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  مكتب العمل الدولي  GB.300/STM/1: الوثيقة
 300: الدورة

اإلدارة مجلس    ٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثانيجنيف، 

STM لجنة االجتماعات القطاعية والتقنية والقضايا ذات الصلة 

من أجل اتخاذ قرار

 

 األعمال جدول من  األولالبند

   ٢٠٠٨ في عامالمزمع إجراؤها غرض األنشطة 
  أن ــومدتها وتشكيلها والمقترحات الجديدة بش

  ، بما فيها ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الفترة فياألنشطة 
   عن تجمعات الهيئاتثقةالمنبالمقترحات 

 االستشارية للقطاعات

 ٢٩٨ تذآِّر بالقرارات الرئيسية التي اُتخذت في الدورة ١مت للجنة وثيقة قصيرة من أجل االطالعقُد .١
ضح الوثيقة المذآورة أن توو. بشأن التوجهات الجديدة لبرنامج األنشطة القطاعية) ٢٠٠٧مارس  /آذار(

نشأة الستعراض مضمون ونوع األنشطة القطاعية وإصدار توصيات بشأنها، الهيئات االستشارية الجديدة الم
وتلخص . ، وأن النتائج ستقدم بعد انتهاء االجتماعات٢٠٠٧أآتوبر / سبتمبر وتشرين األول/ ستجتمع في أيلول

ة مسبقا الوثيقة الحالية التوصيات الرئيسية لهذه االجتماعات االستشارية فيما يتعلق بتفاصيل األنشطة المقرر
ة لُينظر فيها خالل الدورة الحالية، بما فيها مقترحات المكتب بشأن بعض لجؤمارس، وآذلك تلك الم/ في آذار

  .األنشطة التي لم تنظر فيها هيئة من الهيئات االستشارية

  :٢٠٠٩- ٢٠٠٨لفترة لاألنشطة القطاعية   -  ألف
  مارس/ غرض االجتماعات المقررة في آذار

  لها ومدتها وتشكي٢٠٠٧
  :٢٠٠٩-٢٠٠٨لفترة لأيد مجلس اإلدارة األنشطة الرئيسية التالية ) ٢٠٠٧مارس / آذار (٢٩٨في الدورة  .٢

   مراجعة بشأن السالمة والصحة في الزراعة؛ اتاجتماع الخبراء العتماد مدونة ممارس  -

 يب عن النفطالتنقاالجتماع الثالثي بشأن تعزيز الحوار االجتماعي والعالقات الصناعية الجيدة من   -
  إلى توزيعهما؛وإنتاجهما الغاز و

 دولة الميناء فيما يخص التفتيش المتعلق مسؤولياتاجتماع الخبراء العتماد مبادئ توجيهية بشأن   -
  بظروف العمل على متن السفن؛

 دولة العلم بموجب اتفاقية العمل البحري، مسؤولياتاجتماع الخبراء العتماد مبادئ توجيهية بشأن   -
  ؛ ٢٠٠٦
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  .منتدى عالمي للحوار حول التعليم المهني وتنمية المهارات لصالح العمال في قطاع التجارة  -

وأيد مجلس اإلدارة أيضا جميع أنشطة المتابعة المقترحة في الوثيقة التي أعدها المكتب لكي تنظر فيها لجنة  .٣
   . ٢ةاالجتماعات القطاعية والتقنية والقضايا ذات الصل

تحديد األولويات من خالل إنشاء تجمعات من القطاعات "ها، وافق مجلس اإلدارة على وفي الدورة نفس .٤
وسوف تستعرض الهيئات االستشارية، المشكلة . ستشارية، مع أخذ الموارد المتاحة بعين االعتباراالهيئات الو

دة المكتب في من الهيئات المكونة والمدعومة من المكتب، مضمون وأنواع األنشطة القطاعية من أجل مساع
  ".ة ومجلس اإلدارةلجنة االجتماعات القطاعية والتقنية والقضايا ذات الصلعمله مع 

 بهذه القرارات، يتضمن الجزء األول من هذه الوثيقة مقترحات من المكتب يراعي فيها التوصيات التي وعمًال .٥
  ). الترآيز والغرض والتشكيلبما فيها(أصدرتها الهيئات االستشارية المعنية باألنشطة المذآورة أعاله 

   مراجعة اتاجتماع الخبراء العتماد مدونة ممارس
  بشأن السالمة والصحة في الزراعة

 أن يكون ،٣يقترح المدير العام، مراعيا التوصيات الصادرة في اجتماع الهيئة االستشارية المعنية بالزراعة .٦
 وسهل القراءة وينبغي أن تكمل االتفاقية مليًا عالغرض من االجتماع هو اعتماد مدونة ينبغي أن تكون نصًا

وينبغي أن يكون التنفيذ في مكان العمل .  بشأن السالمة والصحة في الزراعة، دون أن تحل محلها١٨٤رقم 
موطن ترآيز أساسي، وينبغي توضيح الروابط األساسية بين السياسة الوطنية ونشاط المنشآت وتوضيح دور 

سيتم النظر في المزيد من المواضيع التي اقترحتها الهيئة االستشارية، من أجل و. هيئة تفتيش العمل أيضا
  . إدراجها

كفاءات عالية في آل مجموعة، وأن يدوم االجتماع مدة ب يتمتعونومن المقترح أيضا أن ُيعّين ثمانية خبراء  .٧
 ٢٢ُيعقد االجتماع من ويقترح المكتب أن . أقصاها ثمانية أيام عمل للتمكن من صياغة النص صياغة نهائية

  . وفقا لتوصيات الهيئة االستشارية٢٠٠٩سبتمبر /  أيلول٣٠إلى 

  االجتماع الثالثي بشأن تعزيز الحوار االجتماعي
  التنقيب عنوالعالقات الصناعية الجيدة من 

  إلى توزيعهماوإنتاجهما الغاز النفط و

 أن ،٤لهيئة االستشارية المعنية بالطاقة والتعدين التوصيات الصادرة في اجتماع ايقترح المدير العام، مراعيًا .٨
االجتماع على التطورات الحديثة والعمالة والعالقات الصناعية وقضايا الحوار االجتماعي في قطاعي يرآز 
وينبغي أن يعرِّف المشارآون العناصر األساسية التي تدعم العالقات الصناعية الجيدة، بما .  ونقلهطإنتاج النف

يير العمل األساسية واتفاقات العمل الجماعية والمبادرات الطوعية الرامية إلى تعزيز الحوار في ذلك معا
االجتماعي وآذلك المنافع التي تجنيها الصناعة من تحسن ظروف العمل والتدابير الرامية إلى جعل الصناعة 

 انعكاسات سيناقش االجتماع أيضًاو. الوظيفيالمسار أآثر استقطابا للعمال المؤهلين، بما فيها التدريب وتنمية 
ويمكن أن يعتمد . وسيستخدم المشارآون تقريرا أعده المكتب آأساس للمناقشة. العمل التعاقدي في القطاع

االجتماع استنتاجات تشكل توجيهات عملية لتعزيز الحوار االجتماعي وتشجيع العالقات الصناعية الجيدة، 
ات من أجل إجراءات تتخذها الحكومات ومنظمات أصحاب العمل وسيكون من بين هذه االستنتاجات مقترح

  .ومنظمات العمال على المستوى الدولي واإلقليمي والوطني وتتخذها أيضا منظمة العمل الدولية
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عات المعنية، دعوة عشرة مشارآين من أصحاب وجمم أن تتم، بعد إجراء مشاورات مع الومن المقترح أيضًا .٩
فضال عن ذلك، ستتم دعوة جميع حكومات الدول . العمال إلى االجتماعالعمل وعشرة مشارآين من 

تعيين مشارآين لحضور   إلى،٢٠٠٧٥مارس / األعضاء، عمال بقرار مجلس اإلدارة الصادر في آذار
ويقترح . آما اقُترح تعيين ممثل عن مجلس اإلدارة ليترأس االجتماع مثلما آان يجري في السابق. االجتماع

، وفقا لتوصيات الهيئة ٢٠٠٩مايو /  أيار١٤ إلى ١١وم االجتماع أربعة أيام، وأن ُيعقد من المكتب أن يد
  .االستشارية

  مسؤولياتاجتماع الخبراء العتماد مبادئ توجيهية بشأن 
  دولة الميناء فيما يخص التفتيش المتعلق بظروف

    العمل على متن السفن

  اجتماع الخبراء العتماد مبادئ توجيهية بشأن
   دولة العلم بموجب اتفاقيةسؤولياتم

  ٢٠٠٦العمل البحري، 

 اللذان يهدفان إلى اعتماد مبادئ توجيهية بشأن تنفيذ اتفاقية ،٦يقترح المدير العام أن ُيعقد هذان االجتماعان .١٠
وسوف يقدَّم المزيد من . ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول٢٦ و١٥ تلو اآلخر، بين ًا، واحد٢٠٠٦العمل البحري، 

  . بشأن تشكيل االجتماعين ومدتهما إلى اللجنة بالتشاور مع الهيئات المكونةالمقترحات

  المنتدى العالمي للحوار حول التعليم المهني وتنمية
  ت لصالح العمال في قطاع التجارةالمهارا

 التوصيات الصادرة في اجتماع الهيئة االستشارية المعنية بخدمات القطاع يقترح المدير العام، مراعيًا .١١
أن يكون الغرض من هذا المنتدى هو بحث احتياجات العمالة في الوقت الراهن وفي المستقبل في ، ٧اصالخ

قطاع التجارة آأساس لرسم استراتيجيات لتنمية المهارات وبرامج للتعليم المهني لصالح العمال في مجالي 
بليتهم لالستخدام، وآذلك من أجل البيع بالتجزئة والبيع بالجملة من أجل دعم تطلعاتهم فيما يخص العمالة وقا

 المكتب جدول ينقحوبعد إجراء مشاورات إضافية سوف  .تحسين إنتاجية قطاع األعمال وقدرته التنافسية
 آما  معمقًااألعمال ويعقد المنتدى وفقا لمتطلبات الهيئات المكونة ويسهل المناقشات، لكنه لن يصدر تقريرًا

 لتشجيع المناقشة المفتوحة وتبادل اآلراء وتوخيًا.  االجتماعات القطاعيةالعادة بشأنعليه الممارسة في جرت 
إلى أقصى حد، ينبغي أن يتخذ المنتدى شكل حلقة عمل، مع تجنب نهج المفاوضات الرسمي واستنتاجات 

 دحديوسيكون الهدف الرئيسي من هذا المنتدى هو توفير منبر يمكن من خالله ت. االجتماعات القطاعية الثالثية
منظمة العمل من  بشأنها بمساعدة تقنية نقاط التوافق في اآلراء التي يمكن أن تحقق جميع األطراف تقدمًا

  .  الدولية، بما في ذلك على المستويين الوطني واإلقليمي

عات المعنية، دعوة ستة مشارآين من أصحاب وجمالم أن تتم، بعد إجراء مشاورات مع ومن المقترح أيضًا .١٢
اآلخرين من أصحاب المهتمين ويمكن للمشارآين . مشارآين من العمال إلى حضور هذا المنتدىالعمل وستة 

وعمال .  هذا االجتماع دون أن يكلف حضورهم أية تكاليف بالنسبة للمكتبالعمل والعمال أن يحضروا أيضًا
لى تعيين مشارآين ستتم دعوة حكومات جميع الدول األعضاء إ، ٨االجتماعات القطاعيةبشأن بالقرار السابق 
، ٢٠٠٨نوفمبر /  تشرين الثاني٢٥ إلى ٢٤ويقترح المكتب أن يدوم المنتدى يومين، من . لحضور المنتدى

  . لتوصيات الهيئة االستشاريةوفقًا
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  المقترحات الخاصة باألنشطة القطاعية   -باء
  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨في الفترة 

تب التي أعدها بالتشاور مع الشرآاء مقترحات المك ٩ لمجلس اإلدارة٢٩٨مت للجنة في الدورة قُد .١٣
وباالستناد إلى هذه . االجتماعيين، مع مراعاة العمل السابق والحالي في هذه القطاعات واالحتياجات الملحوظة

المقترحات قرر مجلس اإلدارة، بناًء على توصية اللجنة، أنواع ومواضيع األنشطة الواردة في الجزء ألف من 
  .نوفمبر/ خاذ قرارات بشأن المقترحات األخرى إلى دورة تشرين الثانيوُأجِّل ات. هذه الوثيقة

مت إلى المكتب توصيات بشأن األنشطة الجديدة أو المعدلة المتصلة بالمقترحات المؤجلة، صدرت عن وقد قُد .١٤
 والمتعلقة بتجمعات التصنيع ٢٠٠٧مارس / اجتماعات الهيئة االستشارية ذات الصلة المنعقدة منذ آذار

وبما أن . ياآل األساسية والبناء والصناعات المتصلة به والخدمات والمرافق العامة والتعليم والبحثواله
الهيئات االستشارية ذات الصلة لم تناقش هذه األنشطة، ُقدمت من جديد المقترحات األصلية التي أجِّلت في 

ويقترح المكتب بالتالي أن .  الخاصمارس إلى اللجنة من أجل تجمعي الطاقة والتعدين، وخدمات القطاع/ آذار
ه آأساس لتقديم المزيد من التوصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن موطن دناتبحث اللجنة األنشطة المحددة أ

   .٢٠٠٩-٢٠٠٨الترآيز بالنسبة لعمل التجمعات القطاعية في الفترة 

إلى الموارد المخصصة لبرنامج  تذآيرهما بأنه بالنظر يجدروعند اتخاذ اللجنة ومجلس اإلدارة قراراتهما،  .١٥
  .٢٠٠٩- ٢٠٠٨األنشطة القطاعية، ال يمكن القيام بأآثر من عشرة أنشطة رئيسية في الفترة 

  الطاقة والتعدين 

   السالمة والصحةبشأنبرنامج العمل 
  في قطاع التعدين

 وزمبابوي والواليات منها إسبانيا والبرازيل والجمهورية التشيكية وجنوب أفريقيا( من البلدان رغم أن عددًا .١٦
، فإن عدد التصديقات ما زال )١٧٦رقم  (١٩٩٥صادقت على اتفاقية السالمة والصحة في المناجم، ) المتحدة
ومن أجل االستجابة لألهمية المتزايدة للتعدين، ال سيما في أفريقيا، سيرآز برنامج عمل ).  تصديقًا٢١(ضعيفا 

 الهيئات المكونة وبناء قدراتها في شكل حلقات عمل وسيشجع بشأن تحسين السالمة والصحة على إذآاء وعي
  .البلدان ويساعدها على التصديق على االتفاقية المذآورة

  اجتماع الخبراء لوضع دليل بشأن السالمة والصحة 
  ة وصقلهاكريممجال قطع األحجار الفي 

 الكريمة في صناعات قطع األحجار  التوصية الرئيسية لحلقة العمل الثالثية بشأن العمالة وظروف العملآانت .١٧
 بشأن  عمليًاأن تضع دليًال، ومفادها موجهة إلى منظمة العمل الدولية) ٢٠٠١نوفمبر / تشرين الثاني(وصقلها 

 لصالح المنشآت الصغيرة ،ة وصقلهاكريمالسالمة والصحة في قطاع قطع أحجار الماس واألحجار ال
 على ينشراء هذا الدليل، سيتم ترويجه في حلقات عمل ثالثية ووبمجرد أن يعتمد اجتماع الخبر. والمتوسطة

 غالبفي نطاق واسع، في عدد من البلدان المختارة، لكي يصل إلى من يعملون في هذا القطاع غير المنظم 
  .األحيان
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  التصنيع 

   عالقة االستخدام-  تصنيع معدات النقلبشأنبرنامج العمل 
  عيةوالحقوق في العمل والحماية االجتما

 بالنسبة للعمال تخلف عواقب قطاع تصنيع معدات النقل تغيرات آبيرة في عالقة االستخدام يشهد حاليًا .١٨
وترتبط هذه التغيرات بالتحوالت الجارية في هيكل وطبيعة العالقات فيما بين . لحكوماتلصحاب العمل وألو

خص الممارسات المتعلقة بالعمال فيما يوداخل صفوفهم أصحاب العمل والمتعاقدين والموردين الرئيسيين 
الحماية االجتماعية وتقديم ونتيجة لهذه التغيرات، ُأثيرت قضايا تتعلق بالحقوق في العمل وتغطية . والعمالة

وسيقدم برنامج المنظمة للعمل الالئق وتوصية عالقة االستخدام، . للعمال في قطاع تصنيع معدات النقل
 وآذلك مقترحات الخامسة والتسعينمده مؤتمر العمل الدولي في دورته ، والقرار الذي اعت)١٩٨رقم  (٢٠٠٦

المدير العام الخاصة بالمتابعة، اإلرشاد لبرنامج عمل يرمي إلى معالجة عالقة االستخدام والحقوق في العمل 
 وسيرآز برنامج العمل على آليات الحوار االجتماعي. والحماية االجتماعية في قطاع تصنيع معدات النقل

على المستوى الوطني فيما يخص بعض البلدان المختارة من أجل تسهيل وتحسين الحقوق في العمل والحماية 
  .االجتماعية عبر سالسل اإلنتاج في القطاع المذآور، وفقا لبرنامج العمل الالئق

 مكن يهأن، ١٠صنيع التوصيات الصادرة في اجتماع الهيئة االستشارية المعنية بالتويقترح المدير العام، مراعيًا .١٩
التقرير المقدم إلى االجتماع الثالثي بشأن العمالة والحوار االجتماعي له برنامج عمل أن يستخدم آأساس ل

ومن المقترح . ١١والحقوق في العمل والعالقات الصناعية في قطاع تصنيع معدات النقل، ونتائج هذا االجتماع
 على المستوى الوطني، تقوم بها الهيئات المكونة عملية تشاور وأنشطة وتوعيةلى ستند برنامج العمل إأن ي
  .حوار بين الشرآاء االجتماعيين في سياق القوانين واللوائح والمؤسسات الوطنية القائمةإلى  و،للقطاع

 المعنيين عمل، بالتشاور مع الشرآاء االجتماعيينالدراسية أو حلقات الحلقات ال  من قبيلويمكن تنظيم أنشطة .٢٠
وممثلي الحكومات على المستوى الوطني وبالتعاون مع إدارات مكتب العمل الدولي والهيكل الميداني 

بما  على األجزاء السابقة من برنامج العمل بحيث ترتكز هذه األنشطة بشكل متعاقب مويمكن أن تنظ .للمنظمة
 وفي بلدين آخرين خالل سنة ٢٠٠٨لدين في سنة  للموارد بهدف بدء األنشطة في بًامانتظأآثر ا ًا استخداميتيح

أن يكون لقطاع : معايير اآلتيةل البلدان المشارآة آأطراف مشارآة في البرنامج وفقا لقبولوُيقترح . ٢٠٠٩
تصنيع معدات النقل دور مهم في اقتصاد البلد؛ أن يكون الهيكل الثالثي القطاعي والحوار االجتماعي 

 برنامج العمل؛ أن يكون هناك شرآاء اجتماعيون ملتزمون إلى جانب هياآل موجودين؛ أن تدعم الحكومة
  .حصائل ناجحةتحقيق للدعم وفرص من أجل 

  الهياآل األساسية والبناء والصناعات المتصلة به

  منتدى الحوار العالمي حول العمل الالئق في المشتريات 
  الحكومية المحلية من أجل توفير الهياآل األساسية

لمدير العام، مراعيا التوصيات الصادرة في اجتماع الهيئة االستشارية المعنية بالهياآل األساسية يقترح ا .٢١
وينبغي أن يستكشف . ٢٠٠٨عقد منتدى حوار عالمي في أواخر سنة ، ١٢والبناء والصناعات المتصلة به

دية حتى يلتزم المالكون  االجتماعية للعقود من خالل األحكام التعاقباالشتراطاتالمنتدى جدوى ضمان التقيد 
وينبغي أن يقترح المنتدى أساليب عملية لضمان هذا . االشتراطات باالمتثال لهذه  وماليًاوالمهندسون تعاقديًا

 

  .٢٠٠٧أآتوبر /    ُعقد هذا االجتماع في األول من تشرين األول 10

االتجاهات في صناعة السيارات وتأثيرها على منشآت توريد "و) TMTEM/2005/9" (مذآرة مداوالت"   انظر  11
وار االجتماعي االجتماع الثالثي بشأن العمالة والح ، تقرير من أجل المناقشة،)TMTEM/2005" (مكونات السيارات

  .  ٢٠٠٥يناير /  آانون الثاني١٢- ١٠والحقوق في العمل والعالقات الصناعية في قطاع تصنيع معدات النقل، جنيف، 

  .٢٠٠٧سبتمبر /  أيلول١٩   ُعقد هذا االجتماع في  12
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.  من أجلها هذه األساليبتقترح مع الحالة االجتماعية واالقتصادية للبلدان التي كيفاالمتثال على نحو يت
ويأخذ في  ينبغي أن ينشد التقدم وهو نهجذا النهج وجوانبه العملية،  التشديد على جدوى هينصبوينبغي أن 
ويمكن أن يكون العمل . ه أن هذا اإلجراء طويل وينبغي أن يكون تدريجيا وأن يكون المنتدى جزءا منالحسبان

 والخشب الذي أنجزه الشرآاء االجتماعيون واتحاد الرابطات الدولية للمتعاقدين واالتحاد الدولي لعمال البناء
ويمكن تحديد مساهمة المنتدى في المجال األوسع للمشتريات العامة خالل .  للمناقشةحول الموضوع أساسًا

االجتماعات التمهيدية التي سُتعقد قبل المنتدى، وقد يكون ذلك من خالل ترآيز االجتماع على دور السلطات 
  .ي المشتريات العامة األهمية المتزايدة للحكومات المحلية فمراعاةالمحلية، مع 

وبما أن من . ومن المقترح تقرير مدة المنتدى وتشكيله بعد إجراء مشاورات إضافية بين الهيئات المكونة .٢٢
المحتمل الترآيز على السلطات المحلية والمشتريات، في الوقت الذي يمكن أن تمثل فيه الحكومات المرآزية 

 مناقشة سبل تعزيز مشارآة السلطات المحلية، بالتآزر يضًاالمدعوة إلى المنتدى الحكومات المحلية، يمكن أ
  .       مؤخرا من أجل بناء عالقات أوثق مع الحكومات المحليةالمنظمة ها تجهود التي بذلالمع 

  ة ـالمقترح الخاص بمواد التدريب بشأن السالمة والصح
  هيئات فاعلة مختلفةوإدارة المشاريع لصالح  المهنيتين

 التوصيات الصادرة في اجتماع الهيئة االستشارية، أن يعد المكتب مواد تدريبية العام، مراعيًايقترح المدير  .٢٣
هذه لوينبغي . بشأن السالمة والصحة المهنيتين سُتستخدم في بلدان وسياقات مختلفة، ال سيما في العالم النامي

أساليب في  البناء وصناعةصلة في المواد الموجودة لتأخذ بعين االعتبار التطورات الحاأن تحدِّث المواد 
فيما يتعلق بالسالمة والصحة (التعليم والتعلم والتغيرات في المواقف إزاء الوقاية، وموضوع إدارة المشاريع 

زبائن والمتعاقدين ومديري المواقع والمستشارين الآ (ة المشارآالهيئات الفاعلةوأدوار مختلف ) المهنيتين
 أن ينصب الترآيز على المواد التدريبية العملية والمرآزة وسهلة االستخدام مع وينبغي). العمال/ والنقابات

  .  إعطاء األولوية للقضايا حسب احتياجات البلد أو اإلقليم الخاصة

  خدمات القطاع الخاص 

  منتديات الحوار العالمي 

سبق اقتراحها ل تلك التي مثنطاقًا وأصغر ترآيزًا  وأآثر  مدةُيقترح عقد اجتماعات ثالثية أو ثنائية أقصر .٢٤
وسيضع المكتب جدول أعمال االجتماعات . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ في الفترة تجمع الاتجارة، بالنسبة لهذلقطاع ال

  قطاعيًاوسيدعو إلى عقدها وفقا لتوصيات الهيئة االستشارية وسيسهل المناقشات، لكن لن يصدر تقريرًا
 إضافية للحوار القطاعي لصالح ، سوف تتيح فرصًا هذه االجتماعات مرآزة جدًانظرًا إلى أنو. معمقًا

؛ وسائط اإلعالم )األمن/ التنظيف (األمالك القطاع المالي؛ خدمات :القطاعات والقطاعات الفرعية مثل
الفنون التخطيطية؛ ؛ الصناعةو قطاع األعمالو والترفيه؛ االتصاالت؛ البريد؛ خدمات تكنولوجيا المعلومات

لصالح الموظفين المهنيين واإلداريين؛ وآاالت االستخدام المؤقت؛ الجزء المتعلق مراآز االتصال؛ وآذلك 
ويمكن أن تشمل المواضيع تنمية المسار الوظيفي .  والسياحةريد األطعمة في قطاع الفنادق وتوأللعاببا

قتضى إذا ا تاستنتاجاومذآرة مداوالت ويمكن نشر .  بين الجنسيناإلنصاف والحراك وواصلوالتعلم المت
، إذا سمح التقدم المحرز في المنتديات ٢٠١١-٢٠١٠ في الفترة موسعوسُيقترح عقد اجتماع ثالثي . األمر ذلك

  .بذلك

  االجتماعات اإلقليمية بشأن الترويج للحوار االجتماعي 
  يمكن أن تشمل األقاليم جنوب (إعالمي متغير محيط في 
  أوروبا  أو ةالالتينيأو جنوب شرق آسيا أو أمريكا  آسيا

  )أو أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

 الصورة منها الطبيعة المتغيرة بشكل آبير القتصاد المعلومات واثنانيمكن أن يبحث أحد هذه االجتماعات أو  .٢٥
 جديدة من استنباط أنواعوبسبب .  بالنسبة للعالقات الصناعية في وسائط اإلعالم وصناعات الترفيهةالجديد

وقد يؤدي . توقفت عن العمل تعد هياآل الحوار االجتماعي في غالب األحيان فعالة أو ، لمعالقات االستخدام
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هذا إلى تدهور العالقات بين أصحاب العمل والعمال وإلى انخفاض المعنويات في مكان العمل وتدني 
التدابير درس ت الظروف اإلقليمية للعالقات الصناعية وسة المقترحات اإلقليميةبحث االجتماعتوس. المعايير

ن تشمل هذه التدابير وضع مبادئ ومبادئ توجيهية لخلق حوار أويمكن . الالزمة لتعزيز الحوار االجتماعي
اجتماعي فعال وشراآات فعالة في وسائط اإلعالم ومجال الترفيه قصد تعزيز الثقة واالبتكار واإلبداع 

  .مية عالية الجودةواإلسهام بالتالي في رفع مستوى المعايير واستحداث منتجات إعال

  الخدمات والمرافق العامة 

  تعزيز المرافقبشأن برنامج عمل 

لفقر بشكل فعال  االستئصال الزم شرط ، ووجودها لتطور المجتمعات الحديثةة الماء والكهرباء أساسيمرافق .٢٦
 وفير إمكانيةوما زالت بلدان نامية عديدة غير قادرة على ت. تحقيق العديد من األهداف اإلنمائية لأللفيةول

ويمكن أن ُتقوى قدرة . لى الماء وخدمة الصرف الصحي والكهرباءحصول الجميع بشكل متساو وموثوق ع
  تحسيناإلدارة والموظفين لتستجيب لالحتياجات المتغيرة وتعالج مسألة اإلصالح بسرعة وفعالية من خالل

 التحديات بشأن من االجتماع الثالثي وسيتابع برنامج العمل القطاعي عمله انطالقًا. الحوار االجتماعي
من خالل بناء القدرات لتقوية آليات الحوار االجتماعي على مستوى ) ٢٠٠٣(والفرص في المرافق العامة 

وسيكون الهدف العام المنشود . التي تمر بمرحلة انتقالالمنشآت في بلدان مختارة من البلدان النامية والبلدان 
ة الحكومات والشرآاء االجتماعيين في وضع استراتيجيات وإجراءات مشترآة من برنامج العمل هو مساعد

 . لتوسيع نطاق فعالية هذه الخدمات األساسية وتحسينها

الخدمات والمرافق ويقترح المدير العام، مراعيا التوصيات الصادرة في اجتماع الهيئة االستشارية المعنية ب .٢٧
زيد من المشاورات مع الحكومات م بلدان من أقاليم مختلفة بناء على أن يختار المكتب بلدين أو ثالثة، ١٣العامة

وسيتم اختيار البلدان على أساس االلتزام الثالثي باالشتراك في . العمالممثلي وممثلي أصحاب العمل و
  .األنشطة طوال مدة البرنامج

  نشاط إضافي للمتابعة بشأن الخدمات العامة
 توصيات الهيئة االستشارية، ُيقترح أن يواصل المكتب األنشطة في  مراعاةوبعدفيما يتعلق بالخدمات العامة،  .٢٨

ويمكن ممارسة المرونة في استخدام الموارد لكي ُيخصص من . الخدمات العامة واإلدارة العامةمجال 
 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ للفترة برمجقدر مماثل للقدر المالعامة الميزانية العامة المتاحة لقطاعات الخدمات والمرافق 

وسوف .  بالخدمات العامةالمتعلقلمتابعة برامج العمل من أجل تمويل األنشطة المتواصلة في برنامج العمل 
والهيكل الميداني ويعزز من أجل   التعاون مع فرع الحوار االجتماعي وقانون العمل وإدارة العملتواصلي

  .تحقيق التآزر والمساعدة في تقاسم التكاليف

  التعليم والبحث

  الخاصة بالموارد"  الممارسات الجيدةمجموعة"
  البشرية وبرنامج التدريب 

التي نظرت في خمسة مقترحات قدمها ، ١٤ االستشارية المعنية بالتعليم والبحثةتوصيات الهيئلمراعاة  .٢٩
، يقترح المدير العام ٢٠٠٧مارس / المكتب، بما فيها المقترح المؤجل في اجتماع اللجنة المنعقد في آذار

ل من أجل استحداث مجموعة أدوات خاصة بالموارد البشرية وبرنامج تدريب خاص بتعليم برنامج عم
 

  .٢٠٠٧أآتوبر /  تشرين األول١١   ُعقد هذا االجتماع في  13

  .٢٠٠٧أآتوبر / األول تشرين ١٨   ُعقد هذا االجتماع في  14
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يضع مجموعة من األدوات الشاملة بحيث وسوف يصمَّم البرنامج . الموظفين في جميع مستويات التعليم
بشأن  ١٩٩٧ و١٩٦٦توصيتي (دولية الالخاصة بتنمية الموارد البشرية، القائمة على المعايير والتوصيات 

العاملين في ونتائج وتوصيات لجنة الخبراء المشترآة بين منظمة العمل الدولية واليونسكو بشأن ) المدرسين
ومعايير العمل الدولية واستنتاجات االجتماع القطاعي ) التوصيات المتعلقة بالعاملين في التدريس (التدريس

الممارسات الجيدة في مجموعة وفي هذا المجال لية الئق والتجربة التقنية لمنظمة العمل الدولومبادئ العمل ا
وينبغي أن يشمل البرنامج القضايا األساسية التي ُالقي الضوء عليها في . واسعة من الدول األعضاء

وينبغي . رية المذآورة، ال سيما أجور المدرسينالمقترحات األخرى التي نظر فيها اجتماع الهيئة االستشا
 األدوات مع الهيئات المكونة في عملية استشارية، ومن بينها هياآل المجموعات  مشروع مجموعةتقاسمأيضا 

 حيثما اقتضى الحال، أو آليات ٢٠٠٧-٢٠٠٤لفترة لالتوجيهية الوطنية التي أنشئت في إطار برنامج العمل 
رشاد بشأن وقبل إتمام البرنامج، ينبغي أن تقدم الهيئة االستشارية اإل. للحوار االجتماعي من نفس المستوى

عقد حلقة عمل تفصيلية وتشكيلها ومدتها ومواعيدها، يكون الهدف منها هو تقديم توجيهات نهائية حول 
 . عناصر مجموعة األدوات وبرنامج للتدريب

، يقترح المكتب أيضا إتمام التقرير  المذآورةوباالستناد إلى التوصيات الصادرة عن اجتماع الهيئة االستشارية .٣٠
في إطار برنامج العمل الخاص بالتعليم في بداية أصًال  المبرمج ، حاالت النقص في المدرسينالعالمي بشأن

  .، وأن يقدم، حسب الطلب، المساعدة التقنية المتواصلة لتلك البلدان التي شارآت في البرنامج٢٠٠٨سنة 

  :قد ترغب اللجنة في توصية مجلس اإلدارة بأن يؤيد ما يلي .٣١

 الزراعة والنفط والغاز والقطاع البحري ومنتدى بشأنواعيد االجتماعات  ومدة وملغرض وتشكي  "أ"
   التجارة آما هو مقترح في الجزء ألف؛بشأنالحوار العالمي 

 التي أوصت بها الهيئات االستشارية بشأن مجموعات القطاعات ،األنشطة المدرجة في الجزء باء  "ب"
الخدمات  ألساسية والبناء والصناعات المتعلقة به؛الهياآل االتصنيع؛ : المتعلقة بالتجمعات التالية

  والمرافق العامة؛ التعليم والبحث؛ 

المقترحات اإلضافية التي تقدم بها المكتب فيما يتعلق بتجمعات الطاقة والتعدين وخدمات القطاع   "ج"
 حسب ٢٠٠٩-٢٠٠٨ أنشطة أساسية سُتجرى في الفترة ة على عشررهنًا بشرط االقتصارالخاص، 

   .موارد المخصصة لبرنامج األنشطة القطاعيةال

 
 

  .٢٠٠٧ أآتوبر/  تشرين األول٢٩جنيف، 
 

  .  ٣١ الفقرة : قرار بشأنها نقطة يتخذ 
 

  


