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 3102تشرين األول/ أكتوبر  32 التاريخ:
 إنكليزي األصل:

 

 

 األعمال جدول من الثاني البند

 أعمال مؤتمر العمل الدوليجدول 

 إضافة

 من اقتراح بسحب توصية الوقاية 
 (19)رقم  9191الحوادث الصناعية، 

مجلس اإلدارة في عملية صنع القرارات بشأن جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي، متابعة التوصيات  أدرج .1

 1.الصادرة عن فريق العمل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير والتي وافق عليها مجلس اإلدارة

أيلول/  52إلى  52ير من وفي االجتماع الثالث الذي عقده فريق العمل الثالثي المعني بآلية استعراض المعاي .2

، أشار إلى انعكاسات توصياته على جدول أعمال المؤتمر مشدداً على ضرورة معاملة مثل هذه 5112سبتمبر 

استعراض  ةوفي هذا السياق، أوصى فريق العمل الثالثي المعني بآلي 5المتابعة كمسألة ذات أولوية مؤسسية.

وأوصى بناًء على  ،( على أنها معيار بال  11)رقم  1252ناعية، المعايير النظر إلى اتفاقية منع الحوادث الص

ذلك مجلس اإلدارة بأن يبحث في إدراج بند  في جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي بشأن سحب التوصية 

 1المذكورة، في أقرب وق  ممكن.

منظمة العمل الدولية يمنح ( تعديالً على دستور 1222) 52كير بأنه عندما اعتمد المؤتمر في دورته ذالت درويج .3

ت لم جيز لنفسه سحب اتفاقيابموجبه المؤتمر سلطة إلغاء اتفاقية سارية، عّدل المؤتمر كذلك نظامه األساسي لي  

من  12من المادة  2التوصيات. وتمشياً مع الفقرة  سحب تدخل قط حيز النفاذ أو لم تعد سارية فضالً عن

حب اتفاقية أو توصية إذا "تبين أنها فقدت غايتها أو أنها لم تعد تقدم أي الدستور، يجوز للمؤتمر أن يلغي أو يس

إسهام مجد  في تحقيق أهداف المنظمة". وتخضع عملية اإللغاء أو السحب إلى الضمانات اإلجرائية ذاتها من 

بند بشأن  يقتضيحيث األغلبية المطلوبة في المؤتمر وعملية التشاور والمهل الزمنية لتقديمها إلى المؤتمر. وال 

اإللغاء أو السحب إنشاء لجنة تقنية ألنه يجوز للمؤتمر أن يقرر بحث هذا البند إما في جلسة عامة أو عن طريق 

 إرساله إلى اللجنة التنظيمية. 
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ويفضي إلغاء أو سحب صك عمل دولي إلى التوقف النهائي لجميع اآلثار القانونية الناشئة عن الصك المذكور  .4

لية دووالمسحوبة من مجموعة معايير منظمة العمل ال ةزال الصكوك الملغاوالدول األعضاء فيها. وت  بين المنظمة 

بعد ذلك نصها الكامل في أي مجموعة رسمية )مطبوعة أو إلكترونية( التفاقيات وتوصيات منظمة  يردوال 

ّل ما يتبقى هو إسم الصك الكامل ورقمه وإشارة إلى الدورة  والسنة التي اتخذ فيها المؤتمر العمل الدولية. وج 

 ويتوقف المكتب كذلك عن نشر معلومات رسمية بشأن الصك المذكور. 1قرار اإللغاء أو السحب.

 112وسوف ينظر المؤتمر في دورته  2توصية. 16واتفاقيات وسحب سبع اتفاقيات  إلغاء أربع وحتى اليوم، تمّ  .5

 6يات أخرى.( في إلغاء س  اتفاقيات أخرى وسحب ثالث توص5115)

أن  علىفيما ينص وينص اإلجراء المتعلق بأن ي درج على جدول أعمال المؤتمر بنٌد بشأن اإللغاء أو السحب،  .6

ي المتعلقة بإلغاء أو سحب الصك المعن المناسبةيقدم المكتب إلى مجلس اإلدارة تقريراً يتضمن جميع المعلومات 

، باالستناد 5العمل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير وبالنظر إلى أنه سبق لفريق 2أو الصكوك المعنية.

، فإن الملحق 11إلى عمل الفريق العامل بشأن السياسة المتعلقة بمراجعة المعايير، أن أجرى بحثاً للتوصية رقم 

اض ربهذه الوثيقة يوفر موجزاً عن المعلومات التي قدمها المكتب إلى فريق العمل الثالثي المعني بآلية استع

 وهو بمثابة التقرير سابق الذكر لمجلس اإلدارة. ،المعايير والتوصيات المنبثقة عنه

وفيما يتعلق بالتوقي ، أوصى فريق العمل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير أن ينظر مجلس اإلدارة في  .7

. وبموجب المادة 11م أن يدرج في أقرب وق  ممكن بنداً في جدول أعمال المؤتمر يتناول سحب التوصية رق

، ي طلب من المكتب أن يرسل إلى الحكومات تقريراً موجزاً واستبياناً من النظام األساسي للمؤتمر مكرر12

شهراً على األقل من موعد افتتاح دورة المؤتمر التي ستناقش فيها المسألة، طالباً منها أن  15بحيث يصلها قبل 

( 5112)حزيران/ يونيه  115للمؤتمر أن يبحث هذا البند في الدورة تبين آراءها في الموضوع. وعليه، يمكن 

منظمة العمل الدولية على أقرب تقدير. وفي المقابل، إذا قرر مجلس اإلدارة أن يخصص دورة مئوية 

 112حصراً لموضوع مستقبل العمل، فقد يقرر أن يدرج البند في جدول أعمال الدورة  5112 عام في

(5151.) 

 منقح بشأن جدول أعمال مؤتمر العمل الدوليمشروع قرار 

 قد يرغب مجلس اإلدارة في أن: .8

([ للمؤتمر بنداً بشأن سحب 2020) 102([ / ]الدورة 2012) 108يضع على جدول أعمال ]الدورة  )أ(
 (؛31)رقم  1222توصية منع الحوادث الصناعية، 

 يقدم اإلرشاد فيما يتعلق بما يلي: )ب(

 (؛2012) منظمة العمل الدولية مئويةجدول أعمال دورة  "1"

فيما يتعلق على السواء بالنهج االستراتيجي  2012وضع جدول أعمال المؤتمر لما بعد عام  "2"
وبالمواضيع السبعة قيد البحث.

 
 .11، الفقرة GB.271/4/2الوثيقة    1

، 56رقم  محضر األعمال المؤق (؛ 5111) 55، الدورة 52لمؤتمر العمل الدولي رقم  محضر األعمال المؤق    2

 ، 11رقم  محضر األعمال المؤق (؛ 5111) 25، الدورة 56رقم  محضر األعمال المؤق (؛ 5115) 21الدورة 

 (.5112)116الدورة 

 ( 5115) 112، الدورة إلغاء س  اتفاقيات عمل دولية وسحب ثالث توصيات عمل دولية، (1التقرير السابع )   6

 لمؤتمر العمل الدولي.

 من النظام الداخلي لمجلس اإلدارة. 5-1-2و 1-1-2انظر الفقرات    2

أيلول/  52-52الثالث لفريق العمل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير ) واالجتماع GB.331/LILS/2الوثيقة    5

 .: الصك المتعلق بمنع الحوادث الصناعية5قم المذكرة التقنية ر( 5112سبتمبر 
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 ملحق

 (19)رقم  9191توصية منع الحوادث الصناعية، 

المبادئ الواردة في التوصية منذ ذلك الحين  وقد جرت معالجة التوصية مستقلة بذاتها. الصكوك ذات الصلة:

عن طريق صكوك الحقة يتجلى فيها التطور في النهج التنظيمي إزاء السالمة والصحة المهنيتين بما في ذلك 

التابع  5115وبروتوكول عام ( 122)رقم  1251بصورة خاصة في توصية السالمة والصحة المهنيتين، 

( واتفاقية 161)رقم  1252، واتفاقية خدمات الصحة المهنية، 1251التفاقية السالمة والصحة المهنيتين، 

 ا.مبه ( والتوصيتين المرتبطتين152)رقم  5116اإلطار الترويجي للسالمة والصحة المهنيتين، 

تتضمن التوصية مبادئ توجيهية مفصلة بشأن قضايا كثيرة تتناول منع الحوادث المهنية، بما في  مالحظات:

ذلك: األحكام التشريعية والتنظيمية لضمان معايير سالمة مالئمة؛ إرساء إحصاءات عن الحوادث المهنية قابلة 

جه لتوصية النهج الحديث المووتدريب العمال. وفي حين ال تستخدم ا تثقيفللمقارنة على المستوى الوطني؛ 

ين. إزاء السالمة والصحة المهنيتالمتكامل الحديث نهج النحو السياسة العامة لمنع الحوادث الصناعية فإنها تعتمد 

 تشمل صكوكاً لم تعد كلياً مواكبة"، التي الصكوك األخرى"، جرى تصنيف التوصية في خانة "1222ومنذ عام 

 1ة في بعض الجوانب".للعصر ولكنها ال تزال مالئم

إلى  52فريق العمل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير في اجتماعه الثالث المعقود من  أوصىالتوصيات: 

عتبر التوصية معياراً بالياً وبأن ينظر مجلس اإلدارة بناًء على ذلك في أن يدرج بأن ت   5112أيلول/ سبتمبر  52

مؤتمر العمل الدولي بشأن سحب التوصية. باإلضافة إلى ذلك، أوصى  جدول أعمال علىفي أقرب ممكن بنداً 

ذ المعايير، بأن يولى ضمن األنشطة الرامية إلى تعزيز تصديق وتنفي استعراضفريق العمل الثالثي المعني بآلية 

ام خاص ماالتفاقيات الالحقة التي يتجلى فيها التطور في النهج التنظيمي إزاء السالمة والصحة المهنتين، اهت

. كما طلب فريق العمل الثالثي المعني بآلية 11بترويج الصكوك التي تعالج المبادئ الواردة في التوصية رقم 

استعراض المعايير من المكتب أن يقدم تقريراً في اجتماعه القادم بشأن الخطوات المتخذة لتخطيط وتنفيذ األنشطة 

 5الترويجية المذكورة وأثرها الفعلي والمتوقع.
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