
  سياسة العمالة اتفاقية 
  الخاصة بسياسة العمالة) ١٢٢رقم (االتفاقية 

  
  اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية

  ، في دورته الثامنة واألربعين١٩٦٤يوليه /تموز ٩في 
  ٥، وفقا ألحكام المادة ١٩٦٦يوليه /تموز ١٥: تاريخ بدء النفاذ

  
  إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي االنعقاد في جنيف، وانعقد فيهـا فـي دورتـه    
  ،١٩٦٤يونيه /حزيران ١٧الثامنة واألربعين يوم 

وإذ يري أن إعالن فيالديفيا يعترف بالتزام منظمة العمل الدولية أمام المأل بنشر الدعوة بـين  
ق العمالة الكاملة ورفع مستويات المعيشـة، وأن  مختلف أمم العالم إلي برامج من شأنها أن تحق

ديباجة دستور منظمة العمل الدولية تنص علي مكافحة البطالة وعلي توفير أجر يكفل ظروف 
  معيشة مناسبة،

وإذ يري أيضا أن إعالن فيالديفيا يلقي علي عاتق منظمة العمل الدوليـة مسـؤولية فحـص    
علي سياسة العمالة، في ضوء المطلـب األساسـي    ودراسة أثر السياسات االقتصادية والمالية

إن لجميع البشر أيا كان عرقهم أو معتقدهم أو جنسهم، الحق فـي العمـل مـن أجـل     "القائل 
رفاهيتهم المادية وتقدمهم الروحي كليهما، في ظروف توفر لهم الحريـة والكرامـة واألمـن    

  ،"االقتصادي وتكافؤ الفرص
كل فرد يملك الحـق  "العالمي لحقوق اإلنسان ينص علي أن وإذ يضع في اعتباره أن اإلعالن 

في العمل، وفي حرية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومواتيـة، وفـي الحمايـة مـن     
  ،"البطالة

وإذ يلحظ أحكام االتفاقيات والتوصيات الراهنة المتعلقة بالعمل وذات الصلة المباشرة بسياسـة  
، وتوصية التوجيه المهني لعام ١٩٤٨مات التوظيف لعام العمالة، وبخاصة اتفاقية وتوصية خد

واتفاقية وتوصية التمييز في مجـال االسـتخدام    ١٩٦٢، وتوصية التدريب المهني لعام ١٩٤٩
  ،١٩٥٨والمهنة لعام 

وإذ يعتبر أنه ينبغي وضع هذه الصكوك في اإلطار األوسع، إطار برنامج دولي يهـدف إلـي   
  أساس العمالة الكاملة والمنتجة المختارة بحرية، كفالة االزدهار االقتصادي علي

وقد استقر رأيه علي اعتماد مقترحات معينة تتصل بموضوع سياسة العمالة وتنـدرج تحـت   
  البند الثامن من جدول أعمال الدورة،



  وقد قرر أن تصاغ هذه المقترحات في قالب اتفاقية دولية،
ألف وتسعمائة وأربعة وستين، االتفاقية التاليـة  يوليه عام /يعتمد في هذا اليوم التاسع من تموز

  ":١٩٦٤اتفاقية سياسة العمالة لعام "والتي ستدعي 
  ١المادة 

علي كل عضو، سعيا وراء حفز النمو والنماء االقتصاديين، ورفع مستوي المعيشة، وتلبية . ١
يعلن سياسة نشطة المتطلبات من اليد العاملة، والتغلب علي البطالة وعلي العمالة الناقصة، أن 

ترمي إلي تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية، وأن يجهد لتطبيقها بوصفها هـدفا  
  .أساسيا

  :يجب أن تستهدف السياسة المذكورة كفالة تحقيق ما يلي. ٢
  أن يكون هنالك عمل متاح لجميع أولئك المستعدين للعمل والباحثين عنه،) أ(
  ل منتجا قدر المستطاع،وأن يكون هذا العم) ب(
وأن تتوفر الحرية في اختيار نوع العمل وتتاح لكل عامل أكمل فرصة ممكنـة ليصـبح   ) ج(

أهال للعمل الذي يناسبه وليضع في خدمة هذا العمل مهاراته ومواهبه، أيا كان عرقه أو لونـه  
  .أو جنسه أو دينه أو رأيه السياسي أو أرومته القومية أو منبته االجتماعي

علي السياسة المذكورة أن تراعي المراعاة الحقة مرحلة التنمية االقتصـادية ومسـتواها،   . ٣
والعالقات المتبادلة بين أهداف مرحلة العمالة واألهداف االقتصادية واالجتماعية األخرى، وأن 

  .يأخذ العمل علي تطبيقها بأساليب تتفق مع الظروف والممارسات القومية
  ٢المادة 

سالكا إلي ذلك السبل المتوائمة مع ظروف بلده وإلي المدى الذي تسـمح بـه    علي كل عضو،
  :هذه الظروف

أن يقرر، في إطار سياسة اقتصادية واجتماعية منسقة، التدابير الواجبـة االتخـاذ لبلـوغ    ) أ(
  ، وأن ينقح هذه التدابير بصورة منتظمة،١األهداف المحددة في المادة 

أن يتخذ من الخطوات ما قد يلزم لتطبيق هذه التدابير، بما في ذلك وضع البـرامج عنـد   ) ب(
  .االقتضاء

  ٣المادة 
في تطبيق هذه االتفاقية، يستشار ممثلو األشخاص الذين تمسهم التـدابير المعتـزم اتخاذهـا،    

هم وخصوصا ممثلو أصحاب العمل والعمال، بشأن سياسات العمالة، علي هدف وضع خبـرات 
وآرائهم موضع االعتبار الكامل، وضمان مؤازرتهم الكاملة في صياغة السياسـات المـذكورة   

  .وكسب الدعم لها
  



  ٤المادة 
توجه صكوك التصديق الرسمية لهذه االتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم 

  .بتسجيلها
  ٥المادة 

العمل الدولية الذين تم تسجيل صكوك تصديقهم لها  ال تلزم هذه االتفاقية إال أعضاء منظمة. ١
  .لدي المدير العام

ويبدأ نفاذها بعد اثني عشر شهرا من التاريخ الذي يكون قد تم فيه تسجيل المـدير العـام   . ٢
  .لصكي تصديق عضوين

وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذه االتفاقية إزاء كل عضو بعد اثني عشر شهرا مـن التـاريخ الـذي    . ٣
  .تم فيه تسجيل صك تصديقه يكون قد

  ٦المادة 
ألي عضو صدق هذه االتفاقية أن ينسحب منها لدي انقضاء عشر سنوات علـي وضـعها   . ١

. موضع النفاذ، وذلك بوثيقة توجه إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسـجيلها 
  .وال يسري مفعول هذا االنسحاب إال بعد سنة من تاريخ تسجيله

ل عضو صدق هذه االتفاقية ولم يمارس، خالل السنة التي تلي انقضاء فتـرة السـنوات   ك. ٢
العشر المذكورة في الفقرة السابقة، حق االنسحاب الذي تنص عليه هذه المادة، يظـل مرتبطـا   
بها لفترة عشر سنوات أخري، وبعد ذلك يجوز له االنسحاب من هذه االتفاقية لدي انقضاء كل 

  .بالشروط المنصوص عليها في هذه المادةفترة عشر سنوات 
  ٧المادة 

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإشعار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بجميـع  . ١
  صكوك التصديق ووثائق االنسحاب التي يوجهها إليه أعضاء المنظمة،

ديق الثاني الموجه علي المدير العام، حين يقوم بإشعار أعضاء المنظمة بتسجيل صك التص. ٢
  .إليه، أن يسترعي نظر أعضاء المنظمة إلي التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه االتفاقية

  ٨المادة 
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإيداع األمين العام لألمم المتحدة بيانات كاملة عن جميع 

اد السابقة، كيمـا يقـوم هـذا    صكوك التصديق ووثائق االنسحاب التي قام بتسجيلها وفقا للمو
  .من ميثاق األمم المتحدة ١٠٢األخير بتسجيلها وفقا ألحكام المادة 

  
  
  



  ٩المادة 
يقوم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، كلما رأي ذلك ضروريا، بتقديم تقرير إلـي المـؤتمر   

بند في  العام حول سير تطبيق هذه االتفاقية، كما يدرس مسألة ضرورة أو عدم ضرورة إدراج
  .جدول أعمال المؤتمر حول تنقيحها كليا أو جزئيا
  ١٠المادة 

إذا حدث أن اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تنطوي علي تنقيح كلي أو جزئي، وما لم تـنص  . ١
  :االتفاقية الجديدة علي خالف ذلك

 يستتبع تصديق أي عضو لالتفاقية الجديدة المنطوية علـي التنقـيح، بمجـرد قيـام هـذا     ) أ(
أعاله، انسحابه الفوري من هذه االتفاقيـة، إذا،   ٦التصديق، وبصرف النظر عن أحكام المادة 

  ومتي، أصبحت االتفاقية الجديدة المنطوية علي التنقيح نافذة المفعول،
تصبح هذه االتفاقية، اعتبارا من بدء نفاذ االتفاقية الجديدة المنطوية علي التنقـيح، غيـر   ) ب(

  .قبل األعضاءمتاحة للتصديق من 
تظل هذه االتفاقية علي أية حال، بشكلها ومضمونها الراهنين، نافذة المفعول إزاء األعضاء . ٢

  .الذين صدقوها ولكنهم لم يصدقوا االتفاقية المنطوية علي التنقيح
  ١١المادة 

  .يكون النصان اإلنكليزي والفرنسي لهذه االتفاقية متساويين في الحجية
  
  
  
  
  
  
  
  
 


