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 يـل الدولـب العمـمكت

 مجلس اإلدارة
GB.310/LILS/3/1 :الوثيقة 2011مارس/ آذار، جنيف،  310الدورة

LILS لجنة المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية
من أجل اتخاذ قرار 

 

 األعمال جدول من الثالث البند

   التحسينات على أنشطة منظمة العمل الدولية
 المتعلقة بالمعايير

   نهج من أجل: ياسة معايير منظمة العمل الدوليةس
 قانون عمل دولي متين وفعال

 لمحـة عامـة

  القضايا المشمولة 
، ٢٠١٠المشاورات والمناقشات التي دارت حول سياسة معايير منظمة العمل الدولية في عام  إلىهذه الوثيقة تستند 

نظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل مقترحات ملموسة لتنفيذها باللجوء إلى إعالن م تتضمنو
مجموعة واضحة ومحدثة من  أن تتاح أمام المنظمةوالغرض من ذلك هو ضمان . جامععولمة عادلة آإطار 
وتقترح الوثيقة إرساء آلية الستعراض المعايير تقوم لجنة المسائل . مدونة عمل دولية - معايير العمل الدولية

 أو آما تقدم مقترحات ملموسة تتعلق بإنشاء مجموعة. يير العمل الدولية بأداء دور أساسي بشأنهاالقانونية ومعا
مجموعات عمل، بما في ذلك تشكيلها وأساليب عملها والمبادئ التي تتبعها إلرشاد عملية االستعراض والخيارات 

  .ات االستعراضبالنسبة إلى المعايير الواجب استعراضها واألطر الزمنية المحتملة لعملي

 االنعكاسات السياسية
سياسة معايير العمل الدولية الخاصة بها : تتناول هذه الوثيقة إحدى أهم المسائل السياسية المطروحة أمام المنظمة

 .والمضي قدمًا بهدف تعزيز تأثير نظام معايير منظمة العمل الدولية

  االنعكاسات المالية
 .لية المحتملة للمقترحات الواردة في الوثيقة فيما يتعلق بآلية استعراض المعاييرإلى االنعكاسات الما ٣٩الفقرة  تشير

  القرار المطلوب
 .٤٢الفقرة 

 اإلحاالت إلى سائر وثائق مجلس اإلدارة وصكوك منظمة العمل الدولية

: ثيقةالو ؛ انظر أيضًاGB.294/LILS/4: الوثيقة ؛GB.309/12/2(Rev.): الوثيقة؛ GB.309/LILS/4: الوثيقة
GB.283/10/2 الوثيقة؛ :GB.303/12الوثيقة ؛ :GB.304/LILS/4 الوثيقة؛ :GB.304/9/2 الوثيقة؛ :

GB.304/PVالوثيقة ؛ :GB.307/10/2(Rev.)الوثيقة ؛ :GB.310/2.  
 .إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة
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  معلومات أساسية
تتضمن ) ٢٠١١مارس / آذار( ٣١٠، من المكتب أن يعد وثيقة لدورته ٣٠٩، في دورته طلب مجلس اإلدارة .١

المزيد من التفاصيل عن تطبيق مكون سياسة المعايير في استراتيجية معايير العمل الدولية، بما في ذلك 
 . ١مشروع اختصاصات آلية ممكنة الستعراض المعايير

نظام اإلشراف، تبرز الحاجة أيضًا إلى يق المعايير القائمة وفعالية طبوباإلضافة إلى الجهود المبذولة لتحسين ت .٢
). قانون العمل الدولي(منظمة العمل الدولية مجموعة متينة من معايير العمل الدولية ل يكون نهج يضمن أّن

إجراء فعال وشفاف لضمان عمليات االستعراض وجود  بالضرورة أحد أهداف مثل هذا النهج ونوسيك
وعليه، سوف تشمل التساؤالت الواجب مراعاتها لكل . مجموعة المعايير برمتها ولتقييم فعاليتهاالدورية ل

للمنظمة؟ واألهم  األعميزال من المالئم تحقيق األهداف االستراتيجية  هل ال: معيار من هذه المعايير ما يلي
ُنظر عمومًا إلى هذه المسألة من ذلك، هل تستطيع تلبية احتياجات الحكومات والشرآاء االجتماعيين؟ وقد 

لمنظمة العمل الدولية، وهي " سياسة المعايير"وإلى عملية وضع المعايير وغيرها من الشواغل، في إطار 
وفي هذا الصدد، تجدر المالحظة . لكنها تبقى مختلفة عنها ،ترتبط باإلشراف أو األنشطة لدعم تطبيق المعايير

. ية مفهومة حاليًا على أنها أحد المكونات األربعة الستراتيجية المعاييرمعايير منظمة العمل الدول سياسة أّن
وتدعيمه؛ تحسين تأثير نظام المعايير  في المنظمة تعزيز تأثير نظام اإلشراف: والمكونات الثالثة األخرى هي

 النظر إلىهم غير أنه من الم. تعزيز إطاللة نظام المعايير والعمل علىالتعاون التقنية؛  عن طريق المساعدة
نظام اإلشراف المسائل وتعالج سياسة المعايير و. عاضدةمترابطة ومت على أنها هذه المكونات األربعة

الجوهرية التي تشملها معايير العمل الدولية؛ والمساعدة والتعاون التقنيان واستراتيجية االتصال هي أدوات 
 .تدعم هذين المكونين األساسيين

ة المعايير بالنسبة إلى المنظمة ودورها ضمن استراتيجية المعايير مسألة تنظر فيها وشكل تحديد ماهية سياس .٣
وقد تلقت مناقشة هذه المسائل  .٢٠٠٥٢لجنة المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية على نحو فعال منذ عام 

ولية، المزيد من الزخم والمشاورات بشأنها وآيفية ضمان اتساق آلي في األنشطة المعيارية لمنظمة العمل الد
يونيه / باعتماد إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة في حزيران

وأعاد اإلعالن التأآيد على الدور المرآزي لمعايير العمل الدولية باعتبارها إحدى أآثر وسائل العمل  .٢٠٠٨٣
بالفعل، آما يرد في نص اإلعالن، على المنظمة أن تشجع و. افهاأهمية لمنظمة العمل الدولية في تحقيق أهد

سياسة وضع المعايير لمنظمة العمل الدولية، باعتبار ذلك رآنًا أساسيًا ألنشطة المنظمة من خالل تعزيز 
 .٤مالءمتها لعالم العمل وضمان دور المعايير آأداة مفيدة في تحقيق األهداف الدستورية للمنظمة

أّن إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة حدد أربعة  واألهم من ذلك .٤
أهداف استراتيجية لمنظمة العمل الدولية، يمكن فهمها على أنها اإلطار التنظيمي لجميع أنشطة منظمة العمل 

 :واألهداف االستراتيجية األربعة هي التالية. الدولية

   

 

يرغب المكتب في أن ينّوه بالتعليقات اإلضافية . GB.309/12/2(Rev.)والوثيقة  GB.309/LILS/4انظر الوثيقة    ١
  .٢٠١٠نوفمبر / التي تقدمت بها حكومة أستراليا بعد مناقشة اللجنة في تشرين الثاني

الخطوط العريضة لتوجه استراتيجي مستقبلي في : التحسينات على أنشطة منظمة العمل الدولية المتعلقة بالمعايير   ٢
  .١٣، الفقرة GB.294/LILS/4، الوثيقة يرايير وتنفيذ السياسات واإلجراءات المتصلة بالمعايمجال المع

إعالن منظمة العمل الدولية ، ٢٠٠٨يونيه / اعتمد مؤتمر العمل الدولي في دورته السابعة والتسعين في حزيران   ٣
  :انظر الموقع التالي. بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة

www.ilo.org/global/topics/economic-and-social-development/globalization/WCMS_099766/lang--
en/index.htm. 

  .إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة، الفقرة األخيرة من الديباجة   ٤
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  :خالل خلق بيئة مؤسسية واقتصادية مستدامة بحيث تعزيز العمالة من  "١"

لتمكينهم  يمكن فيها لألفراد أن يطوروا ويحدثوا القدرات والمهارات الضرورية التي يحتاجونها  –
  من أن يكونوا مستخدمين على نحو منتج من أجل تحقيق تكاملهم الذاتي وتوفير الرفاه العام؛

المزيد  توليدمستدامة للتمكين من تحقيق النمو و ،لخاصةاأو العامة  ،تكون فيها جميع المنشآت  –
  من فرص وآفاق العمالة والدخل للجميع؛ 

يمكن فيها للمجتمعات أن تحقق أهدافها المتعلقة بالتنمية االقتصادية ومستويات المعيشة الجيدة   –
  والتقدم االجتماعي؛  

تكون مستدامة  - ماعي وحماية اليد العاملةالضمان االجت -وضع وتعزيز تدابير للحماية االجتماعية   "٢"
  :ومكيفة مع الظروف الوطنية، بما فيها

دخل أساسي  توفيرتوسيع الضمان االجتماعي ليشمل الجميع، بما في ذلك التدابير الرامية إلى   –
لجميع من يحتاجون إلى هذه الحماية، وتكييف نطاقه وتغطيته لتلبية االحتياجات الجديدة 

والسكانية  المجتمعيةن الشك التي توّلدها سرعة التغيرات التكنولوجية وومواجهة مواط
  واالقتصادية؛

  ظروف عمل صحية وآمنة؛  –

الحصول من لجميع تمكن اسياسات أجور ومكاسب وساعات عمل وغير ذلك من ظروف عمل   –
أجر يضمن حدًا أدنى من مستوى المعيشة لجميع توفير و ،عادل من ثمار التقدم قسطعلى 

  المحتاجين إلى مثل هذه الحماية؛والمستخدمين 

  :تعزيز الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي باعتبارهما أنسب وسيلتين من أجل  "٣"

  تكييف تنفيذ األهداف االستراتيجية مع احتياجات وظروف آل بلد؛  –

 ؛ديةتقدم االجتماعي إلى تنمية اقتصاترجمة التنمية االقتصادية إلى تقدم اجتماعي وال  –

تسهيل بناء توافق اآلراء حول السياسات الوطنية والدولية ذات الصلة، التي تؤثر في   –
  استراتيجيات وبرامج العمالة والعمل الالئق؛

إضفاء الفعالية على قانون ومؤسسات العمل، بما في ذلك ما يتعلق باالعتراف بعالقة االستخدام   –
 م فعالة لتفتيش العمل؛وتعزيز العالقات الصناعية الجيدة وبناء نظ

احترام وتعزيز وإعمال المبادئ والحقوق األساسية في العمل، التي تكتسي أهمية خاصة، باعتبارها   "٤"
 أساسية وشروطًا تمكينية ضرورية لتحقيق جميع األهداف االستراتيجية تحقيقًا في آن معًا حقوقًا

  :، مع اإلشارة إلىآامًال

ر الفعلي بالحق في المفاوضة الجماعية أساسيان بشكل خاص للتمكين أن الحرية النقابية واإلقرا  –
  من بلوغ األهداف االستراتيجية األربعة؛

أن انتهاك المبادئ والحقوق األساسية في العمل ال يمكن أن يستشهد به أو أن يستخدم بشكل آخر   –
  .حمائية آميزة نسبية مشروعة، وأن معايير العمل ينبغي أّال تستخدم ألغراض تجارية

. إّن األهداف االستراتيجية األربعة غير قابلة للتجزئة وهي مترابطة ومتكافلة"وآما جاء في اإلعالن،  .٥
. والتقصير في النهوض بأي هدف من هذه األهداف سوف يضر بالتقدم في اتجاه تحقيق األهداف األخرى

يزها أن تكون جزءًا من استراتيجية عالمية وتوخيًا لتحقيق الحد األمثل من أثرها، ينبغي للجهود المبذولة لتعز
ويجب اعتبار المساواة بين الجنسين وعدم . ومتكاملة لمنظمة العمل الدولية من أجل تحقيق العمل الالئق
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آما تجدر اإلشارة إلى أّن  ."٥التمييز قضيتين شاملتين تتضمنهما األهداف االستراتيجية المذآورة أعاله
ي أن يتخذ آافة الخطوات العمل الدول لمكتب عالن طلب من المدير العامالمرفق الذي يضم متابعة اإل

ددت وُح .بغية تحديد وتحديث وتعزيز قائمة من أهم المعايير من وجهة نظر اإلدارة السديدة الضرورية
 رقم( ١٩٤٧اتفاقية تفتيش العمل، : التالية في اإلعالن على أنها صكوك تتعلق باإلدارة السديدة اتاالتفاقي
؛ اتفاقية )١٢٩رقم ( ١٩٦٩، )الزراعة(؛ اتفاقية تفتيش العمل )١٢٢رقم ( ١٩٦٤العمالة،  ؛ اتفاقية سياسة)٨١

وُيقترح تنظيم األنشطة، بما فيها األنشطة . ٦)١٤٤رقم ( ١٩٧٦، )معايير العمل الدولية(المشاورات الثالثية 
 .تحقيق هذه األهداف األساسية بغيةالمعيارية، 

اتفاقية وخمسة بروتوآوالت  ١٨٨، ١٩١٩منذ عام  بأّن منظمة العمل الدولية اعتمدتلتذآير ومن الجدير ا .٦
هذه  مرآزاستعراض  يجروي. وتشمل هذه الصكوك األهداف االستراتيجية األربعة جميعها. توصية ٢٠٠و

ًا إلى النتائج واستناد ".٧فريق عمل آارتيي" - ، بما في ذلك االستعراض األخير في التسعيناتدوريًاالصكوك 
 ،٨توصية على أنها محدثة ٨٠اتفاقية وخمسة بروتوآوالت و ٧٦فريق عمل آارتيي، ُصنفت  خلص إليهاالتي 

مؤقت، وتطلبت اتفاقيتان وثماني توصيات المزيد من المعلومات  مرآزتوصية ب ٢٢اتفاقية و ٢٤واتسمت 
منها  ٢٥ - اتفاقية ٥٥ى المراجعة، وهناك لتصنيفها، وال يزال هناك تسع اتفاقيات وتسع توصيات تحتاج إل

توصية وسحب مؤتمر العمل  ٢٢ُصنفت على أنها بالية، وجرى استبدال توصية  ١٤و - أصبحت مرآونة
 ،١٠واحدة وتوصية واحدة ولم يتم التوصل إلى استنتاجات بشأن اتفاقية. ٩توصية ٣٦الدولي خمس اتفاقيات و

 .١١آما لم يتم النظر في اتفاقيتين

واستنادًا إلى االستعراض . استعراض فريق عمل آارتيي عملية توحيد للمعايير في بعض المجاالت تلتو .٧
، أنشأ مجلس اإلدارة فريق عمل ٢٠٠١اللجنة البحرية المشترآة في  خلصت إليهاوالتوصيات التي المذآور 

ات القطاعية والمضي قدمًا ثالثيًا رفيع المستوى وفريقًا فرعيًا الستعراض الصكوك البحرية من حيث االحتياج
مجموعة اتفاقيات وتوصيات العمل تحديث و وحيدوأوصى هذان الفريقان بوضع صك لت. األنسب نهجالباتجاه 
موحدة اآلن في  ،البحري توصية تعنى بالعمل ٢٩وباتت ست وثالثون اتفاقية وبروتوآول واحد و. البحري

في  تم توحيد أربع اتفاقيات أخرى بشأن صيد األسماكباإلضافة إلى ذلك، . ٢٠٠٦اتفاقية العمل البحري، 
، )١٩٩رقم ( ٢٠٠٧التوصية ذات الصلة  ، وحلت)١٨٨رقم ( ٢٠٠٧، اتفاقية العمل في قطاع صيد األسماك

 .محل توصيتين في هذا المجال

غيرات وينبغي تحديد الدور الذي ستضطلع به معايير العمل في المستقبل مع إيالء االعتبار الواجب إلى الت .٨
فقد أحدثت العولمة واألزمات االقتصادية والمالية تغيرات هائلة في . المهمة التي حدثت في السنوات األخيرة

وفي حين تشكل معايير العمل الدولية واحدة من األدوات الكثيرة المتاحة أمام المنظمة لمساعدة الدول . العالم
ه بموجب إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة على نحو ما تم التذآير ب - األعضاء، إال أنها تبقى

 

  .من أجل عولمة عادلة، القسم أوًال، باء إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية   ٥

  ".٦"انظر مرفق إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة، القسم ثانيًا، ألف    ٦

منذ الستينات، أجريت مناقشات معمقة بشأن معايير منظمة العمل الدولية على نحو منتظم في مؤتمر العمل الدولي    ٧
وأجرت ثالثة فرق عاملة تابعة لمجلس اإلدارة تقييمًا للمجموعة الكاملة لمعايير منظمة العمل الدولية . س اإلدارةومجل

 ١٩٩٥وفريق عمل آارتيي من عام  ١٩٨٧و ١٩٧٩فرق عمل فنتيجول التي اختتمت أعمالها عامي : في أوقات مختلفة
، ١٩٨٥لمعايير العمل الدولية التي اعتمدت قبل عام  وأجرى فريق عمل آارتيي االستعراض األخير. ٢٠٠٢إلى عام 

  . اتفاقيات اإلدارة السديدة/ باستثناء االتفاقيات األساسية واالتفاقيات ذات األولوية

  .www.ilo.org/ilolex/english/subjectE.pdf: لالطالع على قائمة الصكوك حسب مرآزها، انظر   ٨

  .GB.283/10/2انظر الوثيقة    ٩

، وهذا )١٦٦رقم ( ١٩٨٢وتوصية إنهاء االستخدام، ) ١٥٨رقم ( ١٩٨٢لق ذلك باتفاقية إنهاء االستخدام، يتع   ١٠
  .أبريل من هذا العام/ موضوع سيتناوله اجتماع ثالثي في شهر نيسان

 على ١٩٦١وعام  ١٩٤٦، اللتين اعتمدتا عام ١١٦ورقم  ٨٠يرتبط ذلك باتفاقيتي مراجعة المواد الختامية رقم    ١١
  .التوالي
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ولكن على معايير العمل . مع الهيكل الثالثي الميزة الفريدة للمنظمة - ١٢االجتماعية من أجل عولمة عادلة
الدولية أن تكون قادرة على تلبية االحتياجات والظروف اآلنية، وعلى اإلجراءات واألنشطة الرامية إلى 

وفي حين تشمل معايير العمل الدولية معظم الشواغل المكرسة اآلن في . تسم بفعالية أآبرضمان تنفيذها أن ت
أو في مرحلة ما  - األهداف االستراتيجية األربعة لمنظمة العمل الدولية، قد يكون من الوهم االعتقاد أّنها تعالج

إّن عالم العمل في تغير مستمر وهو يقوم  .جميع المسائل التي تستلزم تنظيمًا دوليًا - في المستقبل قد تعالج آليًا
فاالحتياجات والمفاهيم والممارسات والظروف التكنولوجية آخذة في التغير  .جدًا بذلك اليوم بوتيرة سريعة

تكييف معايير العمل الدولية باستمرار واستكمالها حيثما تدعو الحاجة، لضمان  ال بد منلذا،  .بسرعة وثبات
لمعايير العمل  ال بد، اليومو. رتها على توفير الحماية إلى أآبر عدد ممكن من الناساستمرار مالءمتها وقد

ًا مستمرًا وتضمن في آليات مدمجة تمكنها من التكيف مع هذه البيئة التي تشهد تغير تتضمنأن  من الدولية
 .االمتثال للحقوق األساسية التي يدعمها تطبيق صكوك اإلدارة السديدة الوقت نفسه

أعدها بعد اعتماد إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل  ١٣ر المكتب في مذآرةوأشا .٩
آانت و. إلى إجراء مقترح يتناول مشاورات ثالثية مكثفة بشأن سياسة معايير العمل الدولية ،عولمة عادلة

هج الممكنة والمبادئ نفسها والُنإلى آراء أولية بشأن طبيعة سياسة المعايير  الخلوص هذه المشاورات ذروة
آلية الستعراض المعايير، لضمان بقائها ذات صلة باحتياجات الهيئات  أي المحتملة التي يمكن اللجوء إليها في

 .المكونة واتساقها على نحو جيد مع األهداف االستراتيجية األربعة للمنظمة

من للمنظمة و بالنسبة ساسي لسياسة المعاييروتلخص بقية هذه الوثيقة نتائج المشاورات بشأن العنصر األ .١٠
 .بما في ذلك المبادئ التي يمكن تطبيقها ،مجموعة المعاييرلمحتمل آللية استعراض نهج  ضمنها

  التشاور بشأن العناصر األساسية لسياسة المعايير
ت منذ عام آما ورد أعاله، آانت العناصر األساسية لسياسة معايير منظمة العمل الدولية موضوع مناقشا .١١

 انبثقلمجلس اإلدارة،  ٣٠٩وبعد مناقشة جرت خالل الدورة . ٢٠١٠و ٢٠٠٩، تكثفت في عامي ٢٠٠٥
 :توافق في اآلراء مفاده أّن سياسة المعايير في منظمة العمل الدولية تتضمن العناصر األساسية التالية

 ة للعصر؛تحديد أفضل وسيلة إلبقاء مجموعة معايير منظمة العمل الدولية مواآب  –

 ر الواجب مراجعتها؛يتحديد المعاي  –

 تحديد المعايير المحدثة والترويج لها؛  –

 تحديد مواضيع ونهج جديدة لوضع المعايير؛  –

 إعداد المعايير واعتمادها؛  –

  .١٤التنفيذ الفعال لمعايير منظمة العمل الدولية  –

 

  .انظر القسم ثانيًا، ألف   ١٢

يرد ملخص للمذآرة المعدة للمشاورات غير الرسمية مع الهيئات المكونة الثالثية ونتائج المشاورات في الوثيقة التي    ١٣
 انظر. ٢٠١٠نوفمبر / أعدتها لجنة المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية في دورة مجلس اإلدارة في تشرين الثاني

  .والملحق األول ٢٣-٣، الفقرات GB.309/LILS/4الوثيقة 

نوفمبر / نتيجة المناقشات التي جرت في تشرين الثاني" التنفيذ الفعال لمعايير منظمة العمل الدولية"أضيفت عبارة    ١٤
وقد . هندوالتي عكست التعليقات التي أبدتها مجموعة أصحاب العمل وحكومات أستراليا وبنغالديش والصين وال ٢٠١٠

وُسّلط . رأت أّن أثر المعايير ال يقتصر فقط على التصديق، بل يجب مراعاة العمل اإلجمالي عند تنفيذ معايير العمل
الضوء على أهمية التعاون والمساعدة التقنيين بغية تحسين التنفيذ وبالتالي ضمان الحماية الفعالة للعمال في آافة أنحاء 

  .العالم
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  نهج آللية استعراض المعاييرالتشاور بشأن 
ع النطاق على أنه ينبغي إلعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل آان هناك اتفاق واس .١٢

وينبغي لالستنتاجات المتعلقة . عولمة عادلة، أن يوفر اإلطار الجامع لسياسة المعايير وآلية استعراض المعايير
ف من األهداف االستراتيجية، أن التي يعتمدها مؤتمر العمل الدولي بعد المناقشات المتكررة لكل هد ،بالمعايير

تراعي تقرير الدراسة االستقصائية العامة الصادر عن لجنة الخبراء ونتيجة المناقشات في لجنة المؤتمر 
أن تزود المنظمة بفرصة فريدة للحصول على وجهة نظر  ويمكن لهذه االستنتاجات. المعنية بتطبيق المعايير

صكوك منظمة العمل الدولية التي يشملها آل هدف من األهداف  مرآزشاملة، إلى أقصى حد ممكن، بشأن 
والعمل في إطار اإلعالن سوف يساعد أيضًا على توفير نهج أآثر تنسيقًا وفعالية الستعراض . ١٥االستراتيجية

مؤتمر العمل الدولي بشأن آل هدف  والمناقشات الجارية فيالتقارير  االستناد إليه ومتابعة المعايير، إذ يمكن
 .ن األهداف االستراتيجيةم
وتعلقت إحدى المسائل التي نوقشت في لجنة المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية في تشرين  .١٣

ويبدو أّن لجنة المسائل القانونية . المؤسسي المناسب آللية استعراض المعايير الموقعب ٢٠١٠نوفمبر  /الثاني
ألآثر مؤاتاة، إذ أنه بالرغم من أّن آلية استعراض المعايير قد ومعايير العمل الدولية تشكل بذاتها المنتدى ا

تحتاج إلى االستناد إلى نتائج مؤتمر العمل الدولي، إال أنها أحد مكونات سياسة المعايير ولجنة المسائل 
تي به ويجدر التذآير بأنه، رهنًا بما تأ. القانونية ومعايير العمل الدولية هي التي تستهل مناقشة تلك السياسة

اإلصالحات الجارية لمجلس اإلدارة من نتيجة، فإّن الوثيقة التي أعدها المكتب لدورة مجلس اإلدارة في 
اقترحت دورًا مهمًا للجنة المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية في عملية آلية  ٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني

معايير العمل الدولية أن تضطلع بدور هام محتمل في ويمكن للجنة المسائل القانونية و .١٦استعراض المعايير
مساعدة مجلس اإلدارة على دراسة بنود جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي، ال سيما بالنسبة للبنود المتعلقة 

 .بوضع المعايير
ات ينبغي أن ترشد المناقش التي المبادئ العامة التالية حولوخالل المناقشات، آان هناك توافق في اآلراء  .١٤

في نهاية المطاف أن تكون أساس التوصيات الصادرة بموجب آلية  والتي ينبغي بشأن سياسة المعايير
 :استعراض المعايير

من شأنه أن يحد من الحماية الممنوحة أصًال للعمال بموجب  أثرنبغي أال تتسم المقترحات بأي ي  –
 .مصدق عليهاالتفاقيات الا

 المساسالقائمة، والمحدثة حسبما تدعو إليه الضرورة، من دون  الحفاظ على مجموعة الحقوقينبغي   –
 .بالحاجة إلى االبتكار

 .ينبغي أن تكون القرارات قادرة على االستجابة الحتياجات عالم العمل وذات صلة بها  –

فيما يتعلق بكل هدف من األهداف االستراتيجية،  ،ينبغي أن يكون النهج شموليًا، ويأخذ في االعتبار  –
البنود الجديدة والحاجة إلى مراجعة المعايير القائمة والحاجة إلى ترويج  بشأنحاجة إلى وضع معايير ال

 .نفيذهاالتقنية في التصديق عليها وت المساعدةالمعايير وتوفير 

 

الدراسة االستقصائية العامة ال يمكنها أن تشمل جميع الصكوك التي تندرج في هدف استراتيجي  هناك إقرار بأّن   ١٥
وال يمكن بالتالي سوى اختيار عدد محدود من الصكوك تحقيقًا لهذا الغرض، نظرًا للهدف األساسي لتلك الدراسات 

. نفاذ هذه الصكوك أو تطبيقها على أفضل وجهاالستقصائية العامة، وهو توفير اإلرشاد إلى الدول األعضاء بشأن آيفية إ
أيضًا أن  وبغية االستفادة إلى أقصى حد من االستنتاجات التي قد تتأتى عن المناقشات المتكررة، اعتبر من الضروري

تتضمن المناقشة المتكررة عن أي هدف استراتيجي ما يكفي من المعلومات بشأن معايير منظمة العمل الدولية لضمان 
ومن شأن ذلك أن يمّكن المنظمة من . من التشديد على هذه المعايير في المناقشات المتكررة التي يجريها المؤتمر المزيد

أي : الحصول على صورة شاملة عن مرآز جميع المعايير التي تندرج في هدف استراتيجي وما هو اإلجراء المطلوب
ها، والحاجة الممكنة إلى معايير جديدة والحاجة إلى مساعدة ما هي المعايير التي ينبغي ترويجها أو تنقيحها أو توحيد

ونظرًا إلى القيود المالزمة للدراسات االستقصائية . تقنية لدعم التصديق على المعايير المحدثة أو تطبيقها أو إنفاذها
لجنة المسائل ّن العامة من حيث الصكوك التي يمكن أن تشملها والتقرير المتكرر وفقًا لترآيزه، تم االتفاق على أ

يمكنها أن تؤدي دورًا مفيدًا وتكميليًا في تقديم صورة شاملة للمعايير التي تندرج في آل  القانونية ومعايير العمل الدولية
  .هدف من األهداف االستراتيجية

  .١٦-١٤، الفقرات GB.309/LILS/4انظر الوثيقة    ١٦
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 .ينبغي أن تستند القرارات إلى تحليالت معمقة  –

 .ينبغي اعتماد القرارات بتوافق اآلراء  –

مبادئ حسن نية جميع الهيئات المكونة والتزامها بتطبيق  تقوم علىادئ التوجيهية واتضح أّن هذه المب
توافق في غياب قرار جديد ينجم عن نهج  وهناك مبدأ قانوني واضح أنه. االستنتاجات المعتمدة تطبيقًا فعاًال

  .استبدالهمن شأنه أن يبقى صالحًا لحين  ،اآلراء، فإّن القرار المتخذ مسبقًا فيما يتعلق بأي صك

عددًا من الخيارات بشأن انتقاء  ٢٠١٠نوفمبر / واقترحت الوثيقة التي أعدها المكتب في تشرين الثاني .١٥
وخالل المناقشات، أعربت مجموعة أصحاب العمل عن تفضيلها . ١٧عملية االستعراض الستهالل المجاالت

أما مجموعة العمال فقد . تماعييبدأ االستعراض األول بالهدف االستراتيجي المتعلق بالحوار االج ألن
وأعربت مجموعة . أفصحت عن تفضيلها للهدف االستراتيجي المتعلق بالمبادئ والحقوق األساسية في العمل

البلدان الصناعية ذات االقتصاد السوقي عن تفضيلها للهدف االستراتيجي المتعلق بالعمالة، في حين أعربت 
 .جتماعيالهند والمكسيك عن تفضيلهما للضمان اال

تمشيًا مع النهج القائم على إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من وورد أعاله،  على حد ماو .١٦
 بعد، من شأن استعراض المعايير بموجب آل هدف من األهداف االستراتيجية له أجل عولمة عادلة آإطار

د من الدراسة االستقصائية العامة األخيرة التي المناقشة المتكررة بشأن ذلك الهدف االستراتيجي، أن يستفي
تجريها لجنة الخبراء بشأن الموضوع والمناقشة الدائرة في لجنة المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير 

وتناولت التقارير والمناقشات األولى الهدف االستراتيجي المتعلق . واالستنتاجات التي خرج بها المؤتمر
كون توهذا يعني أّن المعايير بموجب الهدف االستراتيجي المتعلق بالعمالة قد  .٢٠١٠بالعمالة وأجريت في 

ومن شأن ذلك أن يوفر أساسًا متينًا قد تستند إليه لجنة المسائل القانونية ومعايير . المعايير المستعرضة ىأول
وقد يتيح . ح فيما يليمباشرة االضطالع بعملها وإنشاء فريق عمل ثالثي على غرار ما هو مقترلالعمل الدولية 

المناقشة المتكررة  في أعقاباالستناد إلى الزخم القائم ) الثالثية(العمل الثالثي ) أفرقة(ذلك أيضًا أمام فريق 
 . ٢٠١٠التي جرت عام 

أدت المشاورات والمناقشة التي أجرتها لجنة المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية في تشرين و .١٧
. آلية االستعراض ونتائجها المتوقعة بغرضإلى بعض االستنتاجات المتعلقة  ، آذلك٢٠١٠نوفمبر  /الثاني

وفي نهاية عملية استعراض المعايير المتعلقة بكل هدف استراتيجي، ينبغي أن يكون مجلس اإلدارة في وضع 
 :يخوله اتخاذ قرارات بشأن

 ؛دروسةالصكوك الم مرآز  –

 لترويج الفعال للمعايير المحدثة، بما فيها التعاون التقني؛اإلجراءات المحددة الواجب اتخاذها ل  –

 المعايير التي تحتاج إلى مراجعة وإجراء المتابعة، بما في ذلك توحيد المعايير؛  –

 .الثغرات الممكنة في وضع المعايير، مما سيتطلب وضع معايير بشأن مسائل جديدة  –

للجنة المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية  ومن شأن آلية االستعراض أن توفر برنامج عمل جاريًا .١٨
بصفة أعم، وأن تساعد على إنعاش مدونة العمل الدولية وتعزيزها من خالل ضمان أن تقوم  ١٨وللمكتب

أيضًا  يعني، مما اليومبتوفير حماية قوية لجميع العمال في مكان العمل  فعًال صكوك منظمة العمل الدولية
 .تطبيقها على نحو فعال

   

 

  .١٨، الفقرة GB.309/LILS/4الوثيقة    ١٧

الصدد، ستكون مشارآة الوحدات التقنية المعنية في المكتب، أمرًا حاسمًا في حشد خبراتها من أجل عملية  في هذا   ١٨
  .االستعراض وأي أجراء متابعة مطلوب، بما في ذلك التعاون التقني
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 اقتراح بشأن نهج آللية استعراض المعايير
والمناقشات الالحقة في لجنة المسائل القانونية ومعايير  ٢٠٠٥استنادًا إلى المشاورات الواردة أعاله منذ عام  .١٩

لجنة  برعاية، يبدو أن هناك توافقًا في اآلراء فيما يتعلق بوضع آلية استعراض للمعايير تعمل ١٩العمل الدولية
لقانونية ومعايير العمل الدولية وضمن إطار إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من المسائل ا

حول المناقشات المتكررة  مبنية: وضع آلية الستعراض المعايير تكون وعليه، يقترح. أجل عولمة عادلة
ادرة عن فريق عمل آارتيي؛ بالترآيز على متابعة التوصيات الص ومستكملةلألهداف االستراتيجية األربعة 

بها؛ مترافقة بالتزام من جانب الدول  مرتبطةمنسقة من جانب لجنة المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية و
 .عملية استعراض أي األعضاء في منظمة العمل الدولية لمتابعة نتائج التوصيات الصادرة عن

الدور المرآزي : اح بشأن آلية استعراض المعايير، بما في ذلكاألقسام التالية الجوانب التشغيلية لالقتر توجزو .٢٠
لجنة المسائل القانونية ومعايير  بناء على توصيةالذي تقوم به لجنة المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية؛ 

ليات إنشاء أفرقة عمل ثالثية، بما فيه تشكيلها وأساليب عملها واختيار المبادئ إلرشاد عم ،العمل الدولية
 . االستعراض؛ اختيار المعايير الواجب مراجعتها؛ األطر الزمنية الممكنة لعمليات االستعراض

  للجنة المسائل  التنسيقي /المتكامل الدور المرآزي  - ألف
  القانونية ومعايير العمل الدولية

نة المسائل القانونية من المقترح أن تأخذ آلية استعراض المعايير شكل أفرقة عمل ثالثية تعمل تحت رعاية لج .٢١
 :وستكون هذه اللجنة مسؤولة عما يلي. ٢٠ومعايير العمل الدولية

 عمل ثالثية للقيام بعمليات االستعراض؛ أفرقةنشاء تقديم اقتراح إلى مجلس اإلدارة إل  –

عند  مؤقتة، توجيهاتوتوصيات اقتراح رصد التقدم الذي تحرزه آل عملية استعراض، بما في ذلك   –
 الضرورة؛

العمل الثالثية والنظر فيها وتقديم التقارير بشأنها إلى مجلس اإلدارة، شأنها شأن  أفرقةتسلم توصيات   –
 تختلف عن توصيات أفرقة العمل؛ حيثماالتوصيات الصادرة عنها 

 .إنفاذ التوصيات التي وافق عليها مجلس اإلدارة ورصدها بشكل منتظم  –

لية أي آلية الستعراض المعايير على قدرة لجنة المسائل القانونية آما جرى اقتراحه فيما سبق، تتوقف فعا .٢٢
النظر في القرارات المتخذة بشأن التوصيات الخاصة بكل عملية استعراض  علىومعايير العمل الدولية 

وقد يكون من المهم بالنسبة إلى تلك اللجنة أن توافق أوًال على إجراء واضح آللية . ورصدها وتطبيقها بمرونة
تعراض المعايير، وفي الوقت نفسه اإلبقاء على إمكانية تعديله، عند الضرورة، للتصدي للمسائل الناشئة اس

 .ومراعاة الدروس المستخلصة

ومن شأن التشديد على المساءلة أن يساعد على ضمان شرعية آلية استعراض المعايير ويسمح للجنة المسائل  .٢٣
للموارد يمكن أن تتسم بها بالنسبة  انعكاساتدور اآللية وتتناول أي القانونية ومعايير العمل الدولية أن تدعم 

إلى منظمة العمل الدولية، على أساس أّن آلية استعراض المعايير مكون أساسي لسياسة المعايير الفعالة 
 .وجانب ضروري في تحقيق األهداف االستراتيجية لمنظمة العمل الدولية

 

  .٣٣، الفقرة GB.309/12/2 (Rev.)انظر الوثيقة    ١٩

. ولية في السابق فرق عمل تناولت استعراض معايير العمل الدوليةأنشأت لجنة المسائل القانونية ومعايير العمل الد   ٢٠
وعندما أصبحت مناقشة معايير العمل الدولية من والية . ١٩٩٥وآانت هذه هي حال فريق عمل آارتيي الذي أنشئ عام 

  .ل فنتيجولأول فريق عمل الستعراض المعايير، وهو فريق عم ١٩٩٧لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة، أنشأت عام 
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  بآلية استعراض المعايير  المعنيةإنشاء أفرقة العمل الثالثية   - باء
   القانونية ومعايير العمل الدولية في لجنة المسائل

  العدد المناسب ألفرقة العمل الثالثية

لجنة المسائل القانونية  أن تقترححتى تعمل آلية استعراض المعايير على نحو فعال، سيكون من الضروري  .٢٤
النظر في المجموعة على واليتها  تقومأفرقة عمل ثالثية  على مجلس اإلدارة إنشاءومعايير العمل الدولية 

قد . ويبدو أن هناك خيارين. الكاملة للصكوك التي تندرج ضمن آل هدف من األهداف االستراتيجية األربعة
آافة الصكوك، مجمعة وفقًا لألهداف  عبر الخيار األول في إنشاء فريق عمل ثالثي للعمل بالتسلسل يتمثل

ألربعة، استنادًا إلى مناقشات االستعراض المتكررة لمؤتمر العمل الدولي، آما تمت مناقشته في االستراتيجية ا
على و. عقدًاغير أّن ذلك قد يعني إنشاء فريق عمل ثالثي للعمل لفترة قد تمتد . أعاله ١٨إلى  ١٦ من الفقرات

عليها بالنسبة إلى عمليات  المتفق الوجه األمثل، ينبغي آللية استعراض فعالة أن تعمل في دورة تتبع الدورة
وبوجود فريق عمل ثالثي وحيد، قد ينحصر احتمال ضمان . االستعراض المتكررة، أي دورة من سبع سنوات

آليًا شأنه شأن احتمال  قد يضيعالخبرة الضرورية الستعراض مجموعات محددة من المعايير أو  تجمعترآيبة 
آما يبدو من المحتمل أن . اإلقليمية في آلية االستعراض لمنظوراتافي زيادة  المتمثلتحقيق الهدف المهم 

بعة جميعها في الوقت نفسه آبيرًا لدرجة يكون عبء استعراض المعايير بموجب األهداف االستراتيجية األر
يدعو إلى إنشاء أربعة  مفضل، خيار ثاٍن يقترحلهذه األسباب، . يتحمله فريق عمل ثالثي واحديتعذر معها أن 

مع  تكون متماشيةفرقة عمل ثالثية منفصلة يمكنها أن تعمل بالتوازي ولكن بتواريخ وبرامج عمل مختلفة أ
وسيكون هناك حاجة إلى ). انظر القسم جيم فيما يلي بشأن عملية االختيار(مناقشات مؤتمر العمل الدولي 

ربعة، آتلك المتصلة بفئات معينة المرونة عند استعراض الصكوك التي تتشارك فيها األهداف االستراتيجية األ
 .من العمال

  تشكيل فريق عمل ثالثي أو أفرقة عمل ثالثية

آما هو معروض، يقترح أن يضم فريق العمل  أربعة أفرقة عمل ثالثية، فريق عمل ثالثي واحد أم أنشئسواء  .٢٥
نوع التمثيل عضوًا، خمسة أعضاء تعينهم آل مجموعة من مجموعات مجلس اإلدارة لضمان ت ١٥الثالثي 

اإلقليمي، إلى جانب الخبرة المالئمة بالنسبة إلى الهدف االستراتيجي المعني في حال أنشئ أآثر من فريق 
 ،وفي هذا الصدد، قد يكون من الضروري النظر في تعيين أعضاء من خارج مجلس اإلدارة .عمل واحد

 .رقةحيثما يكون ذلك مالئمًا، لضمان توفر الخبرة المطلوبة داخل األف

  ثالثيةالعمل الثالثي أو أفرقة العمل الفريق  اختصاصات

والية لتقديم ب مرفقةينبغي أن يتمتع فريق العمل الثالثي أو أفرقة العمل الثالثية باختصاصات واضحة  .٢٦
توصيات بعيدة األثر إلى لجنة المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية بشأن أساليب إنعاش وإصالح مدونة 

وينبغي ). أعاله ١٧إلى  ١٤ من انظر الفقرات(الدولية في ضوء المبادئ المحددة في المشاورات العمل 
العمل وبدء عملها على  أفرقةبما يكفي من دقة لضمان إنشاء  سير عمل أفرقة العمللالختصاصات أن تصف 

مل الدولية لتعديل نحو مستقل، وفي الوقت نفسه إتاحة وسيلة أمام لجنة المسائل القانونية ومعايير الع
فريق العمل الثالثي وينبغي أن تشمل اختصاصات . إلى ذلك الضرورةاالختصاصات في المستقبل إذا دعت 

 .قسم إجرائي وقسم موضوعي: قسمين أو أفرقة العمل الثالثية

  أساليب عمل فريق العمل الثالثي : المسائل اإلجرائية  )١(
  أو أفرقة العمل الثالثية

في  ،)أو أفرقة العمل الثالثية( ، من المتوقع أن ينظر فريق العمل الثالثيمجلس اإلدارةات تمشيًا مع قرار .٢٧
أن يرشد  )أو األفرقة(الفريق  على ، آماالفريق أو األفرقة لمكتب الجتماعاتأن يعدها ا يتعينالوثائق التي 

وآما هو مفسر أعاله، . لعمل الدوليةالمكتب في إعداد الوثائق التي تنظر فيها لجنة المسائل القانونية ومعايير ا
بدور استشاري فقط ويقدم توصيات إلى لجنة المسائل القانونية  )أو األفرقة( سيضطلع فريق العمل الثالثي

ووفقًا لذلك، من شأن فريق العمل . مجلس اإلدارةومعايير العمل الدولية، على ضوء التوجيهات المتلقاة من 
وفي حال تعذر الوصول إلى توافق في اآلراء، . ساس توافق ثالثي في اآلراءالثالثي أن يضطلع بعمله على أ

ويتوقف . مجلس اإلدارة عن طريق لجنة المسائل القانونية ومعايير العمل الدوليةمن  ُتلتمس التوجيهاتعندئٍذ 
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لفة األعمال كتالموارد التي يتمتع بها المكتب و، بما في ذلك عدد االجتماعات على الموارد من حيث التوقيت
أو أفرقة ( ولكن ما إن يتم إنشاء فريق العمل الثالثي. التحضيرية والترجمات التحريرية والترجمة الشفوية

وقد على األقل في السنة خالل اجتماعات مجلس اإلدارة، ) مرتينأو (يجتمع مرة  يتوقع أن ،)العمل الثالثية
 . ويل المتاحمقتضى الحال، رهنًا بالتم ، حسباجتماعات أخرى يعقد

  الموضوعيةالمسائل   )٢(

آما . متوقعة للعناصر والمراحل المحددة انجازمع تواريخ  ًاالختصاصات برنامج عمل مؤقتا أن تشمل ينبغي .٢٨
أن تحدد المعايير بالنسبة إلى عملية االستعراض، على أن تستند إلى المبادئ المحددة في المشاورات ينبغي 

 ).أعاله ١٧إلى  ١٤ من انظر الفقرات(

الجانب المراجع من مدونة العمل الدولية  أنإلى ضمان  ،)أو أفرقة العمل الثالثية( ويهدف فريق العمل الثالثي .٢٩
. على نحو فعال يعززهمع إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة، ويتسق 

ويوفر قائمة غير  ٢١التوصيات الصادرة عن فريق عمل آارتيي ويتابع هذا الفريق، إلى الحد الذي يراه مناسبًا،
  :التوصيات الممكنة لتنظر فيها لجنة المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية، بما في ذلك بأنواعمستوفاة 

  التخلص من التكرار من خالل تعديل المعايير أو توحيدها عند االقتضاء؛  –

  اقتراح مواضيع لمعايير جديدة؛  –

المعايير المحدثة أو تنفيذها  لتشجيع التصديق علىالتوصية بوضع خطط عمل أو توفير المساعدة التقنية   –
  على نحو فعال؛

  . التوصية بإطار زمني مناسب لتنفيذ التوصيات المؤقتة والنهائية  –

  اختيار المعايير الواجب مراجعتها  - جيم

 والمستعاض عنها والتوصيات المرآونة والمسحوبةالنظر عن االتفاقيات  وبصرفورد أعاله،  على حد ما .٣٠
توصيات بحاجة  ١٠٧اتفاقية وأربعة بروتوآوالت و ٩٩، هناك ما مجموعه ٢٢والتي جرى توحيدها مؤخرًا

ويمكن أن يكون هذا خيار أول . توصية محدثة ٨١ووأربعة بروتوآوالت اتفاقية  ٦٤إلى مراجعة، من بينها 
 لكم ُينظر إال في الصكوك التي لم يستعرضها فريق عمل آارتيي، أي تمن جهة أخرى، في حال لو. للبحث

اتفاقية وبروتوآوًال  ١٤عندئٍذ سيبلغ عدد الصكوك الواجب مراجعتها  ٢٠٠٠،٢٣و ١٩٨٥المعتمدة بين عامي 
آما ستدرج الصكوك التي طلب فريق عمل آارتيي المزيد من المعلومات بشأنها، . توصية ١٣واحدًا و

 

في هذا الصدد، وبغية إجراء عملية استعراض آاملة آما هو وارد في تعريف سياسة المعايير، وضمان عدم    ٢١
ازدواجية العمل الذي اضطلع به فريق عمل آارتيي، قد يكون من المالئم لفريق العمل الثالثي أو أفرقة العمل الثالثية، 

وعلى . تأخذ توصيات فريق عمل آارتيي آأساس تقوم عليه في تأدية عملهاأن تتضمن اختصاصاتها اشتراطًا مفاده أن 
سبيل المثال، فيما يتعلق بالمعايير التي تبّين لفريق عمل آارتيي أنها تحتاج إلى مراجعة، يمكن أن يرّآز عمل أفرقة 

. ة صكوك وآيفية القيام بذلكالعمل الجديدة على آيفية مراجعة هذه المعايير وما إذا آانت هناك حاجة لتوحيدها ومع أي
وعلى غرار ذلك، إذا استنتج فريق عمل آارتيي أنه ينبغي ترويج بعض المعايير، عندئٍذ وما لم يكن هناك عناصر 

ويوازن هذا النهج العملي بين . جديدة تفيد العكس، البد من وضع مقترحات ملموسة من حيث اإلجراء الواجب اتخاذه
ت الصادرة عن فريق عمل آارتيي وبين القدرة على تنفيذ المجموعة الكاملة من الخيارات الحاجة إلى متابعة التوصيا

وفيما يتعلق بالمعايير التي لم يستعرضها فريق عمل آارتيي، على فريق العمل . بموجب عملية االستعراض الجديدة
  .  الجديد أو أفرقة العمل الجديدة أن تقوم بهذا العمل التمهيدي

، وتوصية )١٨٨رقم ( ٢٠٠٧، واتفاقية العمل في قطاع صيد األسماك، ٢٠٠٦ك اتفاقية العمل البحري، بما في ذل   ٢٢
  ).١٩٩رقم ( ٢٠٠٧العمل في قطاع صيد األسماك، 

االتفاقية ): ٢٠١٠منذ (هذه المعايير ال تشمل المعايير المراجعة في الدراسات االستقصائية العامة األخيرة    ٢٣
  .٢٠٠٦، إلى جانب االتفاقيات والتوصيات البحرية التي راجعتها اتفاقية العمل البحري، ١٩٠ والتوصية رقم ١٨٢  رقم
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 .توصية ٣٠اتفاقية وبروتوآول واحد و ٢٥وبالتالي يصل المجموع إلى . ٢٤توصية ١٧اتفاقية و ١١وتحديدًا 
  .ويمثل هذا األمر خيارًا ثانيًا

وُيقترح أن يتم استعراض المجوعة الكاملة للمعايير فيما يتعلق باألهداف االستراتيجية األربعة لمنظمة العمل  .٣١
نوفمبر / في مجلس اإلدارة خالل دورته في تشرين الثاني ومع مراعاة المناقشات التي أجريت. الدولية
 هوالغرض من هذ. منقحة بالصكوك المصنفة حسب الهدف االستراتيجي ممكنة، ترد في الملحق قائمة ٢٠١٠
ضمان وجود صورة والغرض من هذا االقتراح هو . بياني لالستعراض أن تكون بمثابة أساٍسهو  القائمة

ومجموعة المعايير الوحيدة التي ليس من المقترح أن تخضع للمراجعة هي . ددةشاملة عن تغطية مسائل مح
بتوحيدها، وتلك الموحدة في اتفاقية العمل في قطاع  ٢٠٠٦المعايير البحرية التي قامت اتفاقية العمل البحري، 

 الثالثية، أو أفرقة العمل ، يمكن أن يستعرض فريق العمل الثالثيعليهو). ١٨٨رقم ( ٢٠٠٧صيد األسماك، 
  :ويشمل ذلك. ميع المعايير التي تندرج في آل هدف من األهداف االستراتيجيةج

  ؛٢٠٠٠المعايير التي جرى اعتمادها منذ عام   –

  المعايير التي جرى استعراضها مؤخرًا في الدراسات االستقصائية العامة؛  –

  المعايير التي صنفها فريق عمل آارتيي على أنها محدثة؛  –

قيات األساسية واتفاقيات اإلدارة السديدة التي تراعي التشديد الخاص الذي يضعه إعالن منظمة االتفا  –
  .٢٥دولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة على هذه الصكوكالعمل ال

وفيما يتعلق باقتراح إدراج االتفاقيات األساسية، من الواضح أن القصد ليس بأي الحال التشكيك فيها، بل على  .٣٢
النقيض من ذلك، فإن إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة قد حدد هذه 
الصكوك بوصفها تتضمن مبادئ تكتسي أهمية خاصة، باعتبارها في آن معًا حقوقًا أساسية وشروطًا تمكينية 

ا الدول األعضاء إلى أن تستعرض وقد دع .ضرورية لتحقيق جميع األهداف االستراتيجية تحقيقًا آامًال
فيما يتعلق بتصديق صكوك منظمة العمل الدولية أو تنفيذها بهدف زيادة التغطية تدريجيًا لكل هدف "وضعها 

ها معايير العمل األساسية صفمن األهداف االستراتيجية، مع الترآيز بشكل خاص على الصكوك المصنفة بو
مية من ناحية اإلدارة السديدة والتي تشمل الهيكل الثالثي وسياسة فضًال عن الصكوك التي تعتبر األآثر أه

  .٢٦"العمالة وتفتيش العمل

ويمكن أن يتمثل خيار ثالث في عدم إدراج االتفاقيات األساسية الثماني في االستعراض، في حين يمكن أن  .٣٣
دارة السديدة، باإلضافة يقوم خيار رابع على استبعاد الصكوك األساسية الثمانية والصكوك األربعة بشأن اإل

  .أعاله ٣١تلك المستبعدة في الفقرة  إلى

على  وليسمن المعايير  ةالمعايير الواجب استعراضها آمجموعة واحد النظر فيباإلضافة إلى ذلك، ينبغي  .٣٤
ولكن، بسبب العدد الكبير للمعايير التي . أساس آل حالة على حدة، على نحو ما قام به فريق عمل آارتيي

، قد يكون من المناسب أن )سيما العمالة والحماية االجتماعية ال(في هدفين من األهداف االستراتيجية  درجنت
مثًال، (تقسيم هذه الصكوك إلى مجموعات يمكن استعراضها على نحو منفصل بقرارًا  اإلدارة مجلستخذ ي

وقد تبرز ). الحوار االجتماعيفي " إدارة العمل"في الحماية االجتماعية وتدرج " الضمان االجتماعي"يدرج 
  .فيما يتعلق بالمعايير التي ترتبط بفئات محددة من العمال إلى اتخاذ قرارالحاجة 

   
 

  .والملحق الثالث ١٦، الفقرة GB.309/LILS/4انظر الوثيقة    ٢٤

والقسم " ٤"انظر إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة، القسم أوًال، ألف    ٢٥
إّن اقتراح إدراج االتفاقيات األساسية ال يطرح بأي حال من األحوال ". ٦"ومتابعته، القسم ثانيًا ألف " ٣"، باء ثانيًا

الشكوك بشأنها، بل هو يعكس أهمية الحصول على صورة شاملة للمعايير التي تندرج في آل هدف من األهداف 
  .ات قد تبرز الحاجة إلى التصدي لهااالستراتيجية، وإمكانية التصدي على الوجه األمثل، ألي ثغر

والقسم " ٤"انظر إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة، القسم أوًال، ألف    ٢٦
  ".٣"ثانيًا، باء 
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  :وقد يتبع تسلسل ممكن لعمليات االستعراض تسلسل المناقشات المتكررة في مؤتمر العمل الدولي، مثًال .٣٥

نوفمبر / أو تشرين الثاني ٢٠١١س مار/ ؛ من الممكن إنشاء فريق عمل في آذار)٢٠١٠(العمالة   .١
٢٠١١.  

/ من الممكن إنشاء فريق عمل في تشرين الثاني ؛)٢٠١١) (الضمان االجتماعي(الحماية االجتماعية   .٢
  .٢٠١٢مارس / أو آذار ٢٠١١نوفمبر 

نوفمبر / ؛ من الممكن إنشاء فريق عمل في تشرين الثاني)٢٠١٢(المبادئ والحقوق األساسية في العمل   .٣
  .٢٠١٣مارس / أو آذار ٢٠١٢

نوفمبر / ؛ من الممكن إنشاء فريق عمل في تشرين الثاني)٢٠١٣في  على األرجح(الحوار االجتماعي   .٤
  .٢٠١٤مارس / أو آذار ٢٠١٣

  اإلطار الزمني المقترح لعمليات االستعراض  -  دال

 ينبغيو. آللية االستعراضبغية ضمان فعالية اإلجراء ومالءمة وقته، ينبغي االتفاق على األطر الزمنية  .٣٦
 المعتمدة توصياتالالتوقيت الزمني لعمليات االستعراض ومتابعة  على السواءألطر الزمنية أن تراعي ل

وسيكون هذا األمر مهمًا باعتبار أّن عملية استعراض لهدف استراتيجي آخر ستبدأ خالل آل . العمل ألفرقة
العمل في الوقت المناسب لضمان اتساق  أفرقةمتابعة توصيات  يتعينسنة من السنوات األربع القادمة، وأّنه 

  ).جاريةأي أنها ال تزال (األنشطة مع التوصيات 

وهناك مقترح يقضي بربط اإلطار الزمني لكل عملية استعراض بتوقيت المناقشات المتكررة، حيث ستناقش  .٣٧
الحقوق األساسية في العمل، مرتين خالل األهداف االستراتيجية بشأن العمالة والحماية االجتماعية والمبادئ و

على سبيل المثال، من الممكن أن تبدأ أوًال عملية ). والحوار االجتماعي مرة واحدة(دورة السبع سنوات 
إجراء  تكون قد استكملت وقتاستعراض المعايير المدرجة في الهدف االستراتيجي المتعلق بالعمالة، على أن 

وهذا يعني أّنه يمكن تقديم استنتاجات . ٢٠١٤المحتمل عقدها في  ،شأن العمالةالمناقشة المتكررة الثانية ب
/ وتوصيات فريق العمل إلى لجنة المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية في موعد أقصاه دورة تشرين الثاني

كوك للدراسة إجراءات المتابعة، بما في ذلك تغطية الص من حيثتنظر فيها اللجنة ) ١: (لكي ٢٠١٢نوفمبر 
جري مناقشتها المتكرر وتتدرج في التقرير ) ٢(لجنة الخبراء؛  يزمع أن تضطلع بهااالستقصائية العامة التي 

شهرًا لعمل آل فريق من  ١٨و ١٢في الواقع، هذا يعني وجود حد أقصى بين و. الحقًا في المناقشة المتكررة
  .اإلطار الزمني القصير لعملية االستعراض :هووبالفعل هناك تحذير واحد أال و. فرق العمل الثالثية

وبالتالي، من المهم . ومما ال شك فيه أّن المقترحات الواردة أعاله قد تستلزم جهدًا آبيرًا الستعراض المعايير .٣٨
سب واستهالل إجراء أن ترافق األطر الزمنية المناسبة آل عملية استعراض لضمان استكمالها في الوقت المنا

 بسالسةوبالرغم من ذلك، من المهم وضع األطر الزمنية على نحو مرن للسماح . الفترة الالحقةة في المتابع
على آاهل لجنة المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية حتى  مبالغ فيهعبء لوقوع البداية والمتابعة تجنبًا 

 .العمل وتنفذ توصياتها ةفرقأترصد بشكل مرٍض التقدم الذي تحرزه 

 ات المحتملة على الميزانيةسااالنعك

، يالحظ المكتب أن تكلفة انعقاد اجتماع واحد لفريق ٢٧و ٢٥و ٢٤الفقرات المقترحات الواردة في  لىإاستنادًا  .٣٩
وهذا يغطي تكاليف السفر . دوالر أمريكي ١٤٦٥٠٠عمل في السنة خارج دورات مجلس اإلدارة، سيبلغ 

. يق عمل ثالثي، فضًال عن تكاليف الترجمة الفورية والتحريريةعضوًا في فر ١٥لزهاء  اليومي اإلقامة بدلو
 .دوالر أمريكي ١١٥٠٠بزهاء ) الترجمة(وقدرت التكاليف اإلضافية لدورة واحدة من دورات مجلس اإلدارة 

تقدير مستكمل للتكلفة استنادًا إلى قرار مجلس اإلدارة باالقتران بإعادة ترتيب أولويات اإلنفاق  ىوسيجر
  .المصروفات اإلضافية لتغطية
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  اتمةـالخ
االقتراح المذآور آنفًا على افتراض أّن إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل  يقوم .٤٠

في االستناد إلى  النهج األفضل يتمثلسياسة معايير المنظمة وأّن  تنفيذعولمة عادلة ينبغي أن يكون إطار 
عمليات االستعراض المضطلع بها خالل مؤتمر العمل الدولي فيما يتعلق بالمعايير في سياق األهداف 

وفي حال تأآد هذا االفتراض، عندئٍذ يكون من الضروري أن يمضي مجلس . ودمجها ،االستراتيجية األربعة
  .لزخم بشأن هذه المسألةاإلدارة قدمًا في وضع آلية استعراض المعايير حتى ال يضيع ا

المسألة الجوهرية التي أثيرت في هذه الوثيقة هي آيف يمكن لمنظمة العمل الدولية أن تضمن استمرار و .٤١
تلبية االحتياجات والظروف  فيمعايير العمل الدولية، باعتبارها إحدى أآثر أساليب عمل المنظمة أهمية، 

 هوالهدف  يكونأن  ينبغيوالشامل والمتباين في الوقت نفسه؟ وفي ظل هذا العالم المعقد وسريع التغير  اآلنية
الحصول على مجموعة واضحة ومحدثة من معايير العمل الدولية يمكن تحديدها بوضوح على أنها تشكل 

تكون فعالة واستراتيجية  ،وهذا دور يمكن أن تضطلع به آلية استعراض للمعايير. حديثة" مدونة عمل دولية"
  .ية، تمشيًا مع ما أشير إليه أعالهومسؤولة وتمثيل

لجنة المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية مدعوة إلى استعراض المقترح الوارد أعاله، بغية تقديم  .٤٢
يرات التي يراها ضرورية بشأن ما يتوصية مناسبة إلى مجلس اإلدارة على أساس هذا المقترح، رهنًا بالتغ

  :يلي

ايير بالنسبة إلى معايير العمل الدولية استنادًا إلى المقترحات المقدمة في وضع آلية الستعراض المع  )أ(
  ؛٢٠و ١٩الفقرتين 

قيام مجلس اإلدارة، بناء على توصية اللجنة، بإنشاء فريق عمل ثالثي، بما في ذلك تشكيله وأساليب   )ب(
راض، آما ورد ذلك عمله واختصاصاته وعالقته باللجنة واألطر الزمنية بالنسبة إلى عمليات االستع

  ؛٣٨إلى  ٣٦وفي الفقرات من  ٢٩إلى  ٢٤في الفقرات من 

  .٣٥إلى  ٣٠ من المعايير الواجب اختيارها الستعراضها استنادًا إلى العناصر الواردة في الفقرات  )ج(

 
 

  ٢٠١١ فبراير/ شباط ٢١ جنيف، 
  

  .٤٢الفقرة  :بشأنهايتخذ قرار  قطةن 
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  الملحق

  يير العمل الدولية بحسب الهدف االستراتيجي تصنيف ممكن لمعا
  )الصكوك الواردة بين قوسين معقوفين وبالخط المائل مرآونة(

  )والصكوك ذات الصلة(المبادئ والحقوق األساسية في العمل   - ١

  الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية   ١-١

  االتفاقيات األساسية
  )٨٧رقم ( ١٩٤٨م، الحرية النقابية وحماية حق التنظي اتفاقية

  )٩٨رقم ( ١٩٤٩اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 

  والمفاوضة الجماعية صكوك أخرى بشأن الحرية النقابية
  )١١رقم ( ١٩٢١، )الزراعة(اتفاقية حق التجمع 

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

  )١٣٥رقم ( ١٩٧١اتفاقية ممثلي العمال، 

  )١٤٣رقم ( ١٩٧١ة ممثلي العمال، توصي

  )١٤١رقم ( ١٩٧٥اتفاقية منظمات العمال الريفيين، 

  )١٤٩رقم ( ١٩٧٥توصية منظمات العمال الريفيين، 

  )١٥١رقم ( ١٩٧٨اتفاقية عالقات العمل في الخدمة العامة، 

  )١٥٩رقم ( ١٩٧٨توصية عالقات العمل في الخدمة العامة، 

  )١٥٤رقم ( ١٩٨١اتفاقية المفاوضة الجماعية، 

  )١٦٣رقم ( ١٩٨١توصية المفاوضة الجماعية، 

  العمل الجبري  ٢-١

  )ذات الصلةوالتوصية (االتفاقيات األساسية 
  )٢٩رقم ( ١٩٣٠اتفاقية العمل الجبري، 

  )٣٥رقم ( ١٩٣٠توصية اإلآراه غير المباشر في العمل، 

  )١٠٥رقم ( ١٩٥٧اتفاقية إلغاء العمل الجبري، 

  لعمل األطفا  ٣-١

  )ذات الصلةوالتوصيات (االتفاقيات األساسية 
  )١٣٨رقم ( ١٩٧٣اتفاقية الحد األدنى للسن، 

  )١٤٦رقم ( ١٩٧٣توصية الحد األدنى للسن، 

  )١٨٢رقم ( ١٩٩٩اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال، 

  )١٩٠رقم ( ١٩٩٩توصية أسوأ أشكال عمل األطفال، 
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  حماية األطفال واألحداث
  )٥رقم ( ١٩١٩، )الصناعة(دنى للسن اتفاقية الحد األ

  )٦رقم ( ١٩١٩اتفاقية عمل األحداث ليًال في الصناعة، 

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

  )١٤رقم ( ١٩٢١، )الزراعة(توصية عمل األطفال واألحداث ليًال 

  )٣٣رقم ( ١٩٣٢، )األعمال غير الصناعية(اتفاقية الحد األدنى للسن 

  )٤١رقم ( ١٩٣٢، )األعمال غير الصناعية(توصية الحد األدنى لسن تشغيل األحداث 

  )٥٩رقم ( ١٩٣٧، )مراجعة) (الصناعة(اتفاقية الحد األدنى للسن 

  )٥٢رقم ( ١٩٣٧، )المشاريع األسرية(توصية الحد األدنى للسن 

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

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

  )٧٩رقم ( ١٩٤٦توصية الفحص الطبي لألحداث، 

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

  )٨٠رقم ( ١٩٤٦، )األعمال غير الصناعية(توصية العمل الليلي لألحداث 

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

  )١٢٣رقم ( ١٩٦٥، )العمل تحت سطح األرض(اتفاقية الحد األدنى للسن 

  )١٢٤رقم ( ١٩٦٥، )العمل تحت سطح األرض(توصية الحد األدنى للسن 

  )١٢٤رقم ( ١٩٦٥، )العمل تحت سطح األرض(اتفاقية الفحص الطبي لألحداث 

  )١٢٥رقم ( ١٩٦٥، )األرض العمل تحت سطح(توصية شروط استخدام الشباب 

  )]١٥رقم ( ١٩٢١، )الوقادون ومساعدو الوقادين(اتفاقية الحد األدنى للسن [
  )]٦٠رقم ( ١٩٣٧، )مراجعة) (األعمال غير الصناعية(اتفاقية الحد األدنى للسن [

   تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة  ٤-١

   )ذات الصلةوالتوصيات (االتفاقيات األساسية 
  )١٠٠رقم ( ١٩٥١ة المساواة في األجور، اتفاقي

  )٩٠رقم ( ١٩٥١توصية المساواة في األجور، 

  )١١١رقم ( ١٩٥٨، )في االستخدام والمهنة(اتفاقية التمييز 

  )١١١رقم ( ١٩٥٨، )في االستخدام والمهنة(توصية التمييز 

  العمال ذوو المسؤوليات العائلية
  )١٥٦رقم ( ١٩٨١اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية، 

  )١٦٥رقم ( ١٩٨١توصية العمال ذوي المسؤوليات العائلية، 

  العمالة  - ٢

  سياسة العمالة  ١-٢

  )ذات الصلةوالتوصيات (اتفاقية اإلدارة السديدة 
  )١٢٢رقم ( ١٩٦٤اتفاقية سياسة العمالة، 
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  )١٢٢رقم ( ١٩٦٤توصية سياسة العمالة، 

  )١٦٩رقم ( ١٩٨٤، )أحكام تكميلية(توصية سياسة العمالة 

  صكوك أخرى بشأن سياسة العمالة
  )٢رقم ( ١٩١٩اتفاقية البطالة، 

  )٧١رقم ( ١٩٤٤، )االنتقال من الحرب إلى السلم(توصية تنظيم العمالة 

  )٨٨رقم ( ١٩٤٨اتفاقية إدارات التوظيف، 

  )٨٣رقم ( ١٩٤٨توصية إدارات التوظيف، 

  )٩٦رقم ( ١٩٤٩، )مراجعة(اتفاقية وآاالت خدمات التوظيف بأجر 

  )٩٩رقم ( ١٩٥٥توصية التأهيل المهني للمعوقين، 

  )١٥٩رقم ( ١٩٨٣، )المعوقون(اتفاقية التأهيل المهني والعمالة 

  )١٦٨رقم ( ١٩٨٣، )المعوقون(توصية التأهيل المهني والعمالة 

  )١٨١رقم ( ١٩٩٧اتفاقية وآاالت االستخدام الخاصة، 

  )١٨٨رقم ( ١٩٩٧توصية وآاالت االستخدام الخاصة، 

  )١٨٩رقم ( ١٩٩٨توصية خلق الوظائف في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، 

  )١٩٣رقم ( ٢٠٠٢ توصية تعزيز التعاونيات، 

  )١٩٨رقم ( ٢٠٠٦توصية عالقة االستخدام، 

  )]٣٤رقم ( ١٩٣٣اتفاقية مكاتب الموظفين بمقابل، [

  المهارات  ٢-٢

  )١٣٦رقم ( ١٩٧٠توصية البرامج الخاصة للشباب، 

  )١٤٠رقم ( ١٩٧٤اتفاقية اإلجازة الدراسية مدفوعة األجر، 

  )١٤٨رقم ( ١٩٧٤توصية اإلجازة الدراسية مدفوعة األجر، 

  )١٤٢رقم ( ١٩٧٥اتفاقية تنمية الموارد البشرية، 

  )١٩٥رقم ( ٢٠٠٤توصية تنمية الموارد البشرية، 

  األمن الوظيفي  ٣-٢

  )١٥٨رقم ( ١٩٨٢اتفاقية إنهاء االستخدام، 

  )١٦٦رقم ( ١٩٨٢توصية إنهاء االستخدام، 

  الحماية االجتماعية  - ٣

  )الضمان االجتماعي(الحماية االجتماعية   -)ألف( ٣

  المعايير الشاملة  ١-)ألف( ٣
  )١٧رقم ( ١٩٢١، )الزراعة(توصية التأمين االجتماعي 

  )٦٧رقم ( ١٩٤٤توصية تأمين الدخل، 

  )٦٨رقم ( ١٩٤٤، )القوات المسلحة(توصية الضمان االجتماعي 

  )١٠٢رقم ( ١٩٥٢، )المعايير الدنيا(اتفاقية الضمان االجتماعي 
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  الحماية المقدمة في مختلف فروع الضمان االجتماعي  ٢-)ألف( ٣
  الرعاية الطبية وإعانة المرض

  )٢٤رقم ( ١٩٢٧، )الصناعة(اتفاقية التأمين الصحي 

  )٢٥رقم ( ١٩٢٧، )الزراعة(اتفاقية التأمين الصحي 

  )٢٩رقم ( ١٩٢٧صية التأمين الصحي، تو

  )٦٩رقم ( ١٩٤٤توصية الرعاية الطبية، 

  )١٣٠رقم ( ١٩٦٩اتفاقية الرعاية الطبية وإعانات المرض، 

  )١٣٤رقم ( ١٩٦٩توصية الرعاية الطبية وإعانات المرض، 

  إعانة الشيخوخة والعجز والورثة
  )١٢٨رقم ( ١٩٦٧اتفاقية إعانات العجز والشيخوخة والورثة، 

  )١٣١رقم ( ١٩٦٧توصية إعانات العجز والشيخوخة والورثة، 

  )]٣٥رقم ( ١٩٣٣، ...)الصناعة، الخ (اتفاقية التأمين ضد الشيخوخة [
  )]٣٦رقم ( ١٩٣٣، )الزراعة(اتفاقية التأمين ضد الشيخوخة [
  )]٣٧رقم ( ١٩٣٣، ...)الصناعة، الخ (اتفاقية التأمين ضد العجز [
  )]٣٨رقم ( ١٩٣٣، )الزراعة(لعجز اتفاقية التأمين ضد ا[
  )]٣٩رقم ( ١٩٣٣، ...)الصناعة، الخ (اتفاقية التأمين على الحياة [
  )]٤٠رقم ( ١٩٣٣، )الزراعة(اتفاقية التأمين على الحياة [

  إعانة إصابات العمل
  )١٢رقم ( ١٩٢١، )الزراعة(اتفاقية التعويض عن حوادث العمل 

  )١٧رقم ( ١٩٢٥اتفاقية التعويض عن حوادث العمل، 

  )١٨رقم ( ١٩٢٥اتفاقية األمراض المهنية، 

  )٢٢رقم ( ١٩٢٥، )الحد األدنى(توصية التعويض عن حوادث العمل 

  )٢٣رقم ( ١٩٢٥، )جهة االختصاص(توصية تعويض العمال 

  )٢٤رقم ( ١٩٢٥، )األمراض المهنية(توصية تعويض العمال 

  )٤٢رقم ( ١٩٣٤، )مراجعة() األمراض المهنية(اتفاقية تعويض إصابات العمل 

  )١٢١رقم ( ١٩٦٤اتفاقية إعانات إصابات العمل، 

  )١٢١رقم ( ١٩٦٤توصية إعانات إصابات العمل، 

  إعانة البطالة
  )٤٤رقم ( ١٩٣٤توصية البطالة، 

  )١٦٨رقم ( ١٩٨٨اتفاقية النهوض بالعمالة والحماية من البطالة، 

  )١٧٦رقم ( ١٩٨٨توصية النهوض بالعمالة والحماية من البطالة، 

  )]٤٤رقم ( ١٩٣٤اتفاقية البطالة، [
  الضمان االجتماعي للعمال المهاجرين  ٣-)ألف( ٣

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

  )٢٥رقم ( ١٩٢٥، )التعويض عن الحوادث(توصية المساواة في المعاملة 

  )١١٨رقم ( ١٩٦٢، )ضمان االجتماعيال(اتفاقية المساواة في المعاملة 
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  )١٥٧رقم ( ١٩٨٢اتفاقية الحفاظ على الحقوق في مجال الضمان االجتماعي، 

  )١٦٧رقم ( ١٩٨٣توصية الحفاظ على الحقوق في مجال الضمان االجتماعي، 

  )]٤٨رقم ( ١٩٣٥اتفاقية الحفاظ على حقوق المهاجرين في المعاش، [

  )ية اليد العاملةحما(الحماية االجتماعية   )باء( ٣

  السالمة والصحة المهنيتان  ١-)باء( ٣
  أحكام عامة

  )٣١رقم ( ١٩٢٩توصية الوقاية من الحوادث الصناعية، 

  )٩٧رقم ( ١٩٥٣توصية حماية صحة العمال، 

  )١٠٢رقم ( ١٩٥٦توصية تسهيالت الرعاية، 

  )١٥٥رقم ( ١٩٨١اتفاقية السالمة والصحة المهنيتين، 

  )١٥٥رقم ( ١٩٨١تفاقية السالمة والصحة المهنيتين، ال ٢٠٠٢بروتوآول عام 

  )١٦٤رقم ( ١٩٨١توصية السالمة والصحة المهنيتين، 

  )١٦١رقم ( ١٩٨٥اتفاقية خدمات الصحة المهنية، 

  )١٧١رقم ( ١٩٨٥توصية خدمات الصحة المهنية، 

  )١٩٤رقم ( ٢٠٠٢توصية بشأن قائمة األمراض المهنية، 

  )١٨٧رقم ( ٢٠٠٦لسالمة والصحة المهنيتين، اتفاقية اإلطار الترويجي ل

  )١٩٧رقم ( ٢٠٠٦توصية اإلطار الترويجي للسالمة والصحة المهنيتين، 

  الحماية من مخاطر معينة
  )٣رقم ( ١٩١٩توصية الوقاية من الجمرة الخبيثة، 

  )٤رقم ( ١٩١٩، )النساء واألطفال(توصية التسمم بالرصاص 

  )٦م رق( ١٩١٩توصية الفوسفور األبيض، 

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

  )١١٥رقم ( ١٩٦٠اتفاقية الحماية من اإلشعاعات، 

  )١١٤رقم ( ١٩٦٠توصية الحماية من اإلشعاعات، 

  )١١٩رقم ( ١٩٦٣اتفاقية الوقاية من اآلالت، 

  )١١٨رقم ( ١٩٦٣توصية الوقاية من اآلالت، 

  )١٢٧رقم ( ١٩٦٧ن، اتفاقية الحد األقصى للوز

  )١٢٨رقم ( ١٩٦٧توصية الحد األقصى للوزن، 

  )١٣٦رقم ( ١٩٧١اتفاقية البنزين، 

  )١٤٤رقم ( ١٩٧١توصية البنزين، 

  )١٣٩رقم ( ١٩٧٤اتفاقية السرطان المهني، 

  )١٤٧رقم ( ١٩٧٤توصية السرطان المهني، 

  )١٤٨رقم ( ١٩٧٧، )تلوث الهواء، والضوضاء، واالهتزازات(اتفاقية بيئة العمل 

  )١٥٦رقم ( ١٩٧٧، )تلوث الهواء، والضوضاء، واالهتزازات(توصية بيئة العمل 

  )١٦٢رقم ( ١٩٨٦، )االسبستوس(اتفاقية الحرير الصخري 
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  )١٧٢رقم ( ١٩٨٦، )االسبستوس(توصية الحرير الصخري 

  )١٧٠رقم ( ١٩٩٠اتفاقية المواد الكيميائية، 

  )١٧٧ رقم( ١٩٩٠توصية المواد الكيميائية، 

  الحماية في فروع نشاط محددة
  )٤٥رقم ( ١٩٣٥، )المرأة(اتفاقية العمل تحت سطح األرض 

  )٦٢رقم ( ١٩٣٧، )البناء(اتفاقية أحكام السالمة 

  )١٢٠رقم ( ١٩٦٤، )التجارة والمكاتب(اتفاقية القواعد الصحية 

  )١٢٠رقم ( ١٩٦٤، )التجارة والمكاتب(توصية القواعد الصحية 

  )١٦٧رقم ( ١٩٨٨المة والصحة في البناء، اتفاقية الس

  )١٧٥رقم ( ١٩٨٨توصية السالمة والصحة في البناء، 

  )١٧٤رقم ( ١٩٩٣اتفاقية منع الحوادث الصناعية الكبرى، 

  )١٨١رقم ( ١٩٩٣توصية منع الحوادث الصناعية الكبرى، 

  )١٧٦رقم ( ١٩٩٥اتفاقية السالمة والصحة في المناجم، 

  )١٨٣رقم ( ١٩٩٥ة في المناجم، توصية السالمة والصح

  )١٨٤رقم ( ٢٠٠١اتفاقية السالمة والصحة في الزراعة، 

  )١٩٢رقم ( ٢٠٠١توصية السالمة والصحة في الزراعة، 

  األجور  ٢-)باء( ٣
  )٢٦رقم ( ١٩٢٨اتفاقية طرائق تحديد المستويات الدنيا لألجور، 

  )٣٠رقم ( ١٩٢٨توصية طرائق تحديد المستويات الدنيا لألجور، 

  )٩٤رقم ( ١٩٤٩، )العقود العامة(اتفاقية شروط العمل 

  )٨٤رقم ( ١٩٤٩، )العقود العامة(توصية شروط العمل 

  )٩٥رقم ( ١٩٤٩اتفاقية حماية األجور، 

  )٨٥رقم ( ١٩٤٩توصية حماية األجور، 

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

  )٨٩رقم ( ١٩٥١، )الزراعة(يد المستويات الدنيا لألجور توصية طرائق تحد

  )١٣١رقم ( ١٩٧٠اتفاقية تحديد المستويات الدنيا لألجور، 

  )١٣٥رقم ( ١٩٧٠توصية تحديد المستويات الدنيا لألجور، 

  )١٧٣رقم ( ١٩٩٢اتفاقية حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم، 

  )١٨٠رقم ( ١٩٩٢عسار صاحب عملهم، توصية حماية مستحقات العمال عند إ

  وقت العمل  ٣-)باء( ٣
  ساعات العمل والراحة األسبوعية واإلجازة مدفوعة األجر

  )١رقم ( ١٩١٩، )الصناعة(اتفاقية ساعات العمل 

  )١٤رقم ( ١٩٢١، )الصناعة(اتفاقية الراحة األسبوعية 

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

  )٤٧رقم ( ١٩٣٥قية أسبوع العمل ذي األربعين ساعة، اتفا

  )٥٢رقم ( ١٩٣٦اتفاقية اإلجازات مدفوعة األجر، 
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  )٤٧رقم ( ١٩٣٦توصية اإلجازات مدفوعة األجر، 

  ) ١٠١رقم ( ١٩٥٢، )الزراعة(اتفاقية اإلجازات مدفوعة األجر 

  ) ٩٣رقم ( ١٩٥٢، )الزراعة(توصية اإلجازات مدفوعة األجر 

  )٩٨رقم ( ١٩٥٤جازات مدفوعة األجر، توصية اإل

  )١٠٦رقم ( ١٩٥٧، )التجارة والمكاتب(اتفاقية الراحة األسبوعية 

  )١٠٣رقم ( ١٩٥٧، )التجارة والمكاتب(توصية الراحة األسبوعية 

  )١١٦رقم ( ١٩٦٢توصية تخفيض ساعات العمل، 

  )١٣٢رقم ( ١٩٧٠، )مراجعة(اتفاقية اإلجازة مدفوعة األجر 

  )١٥٣رقم ( ١٩٧٩، )النقل البري(عات العمل وفترات الراحة اتفاقية سا

  )١٦١رقم ( ١٩٧٩، )النقل البري(توصية ساعات العمل وفترات الراحة 

  )١٧٥رقم ( ١٩٩٤اتفاقية العمل بعض الوقت، 

  )١٨٢رقم ( ١٩٩٤توصية العمل بعض الوقت، 

  ])٤٣رقم ( ١٩٣٤اتفاقية مصانع الزجاج المسطح، [
  ])٤٩رقم ( ١٩٣٥، )مصانع الزجاجات(عات العمل اتفاقية تخفيض سا[
  ])٦٧رقم ( ١٩٣٩، )النقل البري(اتفاقية ساعات العمل والراحة [

  العمل الليلي
  )١٣رقم ( ١٩٢١، )الزراعة(توصية عمل النساء ليًال 

  )٨٩رقم ( ١٩٤٨، )مراجعة) (النساء(اتفاقية العمل ليًال 

  )٨٩رقم ( ١٩٤٨، )مراجعة) (المرأة(التفاقية العمل ليًال  ١٩٩٠بروتوآول عام 

  )١٧١رقم ( ١٩٩٠اتفاقية العمل الليلي، 

  )١٧٨رقم ( ١٩٩٠توصية العمل الليلي، 

  ])٤رقم ( ١٩١٩اتفاقية عمل المرأة ليًال، [
  ])٢٠رقم ( ١٩٢٥، )المخابز(اتفاقية العمل الليلي [
  ])٤١رقم ( ١٩٣٤، )مراجعة) (المرأة(اتفاقية العمل ليًال [

  حماية األمومة  ٤-)باء( ٣
  )٣رقم ( ١٩١٩اتفاقية حماية األمومة، 

  )١٠٣رقم ( ١٩٥٢، )مراجعة(اتفاقية حماية األمومة 

  )١٨٣رقم ( ٢٠٠٠اتفاقية حماية األمومة، 

  )١٩١رقم ( ٢٠٠٠توصية حماية األمومة، 

  السياسة االجتماعية  ٥-)باء( ٣
  )٨٢قم ر( ١٩٤٧، )األقاليم التابعة(اتفاقية السياسة االجتماعية 

  )١١٥رقم ( ١٩٦١توصية إسكان العمال، 

  )١١٧رقم ( ١٩٦٢، )األهداف والمعايير األساسية(اتفاقية السياسة االجتماعية 
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 الحوار االجتماعي  - ٤

  المشاورات الثالثية  ١-٤

  )ذات الصلةوالتوصية (اتفاقية اإلدارة السديدة 
  )١٤٤رقم ( ١٩٧٦، )معايير العمل الدولية(اتفاقية المشاورات الثالثية 

  ) ١٥٢رقم ( ١٩٧٦، )أنشطة منظمة العمل الدولية(توصية المشاورات الثالثية 

  إدارة العمل وتفتيش العمل  ٢-٤

  )والصكوك ذات الصلة(اتفاقيات اإلدارة السديدة بشأن تفتيش العمل 
  )٨١رقم ( ١٩٤٧اتفاقية تفتيش العمل، 

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

  )٨١رقم ( ١٩٤٧توصية تفتيش العمل، 

  )١٢٩رقم ( ١٩٦٩، )الزراعة(اتفاقية تفتيش العمل 

  )١٣٣رقم ( ١٩٦٩، )الزراعة(توصية تفتيش العمل 

  صكوك أخرى بشأن تفتيش العمل
  )٢٠رقم ( ١٩٢٣توصية تفتيش العمل، 

  )٨٢رقم ( ١٩٤٧، )التعدين والنقل(توصية تفتيش العمل 

  )٨٥رقم ( ١٩٤٧، )األقاليم التابعة(ت تفتيش العمل اتفاقية  إدارا

  إدارة العمل
  )٦٣رقم ( ١٩٣٨اتفاقية إحصاءات األجور وساعات العمل، 

  )١٥٠رقم ( ١٩٧٨اتفاقية إدارة العمل، 

  )١٥٨رقم ( ١٩٧٨توصية إدارة العمل، 

  )١٦٠رقم ( ١٩٨٥اتفاقية إحصاءات العمل، 

  ) ١٧٠رقم ( ١٩٨٥توصية إحصاءات العمل، 

  العالقات الصناعية  ٣-٤

  )٩١رقم ( ١٩٥١توصية االتفاقات الجماعية، 

  )٩٢رقم ( ١٩٥١توصية التوفيق والتحكيم االختياريين، 

  )٩٤رقم ( ١٩٥٢توصية التعاون على مستوى المنشأة، 

  )١١٣رقم ( ١٩٦٠، )على المستويين الصناعي والوطني(توصية المشاورات 

  )١٢٩رقم ( ١٩٦٧توصية االتصاالت داخل المنشأة، 

  )١٣٠رقم ( ١٩٦٧توصية بحث الشكاوى، 
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  األهداف االستراتيجية وفئات محددة من العمال  بينصكوك مشترآة 
   ١)األهداف االستراتيجية ذات الصلة واردة بين قوسين معقوفين(

  المبادئ والحقوق األساسية   -١(الشعوب األصلية والقبلية   -ألف 
الضمان  -الحماية االجتماعية   -)فأل( ٣العمالة؛   -٢في العمل؛ 

  حماية اليد العاملة؛  -الحماية االجتماعية   -)باء( ٣االجتماعي؛ 
  )الحوار االجتماعي  -٤

  )١٠٧رقم ( ١٩٥٧اتفاقية السكان األصليين والقبليين، 

  )١٠٤رقم ( ١٩٥٧توصية السكان األصليين والقبليين، 

  )١٦٩قم ر( ١٩٨٩اتفاقية الشعوب األصلية والقبلية، 

  ])٥٠رقم ( ١٩٣٦اتفاقية تنظيم توريد العمال األصليين، [
  ])٦٤رقم ( ١٩٣٩، )العمال الوطنيون(اتفاقية عقود االستخدام [
  ])٦٥رقم ( ١٩٣٩، )العمال الوطنيون(اتفاقية العقوبات الجزائية [
  ])٨٦رقم ( ١٩٤٧، )العمال الوطنيون(اتفاقية عقود العمل [
  ])١٠٤رقم ( ١٩٥٥، )العمال الوطنيون(ت الجزائية اتفاقية إلغاء العقوبا[

  المبادئ والحقوق األساسية في العمل؛   -١(العمال المهاجرون   - باء 
  )حماية اليد العاملة -الحماية االجتماعية   -)باء( ٣العمالة؛   -٢

  )٩٧رقم ( ١٩٤٩، )مراجعة(اتفاقية العمال المهاجرين 

  )٨٦رقم ( ١٩٤٩، )مراجعة(توصية العمال المهاجرين 

  )١٠٠رقم ( ١٩٥٥، )البلدان المتخلفة(توصية حماية العمال المهاجرين 

  )١٤٣رقم ( ١٩٧٥، )أحكام تكميلية(اتفاقية العمال المهاجرين 

  )١٥١رقم ( ١٩٧٥توصية العمال المهاجرين، 

  ])٢١رقم ( ١٩٢٦اتفاقية تفتيش المهاجرين، [

  فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز   - جيم 

المبادئ والحقوق األساسية في   - ١) (٢٠٠رقم ( ٢٠١٠توصية فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز، 
 - الحماية االجتماعية   - )باء( ٣الضمان االجتماعي؛  -   الحماية االجتماعية -)ألف( ٣العمالة؛   -٢العمل؛ 

  )الحوار االجتماعي  -٤حماية اليد العاملة؛ 

  األقاليم التابعة  -دال 

  - )باء( ٣المبادئ والحقوق األساسية في العمل؛   - ١) (٨٣رقم ( ١٩٤٧، )األقاليم التابعة(فاقية معايير العمل ات
  )حماية اليد العاملة - الحماية االجتماعية 

  البحارة  -هاء 

  اتفاقية موحدة
الحماية   - )لفأ( ٣العمالة؛   - ٢المبادئ والحقوق األساسية في العمل؛   -١( ٢٠٠٦اتفاقية العمل البحري، 

  )الحوار االجتماعي  - ٤حماية اليد العاملة؛  -الحماية االجتماعية   -)باء( ٣الضمان االجتماعي؛  - االجتماعية 
 

  .لم يقترح أي تصنيف محدد لهذه الصكوك في الوقت الحاضر. الهدف االستراتيجي ذو الصلة وارد آمرجع   ١
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  العمالة؛   - ٢المبادئ والحقوق األساسية في العمل؛   -١(أحكام عامة 
  الحماية   -)باء( ٣الضمان االجتماعي؛  - الحماية االجتماعية   -)ألف( ٣

  )الحوار االجتماعي  -٤حماية اليد العاملة؛  -ماعية االجت
  )٩رقم ( ١٩٢٠توصية المدونات القانونية الوطنية للبحارة،  *
  )١٠٧رقم ( ١٩٥٨، )السفن األجنبية(توصية استخدام البحارة  *
  )١٤٧رقم ( ١٩٧٦، )المعايير الدنيا(اتفاقية المالحة التجارية  *
  )١٤٧رقم ( ١٩٧٦، )المعايير الدنيا(مالحة التجارية التفاقية ال ١٩٩٦بروتوآول عام  *
  )١٥٥رقم ( ١٩٧٦، )تحسين المعايير(توصية المالحة التجارية  *

  )١٠٨رقم ( ١٩٥٨اتفاقية وثائق هوية البحارة، 

  )١٨٥رقم ( ٢٠٠٣، )مراجعة(اتفاقية وثائق هوية البحارة 

  )ي العملالمبادئ والحقوق األساسية ف  -١(حماية األطفال واألحداث 
  )٧رقم ( ١٩٢٠، )العمل البحري(اتفاقية الحد األدنى للسن  *
  )١٦رقم ( ١٩٢١، )العمل البحري(اتفاقية الفحص الطبي لألحداث  *
  )٥٨رقم ( ١٩٣٦، )مراجعة) (العمل البحري(اتفاقية الحد األدنى للسن  *
  )١٥٣رقم ( ١٩٧٦توصية حماية البحارة الشباب،  *

  )ةالعمال  -٢(المهارات 
  )٧٧رقم ( ١٩٤٦توصية تنظيم تدريب البحارة،  *
  )١٣٧رقم ( ١٩٧٠، )البحارة(توصية التدريب المهني  *

  )العمالة  -٢(الوصول إلى العمالة 
  )٩رقم ( ١٩٢٠اتفاقية استخدام البحارة،  *
  )٥٣رقم ( ١٩٣٦اتفاقية شهادات آفاءة الضباط،  *
  )٦٩م رق( ١٩٤٦اتفاقية شهادة آفاءة طباخي السفن،  *
  )٧٤رقم ( ١٩٤٦اتفاقية شهادات آفاءة البحارة،  *
  )١٣٩رقم ( ١٩٧٠، )التطورات التقنية(توصية استخدام البحارة  *
  )١٧٩رقم ( ١٩٩٦اتفاقية تعيين وتوظيف البحارة،  *
  )١٨٦رقم ( ١٩٩٦توصية تعيين وتوظيف البحارة،  *

  )حماية اليد العاملة - الحماية االجتماعية  -)باء( ٣(الشروط العامة لالستخدام 
  )٢٢رقم ( ١٩٢٦اتفاقية عقود استخدام البحارة،  *
  )٢٣رقم ( ١٩٢٦اتفاقية إعادة البحارة إلى أوطانهم،  *
  )٥٤رقم ( ١٩٣٦، )البحارة(اتفاقية اإلجازات مدفوعة األجر  *
  )٥٧رقم ( ١٩٣٦اتفاقية ساعات العمل وأعداد العاملين على ظهر السفن،  *
  )٤٩رقم ( ١٩٣٦ت العمل وحجم األطقم على ظهر السفن، توصية ساعا *
  )٧٢رقم ( ١٩٤٦، )البحارة(اتفاقية اإلجازات مدفوعة األجر  *
  )٧٦رقم ( ١٩٤٦اتفاقية األجور وساعات العمل وأعداد العاملين على ظهر السفن،  *

 

  .٢٠٠٦صك مراجع بموجب اتفاقية العمل البحري،    *
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  )٩٣رقم ( ١٩٤٩، )مراجعة(اتفاقية األجور وساعات العمل وأعداد العاملين على ظهر السفن  *
  )١٠٩رقم ( ١٩٥٨، )مراجعة(اتفاقية األجور وساعات العمل وأعداد العاملين على ظهر السفن  *
  )١٤٦رقم ( ١٩٧٦، )البحارة(اتفاقية اإلجازات السنوية مدفوعة األجر  *
  )١٦٦رقم ( ١٩٨٧، )مراجعة(اتفاقية إعادة البحارة إلى أوطانهم  *
  )١٧٤رقم ( ١٩٨٧توصية إعادة البحارة إلى أوطانهم،  *
  )١٨٠رقم ( ١٩٩٦اتفاقية ساعات عمل البحارة وتزويد السفن باألطقم،  *
  )١٨٧رقم ( ١٩٩٦توصية أجور وساعات عمل البحارة وتزويد السفن باألطقم،  *

  ])٩١رقم ( ١٩٤٩، )مراجعة) (البحارة(اتفاقية اإلجازات مدفوعة األجر  *[
  )حماية اليد العاملة - اية االجتماعية الحم  - )باء( ٣(السالمة والصحة والرعاية 

  )٤٨رقم ( ١٩٣٦توصية رعاية البحارة في الموانئ،  *
  )٦٨رقم ( ١٩٤٦، )أطقم السفن(اتفاقية الغذاء وتقديم الوجبات  *
  )٧٨رقم ( ١٩٤٦، )أطقم السفن(توصية أغطية النوم وأدوات المائدة وغيرها  *
  )٧٣رقم ( ١٩٤٦اتفاقية الفحص الطبي للبحارة،  *
  )٧٦رقم ( ١٩٤٦توصية الرعاية الطبية لمعولي البحارة،  *
  )٧٥رقم ( ١٩٤٦اتفاقية إقامة األطقم،  *
  )٩٢رقم ( ١٩٤٩، )مراجعة(اتفاقية إقامة األطقم  *
  )١٠٥رقم ( ١٩٥٨توصية صيدليات السفن،  *
  )١٠٦رقم ( ١٩٥٨توصية االستشارة الطبية في البحر،  *
  )١٠٨رقم ( ١٩٥٨للبحارة وسالمتهم، توصية الظروف االجتماعية  *
  )١٣٣رقم ( ١٩٧٠، )أحكام تكميلية(اتفاقية إقامة األطقم  *
  )١٤٠رقم ( ١٩٧٠، )تكييف الهواء(توصية إقامة األطقم  *
  )١٤١رقم ( ١٩٧٠، )مكافحة الضوضاء( توصية إقامة األطقم  *
  )١٤٢رقم ( ١٩٧٠، )البحارة(توصية الوقاية من الحوادث  *
  )١٣٤رقم ( ١٩٧٠، )البحارة(ة الوقاية من الحوادث اتفاقي *
  )١٣٨رقم ( ١٩٧٠توصية رعاية البحارة،  *
  )١٦٣رقم ( ١٩٨٧اتفاقية رعاية البحارة،  *
  )١٧٣رقم ( ١٩٨٧توصية رعاية البحارة،  *
  ) ١٦٤رقم ( ١٩٨٧اتفاقية الحماية الصحية والرعاية الطبية للبحارة،  *

  )العمالة  -٢(األمن الوظيفي 
  )١٤٥رقم ( ١٩٧٦، )عمال البحر(اتفاقية استمرار االستخدام  *
  )١٥٤رقم ( ١٩٧٦توصية استمرار استخدام البحارة،  *

  )الضمان االجتماعي - الحماية االجتماعية  -)ألف( ٣(الضمان االجتماعي 
  )٨رقم ( ١٩٢٠، )في حالة غرق السفينة(اتفاقية تعويض البطالة  *
  )١٠رقم ( ١٩٢٠، )البحارة(لة توصية التأمين ضد البطا *

 

  .٢٠٠٦صك مراجع بموجب اتفاقية العمل البحري،    *
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  )٥٥رقم ( ١٩٣٦، )في حال مرض أو إصابة البحارة(اتفاقية التزامات صاحب السفينة  *
  )٥٦رقم ( ١٩٣٦، )البحارة(اتفاقية التأمين الصحي  *
  )٧٠رقم ( ١٩٤٦، )البحارة(اتفاقية الضمان االجتماعي  *

  )٧١رقم ( ١٩٤٦اتفاقية معاشات البحارة، 
  )٧٥رقم ( ١٩٤٦قات الضمان االجتماعي للبحارة، توصية اتفا *
  )١٦٥رقم ( ١٩٨٧، )مراجعة(اتفاقية الضمان االجتماعي للبحارة  *

  )الحوار االجتماعي  -٤(التفتيش 
  )١٧٨رقم ( ١٩٩٦، )البحارة(اتفاقية تفتيش العمل  *
  )١٨٥رقم ( ١٩٩٦، )البحارة(توصية تفتيش العمل  *

   -الحماية االجتماعية   - )باء( ٣العمالة؛   -٢(عمال الموانئ   -واو 
  )حماية اليد العاملة

  )٢٧رقم ( ١٩٢٩اتفاقية إثبات الوزن على األحمال الكبيرة المنقولة بالسفن، 

  )٣٢رقم ( ١٩٣٢، )مراجعة(اتفاقية وقاية عمال الموانئ من الحوادث 

  )٤٠رقم ( ١٩٣٢توصية المعاملة بالمثل في مجال حماية عمال الموانئ من الحوادث، 

  )١٣٧رقم ( ١٩٧٣اقية العمل في الموانئ، اتف

  )١٤٥رقم ( ١٩٧٣توصية العمل في الموانئ، 

  )١٥٢رقم ( ١٩٧٩اتفاقية السالمة والصحة في عمليات المناولة بالموانئ، 

  )١٦٠رقم ( ١٩٧٩توصية السالمة والصحة في عمليات المناولة بالموانئ، 

  ])٢٨قم ر( ١٩٢٩اتفاقية حماية عمال الموانئ من الحوادث، [

  صيادو األسماك  -زاي 

  موحدة صكوك
المبادئ والحقوق األساسيـة في العمــل؛   - ١) (١٨٨رقم ( ٢٠٠٧اتفاقيـة العمـل في قطـاع صيد األسمـاك، 

حماية اليد  - الحماية االجتماعية   - )باء( ٣الضمان االجتماعي؛  -الحماية االجتماعية   -)ألف( ٣العمالة؛   -٢
  )وار االجتماعيالح  - ٤العاملة؛ 

  -٢المبادئ والحقوق األساسية في العمل؛  -١) (١٩٩رقم ( ٢٠٠٧توصية العمل في قطاع صيد األسماك، 
حماية اليد  -الحماية االجتماعية   - )باء( ٣الضمان االجتماعي؛  - الحماية االجتماعية   - )ألف( ٣العمالة؛ 
  )الحوار االجتماعي  - ٤العاملة؛ 

المبادئ والحقوق األساسية في العمل؛   -١(ادي األسماك صكوك أخرى تتعلق بصي
  )حماية اليد العاملة - الحماية االجتماعية   -)باء( ٣العمالة؛   -٢

  )١١٢رقم ( ١٩٥٩، )صيادو األسماك(اتفاقية الحد األدنى للسن  **
  )١١٣رقم ( ١٩٥٩، )صيادو األسماك(اتفاقية الفحص الطبي  **
  )١١٤رقم ( ١٩٥٩يادي األسماك، اتفاقية عقود استخدام ص **

  )١٢٥رقم ( ١٩٦٦اتفاقية شهادات آفاءة صيادي األسماك، 
  )١٢٦رقم ( ١٩٦٦اتفاقية إقامة األطقم على ظهر سفن الصيد،  **

 
  .٢٠٠٦صك مراجع بموجب اتفاقية العمل البحري،    *

  ).١٨٨رقم ( ٢٠٠٧صك مراجع بموجب اتفاقية العمل في قطاع صيد األسماك،    **
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  ) ١٢٦رقم ( ١٩٦٦توصية التدريب المهني لصيادي األسماك، 

  فئات أخرى محددة من العمال  -حاء 

حماية  - الحماية االجتماعية   -)باء( ٣) (٨رقم ( ١٩٢٠ة الداخلية، توصية تحديد ساعات العمل في المالح
  )اليد العاملة

  -)باء( ٣العمالة؛   -٢المبادئ والحقوق األساسية في العمل؛   -١) (١١٠رقم ( ١٩٥٨اتفاقية المزارع، 
  )الحوار االجتماعي  -٤حماية اليد العاملة؛  - الحماية االجتماعية 

المبادئ والحقوق األساسية في العمل؛   - ١) (١١٠رقم ( ١٩٥٨فاقية المزارع، الت ١٩٨٢بروتوآول عام 
  )الحوار االجتماعي  -٤حماية اليد العاملة؛  - الحماية االجتماعية   - )باء( ٣

الحماية   -٣العمالة؛   -٢المبادئ والحقوق األساسية في العمل؛   -١) (١١٠رقم ( ١٩٥٨توصية المزارع، 
  )حوار االجتماعيال  - ٤االجتماعية؛ 

  - ٤الحماية االجتماعيـة؛   -٣العمـالة؛   -٢) (١٣٢رقم ( ١٩٦٨توصيـة المستأجرين والمزارعين بالمشارآة، 
  )الحوار االجتماعي

  )حماية اليد العاملة - الحماية االجتماعية   - )باء( ٣) (١٤٩رقم ( ١٩٧٧اتفاقية العاملين بالتمريض، 

  )الحوار االجتماعي - ٤الحماية االجتماعية؛  -٣العمالة؛  - ٢) (١٥٧رقم ( ١٩٧٧توصية العاملين بالتمريض، 

العمالـة؛   -٢المبـادئ والحقــوق األساسيـة فـي العمـل؛   -١) (١٦٢رقم ( ١٩٨٠توصية العمـال المسنيـن، 
  )الحماية االجتماعية  -٣

ئ والحقوق األساسية في العمل؛ المباد  - ١) (١٧٢رقم ( ١٩٩١، )الفنادق والمطاعم(اتفاقية ظروف العمل 
  )حماية اليد العاملة - الحماية االجتماعية   - )باء( ٣

المبادئ والحقوق األساسية في العمل؛   - ١) (١٧٩رقم ( ١٩٩١، )الفنادق والمطاعم(توصية ظروف العمل 
  )حماية اليد العاملة - الحماية االجتماعية   - )باء( ٣

العمالة؛   -٢المبادئ والحقوق األساسية في العمل؛   - ١) (١٧٧م رق( ١٩٩٦اتفاقية العمل في المنزل، 
   )حماية اليد العاملة - الحماية االجتماعية   - )باء( ٣

الحماية   -٣المبادئ والحقوق األساسية في العمل؛   - ١) (١٨٤رقم ( ١٩٩٦توصية العمل في المنزل، 
    )االجتماعية


