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كون مطبوعة. أما الوثائق الصادرة أثناء توخياً للتقليل إلى أدنى حد من األثر البيئي ألنشطة منظمة العمل الدولية، فإن وثائق مجلس اإلدارة الصادرة قبل الدورات وبعدها لن ت

 . www.ilo.org/gbدارة متاحة على االنترنت على العنوان: الدورات فهي الوحيدة التي ستُطبع بعدد محدود وتوزع على أعضاء مجلس اإلدارة. وجميع وثائق مجلس اإل

 مجلس اإلدارة
  2022بر نوفم /الثاني تشرين - أكتوبر /األول تشرين جنيف،، 346ة الدور

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

 2022أكتوبر   /تشرين األول 10 التاريخ: 

 إنكليزي  األصل:
 

 األعمال جدول  من  األول البند 

 ثي  الجتماع السابع للفريق العامل الثال تقرير 
 المعني بآلية استعراض المعايير  

 ( 2022أيلول/ سبتمبر  16-12جنيف، (

 هيئة المكتب  تقرير 

 

 ً   مدعو   اإلدارة  مجلس  إن    ،"(الثالثي  العامل  الفريق"  يلي  فيما)  المعايير  استعراض  بآلية  المعني  الثالثي  العامل  الفريق  اختصاصات  مع  تمشيا
ً   يحيط  أن  إلى   1921  ،(الزراعة )  العمل  حوادث  عن  التعويض  اتفاقية   استعرض  الذي الثالثي    العامل   للفريق  السابع  االجتماع   بتقرير  علما

  عام   في الثالثي    العامل  للفريق   الثامن  االجتماع  ترتيبات  بشأن   وكذلك  ،االجتماع  عن  المنبثقة  التوصيات   بشأن  قرارات   يتخذ   وأن  ،(12 رقم)

 (. 5 الفقرة في  القرار  مشروع  انظر) 2023

 األهداف االستراتيجية جميعها.  : الهدف الستراتيجي المعني

 . حجية   وذو  فعال وإشراف  دولية  عمل  معايير: 2 النتيجة  النتيجة الرئيسية المعنية:

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

 . توصيات ثالث وسحب   اتفاقيات ثالث  إلغاء  احتمال النعكاسات القانونية:

 (. 2021 نوفمبر /الثاني تشرين) GB.343/LILS/1 الوثيقة في  تناولها تم المالية: النعكاسات 

 . اإلدارة  مجلس  قرارات تنفيذ إجراء المتابعة المطلوب:

 . الدولية  العمل  معايير إدارة الوحدة مصدر الوثيقة:

 الوثيقة غرض

http://www.ilo.org/gb
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الصلة:  ذات  الوثيقة  GB.344/LILS/3الوثيقة  ؛  GB.344/PVالوثيقة    الوثائق  الوثيقة  GB.343/PV؛  ؛  GB.343/LILS/1؛ 

الوثيقة  GB.341/PV الوثيقة الوثيقة  GB.341/LILS/5؛  الوثيقة  GB.337/PV؛  الوثيقة  GB.337/LILS/1؛  ؛  GB.334/PV؛ 

الوثيقةGB.334/LILS/3 الوثيقة الوثيقة  GB.331/PV  ؛  الوثيقة  GB.331/LILS/2؛  ؛  GB.329/LILS/2الوثيقة  ؛  GB.329/PV؛ 

الوثيقةGB.328/PV الوثيقة الوثيقةGB.328/LILS/2/1(Rev.)  ؛  الوثيقة  GB.326/PV  ؛  ؛ GB.325/PVالوثيقة  ؛  GB.326/LILS/3/2؛ 

 . GB.323/INS/5؛ الوثيقة GB.323/PV؛ الوثيقة GB.325/LILS/3 الوثيقة

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_852602.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_837837.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_839620.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_822709.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_812290.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_766385.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_760870.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_725415.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_677395.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_648704.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_616104.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_560982.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_544696.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_543139.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_534159.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_484931.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_459157.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_462664.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_420266.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_370570.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_351486.pdf
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 للفريق   السابع  االجتماع  انعقد  1، (2021  نوفمبر  /الثاني  تشرين)  343  دورته   في  اإلدارة  مجلس  اتخذه  الذي  بالقرار  عمالً  .1
 2022  سبتمبر  /أيلول  16  إلى  12  من"(  الثالثي  العامل  الفريق"   يلي  فيما)  المعايير  استعراض  بآلية  المعني  الثالثي  العامل
  طريق   عن  ،اختصاصاته  من  17  الفقرة  بموجبالثالثي،    العامل  الفريق  يرفع" و.  جنيف  في  الدولية  العمل  منظمة  مقر  في

 ".اإلدارة مجلس إلى تقاريره الرئيس، ونائبي رئيسه
ء الفريق العامل  أعضا  جميع  شارك فيهو  السابع  االجتماع(  )بلجيكا  Thérèse Boutsen  بوتسن  تيريز  السيدة  وترأست .2

  من   محدود  عدد  عن  فضالً   الملحق،  في   المدرج  المناقشة  تقرير  في  المبي ن  النحو  على  عضواً   32  عددهم  البالغ  الثالثي،
  السيدة   التوالي،  على العمال  ومجموعة  العمل  أصحاب  مجموعة وعينت  2.الحكوميين  لألعضاء  الدعم  لتقديم  المستشارين

 . الرئيسة  نائبتي  بوصفهما  Catelene Passchier  باسكيه  كاتلين  والسيدة  Sonia Regenbogen   ريغينبوغن  صونيا

 ً   ذات الصلة وثائق التحضيرية والمواد األخرى  الت  نُشر،  الثالثي  من اختصاصات الفريق العامل  19 الفقرة  مع  وتمشيا

 . ألعمال الفريق مخصصة صفحة إلكترونية على 

3.  ً   السابع،   اجتماعه   خالل  ،الثالثي  العامل  لفريقا  استعرض  ،2021  نوفمبر  /الثاني  تشرين  في  اإلدارة  مجلس  قرره  لما  ووفقا
  التي كان من الضروري اتخاذها   المتابعة . ونظر في(12  رقم )  1921  ، (الزراعة)  العمل حوادث  عن   التعويض  اتفاقية
ً   تقرر  والتي(  العمل  إصابات)  االجتماعي  الضمان   موضوع  ضمن  تندرج  أخرى  صكوك  ستةبشأن   . متقادمة  أنها  مسبقا
 . التالي  الجدول ويجسدها المرفق في المقابلة توصياتال وترد

 ( 2022 سبتمبر /أيلول) السابع اجتماعه في المعايير استعراض بآلية المعني الثالثي العامل الفريق توصيات 

   التصنيفات ( 1)

 إصابات العمل )الزراعة(بشأن إعانات  12االتفاقية   المعايير المصنفة على أنها محدثة 

المعايير المصنفة على أنها تتطلب اتخاذ المزيد  
من اإلجراءات لضمان األهمية المستمرة  

 والمستقبلية 

 ال توجد  

 ال توجد   *المعايير المصنفة على أنها متقادمة

 العملية  المتابعة إجراءات ( 2)
 زمنيا   والمحددة

  

 121  رقم  االتفاقية   أو  / و(  السادس  الجزء)  102  رقم  االتفاقية   على  التصديق  تعزيز  التقنية  المساعدة أو  الترويج  أنشطة تشمل متابعة
  الدول األعضاء   جانبمن    ، لكي يشمل تطبيقهما العمال الزراعيين   فعاالً   تنفيذاً   وتنفيذهما

 .42و 18و 17و 12 االتفاقيات ذات األرقام  لياً نفاذحا  فيها يسري التي

ً  مصممة استباقية عمل خطة ذلك في بما  المقدم من المكتب،  التقني اإلرشاد   خصيصا
 . الثالثية  المكونة الهيئات  ودعم معنية  عضو دولة لكل

(  السادس  الجزء ) 102 رقم االتفاقية على التصديق   بهدف وفعالة ثالثية خطوات اتخاذ 
 الزراعيين.  العمال على تطبيقهما  يكفل بما  ، 121 رقم االتفاقية أو /و

  

 
 )ز(.486الفقرة ، GB.343/PV الوثيقة  1
 . 33 الفقرة المرفق،  ، GB.343/LILS/1 الوثيقة  ؛ المعايير  استعراض آليةب  المعني الثالثي العامل الفريق   اختصاصات من 18 الفقرة  2

https://www.ilo.org/global/standards/international-labour-standards-policy/WCMS_844421/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/international-labour-standards-policy/WCMS_844421/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/international-labour-standards-policy/WCMS_844421/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_839616.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/genericdocument/wcms_450466.pdf#page=3
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_822709.pdf
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 العملية  المتابعة إجراءات ( 2)
 زمنيا   والمحددة

  

  إعانات  تطبيق بشأن األعضاء  الدول  ات إلىواإلرشاد  التقني  الدعمينبغي للمكتب أن يقدم    معيارية  غير أنشطة تشمل متابعة
  الفئات   من  وغيرهم  الزراعيون  العمال   فيهم  بمن  العمال  جميع  لتشمل  العمل  إصابات

 معايير  المهاجرين ومراعاة  والعمال  للنساء  خاص  اهتمام  إيالء   مع  ، العمال   من  المستضعفة 
  إصابات   من   للوقاية  ، المهنيتين   والصحة   السالمة  بشأن  الصلة  ذات  الدولية  العمل  منظمة
 .الزراعة في العمل

  التصديق  تزمع   التي  األعضاء   لدولإلى ا  المشورة  إلسداء   داخلية  توجيهية  مبادئ  وضع
 والممارسة  القانون  حيث   من  تطبيقها  لضمان   ،وتنفيذها  العمل  بإصابات  صكوك تتعلق  على
  ،العمال  من  المستضعفة  الفئات   من  وغيرهم  الزراعيون  العمال  فيهم  بمن  العمال  جميع  على
 .المهاجرين  والعمال للنساء خاص اهتمام إيالء مع

  إعانات   مخططات  بتطبيق  المرتبطة  الرئيسية  والفرص  التحديات  لتحديد   بحوث   إجراء
  الفئات   من  وغيرهم  الزراعيون  العمال  فيهم  بمن  ، العمال   جميع   على  العمل  إصابات

  في   بما   ثالثية،   بمشاركة  الممكنة،   المتابعة  إجراءات  تقييم   العمال، بهدف  من  المستضعفة 
 . الزراعيين العمال  لتشمل العمل إصابات إعانات وسيع نطاقت ذلك

  معلومات  في التماس  النظر  إلى  والتوصيات  االتفاقيات   بتطبيق  المعنية  الخبراء  لجنة  دعوة
من  بشأن  األعضاء  الدول  من رقم  القانون  حيث  تطبيقها،  لالتفاقية   102  والممارسة، 
 الزراعيين.  العمال على 121 رقم واالتفاقية( السادس الجزء)

  التعابيراستخدام    على  المترتبة  اآلثار  بشأن  للمكتب  أساسية  معلومات  وثيقةوضع  
  المالئمة  غير و  واإلشارات المتقادمة  التعابير  من  وغيرها  بالجنسين  المتعلقة  واإلشارات

 .ممكن وقت أقرب في اإلدارة  مجلس فيها لينظر الدولية،  العمل معايير جميع  في

 الدولي  العمل مؤتمر نظر تشمل متابعة
 سحبها  أو  صكوك إلغاء  في

االتفاقيات ذات األرقام    بإلغاء  يتعلق  2033  لعام  المؤتمر  أعمال  جدول  على  مدرج  بند 
.  العمل بإصابات المتعلقة 24و 23و 22ذات األرقام  التوصيات  وسحب 42و 18و 17

ً   صدقت  التي  األعضاء  الدول  كانت  إذا  ما  لتقييم  2028  عام  في   وإجراء تقييم   على  فعليا
  رقم  االتفاقية  على  إما  للتصديق  ضرورية  إجراءات  أية  اتخذت  قد  المتقادمة  االتفاقيات  تلك
أي  .121  رقم  االتفاقية  أو (  السادس  الجزء)  102 في هذا    تقدم  وفي حال عدم إحراز 
 في  المؤتمر  فيه  سينظر  الذي  التاريخ  في  النظر  يعيد  أن  اإلدارة  لمجلس  يجوز  ، الصدد 
 . البند

متقادمة: صك  اليةالتصنيف الذي قرره مسبقاً مجلس اإلدارة باعتبار الصكوك التبالثالثي    العامل  الفريق   اعترف  ذلك،   إلى   باإلضافة  *  تعويض  اتفاقية  وكاً 

(  المهنية  األمراض)  العمل   إصابات  تعويض  واتفاقية(  18  رقم)  1925  ،(المهنية  األمراض)   العمال  تعويض  واتفاقية (  17  رقم)  ،1925  العمل،  حوادث
  1925  ،(االختصاص جهة)   العمال  تعويض  وتوصية  (22  رقم)  1925  ،(األدنى الحد)  العمل   حوادث  عن  التعويض  وتوصية(  42  رقم)  1934  ، (مراجعة)
 (. 24 رقم) 1925 ،(المهنية األمراض) العمال تعويض وتوصية( 23 رقم)

  مجلس   وأوصى .  2023  سبتمبر  /أيلول  16  إلى   11  من  الثامن  اجتماعه   يعقد  أن   علىالثالثي    العامل  الفريق  وافقو .4
 بشأن حماية األمومة  صكوك  ثالثة  االجتماع  ذلك  في  يستعرض  بأن  اإلدارة

 وسبعة  األولي  العمل  برنامج  في  مدرجة  3
 ألربعة   المتخذة  متابعةال  تدابير  في  الفريق  ينظر  أن  يمكن  ذلك،  إلى   باإلضافة  4.والشباب  األطفال  بحماية  تتعلق  صكوك
ً   عشر (  والورثة  والعجز  الشيخوخةإعانات  )  االجتماعي  بالضمان  تتعلق  صكوك  ستة:  متقادمة  أنها  تقرر  أن  سبق  صكا

 .والشباب األطفال بحماية تتعلق صكوك وستة األمومة بحماية يتعلقان وصكان

  

 
 .(191 رقم) 2000 األمومة،   حماية توصية  ؛ (183  رقم) 2000 األمومة،  حماية اتفاقية ؛ (3 رقم) 1919 األمومة،  حماية اتفاقية  3
  عمل   اتفاقية  ؛ (79  رقم)  1946  ، (الصناعية  غير  المهن)  لألحداث   الليلي  العمل  اتفاقية  ؛ (6  رقم)  1919  الصناعة،   في   ليالً   األحداث  عمل  اتفاقية   4

  لسن  األدنى  الحد  توصية  ؛ (14  رقم)  1921  ، (الزراعة)  ليالً   واألحداث  األطفال   عمل  توصية   ؛ ( 90  رقم)  1948  ، (مراجعة( )الصناعة)  ليالً   األحداث
  الليلي  العمل  توصية  ؛ (52  رقم)  1937  ،(األسرية  المشاريع )  للسن  األدنى  الحد  توصية   ؛(41  رقم)  1932  ، (الصناعية  غير   األعمال)  األحداث   تشغيل

 (. 80 رقم) 1946 ، (الصناعية غير األعمال) لألحداث
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 مشروع القرار 

 توصياته،  على  وافق  وإذ،  الثالثي  العامل  للفريق  السابع  الجتماع  بشأن  المكتب  هيئة  بتقرير   علما    اإلدارة  مجلس  أحاط .5
 : فإنه
 ؛الثالثي العامل للفريق التوافقية بالتوصيات رحب (أ)
 على أنه   مصنفا  ينبغي اعتباره    ،الثالثي  العامل  الفريق  استعرضه   الذي  العمل   بإصابات   المتعلق  الصك  أن    قرر ( ب)

 ؛ "ثمحد  "
الفريق    توصيات  جميع  لمتابعة  متضافرة  خطوات  اتخاذ  إلى  أخرى  مرة  الثالثية  المكونة  وهيئاتها  المنظمة  دعا (ج)

 مشيرا    زمنيا ،  محددةالو  عمليةال  متابعةال  إجراءات  من  مجموعةل  ا  وفق  نظمها  الذي  النحو  على  العامل الثالثي
 121  رقم  التفاقية  أو  /و(  السادس  الجزء)  102  رقم  التفاقية  على  التصديق  تعزيز  إلى  خاصة  بصورة

  17و  12  ذات األرقام  التفاقياتحاليا     فيها  تسري  التيتطب قهما الدول األعضاء،    لكي  ،فعال    تنفيذا    وتنفيذهما
 .الزراعيين العمال شملتطبيقا  ي، 42و 18و

المؤسسية،  يتخذ  أن  المكتب  من  طلب ( د) األولوية  باب  اعتمدها  توصياتلل  الالزمة  المتابعة  إجراءات  من   التي 
 السابقة؛ هاجتماعات في اجتماعه السابع وفي الثالثي العامل الفريق

 األعضاء   الدول  من  معلومات  التماس  في  النظر  إلى  والتوصيات  التفاقيات  بتطبيق  المعنية  الخبراء  لجنة  دعا (ه)
 لتشمل  والممارسة،  القانون  حيث  من  ،121  والتفاقية رقم (  السادس   الجزء)  102  رقم  التفاقية  تطبيق  عن

 الزراعيين؛  العمال
  بالجنسين   المتعلقة  واإلشارات  التعابير  على  المترتبة  اآلثار  عن  أساسية  معلومات  وثيقة  يعد  أن  المكتب  من  طلب )و( 

  جدول   في  إلدراجها  الدولية،  العمل  معايير  جميع  في  المالئمة   وغير  المتقادمة  واإلشارات  التعابير  من  وغيرها
 ؛المالئمة  المتابعة  إجراءات  بشأن  قرار  اتخاذ  بهدف  ممكن  وقت  أقرب  في  مناقشتها  أجل  من  اإلدارة  مجلس  أعمال

 : في بصددها سينظر التي الصكوك، بعض وسحب إلغاء الثالثي بشأن العامل الفريق بتوصيات علما   أحاط )ز( 
  23و  22  ذات األرقام  التوصيات  وسحب  42و   18و  17ذات األرقام    التفاقيات  إلغاءب   يتعلق  بند  إدراج " 1"

 ولي؛الد العمل لمؤتمر(  2033) 121  الدورة أعمال جدول على 24و

ذات    التفاقيات  على  فعليا    صدقت  التي  األعضاء  الدول  كانت  إذا  ما  عرفةلم  2028  عام  في  تقييم  اءجرإ " 2"
(  السادس  الجزء)  102  رقم  التفاقية  على  للتصديق  لزمة  إجراءات  ةأي  اتخذت   قد  42و  18و  17  األرقام

  النظر   يعيد  أن  اإلدارة  لمجلس  يجوز  ،في هذا الصدد  تقدم  وفي حال عدم إحراز أي.  121  رقم  التفاقية  أو
 والسحب؛ اإللغاء بند في الدولي العمل مؤتمر فيه سينظر الذي التاريخ في

  حيث   ،2023  سبتمبر  /أيلول  16  إلى  11  من  الثالثي  العامل  للفريق  الثامن  الجتماع  انعقاد  إلى  يدعو  أن  قرر )ح(
  حماية   بشأن  ،متقادما    صكا    عشر  أربعة  متابعة  إجراءات   في  ينظر  وأن  صكوك،  عشرة  يستعرض  أن  ينبغي

 الوارد   النحو  على  ،(والورثة  والعجز  الشيخوخة  إعانات)  الجتماعي  والضمان  والشباب  األطفال  وحماية  األمومة
.الثالثي العامل للفريق األولي العمل برنامج من 15و 9و 5 الصكوك مجموعات في
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  ملحق 

 المعايير  استعراض بآلية المعني  الثالثي  العامل  للفريق السابع  الجتماع تقرير
 اإلدارة  مجلس  أنشأه الذي ،)فيما يلي "الفريق العامل الثالثي"(

 ( 2022  سبتمبر / أيلول 16- 12 جنيف، )

  تيريز   السيدة  هوترأست.  2022  سبتمبر  /أيلول   16  إلى  12  من  جنيف  فيالثالثي    العامل  للفريق  السابع  االجتماع  ُعقد .1
 (. 1  الجدول  انظر) عضواً   32  عددهم البالغ فيه أعضاء الفريق، وشارك ( بلجيكا)  Thérèse Boutsen بوتسن

 (2022 سبتمبر /أيلول)  الثالثي العامل للفريق السابع الجتماع الذين حضروا ألعضاءا : 1 الجدول 

 األعضاء الذين يمثلون الحكومات 

 الجزائر 

 البرازيل 

 الكاميرون

 كندا 

 الصين 

 كولومبيا 

 ليتوانيا 

 المكسيك 

 مالي

 ناميبيا 

 هولندا 

 باكستان 

 الفلبين 

 جمهورية كوريا

 رومانيا 

 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 

 األعضاء الذين يمثلون أصحاب العمل 

 ة الرئيس نائبة  ، (كندا) S. Regenbogen السيدة

 ( كولومبيا) A. Echavarría Saldarriaga السيد

  (إكوادور) M. Terán Moscoso السيد

 ( نيوزيلندا) P. Mackay  السيد

 (الدانمرك) F. Dreesen السيد

 ( أفريقيا جنوب) K. Moyane  السيد

 ( السنغال) H. Diopالسيد 

 (النكا سري)  K. Weerasingheالسيد 
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 األعضاء الذين يمثلون العمال 

 الرئيسة   نائبة  ، (هولندا)  C. Passchier السيدة

 ( األرجنتين) M. Pujadas السيدة

 ( المتحدة  المملكة) A. Brown السيدة

 (زمبابوي) F. Magaya السيدة

 ( سويسرا) S. Boincean السيدة

 ( أستراليا) C. Middlemas السيدة

 (بيرو) P. Egusquiza Granda السيدة

 ( فيجي) F. Anthony السيد

 ثمانية  أصل  من  مستشارين  أربعة  االجتماع  حضر  ،السادس  اجتماعه  فيالثالثي    العامل  الفريق   اتخذه  الذي  بالقرار  وعمالً  .2
 . الحكوميين األعضاء  لدعم

 توافقية  توصيات إلى  أفضت  ثالثية مناقشات 
  2020  عام  في  اجتماعأي    عقد  أن تعذر  بعد  1،الحضورية  المشاركة  نسق  إلىالثالثي    العامل  الفريق  عودةب  العام  هذا  ات سم .3

ً   المشاركة  بفرصة   األعضاء  ورحب.  19-كوفيد   جائحة  بسبب  2021  عام  في   واحد  افتراضي  اجتماع  وعقد   ،حضوريا
  وكان.  أوسع  نطاق  على  المعايير  وسياسة  الصكوك  وضع  في  قالمتعم    النظر  في  وأسهم  اءةبن    مناقشات  إجراء  أتاح  مما

ً  عامالً   لوجه اً وجه التفاعل  .هميةاأل بالغةو حساسة مسائل بشأن اآلراء  في توافق إلى  لتوصلفي ا حاسما
 ومثيرة  وصريحة  مدروسة  السابع  اجتماعه  فيالثالثي    العامل  الفريق  التي أجراها   مناقشاتال  كانت  الماضي،  في  وكما .4

ً  المدى وبعيدة القانونية الناحية من معقدة مسائل الفريق وناقش. األحيان بعض في للتحديات   آراء  لألعضاء كانو ،عمليا
 ، متقاسمة  ومواقف  أهداف  إلى  تستند  مشتركة  حلول  تحديد  الغنية جداً   التبادالت  وأتاحت.  في الغالب   بشأنها  مختلفة  وتجارب
سيما     الدولية   العمل  معايير  من  ثةومحد    ومتينة  واضحة  مجموعة  وجود  بأهمية  وااللتزام  بالمسؤولية   قوي  شعورال 
  وبفضل   .المستدامة  المنشآت  احتياجات  ومراعاة  العمال  حماية  لغرض  العمل،  عالم  في  المتغيرة  لألنماط  تستجيب

 العامل   الفريق  أعمال  جدول  في  المدرجة  المسائل  جميع  بشأن  توافقية  توصيات  تقديم  جرى  ،المتاحة  بناءةال  مناقشاتال
ً  بجدية عملهعلى أداء  انكب    الذي الثالثي  .العمل عالم ستؤثر في توصياته أن   اعتباره في واضعا

 مجموعة  توذك ر.  العمل  عالم  في   الدولية  العمل  معايير  تؤديه  الذي  الحاسم  الدور  علىالثالثي    العامل  الفريق  أعضاء  واتفق .5
  محدثة   الدولية  العمل  معايير  تكون   أن  ضمان   في الثالثي    العامل   الفريق  به  يضطلع  الذي   األساسي  بالدور  الحكومات
ي  ضرورال   ه منأن    المجموعة  ورأت.  الدولية  العمل  معايير  على  تصديقلا  الرامية إلى  حوافزال  مسألة  أثارتكما    ووجيهة،
 .التصديق معدالت انخفاض أسباب في النظر

  يمكن   المستقبل،  إلى  ومتطلعة  ومحد ثة  ومتوازنة  وجيهة  عالمية  معايير  إلى  الحاجة  على  العمل  أصحاب  مجموعة  وأك دت .6
  ه أن    على   المجموعة  وشددت.  عليها  الفعال  إلشرافا  لتكي ف بما يتيحتقبل او  واسع،  نطاق  على  وتنفيذها  عليها  التصديق

  ركزت و.  فعاليتها  لزيادة  القائمة  المعايير  وتركيز  توحيد  جبي  ،ومحد ثة  ومتينة  واضحة  معاييرال  مجموعة  بغية أن تظل
ً   العمل  أصحاب  مجموعة  الفريق  حددها  التي  تلك  فيها  بما  المحدثة،  االتفاقيات  على   التصديقات  أن    ترى  أنهاعلى    أيضا
  للقوانين   مسبق  متعمق  تقييمعند إجراء  و  االجتماعيين،  الشركاء  مع  الوثيق  التشاور  بعد  إال  تتم  أال  ينبغي  ،الثالثي  العامل

 .المعنية لالتفاقية السليم لتنفيذا التي تضمن  الصلة ذات واإلجراءات المختصة السلطات وقدرات الوطنية والممارسات
 بفعالية  وتنفيذها  المعايير  على  التصديق  ضمان  جميعها في  الثالث  المكونة  المجموعات  دور  على  العمال  مجموعة  وشددت .7

  وجود ضمان في لمساهمةفي االثالثي  العامل الفريق ودور سقة،مت   معايير سياسة اعتماد وأهمية الوطني، الصعيد على
  حماية   لغرض  العمل،  عالم في    المتغيرة  لألنماط  تستجيب  التي  الدولية  العمل  معايير  من  ومحدثة  ومتينة  واضحة   مجموعة
  عن   الثالثي  العامل  الفريق  والية  فصل  يمكن  ال  أنه  المجموعة   ورأت.  المستدامة  المنشآت  احتياجات  ومراعاة  العمال
تم    التي  المعايير  مجموعة  أن    العمال  مجموعة  أكدت  كما.  للعمال  الالئق  العمل  توفير  في  المتمثلة  للمنظمة  العامة  الوالية

 
ً   شاركوا أعضاء ثالثة جنيف إلى السفر من يتمكن لم  1  . استثنائية  ظروف بسبب  ، افتراضيا
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  ه طوابق  بنيت  طوابق،  عدة  من  مبنىب   يمكن مقارنتها  الدولية   العمل  منظمة  في  الماضية  عام   المائة  مدى  على  وضعها
  المعايير   مجموعة  من  القديمة  الصكوك  حذف  من المستصوب على الدوام  يكن  ولم  .ةقديمال  هطوابق  على  األكثر حداثة
 التصديق معدل يكون  عندما سيما ال لحماية،اتوفر  معينة احتياجات لتلبية ذلك غضون  في حداثة أكثر نهج بحجة وضع

ً   القديمة  الصكوك  على    الهدف   يكن   ولم  .العمال  لحماية  المصدقة  البلدان   في   ذات جدوىالصكوك  تظل    عندماو  مرتفعا
  من   للعمال  الالزمة  الحماية   توفير  ضمان  بل  وسحبها،  الصكوك  لغاءإل  آلية  صبحي  أن  الثالثيللفريق العامل    األساسي
 .المعايير من ومحدثة متينة مجموعة خالل

ً   الثالثي  العامل  الفريق  أجرى   أعاله،  ورد  لما  ومراعاة .8 ً   فحصا ً   معمقا   مسائللو  ُطلب منه النظر فيه  الذي  للصك  ودقيقا
 .هادراست إلى دعي التي المعايير سياسة

 ( العمل  إصابات)  الجتماعي  الضمان بشأن  متقادمة صكوك   ستة متابعة في  والنظر واحد صك  استعراض

  اتفاقيةالثالثي    العامل  الفريق  استعرض  2، 2021  نوفمبر  /الثاني  تشرين  في  اإلدارة  مجلس  اتخذه  الذي  بالقرار  عمالً  .9
  الستة   الصكوك  بشأن  اتخاذها  يلزم  التي  المتابعة  في  ونظر(  12  رقم)  1921  ،(الزراعة)  العمل  حوادث  عن  التعويض
أنها    والتي  الموضوع  هذا  ضمن  تندرج  التي  األخرى مسبقا   اتفاقية:  أعماله   جدول  في  مدرجة  وكانت   متقادمةتقرر 
 تعويض  واتفاقية(  18  رقم )  1925  العمل،  حوادث  تعويض  واتفاقية(  17  رقم)  1925  العمل،  حوادث  عن  التعويض

  ، (األدنى الحد) العمل حوادث عن التعويض وتوصية( 42) رقم 1934 ،(مراجعة( )المهنية األمراض) العمل باتإصا
  األمراض )  العمال   تعويض  وتوصية (  23  رقم)  1925  ،(االختصاص  جهة)  العمال   تعويض  وتوصية (  22  رقم)  1925
  هذا   مرفق  من  8  الفقرة  في  الثالثي  العامل  الفريق  عن  المنبثقة  التوافقية  التوصيات  وترد  (.24  رقم)  1925  ،(المهنية
 .التقرير

 توصيات  عن  العمل  إصابات   بإعانات  المتعلقة  الصكوك  بشأنالثالثي    العامل  الفريق  أجراها  التي  الغنية  المناقشة  وأسفرت .10
ذات    والتوصيات  42و  18و  17  ذات األرقام  االتفاقيات  تصنيف  وتؤكد  محدثة  أنها  على  12  رقم  االتفاقية  تصنف  توافقية
 االجتماعية  الحماية  في   الحق  أن    على  الثالثي  العامل  الفريق  وشدد.  متقادمة  صكوك  أنها  على  24و  23و  22  األرقام
ً   العمل  إصابات  إعانات  أن    إلى  أشاركما    العمال،  جميع  على  ينطبق  المصابين  الزراعيين  للعمال  متاحة  غير  تكون  ما  غالبا
التي تتسم بها، على المستوى العالمي، التدابير   األهمية  على  الثالثي  العامل  للفريق  الثالث  المجموعات  وأكدت.  العمل  في

 االتفاقية  في  الوارد  الحماية  المساواة في  مبدأو.  والممارسة  القانون  حيث  من  الزراعيين  العمال  حماية  ضمان  الرامية إلى
  الضمان   اتفاقيةأي    ،العمل  إصابات  إعانات  بشأن  وشموالً   حداثة  األكثر  لالتفاقيات  يشكل عنصراً أساسياً بالنسبة  12  رقم

 (.121  رقم)  1964  العمل،  إصابات  إعانات  اتفاقيةو  (السادس   الجزء)  (102  رقم)  1952  ،(الدنيا  المعايير)  االجتماعي
 تحديات ثمة أن  و البلدان،  معظم فيهو مبدأ هام   12 رقم االتفاقيةالوارد في  مبدأ ال أن   على الحكومات مجموعة وشددت .11

  بلدان صد قت عليها    قد  االتفاقية  وأن    الممارسة،  حيث  من   الزراعيين  للعمال  االجتماعية  الحماية  توفير  ضمان   أمام  قائمة
  الذي  والمباشر، والواضح البسيط نهجها وأن   12 رقم االتفاقية إلى الحاجةعلى  العمل أصحاب مجموعة  وأكدت.  كثيرة
ً تطبيق  أتاح ً مرن  ا ً   يولى  أن  ينبغي  األعضاء،  الدول  جانب  من  النطاق  واسع  اً تصديقو  ا  المعايير  وضع  إطار  في  أكبر  اهتماما

  وعدم   المعاملة  في  بالمساواة  المتعلق  ومبدأها  12  رقم  االتفاقية  أن    العمال  مجموعة  تعتبر  حين  وفي  .والمقبلة  الحالية
ً   ليس  12  رقم  االتفاقية  في  الوارد  المعاملة  في  المساواة  مبدأ  أن    على  تشدد   فقد  ،ووجيهانمهمان    التمييز   جميع   لتلبية  كافيا

  منظمة   تتبعه  الذي  وشموالً   حداثة  األكثر  التنظيمي  النهج  وأن    العمل،  بإصابات  يتعلق  فيما  الزراعيين  العمال  احتياجات
 تطبق  أن  وينبغي  ،121  رقماالتفاقية  و(  السادس  الجزء)   102  رقم   االتفاقية  في   يتجلى  العمل  إصابات  إزاء  الدولية  العمل

ً  الزراعيين العمال على فيهما الضمانات المنصوص عليها   ضمان إلى  حاجة هناك ولذلك،. استثناء دون ،تطبيقا متساويا
  عملالو  تزاماللا  أن يكون  العمال  مجموعة  رأي   في  يعني  وهو ما  كاملة،  تغطية  الزراعيين  العمال  ان الصك  انهذ  غطيي  أن

 . المستضعفة  الفئات  من  وغيرهم  الزراعيين  العمالليشمال    وتطبيقهما  عليهما  التصديق  ضمانمن أجل    وتأثيراً   فعالية  أكثر
  إجراءات   من  مجموعة  عناصر   بشأن   النظر  وجهات  الثالثي  العامل  الفريق  تبادل  ،توافقية  توصيات  إلى  التوصل   في سياقو .12

ً   والمحددة  العملية  المتابعة (  السادس الجزء)  102  رقم  االتفاقية  تعزيز  ينبغي  أنه  على  الثالث  المجموعات  واتفقت.  زمنيا
 على  تطبيقهما  بهدف  العمل،  إصابات  إعانات  بشأن  وشموالً   حداثة  األكثر  االتفاقيتين  امهباعتبار  ،121  رقم  واالتفاقية
اتفقت و  .المهاجرين  والعمال   للنساء  خاص  اهتمام  إيالء  مع  ،العمال  من  المستضعفة  الفئات  من  وغيرهم  الزراعيين  العمال

 . المبادرات هذه المعيارية غير المبادرات المجموعات الثالث أيضاً على أن تستكمل
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 األمثل  النهج  بشأن  السابقة  االجتماعات  في  أجراها   التي  المناقشات،  الثالثي  العامل  للفريق  السابع  االجتماع  وتواصلت، في .13
 أن  للمؤتمر  ينبغي  أنه  على  الثالثي  العامل  الفريق  واتفق.  سحبها  أو  المتقادمة  الصكوك  إلغاء  فيه  يلزم  الذي  التاريخ  لتحديد
.  2033  عام  في  24و  23و  22  ذات األرقام  التوصيات  وسحب  42و  18و  17  ذات األرقام  االتفاقيات   إلغاء  في  ينظر

  ة أي  اتخذت  قد  المتقادمة  االتفاقيات  على  صدقت  التي  األعضاء  الدول  كانت   إذا  ما  تحديدل  2028  عام  في  تقييم  وسيجرى
 لمجلس   يجوز  ،في هذا الصدد   تقدم  أي  وفي حال عدم إحراز  ثتين؛المحد    االتفاقيتين  من  أي  على  للتصديق  الزمة  إجراءات
 .والسحب اإللغاء تاريخ في  النظر يعيد أن اإلدارة

 سيؤدي   المتقادمة  االتفاقيات  إلغاء  أن    إلى   العمال  مجموعة  أشارت  أعاله،  المذكورة  النتيجة  إلى  أفضت  التي  المناقشة  وفي .14
.  الصلة  ذات  المحد ثة  الصكوك  على  المصدقة  الدول  تصدق  لم  إذا  والممارسة،  القانون  حيث   من  الحماية  في  ثغرات  إلى

ً ما  ، على غرار  العمال  مجموعة  وأكدت سابقا ً   الدولية  العمل  لمنظمة  المكونة  للهيئات  يتيح  التصديق  أن    ،أك دته    أيضا
 المهممن  و.  اإلشراف  هيئات   توفرها   التي  بالحماية  التمتع  الخصوص  وجه   على   للعمال  ويتيح  اإلشراف  نظام  من  االستفادة
 ً ً   يكون  الوطني،  القانون  في  معين  معيار  بتنفيذ  اللتزامها  الملزم  الطابع  عضو  دولة  تصديق  يضمن  أن  أيضا  للدولة  ملزما
  األعضاء   الدول  بين  الفرص   تكافؤ  تعزيز  إلى   الدولية  العمل  معايير  تسعى  ،وأخيراً   .حكومتها  أيضاً عندما تتغير  العضو
أن   ينبغي  السبب،  ولهذا.  الوطنية  التشريعات  على  الحماية  اقتصرت  لو  ما كانت لتوجد  التي  الدنيا  بالمعايير  يتعلق  فيما

 . التصديق  لصالح دينامية  خلقمن أجل  المتقادمة االتفاقيات بمتابعة المتعلقة التدابير  مجموعةتبذل الجهود من خالل 
  الصك  أن    يتقرر  أن   بعد   السرعة  وجه  على  يحدثا  أن   ينبغي  والسحب  اإللغاء  أن    على   العمل   أصحابمجموعة    وشددت .15

 ه ال يمكن تحديدأن  وبما.  المعايير  مجموعة  تحديث  المتمثلة في  الثالثي  العامل  للفريق  الواضحة  الوالية  إلى  بالنظر  ،متقادم
  الثغرات   هذه  تحدث  أن   حال  أي  على  جداً   المستبعد  ومن  حدة،  على  بلد  كل  أساس  على  إال  القانونية  الحماية  في  الثغرات
ً   يكون  أن  ينبغي  ال  اإللغاء  فإن    لإللغاء،  نتيجة  عالوة.  المعني  جالالم  في   حداثة  أكثر  اتفاقيات  على  بالتصديق   مشروطا
 يشكل  أن   ينبغي  ال  2028  عام  في   سيجري  الذي   اإلضافي  التقييم  أن    على  العمل  أصحاب  مجموعة  ركزت  ذلك،   على
 .المتقادمة الصكوك إلغاء بشأن المستقبلية لقراراتبا فيما يتعلق سابقة

التاريخ  يتيح  أن ضرورة    على  مشددة  اإللغاء،  للنظر في  تاريخ  تحديد  الحكومات  مجموعة  وفضلت .16   للدول   الوقت  هذا 
ً   التي  ،الالزمة  تخطو الخطوات   لكي  المتقادم الصك  على  المصدقة  األعضاء ً   وتستغرق معقدة  تكون  ما  غالبا  ،طويالً   وقتا

 . الصلة ذات المحدثة الصكوك على التصديق نحو
النظر  العمل،  إصاباتب  المتعلقة  صكوكال   فحص   سياق  في  الثالثي  ل العام  الفريق  تبادل  ،وأخيراً  .17  كيفية   بشأن   وجهات 

  وإشارات   لغوية  تعابير  وجود  إلى  مشيراً   ،12  رقم  االتفاقية  في  الواردة  المتقادمة  واإلشارات  اللغوية  تعابيرال  ةمعالج
االنتباهو  مالئمة  غير  التعابير  هذه   أن  عتبار  وبا.  كذلك   األخرى  القديمة   الدولية   العمل  معايير  في  مماثلة   عن   تصرف 

 . المسألة هذه في النظر اإلدارة  مجلس يواصل بأنالثالثي  العامل الفريق  أوصى الدولية، العمل لمعايير  الهامة األهداف

 المعايير  بسياسة المتعلقة  المسائل في النظر

  من   12  الفقرة  في  عليها  المنصوص  الوالية  إطار   في   3المعايير،  بسياسة  تتعلقان  عمل   ثيقتيو  الثالثي  العامل   الفريق  ناقش .18
 هذا   في  ودورها  المعايير  سياسة  بشأن  الجارية  المؤسسية  المناقشات  ألهمية  عن إدراكه  الفريق  وأعرب  4. اختصاصاته

 .أدناه الموجزة مناقشاته إلى اإلدارة مجلس انتباه  استرعىو. الصدد 
 5.سابقة  اجتماعات  في  مناقشات أجريت  إلى  المعايير  سياسة  مسائل  بعض  عند نظره في  الثالثي  ملالعا  الفريق  واستند .19

. اإلدارة  مجلس  مناقشات  إلى  إسهامات  تقديم بهدف  المعايير  سياسة  بشأن  حواره  مواصلة  إلى  تطلعه  عن  الفريق  وأعرب
ً   مختصة  هيئة  بوصفه  اإلدارة،  لمجلس  ويجوز  االضطالع  في  ينظر  أن  المعايير،  بسياسة  المتعلقة  القرارات  التخاذ  مؤسسيا
ً  أكثر بدور  . المستقبل  في الدولية العمل منظمة معايير سياسة في نشاطا

 
  بشأن   /Working paper 2TWG/2022  الوثيقة   المعايير؛  بسياسة  المتعلقة  المسائل  بعض  بشأن  Working paper 1/SRMTWG/2022  الوثيقة  انظر   3

 .الدولية   العمل تفاقياتال الختامية األحكام
  بوضع   تتعلق  أخرى  مسألة  أي  يعالج  أن  اإلدارة،   مجلس  طلب  على  بناء  ، الثالثي   العامل  للفريق  يجوز:  12  الفقرة  الملحق،   ، GB.325/LILS/3  الوثيقة   4

 . المعايير  وسياسة المعايير
  األول،  والمرفق  42-34  الفقرات  الملحق،   ، GB.337/LILS/1  الوثيقة  المرفق؛   من   22  والفقرة  37-30  الفقرات  الملحق،   ، /3GB.334/LILS  الوثيقة   5

  المعايير   بسياسة  يتعلق   فيما  دوره :  مواضيع  أربعة  حول  2022  عام  في   الثالثي  العامل  الفريق  مناقشة  تمحورت.  9  الفقرة
 ، SRMTWG/2022/Working paper 1الوثيقة  )  المعايير  وضع  ؛ (34-31  والفقرات  12-5  الفقرات  ، SRMTWG/2022/Working paper 1الوثيقة)

  الوثيقة )  التصديق  تشجيع  ؛ (27-22  الفقرات  ، SRMTWG/2022/Working paper 1  الوثيقة)  وتحديثها  وتعديلها  المعايير  مراجعة  ؛ (21-13  الفقرات

SRMTWG/2022/Working paper 1 ،  30-28 الفقرات). 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/genericdocument/wcms_853210.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/genericdocument/wcms_852781.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_420266.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_648704.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_725415.pdf
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  معايير   لنظام  العام  االتجاه  لمعالجة  الالزمتين  والشرعية  بالكفاءة  يتمتع  اإلدارة  مجلس  أن    العمل  أصحاب  مجموعة  ورأت .20
  الموارد  على  المجموعة  شددت  المعايير،  بوضع  يتعلق  وفيما.  للتنفيذ  وقابليته  وفعاليته  وهيكله  وحجمه  الدولية   العمل  منظمة

 المؤتمر،  أعمال  لجدول  األخرى  العديدة  المقترحات  إلى  بالنظر  اإلدارة،  مجلس  أن    وعلى  لمنظمة،ا   المتاحة أمام  المحدودة
ً   يمكنه  ال   على   عالوة  ،الثالثي  العامل  الفريق  توصيات  إلى  استناداً   المعايير  وضع  مقترحات  أولويات  يحدد  أن  تلقائيا

 التقنية  المؤتمرات  أو  الدولي  العمل  لمؤتمر  المنفصلة  لجلساتل  ويمكن  .اإلطارية  والصكوك  المعايير  توحيد  تفضيله
ً  المجموعة وأعربت.  المعايير نظام على كاهل أصالً  القائمالعمل  عبء تفاقم إلىأن تؤدي  التحضيرية  شكوك  عن أيضا

 بصيغتها المعدلة.  ،2006  البحري،  العمل  اتفاقية  في  أوسع  نطاق  على  يالت الضمنيالتعد   إجراء  تطبيق  إمكانية  بشأن
 بأن  سيما  وال  اإلمكان،  قدر  مراجعاتال  تجنب  هو  الهدف  يكون  أن  ينبغي  االتفاقيات،  مراجعة  تيسير  السعي إلى  من  وبدالً 
ركزت .  تقنية  توجيهية  ومبادئ  ممارسات  مدونات  تكملها  هامة  مبادئ  على  الجديدة  االتفاقيات  محتوى  يقتصر   كما 

ً   االتفاقيات  مراجعة  أن    على  المجموعة   المراجعة  االتفاقيات  على   التصديقات  عدد  من   أقل  تصديقات  عدد  عن  سفرت  ما  غالبا
 ألنها  التنفيذ  في  صعوبة  أكثر  تكون  ما  عادة  االتفاقيات  مراجعة  أن    قد يكمن في  ذلك  سبب  أن    إلى  وأشارت  الصلة،  ذات
 وترمي   األهداف  محددة  تكون  أن  الترويجية  للحمالت  وينبغي .  التفاصيل  من  مزيد  على  وتحتوي   الحماية  مستوى  من  تزيد
ً  ،الوطني الصعيد على األولويات مع التصديق مواءمة إلى ً  التصديقات من أكبر  عدد  جعل التوصل إلى عن عوضا   هدفا
 . ذاته حد في

  عند   جديدة  معايير  اعتماد  من   اإلجرائية  الناحية  من  أسهل  المتقادمة  المعايير  إلغاء  ألن    قلقها  عن   العمال  مجموعة  وأعربت .21
 المتعلقة   الثالثي  العامل  الفريق   توصيات  متابعة  ينبغي  ،مرات  عدة  اإلدارة  مجلس  أكده  ما  نحو  علىو.  الثغرات  تحديد
  مواصلة  وينبغي.  كارتييه  عمل  فريق  متابعة  تجارب  من   التعلم  خالل  من  مؤسسية  أولوية  باعتبارها  المعايير  بوضع

 بمراجعة   يتعلق  وفيما.  تقنية  تحضيرية  مؤتمرات  أو  المعايير  وضعل  خاصة  جلسات  إمكانية تنظيم  مثل  خيارات  استكشاف
 العمل   اتفاقية  إليها  أشارت  التي  المحتملة  الفرص  عن  التفصيلية  الوثائق  من  مزيداً   يعد  أن  للمكتب  يمكن  وتحديثها،  المعايير
  على   تطبيقه  إمكانية  حول  الشك  بعض  ثيرت  قد  التي  خصائص هذا الصك،  إلى  نفسه  الوقت  فياإلشارة  و  - 2006  البحري
  سواء  الدولية،   العمل معايير أن   على العمال مجموعة وشددت. المبسط المراجعة  إلجراء الممكنة والصيغ  - أوسع نطاق
  ةدمحد  التصديق  حمالتل  وينبغي  .المكونة  وللهيئات  للمكتب  اتاإلرشاد  توفر  ألنها  باألهمية  تتسم  ال،  أم   عليها  التصديق  تم

  تُعتبر ال  التجارب،    هأظهرت  ما  نحو  علىو.  واحتياجاتها  أولوياتها  لتحديد  المكونة  الهيئات  مع  مناقشاتال  تشمل  أن  األهداف
 تصديق  معدالتالغالب  في    سجلت  حداثة   أكثر  وكصك  اعتماد  أو  عليها  التصديق  معدل  انخفاضمتقادمة بمجرد    الصكوك

ً  أكثر  .انخفاضا
ً   يكون  أن  ينبغي  المعايير  وضع   أن    على  الحكومات  مجموعة  وشددت .22  الوقت   وفي.  التكلفة  حيث  من  وفعاالً   وشامالً   ناجعا

  الخيارات   عن  التفاصيل  من  مزيداً   يقدم  أن  للمكتب  ويمكن.  المكونة  الهيئات  عمل  عبء  زيادة  في  تردد  هناك  كان  نفسه،
 وبصفة  تحضيرية، تقنية جتماعاتتنظيم او المؤتمر، أعمال جدول في المعايير لوضع مخصص بند إدراج مثل الممكنة

 الثالثي  العامل  الفريق  يولي  أن  المناسب  من  لئن كانو.  نفسها  المؤتمر  دورة  في  المعايير  لوضع  بندين  إدراج  استثنائية،
. المعايير  بوضع  المتعلقة  الناشئة  األخرى  المسائل  الستيعاب  توازن  هناك  يكون  أن  ينبغي  فإنه  المعايير،  لوضع  األولوية
 .التصديق يشجع أن شأنه من التقارير تقديمب العمل المرتبط عبء تخفيف أن   الحكومات مجموعة ورأت

ً   كثراأل  مناقشةال  قبل  الدولية  العمل  لتفاقيات  الختامية  األحكام  الثالثي  العامل  الفريق  وناقش .23  المزمع أن يجريها  تعمقا
ً .  2023  مارس  / آذار  في   اإلدارة   مجلس  الختامية  األحكام  عن   المكتب  من  معلومات  الفريق  تلقى  الغاية،   لهذه  وتحقيقا

 النفاذ   وبدء  التصديقات  لعدد  األدنى  بالحد  يتعلق  فيما"  مفتوحة  ضوابط"   مع  المؤتمر  اعتمدها  التي  الثمانية  النموذجية
 .للنقض الزمني واإلطار

  ، اللغات  بشأن  النموذجي  الختامي  الحكم  تغيير  استحسان  بشأن  األعضاءبين    جماعاإلبو  ومبدئي  راسخ  اتفاق  هناك  وكان .24
 تعديل  مع   التغيير  هذا  وسيتمشى.  الحجية  في  متساوية  والفرنسية  واإلنكليزية  اإلسبانيةب  االتفاقيات الصادرة  تعتبر  بحيث
 . للمؤتمر الثالث الرسمية اللغات من كواحدة باإلسبانية يعترف الذيو 2021  عام في المعتمد للمؤتمر األساسي النظام

 تغيير  أي  إجراء  المجموعة  تؤيد  ولم.  لالتفاقيات  الختامية  البنود  مناقشة  من الضروري   ه أن    العمال  مجموعة  تعتبر  ولم .25
  االلتزام   األعضاء  الدول  قرار  يراعي  ذلك  ألن    النفاذ  حيز  االتفاقية  تدخل  لكي  تصديقين  تستلزم  التي  الحالية  الممارسة  على
  الحماية التي يوفرها   نطاق  وتوسيع  اإلشراف،  هيئات  هاتقدم  يتال  اتاإلرشاد  من  واالستفادة  عليه،   صدقت  الذي  صكبال
 وبما.  اللبسثير  ي  أنأي تغيير    من شأنو  ،على المعايير  التصديق  تشجع  أن  الدولية  العمل  لمنظمة  وينبغي.  عمالها  شمللي
 بالنسبةزيادة األمور تعقيداً    ينبغي  ال  النفاذ،  حيز  صكال   دخول  بعد  إال  الهام  عمله  أداء  يبدأ  أن  يمكن  ال  اإلشراف  نظام  أن  
  عملية ل  تحققت نتيجة  ألنها   ،األطراف  متعددة  أخرى  بمعاهدات  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقيات  مقارنةليس من المجدي  و.  له

اليقين القانوني توحي باإلبقاء على القيد   إلى  الحاجة  بأن    اعتقادها  عن  العمال  مجموعة  وأعربت.  وفريدة  طويلة  ثالثية
قدر الحاجة    بنفس  القانوني  اليقين  إلى  الحاجة  وترتبطالمفروض على إمكانية انسحاب الدول األعضاء من االتفاقيات.  

المجموعة لم تعتبر حجة مجموعة أصحاب العمل فيما يتعلق بالحاجة إلى "كتلة حرجة من    كما أن    .إلى مراجعة المعايير
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معايير العمل   فمن جهة، تسعى  في هذا السياق:  وجيهة أو مقنعةحجة  التصديق" لضمان تكافؤ الفرص في هذا السياق،  
  ،ومن جهة أخرى  ؛ضاء وكذلك في جميع أنحاء العالمرفع الحد األدنى من مستوى الحماية في الدول األع   إلى  الدولية

 ً ً  كان النهج الذي اتبعته منظمة العمل الدولية دائما  ،خطوة لمعدالت التصديقبقوم على التحسين التدريجي وخطوة ي نهجا
 بما في ذلك عن طريق تقديم الدعم التقني للدول األعضاء. 

ورأت مجموعة أصحاب العمل أنه ينبغي النظر في العدد المطلوب من التصديقات لكي تدخل االتفاقية حيز النفاذ في   .26
ستحداث  الي من تكافؤ الفرص فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها االتفاقية. والمتمثل في إرساء حد أدنى عالم  الهدف  ضوء

من الضروري وجود كتلة حرجة من الدول األعضاء في منظمة العمل  ، كان العالمي من تكافؤ الفرصهذا الحد األدنى 
الرتفاع الكبير في عدد الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية في العقود األخيرة، ل  ونظراً الدولية. وفي ضوء ذلك،  

ً   30-20إلى  بما يصل  كان من المناسب زيادة العدد المفترض للتصديقات   . ولم  يز النفاذ حتى يدخل صك بعينه حتصديقا
هناك ما يبرر قيام منظمة ذات مهمة عالمية مثل منظمة العمل الدولية باإلشراف على    تر مجموعة أصحاب العمل أن  

التي     إجراء   خيار  في  النظر  المجموعة  وطلبت  .أو بضعة بلدان أخرى فقط  اثنان  صدق عليها بلدانيتنفيذ االتفاقيات 
ً  وينبغي. الختامية المواد  في إدراجهاب الموصى الجديدة التلقائية القيم بتأييد هل للسماح اإلدارة مجلس في مناقشة  أن أيضا
 إلى  يشير  وهذا:  المتغيرة  األوضاع  مع  التكيف  في  والمرونة  الدولية  االلتزامات  استمرارية  بين  معقول  توازن  هناك  يكون
 العشر   السنوات   بعد  مد ته   تقصير  يمكن  سنوات  10  كل  واحدة  سنة  لمدة  االنسحاب   نافذة  في  المتمثل  الحالي  النهج  أن  

  الجديدة   الختامية  باألحكام  يتعلق  وفيما.  سنوات  5إلى    3  كل   واحدة  سنة  لمدة  االنسحاب نوافذ   إتاحة  يمكن  بحيث  األولى،
  للمراجعة   نهج  أفضل  أن    ورأتفي هذا الصدد    شكوكها عنأصحاب العمل    مجموعة  أعربت  المراجعة،  لتيسير  الممكنة

 . مراجعة إلىحاجتها  احتمال يقل وبالتالي تغييرها احتمال يقل التي العامة المبادئ على تقتصر اتفاقيات اعتماد هو

صفوف  متنوعة  آراء  هناك  وكانت .27  الختامية  باألحكام  يتعلق  فيما  الثالثي  العامل  الفريق  في  الممثلة  الحكومات  في 
بعينها    اتفاقية  لكي تدخل  الالزمة  التصديقات  لعدد  األدنى  الحد  زيادة  في  تنظر  أن  الحكومات  لبعض  ويمكن.  لالتفاقيات

  هناك   ليست  هأن    أخرىورأت حكومات    االتفاقية  من   بعدها   االنسحاب  يمكن  التي  الصالحية  فترة  وتخفيض  النفاذ  حيز
 .جيداً  وظيفتها تؤدي الحالية الممارسة ألن   التغيير إلى حاجة

 التحضير لالجتماع الثامن 

 اجتماعاته  وتنظيم  األولي  عمله  برنامج  في  المدرجة  المعايير  استعراض  في  أحرزه  الذي  التقدم الثالثي    العامل  الفريق  ناقش .28
  الفريق  قرر  المعايير،  بسياسة  المتعلقة  األخرى  المؤسسية  المناقشات  في  ومساهمته  عمله  أهمية  مراعاة  ومع.  الالحقة
  العملية  اآلثار   في  الفريق  ونظر.  ممكن  وقت  أقرب   في  األولي  العمل   برنامج  استكمال  بهدف  استعراضاته  وتيرة  تسريع
 مزيداً   تقدم  وثيقة  في  النظر  مع  المعايير  سياسة  بشأن  الجارية  مناقشاته  تستمر  وسوف.  طموح  أعمال  جدول  على  المترتبة

لمراجعة المعايير  هذه   مراجعة  مراعاة  مع  المستقبل  في  المعايير  وضع  خيارات  عن  التفاصيل  من الجهود  وستُبذل   .  
 األمثلة  بعض  تقدم  أن . ومن شأن هذه المراجعة  2006  البحري،  العمل  اتفاقية  في   النظر  ذلك  في  بما  القائمة،  المعايير
 . المبسط المراجعة إلجراء  مختلفة صيغ لوضع خيارات تحديد عن  فضالً  التفكير، من لمزيد

 بحماية   تتعلق  األولي  هعمل  برنامج  في  صكوك  ثالثة  الثامن  اجتماعه  في  يستعرض  أن  على  الثالثي  العامل  الفريق  ووافق .29
 االجتماعي  بالضمان  تتعلق   صكوك   ستة  متابعة  في  كذلك  نظر يوس .  والشباب  األطفال  بحماية  تتعلق   صكوك  وسبعة  األمومة

 والشباب،  األطفال  بحماية  تتعلق  صكوك  وستة  األمومة  بحماية  يتعلقان  وصكين  (والورثة  والعجز  الشيخوخةإعانات  )
 يجتمع   أن  الفريق  قرر  الثامن،  لالجتماع  المكثف  األعمال  جدول  إلى  وبالنظر.  متقادمة  أنها   تقرر  أن  سبق  صكوك  وكلها
  اإلدارة   األساسي ضمانيكون الهدف  وس  6. 2023  سبتمبر  /أيلول  16  إلى  11  من  أيام،  خمسة  من  بدالً   أيام،  ستة  لمدة

ً .  للوقت  الجيدة   األعضاء   لمساعدة   مستشارين  ثمانية  مشاركةب  الفريق  أذن  ،الثالثي  العامل  الفريق  اختصاصات  مع  وتمشيا
  ينبغي   كان  إذا  ما  الحق  وقت  في  الثالثي ونائبتا الرئيسة  العامل  الفريق  رئيسة  تقرر  وقد.  المقبل  اجتماعه  في  الحكوميين

 .االجتماع  لحضور  الدولية العمل منظمة هيئات من وغيرها مهتمةال  الدولية المنظمات ممثلي دعوة
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 ( 2023 سبتمبر /أيلول) الثالثي العامل  للفريق الثامن الجتماع خالل فيها النظر المقترح الصكوك : 2 الجدول 

 الصكوك المتعلقة بحماية األمومة 

 (3 رقم) 1919 األمومة،  حماية  اتفاقية

 (183)رقم  2000اتفاقية حماية األمومة، 

 ( 191)رقم  2000توصية حماية األمومة، 
 والشباب  األطفال بحماية المتعلقة الصكوك

 ( 6)رقم  1919اتفاقية عمل األحداث ليالً في الصناعة، 

 (79)رقم  1946اتفاقية العمل الليلي لألحداث )المهن غير الصناعية(، 

 (90)رقم  1948األحداث ليالً )الصناعة( )مراجعة(، اتفاقية عمل 

 ( 14)رقم  1921توصية عمل األطفال واألحداث ليالً )الزراعة(، 

 (41)رقم  1932توصية الحد األدنى لسن تشغيل األحداث )األعمال غير الصناعية(، 

 (52)رقم  1937توصية الحد األدنى للسن )المشاريع األسرية(، 

 (80)رقم  1946لألحداث )األعمال غير الصناعية(، توصية العمل الليلي 
 الصلة  ذات المتقادمة  الصكوك:  (والورثة  والعجز الشيخوخة إعانات  ) الجتماعي  الضمان

 (35)رقم  1933اتفاقية التأمين ضد الشيخوخة )الصناعة، الخ ...(، 

 ( 36)رقم  1933اتفاقية التأمين ضد الشيخوخة )الزراعة(، 

 (37)رقم  1933التأمين ضد العجز )الصناعة، الخ ...(، اتفاقية 

 ( 38)رقم  1933اتفاقية التأمين ضد العجز )الزراعة(،  

 (39)رقم  1933اتفاقية التأمين على الحياة )الصناعة، الخ ...(، 

 ( 40)رقم  1933اتفاقية التأمين على الحياة )الزراعة(،  

 الصلة  ذات  المتقادمة الصكوك: األمومة حماية

 ( 103 رقم) 1952 ،(مراجعة) األمومة حماية  اتفاقية

 (95 رقم) 1952 األمومة،  حماية  توصية 

 الصلة  ذات  المتقادمة الصكوك : والشباب األطفال  حماية

 ( 5)رقم  1919اتفاقية الحد األدنى للسن )الصناعة(، 

 ( 10)رقم  1921اتفاقية الحد األدنى للسن )الزراعة(، 

 (33)رقم  1932األدنى للسن )األعمال غير الصناعية(، اتفاقية الحد 

 (59)رقم  1937اتفاقية الحد األدنى للسن )الصناعة( )مراجعة(، 

 (123)رقم  1965اتفاقية الحد األدنى للسن )العمل تحت سطح األرض(، 

 (124)رقم  1965توصية الحد األدنى للسن )العمل تحت سطح األرض(، 

 وبناء.  األعضاء  أو  المكتب  لفائدة  سواء   لإلعداد،  أطول  زمنية  فتراتتطلب  سي  الطموح  لبرنامجا   هذا  أن    الفريق  والحظ .30
ً   الفريق  توصل  ذلك،  على ً   قراراً   أن    أساس  على  ،2024  عام  في  التاسع  اجتماعه  نطاق  بشأن  مؤقت  اتفاق  إلى  أيضا  نهائيا
 صكوك  خمسة  التاسع  اجتماعه  في  يستعرض  أن   مؤقتة،، بصورة  الفريق  وقرر  . 2023  عام   في   الثامن  اجتماعه  في  سيتخذ
 من  أخرى  بفئات  تتعلق  صكوك  وسبعة  الموانئ  بعمال  تتعلق  صكوك  وثالثة  بالصيادين  تتعلق  األولي  هعمل  برنامج  في

. الموانئ  بعمال  يتعلقان  نيمتقادم   نيوصك  بالصيادين  يتعلق  متقادم  لصك  المتخذة  المتابعة  تدابير  فحصأن يو  ،العمال
 االجتماع  من   المستخلصة  الدروس  مراعاة   مع  الثامن،  اجتماعه  في   التاسع  االجتماع  أعمال  وجدول  تاريخ  تأكيد  وسيتم
 . التالية  االجتماعات  في  فيها  سينظر  التي  المواضيع   بشأن  المكتب  من   المقدمة  األخرى   المنقحة  والمقترحات  الطموح  الثامن
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  الثالثي  العامل للفريق التاسع الجتماع خالل النظر فيها المقترح بالصكوك ةمؤقت قائمة : 3الجدول 
 (2024 سبتمبر /أيلول)  

 الصيادون 

 ( 113)رقم  1959اتفاقية الفحص الطبي )صيادو األسماك(، 

 ( 114)رقم  1959اتفاقية عقود استخدام صيادي األسماك، 

 ( 125)رقم  1966اتفاقية شهادات كفاءة صيادي األسماك، 

 (126)رقم  1966اتفاقية إقامة األطقم على ظهر سفن الصيد، 

 (126)رقم  1966توصية التدريب المهني لصيادي األسماك، 

 عمال الموانئ 

 (27 رقم) 1929 بالسفن،  المنقولة الكبيرة األحمال على الوزن  إثبات اتفاقية

 ( 137)رقم   1973اتفاقية العمل في الموانئ، 

 ( 145)رقم  1973توصية العمل في الموانئ، 

 فئات أخرى من العمال 

 ( 83)رقم  1947اتفاقية معايير العمل )األقاليم التابعة(،  

 ( 172)رقم  1991اتفاقية ظروف العمل )الفنادق والمطاعم(، 

 ( 177)رقم   1996اتفاقية العمل في المنزل، 

 (8)رقم  1920توصية تحديد ساعات العمل في المالحة الداخلية، 

 ( 162)رقم  1980توصية العمال المسنين، 

 ( 179)رقم  1991توصية ظروف العمل )الفنادق والمطاعم(، 

 ( 184)رقم   1996توصية العمل في المنزل، 

 صلة متقادمة ذات   صكوك:  الصيادون

 ( 112 رقم) 1959 ، (األسماك صيادو ) للسن األدنى الحد  اتفاقية
 عمال الموانئ: صكوك متقادمة ذات صلة 

 ( 32 رقم) 1932 ، (مراجعة) الحوادث  من الموانئ عمال وقاية اتفاقية

 (40 رقم)  1932 الحوادث،   من الموانئ عمال حماية  مجال في بالمثل  المعاملة توصية 
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 رفقم 

 السابع توصيات اعتمدها الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير في اجتماعه 

 )2022سبتمبر  /أيلول  12-16)

 346تقديمها إلى مجلس اإلدارة لينظر فيها في دورته   من أجل
 22عمال  بالفقرة   (2022تشرين الثاني/ نوفمبر  - )تشرين األول/ أكتوبر

 من اختصاصات الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير 

بأن  واليته تتمثل في )فيما يلي "الفريق العامل الثالثي"(  ذك ر الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير   .1
ضمان تمتع منظمة العمل الدولية بمجموعة معايير  ، أال وهياستعراض المعايير الهدف العام آلليةتحقيق المساهمة في 

غرض حماية العمال  بعمل دولية واضحة ومتينة ومواكبة للعصر تتجاوب مع األنماط المتغيرة في عالم العمل، وذلك  
على    2019أجل مستقبل العمل،  د إعالن مئوية منظمة العمل الدولية من  وقد أك    1.ومراعاة احتياجات المنشآت المستدامة

 2األهمية األساسية لمعايير العمل الدولية وقيمة هذا الهدف. 

أهمية   الثالثي،  في تقييمه الثالث ألداء الفريق العامل  جديد، د من  مجلس اإلدارة أك    إلى أن  الفريق العامل الثالثي  وأشار   .2
اإلسهام في ضمان وجود مجموعة واضحة وقوية ومحد ثة من معايير العمل الدولية،    يالفريق ف الدور الذي يضطلع به  
ن والمكتب إجراءات متابعة في الوقت المناسب والدول األعضاء والشركاء االجتماعي  أن تتخذكما شد د على ضرورة  

  بالنسبة إلى الفريق مة  دارة قي  التي قدمها مجلس اإل  اإلرشاداتوكانت    3. لتوصياته بالصيغة التي اعتمدها مجلس اإلدارة
 . لمواصلة أنشطتهالثالثي العامل 

بواليته   يدرك المسؤولية الكبيرة التي يتحملها إزاء المنظمة عمالً   الثالثيكان الفريق العامل    السابع،وطوال اجتماعه   .3
الفريق  سيواصل    بشأنها،  راً ينظر فيها مجلس اإلدارة ويتخذ قراس  التيإعداد التوصيات    عندوالطبيعة المحورية لدوره. و

تام    والتزامبحسن نية وبثقة كاملة    المفاوضات التي ستجريالعمل من أجل التوصل إلى توافق في اآلراء من خالل  
 4بأهمية الوضوح والشفافية واالتساق. قرارمع اإل ،بأهداف آلية استعراض المعايير

  فيبعض معايير العمل الدولية المدرجة    الثالثي  لفريق العاملوكما كان عليه الحال في االجتماعات السابقة، استعرض ا .4
 5: برنامج عمله األولي استعراضاً متأنياً بهدف تقديم توصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن

والمعايير   (أ) مراجعة  إلى  تحتاج  التي  والمعايير  المحد ثة  المعايير  ذلك  في  بما  االستعراض،  قيد  المعايير  وضع 
 والتصنيفات األخرى المحتملة؛ المتقادمة

 معايير جديدة؛ تستوجبتحديد الثغرات في التغطية، بما في ذلك تلك التي  ( ب)
 . إجراءات متابعة عملية ومحددة زمنياً، حسب االقتضاء ( ج)

محددة زمنياً، بحيث  العملية والمتابعة الإجراءات  ة منوقرر الفريق العامل الثالثي مجدداً أن ينظم توصياته في مجموع .5
ً   ويعزز  ومتكاملةتكون مكونات هذه المجموعات مترابطة   اإلجراءات التي تتخذها    الفريق رصد  وسيواصل  .بعضها بعضا

ً في إطار المنظمة فيما يتعلق بقرارات مجلس اإلدارة   .متابعة جميع توصياته المحددة زمنيا

 
 . العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعاييرمن اختصاصات الفريق  8الفقرة   1
  ترويجها والتصديق عليها وعملية وضع معايير العمل الدولية    "إن  إعالن مئوية منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل العمل، الجزء رابعاً )ألف(:     2

تتطلب من المنظمة أن تمتلك مجموعة معايير عمل دولية تكون واضحة    إنهاو  .الدوليةبأهمية أساسية بالنسبة إلى منظمة العمل  إنما تتسم    واإلشراف عليها
األنماط المتغيرة في عالم العمل  وأن تمضي قدماً في تعزيز الشفافية. وال بد لمعايير العمل الدولية من أن تتجاوب كذلك مع  ومتينة ومواكبة للعصر،  

وتقدم منظمة العمل الدولية المساعدة إلى الدول األعضاء    ت المستدامة وتخضع إلشراف فعال وذي حجية.احتياجات المنشآوتراعي    لعمالل  وتوفر الحماية
 فيها في عملية التصديق على المعايير وتطبيقها تطبيقاً فعاالً."

 .30، الفقرة GB.344/LILS/PV الوثيقة  3

 من اختصاصات الفريق العامل الثالثي.  13الفقرة   4
 من اختصاصات الفريق العامل الثالثي.  9لفقرة ا  5
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وصياته إلى مجلس اإلدارة التخاذ قرار بشأنها، ويوصي بأن يتخذ الفريق العامل الثالثي ت  يرفع وتمشياً مع اختصاصاته،   .6
 ها. مجلس اإلدارة الخطوات الالزمة لتنفيذ

 سياسة المعايير 

بما في ذلك األحكام الختامية   المعايير،انتباه مجلس اإلدارة إلى مناقشاته بشأن سياسة  الثالثي  الفريق العامل    يسترعي .7
 .  قدم إلى مجلس اإلدارةالمُ  هد تلخيصها في تقرير رئيس الفريق العامل الثالثي ونوابالتي ير  الدولية،التفاقيات العمل 

 6إصابات العمل

 بما يلي:الثالثي ، يوصي الفريق العامل واألمراض المهنية عملال إصابات فيما يتعلق بالصكوك بشأن إعانات .8

 الصكوك:ينظر مجلس اإلدارة في اتخاذ قرارات بشأن تصنيف تلك  8-1

 ؛ للعصر ة( على أنها مواكب12)رقم  1921اتفاقية التعويض عن حوادث العمل )الزراعة(،  تصنيف 8-1-1

توصية التعويض عن حوادث العمل و  (17)رقم    1925اتفاقية التعويض عن حوادث العمل،    تصنيف 8-1-2
األدنى(،   االختصاص(،  وت  (22)رقم    1925)الحد  )جهة  العمال  تعويض    (23)رقم    1925وصية 

تعويض  و العمل اتفاقية  المهنية(،    إصابات  العمال   وتوصية  (18)رقم    1925)األمراض  تعويض 
اتفاقية تعويض إصابات العمل )األمراض المهنية( )مراجعة(، و  (24)رقم    1925)األمراض المهنية(،  

 نها صكوك متقادمة. على أ (42)رقم   1934

المنظمة بتنفيذ مجموعة من إجراءات المتابعة العملية والمحددة زمنياً على النحو  ينظر مجلس اإلدارة في مطالبة   8-2
 : التالي

بهدف ،  121و/ أو االتفاقية رقم   السادس()الجزء    102رقم  ترويج التصديق والتنفيذ الفعال لالتفاقية   8-2-1
 ذات األرقام التفاقيات ال تزال ا من جانب الدول األعضاء التي ،على العمال الزراعيينإدراج تطبيقهما 

 :  سارية في الوقت الراهن 42و 18و 17و 12

الفعال    عند (أ) والتنفيذ  التصديق  السادس( و  102رقم    لالتفاقيةتعزيز   ، 121رقم  االتفاقية  )الجزء 
ل الالزم  اإلرشادن يوفر  ألمكتب  ينبغي  تنفيذ    ،التقني  عمل مصممة   ةخطبما في ذلك من خالل 

 ؛ إلى الهيئات المكونة الثالثيةوتوفير الدعم   معنيةمن الدول األعضاء الخصيصاً لكل دولة 

الثالثية ل  ينبغي ( ب) المكونة  رقم  أ  لهيئات  االتفاقية  تصديق  نحو  فعالة  خطوات  تحرز    102ن 
 .  العمال الزراعيين ، وضمان تطبيقهما على121رقم  ةأو االتفاقيالسادس( و/  )الجزء

 ن:ألمكتب ينبغي ل 8-2-2

إصابات العمل   إعانات  األعضاء بشأن تطبيق  يواصل تقديم الدعم التقني واإلرشادات إلى الدول (أ)
، مع من الفئات المستضعفة من العمال  على جميع العمال، بمن فيهم العمال الزراعيون وغيرهم

  منظمة العمل الدولية ذات الصلة مراعاة معايير  ين والنساء والعمال المهاجرإيالء اهتمام خاص الى  
 من أجل الوقاية من إصابات العمل في القطاع الزراعي.  السالمة والصحة المهنيتينب المتعلقة

داخليةيضع   ( ب) توجيهية  على    مبادئ  التصديق  في  النظر  مع  األعضاء  الدول  إلى  مشورته  لتقديم 
والممارسة، على جميع  قانون  ال  في  الصكوك المتعلقة بإصابات العمل وتنفيذها، بغية ضمان تطبيقها

مع إيالء اهتمام   ،ن وغيرهم من الفئات المستضعفة من العمالوالعمال الزراعي  العمال بمن فيهم
 ؛ خاص الى النساء والعمال المهاجرين

ً  ( ج) بحوثا الرئيسية    يجري  والفرص  التحديات  بإعانات   بتطبيق  المرتبطةلتحديد  المتعلقة  الخطط 
العمل   العإصابات  الزراعي  ، بمن فيهمماللجميع  المستضعفةوالعمال  الفئات  من   ن وغيرهم من 

توسيع نطاق إعانات  بهدف تقييم إجراءات المتابعة الممكنة، بمشاركة ثالثية، بما في ذلك  العمال،  
 . عمال الزراعيينإصابات العمل لتشمل جميع ال
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االتفاقيات  8-2-3 بتطبيق  المعنية  الخبراء  لجنة  يدعو  أن  اإلدارة  مجلس  الثالثي على  العامل  الفريق  ويقترح 
رقم   االتفاقيتين  تطبيق  بشأن  األعضاء  الدول  من  معلومات  التماس  في  النظر  إلى    102والتوصيات 

 على العمال الزراعيين، في القانون والممارسة.   121)الجزء السادس( ورقم 

وصي الفريق العامل الثالثي مجلس اإلدارة بأن يطلب من المكتب إعداد وثيقة معلومات أساسية عن  وي 8-2-4
المالئمة، مثل  المتقادمة وغير  المتعلقة بالجنسين وغيرها من المصطلحات والمراجع  اللغة  انعكاسات 

 " ال  workmen"7مصطلح  العمل  معايير  جميع  في  والمحميات"،  والممتلكات  دولية، و"المستعمرات 
إلدراجها في جدول أعمال مجلس اإلدارة ومناقشتها في أقرب وقت ممكن بغية اتخاذ قرار بشأن إجراءات 

يجب أن تكون مصحوبة أو مقترنة بوثيقة معلومات   المتابعة المناسبة. والجدير بالذكر أن  هذه الوثيقة
دمة في بعض أحكام معايير الضمان  أساسية أخرى تقدم معلومات عن آثار اللغة المتعلقة بالجنسين المستخ

الدنيا(،   )المعايير  االجتماعي  الضمان  اتفاقية  سيما  وال  الدولية،  العمل  لمنظمة    1952االجتماعي 
التي اعتمدها مجلس اإلدارة في دورته  102 )رقم الثاني/ نوفمبر    343(،  لمتابعة   2021في تشرين 

 ض المعايير. توصيات الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعرا

اإلدارة  8-2-5 االتفاقيات    ويوصي مجلس  بإلغاء  الثالثي  العامل  األرقام الفريق  وسحب   42و  18و   17  ذات 
من خالل إدراج بند بهذا المعنى في جدول أعمال   2033في عام    24و  23و   22التوصيات ذات األرقام  

لتقييم ما إذا كانت الدول األعضاء   2028لمؤتمر العمل الدولي. وسيُجرى تقييم في عام    121الدورة  
راء ضروري للتصديق على االتفاقية التي صدقت فعلياً على تلك االتفاقيات المتقادمة قد اتخذت أي إج

. وفي حال عدم إحراز أي تقدم في هذا الصدد، يجوز 121)الجزء السادس( أو االتفاقية رقم  102رقم 
إلغاؤه   المراد  البند  الدولي في  العمل  الذي سينظر فيه مؤتمر  النظر في التاريخ  لمجلس اإلدارة إعادة 

 وسحبه. 

 قة  اعتبارات متعلقة باجتماعاته الالح

الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير اغتنام فرصة اجتماعه السابع لتقييم التقدم الذي أحرزه وتنظيم   قرر .9
 .مجلس اإلدارةإلى  هونواب الثالثيرئيس الفريق العامل الذي قدمه تقرير النتائجها في الوارد ملخص  اجتماعاته الالحقة 

 
 ال ينطبق إال على النسخة اإلنكليزية.   7


