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الدول األعضاء التي صدقت بالفعل عىل االتفاقية رقم 144

 الجزائر، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، الكونغو،
 كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الدميقراطية، جيبويت، مرص، إثيوبيا، غانا، غينيا، كينيا، ليسوتو، ليبرييا،

 مدغشقر، مالوي، مايل، موريشيوس، املغرب، موزامبيق، ناميبيا، نيجرييا، ساوتومي وبرنسيب، السنغال،
سيشل، سرياليون، جنوب أفريقيا، سوازيلند، تنزانيا، توغو، تونس، أوغندا، زامبيا، زمبابوي

أفريقيا

 أنتيغوا وبربودا، األرجنتني، جزر البهاما، بربادوس، بليز، كندا، شييل، كولومبيا، كوستاريكا، دومينيكا،
 الجمهورية الدومينيكية، إكوادور، السلفادور، غرينادا، غواتيامال، غيانا، هندوراس، جامايكا، املكسيك،

 نيكاراغوا، بنام، بريو، سانت كيتس ونيفس، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سورينام، ترينيداد وتوباغو،
الواليات املتحدة، أوروغواي، فنزويال

 األمريكتان
والكاريبي

 أفغانستان، أسرتاليا، بنغالديش، الصني، فيجي، الهند، إندونيسيا، العراق، إرسائيل، اليابان، جمهورية
 كوريا، جمهورية الو الدميقراطية الشعبية، ماليزيا، منغوليا، نيبال، نيوزيلندا، باكستان، الفلبني،

سنغافورة، رسي النكا، فيتنام

 آسيا والحيط
الهادئ

 ألبانيا، أرمينيا، النمسا، أذربيجان، بيالروس، بلجيكا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، قربص، الجمهورية
 التشيكية، الدامنرك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، أملانيا، اليونان، هنغاريا، آيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، كازاخستان،

 قريغيزستان، التفيا، ليتوانيا، جمهورية مقدونية اليوغسالفية السابقة، مولدوفا، الجبل األسود، هولندا،
 الرنويج، بولندا، الربتغال، رومانيا، االتحاد الرويس، سان مارينو، رصبيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا،

السويد، سويرسا، طاجيكستان، تركيا، أوكرانيا، اململكة املتحدة

 أوروبا وآسيا
الوسطى

األردن، الكويت، الجمهورية العربية السورية، اليمن الرشق األوسط

الدول األعضاء التي مل تصدق بعد عىل االتفاقية رقم 144

 أنغوال، كابو فريدي*، الكامريون*، غينيا االستوائية، إيريرتيا*، غامبيا*، غينيا بيساو، ليبيا*، موريتانيا*،
النيجر*، رواندا*، الصومال، جنوب السودان، السودان أفريقيا

بوليفيا*، كوبا*، هايتي*، باراغواي، سانت لوسيا
 األمريكتان
والكاريبي

 بروين دار السالم، كمبوديا، جزر كوك، إيران*، كرييبايت، جمهورية ملديف، جزر مارشال، ميامنار*، باالو،
بابوا غينيا الجديدة*، ساموا، جزر سليامن، تايلند*، تيمور -ليشتي*، مملكة تونغا، توفالو، فانواتو

 آسيا والحيط
الهادئ

 كرواتيا، جورجيا*، لكسمربغ*، مالطة، تركامنستان، أوزبكستان
 أوروبا وآسيا

الوسطى

البحرين*، لبنان*، عامن*، قطر، اململكة العربية السعودية، اإلمارات العربية املتحد الرشق األوسط
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ً )الجدول 1 - التصديق عىل االتفاقية رقم 144 بشأن املشاورات الثالثية، 1976 )رقم 144( بيانات 187 بلدا

منظمة العمل الدولية، حزيران/ يونيه 2017   NORMLEX . ، :املصدر
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مضمون االتفاقية رقم 144
تقدم االتفاقية رقم 144 اإلرشاد بشأن أفضل الطرق التي ميكن بها للدول األعضاء أن تكفل إجراء مناقشات

ثالثية فعالة بشأن معايري العمل الدولية وغريها من األنشطة ذات الصلة مبنظمة العمل الدولية 

يُتوقع أن تتوىل الدول األعضاء وضع وصيانة آليات وإجراءات تكفل إجراء مشاورات 
مسبقة فعالة بشأن املسائل املتعلقة باألنشطة املعيارية ملنظمة العمل الدولية؛ 

ألغراض اإلجراءات املنصوص عليها يف هذه االتفاقية، يتم اختيار ممثيل أصحاب 
العمل وممثيل العامل بحرية من جانب املنظامت املمثلة لهم حيثام ُوجدت؛ 

من الرضوري متثيل أصحاب العمل والعامل عىل قدم املساواة؛ 
ينبغي إجراء مشاورات ثالثية عىل فرتات مناسبة يحددها االتفاق، لكن مرة يف السنة عىل األقل 

 :

 .

•

•

•

وتتضمن التوصية رقم 152 بشأن املشاورات الثالثية )أنشطة منظمة العمل الدولية(، التي ترافق االتفاقية
رقم 144، مزيداً من التوجيه. وتضيف أن املشاورات الثالثية ميكن االضطالع بها من خالل طائفة من الوسائل 

التي ميكن أن تشمل ما ييل يُتوقع 

لجنة مشكلة خصيصاً للمسائل املتعلقة بأنشطة منظمة العمل الدولية؛ 

هيئة تتمتع باختصاصات عامة يف املجال االقتصادي أو االجتامعي أو مجال العمل؛

عدد من الهيئات التي تضطلع باملسؤولية الخاصة عن مجاالت مواضيعية معينة؛

بالغات مكتوبة يتفق فيها املشاركون يف اإلجراءات االستشارية عىل أن هذه البالغات مناسبة وكافية

:

•

•

•

•

 .

•

•

•

•

ردود الحكومات بشأن البنود املدرجة يف جدول أعامل مؤمتر العمل الدويل؛

 تقديم االتفاقيات والتوصيات إىل السلطات الوطنية املختصة للنظر فيها؛

تقارير عن االتفاقيات املصدقة وغري املصدقة؛

مقرتحات لنقض االتفاقيات املصدقة

أمثلة عىل مواضيع للمشاورات الثالثية مبوجب
املادة 5 من االتفاقية رقم 144 

 .

 .

ويعزز الهيكل الثاليث فيام يتعلق مبعايري منظمة العمل الدولية عىل املستوى الوطني إيجاد
ثقافة وطنية للحوار االجتامعي بشأن القضايا االجتامعية واالقتصادية الكربى 

واالتفاقية رقم 144 ال تستلزم تكاليف إضافية كبرية أو إصالحات ترشيعية لتنفيذها، كام أن
متطلباتها هي يف متناول جميع الدول األعضاء يف منظمة العمل الدولية 

ويقدم مكتب العمل الدويل للدول األعضاء فيه مجموعة من خدمات استثارة الوعي
واملساعدة التقنية للتصديق عىل االتفاقية رقم 144 وتنفيذها عىل نحو فعال ولتشجيع 

. توثيق أوارص التعاون بني الحكومات ونقابات العامل ورابطات أصحاب العمل 

!
دعونا نهدف إىل االحتفال بالتصديق العاملي عىل االتفاقية رقم 144

بحلول مئوية منظمة العمل الدولية يف عام 2019
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.وتُظهر األرقام املتاحة حدوث تقدم مستمر ومطرد يف عملية التصديق عىل االتفاقية رقم 144 بالنسبة إىل الفرتة 1976–2017

)الرسم البياين 1 - التقدم املحرز يف عملية التصديق عىل االتفاقية رقم 144 )1976–2017

االتفاقية رقم 144: عدد التصديقات

) الرسم البياين 2 – التصديق عىل االتفاقية رقم 144 بالنسبة إىل 187 بلداً )بالنسب املئوية حسب اإلقليم
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كل البلدان أفريقيا األمريكتان والكاريبي  آسيا والحيط

الهادئ

أوروبا وآسيا الوسطى الرشق األوسط

التصديق عىل االتفاقية رقم 144 عدم التصديق عىل االتفاقية رقم 144

ومن بني الدول األعضاء التي مل تصدق عىل االتفاقية رقم 144 البالغ عددها 48 دولة عضو، رشعت 25 دولة عضو يف عملية
)التصديق و/أو أعلنت عن رغبتها يف القيام بذلك، ال سيام من خالل طلبات الحصول عىل املساعدة التقنية )الجدول 1 

ومن املنظور اإلقليمي )الرسم البياين 2(، فإن النسبة املئوية للبلدان التي صدقت عىل االتفاقية رقم 144 بحسب اإلقليم هي كالتايل

أوروبا وآسيا الوسطى – 88 يف املائة؛ 
األمريكتان والكاريبي – 86 يف املائة؛ 
أفريقيا – 74 يف املائة؛ 
آسيا واملحيط الهادئ – 55 يف املائة؛ 
الرشق األوسط – 40 يف املائة 

.)

:

•

•

•

•

•



Ratification of  Convention n°144
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الوضع الحايل للتصديق
 منذ متوز/ يوليه 2017، صدقت 139 دولة عضو يف منظمة العمل الدولية عىل االتفاقية رقم 144، وهو ما ميثل 75 يف

املائة من الدول األعضاء يف منظمة العمل الدولية البالغ عددها 187 دولة عضو )الخريطة1

الخريطة 1 – التصديق عىل االتفاقية رقم 144

 يف غضون 40 عاماً، صدقت ثالثة أرباع الدول األعضاء يف منظمة العمل
الدولية عىل االتفاقية رقم 144

التصديق عىل االتفاقية رقم 144

. (

التصديق عىل االتفاقية رقم 144

احتامالت التصديق عىل االتفاقية رقم 144

انعدام التصديق عىل االتفاقية رقم 144
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 يعترب الحوار االجتامعي أداة رضورية للدفع قدماً بربنامج التنمية املستدامة لعام 2030، الذي يتطلب تنفيذه مشاركة
 نشطة من جانب الجهات الفاعلة الثالثية، وهي: الحكومات ومنظامت أصحاب العمل ومنظامت العامل. وهو يكتيس

أهمية خاصة بالنسبة إىل أهداف التنمية املستدامة التالية

االتفاقية رقم 144 وبرنامج التنمية املستدامة

الهدف 8  العمل الالئق والنمو االقتصادي
عاملة الشباب

القضاء عىل عمل األطفال والعمل الجربي
8.6

8.7
 ü

 ü
السالمة والصحة يف العمل 8.8  ü

الهدف 16  السلم والعدالة ومؤسسات قوية
3.16

6.16
 ü

 ü
7.16  ü

عاملة الشباب
تعزيز سيادة القانون وإنشاء مؤسسات قوية

  ضامن اتخاذ القرارات عىل نحو مستجيب لالحتياجات وشامل للجميع وتشاريك
املستويات ومتثييل عىل جميع املستويات

""الهدف 1 "القضاء عىل الفقر
"

"
"والهدف 5 "املساواة بني الجنسني

."والهدف 10 "الحد من أوجه انعدام املساواة 

 شجع إعالن املبادئ الثاليث ملنظمة العمل الدولية بشأن املنشآت متعددة
 الجنسية والسياسة االجتامعية )إعالن املنشآت متعددة الجنسية(، الذي

 راجعه مجلس إدارة مكتب العمل الدويل يف آذار/مارس 2017، البلدان عىل
 أن تعنّي نقاط اتصال وطنية عىل أساس ثاليث )باالسرتشاد باالتفاقية رقم 144(
 لتعزيز استخدام إعالن املنشآت متعددة الجنسية ومبادئه، متى اقتىض األمر

ذلك وكان مفيداً يف السياق الوطني

الهيكل الثاليث واإلدارة السديدة واملنشآت متعددة الجنسية

.

:

""

""



الهيكل الثاليث
دعامة لتحسني اإلدارة السديدة 

:

2

: 

االتفاقية رقم 144 وبرنامج العمل الالئق

 تشجع اتفاقية املشاورات الثالثية )معايري العمل الدولية(، 1976 )رقم 144(، تطبيق مبدأ أسايس أسست عليه
منظمة العمل الدولية، هو: الحوار االجتامعي الثاليث يف وضع معايري العمل الدولية وتنفيذها

 يعترب تشجيع التصديق عىل االتفاقية رقم 144 من أولويات منظمة العمل الدولية. والهيكل الثاليث ملنظمة العمل الدولية
 وسري أعاملها إمنا هي خصائص متكنها من أداء مهامها بفعالية يف تحقيق توافق اآلراء وامليض قدماً نحو بلوغ

هدف إرساء العدالة االجتامعية والعمل الالئق للجميع

 وقد حدد إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتامعية من أجل عوملة عادلة، املعتمد باإلجامع يف مؤمتر العمل
الدويل يف عام 2008، االتفاقية رقم 144 باعتبارها أحد أهم الصكوك األربعة من وجهة نظر اإلدارة السديدة

 وتضمنت خطة العمل التي اعتمدها مجلس إدارة مكتب العمل الدويل يف ترشين األول/ أكتوبر 2013 االتفاقية رقم 144
 يف قامئة معايري العمل الدولية التي يتعني عىل املكتب ترويجها. ويدعو القرار بشأن الدفع قدماً بالعدالة االجتامعية من

 خالل العمل الالئق، املعتمد يف مؤمتر العمل الدويل يف عام 2016، الدول األعضاء إىل "حفز اإلجراءات يك تحقق تدريجياً
تصديق وتنفيذ االتفاقيات األساسية واتفاقيات اإلدارة السديدة

.

.

".

.

1  

عىل املوقع التايل NORMLEX ترد جميع صكوك منظمة العمل الدولية، من قبيل اإلعالنات واالتفاقيات والتوصيات، يف قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية   
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:1:0::NO:::

1  

http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:1:0::NO::


التقدم نحو التصديق العاملي

عىل االتفاقية رقم     بشأن املشاورات الثالثية 

2019 بحلول مئوية منظمة العمل الدولية يف عام

144


