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INS/6/3 : Third Supplementary Report: Financial implications of the revised
composition formula for the 19th International Conference of Labour
Statisticians (Geneva, 2–11 October 2013)
ข้อมูลพื้นฐาน
การประชุม GB สมัยที่ 313 (มีนาคม 2555) มีมติให้การประชุม International Conference of
Labour Statisticians มีตัวแทนจากประเทศสมาชิกเข้าร่วมประชุมโดยแต่ละประเทศรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
และให้มีผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการคัดเลือกจากฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างฝ่ายละ 3 คน เข้าร่วมการประชุม

ประเด็นการประชุม

มีข้อเสนอเพื่อเสนอการประชุมในสมัยนี้ให้พิจารณาว่า องค์ประกอบของผู้เชี่ยวชาญจากฝ่ายนายจ้าง
และฝายลูกจ้าง ควรเพิ่มจากฝ่ายละ 3 คนเป็นฝ่ายละ 6 คนและหากข้อเสนอได้รับการอนุมัติ จะส่งผลให้
จาเป็นต้องเสนอเพิ่มงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายแก่ผู้เชี่ยวชาญที่จะเดินทางเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 6 คน
รวมเป็นเงิน 66,200 เหรียญสหรัฐ โดยเบื้องต้น ให้ขอใช้งบประมาณจากหมวดเงินสารอง (saving) ใน Part I
ของงบประมาณปี 2012-2013 ซึ่ งหากไม่ ส ามารถทาได้ ให้ ใ ช้จ ากหมวดงบประมาณนอกประมาณการ
(unforeseen expenditure) ใน Part II และหากยังไม่สามารถจัดสรรได้อีก ให้ DG เสนอแนวทางอื่นต่อไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบตามข้อเสนอดังกล่าวในประเด็นองค์ประกอบผู้เข้าร่วมประชุมที่เพิ่มขึ้นและแนวทางการ
จัดสรรเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุม

INS/7 : Reports of the Officers of the Governing Body
INS/7/1 : First Report : Maritime Labour Convention, 2006 : Establishing the
Special Tripartite Committee for prompt and careful review of amendment
proposals
ข้อมูลพื้นฐาน
มาตรา XIII ย่อหน้า 1 ของอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2549 (Maritime Labour
Convention, 2006) ระบุให้คณะประศาสน์การจัดตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้ชานาญการในด้าน
มาตรฐานแรงงานทางทะเลเพื่อติดตามการอนุวัติอนุสัญญาฉบับนี้อย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการชุดนี้ จะทา
หน้าที่ตามที่ระบุในมาตรา XV ของอนุสัญญาในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อปฏิบัติ (code) ในอนุสัญญาเพื่อ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงและความต้องการที่สาคัญของธุรกิจเดินเรือทะเล
ที่ประชุม GB สมัยที่ 306 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการการใช้บังคับอนุสัญญาดังกล่าวขึ้น ซึ่ง
คณะกรรมการได้น าเสนอขั้น ตอนและการเตรียมตัว โดยส านักงานแรงงานระหว่างประเทศ (Office) และ
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ประเทศสมาชิก พร้อมเสนอจัดตั้ง Special Tripartite Committee เพื่อทาหน้าที่ตามมาตรา XV ของ
อนุสัญญาโดยภารกิจเร่งด่วนของคณะกรรมการชุดใหม่ที่จะจัดตั้งคือ การทบทวนหลักการที่ตกลงกันในการ
ประชุม Ninth Session of the Joint IMO/ILO Ad Hoc Expert Working Group on Liability and
Compensation Regarding Claims for Death, Personal Injury and Abandonment of Seafarers
(IMO/ILO Working Group) เมื่อมีนาคม 2552 ซึ่งเนื้อหาต่าง ๆ ที่เป็นความตกลงจะมีผลทางปฏิบัติก็โดยผ่าน
การแก้ไขอนุสัญญา MLC, 2006
มาตรา XV ของอนุสัญญา MLC, 2006 ระบุว่า การแก้ไข (amendments) อนุสัญญาสามารถเสนอ
โดยรัฐบาลของประเทศสมาชิก หรื อโดยผู้แทนกลุ่มเจ้าของเรือ หรือโดยผู้แทนกลุ่ มคนประจาเรือซึ่งได้รับ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตามมาตรา XIII ของอนุสัญญา (ซึ่งคือ Special Tripartite Committee ที่จะจัดตั้ง
ขึ้ น ) โดยข้ อ เสนอแก้ ไ ขอนุ สั ญ ญาต้ อ งส่ ง ถึ ง ผู้ อ านวยการใหญ่ เ พื่ อ แจ้ ง ประเทศสมาชิ ก ให้ ค วามเห็ น และ
ข้อเสนอแนะต่อข้อเสนอแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายใน 6 เดือน จากนั้น Special Tripartite Committee จะร่วมกัน
พิจารณาข้อมูลข้อเสนอแนะทั้งหมดก่อนให้การรับรอง (adopt) และเสนอที่ประชุมใหญ่ ฯ (ILC) พิจารณา
อนุมัติ (approve) จากนั้นแจ้งประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันอนุสัญญารับทราบและพิจารณาการปรับใช้ใน
ระยะเวลาระหว่าง 1-2 ปี อนุสัญญาที่มีการปรับแก้ไขจะมีผลใช้บังคับ 6 เดือนหลังจากสิ้นสุดเวลาที่กาหนด
เว้นแต่ได้รับการโต้แย้งอย่างเป็นทางการจากประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันเกินกว่าร้อยละ 40 ซึ่งมีจานวนตัน
กรอสของเรือรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของตันกรอสทั่วโลก
ดังนั้น ภารกิจของ Special Tripartite Committee จะเริ่มหลังจากอนุสัญญา MLC,2006 มีผลใช้
บังคับในวันที่ 20 สิงหาคม 2556 โดยที่ประชุม GB 319 (ตุลาคม 2556) จะแต่งตั้งคณะกรรมการซึ่ง
ประกอบด้วยผู้แทนรัฐบาลจากประเทศที่ให้สัตยาบันประเทศละ 2 คน ผู้แทนเจ้าของเรือและผู้แทนคนประจา
เรือ (ในส่วนผู้แทนเจ้าของเรือและผู้แทนคนประจาเรือ จะมีการหารือกับ Joint Maritime Commission ก่อน
การแต่งตั้ง) และเพื่อให้การดาเนินเรื่องเสนอแก้ไขอนุสัญญาสามารถดาเนินการได้ตามระเบียบ จึงเป็นที่
คาดหมายว่า การประชุมนัดแรกของคณะกรรมการไตรภาคีชุดนี้จะเริ่มประมาณเดือนเมษายน 2557 และกรณี
ที่จะมีการเสนอขอแก้ไขอนุสัญญาต้องรีบดาเนินการทันทีหลังวันที่ 20 สิงหาคม 2556 เพื่อให้ทันการประชุม
พิจารณาของคณะกรรมการตามระยะเวลาที่ระเบียบกาหนดคือ ให้ประเทศสมาชิกมีเวลา 6 เดือนในการ
พิจารณาข้อเสนอแก้ไขอนุสัญญาก่อนส่งให้คณะกรรมการไตรภาคี ฯ พิจารณา และหากผ่านการรับรอง จะถูก
นาเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมใหญ่ ฯ สมัยที่ 103 (มิถุนายน 2557)
เพื่อให้กระบวนการต่าง ๆ สามารถดาเนินการได้โดยเร็ว Office จึงเสนอต่อที่ประชุม GB 318 ขอ
จัดตั้ง Special Tripartite Committee พร้อมแต่งตั้งผู้แทนกลุ่มเจ้าของเรือและผู้แทนกลุ่มคนประจาเรือ ใน
จานวนน้อยสุดก่อน และให้ที่ประชุม GB 319 (ตุลาคม 2556) แต่งตั้งคณะกรรมการที่เหลือรวมทั้งกาหนดวัน
ประชุมและรับรองวาระการประชุมนัดแรก ทั้งนี้ งบประมาณสาหรับการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการ
ไตรภาคี ฯ ชุดนี้ได้รับการบรรจุในงบประมาณปี 2014-2015 เรียบร้อยแล้ว การเสนอพิจารณาในสมัยประชุม
นี้จึงไม่มีข้อเสนอด้านงบประมาณ
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มติที่ประชุม

พิจารณาให้
1. ตั้งคณะกรรมการไตรภาคีชุดพิเศษ (Special Tripartite Committee) เพื่อใช้บังคับมาตรา
XIII ของอนุสัญญา MLC, 2006 โดยคณะกรรมการ ฯ ชุดนี้ จะไม่มีการประชุมจนกว่าจะได้รับการเห็นชอบโดย
เอกฉันท์จากที่ประชุม GB สมัยที่ 319 (ตุลาคม 2556)
2. ภายหลังการหารือกับ Joint Maritime Commission ตามมาตรา XIII ย่อหน้า 2 ของ
อนุสัญญา MLC, 2006 ให้แต่งตั้งผู้แทนกลุ่มเจ้าของเรือ และผู้แทนกลุ่มคนประจาเรือ เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรา 4 ย่อหน้า 3 ของ Standing Orders of the Committee (ดูขยายความที่หมายเหตุ)
3. เรียนเชิญประเทศสมาชิกซึ่งให้สัตยาบันอนุสัญญา MLC, 2006 เสนอตัวแทน 2 คนเข้าร่วมใน
คณะกรรมการไตรภาคี ฯ โดยแจ้งชื่อต่อผู้อานวยการใหญ่ ฯ
หมายเหตุ
มาตรา 4 ย่อหน้า 3 ของ Standing Orders of the Special Tripartite Committee ระบุว่า หาก
ที่ประชุม GB ไม่มีข้อโต้แย้งเรื่องงบประมาณและ Joint Maritime Commission ไม่มีการกาหนดจานวนของ
คณะกรรมการเป็นอย่างอื่น จานวนผู้แทนของเจ้าของเรือและของคนประจาเรือในคณะกรรมการชุดนี้จะต้อง
เท่ากับจานวนประเทศที่ให้สัตยาบันอนุสัญญา MLC, 2006 ในช่วงเวลาที่ที่ประชุม GB มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการไตรภาคีชุดพิเศษ (Special Tripartite Committee) ตามที่ระบุในมาตรา XIII ย่อหน้า 2 ของ
อนุสัญญา

INS/7/2 : Second report: Arrangements for the 18th American Regional
Meeting
ข้อมูลพื้นฐาน
ที่ประชุม GB สมัยที่ 301 (มีนาคม 2551) และที่ประชุมใหญ่ ฯ (ILC) สมัยที่ 97 (มีนาคม 2551)
กาหนดวันเวลาและสถานที่ในการจัดประชุมระดับภูมิภาคในแต่ละภูมิภาคโดยกาหนดจัดทุก 4 ปี ซึ่งภูมิภาค
ละตินอเมริกาและแคริบเบียนได้รับฉันทานุมัติให้ประเทศเปรูเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 18th American
Regional Meeting ในช่วงสัปดาห์ของวันที่ 13 ตุลาคม 2557 โดยจะกาหนดวันแน่นอนอีกครั้ง

มติที่ประชุม

อนุมัติตามเสนอ

