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 GB.334/LILS/3 الوثيقة:  2018 تشرين الثاني/ نوفمبر 8  -تشرين األول/ أكتوبر25 ، جنيف، 334 الدورة

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

 
 8132 أكتوبر/ األولتشرين  13 التاريخ:
 إنكليزي األصل:

 

 

 األعمال جدول من الثالث البند

 مبادرة المعايير: تقرير االجتماع الرابع 
 للفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض 

 (8132أيلول/ سبتمبر  83-37)جنيف، المعايير 

 من اختصاصات  71هيئة المكتب، وفقاً للفقرة  تقرير
 الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير

 
 غرض الوثيقة 

تمشياً مع اختصاصات الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير، فإن مجلس اإلدارة 
 ،العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعاييرمدعٌو إلى أن يحيط علماً بتقرير االجتماع الرابع للفريق 

السالمة والصحة المهنيتين )فروع  في مجاالتصكاً  33 تتناولوإلى أن يتخذ قرارات بشأن توصيات 
بشأن دة زمنياً، وا العملية والمحدمحددة( وتفتيش العمل وإحصاءات العمل، بما في ذلك تصنيفها ومتابعته

 (.5)انظر مشروع القرار في الفقرة  8139في عام  للفريق العامل الخامس ترتيبات االجتماع

 األهداف االستراتيجية جميعها. :الهدف االستراتيجي المعني 

 العمل الدولية وتطبيقها.: التصديق على معايير 8النتيجة  :النتيجة الرئيسية المعنية/ المحرك السياسي المشترك

االنعكاسات الناجمة عن القرارات التي يتخذها مجلس اإلدارة بشأن توصيات الفريق العامل الثالثي المعني بآلية  االنعكاسات السياسية:
 استعراض المعايير.

 احتمال إلغاء أربع اتفاقيات وسحب توصية واحدة. االنعكاسات القانونية:

(، على اعتماد 7132 تشرين الثاني/ نوفمبر – )تشرين األول/ أكتوبر 333في دورته  ق مجلس اإلدارةواف االنعكاسات المالية:

يغطي اجتماعات الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير والمتابعة  7132-7132مخصص في الميزانية للفترة 

 ،ابعة المكتبالتي تستدعي مت ،المعني بآلية استعراض المعاييرالجزئية لتوصياته. وستتطلب توصيات الفريق العامل الثالثي 

 موارد إضافية لفترة السنتين المقبلة.

 تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة. إجراء المتابعة المطلوب:

 إدارة معايير العمل الدولية. الوحدة مصدر الوثيقة:

؛ 523-572 الفقرات، GB.328/PV؛ الوثيقة GB.331/LILS/2؛ الوثيقة 781-717 ، الفقراتGB.331/PVالوثيقة  الوثائق ذات الصلة:
، GB.325/PV؛ الوثيقة GB.326/LILS/3/2؛ الوثيقة 535-511 الفقرات ،GB.326/PV؛ الوثيقة GB.328/LILS/2/1(Rev.)الوثيقة 
 .GB.323/INS/5 ؛ الوثيقة25-53 الفقرات، GB.323/PV؛ الوثيقة GB.325/LILS/3؛ الوثيقة 738-597 الفقرات
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تشرين الثاني/ نوفمبر  –)تشرين األول/ أكتوبر  333عمالً بالقرار الذي اتخذه مجلس اإلدارة في دورته  .1

أيلول/  73إلى  32، انعقد االجتماع الرابع للفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير من 3(7132

من االختصاصات، "يرفع الفريق  32العمل الدولية في جنيف. وبموجب الفقرة في مقر منظمة  7132سبتمبر 

 اإلدارة". ، تقاريره إلى مجلسالمعايير، عن طريق رئيسه ونائبي الرئيس العامل الثالثي المعني بآلية استعراض

عضواً  37عضواً من أصل  33)ألمانيا( وحضره  Jan Farzan يان فارزان السيد رابعالوقد ترأس االجتماع  .2

في الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير، فضالً عن عدد محدود من المستشارين لتقديم الدعم 

ن في تقرير المناقشة المدرج في الملحق. وعين  مجموعة أصحاب ، على النحو المبي  7لألعضاء الحكوميين

 كاتلين باسكيه والسيدة Sonia Regenbogen ريغينبوغنصونيا  السيدةعلى التوالي، ل العمل ومجموعة العما

Catelene Passchier  من اختصاصات الفريق العامل الثالثي  32بوصفهما نائبتي الرئيس. وتمشياً مع الفقرة

كترونية صفحة إل ىعلالمعني بآلية استعراض المعايير، أُتيح  وثائقه التحضيرية والمواد األخرى ذات الصلة 

 3مخصصة لذلك.

، استعرض الفريق 7132 تشرين الثاني/ نوفمبر – ووفقاً لما قرره مجلس اإلدارة في تشرين األول/ أكتوبر .3

خالل اجتماعه الرابع، تسعة صكوك تتعلق بالسالمة والصحة  ي المعني بآلية استعراض المعاييرالعامل الثالث

إجراءات المتابعة  ونظر فيش العمل وإدارة العمل )إحصاءات العمل(، المهنيتين )فروع نشاط محددة( وتفتي

وترد  .على أنهما صكان باليانسابقاً  وجرى تحديدهماالمتخذة بشأن صكين إضافيين يقعان ضمن هذه المواضيع 

 في الملحق ويجسدها الجدول التالي. لذلك توصياته المقابلة

  ة استعراض المعايير في اجتماعه الرابعتوصيات الفريق العامل الثالثي المعني بآلي
 (8132)أيلول/ سبتمبر 

 لتصنيفاتا (7)

 المعايير المصنفة على أنها محدثة

 بشأن السالمة والصحة في المناجم 321والتوصية رقم  377االتفاقية رقم  

 بشأن السالمة والصحة في البناء 375والتوصية رقم  377االتفاقية رقم  

 بشأن إحصاءات العمل 371والتوصية رقم  371رقم االتفاقية  

المعايير المصنفة على أنها تتطلب اتخاذ 
المزيد من اإلجراءات لضمان األهمية 

 المستمرة والمستقبلية

 ال توجد 

 5المعايير المصنفة على أنها بالية

 بشأن العمل تحت سطح األرض )المرأة( 55االتفاقية رقم  

 إدارات تفتيش العمل في األقاليم التابعةبشأن  25االتفاقية رقم 

 بشأن تفتيش العمل 81التوصية رقم 

  

 

 ".3"732، الفقرة GB.331/PVالوثيقة    3

، GB.331/LILS/2؛ الوثيقة اختصاصات الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعاييرمن  32الفقرة    7

 .31الملحق، الفقرة 

 en/index.htm--https://www.ilo.org/global/standards/WCMS_449687/langانظر:    3

، لسالمة )البناء(كام اباإلضافة إلى ذلك، أكد الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير تصنيف اتفاقية أح    4

على أنهما صكان باليان، على النحو  (23)رقم  3232، تفاقية إحصاءات األجور وساعات العمل( وا27)رقم  3232

 المحدد سابقاً.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_616103.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/genericdocument/wcms_450466.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/genericdocument/wcms_450466.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_587514.pdf
https://www.ilo.org/global/standards/WCMS_449687/lang--en/index.htm
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 محددة زمنياً العملية والمتابعة الإجراءات  (2)

 ةالمساعدة التقني وأمتابعة تشمل أنشطة الترويج 

 389ورقم  23ورقم  377ورقم  377الحمالت الترويجية بشأن االتفاقيات رقم 
 .المساعدة التقنية، عند االقتضاء، بما في ذلك 371 ورقم

لتشجيع  55ملزمة حالياً باالتفاقية رقم متابعة المكتب مع الدول األعضاء ال
التصديق على الصكوك المحدثة للسالمة والصحة المهنيتين، بما في ذلك على 

 .377سبيل المثال ال الحصر االتفاقية رقم 

متابعة المكتب وتعزيزه لإلجراءات الثالثية مع الدول األعضاء الملزمة حالياً 
على التصديق على صكوك السالمة  بهدف التشجيع النشط 78باالتفاقية رقم 

؛ 377والصحة المهنيتين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر االتفاقية رقم 
لتي تحتاج إلى أكبر قدر من الدعم؛ المساعدة التقنية الهادفة إلى الدول األعضاء ا

، بما في ذلك 375والتوصية رقم  377المساعدة التقنية في تنفيذ االتفاقية رقم 
فيما يتعلق بالتحديات التي أشارت إليها لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات 

 .والتوصيات

 23تين رقم المساعدة التقنية المقدمة إلى الدول األعضاء الملزمة باالتفاقي
لمتخذة نحو نقض على السواء، لتوضيح الوضع ودعم الخطوات ا 25 ورقم

 .25االتفاقية رقم 

بشأن أسباب  25من الدول األعضاء الملزمة باالتفاقية رقم  المستقاةالمعلومات 
 .حسب مقتضى الحال، 389ورقم  23عدم التصديق على االتفاقيتين رقم 

 عضاء )واألقاليم التابعة( الملزمة حالياً باالتفاقية متابعة المكتب مع الدول األ
 .371لدعم التصديق على االتفاقية رقم  71 رقم

 متابعة تشمل أنشطة غير معيارية

 .دراسة بشأن المساواة بين الجنسين في قطاع التعدين 

بشأن البناء لضمان استمرار  3998االستعراض المنتظم لمدونة ممارسات عام  
 .8188مع إجراء المراجعة األولى بحلول عام أهميتها، 

المبادئ العامة في  تتناول، 81وضع مبادئ توجيهية، قبل سحب التوصية رقم  
 .بشأن تفتيش العمل 389ورقم  23االتفاقيتين رقم 

المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل في تشرين األول/ أكتوبر  منطلب ال 
 إلى النظر 71الدول األعضاء الملزمة حالياً باالتفاقية رقم  أن يدعو 8132

 .بشأن إحصاءات العمل 371التصديق على االتفاقية رقم  في

 متابعة تشمل نظر مؤتمر العمل الدولي 
 في إلغاء صك أو سحبه

بشأن العمل تحت سطح األرض  55وضع البنود المتعلقة بإلغاء االتفاقية رقم  
بشأن  25بشأن أحكام السالمة )البناء( واالتفاقية رقم  78رقم  )النساء( واالتفاقية

بشأن اإلحصاءات،  71إدارات تفتيش العمل في األقاليم التابعة واالتفاقية رقم 
 .8185على جدول أعمال المؤتمر في عام 

على جدول  ،بشأن تفتيش العمل 81وضع البند المتعلق بسحب التوصية رقم  
 .8188أعمال المؤتمر في عام 

امية الرمتابعة تشمل رصد تنفيذ التوصيات 
 تعزيز التصديقإلى 

الدراسة بشأن و 377التقدم المحرز فيما يتعلق بالتصديق على االتفاقية رقم  
المساواة بين الجنسين في قطاع التعدين، المزمع تناولهما خالل المناقشة 

 .8188العاملة في عام  المتكررة عن حماية اليد

، بما في ذلك من قبل 377التقدم المحرز فيما يتعلق بالتصديق على االتفاقية رقم 
، المزمع أن ينظر فيه الفريق 78الدول األعضاء الملزمة حالياً باالتفاقية رقم 

 .8181العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير في اجتماعه في عام 

 23العوائق التي تحول دون التصديق على االتفاقيتين رقم المعلومات عن  
، المزمع 25، من جانب الدول األعضاء الملزمة حالياً باالتفاقية رقم 389 ورقم

أن ينظر فيها الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير في اجتماعه 
 .8139في عام 
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 متابعة تشمل الترتيبات المؤسسية

التدابير المالئمة التي تتخذها المنظمة لضمان العنصر المحدد زمنياً لجميع  
 عن استعراضها للمعايير المنبثقةتوصياتها 

 ابفي أعق المعاييروضع بمتابعة مواصلة صياغة مقترحات المكتب المتعلقة 
 8137توصيات الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير لعام 

مة والصحة المهنيتين؛ أثر توصيات الفريق العامل الثالثي المعني بشأن السال
 في جدول أعمال المؤتمر والمكتب ،بآلية استعراض المعايير

أيلول/  72إلى  73عقد اجتماعه الخامس من المعايير أن يوقرر الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض  .4

وأوصى مجلس اإلدارة بأن يستعرض في ذلك االجتماع، الصكوك الثمانية المدرجة في برنامج  7132سبتمبر 

قع ي التي تتعلق بسياسة العمالة، وأن ينظر في إجراءات المتابعة المتخذة بشأن صك واحد بال  والعمل األولي 

 قائمة الكاملة بهذه الصكوك في تقريره المدرج في الملحق.ضمن هذا الموضوع. وترد ال

 قرارمشروع 

 للفريق العامل الثالثي المعني بآلية الرابعمجلس اإلدارة علماً بتقرير هيئة المكتب المتعلق باالجتماع  يحيط .5
 :، فإنهوافق على توصياتهياستعراض المعايير، وإذ 

ني بآلية استعراض المعايير في المناقشة ذات األهمية الحاسمة رحب بشروع الفريق العامل الثالثي المعي )أ(
، ويتطلع إلى أن يواصل الفريق موافاته بآخر سير أعمالهالنعكاساته المؤسسية بهدف ضمان استدامة 

المستجدات فيما يتعلق بنظره الجاري في كيفية ضمان تنفيذ متابعة قرارات الفريق كمسألة ذات أولوية 
ضمان التماسك واالتساق في إطار سياسة المعايير المتعلق بصكوك السالمة والصحة مؤسسية، وكيفية 

 المهنيتين؛

قرر ضرورة النظر في الصكوك التسعة المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين )األحكام العامة والمخاطر ي )ب(
فات التي التصني لوضعر المحددة( التي استعرضها الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايي

 أوصى بها، ويطلب من المكتب أن يتخذ إجراءات المتابعة الالزمة في هذا الصدد؛

المنظمة وهيئاتها المكونة الثالثية إلى اتخاذ التدابير المالئمة لمتابعة توصياته المتعلقة بوضع  يدعو )ج(
عن استعراضه للمعايير، بما في  ثقةالتوصيات المنبالمعايير، فضاًل عن العنصر المحدد زمنياً لجميع 

ذلك إجراءات المتابعة التي تشمل إلغاء المعايير البالية أو سحبها، مع إيالء االعتبار الواجب لتوافر 
 تشجيع التصديق على الصكوك المحدثة؛ بهدف المساعدة التقنية

نسين في قطاع التعدين إعداد دراسة بشأن المساواة بين الج علىطلب من المكتب أن يباشر العمل ي )د(
بشأن السالمة والصحة في قطاع البناء ووضع مبادئ توجيهية  1992مدونة ممارسات عام ومراجعة 

اتفاقية تفتيش العمل )الزراعة(، و (11رقم ) 1941اتفاقية تفتيش العمل، بشأن المبادئ العامة في 
أن يدعو الدول األعضاء طلب من المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل ي، و(129رقم )1999

إلى النظر في التصديق  (93رقم ) 1931باتفاقية إحصاءات األجور وساعات العمل، الملزمة حالياً 
 ؛(191رقم ) 1915إحصاءات العمل،  على اتفاقية

ه لتشجيع رصد تنفيذ توصياتأن ينية الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير ب يحيط علماً  (ه)
رصد التقدم المحرز فيما يتعلق ي وأنالتصديق على بعض الصكوك في اجتماعاته في المستقبل، 

الدراسة بشأن المساواة و (119رقم ) 1995السالمة والصحة في المناجم،  بالتصديق على اتفاقية
 اليد العاملة، التي ستجري في بين الجنسين في قطاع التعدين في سياق المناقشة المتكررة عن حماية

 ؛2122عام 

توصيات الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير المتعلقة بإلغاء بعض ب يحيط علماً  )و(
 ( في التالي:GB.334/INS/2الصكوك وسحبها، التي سينظر بصددها )انظر الوثيقة 

 111في جدول أعمال الدورة  ،(21م رق) 1923تفتيش العمل، توصية إدراج بند بشأن سحب  "1"
 ( لمؤتمر العمل الدولي؛2122)
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( واتفاقية 45)رقم  1935إدراج بند بشأن إلغاء اتفاقية العمل تحت سطح األرض )المرأة(،  "2"
 1931( واتفاقية إحصاءات األجور وساعات العمل، 92)رقم  1931أحكام السالمة )البناء(، 

في جدول أعمال  ،(15)رقم  1941ش العمل )األقاليم التابعة(، ( واتفاقية إدارات تفتي93)رقم 
 ( لمؤتمر العمل الدولي.2124) 113الدورة 

العمل الذي اضطلع به المكتب كمتابعة لتوصيات الفريق العامل الثالثي المعني بآلية ب يحيط علماً  )ز(
اصل هذه المتابعة على النحو طلب من المكتب أن يوياستعراض المعايير في اجتماعيه الثاني والثالث، و

 المخطط له؛

كوك الص ،في اجتماعه الخامسقرر أن يبحث الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير ي )ح(
من  4و 1(، ضمن مجموعتي الصكوك التسعة المتعلقة بسياسة العمالة )ثمانية صكوك وصك واحد بال  

 برنامج العمل األولي المنقح؛

انعقاد االجتماع الخامس للفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير من قرر أن يدعو إلى ي )ط(
.2119أيلول/ سبتمبر  21إلى  23
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 الملحق

 تقرير االجتماع الرابع للفريق العامل الثالثي المعني 
 الذي أنشأه مجلس اإلدارة  ،بآلية استعراض المعايير

 (8132أيلول/ سبتمبر  83-37)جنيف، 

أيلول/  73إلى  32االجتماع الرابع للفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير في جنيف من  ُعقد .3

عضواً من  37عضواً من أصل  33)ألمانيا( وحضره  Jan Farzan يان فارزان . وترأسه السيد7132سبتمبر 

 (.3أعضائه )انظر الجدول 

 الرابع للفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض االجتماع  الدول األعضاء التي حضرت :7الجدول 
 (8132)أيلول/ سبتمبر المعايير 

 األعضاء الذين يمثلون الحكومات

 البرازيل

 كندا

 الصين

 كولومبيا

 الهند

 جمهورية إيران اإلسالمية

 كينيا

 جمهورية كوريا

 ليتوانيا

 مالي

 المكسيك

 هولندا

 3نيجيريا

 رومانيا

 8أفريقياجنوب 

 السويد

  

 

من اختصاصات الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير، أُبلغ المكتب أن عضواً يمثل  2عمالً بالفقرة    3

 سيحل محل الكاميرون في االجتماع الرابع للفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير.نيجيريا 

من اختصاصات الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير، أُبلغ المكتب أن عضواً يمثل  2عمالً بالفقرة    7

 يق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير.جنوب أفريقيا سيحل محل ناميبيا في االجتماع الرابع للفر



GB.334/LILS/3 

 

GB334-LILS_3_[NORME-181015-11]-Ar.docx  6  

 األعضاء الذين يمثلون أصحاب العمل

 )كندا(، نائبة الرئيس S. Regenbogen س. ريغينبوغن السيدة

 )كولومبيا( A. Echavarria Saldarriaga أ. إتشيفاريا سالدارياغا السيد

 )كمبوديا( S. D’Amico س. داميكو السيدة

 )ليسوتو( L. Sephomolo ل. سيفومولو السيدة

 )نيوزيلندا( P. O’Reilly ب. أوريلي السيد

 )تركيا( U. Yildiz أ. يلديز السيد

 )سري النكا( K. Weerasinghe ك. ويراسينغ السيد

 األعضاء الذين يمثلون العمال

 )هولندا(، نائبة الرئيس C. Passchier . باسكيهك السيدة

 )المملكة المتحدة( A. Brown أ. براون السيدة

 )بلجيكا( H. Fonck . فونكه السيد

 1)سويسرا( B. Kohler ب. كولر السيد

 )المملكة المتحدة( F. Murie ف. موري السيدة

 )المملكة المتحدة( R. O’Neill ر. أونيل السيد

 )زمبابوي( Z. Mtimtema ز. متيمتيما السيد

 )األرجنتين( M. Pujadas م. بوخاداس السيدة

وعمالً بالقرار الذي اتخذه الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير في اجتماعه الثالث، حضر  .7

 االجتماع ثمانية مستشارين لدعم األعضاء الحكوميين.

 مناقشات ثالثية تفضي إلى توصيات توافقية

اتسم االجتماع الرابع للفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير، شأنه شأن االجتماعات السابقة،  .3

وصريحة أفض  إلى اتخاذ قرارات توافقية بشأن جميع المسائل قيد االستعراض. وشدد  ملتزمةبمناقشات 

رك المتمثل في إيجاد مجموعة من أعضاؤه على أهمية دورهم المشترك في اإلسهام في تحقيق الهدف المشت

اء الذي يسمح بإيجاد حلول ابتكارية أمٌر ضرورٌي للغاية بالنظر المعايير المحدثة والمالئمة. والحوار الثالثي البن  

 إلى تعقيد العمل.

عراض تواستناداً إلى الدروس المستفادة من التجارب السابقة، وال سيما الطريقة التي تطور بها تأثير عمليات اس .4

المعايير، ناقش الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير األهمية بعيدة المدى لعمله بشأن مجموعة 

المعايير والمنظمة. ويمكن أن يكون لتوصياته ومتابعتها تأثير بعيد المدى على العمال وقطاعات األعمال في 

 لثالثي المعني بآلية استعراض المعايير للمسؤولية الموكلة إليهجميع أنحاء العالم. وإدراكاً من الفريق العامل ا

من عمله في جميع  – المرجوة والنتيجة – المنشود ، فقد شدد على ضرورة أن يتمثل الهدفبموجب واليته

 الحاالت، في تحسين حماية العمال مع مراعاة احتياجات المنشآت المستدامة.

ي بآلية استعراض المعايير مرة أخرى على أن األهمية الحاسمة لعمله تتطلب وشدد الفريق العامل الثالثي المعن .5

كأولوية مؤسسية. ويرتبط ذلك بجميع جوانب توصياته، بما فيها تصنيف المعايير وتحديد الثغرات  أن يعالجهمنه 

ددة زمنياً والمحفي التغطية التي تتطلب إجراء لوضع المعايير والعناصر المختلفة إلجراءات المتابعة العملية 

مثل المبادرات غير المعيارية لتشجيع التصديق على المعايير وتنفيذها، وإلغاء الصكوك البالية أو سحبها، عند 

 االقتضاء.

 

من اختصاصات الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير، أُبلغ المكتب أن  2عمالً بالفقرة    3

مل لمدة يومين من أيام االجتماع الرابع للفريق العا Kohler)تركيا( سيحل محل السيد كولر  K. Ozkanأوزكان  ك. السيد

 الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير.
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ومن هذا المنطلق، أجرى الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير فحصاً معمقاً ودقيقاً للمعايير  .2

ها. واعتبر الفريق أن األهمية المحتملة لعمله لن تتحقق إال من خالل إجراءات المتابعة التي ُدعي إلى استعراض

المتكاملة التي سيجري تنفيذها بنشاط. وتحقيقاً لهذا الغرض، وضع مجموعات متوازنة من إجراءات المتابعة 

ومترابطة. واستناداً  العملية والمحددة زمنياً للمواضيع قيد االستعراض، وتشمل كل مجموعة عناصر متكاملة

إلى التصنيفات الموصى بها لكل صك، ضم  مجموعات المتابعة، حسب مقتضى الحال، أنشطة ترويجية 

للصكوك المحدثة، بما فيها المساعدة التقنية لدعم التصديق عليها أو تنفيذها بالكامل، وإلغاء الصكوك البالية أو 

لية استعراض المعايير ضرورة أن ينفذ المكتب والمنظمة كل سحبها. ورأى الفريق العامل الثالثي المعني بآ

عنصر من عناصر مجموعات المتابعة المتكاملة هذه كأولوية مؤسسية، مع االعتراف بتكاملها من حيث كفالة 

 وجود مجموعة واضحة وقوية ومحدثة من معايير العمل الدولية.

المعايير في سياق اجتماعه، العناصر التي يمكن إدراجها  وناقش الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض .2

به إلى تحديد أي ثغرات  في مجموعات إجراءات المتابعة. وباإلشارة إلى أن استعراضه هذا العام لم يفض  

لى إجراءات ع انطوتتنظيمية في التغطية تتطلب إجراء لوضع المعايير، وافق الفريق على أن توصياته التي 

المعايير من السنوات الماضية، وكذلك أي توصيات تنتج عن االستعراضات المقبلة، تشكل جزءاً محتملة لوضع 

بواليته. وأعرب الفريق عن ثقته في أن مجلس اإلدارة سيأخذ ذلك في االعتبار عند  للوفاءمن أعماله  أساسياً 

اختيار بنود وضع المعايير التي سيدرجها في جدول أعمال المؤتمر. وأشار إلى المعلومات التي قدمها المكتب 

 عن الموارد اإلضافية التي قد تكون الزمة لتنفيذ بعض إجراءات المتابعة.

ذلك، شددت مجموعة العمال على دور الحمالت العالمية في تشجيع التصديق على الصكوك المحدثة، وباإلضافة  .2

لضمان عدم وجود ثغرة في الحماية  المعنيةالمعايير البالية  على المصدقةبما في ذلك استهداف الدول األعضاء 

أن يركز دعم التصديق على  بسبب إلغائها أو سحبها. واعتبرت مجموعة أصحاب العمل أنه ينبغي بوجه عام،

التصديق على صك معين. وأشارت بالصكوك على الدول األعضاء التي أعرب  عن اهتمامها في التفكير 

المجموعة الحكومية إلى أهمية الدعم التقني المقدم إلى الدول األعضاء الراغبة في التصديق على الصكوك 

 المحدثة.

بآلية استعراض المعايير إجراءات المتابعة التي ينبغي اتخاذها فيما يتعلق وناقش الفريق العامل الثالثي المعني  .2

بالصكوك التي صنفها على أنها بالية. واعتبرت مجموعة أصحاب العمل أنه ينبغي، عند تساوي جميع األمور، 

ه في أقرب وق  ممكن. وشددت مجموعة العمال على أن النظر في إلغاء أو سحب أي صك مصنف على أنه بال  

من األهمية بمكان اتخاذ إجراءات فعالة لضمان انتقال الدول األعضاء التي ال تزال ملزمة بهذه الصكوك البالية 

على سبيل األولوية القصوى، بدالً من التشديد على إلغائها أو  المعنيةفي اتجاه التصديق على الصكوك المحدثة 

إلغاء أو سحب مبكر. واعتبر أعضاء المجموعة  سحبها، ومن ثم منع حدوث أي ثغرة في الحماية تنتج عن

الحكومية أنه ينبغي إلغاء الصكوك البالية أو سحبها في أقرب وق  ممكن باالقتران مع اتخاذ تدابير لمساعدة 

 .المعنيةالدول األعضاء على التصديق على الصكوك المحدثة 

 ، استعراض خمسة صكوك، والنظر في متابعة صك واحد بال  
 مة والصحة المهنيتين )فروع محددة(بشأن السال

، استعرض 7132تشرين الثاني/ نوفمبر  - عمالً بالقرار الذي اتخذه مجلس اإلدارة في تشرين األول/ أكتوبر .31

الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير الصكوك الخمسة المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين 

( 322)رقم  3222)فروع محددة( الواردة في برنامج العمل األولي، وهي: اتفاقية السالمة والصحة في البناء، 

 3235( واتفاقية العمل تح  سطح األرض )المرأة(، 325)رقم  3222في البناء، وتوصية السالمة والصحة 

( وتوصية السالمة والصحة في المناجم، 322)رقم  3225( واتفاقية السالمة والصحة في المناجم، 45)رقم 

و: ، وهنظر في المتابعة المزمع اتخاذها بشأن صك واحد سبق أن ُحدد على أنه بال  كما (. 323)رقم  3225

(. وترد التوصيات التوافقية المنبثقة عن الفريق العامل الثالثي 27)رقم  3232اتفاقية أحكام السالمة )البناء(، 

 هذا التقرير. مرفقمن  34إلى  2المعني بآلية استعراض المعايير في الفقرات من 

مل محددة، شكك  مجموعة أصحاب العوفيما يتعلق بمناقشة صكوك السالمة والصحة المهنيتين المتعلقة بفروع  .33

، ال سيما بالنظر إلى معدالت التصديق المنخفضة عموماً  في قيمة صكوك السالمة والصحة المهنيتين القطاعية

نسبياً عليها ومستوى تفصيلها غير المالئم في أغلب األحيان، الذي أثر على أهميتها على المدى البعيد وتداخلها 

والصحة المهنيتين التي تتضمن أحكاماً قابلة للتطبيق على نطاق أعم. وأجاب  الجزئي مع صكوك السالمة 

نوعية صكوك منظمة العمل الدولية  تشي بالكثير عنمجموعة العمال أن معدالت التصديق في حد ذاتها ال 

من خالل  مثالً  ،وحداثتها، وهو ما تبي ن خالل اجتماع الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير هذا

بشأن النساء في المناجم، التي اعتُبرت بالية، في حين عرف  45معدل التصديق المرتفع على االتفاقية رقم 
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الصك األكثر حداثة معدل تصديق أكثر انخفاضاً بكثير. باإلضافة إلى ذلك، اعتبرت مجموعة العمال أن صكوك 

فيدة للعمال وأصحاب العمل في تلك القطاعات، مما السالمة والصحة المهنيتين الخاصة بكل قطاع مهمة وم

، في حين أظهرت التجربة أن ةيوفر إرشادات مفيدة بشأن المسائل التي أثرت على ترتيبات عملهم اليومي

الحكومات، ال سيما في البلدان النامية، قد تفضل التصديق على اتفاقية محددة الهدف بدالً من التصديق على 

وتعقيداً. وأشار األعضاء الحكوميون في الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض  اتفاقية أكثر شموالً 

المعايير إلى أن العديد من الدول األعضاء نظرت في صكوك السالمة والصحة المهنيتين القطاعية باعتبارها 

اء وضحوا أن الدول األعضمكمالً مفيداً لصكوك السالمة والصحة المهنيتين القابلة للتطبيق على نطاق أعم، وأ

 .ةوالمستقبلي ةتصديقها الحاليعمليات قد تجد عرض المساعدة التقنية مفيداً فيما يتعلق ب

، اتفق  4السالمة والصحة المهنيتين في مجال التعدين بشأنالصكوك ب متعلقةتوافقية وبالتوصل إلى توصيات  .37

المعني بآلية استعراض المعايير على أنه رغم أن االتفاقية لفريق العامل الثالثي ا فيالمجموعات الثالث جميعها 

تتعارض مع المبدأ األساسي للمساواة وعدم التمييز وال تتضمن أحكاماً لحماية العمال، فقد كان  االتفاقية  45رقم 

صحة لقابلة للتطبيق على نطاق أعم ومتوافقة مع النهج المعتمد في الصكوك الرئيسية بشأن السالمة وا 322رقم 

المهنيتين على النحو الذي حدده مجلس اإلدارة. وقد أجرى الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير 

 تبادالً صريحاً لآلراء فيما يتعلق بمجموعة المتابعة المثلى التي ينبغي تطويرها.

، وأنه ليس  هناك صلة بينها 45م واعتبرت مجموعة أصحاب العمل أنه ينبغي عدم تأخير إلغاء االتفاقية رق .33

تستوجب حملة ترويجية تفوق العمل الترويجي العادي الذي يقوم به المكتب بالنسبة إلى  322وبين االتفاقية رقم 

تجاه اإللغاء، وهو ما يستدعي في االصكوك المحدثة. واعتبرت مجموعة العمال أن من شأن اتباع نهج انتقالي 

رصة ، أن يضمن عدم ضياع الفالمعنيةاالنتقال نحو التصديق على الصكوك المحدثة اتخاذ تدابير فعالة لضمان 

تنظيم حملة ترويجية فيما يتعلق  أنفي هذا الصدد، واعتبرت لتعزيز سالمة وصحة العامالت في المناجم، 

ين في المساواة بين الجنسأمام ، فضالً عن تدابير أخرى تركز على التحديات الخاصة 322باالتفاقية رقم 

ضمان السالمة والصحة لجميع العمال، نساًء ورجاالً، في المناجم.  إنما هو جزء حاسم من السعي إلىالمناجم، 

واعتبرت المجموعة الحكومية أن الحمالت الترويجية مهمة للتصديق على االتفاقيات وتنفيذها بفعالية، لكنها لم 

 .322رتبط بالتصديق على االتفاقية رقم ينبغي أن ي ألغاءهاأو  45تر أن نقض االتفاقية رقم 

 45وبناًء على ذلك، وافق الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير على تصنيف االتفاقية رقم  .34

تشجع  :بوصفهما صكين محدثين. وينبغي أن 323والتوصية رقم  322واالتفاقية رقم  على أنها صك بال  

 تستتبع؛ 322على التصديق على االتفاقية رقم  ،المجموعة المقابلة من إجراءات المتابعة العملية والمحددة زمنياً 

التوصل إلى ؛ تتضمن دراسة يجريها المكتب بهدف 7174عام  بحلول 45نظر المؤتمر في إلغاء االتفاقية رقم 

يما ي قطاع التعدين، وإيالء اهتمام خاص للتقدم المحرز فوضع فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين فللفهم أفضل 

سة المشار إليها أعاله في سياق المناقشة المتكررة عن حماية اوالدر 322يتعلق بالتصديق على االتفاقية رقم 

، لمعرفة ما إذا كان من الضروري اتخاذ إجراءات إضافية. وترد التوصيات التوافقية 7177اليد العاملة في عام 

 هذا التقرير. مرفقمن  37إلى  2الفقرات من  في

الصكوك  حولوقد أفض  المناقشة الغنية التي أجراها الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير  .35

والتوصية  322إلى تقديم توصيات توافقية تفيد بأن االتفاقية رقم  5،السالمة والصحة المهنيتين في البناء بشأن

. وعند تحديد إجراءات على أنها صك بال   27مواكبتان للعصر، فضالً عن تأكيد تصنيف االتفاقية رقم  325رقم 

هذه علق بفيما يتالفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير أن يوصي بها  يمكنالمتابعة التي 

الصكوك، تبادل وجهات النظر للتوصل إلى مجموعة ابتكارية ومتوازنة من إجراءات المتابعة العملية والمحددة 

 زمنياً.

ال تزال توفر أوجه الحماية المناسبة للعديد من العمال  27إلى أن االتفاقية رقم  بالنظروشددت مجموعة العمال،  .32

خاذ إجراءات اتعلى ضرورة أن تشمل المتابعة زال سارية النفاذ فيها، المستضعفين في الدول األعضاء التي ال ت

، حيث يؤدي التصديق عليها إلى النقض 322االتفاقية رقم  أي محدث،الصك الفعالة لضمان االنتقال نحو 

ب ابدالً من التركيز على إلغائها. واعتبرت مجموعة أصح ، كأفضل طريقة للمضي قدماً 27رقم التلقائي لالتفاقية 

، رغم بعض التحفظات. ومن جهة أخرى، عموماً محدثتان  325والتوصية رقم  322العمل أن االتفاقية رقم 

 

؛ 1.1ote Nechnical TWG/2018/T SRM، التي نوقش  في 323والتوصية رقم  322ورقم  45االتفاقيتان رقم    4

 هذا التقرير. مرفقمن  37-2التوصيات الواردة في الفقرات 

؛ ote 1.2Nechnical TTWG/2018/ SRM، التي نوقش  في 325والتوصية رقم  322ورقم  27االتفاقيتان رقم    5

 هذا التقرير. مرفقمن  34و 33التوصيات الواردة في الفقرتين 
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بالية وينبغي للمؤتمر أن ينظر في إلغائها في أقرب وق  ممكن. وفيما يتعلق بالمتابعة،  27أصبح  االتفاقية رقم 

 أفادتوالمهنيتين المحدثة ذات التطبيق العام.  ينبغي أن تركز األنشطة الترويجية على معايير السالمة والصحة

هو بعد المرحلة التالية  27لنظر في إلغاء االتفاقية رقم الذي يمكن فيه االمجموعة الحكومية أن الموعد األقرب 

لنظر في التصديق ل(، مما يتيح للدول األعضاء الوق  7173تموز/ يوليه  4 – 7177تموز/ يوليه  4لنقضها )

األكثر حداثة ومنع حدوث ثغرة في الحماية. وسلط األعضاء الحكوميون الضوء على أهمية تنقيح على الصكوك 

 مدونة الممارسات بشأن البناء، التي قدم  إرشادات مفصلة بشأن معايير السالمة والصحة المهنيتين في القطاع.

ع مجموعة تشج :عايير على ضرورة أنالفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض الم اتفقوبعد المناقشة،  .32

على االتفاقية  التصديق ،إجراءات المتابعة فيما يتصل بالصكوك المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين في البناء

للتشجيع بفعالية على  27؛ تتضمن متابعة المكتب مع الدول األعضاء الملزمة حالياً باالتفاقية رقم 322رقم 

التصديق على صكوك السالمة والصحة المهنيتين المحدثة؛ تشمل تقديم المساعدة التقنية؛ تكفل مراجعة أولى 

 بحلول 27؛ تتضمن نظر المؤتمر في إلغاء االتفاقية رقم 7177م لمدونة الممارسات بشأن البناء بحلول عا

. وسينظر الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير في األنشطة الترويجية التي 7174 عام

، لمعرفة ما إذا كان من الضروري اتخاذ إجراءات إضافية. وترد 7171سيضطلع بها المكتب في اجتماعه عام 

 هذا التقرير. مرفقمن  34و 33التوافقية في هذا الصدد في الفقرتين  التوصيات

 استعراض صكين بشأن تفتيش العمل

، استعرض 7132تشرين الثاني/ نوفمبر  –عمالً بالقرار الذي اتخذه مجلس اإلدارة في تشرين األول/ أكتوبر  .32

اردين في برنامج الوومتعلقين بتفتيش العمل الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير الصكين ال

( وتوصية تفتيش العمل، 25)رقم  3242العمل األولي، وهما: اتفاقية إدارات تفتيش العمل )األقاليم التابعة(، 

 هذا التقرير. مرفقمن  32إلى  35(. وترد التوصيات التوافقية المنبثقة عنه في الفقرات من 71)رقم  3273

فق الفريق العامل ات، 2إدارات تفتيش العمل في األقاليم التابعة بشأنالصك  حولتوصيات توافقية وبالتوصل إلى  .32

تستند إلى رؤية عالمية لم تعد قائمة وال تتفق  25الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير على أن االتفاقية رقم 

تماماً مع مبدأ المنظمة القائم على شمولية معايير العمل الدولية. وأشار أيضاً إلى التعقيدات القانونية التي أحاط  

 فيما يتعلق بهذا الصك.األقاليم التابعة  بمركز

وخالل مناقشة مجموعة إجراءات المتابعة العملية والمحددة زمنياً في هذا الصدد، شددت مجموعة العمال على  .71

نتقالية ضماناً لعدم وجود ثغرة في حماية العمال فيما يتعلق عناصر اإجراءات المتابعة  أن تشمل الحاجة إلى

سارية النفاذ فيها. وشدد أعضاء المجموعة الحكومية  25التي تظل االتفاقية رقم  بالدول األعضاء واألقاليم التابعة

ضماناً لعدم وجود ثغرة في  25على ضرورة تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان المصدقة على االتفاقية رقم 

ليم لراهن إال في األقاالحماية كنتيجة إللغائها. وأكدت مجموعة أصحاب العمل أن االتفاقية ال تنطبق في الوق  ا

التابعة وأن نصف البلدان العشرة المصدقة عليها فقط ال يزال لديها أقاليم تابعة قائمة. ولذلك، شددت على 

ستقلة التي البلدان الم مركزاالتفاقية بالنسبة إلى البلدان المصدقة عليها والتي اكتسب   مركزضرورة توضيح 

التفاقية بالترويج الهادف  25م رت أنه يمكن استكمال إلغاء االتفاقية رقليس لديها أقاليم تابعة أخرى، واعتب

 .(372رقم ) 3222اتفاقية تفتيش العمل )الزراعة(، و (23رقم ) 3242تفتيش العمل، 

 25الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير على تصنيف االتفاقية رقم  اتفقوبناًء على ذلك،  .73

من جانب  25. وأوصى بضرورة أن تتضمن إجراءات المتابعة النظر في إلغاء االتفاقية رقم صك بال  على أنها 

ويقدم المساعدة التقنية  372ورقم  23. وينبغي للمكتب أن يشجع تصديق االتفاقيتين رقم 7174المؤتمر في عام 

التصديق  العقبات التي تحول دون عنفيما يتعلق ببعض التعقيدات القانونية ويسعى إلى الحصول على معلومات 

لينظر فيها الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير في  372ورقم  23على االتفاقيتين رقم 

 .7132اجتماعه في عام 

  

 

-35؛ التوصيات الواردة في الفقرات ote 2.1Nechnical SRM TWG/2018/T، التي نوقش  في 25االتفاقية رقم    2

 هذا التقرير. مرفقمن  32
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ادئ العامة المب بشأنالصك  حولوأجرى الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير مناقشة صريحة  .77
قد أُدرج  في صكوك اإلدارة  71بأن المبادئ الرئيسية للتوصية رقم منه . وإقراراً 2لتنظيم ُنظم تفتيش العمل

ز الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير على النهج الذي ينبغي اتباعه إزاء الالحقة، رك  السديدة 

 .372ورقم  23لمبادئ الواردة في االتفاقيتين رقم بعض أحكام التوصية التي قدم  إرشادات مفصلة بشأن ا

واعتبرت المجموعة الحكومية أنه سيكون من المفيد وجود مبادئ توجيهية تتمتع بتأييد ثالثي، للتعامل مع بعض  .73

توصية و (23رقم ) 3242وتوصية تفتيش العمل،  372ورقم  23االتفاقيتان رقم  أصالً األحكام التي لم تشملها 

. وشددت مجموعة أصحاب العمل على ضرورة تحديث أي مبادئ (333رقم ) 3222لعمل )الزراعة(، تفتيش ا

توجيهية على نحو منتظم. وفي رأيها، ينبغي أن تلعب المبادئ التوجيهية دوراً أبرز في المستقبل في استكمال 

ال إلى ، أشارت مجموعة العممعايير السالمة والصحة المهنيتين من خالل توفير التفاصيل التقنية. وبخالف ذلك

، بمبادئ توجيهية ال غير نظراً معياري، مثل توصية، أو أجزاء منهأنها تعتبر من الصعب االستعاضة عن صك 

لعدم تمتعها بالقيمة المعيارية ذاتها. وبناًء على اقتراح من مجموعة العمال، تم النظر في إمكانية إجراء مراجعة 

التي لم تتكرر في الصكوك الالحقة، على أساس  71أحكام التوصية رقم  إلدراج 23رقم جزئية للتوصية 

المشورة التي قدمها المستشار القانوني. وقد أفاد بإمكانية مراجعة معايير منظمة العمل الدولية، كلياً أو جزئياً، 

، مجلس اإلدارةلالنظام الداخلي وفقاً ألحكام محددة في دستور منظمة العمل الدولية والنظام األساسي للمؤتمر و

من النظام  45و 44. وقد استُخدم اإلجراء الوارد في المادتين الممارسةفضالً عن األدوات المستحدثة في 

إجراء المناقشة المزدوجة أو المناقشة المفردة، عمالً  بعد ذلك ، ثم استُخدم3251حتى عام  للمؤتمر األساسي

وباإلضافة إلى ذلك، قام  منظمة العمل الدولية بمراجعة الصكوك من خالل من النظام األساسي.  32بالمادة 

، بصيغتها المعدلة، 7112حري، اعتماد البروتوكوالت وبنود التعديل مثل تلك الواردة في اتفاقية العمل الب

م رق) 7112العمل في قطاع صيد األسماك،  تفاقية( وا325رقم ) 7113هوية البحارة )مراجعة(،  تفاقيةوا

 44إجراء مبسط للمراجعة باالستناد إلى العملية المنصوص عليها في المادتين  ،3225في عام  . واعتُمد(322

 .في الممارسةنفذ أبداً وحتى اآلن، لم يُ لمعالجة المسائل غير المثيرة للجدل؛  45و

 71قم ى تصنيف التوصية روبعد المناقشة، وافق الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير عل .74

 7177في عام  71بوصفها بالية. وأوصى بإجراءات المتابعة التي تنطوي على النظر في سحب التوصية رقم 

، بما في ذلك 372ورقم  23واالستحداث المسبق للمبادئ التوجيهية بشأن المبادئ العامة في االتفاقيتين رقم 

 التي لم تتكرر في الصكوك التالية. 71قم على سبيل المثال ال الحصر، أحكام التوصية ر

 بشأن إحصاءات العمل استعراض صكين والنظر في متابعة صك واحد بال  

، استعرض 7132تشرين الثاني/ نوفمبر  –عمالً بالقرار الذي اتخذه مجلس اإلدارة في تشرين األول/ أكتوبر  .75

دين في برنامج الوار بإحصاءات العملالفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير الصكين المتعلقين 

 3225( وتوصية إحصاءات العمل، 321)رقم  3225العمل األولي، وهما: اتفاقية إحصاءات العمل، 

، التي سبق (23رقم ) 3232إحصاءات األجور وساعات العمل،  قيةتفا(. كما نظر في متابعة ا321 )رقم

 هذا التقرير. مرفقمن  73و 71واعتُبرت على أنها بالية. وترد التوصيات التوافقية المنبثقة عنه في الفقرتين 

اءات صوقد أسفرت مناقشة الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير بشأن الصكوك المتعلقة بإح .72

مواكبتان للعصر، فضالً عن تأكيد  321والتوصية رقم  321عن توصيات توافقية تفيد بأن االتفاقية رقم  2العمل

 .على أنها صك بال   23تصنيف االتفاقية رقم 

وعند مناقشة إجراءات المتابعة التي ينبغي اتخاذها نتيجة لذلك، أبرزت مجموعة أصحاب العمل أهمية اتخاذ  .72

التي سبق أن نظر فيها الفريق العامل الثالثي المعني بآلية  23ئي بشأن إمكانية إلغاء االتفاقية رقم قرار نها

استعراض المعايير بالفعل في اجتماعه الثاني. وبالنظر إلى أن أصحاب العمل اعتبروا أن هذه االتفاقية زائدة 

مر العمل الدولي في المستقبل القريب. على نحو واضح، فقد رأوا ضرورة التوصية بإلغائها في اجتماع لمؤت

وأشار األعضاء الحكوميون في الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير إلى مرونة االتفاقية 

. واقترح  23، واقترحوا إمكانية أن تستكمل األنشطة الترويجية جدوالً زمنياً إللغاء االتفاقية رقم 321 رقم

والتزامات اإلبالغ التي تنص عليها، ما دام  نافذة، كوسيلة  23إمكانية استخدام االتفاقية رقم مجموعة العمال 

 

-32 اتصيات الواردة في الفقر؛ التو/ote 2.2Nechnical TSRM TWG/2018، التي نوقش  في 71التوصية رقم    2

 هذا التقرير. مرفقمن  32

؛ ote 3.1Nl echnicaTTWG/2018/ SRM، التي نوقش  في 321والتوصية رقم  321ورقم  23االتفاقيتان رقم    2

 هذا التقرير. مرفقمن  73و 71التوصيات الواردة في الفقرتين 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/genericdocument/wcms_636096.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/genericdocument/wcms_636098.pdf


GB.334/LILS/3 

 

11 GB334-LILS_3_[NORME-181015-11]-Ar.docx  

في دورة  321. واقترح  إمكانية تشجيع التصديق على االتفاقية رقم 321لتشجيع التصديق على االتفاقية رقم 

 .7132المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل في تشرين األول/ أكتوبر 

الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير عقب المناقشة، على ضرورة أن  اتفقوبناًء على ذلك،  .72

والنظر في إلغاء االتفاقية  321تتضمن إجراءات المتابعة فيما يتعلق بإحصاءات العمل ترويج االتفاقية رقم 

واألقاليم التابعة التي  – 23لياً باالتفاقية رقم . وفيما يتعلق بالدول األعضاء الملزمة حا7174في عام  23 رقم

فقد أوصى الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير بمتابعة المكتب  –أُعلن عن سريانها عليها 

لها وطلب من المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل أن يدعو تلك الدول إلى النظر في التصديق على االتفاقية 

 .321رقم 

 النظر في المسائل المتعلقة بعملية االستعراض التي يضطلع بها 
 الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير

واصل الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير نظره في عملية وإجراءات استعراضه الدينامية  .72

تب على كيفية زيادة تعزيز وثائق المعلومات المقدمة ضمن مجموعة والمرنة. وقدم مرة أخرى تعليقات إلى المك

الوثائق التحضيرية، ورحب بالمعلومات الواردة في خطة العمل الداخلية لبرنامج العمل األولي للفريق العامل 

ملية وع 31وتقرير المكتب بشأن تنفيذ متابعة توصيات الفريق السابقة 2الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير

 37.وأوجه التآزر بين عمل الفريق ومبادرات منظمة العمل الدولية األخرى 33الفريق الستعراض الصكوك

ة التكييف نتيج يتجلى عمله فيوأعرب الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير عن أمله في أن 

 بتعقيد التغييرات المطلوبة. ه في الوق  ذاته، مع إقرارNORMLEX المستمر لقاعدة البيانات

 النظر في االنعكاسات المؤسسية لعملية االستعراض التي يضطلع بها 
 الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير

لب في اجتماعه ط كان قد ناقش الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير وثيقتي الخيارات اللتين .31

وكان  المناقشة واسعة النطاق للغاية، حيث أسهم  إسهاماً مباشراً في تطوير  33.المكتب ن يعد هماأ األخير

سياسة معايير منظمة العمل الدولية. ومن هنا، أدرك  الدول األعضاء أهمية مناقشته بالنسبة إلى المنظمة 

سة يد من المسائل المعنية تستحق درابأكملها. وفي هذا السياق، قرر مواصلة تفكيره في اجتماعه المقبل ألن العد

متأنية ومناقشة ثالثية شاملة. ولمساعدته على ضمان أن تكون توصياته مستنيرة وواقعية ومؤثرة، طلب الفريق 

العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير من المكتب أن يُعد المزيد من الوثائق التحضيرية لتسهيل مناقشاته 

لعمل االنعكاسات القانونية لمختلف المسائل التي نوقش  فيما يتعلق بمعايير ا تبي نفي ذلك وثيقة المستقبلية، بما 

 هذا التقرير. مرفقمن  77الدولية. وترد التوصيات التوافقية المنبثقة عنه في الفقرة 

ضمان التماسك واالتساق في متابعة وضع المعايير لتوصيات الفريق  من أجللخيارات اوفيما يتعلق بمناقشته  .33
فق الفريق على ضرورة ، ات34العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير بشأن السالمة والصحة المهنيتين

ية اهج االبتكارية وجود مجموعة من معايير العمل الدولية الواضحة والمحدثة والمتينة، لغرض حمأن تكفل النُ 

 العمال ومراعاة احتياجات المنشآت المستدامة.
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وشددت مجموعة أصحاب العمل على ضرورة أن يستفيد الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض  .37

المعايير، بعد استعراضه فرادى معايير السالمة والصحة المهنيتين وتصنيفها، من الفرصة المتاحة الستكشاف 

بشأن أساليب إعادة تنظيم معايير السالمة والصحة المهنيتين وتبسيطها وتوحيدها، وبالتالي وتقديم مقترحات 

تخطي التجزؤ القائم في المعايير في هذا المجال. وفي هذا السياق، رأت المجموعة أنه من المفيد استكشاف 

فية الطموح"( بغية ضمان الشفاووضع النهج الثالث، مع مراعاة الرغبة في أن يكون ابتكارياً وطموحاً )"التفكير 

واالستدامة والجدوى، وبالتالي األثر المستقبلي لصكوك السالمة والصحة المهنيتين بالنسبة إلى الهيئات المكونة. 

واستفسرت عن قدرة المكتب، عند توفير المعلومات اإلضافية الالزمة الستمرار مناقشات الفريق العامل الثالثي 

 لمعايير، على توفير محاكاة تجريبية لنهج واحد أو أكثر.المعني بآلية استعراض ا

 ول )"التكامل المواضيعي"(، وأثارتوفضل  مجموعة العمال إجراء مزيد من المناقشات على أساس النهج األ .33

في الوق  نفسه أيضاً شواغل بشأن إمكانية إدراج صكوك محدثة في هذا النهج، وهو ما ال تود الموافقة عليه 

 لمحتملةا يد ألن ذلك قد يعرض ترويجها للخطر. وباإلضافة إلى ذلك، أعرب  عن قلقها الشديد إزاء العواقببالتأك

على سبيل المثال بشأن االستخدام المقترح  –للنهجين اآلخرين بعيدة المدى فضالً عن الصعوبات القانونية 

وشددت على ضرورة أال يفضي أي نهج –الممارسة الحالية لمنظمة العمل الدولية  يتجاوز بماللبروتوكوالت 

مختار إلى انخفاض مستويات الحماية بالنسبة إلى العمال. وأبرزت المجموعة أن من شأن ذلك أن يشكل عملية 

كثيفة الموارد؛ وأنه لن يكون من المنطقي مطالبة الدول األعضاء بتكرار عمليات التصديق السابقة على الصكوك 

صياغة الصكوك. واعتبرت أن النهج الثالث مجرد إعادة النهج المختار  عنىحالة  المدرجة في عملية توحيد في

على  قد ينطوي ه)"التوحيد"( تجاوز حدود والية الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير ألن

عايير م إمكانية توحيد الصكوك التي ال تقع ضمن اختصاصات الفريق، ويمكن أن يتسبب في زعزعة مجموعة

من األهمية بمكان، أثناء تفكير الفريق المستمر في هذه  الدولية. وشددت المجموعة على أن منظمة العمل

المسائل، مواصلة الترويج للصكوك المحدثة ومتابعة توصياته الخاصة بوضع المعايير ومن شأن ذلك أن يؤدي 

 إلى نتائج واضحة وملموسة.

فريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير على ضرورة اعتبار ذلك وشدد األعضاء الحكوميون في ال .34

 اتفقومناقشة مطولة من شأنها أن تؤثر تأثيراً كبيراً على سياسة معايير منظمة العمل الدولية. بداية بمثابة 

حل ابتكاري األعضاء تماماً على أنه ال ينبغي الحد من أوجه الحماية، مشددين على ضرورة أال يقوض أي 

حماية العمال وعلى أن الفعالية والجدوى على السواء، يمثالن هدفين مهمين. ودعماً لوضع النهج األول، مع 

مراعاة الشواغل التي أعرب  عنها مجموعة العمال، اقترح  المجموعة الحكومية أن يحاول المكتب دمج بعض 

واعتبرت على وجه الخصوص، أن  – عناصر النهج الثاني )"التكامل الجزئي"( كمكمل محتمل له

البروتوكوالت يمكن أن تكون مفيدة في بعض الحاالت. وأشارت المجموعة إلى ضرورة مراعاة الدروس 

، حيث أن العملية مثل  جوانب إيجابية وتحديات 7112المستخلصة من عملية اعتماد اتفاقية العمل البحري، 

اإلمكانات التي تسمح بتحديث الصكوك بسهولة أكبر من نهج  على السواء. وعلى سبيل المثال، يمكن استلهام

، في إطار مناقشة للنهج األول. وشدد بعض األعضاء الحكوميين على الحاجة 7112اتفاقية العمل البحري، 

إلى معايير مستقبلية وموجهة نحو تحقيق األهداف؛ وفي حين ينبغي أن تكون أهداف المعايير موضوع اتفاق 

ن الضروري االتفاق على األسلوب الذي تُحقق به هذه األهداف على المستوى الوطني من خالل ثالثي، فإنه م

 الحوار االجتماعي.

في  ذلكباشر كيوبعد المناقشة، طلب الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير من المكتب أن  .35

النهج  عالجةمفي  صورة أساسيةب االستفاضة لالجتماع الخامس للفريق، في يعدهاسالوثائق التحضيرية التي 

نبغي . ويلثالثة جميعهاا بالنُهجفيما يتعلق التي أثارتها المجموعات النقاط و المسائل أن يراعي كذلكواألول 

 لفريقاات المحتملة. واقترح يواإلمكان النعكاساتاللمكتب كذلك أن يقدم المزيد من التفاصيل والمعلومات بشأن 

لتحديات ا :المناقشات في المستقبلكذلك إمكانية أن تعالج العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير 

؛ عة لهاالمراج المترتبة على نقل التصديقات من الصكوك القديمة إلى الصكوك الجديدة المحتملة االنعكاساتو

غي النظر الفريق على أنه ينبشدد و كيفية تحسين معدالت التصديق؛ كيفية تحديث أي صك جديد بسهولة أكبر.

ل المعايير في منظمة العم ةسياس به على عتدمناقشة أطول من شأنها أن تخلف أثراً يُ ى هذا األمر على أنه بداية إل

 .الدولية

ق على خيارات معالجة أثر توصيات الفريومناقشة الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير بشأن  .32
الفريق على  اتفقإنما هي واسعة النطاق وجديرة باالهتمام بالقدر ذاته. وقد  ،35جدول أعمال المؤتمر والمكتب

توصيات الفريق يشكالن مناقشة مهمة، مما يتطلب المزيد ال ومتابعة أن ضمان المزيد من التأثير المنتظم والفع  
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قدرات المكتب وموارده؛ االنعكاسات القانونية  :من الوق  والمعلومات. وطلب المزيد من المعلومات عن

للخيارات المختلفة؛ كيفية ضمان عدم انتهاك اختصاص المؤتمر من حيث وضع المعايير؛ كيفية تسهيل عمل 

ود بندين لوضع المعايير في مؤتمر واحد؛ معلومات عن كيفية تسهيل مراجعة ووضع المؤتمر؛ إمكانية وج

 المعايير، من أجل تخفيف احتمال تراكم توصيات وضع المعايير.

وفي سياق المناقشة، أكدت مجموعة العمال أن والية الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير ال  .32

لصدد، . وفي هذا اأيضاً  وك القديمة فحسب، بل على وضع المعايير وتشجيع التصديقتركز على مراجعة الصك

أكدت قلقها إزاء ضرورة وجود التزام ثالثي لضمان التنفيذ الكامل لتوصيات الفريق العامل الثالثي المعني بآلية 

ب مجموعة أصحااستعراض المعايير المتعلقة بمتابعة وضع المعايير وترويج الصكوك المحدثة. واقترح  

العمل إمكانية أن تسهم التوصيات البسيطة المقدمة إلى مجلس اإلدارة في إجراء متابعة أكثر فعالية. وطلب 

األعضاء الحكوميون في الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير من المكتب أن يستفيض في 

 .الممارسةأن تعمل هذه الخيارات على أرض األثر العملي لكل خيار، وقدراته وكيف يتصور  معالجة

 اإلعداد لالجتماع الخامس

 72إلى  73قرر الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير أن ينعقد االجتماع الخامس للفريق من  .32

 توناقش الفريق الحاجة إلى االتساق المؤسسي في اختيار الصكوك لالستعراضا 7132.32أيلول/ سبتمبر 

المستقبلية، ال سيما الطرق المختلفة لضمان االتساق بين عمليات الفريق الستعراض المعايير والمناقشات 

المتكررة ومناقشات المؤتمر المتعلقة بالدراسات االستقصائية العامة. باإلضافة إلى ذلك، أشار الفريق العامل 

لكافي إلتاحة الوق  ا المستعرضةدد الصكوك الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير إلى ضرورة احتساب ع

من  3أمام أعضائه للقيام بالتحضيرات المناسبة، فضالً عن المناقشة. وقرر الفريق أن يستعرض المجموعة 

(. وسيواصل نظره في 7الصكوك بشأن سياسة العمالة وتعزيزها، التي تشمل ثمانية صكوك )انظر الجدول 

 32.لموضوع وكان قد سبق أن اعتُبر بالياً متابعة صك واحد يندرج في إطار ا

وأخيراً، وتمشياً مع اختصاصاته، سمح الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير بحضور ثمانية  .32

. ويجوز لرئيس الفريق 7132مستشارين لمساعدة األعضاء الحكوميين في اجتماعه الخامس في أيلول/ سبتمبر 

ينبغي  كانني بآلية استعراض المعايير ونائبتي الرئيس أن يقرروا في موعد الحق ما إذا العامل الثالثي المع

وغيرها من هيئات منظمة العمل الدولية ذات الصلة لحضور المعنية دعوة ممثلين عن المنظمات الدولية 

 االجتماع.

 المعني  الصكوك المقترحة لبحثها في االجتماع الخامس للفريق العامل الثالثي :2الجدول 
 (8139)أيلول/ سبتمبر بآلية استعراض المعايير 

 سياسة العمالة وتعزيزهاصكوك سياسة العمالة: 

 (8)رقم  3939اتفاقية البطالة، 

 (22)رقم  3952اتفاقية إدارات التوظيف، 

 (97)رقم  3959اتفاقية وكاالت خدمات التوظيف بأجر )مراجعة(، 

 (323)رقم  3997الخاصة، اتفاقية وكاالت االستخدام 

 (21)رقم  3952توصية إدارات التوظيف، 

 (322)رقم  3997توصية وكاالت االستخدام الخاصة، 

 (329)رقم  3992توصية خلق الوظائف في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، 

 صكوك سياسة العمالة: صك بال ذو صلة

 (15)رقم  3911اتفاقية مكاتب التوظيف بمقابل، 
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 قمرف

التوصيات التي اعتمدها الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض 
 333المعايير في اجتماعه الرابع، المقدمة إلى مجلس اإلدارة في دورته 

 22( عمالً بالفقرة 2172تشرين الثاني/ نوفمبر  –)تشرين األول/ أكتوبر 
 من اختصاصات الفريق

لى د صياغة التوصيات الواردة أدناه، التأكيد ععنالمعني بآلية استعراض المعايير،  الثالثي يعاود الفريق العامل .3

مل لضمان تمتع منظمة الع توخياً  الوالية المكلف بها لإلسهام في تحقيق الهدف العام آللية استعراض المعايير

ل الدولية تستجيب لألنماط المتغيرة في عالم العمل، الدولية بمجموعة واضحة ومتينة ومحدثة من معايير العم

بشأن  7132ر بأن قرار المؤتمر لعام وذلك لغرض حماية العمال ومراعاة احتياجات المنشآت المستدامة. ويذك  

الدفع قدماً بالعدالة االجتماعية من خالل العمل الالئق يعلن أنه ال يزال من الالزم بذل المزيد من النشاط توخياً 

 تحسين تنفيذ وتصديق المعايير.ل

وكما في االجتماعات الماضية، استعرض الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير بعناية معايير  .7

 :3العمل الدولية المدرجة في برنامج عمله األولي بهدف تقديم توصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن

ية التي تحتاج إلى مراجعة والمعايير البال والمعاييروضع المعايير قيد البحث، بما فيها المعايير المحدثة  )أ(

 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(

عمله. ففي األهمية المؤسسية ل نصب عينيهوبذلك، وضع الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير  .3

المقام األول، ذك ر باإلنجازات التي حققتها اجتماعاته الثالثة األولى من حيث التوصل إلى توافق ثالثي بشأن 

واعتماد مجموعة  7اتخاذ إجراءات لوضع المعاييرصكاً وتحديد خمس ثغرات في التغطية تتطلب  32تصنيف 

متنوعة من إجراءات المتابعة العملية والمحددة زمنياً التي يتعين على المكتب والمنظمة اتخاذها، بما فيها 

المبادرات الترويجية وغيرها من األنشطة غير المعيارية وإلغاء الصكوك البالية أو سحبها عند االقتضاء. وقد 

ال اجتماعه الرابع أسهم  في تحقيق هذه اإلنجازات، من خالل توافق ثالثي بشأن تصنيف تسعة أدرك أن أعم

 صكوك واعتماد إجراءات متابعة إضافية عملية ومحددة زمنياً.

وباإلضافة إلى ذلك، اعتبر الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير أن ضمان فعالية وأثر أعماله  .4

نة من األهمية التي يكتسيها بالنسبة إلى المنظمة وجود معايير يكتسي أهمية قصوى. وكان على بي  المستمرة 

عمل دولية محدثة ومتينة تستجيب الحتياجات عالم العمل الحالي والمستقبلي، ال سيما في هذه المرحلة حيث 

بشكل خاص فيما يتعلق  تستعد منظمة العمل الدولية لولوج القرن الثاني من عمرها. وكان ذلك ضرورياً 

بمواضيع مجموعات الصكوك التي استعرضها الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير في 

اجتماعه الرابع. وأشار الفريق في اجتماعه الثالث، إلى األهمية الحاسمة لموضوع السالمة والصحة المهنيتين 

وضوعي تفتيش العمل وإحصاءات العمل يلعبان أيضاً دوراً حاسماً بالنسبة إلى عالم العمل الحالي؛ واعتبر أن م

 في مجموعة معايير عمل دولية محدثة وذات صلة.

وفي هذا السياق، رأى الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير أنه من الضروري أن تُفهم متابعة  .5

افة وضع مبادرة المعايير. باإلض عندالمدير العام  الذي توخاهتوصياته بوصفها محوراً للمنظمة ككل، على النحو 

مبادرات المئوية األخرى جديرة بالمالحظة. وتتسم مبادرة بين إلى ذلك، يعتبر الفريق أن الروابط بين عمله و

ية لالمرأة في العمل بأهمية خاصة، إذ يعتقد الفريق اعتقاداً راسخاً بضرورة أن تعمل جميع معايير العمل الدو

على تعزيز المساواة بين الجنسين. وعلى غرار ذلك، يبرز الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض 

 

 .لمعاييراختصاصات الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض امن  2الفقرة    3

ُحددت الثغرات في التغطية، التي تتطلب اتخاذ إجراءات لوضع المعايير فيما يتعلق بمواضيع التلمذة الصناعية    7

 والمخاطر البيولوجية والمواد الكيميائية وسالمة اآلالت والحد األقصى للوزن.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_420266.pdf
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المعايير األهمية التي يكتسيها، بالنسبة إلى الدول األعضاء، ما يوفره المكتب لها من مساعدة تقنية تراعي قضايا 

 سواء في عالم العمل.الجنسين وتهدف إلى تحسين حماية النساء والرجال على ال

الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير بالتحديات العديدة التي تنطوي عليها متابعة  وأقر   .2

توصياته، إيماناً منه إيماناً راسخاً بأن الهيكل الثالثي على المستويين الدولي والوطني إنما يشكل األسلوب الوحيد 

ه المسائل. وتتطلب المتابعة الفعالة لتوصيات الفريق أن تتخذ الحكومات والشركاء الذي يمكن من خالله حل هذ

االجتماعيون إجراءات ملزمة وملموسة، على المستوى الوطني وداخل مجلس إدارة مكتب العمل الدولي 

هذه  ذومؤتمر العمل الدولي. باإلضافة إلى ذلك، فإن دور المكتب في توفير الدعم التقني للتمكين من اتخا

اإلجراءات أمٌر أساسي في هذه العملية. وكإجراءات أولى ومنتظمة نحو تنفيذ توصياته، يشجع الفريق العامل 

الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير بوجه خاص الدول األعضاء على االستفادة من المساعدة التقنية المقدمة 

مولية من أجل التصديق على معايير العمل الدولية من المكتب في صياغة وتنفيذ سياسات وخطط عمل وطنية ش

 وتنفيذها والتبليغ عنها وإدماجها في البرامج القطرية للعمل الالئق.

ومن هذا المنظار، قرر الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير أن تتضمن توصياته مجموعة  .2

حاجة إلى تحديد األولويات زمنياً أيضاً على إجراءات المتابعة إجراءات متابعة عملية ومحددة زمنياً. وتنطبق ال

إلغاء المعايير البالية أو سحبها وتعزيز المعايير المحدثة وأنشطة وضع المعايير، حسب االقتضاء.  تستتبعالتي 

ويدعو الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير المنظمة إلى اتخاذ التدابير المناسبة لضمان 

 العنصر المحدد زمنياً لجميع توصياته الناتجة عن استعراضه للمعايير.

وتمشياً مع اختصاصاته، يقدم الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير توصياته إلى مجلس اإلدارة  .2

 التخاذ قرار بشأنها، ويوصي بأن يتخذ مجلس اإلدارة الخطوات الالزمة لتنفيذ التوصيات الواردة أدناه.

 3التعدين قطاعالسالمة والصحة المهنيتان في 

 مجلس اإلدارة بما يلي: ،ريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعاييريوصي الف .2

( تندرج ضمن تصنيف الصكوك 45)رقم  3235اعتبار اتفاقية العمل تح  سطح األرض )المرأة(،  "3"

 ؛البالية

ناجم، ( وتوصية السالمة والصحة في الم322)رقم  3225اعتبار اتفاقية السالمة والصحة في المناجم،  "7"

 .المحدثة( تندرجان ضمن تصنيف الصكوك 323)رقم  3225

وبناًء على ذلك، يوصي الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير بأن ينظر مجلس اإلدارة في  .31

 تشمل ما يلي: مجموعة إجراءات متابعة عملية ومحددة زمنياً 

من جانب الدول األعضاء غير الملزمة  322حملة يضطلع بها المكتب لتشجيع التصديق على االتفاقية رقم  "3"

بهذه االتفاقية، بما في ذلك المساعدة التقنية للدول األعضاء التي تطلبها دعماً لخطواتها نحو التصديق  أصالً 

 عليها؛

لتشجيع التصديق على الصكوك  45تفاقية رقم متابعة المكتب مع الدول األعضاء الملزمة حالياً باال "7"

 ؛322المحدثة المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر االتفاقية رقم 

 333، من خالل إدراج بند بهذا المعنى في جدول أعمال الدورة 7174في عام  45رقم  االتفاقيةإلغاء  "3"

 لمؤتمر العمل الدولي.

وبقصد تكوين فهم أفضل للوضع فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين في قطاع التعدين، يوصي الفريق العامل  .33

الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير بأن يطلب مجلس اإلدارة من المكتب إجراء دراسة حول هذه المسائل 

تحديات تواجه  ةأي لمعالجةتابعة المناسبة بحيث يمكنه أن ينظر في إجراءات الم الموجودةفي حدود الموارد 

 العامالت في قطاع التعدين، بما في ذلك ما يتعلق بما إذا كان من الضروري تقديم مساعدة تقنية محددة.

ويوصي الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير بإيالء اهتمام خاص للتقدم المحرز فيما يتعلق  .37

المتكررة عن حماية اليد  والدراسة المشار إليها أعاله في سياق المناقشة 322تفاقية رقم بالتصديق على اال

 ، لمعرفة ما إذا كان من الضروري اتخاذ إجراءات إضافية.7177التي ستجري في عام العاملة، 

 

 ote 1.1Nechnical TTWG/2018/ SRM.انظر:    3

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/genericdocument/wcms_636092.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/genericdocument/wcms_636092.pdf
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 4البناء قطاعالسالمة والصحة المهنيتان في 

 مجلس اإلدارة بما يلي: ،استعراض المعاييريوصي الفريق العامل الثالثي المعني بآلية  .33

( وتوصية السالمة والصحة في البناء، 322)رقم  3222اعتبار اتفاقية السالمة والصحة في البناء،  "3"

 ؛المحدثة( تندرجان ضمن تصنيف الصكوك 325)رقم  3222

 .بال  ( على أنها صك 27)رقم  3232د تصنيف اتفاقية أحكام السالمة )البناء(، يتأك "7"

 يف وبناًء على ذلك، يوصي الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير بأن ينظر مجلس اإلدارة .34

 ما يلي: تشمل مجموعة إجراءات متابعة عملية ومحددة زمنياً 

ترويج في سياق  322شجيع الدول األعضاء على التصديق على االتفاقية رقم لت حملة يضطلع بها المكتب "3"

 المكتب للصكوك المحدثة بشأن السالمة والصحة المهنيتين؛

 27إلجراءات الثالثية مع الدول األعضاء الملزمة حالياً باالتفاقية رقم اوترويج  بمتابعة المكتب قيام "7"

على التصديق على الصكوك المحدثة المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين، بما في ذلك  بنشاطللتشجيع 

والمساعدة التقنية الهادفة المقدمة إلى البلدان التي تحتاج  322بيل المثال ال الحصر االتفاقية رقم على س

إلى معظم الدعم. وسيقدم المكتب تقريراً بشأن أنشطته الترويجية إلى الفريق العامل الثالثي المعني بآلية 

التقدم المحرز نحو التصديق  عناة ، بما في ذلك بشأن المعلومات المتلق7171استعراض المعايير في عام 

دولة عضواً المصدقة حالياً على  32من جانب الدول األعضاء البالغ عددها  322على االتفاقية رقم 

 لمعرفة ما إذا كان من الضروري اتخاذ إجراءات إضافية؛ 27االتفاقية رقم 

 333نى في جدول أعمال الدورة من خالل إدراج بند بهذا المع 7174في عام  27إلغاء االتفاقية رقم  "3"

 لمؤتمر العمل الدولي؛

، بما 325والتوصية رقم  322سيقدم المكتب المساعدة التقنية إلى الدول األعضاء في تنفيذ االتفاقية رقم  "4"

 في ذلك ما يتعلق بالتحديات المحددة التي تشير إليها لجنة الخبراء؛

البناء، التي تكمل االتفاقية  المعنية بقطاعاتخاذ التدابير الالزمة لضمان مراجعة مدونة الممارسات  "5"

لضمان استمرار أهميتها. وينبغي إجراء مراجعة أولى  ةمنتظم ، مراجعة325والتوصية رقم  322 رقم

 .7177لمدونة الممارسات بحلول عام 

 5إدارات تفتيش العمل في األقاليم التابعة

يوصي الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير مجلس اإلدارة بأن يعتبر أن اتفاقية إدارات تفتيش  .35

 .البالية( تندرج ضمن تصنيف الصكوك 25)رقم  3242العمل )األقاليم التابعة(، 

ي بأن ينظر مجلس اإلدارة فوبناًء على ذلك، يوصي الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير  .32

 تشمل ما يلي: مجموعة إجراءات متابعة عملية ومحددة زمنياً 

 3242يق على اتفاقيتي اإلدارة السديدة، اتفاقية تفتيش العمل، حملة يضطلع بها المكتب لتشجيع التصد "3"

من جانب الدول األعضاء غير الملزمة (، 372)رقم  3222( واتفاقية تفتيش العمل )الزراعة(، 23)رقم 

بهاتين االتفاقيتين، بما في ذلك المساعدة التقنية إلى الدول األعضاء التي تطلبها دعماً للتصديق  أصالً 

 عليهما؛ 

المساعدة التقنية إلى الدول األعضاء الملزمة حالياً قيام المكتب بتقديم في سياق حملة التصديق تلك،  "7"

لتوضيح وضعهما، وعند االقتضاء، لدعم الخطوات الفعالة نحو نقض  25ورقم  23 االتفاقيتين رقمب

 ؛25االتفاقية رقم 

 

 ote 1.2Nechnical TWG/2018/T SRM.انظر:    4

 ote 2.1Nechnical TTWG/2018/ SRM.انظر:    5

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/genericdocument/wcms_636093.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/genericdocument/wcms_636093.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/genericdocument/wcms_636095.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/genericdocument/wcms_636095.pdf
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، 25إجراءات للحصول على معلومات إضافية من الدول األعضاء الملزمة باالتفاقية رقم اتخاذ المكتب  "3"

ة تحول دون التصديق ، بشأن أي عقبات عملية أو قانوني372ورقم  23وغير الملزمة باالتفاقيتين رقم 

 على هاتين االتفاقيتين.

ه المقبل في في اجتماع المعايير من المكتب تقديم تقرير ويطلب الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض .32

لمعرفة ما إذا كان من الضروري اتخاذ إجراءات إضافية.  ، عن المعلومات المتلقاة كما ذكر آنفاً 7132عام 

في جدول أعمال الدورة  25مجلس اإلدارة بأن ينظر في إدراج بند يتعلق بإلغاء االتفاقية رقم  ويوصي الفريق

 ( لمؤتمر العمل الدولي.7174) 333

 2المبادئ العامة لتنظيم ُنظم تفتيش العمل

 مجلس اإلدارة بأن يعتبر أن توصية تفتيش ،يوصي الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير .32

 .البالية( تندرج ضمن تصنيف الصكوك 71)رقم  3273العمل، 

رة في مجلس اإلداوبناًء على ذلك، يوصي الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير بأن ينظر  .32

 تشمل ما يلي: إجراءات متابعة عملية ومحددة زمنياً  مجموعة

 ؛71 بشأن سحب التوصية رقم (،7177) 333في دورته  اج بند في جدول أعمال مؤتمر العمل الدوليإدر "3"

لن يتسبب في حدوث أي ثغرات في التغطية، فإنه  71اإلشارة إلى أنه في حين أن سحب التوصية رقم  "7"

امل فريق العيمكن أن يؤدي إلى إتاحة إرشادات أقل تفصيالً بشأن بعض المبادئ. وبالتالي، يوصي ال

ة بشأن مبادئ توجيهي الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير بأن يطلب مجلس اإلدارة من المكتب أن يعد  

، لضمان إتاحة إرشادات مفصلة 372ورقم  23المبادئ العامة الواردة في اتفاقيتي اإلدارة السديدة رقم 

 توصية.بشأن تلك المبادئ لتستخدمها الهيئات المكونة قبل سحب ال

 2إحصاءات العمل

 مجلس اإلدارة بما يلي: ،يوصي الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير .71

( 321)رقم  3225( وتوصية إحصاءات العمل، 321)رقم  3225اعتبار اتفاقية إحصاءات العمل،  "3"

 ؛المحدثةتندرجان ضمن تصنيف الصكوك 

 .بال  ( على أنها صك 23)رقم  3232د تصنيف اتفاقية إحصاءات األجور وساعات العمل، يتأك "7"

وبناًء على ذلك، يوصي الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير بأن ينظر مجلس اإلدارة في  .73

 تشمل ما يلي: مجموعة إجراءات متابعة عملية ومحددة زمنياً 

، بما في ذلك المساعدة 321المكتب لتشجيع تصديق الدول األعضاء على االتفاقية رقم حملة يضطلع بها  "3"

 التقنية للدول األعضاء التي تطلبها دعماً لخطواتها نحو التصديق عليها؛

، واألقاليم التابعة التي أُعلن عن سريان 23متابعة المكتب مع الدول األعضاء الملزمة حالياً باالتفاقية رقم  "7"

 ؛321عليها، لدعم النظر في التصديق على االتفاقية رقم  23فاقية رقم االت

، على أساس متابعة المكتب مع الدول األعضاء الملزمة حالياً 7174في عام  23إلغاء االتفاقية رقم  "3"

 لمؤتمر العمل الدولي؛ 333، من خالل إدراج بند بهذا المعنى في جدول أعمال الدورة 23باالتفاقية رقم 

( للمؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات 7132الطلب الموجه إلى الدورة العشرين )تشرين األول/ أكتوبر  "4"

إلى النظر في التصديق على االتفاقية المحدثة  23العمل لدعوة الدول األعضاء الملزمة حالياً باالتفاقية رقم 

 .321رقم 
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 مناقشة االنعكاسات المؤسسية لعمل الفريق العامل الثالثي المعني 

 2بآلية استعراض المعايير

يشدد الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير على فهمه الواضح بأن الوفاء بواليته يتطلب من  .77

رى مراعاة أثر توصياته على جدول جهة، التماسك واالتساق في متابعة وضع المعايير لتوصياته، ومن جهة أخ

أعمال المؤتمر والمكتب. واستناداً إلى هذا الفهم الواضح، قرر الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض 

ة رمواصلة التفكير الذي بدأه في اجتماعه الرابع، بقصد ضمان تقديم توصيات مستنيرة وواقعية ومؤث  المعايير 

ًء على ذلك، يطلب الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير من المكتب في السياق المؤسسي. وبنا

 المزيد من الوثائق التحضيرية لتسهيل مناقشاته في هذا الصدد في اجتماعه المقبل. أن يعد  

 

 2and  1ptions papers /OSRM TWG/2018.انظر:    2

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/genericdocument/wcms_638131.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/genericdocument/wcms_638127.pdf
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