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 مقدمة

جدول ( أن يدرج في 6102 تشرين الثاني/ نوفمبر) 863 قّرر مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، في دورته

ست اتفاقيات وسحب ثالث توصيات،  إلغاء( مسألة 6103السابعة بعد المائة ) مؤتمر العمل الدوليدورة  أعمال

( 01)رقم  0282اتفاقية تنظيم توريد العمال األصليين، ( و60رقم ) 0262اتفاقية تفتيش المهاجرين، هي: 

اتفاقية العقوبات الجزائية )العمال الوطنيون(، ( و26رقم ) 0282اتفاقية عقود االستخدام )العمال الوطنيون(، و

بات الجزائية اتفاقية إلغاء العقو( و32رقم ) 0261اتفاقية عقود العمل )العمال الوطنيون(، ( و20رقم ) 0282

 (1 )رقم 0261ساعات العمل في صناعة صيد األسماك، تحديد توصية ( و016رقم ) 0200)العمال الوطنيون(، 

 0282وتوصية العمال المهاجرين )التعاون بين الدول(،  (20)رقم  0282العمال المهاجرين، وتوصية 

  0(.26 )رقم

التي  6المعايير، آلية استعراضالمعني ب الثالثيمل فريق العواستند قرار مجلس اإلدارة إلى توصيات 

وستكون هذه المرة الثانية التي  6102.8تشرين األول/ أكتوبر  06إلى  01من  المنعقدفي اجتماعه الثاني صيغت 

مل مؤتمر الع . وسينظرعمل دوليةإلغاء اتفاقيات  اتخاذ قرار بشأن إمكانيةإلى  مؤتمر العمل الدولي دعى فيهاي  

اتفاقيات سارية وسحب اتفاقيتين أربع ( في مسألة إلغاء 6101) بعد المائةسادسة ال تهدورللمرة األولى في  ي،الدول

 6اضافيتين.

حيز النفاذ بتاريخ ، التي دخلت منظمة العمل الدولية دستورمن  02من المادة الجديدة  2الفقرة واستناداً إلى 

بات المؤتمر مخوالً اآلن، بأغلبية ، 0221 التعديل الدستوري لعام بدء سريان 6100تشرين األول/ أكتوبر  3

الثلثين وبناًء على توصية من مجلس اإلدارة، أن يلغي أي اتفاقية سارية إذا تبين أنها فقدت غايتها أو أنها لم تعد 

ملية تنفيذ آلية ع فيأداة مهمة  والقدرة على إلغاء االتفاقيات. تقدم أي إسهام مجٍد في تحقيق أهداف المنظمة

 . إلى ضمان تمتع المنظمة بمجموعة متينة ومحدثة من معايير العملالتي تهدف  استعراض المعايير

وفي حال قرر المؤتمر إلغاء االتفاقيات المشار إليها أعاله، سوف ت حذف تلك االتفاقيات من مجموعة معايير 

ون لن تك والتي ال تزال ملتزمة بها لتي صدقت عليهامنظمة العمل الدولية. ونتيجة ذلك، فإّن الدول األعضاء ا

( أو 66ألية احتجاجات )المادة  تعود موضوعاً  لنو الدستور،من  66تقديم تقارير بموجب المادة بمة بعد ذلك لزم

ولن ي طلب من هيئات اإلشراف في منظمة العمل الدولية أن  ( بعدم االمتثال لتلك االتفاقيات.62شكاوى )المادة 

بعد اآلن  الصكوك الملغاة أالّ ترد لضمان الخطوات الالزمة وسيتخذ المكتب من جهتها تنفيذ تلك االتفاقيات، تبحث

                               
 )ب(. 01، الفقرة GB.328/INS/3(Add.)الوثيقة    0

"تحقيق  للمساهمة في( 6100)آذار/ مارس  868دورته المعايير في  آلية استعراضالمعني ب فريق العمل الثالثيأنشأ مجلس اإلدارة    6

الهدف العام آللية استعراض المعايير لضمان تمتع منظمة العمل الدولية بمجموعٍة واضحة ومتينة ومحدثة من معايير العمل الدولية، 

 يفريق العمل الثالثفي عالم العمل، وذلك بغرض حماية العمال ومراعاة احتياجات المنشآت المستدامة". و المتغيرةتستجيب لألنماط 

ديم توصيات إلى مجلس معايير العمل الدولية بغرض تق"بمراجعة  اختصاصاتهمن  2 لفقرةل مكلف وفقاً  المعايير لية استعراضآالمعني ب

وضع المعايير قيد البحث، بما فيها المعايير المواكبة للعصر وتلك التي تحتاج إلى مراجعة والمعايير البالية وغيرها  )أ(: بشأناإلدارة 

إجراءات متابعة عملية  )ج( تحديد الثغرات في التغطية، بما في ذلك تلك التي تستلزم معايير جديدة؛ )ب( المحتملة؛من التصنيفات 

 المزيد من المعلومات متاحة على الموقع التالي: ."ومحددة زمنياً، حسب مقتضى الحال
http://www.ilo.org/global/standards/WCMS_449687/lang--en/index.htm. 

 .GB.328/LILS/2/1الوثيقة    8

 ،مؤتمر العمل الدولي ،من اتفاقيات العمل الدوليةإلغاء أربع اتفاقيات وسحب اتفاقيتين ، (0مكتب العمل الدولي: التقرير السابع )   6

 :متاح على الموقع التالي، 6101، جنيف، 012الدورة 
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/106/reports/reports-to-the-conference/WCMS_431648/lang--en/index.htm.  

http://www.ilo.org/global/standards/WCMS_449687/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/106/reports/reports-to-the-conference/WCMS_431648/lang--en/index.htm
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وثائق أو غيرها من ال مدونات سلوك أوصكوك ولن يشار إليها في  العمل الدولية في أي مجموعة تضم معايير

  0.جديدةال المماثلة

لي، عندما يدرج بند بشأن من النظام األساسي لمؤتمر العمل الدومكرر 60من المادة  6وتمشياً مع الفقرة 

ميع جفي جدول أعمال المؤتمر، يتعين على المكتب أن يرسل إلى حكومات  إلغاء أو سحب اتفاقيات وتوصيات

شهراً من موعد افتتاح دورة المؤتمر التي ستناقش فيها المسألة، تقريراً  03الدول األعضاء في فترة ال تقل عن 

وفي . المذكورأو السحب شهراً موقفها من موضوع اإللغاء  06موجزاً واستبياناً طالباً منها أن تبين خالل فترة 

هذا السياق، ي طلب من الحكومات استشارة أكثر المنظمات تمثيالً ألصحاب العمل وللعمال قبل وضع الصيغة 

قريراً يتضمن اقتراحاً نهائياً يوزع على الحكومات وعلى أساس الردود المتلقاة، يضع المكتب ت. النهائية لردودها

  . على األقل من موعد افتتاح دورة المؤتمر التي ستناقش فيها المسألةأربعة أشهر قبل 

(، 6103) مؤتمر العمل الدوليل 011هذا البند في جدول أعمال الدورة أدرج مجلس اإلدارة  ونظراً إلى أن

ن ترسل أ، أكثر المنظمات تمثيالً ألصحاب العمل وللعمال على النحو الواجبأن تستشير طلب من الحكومات بعد ي  

 .6101 تشرين الثاني/ نوفمبر 81في موعد أقصاه ردودها على االستبيان الوارد فيما يلي، بحيث يتسلمها المكتب 

 :التالي والتقرير واالستبيان متاحان على موقع منظمة العمل الدولية على االنترنت على العنوان

و  http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/107/reports/reports-to-the-conference/lang--en/index.htm  
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/jur/lang--en/ 
index.htm.  

اً على إلكتروني اقدم ردودهتستبيان في شكله اإللكتروني وأن اال لحكوماتاستكمل توي ستحسن حيثما أمكن أن 

 . jur@ilo.orgالعنوان اإللكتروني التالي: 

 

 

                               
  ، على الموقع التالي:GB.325/LILS/INF/1يرد المزيد من المعلومات بشأن مفهوم اإللغاء وآثاره وإجرائه في الوثيقة    0

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_415188.pdf. 

http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/107/reports/reports-to-the-conference/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/107/reports/reports-to-the-conference/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/jur/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/jur/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_415188.pdf
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  256و 64و 40و 46و 05و 12وضع االتفاقيات ذات األرقام 

 المعروف باسم) 6116و 0220 ل المعني بسياسة مراجعة المعايير بين عاميعقب دراسة الفريق العام . 0

مجلس من قبل  "مركونة" 016و 32و 20و 26و 01و 60ذات األرقام ( باتت االتفاقيات فريق عمل كارتيي

موجز بشأن الوضع الحالي  ويرد أدناه 0.متقادمةوأصبحت  تستجيب لالحتياجات الحالية أنها لم تعد باعتبار اإلدارة

 لهذه االتفاقيات. 

 (87)رقم  7281اتفاقية تفتيش المهاجرين، 

تصديقاً  88وتلقت حتى اليوم ما مجموعه . 0261 كانون األول/ ديسمبر 62في االتفاقية  هذه اعت مدت . 6

، في 0228عام في  60وكانت الجمهورية التشيكية وسلوفاكيا آخر من صدق على االتفاقية رقم وخمسة نقوض. 

بأثر فوري، لوحظ  60، عندما قرر مجلس اإلدارة ركن االتفاقية رقم 0222في عام و أعقاب تفكك تشيكوسلوفاكيا.

أحالت إلى "ظروف النقل البحري التي لم تعد موجودة اليوم، أو التي أصبحت ذات أهمية هامشية"  أّن هذه االتفاقية

ية إلى حماية رفاهية العمال المهاجرين وأسرهم أثناء رحلتهم، وخاصة على وأّن "األحكام المتعلقة بالتدابير الرام

 من المحبذ لم يعد وفقاً لذلكو 6.(21)رقم  0262، ترد في اتفاقية العمال المهاجرين )مراجعة(، "متن السفن

توقف نشرها في و ي طلب من ثم تقديم تقارير مفصلة بشأن تطبيقها على أساس منتظم ، ولمالتصديق على االتفاقية

 . المكتبوثائق 

 لنظر في التصديق على اتفاقيةل 60ية رقم األطراف في االتفاق الدوليدعو وقرر مجلس اإلدارة أيضاً أن  . 8

ذات التطبيق الواسع والعام، إلى اتخاذ تدابير  21 تفاقيةاالتدعو السابقة. و نقض االتفاقية وفي الوقت نفسه 21رقم 

مهاجرين من أجل العمل وسفرهم واستقبالهم وإرساء خدمات طبية مالئمة والسماح من أجل تسهيل مغادرة ال

كما تحظر االتفاقية عدم المساواة في المعاملة بين العمال المهاجرين  للمهاجرين بتحويل مكاسبهم ومدخراتهم.

صول إلى والعمال من المواطنين من حيث ظروف العيش والعمل والضمان االجتماعي وضرائب التوظيف والو

بأي حال االتفاقية ال تراجعها ال تتضمن حكماً ينص على نقضها تلقائياً، و 60غير أّن االتفاقية رقم  العدالة.

 في هذا الصددو .60ال يستتبع النقض المباشر لالتفاقية رقم  21، وبالتالي فإّن التصديق على االتفاقية رقم 21 رقم

فاقية االت على( جمهورية فنزويال البوليفاريةو أوروغوايو لنرويجهولندا وا)البرازيل وكوبا وصدقت ست دول 

في  سارية النفاذ 60. وفي الوقت الحاضر تبقى االتفاقية رقم 60التفاقية رقم ض حتى اآلن اقولكنها لم تن 21رقم 

 8.عضواً  ةدول 62

  

                               
ل ، وسيعدلم يعد محبذاً  ات المعنيةوالمفهوم من "الركن" أّن التصديق على االتفاقي. 80الفقرة ، GB.283/LILS/WP/PRS/1/2الوثيقة    0

على أساس  هذه االتفاقيات تقديم تقارير مفصلة بشأن تطبيق لن ي طلب من ثم. والوثائق البحثيةنشرها في وثائق المكتب والدراسات و

منظمات  ظّل على حاله، باإلضافة إلى حق 62و 66ن يالمادتبحكم الشكاوى باالحتجاجات وحق التمسك باألحكام المتعلقة  بيد أن منتظم.

 تفاقياتوضع االوأخيراً ال يؤثر الركن على  .عتادةالم اإلشراف اتإلجراءوفقاً  مالحظاتفي تقديم  أصحاب العمل ومنظمات العمال

آثار  هي نفسللركن ف اآلثار العملية. أما 86المرجع نفسه، الفقرة المعنية في النظم القانونية في الدول األعضاء التي صدقت عليها؛ 

 اتفاقية اعتبر مجلس اإلدارة أنها "فقدت جدواها".  61لمجموعة من  0230"الوضع الخامد" الذي أسنده مجلس اإلدارة في عام 

 .02ة صفحال ،GB.265/LILS/WP/PRS/1الوثيقة    6

واليابان  اوالنمسا وبنغالديش والبرازيل وبلغاريا وكولومبيا وكوبا والجمهورية التشيكية والدانمرك وفنلندا والهند وأيرلندي األرجنتين   8

جمهورية و أوروغوايولكسمبرغ ومالطة والمكسيك وميانمار وهولندا ونيكاراغوا والنرويج وباكستان وبنما وسلوفاكيا والسويد و

 .   فنزويال البوليفارية

http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/gb/docs/gb283/pdf/prs-1-2.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/GB/265/GB.265_lils_wp_prs_1_engl.pdf
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 (00)رقم  7291اتفاقية تنظيم توريد العمال األصليين، 

تصديقاً وثالثة  88 همجموعحتى اليوم ما تلقت . و0282 حزيران/ يونيه 61في اعتمدت هذه االتفاقية  . 6

وتنظم االتفاقية بعض النظم  .0232في عام  01وكانت غواتيماال آخر من صدق على االتفاقية رقم  نقوض.

المتخذة  ت"جميع العمليا على أنهالتوريد  مصطلح عّرف، ويتوريد العمال األصليين في األقاليم التابعةالخاصة ل

ي ف". والتوظيفمكان من األشخاص الذين ال يقدمون خدماتهم تلقائياً في  عمل أو توريدهبهدف الحصول على 

بأثر فوري، لوحظ أّن هذه االتفاقية تناولت أساساً  01، عندما قرر مجلس اإلدارة ركن االتفاقية رقم 0222عام 

"قد اختفت إلى حد كبير، وإن  0230مارسات كانت بحلول عام توريد العمال األصليين في األقاليم التابعة، وهي م

اك في لم يعد هن ،فضالً عن ذلك كانت مشاكل تعبئة العمال الوطنيين ما زالت مطروحة في بعض الدول المستقلة.

 من  بدالكثير من البلدان األطراف في هذه االتفاقيات، سكان أصليون تابعون بالمعنى الوارد في هذه االتفاقيات. و

ل االعم بشأنتفاقيات االالدولية لأليدي العاملة في إطار  ةأن تعالج المشاكل المطروحة اليوم في مجال الهجر

ي طلب من ثم تقديم تقارير مفصلة بشأن  محبذاً، ولمالتصديق على االتفاقية  لم يعد ووفقاً لذلك، 6."المهاجرين

 . المكتبوتوقف نشرها في وثائق  تطبيقها على أساس منتظم

ق على يصدإلى النظر في الت 01ة رقم ول األطراف في االتفاقيالديدعو وقرر مجلس اإلدارة أيضاً أن  . 0

)األهداف والمعايير اتفاقية السياسة االجتماعية على  و/أو (022)رقم  0232اتفاقية الشعوب األصلية والقبلية، 

اتفاقية العمال على ( و21)رقم  0262ين )مراجعة(، اتفاقية العمال المهاجر( وعلى 001)رقم  0226األساسية(، 

تفاقية االتشكل و في الوقت نفسه. 01 ونقض االتفاقية رقم، (068)رقم  0210المهاجرين )أحكام تكميلية(، 

تنظيمي  هجن ويتجلى فيهاصك منظمة العمل الدولية األكثر حداثة فيما يتعلق بالشعوب األصلية والقبلية،  022 رقم

التقليدية، إلى جانب تحسين الكثير من أوجه  اومؤسساته اوأساليب حياته هذه الشعوب تااحترام ثقافيقوم على 

ولكن، نظراً إلى أّن االتفاقية  (.011)رقم  0201الحماية اإليجابية التي تقدمها اتفاقية الشعوب األصلية والقبلية، 

ال يستتبع قانوناً النقض الفوري  022فاقية رقم ، فإّن التصديق على االت01 ال تراجع االتفاقية رقم 022رقم 

م على االتفاقية رقوفيجي وغواتيماال والنرويج(  األرجنتينوفي هذا الصدد، صدقت أربع دول ) .01لالتفاقية رقم 

 81سارية في  01تبقى االتفاقية رقم  وفي الوقت الحاضر،. 01 التفاقية رقمولكنها لم تنقض حتى اآلن ا 022

  0.دولة عضواً 

 )العمال الوطنيون(، االستخداماتفاقية عقود 
 (16)رقم  7292

تصديقاً وثالثة  80 همجموعما  . وتلقت حتى اليوم0282 حزيران/ يونيه 61اعتمدت هذه االتفاقية في  . 2

عمل العقود وتنظم االتفاقية  .0232في عام  26نقوض. وكانت غواتيماال آخر من صدق على االتفاقية رقم 

بأثر فوري، لوحظ  26، عندما قرر مجلس اإلدارة ركن االتفاقية رقم 0222في عام ين. ولعمال الوطنيل مكتوبةال

 0230توريد العمال األصليين في األقاليم التابعة، وهي ممارسات كانت بحلول عام  أّن هذه االتفاقية تناولت أساساً 

 ما زالت مطروحة في بعض الدول المستقلة. "قد اختفت إلى حد كبير، وإن كانت مشاكل تعبئة العمال الوطنيين

لم يعد هناك في كثير من البلدان األطراف في هذه االتفاقيات، سكان أصليون تابعون بالمعنى  ،فضالً عن ذلك

الدولية لأليدي العاملة  ةأن تعالج المشاكل المطروحة اليوم في مجال الهجر وال بد من الوارد في هذه االتفاقيات.

م ي طلب من ث ولم لم يعد التصديق على االتفاقية محبذاً ووفقاً لذلك  2.المهاجرين" بشأن العمالفاقيات تاالفي إطار 

 .المكتبوتوقف نشرها في وثائق  تقديم تقارير مفصلة بشأن تطبيقها على أساس منتظم

اتفاقية لى للنظر في التصديق ع 26ة رقم الدول األطراف في االتفاقييدعو  وقرر مجلس اإلدارة أيضاً أن . 1

اتفاقية السياسة االجتماعية )األهداف والمعايير و/أو على  (022)رقم  0232الشعوب األصلية والقبلية، 

اتفاقية العمال على ( و21)رقم  0262على اتفاقية العمال المهاجرين )مراجعة(، ( و001)رقم  0226األساسية(، 

 022واالتفاقية رقم  في الوقت نفسه. 26 تفاقية رقمونقض اال (068)رقم  0210المهاجرين )أحكام تكميلية(، 

                               
 .03، الصفحة LILS/WP/PRS/1GB.265/ الوثيقة    6

 غياناو غواتيماالو غريناداوبوروندي والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وفيجي وغانا و هاما وبربادوسجزر البو األرجنتين  0

رة وسوازيلند وسيراليون وسنغافو وسيشل سانت لوسياو وروانداوالنرويج  نيجيرياو ونيوزيلندا ماليزياو مالويواليابان وكينيا و جامايكاو

 وزامبيا.  المملكة المتحدةوجمهورية تنزانيا المتحدة وترينيداد وتوباغو وأوغندا و

  .61 الصفحة، GB.265/LILS/WP/PRS/1الوثيقة    2
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تنظيمي يقوم  نهج ويتجلى فيهااألكثر حداثة فيما يتعلق بالشعوب األصلية والقبلية،  صك منظمة العمل الدولية هي

التقليدية، إلى جانب تحسين الكثير من أوجه الحماية  اومؤسساته اوأساليب حياتهات هذه الشعوب على احترام ثقاف

 022ولكن، نظراً إلى أّن االتفاقية رقم  (.011)رقم  0201اإليجابية التي تقدمها اتفاقية الشعوب األصلية والقبلية، 

تفاقية رقم ال يستتبع قانوناً النقض الفوري لال 022، فإّن التصديق على االتفاقية رقم 26 ال تراجع االتفاقية رقم

حتى اآلن  اضقا لم تنمولكنه 022غواتيماال( على االتفاقية رقم فيجي ووفي هذا الصدد صدقت دولتان ) .26

 1دولة عضواً. 63سارية في  26تبقى االتفاقية رقم  الراهنفي الوقت و. 26 التفاقية رقما

 لوطنيون(،اتفاقية العقوبات الجزائية )العمال ا
 (10)رقم  7292

نقضاً تصديقاً و 88 همجموعما  . وتلقت حتى اليوم0282 حزيران/ يونيه 61هذه االتفاقية في اعتمدت  . 3

وتقترح االتفاقية اإللغاء  .0231في عام  20وكانت سانت لوسيا آخر من صدق على االتفاقية رقم  .واحداً 

ود عق خرقونالذين ي نيالعمال الوطنيعلى جزائية  فرض عقوباتل ،محددةفترة زمنية دون وضع  ،التدريجي

بأثر فوري، لوحظ أّن هذه االتفاقية  20، عندما قرر مجلس اإلدارة ركن االتفاقية رقم 0222في عام . واستخدامهم

"قد اختفت إلى  0230تناولت أساساً توريد العمال األصليين في األقاليم التابعة، وهي ممارسات كانت بحلول عام 

 ،لكفضالً عن ذ لعمال الوطنيين ما زالت مطروحة في بعض الدول المستقلة.حد كبير، وإن كانت مشاكل تعبئة ا

لم يعد هناك في كثير من البلدان األطراف في هذه االتفاقيات، سكان أصليون تابعون بالمعنى الوارد في هذه 

ة في إطار الدولية لأليدي العامل ةأن تعالج المشاكل المطروحة اليوم في مجال الهجر ال بد منو االتفاقيات.

ي طلب من ثم تقديم  ولم لم يعد التصديق على االتفاقية محبذاً ووفقاً لذلك،  3.المهاجرين" بشأن العمالتفاقيات اال

 .المكتبوتوقف نشرها في وثائق  تقارير مفصلة بشأن تطبيقها على أساس منتظم

 ق علىيصدإلى النظر في الت 20ة رقم ول األطراف في االتفاقيالديدعو وقرر مجلس اإلدارة أيضاً أن  . 2

ية تفاقاالتشكل السابقة. و نقض االتفاقية وفي الوقت نفسه (022)رقم  0232اتفاقية الشعوب األصلية والقبلية، 

 هج تنظيمين ويتجلى فيهاصك منظمة العمل الدولية األكثر حداثة فيما يتعلق بالشعوب األصلية والقبلية،  022رقم 

التقليدية، إلى جانب تحسين الكثير من أوجه  اومؤسساته اوأساليب حياته ذه الشعوبات هيقوم على احترام ثقاف

(. ولكن، نظراً إلى أّن االتفاقية 011)رقم  0201الحماية اإليجابية التي تقدمها اتفاقية الشعوب األصلية والقبلية، 

 يستتبع قانوناً النقض الفوري ال 022، فإّن التصديق على االتفاقية رقم 20 ال تراجع االتفاقية رقم 022رقم 

 اضا لم تنقمولكنه 022وفي هذا الصدد صدقت دولتان )فيجي وغواتيماال( على االتفاقية رقم  .20لالتفاقية رقم 

 2دولة عضواً. 86سارية في  20تبقى االتفاقية رقم  راهنفي الوقت الو. 20 التفاقية رقمحتى اآلن ا

 (21)رقم  7261ون(، اتفاقية عقود العمل )العمال الوطني

. تصديقاً ونقضاً واحداً  66ما مجموعه  حتى اليوم تلقت. و0261 تموز/ يوليه 00االتفاقية في  هذهاعتمدت  . 01

وتحدد االتفاقية المدى األقصى لعقود عمل  .0212في عام  32وكانت غرينادا آخر من صدق على االتفاقية رقم 

، 0222في عام . و20ورقم  26ورقم  01من االتفاقيات رقم  لفةؤضمن مجموعة الصكوك الم العمال األصليين

بأثر فوري، لوحظ أّن هذه االتفاقية تناولت أساساً توريد العمال  32عندما قرر مجلس اإلدارة ركن االتفاقية رقم 

ل "قد اختفت إلى حد كبير، وإن كانت مشاك 0230األصليين في األقاليم التابعة، وهي ممارسات كانت بحلول عام 

لم يعد هناك في كثير من  ،فضالً عن ذلك تعبئة العمال الوطنيين ما زالت مطروحة في بعض الدول المستقلة.

أن تعالج  ال بد منو البلدان األطراف في هذه االتفاقيات، سكان أصليون تابعون بالمعنى الوارد في هذه االتفاقيات.

                               
وفيجي وغانا وغرينادا وغواتيماال وغيانا وجامايكا وكينيا  جمهورية الكونغو الديمقراطيةوبوروندي والكاميرون و البهاماجزر    1

وبنما ورواندا وسانت لوسيا وسيشل وسيراليون وسنغافورة وسوازيلند وجمهورية تنزانيا  نيجيرياوماليزيا ونيوزيلندا و مالويوليسوتو و

 واليمن وزامبيا.  لكة المتحدةالممالمتحدة وأوغندا و

 .80 ةصفح، الGB.265/LILS/WP/PRS/1الوثيقة    3

وبربادوس والكاميرون وفيجي وغانا وغرينادا وغواتيماال وغيانا وجامايكا وكينيا وليسوتو وليبيريا ومالوي وماليزيا  جزر البهاما   2

وبنما وسانت لوسيا وسيشل وسيراليون وسنغافورة والصومال وسوازيلند وجمهورية تنزانيا ونيجيريا والمغرب ونيوزيلندا والنيجر 

 واليمن وزامبيا.  المملكة المتحدةوأوغندا و المتحدة وترينيداد وتوباغو وتونس

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/GB/265/GB.265_lils_wp_prs_1_engl.pdf
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 01."ل المهاجريناالعم بشأنتفاقيات االدي العاملة في إطار الدولية لألي ةالمشاكل المطروحة اليوم في مجال الهجر

 ي طلب من ثم تقديم تقارير مفصلة بشأن تطبيقها على أساس ولم لم يعد التصديق على االتفاقية محبذاً ووفقاً لذلك 

 .المكتبوتوقف نشرها في وثائق  منتظم

 ق علىيصدإلى النظر في الت 32رقم ة ول األطراف في االتفاقيالديدعو وقرر مجلس اإلدارة أيضاً أن  . 00

اتفاقية السياسة االجتماعية )األهداف والمعايير و/أو على  (022)رقم  0232اتفاقية الشعوب األصلية والقبلية، 

اتفاقية العمال على ( و21)رقم  0262اتفاقية العمال المهاجرين )مراجعة(، ( وعلى 001)رقم  0226األساسية(، 

تفاقية االتشكل . وفي الوقت ذاته 32، ونقض االتفاقية رقم (068)رقم  0210لية(، المهاجرين )أحكام تكمي

هج تنظيمي ن ويتجلى فيهاصك منظمة العمل الدولية األكثر حداثة فيما يتعلق بالشعوب األصلية والقبلية،  022 رقم

وجه ب تحسين الكثير من أالتقليدية، إلى جان اومؤسساته اوأساليب حياته ثقافات هذه الشعوبيقوم على احترام 

ولكن، نظراً إلى أّن االتفاقية  (.011)رقم  0201الحماية اإليجابية التي تقدمها اتفاقية الشعوب األصلية والقبلية، 

ال يستتبع قانوناً النقض الفوري  022، فإّن التصديق على االتفاقية رقم 32 ال تراجع االتفاقية رقم 022رقم 

ولكنها  022على االتفاقية رقم وغواتيماال(  أكوادورهذا الصدد صدقت ثالث دول )فيجي و وفي .32لالتفاقية رقم 

 00دولة عضواً. 60سارية في  32تبقى االتفاقية رقم  الراهنفي الوقت و. 32لم تنقض حتى اآلن االتفاقية رقم 

 اتفاقية إلغاء العقوبات الجزائية )العمال الوطنيون(،
 (706)رقم  7200

تصديقاً ونقضاً  62ما مجموعه  حتى اليوم تلقت. و0200حزيران/ يونيه  60فياالتفاقية هذه اعت مدت  . 06

إلغاء مسألة  وتتناول االتفاقية .0233في عام  016وكانت غواتيماال آخر من صدق على االتفاقية رقم  واحداً.

حكام أوتتضمن إلى حٍد كبير . استخدامهم عقود عندما يخرقون من الشعوب األصلية للعمال العقوبات الجزائية

، عندما قرر مجلس اإلدارة ركن االتفاقية 0222في عام . ودون إجراء مراجعة رسمية لالتفاقية 20ة رقم االتفاقي

بأثر فوري، لوحظ أّن هذه االتفاقية تناولت أساساً توريد العمال األصليين في األقاليم التابعة، وهي  016رقم 

"قد اختفت إلى حد كبير، وإن كانت مشاكل تعبئة العمال الوطنيين ما زالت  0230ممارسات كانت بحلول عام 

لم يعد هناك في كثير من البلدان األطراف في هذه االتفاقيات،  ،مطروحة في بعض الدول المستقلة. فضالً عن ذلك

جال طروحة اليوم في مأن تعالج المشاكل الم ال بد منسكان أصليون تابعون بالمعنى الوارد في هذه االتفاقيات. و

لم يعد التصديق على ووفقاً لذلك  06.المهاجرين" بشأن العمالتفاقيات االالدولية لأليدي العاملة في إطار  ةالهجر

ي وثائق وتوقف نشرها ف ي طلب من ثم تقديم تقارير مفصلة بشأن تطبيقها على أساس منتظم ولم االتفاقية محبذاً 

 .المكتب

 ق علىيصدّ إلى النظر في الت 016ة رقم األطراف في االتفاقي الدوليدعو وقرر مجلس اإلدارة أيضاً أن  . 08

رقم  ةتفاقياالتشكل . وفي الوقت ذاته ونقض االتفاقية السابقة (022)رقم  0232اتفاقية الشعوب األصلية والقبلية، 

هج تنظيمي نيتجلى فيها ب األصلية والقبلية، وصك منظمة العمل الدولية األكثر حداثة فيما يتعلق بالشعو 022

التقليدية، إلى جانب تحسين الكثير من أوجه  اومؤسساته اوأساليب حياته هذه الشعوب تايقوم على احترام ثقاف

(. ولكن، نظراً إلى أّن االتفاقية 011)رقم  0201الحماية اإليجابية التي تقدمها اتفاقية الشعوب األصلية والقبلية، 

ال يستتبع قانوناً النقض الفوري  022، فإّن التصديق على االتفاقية رقم 016 ال تراجع االتفاقية رقم 022رقم 

 أكوادورو وكولومبيا جمهورية أفريقيا الوسطىوفي هذا الصدد صدقت خمس دول )البرازيل و .016لالتفاقية رقم 

تبقى  الراهنفي الوقت و. 016ولكنها لم تنقض حتى اآلن االتفاقية رقم  022على االتفاقية رقم وغواتيماال( 

 08دولة عضواً. 60سارية في  016االتفاقية رقم 

 

                               
 .88 الصفحة، GB.265/LILS/WP/PRS/1الوثيقة    01

وبنما  وموريشيوسينيا ومالوي وماليزيا وفيجي وغرينادا وغواتيماال وغيانا وجامايكا وك أكوادوروبربادوس و جزر البهاما   00

 وجمهورية تنزانيا المتحدة وأوغندا والمملكة المتحدة واليمن وزامبيا.وسيراليون وسنغافورة وسوازيلند 

 . 86 الصفحة ،GB.265/LILS/WP/PRS/1الوثيقة    06

 يماالغواتو السلفادورومصر و وأكوادور والجمهورية الدومينيكيةوكوبا  وكولومبيا جمهورية أفريقيا الوسطىوالبرازيل و أنغوال   08

رية الجمهوووليبيا ومالوي والمغرب ونيوزيلندا والنيجر ونيجيريا وبنما وسوازيلند  ليبيرياو جمهورية إيران اإلسالميةو بيساو -غينيا و

 وتايلند وتونس واليمن.  العربية السورية
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 41و 42و 7 ذات األرقام وضع التوصيات

فريق )المعروف ب 6116و 0220الفريق العامل المعني بسياسة مراجعة المعايير بين عامي  درس بعد أن . 06

بحكم الواقع  أن هاتين التوصيتين أصبحتا اإلدارةوجد مجلس  ،26ورقم  20( التوصيتين رقم عمل كارتيي

فريق فقد قرر  1. أما فيما يتعلق بالتوصية رقم بشأن الموضوع نفسه الحقةمعايير دمتين، في أعقاب اعتماد متقا

موجز بشأن الوضع  ويرد أدناه 0يكون مناسباً. أنه ما من قرار آخر معتبراً ، إبقاء األمور على حالها عمل كارتيي

 الحالي لهذه التوصيات الثالث. 

توصية تحديد ساعات العمل في صناعة صيد األسماك، 
 (1)رقم  7280

عمل في قطاع صيد تهدف إلى تحديد ساعات الو 0261حزيران/ يونيه  81 فياعتمدت هذه التوصية  . 00

 لخاصة، مبدأ الثماني ساعاتأنه ينبغي أن تعتمد الدول األعضاء، على قدر ما تسمح به ظروفها ااألسماك، موصية 

اجة توصية ديبتشير و .أو الثماني واألربعين ساعة أسبوعياً كمعيار يتبعه العاملون في قطاع صيد األسماك يومياً 

التوصية فريق عمل كارتيه راجع بعد أن  التي اعتمدت ،(022 قم)ر 6110العمل في قطاع صيد األسماك، 

 ، التي جرى وفقاً لذلك استبدالها بحكم الواقع.1إلى ضرورة مراجعة التوصية رقم إشارة صريحة ، 1 رقم

التي باتت  ،(022)رقم  6111العمل في قطاع صيد األسماك،  قانوناً بتوصية 022رقم  توصيةال استعيض عنو

( الصكين األكثر حداثة وشموالً بشأن العمل 033)رقم  6111ت عتبر مع اتفاقية العمل في قطاع صيد األسماك، 

في قطاع صيد األسماك؛ والصكان ينظمان االشتراطات الدنيا للعمل على متن السفن وشروط الخدمة واإلقامة 

 لطبية والضمان االجتماعي.والغذاء وحماية السالمة والصحة المهنيتين والرعاية ا

 ة ـ( وتوصي17)رقم  7292ال المهاجرين، ـة العمـتوصي
 (18)رقم  7292العمال المهاجرين )التعاون بين الدول(، 

 0282اتفاقية العمال المهاجرين،  نتستكمالهما و 0282 حزيران/ يونيه 63اعتمدت هاتان التوصيتان في  . 02

عمال المهاجرين وتوظيفهم وظروف عملهم. وراجعت اتفاقية العمال ( التي تناولت إجراءات تعيين ال22)رقم 

العمال المهاجرين )مراجعة(،  في حين تشير توصية ،22( االتفاقية رقم 21)رقم  0262المهاجرين )مراجعة(، 

استبدالهما اللتين جرى وفقاً لذلك  26ورقم  20 ديباجتها إلى مراجعة التوصيتين رقم في صراحةً  (32رقم ) 0262

 6التي لم تدخل قط حيّز النفاذ لقلة التصديقات عليها. 22 ، سحب المؤتمر االتفاقية رقم6111بحكم الواقع. وفي عام 

 

                               
أشير إلى التوصيات التي تم  ،فريق عمل كارتيي. وفقاً لمنهجية 00و 60و 66، الفقرات GB.283/LILS/WP/PRS/1/2الوثيقة    0

أما التوصيات التي راجعتها معايير الحقة بشأن الموضوع ، "مستبدلة قانوناً"أنها على  المؤتمر صادر عنقرار صريح  بفعلا استبداله

حكماً صريحاً  ةقانوناً، تتضمن التوصيات الالحق المستبدلة وفي حال التوصيات فقد أشير إليها على أنها "مستبدلة بحكم الواقع". نفسه

من بحكم الواقع، غالباً ما تتضالمستبدلة . وفي حال التوصيات حل محل" توصية سابقةتراجع وتلغي" أو "ت" التوصية ينص على أن

. كحل محل ذلك الصتلغي أو ت اصراحة أنه أن تذكرة فقرة استهاللية تشير إلى ضرورة مراجعة صك سابق من دون التوصيات الالحق

صك السابق؛ ال الصك األخير يحل محلذكر ، بقرار صريح من المؤتمرقانوني سابق  وفيما يتعلق باالنعكاسات القانونية الستبدال صك

 . 66-03، الفقرات GB.273/LILS/WP/PRS/3، والوثيقة 6-6الفقرات  ،GB.274/LILS/WP/PRS/3نظر الوثيقة ا

 . 61/00 الصفحة، 6111، جنيف، 33الدورة ، مؤتمر العمل الدولي محضر األعمال،مكتب العمل الدولي:    6

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/GB/283/GB.283_lils_wp_prs_1_2_engl.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/GB/274/GB.274_lils_wp_prs_3_engl.PDF
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/GB/273/GB.273_lils_wp_prs_3_engl.PDF
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 االستبيان

مكرر من النظام األساسي لمؤتمر العمل الدولي، ي طلب من الحكومات استشارة أكثر 60عمالً بالمادة 

كتب . وسيكون معلى هذا االستبيان تمثيالً ألصحاب العمل وللعمال قبل وضع الصيغ النهائية لردودها المنظمات

حيثما  ،وي ستحسن. 6101تشرين الثاني/ نوفمبر  81العمل الدولي ممتناً إذا تسلم الردود في موعد ال يتجاوز 

روني ردودهم إلكترونياً على العنوان اإللكت أن يستكمل المجيبون االستبيان في شكله اإللكتروني وأن يقدموا ،أمكن

 . jur@ilo.orgالتالي: 

 (87)رقم  7281اتفاقية تفتيش المهاجرين،  -7

 ؟60هل تعتبرون أنه ينبغي إلغاء االتفاقية رقم 

 ال  نعم 

لم تفقد  60، يرجى ذكر األسباب التي تجعلكم تعتبرون أّن االتفاقية رقم أعاله إذا كانت اإلجابة "ال" على السؤال
 ا أو أنها ال تزال تقدم إسهامًا مجديًا في تحقيق أهداف المنظمة.غايته

 

 

 

 (00)رقم  7291اتفاقية تنظيم توريد العمال األصليين،  -8

 ؟01هل تعتبرون أنه ينبغي إلغاء االتفاقية رقم 

 ال  نعم 

لم تفقد  01، يرجى ذكر األسباب التي تجعلكم تعتبرون أّن االتفاقية رقم أعاله إذا كانت اإلجابة "ال" على السؤال
 غايتها أو أنها ال تزال تقدم إسهامًا مجديًا في تحقيق أهداف المنظمة.
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 )العمال الوطنيون(، االستخداماتفاقية عقود  -9
 (16)رقم  7292

 ؟26هل تعتبرون أنه ينبغي إلغاء االتفاقية رقم 

 ال  نعم 

لم تفقد  26، يرجى ذكر األسباب التي تجعلكم تعتبرون أّن االتفاقية رقم أعاله إذا كانت اإلجابة "ال" على السؤال
 ا أو أنها ال تزال تقدم إسهامًا مجديًا في تحقيق أهداف المنظمة.غايته

 

 

 

 اتفاقية العقوبات الجزائية )العمال الوطنيون(، -6
 (10)رقم  7292

 ؟20هل تعتبرون أنه ينبغي إلغاء االتفاقية رقم 

 ال  نعم 

لم تفقد  20، يرجى ذكر األسباب التي تجعلكم تعتبرون أّن االتفاقية رقم أعاله إذا كانت اإلجابة "ال" على السؤال
 غايتها أو أنها ال تزال تقدم إسهامًا مجديًا في تحقيق أهداف المنظمة.

 

 

 

 اتفاقية عقود العمل )العمال الوطنيون(، -0
 (21)رقم  7261

 ؟32هل تعتبرون أنه ينبغي إلغاء االتفاقية رقم 

 ال  نعم 

لم تفقد  32، يرجى ذكر األسباب التي تجعلكم تعتبرون أّن االتفاقية رقم أعاله ذا كانت اإلجابة "ال" على السؤالإ
 غايتها أو أنها ال تزال تقدم إسهامًا مجديًا في تحقيق أهداف المنظمة.
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إلغاء العقوبات الجزائية )العمال الوطنيون(، اتفاقية  -1
 (706)رقم  7200

 ؟016هل تعتبرون أنه ينبغي إلغاء االتفاقية رقم 

 ال  نعم 

لم تفقد  016، يرجى ذكر األسباب التي تجعلكم تعتبرون أّن االتفاقية رقم أعاله ذا كانت اإلجابة "ال" على السؤالإ
 غايتها أو أنها ال تزال تقدم إسهامًا مجديًا في تحقيق أهداف المنظمة.

 

 

 

تحديد ساعات العمل في صناعة صيد األسماك، توصية  -1
 (1)رقم  7280

 ؟1رقم  سحب التوصيةعتبرون أنه ينبغي هل ت

 ال  نعم 

لم تفقد  1ية رقم توصالتي تجعلكم تعتبرون أّن ال ، يرجى ذكر األسبابأعاله ذا كانت اإلجابة "ال" على السؤالإ
 غايتها أو أنها ال تزال تقدم إسهامًا مجديًا في تحقيق أهداف المنظمة.

 

 

 

 (17)رقم  7292المهاجرين، توصية العمال  -2

 ؟20رقم  سحب التوصيةنه ينبغي هل تعتبرون أ

 ال  نعم 

لم تفقد  20ة رقم توصيالتي تجعلكم تعتبرون أّن ال ، يرجى ذكر األسبابأعاله ذا كانت اإلجابة "ال" على السؤالإ
 غايتها أو أنها ال تزال تقدم إسهامًا مجديًا في تحقيق أهداف المنظمة.
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 العمال المهاجرين )التعاون بين الدول(،توصية  -2
 (18)رقم  7292

 ؟26ة رقم سحب التوصيتعتبرون أنه ينبغي هل 

 ال  نعم 

لم تفقد  26ة رقم توصيالتي تجعلكم تعتبرون أّن ال، يرجى ذكر األسباب أعاله ذا كانت اإلجابة "ال" على السؤالإ
 أو أنها ال تزال تقدم إسهامًا مجديًا في تحقيق أهداف المنظمة.غايتها 
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