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 (، في سياق مبادرة المعايير، بما يلي:2102)آذار/ مارس  323قام مجلس اإلدارة، في دورته  .1

... 

عضواً  01ضواً: ع 32مل ثالثي مؤلف من اقرر، بموجب آلية استعراض المعايير، إنشاء فريق ع (ه)

يمثلون العمال، يجتمع لمدة أعضاء ثمانية أعضاء يمثلون أصحاب العمل و وثمانيةيمثلون الحكومات 

 كل عام؛ أسبوع واحد مرة

طلب من المدير العام أن يعد مشروع اختصاصات الفريق العامل الثالثي بشأن آلية استعراض المعايير،  )و(

 ( التخاذ قرار بشأنه؛2102لمجلس اإلدارة )تشرين الثاني/ نوفمبر  322للنظر فيه وتقديمه إلى الدورة 

، إلى مجلس اإلدارة في دورته الفريق العامل الثالثي بشأن آلية استعراض المعاييرقرر أن يقدم هذا  )ز(

 تقريراً بشأن التقدم المحرز في تنفيذ آلية استعراض المعايير؛ 322

... 

( استعراضاً شامالً لهذا 2101)تشرين الثاني/ نوفمبر  323رته قرر أن يدرج في جدول أعمال دو )ي(

القرار، دون المساس بأي مسألة أخرى ناجمة عن مبادرة المعايير وتستلزم النظر فيها أوالً.
0

 

ومع بروز مسائل تتعلق بجدولة االجتماع األول للفريق العامل الثالثي بشأن آلية استعراض المعايير، وبغية  .2

وقت ممكن، وافقت هيئة مكتب مجلس اإلدارة على اعتماد  في أقربتهالل أعماله الجوهرية السماح له باس

ولة أولى من المشاورات غير الرسمية مع كل مجموعة من جتنفيذ هذا القرار. ونُظمت  إزاءالنهج التالي 

يق العامل الفرأعد المكتب في أعقابها مشروع اختصاصات ، 2102في أيلول/ سبتمبر  على حدة المجموعات

ليكون بمثابة نقطة انطالق للمناقشات الثالثية. ومن ثم جرى بحث  الثالثي بشأن آلية استعراض المعايير

 2102تشرين األول/ أكتوبر  23و 22مشروع االختصاصات في المناقشات الثالثية التي جرت يومي 

موعة الحكومات ونائبه وترأسها رئيس مجلس اإلدارة، بمشاركة هيئة مكتب مجلس اإلدارة ورئيس مج

والمنسقين اإلقليميين وأمانتي مجموعة العمال ومجموعة أصحاب العمل والشخص الذي اقترحته مجموعة 

 الحكومات لتعيينه رئيساً للفريق العامل الثالثي بشأن آلية استعراض المعايير )السيد يان فارزان، ألمانيا(.

رات الثالثية، في الملحق بهذه الوثيقة والمقدم إلى مجلس وترد االختصاصات المقترحة والناجمة عن المشاو .3

 اإلدارة التخاذ قرار بشأنه.

" تعيين السيد 0وعمالً بالنهج المتبع واالختصاصات المقترحة، فإّن مجلس اإلدارة مدعو إلى القيام بما يلي: " .4

لنظر في تنظيم اجتماعين " ا2يان فارزان رئيساً للفريق العامل الثالثي بشأن آلية استعراض المعايير؛ "

لفريق " إجراء تقييم لسير عمل ا3؛ "2101في عام  للفريق العامل الثالثي بشأن آلية استعراض المعايير

 .2102، في موعد أقصاه آذار/ مارس العامل الثالثي بشأن آلية استعراض المعايير

 مشروع قرار

 يقرر مجلس اإلدارة ما يلي: .5

 ؛لفريق العامل الثالثي بشأن آلية استعراض المعاييرالموافقة على اختصاصات ا )أ(

 ؛للفريق العامل الثالثي بشأن آلية استعراض المعاييران فارزان )ألمانيا( رئيساً ي تعيين السيد )ب(

، األول قبل 2112في عام  للفريق العامل الثالثي بشأن آلية استعراض المعاييرتنظيم اجتماعين  )ج(
 ؛323اني قبل انعقاد الدورة والث 322انعقاد الدورة 

في موعد أقصاه  لفريق العامل الثالثي بشأن آلية استعراض المعاييرإجراء تقييم أولي لسير عمل ا )د(
 .2112آذار/ مارس 
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 ملحق

 لفريق العامل اقتراح مشروع اختصاصات ا
 رـراض المعاييــة استعـأن آليـي بشـالثالث

 ي ـه فـلس اإلدارة لينظر فيـى مجـمقدم إل)
 ((9102)تشرين الثاني/ نوفمبر  392دورته 

 معلومات أساسية

2100 وافق مجلس اإلدارة على إنشاء آلية استعراض المعايير في تشرين الثاني/ نوفمبر .0
0

، من أجل 

المساهمة في تنفيذ سياسة معايير منظمة العمل الدولية كما ترد في إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة 

تعزيز التوافق الثالثي في اآلراء بشأن الدور الذي ومن أجل ( 2113االجتماعية من أجل عولمة عادلة )

عمل الدولية. وقرر مجلس اإلدارة، في دورته تضطلع به معايير العمل الدولية في تحقيق أهداف منظمة ال

، إنشاء فريق عامل ثالثي كأحد مكونات آلية استعراض المعايير، لضمان أن 2102في آذار/ مارس  323

تظل مجموعة المعايير مواكبة للعصر وذات صلة بعالم العمل، وطلب من المدير العام إعداد مشروع 

اختصاصات لهذا الفريق.
2

 

 نيةالطبيعة القانو

بصفة خبير ويقدم  ليقوم بالمهام لفريق العامل الثالثي بشأن آلية استعراض المعاييراإلدارة ا مجلسأنشأ  .2

 ، التابع له.قسم المسائل القانونية ومعايير العمل الدوليةالتقارير إلى مجلس اإلدارة في إطار 

وفقاً لهذه االختصاصات وألية توجيهات  همهام الفريق العامل الثالثي بشأن آلية استعراض المعايير يمارس .3

 عن مجلس اإلدارة. تصدر

 التشكيل

عضواً يمثلون  01: عضواً  32من رئيس و الفريق العامل الثالثي بشأن آلية استعراض المعاييريتألف  .8

ليس من المطلوب أن و. الحكومات وثمانية أعضاء يمثلون أصحاب العمل وثمانية أعضاء يمثلون العمال

أعضاء الفريق من أعضاء مجلس اإلدارة. ويعين مجلس اإلدارة رئيس الفريق بترشيح من مجموعة يكون 

نائبي الرئيس من بين أعضاء فريق كالً من الحكومات. وتعيّن مجموعة أصحاب العمل ومجموعة العمال 

 . مجموعةالعمل التابع لكل 

. وينبغي العامل الثالثي بشأن آلية استعراض المعاييرالفريق  األعضاء الذين يمثلونها فيمجموعة  كل تعين .2

وأن من جغرافي وتوازن بين الجنسين  توزيعضمان  إلى أن من المستحسنإيالء االعتبار الواجب 

. وتقوم المجموعات بإبالغ المكتب بأسماء المناسبة اتالعمل ومشاركة الخبر يةضمان استمرار الضروري

 . الفريق العامل الثالثي بشأن آلية استعراض المعاييرعات ممثليها في كل اجتماع من اجتما

لفترة تتزامن مع والية مجلس  الفريق العامل الثالثي بشأن آلية استعراض المعاييررئيس وأعضاء  يعيَن .1

 اإلدارة.

 في أي اجتماع، الثالثي بشأن آلية استعراض المعاييريحل مناوبون محل أعضاء الفريق العامل  أنيمكن  .2

 وتبلغ المجموعات المعنية المكتب بذلك. للفريق،
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 الوالية

في تحقيق الهدف العام آللية استعراض المعايير  الفريق العامل الثالثي بشأن آلية استعراض المعايير يسهم .3

لضمان تمتع منظمة العمل الدولية بمجموعة واضحة ومتينة ومحدثة من معايير العمل الدولية، تستجيب 

 المتغيرة في عالم العمل، وذلك بغرض حماية العمال ومراعاة احتياجات المنشآت المستدامة.ألنماط ل

، معايير العمل الدولية بغرض تقديم توصيات الفريق العامل الثالثي بشأن آلية استعراض المعايير يستعرض .9

 إلى مجلس اإلدارة حول:

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

 البالية وغيرها من التصنيفات المحتملة؛

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

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

المواضيع ب والمتعلقة العامل الثالثي بشأن آلية استعراض المعاييرالفريق الصادرة عن  التوصياتال تمس  .01

من قبيل  قائمة الدور الذي تضطلع به في هذا الصدد وسائل أخرى يةالتي تستلزم معايير جديدة، باستمرار

 مؤتمر العمل الدولي أو الدراسات االستقصائية العامة أو اجتماعات الخبراء. 

استعراض فرادى المعايير أو مجموعات المعايير وفقاً لألهداف االستراتيجية األربعة لمنظمة العمل  ينظَم .00

فريق عمل "الدولية، ويمكنه أن يستند إلى توصيات الفريق العامل المعني بسياسة مراجعة المعايير )

مؤتمر العمل  ما لم يتخذر على الوضع القانوني للمعياأي أثر عمليات االستعراض هذه ل يكون(. وال "كارتيي

 الدولي أو مجلس اإلدارة قراراً نهائياً بشأنه، حسب مقتضى الحال. 

اًء على طلب من مجلس اإلدارة، ، بنالفريق العامل الثالثي بشأن آلية استعراض المعاييرأن يستعرض  يمكن .02

 مسائل أخرى ذات صلة بوضع المعايير وسياسة المعايير.  أي

 ، في أداء واليته، بالمبادئ واالعتبارات التالية:ريق العامل الثالثي بشأن آلية استعراض المعاييرالف يسترشد .03

 إطار سياسي متسق ضمن آلية معايير منظمة العمل الدولية؛ )أ(

مجموعة واضحة ومتينة ومحدثة من المعايير لغرض حماية العمال ومراعاة احتياجات المنشآت  )ب(

 المستدامة؛

 الوضوح والشفافية واالتساق؛ أهمية )ج(

 اعتماد القرارات بتوافق اآلراء؛ )د(

 المرونة الالزمة لآللية والتقييم المنتظم وإمكانية إدخال التعديالت عند الضرورة؛  (ه)

 بأهداف آلية استعراض المعايير. تام التفاوض بحسن نية وبثقة كاملة والتزام )و(

 االجتماعات

، ما لم يقرر مجلس لمدة أسبوع مرة في السنة الثالثي بشأن آلية استعراض المعاييرالفريق العامل  يجتمع .08

 ذلك. خالفاإلدارة 

الفريق العامل الثالثي بشأن آلية توصيات يقدمها  ، مع مراعاة أييقرر مجلس اإلدارة برنامج العمل .02

 .استعراض المعايير

ير المداوالت على نحو فعال. ويمثل الرئيس ونائباه النقاشات ويحفظ النظام ويسهر على س الرئيسيدير  .01

هيئات منظمة العمل الدولية، حسب مقتضى  سائر ، أمامالفريق العامل الثالثي بشأن آلية استعراض المعايير

 الحال. 

رئيسه ونائبيه، تقاريره إلى مجلس  عن طريق، الفريق العامل الثالثي بشأن آلية استعراض المعايير يرفع .02

 اإلدارة. 
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على رئيسه واألعضاء فيه  الفريق العامل الثالثي بشأن آلية استعراض المعاييرحضور اجتماعات  يقتصر .03

وأمانتي مجموعة أصحاب العمل ومجموعة العمال وموظفي منظمة العمل الدولية، كما هو مشار إليه في 

الفريق العامل الثالثي بشأن آلية استعراض حدود من المستشارين يسمح به ، إلى جانب عدد م21الفقرة 

 .المعايير

وتقارير اجتماعاته المقدمة إلى مجلس  الفريق العامل الثالثي بشأن آلية استعراض المعاييروثائق عمل  تُنشر .09

 اإلدارة. 

الفريق العامل ي، في اجتماعات المدير العام أو ممثله وموظفون آخرون من مكتب العمل الدول يشارك .21

، لتوفير الدعم اإلداري واألساسي الالزم وتقديم الخبرة الضرورية الثالثي بشأن آلية استعراض المعايير

 لسير أعماله.

دعوة ممثلي المنظمات الدولية المعنية وغيرها  الفريق العامل الثالثي بشأن آلية استعراض المعايير يقررقد  .20

 العمل الدولية لحضور اجتماعاته. من هيئات منظمة

 القرارات

بتوافق اآلراء وتقَدم توصياته التوافقية إلى  الفريق العامل الثالثي بشأن آلية استعراض المعاييرقرارات  تتخذ .22

 يتعذرمجلس اإلدارة التخاذ قرار بشأنها وإجراء المطلوب، حسب مقتضى الحال. وفي الحاالت التي 

التوصل فيها إلى توافق في اآلراء بشأن مسألة بعينها، ترد وجهات النظر المتباينة في تقرير الفريق المقدم 

 إلى مجلس اإلدارة.

 تنظيم/ طرائق العمل

القواعد اإلجرائية  الفريق العامل الثالثي بشأن آلية استعراض المعاييرمع هذه االختصاصات، يضع  تمشياً  .23

 الخاصة به.

من مكتب العمل الدولي المساعدة التي  الفريق العامل الثالثي بشأن آلية استعراض المعاييرأن يطلب  كنيم .28

 يراها ضرورية لتسهيل مداوالته.

مكتب العمل الدولي الترتيبات لتوفير الترجمة الشفوية خالل االجتماعات والترجمة التحريرية للوثائق  يتخذ .22

 ة العمل الدولية.باللغات الرسمية الثالث لمنظم

 استعراض االختصاصات

على فترات منتظمة يير الفريق العامل الثالثي بشأن آلية استعراض المعايقيّم مجلس اإلدارة سير أعمال  .21

 ويمكن أن يعدل اختصاصاته، عند الضرورة، على ضوء التجربة.


