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  مكتب العمل الدولي GB.297/STM/2: الوثيقة
 297: الدورة

اإلدارة مجلس   ٢٠٠٦نوفمبر / جنيف، تشرين الثاني

STM لجنة االجتماعات القطاعية والتقنية والقضايا ذات الصلة 

 من أجل اتخاذ قرار

 

 األعمال جدول من يالثان البند

 غرض االجتماعات القطاعية التي ستعقد 
  ومدتها وتشكيلها ٢٠٠٧في عام 

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦نية ومواضيع االجتماعات التي ستعقد في الفترة بت مجلس اإلدارة في اختيار القطاعات المع .١
وآانت اللجنة قد تلقت في . ٢)٢٠٠٥ هیوني/ حزیران (٢٩٣ ودورته ١)٢٠٠٥مارس / آذار (٢٩٢في دورته 

 ،٣، معلومات عن عنوان وتوقيت االجتماعات القطاعية الستة)٢٠٠٥نوفمبر / تشرین الثاني (٢٩٤دورتها 
، ٢٠٠٦مایو / لخبراء بشأن السالمة والصحة في مناجم الفحم، المعقود في أیاروبتت في طول اجتماع ا

في تشكيل ) ٢٠٠٦مارس / آذار (٢٩٥وبت مجلس اإلدارة في دورته . وحجمه وتشكيله وغرضه وحصيلته
؛ والنقل البري )٢٠٠٦سبتمبر /  أیلول٢٠-١٨(وغرض ومدة االجتماعات القطاعية الثالثية من أجل التجارة 

 ). ٢٠٠٧أبریل /  نيسان١٨ -١٦(؛ والهندسة الميكانيكية والكهربائية )٢٠٠٦أآتوبر /  تشرین األول٢٦ -٢٣(

 قطاعيان ثالثيان إضافيان، آان قد اتخذ قرار بشأن تواریخهما في ن، سيكون هناك اجتماعا٢٠٠٧وخالل عام  .٢
-٢٤( والمشروبات یةغذألن ابشأوهما اجتماع  -) ٢٠٠٥نوفمبر / تشرین الثاني (٢٩٤دورة مجلس اإلدارة 

وقد ). ٢٠٠٧أآتوبر /  تشرین األول١٩-١٥(الصناعات الكيميائية اجتماع بشأن و) ٢٠٠٧سبتمبر /  أیلول٢٨
 بشأن طول هذین االجتماعين وتشكيلهما وغرضهما وحصيلتهما ًاترغب اللجنة في هذه الدورة أن تتخذ قرار

 . وتعيين رئيس لكل منهما

 وبات والتبغقطاع األغذية والمشر

 االجتماع الثالثي بشأن أثر سالسل األغذية العالمية 
 على العمالة، مع الترآيز على الحاجة إلى تقوية

 هياآل الحوار االجتماعي توخيًا لتحقيق 
 اتساق سياسي أفضل

أسلوب ، نظرًا إلى أن سالسل األغذیة العالمية تعمل ب٤على حد ما أشير إليه في االقتراح بعقد هذا االجتماع .٣
متسقة تكون خاضعة على وجه التفضيل لتأثير الحوار ال بد إلدارتها من أن تسترشد بسياسات  ،یزداد تكامًال
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ورغم أن آل قطاع یستحق فحصًا ثالثيًا في حد ذاته من حيث جوانب العجز في العمل الالئق، . االجتماعي
 ،قطاعات للقضایا االجتماعية والعمالية الجاریةفإن القرارات السياسية المتسقة تقتضي تقييمًا مشترآًا بين ال

 . وبقدر اإلمكان داخل إطار الضوابط األعم لألهداف اإلنمائية المستدامة

لمناقشة أثر سالسل األغذیة ) ٢٠٠٧سبتمبر /  أیلول٢٨-٢٤(عقد اجتماع ثالثي من خمسة أیام قترح وُی .٤
 هياآل الحوار االجتماعي توخيًا لتحقيق اتساق سياسي العالمية على العمالة مع الترآيز على الحاجة إلى تقویة

. ممثًال من آل من مجموعتي العمال وأصحاب العمل في مجلس اإلدارة) ١٨(أفضل، ودعوة ثمانية عشر 
 . وسيرأس هذا االجتماع ممثل مجلس اإلدارة من المجموعة الحكومية

 صعيد مختلف القطاعات وآثارها وسيكون غرض االجتماع بحث االتجاهات الجاریة في العمالة على .٥
االجتماعية والعمالية؛ واقتراح التدابير من أجل جعل الحوار االجتماعي یتسم بالسمة المؤسسية ومن أجل 

 . صياغة سياسات متسقة

باإلضافة إلى تقریر معلومات أساسية یعده المكتب، سيقدم المشارآون دراسات موضوعية ودراسات حالة و .٦
سيعتمد االجتماع تقریرًا عن مناقشاته واستنتاجات تتضمن مقترحات من أجل إجراءات و. من أجل المناقشة

ب اللجنة في وقد ترغ. تتخذها الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال ومنظمة العمل الدولية
 . أن توصي بأن یعتمد االجتماع قرارات آذلك

 قطاع الصناعات الكيميائية

 صكوك والمعارف والتوعية اجتماع الخبراء لبحث ال
 والتعاون التقني والتعاون الصناعي آأدوات تهدف 
 إلى وضع إطار سياسي من أجل المواد الخطرة

بأن ینظم المكتب اجتماعًا للخبراء بشأن ) ٢٠٠٥مارس / آذار (٢٩٢تخذ قرار في دورة مجلس اإلدارة ا .٧
 ١٩-١٥(بأن یدوم االجتماع خمسة أیام تقویمية  ٢٩٤تخذ قرار في الدورة ا، في حين ٥الموضوع المذآور آنفًا

إال أنه بالنظر إلى اعتبارات عملية تتناول تواریخ االجتماع بما یتيح مشارآة . ٦)٢٠٠٧أآتوبر / تشرین األول
من ) ١٢(ثني عشر خبيرًا اثالثية آاملة، طلب الشرآاء االجتماعيون أن تنظر اللجنة في رفع عدد الخبراء إلى 

/  آانون األول١٣-١٠وهي (ي تخفيض مدة االجتماع إلى أربعة أیام واقتراح تواریخ جدیدة آل مجموعة وف
وآما جرت عليه الممارسة في الماضي القریب، یقترح المدیر العام أن یجري بعد التشاور ). ٢٠٠٧دیسمبر 

ا یمكن جميع  من خارج االجتماع مممع المجموعات في مجلس اإلدارة، تعيين رئيس مشهود له بحسن إطالعه
 . بدور آامل في االجتماعالخبراء المدعوین من االضطالع 

وآان المكتب قد وضع ميزانية الجتماع الخبراء . وسيخلف التغيير المقترح في عدد الخبراء انعكاسات مالية .٨
تكاليف ویقدر المكتب أن ال.  خبير لمدة خمسة أیام عمل٢٤باالستناد إلى الممارسة الجاریة القائمة على دعوة 

ثني عشر خبيرًا إضافيًا تقتضي زیادة تقرب من ثلث التكاليف بالمقارنة ااإلضافية الناشئة عن دعوة 
وسيستدعي األمر إجراء . دخارات بسبب تقصير المدةالبالتقدیرات األصلية وإن آانت ستسجل بعض ا

هذه التكاليف اإلضافية البالغة تعدیالت في برنامج االجتماعات القطاعية وأنشطة المتابعة توخيًا الستيعاب 
 .  دوالر أمریكي٢٧ ٠٠٠حوالي 

وقد ترغب اللجنة في أن توصي بأن یكون غرض االجتماع مناقشة أفضل طریقة إلدماج صكوك منظمة  .٩
العمل الدولية وغيرها من األدوات المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين والمواد الخطرة في إطار سياسي 

ویمكن لالجتماع أن یبحث آذلك في أفضل الممارسات واألطر القانونية الوطنية . وخطة عمل جدیدین
المناسبة لتشجيع بيئات عمل آمنة وصحية؛ واستعراض أدوار الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات 

بحث أساليب إقامة آليات تشاور ثالثية بشأن السالمة والصحة المهنيتين وأساليب ضمان مشارآة والعمال؛ 
وینبغي . العمال ومنظماتهم في آليات التشاور مما یؤدي إلى بناء ثقافة وقائية بشأن السالمة والصحة في العمل
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أن ینظر االجتماع أیضًا في أثر المبادرات الجدیدة والجاریة المتصلة بالمواد الخطرة، بما في ذلك النهج 
توصيات ویمكن أن یعتمد االجتماع . د الكيميائيةاالستراتيجي على صعيد األمم المتحدة لإلدارة الدولية للموا

 .  إلجراءات الحقة لمنظمة العمل الدوليةًامن شأنها أن تكون أساس

إلى ترشيح الخبراء الذین سيشارآون ) ١٢(ثني عشر التالية الویقترح المدیر العام أن تدعى حكومات البلدان ا .١٠
 ،ليا، ألمانيا، جنوب أفریقيا، الصين، فرنسا، مصراالتحاد الروسي، أسترا: في االجتماع بصفتهم الشخصية

 في المائة ٦٠وتستأثر هذه البلدان بما یزید على . المكسيك، المملكة المتحدة، الهند، الوالیات المتحدة، اليابان
) ١٢(ثنا عشر اویقترح أیضًا أن یحضر االجتماع .  أنحاء العالم جميعمن العمالة في المواد الكيميائية في

بعد مشاورات مع ) ١٢(ثنا عشر خبيرًا ا یرشحون بعد مشاورات مع مجموعة أصحاب العمل وخبيرًا
 .مجموعة العمال في مجلس اإلدارة

تدعى إحدى أن  عن تعيين خبير، ١٠ إحدى الحكومات الواردة في الفقرة ، في حال اعتذارقترح أیضًایو .١١
برازیل، بلجيكا، بلغاریا، بولندا، جمهوریة إیران سبانيا، إیطاليا، الإ: الحكومات التالية إلى القيام بذلك

نمرك، سنغافورة، سویسرا، قطر، آندا، ا، جمهوریة فنزویال البوليفاریة، جمهوریة آوریا، الداإلسالمية
 .  هولندا،نيوزیلنداآولومبيا، الكویت، ماليزیا، المغرب، المملكة العربية السعودیة، نيجيریا، 

 توصيات إلى مجلس اإلدارة فيما يتعلق باالجتماع بشأن أثر سالسل األغذية قد ترغب اللجنة في أن تقدم .١٢
العالمية على العمالة، وباجتماع الخبراء لبحث الصكوك والمعارف والتوعية والتعاون التقني والتعاون 
الصناعي آأدوات تهدف إلى وضع إطار سياسي للمواد الخطرة، بشأن توقيت ومدة االجتماعين وغرضهما 

أن ين ـات التي يتعـبالحكوم)  االقتضاءندع(ق ـا يتعلـاع، وفيمـجتمآل ام ـين رئيس لكل منهما وحجوتعي
 آما هو مقترح في الفقرات ،تدعى إلى ترشيح خبير والبلدان التي يتعين أن تدرج على القائمة االحتياطية

 . ١١-٧ و٦-٣
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