلى المادة  تحديدا  أن يشير  "3"

 85أن يكون متعلقا  بدولة عضو في منظمة العمل الدولية؛ "4"

 ها؛أن يشير إلى اتفاقية تكون الدولة العضو المعنية طرفا  في "5"

 

من دستور  25و 24نص النظام األساسي المتعلق بإجراء بحث االحتجاجات بموجب المادتين  .291/9GB(.Rev)الوثيقة  تتضمن   84

مذكرة التمهيدية على موقع منظمة العمل الدولية النظام األساسي وال يتاحمنظمة العمل الدولية والمذكرة التمهيدية المشار إليها أعاله. و

 ة منهما.طبوععلى االنترنت. كما تتوفر نسخ م

 أو دولة عضو سابقة ال تزال ملزمة باالتفاقية موضع البحث.   85

https://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-publications/publications/WCM_041899/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-publications/publications/WCM_041899/lang--en/index.htm
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عن تأمين  ،نطاق واليتها القضائية ضمن ،رتأن الدولة العضو قصّ  فيه أن يبين المجال الذي يُدّعى "6"

 بتلك االتفاقية؛التقيد الفعلي 

 يتخذ مجلس اإلدارة قرارا  بشأن جواز قبول االحتجاج دون مناقشة جوهر المسألة؛ )د(

نة ثالثية لدراسة المسألة وفقا  للقواعد المبينة في النظام إذا كان االحتجاج مقبوال ، يعين مجلس اإلدارة لج ه()

، يمكن أن يحيل االحتجاج إلى ول حقوق نقابات العمالالداخلي؛ أو إذا كانت المسألة تتصل باتفاقية تتنا

 احتجاجبمسائل وادعاءات مشابهة لتلك التي كانت موضوع لجنة الحرية النقابية؛ وإذا كان االحتجاج يتعلق 

الجديد حتى تتمكن لجنة الخبراء  االحتجاج للنظر فيقد يقرر مجلس اإلدارة تأجيل تعيين اللجنة سابق، 

 السابق؛ باالحتجاجالتوصيات التي اعتمدها مجلس اإلدارة فيما يتعلق  النظر في متابعةمن 

ع استنتاجاتها تقدم اللجنة تقريرا  إلى مجلس اإلدارة، تصف فيه الخطوات المتخذة لدراسة االحتجاج وتض )و(

 وتوصياتها بشأن القرارات التي يتعين على مجلس اإلدارة أن يتخذها؛

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

يقرر مجلس اإلدارة ما إذا كان سينشر االحتجاج وأي بيان حكومي ردا  عليه ويبلغ المنظمة الشاكية  )ح(

 مة المعنية بذلك.والحكو

 االحتجاجاتإجراء  بتفعيل، وافق مجلس اإلدارة على عدد من التدابير المتعلقة 2018في تشرين الثاني/ نوفمبر  .86

التوفيق الطوعي االختياري أو غير ذلك من  التي تتيحبما في ذلك الترتيبات  86،من الدستور 24بموجب المادة 

 االحتجاج حيثياتفحص ل لمدة أقصاها ستة أشهرإلى تعليق مؤقت التدابير على المستوى الوطني، مما يؤدي 

 87نموذج الشكوىكما هو موضح في  الجهة الشاكيةموافقة ب مرهونا  التعليق  ويكونة. يصيخصتمن قبل اللجنة ال

 ن.يسنت منس اإلدارة هذه الترتيبات بعد فترة تجريبية يراجع مجلموافقة الحكومة. وبو

 الشكاوى بشأن عدم التقيد باالتفاقيات المصدقة -باء 

 األحكام الدستورية الرئيسية

 من الدستور على ما يلي: 26تنص المادة  .87

لكل من الدول األعضاء حق التقدم إلى مكتب العمل الدولي بشكوى ضد أي دولة عضو أخرى إذا رأت  .1

 كلتاهما عليها طبقا  ألحكام المواد السابقة. ن هذه األخيرة ال تكفل التقيد الفعلي بأي اتفاقية صدقتأ

يجوز لمجلس اإلدارة إذا رأى ذلك مناسبا ، وقبل إحالة الشكوى المذكورة إلى لجنة تحقيق وفقا  للنهج  .2

 .24لذي تبينه المادة المنصوص عليه فيما بعد، أن يتصل بالحكومة المشكو منها على النحو ا

إذا لم ير مجلس اإلدارة ضرورة إبالغ الشكوى إلى الحكومة المشكو منها، أو إذا أبلغها هذه الشكوى  .3

ولم يصله منها خالل مهلة معقولة رد يعتبره مقنعا ، كان للمجلس أن يعين لجنة تحقيق لدراسة الشكوى وتقديم تقرير 

 بشأنها.

أخذ بهذا النهج نفسه، إما من تلقاء ذاته أو بناء على شكوى يتلقاها من أحد يجوز لمجلس اإلدارة أن ي .4

 المندوبين في المؤتمر.

، يكون من حق الحكومة 26أو المادة  25حين تطرح على مجلس اإلدارة مسألة نشأت عن تطبيق المادة  .5

مجلس اإلدارة أثناء نظره في المسألة.  المعنية، إذا لم تكن ممثلة سلفا  فيه، أن ترسل ممثال  لالشتراك في مداوالت

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

 

 (.1)288، الفقرة .INS/PV/334GBالوثيقة    86

 انظر الملحق الرابع.   87

https://www.ilo.org/global/standards/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_651924.pdf
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 أحكام دستورية أخرى

 تتناول المواد التالية من الدستور جوانب أخرى من اإلجراء المتعلق بالشكاوى: .88

 يق؛:  تعاون الدول األعضاء مع لجنة التحق27المادة 

 :  تقرير لجنة التحقيق، متضمنا  النتائج التي استخلصتها وتوصياتها؛28المادة 

بيان الحكومات المعنية بما إذا كانت تقبل أو ال تقبل توصياتها و :  إبالغ ونشر تقرير لجنة التحقيق29المادة 

 واإلحالة المحتملة إلى محكمة العدل الدولية؛

 ل الدولية نهائيا ؛:  يكون قرار محكمة العد31المادة 

 :  سلطة محكمة العدل الدولية على نتائج أو توصيات لجنة التحقيق؛32المادة 

:  توصية مجلس اإلدارة بشأن إجراء يتخذه المؤتمر في حالة عدم تنفيذ توصيات لجنة التحقيق أو 33المادة 

 محكمة العدل الدولية؛

ق أو محكمة العدل الدولية وتوصية مجلس اإلدارة الحقا  :  التثبت من التقيد بتوصيات لجنة التحقي34المادة 

 بوقف اإلجراء الذي اتخذه المؤتمر.

 إجراء لجنة التحقيق

إلجراء لجان التحقيق: وقد ترك مجلس اإلدارة المسألة في كل حالة من  داخليال يوجد في الوقت الحاضر نظام  .89

ادئ التوجيهية الواردة في الدستور وبمبادئها التوجيهية الحاالت لتقدير لجنة التحقيق ذاتها، شريطة التقيد بالمب

العامة فقط. وتتضمن تقارير لجان التحقيق الخاصة بكل حالة من الحاالت وصفا  لإلجراء المتبع لدراسة 

الشكاوى، بما في ذلك إجراء تلقي البالغات من األطراف وسائر األشخاص المعنيين أو المنظمات المعنية وعقد 

 88اع.جلسات استم

 89 .26إجراء المادة  قنينومع ذلك، تجدر اإلشارة إلى أنه في إطار مبادرة المعايير، يجري النظر في إمكانية ت .90

 الشكاوى بشأن انتهاك الحرية النقابية -جيم 

 9٠ لجنة الحرية النقابية التابعة لمجلس اإلدارة - 1

 هاتشكيلها واختصاصات

ارة، تتألف من تسعة من أعضائه وتسعة أعضاء مناوبين يحضرون بصفة اللجنة هيئة ثالثية تابعة لمجلس اإلد .91

شخصية باإلضافة إلى رئيس مستقل. تكون جلسات اللجنة مغلقة ووثائق عملها سرية وتؤخذ قراراتها عمليا  

ها اللجنة في شكاوى انتهاك مبادئ الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتقدم استنتاجات وتنظربتوافق اآلراء. 

 

 .3and  2), Series B, Supplements 1991, Vol. LXXIV (Official Bulletin  انظر على سبيل المثال:   88

 ..INS/PV/334GB، باإلضافة إلى الوثيقة .5INS//332GB(.Rev)والوثيقة  .5INS//334GBانظر الوثيقة    89

اإلجراءات )" ة الوافية للقواعد المطبقة على سير أعمال مجلس إدارة مكتـب العمـل الدولـيصالخالفي الملحق الثاني من يرد    90

إلجراءات لجنة الحرية  "( وصفل بها في منظمة العمل الدولية للنظر في الشكاوى بدعوى انتهاكات الحرية النقابيةالخاصة المعمو

وترد هذه اإلجراءات أيضا  في الملحق األول من   (.2009) 306في دورته مجلس اإلدارة في آخر نسخة لها وافق عليها النقابية 

عملها والتقارير المقدمة  أساليبباإلضافة إلى ذلك، تعتمد اللجنة بشكل منتظم القرارات بشأن . خالصة قرارات لجنة الحرية النقابية

 إلى مجلس اإلدارة.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_647158.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_619736.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_651924.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:70001:0::NO:::
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 أم ال وتوصياتها إلى مجلس اإلدارة. ويمكن تسلم الشكاوى بصرف النظر عما إذا كان البلد المعني قد صدق

 91على أي اتفاقية من اتفاقيات الحرية النقابية.

 قبول الشكاوى

يجب أن تكون الشكاوى مكتوبة وموقعة ومعززة باألدلة على االدعاءات بوقوع انتهاكات محددة لمبادئ  )أ( .92

  رية النقابية والمفاوضة الجماعية.الح

الحكومات. وقد تكون  عن أو 92يجب أن تصدر الشكاوى عن منظمات أصحاب العمل أو منظمات العمال )ب(

 المنظمة:

 منظمة وطنية معنية بالمسألة مباشرة؛ "1"

 93منظمة دولية ألصحاب العمل أو للعمال لها صفة استشارية لدى منظمة العمل الدولية؛ "2"

منظمة دولية أخرى ألصحاب العمل أو للعمال، عندما تتعلق االدعاءات بمسائل تمس بشكل مباشر  "3"

 منظمات منتسبة إليها.

تتمتع اللجنة بهامش كامل من التقدير لتبّت في اشتراط قبول الشكاوى، من حيث الجهة الطالبة. وبالفعل، استنادا   .93

انتهاك الحرية النقابية، تتمتع اللجنة بالحرية المطلقة مزاعم  إلى اإلجراءات الخاصة للنظر في الشكاوى بشأن

لتقرر ما إذا كان من الممكن اعتبار منظمة ما على أنها منظمة ألصحاب العمل أو منظمة للعمال بمفهوم دستور 

سخة منظمة العمل الدولية، وهي ال تعتبر نفسها ملزمة بأي تعريف وطني لهذا المصطلح. وعدم تقديم أي نقابة ن

عن نظامها األساسي، حسبما قد تقتضيه القوانين الوطنية، ليس سببا  كافيا  بحد ذاته لجعل الشكوى غير مقبولة، 

إذ إّن مبادئ الحرية النقابية تشترط تحديدا  أن يكون باستطاعة العمال أن ينشئوا، من دون ترخيص مسبق، 

لمنظمة ال يشكل مبررا  لرفض االدعاءات، عندما منظمات من اختيارهم. وأخيرا ، إّن غياب اعتراف رسمي با

 94يتضح من هذه الشكاوى أّن هذه المنظمة تتمتع على األقل بوجود بفعل الواقع.

 تنظيم عمل اللجنة

 تجتمع اللجنة ثالث مرات في السنة. )أ( .94

الشكوى يمكن للمكتب أن يطلب في أي وقت من األوقات من الجهة الشاكية تحديد االنتهاكات موضوع  )ب(

.  عندما ال تكون الشكوى مفصلة على نحو كاف 

معلومات إضافية إلقامة الحجة على شكواها خالل مهلة  جهات الشاكية بأن عليها تقديم أيغ المكتب اليبلّ  )ج(

 95شهر واحد.

 يقوم المكتب بإبالغ اإلدعاءات إلى الحكومة المعنية للرد عليها خالل مهلة معينة. )د(

المتعلقة بالمنشآت، يطلب المكتب من الحكومات التماس المعلومات من المنظمة الممثلة في الحاالت  ه()

 ألصحاب العمل المعنية.

 

لى دستور منظمة العمل الدولية، باإلقرار بمبدأ وذلك بسبب االلتزام المترتب على جميع الدول األعضاء، بموجب انضمامها إ   91

 الحرية النقابية.

تقرر اللجنة بذاتها ما إذا كان يمكن اعتبار الجهة الشاكية منظمة من أجل هذا الغرض. ويجوز للمكتب أن يطلب المزيد من    92

 .بالذاتمن طبيعتها  بدقة المعلومات من المنظمة الشاكية بغية التحقق

 هناك المنظمة الدولية ألصحاب العمل واالتحاد الدولي لنقابات العمال ومنظمة الوحدة النقابية األفريقية ة هذا الدليل، كانطباع عند   93

 واالتحاد العالمي لنقابات العمال.

 اإلجراءات الخاصة المعمول بها في منظمة العمل الدولية للنظر في الشكاوى بدعوى انتهاكات الحرية النقابية.   94

 ال تقبل في وقت الحق على انقضاء الشهر إال األدلة الجديدة التي لم يمكن تقديمها خالل مهلة الشهر المذكور.   59
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تطلب من الحكومة المعنية معلومات أن في الشكوى والتوصل إلى استنتاجات أو  أن تنظرتقرر اللجنة إما  )و(

 إضافية.

نتباه الحكومة المعنية إلى توصياتها التي قد تتضمن للجنة أن تدعو مجلس اإلدارة إلى استرعاء ا يمكن )ز(

 طلبات التخاذ تدابير تصحيحية وإحاطتها علما  بآخر المستجدات.

، ا  من الدراسة وأنها مغلقة فعلي ا  تصدر اللجنة تقارير "نهائية" عندما تشعر أن األمور ال تتطلب مزيد )ح(

الشكوى وتقارير "متابعة"  الجهات التي قدمت وتقارير "مؤقتة" حيث تتطلب مزيد ا من المعلومات من

ا أو عندم تسّوى األمورقضايا المتابعة الحق ا عندما  "تُغلق". وإحاطتها علما  بآخر المستجداتعندما تطلب 

 من الدراسة. ا  ترى اللجنة أنها ال تتطلب مزيد

 .باإلحالة إلى لجنة تقصي الحقائق والتوفيق ا  قد توصي اللجنة أيض )ط(

 .النشرة الرسميةينشر تقرير اللجنة في  )ي(

جراء مشاورات مع الوفد الحكومي السترعاء انتباه هذا الوفد إلى يمكن أن تدعو اللجنة رئيسها إلى إ )ك(

 خطورة بعض  المشاكل ومناقشة الوسائل المختلفة التي من شأنها أن تؤدي إلى حلها.

ية النقابية، يمكن للجنة أن تقدم الجوانب التشريعية للحالة إذا صدق بلد ما على االتفاقيات المتصلة بالحر )ل(

 إلى لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات.

من الممكن، في معرض هذا اإلجراء، القيام بمهمات مختلفة )االتصاالت المباشرة والمساعدة التقنية وما  )م(

 إلى ذلك( بموافقة الحكومة.

إليها وفق ا لإلجراءات المنصوص  الُمحالة االحتجاجات بالنظر في لجنة الحرية النقابية كلف مجلس اإلدارة )ن(

النظر في ضمان  بهدف ،24المادة  بموجب المقدمة االحتجاجات للنظر في الداخليعليها في النظام 

 96النظام الداخلي.إليها وفق ا للطرائق المحددة في  الُمحالة االحتجاجات

 قائق والتوفيق بشأن الحرية النقابيةلجنة تقصي الح - 2

 تشكيلها واختصاصاتها وإجراءاتها

تتألف اللجنة من تسعة أشخاص مستقلين يعينهم مجلس اإلدارة ويعملون عادة في مجموعات من ثالثة أشخاص.  .95

بناء على وتبحث اللجنة شكاوى انتهاكات الحرية النقابية التي يحيلها إليها مجلس اإلدارة، بما في ذلك اإلحالة 

 وتشبه إجراءات هذه اللجنة إجراءات لجنة التحقيق وتنشر تقاريرها. 97طلب الحكومة المدعى عليها.

 

 

 ..VINS/P/334GBانظر الوثيقة    96

" الدول األعضاء التي لم 2الدول األعضاء التي صدقت على االتفاقيات بشأن الحرية النقابية؛ " "1قد تكون متصلة بما يلي: "   97

الدول غير األعضاء في منظمة العمل الدولية والتي هي دول أعضاء  "3والتي وافقت على اإلحالة؛ " المعنيةتصدق على االتفاقيات 

حيثما يكون المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة قد أحال المسألة إلى منظمة العمل الدولية ووافقت  في األمم المتحدة

 الدولة على اإلحالة.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_651924.pdf


 

 

NORMES-Handbook-Conventions-Recommendations-[NORME-201029-002]-Ar.docx 47 

 المساعدة التي يقدمها مكتب العمل الدولي  -ثالث عشر 
 فيما يخص معايير العمل الدولية

 معايير العمل الدولية والمساعدة التقنية

من األنشطة الموضوعة لمساعدة الحكومات ومنظمات أصحاب العمل يضطلع مكتب العمل الدولي بأنواع شتى  .96

 ومنظمات العمال على الوفاء بالتزاماتها والقيام بأدوارها في نظام وضع المعايير ونظام اإلشراف.

 الخدمات االستشارية غير الرسمية

، اإلقليمية واإلقليمية الفرعية تعمل إدارة معايير العمل الدولية التابعة لمكتب العمل الدولي في جنيف مع المكاتب .97

وال سيما مع االختصاصيين في ميدان معايير العمل الدولية في هذه المكاتب في الميدان، بغية تقديم جميع أنواع 

التدريب والتوضيحات والمشورة والمساعدة بشأن المسائل التي تناولها هذا الدليل. وتقدم هذه الخدمات على حد 

اصة تتلقاها من الحكومات أو من منظمات أصحاب العمل أو منظمات العمال وعن سواء استجابة لطلبات خ

ها المكتب. وتشمل المسائل التي يمكن اقشات غير الرسمية التي يبادر بطريق البعثات االستشارية المعتادة والمن

قات هيئات تعلي؛ استبيانات عن بنود جدول أعمال المؤتمر من أجل وضع معايير جديدة محتملة :معالجتها

تقارير الحكومات التي يجب ؛ التشريعات الجديدة المطلوبة ؛اإلشراف والتدابير التي قد تدعو إلى اتخاذها

ترتيبات إجراء المشاورات بين الحكومات ؛ الوثائق المعدة للعرض على السلطات المختصة ؛صياغتها

األساليب ؛ بأنشطة منظمة العمل الدوليةومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال فيما يتعلق بمعايير العمل و

التي يمكن بها لمنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال أن تشارك على أكمل وجه في إجراءات وضع المعايير 

 واإلشراف.

 االتصاالت المباشرة

الحرية لجنة ولجنة تطبيق المعايير و)لجنة الخبراء  اإلشرافتنفذ بعثات االتصال المباشر لدعم إجراءات هيئات  .98

 من الدستور(. 24ة المنشأة بموجب المادة يصيخصتالنقابية واللجان ال

حل  إيجادفي إجراء إشرافي بهدف  ضالعإلى بلد  العمل الدولي كتبلمدير العام لمعن اإرسال ممثل في  تمثلتو .99

. اإلشراففيما يتعلق بتطبيق االتفاقيات المصدق عليها أو االمتثال لتوصيات هيئات  المطروحةللصعوبات 

عندما تتعلق القضايا المثارة بمسائل الممارسة، تركز بعثة االتصال المباشر بشكل خاص على تحديد الوضع و

لتزويد البلدان بالمساعدة التقنية في شكل عدة االتصاالت المباشرة في مناسبات  اللجوء إلىفي الممارسة. كما تم 

لتشريعات الوطنية، وكذلك على المساعدة في صياغة تعديالت مشورة بشأن نوع التدابير التي يتعين اتخاذها وا

 المرتبطة بالمعايير. في وضع إجراءات لتسهيل االمتثال لاللتزامات الناشئة عن أنشطة منظمة العمل الدولية

ة ممثل المدير العام مسؤوال  في منظمة العمل الدولية أو شخصا  مستقال  يعينه المدير العام )قضا يمكن أن يكونو .100

التأكد من الحقائق وكذلك على مهمته  وتنطويعضو في لجنة الخبراء، وما إلى ذلك( أو أساتذة  وأالمحاكم العليا 

 .في عين المكانالمعنية  المشاكلفحص إمكانيات حل 

 ؛البعثة جميع الضمانات الالزمة للموضوعية والحياد تشكيلفي وممثل المدير العام  وال بد من أن تتوفر في .101

 عنية.بعد االنتهاء من المهمة، تقديم تقرير إلى هيئة اإلشراف الم يتعينو

ة قد تطلبها الحكوموال يمكن إقامة اتصاالت مباشرة إال بدعوة من الحكومة المعنية أو على األقل بموافقتها. و .102

مع  بحرية يجب أن يكون ممثل المدير العام قادرا  على إجراء مقابالتوحها هيئات اإلشراف. قترتمباشرة أو قد 

النظير وجميع األطراف المعنية، حتى يكون على علم تام وموضوعي بجميع جوانب القضية أو الحالة المعنية. 

. غير أنه يمكن للبعثة، بشكل منتظم العمل وأصحابالرئيسي للبعثة هو عادة وزارة العمل واتحادات العمال 

رئيس  بل معسلطات التشريعية أو السلطات القضائية مقابالت مع ال أن تجريطبيعة المشاكل المثارة، ب ورهنا  
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من خالل المقابالت مع البعثة،  ا اإلجراءعمال بهذلالمنظمات الوطنية ألصحاب العمل ولتشارك الدولة. كما 

 وكذلك من خالل االجتماعات الثالثية.

هو خلق مناخ من  منها والغرضاالتصاالت المباشرة وسيلة فعالة للحوار والتفاوض وإثبات الحقائق.  مثّلتو .103

من إيجاد حل سريع وإيجابي للمشاكل. للتمكنالثقة 
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 الملحق األول

 

D.33(A).1995 

 صك نموذجي

 1بشأن التصديق على اتفاقية من اتفاقيات منظمة العمل الدولية

دورته  في )عنوان االتفاقية(....................................   مؤتمر العمل الدولي اعتمد حيث أنّ 

 )التاريخ(في ...................................  )المكان(...... في ............................... .......................

بعد أن نظرت في االتفاقية المذكورة أعاله، تؤكد  .......................................حكومة  فإنّ 
دستور منظمة العمل الدولية، بأداء وتنفيذ من 19المادة  )د( من5تمشيا  مع الفقرة  ،وتصدق على ذلك وتتعهد
 بأمانة. اجميع الشروط الواردة فيه

 __________________________توقيع( )
 رئيس الجمهورية

__________________________ 
 وزير الخارجية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مراعاة ما يلي: بغية ، ال سيماقد يستلزم هذا النموذج بعض التكييفات   1

 أية أحكام ترد في االتفاقية المعنية تستلزم إشارات محددة ينبغي إدراجها في التصديق؛ )أ(

 األحكام والممارسات الوطنية بشأن التصديق على الصكوك الدولية. )ب(

H:\APPLIS\DOCS\Chancellerie\Model INSTRUMENT ratification - Anglais.doc  
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 الملحق الثاني

 الدورة المنتظمة لتقديم التقارير بموجب
 من دستور منظمة العمل الدولية 22المادة 

2019  2020 2021  2022  2023  2024  2025 

 )دورة تقديم التقارير من ثالث سنوات(سديدة االتفاقيات األساسية واتفاقيات اإلدارة ال

C.87, C.98  
من )أسماء البلدان 

A   إلىF)  

 C.87, C.98  
من )أسماء البلدان 

G   إلىN) 

C.87, C.98  
من )أسماء البلدان 

O  إلىZ) 

 C.87, C.98  
من )أسماء البلدان 

A   إلىF)  

 C.87, C.98  
من )أسماء البلدان 

G   إلىN)  

 C.87, C.98  
من )أسماء البلدان 

O   إلىZ) 

 C.87, C.98  
من )أسماء البلدان 

A   إلىF) 

C.100, C.111  
من )أسماء البلدان 

G   إلىN) 

 C.100, C.111  
من )أسماء البلدان 

O   إلىZ) 

C.100, C.111  
من )أسماء البلدان 

A   إلىF)  

 C.100, C.111  
من )أسماء البلدان 

G   إلىN)  

 C.100, C.111  
من )أسماء البلدان 

O   إلىZ) 

 C.100, C.111  
من )أسماء البلدان 

A   إلىF) 

 C.100, C.111  
من )أسماء البلدان 

G   إلىN) 

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

)أسماء البلدان من 
O   إلىZ) 

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

)أسماء البلدان من 
A   إلىF) 

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

)أسماء البلدان من 
G   إلىN)  

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

)أسماء البلدان من 
O   إلىZ) 

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

)أسماء البلدان من 
A   إلىF) 

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

)أسماء البلدان من 
G   إلىN) 

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

)أسماء البلدان من 
O   إلىZ) 

C.144  
من )أسماء البلدان 

A   إلىF) 

 C.144  
من )أسماء البلدان 

G   إلىN) 

C.144  
من )أسماء البلدان 

O   إلىZ) 

 C.144  
من )أسماء البلدان 

A   إلىF) 

 C.144  
من )أسماء البلدان 

G   إلىN) 

 C.144  
من )أسماء البلدان 

O   إلىZ) 

 C.144  
من )أسماء البلدان 

A   إلىF) 

C.81, C.129 
من )أسماء البلدان 

O   إلىZ) 

 C.81, C.129 
من )أسماء البلدان 

G   إلىN) 

C.81, C.129 
من )أسماء البلدان 

A   إلىF) 

 C.81, C.129 
من )أسماء البلدان 

O   إلىZ) 

 C.81, C.129 
من )أسماء البلدان 

G   إلىN) 

 C.81, C.129 
من )أسماء البلدان 

A   إلىF) 

 C.81, C.129 
من ماء البلدان )أس
O   إلىZ) 

C122 
)أسماء البلدان من 

G   إلىN) 

 C.122 
)أسماء البلدان من 

A   إلىF) 

C.122 
)أسماء البلدان من 

O   إلىZ) 

 C.122 
)أسماء البلدان من 

G   إلىN) 

 C.122 
)أسماء البلدان من 

A   إلىF) 

 C.122 
)أسماء البلدان من 

O   إلىZ) 

 C122 
 )أسماء البلدان من

G   إلىN) 

 سنوات( ستدورة تقديم التقارير من ) االتفاقيات التقنية

الحرية النقابية 
والمفاوضة 
  (A-B) الجماعية

الحرية النقابية  
والمفاوضة 
 (G-K) الجماعية

الحرية النقابية 
والمفاوضة 
 (O-S) الجماعية

الحرية النقابية  
والمفاوضة 
 (C-F) الجماعية

الحرية النقابية  
وضة والمفا

  (L–N) الجماعية

الحرية النقابية  
والمفاوضة 
  (T-Z) الجماعية

الحرية النقابية  
والمفاوضة 
  (A-B) الجماعية

 العالقات الصناعية
(A-B) 

 العالقات الصناعية 
(G-K) 

 العالقات الصناعية
(O-S) 

 العالقات الصناعية 
(C-F) 

 العالقات الصناعية 
(L-N) 

 العالقات الصناعية 
s (T-Z) 

 العالقات الصناعية 
(A-B) 

 حماية األطفال
(O–S) 

 حماية األطفال 
(A–B) 

 حماية األطفال
(G–K)  

 حماية األطفال 
(T–Z)  

 حماية األطفال 
(C–F)  

 حماية األطفال 
(L–N)  

 حماية األطفال 
(O–S) 

العمال ذوو 
 المسؤوليات

  العائلية
(G–K) 

العمال ذوو  
المسؤوليات 

  العائلية
 (O–S) 

لعمال ذوو ا
المسؤوليات 

  العائلية
 (A–B) 

العمال ذوو  
المسؤوليات 

  العائلية
 (L–N) 

العمال ذوو  
المسؤوليات 

  العائلية
 (T–Z) 

العمال ذوو  
المسؤوليات 

  العائلية
 (C–F) 

العمال ذوو  
المسؤوليات 

  العائلية
 (G–K) 

 العمال المهاجرون
(G–K) 

 العمال المهاجرون 
(O–S) 

 هاجرونالعمال الم
(A–B) 

 العمال المهاجرون 
(L–N) 

 العمال المهاجرون 
(T–Z) 

 العمال المهاجرون 
(C–F) 

 العمال المهاجرون 
(G–K) 

الشعوب األصلية 
  والقبلية
(G–K) 

الشعوب األصلية  
  والقبلية
(O–S) 

الشعوب األصلية 
  والقبلية
(A–B) 

الشعوب األصلية  
  والقبلية
(L–N) 

الشعوب األصلية  
  بليةوالق

(T–Z) 

الشعوب األصلية  
  والقبلية
(C–F) 

الشعوب األصلية  
  والقبلية
(G–K) 

فئات أخرى محددة 
 (G–K)  من العمال

فئات أخرى محددة  
 (O–S)  من العمال

فئات أخرى محددة 
 (A–B)  من العمال

فئات أخرى محددة  
 (L–N)  من العمال

فئات أخرى محددة  
 (T–Z)  من العمال

محددة فئات أخرى  
 (C–F)  من العمال

فئات أخرى محددة  
 (G–K)  من العمال

 وقت العمل
(T–Z) 

  وقت العمل 
(L–N) 

  وقت العمل
(C–F) 

  وقت العمل 
(O–S) 

  وقت العمل 
(G–K) 

 وقت العمل 
(A–B) 

 وقت العمل 
(T–Z) 

  (T–Z) األجور   (A–B) جوراأل   (G–K) األجور   (O–S) األجور   (C–F) األجور  (L–N) األجور   (T–Z) األجور
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2019  2020 2021  2022  2023  2024  2025 

السالمة والصحة 
  (T–Z) المهنيتان

السالمة والصحة  
 (L–N)  المهنيتان

السالمة والصحة 
 (C–F)  المهنيتان

السالمة والصحة  
 (O–S)  المهنيتان

السالمة والصحة  
 (G–K)  المهنيتان

السالمة والصحة  
 (A–B)  المهنيتان

السالمة والصحة  
 (T–Z)  المهنيتان

  حماية األمومة
(T–Z) 

  حماية األمومة 
(L–N) 

  حماية األمومة
(C–F) 

  حماية األمومة 
(O–S) 

  حماية األمومة 
(G–K) 

  حماية األمومة 
(A–B) 

  حماية األمومة 
(T–Z) 

  الضمان االجتماعي
(T–Z) 

 الضمان االجتماعي 
(L–N) 

 الضمان االجتماعي
(C–F)  

 الضمان االجتماعي 
(O–S) 

 ان االجتماعيالضم 
(G–K) 

 الضمان االجتماعي 
(A–B) 

 الضمان االجتماعي 
(T–Z) 

إدارة العمل وتفتيش 
 العمل
(T–Z) 

إدارة العمل وتفتيش  
 العمل

(L–N) 

إدارة العمل وتفتيش 
 العمل

(C–F) 

إدارة العمل وتفتيش  
 العمل

(O–S) 

إدارة العمل وتفتيش  
 العمل

(G–K) 

إدارة العمل وتفتيش  
 العمل

(A–B) 

إدارة العمل وتفتيش  
  العمل
(T–Z) 

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

 سياسة العمالة
(L–N) 

 سياسة العمالة 
(C–F) 

 سياسة العمالة
(T–Z) 

 سياسة العمالة 
(G–K) 

 سياسة العمالة 
(A–B) 

 سياسة العمالة 
(O–S) 

 سياسة العمالة 
(L–N) 

 األمن الوظيفي
(L–N) 

 األمن الوظيفي 
(C–F) 

 األمن الوظيفي
(T–Z) 

 األمن الوظيفي 
(G–K) 

 األمن الوظيفي 
(A–B) 

 األمن الوظيفي 
(O–S) 

 األمن الوظيفي 
(L–N) 

 السياسة االجتماعية
(L–N) 

 السياسة االجتماعية 
(C–F) 

 عيةالسياسة االجتما
(T–Z) 

 السياسة االجتماعية 
(G–K) 

 السياسة االجتماعية 
(A–B) 

 السياسة االجتماعية 
(O–S) 

 السياسة االجتماعية 
(L–N) 

  البحارة
 صيادو األسماك
  عمال الموانئ

(C–F) 

  البحارة 
  صيادو األسماك
  عمال الموانئ

(T–Z) 

  البحارة
 صيادو األسماك
  عمال الموانئ

(L–N) 

  البحارة 
  صيادو األسماك
  عمال الموانئ

(A–B) 

  البحارة 
  صيادو األسماك
  عمال الموانئ

(O–S) 

  البحارة 
  صيادو األسماك
  عمال الموانئ

(G–K) 

  البحارة 
  صيادو األسماك
  عمال الموانئ

(C–F) 

 مجموع عدد التقارير المطلوبة

1 270  1 384 1 434  1 445  1 356  1 368  1 270 
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 الثالث الملحق

 22تقارير مبسطة يتعين إرسالها بموجب المادة 
 [اسم البلد]من دستور منظمة العمل الدولية 

، العمل الدوليةمن دستور منظمة  22  للمادةوافق مجلس إدارة مكتب العمل الدولي على نموذج التقرير هذا وفقا  

التي اتخذتها من  كتب العمل الدولي عن التدابير: "تتعهد كل دولة عضو بتقديم تقرير سنوي إلى ماآلتيالتي تنص على 

، متضمنة ما مجلس اإلدارة فيها. ويتم إعداد هذه التقارير بالشكل الذي يحدده طرفا  أجل إنفاذ أحكام االتفاقيات التي تكون 

 ."يطلبه من بيانات

المبسطة ا  لجميع التقارير  وحيدإلى كل دولة عضو طلبا   إلى نموذج التقرير هذا، يرسل المكتب كل عامواستنادا  

إلى ذلك، يرسل المكتب إلى كل دولة عضو قائمة بالتقارير المفصلة التي يمكن أن تكون  باإلضافةالمستحقة ذلك العام. 

 .في السنة المعنية مستحقة أيضا  

مصدق عليها؛ في يرجى توفير المعلومات بشأن أية تشريعات جديدة أو تدابير أخرى تؤثر على تطبيق االتفاقيات ال (أ)

 .حال لم يجر ذلك بعد، يرجى إرسال نسخ عن تلك النصوص مرفقة بهذا التقرير إلى مكتب العمل الدولي

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

 1.في ملحق هذا النموذج المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير والواردة

لالتفاقيات  ، يرجى توفير المعلومات بشأن التطبيق العملي)ب(في حال لم توفر المعلومات بعد ردا  على السؤال  )ج(

االستفسارات أو نسخ أو مقتطفات من وثائق رسمية تشمل تقارير التفتيش أو الدراسات أو المعنية )مثال ، 

قرارات بشأن مسائل  قد أصدرتت محاكم القانون أو غيرها من المحاكم كانذا ذكر ما إ أيضا  اإلحصاءات(؛ يرجى 

 .تقديم نص تلك القرارات كذلك، يرجى األمرالمعنية. إذا كان  االتفاقياتمبدئية ذات صلة بتطبيق 

من  2فقرة إليها نسخ من هذا التقرير عمال  بال رسلتأالعمل وللعمال، التي  ألصحابيرجى ذكر المنظمات الممثلة  )د(

 ألصحابالمنظمات الممثلة تُرَسل نسخ عن التقرير إلى  وفي حال لم 2من دستور منظمة العمل الدولية. 23المادة 

تقديم المعلومات عن أية ظروف خاصة  لعمال، أو تم إرسالها إلى هيئات غير تلك المنظمات، يرجىلالعمل و/أو 

 .المتبع اإلجراءسائدة في بلدكم تشرح 

ذات طابع  ، سواءمالحظاتالعمل أو للعمال أي  ألصحابذكر ما إذا كنتم قد تلقيتم من المنظمات المعنية يرجى  (ه)

المعنية. إذا كان االتفاقيات  ألحكامعام أو ترتبط بالتقرير الحالي أو التقرير السابق، فيما يتعلق بالتطبيق العملي 

 مجدية. إلى أية تعليقات ترون أنها اإلضافةبالمتلقاة  نسخة عن المالحظاتكذلك، يرجى تقديم  األمر

  

 

إلى بلدكم اإلشراف وضع الملحق على أساس الدورة المنتظمة لتقديم التقارير وأي طلبات إضافية لتقديم التقارير، وجهتها هيئات    1

يشمل أي تقارير  وال .التي قصر فيها بلدكم عن تقديم التقارير المبسطة المطلوبة السنة السابقة الحاالتة المعنية. كما يشمل عن السن

حسب مقتضى  التي سيرسل نموذج خاص عنها إلى بلدكم،بصيغتها المعدلة  ،2006مبسطة مستحقة بموجب اتفاقية العمل البحري، 

 .الحال

التمثيلية في  من الدستور على ما يلي: "تقوم كل دولة عضو بموافاة المنظمات المعترف بصفتها 23مادة من ال 2تنص الفقرة    2

 ."22و 19عمال  بالمادتين بنسخ من المعلومات والتقارير التي أبلغتها إلى المدير العام  3مفهوم المادة 
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 الرابعالملحق 

  االحتجاجاستمارة نموذجية إلكترونية لتقديم 
 من دستور منظمة العمل الدولية 24بموجب المادة 

 وانعكاساته 24اإلجراء المنصوص عليه في المادة  افية بشأنمعلومات وتعليمات إض NORMES موقعترد على 

تصال بالجهات التالية: وغير ذلك من آليات اإلشراف المتاحة في منظمة العمل الدولية. ولمزيد من الدعم، يمكن اال

 (ilo.org@ACT/EMP)مكتب األنشطة الخاصة بأصحاب العمل على البريد اإللكتروني  -لمنظمات أصحاب العمل 

 .(ilo.org@ACTRAV)مكتب األنشطة الخاصة بالعمال على البريد اإللكتروني  -ولمنظمات العمال 

، وليس بموجب أي 24)يرجى توفير معلومات عن أسباب تقديم ادعاءاتكم بموجب اإلجراء المنصوص عليه في المادة 

 إجراء آخر(

      

 قبول االحتجاج

 يرجى اإلشارة إلى اسم المنظمة المهنية ألصحاب العمل أو للعمال، التي تقدم االحتجاج: - 1

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

      

 

 يرجى تحديد الدولة العضو التي يقدَم ضدها االحتجاج: - 2

      

 

 دم االمتثال:يرجى تحديد االتفاقية/ االتفاقيات المصدق عليها والتي هي موضوع االحتجاج بع - 3

 )يرجى أيضا  تحديد تاريخ/ تواريخ التصديق(

      

 

المدير العام لمكتب العمل الدولي عن الجانب الذي يُدّعى أّن الدولة  يرجى استخدام الخانة أدناه ]القابلة للتوسيع[ لتبليغ - 4

ل الفعلي لالتفاقية أو االتفاقيات المشار إليها عن ضمان االمتثاضمن صالحياتها العضو موضوع االحتجاج قّصرت فيه 

دعما   مالئمةمن دستور منظمة العمل الدولية. يرجى تقديم أي معلومات  24أعاله، مع اإلشارة تحديدا  إلى المادة 

 لالدعاءات التي تتقدمون بها.

      

 

https://www.ilo.org/global/standards/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/meetingdocument/wcm_041899.pdf
mailto:ilo.org@ACT/EMP
mailto:ilo.org@ACTRAV


 

 

54 NORMES-Handbook-Conventions-Recommendations-[NORME-201029-002]-Ar.docx 

 معلومات أخرى

أو آليات  المحاكم الوطنية )السيماالمسألة على السلطات الوطنية المختصة  إلى ما إذا كان قد جرى عرض اإلشارةيرجى  - 5

هذه  تما إذا كان أو( أو آليات تسوية النزاعات أمام منظمة العمل الدولية الممكن أن تتواجد في بلدكم االجتماعيالحوار 

وال يشكل استنفاد  المتبعة.اإلجراءات السلطات قد نظرت فيها. كما يرجى توفير أي معلومات بشأن وضع وحصيلة 

اإلجراءات الوطنية شرطا  أساسيا  لتقديم االحتجاج. غير أنه في بعض الحاالت، يمكن أن يسمح إجراء النظر في االحتجاج 

 انظر السؤال التالي: -بالتوفيق أو بتدابير أخرى على المستوى الوطني

      

 

على  منظمتكم ترغب في استكشاف إمكانية السعي إلى التوفيق أو إلى تدابير أخرى تإذا كان "1يرجى بيان ما يلي: " - 6

بتعليق النظر في حيثيات  التخصيصية الثالثيةأشهر من تاريخ قرار اللجنة  6المستوى الوطني لفترة زمنية محددة أقصاها 

قبل نهاية  اإلجراءتطلب منظمتكم استئناف ؛ ومع إمكانية أن االدعاءات )رهنا  بموافقة الحكومة، بغية معالجة االحتجاج

زيادة محدودة لفترة التعليق  الثالثيةتقرر اللجنة  هذه الفترة في حال فشل التوفيق أو غير ذلك من التدابير؛ ومع إمكانية أن

؛ االحتجاج(ي زمنية إضافية للنجاح في حل المسائل المثارة ف أو غير ذلك من التدابير فترة األوليفي حال استدعى التوفيق 

ترغبون في اللجوء إلى تدخل أو مساعدة تقنية من جانب المكتب  إذا كنتم إلى ما اإلشارةكذلك، يرجى  األمر"إذا كان  2"

 .العمال في هذا الصدد أو مجموعةالعمل  أصحاب مجموعةأو أمانتي 

      

 

العمل كم، قد خضعت سابقا  لبحث هيئات اإلشراف في منظمة يرجى اإلشارة إلى ما إذا كانت االدعاءات، حسب علم - 7

كان الجواب باإليجاب، يرجى اإلشارة إلى أي مدى تختلف أي ادعاءات مقدمة حاليا  عن  الدولية أو قدمت إليها؛ وإذا

 االدعاءات التي سبق بحثها أو تقديمها.

      

 

 


