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  قسم المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية
LILS وحقوق اإلنسان الدولية جزء معايير العمل

  

 

 األعمال جدول من الخامس البند

  التحسينات على أنشطة منظمة العمل الدولية 
  المتعلقة بالمعايير

  : سياسة المعايير في منظمة العمل الدولية
 المعاييرإنشاء وتنفيذ آلية الستعراض 

 لمحـة عامـة

  ملخص
 امكانيةبشأن ) ٢٠١١مارس / آذار(لمجلس اإلدارة  ٣١٠تستند هذه الوثيقة إلى المناقشة التي اسُتهلت في الدورة 

إنشاء وتنفيذ آلية الستعراض المعايير بغية ضمان أن يكون لمنظمة العمل الدولية مجموعة واضحة ومتينة من 
. دامةمعايير العمل الدولية المحدثة والتي تستجيب الحتياجات عالم العمل وحماية العمال وتعزيز المنشآت المست

ر وتحللها بالتفصيل ضمن اإلطار يآلية استعراض المعايالتي من شأنها أن تشمل  التسعةوتشير الوثيقة إلى العناصر
وسياسة المعايير في منظمة  ،الشامل إلعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة

  .على وجه الخصوص العمل الدولية

 االنعكاسات السياسية
المنظمة إذ تتطرق إلى إحدى والياتها األساسية وميزاتها  بالنسبة إلى واسعة النطاق لهذه الوثيقة انعكاسات سياسية

انعكاسات محتملة  هناكورهنًا بالقرارات التي يتخذها مجلس اإلدارة من أجل تنفيذ آلية استعراض المعايير، . الفريدة
 .إطاللة معايير منظمة العمل الدولية وأثرها زيادةوإنعاش  من حيثطويلة األجل 

  القانونية االنعكاسات
مع النظام الداخلي  متماشيةمجلس اإلدارة لتنفيذ آلية استعراض المعايير  التي يتخذهالقرارات يجب أن تكون ا

 .لمجلس اإلدارة ودستور منظمة العمل الدولية

  االنعكاسات المالية
العمل  ينطوي تنفيذ آلية استعراض المعايير على إنشاء فريق عمل واحد الستعراض المجموعة المعنية من معايير

ستلزم إعداد وثائق إضافية يمن أعضاء من خارج مجلس اإلدارة و اق العمل هذيتشكل فريوقد . الدولية
يتم تمويلها  ٢٠١٣-٢٠١٢للفترة  دوالر أمريكي ٢٤٧٢٠٠حد أقصى إلى آوتصل التكاليف المتوقعة . لالستعراض

االعتماد إذا تعذر ذلك، من خالل استخدام ، أو بموجب الجزء األول من الميزانية أوًال من االدخارات المحققة
  .في الجزء الثاني لمصروفات الطارئةل المخصص
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  القرار المطلوب
 .٣٧و ٣٦ تانالفقر

 إجراءات المتابعة المطلوبة
 .تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة

 الوحدة مصدر الوثيقة
 .إدارة معايير العمل الدولية

 وصكوك منظمة العمل الدوليةاإلحاالت إلى سائر وثائق مجلس اإلدارة 
  ؛ GB.310/LILS/3/1(Rev.)؛ الوثيقة  GB.309/12/2(Rev.)؛ الوثيقة  GB.309/LILS/4الوثيقة  
 .GB.310/11/2(Rev.)الوثيقة  
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  مقدمــة
بموجب بند جدول األعمال  ١قدم المكتب وثيقة لمجلس اإلدارة،) ٢٠١١مارس / آذار( ٣١٠خالل الدورة  .١

سياسة منظمة العمل الدولية "بعنوان  التحسينات على أنشطة منظمة العمل الدولية المتعلقة بالمعاييرالمعنون 
وشددت الوثيقة على سياسة معايير منظمة ." ة وعتيدةفعال ةعمل دولي مدونةنهج من أجل : بشأن المعايير
واستندت إلى المشاورات والمناقشات التي دارت في عام  ٢)المكون األول الستراتيجية المعايير(العمل الدولية 

مقترحات من أجل تنفيذ سياسة المعايير باللجوء إلى إعالن منظمة آما تضمنت الوثيقة عددًا من ال. ٢٠١٠
وقدمت اقتراحًا محددًا . العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة باعتباره إطارًا شامًال

جلس لوضع آلية الستعراض المعايير تؤدي فيها لجنة المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية التابعة لم
وتضمنت المقترحات . اإلدارة دورًا مرآزيًا، يفضي إلى مجموعة واضحة ومحدثة من معايير العمل الدولية

الواردة في الوثيقة إنشاء مجموعة أو مجموعات عمل وتشكيلها وأساليب عملها والمبادئ التي تتبعها إلرشاد 
والقت . ضها واألطر الزمنية المحتملةير الواجب استعرايعملية االستعراض والخيارات بالنسبة إلى المعا

مبدئيًا على إنشاء آلية الستعراض  مجلس اإلدارة وافق، مثمروفي أعقاب نقاش . المقترحات ترحيبًا جيدًا
نوفمبر / تشرين الثاني(لمجلس اإلدارة  ٣١٢ ةدورال إلىوثيقة لتقديمها  إعداد"المكتب إلى  المعايير ودعا

التعليقات التي أبديت خالل المناقشة وتتضمن مقترحات ملموسة إلنشاء وتنفيذ آلية ، تأخذ في االعتبار )٢٠١١
 .٣"استعراض المعايير

األساسية لسياسة المعايير  مكوناتأوًال، تذّآر بال: الوثيقة على النحو التاليهذه  تقّدمالمناقشة،  تسهيلوبغية  .٢
ويتبع ذلك تحليل لكل . آللية استعراض المعايير ةالتسعثم تقدم لمحة عامة عن العناصر . المتفق عليها أصًال

مارس / المناقشات التي أجريت خالل دورة مجلس اإلدارة في آذار يراعي، التسعةعنصر من هذه العناصر 
ويأمل المكتب أن تمّكن الوثيقة، على النحو المقدمة به، من استعراض جميع العناصر . مراعاة آاملة ،٢٠١١

لهيئات المكونة الثالثية تحظى بكامل ثقة انشاء آلية متينة الستعراض المعايير، بشكل آامل بغية ضمان إ
 .استشار المكتب الهيئات المكونة الثالثية بشأن مسودة الوثيقة وشكرها على التعليقات التي أبدتها آما. وملكيتها

  األساسية لسياسة المعايير المكونات
. ٤)٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني(لمجلس اإلدارة  ٣٠٩دورة تعريف سياسة المعايير خالل ال نوقشت مكونات .٣

 :األساسية التالية المكوناتآان هناك توافق في اآلراء بأّن سياسة المعايير في منظمة العمل الدولية تتضمن و

 معايير مواآبة للعصر؛التحديد أفضل وسيلة إلبقاء مجموعة   –

 أي إجراء آخر؛ إلى أو ةمراجع التي تحتاج إلىتحديد المعايير   –

 تحديد المعايير المحدثة والترويج لها؛  –

 هج جديدة لوضع المعايير؛تحديد مواضيع وُن  –

  .إعداد المعايير واعتمادها  –
 

  .GB.310/LILS/3/1(Rev.)الوثيقة     ١

تعزيز تأثير نظام اإلشراف في منظمة العمل الدولية وتدعيمه؛ تحسين تأثير نظام : المكونات الثالثة األخرى هي   ٢
غير أنه من المهم النظر إلى هذه المكونات . التقنيين؛ تعزيز إطاللة نظام المعايير المعايير عن طريق المساعدة والتعاون
الج سياسة المعايير ونظام اإلشراف المسائل الجوهرية التي تشملها معايير وتع. األربعة على أنها مترابطة ومتعاضدة

انظر . العمل الدولية؛ والمساعدة والتعاون التقنيان واستراتيجية االتصال هي أدوات تدعم هذين المكونين األساسيين
  .٢، الفقرة GB.310/LILS/3/1(Rev.)الوثيقة 

  .٣٩، الفقرة GB.310/11/2(Rev.)الوثيقة    ٣

  .GB.309/12/2(Rev.)والوثيقة GB.309/LILS/4 انظر الوثيقة    ٤
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  لمحة عامة عن آلية استعراض المعايير
وتحليل آلية استعراض  بناء، يمكن ٢٠١١مارس / مجلس اإلدارة في آذار دورة مع مراعاة المناقشات في .٤

 :التالية التسعةير حول العناصر المعاي

 .األهداف والنتائج المقترحة: ١صر العن  –

 .المبادئ التوجيهية: ٢العنصر   –

 .طاراإل: ٣العنصر   –

 .التابع لمجلس اإلدارة ،دور قسم المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية: ٤العنصر   –

 .العمل الثالثية إنشاء مجموعة: ٥العنصر   –

 .تشكيل مجموعة العمل الثالثية :٦العنصر   –

 .أساليب عمل مجموعة العمل الثالثية واختصاصاتها: ٧العنصر   –

 .استعراضهااختيار المعايير الواجب : ٨العنصر   –

 .منية المرافقة لعمليات االستعراضالجداول الز: ٩العنصر   –

آانت ال تزال ) ٧و ٦عنصران ال(، آان هناك جوانب لبعض العناصر ٢٠١١مارس / وخالل المناقشة في آذار .٥
 :عنصرين هماموضوعًا للتساؤل، آما لم يتم التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن 

 .ثالثيةالعمل الإنشاء مجموعة : ٥العنصر   –

 .استعراضهااختيار المعايير الواجب : ٨العنصر   –

تبرز الحاجة إلى المزيد من وفي حين يبدو أّن العناصر األخرى آانت ترمي عمومًا إلى حشد الجهود، قد  .٦
 .التوضيح بشأن بعض الجوانب عند النظر فيها في سياق المقترح الكامل آللية استعراض المعايير

، ترد جميع العناصر هذه مجلس اإلدارة عمليات النظر في دورةخالل  الوضوحوبغية المساعدة على ضمان  .٧
. جوانب التي ال تزال دون حلالنه تم االتفاق بشأنها وساسها المنطقي والنقاط التي يبدو أبأفيما يلي  التسعة

بعض  لمراعاةبعض التعديالت على المقترحات األساسية والخيارات قيد المناقشة،  إجراءآان من المطلوب و
   .تغييرات في هيكلية مجلس اإلدارةالبالميزانية و المتعلقةعتبارات االلية استعراض المعايير وآ على التحسينات

 األهداف والنتائج المقترحة : ١العنصر 

  األهداف: ألف ١العنصر 

 والنتائج تحقيقهاآلية استعراض المعايير إلى التي تسعى األهداف الرئيسية  رد فيما يليت: األساس المنطقي .٨
  .اآللية في إطار سياسة معايير منظمة العمل الدولية هذه اعتمادمن  المتوخاة
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  :د تكون أهداف آلية استعراض المعايير هي التاليةق :آلية استعراض المعايير

  تحديد وضع المعايير؛  ■

 تحديد أفضل وسيلة إلبقاء مجموعة المعايير مواآبة للعصر؛  ■

 تحديد المعايير المحدثة والترويج لها؛  ■

 أي إجراء آخر؛ إلى أو جعةمرا التي تحتاج إلىتحديد المعايير   ■

 المعايير؛هج جديدة لوضع تحديد مواضيع وُن  ■

 وسائل إعداد المعايير واعتمادها؛  ■

  .تحديد الوسائل إلنفاذ المعايير إنفاذًا فعاًال  ■

 نتائجال: باء ١العنصر 

التعبير بوضوح عن إلى جانب األهداف الرئيسية آللية استعراض المعايير، من المهم : األساس المنطقي .٩
بالنسبة إلى  استعراض المعايير على ما قد تنجزه آلية، مع التشديد بوجه خاص النتائج الملموسة المتوقعة

وتشرح . العمل الجاري في المكتب بالنسبة إلىالحكومات وأصحاب العمل والعمال في آافة أنحاء العالم و
النتائج بالتفصيل المنافع والميزات الناجمة عن آلية استعراض المعايير وتبّين أّن هذه اآللية يمكن أن يكون لها 

 .تطبيقها وأثرها في المستقبل على زيادة أهمية معايير العمل الدولية ونطاقتأثير 

  :تفضي آلية استعراض المعايير إلى النتائج التالية قد: آلية استعراض المعايير

ضمان أن توفر معايير منظمة العمل الدولية الحماية الفعالة لجميع العمال في مكان العمل اليوم وأن تراعي الحاجة   ■
 منشآت مستدامة؛ إلى

، قادرة أو تحّول عالم العملضمان أن تبقى مجموعة معايير العمل الدولية، في ضوء التحديات البارزة التي حولت   ■
 على تلبية احتياجات وظروف اليوم، مع البقاء مرنة بما فيه الكفاية من أجل التصدي للتحديات المستقبلية؛

هيئات اإلشراف في منظمة العمل الدولية، وزيادة عدد إلى الدولية المحدثة و تعزيز الدعم المقدم إلى معايير العمل  ■
 التصديقات وتحسين تنفيذ االتفاقيات المصدق عليها؛

 احتياجات المنشآت المستدامة وعمال اليوم؛تلبية  االعتراف بأّن معايير العمل أساسية في  ■

الدولية باعتبارها جانبًا ضروريًا في تحقيق األهداف االستراتيجية التشديد على اإلبقاء على مجموعة معايير العمل   ■
  .لمنظمة العمل الدولية

 المبادئ التوجيهية: ٢العنصر 
لية استعراض آل عن وجهات نظر مختلفة بشأن المبادئ التوجيهيةالهيئات المكونة  أعربت: األساس المنطقي .١٠

إجراء استعراض شامل لمعايير  عن القلق من أن يؤدي مجموعة العمال أعربتعلى سبيل المثال، و. المعايير
. العمل الدولية القائمة وأي مراجعة محتملة أو توحيد لهذه المعايير، إلى خفض الحماية المقدمة إلى العمال

في أن تضمن بأّن معايير العمل الدولية تصون  عن رغبتها من جانبها،مجموعة أصحاب العمل،  أعربتو
 إمكانية احتياجات المنشآت المستدامة على نحو أآثر فعالية وتشمل حدًا أقصى من المرونة من أجل ضمان

الحكومات  تتخذو. تطبيقها على مجموعة آاملة من الظروف االقتصادية وظروف سوق العمل الوطنية
، إلى جانب رغبتها في أن تضمن أّن العمالمواقف أصحاب العمل و مواقف فيما بين المواقفمجموعة من 

 .على الحكومات وأصحاب المصلحة فيها الكاملة منظمة العمل الدولية تضطلع بنشاط سيعود بالمنفعة

إلرشاد المناقشات الجارية بموجب آلية الموضوعة  يذّآر المكتب بمجموعة المبادئ وفي ضوء ذلك، .١١
آما يذّآر المكتب بأّن مجموعة مماثلة . ٢٠١١مارس / ي جرت مراجعتها في آذاراستعراض المعايير، والت

وترد فيما يلي . وأثبتت فعاليتها ٢٠٠٦من المبادئ استرشدت بها المناقشات بشأن إعداد اتفاقية العمل البحري، 
  .اييرعالتي ينبغي أن تستدل بها المناقشات الجارية بموجب آلية استعراض الم التوجيهية المبادئ
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  :١ من شأن المناقشات بموجب آلية استعراض المعايير أن تسترشد بالمبادئ التالية :آلية استعراض المعايير

 ينبغي أال تتسم المقترحات بأي أثر من شأنه أن يحد من الحماية الممنوحة للعمال بموجب االتفاقيات المصدق عليها؛  ■

على مجموعة الحقوق القائمة، والمحدثة حسبما تدعو إليه الضرورة، من دون المساس  بحرص ينبغي الحفاظ  ■
 بالحاجة إلى االبتكار؛

 ينبغي أن تكون القرارات قادرة على االستجابة الحتياجات عالم العمل وذات صلة بها؛  ■

االستراتيجية، الحاجة إلى وضع  ويأخذ في االعتبار، فيما يتعلق بكل هدف من األهداف ينبغي أن يكون النهج شموليًا  ■
معايير بشأن البنود الجديدة والحاجة إلى مراجعة المعايير القائمة والحاجة إلى النظر في إلغاء المعايير التي اُتفق 
على أنها بالية وتستوفي االشتراطات الدستورية والحاجة إلى ترويج المعايير المحدثة والوسائل الرامية إلى تقديم 

 التصديق عليها وتنفيذها؛ يفالمساعدة 

 ينبغي أن تستند القرارات إلى تحليالت معمقة؛  ■

 ينبغي اعتماد القرارات بتوافق اآلراء؛  ■

 .ينبغي أن تسعى الهيئات المكونة جاهدة للتوصل إلى قرار بشأن المسائل بأسرع وقت ممكن  ■

هيئات المكونة والتزامها بتطبيق التوصيات وسوف تتلقى هذه المبادئ التوجيهية الدعم من مبادئ حسن نية جميع ال
 السابقعن نهج توافق اآلراء، فإّن القرار  ينبثقوهناك مبدأ قانوني واضح أنه في غياب قرار جديد . المعتمدة تطبيقًا فعاًال

  .صالحًا لحين استبداله يظلفيما يتعلق بأي صك، 

  .١٤، الفقرة GB.310/LILS/3/1غالبية هذه المبادئ مستمدة من الوثيقة    ١

 اإلطار: ٣العنصر 
العدالة  منظمة العمل الدولية بشأن إعالنهناك توافق في اآلراء بين الهيئات المكونة بأّن : األساس المنطقي .١٢

 .يوفر إطارًا محددًا بشكل جيد بالنسبة إلى آلية استعراض المعايير االجتماعية من أجل عولمة عادلة

المبادئ الواردة في إعالن منظمة العمل الدولية بشأن  ،قد يكون إطار آلية استعراض المعايير  :آلية استعراض المعايير
العمالة؛ الحماية  :العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة والمناقشات المتكررة لألهداف االستراتيجية األربعة بشأن

  .المذآور ماعي بموجب اإلعالناالجتماعية؛ المبادئ والحقوق األساسية في العمل؛ الحوار االجت

  قسم المسائل القانونية ومعاييردور : ٤العنصر 
 التابع لمجلس اإلدارة ،العمل الدولية

، انبثق توافق في اآلراء فيما بين ٢٠١١مارس / استنادًا إلى المناقشات التي جرت في آذار: األساس المنطقي .١٣
آلية استعراض المعايير  بإنشاء القانونية ومعايير العمل الدوليةقسم المسائل الهيئات المكونة مفاده أن يقوم 

 .توصيات مجموعة العمل الثالثية متابعةالمنتدى المسؤول عن  على أنه التصرفو، اواإلشراف عليه

وتتوقف فعالية آلية استعراض المعايير على قدرة قسم المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية على النظر في  .١٤
استعراض سير في الوقت نفسه، على ت آل عملية استعراض ورصدها وتنفيذها بشكل مرن، وقدرته توصيا

 .أخذ في الحسبان الدروس المستخلصةيتصدى للمسائل البارزة وبحيث ي عمل آلية استعراض المعايير

لقانونية ومعايير قسم المسائل اومن المهم بالنسبة إلى آلية استعراض المعايير أن تكون العالقة القائمة بين  .١٥
 ًالهيئات المكونة فهمن اكّوتومن شأن ذلك أن يضمن أن . ومجموعة العمل الثالثية واضحة العمل الدولية

  .يمكن أن يشارآا في آلية استعراض المعايير مرحلةاألدوار بين الكيانين وعند أي  لتوزع ًاواضح
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أن تعمل في إطار قسم المسائل القانونية ومعايير العمل من شأن آلية استعراض المعايير  :آلية استعراض المعايير
  :وسيكون هذا القسم مسؤوًال عما يلي. التابع لمجلس اإلدارة ،الدولية

  البت في الهدف االستراتيجي الذي سُتستعَرض المعايير بموجبه؛ ■

  عمل ثالثية لالضطالع بعمليات االستعراض؛ إنشاء مجموعة ■

  استعراض والجداول الزمنية المرافقة لها؛وضع اختصاصات آل عملية  ■

 التي ينقصهامسائل حل الالتوجهات وتقديم و ،مؤقتة أي توصيةرصد التقدم المحرز لكل استعراض، بما في ذلك  ■
  توافق ثالثي في اآلراء، حيثما تقتضي الحاجة؛

  استالم توصيات مجموعة العمل الثالثية والنظر فيها واتخاذ القرارات الالزمة؛ ■

  على وجه االستعجال ورصدها بشكل منتظم؛ ،إنفاذ التوصيات التي وافقت عليها ■

  .رصد فعالية آلية استعراض المعايير وتعديلها حسب مقتضى الحال ■

 ثالثيةالعمل إنشاء مجموعة ال: ٥العنصر 

  الغرض من مجموعة العمل الثالثية: ألف ٥العنصر 

أن  المسائل القانونية ومعايير العمل الدوليةقسم ل ينبغي ،آلية استعراض المعايير بغية تنفيذ :األساس المنطقي .١٦
التي ، من أجل القيام باستعراض المعايير المالئمة ، رهنًا بمخصصات الميزانيةينشئ مجموعة عمل ثالثية

ثية وظائف مجموعة العمل الثال ٧وترد في العنصر  .ومن شأن ذلك أن يضمن وضوح اإلجراء. تحددها
 .وإدارتها واختصاصاتها

في إطار آلية استعراض المعايير، سوف ينشئ قسم المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية  :آلية استعراض المعايير
واليتها في استعراض مجموعة المعايير التي حددتها والتي تقع في نطاق آل هدف من  تتمثلمجموعة عمل ثالثية 

  .ربعةاألهداف االستراتيجية األ

  عدد مجموعات العمل الثالثية: باء ٥العنصر 

بشأن عدد مجموعات  ٢٠١١مارس / في دورة مجلس اإلدارة في آذار جرى تقديم خيارين: األساس المنطقي .١٧
 :إنشاؤها التي ينبغيالعمل الثالثية 

 .االستراتيجي بحسب الهدفمجموعة عمل ثالثية واحدة تعمل تباعًا عبر آافة المعايير المجمعة   )١(

أربع مجموعات عمل ثالثية منفصلة أو أآثر تعمل بالتوازي ولكن بتواريخ وبرامج عمل مختلفة، من   )٢(
  .أجل استعراض المعايير التي تقع في نطاق أحد األهداف االستراتيجية األربعة

األفضل أوًال  يارالخأّن وجود مجموعة عمل ثالثية واحدة قد يكون  رأي مفادهأعربت هيئات مكونة عديدة عن  .١٨
راجعة ما موبعد . من أجل خفض تكاليف آلية استعراض المعايير وضمان االتساق في التمثيل والتوصيات

 .اإلبقاء على هذا الخيار األولقترح المكتب يمن انعكاسات في الميزانية،  رالهذا الخي

ء مجموعة عمل ثالثية في إطار لجنة المسائل شأن آلية استعراض المعايير أن تشمل إنشا من :آلية استعراض المعايير
  .هدف االستراتيجيال بحسبجميع المعايير المتفق عليها والمجمعة  عبرللعمل تباعًا  ،القانونية ومعايير العمل الدولية
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  تشكيل مجموعة العمل الثالثية: ٦العنصر 
تشكيل مجموعة العمل الثالثية جانٌب أساسي آللية استعراض المعايير وقدرتها على تحقيق : األساس المنطقي .١٩

مارس / مجلس اإلدارة في آذاردورة ومع مراعاة المناقشات التي جرت في . ١النتائج المدرجة تحت العنصر 
يمي مناسب عضوًا للسماح بتمثيل إقل ]٢٤[ ]١٦[، ُيقترح أن تتكون مجموعة العمل الثالثية من ٢٠١١

لمجموعة الحكومات والعمال وأصحاب العمل، إلى جانب ما يكفي من منظورات لضمان عملية مستنيرة 
 :وينبغي لمجموعة العمل الثالثية أن تعمل في إطار الشروط التالية. وتمثيلية لصنع القرارات

 ؛]٨:٨:٨[ ]٤:٤:٨[والعمال وأصحاب العمل وفقًا للمعادلة  تمثيل الحكومات  –

 المناسب؛و المتوازن التمثيل اإلقليمي  –

 على نحو دقيق؛ اليوم عالم العمل ظروفتوازن بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية من أجل تجسيد ال  –

 مجلس اإلدارة ومن خارجه حسب مقتضى الحال؛ منعضاء أ  –

وأن يكون لديهم على  عّينمينبغي للممثلين أن يتمتعوا جماعيًا بالخبرة الضرورية بالنسبة إلى موضوع   –
 ةعمليات االستعراض شامل كونتأن األقل مفهوم عام عن منظمة العمل الدولية ومعاييرها لضمان 

 .قدر المستطاع ةومستنير

قد يكون من المستحسن بالنسبة ألعضاء مجموعة العمل الثالثية أن يتمتعوا بالقدرة على التشاور مع األعضاء  .٢٠
ومن شأن ذلك أن يضمن أّن عملية التشاور . على أال يتكبد المكتب أي تكلفةت، اآلخرين خارج إطار الجلسا

من خارج مجموعة العمل من المشارآة في عمليات  الهيئات المكونةهي شاملة قدر المستطاع وتمّكن 
وقد يكون ذلك عمليًا بحيث أنه من المتوقع تنظيم اجتماعات مجموعات العمل الثالثية خالل . االستعراض

 .مجلس اإلدارة ويمكن االستفادة من أوقات الفراغ بين الجلسات لمثل هذا التشاورعقاد دورات ان

  ينبغي أن تتكون مجموعة العمل الثالثية المنشأة بموجب آلية استعراض المعايير  :آلية استعراض المعايير
  :عضوًا بموجب الشروط التالية ]٢٤[ ]١٦[من 

  ؛]٨:٨:٨[ ]٤:٤:٨[وفقًا للمعادلة والعمال وأصحاب العمل  اتتمثيل الحكوم  ■

  مناسب؛إقليمي تمثيل   ■

  توازن جيد بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية؛  ■

  مجلس اإلدارة ومن خارجه حسب مقتضى الحال؛ منعضاء أ تضم  ■

 فكرةوأن يكون لديهم على األقل  نمعيينبغي للممثلين أن يتمتعوا جماعيًا بالخبرة الضرورية بالنسبة إلى موضوع   ■
  .عن منظمة العمل الدولية ومعاييرها ةعام

  أساليب عمل مجموعة العمل الثالثية واختصاصاتها: ٧العنصر 

  المسائل اإلجرائية: ألف ٧العنصر 

عن الحاجة إلى توضيح مسائل إجرائية  ٢٠١١مارس / في آذار الهيئات المكونة أعربت: األساس المنطقي .٢١
العمل وبالتالي، من الضروري توضيح والية مجموعة . مجموعة العمل الثالثية سير عملمحددة بشأن 
 .باء ٧تحت العنصر  ويرد ذلك .بعملها طريقة اضطالعهاو الثالثية هذه

 :إلجرائية الرئيسية الثالث التاليةأن يتخذ قرارًا بشأن المسائل اوينبغي لمجلس اإلدارة  .٢٢

 :توقيت االجتماعات وتواترها ■
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مارس / في آذارمجلس اإلدارة  تيأن تجتمع مجموعة العمل الثالثية مرة واحدة خالل دور قترحُي  –
  .من حيث التكاليف جدوىالخيار األآثر  هذانوفمبر، باعتبار / وتشرين الثاني

  :تكاليف آلية استعراض المعايير ■

مارس / اجتماعات مجموعة العمل الثالثية خالل دورتي مجلس اإلدارة في آذار تقدُع إذا  –
فإّن التكاليف اإلضافية الوحيدة التي ينبغي توفيرها تتعلق بتكاليف  ،نوفمبر/ وتشرين الثاني

إذا ما قرر مجلس  - المشارآين من أصحاب العمل والعمال الذين ليسوا أعضاء في مجلس اإلدارة
ف التقارير المقدمة إلى مجموعة العمل والتقرير بشأن سير يلاكتوب -  رة تحمل هذه التكلفةاإلدا

  .أعمالها

عضو الواحد من للسفر وبدل اإلقامة اليومي لل ٥المقدرة، إّن الكلفة هذا السيناريو بالنسبة إلى  –
ومن  .يدوالر أمريك ٧٢٠٠عضوًا في مجلس اإلدارة، قد تبلغ  مجموعة العمل الذي ال يكون

دوالر  ٢٨٨٠٠( أربعة أعضاء من خارج مجلس اإلدارة ما يصل إلىالممكن توفير مبلغ يغطي 
التكلفة  قّدرتالوثيقة المقدمة إلى مجموعة العمل والتقرير،  تنقيحوفيما يتعلق بترجمة و. )أمريكي

وبدل اإلقامة  كلفة اإلجمالية للسفرتوبذلك، تبلغ ال. دوالر أمريكي لالجتماع الواحد ٣٣٠٠٠زهاء ب
أمريكي دوالر  ٢٤٧٢٠٠عن آل اجتماع أو  دوالر أمريكي ٦١٨٠٠ التنقيح /اليومي والترجمة

للمساعدة في إجراء عمليات  من الممكن بحث إمكانية توظيف خبيرو .فترة السنتين الكاملةعن 
  .استعراض معمقة

وُيقترح أن . هذه التكاليفأي أموال لتغطية  ٢٠١٣-٢٠١٢ال يشمل البرنامج والميزانية للفترة   –
جتماعات مجموعة العمل الثالثية ممولة أوًال من االدخارات التي قد ال المتوقعةتكون التكاليف 

وال المدرجة مالجزء األول من الميزانية وإذا تعذر ذلك، من خالل استخدام األ إطار تنشأ في
  .تحت بند المصروفات الطارئة في القسم الثاني

باالقتران مع مقترحات البرنامج  كلفة والتمويلت، سيتم مراجعة ال٢٠١٣-٢٠١٢في الفترة   –
  .٢٠١٥- ٢٠١٤للفترة  والميزانية

  :)التنظيم، األمانة، البحوث والتحليالت(دعم منظمة العمل الدولية  ■

  :سيقوم المكتب بما يلي  –

  اإلشراف على آلية استعراض المعايير؛  –

  لمجموعة العمل الثالثية؛ )السكرتارياأعمال ( توفير الدعم اللوجستي  –

المسائل القانونية  قسمبتوجيه من ) بما فيها البحوث والتحليالت(القيام باألعمال التحضيرية   –
  ومجموعة العمل الثالثية، حسب مقتضى الحال؛ ومعايير العمل الدولية

  ؛يةالمسائل القانونية ومعايير العمل الدول قسمإعداد الوثائق لينظر فيها   –

  .عتمدها مجلس اإلدارةياالضطالع بمتابعة التوصيات التي   –

فيما يتعلق بالبحوث والتحليالت، قد يستند المكتب إلى مجموعة واسعة من الوثائق والمواد   –
والتقارير الصادرة عن هيئات اإلشراف في منظمة العمل الدولية واالستنتاجات التي تمخضت 

 ويمكن للمكتب أن يقوم بتحليالت وبحوث إضافية للتصدي. عن االجتماعات القطاعية المتاحة
 وأ المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية قسمللثغرات المحددة أو االستجابة لطلبات  فقط

  .المتكررة اتلمناقشلمجموعة العمل الثالثية أو المؤتمر آمتابعة 

  
 

  .تم تدوير المبالغ   ٥
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  مشيًا مع قرارات مجلس اإلدارة، من شأن مجموعة العمل الثالثية أن تعمل ت :آلية استعراض المعايير
  :بموجب اإلطار اإلجرائي التالي

 .نوفمبر/ مارس وتشرين الثاني/ في آذار مجلس اإلدارة دورتيسوف تنعقد مجموعة العمل الثالثية مرة واحدة في   ■

، من المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية قسمالثالثية وسوف يقدم المكتب الدعم التالي إلى مجموعة العمل   ■
 :خالل

  توفير الدعم اللوجيستي إلى مجموعة العمل الثالثية؛  –

المسائل القانونية ومعايير  قسمبتوجيه من ) بما فيها البحوث والتحليالت(االضطالع باألعمال التحضيرية   –
  ؛ومجموعة العمل الثالثية، حسب مقتضى الحال العمل الدولية

  ؛المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية الوثائق لينظر فيها قسمإعداد   –

  .عتمدها مجلس اإلدارةياالضطالع بمتابعة التوصيات التي   –

طلع به مجموعة أن تصل التكاليف المصاحبة للعمل الذي تض يقّدر، ٢٠١١نوفمبر / وابتداًء من شهر تشرين الثاني
من خارج مجلس اإلدارة  عن آل عضودوالر أمريكي  ٧٢٠٠العمل الثالثية بموجب آلية استعراض المعايير، إلى 

دوالر أمريكي لكل اجتماع بالنسبة إلى  ٣٣٠٠٠و) دوالر أمريكي ألربعة أعضاء من خارج مجلس اإلدارة ٢٨٨٠٠(
  :الوثائق اإلضافية

، ٢٠١٣-٢٠١٢وفي الفترة . ٢٠١٣- ٢٠١٢للفترة  المقررةسيتم تمويل الدعم الذي يقدمه المكتب من خالل الميزانية   ■
  .٢٠١٥-٢٠١٤كلفة والتمويل باالقتران مع مقترحات البرنامج والميزانية للفترة تمراجعة ال ستجري

دوالر  ٦١٨٠٠لس اإلدارة، تصل تقريبًا إلى كلفة تنظيم اجتماع واحد لمجموعة العمل الثالثية خالل دورات مجتإّن   ■
 ).دوالر أمريكي لفترة السنتين ٢٤٧٢٠٠( أمريكي

  .للمساعدة في إجراء عمليات استعراض معمقة من الممكن بحث إمكانية توظيف خبير

  االختصاصات وأساليب العمل: باء ٧العنصر 

المسائل قسم  يحيلها إليهسوف تستعرض مجموعة العمل الثالثية مجموعة الصكوك التي : األساس المنطقي .٢٣
أساسية يرد وصفها  واملثمانية عل تخضعوينبغي لكل عملية استعراض أن . القانونية ومعايير العمل الدولية

/ في آذار لس اإلدارةإلى مج المقدمةلعناصر الواردة في الوثيقة ا إلى العواملهذه تستند و. بالتفصيل فيما يلي
 .٢٠١١مارس 

اختصاصات مجموعة العمل الثالثية  المسائل القانونية ومعايير العمل الدوليةسوف يحدد قسم  :آلية استعراض المعايير
  ومن شأن االختصاصات . التي تضطلع باستعراض مجموعة المعايير التي تقع في إطار أحد األهداف االستراتيجية

  :ما يليأن تشمل على األقل 

 ينبغي أن يترافق برنامج عمل مؤقت مع تواريخ إنجاز متوقعة للمراحل المحددة، مع آل عملية استعراض؛  ■
 ؛٢العنصر الواردة فيينبغي أن تسترشد المناقشات والتوصيات بالمبادئ التوجيهية   ■
استحالة التوصل إلى توافق في وعند . ينبغي لمجموعة العمل الثالثية أن تعمل على أساس توافق ثالثي في اآلراء  ■

 ؛فيه نهائيًاللبت  المسائل القانونية ومعايير العمل الدوليةاآلراء، ينبغي إحالة القرار إلى قسم 
لالسترشاد، حيثما  المسائل القانونية ومعايير العمل الدوليةقسم قد تقدم مجموعة العمل الثالثية توصيات مؤقتة إلى   ■

 آان ضروريًا؛
في سياق مجموعة أوسع من المعايير ذات الصلة بدًال من أن يكون  استعراضهاالمعايير الواجب  النظر فيينبغي   ■

 ؛)على نحو ما قامت به مجموعة عمل آارتيي(ذلك على أساس آل حالة على حدة 
األساس باعتبارها ) حيثما توفرت(ينبغي لمجموعة العمل الثالثية أن تستند إلى توصيات مجموعة عمل آارتيي   ■

 عليه في أداء عملها؛ ترتكزالذي 
ينبغي لمجموعة العمل الثالثية أن تقّيم ما إذا آان جانب معايير العمل الدولية قيد االستعراض يتسق مع إعالن   ■

 ويدعمه على نحو فعال؛ ،٢٠٠٨، منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة
 المسائل القانونية ومعايير العمل الدوليةقسم  المقدمة إلىالتوصيات  نواعالممكن أن تشمل أ ، منمن باب االستدالل  ■

 :لنظر فيها، ما يليل
  وضع المعايير قيد االستعراض؛  –
المعايير التي تحتاج إلى مراجعة ومتابعتها، بما في ذلك تعديل المعايير أو توحيدها من أجل تجنب االزدواجية،   –

  أو جعل لغة المعايير شاملة لقضايا الجنسين؛ اليومأآثر وثاقة بعالم العمل وجعل المعايير 
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اإلجراءات المحددة الواجب اتخاذها لتعزيز المعايير المحدثة وتنفيذها على نحو فعال، بما فيها خطط العمل   –
  والمساعدة التي تقدمها منظمة العمل الدولية؛

  للتصدي للثغرات الحالية في التغطية؛المواضيع التي تستلزم معايير جديدة   –
  .النهائيةاألطر الزمنية المالئمة لتنفيذ التوصيات المؤقتة و  –

   استعراضهااختيار المعايير الواجب : ٨العنصر 

  استعراض المعايير بحسب الهدف االستراتيجي: ألف ٨العنصر 

وجود توافق في اآلراء فيما بين الهيئات المكونة  ٢٠١١مارس / مناقشات آذاريتجلى من : األساس المنطقي .٢٤
األهداف  هدف منآل  درجة تحتنالم حول عمليات استعراض المعايير آلية استعراض المعايير تبنىعلى أن 

وفيما يتعلق بالمعايير التي تشمل فئات محددة من العمال، ُيقترح توزيع هذه المعايير . االستراتيجية األربعة
 .األهداف االستراتيجية األربعة توزيعًا مناسبًا على

األهداف تصنيف المعايير المراجعة بموجب آلية استعراض المعايير تحت آل هدف من ينبغي  :آلية استعراض المعايير
وفي حال إدراج عدد آبير من . االستراتيجية، وينبغي استعراضها مع مراعاة المجموعة الكاملة من المعايير ذات الصلة

هذه الصكوك إلى مجموعات فرعية واستعراضها بشكل  تقسيمالمعايير في هدف استراتيجي محدد، قد يكون من المالئم 
مل فئات محددة من العمال على نحو مناسب فيما بين األهداف االستراتيجية آما ينبغي توزيع المعايير التي تش. منفصل
  .األربعة

   استعراضهااختيار المعايير الواجب : باء ٨العنصر 

أربعة خيارات النتقاء المعايير الواجب  ٢٠١١مارس / في آذار المقدمةالوثيقة حددت : األساس المنطقي .٢٥
 :هيو، استعراضها

 ٦مؤخرًا؛ دمجهاالمعايير البالية والمسحوبة والمستبدلة أو التي تم  باستثناءجميع المعايير   )أ(

، ٢٠٠٠عام و ١٩٨٥المعايير التي لم تستعرضها مجموعة عمل آارتيي والتي اعُتمدت بين عام   )ب(
، )١٩٠رقم (والتوصية المصاحبة لها ) ١٨٢رقم ( ١٩٩٩باستثناء اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال، 

مؤخرًا وتلك التي صنفتها مجموعة عمل آارتيي على أنها تتمتع  دمجهاالمعايير التي تم  إلى جانب
 ٧إلى مراجعة وتلك المطلوب توفير معلومات إضافية بشأنها؛ تلك التي تحتاجوبوضع مؤقت، 

  ؛المصاحبة لها توصياتالباستثناء االتفاقيات األساسية و) أ(الخيار   )ج(

  .المصاحبة لها توصياتالالتفاقيات األساسية واتفاقيات اإلدارة السديدة و، باستثناء ا)أ(الخيار   )د(

، رأى عدد من المتحدثين أنه، بغية دخول آلية ٢٠١١مارس / وخالل المناقشات التي أجريت في آذار .٢٦
)). أ(أي الخيار (استعراض المعايير حيز التنفيذ بشكل آامل، ينبغي أن تكون واسعة النطاق قدر المستطاع 

يزدادان عندما يزيد عدد المعايير الواجب  هذه المهمةكلفة تر أّن عددًا من المتحدثين الحظوا أّن تعقيد وغي
 ).ب(وبالتالي، أعرب العديد من المتحدثين عن تفضيلهم للخيار . استعراضها

ترح فإنه يق ،تنقيح تصميم آلية استعراض المعايير، بما في ذلك تكاليف الفحصفرصة  لمكتبوإذ أتيح ل .٢٧
 :النظر فيهماخيارين أمام مجلس اإلدارة إلجراء المزيد من 

 

تم تحديث هذه األرقام لتأخذ في الحسبان المعايير المعتمدة في (توصيات  ١٠٧مائة اتفاقية وأربعة بروتوآوالت و   ٦
  ).٢٠١١يونيه / حزيران

  .توصية ٥١ثماني وأربعون اتفاقية وبروتوآول واحد و   ٧
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، المصاحبة لها توصياتالجميع المعايير باستثناء االتفاقيات األساسية واتفاقيات اإلدارة السديدة و  )١(
 مؤخرًا؛ دمجهاباإلضافة إلى الصكوك المسحوبة والمستبدلة والتي تم 

، ٢٠٠٠عام و ١٩٨٥والتي اعُتمدت ما بين عام المعايير التي لم تستعرضها مجموعة عمل آارتيي،   )٢(
، )١٩٠رقم (والتوصية المصاحبة لها ) ١٨٢رقم ( ١٩٩٩باستثناء اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال، 

ا تتمتع مؤخرًا وتلك التي صنفتها مجموعة عمل آارتيي على أنه دمجهاإلى جانب المعايير التي تم 
 .إلى مراجعة وتلك المطلوب توفير معلومات إضافية بشأنها تلك التي تحتاجوبوضع مؤقت، 

 جميع المعايير، باستثناء اتفاقيات اإلدارة السديدة: ١الخيار 
 واالتفاقيات األساسية وما يصاحبها من توصيات، والصكوك

  ٨مؤخرًا دمجهاواستبدالها و التي تم سحبها

أآبر  بأهميةآما نوقش آنفًا، من المقبول على نطاق واسع أن تتسم آلية استعراض المعايير  :األساس المنطقي .٢٨
درجة تحت آل هدف من األهداف نإذا آان بقدرتها أن تستعرض أآبر عدد ممكن من المعايير الم

جموعة إجراء آلية االستعراض وأن يزود م آامل ومن شأن ذلك أن يخِضع آافة المعايير إلى. االستراتيجية
درجة تحت آل نالعمل الثالثية ومجلس اإلدارة بصورة آاملة عن األنشطة واألولويات المتصلة بالمعايير والم

 .هدف من األهداف االستراتيجية

في إطار آل هدف من األهداف االستراتيجية، ستكون مجموعة العمل الثالثية مسؤولة عن : آلية استعراض المعايير
وما يصاحبها من توصيات، إلى جانب  ١ باستثناء اتفاقيات اإلدارة السديدة واالتفاقيات األساسية استعراض جميع المعايير،

  .٢)انظر الملحق األول(مؤخرًا  دمجهاالصكوك التي تم سحبها أو استبدالها أو تلك التي تم 

تدعم الفكرة القائلة إن  ٢٠١١مارس  /بالرغم من عدم التوصل إلى توافق في اآلراء، يبدو أّن المناقشات التي جرت في آذار   ١
ية االتفاقيات األساسية واتفاقيات اإلدارة السديدة ينبغي أن تظل نقطة مرجعية نظرًا للتشديد الخاص الذي يلقيه إعالن منظمة العمل الدول

  .قدر المستطاعبشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة، ولضمان أن تكون توصيات مجموعة العمل الثالثية آاملة 
  .توصيات ١٠٥اتفاقية وثالثة بروتوآوالت و ١٣٠ما مجموعه    ٢

  والتي اعتمدت  المعايير التي لم تستعرضها مجموعة عمل آارتيي: ٢الخيار 
باستثناء اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال،  - ٢٠٠٠ عامو ١٩٨٥ما بين عام 

، إلى جانب المعايير )١٩٠رقم (والتوصية المصاحبة لها ) ١٨٢رقم ( ١٩٩٩
  المعايير التي تتمتع بوضع مؤقت، وتلك التي تحتاج  - مؤخرًا المدمجة

  وتلك المطلوب توفير معلومات إضافية بشأنها  إلى مراجعة،

آما أشير إليه آنفًا، أعربت هيئات مكونة عديدة عن تفضيلها لهذا الخيار من أجل خفض  :األساس المنطقي .٢٩
حجم العمل والتكاليف المصاحبة آللية استعراض المعايير، وبالتالي تلبية الحاجة إلى إضفاء طابع األولوية 

يمكن لمجموعة العمل ومن شأن ذلك أن يكون خيارًا مالئمًا في نهج تدريجي لهذه اآللية، حيث . على عملها
  .الثالثية أن تستعرض هذه المعايير ومن ثم تنتقل إلى المعايير المتبقية

، المعايير التي لم تستعرضها مجموعة عمل آارتيي، ٢٠١١مارس / في آذار ُعرض، آما ٢ويشمل الخيار  .٣٠
 ١٩٩٩ال، باستثناء اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطف -  ٢٠٠٠ عامو ١٩٨٥والتي اعُتمدت ما بين عام 

تلك التي صنفتها  - مؤخرًا المدمجة، إلى جانب المعايير )١٩٠رقم (والتوصية المصاحبة لها ) ١٨٢ رقم(

 

واستثناء اتفاقيات اإلدارة السديدة واالتفاقيات األساسية ) اتفاقية وتسع توصيات ٤٢(مع إضافة الصكوك البالية    ٨
المرتبطة بشكل وثيق مع ) (٨١رقم ( ١٩٤٧التفاقية تفتيش العمل،  ١٩٩٥وتوصياتها المصاحبة وبروتوآول عام 

  .توصيات ١٠٥اتفاقية وثالثة بروتوآوالت و ١٣٠، يصل المجموع إلى )٨١اتفاقية اإلدارة السديدة رقم 
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تلك التي تحتاج إلى مراجعة وتلك المطلوب توفير ومجموعة عمل آارتيي على أنها تتمتع بوضع مؤقت، 
 ٩.معلومات إضافية بشأنها

في إطار آل هدف من األهداف االستراتيجية، ستكون مجموعة العمل الثالثية مسؤولة عن : آلية استعراض المعايير
باستثناء  - ٢٠٠٠ عامو ١٩٨٥استعراض المعايير التي لم تستعرضها مجموعة عمل آارتيي، والتي اعُتمدت ما بين عام 

 المدمجة، إلى جانب المعايير )١٩٠رقم (والتوصية المصاحبة لها ) ١٨٢رقم ( ١٩٩٩اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال، 
تلك التي صنفتها مجموعة عمل آارتيي على أنها تتمتع بوضع مؤقت، وتلك التي تحتاج إلى مراجعة وتلك  - مؤخرًا

  .١)انظر الملحق الثاني(المطلوب توفير معلومات إضافية بشأنها 

  .توصية ٥٢تسع وأربعون اتفاقية وبروتوآول واحد و   ١

  الجداول الزمنية المرافقة لعمليات االستعراض: ٩العنصر 
أنه، بغية ضمان فعالية اإلجراء ومالءمة  ٢٠١١مارس / اقترحت الوثيقة المقدمة في آذار :األساس المنطقي .٣١

  ١١.على الجداول الزمنية وربطها بدورة المناقشات المتكررة ١٠توقيته، ال بد من االتفاق

وفي هذه الحالة، إذا . أنه أن يتبع المناقشة المتكررة ذات الصلةأحد الخيارات في استعراض من ش تمثلقد ي .٣٢
الهدف ) الضمان االجتماعي(، ستكون الحماية االجتماعية ٢٠١٢مارس / بدأت عملية االستعراض في آذار

في إجراء استعراض يسبق المناقشة  يتمثلوهناك خيار ثاٍن . االستراتيجي األول المطروح لالستعراض
هذه الحالة، من الممكن بدء عملية االستعراض مثًال مع الهدف االستراتيجي المتمثل في وفي . المتكررة

  .الحوار االجتماعي أو العمالة

ستكون مجموعة العمل الثالثية مسؤولة عندئٍذ عن تقديم توصياتها إلى قسم المسائل القانونية ومعايير العمل  .٣٣
نوفمبر قبل إجراء المناقشة المتكررة القادمة بشأن ذلك  /الدولية خالل دورة مجلس اإلدارة في تشرين الثاني

وعندئِذ، يستعرض قسم المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية توصيات مجموعة . الهدف االستراتيجي
  .لمكتب إدراج التوصيات المعتمدة في تقرير المناقشة المتكررةل في وقت يتيحالعمل الثالثية 

التوصيات التي  يةاول الزمنية المناسبة مع آل عملية استعراض لضمان استمرارمن الحيوي أن تترافق الجد .٣٤
وبالتالي، . تتقدم بها مجموعة العمل الثالثية وتنفيذها من جانب قسم المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية

م للجداول الزمنية يعود إلى قسم المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية أن يقرر القيام باستعراض منتظ
  .وتعديلها، حسب مقتضى الحال، لضمان عملية استعراض شاملة وآاملة

   

 

اتفاقية : أضيف الصكان التاليان إلى القائمة السابقة(توصية  ٥٢اتفاقية وبروتوآوًال واحدًا و ٤٩سيكون المجموع    ٩
  )).١٦٦رقم (والتوصية المصاحبة لها ) ١٥٨رقم ( ١٩٨٢إنهاء االستخدام، 

  .٣٨-٣٦، الفقرات GB.310/LILS/3/1انظر الوثيقة    ١٠

 ٢٠١١و ٢٠١٠في عامي ) الضمان االجتماعي(نوقش الهدفان االستراتيجيان بشأن العمالة والحماية االجتماعية    ١١
اعي في ، والحوار االجتم٢٠١٢وسيليهما الهدف المتعلق بالمبادئ والحقوق األساسية في العمل في . على التوالي

وبالتالي، تحقيقًا . ، سيكون قد تم استعراض األهداف االستراتيجية األربعة آليًا أو جزئيًا٢٠١٣وبحلول عام . ٢٠١٣
العمالة : لدورة متوازنة، ينبغي أن يكون ترتيب المواضيع بالنسبة للمناقشات المتكررة الثالث المتتابعة على النحو التالي

  ).  ٢٠١٦(؛ المبادئ والحقوق األساسية في العمل )٢٠١٥) (حماية اليد العاملة(؛ الحماية االجتماعية )٢٠١٤(
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ينبغي أن يرتبط الجدول الزمني الخاص بكل عملية استعراض بتوقيت ودورة المناقشات : آلية استعراض المعايير
عية والمبادئ والحقوق األساسية في المتكررة، حيث سيتم مناقشة األهداف االستراتيجية بشأن العمالة والحماية االجتما

  .، ومناقشة الحوار االجتماعي مرة واحدةالسبعسنوات الالعمل مرتين خالل دورة 

وسوف تستعرض مجموعة العمل الثالثية مجموعة المعايير في إطار الهدف االستراتيجي بعد المناقشة المتكررة 
، من شأن االستعراض أن يبدأ مع ١في حال الخيار ). ٢الخيار (أو قبلها ) ١الخيار (بشأن هذا الهدف االستراتيجي 

، من شأن ٢؛ وفي حال الخيار ٢٠١٢مارس / في حال بدأ في آذار -  )الضمان االجتماعي(الحماية االجتماعية 
  .االستعراض أن يبدأ مع الحوار االجتماعي أو العمالة

ية العكس، سُيطلب من مجموعة العمل الثالثية أن تقدم وما لم يحدد قسم المسائل القانونية ومعايير العمل الدول
  .ية قبل المناقشة المتكررة القادمة بشأن الهدف نفسهالنهائتوصياتها 

وسيتحمل قسم المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية مسؤولية اعتماد الجداول الزمنية المناسبة للترافق مع تنفيذ 
  .الثالثية والتي اعتمدها مجلس اإلدارة التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل

  الخاتمــة
لقد سعت العناصر الواردة أعاله إلى تنقيح إطار آلية استعراض المعايير وتصميمها بغية التمكن من إجراء  .٣٥

آلية استعراض المعايير أن يعزز  ومن شأن العمل الذي تضطلع به. القيود المالية بشأنها ومراعاةمناقشة آاملة 
عملها  وأن يزيد من أهمية المنظمة ونطاق -  الوالية الرئيسية لمنظمة العمل الدولية -  معايير العمل الدولية

  .وتأثيرها

ما يراه مناسبًا من القرارات بشأن  وقد يرغب مجلس اإلدارة في استعراض المقترحات الواردة أعاله واتخاذ .٣٦
  :ما يلي

  ؛٢٠١٢لية الستعراض المعايير ابتداًء من عام وضع آ )أ(

  ؛)٩و ٨الفقرتان (األهداف والنتائج المقترحة آللية استعراض المعايير  )ب(

  ؛)١١و ١٠الفقرتان (المبادئ التوجيهية آللية استعراض المعايير  )ج(

  ؛)١٢الفقرة (إطار من أجل آلية استعراض المعايير  )د(

  ؛ )١٥إلى  ١٣الفقرات (التابع لمجلس اإلدارة  ،القانونية ومعايير العمل الدوليةدور قسم المسائل  )ه(

  ؛)١٨إلى  ١٦الفقرات (إنشاء مجموعة عمل ثالثية  )و(

  ؛)٢٠و ١٩الفقرتان (تشكيل مجموعة العمل الثالثية  )ز(

  ؛)٢٢و ٢١الفقرتان (لمجموعة العمل الثالثية ) المسائل اإلجرائية(أساليب العمل  )ح(

  ؛)٢٣الفقرة (اختصاصات مجموعة العمل الثالثية  )ط(

  ؛)٢٤الفقرة (استعراض المعايير بحسب الهدف االستراتيجي  )ي(

أو الخيار ) ٢٨الفقرة ( ١الخيار : اختيار المعايير الواجب مراجعتها بموجب آلية استعراض المعايير )ك(
  ؛)٣٠و ٢٩الفقرتان ( ٢

 ٣١الفقرات (لعمليات االستعراض بموجب آلية استعراض المعايير الجداول الزمنية المرافقة  )ل(
  .٢أو الخيار  ١الخيار ): ٣٤ إلى
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أعاله، قد يرغب مجلس اإلدارة في تمويل تكلفة ) ز(و) و(٣٦رهنًا بالقرارات المتخذة بموجب الفقرة  .٣٧
، أوًال من ٢٠١٣- ٢٠١٢دوالر أمريكي للفترة  ٢٤٧٢٠٠زهاء مجموعة العمل الثالثية، المقدرة ب

االدخارات التي قد تنشأ بموجب الجزء األول من الميزانية، وإذا تعذر ذلك، من خالل استخدام األموال 
  .  ة في المصروفات الطارئة في القسم الثانيالمعتمد

 
 

  .٢٠١١أآتوبر / تشرين األول ٢٤جنيف، 

 
 .٣٧و ٣٦الفقرتان : اميتخذ قرار بشأنه تاننقط
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   األولالملحق 

  الهدف االستراتيجيقائمة الصكوك حسب   - ١الخيار 

  : مجموعة المعايير الكاملة باستثناء ما يلي ١يتضمن الخيار 

 ؛ ذات الصلة بها توصياتالو اتفاقيات اإلدارة السديدة األربعو االتفاقيات الثماني األساسية –

العمل في بتوحيدها، وتلك الموحدة في اتفاقية  ٢٠٠٦المعايير البحرية التي قامت اتفاقية العمل البحري،  –
 ؛ )١٨٨رقم ( ٢٠٠٧قطاع صيد األسماك، 

التوصية و )١٨٨رقم ( ٢٠٠٧اتفاقية العمل في قطاع صيد األسماك،  ،٢٠٠٦اتفاقية العمل البحري،  –
 ؛)١٩٩رقم (بها ذات الصلة 

 . استبدلتالصكوك التي ُسحبت أو  –

 والحقوق األساسية في العملالصكوك المتعلقة بالمبادئ   -١

 النقابية والمفاوضة الجماعية الحرية  -١-١

  الصكوك المحدثة
   )١٣٥رقم ( ١٩٧١اتفاقية ممثلي العمال، 

  )١٤٣رقم ( ١٩٧١توصية ممثلي العمال، 

   )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، 

  ذات الوضع المؤقت الصكوك
  )١١م رق( ١٩٢١، )الزراعة(اتفاقية حق التجمع 

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

 عمل األطفال  -٢-١

  حماية األطفال واألحداث 

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

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

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

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

  الصكوك ذات الوضع المؤقت
  )٤١رقم ( ١٩٣٢، )األعمال غير الصناعية(توصية الحد األدنى لسن تشغيل األحداث 
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  )٥٢رقم ( ١٩٣٧، )المشاريع األسرية(توصية الحد األدنى للسن 

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

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

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

  )٨٠رقم ( ١٩٤٦، )اعيةاألعمال غير الصن(توصية العمل الليلي لألحداث 

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

  الصكوك البالية
  )٥رقم ( ١٩١٩، )الصناعة(اتفاقية الحد األدنى للسن 

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

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

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

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

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

  االتفاقيات المرآونة  
  )١٥رقم ( ١٩٢١، )وقادينالوقادون ومساعدو ال(اتفاقية الحد األدنى للسن 

  )٦٠رقم ( ١٩٣٧، )مراجعة) (األعمال غير الصناعية(اتفاقية الحد األدنى للسن 

 تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة  -٣-١

   العائليةالعمال ذوو المسؤوليات 

  الصكوك المحدثة
  )١٥٦رقم ( ١٩٨١وليات العائلية، اتفاقية العمال ذوي المسؤ

  )١٦٥رقم ( ١٩٨١المسؤوليات العائلية، توصية العمال ذوي 

 العمالة  -٢

 سياسة العمالة  -١-٢

  الصكوك المحدثة
   )٩٩رقم ( ١٩٥٥توصية التأهيل المهني للمعوقين، 

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

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

  )١٨١رقم ( ١٩٩٧االت االستخدام الخاصة، اتفاقية وآ

  )١٨٨رقم ( ١٩٩٧توصية وآاالت االستخدام الخاصة، 

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

  )١٩٣رقم ( ٢٠٠٢ توصية تعزيز التعاونيات، 

   )١٩٨رقم ( ٢٠٠٦توصية عالقة االستخدام، 



GB.312/LILS/5 

 

17 GB312-LILS_5_[2011-10-0208]-Ar.docx 

  الصكوك ذات الوضع المؤقت
  )٢رقم ( ١٩١٩ اتفاقية البطالة،

  )٨٨رقم ( ١٩٤٨إدارات التوظيف،  اتفاقية

  )٨٣رقم ( ١٩٤٨إدارات التوظيف،  توصية

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

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

  الصكوك البالية
  المرآونة االتفاقيات  

 )٣٤رقم ( ١٩٣٣اتفاقية مكاتب الموظفين بمقابل، 

 المهارات   -٢-٢

   الصكوك المحدثة
  )١٤٠رقم ( ١٩٧٤اتفاقية اإلجازة الدراسية مدفوعة األجر، 

  )١٤٢رقم ( ١٩٧٥لموارد البشرية، اتفاقية تنمية ا

  )١٩٥رقم ( ٢٠٠٤توصية تنمية الموارد البشرية، 

  الصكوك ذات الوضع المؤقت
  )١٣٦رقم ( ١٩٧٠توصية البرامج الخاصة للشباب، 

  )١٤٨رقم ( ١٩٧٤توصية اإلجازة الدراسية مدفوعة األجر، 

 أمن االستخدام   -٣-٢

  )١٥٨رقم ( ١٩٨٢ ،اتفاقية إنهاء االستخدام

   )١٦٦رقم ( ١٩٨٢توصية إنهاء االستخدام، 

  ةاالجتماعي الحماية  -٣

  )الضمان االجتماعي(الحماية االجتماعية   - ألف ٣  

  لمعايير الشاملةا  -١- ألف ٣

  الصكوك المحدثة
  ) ٦٧رقم ( ١٩٤٤ ،توصية تأمين الدخل

  )١٠٢رقم ( ١٩٥٢، )المعايير الدنيا(اتفاقية الضمان االجتماعي 

  الصكوك ذات الوضع المؤقت
   )١٧رقم ( ١٩٢١، )الزراعة(توصية التأمين االجتماعي 

   )٦٨رقم ( ١٩٤٤، )القوات المسلحة(الضمان االجتماعي توصية 
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 الحماية المقدمة في مختلف فروع الضمان االجتماعي  -٢- ألف ٣

   الرعاية الطبية وإعانات المرض

  الصكوك المحدثة 
  )١٣٠رقم ( ١٩٦٩وإعانات المرض،  اتفاقية الرعاية الطبية

  )١٣٤رقم ( ١٩٦٩توصية الرعاية الطبية وإعانات المرض، 

  وضع مؤقت ذوصك 
  )٦٩رقم ( ١٩٤٤توصية الرعاية الطبية، 

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

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

   )٢٩رقم ( ١٩٢٧توصية التأمين الصحي، 

  إعانات الشيخوخة والعجز والورثة

  الصكوك المحدثة
  )١٢٨رقم ( ١٩٦٧إعانات العجز والشيخوخة والورثة، اتفاقية 

  )١٣١رقم ( ١٩٦٧توصية إعانات العجز والشيخوخة والورثة، 

  الصكوك البالية
  االتفاقيات المرآونة  

  )٣٥رقم ( ١٩٣٣، ...)صناعة، الخ ال(اتفاقية التأمين ضد الشيخوخة 

 ) ٣٦رقم ( ١٩٣٣، )الزراعة(اتفاقية التأمين ضد الشيخوخة  

 )٣٧رقم ( ١٩٣٣، ...)الصناعة، الخ (اتفاقية التأمين ضد العجز  

 ) ٣٨رقم ( ١٩٣٣، )الزراعة(اتفاقية التأمين ضد العجز  

 )٣٩رقم ( ١٩٣٣، ...)لصناعة، الخ ا(اتفاقية التأمين على الحياة  

  )٤٠رقم ( ١٩٣٣، )الزراعة(اتفاقية التأمين على الحياة  

  إعانات إصابات العمل

  حدثة الصكوك الم
   )١٢١رقم ( ١٩٦٤اتفاقية إعانات إصابات العمل، 

   )١٢١رقم ( ١٩٦٤توصية إعانات إصابات العمل، 

  وضع مؤقت وصك ذ
  )١٢رقم ( ١٩٢١، )الزراعة(اتفاقية التعويض عن حوادث العمل 

  الصكوك البالية
  )١٧رقم ( ١٩٢٥عن حوادث العمل،  اتفاقية التعويض

  )١٨رقم ( ١٩٢٥، )المهنية األمراض(تعويض العمال اتفاقية 

  )٢٤رقم ( ١٩٢٥، )ةاألمراض المهني(توصية تعويض العمال 
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  )٤٢رقم ( ١٩٣٤، )مراجعة) (األمراض المهنية(اتفاقية تعويض إصابات العمل 

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

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

  إعانات البطالة

  الصكوك المحدثة
  )١٦٨رقم ( ١٩٨٨اية من البطالة، اتفاقية النهوض بالعمالة والحم

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

  الصكوك البالية
  )٤٤رقم ( ١٩٣٤توصية البطالة، 

  االتفاقيات المرآونة   
  )٤٤رقم ( ١٩٣٤اتفاقية البطالة، 

   الضمان االجتماعي للعمال المهاجرين  -٣- ألف ٣

  الصكوك المحدثة
  )١١٨رقم ( ١٩٦٢، )الضمان االجتماعي(اتفاقية المساواة في المعاملة 

  )١٥٧رقم ( ١٩٨٢ضمان االجتماعي، اتفاقية الحفاظ على الحقوق في مجال ال

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

  ات الوضع المؤقتالصكوك ذ
  )١٩رقم ( ١٩٢٥، )حوادث العمل التعويض عن(اتفاقية المساواة في المعاملة 

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

  الصكوك البالية
  المرآونة االتفاقيات  

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

   )حماية اليد العاملة(الجتماعية الحماية ا  - باء ٣  

   السالمة والصحة المهنيتان  - ١- باء ٣ 

  أحكام عامة

  الصكوك المحدثة
   )٩٧رقم ( ١٩٥٣توصية حماية صحة العمال، 

  )١٠٢رقم ( ١٩٥٦توصية تسهيالت الرعاية، 

   )١٥٥رقم ( ١٩٨١اتفاقية السالمة والصحة المهنيتين، 

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

   )١٦٤رقم ( ١٩٨١توصية السالمة والصحة المهنيتين، 

   )١٦١رقم ( ١٩٨٥اتفاقية خدمات الصحة المهنية، 

   )١٧١رقم ( ١٩٨٥توصية خدمات الصحة المهنية، 
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   )١٩٤رقم ( ٢٠٠٢توصية بشأن قائمة األمراض المهنية، 

   )١٨٧رقم ( ٢٠٠٦اتفاقية اإلطار الترويجي للسالمة والصحة المهنيتين، 

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

  وضع مؤقت وصك ذ
   )٣١رقم ( ١٩٢٩توصية الوقاية من الحوادث الصناعية، 

  الحماية من مخاطر معينة

  الصكوك المحدثة
   )١١٥رقم ( ١٩٦٠اإلشعاعات،  اتفاقية الحماية من

   )١١٤رقم ( ١٩٦٠توصية الحماية من اإلشعاعات، 

   )١٣٩رقم ( ١٩٧٤اتفاقية السرطان المهني، 

   )١٤٧رقم ( ١٩٧٤توصية السرطان المهني، 

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

  )١٥٦رقم ( ١٩٧٧، )الهواء، والضوضاء، واالهتزازاتتلوث (توصية بيئة العمل 

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

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

   )١٧٠رقم ( ١٩٩٠اتفاقية المواد الكيميائية، 

  )١٧٧رقم ( ١٩٩٠توصية المواد الكيميائية، 

  الصكوك الواجب مراجعتها
   )٣رقم ( ١٩١٩توصية الوقاية من الجمرة الخبيثة، 

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

   )٦رقم ( ١٩١٩توصية الفوسفور األبيض، 

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

   )١١٩رقم ( ١٩٦٣اتفاقية الوقاية من اآلالت، 

   )١١٨رقم ( ١٩٦٣ة من اآلالت، توصية الوقاي

   )١٢٧رقم ( ١٩٦٧اتفاقية الحد األقصى للوزن، 

   )١٢٨رقم ( ١٩٦٧توصية الحد األقصى للوزن، 

   )١٣٦رقم ( ١٩٧١اتفاقية البنزين، 

   )١٤٤رقم ( ١٩٧١توصية البنزين، 

  الحماية في فروع نشاط محددة

  الصكوك المحدثة
   )١٢٠رقم ( ١٩٦٤، )المكاتبالتجارة و(اتفاقية القواعد الصحية 

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

   )١٦٧رقم ( ١٩٨٨اتفاقية السالمة والصحة في البناء، 

   )١٧٥رقم ( ١٩٨٨توصية السالمة والصحة في البناء، 
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   )١٧٤رقم ( ١٩٩٣اتفاقية منع الحوادث الصناعية الكبرى، 

   )١٨١رقم ( ١٩٩٣توصية منع الحوادث الصناعية الكبرى، 

   )١٧٦رقم ( ١٩٩٥اتفاقية السالمة والصحة في المناجم، 

   )١٨٣رقم ( ١٩٩٥توصية السالمة والصحة في المناجم، 

   )١٨٤رقم ( ٢٠٠١اتفاقية السالمة والصحة في الزراعة، 

  )١٩٢رقم ( ٢٠٠١توصية السالمة والصحة في الزراعة، 

  مؤقت وضع وذ صك
   )٤٥رقم ( ١٩٣٥، )المرأة(اتفاقية العمل تحت سطح األرض 

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

  األجور  - ٢- باء ٣

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

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

   )٩٥رقم ( ١٩٤٩اتفاقية حماية األجور، 

  )٨٥رقم ( ١٩٤٩توصية حماية األجور، 

   )١٣١رقم ( ١٩٧٠اتفاقية تحديد المستويات الدنيا لألجور، 

   )١٣٥رقم ( ١٩٧٠توصية تحديد المستويات الدنيا لألجور، 

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

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

  الصكوك ذات الوضع المؤقت
   )٢٦رقم ( ١٩٢٨اتفاقية طرائق تحديد المستويات الدنيا لألجور، 

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

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

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

  وقت العمل  - ٣- باء ٣

  ساعات العمل والراحة األسبوعية واإلجازة مدفوعة األجر

  الصكوك المحدثة
   )١٤رقم ( ١٩٢١، )ناعةالص(اتفاقية الراحة األسبوعية 

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

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

   )١١٦رقم ( ١٩٦٢توصية تخفيض ساعات العمل، 

   )١٧٥رقم ( ١٩٩٤اتفاقية العمل بعض الوقت، 

   )١٨٢رقم ( ١٩٩٤توصية العمل بعض الوقت، 
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  الصكوك ذات الوضع المؤقت
   )١رقم ( ١٩١٩، )الصناعة(اتفاقية ساعات العمل 

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

   )٤٧رقم ( ١٩٣٥اتفاقية أسبوع العمل ذي األربعين ساعة، 

   )٩٨رقم ( ١٩٥٤توصية اإلجازات مدفوعة األجر، 

   )١٣٢رقم ( ١٩٧٠، )مراجعة(ألجر اتفاقية اإلجازة مدفوعة ا

  الصكوك الواجب مراجعتها 
   )١٥٣رقم ( ١٩٧٩، )النقل البري(اتفاقية ساعات العمل وفترات الراحة 

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

  الصكوك البالية 
   )٥٢رقم ( ١٩٣٦اتفاقية اإلجازات مدفوعة األجر، 

   )٤٧رقم ( ١٩٣٦ازات مدفوعة األجر، توصية اإلج

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

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

  المرآونة االتفاقيات   
 ) ٤٣رقم ( ١٩٣٤ ،اتفاقية مصانع الزجاج المسطح

 )٤٩رقم ( ١٩٣٥، )الزجاجاتمصانع (اتفاقية تخفيض ساعات العمل  

  )٦٧رقم ( ١٩٣٩، )النقل البري(اتفاقية ساعات العمل والراحة  

  العمل الليلي

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

   )١٧١رقم ( ١٩٩٠اتفاقية العمل الليلي، 

   )١٧٨رقم ( ١٩٩٠توصية العمل الليلي، 

  وضع مؤقت وصك ذ
   )٨٩رقم ( ١٩٤٨، )مراجعة) (النساء(اتفاقية العمل ليًال 

  التماس المعلومات طلب
  )١٣رقم ( ١٩٢١، )الزراعة(توصية عمل النساء ليًال 

  الصكوك البالية
  االتفاقيات المرآونة  

 )٤رقم ( ١٩١٩اتفاقية عمل المرأة ليًال، 

   )٢٠رقم ( ١٩٢٥، )المخابز(اتفاقية العمل الليلي  

  )٤١رقم ( ١٩٣٤، )مراجعة) (المرأة(اتفاقية العمل ليًال  
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   حماية األمومة  - ٤- باء ٣

  الصكوك المحدثة
   )١٨٣رقم ( ٢٠٠٠اتفاقية حماية األمومة، 

   )١٩١رقم ( ٢٠٠٠توصية حماية األمومة، 

  وضع مؤقت ذوصك 
   )٣رقم ( ١٩١٩األمومة، اتفاقية حماية 

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

   السياسة االجتماعية  - ٥- باء ٣

  ك المحدثةالصكو
   )١١٥رقم ( ١٩٦١توصية إسكان العمال، 

  وضع مؤقت وصك ذ
   )١١٧رقم ( ١٩٦٢، )األهداف والمعايير األساسية(اتفاقية السياسة االجتماعية 

  التماس المعلومات طلب
   )٨٢رقم ( ١٩٤٧، )األقاليم التابعة(اتفاقية السياسة االجتماعية 

 الحوار االجتماعي   -٤

   إدارة العمل وتفتيش العمل  -١-٤

  تفتيش العمل

  الصكوك ذات الوضع المؤقت
  )٢٠رقم ( ١٩٢٣توصية تفتيش العمل، 

  )٨٥رقم ( ١٩٤٧، )األقاليم التابعة(اتفاقية إدارات تفتيش العمل 

  إدارة العمل

  الصكوك المحدثة 
   )١٥٠رقم ( ١٩٧٨اتفاقية إدارة العمل، 

   )١٥٨رقم ( ١٩٧٨توصية إدارة العمل، 

   )١٦٠رقم ( ١٩٨٥اتفاقية إحصاءات العمل، 

  )١٧٠رقم ( ١٩٨٥توصية إحصاءات العمل، 

  الصكوك البالية 
   )٦٣رقم ( ١٩٣٨اتفاقية إحصاءات األجور وساعات العمل، 

   العالقات الصناعية -٢-٤

  الصكوك المحدثة
   )٩١رقم ( ١٩٥١توصية االتفاقات الجماعية، 
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   )١١٣رقم ( ١٩٦٠، )على المستويين الصناعي والوطني(توصية المشاورات 

  التماس المعلومات طلب
   )٩٢رقم ( ١٩٥١توصية التوفيق والتحكيم االختياريين، 

  ) ٩٤رقم ( ١٩٥٢توصية التعاون على مستوى المنشأة، 

   )١٢٩رقم ( ١٩٦٧توصية االتصاالت داخل المنشأة، 

  )١٣٠رقم ( ١٩٦٧توصية بحث الشكاوى، 

  ستراتيجية صكوك مشترآة بين األهداف اال
  وفئات محددة من العمال

  الشعوب األصلية والقبلية  -ألف 

  الصكوك المحدثة
   )١٠٤رقم ( ١٩٥٧توصية السكان األصليين والقبليين، 

   )١٦٩رقم ( ١٩٨٩الشعوب األصلية والقبلية، اتفاقية 

  الصكوك البالية
   )١٠٧رقم ( ١٩٥٧اتفاقية السكان األصليين والقبليين، 

  االتفاقيات المرآونة   
 )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(اتفاقية إلغاء العقوبات الجزائية  

  العمال المهاجرون   -  باء

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

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

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

  )١٥١رقم ( ١٩٧٥توصية العمال المهاجرين، 

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

  لمعلوماتالتماس ا طلب
  )١٩رقم ( ١٩٢٢توصية إحصاءات الهجرة، 

  الصكوك البالية
  تفاقيات المرآونةاال  

  )٢١رقم ( ١٩٢٦اتفاقية تفتيش المهاجرين، 
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  فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز  - جيم 

  الصكوك المحدثة
  )٢٠٠رقم ( ٢٠١٠توصية فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز، 

  األقاليم التابعة  -دال 

  طلب التماس المعلومات
 )٨٣رقم ( ١٩٤٧، )األقاليم التابعة(اتفاقية معايير العمل 

  البحارة  -هاء 

  أحكام عامة

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

  الصكوك البالية
   )١٠٨رقم ( ١٩٥٨اتفاقية وثائق هوية البحارة، 

 الضمان االجتماعي

  الواجب مراجعتهاالصكوك 
   )٧١رقم ( ١٩٤٦اتفاقية معاشات البحارة، 

 عمال الموانئ  - واو

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

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

  الصكوك ذات الوضع المؤقت
   )١٣٧رقم ( ١٩٧٣اتفاقية العمل في الموانئ، 

  )١٤٥رقم ( ١٩٧٣توصية العمل في الموانئ، 

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

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

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

  االتفاقيات المرآونة   
  )٢٨رقم ( ١٩٢٩اتفاقية حماية عمال الموانئ من الحوادث، 



GB.312/LILS/5

 

GB312-LILS_5_[2011-10-0208]-Ar.docx  26  

  صيادو األسماك  - زاي

  الصكوك الواجب مراجعتها 
   )١٢٥رقم ( ١٩٦٦اتفاقية شهادات آفاءة صيادي األسماك، 

   ) ١٢٦رقم ( ١٩٦٦التدريب المهني لصيادي األسماك، توصية 

  فئات أخرى محددة من العمال  -حاء 

  لمحدثةالصكوك ا
  )١١٠رقم ( ١٩٥٨اتفاقية المزارع، 

  )١١٠رقم ( ١٩٥٨التفاقية المزارع،  ١٩٨٢بروتوآول عام 

  )١١٠رقم ( ١٩٥٨توصية المزارع، 

  )١٣٢م رق( ١٩٦٨توصيـة المستأجرين والمزارعين بالمشارآة، 

  )١٤٩رقم ( ١٩٧٧اتفاقية العاملين بالتمريض، 

  )١٥٧رقم ( ١٩٧٧توصية العاملين بالتمريض، 

  )١٧٢رقم ( ١٩٩١، )الفنادق والمطاعم(اتفاقية ظروف العمل 

  )١٧٩رقم ( ١٩٩١، )الفنادق والمطاعم(توصية ظروف العمل 

  )١٧٧رقم ( ١٩٩٦اتفاقية العمل في المنزل، 

  )١٨٤رقم ( ١٩٩٦المنزل، توصية العمل في 

  )١٨٩رقم ( ٢٠١١اتفاقية العمال المنزليين، 

  )٢٠١رقم ( ٢٠١١توصية العمال المنزليين، 

  وضع مؤقت وصك ذ
  )١٦٢رقم ( ١٩٨٠توصية العمال المسنين، 

  التماس المعلومات  طلب
  )٨رقم ( ١٩٢٠توصية تحديد ساعات العمل في المالحة الداخلية، 

  مية اتفاقيات المواد الختا

  )٨٠رقم ( ١٩٤٦مراجعة المواد الختامية، اتفاقية 

  )١١٦رقم ( ١٩٦١جعة المواد الختامية، اتفاقية مرا
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   الثانيالملحق 

  قائمة الصكوك حسب الهدف االستراتيجي   -٢الخيار 

  : ما يلي ٢ الخياريتضمن 

 ١٩٩٩ ،أشكال عمل األطفال، باستثناء اتفاقية أسوأ ٢٠٠٠عام و ١٩٨٥الصكوك التي اعتمدت بين عام   –
 ها مؤخرًا؛ دمج، والمعايير التي تم )١٩٠رقم (ا والتوصية المرتبطة به) ١٨٢ رقم(

 الصكوك ذات الوضع المؤقت؛  –

 الواجب مراجعتها؛ الصكوك  –

 .المطلوب توفير معلومات بشأنها الصكوك  –

 الصكوك المتعلقة بالمبادئ والحقوق األساسية في العمل  -١

 الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية  -١-١

  الصكوك ذات الوضع المؤقت 
  )١١رقم ( ١٩٢١، )الزراعة(اتفاقية حق التجمع 

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

  عمل األطفال  -٢-١

  حماية األطفال واألحداث

  الصكوك ذات الوضع المؤقت 
  )٤١رقم ( ١٩٣٢، )األعمال غير الصناعية( توصية الحد األدنى لسن تشغيل األحداث

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

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

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

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

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

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

  العمالة  -٢

 سياسة العمالة  -١-٢

  ٢٠٠٠عام و ١٩٨٥الصكوك المعتمدة بين عام 
   )١٨١رقم ( ١٩٩٧اتفاقية وآاالت االستخدام الخاصة، 

   )١٨٨رقم ( ١٩٩٧توصية وآاالت االستخدام الخاصة، 

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

  الصكوك ذات الوضع المؤقت 
   )٢رقم ( ١٩١٩اتفاقية البطالة، 
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   )٨٨رقم ( ١٩٤٨اتفاقية إدارات التوظيف، 

   )٨٣رقم ( ١٩٤٨توصية إدارات التوظيف، 

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

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

 المهارات   -٢-٢

  الصكوك ذات الوضع المؤقت 
  )١٣٦رقم ( ١٩٧٠توصية البرامج الخاصة للشباب، 

   )١٤٨رقم ( ١٩٧٤توصية اإلجازة الدراسية مدفوعة األجر، 

 أمن االستخدام   -٣-٢

  )١٥٨رقم ( ١٩٨٢ ،اتفاقية إنهاء االستخدام

  )١٦٦رقم ( ١٩٨٢توصية إنهاء االستخدام، 

  الحماية االجتماعية   -٣ 

  )الضمان االجتماعي(الحماية االجتماعية   - ألف ٣  

  المعايير الشاملة   -١- ألف ٣

  الصكوك ذات الوضع المؤقت 
   )١٧رقم ( ١٩٢١، )الزراعة(توصية التأمين االجتماعي 

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

 الحماية المقدمة في مختلف فروع الضمان االجتماعي   -٢- ألف ٣

   الرعاية الطبية وإعانات المرض

  مؤقت الصكوك ذات الوضع ال
  )٦٩رقم ( ١٩٤٤توصية الرعاية الطبية، 

  إعانات إصابات العمل

  الصكوك ذات الوضع المؤقت
  )١٢رقم ( ١٩٢١، )الزراعة(اتفاقية التعويض عن حوادث العمل 

  إعانات البطالة

  ٢٠٠٠عام و ١٩٨٥الصكوك المعتمدة بين عام 
   )١٦٨رقم ( ١٩٨٨اتفاقية النهوض بالعمالة والحماية من البطالة، 

   )١٧٦رقم ( ١٩٨٨توصية النهوض بالعمالة والحماية من البطالة، 
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   الضمان االجتماعي للعمال المهاجرين  -٣- ألف ٣

  الصكوك ذات الوضع المؤقت
   )١٩رقم ( ١٩٢٥، )التعويض عن حوادث العمل(اتفاقية المساواة في المعاملة 

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

    )حماية اليد العاملة(الحماية االجتماعية   - باء ٣  

   السالمة والصحة المهنيتان  - ١- باء ٣ 

  أحكام عامة

  ٢٠٠٠عام و ١٩٨٥الصكوك المعتمدة بين عام 
   )١٦١رقم ( ١٩٨٥اتفاقية خدمات الصحة المهنية، 

   )١٧١رقم ( ١٩٨٥توصية خدمات الصحة المهنية، 

  الصكوك ذات الوضع المؤقت
   )٣١رقم ( ١٩٢٩توصية الوقاية من الحوادث الصناعية، 

  الحماية من مخاطر معينة

  ٢٠٠٠عام و ١٩٨٥الصكوك المعتمدة بين عام 
   )١٦٢رقم ( ١٩٨٦، )االسبستوس(اتفاقية الحرير الصخري 

   )١٧٢رقم ( ١٩٨٦، )سبستوساال(توصية الحرير الصخري 

   )١٧٠رقم ( ١٩٩٠اتفاقية المواد الكيميائية، 

  )١٧٧رقم ( ١٩٩٠توصية المواد الكيميائية، 

  الصكوك الواجب مراجعتها
   )٣رقم ( ١٩١٩توصية الوقاية من الجمرة الخبيثة، 

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

   )٦رقم ( ١٩١٩ض، توصية الفوسفور األبي

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

   )١١٩رقم ( ١٩٦٣اتفاقية الوقاية من اآلالت، 

   )١١٨رقم ( ١٩٦٣توصية الوقاية من اآلالت، 

   )١٢٧رقم ( ١٩٦٧اتفاقية الحد األقصى للوزن، 

   )١٢٨رقم ( ١٩٦٧توصية الحد األقصى للوزن، 

   )١٣٦رقم ( ١٩٧١اتفاقية البنزين، 

   )١٤٤رقم ( ١٩٧١توصية البنزين، 

  الحماية في فروع نشاط محددة

  ٢٠٠٠عام و ١٩٨٥الصكوك المعتمدة بين عام 
   )١٦٧رقم ( ١٩٨٨اتفاقية السالمة والصحة في البناء، 
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   )١٧٥رقم ( ١٩٨٨توصية السالمة والصحة في البناء، 

   )١٧٤رقم ( ١٩٩٣عية الكبرى، اتفاقية منع الحوادث الصنا

   )١٨١رقم ( ١٩٩٣توصية منع الحوادث الصناعية الكبرى، 

   )١٧٦رقم ( ١٩٩٥اتفاقية السالمة والصحة في المناجم، 

   )١٨٣رقم ( ١٩٩٥توصية السالمة والصحة في المناجم، 

  وضع مؤقت وصك ذ
   )٤٥رقم ( ١٩٣٥، )المرأة(اتفاقية العمل تحت سطح األرض 

  األجور   - ٢- باء ٣

  ٢٠٠٠عام و ١٩٨٥الصكوك المعتمدة بين عام 
   )١٧٣رقم ( ١٩٩٢اتفاقية حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم، 

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

  الصكوك ذات الوضع المؤقت
   )٢٦رقم ( ١٩٢٨اتفاقية طرائق تحديد المستويات الدنيا لألجور، 

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

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

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

   وقت العمل  - ٣- باء ٣

  ساعات العمل والراحة األسبوعية واإلجازة مدفوعة األجر

  ٢٠٠٠عام و ١٩٨٥الصكوك المعتمدة بين عام 
   )١٧٥رقم ( ١٩٩٤اتفاقية العمل بعض الوقت، 

   )١٨٢رقم ( ١٩٩٤توصية العمل بعض الوقت، 

  الصكوك ذات الوضع المؤقت
   )١رقم ( ١٩١٩، )الصناعة(اتفاقية ساعات العمل 

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

   )٤٧رقم ( ١٩٣٥اتفاقية أسبوع العمل ذي األربعين ساعة، 

   )٩٨رقم ( ١٩٥٤توصية اإلجازات مدفوعة األجر، 

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

  الصكوك الواجب مراجعتها 
   )١٥٣رقم ( ١٩٧٩، )النقل البري(عمل وفترات الراحة اتفاقية ساعات ال

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

  العمل الليلي

  ٢٠٠٠عام و ١٩٨٥الصكوك المعتمدة بين عام 
   )٨٩رقم ( ١٩٤٨، )مراجعة) (المرأة(التفاقية العمل ليًال  ١٩٩٠بروتوآول عام 
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   )١٧١رقم ( ١٩٩٠اتفاقية العمل الليلي، 

   )١٧٨رقم ( ١٩٩٠توصية العمل الليلي، 

  وضع مؤقت وصك ذ
   )٨٩رقم ( ١٩٤٨، )مراجعة) (النساء(اتفاقية العمل ليًال 

  طلب التماس المعلومات
  )١٣رقم ( ١٩٢١، )الزراعة(توصية عمل النساء ليًال 

   حماية األمومة  - ٤- باء ٣

  ٢٠٠٠عام و ١٩٨٥الصكوك المعتمدة بين عام 
   )١٨٣رقم ( ٢٠٠٠اتفاقية حماية األمومة، 

   )١٩١رقم ( ٢٠٠٠توصية حماية األمومة، 

  وضع مؤقت وصك ذ
   )٣رقم ( ١٩١٩اتفاقية حماية األمومة، 

   السياسة االجتماعية  - ٥- باء ٣

  وضع مؤقت وصك ذ
   )١١٧رقم ( ١٩٦٢، )والمعايير األساسيةاألهداف (اتفاقية السياسة االجتماعية 

  طلب التماس المعلومات
   )٨٢رقم ( ١٩٤٧، )األقاليم التابعة(اتفاقية السياسة االجتماعية 

 الحوار االجتماعي   -٤

   إدارة العمل وتفتيش العمل  -١-٤

  تفتيش العمل

  الصكوك ذات الوضع المؤقت
  )٢٠رقم ( ١٩٢٣توصية تفتيش العمل، 

  )٨٥رقم ( ١٩٤٧، )األقاليم التابعة(تفتيش العمل اتفاقية إدارات 

  إدارة العمل

  ٢٠٠٠عام و ١٩٨٥الصكوك المعتمدة بين عام 
   )١٦٠رقم ( ١٩٨٥اتفاقية إحصاءات العمل، 

  )١٧٠رقم ( ١٩٨٥توصية إحصاءات العمل، 

   العالقات الصناعية -٢-٤

  طلب التماس المعلومات
   )٩٢رقم ( ١٩٥١توصية التوفيق والتحكيم االختياريين، 

  ) ٩٤رقم ( ١٩٥٢توصية التعاون على مستوى المنشأة، 
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   )١٢٩رقم ( ١٩٦٧توصية االتصاالت داخل المنشأة، 

  )١٣٠رقم ( ١٩٦٧توصية بحث الشكاوى، 

  ستراتيجية وفئات محددة من العمالصكوك مشترآة بين األهداف اال

  صلية والقبليةالشعوب األ  -ألف 

  ٢٠٠٠عام و ١٩٨٥الصكوك المعتمدة بين عام 
   )١٦٩رقم ( ١٩٨٩اتفاقية الشعوب األصلية والقبلية، 

  العمال المهاجرون   -  باء

  وضع مؤقت وصك ذ
   )١٠٠رقم ( ١٩٥٥، )البلدان المتخلفة(توصية حماية العمال المهاجرين 

  التماس المعلومات طلب
  )١٩رقم ( ١٩٢٢توصية إحصاءات الهجرة، 

  األقاليم التابعة  -  جيم

  طلب التماس المعلومات 
 )٨٣رقم ( ١٩٤٧، )األقاليم التابعة(اتفاقية معايير العمل 

  البحارة   - دال

 الضمان االجتماعي

  الصكوك الواجب مراجعتها
   )٧١رقم ( ١٩٤٦اتفاقية معاشات البحارة، 

  عمال الموانئ  -هاء 

  الصكوك ذات الوضع المؤقت
   )١٣٧رقم ( ١٩٧٣اتفاقية العمل في الموانئ، 

  )١٤٥رقم ( ١٩٧٣توصية العمل في الموانئ، 

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

  صيادو األسماك  -واو 

  الصكوك الواجب مراجعتها 
   )١٢٥رقم ( ١٩٦٦ اتفاقية شهادات آفاءة صيادي األسماك،

   ) ١٢٦رقم ( ١٩٦٦توصية التدريب المهني لصيادي األسماك، 
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  فئات أخرى محددة من العمال  - زاي

  ٢٠٠٠عام و ١٩٨٥الصكوك المعتمدة بين عام 
  )١٧٢رقم ( ١٩٩١، )الفنادق والمطاعم(اتفاقية ظروف العمل 

  )١٧٩رقم ( ١٩٩١، )الفنادق والمطاعم(توصية ظروف العمل 

  )١٧٧رقم ( ١٩٩٦العمل في المنزل، اتفاقية 

  )١٨٤رقم ( ١٩٩٦توصية العمل في المنزل، 

  وضع مؤقت وصك ذ
  )١٦٢رقم ( ١٩٨٠توصية العمال المسنين، 

  طلب التماس المعلومات 
 )٨رقم ( ١٩٢٠توصية تحديد ساعات العمل في المالحة الداخلية، 


