الجزء  :1البحث عن معايير العمل الدولية والمعلومات والمواد ذات الصلة بالمعايير
بدء البحث
اذهب إلى موقع منظمة العمل الدولية على اإلنترنتwww.ilo.org :
انقر على "معايير العمل" على شريط القائمة األفقي

← انقر على " "NORMLEXعلى الجانب األيمن من الشاشة.

 NORMLEXهي قاعدة بيانات تقوم بجمع معلومات عن معايير العمل الدولية (مثل معلومات التصديق ،ومتطلبات إعداد التقارير ،والتعليقات من الجهات الرقابية
التابعة لمنظمة العمل الدولية ،وغير ذلك) وكذلك عن قوانين العمل الوطنية وقوانين األمن االجتماعي .وتشمل قاعدة البيانات أيضا ً لمحات عن الدول فيما يخص معايير
العمل الدولية.
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البحث عن المعلومات والمواد المتعلقة بمعايير العمل الدولية "خطوة بخطوة"
 -1نصوص معايير العمل الدولية
 البحث عن نص التفاقية منظمة العمل الدولية
اذهب إلى www.ilo.org
انقر على "معايير العمل"
ثم
← اختر " "C29تحت "االتفاقية والبروتوكول رقم" في المربع "المعايير حسب " على الجانب األيمن من الشاشة لعرض النص.
أو
اذهب إلى www.ilo.org
انقر على "معايير العمل"
ثم
← انقر على " "NORMLEXعلى الجانب األيمن من الشاشة ← انقر على "أدوات" على الجانب األيسر من الشاشة ← اختر " C029ـ اتفاقية العمل القسري،
( 1930رقم  ")29لعرض النص.
 البحث عن نص أي من بروتوكوالت منظمة العمل الدولية
اذهب إلى www.ilo.org
انقر على "معايير العمل"
ثم
← اختر " "P29تحت "االتفاقية والبروتوكول رقم" في المربع "المعايير حسب " على الجانب األيمن من الشاشة لعرض النص.
أو
اذهب إلى www.ilo.org
انقر على "معايير العمل"
ثم
← انقر على " "NORMLEXعلى الجانب األيمن من الشاشة ← انقر على "أدوات" على الجانب األيسر من الشاشة ← اختر " P029ـ بروتوكول عام 2014
بشأن اتفاقية العمل القسري "1930 ،لعرض النص.

 البحث عن نص أي من توصيات منظمة العمل الدولية
اذهب إلى www.ilo.org
انقر على "معايير العمل"
ثم
← اختر " "R203تحت "التوصية رقم" في المربع "المعايير حسب" على الجانب األيمن من الشاشة لعرض النص.
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أو
اذهب إلى www.ilo.org
انقر على "معايير العمل"
ثم
← انقر على " "NORMLEXعلى الجانب األيمن من الشاشة ← انقر على "أدوات" على الجانب األيسر من الشاشة ← اختر "R203ـ توصية العمل القسري
(التدابير التكميلية)( 2014 ،رقم  ")203تحت "التوصيات" لعرض النص.

 البحث عن نصوص لجميع معايير العمل الدولية بشأن موضوع محدد دون معرفة أرقام و/أو عناوين األدوات
اذهب إلى www.ilo.org
انقر على "معايير العمل"
ثم
← انقر على " "NORMLEXعلى الجانب األيمن من الشاشة ← انقر على "أدوات" على الجانب األيسر من الشاشة ← اختر "المعايير والتوصيات حسب
الموضوع والحالة" ـ حرك الفأرة لألسفل حتى تعثر على الموضوع الذي يهمك ← انقر على عنوان كل أداة في المجال الذي يهمك لعرض النص.
 -2لمحات عن الدول فيما يخص معايير العمل الدولية
 البحث عن االتفاقيات التي قامت دولتك بالتصديق عليها
← انقر على " "NORMLEXعلى الجانب األيمن من الشاشة ← انقر على "لمحات عن الدول" على الجانب األيسر من الشاشة ← حرك الفأرة لألسفل حتى
تعثر على اسم الدولة وقم باختيارها ← انقر على عنوان "إدراج جميع المصادقات" تحت "المصادقات" لعرض قائمة االتفاقيات التي تم التصديق عليها.
 البحث عن الجدول الزمني إلعداد التقارير لدولتك
اذهب إلى www.ilo.org
انقر على "معايير العمل"
ثم
← انقر على " "NORMLEXعلى الجانب األيمن من الشاشة ← انقر على "لمحات عن الدول" على الجانب األيسر أو األيمن من الشاشة ← حرك الفأرة لألسفل
حتى تعثر على اسم دولتك وقم باختيارها ← انقر على "الجدول الزمني إلعداد التقارير بشأن االتفاقيات التي تم التصديق عليها على مدار  5سنوات والرد على
تعليقات لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات" تحت "وضعية الدولة فيما يتعلق بالتزامات إعداد التقارير" لعرض قائمة االتفاقيات التي تمت المصادقة
عليها.


البحث عن التعليقات المؤجلة للجنة الخبراء والتي يجب على التقارير المقدمة من دولتك الرد عليها

تشكيل لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات واختصاصاتها ودورها
تأسست لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات عام  1926وتتألف من  20عضواً مستقالً ،وهي الجهة المسؤولة عن فحص امتثال الدول األعضاء لالتفاقيات والتوصيات،
وتقوم بإجراء الفحص على أساس التقارير التي ترسلها الحكومات والمالحظات التي يقدمها الشركاء االجتماعيون على أساس دوري .وتنعقد لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات
والتوصيات مرة واحدة في العام في جنيف.
وعند االنتهاء من عملها ،تقدم لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات تقريرها إلى مؤتمر العمل الدولي :يتضمن المجلد األول تقريرها العام ومالحظاتها المتعلقة بدول محددة
(التقرير الثالث (الجزء ))1A؛ ويضم المجلد الثاني استبياناً عاماً حول موضوع معين ورد في واحدة أو أكثر من االتفاقيات والتوصيات (التقرير الثالث (الجزء .))1B
المالحظات والطلبات المباشرة للجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات
تقيم لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات ـ من خالل مالحظاتها ـ مدى تطبيق االتفاقيات المصدق عليها ،من منظور القانون والممارسة العملية ،في الدول األعضاء في
منظمة العمل الدولية .ووفقا لذلك ،تحدد مالحظات لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات التي ال يتفق فيها القانون والممارسة العملية في دولة ما مع االتفاقية المصدق
عليها ،وتقوم بصياغة توصيات تتيح لهذه الدولة احترام التزاماتها الدولية بالكامل .ويمكن للجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات ـ من خالل مالحظاتها ـ أيضاً أن تعبر عن
ارتياحها/اهتمامها فيما يتعلق بالتدابير التي اتخذتها الدولة لتنفيذ االتفاقية المصدق عليها.
وتتناول الطلبات المباشرة ،الموجهة بصورة مباشرة إلى الحكومة المعنية ،األسئلة ذات الطبيعة الفنية؛ وتستهدف الحصول على مزيد من المعلومات حول التشريعات والتدابير المتخذة
لالمتثال لمعايير العمل الدولية ،أو تقديم تفسيرات بشأن القضايا المذكورة في التقارير الحكومية.

اذهب إلى www.ilo.org
انقر على "معايير العمل"
ثم
← انقر على " "NORMLEXعلى الجانب األيمن من الشاشة ← انقر على "لمحات عن الدول" على الجانب األيسر أو األيمن من الشاشة واختر دولتك ← حرك
الفأرة لألسفل حتى تعثر على "التعليقات المعتمدة من لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات" تحت "وضعية الدولة بشأن التزامات إعداد التقارير " ←
انقر على رقم األداة التي يشير إليها تعليق لجنة الخبراء (المالحظة والطلب المباشر) لعرض النص.

 الوصول إلى المالحظات الفردية للجنة المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير بشأن دولتك ،إن وجدت.
تشكيل لجنة المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير واختصاصاتها ودورها
لجنة المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير هي لجنة دائمة تابعة لمؤتمر العمل الدولي ،وتتألف من مثلين للحكومات وأرباب العمل والعمال.
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ويتمثل الد ور الرئيسي للجنة المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير في مراقبة تطبيق الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية لالتفاقيات التي صادقت عليها .وللقيام بذلك ،تعقد لجنة المؤتمر
المعنية بتطبيق المعايير مناقشات على أساس التقرير السنوي الصادر عن لجنة الخبراء .وتقدم لجنة المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير ـ في ختام أعمالها ـ تقريراً إلى الجلسة العامة
للمؤتمر .ويشتمل الجزء الثاني من الوثيقة على حاالت عدم تطبيق االتفاقيات والتي ترى لجنة المؤتمر بأنها تتطلب اهتماماً خاصاً .وتقوم لجنة المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير بدعوة
الحكومات المعنية لمناقشتها في اإلجراءات التي اتخذتها وتقديم معلومات محددة عن القضية المطروحة ،كما تقوم في العادة بصياغة استنتاجات تدعو الحكومات إلى اتخاذ تدابير محددة
لحل مشكلة أو لقبول بعثات منظمة العمل الدولية أو المساعدة الفنية المقدمة من قبلها.

اذهب إلى www.ilo.org
انقر على "معايير العمل"
ثم
← انقر على " "NORMLEXعلى الجانب األيمن من الشاشة ← انقر على "لمحات عن الدول" على الجانب األيسر أو األيمن من الشاشة واختر دولتك ← حرك
الفأرة لألسفل حتى تعثر على "تعليقات لجنة المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير" تحت "التعليقات عن الدولة من قبل الجهات الرقابية المعتمدة عام  ← "2014اختر
العام (األعوام) في المربع على الجانب األيمن من الشاشة ← انقر على الحالة الفردية للوصول إلى المالحظات الفردية للجنة المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير.
 البحث عن قائمة المالحظات المقدمة من منظمات أرباب العمل والعمال بشأن تطبيق االتفاقيات التي صادقت عليها دولتك.
اذهب إلى www.ilo.org
انقر على "معايير العمل"
ثم
← انقر على " "NORMLEXعلى الجانب األيمن من الشاشة ← انقر على "لمحات عن الدول" على الجانب األيسر أو األيمن من الشاشة واختر دولتك ← حرك
الفأرة لألسفل حتى تعثر على "المالحظات المقدمة من منظمات أرباب العمل والعمال (المادة  ← ")23انقر على "االتفاقيات المصدق عليها" لعرض القائمة.
 البحث عن قائمة المالحظات المقدمة من منظمات أرباب العمل والعمال بشأن االتفاقيات واالتفاقيات التي لم تصدق عليها دولتك.
اذهب إلى www.ilo.org
انقر على "معايير العمل"
ثم
← انقر على " "NORMLEXعلى الجانب األيمن من الشاشة ← انقر على "لمحات عن الدول" على الجانب األيسر أو األيمن من الشاشة واختر دولتك ← حرك
الفأرة لألسفل حتى تعثر على "المالحظات المقدمة من منظمات أرباب العمل والعمال (المادة  ← ")23انقر على "االتفاقيات والتوصيات غير المصدق عليها
(المسوح العامة)" لعرض القائمة.

 البحث عما إذا كانت دولتك موضوع بالغ بموجب المادة  24من دستور منظمة العمل الدولية و/أو شكوى بموجب المادة  26من دستور منظمة العمل الدولية
البالغات بموجب المادة  24من دستور منظمة العمل الدولية
يخضع إجراء تقديم بالغات للمادتين  24و 25من دستور منظمة العمل الدولية ،ويمنح هذا اإلجراء منظمات أرباب العمل ومنظمات العمال الحق في تقديم بالغ للهيئة الحاكمة ضد أي
دولة عضو ترى هذه المنظمات أنها "فشلت في التقيد من أية جانب باالمتثال الفعال بأي اتفاقية تكون طرفاً فيها ضمن نطاق اختصاصاتها" .ويمكن للهيئة الحاكمة تشكيل لجنة ثالثية
مكونة من ثالثة أعضاء لدراسة البالغ والرد المقدم من الحكومة.
ويتضمن التقرير الذي ترفعه اللجنة للهيئة الحاكمة الجوانب القانونية للقضية ،ويتناول المعلومات المقدمة ،ويقدم مجموع من التوصيات .وإذا تم اعتبار رد الحكومة غير مرض ،يحق
للهيئة الحاكمة نشر البالغ والرد .إذا كان البالغ متعلقاً بتطبيق االتفاقيتين رقم  87أو ،98يتم عادةً الرجوع إلى لجنة الحرية النقابية للدراسة والفحص.
الشكاوى بموجب المادة  26من دستور منظمة العمل الدولية
يخضع إجراء الشكاوى للمواد من  26إلى  34من دستور منظمة العمل الدولية .وكان الهدف من اإلجراء في المقام األول هو تسوية النزاعات بين الدول األعضاء ،ومن ذلك على سبيل
المثال شكوى دولة من عدم امتثال دولة أخرى التفاقية صادقت كال الدولتين عليها .ومع ذلك ،تم تمديد الحق في تقديم الشكاوى إلى ممثلي المؤتمرات .ويجوز للهيئة الحاكمة أيضاً
استخدام اإلجراء بصفة رسمية ،كما يحق لها ،بعد تقديم الشكوى ،تشكيل لجنة للتحقيق.
وتتولى لجنة التحقيق ،التي تتألف من ثالثة أعضاء مستقلين ،المسؤولية عن إجراء تحقيق كامل في الشكوى ،للتحقق من كافة وقائع الحالة وتقديم تقرير يتضمن توصياتها بشأن التدابير
الواجب اتخاذها للرد على الشكوى.
ويتم بعد ذلك تقديم تقرير لجنة التحقيق إلى الهيئة الحاكمة .ويجب على الحكومة في غضون ثالثة أشهر إحالة التقرير للمدير العام لمنظمة العمل الدولية لمعرفة ما إذا كان سيتم قبول
التوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق أم ال .وفي حالة عدم قبول المدير العام لهذه التوصيات ،يجوز عرض النزاع على محكمة العدل الدولية ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.

اذهب إلى www.ilo.org
انقر على "معايير العمل"
ثم
← انقر على " "NORMLEXعلى الجانب األيمن من الشاشة ← انقر على "لمحات عن الدول" على الجانب األيسر أو األيمن من الشاشة واختر دولتك ← حرك
الفأرة لألسفل حتى تعثر على "الشكاوى (المادة  ")26و/أو "البالغات (المادة  )24ضمن "إجراءات الشكاوى" ← انقر على نوع إجراء الشكوى الذي يحظى
باهتمامك للحصول على القائمة الكاملة وللوصول إلى التقارير الصادرة عن الجهات الرقابية ،إن وجدت.
 البحث عما إذا تم عرض الحاالت على لجنة الحرية النقابية (سوا ًء كانت قيد العرض ،أو في مرحلة المتابعة ،أو تم إغالقها) بشأن دولتك أم ال.
تشكيل لجنة الحرية النقابية واختصاصاتها ودورها
تأسست لجنة الحرية النقابية عام  1951وتضطلع بالمسؤولية عن دراسة الشكاوى المتعلقة بانت هاكات حرية إنشاء النقابات ،سواء صدقت الدولة المعنية على االتفاقيات ذات الصلة أم ال.
وتعد لجنة الحرية النقابية بمثابة لجنة هيئة حاكمة ،وتتألف من رئيس مستقل وثالثة ممثلين لكل من الحكومات وأرباب العمل والعمال .ويجوز تقديم الشكاوى ضد أي دولة عضو من قبل
الحكومات أو منظمات أرباب العمل أو منظمات العمال .وإذا قررت لجنة الحرية النقابية استقبال الحالة ،تتولى اللجنة تحديد الحقائق بالتعاون مع الحكومة المعنية .إذا اكتشفت اللجنة
انتهاكاً لمبادئ الحرية النقابية ،فإنها تصدر تقريراً من خالل الهيئة الحاكمة وتقدم توصيات بشأن الكيفية التي يمكن معالجة الوضع بها .وقد قامت اللجنة منذ تأسيسها بدراسة ما يقرب من
 3000حالة ،واستطاعت في هذا الصدد وضع مجموعة كاملة ومتكاملة من مبادئ الحرية النقابية والمفاوضات الجماعية ،استنادا إلى أحكام صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة.

اذهب إلى www.ilo.org
انقر على "معايير العمل"
ثم
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← انقر على " "NORMLEXعلى الجانب األيمن من الشاشة ← انقر على "لمحات عن الدول" على الجانب األيسر أو األيمن من الشاشة واختر دولتك ← حرك
الفأرة لألسفل حتى تعثر على "حاالت الحرية النقابية" تحت "إجراءات الشكاوى" ← انقر على نوع الحالة ،إن وجدت( ،سوا ًء كانت قيد العرض ،أو في مرحلة
المتابعة ،أو تم إغالقها) لعرض القائمة ومن ثم الوصول إليها.
 -3نماذج التقارير
 البحث عن نماذج التقارير للمادة 19
اذهب إلى www.ilo.org
انقر على "معايير العمل"
ثم
← انقر على " "NORMLEXعلى الجانب األيمن من الشاشة ← انقر على "إعداد التقارير الدورية" على الجانب األيسر من الشاشة ،ثم اختر "قائمة نماذج
التقارير" من القائمة المعروضة ← انقر على "نموذج التقرير ( ")pdf-357knتحت " نماذج التقارير للمادة  "2016: 19لتحميل نموذج التقرير.
 البحث عن نماذج التقارير للمادة 22
اذهب إلى www.ilo.org
انقر على "معايير العمل"
ثم
← انقر على " "NORMLEXعلى الجانب األيمن من الشاشة ← انقر على "إعداد التقارير الدورية" على الجانب األيسر من الشاشة ،ثم اختر "قائمة نماذج
التقارير" من القائمة المعروضة ← حرك الفأرة لألسفل حتى تعثر على االتفاقية والتي يجب عليك إعداد التقارير بشأنها تحت " نماذج التقارير للمادة  ← " 22انقر
على حجم ملف  pdfعلى الجانب األيمن من الشاشة لتحميل نموذج التقرير بشأن تطبيق االتفاقية.
 -4تقارير ووثائق الجهات الرقابية لمنظمة العمل الدولية
 الوصول إلى أحدث تقرير للجنة الخبراء والذين يتضمن مالحظاتها بشأن دول محددة
اذهب إلى www.ilo.org
انقر على "معايير العمل"
ثم
← انقر على "تقرير لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات لعام  "2016ضمن "الجهات واإلجراءات الرقابية" ← انقر على حجم ملف  pdfباللغة
اإلنجليزية لعرض النص.
مالحظة :صدر للتو تقرير عام  2016والذي يتضمن مالحظات بشأن دول محددة .ويضم التقرير مؤشرات التعليقات المصنفة حسب االتفاقية وحسب الدولة.
الوصول إلى أحدث استبيان عام أجرته لجنة الخبراء
االستبيانات العامة التي أجرتها لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات
تنشر لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات كل عام دراسة معمقة حول القوانين الوطنية للدول األعضاء في منظمة العمل الدولية وممارساتها بشأن موضوع محدد تختاره
الهيئة الحاكمة .وتجرى االستبيانات العامة على أساس التقارير التي يتم تلقيها من الدول األعضاء والمالحظات التي يقدمها الشركاء االجتماعيون .وتتيح هذه االستبيانات للجنة الخبراء
دراسة آثار االتفاقيات والتوصيات ،وتحليل الصعوبات التي حددتها الحكومات فيما يتعلق بتطبيقها ،وتحديد وسائل التغلب عليها.
وتغطي االستبيانات العامة مجموعة واسعة من الموضوعات ،مثل الحماية ضد الفصل التعسفي ( ،)1995والتأهيل المهني للمعوقين وتوظيفهم ( ،)1998والعمال المهاجرين (،)1999
والمشاورات الثالثية ( ،)2000وعمل المرأة الليلي في المنشآت الصناعية ( ،)2001والعمل في الموانئ ( ،)2002واألجور ( ،)2003وساعات العمل ( ،)2005وتفتيش العمل
( ،)2006وشروط العمل ( ،)2008والسالمة والصحة المهنية ( ،)2009وآليات التشغيل ( ،)2010والضمان االجتماعي ( ،)2011واالتفاقيات األساسية ( ،) 2012وعالقات العمل
والمفاوضات الجماعية في القطاع العام ( ،)2013وأدوات تثبيت الحد األدنى لألجور ،)2014( ،والحق في تكوين النقابات ومنظمات العمال الريفيين ( )2015وصكوك العمال
المهاجرين (.)2016

اذهب إلى www.ilo.org
انقر على "معايير العمل"
ثم
← انقر على "االستبيان العام بشأن أدوات الحق في تكوين النقابات ومنظمات العمال الريفيين" ← انقر على حجم ملف  pdfباللغة اإلنجليزية لعرض النص.
 الوصول إلى أحدث تقرير للجنة المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير
اذهب إلى www.ilo.org
انقر على "معايير العمل"
ثم
← انقر على "تقرير لجنة المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير لعام  "2015تحت "الجهات واإلجراءات الرقابية" ← انقر على حجم ملف  pdfباللغة اإلنجليزية لعرض
النص.
مالحظة :ينقسم التقرير إلى جزأين :يتض من الجزء األول التقرير العام ،ويشتمل الجزء الثاني على مناقشات حول امتثال دول محددة مع التزاماتها المتعلقة بالمعايير.
 الوصول إلى أحدث تقرير للجنة الحرية النقابية
اذهب إلى www.ilo.org
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انقر على "معايير العمل"
ثم
← انقر على "التقرير رقم  376للجنة الحرية النقابية (نوفمبر  ")2015تحت "الجهات واإلجراءات الرقابية" ← انقر على حجم ملف  pdfباللغة اإلنجليزية لعرض
النص.
 الوصول إلى مخطط قرارات ومبادئ لجنة الحرية النقابية
مخطط قرارات ومبادئ لجنة الحرية النقابية
يجمع هذا المخطط ويلخص ا لمبادئ التي أعدتها لجنة الحرية النقابية عبر العديد من قراراتها المختلفة .ويضم المخطط جميع المسائل القانونية التي عبرت لجنة الحرية النقابية عنها ،مثل
الحقوق النقابية والحريات المدنية؛ وحق العمال وأصح اب العمل ،دون تمييز من أي نوع ،في إنشاء منظمات بدون ترخيص مسبق؛ وحق العمال وأرباب العمل في حرية إنشاء
المنظمات التي يختارونها واالنضمام إليها؛ والحق في اإلضراب.

اذهب إلى www.ilo.org
انقر على "معايير العمل"
ثم
← انقر على "الموارد واإلصدارات المعلوماتية" على الجانب األيسر من الشاشة ← انقر على "اإلصدارات" على الجانب األيسر من الشاشة ← حرك الفأرة
لألسفل حتى تعثر على "الحرية النقابية ـ مخطط قرارات ومبادئ لجنة الحرية النقابية التابعة للهيئة الحاكمة لمنظمة العمل الدولية .اإلصدار الخامس (منقح)،
 ،"2006تحت "الحرية النقابية" ← انقر على حجم ملف  pdfباللغة اإلنجليزية لعرض النص.
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الجزء  :2البحث عن وثائق وقرارات الكيانات الرئيسة التابعة لمنظمة العمل الدولية
بدأ البحث
← اذهب إلى موقع منظمة العمل الدولية على اإلنترنت ← www.ilo.org :انقر على "االجتماعات والفعاليات" على شريط القائمة األفقي

البحث عن الوثائق والقرارات "خطوة بخطوة"
 -1وثائق وقرارات مؤتمر العمل الدولي
مؤتمر العمل الدولي
ي عقد اجتماع الدول األعضاء بمنظمة العمل الدولية في مؤتمر العمل الدولي في جنيف بسويسرا في شهر يونيو من كل عام ،ويتم تمثيل كل دولة من الدول األعضاء بوف ٍد يتكون من
ممثِّليْن عن الحكومة ،وممثل عن أرباب العمل ،وممثل عن العمال ،ومستشاريهم المعنيين .ويتمتع كل ممثل بالحقوق ذاتها ،ويمكنهم جميعاً التعبير عن أنفسهم بحرية والتصويت كل
حسب رغبته.
وتتمثل المهام الرئيسة لمؤتمر العمل الدولي فيما يلي:
 صياغة واعتماد معايير العمل الدولية في شكل اتفاقيات وتوصيات؛ اإلشراف على تطبيق االتفاقيات والتوصيات على المستوى الوطني من خالل دراسة التقارير التي يتعين على الحكومات تقديمها؛ توفير منتدى لمناقشة القضايا االجتماعية وقضايا العمل ذات األهمية للعالم بأجمعه في ظل جو من الحرية؛ اعتماد القرارات التي توفر مبادئ توجيهية محددة للسياسة العامة لمنظمة العمل الدولية وأنشطتها في المستقبل؛ -اعتماد برنامج العمل لمنظمة العمل الدولية وميزانيتها كل عامين ،والتي يتم تمويلها من قبل الدول األعضاء.

 البحث عن التقارير المقدمة في مؤتمر العمل الدولي
اذهب إلى www.ilo.org
انقر على "االجتماعات والفعاليات" على شريط القائمة األفقي
ثم
← انقر على " مؤتمر العمل الدولي" على الجانب األيسر من الشاشة ← حرك الفأرة لألسفل للعثور على رقم "الجلسة" محل اهتمامك على الجانب األيسر من
الشاشة وقم باختيارها ← انقر على "التقارير المقدمة للمؤتمر" في المربع "التقارير والوثائق الرئيسة" على الجانب األيسر من الشاشة ،ثم انقر على نوع الوثيقة التي
تبحث عنها.
 ابحث عن السجالت المؤقتة لمؤتمر العمل الدولي
اذهب إلى www.ilo.org
انقر على "االجتماعات والفعاليات" على شريط القائمة األفقي
ثم
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← انقر على " مؤتمر العمل الدولي" على الجانب األيسر من الشاشة ← حرك الفأرة لألسفل للعثور على رقم "الجلسة" محل اهتمامك على الجانب األيسر من
الشاشة وقم باختيارها ← انقر على "السجالت المؤقتة " في المربع "التقارير والوثائق الرئيسة" على الجانب األيسر من الشاشة ،ثم انقر على نوع الوثيقة التي تبحث
عنها.
 البحث عن النصوص المعتمدة من مؤتمر العمل الدولي ،بما في ذلك معايير العمل الدولية
اذهب إلى www.ilo.org
انقر على "االجتماعات والفعاليات" على شريط القائمة األفقي
ثم
← انقر على " مؤتمر العمل الدولي" على الجانب األيسر من الشاشة ← حرك الفأرة لألسفل للعثور على رقم "الجلسة" محل اهتمامك على الجانب األيسر من
الشاشة وقم باختيارها ← انقر على "النصوص المعتمدة من قبل مؤتمر العمل الدولي " في المربع "التقارير والوثائق الرئيسة" على الجانب األيسر من الشاشة ،ثم
انقر على نوع الوثيقة التي تبحث عنها.
ملحوظة :يمكنك في هذه الصفحات االلكترونية العثور على وثائق وقرارات مؤتمر العمل الدولي بدءاً من الجلسة رقم ( 85يونيو )1997
 -2وثائق وقرارات الهيئة الحاكمة
الهيئة الحاكمة
الهيئة الحاكمة هي الهيئة التنفيذية لمنظمة العمل الدولية ،وتعقد اجتماعها ثالث مرات في العام في مارس ويونيو ونوفمبر ،وتضطلع بالمسؤولية عن اتخاذ القرارات المتعلقة بسياسة
منظمة العمل الدولية وجدول أعمال مؤتمر العمل الدولي ،والمصادقة على برنامج وميزانية المنظمة لتقديمها إلى مؤتمر العمل الدولي ،هذا فضالً عن انتخاب المدير العام.
وتتألف اللجنة من  56عضواً اسمياً ( 28حكومة ،و 14رب عمل ،و 14عامالً) و 66عضواً عامالً ( 28حكومة ،و 19رب عمل ،و 19عامالً) .وتشغل الدول ذات األهمية الصناعية
الكبرى (البرازيل ،والصين ،وفرنسا ،وألمانيا ،والهند ،وإيطاليا ،واليابان ،وروسيا ،والمملكة المتحدة ،والواليات المتحدة األمريكية) عشرة من مقاعد الحكومة االسمية بشكل دائم ،
ويجري انتخاب أعضاء الحكومة اآلخرين خالل مؤتمر العمل الدولي كل ثالثة أعوام (عقدت االنتخابات األخيرة في شهر يونيو  ،)2014كما يجري انتخاب األعضاء من أرباب العمل
والعمال بصفتهم الشخصية.

 البحث عن وثائق الهيئة الحاكمة
اذهب إلى www.ilo.org
انقر على "االجتماعات والفعاليات" على شريط القائمة األفقي
ثم
← انقر على "الهيئة الحاكمة" على الجانب األيسر من الشاشة ← انقر على "الجلسات" على الجانب األيسر من الشاشة ← حرك الفأرة لألسفل للعثور على رقم
الجلسة محل اهتمامك وقم باختيارها للوصول إلى الوثائق ذات الصلة بالجلسة.
 البحث عن قرارات الهيئة الحاكمة
اذهب إلى www.ilo.org
انقر على "االجتماعات والفعاليات" على شريط القائمة األفقي
ثم
← انقر على "الهيئة الحاكمة" على الجانب األيسر من الشاشة ← انقر على "القرارات ومحاضر االجتماع" على الجانب األيسر من الشاشة ← حرك الفأرة لألسفل
للعثور على رقم الجلسة محل اهتمامك وقم باختيارها للوصول إلى القرارات التي جرى اتخاذها خالل الجلسة.
ملحوظة :يمكنك في هذه الصفحات االلكترونية العثور على وثائق الهيئة الحاكمة بدءاً من الجلسة رقم ( 267نوفمبر  .)1996ويمكن الوصول إلى القرارات بدءاً من
قرارات جلسة الهيئة الحاكمة رقم ( 287يونيو .)2003

مالحظة للقارئ :تم تصميم وإعداد هذا الدليل باالستعانة بمعايير العمل الدولية وبرنامج الحقوق في العمل والمساواة ببين الجنسين التابع لمركز التدريب الدولي التابع
لمنظمة العمل الدولية ألغراض تدريبية.
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