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 المقدمة

 أن المكتب من (،2112 نوفمبر لثاني/ا تشرين -تشرين األول/ أكتوبر ) 334 تهدور في اإلدارة مجلس طلب .1

 ،لثالثيةا لمكونةا تلهيئاا مع المشاورات أعقاب فيو (،2119 مارس )آذار/ 335 اإلدارة مجلس ةدور إلى ميقد

 آذار/ في اإلدارة مجلس راجعها كما المعايير مبادرة بشأن العمل خطة استكمال نحو زلمحرا ملتقدا عن ا  تقرير

 باالستعراض يتعلق فيما اإلشراف هيئات في المحرز التقدم عن معلومات ذلك في بما ،2117 مارس

 الفعالية.و والشفافية واالتساق الثالثي الهيكل تعزيز أجل من عملها ألساليب المحتملة اإلضافية التحسيناتو

 األول. الملحق في ،2112 نوفمبر الثاني/ تشرين في الصادر اإلدارة مجلس قرارل الكامل النص ويرد

 االجتماع عقب (2115 مارس )آذار/ 323 دورته في اإلدارة مجلس اتخذه قرار عن المعايير مبادرة وتنبثق .2

 وطرائق اإلضراب حقب يتعلق فيما (،27 )رقم 1942 التنظيم، حق وحماية النقابية الحرية اتفاقية بشأن الثالثي

 مبادرة تشمل أن على المذكور القرار نص الجوهر، حيث ومن الوطني. المستوى على اإلضراب وممارسات

 جنةل رئيس من الطلب )ب( ؛المعايير راضاستع آلية إطار في ثالثي عامل فريق إنشاء )أ( :يلي ما المعايير

 الترابط بشأن مشترك تقرير إعداد النقابية الحرية لجنة ورئيس والتوصيات االتفاقيات بتطبيق المعنية الخبراء

 وسير الدولية العمل منظمة دستور من 22و 24و 23و 22 بالمواد الصلة ذات اإلشراف إجراءات مختلف بين

 النقابية. الحرية بشأن الشكاوى آلية وبين ،عليها الممكنة والتحسينات اإلجراءات هذه عمل

 2113،1 عام في الدولي العمل لمؤتمر المائة بعد الثانية الدورة إلى المقدم تقريره في العام المدير اقترح وكما .3

 الدولية العمل لمنظمة المعياري الدور يعزز مما السبع، المئوية مبادرات من واحدة المعايير مبادرة أصبح 

 ذي نظامو الدولية العمل معايير من ومحدثة ومتينة واضحة مجموعة خالل من عمرها من الثاني القرن في

 .معّزز ثالثي توافق إلى يستند المعايير، هذه على لإلشراف حجية

 لجنة سورئي والتوصيات االتفاقيات بتطبيق المعنية الخبراء لجنة لرئيس المشترك التقرير اإلدارة مجلس وناقش .4

 رسما )آذار/ 329 تهدور في دارةإلا مجلس فقووا (.2112 مارس آذار/) 322 دورته في ،النقابية الحرية

 تمجاال بعةأر حول تمحورت تمقترحا ةعشر تضمنت ،افإلشرا مانظ لتعزيز منقحة عمل خطة على (،2117

تشرين األول/ ) 331في دورته  ،ونظر مجلس اإلدارة في المقترحات الواردة في خطة العمل المنقحة كيز.تر

 خطة من محّدثة نسخة وترد (.2112)آذار/ مارس  332 ودورته( 2117تشرين الثاني/ نوفمبر  -أكتوبر 

 الستعراض المناقشات من سلسلة في اإلشراف هيئات شارك  ذلك، وازاةم فيو الثاني. الملحق في هذه العمل

  2عملها. أساليب

 التدابير على ،(2117 نوفمبر الثاني/ تشرين - أكتوبر األول/ )تشرين 331 دورته في اإلدارة مجلس وافق .5

 شأنب دليل وإعداد اإلشراف لهيئات والمعلومات الوثائق إلدارة إلكتروني نظام بإنشاء المرتبطة والتكاليف

 لتيا النظر وجهات بين التقارب زيادة إلى المستفيضة المداوالت توأد اإلشراف. نظام عبر القائمة تالممارسا

 في المعتمد القرار في عنه المعرب المعّزز الثالثي التوافقب وج وت   المجموعات مختلف عنها أعرب 

 العامل الفريق عقد ،نفسه لوق ا وفي (.2112 نوفمبر الثاني/ تشرين -تشرين األول/ أكتوبر ) 334 الدورة

 في دارةإلا مجلس لىإ فقيةاتو ثالثية تتوصيا مقدّو اجتماعات أربعة المعايير استعراض بآلية معنيال الثالثي

، 2119وسيعقد الفريق اجتماعا  للمرة الخامسة في أيلول/ سبتمبر  األربعة. هاجتماعات من عجتماا كل بعقاأ

يستعرض ثمانية صكوك بشأن سياسة العمالة في برنامج عمله األولي، وينظر س حيث قرر مجلس اإلدارة أنه

 3ا .سبق أن اعت بر بالي ة،لان صك إضافي من صكوك سياسة العمفي المتابعة المتخذة بشأ

 

مؤتمر  ،نحو مئوية منظمة العمل الدولية: الحقائق والتجدد وااللتزام الثالثي تقرير المدير العام، التقرير األول )ألف(،   1

 .2113، جنيف ،112العمل الدولي، الدورة 

 .142الفقرة  ،GB.329/PVالوثيقة    2

 .4، الفقرة GB.334/LILS/3الوثيقة    3

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_214109.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_214109.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_557187.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_648704.pdf
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  الدولية العمل معايير مالءمة تعزيز :1 الهدف
 المعايير الستعراض آلية خالل من

 في :2115 عام في إنشائه منذ اجتماعات أربعة المعايير استعراض بآلية المعني الثالثي العامل الفريق عقد .6

وبعد االجتماع  .2112 سبتمبر وأيلول/ 2117 سبتمبر /أيلول وفي ،2112 أكتوبر األول/ وتشرين مارس آذار/

 العمل معايير من معيارا   235 من نيتكوّ  ا  أولي عمل برنامج قّر مجلس اإلدارة اعتماد الفريق لفريقل األول

 لعملا باتفاقية المتصلة المسائل لمعالجة أ نشئ  التي الخاصة الثالثية اللجنة إلى صكا   22 وأحال  4الدولية

صكا  بهدف استعراضها في االجتماع الثالث  34وقدم  مجموعة أولى من  5، بصيغتها المعدلة.2112، البحري

صكا  إلى اجتماعه الرابع )نيسان/ أبريل  34وستقدم مجموعة ثانية من   2(2112للفريق )نيسان/ أبريل 

 التي الصكوك من صكا   23 بشأن المتخذة المتابعة إجراءات في الثاني، اجتماعه في الفريق ونظر(. 2121

 والرابع، الثالث اجتماعيه في الفريق واستعرض 7.فرعيا   موضوعا   21 يناهز ما وتشمل بالية، اعتبرت أن سبق

 . 2العمل وإحصاءات العمل وتفتيش المهنيتين والصحة السالمة بشأن األولي عمله برنامج في صكا   22

(( بتوصية 71)رقم  1944السلم(،  ىمن الحرب إل )توصية العمالة )االنتقالواستعيض عن أحد الصكوك 

(. ونتيجة ذلك، ال يزال يتعين 215)رقم  2117العمالة والعمل الالئق من أجل السالم والقدرة على الصمود، 

 ريق.صكا  من معايير العمل الدولية المدرجة في برنامج العمل األولي للف 235صكا  من أصل  75استعراض 

 لثاني/ا تشرين -تشرين األول/ أكتوبر  في المعايير لمبادرة الشامل تعراضهاس اإلدارة مجلس إجراء وق  يوف .7

 جلسم وأجرى له. اجتماعين أول المعايير استعراض بآلية المعني الثالثي العامل الفريق عقد ،21129 نوفمبر

 بآلية المعني الثالثي العامل الفريق لسير أعمال تقييم أول ،2117 مارس آذار/ في التالية دورته في اإلدارة

 إلدارةا مجلس أشار المذكور، الفريق في الرئيس ونواب الرئيس قدمه تقرير إلى واستنادا   11المعايير. استعراض

 2121.11 مارس آذار/ أقصاه موعد في إضافي تقييم إجراء وقّرر عمله بدأ قد الفريق هذا أن إلى

  

 

تجدر اإلشارة إلى أن عدد الصكوك المدرجة في برنامج العمل األولي للفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض    4

ّدل من   صكا  في االجتماع الثاني للفريق. 235صكا  إلى  231المعايير ع 

 .GB.326/LILS/3/2الوثيقة    5

 المستعرضة وإجراءات المتابعة المحتملة في الوثيقة الصكوك تصنيف بشأن ترد التوصيات   2

GB.334/LILS/2(Rev.). 

 .GB.328/LILS/2/1(Rev.)الوثيقة    7

بالسالمة صكا  فيما يتعلق  19استعرض الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير في اجتماعه الثالث    2

. واستعرض الفريق في اجتماعه الرابع GB.331/LILS/2المهنيتين )أحكام عامة ومخاطر محددة(: الوثيقة والصحة 

فريق ونظر الصكوك تتعلق بالسالمة والصحة المهنيتين )فروع نشاط محددة( وإحصاءات العمل وتفتيش العمل.  تسعة

في إجراءات المتابعة التي يتعين اتخاذها بشأن صكين باليين آخرين يقعان ضمن طائفة المواضيع التي نظر فيها الفريق 

 .GB.334/LILS/3: الوثيقة 2112ألول مرة في اجتماعه الثاني في تشرين األول/ أكتوبر 

 .112، الفقرة GB.328/PVوالوثيقة  GB.328/INS/6الوثيقة    9

من اختصاصات الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير، "يقيّم مجلس اإلدارة سير  22قرة بالفعمال     11

 أعمال الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير على فترات منتظمة".

 .529-521، الفقرات GB.329/PV؛ الوثيقة 3الفقرة  ،GB.329/LILS/2 الوثيقة   11

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_459156.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_645753.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_534130.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_587514.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_534046.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_543114.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_544696.pdf
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 في إطار جازاتهإن في النظر المعايير، ضاستعرا بآلية المعني الثالثي العامل الفريق تنفيذ استعراض ويتضمن .8

 إلى ياتتوص تقديم بهدف المعايير استعراض هي واليته فإن المذكور، الفريق باختصاصات وعمال   واليته. أداء

 12يلي: ما بشأن اإلدارة مجلس

 والمعايير ةمراجع إلى تحتاج التي والمعايير للعصر المواكبة المعايير فيها بما البحث، قيد المعايير وضع )أ(

 المحتملة؛ التصنيفات من وغيرها البالية

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

 ل.الحا مقتضى حسب زمنيا ، ومحددة ةعملي متابعة إجراءات )ج(

 دارةإلا مجلس لىإ فقيةتوا ثالثية توصيات قديمت

 كل بعد إلدارةا مجلس إلى توافقية ثالثية توصيات المعايير استعراض بآلية المعني الثالثي العامل الفريق دمق .9

 ائه،ألعض والملتزم اءالبنّ و الصريح بالنهج الفريق مناقشات واتسم  األربعة. الفريق اجتماعات من اجتماع

 واسعةو المعقدة بالمسائل يتعلق فيما األحيان من كثير في المتباينة نظرهم ووجهات تجاربهم إلى باالستناد

وكان اعتماد حوار ثالثي بنّاء يتيح وضع حلول ابتكارية، ضروريا  بصورة خاصة نظرا   13المناقشة. قيد النطاق

 لحاسما المؤسسي الدور على المعايير استعراض بآلية المعني الثالثي العامل الفريق دوشدّ  14لدرجة تعقّد العمل.

 ملالع معايير من ومحدثة ومتينة واضحة بمجموعة الدولية العمل منظمة تتمتع أن ضمان في به يضطلع الذي

 المنشآت احتياجات ومراعاة العمال حماية لغرض وذلك العمل، عالم في المتغيرة لألنماط تستجيب الدولية

، ومن حيث سّد الثغرات المستمرة أعماله وأثر فعالية ضمان إلى حاجة من ذلك يقابل عما فضال   15المستدامة؛

 12.التنظيمية وتشجيع التصديق على االتفاقيات والبروتوكوالت المحدثة

 المعايير تصنيف

 ومما لمعايير.ا تصنيف في المعايير استعراض بآلية المعني الثالثي العامل الفريق لوالية األول العنصر يتمثل .11

 فتصني ذا نظاما   اعتماده خالل من المعايير تصنيف طوبسّ  يّسر المذكور الفريق أن الصدد، هذا في داللة له

 "يةوالمستقبل المستمرة تهاأهمي لضمان اإلجراءات من المزيد اتخاذ "تتطلب وصكوك "محدثة" لصكوك ثالثي

ما ، بالمعايير جميع أن على الفريق أكدو 17المعايير. استعراض في الفريق عمل ألغراض ،وصكوك "بالية"

 المؤتمر فيه يتخذ وق  أي غاية إلى القانوني الوضع حيث من سارية األولي، هفيها تلك المدرجة في برنامج عمل

وينبغي بالتالي االستمرار في تشجيع التصديق  12قانوني. بشكل عنها االستعاضة أو سحبها أو بإلغائها قرارا  

 عليها و/أو تنفيذها بفعالية.

 

من اختصاصات الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير. ذّكر الفريق العامل الثالثي المعني  9الفقرة    12

: 2112بآلية استعراض المعايير باإلنجازات التي حققتها اجتماعاته األولى في هذا الصدد في أيلول/ سبتمبر 

 .3 فريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير(، الفقرةمرفق بالملحق )توصيات الال، GB.334/LILS/3 الوثيقة

، الملحق )تقرير GB.328/LILS/2/1(Rev.))"مناقشة بناءة"(؛ الوثيقة  3، الفقرة GB.326/LILS/3/2الوثيقة    13

حق )تقرير ، الملGB.331/LILS/2)كان  المناقشة "شاملة وبناءة وواسعة النطاق"(؛ الوثيقة  4االجتماع(، الفقرة 

)"مناقشات  3، الملحق )تقرير االجتماع(، الفقرة GB.334/LILS/3)"نهج بناء وملتزم"(؛ الوثيقة  3االجتماع(، الفقرة 

 ملتزمة وصريحة"(.

 .3، الملحق )تقرير االجتماع(، الفقرة GB.334/LILS/3الوثيقة    14

 استعراض المعايير. من اختصاصات الفريق العامل الثالثي المعني بآلية 2الفقرة    15

، الملحق GB.331/LILS/2؛ الوثيقة 2و 7، الملحق )تقرير االجتماع(، الفقرتان GB.328/LILS/2/1(Rev.)الوثيقة    12

بالملحق )توصيات الفريق العامل الثالثي المعني بآلية  مرفقال، GB.334/LILS/3؛ الوثيقة 7)تقرير االجتماع(، الفقرة 

 .4و 3الفقرتان استعراض المعايير(، 

 .11، الملحق )تقرير االجتماع(، الفقرة GB.331/LILS/2الوثيقة    17

 .9مرفق بالملحق )التوصيات(، الفقرة ال، المرجع نفسه   12
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 لعملا وتفتيش المهنيتين والصحة بالسالمة يتعلق فيما دولية عملال معايير من معيارا   22 الفريق واستعرض .11

. وقّرر مجلس اإلدارة أنه ينبغي النظر في تلك الصكوك الجديد التصنيف لنظام وفقا   وصنّفها ،العمل وإحصاءات

لالزم في المتابعة التصنّف وفقا  للتصنيفات التي أوصى بها الفريق العامل، وطلب من المكتب أن يتخذ إجراء 

 19هذا الصدد:

 حصيلة إجراءات الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير:  :1الجدول 
 قرارات مجلس اإلدارة بشأن تصنيف المعايير

 Total 2018 2017 التصنيف

 14 6 8 معايير محّدثة

 10 0 10 المستمرة والمستقبلية أهميتهامن اإلجراءات لضمان  تتطلب اتخاذ المزيدمعايير 

 4 3 1 معايير بالية

 28 9 19 المجموع

 المنشأة الخاصة الثالثية اللجنة إلىلالستعراض  المحالة صكا   22 عددها البالغ البحرية الصكوكب يتعلق فيماو .12

 اجتماعها في ىاألول والثالثين األربعة كوكالص اللجنة استعرض  ،2112 ،البحري العمل اتفاقية بموجب

 اعتمده يالذ الثالثي التصنيف نظام وباالستناد إلى توصيات اللجنة وباستخدام 2112.21 أبريل نيسان/ في الثالث

 الصكوك جميع قرر مجلس اإلدارة تصنيف المعايير، استعراض بآلية المعني الثالثي العامل الفريق

 في تبقيةالم والثالثين األربعة البحرية الصكوك اللجنة تستعرض وسوف بالية. أنها على والثالثين األربعة

 ابع.الر اجتماعها

 الصكوك من صكا   235 أصل من الدولية العمل معايير من معيارا   75 استعراض يتعين يزال ال ذلك، على بناء  و .13

 في للفريق الخامس االجتماع موضوع منها ثمانية وستكون للفريق، األولي عملال برنامج في المدرجة

 .2119 عام

 المعايير لوضع إجراء تتطلب التي ،التغطية في الثغرات تحديد

 األخير هذا ددح ،المعايير استعراض بآلية المعني الثالثي العامل الفريق والية من الثاني بالعنصر يتعلق فيما .14

 المنظمة تقوم لكي المعايير، لوضع إجراء تتطلب متابعةال من ذلك غير في أو التغطية في ثغرات خمس

 .بمعالجتها

 حصيلة إجراءات الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير:  :2الجدول 

 قرارات مجلس اإلدارة بشأن وضع المعايير

 الوضع الراهن الموافقة على التوصية وضع المعايير المطلوب

  -تشرين األول/ أكتوبر  تحديد وجود ثغرة تنظيمية فيما يتصل بالتلمذة الصناعية
 9102 نوفمبر الثاني/ تشرين

 اإلدارة( لمجلس 298 )الدورة

إدراج بند لوضع المعايير في 
 001 الدورةجدول أعمال 

(9190) 

  2المخاطر البيولوجية: مراجعة التوصية رقم 
 من خالل صك جديد يتناول جميع المخاطر البيولوجية

  -تشرين األول/ أكتوبر 
 9102 نوفمبر الثاني/ تشرين

 اإلدارة( لمجلس 220 )الدورة

مقترحات تتعلق ببنود لوضع 
معايير بشأن السالمة والصحة 
المهنيتين، يتوقع إدراجها في 
  الكيميائية، بالمواد المتعلقة الستة الصكوك توحيد دورة قادمة لمجلس اإلدارة

 022 رقم والتوصية 021 رقم االتفاقية سياق في

  008 رقم والتوصية 002 رقم االتفاقية مراجعة
 اآلالت من الوقاية بشأن

  098 رقم والتوصية 092 رقم االتفاقية مراجعة
 وتحديث النهج المتبع  األرغونوميةالمسائل  لتنظيم

 لألعباء اليدوية المناولة في

 
 )ب(.5، الفقرة GB.334/LILS/3)د(؛ الوثيقة 5المرجع نفسه، الفقرة    19

 .GB.334/LILS/2(Rev.)الوثيقة    21
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 ،2112 رسبتمب أيلول/ في الرابع اجتماعه في المعايير استعراض بآلية المعني الثالثي العامل الفريق دأوب .15

 والصحة السالمة بشأن توصياته في واالتساق التماسك لضمان المتاحة الخيارات حول حثيثة مناقشة

 يمضي نأ المكتب من المعايير استعراض بآلية المعني الثالثي العامل الفريق طلب الصدد، هذا وفي 21المهنيتين.

 ئلةاألس كذلك يراعي وأن المواضيعي"، "التكامل من معينة درجة يتضمن نهج صياغة في أساسي بشكل قدما  

 سبتمبر ول/أيل في الخامس الجتماعه عدادا  إ "التوحيد" و الجزئي" "التكامل بن هج يتعلق فيما أثيرت التي والنقاط

 عمالأ جدول على الفريق توصيات أثر معالجةل خيارات في أيضا   الفريق نظر نفسه، الوق  وفي 2119.22

 23ر.المعايي بوضع المتعلقة البنود صياغة في "االحتقان" تجنب إلى الحاجة إلى تطرقو والمكتب، المؤتمر

 زمنيا   ومحددة عملية متابعة اءاتإجر

 لىع الفريق دشد المعايير، استعراض بآلية المعني الثالثي العامل الفريق والية من لثالثا بالعنصر يتعلق فيما .16

  .بطةامترو شاملة اتمجموع من كجزء زمنيا   دةمحدو عمليّة لمتابعة أولوية المنظمة تولي أن لىإ لحاجةا

بالية، رت سبق أن اعتب صكا  التي 23عددها  فيما يتعلق بالصكوك البالغنظر الفريق في المتابعة الممنوحة و .17

الذي خ صص لهذه المعايير وخالل االجتماعات الالحقة  2112خالل اجتماعه الثاني في تشرين األول/ أكتوبر 

وفيما يتعلق  ،صكوك تتعلق بالموضوع الفرعي نفسه بالترافق معي نظر في هذه المعايير  على السواء، حيث كان

 2117عيه الثالث والرابع في أيلول/ سبتمبر صكا  التي كان قد صنّفها خالل اجتما 22بالصكوك البالغة 

ا التقنية في التنفيذ وغيره والمساعدةترويجية الوشمل هذا النوع من إجراءات المتابعة أساسا  الحمالت . 2112و

 .في إلغاء أو سحب الصكوك البالية توصيات بأن ينظر مؤتمر العمل الدوليالمن اإلجراءات غير المعيارية و

 إجراءات الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير:  حصيلة :3الجدول 

 قرارات مجلس اإلدارة بشأن إجراء المتابعة المطلوب

  إجراء المتابعة الموصى به
 من قبل الفريق العامل

 مجلس اإلدارة موافقة  
 على التوصية

 الوضع الراهن 

 األنشطة الترويجية

اتفاقية محّدثة  02حملة لتشجيع التصديق على 
 سبق أن اعت برت بالية اتفاقية 21بشأن 

  -تشرين األول/ أكتوبر  
 9102تشرين الثاني/ نوفمبر 

 لمجلس اإلدارة( 298)الدورة 

 022جارية حالياً في  
 دولة من الدول األعضاء

حملة لتشجيع التصديق على الصكوك الرئيسية 
والصحة المهنيتين وترويج  السالمةبشأن 

خاص ألربع اتفاقيات إضافية محدثة بشأن 
 السالمة والصحة المهنيتين

  -تشرين األول/ أكتوبر  
 9102تشرين الثاني/ نوفمبر 

 لمجلس اإلدارة( 220)الدورة 

 جارية حالياً  

حملة لتشجيع التصديق على خمس اتفاقيات 
محدثة بشأن السالمة والصحة المهنيتين 

 العمل وإحصاءاتوتفتيش العمل 

  -تشرين األول/ أكتوبر  
 9108تشرين الثاني/ نوفمبر 

 لمجلس اإلدارة( 228)الدورة 

 بدء التخطيط 

تشجيع التصديق على االتفاقيات المحدثة 
األعضاء التي المعنية، من جانب الدول 

يزال سارياً لديها صكوك بالية أوصي  ال
 بإلغائها، بما في ذلك المساعدة التقنية

  -تشرين األول/ أكتوبر  
 9108تشرين الثاني/ نوفمبر 

 لمجلس اإلدارة( 228)الدورة 

 بدء اإلجراء 

دعوة المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات 
للنظر في التصديق  األعضاءالعمل، الدوَل 

 محدثة بشأن إحصاءات العمل اتعلى اتفاقي

  -تشرين األول/ أكتوبر  
 9108تشرين الثاني/ نوفمبر 

 لمجلس اإلدارة( 228)الدورة 

 إجراء منجز 

 

 .35-31، الملحق )تقرير االجتماع(، الفقرات GB.334/LILS/3 الوثيقة   21

 . 35، الملحق )تقرير االجتماع(، الفقرة المرجع نفسه   22

 .37-32، الملحق )تقرير االجتماع(، الفقرتان المرجع نفسه   23
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  إجراء المتابعة الموصى به
 من قبل الفريق العامل

 مجلس اإلدارة موافقة  
 على التوصية

 الوضع الراهن 

 المساعدة التقنية في التنفيذ

المساعدة التقنية على تنفيذ اتفاقيتين بشأن 
اء إجرالسالمة والصحة المهنيتين، بما في ذلك 

بحوث تتعلق بالعوائق القائمة أمام التصديق؛ 
 إذكاء الوعي بمدونة للممارسات

  -تشرين األول/ أكتوبر  
 9102 تشرين الثاني/ نوفمبر

 لمجلس اإلدارة( 220)الدورة 

 حالياً  جارية 

 األنشطة غير المعيارية األخرى

اإلحاطة علماً باالستبدال القانوني لتوصيات 
 توصية 08بلغت 

  -تشرين األول/ أكتوبر  
  9102 تشرين الثاني/ نوفمبر

 لمجلس اإلدارة( 298)الدورة 

 إجراء منجز 

نشر المبادئ التوجيهية التقنية بشأن المخاطر 
البيولوجية والمخاطر الكيميائية؛ االستعراض 

المنتظم لمدونة الممارسات بشأن السالمة 
 والصحة في استخدام اآلالت

  -تشرين األول/ أكتوبر  
  9102 تشرين الثاني/ نوفمبر

 لمجلس اإلدارة( 220)الدورة 

 ي زمع تنفيذها في  
 فترة السنتين المقبلة

دراسة بشأن المساواة بين الجنسين في قطاع 
استعراض مدونة الممارسات في  ؛التعدين

قطاع البناء؛ وضع مبادئ توجيهية بشأن 
 تفتيش العمل

  -تشرين األول/ أكتوبر  
  9108 تشرين الثاني/ نوفمبر

 لمجلس اإلدارة( 228)الدورة 

 التخطيطبدء  

 نظر مؤتمر العمل الدولي في إلغاء الصكوك أو سحبها

التوصية بإلغاء أو سحب ست اتفاقيات وثالث 
 توصيات

  -تشرين األول/ أكتوبر  
  9102 تشرين الثاني/ نوفمبر

 اإلدارة(لمجلس  298)الدورة 

صكوك ملغاة/ صكوك  
جرى سحبها )الدورة 

لمؤتمر العمل  012
 ((9108الدولي )

  -تشرين األول/ أكتوبر   سحب توصية واحدة في أقرب وقت ممكن
  9102 تشرين الثاني/ نوفمبر

 لمجلس اإلدارة( 220)الدورة 

بند في جدول أعمال  
لمؤتمر  012الدورة 

 (9191العمل الدولي )

وإلغاء  9199واحدة في عام  سحب توصية
 9198أربع اتفاقيات في عام 

  -تشرين األول/ أكتوبر  
  9108 تشرين الثاني/ نوفمبر

 لمجلس اإلدارة( 228)الدورة 

 جدول أعمال  في بنود 
( 9199) 000الدورة 

وجدول أعمال الدورة 
002 (9198 ) 

 لمؤتمر العمل الدولي

 

  إجراء المتابعة الموصى به
 الفريق العاملمن قبل 

 اإلدارة  مجلسموافقة  
 على التوصية

 الوضع الراهن 

 األنشطة الترويجية

تشجيع التصديق على اتفاقية العمل البحري، 
، من جانب الدول األعضاء التي 9112

تسري فيها بعض الصكوك البحرية البالية؛ 
ومّد نطاق تطبيق اتفاقية العمل البحري، 

 على األراضي التابعة. 9112

  - تشرين األول/ أكتوبر 
 9108 تشرين الثاني/ نوفمبر

 لمجلس اإلدارة( 228)الدورة 

 جارية حالياً  

 األنشطة غير المعيارية األخرى

  - تشرين األول/ أكتوبر  اإلحاطة علماً باالستبدال القانوني لتوصيتين
 9108 تشرين الثاني/ نوفمبر

 لمجلس اإلدارة( 228)الدورة 

 جارية حالياً  
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  إجراء المتابعة الموصى به
 الفريق العاملمن قبل 

 اإلدارة  مجلسموافقة  
 على التوصية

 الوضع الراهن 

 نظر مؤتمر العمل الدولي في إلغاء الصكوك أو سحبها

سحب عشر توصيات وتسع اتفاقيات وإلغاء 
 9191ثماني اتفاقيات في عام 

  - تشرين األول/ أكتوبر 
 9108 تشرين الثاني/ نوفمبر

 لمجلس اإلدارة( 228)الدورة 

بند في جدول أعمال  
لمؤتمر  012الدورة 

 (9191العمل الدولي )

 والدروس المستخلصة  األثر شديدة توصيات ضمان
 والتوجهات المستقبلية

كرر  ،ومؤثرا   اال  فعّ  عمال   المعايير استعراض بآلية المعني الثالثي العامل الفريق عمل يكون أن ضمان هدفب .18

ضع المتصلة بو توصياته لمتابعة المناسبة التدابير تخاذال المنظمة الموجهة إلى الفريق مجلس اإلدارة دعوة

 المتابعة اءاتإجر بما في ذلك للمعايير، استعراضه عن المنبثقة المعايير والعنصر المحدد زمنيا  لجميع توصياته

، وإيالء االعتبار الواجب إلتاحة المساعدة التقنية بهدف تشجيع البالية المعايير وسحب إلغاء على تنطوي التي

المتابعة الفعالة لتوصيات الفريق، إجراءات ملتزمة وملموسة وتقتضي  24التصديق على الصكوك المحدثة.

على الصعيد الوطني وضمن مجلس إدارة مكتب العمل الدولي  نتتخذها الحكومات والشركاء االجتماعيو

ومؤتمر العمل الدولي على السواء، فضال  عن أن دور المكتب أساسي في توفير الدعم التقني لتمكين تنفيذ تلك 

 25اإلجراءات.

وهذا األمر وثيق الصلة بالبحث الذي يجريه الفريق العامل حاليا  في االنعكاسات المؤسسية ألعماله، مسلّما   .19

 زمنيا   لمحددةوا العملية المتابعة أعط ولقد  22بأهمية أعماله على مستوى سياسة المعايير على نطاق واسع.

 يرمعاي ياسةلس جديدا   زخما   والمكتب، اإلدارة ومجلس الدولي العمل مؤتمر المنظمة نطاق على بها اضطلع التي

ل هذا وبفض كاملين. ثالثيين والتزام دعم إلى داعية والوطني، العالمي المستويين على الدولية العمل منظمة

الدعم وها االلتزام الثالثيان سيستمر عمل الفريق المتواصل في اإلسهام في وضع سياسة معايير هادفة ومنتعشة 

احتياجات وشواغل الهيئات المكونة. وسينطوي ذلك على اعتماد معايير جديدة وتشجيع تصديق تستجيب إلى 

وتنفيذ الدول األعضاء معايير محدثة وتحديد المعايير البالية التي تستدعي المراجعة أو التي يمكن النظر في 

دها ومراجعتها. وأقّر الفريق إلغائها أو سحبها، ومباشرة الحديث عن شكل المعايير الجديدة وعن عمليات اعتما

العامل الصفة التكاملية للمجموعات المتوازنة والمتكاملة من إجراءات المتابعة المحددة زمنيا ، التي وضعها 

 27للمواضيع قيد االستعراض والتي تشمل كل منها عناصر مترابطة نقتضي تنفيذا  نشطا .

آلية ب نيالمعمجال متابعة توصيات الفريق العامل الثالثي حرز تقدم في نه الجداول السابقة، أ  وعلى حد ما تبيّ  .21

مدرج في جدول أعمال المؤتمر وأربعة بنود بشأن إلغاء  22استعراض المعايير، فيما يتصل ببند لوضع المعايير

 31صكا . 31، في الوق  الذي تستمر فيه حمالت تشجيع تصديق وتنفيذ ما يقرب من 29صكا  باليا   27أو سحب 

مرحلة الحقة تقييم أثر متابعة المنظمة للتوصيات المتعلقة بحمالت التصديق فضال  عن متابعة تحديد وينبغي في 

 الفريق العامل المزيد من الصكوك بوصفها تقتضي المراجعة.

 

 . 7 الملحق )تقرير االجتماع(، الفقرة)ج(. انظر أيضا  5الفقرة ، المرجع نفسه   24

 .2المرجع نفسه، الملحق )التوصيات(، الفقرة    25

 أعاله.  12انظر الفقرة    22

 .2، الملحق )تقرير االجتماع(، الفقرة GB.334/LILS/3الوثيقة    27

 أعاله: بند يتعلق بالتلمذة الصناعية. 2انظر الجدول    22

أعاله. ي الحظ أن هذا يشير إلى قرارات مجلس اإلدارة فيما يتعلق على السواء بتوصيات الفريق  3انظر الجدول    29

 العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير واللجنة الثالثية الخاصة.

 أعاله. 3انظر الجدول    31
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آلية استعراض المعايير عددا  من الدروس المستخلصة من تجارب الماضي  المعنيوحدد الفريق العامل الثالثي  .21

 ومن اجتماعاته األولى بالذات. وعلى وجه الخصوص:

 31شدد الفريق العامل على تعقّد مهمة استعراض معايير العمل الدولية، التي عهد بها إليه مجلس اإلدارة. ■

وفي ذلك السياق، سمح بحضور ثمانية مستشارين لمساعدة األعضاء الحكوميين في اجتماعاته الثالث 

 32والرابع والخامس. كما شدد على الحاجة إلى االتساق مع المبادرات المؤسسية األخرى.

، وينبغي 33الكان الفريق العامل على دراية بأن عمله ينبغي أالّ يؤدي إلى ثغرات في التغطية بالنسبة للعم ■

أن يضمن مجموعة معايير عمل دولية واضحة ومتينة ومحدثة تستجيب لألنماط المتغيرة  في الوق  ذاته

وتحقيقا  لهذه الغاية، اعتبر  34في عالم العمل لغرض حماية العمال ومراعاة احتياجات المنشآت المستدامة.

ة إنما هي وسيلة من وسائل تنفيذ سياس أن التوصيات بشأن إلغاء وسحب الصكوك البالية، العاملالفريق 

المعايير في منظمة العمل الدولية باإلضافة إلى التوصيات المتعلقة بما يتخذه المكتب والدول األعضاء 

 35من إجراءات ملموسة ومحددة زمنيا ، بما فيها اإلجراءات المتعلقة بتصديق المعايير المحدثة وتنفيذها.

 32حاجة إلى نظام تصنيف جديد يهدف إلى تبسيط وتيسير النظام السابق. اتفق الفريق العامل على وجود ■

ونتيجة لذلك، قرر الفريق العامل في اجتماعه الثالث أن يعتمد نظاما  ثالثي التصنيف لعمله في استعراض 

ه يواستخدم الفريق العامل النظام الجديد ثالثي التصنيف في استعراض المعايير في اجتماع 37المعايير.

عملها عند استعراض المعايير البحرية التي  يتخدمته اللجنة الثالثية الخاصة فالث والرابع، كما اسالث

 كان  قد أحيل  إليها.

كان الفريق العامل على دراية باألهمية المؤسسية لدوره الحالي والمحتمل بالنسبة إلى المنظمة وهي تلج  ■

وأقّر  32ن فّعاال  ومستداما  وذا أولوية مؤسسية.وكالقرن الثاني من عمرها، مما يقتضي من عمله أن ي

الفريق العامل بأن المجموعات المتكاملة والمتوازنة إلجراءات المتابعة، هي السبيل األمثل الكفيل بأن 

وينبغي أن تكون  39لتوصياته األثر المتوخى وأنها تفي الوالية التي منحه إياها مجلس اإلدارة. يضمن أنّ 

وفي هذا الصدد،  41المتابعة ملموسة ومحددة زمنيا  وخاضعة لرصد الفريق العامل في اجتماعاته التالية.

من الواضح أنه تحقق  نجاحات يعتّد بها في الوق  الذي ال تزال فيه التحديات موجودة. وتجدر المالحظة 

من مجلس اإلدارة هري ومستدام، سيكون مطلوبا  أنه توخيا  ألن تكون متابعة الفريق العامل ذات أثر جو

تشرين الثاني/  -ة إلى موارد إضافية في دورته في تشرين األول/ أكتوبر أن ينظر في الحاج

 .2119 نوفمبر

 

 .17-12(، الفقرات ، الملحق )تقرير االجتماعGB.328/LILS/2/1(Rev.)الوثيقة    31

 ، GB.328/LILS/2/1(Rev.)؛ الوثيقة 4، الملحق )تقرير االجتماع(، الفقرة GB.326/LILS/3/2الوثيقة    32

 ؛ 22، الملحق )تقرير االجتماع( الفقرة GB.331/LILS/2؛ الوثيقة 2الملحق )تقرير االجتماع(، الفقرة 

 .32لفقرة ، الملحق )تقرير االجتماع( اGB.334/LILS/3الوثيقة 

 .4، الملحق األول )التوصيات(، الفقرة GB.328/LILS/2/1(Rev.)الوثيقة    33

 .2، الملحق )االختصاصات(، الفقرة GB.325/LILS/3الوثيقة    34

 .2، الملحق )تقرير االجتماع(، الفقرة GB.328/LILS/2/1(Rev.)الوثيقة    35

 .2، الملحق )تقرير االجتماع(، الفقرة GB.326/LILS/3/2الوثيقة    32

 .9؛ الملحق )التوصيات(، الفقرة 11)ج(؛ الملحق )تقرير االجتماع(، الفقرة 5، الفقرة GB.331/LILS/2الوثيقة    37

، الملحق )تقرير GB.331/LILS/2؛ الوثيقة 5-3، الملحق )تقرير االجتماع(، الفقرات LILS/3GB/334.الوثيقة    32

 .3االجتماع(، الفقرة 

 .2، الملحق )تقرير االجتماع(، الفقرة GB.334/LILS/3الوثيقة    39

؛ 2لتوصيات(، الفقرة ؛ الملحق األول )ا7، الملحق )تقرير االجتماع(، الفقرة GB.328/LILS/2/1(Rev.)الوثيقة    41

 .5، الملحق )التوصيات(، الفقرة GB.334/LILS/3الوثيقة 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_420266.pdf


GB.335/INS/5 

 

9 GB335-INS_5_[NORME-190116-1]-Ar.docx  

  الثالثي التوافق تعزيز :2 الهدف
 حجية ذي إشراف نظام بشأن

 وعلى السديدة. اإلدارة في هورلد فقا و لعملا خطة تنفيذ برصد دارةإلا مجلس ميقو أن منذ البداية المتوقع من كان .22

 في اإلدارة مجلس إلى المقدمةو اإلشراف نظام تدعيم ترشد التي المشتركة المبادئ تقوم الخصوص، وجه

 41المعايير. لمبادرة األوسع االستعراض سياق في العمل خطة تنفيذ الستعراض المرجعية مقام ،329 دورته

 42اإلشراف نظام تدعيم ترشد التي المشتركة المبادئ

 نفسه، الوق  وفي دة.لمحدا تهاءاجروإ اإلشراف منظا سير نبشأ ختلفةم آراء عن لمكونةا تلهيئاا عرب أ .23

 ويقدم العّ ف إشراف نظام وجود ضمان إلى الرامية للتدابير المتوقعة النتيجة تقارب  آراء الهيئات المكونة بشأن

 الدستوري. اإلطار ضمن جيدا   أداء

 ...فيها جدال ال قيمة اإلشراف نظام قيمة

 الدولية. العمل منظمة عليها أرسي  التي الدستورية واألهداف للقيم العملي اإلنفاذ في اإلشراف نظام دور يتمثل .24

 اليةو تنفيذ جلأ من ،يةدلفرا افإلشرا اءاتجرإ عن فضال   ككل، النظام أهمية لثالثيةا لمكونةا تلهيئاا زتبروأ

 أنّ  كما الراسخة. قوته مواطن إلى اإلشراف نظام في إضافي تطور أي يستند أن ويتعين لية.ولدا لعملا منظمة

 النظام. تعزيز يمكن أنه على ا  توافق ذاته بالقدر هناك

  اإلشراف نظام تعزيز زيادة مسؤولية وتقع ...
 الثالثية المكونة الهيئات عاتق على

 تعزيز زيادة في لنظرا في مشتركة ليةومسؤ مفادهافي صفوف الهيئات المكّونة الثالثية  جماعية رؤية هناك .25

 فقا و وتطوره ملنظاا سير نضما في الثالثية لمكونةا تلهيئاا عاتق على المسؤولية قعتو اف.إلشرا تآليا

 تتخذو ،لثالثيةا لمكونةا تلهيئاا لدى للحلوا تكمنو ري.لدستوا دوره تنفيذ في لمكتبا ومساعدة بدعم ،رللدستو

 ةالثالثي وتعزيز السمة وتشاركي. توافقي سساأ على اراتقر ليةولدا لعملا منظمة في السديدة دارةإلا هيئات

 لثالثيةا نةولمکا تلهيئاا دورب رافالعتا لىإ باإلضافة .اإلشراف نظام لهيئات اإلدارة السديدة في المنظمة سلطة

 زه.يزتع عملية في لکاملةا کةربالمشا يئاتاله هذه تمزلتا فقد م،اظلنا سير في

  متين نظام إلى التحسينات تؤدي أن ويتعين
 ... ومستدام ومجد  

 نظمةم إرشاد مواصلة من نهيمكّ  أن ذلك شأن ومن القائم. العمل عالمب الصلة وثيق اإلشراف نظام يظل أن يتعين .26

 بوجاهته محتفظا   يظل بحيث ،مستمرا   تغيّرا   تشهد بيئة في الجتماعيةا لةالعدوا ملتقدا تحقيق في ليةولدا لعملا

 في تجلىي ملتزم ثالثي بدعم الدستوري اإلطار ضمن النظام يتمتع أن يتعين األساس، وفي العالمية. وبأهميته

 منظمةل نفسه الوق  في يتيحأن و ثقة مصدر إشراف قوي أن يكون منظا ومن شأن والحقيقية. البناءة المشاركة

 لتغيير.ا أمام صمودلا على رةلقدا فيها األعضاء وللدول ليةولدا لعملا

 ةالوفع   كفؤة إجراءاته تكون أن ...وينبغي

 العمل اييرمع تطبيق على اإلشراف سياق في ويتعين اإلشراف. نظام في مهمين نينمكوّ  والنجاعة الفعالية تمثل .27

 ةمتابع ويتعين المتاحة. الموارد من وجه أفضل على واالستفادة بغرضه الوفاء النظام يواصل أن الدولية،

 لمنظمة يةاالستراتيج األهداف تحقيق في يساهم أن والتنظيم االتساقب يتسم نظام شأن منو وتنفيذها. توصياته

  األعضاء. الدول في الفعلي وتطبيقها المعايير على التصديق خالل من الدولية العمل

 

 .11-5، الفقرات GB.329/INS/5الوثيقة    41

 .المرجع نفسه   42

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_546566.pdf
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  ،ودقيقا   وعادال   شفافا   اإلشراف نظام يكون أن يتعين
 ومحايدة متسقة نتائج إلى يؤدي

 ءات،اإلجرا وعدالة المتبعة األصول مراعاة ضمان وينبغي النظام. في أساسيا   دورا   واالستقامة الشفافية تؤدي .28

 ممارسات أساس على اإلشراف نظام يعمل أن ويتعين الالزمة، اإلجرائية الضمانات خالل من ذلك في بما

 موضوعيةو متوازنة عملية حصيلة تكون أن بها ي قصد التي والتوصيات والقرارات التعليقاتف ومحايدة. متسقة

 ترحاتالمق تنفيذ استعراض للتقدم المحرز في أدناه ويرد .وسلطته النظام لمصداقية أساسية هي إنما ،وصارمة

 أعاله. المذكورة التوجيهية المبادئ ضوء في ،اإلشراف نظام تعزيز إلى الرامية العشرة

 اإلجراءات بين العالقات :1 التركيز مجال

 فهمو إجراءاته فهم تحسين إلى الحاجة على الضوء ويّسلط ككل، النظام سير في المذكور التركيز مجال ينظر .29

 الجهود من مزيد بذل إلىو الضروري غير التداخل تفادي إلى الحاجة عن فضال   اإلجراءات، هذه بين الروابط

 استخداما . وأسهل أوضح لجعله

 النظام مستويات جميع في المرعية الممارسات بشأن دليل 1-1

 المفيدة المعلومات يجمع ،اإلشراف لنظام االستخدام وسهل واضحا   دليال  " يكون أن هو الدليل من الغرض إن .31

 فاتالمواص على سيعتمد الدليل هذا فإن العملية، الناحية ومن المعارف. إلى للوصول متكافئة فرصا   ويضمن

 لكذ في بما إشرافي، إجراء كل ممارسات تدريجي نسق   في يحدد وسوف ... وإجراءاته. اإلشراف لنظام القائمة

 ساليبأ رتطو ليعكس مبانتظا لدليلا تحديث يجري وفسو التوصيات. وتنفيذ الزمنية والجداول القبول معايير

 43دارة."إلا مجلس ذهايتخ اراتقر أي أو لعملا

علما  بإرشاد يفيد بأنه ينبغي لهذه األداة أن: تبرز على السواء السمات المميزة لشتى إجراءات اإلشراف وأحيط  .31

؛ 22واتساق النظام برّمته؛ تتجنب استباق أي قرار لمجلس اإلدارة بشأن تقنين إجراء الشكاوى بموجب المادة 

 اإلشراف. تتضمن معلومات تتصل باختبار وتعيين األشخاص المشاركين في هيئات

 يتألف ،ثلثالا لرسميةا تباللغا ليلد وضع على تورينو في الدولي التدريب مركز مع ونبالتعا لمكتبا ويعكف .32

 راسخةلا تسارلمماا ميقدو ،ليةولدا لعملا منظمة في افإلشرا اءاتجرإ نبشأ اإلنترن  شبكة على قائمة أداة من

 هذا تورينو في الدولي التدريب مركز خادوم يستضيف وسوف اءات.إلجرا بين القائمة بطوالروا خطوة خطوة

 المسمى الدولي، التدريب مركز نظام خالل ومن الدولية العمل منظمة موقع خالل نم سيتاح كما ،لليدلا

"eCampus." بيانات قاعدة في كامال   إدماجا   مدمج دليل وهو NORMLEX ذات اإلنترن  صفحات وفي 

 ئاتللهي المركز يقدمها التي التدريب عروض عن فضال   العمل"؛ "معايير بشأن العمل منظمة موقع في الصلة

 التقارير. إعداد ذلك في بما بالمعايير، الصلة ذات واإلجراءات الدولية العمل معايير بشأن المكونة

 سيتاح كما .اإلجراءات من إجراء كل إلى بالنسبة للتنزيل قابلة pdf بنسق وثائق شكل في الدليل سيتاح كذلك، .33

ن  األداة القائمة على االنتر وستتاح الذكية. والهواتف اللوحية الحواسيب مع التكييف كامل تطبيق شكل في

هزة المحمولة على السواء ألعضاء مجلس اإلدارة من أجل المشاورات غير الرسمية والتطبيق المخصص لألج

 التعليقات على الواجهة االلكترونية وعلى النصفي آذار/ مارس. وستمنح الدول األعضاء مدة شهر لتقديم 

المتاح في نسق قابل للتحميل. ويتوقع أن تكون األدوات متاحة على موقع منظمة العمل الدولية العام قبل دورة 

)تشرين األول/  337المئوية للمؤتمر وسيقدم المكتب تقريرا  عن تنفيذ الدليل إلى مجلس اإلدارة في دورته 

 (.2119ن الثاني/ نوفمبر تشري -أكتوبر 

  

 

 .15الفقرة  المرجع نفسه،   43
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 اإلشراف هيئات بين المنتظم التواصل 1-2

اتخذت مجموعة العمال ومجموعة أصحاب العمل موقفا  مشتركا  بشأن آلية اإلشراف  ،2117 رسما آذار/ في .34

ة ياحا  مفاده أنه على أساس "توضيح سليم لدور ووالية لجنة الحرية النقابرفي منظمة العمل الدولية، تضمن اقت

(، يمكن لرئيس لجنة تطبيق المعايير أن 2115" )البيان المشترك لعام إزاء اإلشراف المنتظم على المعايير ...

ة الخبراء ر رئيس لجنييقدم كل سنة إلى لجنة المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير، تقريرا  عن األنشطة بعد تقر

معلومات أن تتسم باألهمية بالنسبة إلى اللجنة المعنية المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات. ومن شأن هذه ال

 بعدوبتطبيق المعايير، مما يبيّن التكامل بين اللجان ويمكن أن يحد من اإلجراءات المزدوجة عن القضايا ذاتها. 

 السنوي التقرير وتقديم 2112 يونيه حزيران/ في النقابية الحرية للجنة رئيسا   كالوال ربان إيفانس السيد تعيين

 اإلدارة مجلس أصبح ،(2112)حزيران/ يونيه  333 دورته في اإلدارة مجلس إلى النقابية الحرية للجنة األول

 إلى السنوي التقرير 2119 اعتبارا  من عام النقابية الحرية لجنة رئيس يقدم بأن قرارا   يتخذ أن إلى ا  مدعو اآلن

 المعايير. تطبيقالمعنية ب لجنةال

 كانون - نوفمبر الثاني/ )تشرين 22 دورتها والتوصيات االتفاقيات بتطبيق المعنية الخبراء لجنة عقدت أن ومنذ .35

ية المعن لجنةال استنتاجات لمتابعة العام تقريرها من قسما   ت خصص اللجنة هذه بات  (،2117 ديسمبر /األول

 الحكومات مع جنةلال حوار من يتجزأ ال جزءا   المعايير تطبيقالمعنية ب لجنةال استنتاجات وتشكل المعايير. تطبيقب

 التي االستنتاجات متابعة في نظرت المثال، سبيل على 2112 عام في اللجنة لهذه دورة آخر وفي المعنية.

 حزيران/ ،117 )الدورة الدولي العمل لمؤتمر األخيرة الدورة خالل المعايير تطبيقالمعنية ب لجنةال اعتمدتها

 .اللجنة اناقشته التي حالة 23 البالغة الحاالت جميع في (2112 يونيه

 المناقشة اقبمر بصفةالمعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات  الخبراء لجنة رئيس يحضر أن على العادة وجرت .36

 ةلجن مخاطبة من الرئيس يتمكن وأن العامة، االستقصائية الدراسة مناقشة وكذلك المؤتمر لجنة في العامة

 العامة. االستقصائية الدراسة مناقشة نهاية في بمالحظات اإلدالء ومن العامة المناقشة افتتاح مناسبة في المؤتمر

 ءالخبرا لجنة لقاء إلى المؤتمر لجنة في العمال ومن العمل أصحاب من الرئيس نائبا يدعى ذلك، غرار وعلى

 الغرض. لهذا خصيصا   معقودة جلسة إطار في مشترك اهتمام ذات مسائل ومناقشة جلساتها خالل

 في ذلك بعد ي نظر لم الرسمية، غير المشاورات من المستمدة اترشاداإل أساس وعلى الخلفية هذه إلى واستنادا   .37

يات المعنية بتطبيق االتفاق الخبراء ولجنة المعايير تطبيقالمعنية ب لجنةال بين سنوي اجتماع عقد اقتراح

وفي  .22و 24 المادتين في عليها المنصوص اإلجراءاتب المعنيين والممثلين النقابية الحرية ولجنةوالتوصيات 

 الوق  نفسه، جرى تشجيع المبادالت غير الرسمية المنتظمة بين ممثلي مختلف الهيئات.

 والممارسات القواعد :2 التركيز مجال

 المتباينة وسماتها رهاأدوا على الحفاظ أجل من اإلشراف هيئات فرادى عمل في المذكور التركيز مجال ينظر .38

 القانوني. اليقين مصلحة في يصب بما االتفاقيات تفسير مسألة وحل

 22 المادة بموجب اإلجراء تقنين في النظر 2-1

 من 34-22 المواد في عليه المنصوص ،شكاوىبال المتعلق اإلجراء تقنين إمكانية في النظر اقتراح ينبثق .39

 لجنة إنشاءبقرار مجلس اإلدارة و الشكوى تقديم بين الفاصلة لفترةا له خضعت الذي اإلجراء أن من دستور،ال

 مقننة. أكثر منها قواعد قائمة ممارسات تّبعي تحقيق، لجنة إنشاء دون ءاإلجرا إنهاءأو  تحقيق

 اإلجراء يخص فيما ومتاحة وشفافة واضحة معلومات شأن من أن على اإلدارة مجلس أعضاء بعض وأكد .41

 تمناقشا في الوق  إدارة تحسين للحاالت؛ التحضير في األعضاء يلي: ما على تساعد أن ،22 المادة بموجب

 شأن من ألن قلقها عن أخرى مجموعات وأعرب  األخرى. اإلجراءات مع الروابط فهم تعزيز اإلدارة؛ مجلس

 يراعي حيثب ،الحاالت لمعالجة المختلفة األساليب اإلمكانية المتاحة لمجلس اإلدارة في استخدام يقيّد أن التقنين

، بصرف النظر 22البلد، كما يحدث في الوق  الراهن. ورأى أعضاء آخرون أن المادة  وضعو الحالة مضمون

عن أي تقنين لإلجراء الوارد فيها، ال تستدعي مزيدا  من تكاثر األساليب وينبغي أن تحفز مجلس اإلدارة على 

لة لمعالجة القضايا التي تقوم عليها الشكوى، تستطيع أن تحصل إنشاء لجنة تحقيق ما لم يكن هناك تدابير بدي

 على توافق ثالثي سريع.
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 ممارساتوال القواعد توضيح معالجة في أولى مرحلة في يتمثل المراحل متعدد نهج عن اآلراء في توافق انبثقو .41

 وإذا (.1-1 القسم )انظر المرعية الممارسات بشأن الدليل خالل من ،األخرى اإلجراءات مع والروابط القائمة

في وق   22 المادة بموجب لإلجراء المحتمل التقنين بشأن ثالثية مناقشة مواصلة يمكن ،يكفي ال ذلك أن تبين

 .الحق

 22 المادة بموجب اإلجراء تفعيل في النظر 2-2

 نبشأ دارةإلا مجلس لىإ احتجاج تقديم في لحقا لعملا بصحاأل أو لللعما المهنية لمنظماتا 24 دةلماا تمنح .42

 وانبثق األعضاء. الدول من ولةد عليها صدق  التي تالتفاقياا عن الناشئة تماااللتزا احترام في محتمل إخالل

 مراحل ثالث في بها المعترف الضعف مواطن من عدد عن االحتجاجات تقديم إجراء عمل سير ستعراضا

 ثال ،)م تناوله طريقة بشأن قرارا   اإلدارة مجلس يتخذ ريثما ومعالجته االحتجاج استالم "1" اإلجراء: من رئيسية

 ةاللجن توصيات على اإلدارة مجلس موافقة )مثال ، ونتيجته االحتجاج حيثيات بحث "2" ثالثية(؛ لجنة تعيين

 وترتبط التقنية(. المساعدة خالل من )مثال ، التوصيات تنفيذ ذلك في بما اإلجراء، متابعة "3" الثالثية(؛

 في للنظر المخصص الزمني الجدولبو لوطنيةا باإلجراءات يتعلق فيما الشفافية بما يلي: المتوقعة التحسينات

 ياتالتوص بشأن الوطني المستوى على المتابعة وضوح الحالة؛ حيثيات بحث في االتساق االحتجاج؛ قبول

 الصادرة.

 تالي:كال هي واتساقه، ووضوحه اإلجراء شفافية لتعزيز تدابير عدة اإلدارة مجلس اعتمد معمقة، مناقشات وبعد .43

 ؛الدولية العمل ظمةمن دستور من 24 المادة بموجب االحتجاج لتقديم إلكترونية ةنموذجي استمارة اعتماد )أ(

 االدعاءات معالجة ةبغي االحتجاج، حيثيات في النظر بتعليق التخصيصية الثالثية اللجنة قيام إمكانية تهيئة )ب(

 أشهر، ستة أقصاها لفترة الوطني المستوى على أخرى تدابير اتخاذ إلى أو التوفيق إلى السعي خالل من

 تجاجاالح تقدم التي المنظمة قيام إمكانية مع الحكومة؛ وموافقة االحتجاج تقدم التي المنظمة بموافقة رهنا  

 ؛التدابير من ذلك غير أو التوفيق فشل حال في الفترة هذه نهاية قبل اإلجراء استئناف بطلب

 اإلدارة مجلس وأعضاء التخصيصية الثالثية اللجان أعضاءللمكتب كي يزود  زمنية جداول وضع ج()

 والتقارير؛ والوثائق علوماتمالب

 هناك يكن مل ما التخصيصية اللجان في الحكومات لعضوية كشرط المعنية االتفاقيات على التصديق وضع )د(

 االتفاقيات على صدق  حكومة من اإلدارة مجلس في حكومي عضو نائب أو أصيل حكومي عضو أي

  المعنية؛

 ذهه إنفاذ عن منتظم نحو على محدثة وثيقة ونشر اللجان توصيات في المتابعة تدابير إدماج تعزيز )ه(

 التوصيات متابعة إجراء طرائق استكشاف مواصلة عن فضال   عليها، اإلدارة مجلس إلطالع التوصيات

 ؛باالحتجاجات يتعلق فيما اإلدارة مجلس اعتمدها التي

 في دةالوار اإلجراءات على بناء إليها المحالة االحتجاجات في تنظر بأن النقابية الحرية لجنة إلى اإليعاز )و(

 وفقا   إليها المحالة االحتجاجات ت بحث أن لضمان ،24 المادة بموجب االحتجاجات لبحث األساسي النظام

 ؛األساسي النظام في الواردة للطرائق

الموافقة على اإلبقاء على التدابير القائمة واستكشاف تدابير ممكنة أخرى ليوافق عليها مجلس اإلدارة  )ز(

 ال مبرر له. لغرض نزاهة اإلجراء وحماية أعضاء اللجنة التخصيصية من أي تدخل

 الوطني وىالمست على التوفيق لغرض أشهر ستة لمدة النظر تعليق أن المفهوم من )ب(، بالتدبير يتعلق وفيما .44

 لتعليقا لفترة محدود إضافي تمديد بشأن قرار التخاذ الثالثية اللجنة أمام مفتوحا   المجال بقيي   (1: )أن شأنه من

 في المثارة لالمسائ حل في لإلفالح إضافية زمنية فترة التدابير من ذلك غير أو األولي التوفيق استدعى حال في

ي تشرين ، أي فسنتان مدتها تجريبية فترة بعد التدبير هذا اإلدارة مجلس يستعرض أن يستدعي (2) االحتجاج(؛

 .2121الثاني/ نوفمبر 

 حمايةل األخرى الممكنة التدابير بشأن المرحلة هذه في المناقشة متابعة عدم تقررفيما يتعلق بالتدبير )ز(،  .45

 له. مبرر ال تدخل من التخصيصية اللجنة أعضاء

http://www.ilo.org/legacy/english/normes/form_art_24_2019_en.docx
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 القانوني اليقين لضمان اإلضافية الخطوات في النظر 2-3

 التفاقياتا بتطبيق المعنية الخبراء لجنة لرئيس المشترك التقرير في اإلدارة مجلس نظر ،2112 مارس آذار/ في .46

 22 الموادب الصلة ذات اإلشراف إجراءات مختلف بين الترابط بشأن النقابية الحرية لجنة ورئيس والتوصيات

 وبين عليها الممكنة والتحسينات اإلجراءات هذه عمل وسير الدولية، العمل منظمة دستور من 22و 24و 23و

 تفسير مسألةب يتعلق فيما اتخاذها يتعين خطوات المشترك التقرير واقترح النقابية. الحرية بشأن الشكاوى آلية

 ال ارتباطا   طة"مرتب التفسير في االتساق مسألة أن إلى المشترك التقرير أشار تحديدا ، أكثر وبشكل االتفاقيات.

 عملال لمنظمة داخلية محكمة إنشاء وأن "،اإلشراف آلية استعراض حول حاليا   الدائرة بالمناقشات فيه انفصام

 اعت برو اإلشراف". هيئات وواليات أدوار بشأن النقاش في االستفاضة إلى السعي عند فيه "ي نظر قد الدولية

 ياقس في فيه النظر يلزم ولذلك اإلشراف، نظام وفعالية مصداقية الستمرار مهما   عنصرا   القانوني اليقين

 األصول ومراعاة ووضوحه وشفافيته إتاحته تعزيز بغرض اإلشراف نظام وممارسات قواعد استعراض

 المتبعة.

 على ،2117 رسما ذار/آ في دارةإلا مجلس هاقرأ لتيا ،افإلشرا منظا لتعزيز راجعةلما لعملا خطة ونص  .47

 حول لآلراء المستقبل في ممكن ثالثي تبادل إجراء طريقة نبشأ اإلرشاد تقديم دارةإلا مجلس من ي لتمس أن

 هذا استندو االتفاقيات. لتفسير مستقلة هيئة يلفعلت الضرورية والشروط والعناصر رالدستو من (2)37 المادة

 أن فيه جاء الذي ،2117 مارس آذار/ في العمل وأصحاب العمال لمجموعتي المشترك الموقف إلى القرار

 واقعة". حقيقة تزال ال االتفاقيات تفسير حول والنزاعات المتباينة "اآلراء

 بشأن األولية اإلرشادات من المزيد اإلدارة مجلس قدم ،2112 مارس وآذار/ 2117 نوفمبر الثاني/ تشرين وفي .48

 عن القانوني اليقين لتعزيز تدابير اتخاذ إلى الحاجة على الحكوميين عضاءاأل بعض وأكد القانوني. اليقين مسألة

 مواصلة آخرون حكوميون أعضاء لفضّ  حين في (،2) 37 المادة في عليه المنصوص الخيار تفعيل طريق

 بإجراء راحا  اقت العمل أصحاب ومن العمال من عضاءاأل أيّدو .توافقيا   تفسيرا   االتفاقيات تفسير سبل استكشاف

 يطلب أن اإلدارة مجلس رقرّ  ،2112 نوفمبر الثاني/ تشرين وفي .أوال   المسألة هذه حول رسمية غير مشاورات

 ناليقي لضمان إضافية خطوات اتخاذ في النظر بشأن المناقشة إلعداد ملموسة مقترحات تقديم المكتب من

 2119 عام من الثاني الفصل في لآلراء ثالثي تبادل تنظيم الحصر، ال المثال سبيل على ذلك، في "بما القانوني،

 هيئة يللتفع الضرورية والشروط العناصر بشأن لآلراء ثالثي تبادل لتسهيل الدستور" من (2)37 المادة بشأن

 .(2)37 المادة بموجب مستقلة

 لآلراء: محتمل لتبادل التالية األسئلةوخالل المشاورات غير الرسمية، اقترح   .49

 يا  حال الموجودة ذي الشأن حول أهم مسائل تفسير معايير العمل الدولية، االتفاق عدم حاالت عدد كم (1)

 اإلشراف؟ نظام لدى

 الدولية؟ العمل اتفاقيات تفسير حول أهم مسائل القانوني اليقين تعزيز يلزم هل (2)

 اتفاقيات ربتفسي المتعلقة المسائل بمعالجة المعنيةو الدولية العمل لمنظمة القائمة الداخلية اآلليات هل (3)

 الحالية؟ الحتياجاتالتلبية  متاحة بقدر كاف   ،الدولية العمل

 اتهيئ به تقوم أن يمكن الذي ماإذا اعتبرت اآلليات الداخلية القائمة لمنظمة العمل الدولية كافية،  (4)

 )الذي كتبوالم والتوصيات االتفاقيات بتطبيق المعنية الخبراء لجنة ذلك في بما ،الموجودة اإلشراف

 الصكوك(؟ ببعض يتعلق فيما نقيض طرفي على تكون التي المواقف لتجنب الدعم يوفر

( في توفير فرصة إلحالة مسائل 1)37هل تستمر المادة  محكمة؟ إلنشاء الممكنة البدائل هي ما (5)

 تفسير االتفاقيات إلى محكمة العدل الدولية للب  فيها إذا أنشئ  محكمة، وفي ظل أية شروط؟

 ؟( من دستور منظمة العمل الدولية2)37بموجب المادة  المحكمة هذه إنشاء وعيوب مزايا هي ما (2)

 التكلفة؟ هذه تغطية يمكننا وهل المحكمة هذه مثل إنشاءب المرتبطة فيلاتكال هي ما (7)

 بدعم مستقلة محكمة تتمتع لكي الضرورية والشروط العناصر هي ما ،تقّرر إنشاء محكمة إذا (2)

 لتتص مسألة أو نزاع أي في العاجل الب  أجل من الدولية العمل لمنظمة الثالثية المكونة الهيئات

 الدولية؟ العمل منظمة اتفاقيات بتفسير
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 يلي: ما القانوني اليقين بشأن لآلراء محتمل ثالثي تبادل ضوابط تشمل أن يمكنو .51

 استعراض يةبآل المعني الثالثي العامل الفريق اجتماع بعديتبعها تبادل ثالثي لآلراء  رسمية غير مشاورات ■

 ؛2119 أكتوبر األول/ تشرين في المعايير

تبادل محتمل لآلراء بشأن العناصر والشروط  عن أساسية معلومات تتضمنو المكتب يعدها وثيقة ■

 ( فضال  عن أي خيارات أخرى قائمة على التوافق.2)37الضرورية لتفعيل هيئة مستقلة بموجب المادة 

 والمعلومات التقارير تقديم :3 التركيز مجال

 التقارير تقديم عملية تبسيط 3-1

 عززت ،معا   استوفي  إذا أنها بحيث األهداف، من عدد تحقيق هو التقارير تقديم عملية تبسيط من المبتغى إن .51

 التصديقات من متزايد عدد ضوء في اإلشراف نظام استدامة ضمان أوال ، اإلشراف. نظام وفعالية مالءمة

 المسار. ذاه ضوء في األعضاء الدول على التقارير تقديم عبء تخفيف ،ثانيا   لمنظمة.ا في شاملة شبه وعضوية

 يئاته نظر تستدعي التي الملحة المسائل إثارة في العمال ومنظمات العمل أصحاب لمنظمات المهم الدور ثالثا ،

 لمطلوبةا التقارير عدد خفض مجرد على التبسيطي الجهد هذاتركيز  يقتصر وال تأخير. دون من فيها اإلشراف

 يعبتجم )مثال   التقارير تقديم لترشيد أوسع نطاقا   يغطي بل لذلك، المصاحب العمل عبء من والحد عام كل

 شموال (. أكثر مواضيعي استعراض بإجراء أيضا   يسمح مما التقارير، تقديم لغرض الموضوع حسب االتفاقيات

 تكفل ضمانات ووضع العمال ومنظمات العمل أصحاب منظمات دور تعزيز في الهامة االعتبارات أحد ويتمثل

 التقارير. قديمت دورة خارج والتوصيات االتفاقيات بتطبيق المعنية الخبراء لجنة إلى المكونة الهيئات وصول سبل

 التالية: ابيرالتد تنفيذ يجري والمالية، التقنية الجدوى تقييم إلىو اإلدارة مجلس عن الصادر اإلرشاد إلى واستنادا   .52

 لتقنيةا للمواصفات النهائية الصيغة وضع على المكتب يعكف األعمال، سير لعملية شامل استعراض بعد "1"

 لمعنيةا الخبراء لجنة أجل من والمعلومات الوثائق إلدارة إلكتروني لنظام بالميزانية المتعلقة والمواصفات

 من بدءا   مراحل على ذنفّ لي ،النقابية الحرية ولجنة المعايير تطبيق ولجنة والتوصيات االتفاقيات بتطبيق

 يهتوج وأن يتيح والوق  التكاليف في كبيرة وفورات تحقيق عن يسفر أن شأنه من وهذا .2119 عام

 لقطري.ا المستوى على التقنية المساعدة لتوفير سيما وال اإلشراف، لنظام المكتب دعم تعزيز نحو الموارد

 هدفا   ،اإللكترونية التقارير نماذج خالل من إلكترونيا   التقارير لتقديم ذكاء أكثر نظام وضعهدف  يزال ال "2"

 لهيئاتا الحتياجات يستجيب اإلنترن  شبكة عبر التقارير لتقديم شامل نظام شأن من :أنه ذلك ،صالحا  

 إلى يضا  أ يفضي أن بل فحسب، التقارير لتقديم مبسطة التزامات يقدم أال ،الدولية العمل لمنظمة المكونة

 ،ولكن 44سواء. حد على المكتب مستوى وعلى الوطني المستوى على اإللكترونية للمحفوظات أسهل إدارة

 سيماال الحكومات، بعض عنها أعرب  التي التشغيلية القيود يراعي بحيث مختلفة لحرام في جريبهت ينبغي

 ة.الموافق لمنحها الداخلية واالشتراطات النصوص لصياغة متعددة جهات الوطنية اإلجراءات تشمل عندما

 التفاقياتا األعضاء الدول تطبيق عن أساسية معلومات وضع هي الفكرة ستكون ،ىأول مرحلة وفي

المعلومات األساسية أن  هذه من شأن ثانية، مرحلة وفي ." أدناه2كما هو مقترح في النقطة " المصدقة،

ق  ذاته على )واإلبقاء في الو اإلنترن  شبكة عبر التقارير بتقديم المتعلقة االلتزامات استكمال خيار تتيح

 يمكن فقط، وعندئذ .(اإلنترن  شبكة خارج ولكن إلكترونية بوسائل المنجزة األساسية التقارير تقديم خيار

 الخبرة لىإ استنادا   اإلنترن ، شبكة عبر كامل بشكل التقارير تقديم إلى العملية هذه قلتنت أن في النظر

 التشاوروب مكيفة تدريبية بأدوات مدعومة تكون بحيث للدول التكنولوجية القدرات مراعاة ومع المكتسبة

 .الثالثية المكونة الهيئات مع الكامل

 

من شأن ذلك أن يتمشى كليا  مع استراتيجية تكنولوجيا المعلومات الشاملة التي وافق عليها مجلس اإلدارة. وتجدر    44

 كمشروع رائد في تكنولوجيا المعلوماتاإلشارة إلى أنه في إطار الخطوات التي اتخذها المكتب إلدخال تحسينات على 

أداة اختيارية  المكتب وضع، 1992مة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل، ظل متابعة إعالن منظ

اإلنترن  لتسهيل عملية تقديم التقارير بموجب االستعراض السنوي. وترد اعتبارات أخرى في هذا الصدد في  عبرمتاحة 

ومن المأمول أن يستفيد تنفيذ هذه األداة عبر اإلنترن  من مجمل التطورات بشأن تقديم التقارير  GB.335/INS/4. الوثيقة

 .في هذا القسم االمشار إليه ،إلكترونيا  

https://www.ilo.org/gb/documents-in-arabic/WCMS_662373/lang--en/index.htm
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 جميع أنبش التقارير طلبات في المواضيعي االتساق من أكبر قدرا   تضمن التقارير تقديمل منقحة دورة "3"

 اإلدارة فاقياتوات األساسية االتفاقيات إلى بالنسبة سنوات ثالث من التقارير تقديمل دورة ضمن االتفاقيات

 الجديد تجميعال ويضمن التقنية. لالتفاقيات بالنسبة سنوات س  من التقارير تقديمل دورة وضمن السديدة

 لبلد نسبةبال نفسها السنة في مطلوبة المعنية المواضيع تغطي التي المصدقة االتفاقيات تكون أن حاليا  

 المواضيعي االتساق اإلجراء هذا ويضمن البلدان. من مختلفة اتلمجموع أدناه الجدول يبينه كما ،بعينه

 يقتطب لجنة هدف على ا  إيجابي تأثيرا   يخلّف مما عام، كل المواضيع جميع بحث عن فضال   البلد حسب

 اإلدارة اتفاقياتو التقنية االتفاقيات بين الحاالت اختيار في التوازن من المزيد تحقيق في المتمثل المعايير

 .2119 عام من اعتبارا   التقارير لتقديم الجديدة الترتيبات ت عتمد وسوف األساسية. واالتفاقيات السديدة

 2122-2112 للفترة المطلوبة التقارير محاكاة -2 الخيار :2 الجدول

2112 2121 2121 2122 2123 2122 2122 

 سنوات( ثالث من التقارير تقديم )فترة السديدة اإلدارة واتفاقيات األساسية االتفاقيات

  االتفاقيتان
 28 ورقم 82 رقم
 (A–F البلدان)

  االتفاقيتان
 28 ورقم 82 رقم
 (G–N البلدان)

  االتفاقيتان
 28 ورقم 82 رقم
 (O–Z البلدان)

  االتفاقيتان
 28 ورقم 82 رقم
 (A–F البلدان)

  االتفاقيتان
 28 ورقم 82 رقم
 (G–N البلدان)

  االتفاقيتان
 28 ورقم 82 رقم
 (O–Z البلدان)

  االتفاقيتان
 28 ورقم 82 رقم
 (A–F البلدان)

  االتفاقيتان
  011 رقم
 000 ورقم

 (G–N البلدان)

  االتفاقيتان
  011 رقم
 000 ورقم

 (O–Z البلدان)

  االتفاقيتان
  011 رقم
 000 ورقم

 (A–F البلدان)

 االتفاقيتان 
  011رقم 
 000ورقم 

 (G–N البلدان)

 االتفاقيتان 
  011رقم 
 000ورقم 

 (O–Z البلدان)

 االتفاقيتان 
  011رقم 
 000ورقم 

 (A–F البلدان)

 االتفاقيتان 
  011رقم 
 000ورقم 

 (G–N البلدان)

 ذات االتفاقيات
 011و 92 األرقام

 089و 028و
 (O–Z البلدان)

 ذات االتفاقيات
 011و 92 األرقام

 089و 028و
 (A–F البلدان)

االتفاقيات ذات 
 011و 92األرقام 

 089و 028و
 (G–N البلدان)

االتفاقيات ذات 
 011و 92األرقام 

 089و 028و
 (O–Z البلدان)

االتفاقيات ذات 
 011و 92األرقام 

 089و 028و
 (A–F البلدان)

االتفاقيات ذات 
 011و 92األرقام 

 089و 028و
 (G–N البلدان)

االتفاقيات ذات 
 011و 92األرقام 

 089و 028و
 (O–Z البلدان)

 088 رقم االتفاقية
 (A–F البلدان)

 088 رقم االتفاقية
 (G–N البلدان)

 088 رقم االتفاقية
 (O–Z البلدان)

 088 رقم االتفاقية
 (A–F البلدان)

  088 رقم االتفاقية
 (G–N البلدان)

 088 رقم االتفاقية
 (O–Z البلدان)

 088 رقم االتفاقية
 (A–F البلدان)

 80 رقم انتاالتفاقي
 092 ورقم

 (O–Z البلدان)

 80 رقم انتاالتفاقي
 092 ورقم

 (G–N البلدان)

 80 رقم انتاالتفاقي
 092 ورقم

 (A–F البلدان)

 80 رقم انتاالتفاقي
 092 ورقم

 (O–Z البلدان)

 80 رقم انتاالتفاقي
 092 ورقم

 (G–N البلدان)

 80 رقم انتاالتفاقي
 092 ورقم

 (A–F البلدان)

 80 رقم انتاالتفاقي
 092 ورقم

 (O–Z البلدان)

 099 رقم االتفاقية
 (G–N البلدان)

 099 رقم االتفاقية
 (A–F البلدان)

 099 رقم االتفاقية
 (O–Z البلدان)

 099 رقم االتفاقية
 (G–N البلدان)

 099 رقم االتفاقية
 (A–F البلدان)

 099 رقم االتفاقية
 (O–Z البلدان)

 099 رقم االتفاقية
 (G–N البلدان)

 سنوات( ست من التقارير تقديم )دورة التقنية االتفاقيات

 النقابية الحرية
 والمفاوضة
 (A-B) الجماعية

 النقابية الحرية
 والمفاوضة
 (G-K) الجماعية

 النقابية الحرية
 والمفاوضة
 (O-S) الجماعية

 النقابية الحرية
 والمفاوضة
 (C-F) الجماعية

 النقابية الحرية
 والمفاوضة
 (L–N) الجماعية

 النقابية الحرية
 والمفاوضة
 (T-Z) الجماعية

 النقابية الحرية
 والمفاوضة
 (A-B) الجماعية

 الصناعية العالقات
(A-B) 

 الصناعية العالقات
(G-K) 

 الصناعية العالقات
(O-S) 

 الصناعية العالقات
(C-F) 

 الصناعية العالقات
(L-N) 

 الصناعية العالقات
(T-Z) 

 الصناعية العالقات
(A-B) 

 األطفال حماية
(O–S) 

 األطفال حماية
(A–B) 

 األطفال حماية
(G–K)  

 األطفال حماية
(T–Z)  

 األطفال حماية
(C–F)  

 األطفال حماية
(L–N)  

 األطفال حماية
(O–S) 

 ذوو العمال
 المسؤوليات

 (G–K) العائلية

 ذوو العمال
 المسؤوليات

 (O–S) العائلية

 ذوو العمال
 المسؤوليات

 (A–B) العائلية

 ذوو العمال
 المسؤوليات

 (L–N) العائلية

 ذوو العمال
 المسؤوليات

 (T–Z) العائلية

 ذوو العمال
 المسؤوليات

 (C–F) العائلية

 ذوو العمال
  المسؤوليات

 (G–K) العائلية

  المهاجرون العمال
(G–K) 

 المهاجرون العمال
(O–S) 

 المهاجرون العمال
(A–B) 

 المهاجرون العمال
(L–N) 

 المهاجرون العمال
(T–Z) 

 المهاجرون العمال
(C–F) 

 المهاجرون العمال
(G–K) 

 األصلية الشعوب
 (G–K) والقبلية

 األصلية الشعوب
 (O–S) والقبلية

 األصلية الشعوب
 (A–B) والقبلية

 األصلية الشعوب
 (L–N) والقبلية

 األصلية الشعوب
 (T–Z) والقبلية

 األصلية الشعوب
 (C–F) والقبلية

 األصلية الشعوب
 (G–K) والقبلية

 اخرى محددة فئات
 (G–K) العمال من

 اخرى محددة فئات
 (O–S) العمال من

 اخرى محددة فئات
 (A–B) العمال من

 اخرى محددة فئات
 (L–N) العمال من

 اخرى محددة فئات
 (T–Z) العمال من

 اخرى محددة فئات
 (C–F) العمال من

 اخرى محددة فئات
 (G–K) العمال من

 (T–Z) العمل وقت (A–B) العمل وقت (G–K) العمل وقت (O–S) العمل وقت (C–F) العمل وقت (L–N) العمل وقت (T–Z) العمل وقت

 (T–Z) األجور (A–B) األجور (G–K) األجور (O–S) األجور (C–F) األجور (L–N) األجور (T–Z) األجور



GB.335/INS/5 

 

GB335-INS_5_[NORME-190116-1]-Ar.docx  16 

2112 2121 2121 2122 2123 2122 2122 

 والصحة السالمة
 (T–Z) المهنيتان

 والصحة السالمة
 (L–N) المهنيتان

 والصحة السالمة
 (C–F) المهنيتان

 والصحة السالمة
 (O–S) المهنيتان

 والصحة السالمة
 (G–K) المهنيتان

 والصحة السالمة
 (A–B) المهنيتان

 والصحة السالمة
 (T–Z) المهنيتان

 حماية األمومة
(T–Z) 

 حماية األمومة
(L–N) 

 حماية األمومة
(C–F) 

 حماية األمومة
(O–S) 

 حماية األمومة
(G–K) 

 حماية األمومة
(A–B) 

 األمومة حماية
(T–Z) 

 الضمان
 (T–Z) االجتماعي

 الضمان
 (L–N) االجتماعي

 الضمان
 (C–F) االجتماعي

 الضمان
 (O–S) االجتماعي

 الضمان
 (G–K) االجتماعي

 الضمان
 (A–B) االجتماعي

  الضمان
 (T–Z) االجتماعي

  العمل إدارة
 العمل وتفتيش
(T–Z) 

  العمل إدارة
 العمل وتفتيش
(L–N) 

  العمل إدارة
 العمل وتفتيش
(C–F) 

  العمل إدارة
 العمل وتفتيش
(O–S) 

  العمل إدارة
 العمل وتفتيش
(G–K) 

  العمل إدارة
 العمل وتفتيش
(A–B) 

  العمل إدارة
 العمل وتفتيش
(T–Z) 

 (L–N) المهارات (O–S) المهارات (A–B) المهارات (G–K) المهارات (T–Z) المهارات (C–F) المهارات (L–N) المهارات

 العمالة سياسة
(L–N) 

 العمالة سياسة
(C–F) 

 العمالة سياسة
(T–Z) 

 العمالة سياسة
(G–K) 

 العمالة سياسة
(A–B) 

 العمالة سياسة
(O–S) 

 العمالة سياسة
(L–N) 

 الوظيفي االمن
(L–N) 

 الوظيفي االمن
(C–F) 

 الوظيفي االمن
(T–Z) 

 الوظيفي االمن
(G–K) 

 الوظيفي االمن
(A–B) 

 الوظيفي االمن
(O–S) 

 الوظيفي االمن
(L–N) 

 السياسة
 االجتماعية

(L–N) 

 السياسة
 االجتماعية

(C–F) 

 السياسة
 االجتماعية

(T–Z) 

 السياسة
 االجتماعية

(G–K) 

 السياسة
 االجتماعية

(A–B) 

 السياسة
 االجتماعية

(O–S) 

  السياسة
 االجتماعية

(L–N) 

  البحارة
 األسماك صيادو

 الموانئ مالع
(C–F) 

  البحارة
 األسماك صيادو

 الموانئ مالع
(T–Z) 

  البحارة
 األسماك صيادو

 الموانئ مالع
(L–N) 

  البحارة
 األسماك صيادو

 الموانئ مالع
(A–B) 

  البحارة
 األسماك صيادو

 الموانئ مالع
(O–S) 

  البحارة
 األسماك صيادو

 الموانئ مالع
(G–K) 

  البحارة
 األسماك صيادو

 الموانئ مالع
(C–F) 

 المطلوبة للتقارير اإلجمالي العدد

271 1  382 1  232 1  222 1  322 1  328 1  271 1  

 نوفمبر /لثانيا تشرين في المعقودة دورتها في والتوصيات االتفاقيات بتطبيق المعنية الخبراء لجنة نظرت "4"

 سنوات س  إلى سنوات خمس من التقارير تقديم دورة نطاق تمديد في ،2112 ديسمبر األول/ كانون -

 المعايير طاقن توسيع وفقها يمكن التي الطريقة في ونظرت بالذات، عملها أساليب بشأن المناقشة سياق في

 أصحاب منظمات أو العمال منظمات من تعليقات تلقي عند استعراضها دورة كسر أجل من جدا   الصارمة

 هذا مناقشة عن تقرير ويرد الدولية. العمل منظمة دستور من 23 المادة من 2 الفقرة  بموجب العمل

 االتفاقيات بتطبيق المعنية الخبراء لجنة عن صدر تقرير أحدث في بشأنه قرارال وعن التمديد

 أدناه. 47 الفقرة في له موجز ويرد ،45والتوصيات

 ستهارمما المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات راءلخبا لجنة لصوات دارة،إلا سمجل بإرشادات عمال   "5"

 تفاقياتاال مختلف بموجب الناشئة التطبيق مسائل موحد بأسلوب يعالج وحيد تعليق دباعتما العهد حديثة

 البحرية والمسائل االجتماعي الضمان مجاالت في الموحدة التعليقات من األنواع هذه واعت مدت .المعنية

 ةللجن ذلك أتاح وقد األطفال. وعمل العمل وتفتيش المهنيتين والصحة والسالمةووق  العمل  واألجور

 في ساهم كما ه،نفس الموضوع تعالج التي باالتفاقيات يتعلق فيما المتكررة التعليقات تتجنب أن الخبراء

 وتتمثل لد.ب كل إلى بالنسبة الشبيهة بالمسائل المتعلقة المعلومات معالجة في االتساق من المزيد تحقيق

 يتعين التي لللمسائ تحليال   توفر وأنها قراءة أسهل التعليقات أنّ  في لمعنيةا للبلدان بالنسبة الميزات إحدى

 الموضوع. حسب وشمولية اتساقا   أكثر بأنه يتسم معالجتها،

  

 

لدولي، مؤتمر العمل ا، التقرير الثالث )الجزء ألف(نية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات تقرير لجنة الخبراء المع   45

 .2119، 112 الدورة

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_670146.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_670146.pdf
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 من 22 المادة بموجب مبسطة تقارير إلرسال جديد متكامل تقرير نموذج على اإلدارة مجلس وافق "2"

 طلبا   وعض دولة كل إلى عام كل إلكترونيا   المكتب يرسل ،المذكور التقرير نموذج إلى واستنادا   الدستور.

 التي رافاإلش هيئات تعليقات تجميع ويجري .المذكور العام في المستحقة المبسطة التقارير لجميع وحيدا  

 تقديم إجراءات يسهل أن ذلك شأن ومن  42المبسط. التقرير نموذجب مرفق في بشأنها، ردود ت طلب

 تطبيقب المعنية الخبراء لجنة تعليقات أنّ  إلى نظرا   الوثيقة هذه قراءة سهولة تتحسن وبذلك المعلومات.

 يجدرو .الموضوع حسب تقدم أن يمكن السنة، تلك في المستحقة التقارير بشأن والتوصيات االتفاقيات

 ،الحكومات تقدمها التي المعلومات تفاصيل مستوى أو مضمون من يحد لن المقترح هذا أنّ  على التشديد

 المكتب سلير ذلك، إلى باإلضافة  التقارير. تقديم بالتزام والوفاء المعلومات تلك توفير يسهّل سوف بل

 وسيستمر ة.المعني السنة في أيضا   مستحقة تكون أن يمكن التي المفّصلة بالتقارير قائمة عضو دولة كل إلى

 في لة(المفص التقارير مضمونها يقابل التي) فردية اتفاقية كل بموجب الحالية التقارير بنماذج العمل

 مفصال . تقريرا   تحديدا   اإلشراف هيئات طلب  إذا أو التصديق بعد إعدادها الواجب األولى التقارير

 لمذكورةا التأخير حاالت تطرح .تقديمها في واإلخالل التقارير استالم في التأخير حاالت لمعالجة تدابير "7"

 المعنية الخبراء لجنة أمانة بصفته المكتب أمامو االجتماعيين الشركاء أمام السواء على جمة تحديات

 بالمادة مال  ع مالحظاتهم لتقديم أقل وق  االجتماعيين شركاءأمام ال يكون إذ والتوصيات. االتفاقيات بتطبيق

 ضطلعت لكي للجنة ملفاتال إعداد على المكتب قدرة من يحد التقارير استالم في التأخر أنّ  حين في ،23

 الماست يتم ال عندما ذلك، عن فضال   تقديمها. تأخر التي التقارير بحث تأجيل إلى يؤدي مما ،بأعمالها

 لتاليا العام في والقيام الدائمة التعليقات تكرار الضروري من الزمنية، المهل ضمن طلوبةالم التقارير

 معالجتها. الواجب التقارير عدد يزيد أن شأنه من ما وهو ،المتلقاة غير التقارير طلبات إرسال بإعادة

 ررتق المعايير، تطبيق لجنة رئيس نواب مع الخبراء لجنة تجريها التي السنوية المبادالت أعقاب وفي

 يف التقصير من الجسيمة الحاالت لبعض أوثق اهتماما   تولي تحوطية تدابير اتخاذ 2117 لعام دورتها في

 أساليب استعراض خالل الخبراء لجنة وقررت عاجلة". "نداءات إطالق ممارسة وترسي التقارير تقديم

 ةالخبر إلى استنادا   2117 عام في أطلقتها التي العاجلة النداءات ممارسة تعزيز ،2112 دورة في عملها

 بلدان ستة إلى عاجلة نداءات 2112 عام دورة في بالفعل اللجنة وأصدرت القرار. هذا تنفيذ من المستمدة

 ا  اعتبار الممارسة تعمم أن اللجنة وقررت سنوات. ثالث عن تقل ال لمدة األول تقريرها إرسال في  أخلّ 

 مطلوبةال التقارير استالم فيها يتم لم التي الحاالت جميع في عاجلة نداءات بإصدار المقبلة، دورتها من

 فترة لىع السابقة التعليقات تكرار سيقتصر لذلك، ونتيجة متعاقبة. سنوات ثالث لمدة 22 المادة بموجب

 على الجوهر حيث من االتفاقية تطبيق في بحث بإجراء ذلك بعد اللجنة وستقوم سنوات، ثالث أقصاها

 تطبيق استعراض يضمن مما ،تقريرا   الحكومة ترسل لم حيثما للعموم، المتاحة المعلومات أساس

 ا  نوع تعابيرال في التكرار عوسيتبّ  التقارير. تقديم دورة إطار في األقل على واحدة مرة المصدقة االتفاقيات

 التقارير: تقديم في فيها الحكومة  أخلّ  التي المرات بعدد يتصل فيما "التصعيد" من

 ؛التقرير استالم عدم اللجنة تالحظ بسيط، تكرار األولى: السنة –

 ؛التقرير استالم عدم األسف مع اللجنة تالحظ الثانية: السنة –

 إلبالغ هبشأن عاجال   نداء وتصدر التقرير استالم عدم الشديد األسف مع اللجنة تالحظ الثالثة: السنة –

 فسوف لة،المقب دورتها في اللجنة لتبحثه المناسب الوق  في تقرير تلقي عدم حالة في بأنه الحكومة

 ؛هابحوزت التي المعلومات أساس على المعني البلد في االتفاقية تطبيق بحث اللجنة تستهل

 ومةالحك تكن لم وإن حتى للعموم المتاحة المعلومات أساس على ا  بحث اللجنة تجري الرابعة: السنة –

 .ردا   أرسل  قد المعنية

  

 

المنتظمة لتقديم التقارير وأي طلبات إضافية لتقديم التقارير، وجهتها هيئات اإلشراف وضع المرفق على أساس الدورة    42

إلى بلدكم عن السنة المعنية. كما يشمل الحاالت التي قّصر فيها بلدكم عن تقديم التقارير المبسطة المطلوبة السنة السابقة. 

، التي سيرسل نموذج خاص عنها إلى بلدكم، 2112 ،وال يشمل أي تقارير مبسطة مستحقة بموجب اتفاقية العمل البحري

 حسب مقتضى الحال.
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 النهائي الموعد بعد 22 المادة بموجب المتلقاة التقارير بين أوضح بشكل زتميّ  أن أيضا   اللجنة وقررت

 هذا في اةالمتلق التقاريربين و استالمها، تأخر بسبب بحثها يؤجل قد التيو سبتمبر / أيلول 1 في المحدد

 لتقاريرا ترجمة إلى الحاجة المثال، سبيل )على أخرى مختلفة ألسباب بحثها يؤجل قد التيو النهائي الموعد

 اتقديمه تأخر التي التقارير تضع أن األمانة إلى اللجنة وأوعزت الدولية(. العمل منظمة عمل لغات إلى

 لمعلوماتبا تنوه أن اللجنة ويسر الشفافية. ألغراض ،المؤجلة" "الملفات فئة عن منفصلة خاصة فئة في

 ةمبادر إطار في اإلدارة مجلس لقرارات المتوسط المدى في المحتمل التأثير بشأن المكتب قدمها التي

 اتيقالتصد عدد تزايد استمرار ضوء في اإلشراف آلية وفعالية استدامة على لحفاظا حيث من المعايير،

 التقارير. بتقديم التزامات من عليها يترتب وما

 األساس، خطوط إلى باالستناد التقارير لتقديم المضافة القيمة تتمثل .األساس خطوط إلرساء رائد مشروع "2"

 لوماتالمع تقاسم تحسين عن فضال   أكبر وقدر أسهل وبشكل متكررة غير تقارير الحكومات تقديم في

 دةالوحي النتائج تتمثل الراهن، الوق  فيو اإلشراف. نظام سياق في الواردة االمتثال ممارسات بشأن

 تعليقات في المثارة والشواغل المسائل في 22 المادة بموجب التقارير تقديم عملية عن الناجمة الملموسة

 اتفاقية بتنفيذ ينهبع بلد قيام لكيفية األوسع والصورة .والتوصيات االتفاقيات بتطبيق المعنية الخبراء لجنة

 وتتمثل الفكرة في أن للعموم. متاحة ليس  ،المعتمدة االمتثال ممارسات ذلك في بما عليها، مصدق

 في والمدرجة 22 المادة بموجب المقدمة التقارير من االتفاقيات بتنفيذ التقيد بشأن المعلومات تستخلص

خط  وتكون بمثابة الدولية العمل لمنظمة اإللكتروني الموقع على ستتاح التي االمتثال، ملخصات جداول

  .أساس للجولة المقبلة لتقديم التقارير

 127وعلى ضوء قرار مجلس اإلدارة بتنفيذ مشروع رائد يتناول إرساء خطوط أساس بشأن االتفاقية رقم 

تشرين الثاني/ نوفمبر  –ر )تشرين األول/ أكتوب 334( من القرار المعتمد في دورته ه)7)انظر النقطة 

 ((، اتخذ المكتب التدابر التالية:2112

، كي تؤكد 2119في عام  127أن تقدم تقريرا  عن االتفاقية رقم  نيتعيجرى االتصال بالبلدان التي  )أ(

 اهتمامها بالمشاركة في المشروع الرائد.

. 127تطبيق االتفاقية رقم بشأن  22استحدث نموذج تقرير أساس إلكتروني بموجب المادة  )ب(

إلى البلدان المعنية مرفقا  بطلب التقارير عن  22وسيرسل مشروع التقرير األساس بموجب المادة 

. وحيثما تكون البلدان المعنية قد صدق  على صكوك السالمة والصحة المهنيتين 2119عام 

الصكوك المعنية. المحدثة األخرى، سيجري إعداد مشروع تقرير أساس موضوعي موحد ليشمل 

وسيتضمن المعلومات المتاحة للمكتب بشأن التدابير المتخذة لتطبيق االتفاقية )أو االتفاقيات( 

ريرها السابقة بموجب المادة االمعنية، بما في ذلك المعلومات التي قدمتها الحكومة المعنية في تق

قات على ت تعليريات قد أصدوالتوص تبتطبيق االتفاقيا ةن لجنة الخبراء المعنيويثما تكح. و22

إحاالت  22بموجب المادة  تطبيق االتفاقية )أو االتفاقيات( المعنية، يشمل مشروع التقرير األساس

. ويتوقع من الحكومة أن تصادق على NORMLEXلى تلك التعليقات في قاعدة البيانات مشتركة إ

وأن ترّد على تعليقات لجنة  22المعلومات الواردة في مشروع تقرير األساس بموجب المادة 

حلول إلى المكتب ب 22ائي بموجب المادة الخبراء المعلّقة. ويتعين إرسال تقرير األساس النه

أيلول/ سبتمبر على أبعد تقدير، وفقا  لإلجراء القائم )تقديم التقارير خارج شبكة االنترن (.  1

وستنشر  2119ت في دورتها في عام بتطبيق االتفاقيات والتوصيا ةوستبحثه لجنة الخبراء المعني

 نتائج بحث لجنة الخبراء وفقا  لإلجراء القائم )مالحظة و/أو طلب مباشر، حسب مقتضى الحال(.

ن أن تقّدم مالحظات الشركاء االجتماعيين وردود الحكومة، في إطار كسة المرعية، يمراموفقا  للم )ج(

 ة إلى المكتب.أو بإرسالها مباشر 22تقرير األساس بموجب المادة 

، استخالص 2121تتمثل السمة الجديدة في أنه سيكون من الممكن، اعتبارا  من أوائل عام  )د(

، وعرضها في جداول 22من التقارير بموجب المادة  127المعلومات عن التقيد بتنفيذ االتفاقية رقم 

االنترن . كما يمكن أن على  ةالعمل الدولي ةتاحتها على موقع منظمتثال الموجزة التي يمكن إاالم

إذا تقرر أنه ينبغي إتاحة هذه  نتتضمن خطوط األساس أي مالحظات قّدمها الشركاء االجتماعيو

المالحظات للعموم. وحيثما تكون لجنة الخبراء قد أصدرت تعليقات على تطبيق االتفاقية المعنية، 

  .NORMLEX اناتالبي قاعدة في التعليقات تلك إلى مشتركة ةإحال األساس خط يتضمن

 وبعد تقييم أولي للمشروع الرائد، يمكن التفكير في تطبيقه على بعض المواضيع األخرى أو عليها جميعا .
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 هوج على ذلك شأن ومن أعاله. المبين النحو على المتخذة الحوسبة بإجراءات المبادرة هذه ربطوسوف ت

)انظر بصورة خاصة الصلة مع  سهولة أكثر المقدمة المعلومات تحديث عملية يجعل أن الخصوص

 إلى منتظمة محّدثة معلومات توفير في المكتب سيستمر كما ." أعاله(2اإلبالغ اإللكتروني في النقطة "

 الرائد. المشروع هذا تطور بشأن اإلدارة مجلس

 المنظمات مع المعلومات تقاسم 3-2

 )مثل خرىاأل الدولية المنظمات مع المعايير تنفيذ على اإلشراف في والتعاون التبادل عمليات المكتب سيواصل .53

 وشباط/ يناير الثاني/ كانون مشاورات خالل عنها اإلعراب جرى التي اآلراء إلى واستنادا   أوروبا(. مجلس

 المثال، سبيل وعلى األخرى. الدولية المنظمات مع للمعلومات منتظما   تبادال   المكتب يواصل ،2117 فبراير

 لميدانا في والتنمية التعاون منظمة تديرها التي فعالة، دولية قواعد وضع أجل من الشراكة في المكتب يشارك

 هاوهيئات الدولية المنظمات بين فيما الجماعي العمل لتدعيم طوعية منصة الشراكة هذه وتوفر االقتصادي.

 المطاف، ةنهاي وفي الموضوعي. نطاقها عن النظر بصرف الدولية، القواعد وتأثير وفعالية جودة لتعزيز المكونة

 وعلى لية،الدو القواعد في المحلية والتشريعية التنظيمية الجهات بين الثقة من مزيد بناء على العمل هذا يساعد

 الوطنية. التشريعات في الجيدة النوعية ذات الدولية للصكوك أكبر استيعاب دعم

( قد رّحب بقرار 2112تشرين الثاني/ نوفمبر  -)تشرين األول/ أكتوبر  334وكان مجلس اإلدارة في دورته  .54

اإلنمائية  ةاألمم المتحدبعنوان "إعادة تنظيم منظومة  2112الجمعية العامة لألمم المتحدة الصادر في أيار/ مايو 

ة األنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظوم في سياق االستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة

". ويقدم تقرير مستقل معروض على مجلس اإلدارة معلومات (A/RES/72/279)األمم المتحدة من أجل التنمية 

محدثة وخطة عمل تتناول مختلف جوانب تنفيذ إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية بما في ذلك االنعكاسات 

 47ة العمل الدولية المعياري واإلشرافي.بالنسبة إلى نشاط منظم

على السواء على آلية  االنعكاسات من عدد اإلنمائية، المتحدة األمم منظومة تنظيم إلعادة يكون أن المتوقع ومن .55

 :وعلى تعزيز نظام اإلشراف المعايير استعراض

 ةالمؤسس هي الدولية العمل منظمةال يمكن تحقيق التنمية المستدامة ما لم تتحقق العدالة االجتماعية. و )أ(

 ئقالال والعمل بحرية" والمختارة والمنتجة الكاملة "العمالة فتعرّ  عالميا   مقبولة معايير على المؤتمنة

 العمل ةلمنظم المعياري النشاط يؤدي ذلك، من وانطالقا   المستدامة. التنمية لتحقيق وغاية كوسيلة للجميع

 عامل المستدامة التنمية خطة حول اتنظيمه المعاد اإلنمائية المتحدة األمم منظومة في مركزيا   دورا   الدولية

ولقد سعى األمين العام لألمم المتحدة إلى إعطاء تطمينات بأن "جميع كيانات  الحقوق. على القائمة 2131

وق  في ال]منظومة األمم المتحدة اإلنمائية[ هي في أفضل وضع للوفاء تماما  بالوالية المسندة لكل منها، و

 42ذاته لتحقيق أثر أكبر على صعيد المنظومة".

ال بد لمعايير العمل الدولية من أن تسبغ قيمة مضافة على تعريف العمل الالئق بوصفه وسيلة وغاية  )ب(

لتحقيق التنمية المستدامة. وإلضافة هذه القيمة، ينبغي لعملية وضع المعايير في حد ذاتها أن تتجاوب مع 

حاجة يبيّن ال وهذا ما .يرة في عالم العمل وحماية العمال وتلبية احتياجات المنشآت المستدامةاألنماط المتغ

آلية استعراض المعايير ووضع جدول أعمال المؤتمر في الوق   الصادرة عن إلى االتساق بين التوصيات

 .ير الباليةالمناسب فيما يخص سد الثغرات التنظيمية بواسطة صكوك جديدة ومراجعة وإلغاء المعاي

  

 

 .GB.335/INS/10الوثيقة    47

 .2112تشرين الثاني/ نوفمبر  7رسالة األمين العام لألمم المتحدة إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي، مؤرخة    42
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 ةالدولي العمل معاييرالتصديق على  تعزيز في ومسؤوليتها الدولية العمل منظمة والية فيما يخص )ج(

األمم  ةكيانات منظوم واالمتثال لها، تجدر اإلشارة على أن الجمعية العامة لألمم المتحدة ناشدت جميع

ن بينها: "تقديم المساعدة إلى البلدان من خالل تقديم الدعم مالمتحدة اإلنمائية للقيام بعدد من المهام، 

المعياري، حسب االقتضاء، في سياق األنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة األمم المتحدة من أجل 

 معياري، ودعم 51متكاملة سياسية مشورة لتعزيز اإلنمائية المتحدة األمم منظومة تنظيم إعادةو 49التنمية".

 الذي اإلشرافي العمل أثر لتحسين وفرصة المبذولة الجهود لتسريع ا  حافز السواء على تكونينبغي أن 

 لمتعلقةا تائجلنا إدماج أجل: من هتمامالا من المزيد إيالء ميلز وفسو الدولية. العمل منظمة به تضطلع

 ألمما عمل وأطر لالئقا للعمل لقطريةا مجالبرا في ليةولدا لعملا معايير على افإلشربالتصديق وا

توصيات الفريق العامل المعني بآلية استعراض  إلنفاذ لتقنيةا رةلمشوا سيما ال ،إلنمائيةا ةللمساعد ةلمتحدا

 تعزيز يف المساعدة اف؛إلشرا هيئات المعايير فيما يتصل بالتصديق على االتفاقيات المحدثة وتعليقات

ويتعين إيالء اهتمام خاص إلى  االستعراض. قيد مسائلال بشأن اإلشراف هيئات مع الثالثية المشاورات

أن يدرج في التحليالت القطرية المشتركة لألمم المتحدة، مواءمة الجهود اإلنمائية مع المعايير الدولية 

الت التحلي واألطر المعيارية، بما فيها معايير العمل الدولية. وهذا مهم بشكل خاص نظرا  إلى أن القصد من

 ىحت ذلك، ومعن تستنير بها أولويات أطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية. القطرية المذكورة هو أ

 نمائية،اإل للمساعدة المتحدة األمم عمل إطار في كأولويات متجلية بالمعايير المتعلقة الجوانب تكن لم وإن

 قيتعل فيما التقنية المساعدة تقديم ذلك في بما اإلشراف، نظام خدمة الدولية العمل منظمة ستواصل

 اإلشراف. هيئات عن الصادرة والتوصيات بالتعليقات

 موعةمج وتقديم تصميم في الدولية العمل منظمة مشاركة في ،لهذا الجهد المترافقة التدابير أحد يتمثل )د(

 الدولي يبالتدر مركز مع بالتعاون لألمم المتحدة المقيمين المنسقين من الجديد للجيل است حدث  تدريبية

 ملالع ببرنامج مستنيرين ودراية اطالع على المقيمون المنسقون يكونبهدف ضمان أن  تورينو، في

 إليه. تستند الذي األساس بوصفها الدولية العمل ومعايير الالئق

 وقلحقالسامية  المتحدة األمم مفوضيةمكتب  مع المشاورات من سلسلة في الدولية العمل منظمة تشارك (ه)

 متكاملة،ال السياسات لدعم العمل بمعايير الخاص البعد تعزيز بهدف األخرى المتحدة األمم وهيئات اإلنسان

 تنظيمها. المعاد اإلنمائية المتحدة األمم منظومة القطري المستوى على تتيحه سوف الذي

 والتنفيذ التوعية :2 التركيز مجال

 اإلشراف هيئات من واضحة توصيات 2-1

 األعضاء للدول عملية إرشادات توفر وأن واضحة اإلشراف هيئات عن الصادرة التوصيات تكون أن ينبغي .56

ويقتضي الوضوح عرضا  محدثا  وسهل الفهم لقضايا االمتثال وصياغة توصيات قابلة  فعاليتها. تعزيز أجل من

خرى تعزز ر أويمكن لتدابيللتطبيق تترك حيزا  كافيا  للحكومات عندما تبحث في سبل ووسائل تحقيق االمتثال. 

شفافية ومن ثم وضوح التعليقات، أن تشمل تعليقات مشتركة اإلحاالت عن طريق إدراج روابط فوقية في النسخة 

اإللكترونية للتعليقات الصادرة عن لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات ولجنة الحرية النقابية. 

 خالل اإلشراف هيئات مع الهدف هذا تحقيق على العملب األمانة، بدور اضطالعه إطار في المكتب ويقوم

 عملها. أساليب استعراض مواصلة

  

 

الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية الشامل قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن االستعراض    49

)ب(. ويجدر التذكير بأن 21الفقرة  ،A/RES/71/243التي تضطلع بها منظومة األمم المتحدة من أجل التنمية، القرار 

 ،A/RES/72/279رقم  ةفي قرار الجمعية العامة لألمم المتحد إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية كما وردت

 تجري في سياق االستعراض الشامل.

)أ( من 21يشار إلى وظيفة منظومة األمم المتحدة اإلنمائية هذه على نحو مستقل وإنما يشار إليها تحديدا  في الفقرة    51

 .A/RES/71/243ة الوثيق

https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
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الحاالت  مناقشة تحسين ،واستفاضة اكتماال   رکثأ ريرتق يتيح إذ ل:لتفاصيا بحسا علی وحضولا يأتي الأ بيجو .57

 تلالتفاقيا للفعاا قبيطلتا إلى لمفضيةا ربيدالتا بشأن نةولمکا تللهيئا لفضأ إرشادات وتقديم المؤتمر لجنة في

 العرض يف الوضوح تحقيق والسيما للقراءة سهولة أكثر التقرير لجعل تدابير ت تََّخذ السياق، هذا وفي دقة.لمصا

 يعطى أثيرت أي برصد تسمح بحيث الكفاية فيه بما محددة التوصيات تكون أن وينبغي المثارة. للمسائل محّدثال

 لها.

 صدرالمعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات،  خبراءال لجنة عمل بأساليب المعنية الفرعية اللجنة وستواصل .58

 معاييرال تطبيق لجنة رئيس ونواب الخبراء لجنة مع باالشتراك واستعراضها التوصيات في الوضوح مسألة

وبمناسبة انعقاد آخر دورة مشترك للجنة الخبراء ونواب الرئيس،  الخبراء. للجنة الخاصة السنوية الدورة بمناسبة

 تضابا  واقر دقة االستمرار في اعتماد تحسينات تدريجية إلصدار تعليقات أكث ةبضرورالخبراء  ةأقّرت لجن

ل فهما . وليس هذا األمر ضروريا  إلعطاء إرشادات واضحة للحكومات فحسب، بل هو ضروري كذلك وأسه

راءاته لتقييم قا  في إجءات المتابعة والمساعدة التقنية التي يقدمها المكتب والبقاء في الوق  ذاته متسلتسهيل إجرا

وعلّق  لجنة الخبراء أيضا  أهمية كبرى على وضوح معايير التمييز بين المالحظات والطلبات  51االمتثال.

ر ليقين القانوني عبر الزمن في ضوء تطوالمباشرة بغية ضمان اإلطاللة والشفافية واالتساق في عمل اللجنة وا

ئبا التي قدمها نا الواجب للمقترحات عضوية اللجنة وممارساتها. وأعرب  اللجنة عن استعدادها إليالء االعتبار

 52الرئيس في المناقشات المقبلة لضمان مشاركة ثالثية مالئمة في تعليقات اإلشراف.

 الوطني المستوى على النظامية المتابعة 2-2

 اهتمامهما عن العمال ومجموعة العمل أصحاب مجموعة أعرب  ،2115 عام في صادر مشترك إعالن في .59

 ككل. دوليةال العمل منظمة مستوى أيضا   يشمل بل الوطني المستوى على يقتصر ال وشفاف متسق متابعة بنظام

 أفضل تنسيق إلى حتاجت األخرى الدولية العمل منظمة ماتوالتزا اإلشراف هيئات عمل أن المجموعتان ورأت

 عمللل القطرية والبرامج التقنية المساعدة مثل التدخالت من متنوعة طائفة خالل من القطري المستوى على

 الثالثية. واالجتماعات المباشرة االتصال وبعثات الالئق

 .2 للنتيجة حصيلة أهم هوو ،2119-2112 للفترة والميزانية البرنامج مقترحات في االقتراح هذا ذإنفا وجرى .61

 نهج وضع خالل من االمتثال لزيادة الدولية العمل لمنظمة هيكلية أكثر تدخالت تشجيع في المكتب بدأ ،ثم ومن

 هام حضور لديها التي انلبلدا ةمساعد هو والهدف الرائدة. البلدان من عدد في المعايير لترويج استراتيجي

 لمعاييرا زتعز تيجيةاسترا ضعو مع باالقتران بالمعايير رتبطةلما ألنشطةا من ومجموعة ليةولدا لعملا لمنظمة

 للعمل يةلقطرا امجلبرا دورات من عددا   تشمل ةفتر ىمد على بالتاليو ،2131 معا حتى تمتد ةفتر ىمد على

 صديقالت والميزانية: البرنامج في حاليا   الموجودةو بالمعايير المرتبطة النتائج من لكاملا لطيفا وتضم ،لالئقا

 آليةب لمعنيا الثالثي العامل الفريق لتوصيات واالستجابة اإلشراف( هيئات تعليقات إنفاذ )السيما والتطبيق

 اركةالمش أجل من االجتماعيين الشركاء قدرات وبناء التقارير تقديم بالتزامات والوفاء المعايير استعراض

تنام وباالستناد إلى هذه الخلفية، طلب  حكومة في الوطني. المستوى على بالمعايير المرتبطة األنشطة في الفعالة

المساعدة من المكتب لوضع خارطة طريق تحدد أهداف التصديق والتطبيق التي يتعين تحقيقها بحلول 

 .2119قيق أول نتائج ملموسة في المجالين المذكورين، في عام ح. ويتوقع ت2131 عام

  ه()2 الفقرتين في الواردة اإلمكانيات في النظر 2-3
 12 المادة من )د(2و

 لنظام المالزمة لالحتياجات تستجيب أساسية دستورية أحكاما   19 المادة من )د(2و )ه(5 الفقرتان تشكل .61

 يير.المعا بوضع الصلة ذات المؤتمر قرارات إنفاذب األعضاء الدول واللتزام الدولية العمل منظمة في اإلشراف

 على لبلدانا تشجيع االتفاقيات؛ على التصديق تعزيز فيها: بما مختلفة، أغراض لتلبية األحكام هذه أ دخل  قدو

 التي كوكالص إلنفاذ البلدان تبذلها التي بالجهود االعتراف السواء؛ على واالتفاقيات التوصيات أهداف تحقيق

 إزالة في مفيدة تكون أن يمكن التي التقنية المساعدة تحديد عليها؛ التصديق غياب في حتى المؤتمر، يعتمدها

 المرتبطة ليةالمستقب األنشطة لتنوير المعايير تقييم ؛المعنية االتفاقيات على التصديق أمام وحةالمطر العقبات

 المعايير. بوضع

 

تقرير لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات، التقرير الثالث )الجزء ألف(، مؤتمر العمل الدولي، الدورة    51

 .25، الفقرة 2119، 112

 .27المرجع نفسه، الفقرة    52
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 من االجتماعية بالعدالة قدما   الدفع بشأن 2112 لعام قراره عن ملموسة إجراءات المؤتمر اتخاذ طلب وانبثق .62

 المناقشات بين وفعالة مالئمة روابط وجود ضمان" إلى الدولية العمل منظمة مؤتمرال ودعا الالئق. العمل خالل

 من )د(2و )ه(5 للفقرتين أفضل استخدام خيارات استكشاف ذلك في بما المعايير، مبادرة ونتائج المتكررة

 تقديم في األعضاء الدول على الواقعة االلتزامات زيادة دون الدولية، العمل منظمة دستور من 19 المادة

 ةوالمناقش العامة االستقصائية الدراسات تؤدي أن لضمان مناسبة طرائق اعتماد ذلك ويشمل  53التقارير".

 54المتكررة. المناقشات في اإلسهام إلى المعايير، تطبيق لجنة في بها المتعلقة

  العامة االستقصائية الدراسات تصميم في للنظر خيارات 8-2-0
 ومتابعتها وإعدادها

 بالدراسات رئيسية وبصورة األول المقام في 19 لمادةا استخدام تعزيز على تركز التي المقترحات ترتبط .63

 .ابعتهاومت وإعدادها العامة االستقصائية الدراسات بتصميم المتعلقة اإلجراءات سيما وال العامة، االستقصائية

 19 المادة من )د(2و )ه(5 الفقرتين وإجراءات أحكام قيمة من حد أقصى إلى لالستفادة طرائق تبيّن وهي

 قالتصدي خالل من السيما الدولية، العمل لمنظمة االستراتيجية األهداف تحقيق على األعضاء الدول ومساعدة

 وتنفيذها. المعايير على

م ل أفكارا   أو )+( الحالية الممارسة من جزءا   بعضها ويشّكل أدناه. الجدول في مبيّنة مختلفة أفكار رح ط   قدو .64

 )؟(. التطبيق قيد هي أو (بعد) فيها ينظر لم أفكارا   أو (-)ت بَّ  

 مقترحة خيارات

 
  

 

 "ممكن أفضل استخداملى "إلحاجة االجتماعية على الة العدن اعالإمتابعة من القرار. تؤكد  1-15الفقرة الفرعية    53

من الوفاء بواليتها. ويمكن أن يشمل  المنظمةكافة وسائل العمل المكرسة في دستور منظمة العمل الدولية، حتى تتمكن ل

، دون زيادة االلتزامات الواقعة على الدول 19()د( من المادة 2و)ه( ()5ذلك تكييف الطرائق القائمة لتطبيق الفقرتين )

األعضاء في تقديم التقارير. ومن حيث الممارسة، ركز تكييف هذه الطرائق على الترتيبات الخاصة بالدراسات 

 لجنة تطبيق المعايير لضمان التنسيق مع المناقشات المتكررة. فياالستقصائية العامة ومناقشتها 

 ب( من القرار.)2-15الفقرة الفرعية    54

التصميم

)+(االستبيان " 9"الموضوع والصكوك المشمولة؛ " 0: "مواصلة المناقشة المزدوجة في مجلس اإلدارة بشأن•

(؟)إدراج المعلومات المستقاة من فريق العمل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير، في عملية اختيار الموضوع •

)+( مشاركة مختلف اإلدارات التقنية المعنية والميدان –دعم المكتب •

)+(استعراض تصميم األسئلة مع مراعاة الهدف االستراتيجي للمناقشة المتكررة الالحقة •

)+(االستبيان " 9"الموضوع والصكوك المشمولة؛ " 0: "مواصلة المناقشة المزدوجة في مجلس اإلدارة بشأن•

(؟)إدراج المعلومات المستقاة من فريق العمل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير، في عملية اختيار الموضوع •

)+( مشاركة مختلف اإلدارات التقنية المعنية والميدان –دعم المكتب •

)+(استعراض تصميم األسئلة مع مراعاة الهدف االستراتيجي للمناقشة المتكررة الالحقة •

اإلعداد

)+(استخدام الهياكل الميدانية لتحسين كمية ونوعية الردود المتلقاة •

(؟)الحوسبة وتقديم التقارير إلكترونياً لتسهيل استالم المدخالت من الهيئات المكونة ومعالجة المعلومات •

مع نواب رئيس لجنة دعوة لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات إلى النظر في اتخاذ مزيد من التدابير، من قبيل اجتماع•
(؟)تطبيق المعايير بهدف إعداد المناقشة ضمن اللجنة 

)+(استخدام الهياكل الميدانية لتحسين كمية ونوعية الردود المتلقاة •

(؟)الحوسبة وتقديم التقارير إلكترونياً لتسهيل استالم المدخالت من الهيئات المكونة ومعالجة المعلومات •

مع نواب رئيس لجنة دعوة لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات إلى النظر في اتخاذ مزيد من التدابير، من قبيل اجتماع•
(؟)تطبيق المعايير بهدف إعداد المناقشة ضمن اللجنة 

المناقشة 
والمتابعة

شة الجوهرية من قبيل دعم الخبراء واالستخدام األمثل للوقت المخصص للمناق–النظر في الطرائق : مناقشة لجنة تطبيق المعايير•
( -)وتعزيز إعداد االستنتاجات 

سبيل المثال، دعوة على–نوفمبر لتعزيز المتابعة وتشجيع التصديق والتنفيذ / إدراج بند دائم في دورة تشرين الثاني: مجلس اإلدارة•
(-)البلدان إلى تقديم خبراتها أو اعتماد خطة عمل 

(؟)اإلدماج في نشاط منظمة العمل الدولية وبرامج التعاون مع الدول األعضاء، السيما من خالل البرامج القطرية للعمل الالئق •

مل الدولي تزويد فريق العمل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير ومؤتمر الع: تعزيز اإلدماج في اإلجراءات األخرى، مثالً •
(+)بالمعلومات من أجل المناقشة المتكررة في العام التالي؛ التوعية من جانب األخصائيين الميدانيين، وما إلى ذلك 

شة الجوهرية من قبيل دعم الخبراء واالستخدام األمثل للوقت المخصص للمناق–النظر في الطرائق : مناقشة لجنة تطبيق المعايير•
( -)وتعزيز إعداد االستنتاجات 

سبيل المثال، دعوة على–نوفمبر لتعزيز المتابعة وتشجيع التصديق والتنفيذ / إدراج بند دائم في دورة تشرين الثاني: مجلس اإلدارة•
(-)البلدان إلى تقديم خبراتها أو اعتماد خطة عمل 

(؟)اإلدماج في نشاط منظمة العمل الدولية وبرامج التعاون مع الدول األعضاء، السيما من خالل البرامج القطرية للعمل الالئق •

مل الدولي تزويد فريق العمل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير ومؤتمر الع: تعزيز اإلدماج في اإلجراءات األخرى، مثالً •
(+)بالمعلومات من أجل المناقشة المتكررة في العام التالي؛ التوعية من جانب األخصائيين الميدانيين، وما إلى ذلك 
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 دورتها في ،والتوصيات االتفاقيات بتطبيق المعنية الخبراء لجنة عمل بأساليب المعنية الفرعية اللجنة وأول  .65

 تحقيق بهدف مقترحات تقديم اإلدارة مجلس لطلب خاصة أهمية ،2112 نوفمبر الثاني/ تشرين في المنعقدة

 تقديم تحسين إلى الرامية تدابيرال سيما الو ر،لدستوا من 19 المادة من )د( 2و (ه) 5 للفقرتين األمثل االستخدام

 قيمتها نم تستفيد المكونة الهيئات يجعل ونسق االستخدام سهل نهج ضمان بغية العامة، االستقصائية الدراسات

 يغةص في العامة االستقصائية الدراسة تقديم إلى األمانة تسعى، اللجنة   بناء على إيعاز منو حد. أقصى إلى

 لضوءا يسلط تنفيذا   موجزا   العام هذا في العامة االستقصائية الدراسة تقدم . وفي الواقع،2121بحلول عام  منقحة

 دةالستفاا مع لعامةا قصائيةالستا راساتالد في لنظرل مختلفة قئطرا يضا أ للجنةا تناقشو البارزة. النقاط على

 .تماولمعلا جياولوتکن لمجا في يةرلجاا ناتلتحسيا من ذلك وغير الوثائق إلدارة اإللكتروني النظام نم لکاملةا

 متقدي تسهل أن شأنها من إلكترونية أساس خطوط إلقامة الرائد المشروع لمناقشة فرصة للجنة أتيح  كما

 بهذا خاص بشكل مهتمين الخبراء وكان االمتثال. ممارسات بشأن المعلومات وتقاسم هاتقارير الحكومات

 كثب. عن تطوره متابعة يواصلون وسوف المشروع

 02 للمادة األخرى المحتملة االستخدامات 8-2-9

 اإلرشادات من المزيد وي لتمس .19 للمادة أخرى محتملة استخدامات يستكشف أن للمكتب يمكن الثانية، الحالة في .66

 المادة من )د(2و )ه(5 الفقرتين الستخدام إضافية مقترحات يعد أن للمكتب ينبغي كان إذا ما معرفة مسألة بشأن

، بهدف مناقشتها في دورة مجلس اإلدارة األحكام هذه أغراض االعتبار بعين األخذ مع أفضل، استخداما   19

 .2119تشرين الثاني/ نوفمبر  -ن األول/ أكتوبر يفي تشر

 ثيالثال العامل الفريق لتوصيات اإلجراءات المتخدة بشأن لمتابعة 19 المادة استخدام يستكشف أن للمكتب ويمكن .67

 على الالحقة رةالمتكر للمناقشة يتسنى حتى النقض أو بالتصديق يتعلق فيما المعايير استعراض بآلية المعني

 لهذه الواجب إعطاؤه باألثر يتعلق فيما األعضاء الدول الحتياجات أكبر بفعالية تستجيب أن المثال، سبيل

وإذا أخذنا صكوك السالمة والصحة المهنيتين مثاال   لية.ولدا لعملا لمنظمة منسق إجراء لخال من تلتوصياا

 على ذلك، يمكن برمجة هذه المبادرة على النحو التالي:

 المثال :2الجدول 

المعني بآلية استعراض المعايير استعراض صكوك السالمة يستكمل الفريق العامل التكوين  0السنة 
 والصحة المهنيتين في برنامج العمل األولي

 02يختار مجلس اإلدارة هذه الصكوك وتوصيات الفريق العامل من أجل المتابعة بموجب المادة  9السنة 
 لجميع الدول غير المصدقة على الصكوك المحدثة للسالمة والصحة المهنيتين

 9102اإلدارة على نموذج التقرير، ويدعو إلى تقديم المعلومات بحلول شباط/ فبراير  مجلس يوافق 2السنة 

باالستناد إلى المعلومات األساس المتلقاة، بهدف تنوير  02يجمع المكتب التقرير بموجب المادة  8السنة 
 لعاملة(المناقشة المتكررة التالية بشأن الحماية االجتماعية )حماية اليد ا

  الدولية العمل منظمة إعالن متابعة بموجب السنوي االستعراض 8-2-2
 العمل في األساسية والحقوق المبادئ بشأن

 والحقوق المبادئ بشأن الثانية المتكررة المناقشة يخص فيما 2117 لعام المؤتمر واستنتاجات قرار شمل .68

 ادئوالمب الحقوق بشأن الدولية العمل منظمة إلعالن السنوية المتابعة تكون أن إلى دعوة العمل، في األساسية

 55.بيانا   وأكثر مناال   أسهل العمل في األساسية

 استخدامب اإلنترن  شبكة عبر التقارير تقديم خيار تجريبي أساس على األعضاء الدول م نح  ،2117 عام وفي .69

 تفضيل وجود حال في نفسه الوق  في PDF بصيغة التقارير نماذج تقاسم جرى حين في إلكتروني، استبيان أداة

 األعضاء لدولا تقديم عملية تسهيل بهدف التجريبي البرنامج وأ طلق مطبوعة. نسخة في التقارير تقديم لمواصلة

 التحليل. من مزيد إجراء بهدف المتلقاة الردود تجميع وتمكين تقاريرها

 

 )د(.4، الفقرة 2117، 112، مؤتمر العمل الدولي، الدورة 1-11رقم  محضر األعمال المؤق    55

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/106/committees/rights-at-work/WCMS_558474/lang--ar/index.htm
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 داةأل وكان .اإلنترن  شبكة عبر التقارير تقديم إمكانية المعنية الحكومات، منح  2112 عام في أخرى، ومرة .71

 ماعيين.االجت الشركاء على التقرير مشروع لتوزيع الضرورية السمات اإلنترن  شبكة على التقارير تقديم

 في 77 نسبة بلغ بإجمالي اإلنترن ، شبكة على التقارير تقديم نموذج األعضاء الدول من دولة 53 واستخدم 

 اعتبارات وترد .2117بعام  مقارنة المائة في 12 بنسبة زيادة ذلك ويمثل .المتلقاة الردود جموعم من المائة

 .GB.335/INS/4 الوثيقة في الصدد هذا في أخرى

 عملها ألساليب اإلشراف هيئات استعراض

 لجنة المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير

 لحاديةا للمرة المعايير بتطبيق المعنية المؤتمر لجنة عمل أساليب بشأن رسمية غير ثالثية مشاورات جرت .71

 األول/ )تشرين 322 دورته في اإلدارة مجلس قرر وعليه، .2111 إلى 2112 يونيه حزيران/ من ةعشر

 إلى يقدمها توصيات إلعداد سميةر غير ثالثية وراتمشا إطالق إعادة (2114 نوفمبر الثاني/ تشرين - أكتوبر

 درةمبا نبشأ دارةإلا مجلس هاتخذا لتيا اراتلقرا قسيا في ،(2115 مارس آذار/) اإلدارة لمجلس 323 الدورة

 تشرين 3 في المعايير تطبيق لجنة عمل أساليب بشأن رسمية غير الثيةث مشاورات آخر وأجري  .52لمعاييرا

 .2112 نوفمبر الثاني/

 طبيقت لجنة عمل ألساليب المستمر التحسين في فائدتها تثب  الرسمية غير الثالثية المشاورات زال  وما .72

 اإلرشادات إلى واستنادا   مرات. س  رسمية غير مشاورات أجري  ،2112 عام إلى 2112 عام ومن المعايير.

 التالية: التحسينات تنفيذ يجري الرسمية، غير الثالثية المشاورات عن المنبثقة

 ينالمسجل المتحدثين قائمةعرض و المندوبين لمداخالت زمنية مهل تحديد مع للوق  فعالية أكثر إدارة ■

 القاعة. في الشاشات على

 النهائي االختيار خاللها من يجري التي الطريقة عن مفصلة معلومات D.1 الوثيقة توفر أن في النظر ■

 دونو اإلقليمي التوازن حيث من المثال سبيل على تحسينات، إلى دعا البعض أن من الرغم على للحاالت،

 المكتب وافق ،D.1 الوثيقة في عليها المنصوص المعايير إطاللة ولزيادة المختارة. الحاالت بين اإلقليمي

 طويلة ائمةق تتاح حين اإلنترن  شبكة على المعايير تطبيق لجنة صفحة على خاص قسم في نشرها على

 الحاالت. من

 للمؤتمر 117 الدورة انعقاد منذ ومتابعتها واعتمادها االستنتاجات بإعداد المتعلقة التدابير نفاذ بدأ ■

 تقديم ا  أيض ينبغي الرئيس؛ في الوق  الذي يتلوها شاشة على االستنتاجات تعرض أن ينبغي (:2112)

 أخذ في الحق المعنيين الحكوميين وللممثلين المعني. الحكومة لممثل االستنتاجات عن مطبوعة نسخة

 رأتق حتى االنتظار عن عوضا   ،بلد كل منهم بحالة المتعلقة االستنتاجات اعتماد بعد مباشرة الكلمة

 .وتعتمد الفردية الحاالت بجميع المتعلقة االستنتاجات

 الدراسة شةلمناق إضافي وق  حتاي   بحيث المعايير تطبيق للجنة العامة للمناقشات المخصص الوق  خفض ■

 الدراسة بشأن المناقشة في المساهمة إلى خبراء دعوة باقتراح يتعلق وفيما العامة. االستقصائية

 والمؤتمر، بالمكتب منوطة العامة المناقشة لدعم الالزمة الخبرة أن االجتماع اعتبر ،57العامة االستقصائية

 ءإجرا يمكن ذلك، ورغم استثنائية. ظروف في إال مالئما   يكون لن الخارجيين الخبراء إلى اللجوء وأن

 البند. هذا بشأن المناقشات من المزيد

  

 

 (.3) 219، الفقرة GB.322/PVالوثيقة    52

 .31لمؤتمر العمل الدولي، الفقرة  117 ، للدورة9A(Rev.)محضر األعمال المؤق     57

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_341702.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_631794.pdf
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 األعضاء الدول تقيد في الجسيم اإلخالل حاالت لمعالجة ومستدامة منسقة تدابير اتخاذ إلى حاجةال ■

 زمنية لفتراتو إلكترونيا   التقارير تقديم اعتماد المفيد من وسيكون التقارير. بتقديم المتعلقة بالتزاماتها

 تعراضاس بآلية المعني الثالثي العامل الفريق عمل يساعد أن المتوقع ومن مبّسطة، ريراتق وبنماذج أطول

 داءات"للن إجراء باستحداث الخبراء لجنة قرار اتسمو التقارير. تقديم عبء من التخفيف في المعايير

 في تشرع قد الخبراء لجنة بأن الحكومات إبالغ وسيجري مهم، قرار بأنه معينة حاالت في العاجلة"

 ودهجه المكتب سيواصل كما التقارير. تقديم في اإلخالل استمرار حالة في حتى مسألةأي  جوهر دراسة

 المعنية. البلدان إلى التقنية المساعدة تقديم خالل من ذلك في بما الحكومات، لدعم

 سيجري كما حرفي. أعمال كمحضر المعايير تطبيق لجنة تقرير من الثاني الجزء إعداد يجري سوف ■

الذي يصدر  موجزال محضرال عن عوضا   حرفي أعمال محضر صيغة في التقرير من أخرى أجزاء إعداد

 حددةم ونتائج الفردية الحاالت بشأن واالستنتاجات المناقشات نتائج إدراج جانب إلى ،في الوق  الراهن

 يف للمناقشات الحرفية األعمال محاضر وإدراج المعايير تطبيق لجنة تقرير من األول الجزء في أخرى

 تحقيق إلى يؤديأن  حرفيأعمال  محضر إعداد من شأن أن داخلي ستعراضا بيّنو منه. الثاني الجزء

 ،اإلشراف نظام جوانب تعزيز نحو الموارد توجيهب سيسمح مما والتكاليف، الوق  حيث من جمة وفورات

 لحرفيا المحضر على تعديالت إجراء ويمكن القطري. المستوى على التقنية المساعدة بتوفير سيما وال

 من مزيد موضوع الثانيالجزء و األول الجزء وهيكل محتوى مسألة تزال وال أخطاء. وجود حالة في

 ذاته. االجتماع في والتفكير المشاورات

االجتماع المقبل للمشاورات الثالثية غير الرسمية بشأن أساليب عمل لجنة تطبيق المعايير، خالل الدورة وسيعقد  .73

تقرير  جزاءأ(. وسيناقش مسائل عدة من بينها: اقتراح بإصدار جميع 2119 لمجلس اإلدارة )آذار/ مارس 335

يق إلبراز إنجازات لجنة تطب بالمئويةلجنة تطبيق المعايير في شكل محاضر أعمال حرفية؛ ترتيبات خاصة 

ى أن تقدم إل الطويلة بالحاالت الفردية المحتملة، ةالمعايير وتأثيرها؛ اقتراح لدعوة الحكومات الواردة على القائم

أي معلومات محدثة عن التطبيق، خالل أسبوعين أو ثالثة أسابيع قبل المؤتمر؛ مسألة المشاركة في المشاورات 

 الثالثية غير الرسمية بشأن أساليب العمل.

 لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات

 عملها، ساليبأ تحسين مواصلة بشأن والتوصيات االتفاقيات بتطبيق المعنية الخبراء لجنة تفكير إرشاد بغية .74

 للمرة الفرعية اللجنة هذه اجتمع  ،2112 عام وفي العمل. بأساليب معنية فرعية لجنة 2111 عام في أنشئ 

 يف المعتمد ،المعايير مبادرة بشأن اإلدارة مجلس قرار على مناقشاتهاالفرعية  اللجنة وركزت .ةعشر الثامنة

 لكسر للغاية الصارمة المعايير نطاق توسيع بها يمكن التي الطريقة والسيما ،2112 نوفمبر الثاني/ تشرين

 من 2 ةلفقرا بموجب العمل أصحاب منظمات أو العمال منظمات من تعليقات تلقي عند استعراضها دورة

 أدناه الخبراء لجنة آراء ترد أعاله، "4" 52 الفقرة إلى وإضافة لية.ولدا لعملا منظمة رستود من 23 دةلماا

 52لالطالع: تيسيرا  

 مالحظات صادرة عن منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال

 حتى ضرورية العمال ومنظمات العمل أصحاب منظمات مساهمة بأنّ  ، في كل دورة،اللجنة وتذّكر  .94

 ملزمة، اءاألعض الدول أن كما الوطني. الصعيد على والممارسة القانون في االتفاقيات تطبيق بتقييم اللجنة تقوم

 من 22و 19 المادتين بموجب المقدمة التقارير عن نسخ بإرسال الدستور، من 23 المادة من 2 الفقرة بموجب

 مّكني أن هو الدستوري االلتزام لهذا االمتثال القصد منو وللعمال. العمل ألصحاب الممثلة المنظمات إلى ،الدستور

 الدولية. العمل معايير تطبيق على اإلشراف في الكاملة المشاركة من العمال ومنظمات العمل أصحاب منظمات

 مع العمال ومنظمات العمل أصحاب منظمات أبدتها التي المالحظات بإرسال الحكومات تقوم الحاالت، بعض وفي

 منظماتو العمل أصحاب منظمات ترسل الحاالت، غالبية في أنه غير بها. خاصة تعليقات أحيانا   وتضيف تقاريرها،

 يةالمعن الحكومات إلى بإرسالها المرعية، للممارسة وفقا   بدوره، يقوم الذي المكتب إلى مباشرة مالحظاتها العمال

 نم الواردة المالحظات جميع سجل فإن للشفافية، وتوخيا   المرعي. اإلجراء احترام ضمان بغية عليها، للتعليق

 في للجنة األخيرة الدورة منذ مدرج المصدقة االتفاقيات تطبيق أنبش العمال ومنظمات العمل أصحاب منظمات

 من ماتمعلو تتضمن ال أو االتفاقية نطاق في تدخل ال المالحظات أنّ  اللجنة تجد وحيثما لتقريرها. الثالث الملحق

النظر  الممكن نم ذلك، خالف وفي تعليقاتها. في إليها تشير ال فإنها االتفاقية، تطبيق لبحثها قيمة تضيف أن شأنها

 حسب مباشر، طلب أو مالحظة ضمن العمال ومنظمات العمل أصحاب منظمات المتلقاة من مالحظاتال في

 الحال. مقتضى

 

تقرير لجنة الخبراء المعني بتطبيق االتفاقيات والتوصيات، التقرير الثالث )الجزء ألف(، مؤتمر العمل الدولي،    52

 .112-94، الفقرات 2119، 112 الدورة
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 يكون يتال السنة خالل العمال ومنظمات العمل أصحاب منظمات من الواردة المالحظات بين اللجنة ميزت ثم .75

 تقرير. أي فيها ي طلب التي السنة فترة خارج الواردة وتلك مطلوبا ، الحكومة تقرير فيها

 تقرير تقديم فيها ي طلب سنة في

 الذي العام النهج بشأن التالية التوضيحات (،2115) والثمانين السادسة دورتها في اللجنة قدم   .95

 وتذّكر العمال. ومنظمات العمل أصحاب منظمات تبديها التي المالحظات معالجة من أجل السنين مر على وضعته

 العمال ومنظمات العمل أصحاب منظمات مالحظات تكون ال عندما تقرير تقديم فيها يُطلب سنة في أنه، اللجنة

 معقولة زمنية فترة إلتاحة سبتمبر، أيلول/ 1 أقصاه موعد في المكتب يتسلمها أن ينبغي الحكومة، تقرير في مشمولة

 السنة نم دورتها في ،الحال مقتضى حسب ،المثارة القضايا فحص من اللجنة يمّكن بما عليها للرد المعنية للحكومة

 الحكومة، من رد أي غياب في الجوهر في فيها ي نظر ال سبتمبر، أيلول/ 1 بعد المالحظات تسلّم يتم وعندما ذاتها.

 االدعاءات هافي تكون التي الحاالت مثل استثنائية حاالت اللجنة حددت السنين، مر وعلى استثنائية. حاالت في عدا ما

 الموت أو الحياةب تتعلق مسائل إلى تحيل ألنها إما الوضع، لمعالجة ملّحة حاجة هناك وتكون الكفاية فيه بما مسّوغة

 لىإ باإلضافة لإلصالح. قابل غير ضررا   يحدث أن شأنه من تأخير أي ألنّ  أو األساسية اإلنسان بحقوق تتعلق أو

 رد أي غياب في ،قوانين مسودات أو تشريعية مقترحات إلى تشير التي المالحظات في تنظر أن للجنة يمكن ذلك،

 صياغة.ال مرحلة في بعينه لبلد مساعدة خير ذلك يكون قدحيثما  الحكومة، من

 تقرير تقديم فيها ي طلب التي السنة فترة خارج

 اتومنظم العمل أصحاب منظمات ترسل عندما ،تقرير تقديم فيها يُطلب ال سنة في بأنه اللجنة رتذكّ   .98

 نأ للجنة سبق مسائل إلى تشير عندما أو الماضية السنوات في ذكرها سبق لتعليقات إعادة هي مالحظات العمال

 المنتظمة رةللدو وفقا   مطلوبا ، الحكومة تقرير فيها يكون التي السنة في التعليقات من الفئة هذه في ي نظر أثارتها،

 الدورة. تلك خارج تقرير أي تقديم الحكومة من ي طلب ال الحالة، هذه وفي التقارير. لتقديم

 المكتب من نةاللج تطلب ،[أدناه المبينة] الشروط تقنية باتفاقية تتعلق التي المالحظات تستوفي وعندما  .99

 عند سواء للجنة التالية الدورة في 23 المادة المقدمة بموجب المالحظات في نظرسي   بأنه للحكومات إشعار ارصدإ

 وفي الوق  نفسه كافية بمدة مسبقا   إشعارا   الحكومات تلقي ضمان شأنه من وهذا الحكومة. من رد دون أو رد تلقي

 الهامة. المسائل في النظر تأخير عدم ضمان

 تبعا   قاريرالت بتقديم المشمولة السنة فترة خارج تقنية اتفاقية تطبيق اللجنة ستستعرض وبذلك،  .111

 التالية: للعناصر الواجب االعتبار إيالء مع العمال ومنظمات العمل أصحاب منظمات تقدمها لمالحظات

 االتفاقية؛ تطبيق على الضارة وآثارها المشكلة جسامة –

  المشكلة؛ استمرار –

 حاالت ذلك في بما اللجنة، تثيرها التي المسائل على الرد عدم أو تقاريرها في ةالحكوم رد ونطاق أهمية –

 بالتزاماتها. للتقيد ما دولة جانب من والمتكرر الواضح الرفض

، باالستناد إلى ممارستها اللجنة ستقوم ،تقنية( أو إدارية أو )أساسية اتفاقية أي يخص وفيما  .111

الت في الحا تقرير، تقديم فيها ي طلب ال سنة في العمال ومالحظات العمل أصحاب مالحظات في بالنظر المرعية،

االستثنائية ]مثل تلك التي تكون فيها اإلدعاءات مسّوغة بما يكفي ويكون هناك حادة ملحة لمعالجة الوضع، إما 

تحيل إلى مسائل تتعلق بالحياة أو الموت أو تتعلق بحقوق اإلنسان األساسية أو ألن أي تأخير ن شأنه أن يحدث  ألنها

 المعنية. الحكومة من رد وجود عدم حالة في حتىغير قابل لإلصالح[  ا  ضرر

 ذهااتخ التي القرارات إنفاذ إلى هدفالمبيّن في الفقرات السابقة ي جراءاإل على أن اللجنة شددتو  .112

 راستمرا لكفالة المذكور السياق في ضمانات تقديم إلى ودع  التقارير تقديم دورة مددت والتي اإلدارة مجلس

 يامق بإمكانية الواجب اإلقرار الضمانات هذه إحدى وتتضمن المصدقة. االتفاقيات تطبيق على الفعال اإلشراف

 تفاقياتاال تطبيق عن ناجمة للقلق مثيرة مسائل إلى اللجنة انتباه باسترعاء العمال ومنظمات العمل أصحاب منظمات

إشعار  توجيه ألهمية خاصا   اهتماما   يولي النهج السابق كما تقرير. أي تقديم فيها ي طلب ال سنة في حتى المصدقة،

 تقديم رةدو كسرب قيامها أسباب إلى الحاالت جميع فياللجنة  تشيرو استثنائية، ظروف في ماعدا للحكومات، واجب

 التقارير.

 لجنة الحرية النقابية

 ،2117 يونيه حزيران/ في المعينين ،اإلدارة لمجلس التابعة النقابية الحرية لجنةفي  الجدد األعضاء تابع .76

 وفي 2117 أكتوبر /األول تشرين في مخصصة جلسات في اللجنة عمل أساليب بشأن اءةوبنّ  فعالة مناقشات

 كان  تنظر التي المسائل من عدد بشأن مداوالتها اللجنة واختتم  .2112 أكتوبر /أول وتشرين مارس آذار/

 ويمكن .لسديدةا الثالثية إدارتها وتعزيز المكونة لهيئاتا أمام وواليتها إلجراءاتها الفعال بالترويج يتعلق فيما فيها

 ذات حاالتال تحدد التي النقابية، بالحرية المعنية الفرعية للجنة المتواصل العمل في خاص بشكل ذلك مالحظة

 لجةومعا نسبي إقليمي توازن ضمان بهدف للجنة التالي االجتماع أعمال جدول وتقترح فيها للنظر األولوية

 الطارئة. للحاالت سريعة
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 تجميع الواستكم القضايا إدارة نظام في المحرز التقدم في والنظر السنوي التقرير بشأن اللجنة عمل جانب وإلى .77

 عملها أساليب بشأن المناقشات من مزيدا   اللجنة هذه أجرت التقرير، هذا في الحقا   وصفه الوارد القرارات

 بحث في وطرائقها إجراءاتها استخدام في االتجاهات بشأن واألفكار الدولية العمل منظمة مئوية في وإسهامها

 .24 المادة بموجب إليها المحالة االحتجاجات

 حريةال لجنة إجراء استخدام عن مفيدة معلومات تقديم إلى السنوي التقرير يهدف .السنوي التقرير من الهدف .78

 لجنة به تضطلع الذي بالعمل يرتبط فيما أخرى وتفاصيل إحصائية ببيانات مدعوما   العام، مدار على النقابية

 األول ويالسن التقرير وشمل .الطارئة التي بحثتها اللجنةالجسيمة و والتقدم المحرز والحاالت النقابية الحرية

 الثاني/ تشرين - أكتوبر األول/ تشرين ،يونيه حزيران/ - مايو أيار/ مارس، آذار/ )دورات 2117 عام فترة

 األساس خط ،2117 في معالجتها جرت التي الحاالت بشأن اإلحصائية المعلومات وأرس  (.2117 نوفمبر

 فترة نع سنويا   تقريرا   اللجنة وستقدم المقبلة. السنوات مدى على الخاص اإلجراء هذا استخدامات بين للمقارنة

 إلى التقرير هذا تقديم أن اللجنة واعتبرت .(2119 مارس آذار/) اإلدارة لمجلس 335 الدورة في 2112 عام

 وإطاللتها. تواصلها لتحسين هامة فرصة أتاح المعايير، بتطبيق المعنية الدولي العمل مؤتمر لجنة

 زيدم وضمان اإلجراءات تبسيط على العمل يتواصل .للمكتب الداخلية العمل وأساليب الحاالت إدارة تحديث .79

 بشأن 2112 نوفمبر الثاني/ تشرين -تشرين األول/ أكتوبر  في اإلدارة مجلس مناقشة إطار في الشفافية من

 والمعلومات الوثائق إلدارة إلكتروني نظام تمويل على واالتفاق (،GB.329/INS/5 الوثيقة) المعايير مبادرة

 اإلشراف. هيئات لصالح

 مةالس بمبادئ وتذكيرا   اإلدارة ومجلس للجنة السابقة القرارات عقب .النقابية الحرية لجنة قرارات تجميع .81

 مجال فيجنة الل لهاتكف أن يتعين التي والمتساوية، العادلة والمعاملة التنبؤ على والقدرة واالستمرارية الشمولية

 .عاما   25 مدى على حالة 3211 من أكثر في موجز شكل في قراراتها تجميع اللجنة استكمل  النقابية، الحرية

 بسيطة ثبح خصائص خالل من بالتجميع الخاصة اإللكترونية البيانات قاعدة اإلنترن  شبكة على اآلن وتتاح

 كذلك. مطبوعة نسخة في التجميع هذا ويتاح للشكاوى، الكامل السياق إلى الوصول سهولة عن فضال  

 وطوالشر اإلجراءات وفي المعلومات قلة بسبب تحل لم التي الحاالت مسألة في اللجنة نظرت .الحاالت الهامدة .81

 سواء عنها معلومات تتلق لم حاالت أي متابعة أن اللجنة وقررت أ غلق . قد الحاالت هذه أن العتبار زمةالال

 في نظر آخر من شهرا   12 بعد )أو األخيرة شهرا   12 فترة خالل الشكوى صاحبة الجهة من أو الحكومة من

 الحاالت لىإ بالنسبة أما والطارئة. الجسيمة الحاالت في الممارسة هذه ت ستخدم ولن مغلقة. ملفات ستعتبر الحالة(،

 على حالة كل أساس على بشأنها فستتخذ قرارات النقابية، الحرية اتفاقية على تصّدق لم التي بالبلدان المتعلقة

 رارالق هذا إلى تشير الشكوى، صاحبة والجهات الحكومات إلى رسائل تبعث وسوف الحالة. طبيعة حسب حدة

 اللجنة. بتوصيات يتعلق فيما المتابعة عن معلومات تقديم أهمية وإلى

 الحرية بشأن المستوى رفيع الحدث في مةهلمساا في حماسها نع للجنةا تبرعأ .الدولية العمل منظمة مئوية .82

 المتكررة المناقشة بشأن 2112 ملعا الدولي العمل مؤتمر قرار إليه دعا ذيلا ،الجماعية والمفاوضة النقابية

 المئويةاالحتفال ب سنة فرصة ت نتهز أن أيضا   اللجنة واقترح  الثالثي. والهيكل االجتماعي الحوار عن الثانية

 ماعيةالج والمفاوضة النقابية الحرية مبادئ تعزيز بشأن والوطني اإلقليمي الصعيدين على أحاديث إلجراء

 الوطنية. باآلليات األمثل وارتباطه الشكاوى لتقديم الخاص اإلجراء أثر عن فضال  

 ةالحالي وإجراءاتها بعد أن قارن  اللجنة ممارستها .النقابية الحرية بشأن 24 المادة بموجب المقدمة االحتجاجات .83

 ينب من أشخاص ثالثة تعيين قررت اإلدارة، مجلس يشكلها التي التخصيصية اللجان وإجراءات بممارسات

 ملف على االطالع لهم وسيتاح إليها. يحال معين احتجاج في للنظر مجموعة( كل من واحد )شخص أعضائها

 عملهم. إتمام أجل من ضروريا   ذلك اعت بر كلما أخرى بعد مرة االجتماع بإمكانهم سيكون كما بأكمله الحالة

لجان ال بين الفعال التواصل تضمن سبل استكشاف يمكن االحتجاجات، في أخرى اتفاقيات تثار ماوحيث

 يضعه يلذا لتقريرا تقديم سيستمرو ع.ائالوق فهم في االتساق لضمان االقتضاء عند ة المقررةالتخصيصية الثالثي

 جميع جانب لىإ للنظر معدا   نسيكوو دارةإلا مجلس لىإ منفصل كتقرير لنهائيةا صيغته في لثالثةا ءألعضاا

 دارة.إلا مجلس دورة نهاية في 24 دةلماا بموجب تقدم التي األخرى التقارير
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 قرارمشروع 

 إن مجلس اإلدارة: .84

لمبادرة المعايير، أي آلية استعراض  نينمكوّ لارّحب بالتقدم المحرز المبّلغ عنه بشأن تنفيذ العنصرين  )أ(
 المعايير وخطة العمل الرامية إلى تعزيز نظام اإلشراف، والتي كانت ثمرة قرارات ثالثية توافقية؛

المعايير، أحاط علماً بالمعلومات المقدمة عن الدروس  فيما يتعلق بالعنصر المتصل بآلية استعراض )ب(
المستخلصة واالتجاهات المستقبلية؛ طلب من الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير 

ني لمجلس اإلدارة بشأن سير الالستعراض الث ه في مواصلة عمله وأن يقدم تقريراً أن يراعي إرشادات
؛ توخياً لضمان 2121الثي المعني بآلية استعراض المعايير في آذار/ مارس أعمال الفريق العامل الث

اتها المكونة الثالثية كي تتخذ التدابير المناسب لمتابعة ئتأثير العمل المذكور، كرر دعوته للمنظمة ولهي
 جميع توصياته السابقة؛

 ام اإلشراف، التقرير عن التقدمإذ استعرض، بالمقارنة بالمبادئ المشتركة التي يسترشد بها تعزيز نظ )ج(
العشرة لخطة العمل، رّحب بالتقدم المحرز حتى اآلن وطلب من المكتب أن  المحرز في تنفيذ المقترحات

 خطة العمل التي ينبغي تحديثها وفقاً إلرشاداته؛يواصل تنفيذ 

اتخاذ اإلجراءات فيما  إذ وافق على النهج المتخذ والفترة الزمنية المقترحة، طلب من المكتب أن يضمن )د(
راء ع مستويات نظام اإلشراف وتفعيل إجيتعلق بإصدار الدليل بشأن الممارسات المرعية على جمي

تقاسم المعلومات مع المنظمات األخرى وصياغة توصيات و روتبسيط عملية تقديم التقاري 24المادة 
الوطني والنظر في إمكانات منتظمة على المستوى  ةمتابعياغة واضحة ومواصلة هيئات اإلشراف ص

 ؛19)د( من المادة 6( وه)5الفقرتين 

قديم الحرية النقابية إلى ت ةراء تواصل منتظم بين هيئات اإلشراف، دعا رئيس لجنجفيما يتعلق باقتراح إ (ه)
 ؛2119تقريره السنوي إلى لجنة تطبيق المعايير اعتبارًا من عام 

، ذّكر بقرار النظر في الخطوات الواجب اتخاذها بعد إتاحة 26مادة راء الفيما يتعلق باقتراح تقنين إج )و(
دليل نظام اإلشراف إلى الهيئات المكونة، وطلب من المكتب أن يزوده بمزيد من المعلومات في هذا 

 ؛2121الصدد في آذار/ مارس 

ير جراء مشاورات غفيما يتعلق باقتراح النظر في اتخاذ خطوات إضافية لضمان اليقين القانوني، قرر إ )ز(
، وتوخياً لتسهيل تبادل اآلراء الثالثي هذا، طلب من المكتب 2119رسمية في تشرين األول/ أكتوبر 

( وأي خيارات أخرى قائمة 2)37أن يعّد وثيقة عن عناصر وشروط تفعيل هيئة مستقلة بموجب المادة 
 على التوافق؛

باقتراح أن تستعرض هيئات اإلشراف أساليب عملها، دعا لجنة تطبيق المعايير ولجنة  فيما يتعلق )ح(
حو منتظم نظر على نلالخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات ولجنة الحرية النقابية كي تواصل ا

في أساليب عملها.
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 األول الملحق

  332 دورته في اإلدارة مجلس اتخذه الذي القرار
  (2118 نوفمبر الثاني/ تشرين -تشرين األول/ أكتوبر )

 1اإلشراف آلية تعزيز بشأن

 والوثيقة GB.334/INS/5 الوثيقة في الواردة المقترحات إلى باالستناد اإلدارة، مجلس إنّ 

GB.332/INS/5(Rev.) الثالثية: والمشاورات المناقشة خالل المقدمة األخرى واإلرشادات 

 الدستور: من 24 المادة بموجب االحتجاجات تقديم إجراء بتفعيل المتعلقة التالية التدابير على وافق (1)

 إلى فضيت الوطني، المستوى على أخرى تدابير أو اختياري طوعي توفيق تدابير تتيح ترتيبات )أ(

 التعليق ويخضع االحتجاج. حيثيات التخصيصية اللجنة لبحث أشهر، ستة أقصاها لمدة مؤق  تعليق

 ويستعرض الحكومة. ولموافقة ،الشكوى نموذج في ذلك يرد كما الشكوى، صاحبة الجهة لموافقة

 سنتين؛ من اختبار فترة بعد الترتيبات هذه اإلدارة مجلس

 الثاني/ وتشرين مارس آذار/ دورتي خالل المعلقة االحتجاجات وضع عن معلومات وثيقة نشر )ب(

 اإلدارة؛ لمجلس نوفمبر

 يةالتخصيص الثالثية اللجان أعضاء إلى المعنية والوثائق المعلومات كافة بإرسال المكتب قيام )ج(

 اإلدارة مجلس أعضاء يتلقى أن على اجتماعاتها، من يوما   15 قبل ،24 المادة بموجب المنشأة

 استنتاجاتها؛ اعتماد تاريخ من أيام ثالثة قبل اللجان لهذه الختامي التقرير

 هناك يكن مل ما التخصيصية اللجان في الحكومات لعضوية كشرط المعنية االتفاقيات على التصديق )د(

 المعنية؛ االتفاقيات على صدق  حكومة من اإلدارة مجلس في عضو نائب أو أصيل عضو

 كفلت اإلدارة، مجلس عليها يوافق أخرى ممكنة تدابير واستكشاف بها المعمول التدابير على اإلبقاء )ه(

 له؛ مبرر ال تدخل من التخصيصية اللجان أعضاء وتحمي اإلجراء نزاهة

 هذه نفاذإ عن منتظم نحو على محدثة وثيقة ونشر اللجان توصيات في المتابعة تدابير إدماج تعزيز )و(

 متابعة إجراء طرائق استكشاف مواصلة عن فضال   عليها، اإلدارة مجلس إلطالع التوصيات

 باالحتجاجات. يتعلق فيما اإلدارة مجلس عتمدهاي التي التوصيات

 يخص: يماف المصدقة، االتفاقيات عن التقارير تقديم عملية تبسيط بشأن المقترحة التدابير على وافق (2)

 فاقياتاالت إلى بالنسبة سنوات س  من دورة بموجب التقارير تقديم ألغراض المواضيعي التجميع )أ(

 بوحس ،والتوضيح االستعراض في الخبراء لجنة تستفيض أن مفهوما   يكون أن على التقنية،

 قنية؛الت باالتفاقيات يتعلق فيما التقارير تقديم دورة كسر معايير نطاق توسيع االقتضاء،

 (.GB.334/INS/5 الوثيقة من الثاني )الملحق المبسطة التقارير أجل من جديد تقرير نموذج )ب(

 من )د(2و )ه(5 الفقرتين استخدام بتحسين الكفيلة والعملية الملموسة التدابير استكشاف مواصلة قرر (3)

 وعيةن وتحسين العامة االستقصائية الدراسات وظائف تعزيز بغرض ذلك في بما الدستور، من 19 المادة

 ومتابعتها. مناقشتها

 اليهع المنصوص لإلجراءات وفقا   اإليه المحالة االحتجاجات تستعرض أن النقابية الحرية لجنة أوعز إلى (4)

 االحتجاجات ت بحث أن لضمان ،24 المادة بموجب االحتجاجات ببحث يتعلق فيما األساسي النظام في

 .األساسي النظام في الواردة للطرائق وفقا   المذكورة، المادة بموجب اإليه المحالة

 عاهاود موحدة؛ تعليقات في ذاته بالموضوع الصلة ذات القضايا بحث مواصلة على الخبراء لجنة شجع (5)

 المادة من )د(2و )ه(5 للفقرتين األمثل االستخدام تحقيق في المحتمل إسهامها بشأن مقترحات تقديم إلى

 يةاالستقصائ الدراسات تقديم تحسين إلى ترمي تدابير في النظر خالل من سيما ال الدستور، من 19

 حد. ىأقص إلى قيمتها من تستفيد المكونة الهيئات يجعل ونسق االستخدام سهل نهج ضمان بغية العامة،

 

 ، بالصيغة التي عّدلها مجلس اإلدارة.21الفقرة ، GB.334/INS/5الوثيقة    1
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 شأنب رسمية غير ثالثية مشاورات خالل من تنظر، أن إلى المعايير بتطبيق المعنية المؤتمر لجنة دعا (2)

 العامة. االستقصائية للدراسات مناقشتها بتعزيز الكفيلة التدابير في عملها، أساليب

 المكونة الهيئات مع المشاورات بعد (،2119 مارس )آذار/ 335 دورته إلى يقّدم أن المكتب من طلب (7)

 يلي: ما الثالثية،

 اإلشراف( هيئات بين المنتظم )التواصل 2-1 اإلجراء بشأن المناقشات إلعداد ملموسة مقترحات )أ(

 على ذلك في بما القانوني(؛ اليقين ضمان إلى الرامية اإلضافية الخطوات في )النظر 3-2 واإلجراء

 المادة بشأن 2119 عام من الثاني الفصل في لآلراء ثالثي تبادل تنظيم الحصر، ال المثال سبيل

 الدستور؛ من (2) 37

 مراعاة مع اإلشراف، لنظام القائمة الممارسات عن دليل وضع في اتجاه المحرز التقدم عن تقرير )ب(

 (؛22 المادة في الوارد اإلجراء تقنين في )النظر 1-2 اإلجراء بشأن المتلقاة اإلرشادات

 في بما الدستور، من 19 المادة من )د(2و )ه(5 الفقرتين استخدام بشأن إضافية مفصلة مقترحات )ج(

 ادئالمب بشأن الدولية العمل منظمة إعالن متابعة بموجب السنوي باالستعراض يتعلق فيما ذلك

 العمل؛ في األساسية والحقوق

 شراف،اإل نظام إلى اإللكتروني النفاذ إلتاحة مفصلة اقتراحات وضع في حرزالم التقدم عن تقرير )د(

 (،GB.332/INS/5(Rev.) الوثيقة من 1-2 الجزء إلكترونيا ، التقارير )تقديم المكونة الهيئات أمام

 المناقشة؛ خالل المكونة الهيئات أثارتها التي الشواغل مراعاة مع

  التفاقية أساس خطوط إرساء أجل من رائد مشروع عن المعلومات من المزيد )ه(

  من 2-2-2-2 )الجزء (127 )رقم 2112 المهنيتين، والصحة للسالمة الترويجي اإلطار

 (؛GB.332/INS/5(Rev.) الوثيقة

 مجلس اراجعه كما المعايير، مبادرة بشأن العمل خطة باستكمال يتعلق فيما المحرز التقدم عن تقرير )و(

 باالستعراض يتعلق فيما المحرز التقدم عن معلومات ذلك في بما ،2117 مارس آذار/ في اإلدارة

 الهيكل تعزيز أجل من عملها أساليب على التحسينات من لمزيدا اإلشراف هيئات إجراء وإمكانية

 والفعالية. والشفافية واالتساق الثالثي
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 الثاني الملحق

 نظام اإلشرافخطة العمل والجدول الزمني لمناقشات مجلس اإلدارة بشأن تدعيم 

 

مجلس اإلدارة، تشرين األول / أكتوبر - مجلس اإلدارة، آذار/ مارس 2017

تشرين الثاني/ نوفمبر2017

مجلس اإلدارة، تشرين األول / أكتوبر - مجلس اإلدارة، آذار/ مارس 2018

تشرين الثاني/ نوفمبر 2018

مجلس اإلدارة، آذار/ مارس 2019

1.1. دليل بشأن الممارسات المرعية في 

جميع مستويات النظام
استعراض تنفيذ مبادرة المعاييرقرار بأن يعد المكتب دلياًلالبحث األول

 2.1. التواصل المنتظم بين هيئات 

اإلشراف
استعراض تنفيذ مبادرة المعاييرالبحث األول

 1.2. النظر في تقنين اإلجراء بموجب 

المادة 26
استعراض تنفيذ مبادرة المعاييرإرشادات بشأن إمكانيات النظام األساسيإرشادات بشأن إمكانيات النظام األساسيإرشادات بشأن إمكانيات النظام األساسي

 2.2. النظر في تفعيل اإلجراء بموجب 

المادة 24
استعراض تنفيذ مبادرة المعاييرمناقشة قائمة على اإلرشادات المتلقاةمناقشة قائمة على اإلرشادات المتلقاةمناقشة قائمة على اإلرشادات المتلقاةارشادات بشأن العناصر األولية

3.2. النظر في اتخاذ خطوات إضافية 

لضمان اليقين القانوني
استعراض تنفيذ مبادرة المعاييرإرشادات بشأن تبادل ثالثي محتمل لآلراءإرشادات بشأن ما إذا كان ينبغي بدء المناقشةإرشادات بشأن ما إذا كان ينبغي بدء المناقشةإرشادات بشأن ما إذا كان ينبغي بدء المناقشة

بحث الخيارات المختلفة1.3. تبسيط تقديم التقارير
بحث الخيارات واتخاذ قرار بحوسبة إدارة 

الحاالت
استعراض تنفيذ مبادرة المعاييرمواصلة بحث الخياراتمواصلة بحث الخيارات

استعراض تنفيذ مبادرة المعايير مواصلة إجراءات المكتب المعتادة2.3. تقاسم المعلومات مع المنظمات

1.4. توصيات واضحة من هيئات 

اإلشراف

مندرجة في الدعم الذي يقدمه المكتب
استعراض تنفيذ مبادرة المعايير

2.4. المتابعة النظامية على المستوى 

الوطني
استعراض تنفيذ مبادرة المعاييرمندرجة في الدعم الذي يقدمه المكتب

استعراض تنفيذ مبادرة المعاييرالمزيد من اإلرشاداتالمزيد من اإلرشاداتالبحث األولإرشادات بشأن العناصر األولية 3.4. النظر في إمكانيات المادة 19

لجنة تطبيق المعايير

لجنة الخبراء

لجنة الحرية النقابية

خطة العمل والجدول الزمني لمناقشات مجلس اإلدارة بشأن تدعيم نظام اإلشراف

مواصلة مناقشة أساليب العمل

مجال التركيز 2: القواعد والممارسات

مجال التركيز 1: العالقات بين اإلجراءات

مشاورات ثالثية غير رسمية بشأن أساليب العمل

مواصلة مناقشة أساليب العمل

استعراض هيئات اإلشراف ألساليب عملها

مجال التركيز 4: التوعية والتنفيذ

مجال التركيز 3: تقديم التقارير والمعلومات
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