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مكتب العمل الدولي    GB.304/LILS/1: الوثيقة  

304: الدورة
اإلدارةمجلس     ٢٠٠٩مارس / آذارجنيف،  

LILS مسائل القانونية ومعايير العمل الدوليةلجنة ال 

من أجل اتخاذ قرار

 

 األعمال جدول مناألول  البند

   وضع امتيازات وحصانات منظمة العمل الدولية
  في الدول األعضاء 

، وضع امتيازات وحصانات منظمة العمل )٢٠٠٨مارس / آذار( ٣٠١استعرض مجلس اإلدارة، في دورته  .١
ومنذ ذلك  .١في الدول األعضاء على أساس وثيقة ترد فيها استراتيجية أولية لتعزيز االعتراف بهاالدولية 

إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة  بموجبالحين، جرى تعزيز الحاجة إلى اتخاذ إجراء في هذا المجال 
المنظمة إلى دعم الدول األعضاء الذي يدعو  ،)إعالن العدالة االجتماعية(االجتماعية من أجل عولمة عادلة 

وتؤدي امتيازات وحصانات  .٢فيها وتقديم المساعدة لها، بما في ذلك من خالل التعاون التقني ومشورة الخبراء
  . منظمة العمل الدولية دورًا أساسيًا في االضطالع بمثل هذه األنشطة بشكل فعال

لى المدير العام أن يقوم، بالنيابة عنه، بتجديد وفي االستعراض األخير الذي أجراه مجلس اإلدارة، طلب إ .٢
الدعوة إلى الدول األعضاء المعنية لالنضمام إلى االتفاقية المتعلقة بامتيازات الوآاالت المتخصصة 

وقبول مرفقها األول المتعلق بمنظمة العمل الدولية وتقديم تقارير دورية  ٣)١٩٤٧اتفاقية عام (وحصاناتها 
اتخاذ المزيد من التدابير للتصدي لقلة االعتراف في الدول األعضاء التي ليست  حول الوضع والنظر في

وتقدم هذه الوثيقة معلومات بشأن التطورات األخيرة والخطوات المتبعة،  .١٩٤٧٤بعد في اتفاقية عام  طرافًاأ
نون والممارسة على بهدف اتخاذ المزيد من التدابير لتعزيز االعتراف بامتيازات المنظمة وحصاناتها، في القا

  .حد سواء

  التطورات األخيرة
أو قبول للمرفق األول المتعلق بمنظمة العمل  ١٩٤٧بالرغم من عدم حصول أي انضمام إلى اتفاقية عام  .٣

 في إطارالدولية منذ التقرير األخير، جرت مناقشات حول هذا الموضوع مع قرابة عشرين دولة عضوًا، 
هي الصومال، منظمة وقد منحت دولة عضو واحدة، . تعبير عن االهتمام المتلقاةالمتواصلة لبيانات المتابعة ال

 

  .GB.301/LILS/1والوثيقة  ١٣-٣، الفقرات GB.301/11انظر الوثيقة    ١

مؤتمر العمل (انظر، على سبيل المثال، إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة    ٢
  ).جيم(والمرفق، القسم ثانيًا " ٢) "ألف(، القسم ثانيًا )٢٠٠٨الدولي، 

، األمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، ١٩٤٧نوفمبر / تشرين الثاني ٢١متحدة في اعتمدتها الجمعية العامة لألمم ال   ٣
  ).ه(٢، الفقرة ٣٣المجلد 

  .١٣، الفقرة GB.301/11  انظر الوثيقة   ٤
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العمل الدولية المستوى نفسه من االمتيازات والحصانات الواردة في االتفاقية والمرفق األول في جميع البرامج 
ل إجمالي، وبشك. مذآرات شفوية  التي تقوم بها المنظمة على األراضي الصومالية، وذلك من خالل تبادل

ووافقت على تطبيق المرفق األول المتعلق  ١٩٤٧على اتفاقية عام  ١٨٢دولة عضوًا من أصل  ١١٢صدقت 
إلى االتفاقية والمرفق األول  م بعدلم تنضدولة عضوًا  ٧٠وبالتالي، ال يزال هناك  .٥بمنظمة العمل الدولية

الحصول على اعتراف مستقل  ضرورةأصبحت وفي سياق التعاون التقني،  .٦المتعلق بمنظمة العمل الدولية
وفي البلدان . بامتيازات وحصانات منظمة العمل الدولية أآثر وضوحًا، السيما في إطار منظومة األمم المتحدة

والبرامج المشترآة لألمم المتحدة في الدول األعضاء األخرى، تعمل " توحيد األداء"التي يجرب فيها مبادرة 
اعتبارها إحدى المنظمات المشارآة لألمم المتحدة، خالفًا للدور الذي يضطلع به برنامج منظمة العمل الدولية ب

منظمة العمل  توفر مصدرًا بديًال لمنح امتيازات وحصانات" وآالة منفذة"األمم المتحدة اإلنمائي باعتباره 
  .الدولية

  التقدم المحرز
 ١٩٤٧ن الباقية على االنضمام إلى اتفاقية عام لقد رمت الجهود األخيرة إلى تشجيع الدول األعضاء السبعي .٤

وتلك التي هي  ،وتطبيق المرفق األول، والسيما تلك التي تتواجد فيها مكاتب أو أنشطة لمنظمة العمل الدولية
وتلك التي سبق وصدقت على اتفاقية  ،أعضاء في مجلس اإلدارة أو تستضيف االجتماعات اإلقليمية للمنظمة

  ).١٩٤٦اتفاقية عام (تحدة وحصاناتها امتيازات األمم الم

واستندت التدابير الجارية لتحقيق هذا الهدف إلى االستراتيجية األولية التي أقرها مجلس اإلدارة في دورته  .٥
ي تؤديه في نشاط منظمة ات والحصانات والدور الحاسم الذوتشمل هذه التدابير تعزيز الوعي باالمتياز. ٣٠١

 :خالل األنشطة التالية العمل الدولية، السيما من

من خالل نشر المعلومات، بما في ذلك مطبوعات المكتب والجلسات اإلعالمية  تعزيز رؤية المسألة  -
إدراج  :وتشمل التدابير. حول الموضوع خالل مؤتمر العمل الدولي واجتماعات المنظمة األخرى

ي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في القرارات المتعلقة بامتيازات وحصانات منظمة العمل الدولية والت
دستور منظمة العمل الدولية والنصوص  منفي الطبعة القادمة  ٧)١٩٤٨(دورته الحادية والثالثين 

؛ اإلبقاء على معلومات محدثة بشأن وضع انضمام الدول األعضاء على موقع اإلنترنت المختارة
عضاء، بما في ذلك من خالل الجلسات الدول األ إطالع ؛٨لمنظمة العمل الدولية المفتوح للجمهور

اإلعالمية التي ينظمها المديرون اإلقليميون والمديرون التنفيذيون خالل الدورة السابعة والتسعين 
بر مكتب المستشار وأثناء المناقشات المباشرة، ع) ٢٠٠٨يونيه / حزيران(لمؤتمر العمل الدولي 

التصديق على مسؤولية  في العادة تي تقع على عاتقهارات الشؤون الخارجية المعنية، الاالقانوني ووز
تنظيم موائد مستديرة تدريبية لموظفي منظمة العمل الدولية خالل اجتماعات ؛ ١٩٤٧اتفاقية عام 

  .المديرين في إقليم أوروبا وآسيا الوسطى وفي إقليم آسيا والمحيط الهادئ

مة العمل الدولية، وباألخص في الميدان، من الهيئات المكونة والموظفين في منظ بناء معارف وقدرات  -
أجل تحديد المسائل العملية المرتبطة باالمتيازات والحصانات والتصدي لها، وتعزيز اإلقرار الفعلي 

ومرفقها  ١٩٤٧االنضمام إلى اتفاقية عام  ذلك بامتيازات وحصانات منظمة العمل الدولية، بما في
وترمي مثل تلك . الهتمام إلى إنشاء نموذج تدريبي على اإلنترنتوتحقيقًا لهذه الغاية، يولى ا. األول

 

  ).١٩٤٦(دولة عضوًا على اتفاقية امتيازات األمم المتحدة وحصاناتها  ١٥١على النقيض من ذلك، صدقت    ٥

ومنذ صدور التقرير األخير، انضمت توفالو إلى منظمة العمل . ذي يضم القائمة بكاملهاانظر المرفق األول ال   ٦
  .الدولية

  .انظر المرفق الثاني لالطالع على النص الكامل للقرار   ٧

  ./www.ilo.org/public/english/bureau/leg:  انظر   ٨
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االنضمام إلى اتفاقية تشجيع الجهود إلى إشراك الشرآاء االجتماعيين في عملية تعزيز رؤية المسألة و
  .٩في المشاورات الثالثية على المستوى القطري ١٩٤٧عام 

من أجل التطرق لمسائل االنضمام إلى اتفاقية  ىتطوير التحالفات مع المنظمات الدولية الحكومية األخر  -
وأوجه التفاوت بين ما تحظى به منظمة العمل الدولية واألمم المتحدة والوآاالت  ١٩٤٧عام 

في منظمة العمل  ١٩٤٧وال تؤثر اتفاقية عام . المتخصصة فيها من اعتراف في مختلف مراآز العمل
وبالتشاور  .١٠متخصصة األخرى التي تستفيد من تغطيتهاالدولية فحسب، بل تؤثر أيضًا في الوآاالت ال

مع الوآاالت المتخصصة األخرى لألمم المتحدة بشأن مسألة انضمام الدول األعضاء إلى اتفاقية عام 
بالحاجة إلى وضع خطة عمل  التسليم ، انضمت وآاالت آثيرة إلى منظمة العمل الدولية في١٩٤٧
على  التعاون مع األمم المتحدة، بما في ذلك وظيفتها آجهة مودعةفي  المحرزوقد شمل التقدم . مشترآة

التي  ،٢٠٠٨األمم المتحدة لعام  المعاهدات فيفي إطار مناسبة  ١٩٤٧التفاقية، إدراج اتفاقية عام ا
  .١١)٢٠٠٨سبتمبر / أيلول(ُنظمت خالل الجزء الرفيع المستوى من الجمعية العامة لألمم المتحدة 

وآخطوة . آنتيجة منطقية لألنشطة التي تضطلع بها منظمة العمل الدولية ت والحصاناتإدراج االمتيازا  -
على التعديالت المدخلة على قواعد ) ٢٠٠٨مارس / آذار( ٣٠١أولى، وافق مجلس اإلدارة في دورته 

يونيه / حزيران(االجتماعات اإلقليمية وأقرها مؤتمر العمل الدولي في دورته السابعة والتسعين 
تضمن الدولة العضو التي : "في القواعد المنقحة على ما يلي ٢من المادة  ٢وتنص الفقرة ). ٢٠٠٨

تقترح استضافة االجتماع اإلقليمي على األقل مستوى الحماية المنصوص عليه في اتفاقية امتيازات 
 ، بما في ذلك المرفق األول المتعلق بمنظمة العمل١٩٤٧الوآاالت المتخصصة وحصاناتها لعام 

  .١٢"الدولية

  تدابير إضافية
إلى جانب مواصلة التدابير المذآورة أعاله، من الممكن اتخاذ المزيد من الخطوات للتصدي ألثر االمتيازات  .٦

ويمكن إيالء االهتمام . التخطيط لعمليات منظمة العمل الدولية وتنفيذها في الدول األعضاء علىوالحصانات 
ونشرها على نطاق ١٩٤٧تنفيذ الدول األعضاء لجوانب اتفاقية عام إلى جمع المعلومات المتعلقة بكيفية 

وتشمل هذه الصعوبات . المكتب من أجل تفادي الصعوبات العملية المرتبطة باالمتيازات والحصانات
التأخيرات غير المتوقعة والمرتبطة بنقل وسفر الموظفين بالنيابة عن المنظمة بسبب مشاآل تتعلق بإصدار 

ة غير متوقعة بسبب قلة المعلومات المتاحة بشأن ميزنالدخول، أو تنقيحات  ترتيباتمن  رهاالتأشيرات وغي
ومن الممكن ). في حال غياب اإلعفاء عند المصدر(التكاليف  استردادورسوم االستيراد والشك في  ضرائبال

منظمة العمل ات للمعلومات العملية الخاصة بكل بلد يد العون في وضع أولوي متاح أن يقدم مصدر مرجعي
األولويات المشترآة  وضعمع سائر وآاالت األمم المتحدة المتخصصة المهتمة بهدف  هاالدولية ويمكن تبادل

  .   لألمم المتحدة" توحيد األداء"المرتبطة باالمتيازات والحصانات في إطار 

 

 ١٩٧٦، )معايير العمل الدولية(المشاورات الثالثية مثًال، من خالل اإلجراءات الثالثية للمشاورات بموجب اتفاقية    ٩
  ).١٤٤رقم (

منظمة األغذية : مرفقات خاصة بالمنظمات التالية ١٩٤٧باإلضافة إلى منظمة العمل الدولية، تضم اتفاقية عام    ١٠
ولي، صندوق النقد والزراعة لألمم المتحدة، منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، منظمة الطيران المدني الد

الدولي، البنك الدولي لإلنشاء والتعمير، منظمة الصحة العالمية، االتحاد البريدي العالمي، االتحاد الدولي لالتصاالت 
المنظمة الدولية لالجئين، المنظمة العالمية لألرصاد الجوية، المنظمة البحرية الدولية، المؤسسة  السلكية والالسلكية،

المؤسسة اإلنمائية الدولية، المنظمة العالمية للملكية الفكرية، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، منظمة المالية الدولية، 
  .األمم المتحدة للتنمية الصناعية

وتم . ٢٠٠٠سبتمبر / بدأ تنظيم مناسبات المعاهدات سنويًا في مقر األمم المتحدة منذ مؤتمر قمة األلفية في أيلول   ١١
خالل مناسبات .) توقيعات أو تصديقات، الخ(إجراًء من إجراءات إيداع المعاهدات  ١٣٥٠من االضطالع بأآثر 

  . المعاهدات هذه

  ).٢٠٠٨طبعة ( قواعد االجتماعات اإلقليمية، RM/2008/SO: مكتب العمل الدولي   ١٢
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 بالطبع المسار األفضل هو األول اوقبول مرفقه ١٩٤٧االنضمام إلى اتفاقية عام  فيه وفي الوقت الذي يبقى .٧
يرغب مجلس اإلدارة في استعراض المزيد من  قد لالعتراف بامتيازات وحصانات منظمة العمل الدولية،

 ١٩٤٧التدابير للتأآد من أّن الدولة العضو تضمن على األقل مستوى الحماية المنصوص عليه في اتفاقية عام 
. بل أن تبدأ المنظمة أنشطتها على أرض هذه الدولة العضواألول المتعلق بمنظمة العمل الدولية ق اومرفقه

ممارسة  على غرار ،١٣ويمكن القيام بذلك من خالل التفاوض بشأن االتفاقات الثنائية مع الدول األعضاء
ومن . منظمات من قبيل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واالتحاد الدولي لالتصاالت ومنظمة الصحة العالمية

دراسة إضافية بشأن ممارسات الوآاالت المتخصصة األخرى لألمم المتحدة في هذا الصدد  الممكن إجراء
 .بإرشاد من مجلس اإلدارة ،بغية اتخاذ المزيد من التدابير

 :في ضوء ما سبق، قد ترغب اللجنة في أن تطلب من مجلس اإلدارة ما يلي .٨

حصانات منظمة العمل الدولية وبالترتيبات إعادة التأآيد على أهمية القرارات المتعلقة بامتيازات و  )أ(
المؤقتة ذات الصلة بتلك االمتيازات والحصانات، التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في دورته 

 ؛)١٩٤٨(الحادية والثالثين 

االنضمام إلى اتفاقية امتيازات الوآاالت  لم تقم بعد بذلك، علىالتي  ،تشجيع الدول األعضاء  )ب(
 ؛ةوتطبيق مرفقها األول المتعلق بمنظمة العمل الدولي ١٩٤٧تها لعام المتخصصة وحصانا

الطلب من المكتب أن يستمر في تقديم التقارير الدورية بشأن وضع امتيازات وحصانات منظمة العمل   )ج(
ذات درج في التقرير القادم من تلك التقارير النظر في الممارسات أن يالدولية في الدول األعضاء، و

  .سائر وآاالت األمم المتحدة بهدف اتخاذ المزيد من التدابيرل الصلة

 

 

  .٢٠٠٩فبراير / شباط ١٦جنيف، 
 

 .٨الفقرة :نقطة يتخذ قرار بشأنها 
 

 

  .٣لفقرة انظر تبادل المذآرات الشفوية بين منظمة العمل الدولية والصومال، الوارد ذآرها في ا   ١٣
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  المرفق األول

  )اإلنكليزي األبجدي ترد أسماء الدول حسب الترتيب(

اتفاقية امتيازات األمم المتحدة   الدولة العضو
  وحصاناتها

  )ة العمل الدوليةال تشمل منظم(
  )الخالفة/ تاريخ االنضمام(

  اتفاقية امتيازات الوآاالت 
   المتخصصة وحصاناتها

  )الخالفة/ تاريخ االنضمام(

منظمة العمل (المرفق األول 
باتفاقية امتيازات ) الدولية

  الوآاالت المتخصصة وحصاناتها
  )الخالفة/ تاريخ االنضمام(

  -   -   ١٩٤٧سبتمبر / أيلول ٥  أفغانستان

  ٢٠٠٧أآتوبر / تشرين األول ٤  ٢٠٠٣ديسمبر / آانون األول ١٥  ١٩٥٧يوليه / تموز ٢  ألبانيا

  ١٩٦٤مارس / آذار ٢٥  ١٩٦٤مارس / آذار ٢٥  ١٩٦٣أآتوبر / تشرين األول ٣١  الجزائر

  -   -   ١٩٩٠أغسطس / آب ٩  أنغوال

  ١٩٨٨ديسمبر / آانون األول ١٤  ١٩٨٨ر ديسمب/ آانون األول ١٤  ١٩٨٨أآتوبر / تشرين األول ٢٥  أنتيغوا وبربودا

  ١٩٦٣أآتوبر / تشرين األول ١٠  ١٩٦٣أآتوبر / تشرين األول ١٠  ١٩٥٦أآتوبر / تشرين األول ١٢  األرجنتين

  -   -   ٢٠٠٤أبريل / نيسان ٢٩  أرمينيا

  ١٩٨٦مايو / أيار ٩  ١٩٨٦مايو / أيار ٩  ١٩٤٩مارس / آذار ٢  استراليا

  ١٩٥٠يوليه / تموز ٢١  ١٩٥٠يوليه / تموز ٢١  ١٩٥٧مايو / أيار ١٠  النمسا

  -   -   ١٩٩٢أغسطس / آب ١٣  أذربيجان

  ١٩٧٧مارس / آذار ١٧  ١٩٧٧مارس / آذار ١٧  ١٩٧٧مارس / آذار ١٧  جزر البهاما

  ١٩٩٢سبتمبر / أيلول ١٧  ١٩٩٢سبتمبر / أيلول ١٧  ١٩٩٢سبتمبر / أيلول ١٧  البحرين

  -   -   ١٩٧٨يناير / آانون الثاني ١٣  بنغالديش

  ١٩٧١نوفمبر / تشرين الثاني ١٩  ١٩٧١نوفمبر / تشرين الثاني ١٩  ١٩٧٢يناير / آانون الثاني ١٠  بربادوس

  ١٩٦٦مارس / آذار ١٨  ١٩٦٦مارس / آذار ١٨  ١٩٥٣أآتوبر / تشرين األول ٢٢  بيالروس

  ١٩٦٢مارس / آذار ١٤  ١٩٦٢مارس / آذار ١٤  ١٩٤٨سبتمبر / أيلول ٢٥  بلجيكا

  -   -   ٢٠٠٥سبتمبر / أيلول ١٤  بليز

  -   -   -   بنن

  -   -   ١٩٤٩ديسمبر / آانون األول ٢٣  بوليفيا

  ١٩٩٣سبتمبر / أيلول ١  ١٩٩٣سبتمبر / أيلول ١  ١٩٩٣سبتمبر / أيلول ١  البوسنة والهرسك

  ١٩٨٣أبريل / نيسان ٥  ١٩٨٣أبريل / نيسان ٥  -   بوتسوانا

  ١٩٦٣مارس / آذار ٢٢  ١٩٦٣مارس / آذار ٢٢  ١٩٤٩ديسمبر / آانون األول ١٥  البرازيل

  -   -   -   ني دار السالمبرو

  ١٩٦٨يونيه / حزيران ١٣  ١٩٦٨يونيه / حزيران ١٣  ١٩٦٠سبتمبر / أيلول ٣٠  بلغاريا

  ١٩٦٢أبريل / نيسان ٦  ١٩٦٢أبريل / نيسان ٦  ١٩٦٢أبريل / نيسان ٢٧  بورآينا فاسو

  -   -   ١٩٧١مارس / آذار ١٧  بوروندي

  ٢٠٠٧يوليه / تموز ٢  ١٩٥٣أآتوبر / تشرين األول ١٥  ١٩٦٣ر نوفمب/ تشرين الثاني ٦  آمبوديا

  ١٩٩٢أبريل / نيسان ٣٠  ١٩٩٢أبريل / نيسان ٣٠  ١٩٦١أآتوبر / تشرين األول ٢٠  الكاميرون

  -   -   ١٩٤٨يناير / آانون الثاني ٢٢  آندا

  -   -   -   الرأس األخضر

جمهورية أفريقيا 
  الوسطى

  ١٩٦٢أآتوبر / تشرين األول ١٥  ١٩٦٢توبر أآ/ تشرين األول ١٥  ١٩٦٢سبتمبر / أيلول ٤

  -   -   -   تشاد
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اتفاقية امتيازات األمم المتحدة   الدولة العضو
  وحصاناتها

  )ة العمل الدوليةال تشمل منظم(
  )الخالفة/ تاريخ االنضمام(

  اتفاقية امتيازات الوآاالت 
   المتخصصة وحصاناتها

  )الخالفة/ تاريخ االنضمام(

منظمة العمل (المرفق األول 
باتفاقية امتيازات ) الدولية

  الوآاالت المتخصصة وحصاناتها
  )الخالفة/ تاريخ االنضمام(

  ١٩٥١سبتمبر / أيلول ٢١  ١٩٥١سبتمبر / أيلول ٢١  ١٩٤٨أآتوبر / تشرين األول ١٥  شيلي

  ١٩٨٤نوفمبر / تشرين الثاني ٩  ١٩٧٩سبتمبر / أيلول ١١  ١٩٧٩سبتمبر / أيلول ١١  الصين

  -   -   ١٩٧٤أغسطس / آب ٦  آولومبيا

  -   -   -   جزر القمر

  -   -   ١٩٦٢أآتوبر / تشرين األول ١٥  الكونغو

  -   -   ١٩٤٩أآتوبر / تشرين األول ٢٦  آوستاريكا

  ١٩٦١ديسمبر / آانون األول ٢٨  ١٩٦١سبتمبر / أيلول ٨  ١٩٦١ديسمبر / آانون األول ٨  آوت ديفوار

  ١٩٩٢بر أآتو/ تشرين األول ١٢  ١٩٩٢أآتوبر / تشرين األول ١٢  ١٩٩٢أآتوبر / تشرين األول ١٢  آرواتيا

  ١٩٧٢سبتمبر / أيلول ١٣  ١٩٧٢سبتمبر / أيلول ١٣  ١٩٥٩سبتمبر / أيلول ٩  آوبا

  ١٩٦٤مايو / أيار ٦  ١٩٦٤مايو / أيار ٦  ١٩٦٣نوفمبر / تشرين الثاني ٥  قبرص

  ١٩٩٣فبراير / شباط ٢٢  ١٩٩٣فبراير / شباط ٢٢  ١٩٩٣فبراير / شباط ٢٢  الجمهورية التشيكية

جمهورية الكونغو 
  اطيةالديمقر

  ١٩٦٤ديسمبر / آانون األول ٨  ١٩٦٤ديسمبر / آانون األول ٨  ١٩٦٤ديسمبر / آانون األول ٨

  ١٩٥٠يناير / آانون الثاني ٢٥  ١٩٥٠يناير / آانون الثاني ٢٥  ١٩٤٨يونيه / حزيران ١٠  الدانمرك

  -   -   ١٩٧٨أبريل / نيسان ٦  جيبوتي

  ١٩٨٨يونيه / حزيران ٢٤  ١٩٨٨يونيه / حزيران ٢٤  ١٩٨٧نوفمبر / تشرين الثاني ٢٤  دومينيكا

  -   -   ١٩٤٧مارس / آذار ٧  الدومينيكية  الجمهورية

  ١٩٥١يونيه / حزيران ٨  ١٩٥١يونيه / حزيران ٨  ١٩٥٦مارس / آذار ٢٢  اآوادور

  ١٩٥٤سبتمبر / أيلول ٢٨  ١٩٥٤سبتمبر / أيلول ٢٨  ١٩٤٨سبتمبر / أيلول ١٧  مصر

  -   -   ١٩٤٧يوليه / تموز ٩  السلفادور

  -   -   -   نيا االستوائيةغي

  -   -   -   إريتريا

  ١٩٩٧أآتوبر / تشرين األول ٨  ١٩٩٧أآتوبر / تشرين األول ٨  ١٩٩١أآتوبر / تشرين األول ٢١  استونيا

  -   -   ١٩٤٧يوليه / تموز ٢٢  إثيوبيا

  ١٩٧١يونيه / حزيران ٢١  ١٩٧١يونيه / حزيران ٢١  ١٩٧١يونيه / حزيران ٢١  فيجي

  ١٩٥٨يوليه / تموز ٣١  ١٩٥٨يوليه / تموز ٣١  ١٩٥٨يوليه / تموز ٣١  فنلندا

  ٢٠٠٠أغسطس / آب ٢  ٢٠٠٠أغسطس / آب ٢  ١٩٤٧أغسطس / آب ١٨  فرنسا

  ١٩٨٢نوفمبر / تشرين الثاني ٣٠  ١٩٦١يونيه / حزيران ٢٩  ١٩٦٤مارس / آذار ١٣  غابون

  ١٩٦٦أغسطس / آب ١  ١٩٦٦أغسطس / آب ١  ١٩٦٦أغسطس / آب ١  غامبيا

  ٢٠٠٧يوليه / تموز ١٨  ٢٠٠٧يوليه / تموز ١٨  ٢٠٠٧ديسمبر / آانون األول ١٧  جورجيا

  ١٩٥٧أآتوبر / تشرين األول ١٠  ١٩٥٧أآتوبر / تشرين األول ١٠  ١٩٨٠نوفمبر / تشرين الثاني ٥  ألمانيا

  ١٩٥٨سبتمبر / أيلول ٩  ١٩٥٨سبتمبر / أيلول ٩  ١٩٥٨أغسطس / آب ٥  غانا

  ١٩٧٧يونيه / حزيران ٢١  ١٩٧٧يونيه / حزيران ٢١  ١٩٤٧ر ديسمب/ آانون األول ٢٩  اليونان

  -   -   -   غرينادا

  ١٩٥١يونيه / حزيران ٣٠  ١٩٥١يونيه / حزيران ٣٠  ١٩٤٧يوليه / تموز ٧  غواتيماال

  ١٩٦٨مارس / آذار ٢٩  ١٩٥٩يوليه / تموز ١  ١٩٦٨يناير / آانون الثاني ١٠  غينيا

  -   -   -   بيساو - غينيا
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اتفاقية امتيازات األمم المتحدة   الدولة العضو
  وحصاناتها

  )ة العمل الدوليةال تشمل منظم(
  )الخالفة/ تاريخ االنضمام(

  اتفاقية امتيازات الوآاالت 
   المتخصصة وحصاناتها

  )الخالفة/ تاريخ االنضمام(

منظمة العمل (المرفق األول 
باتفاقية امتيازات ) الدولية

  الوآاالت المتخصصة وحصاناتها
  )الخالفة/ تاريخ االنضمام(

  ١٩٧٣سبتمبر / أيلول ١٣  ١٩٧٣سبتمبر / أيلول ١٣  ١٩٧٢ديسمبر  /آانون األول ٢٨  غيانا

  ١٩٥٢أبريل / نيسان ١٦  ١٩٥٢أبريل / نيسان ١٦  ١٩٤٧أغسطس / آب ٦  هايتي

  -   -   ١٩٤٧مايو / أيار ١٦  هندوراس

  ١٩٦٧أغسطس / آب ٢  ١٩٦٧أغسطس / آب ٢  ١٩٥٦يوليه / تموز ٣٠  هنغاريا

  ٢٠٠٦يناير / آانون الثاني ١٧  ٢٠٠٦يناير / لثانيآانون ا ١٧  ١٩٤٨مارس / آذار ١٠  آيسلندا

  ١٩٤٩فبراير / شباط ١٠  ١٩٤٩فبراير / شباط ١٠  ١٩٤٨مايو / أيار ١٣  الهند

  ١٩٧٢مارس / آذار ٨  ١٩٧٢مارس / آذار ٨  ١٩٧٢مارس / آذار ٨  إندونيسيا

جمهورية إيران 
  اإلسالمية

  ١٩٧٤مايو / أيار ١٦  ١٩٧٤مايو / أيار ١٦  ١٩٤٧مايو / أيار ٨

  ١٩٥٤يوليه / تموز ٩  ١٩٥٤يوليه / تموز ٩  ١٩٤٩سبتمبر / أيلول ١٥  العراق

  ١٩٦٧مايو / أيار ١٠  ١٩٦٧مايو / أيار ١٠  ١٩٦٧مايو / أيار ١٠  أيرلندا

  -   -   ١٩٤٩سبتمبر / أيلول ٢١  إسرائيل

  ١٩٨٥أغسطس / آب ٣٠  ١٩٨٥أغسطس / آب ٣٠  ١٩٥٨فبراير / شباط ٣  إيطاليا

  ١٩٦٣نوفمبر / تشرين الثاني ٤  ١٩٦٣نوفمبر / تشرين الثاني ٤  ١٩٦٣سبتمبر / أيلول ٩  جامايكا

  ١٩٦٣أبريل / نيسان ١٨  ١٩٦٣أبريل / نيسان ١٨  ١٩٦٣أبريل / نيسان ١٨  اليابان

  ٢٠٠٧أغسطس / آب ٢٣  ١٩٥٠ديسمبر / آانون األول ١٢  ١٩٥٨يناير / آانون الثاني ٣  األردن

  -   -   ١٩٩٨أغسطس / آب ٢٦  آازاخستان

  ١٩٦٥يوليه / تموز ١  ١٩٦٥يوليه / تموز ١  ١٩٦٥يوليه / تموز ١  ينياآ

  -   -   -   آيريباتي

  ٢٠٠٦مارس / آذار ٢٢  ١٩٧٧مايو / أيار ١٣  ١٩٩٢أبريل / نيسان ٩  جمهورية آوريا

  ١٩٦٣فبراير / شباط ٧  ١٩٦١نوفمبر / تشرين الثاني ١٣  ١٩٦٣ديسمبر / آانون األول ١٣  الكويت

  -   -   ٢٠٠٠يناير / الثاني آانون ٢٨  قيرغيزستان

جمهورية الو 
  الديمقراطية الشعبية

  ١٩٦٠أغسطس / آب ٩  ١٩٦٠أغسطس / آب ٩  ١٩٥٦نوفمبر / تشرين الثاني ٢٤

  ٢٠٠٥ديسمبر / آانون األول ١٩  ٢٠٠٥ديسمبر / آانون األول ١٩  ١٩٩٧نوفمبر / تشرين الثاني ٢١  التفيا

  -   -   ١٩٤٩مارس / آذار ١٠  لبنان

  ١٩٦٩نوفمبر / تشرين الثاني ٢٦  ١٩٦٩نوفمبر / تشرين الثاني ٢٦  ١٩٦٩نوفمبر / رين الثانيتش ٢٦  ليسوتو

  -   -   ١٩٤٧مارس / آذار ١٤  ليبيريا

الجماهيرية العربية 
  الليبية

  ١٩٥٨أبريل / نيسان ٣٠  ١٩٥٨أبريل / نيسان ٣٠  ١٩٥٨نوفمبر / تشرين الثاني ٢٨

  ١٩٩٧فبراير / شباط ١٠  ١٩٩٧فبراير / طشبا ١٠  ١٩٩٣ديسمبر / آانون األول ٩  ليتوانيا

  ١٩٥٠سبتمبر / أيلول ٢٠  ١٩٥٠سبتمبر / أيلول ٢٠  ١٩٤٩فبراير / شباط ١٤  لكسمبرغ

  ١٩٦٦يناير / آانون الثاني ٣  ١٩٦٦يناير / آانون الثاني ٣  ١٩٦٢مايو / أيار ٢٣  مدغشقر

  ١٩٦٥أغسطس / آب ٢  ١٩٦٥أغسطس / آب ٢  ١٩٦٦مايو / أيار ١٧  مالوي

  ١٩٦٢مارس / آذار ٢٩  ١٩٦٢مارس / آذار ٢٩  ١٩٥٧أآتوبر / تشرين األول ٢٨  زيامالي

  ١٩٦٨يونيه / حزيران ٢٤  ١٩٦٨يونيه / حزيران ٢٤  ١٩٦٨مارس / آذار ٢٨  مالي

  ١٩٦٨يونيه / حزيران ٢٧  ١٩٦٨يونيه / حزيران ٢٧  ١٩٦٨يونيه / حزيران ٢٧  مالطة

  -   -   -   جزر مارشال
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اتفاقية امتيازات األمم المتحدة   الدولة العضو
  وحصاناتها

  )ة العمل الدوليةال تشمل منظم(
  )الخالفة/ تاريخ االنضمام(

  اتفاقية امتيازات الوآاالت 
   المتخصصة وحصاناتها

  )الخالفة/ تاريخ االنضمام(

منظمة العمل (المرفق األول 
باتفاقية امتيازات ) الدولية

  الوآاالت المتخصصة وحصاناتها
  )الخالفة/ تاريخ االنضمام(

  -   -   -   موريتانيا

  ١٩٦٩يوليه / تموز ١٨  ١٩٦٩يوليه / تموز ١٨  ١٩٦٩يوليه / تموز ١٨  موريشيوس

  -   -   ١٩٦٢نوفمبر / تشرين الثاني ٢٦  المكسيك

  -   -   ١٩٩٥أبريل / نيسان ١٢  جمهورية مولدوفا

  ١٩٧٠مارس / آذار ٣  ١٩٧٠مارس / آذار ٣  ١٩٦٢مايو / أيار ٣١  منغوليا

  ٢٠٠٦أآتوبر / تشرين األول ٢٣  ٢٠٠٦أآتوبر / رين األولتش ٢٣  ٢٠٠٦أآتوبر / تشرين األول ٢٣  الجبل األسود

  ١٩٥٨يونيه / حزيران ١٠  ١٩٥٨أبريل / نيسان ٢٨  ١٩٥٧مارس / آذار ١٨  المغرب

  -   -   ٢٠٠١مايو / أيار ٨  موزامبيق

  -   -   ١٩٥٥يناير / آانون الثاني ٢٥  ميانمار

  -   -   ٢٠٠٦يوليه / تموز ١٧  ناميبيا

  ١٩٩٦سبتمبر / أيلول ١١  ١٩٥٤فبراير / شباط ٢٣  ١٩٦٥سبتمبر / أيلول ٢٨  نيبال

  ١٩٤٨ديسمبر / آانون األول ٢  ١٩٤٨ديسمبر / آانون األول ٢  ١٩٤٨أبريل / نيسان ١٩  هولندا

  ١٩٦٠نوفمبر / تشرين الثاني ٢٥  ١٩٦٠نوفمبر / تشرين الثاني ٢٥  ١٩٤٧ديسمبر / آانون األول ١٠  نيوزيلندا

  ١٩٥٩أبريل / نيسان ٦  ١٩٥٩أبريل / نيسان ٦  ١٩٤٧ر نوفمب/ تشرين الثاني ٢٩  نيكاراغوا

  ١٩٦٨مايو / أيار ١٥  ١٩٦٨مايو / أيار ١٥  ١٩٦١أغسطس / آب ٢٥  النيجر

  ١٩٦١يونيه / حزيران ٢٦  ١٩٦١يونيه / حزيران ٢٦  ١٩٦١يونيه / حزيران ٢٦  نيجيريا

  ١٩٥٠يناير / آانون الثاني ٢٥  ١٩٥٠يناير / آانون الثاني ٢٥  ١٩٤٧أغسطس / آب ١٨  النرويج

  -   -   -   عمان

  ١٩٦١سبتمبر / أيلول ١٥  ١٩٥١يوليه / تموز ٢٣  ١٩٤٨سبتمبر / أيلول ٢٢  باآستان

  -   -   ١٩٤٧مايو / أيار ٢٧  بنما

  -   -   ١٩٧٥ديسمبر / آانون األول ٤  بابوا غينيا الجديدة

  ٢٠٠٦يناير / انيآانون الث ١٣  ٢٠٠٦يناير / آانون الثاني ١٣  ١٩٥٣أآتوبر / تشرين األول ٢  باراغواي

  -   -   ١٩٦٣يوليه / تموز ٢٤  بيرو

  ١٩٥٠مارس / آذار ٢٠  ١٩٥٠مارس / آذار ٢٠  ١٩٤٧أآتوبر / تشرين األول ٢٨  الفلبين

  ١٩٦٩يونيه / حزيران ١٩  ١٩٦٩يونيه / حزيران ١٩  ١٩٤٨يناير / آانون الثاني ٨  بولندا

  -   -   ١٩٩٨أآتوبر / تشرين األول ١٤  البرتغال

  -   -   ٢٠٠٧سبتمبر  /أيلول ٢٦  قطر

  ١٩٧٠سبتمبر / أيلول ١٥  ١٩٧٠سبتمبر / أيلول ١٥  ١٩٥٦يوليه / تموز ٥  رومانيا

  ١٩٦٦يناير / آانون الثاني ١٠  ١٩٦٦يناير / آانون الثاني ١٠  ١٩٥٣سبتمبر / أيلول ٢٢  االتحاد الروسي

  ١٩٦٤أبريل / نيسان ١٥  ١٩٦٤أبريل / نيسان ١٥  ١٩٦٤أبريل / نيسان ١٥  رواندا

  -   -   -   انت آيتس ونيفسس

  -   ١٩٨٦سبتمبر / أيلول ٢  ١٩٨٦أغسطس / آب ٢٧  سانت لوسيا

سانت فنسنت وجزر 
  غرينادين

 -   -   -  

  -   -   -   ساموا

  -   -   -   سان مارينو

  -   -   -   ساوتومي وبرنسيب
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اتفاقية امتيازات األمم المتحدة   الدولة العضو
  وحصاناتها

  )ة العمل الدوليةال تشمل منظم(
  )الخالفة/ تاريخ االنضمام(

  اتفاقية امتيازات الوآاالت 
   المتخصصة وحصاناتها

  )الخالفة/ تاريخ االنضمام(

منظمة العمل (المرفق األول 
باتفاقية امتيازات ) الدولية

  الوآاالت المتخصصة وحصاناتها
  )الخالفة/ تاريخ االنضمام(

المملكة العربية 
  السعودية

 -   -   -  

  ١٩٦٦مارس / آذار ٢  ١٩٦٦مارس / آذار ٢  ١٩٦٣مايو / أيار ٢٧  السنغال

  ٢٠٠١مارس / آذار ١٢  ٢٠٠١مارس / آذار ١٢  ٢٠٠١مارس / آذار ١٢  صربيا

  ١٩٨٥يوليه / تموز ٢٤  ١٩٨٥يوليه / تموز ٢٤  ١٩٨٠أغسطس / آب ٢٦  سيشل

  ١٩٦٢مارس / آذار ١٣  ١٩٦٢مارس / آذار ١٣  ١٩٦٢مارس / آذار ١٣  سيراليون

  ١٩٦٦ مارس/ آذار ١٨  ١٩٦٦مارس / آذار ١٨  ١٩٦٦مارس / آذار ١٨  سنغافورة

  ١٩٩٣مايو / أيار ٢٨  ١٩٩٣مايو / أيار ٢٨  ١٩٩٣مايو / أيار ٢٨  سلوفاآيا

  ١٩٩٢يوليه / تموز ٦  ١٩٩٢يوليه / تموز ٦  ١٩٩٢يوليه / تموز ٦  سلوفينيا

  -   -   -   جزر سليمان

  -   -   ١٩٦٣يوليه / تموز ٩  الصومال

  ٢٠٠٢أغسطس / آب ٣٠  ٢٠٠٢أغسطس / آب ٣٠  ٢٠٠٢أغسطس / آب ٣٠  جنوب أفريقيا

  ١٩٧٤سبتمبر / أيلول ٢٦  ١٩٧٤سبتمبر / أيلول ٢٦  ١٩٧٤يوليه / تموز ٣١  اسبانيا

  -   -   ٢٠٠٣يونيه / حزيران ١٩  سري النكا

  -   -   ١٩٧٧مارس / آذار ٢١  السودان

  -   -   -   سورينام

  -   -   -   سوازيلند

  ١٩٥١سبتمبر / أيلول ١٢  ١٩٥١سبتمبر / أيلول ١٢  ١٩٤٧أغسطس / آب ٢٨  السويد

  -   -   -   سويسرا

الجمهورية العربية 
  السورية

  -   -   ١٩٥٣سبتمبر / أيلول ٢٩

  -   -   ٢٠٠١أآتوبر / تشرين األول ١٩  طاجيكستان

جمهورية تنزانيا 
  المتحدة

  ١٩٦٢أآتوبر / تشرين األول ٢٩  ١٩٦٢أآتوبر / تشرين األول ٢٩  ١٩٦٢أآتوبر / تشرين األول ٢٩

  ١٩٦١يونيه / حزيران ١٩  ١٩٥٦مارس / آذار ٣٠  ١٩٥٦مارس / آذار ٣٠  تايلند

جمهورية مقدونية 
  سالفية السابقةواليوغ

  ١٩٩٦مارس / آذار ١١  ١٩٩٦مارس / آذار ١١  ١٩٩٣أغسطس / آب ١٨

  -   -   -   ليشتي -  تيمور

  -   ١٩٦٠يوليه / تموز ١٥  ١٩٦٢فبراير / شباط ٢٧  توغو

  ١٩٦٥أآتوبر / تشرين األول ١٩  ١٩٦٥أآتوبر / تشرين األول ١٩  ١٩٦٥أآتوبر / تشرين األول ١٩  ترينيداد وتوباغو

  ١٩٥٧ديسمبر / آانون األول ٣  ١٩٥٧ديسمبر / آانون األول ٣  ١٩٥٧مايو / أيار ٧  تونس

  -   -   ١٩٥٠أغسطس / آب ٢٢  ترآيا

  -   -   ٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني ٢٣  ترآمانستان

  -   -   -   توفالو

  ١٩٨٣أغسطس / آب ١١  ١٩٨٣أغسطس / آب ١١  ٢٠٠١يوليه / تموز ٩  أوغندا

  ١٩٦٦أبريل / نيسان ١٣  ١٩٦٦أبريل / نيسان ١٣  ١٩٥٣نوفمبر / تشرين الثاني ٢٠  أوآرانيا

اإلمارات العربية 
  المتحدة

  ٢٠٠٣ديسمبر / آانون األول ١١  ٢٠٠٣ديسمبر / آانون األول ١١  ٢٠٠٣يونيه / حزيران ٢
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اتفاقية امتيازات األمم المتحدة   الدولة العضو
  وحصاناتها

  )ة العمل الدوليةال تشمل منظم(
  )الخالفة/ تاريخ االنضمام(

  اتفاقية امتيازات الوآاالت 
   المتخصصة وحصاناتها

  )الخالفة/ تاريخ االنضمام(

منظمة العمل (المرفق األول 
باتفاقية امتيازات ) الدولية

  الوآاالت المتخصصة وحصاناتها
  )الخالفة/ تاريخ االنضمام(

  ١٩٤٩ أغسطس/ آب ١٦  ١٩٤٩أغسطس / آب ١٦  ١٩٤٦سبتمبر / أيلول ١٧  المملكة المتحدة

  -   -   ١٩٧٠أبريل / نيسان ٢٩  الواليات المتحدة

  ١٩٧٧ديسمبر / آانون األول ٢٩  ١٩٧٧ديسمبر / آانون األول ٢٩  ١٩٨٤فبراير / شباط ١٦  أوروغواي

  ١٩٩٧فبراير / شباط ١٨  ١٩٩٧فبراير / شباط ١٨  -   أوزبكستان

  ٢٠٠٨يناير / آانون الثاني ٢  ٢٠٠٨يناير / آانون الثاني ٢  -   فانواتو

جمهورية فنزويال 
  البوليفارية

  -   -   ١٩٩٨ديسمبر / آانون األول ٢١

  -   -   ١٩٨٨أبريل / نيسان ٦  فيتنام

  -   -   ١٩٦٣يوليه / تموز ٢٣  اليمن

  ١٩٧٥يونيه / حزيران ١٦  ١٩٧٥يونيه / حزيران ١٦  ١٩٧٥يونيه / حزيران ١٦  زامبيا

  ١٩٩١ مارس/ آذار ٥  ١٩٩١مارس / آذار ٥  ١٩٩١مايو / أيار ١٣  زمبابوي
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  المرفق الثاني

  قرار بشأن امتيازات وحصانات منظمة العمل الدولية

   ١٩٤٨يوليه / تموز ١٠اعتمده مؤتمر العمل الدولي بتاريخ 
  دورته الحادية والثالثين في

، على أّن ١٩٤٦ينص، بالصيغة التي عدله بها صك التعديل لعام  ن دستور منظمة العمل الدوليةحيث أ
ولية تتمتع، على أرض آل دولة من الدول األعضاء فيها، باالمتيازات والحصانات منظمة العمل الد

وأّن المندوبين الموفدين إلى المؤتمر وأعضاء مجلس اإلدارة والمدير العام  غراضهاالضرورية لتحقيق أ
نظمة باالمتيازات والحصانات الضرورية لممارسة وظائفهم المتعلقة بالمبالمثل يتمتعون  كتبوموظفي الم
  بكل استقاللية؛

قرارًا يقضي بتوحيد  ١٩٤٦فبراير / شباط ١٣ن الجمعية العامة لألمم المتحدة قد اعتمدت في وحيث أ
  االمتيازات والحصانات التي تتمتع بها األمم المتحدة وشتى الوآاالت المتخصصة إلى أقصى حد ممكن؛

مم المتحدة والوآاالت المتخصصة، بما وحيث إن مشاورات بشأن تنفيذ القرار المذآور قد جرت بين األ
  فيها منظمة العمل الدولية؛

نوفمبر / تشرين الثاني ٢١قرار اعتمدته في  بموجبن الجمعية العامة لألمم المتحدة وافقت، وحيث أ
  ، على االتفاقية المتعلقة بامتيازات الوآاالت المتخصصة وحصاناتها١٩٤٧

التي تقدم إلى الوآاالت  ،*
عضو من أعضاء األمم المتحدة وآل دولة عضو أخرى في واحدة أو أآثر  دولة بولها وإلى آلالمتخصصة لق

  من الوآاالت المتخصصة لالنضمام إليها؛

التي وافقت عليها الجمعية  ،ن االتفاقية المتعلقة بامتيازات الوآاالت المتخصصة وحصاناتهاوحيث أ
جميع الوآاالت المتخصصة ومشاريع المرفقات المتعلقة  تسري على أحكامًا موحدةالعامة لألمم المتحدة تضم 
  بكل وآالة من الوآاالت؛

ّن هذه االتفاقية ال تسري على الوآالة المتخصصة إال عندما تعتمد الوآالة المذآورة النص وحيث أ
 النهائي للمرفق الخاص بها وترسله إلى األمين العام لألمم المتحدة؛

بأي شكل االمتيازات والحصانات التي منحتها أو قد تمنحها  مسأو ال ت دقّيّن هذه االتفاقية ال توحيث أ
  :ا اإلقليمية في أراضي تلك الدولةإحدى الدول إلى وآالة متخصصة بسبب وجود مقرها أو مكاتبه

  فإّن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

من المادة  ٣لما تنص عليه الفقرة  امتيازات وحصانات منظمة العمل الدولية وفقًا عريفمنه في تة ًَ رغب
  في دستور المنظمة، ٤٠

التفاقية المتعلقة بامتيازات األحكام الموحدة الواردة في ايقبل، بالنيابة عن منظمة العمل الدولية، 
بهذا  الملحقبالصيغة التي عدلها بها المرفق المتعلق بمنظمة العمل الدولية  ،الوآاالت المتخصصة وحصاناتها

  ؛*القرار

أن المرفق المذآور إلى األمين العام لألمم المتحدة و أن يرسلللمدير العام لمكتب العمل الدولي  جيزي
 ، ويتعهدالمرفق المذآور تها المعدلة بموجباألحكام الموحدة بصيغبموافقة منظمة العمل الدولية على يخطره 

  تمشى مع األحكام الواردة في االتفاقية؛حتى ت ألحكام الموحدةمن ا ٣٧بتنفيذ األحكام الواردة في البند 

 
  :لالطالع على االتفاقية المتعلقة بامتيازات الوآاالت المتخصصة وحصاناتها، ومرفقاتها، انظر   *

http://www.ilo.org/public/english/bureau/leg/stat_oit/htm 
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يدعو الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية إلى االنضمام إلى االتفاقية المتعلقة بامتيازات الوآاالت 
  التعهد بتطبيق أحكامها على منظمة العمل الدولية؛إلى و ،المتخصصة وحصاناتها

 خصصة وحصاناتها، بما فيامتيازات الوآاالت المتنص االتفاقية المتعلقة ب أن يرسل جيز للمدير العامي
في  المرفق المتعلق بمنظمة العمل الدولية، إلى الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية غير األعضاءذلك 

 .من االتفاقية ٤٢ البند ها إلى االنضمام إلى االتفاقية، تماشيًا مع أحكامأن يدعواألمم المتحدة و


