
 
 أن بشدوليةالعمل ال منظمة إعالن

 ‘‘ ىف العمل يةساساملبادئ واحلقوق األ’’
 نين اعتمده مؤمتر العمل الدويل ىف دورته السادسة والثامذيومتابعته ال

 ١٩٩٨يونيه /نا حزير١٨علن اختتامها ىف أ عقدت ىف جنيف ويالت
 
 
 

الظروف  توفري أجل  منأسايسإقامة العدالة االجتامعية هي أمر  أنقتناع بًالعمل الدولية قائام عىل اإل منظمة شاءنإ كانملا 
  دائم;يالكفيلة بتحقيق سالم عامل

 
مما يؤكد ,  واجتثاث الفقرجتامعي العدالة والتقدم االنًيا ولكنه غري كاف يف حد ذاته لضامأساسًمرا أ قتصادي النمو االكانوملا 

  واملؤسسات الديمقراطيه;العدالة وبتعزيز ة وطيدةيج لسياسات اجتامعي بالرتودوليةالعمل ال منظمة تقوم أن إىلاحلاجه 
 

 ي وقت مىض بتوظيف مجيع وسائلها من النشاط املعياري أكثر من أاآلنتقوم  أن العمل الدولية منظمة  من واجبكانوملا 
تعزز  أن نظروف العمل, بغية ضام ويوال سيام العاملة والتدريب املهن التقني والبحوث يف سائر ميادين اختصاصها تعاونوال

 قامة تنميه واسعة القاعدة ومستدامة;إ أجلوذلك من  ,السياسات االقتصادية واالجتامعية
 

 والنمو جتامعي بني التقدم االة لتحقيق املواكبسعي الإطار يف العمل يكتسب يف يةساس املبادئ واحلقوق األن ضامكانوملا 
ن التكافؤ يف الفرص  مأساس املطالبة بحرية وعىل يةكانإمهم فسأن يضمن للمعنيني إذ,  وداللة متميزتني, أمهيةقتصادياال

  ؛ ما يتمتعون به من طاقات برشية كامنةأقىصكام يضمن هلم حتقيق ,  يف الثروات التى اسهموا يف حتقيقهاةبمشاركة عادل

 
 هذه املعايري معاجلةرها بوضع معايري العمل الدولية والعمل الدولية هي املنظمة الدولية املنوطة بموجب دستو منظمة تكانوملا 
عن مبادئها  ً يف الغمل بصفتها تعبريايةساس عامليني يف جمال تعزيز احلقوق األإقرار تتمتع بدعم وهيو,  بذلكختصة امليئةواهل
 ;يةساساأل

 



عادة التأكيد عىل ثبات املبادئ واحلقوق إ إىل  املتبادلقتصاديت هناك حاجة ماسة وملحة يف وضع يتزايد فيه االعتامد االكان وملا 
 ; تعزيز تطبيقها عىل الصعيد العامليإىلاملضمنة يف دستور املنظمة و

 
نإف  :دويل مؤمتر العمل ال

 

 : يذكر− ١
وق رادهتا املبادئ واحلقإ املنظمة بملء إىلضاممها أنب,  قد قبلت بمجموعهادوليةالعمل ال منظمة  يفعضاء الدول األأنب) أ(

هداف العامة للمنظمة بكل الوسائل املتوفرة ا تعهدت بالعمل عىل حتقيق األأهنو,  فيالدلفياإعالنالواردة يف دستور املنظمة وىف 
  ؛لدهيا وبام يتمشى مع الظروف اخلاصه بكل منها

 
ا أهن يقر بييات الت هذه املبادئ واحلقوق قد ترمجت وطورت عىل شكل حقوق والتزامات حمددة يف عدد من االتفاقأنب) ب(

 . خارجهاأوالعمل الدولية  منظمة , سواء داخليةأساساتفاقيات 
 
 أن املنظمة, بإىلتامئها ناملزمة بمجرد ,  مل تكن صدقت عىل االتفاقيات موضوع البحثأن, وعضاءمجيع الدول األ أن ُ يعلن− ٢

ً ووفقا ملا ينص ة حسنة تعززها وحتققها بنيأنتفاقيات و التي تشكل موضوع هذه االيةساسحترتم املبادئ املتعلقة باحلقوق األ
  :هيعليه الدستور و

( ;ضة اجلامعيةوا بحق املف الفعيلقراراحلرية النقابية واإل)  أ
( ي;لزام اإلأو يع أشكال العمل اجلربالقضاء عىل مجي)  ب
( ل; وطفاعىل عمل األ  القضاء الفعىل)  ج

 .خدام واملهنةستالقضاء عىل التمييز يف اال  ) د(
 
 حتقيق أجلوذلك من , ستجابة ملتطلباهتا القائمة واملعلنةا فيها عضاء يقر بااللتزام املرتتب عىل املنظمة بمساعدة الدول األ− ٣

ية بام يف ذلك تعبئة املوارد اخلارجية نامثل ملواردها الدستورية والعملية وموارد امليزستخدام األهداف من خالل االهذه األ
 ١٢العمل الدولية معها عالقات بمقىض املادة  منظمة خر التى تقيم خالل تشجيع املنظامت الدولية األ ومنيم اخلارجوالدع

 :وذلك , من دستورها عىل دعم هذه اجلهود
( ا; وتطبيقهيةساس االتفاقيات األستشارية بغية تعزيز التصديق عىل واخلدمات اإلي التقنتعاونبتقديم ال)  أ
 عىل مجيعها يف أو التصديق عىل بعض هذه االتفاقيات نآل مل يكن يف وسعها حتى اي التعضاء الدول األمساعدة)  ب(

يات وتعزيز هذه  تشكل موضوع هذه االتفاقي التيةساسحرتام املبادئ املتعلقة باحلقوق األا أجلاجلهود التى تبذهلا من 
 ; املبادئ وحتقيقها
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( .للتنمية االقتصادية واالجتامعية توفري مناخ مالئم إىلهم الرامية  يف جهودعضاءبمساعدة الدول األو)  ج
 
َ تنفيذا كامال وفقا للطرائق املبينة يف املرفق الالحق العالنيقرر إقامة أية متابعة تروجيية موثوقة وفعالة لتنفيذ هذا اإل − ٤  ذيًً
 ;عالنرب جزءا ال يتجزأ من هذا اإليعت

 
 وال يف متابعته ما يمكن عالن ليس هناك يف هذا اإلهأنخدام معايري لغايات جتارية محائية و ال جيوز استهأنيشدد عىل  − ٥

حوال التشكيك يف امليزة النسبية  ال يمكن بأ حال من األهأنًوفضال عن ذلك ف,  استخدامه ملثل هذه الغاياتأواالستشهاد به 
 . ومتابعتهعالن هذا اإلأساس عىل ناألي بلد من البلد

 
 

 عالنعة اإلمتاب
 

 اهلدف العام: ًال أو
 

ة لتعزيز املبادئ واحلقوق م يف املنظعضاءًهدف املتابعة التى يرد وصفها تاليا هو تشجيع اجلهود التى تبذهلا الدول األ أن   .١
 . من جديدعالنيؤكد عليها هذا اإل فيالدليفا والتى إعالن املرسخة يف دستور منظمة العمل الدولية وىف يةساساأل

 
تكون  أن  يتسم بطابع تروجيي بحت متهد هذه املتابعة السبيل أمام حتديات املجاالت التى يمكنذيًومتشيا مع هذا اهلدف ال  .٢

وذلك .  جمدية بالفعلي التقنتعاون الناشتطها يف ميدأن فيها من خالل عضاءمساعدة منظمة العمل الدولية للدول األ
ا تعيق سري أهنكام , رشافية القائمةل هذه املتابعة بديال لآلليات اإل وال تشكيةساس األملساعدهتاعىل تطبيق املبادئ واحلقوق

 هذه إطارعاد فحصها يف  يأوتفحص  أن ضاع اخلاصة التى تقع ضمن نطاق هذه اآلليات ال يمكنو األأنوبالتايل ف, عملها
 .املتابعة

 
ولن تقتىض املتابعة السنوية لإلتفاقيات غري املصدقة , ًات قائمة أصالراءإج إىل ناًشقي هذه املتابعة املوصوفني تاليا يستند أن  .٣

 أن يف حني,  من الدستور١٩من املادة ) هـ (٥سو تعديالت يسرية عىل طرائق التطبيق احلالية الواردة يف الفقرة الفرعية 
 .للدستورًات املنفذة وفقا جراءإل سيستخدم للحصول عىل أفضل النتائج من ايالتقرير العامل
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: يا ناث  غري املصدقةيةساساملتابعة السنوية لإلتفاقيات األ
 

  الغاية والنطاق−ألف 
 

 تبذهلا الدول التى مل تصدق بعد عىل مجيع االتفاقيات ذي استعراض سنو للجهود الجراء إتاحة الفرصة إلهيالغاية     .١
 جيري مرة واحدة كل أربع ذيات مبسطة حتل االستعراض الاءإجروذلك عن طريق , عالن والتى تتامشى مع هذا اإليةساساأل

  .١٩٩٥ عام دارةسنوات والذي أقره جملس اإل
 .عالن املحددة يف اإليةساسوق األربع للمبادئ واحلق يف كل سنة من السنوات الفئات األستغطى املتابعة   .٢
 

  الطرائق–باء 
 

وستوضح ,  من الدستور١٩من املادة ) هـ (٥ بمقتىض الفقرة الفرعية عضاءلدول األ التقارير املطلوبة من اإىلتستند املتابعة    .١
ني وممارسات ناتكون قد طرأت عىل قو أن ج التقارير بطريقة تسمح باحلصول عىل معلومات عن أية تغريات يمكنذنام

 من الدستور ٢٣بار الواجب للامدة مع إيالء االعت, يةساس أكثر من االتفاقيات األأواحلكومات التى مل تصدق عىل اتفاقية 
 .وللامرسة القائمة

 .ً باستعراض هذه التقارير وفقا لتصنيف املكتب هلا دارةيقوم جملس اإل   .٢
 أية إىلظار نا اسرتعاء األأهن جمموعة خرباء وضع مقدمة للتقارير املصنفة عىل هذا النحو من شإىليطلب  أن يمكن للمكتب   .٣
 . تعيني جمموعة اخلرباء املذكورة هبذه الغاية دارةًسة أكثر تعمقا, ويتوىل جملس اإلب قد تستدعى دراناجو
 غري عضاء إلتاحة املجال أمام الدول األدارةات احلالية املتبعة يف جملس اإلجراء تعديالت عىل اإلإجراءينبغى النظر يف   .٤

 مفيدة الستكامل املعلومات أوا الزمة أهنمناقشات هذا املجلس يضاحات التي قد يبدو أثناء  لتقديم اإلدارةاملمثلة يف جملس اإل
 .سبندة يف تقاريرها بالطريقة األالوار

 
 التقرير العاملي: ًثالثا 

 

  الغاية والنطاق−ألف 
 

 متت  بناء عىل مايةساسيقدم صورة شاملة وديناميكية لكل فئة من فئات املبادئ واحلقوق األ أن تتمثل غاية هذا التقرير يف  .١
وحتديد ,  لتقييم فعالية املساعدة التى تقرتحها املنظمةأساس يكون بمثابة أنو, ربع السابقةمالحظته يف فرتة السنوات األ

 حشد املوارد الداخلية إىل بشكل خاص ي يرمذي الي التقنتعاونلويات بالنسبة للفرتة الالحقة عىل شكل خطط عمل للواأل
  .اواخلارجية الالزمة لتنفيذه

 .  كل سنة بالتعاقبيةساس هذا التقرير فئة واحدة من الفئات األربع للمبادئ واحلقوق األيسيغط  .٢
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  الطرائق− باء 
 املعلومات التى يتم مجعها أو املعلومات الرسمية إىل املدير العام وباالستناد ة وضع هذا التقرير حتت مسئولييسيجر  .١

سيستند هذا التقرير بوجه خاص , يهساس التى مل تصدق عىل االتفاقيات األنالنسبه للبلد, وباةات القائمجراءًوتقييمها وفقا لإل
ما بالنسبه للدول التى صدقت عىل االتفاقيات موضوع البحث فسيستند هذا أًفا, أنليها إ املشار ة استنتاجات املتابعه السنويإىل

 . الدستور من٢٢ املاده إطار يف عاجلة التقارير املإىلالتقرير بشكل خاص 
 
وربام يعالج املؤمتر هذا التقرير عىل , ً مناقشه ثالثيه بصدده بوصفه تقريرا للمدير العامجراء املؤمتر إلإىلسيقدم هذا التقرير   .٢

 أو,  له بكاملهاة مكرسة وربام يبحثه يف جلسسايسمن نظامه األ١٢حده وبشكل منفصل عن التقارير التى تقدم بمقتىض املادة 
 تعاونلويات وخطط العمل اخلاصه بالو األأن أمر وضع استنتاجاته بشةدارومن ثم يرتك ملجلس اإل, خرأ ة مناسبةيق طرةبأي

 .ة من دوراته القادمة قريبةوذلك يف دور, ةخالل فرته السنوات األربع القادمالتقنى التى يتعني تنفيذها 
  

 هأنومن املفهوم : ً رابعا 
 

 للمؤمتر سايس والنظام األدارة ملجلس اإلإدخاهلا عىل كل من النظام الداخيل جيب يتعديالت التجيب تقديم مقرتحات بال  .١
 . تطبيق األحكام السابقةأجلمن 

 
ت كانا إذّلكى يقيم ما , ة املحصلة يف الوقت املناسب عىل ضوء اخلربةعامل هذه املتابعأيستعرض سري  أن يتعني عىل املؤمتر  .٢

 .ال عىل نحو مالئمأوليه يف اجلزء إام املشار قد استوفت اهلدف الع
 
 


