
1 GB309_20-1_[2010-11-0009]-Ar.doc  

 يـل الدولـب العمـمكت

 مجلس اإلدارة
GB.309/20/1 :الوثيقة 2010نوفمبر/ تشرين الثاني، جنيف،  309الدورة

من أجل اتخاذ قرار 

 

 األعمال جدول من العشرون البند

 تقارير هيئة مكتب مجلس اإلدارة

   ترتيبات االجتماع اإلقليمي الخامس عشر
  آلسيا والمحيط الهادئ

/ آذار( ٣٠١ها مجلس اإلدارة في دورته وفقًا للقواعد الخاصة باالجتماعات اإلقليمية، التي اعتمد .١
، يحدد مجلس اإلدارة )٢٠٠٨(وأآد عليها مؤتمر العمل الدولي في دورته السابعة والتسعين ) ٢٠٠٨ مارس

وُتعقد االجتماعات اإلقليمية من حيث المبدأ في . تاريخ ومكان انعقاد آل اجتماع إقليمي ويضع جدول أعماله
 .قليميالبلد الذي يقع فيه المكتب اإل

، على اقتراح تنظيم االجتماع اإلقليمي ١)٢٠١٠مارس / آذار( ٣٠٧وعليه، وافق مجلس اإلدارة، في دورته  .٢
في بانكوك، وقرر أن  ٢٠١٠أآتوبر / تشرين األول ١٥إلى  ١٢من  آلسيا والمحيط الهادئ الخامس عشر

نشاط منظمة العمل الدولية على مدى يناقش جدول أعمال هذا االجتماع، باالستناد إلى تقرير المدير العام، 
السنوات األربع الماضية في اإلقليم، بما في ذلك تطور االستجابات لمواجهة أثر األزمة االقتصادية والتحديات 

، توخيًا لتحديد أولويات األنشطة ٢٠١٥-٢٠٠٦الرئيسية في مسار تحقيق أهداف عقد آسيا للعمل الالئق للفترة 
 .والمحيط الهادئ المستقبلية من أجل آسيا

، نظرًا لظروف غير متوقعة، إرجاء انعقاد ٢)٢٠١٠يونيه / حزيران( ٣٠٨وقرر مجلس اإلدارة، في دورته  .٣
 مقاربةلمدير العام وتخويل ا ٢٠١١أبريل / إلى نيسان آلسيا والمحيط الهادئ االجتماع اإلقليمي الخامس عشر

 .االجتماع مكان بديل النعقاد هذا إيجادالبلدان المهتمة بهدف 

حكومة اليابان،  أبدتسيا والمحيط الهادئ، آلوعقب مشاورات أجراها المكتب اإلقليمي لمنظمة العمل الدولية  .٤
آلسيا  ، اهتمامها باستضافة االجتماع اإلقليمي الخامس عشر٢٠١٠يوليه / تموز ٣٠مذآرة مؤرخة  بموجب

ومن ثم، . آما أعربت عن رغبتها في تقديم مساهمة عينية تشمل مرافق المؤتمر وتجهيزاته. والمحيط الهادئ
قام ممثل حكومة اليابان، نائب وزير الصحة والعمل والرعاية، السيد أوهتا، بزيارة جنيف وأآد مجددًا للمدير 

 .بنجاحالعام اهتمام اليابان في استضافة االجتماع والمساهمة في تنظيمه 

، نظم المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ بعثة إلى اليابان، بدعم من ٢٠١٠أآتوبر / شرين األولوفي ت .٥
وقامت البعثة بزيارة عدة مرافق للمؤتمرات ووجدت أن مدينة آيوتو . مكتب منظمة العمل الدولية في اليابان

 .بعد مراعاة جميع العوامل المعنية األنسب النعقاد االجتماع،هي المكان 
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 ، أشارت حكومة اليابان٢٠١١أبريل / نيسان ١١أو  ١٠وفي حين أّن المرافق متاحة الستهالل االجتماع في  .٦
وبغية تسهيل أعلى مستوى من التمثيل من جانب . أّن دورة البرلمان ستكون منعقدة خالل هذه الفترة إلى

وإذا استبقي . أبريل/ نيسان ١٠األحد حكومة اليابان باعتبارها البلد المضيف، يستحسن افتتاح االجتماع يوم 
أبريل، / نيسان ١٠يوم األحد  آلسيا والمحيط الهادئ االجتماع اإلقليمي الخامس عشر فسيبدأهذا الخيار، 

 ١٣اجتماعات للمجموعات صباحًا وافتتاح الجلسة العامة بعد الظهر واختتامها يوم األربعاء ب
 .٢٠١١ أبريل /نيسان

آلسيا  هيئة مكتب مجلس اإلدارة بانعقاد االجتماع اإلقليمي الخامس عشر وعلى ضوء ما سبق، توصي .٧
/ نيسان ١٣أبريل إلى يوم األربعاء / نيسان ١٠في آيوتو، اليابان، من يوم األحد  والمحيط الهادئ

  .٢٠١١ أبريل
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