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  مكتب العمل الدولي GB.297/3/1: الوثيقة
 297: الدورة

اإلدارة مجلس   ٢٠٠٦نوفمبر / جنيف، تشرین الثاني

من أجل اتخاذ قرار

 

 األعمال جدول من ثالثال البند

 متابعة القرارات التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي
 ) ٢٠٠٦(في دورته الخامسة والتسعين 

 وغيرها من المسائل المنبثقة عنها

 )األسبستوس(قرار بشأن الحریر الصخري 

اتفاقية اإلطار الترویجي ) ٢٠٠٦یونيه / حزیران(اعتمد مؤتمر العمل الدولي في دورته الخامسة والتسعين  .١
وتوصية اإلطار الترویجي للسالمة والصحة المهنيتين، ) ١٨٧رقم  (٢٠٠٦للسالمة والصحة المهنيتين، 

ویرد نص القرار مرفقًا بهذه ). األسبستوس(، فضًال عن قرار بشأن الحریر الصخري )١٩٧رقم  (٢٠٠٦
 . الوثيقة

إلدارة أن یكلف مكتب العمل الدولي بتوزیع نص هذا القرار على جميع الدول ویطلب القرار من مجلس ا .٢
  .بأن یتخذ شتى أشكال اإلجراءات الترویجية المتعلقة بقضایا تتصل بالحریر الصخريو األعضاء

يوزع نص القرار باألسلوب المعتاد على حكومات  قد يرغب مجلس اإلدارة في أن يطلب إلى المدير العام أن .٣
وأن يتخذ ، األعضاء وبواسطتها على منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال على الصعيد الوطنيالدول 

  ).األسبستوس( الصخري ريراإلجراءات المناسبة إلنفاذ القرار بشأن الح

 
 

  . ٢٠٠٦أآتوبر /  تشرین  األول ٢٠ جنيف، 
 

 . ٣الفقرة  : نهاأ نقطة یتخذ قرار بش 
 



 

  

Resolutions adopted by the 
International Labour Conference at its 95rd Session 

(Geneva, June 2006) 
 القرارات التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في دورته الخامسة والتسعين 

 )٢٠٠٦يونيه / جنيف، حزيران(

 أوًال

 ١)األسبستوس(قرار بشأن الحریر الصخري 

  المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،إن

من جانب الوآالة الدولية   یعتبر أن جميع أشكال الحریر الصخري، بما فيها الكریسوتایل، مصنفةإذ
لبحوث السرطان، على أنها من العوامل المعروفة بأنها تسبب السرطان لإلنسان، وهو تصنيف أیده البرنامج 

مة الصحة العالمية وبرنامج وهو برنامج مشترك بين منظمة العمل الدولية ومنظ(الدولي للسالمة الكيميائية 
 ،)األمم المتحدة للبيئة

 عامل یموتون آل سنة من األمراض التي یسببها التعرض ١٠٠ ٠٠٠وإذ یثير جزعه أن ما یقدر بزهاء 
 للحریر الصخري، 

وإذ یشعر بقلق عميق من استمرار مواجهة العمال لمخاطر جسيمة من جراء التعرض للحریر 
سيما في األنشطة المتعلقة بإزالة الحریر الصخري وأعمال الهدم وصيانة المباني وتكسير الصخري، وال 

 السفن ومناولة الفضالت، 

وإذ یشير إلى أن األمر قد اقتضى ثالثة عقود من الجهود المبذولة وبروز بدائل مناسبة قبل أن یعتمد 
 للحریر الصخري في عدد من البلدان،حظر شامل لتصنيع واستخدام الحریر الصخري والمنتجات المتضمنة 

، هو الوقایة ٢٠٠٦وإذ یشير أیضًا إلى أن هدف اإلطار الترویجي التفاقية السالمة والصحة المهنيتين، 
 . من اإلصابات واألمراض والوفيات المهنية

 :یقرر ما یلي .١

 إدارة الحریر إن التوقف عن استخدام جميع أشكال الحریر الصخري في المستقبل وتحدید وحسن )أ(
الصخري الذي ال یزال موجودًا في الوقت الحاضر، إنما هي أنجع وسيلة لحمایة العمال من التعرض 

 للحریر الصخري والوقایة من األمراض والوفيات المتصلة بالحریر الصخري في المستقبل؛
آمبرر لالستمرار ) ١٦٢رقم  (١٩٨٦، )األسبستوس(ینبغي عدم اللجوء إلى اتفاقية الحریر الصخري  )ب(

 .في استخدام الحریر الصخري أو للموافقة على مواصلة استخدامه

 : یطلب من مجلس اإلدارة أن یكلف مكتب العمل الدولي بما یلي .٢

االستمرار في تشجيع الدول األعضاء على تصدیق وتنفيذ أحكام اتفاقية الحریر الصخري  )أ(
 ؛)١٣٩رقم  (١٩٧٤رطان المهني، واتفاقية الس) ١٦٢رقم  (١٩٨٦، )األسبستوس(

تشجيع التوقف عن استخدام جميع أشكال الحریر الصخري والمواد المتضمنة للحریر الصخري في  )ب(
 المستقبل في جميع الدول األعضاء؛

 تشجيع تحدید وحسن إدارة جميع أشكال الحریر الصخري، التي ال تزال موجودة في الوقت الحاضر؛ )ج(
الدول األعضاء على إدراج تدابير في برامجها الوطنية بشأن السالمة والصحة تشجيع ومساعدة  )د(

 المهنيتين لحمایة العمال من التعرض للحریر الصخري؛
 . إبالغ هذا القرار إلى جميع الدول األعضاء )ه(

 

 .٢٠٠٦یونيه /  حزیران١٤   اعتمد في 1


