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 عمالاأل جدول من الخامس البند

  التحسينات على أنشطة منظمة العمل الدولية 
 المتعلقة بالمعايير

  : سياسة المعايير في منظمة العمل الدولية
 إنشاء وتنفيذ آلية الستعراض المعايير

 غرض الوثيقة
مجلس اإلدارة مدعو في هذه الوثيقة إلى السماح بمواصلة المشاورات التي سبق وبدأت بشأن إنشاء 

 ).٣انظر مشروع القرار في الفقرة ( ستعراض المعاييروتنفيذ آلية ال

 . تعزيز وتطبيق المعايير والمبادئ والحقوق األساسية في العمل  :الهدف االستراتيجي المعني

 . تتعلق هذه الوثيقة بالمناقشات الجارية بشأن سياسة معايير العمل الدولية في المنظمة  :االنعكاسات السياسية

 .ال توجد في هذه المرحلة  :قانونيةاالنعكاسات ال

  .ال توجد في هذه المرحلة  :االنعكاسات المالية

 .٣المشاورات المطلوبة في الفقرة الالزمة إلجراء تتخذ إدارة معايير العمل الدولية الترتيبات   :إجراء المتابعة المطلوب

 . إدارة معايير العمل الدولية  :الوحدة مصدر الوثيقة

  .GB.312/LILS/5الوثيقة   :الصلةالوثائق ذات 

 





GB.313/LILS/5 

 

1 GB313-LILS_5_[2012-03-0267]-Ar.docx  

  المقدمة  - أوًال
التحسينات على أنشطة منظمة العمل : "وثيقة أعدها المكتب بعنوانفي ، ٣١٢مجلس اإلدارة، في دورته نظر  .١

 ،"الستعراض المعايير إنشاء وتنفيذ آلية: سياسة المعايير في منظمة العمل الدولية - الدولية المتعلقة بالمعايير
  :ا يليوقرر م

االعتبار البيانات المقدمة، على إنشاء آلية الستعراض المعايير ودعا  آامل في آخذًاوافق مجلس اإلدارة، 
الشواغل ذات الصلة  تسويةطرائق آلية استعراض المعايير بغية تحديد و إلى إجراء المزيد من المشاورات بشأن

بشأن الخيارات المطروحة في الوثيقة  ٢٠١٢مارس / اربمثل هذه اآللية وتقديم اقتراح إلى مجلس اإلدارة في آذ
GB.312/LILS/5 مع مراعاة وجهات النظر التي أعرب عنها أعضاء مجلس اإلدارة، بموجب هذا البند من ،

  ١.جدول األعمال

وبالرغم من التقدم الذي أحرز خالل تلك المشاورات، يرى . مشاوراتال توتمشيًا مع هذا القرار، استهل .٢
تقديم وثيقة جديدة  أن يتسنى له قبل أمر ضروري إجراء المزيد من المشاورات أن والهيئات المكونة المكتب

  . لبحثهاإلى مجلس اإلدارة 

  قرارمشروع   - ثانيًا
طرائق آلية  بشأن إن مجلس اإلدارة يدعو المكتب إلى مواصلة المشاورات التي سبق وبدأها، بما في ذلك .٣

) ٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني( ٣١٦قتراح إلى مجلس اإلدارة في دورته وتقديم ا استعراض المعايير،
تي أعرب عنها ، مع مراعاة وجهات النظر الGB.312/LILS/5بشأن الخيارات المطروحة في الوثيقة 

  .بموجب هذا البند من جدول األعمال أعضاء مجلس اإلدارة
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