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 األعمال جدول من الثاني البند

 جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي

 ةـافـإض

 مقترحات بشأن إلغاء االتفاقيات 
 06و 06و 45و 28و 51و 4ذات األرقام 

تشرين األول/ أكتوبر  8حيز النفاذ في  ،7991 لعام في أعقاب دخول صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية .1

عملية إلغاء بعض االتفاقيات البالية أن يستهل، في أقرب فرصة مناسبة، ، قد يرغب مجلس اإلدارة في 5172

مجلس اإلدارة، قد يرغب لمن النظام الداخلي  5-4-2التي ال تزال سارية النفاذ. وعليه، تمشياً مع المادة 

، في جدول 01و 01و 47و 58و 72و 4شأن إلغاء االتفاقيات ذات األرقام ب مجلس اإلدارة في إدراج بند

 ( لمؤتمر العمل الدولي.5171أعمال الدورة السادسة بعد المائة )

 المؤتمر (، اعتمد7991)حزيران/ يونيه لمؤتمر العمل الدولي  82تذكير أنه خالل الدورة ال ومن الجدير .2

لمؤتمر، من أجل تمكين المؤتمر، بأغلبية لة وعلى النظام األساسي تعديالً على دستور منظمة العمل الدولي

إلغاء اتفاقيات العمل الدولية البالية. ونظراً إلى أّن شروط من مجلس اإلدارة، من وبناًء على التوصية  الثلثين

أصل  من 754دخول التعديل الدستوري حيز النفاذ قد استوفيت اآلن بتصديق أو قبول ثلثي الدول األعضاء )

(، بما فيها على األقل خمس دول أعضاء ذات أهمية صناعية رئيسية، فقد دخل هذا التعديل الدستوري 780

 .5172تشرين األول/ أكتوبر  8حيز النفاذ بتاريخ 

إلى توصيات الفريق العامل المعني بسياسة مراجعة المعايير واستناداً  .3
7

، سبق وحدد مجلس اإلدارة سبع 

اتفاقية الحد األدنى (؛ 4)رقم  7979عمل النساء ليالً،  مرشحة لإللغاء، أال وهي: اتفاقيةبوصفها اتفاقيات 

 7959اتفاقية حماية عمال الموانئ من الحوادث، ؛ (72رقم ) 7957للسن )الوقادون ومساعدو الوقادين(، 

دنى للسن )األعمال غير اتفاقية الحد األ(؛ 47)رقم  7994اتفاقية العمل ليالً )المرأة( )مراجعة(، (؛ 58 )رقم

(؛ 01)رقم  7999اتفاقية ساعات العمل والراحة )النقل البري(، (؛ 01)رقم  7991الصناعية( )مراجعة(، 

(.97)رقم  7949اتفاقية اإلجازات مدفوعة األجر )البحارة( )مراجعة(، 
5

 

 

 .98، الفقرة GB.283/LILS/WP/PRS/1/2الوثيقة     7

وضع إعادة النظر في  بضرورة، أوصى الفريق العامل المعني بسياسة مراجعة المعايير 97في إشارة خاصة إلى االتفاقية رقم    5

ير نتيجة التصديق قد تراجع على نحو كب 97في الوقت المناسب، عندما يكون مستوى التصديقات على االتفاقية رقم  هذه االتفاقية

 .، المراجعة لها(740)رقم  7910جازات السنوية مدفوعة األجر )البحارة(، على اتفاقية اإل
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استبدالها من حيث مضمونها بصكوك آنفاً لم تعد تخدم غرضاً مفيداً إماً ألنه تم  المذكورةأّن الصكوك  وقد تبيّن .4

. وتجدر اإلشارة إلى أّن اإللغاء ال ينطبق إالّ أكثر حداثة أو ألنها لم تعد تعكس الممارسات والمفاهيم الراهنة

على االتفاقيات السارية، في حين يمكن للمؤتمر أن يسحب االتفاقيات غير السارية والتوصيات. وحتى اآلن، 

توصية. 90جرى سحب خمس اتفاقيات و
9

 

، من المالحظ أن الفريق العامل المعني بسياسة مراجعة المعايير 97وفي إشارة خاصة إلى االتفاقية رقم  .5

على نحو  بحثهابالية، ولكن تم تأجيل  هي اتفاقيات من اتفاقيات العمل البحري األخرى اعتبر أّن العديد

لكافة الصكوك البحرية  الكبرىتوحيد الية مع إطالق عمل بحثهاعلى األرجح بسبب تزامن عملية  -مستفيض 

أي حتى اآلن ونتيجة ذلك، لم يتخذ مجلس اإلدارة  - 5110والتي أفضت إلى اعتماد اتفاقية العمل البحري، 

مع جميع االتفاقيات  97قرار بشأن تلك االتفاقيات. وعليه، قد يرغب مجلس اإلدارة في النظر في االتفاقية رقم 

 عملية استعراض الحقة. خالل ،نيةالبحرية األخرى المع

 مجلس اإلدارة ىأن يقدم إلمجلس اإلدارة، يُطلب من المكتب لمن النظام الداخلي  7-4-2وبموجب المادة  .6

لفريق العامل المعني لبشأن إلغاء الصكوك المعنية. وفي حين سبق  المناسبةيشمل كافة المعلومات  اً تقرير

لالتفاقيات المعنية بحثاً أن أجرى بسياسة مراجعة المعايير 
4

ة عن ث، يقدم الملحق بهذه الوثيقة معلومات محد

 وضعها.

التوصل إلى القرار المتعلق بإدراج  ينبغيمن النظام الداخلي لمجلس اإلدارة،  5-4-2وبموجب أحكام المادة  .7

تعذر الوصول إلى مسألة إلغاء االتفاقيات في جدول أعمال المؤتمر، بتوافق اآلراء قدر المستطاع. وفي حال 

أخماس أعضاء  ةالحصول على أغلبية أربع يتعينتوافق في اآلراء خالل دورتين متعاقبتين لمجلس اإلدارة، 

 المجلس الذين يتمتعون بحق التصويت خالل الدورة الثانية من هاتين الدورتين.

إدراج مسألة إلغاء هذه  إذا قرر مجلس اإلدارة ،مكرر من النظام األساسي للمؤتمر 42وتمشياً مع المادة  .8

( للمؤتمر، يُطلب من المكتب إرسال تقرير 5171بعد المائة ) السادسةالصكوك في جدول أعمال الدورة 

شهراً على األقل من موعد افتتاح دورة المؤتمر،  78قصير واستبيان إلى كافة الحكومات، بحيث يصلها قبل 

 منها أن تبين موقفها من المسألة.، طالباً 5170أي بحلول شهر كانون الثاني/ يناير 

لغاء في اإلأثر  يكونركن" االتفاقيات البالية، في " تذكير بأنه على عكس الممارسة السابقةالومن الجدير  .9

اآلثار القانونية الناجمة  إزالة جميعمن دستور منظمة العمل الدولية في  79الجديدة من المادة  9مفهوم الفقرة 

سحب اتفاقية وت. في تلك االتفاقية، إزالة نهائيةاألطراف  األعضاء بين المنظمة والدول ساريةبالية عن اتفاقية 

ملغاة من مجموعة معايير منظمة العمل الدولية. ونتيجة ذلك، فإن الدول األعضاء التي صدقت على االتفاقية 

ألية احتجاجات  وعاً تعود موضمن الدستور، ولن  55تقديم تقارير بموجب المادة ب ملزمة بعد ذلكلن تكون 

منظمة  فيعدم االمتثال لتلك االتفاقية. ولن يُطلب من هيئات اإلشراف ب( 50( أو شكاوى )المادة 54)المادة 

ذات الصلة،  ةفي حين سيوقف المكتب كافة األنشط ،تنفيذ االتفاقية الملغاة أن تبحث من جهتهاالعمل الدولية 

 الرسمية بشأن وضعها من حيث التصديق. بما في ذلك نشر نص االتفاقية والمعلومات

اإلضافة توفر  فإن هذهلغاء في أقرب فرصة ممكنة، اإلعملية  في استهاللوفي حال رغب مجلس اإلدارة  .11

 .GB.325/INS/2من الوثيقة  94مشروع القرار الوارد في الفقرة عن نسخة منقحة 

  

 

 .GB.283/2/2الوثيقة  ؛GB.277/2/2 ؛ الوثيقةGB.271/4/2الوثيقة    9

 GB. 267/LILS/WP/PRS/2؛ الوثيقة 49و 45و 92-99، الفقرات GB.265/LILS/5والوثيقة  GB.265/LILS/WP/PRS/1الوثيقة    4

، الفقرات GB.273/LILS/4(Rev.1)والوثيقة  GB.273/LILS/WP/PRS/4؛ الوثيقة 48 -44، الفقرات GB.267/LILS/4/2(Rev.)والوثيقة 

 .09-29، الفقرات GB.274/LILS/4(Rev.1)والوثيقة  GB.274/LILS/WP/PRS/2؛ الوثيقة 24-07
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 مشروع قرار منقح بشأن جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي

 مجلس اإلدارة ما يلي: يقرر .11

 اختيار إدراج بند واحد من البنود التالية:ب 2117أن يستكمل جدول أعمال دورة المؤتمر لعام  )أ(

لوضع معيار )مناقشة مزدوجة( أو  اءسو ،"العنف ضد المرأة والرجل في عالم العمل" "1"
 كمناقشة عامة؛ 

 )مناقشة عامة(. هجرة اليد العاملة "2"

بشأن الموافقة على التعديالت المقترحة على مدونة اتفاقية العمل البحري،  مؤقتاً بنداً أن يدرج  )ب(
تعديالت  ة(، رهناً بتقديم أي2116للمؤتمر )حزيران/ يونيه  115في جدول أعمال الدورة  ،2116

حق على المال التعديالت، إلى جانب اعتماد 2116تعتمدها اللجنة الثالثية الخاصة في شباط/ فبراير 
(، وفق ما تقترحه اللجنة البحرية 185)رقم  2113، )مراجعة( في اتفاقية وثائق هوية البحارة

 ؛2116الثالثية التخصيصية في شباط/ فبراير 

( للمؤتمر، بندًا بشأن 2117الدورة السادسة بعد المائة )حزيران/ يونيه  أن يدرج في جدول أعمال )ج(
 .67و 61و 41و 28و 15و 4إلغاء االتفاقيات ذات األرقام 

 أن يوفر اإلرشاد بشأن: )د(

 117( و2117) 116تنفيذ النهج االستراتيجي والمتسق لوضع جدول أعمال دورات المؤتمر  "1"
 (، بما في ذلك النظر في إمكانية اعتماد إعالن المئوية؛2119) 118( و2118)

اإلنمائي الفعال لمنظمة العمل الدولية اإلجراء الواجب اتخاذه فيما يتعلق بالبند بشأن "التعاون  "2"
 دعماً ألهداف التنمية المستدامة" )مناقشة عامة(؛

اإلجراء الواجب اتخاذه فيما يتعلق بالبند الذي لم يتم استبقاؤه إلدراجه في جدول أعمال دورة  "3"
 .2117عام 
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 الملحق

اتفاقية العمل ليالً )المرأة( (؛ 4)رقم  5151اتفاقية عمل المرأة ليالً، 
 (45)رقم  5194مراجعة(، )

 ين(، االتفاقيت89)رقم  7948اتفاقية العمل ليالً )النساء( )مراجعة(، راجعت : الصكوك ذات الصلة

 89جزئياً االتفاقية رقم يراجع اعتمد مؤتمر العمل الدولي بروتوكوالً  ،7991في عام و. 47ورقم  4 رقم

تصديقاً(، ينطبق على كافة القطاعات  79( )717)رقم  7991( واتفاقية العمل الليلي، انضتصديقات ونق 2)

 سواء.الم عمل الرجال والنساء على وينظّ 

. وكانت حكومة مالطا دولة عضواً  99تها ضتصديقاً ونق 28 ما مقداره 4قم : تلقت االتفاقية رالتصديقات

شباط/ فبراير  77تها في ضنق ثم ،7988حزيران/ يونيه  9بتاريخ  4آخر من صدق على االتفاقية رقم 

دولة عضواً. وكانت سورينام آخر من  59تها تصديقاً ونقض 98ما مقداره  47. وتلقت االتفاقية رقم 7997

 .7910حزيران/ يونيه  72بتاريخ  47ى االتفاقية رقم صدق عل

المعني بسياسة مراجعة المعايير،  أشارت الوثيقة المقدمة إلى الفريق العامل ،7990: في عام مالحظات

 89إلى أّن الدول األطراف لديها اآلن صكوك أكثر حداثة بشأن موضوع العمل الليلي )االتفاقية رقم 

لجنة الخبراء في منظمة العمل الدولية، في  خلصت، 5117(. وفي عام 717وبروتوكولها واالتفاقية رقم 

تتمتع " 4شأن العمل الليلي للنساء في الصناعة، إلى أّن االتفاقية رقم الدراسة االستقصائية العامة التي أعّدتها ب

في  ،(799)الفقرة صك صارم وغير مالئم لوقائع يومنا هذا"  [أنها ]حيثأهمية تاريخية فقط في الظاهر ب

ب، فحس يست متدنية التصديق ومتضائلة األهمية"ل اإلى أنه 47حين خلصت اللجنة فيما يتعلق باالتفاقية رقم 

في هذه االتفاقية أن تصدق بدالً منها على االتفاقية  ال تزال طرفاً التي  من مصلحة الدول األعضاء بل إلى أنّ 

 (.794 مع الظروف واالحتياجات المتغيرة" )الفقرة أنهما أسهل تكيفاً وبروتوكولها، إذ  89المراجعة رقم 

 (51)رقم  5125اتفاقية الحد األدنى للسن )الوقادون ومساعدو الوقادين(، 

أّن ( هذه االتفاقية. غير 798)رقم  7919: راجعت اتفاقية الحد األدنى للسن، الصكوك ذات الصلة

سوف تقفل الباب أمام المزيد من  72تنص على أّن االتفاقية رقم  798( من االتفاقية رقم 9)71المادة 

( أو من خالل 798لى )االتفاقية رقم التصديقات ع بابالتصديقات "عندما توافق جميع األطراف على إقفال 

 مكتب العمل الدولي".إعالن يوجه إلى مدير عام 

دولة عضواً بعد التصديق على  07دولة عضواً على االتفاقية ونقضتها  09: صدقت التصديقات

 7997نقضتها في عام  ، ثم7989. وكانت غواتيماال آخر من صدق على االتفاقية في عام 798االتفاقية رقم 

 .798عد التصديق على االتفاقية رقم ب

الوقادين ومساعدي الوقادين  استخدام حد أدنى لسنكعاماً  78سن  72: حددت االتفاقية رقم مالحظات

وقادون  هناكلمعلومات المتاحة، لم يعد لجميع اسفينة. غير أنه، نتيجة التطورات التقنية ووفقاً على متن 

بتوصيات الفريق ، أحاط مجلس اإلدارة علماً 7998على متن السفن. وفي عام  يعملون ومساعدو وقادين

لم تعد  72سياسة مراجعة المعايير، الذي الحظ أّن "األنشطة الواردة في االتفاقية رقم العامل المعني ب

يل التعد يصبح، في الوقت المناسب، عندما في إلغائها المؤتمر ينظرموجودة" وأن االتفاقية ينبغي "أن 

."سارياً  ،اإللغاء يتيحالدستوري الذي 
7

 

  

 

 .07-24، الفقرات GB.273/LILS/4(Rev.1)الوثيقة    7
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 (28)رقم  5121 ،اتفاقية حماية عمال الموانئ من الحوادث

توصيتين مصاحبتين لها، وهما توصية  مع 7959مدت االتفاقية في عام : اعتُ الصكوك ذات الصلة

التشاور مع ( وتوصية 99)رقم  7959حوادث، الالمعاملة بالمثل في مجال حماية عمال الموانئ من 

(. وقد اتخذ مؤتمر العمل الدولي، في 94)رقم  7959المنظمات بشأن حماية عمال الموانئ من الحوادث، 

، قراراً بسحب هاتين التوصيتين بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة.95دورته 
5
 58وتمت مراجعة االتفاقية رقم  

دولة  40(، التي صدقت عليها 95)رقم  7995بموجب اتفاقية وقاية عمال الموانئ من الحوادث )مراجعة(، 

التي  ،(725)رقم  7919الموانئ، في عمليات المناولة ب المهنيتين عضواً، وبموجب اتفاقية السالمة والصحة

 .اً دولة عضو 50صدقت عليها 

نقوض. وكانت نيكاراغوا آخر من صدق على االتفاقية  9تصديقات و 4: تلقت االتفاقية التصديقات

 . وتم اآلن إقفال الباب أمام المزيد من التصديق على هذا الصك.7994نيسان/ أبريل  75بتاريخ 

، أوصى الفريق العامل المعني بسياسة مراجعة المعايير بأنه ينبغي لمجلس 7990: في عام مالحظات

عوة الدولة إلغائها ود التمكن منفي الوقت المناسب بهدف  58اإلدارة أن يعيد النظر في وضع االتفاقية رقم 

االتفاقية إلى النظر في التصديق على اتفاقية السالمة والصحة في عمليات المناولة بالموانئ، في الطرف 

في الوقت نفسه. 58، ونقض االتفاقية رقم حسب مقتضى الحال(، 725)رقم  7919
9
، أيدت 5115وفي عام  

االستقصائية العامة التي أجرتها بشأن العمل لجنة الخبراء في منظمة العمل الدولية هذه التوصية في الدراسة 

 (.80في الموانئ )الفقرة 

 (06)رقم  5196اتفاقية الحد األدنى للسن )األعمال غير الصناعية( )مراجعة(، 

(، 798)رقم  7919: تمت مراجعة هذه االتفاقية بموجب اتفاقية الحد األدنى للسن، الصكوك ذات الصلة

 .تصديقاً لمنظمة العمل الدولية األوسع  تعتبر من بين االتفاقيات األساسية تصديقاً والتي 708التي تلقت 

دولة عضواً على هذه االتفاقية. وفي وقت الحق، نقضتها جميع الدول  77: صدقت التصديقات

، 7919في عام  798. ومنذ اعتماد االتفاقية رقم 798األطراف في االتفاقية بعد التصديق على االتفاقية رقم 

 على أية تصديقات. 01صل االتفاقية رقم لم تح

أن االتفاقية إلى بسياسة مراجعة المعايير المعني خلص الفريق العامل  ،7990: في عام مالحظات

وأوصى بأنه ينبغي لمجلس اإلدارة أن يعيد النظر في وضع االتفاقية  غرض مرحليلم تعد تخدم أي  01 رقم

في الوقت المناسب، بهدف التمكن من إلغائها. 01رقم 
4

 

 (06)رقم  5191اتفاقية ساعات العمل والراحة )النقل البري(، 

طرائق توصية  وهيال أالمصاحبة لها،  مع التوصية 7999مدت االتفاقية عام : اعتُ الصكوك ذات الصلة

سحبها بقرار من مؤتمر العمل الدولي. تم(، التي 02)رقم  7999تنظيم ساعات العمل )النقل البري(، 
2
 

 7919ساعات العمل وفترات الراحة )النقل البري(،  ةمراجعة هذه االتفاقية بموجب اتفاقي وجرت

 هي نفسها على أنها تحتاج إلى مراجعة.والمصنفة دول أعضاء،  تسع(، التي صدقت عليها 729 )رقم

واحداً. وكانت جمهورية أفريقيا الوسطى آخر من  : تلقت االتفاقية أربعة تصديقات ونقضاً التصديقات

 باب التصديق على هذه االتفاقية.اآلن . وقد أقفل 7904حزيران/ يونيه  9صدق على االتفاقية بتاريخ 

أنه من الممكن  إلى بسياسة مراجعة المعايير المعني ، خلص الفريق العامل7990: في عام مالحظات

في الوقت المناسب  01ن يعيد مجلس اإلدارة النظر في وضع االتفاقية رقم وأوصى بأ اعتبار االتفاقية بالية

وأن يدعو الدول األطراف الثالث في االتفاقية إلى النظر في التصديق على اتفاقية  ،إلغائها التمكن منبهدف 

، ونقض االتفاقية مقتضى الحال(، حسب 729)رقم  7919ساعات العمل وفترات الراحة )النقل البري(، 

في الوقت نفسه. 01 رقم
 0
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