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 چیست؟ کار المللیبین سازمان
 

 

ف   المل� کارمعر�ف سازمان بنی
ف  )، سازمایف تخص� در دل سازمان ملل متحد و پیوسته به آن است که در یپ افزا�ش عدالت ILOالمل� کار (سازمان بنی
افتمندانه از ط��ق ا�جاد استانداردهای جهایف برای کار است. اجتما� و   ترو�ــــج کار �ش

ف   ۱۸۷ا�نون هم  » گرایی جانبهسه«المل� کار هستند. ساختار کشور عضو سازمان بنی
گ

های انحصاری این سازمان از و�ژ�
، کارگری و دولت حضور دارند و از دل مباحثات آزاد  این سه طرف، استانداردهای کار است که در آن نمایندگان کارفرمایی

ف و تدو�ن �  شود. تعینی

ف  ش صلح م�ان ملتبه دل�ل کاهش تنش ۱۹۶۹المل� کار در سال سازمان بنی افتمندانه و ها و گس�ت ی کار �ش ها و پ�گ�ی
 ۱۰۰سال �س از در�افت این جایزە و در آستانه  ۵۰توسعه عدالت برای کارگران جهان، برندە جایزە صلح ن��ل شد. 

ف   سازمان بنی
گ

ماە سال  در دل این سازمان �شک�ل شد که گزارش آن در دی» آیندە کار«المل� کار، کم�سیویف به نام سال�
ها در �ا� جهان توص�ه به دولت ۱۰) به شکل رس� منت�ش شد. گزارش این کم�سیون مرکب از ۲۰۱۹(ژان��ه  ۱۳۹۷

ف سابقههای یب است تا بتوانند خود را با چالش دە در فضای کار در سطح بنی ات گس�ت المل� ا�جاد ای که در نت�جه تغی�ی
ش امن�ت شغ� در �ا� جهان، توسعه برنامهشدە، منطبق سازند. از جمله این توص�ه های رفاە اجتما� از ها، گس�ت

ف حق تحص�ل مادامزمان تولد تا کهن  العمر است. سا� و به رسم�ت شناخنت

ف  ف کردە و توسعه دادە است تا بتوان بر نابرابریار مجموعهالمل� کسازمان بنی های ای از استانداردهای جهایف کار را تعینی
وی کار فائق آمد؛ از جمله، استانداردهایی برای ا�جاد فرصت های برابر شغ� م�ان جهایف در فضای کار و �سبت به ن�ی

وی کار.  صورت آزادانه و برابر و با حفظ کرامت و  زنان و مردان به  امن�ت ن�ی

ف بر�ف از مامور�ت  المل� کار بدین قرار است: های اص� سازمان بنی

.  –الف 
گ

 اشتغال تام و باال بردن سطح زند�

ف رفاە و به کار گماردن کارگران در مشاغ� که رضا�ت خاطر، کاردایف و مهارت خ��ش را در آن –ب  ها ابراز و به تامنی
 آسا�ش عمو� کمک کنند. 

ف  –ج  و  منظور �سه�ل نقل های الزم برای عموم کارگران ذینفع از نظر امکانات آموز�ش و ا�جاد وسا�ل بها�جاد تضمنی
ف مهاجرت آن  ها. انتقال کارگران و همچننی
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فت –د  های حاصل در مسائل م��وط به دستمزد و درآمد و مدت کار ا�جاد امکان برای عموم افراد به ترتییب که از پ��ش
ا�ط کار بهو د�گر  ف حداقل دستمزد در معاش جهت عموم اشخا� که طور عادالنه بهرە �ش ف تامنی مند شوند و همچننی

 شغ� دارند و به چ�ت حما�ت محتاج هستند. 

جم� و همکاری کارفرما�ان و کارگران در بهبود مداوم نحوە کار های دستهشناسایی واق� حق مذا�رە و انعقاد پ�مان –ه 
ف همکاری کارگران و کارفرما�ان در تنظ�م و اجرای س�استو تول�د و ه  های اجتما� و اقتصادی. مچننی

ف اجتما� به –و  ف ه��نه کامل معالجات پزش� برای عموم افرادی  توسعه مقررات تامنی ف �ک درآمد حت� و ن�ی منظور تامنی
 که به این حما�ت احت�اج دارند. 

 و سالمت -ز
گ

 کارگران در کل�ه مشاغل.   حما�ت کا�ف و کامل از زند�

 حما�ت از کودکان و مادران.  –ح 

.  –ط 
گ

ف غذا و مسکن و وسا�ل تف��� و فرهن�  حما�ت از تامنی

 ای. به وجود آوردن امکانات برابر در امور آموز�ش و حرفه –س 

ف   المل� کار چگونه شکل گرفت؟سازمان بنی
ف  اجتما� قرن نوزدهم ارو�ا و آم��کای شما� جستجو کرد. انقالب المل� کار را با�د در تحوالت ر�شه �شک�ل سازمان بنی

قابلای را در این کشورها باعث شد. اما این توسعه رنجالعادەاقتصادی خارق صنعیت توسعه تحم� را به کارگران های غ�ی
ف های متعدد اجتما� انجام�د. ا�دە �شک�ل �ک سو زحمتکشان این کشورها تحم�ل کرد که به شورش المل� ازمان بنی

های گردد و محصول نگرایف حقوق کار، به اوا�ل قرن نوزدهم بر� برای تدو�ن مقررات و مع�ارهای جهایف در زمینه
 است. » انقالب صنعیت «اقتصادی و اخال�ت به وجود آمدە از بهای ا�سایف 

) از ا�دە تدو�ن ۱۸۵۳-۱۷۷۱ت اوئن (، �� از صاحبان برجسته و دوراند�ش صنایع انگل�� به نام رو�ر ۱۸۱۸در سال 
فته در زمینه کار و اجتماع حما�ت به عمل آورد. چند دهه بعد، �� از صاحبان صنایع فرا�سوی  �ک رشته مقررات پ��ش

ها خواست تا برای تدو�ن �ک های ارو�ایی شد و از آن)، دست به دامان دولت۱۸۵۹-۱۷۸۳به نام دان�ل لوگراند (
ف  ف بنی ا�ط کار اقدام کنند. در اواخر این قرن، کارگران در کشورهای صنعیت به �ک قدرت مجموعه قواننی المل� در مورد �ش

ا�ط کار جد�د متشکل بدل شدە بودند و حقوق دموکرات�ک خود را طلب � کردند. همزمان، نهضیت فرا��ی برای بهبود �ش
 در این کشورها به وجود آمدە بود. 

ف پ�ش صد سال بحث و مناظرات و ابتکارات روشنفکرانه از سوی المل� کار، حاصل �کزمینه تار��ف سازمان بنی
ف نتایج عم� و ها و جنبشهای داوطلب، دولتهای برجسته، انجمنشخص�ت های س�ا� و اجتما� است. اولنی

ف «ها �شک�ل برجسته این تالش این انجمن که در  بود.  ۱۹۰۱در سال » المل� برای حفاظت قانویف از کارگرانانجمن بنی
 واقع هسته اول�ه سازمان جهایف کار بود، در شهر بال سوئ�س قرار داشت. 

ف نمونه متون و اسناد حقو�ت  ف اجتما� دولت آلمان، اولنی در سطح م�، در دو دهه آخر قرن نوزدهم، مجموعه قواننی
دولت سوئ�س کنفرا�س تکن�� و دیپلمات�� را در شهر برن سازمان داد  ۱۹۰۶-۱۹۰۵در حما�ت از کارگران بود. در سال 

ف کنوا�سیون ف که منجر به تص��ب اولنی ها تعد�ل کار شبانه زنان و در زمینه کار شد. موض�ع این کنوا�سیون المل�های بنی
�ت  سازی بود. حذف استفادە از فسفر در صنایع ک�ب
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ف  ها های کارگری برگزار شد و از ا�دە و ابتکارات شخص�تالمل� اتحاد�هدر دوران جنگ جهایف اول، چندین گردهمایی بنی
ان برجسته کارگری حما�ت به عمل آ » نامه صلحموافقت«مد. این افراد خواستار اختصاص �ک فصل اجتما� از و ره�ب

ف  ف به موض�ع حداقل استانداردهای بنی ف خواستار ا�جاد دف�ت بنی  المل� کار بودند. المل� م��وط به کار و همچننی

، ف ف توسط کم�سیون  این ا�دە در خالل مذا�رات پار�س پذیرفته شد. اساسنامه سازمان جهایف کار ن�ی المل� کار که بر بنی
ف ژان��ه و آور�ل » قرارداد ورسای«اساس   نوشته شد.  ۱۹۱۹�شک�ل شدە بود، بنی

ز رئ�س فدراسیون کارگری آم��کا و متشکل از نمایندگان  کشور بل��ک، ک��ا،   ۹این کم�سیون، تحت ر�است ساموئل گام�پ
جانبه و ترت�ب سازمان سه این متحدە آم��کا بود. به چکسلوا�، فرا�سه، ایتال�ا، ژاپن، لهستان، انگلستان و ا�االت 

ف منح��ه و در زمان ر�است جمهوری  ۱۹۳۴که دولت آم��کا در سال   تامل آن المل� کار �شک�ل شد. نکته قابلفرد بنی
ف روزولت به این سازمان پیوست در حا�  در ن�امدە بود. » جامعه ملل«که هنوز به عض��ت   فرانکلنی

ف اساسنام دهم معاهدە ورسای را �شک�ل �ه سازمان بنی ف مادە است.  ۴۰دهد. این اساسنامه حاوی المل� کار، بخش س�ی
ف  ف انگل�� پ�شهارولد باتلر انگل�� و ادوارد ف�الن ایرلندی، رؤسای بعدی سازمان بنی ن��س این المل� کار، مولفان منت

 اساسنامه هستند. 

ف  ف المل� کار، �با توجه به اساسنامه سازمان بنی المل� در توان گفت که سه دل�ل عمدە باعث تاس�س این سازمان بنی
 خالل کار کنفرا�س پار�س شد. 

ە اول که به ف ە ا�سایف نام بردە � نو� از آن به انگ�ی ف ف راەعنوان انگ�ی ا�ط �س�ار شود، �افنت ح� برای برطرف کردن �ش
ف سخیت استثمار �دردنا� کارگران بود که به روشیف ب�ان  المل� کار بهشدند. این نگرایف در مقدمه اساسنامه سازمان بنی

 شدە است. 

ە، یب  ف ف انگ�ی وزی انقالب ا�ت�ب در روس�ه و با توجه به رشد صنعت در دومنی شک س�ا� بود. بعد از جنگ جهایف اول و پ�ی
 ن�ه وضع�ت آنکشورهای مختلف، تعداد کارگران صنعیت افزا�ش روزافزویف �افته و ا�ر ب

گ
شد، هر آن امکان ها رس�د�

رفت. در مقدمه اساسنامه سازمان بییف کردە بودند، �تر مارکس و انگلس پ�شهایی از آن دست که پ�شوق�ع انقالب
ف   چنان نارضاییت را دامن �«عدالیت روشیف روی این حق�قت تک�ه شدە که یب  المل� کار بهبنی

گ
زند که صلح و هماهن�

 » افکند. ایف را به خطر �جه

ە سوم را � ف ات   توان از جنبه اقتصادی مورد برر� قرار داد. به دل�ل اینانگ�ی که هرگونه اصالحات اجتما� به خاطر تاث�ی
ان تول�د، � ف توا�ست صنایع کشوری را که در حال اصالحات بود، در مقا�سه با رقبا در وضع�ت گ��زناپذیر بر روی م�ی

ف نا�واری ق ف کار «المل� کار در قالب این عبارت گنجاندە شد: رار دهد. این مهم در اساسنامه سازمان بنی عدم تدو�ن قواننی
 ». خواهند وضع�ت کارگران کشورشان را بهبود بخشندشود که �هایی �ا�سایف در هر کشور مانع تحقق تالش ملت

کت ف به دال�ل فوق اضافه کردند و آن توجه به نقش فعال و موثر کنندگان در کنفرا�س صلح پار�س، دل�ل چهار� را ن�ش �ی
ف کارگران در صحنه ف کار در صنایع در دوران جنگ بود. این ا�دە در اساسنامه سازمان بنی د و همچننی المل� کار های ن�ب

د توجه قرار ، مور »شود�ک صلح جهایف پا�دار تنها بر مبنای عدالت اجتما� بن�ان گذاشته �«تحت این عنوان که 
 گرفت. 

ف  ف کنفرا�س بنی ف آغاز به کار کرد و سپس این نهاد از تا�ستان  ۱۹۱۹المل� کار در ا�ت�ب اولنی در شهر  ۱۹۲۰در شهر واشنگنت
ف  دهندە المل� کار از همان روزهای آغاز به کار دارای شخصییت جدا از د�گر نهادهای �شک�لژنو مستقر شد. سازمان بنی

کرد، سازمان و پنجه نرم � توج� دست با مشکالت قابل» جامعه ملل«که در آغاز کار،   ا�جامعه ملل بود. هنگ
ف  ف وزرای کار کشورهای مختلف و اتحاد�ه المل� کار از ط��ق برقراری گفتگوهای سازندەبنی ، در بنی های کارگری و کارفرمایی
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کل استثنایی این سازمان، موفق  ت توماس دب�ی نامه در توص�ه ۱۰کنوا�سیون و   ۹به تدو�ن و تص��ب دوران ر�است آل�ب
 شد.  ۱۹۲۰-۱۹۱۹های خالل سال

ت توماس �� از اعضای دولت فرا�سه در زمان جنگ و عالقه مند به مسائل اجتما� بود. او از بدو تاس�س تا سال آل�ب
ت توماس، هارو  ۱۹۳۲ تر در سمت معاونت لد باتلر که پ�شادارە این سازمان ن��ا را به عهدە داشت. �س از درگذشت آل�ب

کرد، به جا�شییف او انتخاب شد. دوران ر�است باتلر با بحران عمیق اقتصادی و ب�کاری شد�د نا�ش از آن فعال�ت �
یهمراە بود. این بحران ف اتحاد�هها باعث ا�جاد درگ�ی و�ژە در زمینه کاهش ساعت  های کارگری و کارفرمایی بههای شد�د بنی

ف   شدە بود و از آنجایی کار  د امور حاصل ن�المل� کار �ک نهاد سهکه سازمان بنی  شد. جانبه بود، توف��ت در پ�ش�ب

ف  ساله اول�ه فعال�ت، بخش اعظم انرژی خود را روی تدو�ن و تص��ب استانداردهای  ۴۰المل� کار در دوران سازمان بنی
نامه به تص��ب این توص�ه ۷۷کنوا�سیون و   ۶۷م�الدی،  ۱۹۳۹تا  ۱۹۱۹ساله از  جهایف کار قرار داد. در �ک دورە ب�ست

ف کنوا�سیون در سال  ساعت کار  ۴۸تص��ب شد. این کنوا�سیون هشت ساعت کار روزانه و  ۱۹۱۹سازمان رس�د. اولنی
ف کرد.   را به عنوان مدت زمان استاندارد کار تعینی

گ
 هفت�

ف او شد. در ماە اوت  ۱۹۳۹در سال  ، وضع�ت سوئ�س در ۱۹۴۰هارولد باتلر استعفا داد و جان و�نان آم��کایی جا�شنی
ف  کل جد�د، سازمان بنی ال کانادا انتقال دهد. در سال قلب ارو�ای در جنگ، باعث شد که دب�ی  ۱۹۴۱المل� کار را به مون�ت

ف ادوارد ف�الن که نقش مه� در نگارش اساسنامه  المل� کار داشت، به ر�است این سازمان رس�د. ف�الن �ک سازمان بنی
ف ۱۹۴۴بار د�گر در سال  المل� ، در خالل جنگ جهایف دوم و روزهای پرآشوب آن، نقش مه� را در برگزاری کنفرا�س بنی

فصل شد  ۵مه� در کار در شهر ف�الدلف�ا و مص��ات تار��ف آن به عهدە گرفت. این کنفرا�س موفق به تص��ب ب�ان�ه 
ف معروف است و از آن به» ب�ان�ه ف�الدلف�ا«که به  شود. اهم�ت این المل� کار �اد �عنوان ضم�مه اساسنامه سازمان بنی

 عنوان �ک الگو برای ته�ه منشور سازمان ملل و اعالم�ه جهایف حقوق ��ش استفادە شد.  ب�ان�ه تا آنجاست که از آن به

 کند: عنوان اصول اسا� تا��د �روی موارد ز�ر به» ب�ان�ه ف�الدلف�ا«

 کارگر �ک کاال ن�ست.  -
وری اند.  - فت پا�دار �ف  آزادی ب�ان و انجمن برای پ��ش
-  .  فقر در هر کجا خطری است برای خوشبخیت
، با�د از امن�ت اقتصادی و  - ، فارغ از نژاد، عق�دە �ا جنس�ت، با حفظ آزادی و شئون ا�سایف تما� آحاد ��ش

 های برابر برای ن�ل به رفاە مادی و رشد معنوی برخوردار باشند. صتفر 

ف سه�م شدن عادالنه همه ف برای تضمنی فت، روی تنظ�م درآمدها و حداقل مردم در بهرە این ب�ان�ه همچننی مندی از پ��ش
ف های جم�،  دستمزد، تنظ�م ساعات کار و د�گر اقدامات حماییت در مح�ط کار و شناسایی حق پ�مان ش تامنی گس�ت

، تغذ�ه مناسب، مسکن و... تا��د دارد. اجتما� و برخورداری از مراقبت  های بهداشیت و درمایف

ف  های خود شد. انتخاب دی��د مورز آم��کایی المل� کار وارد دوران جد�دی از فعال�ت�س از جنگ جهایف دوم سازمان بنی
کل، همراە با توسعه و  ، به۱۹۴۸در سال  بازسازی اقدامات سازمان جهایف کار در ارتباط با استانداردهای کار و عنوان دب�ی

ف راە شدە بعد از جنگ جهایف دوم ب�ش�ت روی های تص��بهای همکاری تکن�� بود. کنوا�سیوناندازی برنامههمچننی
ی (همچون آزادی ف موارد تکن��مسائل حقوق ��ش ، حذف کار اجباری و تبع�ض) و همچننی کار متمرکز   های سند�کایی

ها) با هدف شناسایی کامل های سند�کایی (انجمندر ارتباط با آزادی ۸۷ای شمارە کنوا�سیون پا�ه  ۱۹۴۸بود. در سال 
 حق کارگران و کارفرما�ان برای ا�جاد ب��ایی سازمان و �شک�الت آزاد و مستقل خود تص��ب شد. 
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، ب�ش از دو هزار مورد را بهای کنوا�سیون آزادیجانبه در ارتباط با اجر دهه �ک کمیته سه ۵� ب�ش از   های سند�کایی
 قرار دادە است. در دوران ت��ن و دموکرات�کمنظور ارتقا و اجرای کامل این اسا�

گ
ت��ن حقوق دن�ای کار مورد رس�د�

تر انتظار که پ�ش  انادامه �افت، تعداد کشورهای عضو به دو برابر رس�د و این سازمان چن ۱۹۷۰ر�است موزر که تا سال 
 جهایف �افت. �

گ
د�  رفت، گس�ت

ف ب�ان�ه ف�الدلف�ا همکاری کردە بود، از سال  تا ۱۹۷۰�س از او، و�لف��د ژ�نکس، حقوقدان مشهور انگل�� که در نوشنت
 به شکا�ات رس�دە در ارتباط با ن ۱۹۷۳

گ
قض ادارە این سازمان را به عهدە گرفت. وی معمار اص� روش و�ژە رس�د�

ق و غرب ژ�نکس به موفق�ت چندایف های سند�کایی است. اما به خاطر حاد شدن جنگ �د و رقابتآزادی ف �ش های بنی
 دست ن�افت. 

ف  های مختلف سازمانها در بخش�س از مرگ ژ�نکس، فرا�س�س بال�شارد فرا�سوی که سال المل� کار فعال�ت داشت بنی
ک� این سازمان رس�د. در  ف  دوران پانزدەبه دب�ی ساله دولت آم��کا  المل� کار با چالش خروج سهساله ر�است او، سازمان بنی

چهارم منابع ما�) رو�رو شد و عدم حضور آم��کا در این  �س از بحران عظ�م ما� (از دست دادن �ک ۱۹۷۷در سال 
ف  اض المل�، آس�ب ز�ادی به اعتبسازمان با توجه به نقش مهم آن در روابط بنی ار این سازمان وارد کرد. این خروج در اع�ت

ف  ف به س�است سازمان بنی های اشغا� اعراب صورت گرفت. عاقبت بال�شارد موفق شد از المل� کار در رابطه با �زمنی
ف ط��ق اتخاذ �ک راە ف های اشغا� در کنفرا�سحل بینابییف (برگزاری �ک �شست و�ژە در ارتباط با �زمنی ، المل�)های بنی

ف  ف آم��کا را متقاعد به بازگشت به سازمان بنی ف نق�ش المل� کار کند. در دوران ر�است او، سازمان بنی المل� کار همچننی
ام این دولت به  ف اسا� در تحوالت لهستان ا�فا کرد. این سازمان با فشار آوردن روی دولت وقت لهستان بر پا�ه ال�ت

ی لخ  مورد پذیرش ۱۹۵۷(که در سال  ۸۷کنوا�سیون   به ره�ب
گ

قرار گرفته بود)، زمینه الزم برای حرکت جنبش همبست�
 والسا را به وجود آورد. 

عنوان مدیرکل این سازمان در دوران �س از جنگ �د انتخاب  ما�کل ها�سن، وز�ر کار سابق بل��ک به ۱۹۸۹در سال 
تص��ب شد.  ۱۹۹۸اسا� و حقوق کار در سال  شد. در دوران فعال�ت او، اعالم�ه سازمان جهایف کار در ارتباط با اصول

ف سازد که اصول اسا� بر�ف کنوا�سیونهای عضو را موظف �این اعالم�ه بار د�گر دولت المل� را رعا�ت کنند، های بنی
، شناسایی موثر اند از آزادی های مورد اشارە نپیوسته باشند. این حقوق عبارتحیت ا�ر به کنوا�سیون حق های سند�کایی

ف قراردادهای جم�، حذف هر گونه کار اجباری �ا تبع�ض در ارتباط با استخدام و اشتغال.   �سنت

ک� این سازمان رس�د. او معادله جوامع آزاد و اقتصادهای آزاد را  ۱۹۹۹در مارس سال  خوان سوماو�ا اهل ش�� به دب�ی
ف مادا� که منافع واق� برای مردم عادی به همراە داشته باشند،  المل� رساند. سوماو�ا در جهت به تای�د و اجماع بنی

تا�نون، گای را�در از  ۲۰۱۲های سازمان جهایف کار کوش�د. از سال جانبه گرایی و ارزشمدرن کردن ساختار سه
ف س�استمداران انگل�� که پ�ش کل کنفدراسیون بنی کل این سازمان المل� اتحاد�هتر دب�ی های کارگری بود، سمت دب�ی

ف ب  المل� را به عهدە دارد. نی
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 کار المللیبین سازمان اساسنامھ

 

 فصل �کم: سازمان
 ۱مادە 

ها و غا�ات سازمان هدف« های برشمردە در پ�شگفتار این اساسنامه و اعالم�همنظور تالش برای تحقیق هدف . به۱
ف  ف آن جزو الینفک این اساسدر ف�الدلف�ا به تص��ب  ۱۹۴۴که در دهم ماە مه » الملل کاربنی نامه است، �ک رس�د و منت

ف   شود. المل� کار تاس�س �سازمان دائ� با نام سازمان بنی

ف دولتعضو سازمان بودە ۱۹۴۵هایی که در اول نوام�ب . دولت۲ این مادە به  ۴و  ۳هایی که بر اساس بندهای اند و ن�ی
ف عض��ت سازمان در�  دهند. کار را �شک�ل �  المل�آیند اعضای سازمان بنی

. هر کشور عضو اص� سازمان ملل متحد و هر کشور که با تصم�م مجمع عمو� سازمان ملل، برابر مفاد منشور ۳
تواند با ارسال درخواست رس� خـود به مدیرکل سازمان سازمان ملل متحد به عض��ت این سازمان پذیرفته شود، �

ف  مبیف بر قبول تعهدات نا�ش از پذیرش  المل� کار درآ�د. این اساسنامه، به عض��ت سازمان بنی

ف ۴  . کنفرا�س سازمان بنی
گ

ف با دو سوم آرای موافق هیئت نمایند� ندە دو سوم المل� کار ن�ی های حا�ف در �شست که در�رگ�ی
عضو جد�د  تواند عض��ت اعطا کند. اخت�ار پذیرشهای حا�ف و دارای حق رای باشد، �آرای موافق نمایندگان دولت

نامه سازمان �ابد که دولت این کشور درخواست رس� خود مبیف بر پذیرش تعهدات نا�ش از قبول اساسزمایف قطع�ت �
ف   المل� کار تح��ل دادە باشد. را به مدیرکل دف�ت بنی

ف ۵ ای مدیرکل ع�هتر � اطال تواند از عض��ت سازمان خارج شود مگر آنکه پ�شالمل� کار ن�. هیچ عضو سازمان بنی
ف  ط دف�ت بنی المل� کار را از قصد خود آ�اە کردە باشد. این اطالع�ه دو سال �س از تار�ــــخ ارسال آن برای مدیرکل و با �ش

آنکه عضو مذکور به تمام تعهدات ما� نا�ش از عض��ت خود عمل کردە باشد، قطع�ت خواهد �افت. خروج از سازمان 
ام بموجب یب  ف  شدە نخواهد بود. بییف ها برای مدت پ�شه تعهدات نا�ش از امضای کنوا�سیوناعتباری و عدم ال�ت

نامه صورت این اساس ۴و  ۳. پذیرش دو�ارە دولیت که از عض��ت سازمان خارج شدە باشد بر اساس مفاد بندهای ۶
د. �  گ�ی

 ۲مادە 

 سازمان دائ� دارای �شک�الت ز�ر است: 

ف   ز نمایندگان کشورهای عضو،المل� کار مرکب االف) کنفرا�س بنی

 این اساسنامه، ۷ ب ) شورای حکام موض�ع مادە
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ف   المل� کار ز�ر نظر شورای حکام. ج ) دف�ت بنی

 ۳مادە 

ف ۱ بار در سـال برگزار  کم �کالمل� کار با حضور نمایندگان کشورهای عضو، هر زمان که اقتضا کند و دست. کنفرا�س بنی
کارگران   عنوان نمایندەنمایندە از هر کشور عضو، شامل دو نمایندە دولـت و دو نمایندە به ۴پذیرای خواهد شد. کنفرا�س 

 و کارفرما�ان، خواهد بود. 

تواند تا دو نفر رایزن فیف را بـا خود همراە داشته باشد . هر نمایندە �سته به موضوعات مط�ح در دستور کار کنفرا�س �۲
 کم �� از رایزنان زن باشد. کنفرا�س مسائل م��وط به زنان باشد، با�د دست  که دستور کار   و در صوریت 

ف   . در صوریت ۳ ف که موض�ع به �زمنی الملل در این های تحت حما�ت م��وط باشد کشورهای عضو مسئول روابط بنی
ف  ح ز�ر برخوردارند: �زمنی  ها از حق انتخاب نمایندگان و رایزنان همراە آنان به �ش

ف الف ) انتخ  ها. اب نمایندگایف در حوزە صالح�ت مقام مسئول در این �زمنی

 ب ) انتخاب دست�ارایف برای این نمایندگان. 

ک دو �ا چند کشور عضو باشد، این کشورهای عضو �۴ عنوان توانند اشخا� را به. هرگاە �زمییف تحت ادارە مش�ت
ف   خود برای �زمنی

گ
 نتخاب کنند. های ذکرشدە ارایزنان فیف هیئت نمایند�

دولیت و رایزنان های عضو با�د با توافق سازمان. دولت۵ ا�ط در کشور خود نمایندگان غ�ی های کارفرمایی و کارگری واجد �ش
کت در کنفرا�س معر�ف کنند.   آنان را برای �ش

کت در مذا�رات . رایزنان نمایندگان حق رای ندارند و تنها به درخواست نمایندگان و با اجازە ر�است کنفرا�س حق ۶ �ش
 را خواهند داشت. 

مقام خود برگ��ند. در این  عنوان قائم تواند با معر�ف کتیب به رئ�س کنفرا�س �� از رایزنان خود را به. هر نمایندە �۷
کت کند. مقام او � صورت قائم  تواند با حق رای در مذا�رات �ش

کت. دولت هر کشور عضو با�د نام نمایندگان و رایزنان ۸ ف �ش  الملل کار اطالع دهد. کنندە در کنفرا�س را به دف�ت بنی

که انتخاب نمایندە �ا رایزنان او را مغایر   . کنفرا�س اعتبارنامه نمایندگان و رایزنان آنان را برر� خواهد کرد و در صوریت ۹
تص��ب اعتبارنامه آنان خودداری تواند با دو سوم آرای نمایندگان حا�ف در �شست از نامه بداند، �با مفاد این اساس

 ورزد. 

 ۴مادە 

 . هر نمایندە از حق اظهارنظر و حق رای مستقل برخوردار است. ۱

دولیت د�گر بدون ۲ دولیت را انتخاب و معر�ف نکردە باشـد، نمایندە غ�ی . ا�ر دولیت از کشورهای عضو �� از دو نمایندە غ�ی
کت کحق رای �  ند. تواند در گفتگوهای کنفرا�س �ش

�� از نمایندگان کشور عضـو خودداری کند، مفاد این مادە  از پذیرش اعتبارنامه ۳. در صوریت که کنفرا�س برابر مادە ۳
 شود که گویی این نمایندە انتخاب و به کنفرا�س معر�ف �شدە است. ای اعمال �در�ارە او به گونه



 
 

9                              
 

  

 ۵مادە 

ف �کنفرا�س در محل ثابیت که شورای حکام  ف کنفرا�س تصم�م تعینی کند، برگزار خواهد شد، مگر آنکه در �شست پ�شنی
 د�گری گرفته شدە باشد. 

 ۶مادە 

ف   الملل کار با رای دو سوم آرای نمایندگان حا�ف م�� است. تغی�ی محل دف�ت بنی

 ۷مادە 

ح ز�ر خواهد بود: نفر �شک�ل � ۵۶شورای حکام از   شود که ترک�ب آن به �ش

 ها،نفر از م�ان نمایندگان دولت و هشت ب�ست

 چهاردە نفر از م�ان نمایندگان کارفرما�ان،

 و چهاردە نفر از م�ان نمایندگان کارگران،

 گ��نند. ها بر�نمایندە را د�گر نمایندگان دولت ۱۸ها را دە کشور مهم صنعیت و . دە نفر از نمایندگان دولت۲

ف . �شخ�ص کشورهای مهم صنعیت بر عهدە شورا۳ نامه خاص و پـس از برر� آن در �ک کمیته ی حکام، بر اساس آینی
اض هر کشور عضو به تصم�م شورای حکام در این خصوص قابل ط�ح و برر� است، و� تا یب  طرف خواهد بود. اع�ت

اض مط�ح م شمردە شود. زمایف که کنفرا�س در�ارە اع�ت  شدە تصم�م نگرفته باشد، تصم�م شورای حکام با�د مح�ت

. نمایندگان کارفرما�ان و نمایندگان کارگران برای عض��ت در شورای حکام را به ترت�ب نمایندگان کارفرما�ان و نمایندگان ۴
 گ��نند. کارگران حا�ف در کنفرا�س بر�

ساله انتخاب خواهد شد. ا�ر به هر دل�� در پا�ان این دورە انتخاب شورای حکام  . شورای حکام برای �ک دورە سه۵
د تا انتخابات بعدی، شورای حکام به کار خود ادامه خواهد داد.   صورت نگ�ی

ف ۶  پر کردن کر�نامه. شورای حکام وظ�فه تنظ�م آینی
گ

ف و های م��وط به چگون� های خا�، انتخاب اعضای جا�شنی
ف   ها با�د از تص��ب کنفرا�س بگذرد. نامهد�گر مسائ� از این دست را بر عهدە دارد. این آینی

ها، نمایندگان کارگران و کارفرما�ان عضو رئ�س را، به ترت�ب از م�ان نمایندگان دولت. شورای حکام �ک رئ�س و دو نا�ب۷
 گ��ند. شورا بر�

ف ۸  اجرای وظا�ف خود را بر عهدە دارد و با�د در فاصله نامه. شورای حکام وظ�فه تدو�ن آینی
گ

های م��وط به چگون�
العادە این شورا منوط به درخواست کتیب های و�ژە و فوقود را برگزار کند. برگزاری �شستهای خهای مقرر �شستزمان

 نفر آن شورا خواهد بود.  ۱۶کم دست

 ۸مادە 
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ف ۱ ها و برنامه کاری مصوب المل� کار قرار دارد. مدیرکل منتخب شورای حکام است و با�د تصم�م. مدیرکل در راس دف�ت بنی
 گو خواهد بود. ذارد. مدیرکل در برابر شورا پاسخاین شورا را به اجرا بگ

 های شورای حکام حضور خواهند داشت. مقام او در همه �شست . مدیرکل �ا قائم۲

 ۹مادە 

ف ۱  المل� کار با مدیرکل و برابر ضوابط مصوب شورای حکام خواهد بود. . استخدام کارکنان دف�ت بنی

�ن با۲ وری است که مدیرکل ضمن آنکه به�ت های مختلف زدە را مد نظر داشته باشد، کارکنان دف�ت را از م�ان مل�ت. �ف
 برگ��ند. 

 . شمار معییف از کارکنان با�د زن باشند. ۳

ف ۴ المل� دارد. مدیرکل و کارکنان دف�ت در ا�فای وظا�ف خود نبا�د به . وظا�ف مدیرکل و کارکنان دف�ت منح�ا� جنبه بنی
ب نفوذ د�گری در خارج از سازمان تن دهند و با�د از هر اقدام مغایر با موقع�ت ها �ا هر صاحپذیرش درخواست دولت

ف  ند. و وظا�ف بنی ف ه�ی  المل� خود ب�پ

ف ۵ ف . تمام کشورهای عضو با�د موقع�ت و وظا�ف بنی م �شمارند و از هر المل� مدیرکل و کارکنان دف�ت بنی المل� کار را مح�ت
ف   .اری کنندالمل� آنان خودداقدام مخل وظا�ف بنی

 ۱۰مادە 

ف ۱ ف  المل� کار عبارت. وظا�ف دف�ت بنی المل� در زمینه اند از: در�افت و توز�ــــع اطالعات م��وط به تنظ�م مقررات بنی
ا�ط کار کارگران و نظام کار، به و�ژە مطالعه مسائل و برر� پ�شنهادها با هدف ارائه به کنفرا�س برای تدو�ن  �ش

ف کنوا�سیون ف پژوهش در زمینه المل�های بنی ف و ن�ی ف �های خا� که کنفرا�س �ا دف�ت بنی  کند. المل� کار تعینی

ف ۲  المل� کار در چارچوب رهنمودهای شورای حکام با�د، . دف�ت بنی

 الف) اسناد و مدارک م��وط به دستور کار کنفرا�س را فراهم آورد؛ 

ف و مقررات ب) بر پا�ه تصم�مات کنفرا�س، در حدود توان خود و بنا به درخواست دولت ها، در خصوص تدو�ن قواننی
ف بهبود نظام اداری و بازر� به کشورهای عضو �اری رساند؛   کار و ن�ی

 ها به این دفتـر محول شدە، به اجرا درآورد؛ ن اساسنامه در�ارە رعا�ت دقیق کنوا�سیونپ) وظا��ف را که برابر مفاد ای

ف  �ات بنی  کند، انتشار دهد. هایی که شورای حکام تص��ب �المل� م��وط به صنعت و کار را به ز�انج) ��ش

 خواهد کرد.  . دف�ت در حدود وظا�ف و اخت�ارایت که شورا به مفهوم عام به آن وا�ذار کردە، عمل۳

 ۱۱مادە 

توانند از ط��ق نمایندە دولت خود در شورای حکام دف�ت های م��وط به صنعت و کار در کشورهای عضو �وزارتخانه
ف  طور مستق�م با مدیرکل در تماس باشند و در نبود این نمایندە از ط��ق کارمند واجد صالح�ت د�گری که  المل� کار بهبنی

 این سمت انتخاب کردە باشد، با مدیرکل ارتباط برقرار کنند. نفع او را به دولت ذی
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 ۱۲مادە 

ف ۱ ف المل� کار �. سازمان بنی ف المل� فرا��ی که عهدەتواند در چارچوب این اساسنامه با هر سازمان بنی دار هماهنگ ساخنت
ف های سازمانفعال�ت ف مانالملل همگایف و ساز های ز�ر باشند، همکاری کند: سازمان حقوق بنی الملل همگایف های حقوق بنی

 های مشابه. های خاص در زمینهدار فعال�تعهدە

ف ۲ ف تواند ترتییب دهد که نمایندگان سازمانالمل� کار �. سازمان بنی الملل همگایف بدون حق رای در جلسات های حقوق بنی
کت کنند.   رایزیف �ش

ف ۳ ا�ط مقت�ف با سازمانتواند ترتییب فراهم کند تالمل� کار �. سازمان بنی ف ا در �ش دولیت از جمله های معت�ب بنی المل� غ�ی
ف سازمان  ها رایزیف شود. المل� کارفرما�ان، کارگران، کشاورزان و اعضای تعاویف های بنی

 ۱۳مادە 

ف ۱ سازمان ملل متحد منعقد تواند در زمینه امور ما� و بودجه هر قراردادی را که مناسب بداند با المل� کار �. سازمان بنی
 سازد. 

ف قراردادی �سته �شدە است �ا در صوریت که قرارداد الزم اجرایی وجود نداشته باشد:   . تا هنگا�۲  که چننی

ف ه��نـه نمایندگایف را که �سته به  الف) هر کشور عضو ه��نه مسافرت و اقامت نمایندگان خود و رایزنان فیف آنان و ن�ی
ا�ط در �شست کنفرا�س کت ��ا در �شست �ش  کنند، پرداخت خواهد کرد. های شورای حکام �ش

ف ب) ه��نه ف های کنفرا�س �ا ه��نهالمل� کار و �شستهای د�گر دف�ت بنی المل� کار از های شورای حکام را مدیرکل دف�ت بنی
ف   المل� کار خواهد پرداخت. بودجه همگایف سازمان بنی

ف ج ) مقررات م��وط به تص��ب بودجه سا ان سهم پرداختزمان بنی ف ها و نحوە در�افت المل� کار و مقررات م��وط به م�ی
ف خواهد کرد. در این مقررات با�د ق�د شود که کمیتهآن �ت دو سوم آرای نمایندگان حا�ف تعینی ای ها را کنفرا�س با ا���

 ازمان را بر عهدە دارد. ها م�ان کشورهای عضو سها وظ�فه تدو�ن بودجه و �سه�م ه��نهاز نمایندگان دولت

ف . ه��نه۳ این مادە، بر عهدە کشورهای عضو ۲�ا عبارت ج بند  ۱االجرای بند المل� کار برابر مقررات الزمهای سازمان بنی
 خواهد بود. 

های سازمان تاخ�ی نما�د، ا�ر مبلغ بد� . هر کشور عضو سازمان که در پرداخت سهم�ه خود بابت ه��نه۴
تواند در کنفرا�س، در شورای حکام �ا رابر و �ا ب�ش�ت از سهم�ه آن کشور در دو سال گذشته باشد، ن�اش بافتادەعقب

کت کند؛ بهدر کم�سیون  عالوە حق رای و مشارکت در انتخابات شورای حکام را نخواهد داشت.  های آن �ش

احوا� خارج از ارادە آن کشور باشد،  همه ا�ر کنفرا�س �شخ�ص دهد که عدم پرداخت سهم�ه نا�ش از اوضاع و  با این
، به این کشور اجازە دهد که در رای� �ت دو سوم آرای نمایندگان حا�ف کت کند. تواند با ا��� ی �ش  گ�ی

ف ۵  م�ف وجوە سازمان برابر شورای حکام مسئول است. . مدیرکل دف�ت بنی
گ

 المل� کار در خصوص چگون�
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ف   � کارالملفصل دوم: دستور کار کنفرا�س بنی

 

 ۱۴مادە 

ا�ط �ادشدە های در�افیت از دولت. شورای حکام �س از برر� همه پ�شنهاد ۱ های کشورهای عضو و هـر سازمان واجد �ش
ف  ۳در مادە  ف �ا هر سازمان حقوق بنی  المل� کار را تنظ�م خواهـد کرد. المل� همگایف دستور کار کنفرا�س بنی

ف  . شورای حکام وظ�فه۲ ف تدارک موثر فیف و مشاورە بـا اعضای اص� ذیهنامتدو�ن آینی ر�ط را (پ�ـش های م��وط به تامنی
 های مقدمایت فیف �ا هر شیوە د�گری بر عهدە دارد. ها) از ط��ق برگزاری �شستنامهها �ا توص�هاز تص��ب کنوا�سیون

 ۱۵مادە 

ف ۱ کل کنفرا�س بنی ف المل� کار خواهد بود. مدیرکل با�د . مدیرکل، دب�ی المل� کار را چهار ماە پ�ش از دستور کار کنفرا�س بنی
، (در صوریت ها برای نمایندگان سازماناین دولت وس�له های عضو و بهگشا�ش کنفرا�س برای دولت دولیت که   های غ�ی

ف شدە باشند)، ارسال کند.   این نمایندگان تعینی

س آنان گونه  ها با�د بهت. ارسال گزارش م��وط به هر موض�ع از دستور کار برای دول۲ ای باشد که بـه هنگام در دس�ت
ف  د تا اعضا پ�ش از برگزاری کنفرا�س بنی ف قرار گ�ی های نامهالمل� کار فرصت برر� دقیق آن را داشته باشند. تدو�ن آینی

 ی شورای حکام است. اجرایی این مقررات بر عهدە

 ۱۶مادە 

اض رس� به گنجاندن هر موض�ع در دستور کار کنفرا�س برخوردار است. . هر دولت از کشورهای عضو از حق ۱ اع�ت
اض خود را به وح برای مدیرکل و به و� با�د اع�ت  وس�له ا�شان برای د�گر کشورهای عضو ارسال کند.  طور م�ش

ف   . در صوریت ۲ �ت دو سوم نمایندگان حا�ف به ابقای دستور کنفکه کنفرا�س بنی را�س رای دهد، دستور المل� کار با ا���
اض رو�رو است، به قوت خود با�ت خواهد بود.   �ا دستورهای کار کنفرا�س که با اع�ت

ف ۳ �ت دو سوم آرای نمایندگان حا�ف برر� ب�ش. هر گاە کنفرا�س بنی تر موضو� را (مستقـل از آنچه که المل� کار با ا���
ف آمد) الزم بداند، آن موض�ع در دستور ک ف در بند پ�شنی  المل� کار قرار خواهد گرفت. ار دورە آیت کنفرا�س بنی

 ۱۷مادە 

ف ۱ رئ�س کنفرا�س به ترت�ب از م�ان نمایندگان  گ��ند. سه نا�برئ�س بر� المل� کار �ک رئ�س و سه نا�ب. کنفرا�س بنی
ف ها، کارفرما�ان و کارگران برگ��دە �دولت ف تدو�ن آی المل� کار وظ�فهشوند. کنفرا�س بنی  نامهنی

گ
های م��وط به چگون�

م��وط به آن، هرگاە که الزم بداند،  های خود را بر عهدە دارد و برای مطالعه و برر� هر مسئلهبرگزاری �شست
 دهد. هایی �شک�ل �کم�سیون

ف ۲ �ت �سیب اعضای حا�ف در کنفرا�س بنی حا�ف  ساسنامهاستثنای مواد ا المل� کار نافذ و معت�ب خواهد بود؛ به. رای ا���
�ت این اساس ۱۳های ما� و بودجه مصوب موض�ع مادە ها و اسناد معت�ب و �ا برنامهنامه�ا موافقت نامه که رای ا���

ی را طلب �  کند. ب�ش�ت
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ی معت�ب ی رایشدە کم�ت از نصف شمار نمایندگان حا�ف در �شست باشـد، نت�جه. ا�ر شمار آرای موافق اعالم۳ گ�ی
 نخواهد بود. 

 ۱۸مادە 

ف  کت در کم�سیونالمل� کار �کنفرا�س بنی  های خود، بدون حق رای، دعوت به عمل آورد. تواند از رایزنان فیف برای �ش

 ۱۹مادە 

ف ۱ المل� کار به پذیرش پ�شنهادهای م��وط به هر موض�ع از دستور کار رای موافق دهد، با�د ت��ــــح . هرگاە کنفرا�س بنی
ف پ�شنهادها کدام شکل ز�ر را به خود �کند که این  د: الف) کنوا�سیون بنی ف المل�، ب) توص�هگ�ی المل� (ا�ر آن نامه بنی

 های آن فاقد فور�ت کنوا�سیون است). موض�ع �ا �� از جنبه

ف . در حال حا�ف برای تص��ب کنوا�سیون �ا توص�ه۲ دگان حا�ف المل� کار دو سوم آرای موافق نمایننامه در کنفرا�س بنی
وری است.   �ف

ا�ط اقل��، نامه. هنگام تنظ�م کنوا�سیون �ا توص�ه۳ ای که دامنه شمول آن فرا��ی است، کنفرا�س با�د با مالحظه �ش
 

گ
های الزم و کند، تعد�لهای خا� که بر�ف کشورها را از کشورهای صنعیت متمایز �وضع�ت توسعه و د�گر و�ژ�

 بییف کند. را پ�شمناسب با وضع�ت این کشورها 

ف . دو �سخه از کنوا�سیون �ا توص�ه۴ المل� نامه به امضای رئ�س کنفرا�س و مدیرکل خواهد رس�د. �ک �سخه در دف�ت بنی
کل سازمان ملل متحد قرار �کار با�گایف � د. مدیرکل رونوشت گوا�شود و �سخه د�گر آن در اخت�ار دب�ی شدە گ�ی

 برای هر �ک از کشورهای عضو ارسال خواهد کرد.  نامه را کنوا�سیون �ا توص�ه

 باشد: » کنوا�سیون«. ا�ر موض�ع ۵

 منظور تص��ب و الحاق برای کشورهای عضو فرستادە خواهد شد.  الف) کنوا�سیون به

ف ب) هر کشور عضو متعهد � ا�ط و�ژە ظرف شود ظرف �ک سال از تار�ــــخ پا�ان کنفرا�س بنی المل� کار �ا ا�ر به سبب �ش
ف فرصت تا سقف هجدە ماە، کنوا�سیون را به مقام �ا مقام� صالح برای های ذیک سال م�� نباشد، در نخستنی

 برگرداندن آن به قانون �ا احکام قانویف �سل�م نما�د. 

ف  ج) کشورهای عضو با�د به شدە در خصوص تصم�م های انجامالمل� کار را از اقدامموجب این مادە مدیرکل دف�ت بنی
 صالح در این خصوص آ�اە سازند. های ذیذ شدە از سوی مقام �ا مقاماتخا

ف رس� خود به کنوا�سیون و صالح را کسب �های ذید) کشور عضوی که موافقت مقام کند با�د مدیرکل را از پیوسنت
وری اتخاذ شدە برای اعتبار بخش�دن به مفاد کنوا�سیون آ�اە سازد.   تداب�ی �ف

که در فواصل   صالح نرسد، دولت عضو تعهد د�گری ندارد، مگر آنهای ذیه تص��ب مقام �ا مقامه) هرگاە کنوا�سیون ب
ف � ف و اجرای آنمعییف که شورای حکام تعینی  قواننی

گ
ها در قبال مسائل مط�ح در کنوا�سیون را به مدیرکل کند، چگون�

ف   المل� کار گزارش دهد. دف�ت بنی

ف به کنوا�سیون �ا موجب تاخ�ی در الحاق به آن شدە  در این گزارش با�د عالوە بر توضیح در�ارە مشکالیت که مانع پیوسنت
نامه های جم� �ا از هر راە د�گر مفاد مقاولهگذاری احکام اداری، پ�ماناست، مشخص شود که تا چه حد از ط��ق قانون

 به اجرا گذاشته شدە �ا قرار است به اجرا گذاشته شود. 
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 باشد: » نامهتوص�ه«. ا�ر موض�ع ۶

 اجرای آن را از راە قانوننامه برای همه کشورهای عضو ارسال �الف) توص�ه
گ

گذاری �ا هر راە د�گر شود تا چگون�
 برر� کنند. 

ف ب) هر کشور عضو متعهد � ا�ط و�ژە شود ظرف �ک سال از تار�ــــخ پا�ان کنفرا�س بنی المل� کار �ا چنانچه به سبب �ش
ف فرصت تا سقف هجدە ماە، توص�هنتوان ظرف �ک سال اقد صالح های ذینامه را به مقام �ا به مقامام کرد، در نخستنی
 شکل قانون �ا احکام قانویف درآ�د.  �سل�م کند تا مفاد آن به

ف  ج) کشورهای عضو با�د به شدە در خصوص �سل�م های انجامالمل� کار را از اقدامموجب این مادە مدیرکل دف�ت بنی
صالح در این های ذیصالح و اطالعات م��وط به تصم�م اتخاذ شدە مقام �ا مقامهای ذین به مقام �ا مقامکنوا�سیو 

 خصوص آ�اە سازند. 

ف � ف و اجرای ه) دولت عضو تعهد د�گری ندارد مگر آن که در فواصل معییف که شورای حکام تعینی  قواننی
گ

کند، چگون�
ف ها در قبال مسائل مط�ح در کنوا�سیون آن  المل� کار گزارش دهد. را به مدیرکل دف�ت بنی

ف به کنوا�سیون �ا موجب تاخ�ی در الحاق به آن شدە  در این گزارش عالوە بر توضیح در�ارە مشکالیت که مانع پیوسنت
های جم� �ا از هر راە د�گر مفاد گذاری، احکام اداری، پ�ماناست، با�د مشخص شود که تا چه حد از ط��ق قانون

 شدە �ا قرار است به اجرا گذاشته شود.  سیون به اجرا گذاشتهکنوا�

 های فدرال مقررات ز�ر اعمال خواهد شد: . در خصوص دولت۷

هایی در سطح دولت فدرال نامهها و توص�هالف) ا�ر دولت فدرال �شخ�ص دهد که طبق قانون اسا� با�د کنوا�سیون
 ر کشورهای عضو خواهد بود. اجرا شود، تعهدات دولت فدرال همانند تعهد د�گ

های هایی که دولت فدرال برابر قانون اسا� کشور خود �شخ�ص دهد که دولتنامهها و توص�هب ) در�ارە کنوا�سیون
ند، دولت فدرال: ها با�د در�ارە تمام �ا بخشها �ا کانتونعضو آن �عیف دولت ا�الت  هایی از آن تصم�م گ�ی

ف اسا� دولت. با�د ترتییب دهد که هماهن۱ ها های عضو آن �عیف دولت ا�التگ با قانون اسا� دولت فدرال و قواننی
ف نامهها این کنوا�سیون �ا توص�ه�ا کانتون های المل� کار به مقام �ا مقامها ظرف هجدە ماە از تار�ــــخ پا�ان کنفرا�س بنی

د تا صورت قانویف �ا احکام نافذ و معت�ب به خود ها �سل�م شو ها و کانتونهای متحد اعم از دولت ا�التصالح دولتذی
د.   گ�ی

ی اتخاذ کند تا بر اساس توافق دولت۲ ف مقامات فدرال از �کهای ا�الیت و مح� بر پا�ه �شست. تداب�ی سو های ادواری بنی
 و مقامات دولت

گ
ش دامنه اعتبار کنوا�سیونهای ا�الیت و مح� از د�گر سو هماهن� ها نامهها و توص�ههای الزم برای گس�ت

د.   صورت گ�ی

ها به مقام �ا نامهها و توص�هنامه. کارهای صورت گرفته در خصوص این مادە از اساسنامه را در زمینه �سل�م مقاوله۳
صالح و عنوان مقام ذیها بههای ا�الیت و مح�، همراە با اطالعات م��وط به معر�ف این مقامصالح دولتهای ذیمقام

ف تص ف م�مایت را که آنان در این زمینه اتخاذ کردەن�ی  المل� کار گزارش دهد. اند، به مدیرکل دف�ت بنی

ف �۴ ف و اجرای آن. در فواصل معییف که شورای حکام تعینی  قواننی
گ

ها را در قبال مسائل مط�ح در کند، چگون�
ف ها نپیوستههایی که به آنکنوا�سیون  قانونالمل� گزار اند به مدیرکل دف�ت بنی

گ
گذاری و ش دهد و در این گزارش چگون�

ها توضیح دهد و مشخص های ا�الیت و مح� را در خصوص مسائل مط�ح در کنوا�سیوننحوە عمل فدراسیون و دولت
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های جم� �ا غ�ی مفاد کنوا�سیون را به گذاری، احکام اداری، پ�مانهای قانون�ک از روش سازد که در نظر دارد به کدام
 گذاشته و به آن اعتبار بخشد.   اجرا 

ف �. در فواصل و زمان۵  قانونهای مناسیب که شورای حکام تعنی
گ

های گذاری و نحوە عمل فدراسیون و دولتکند، چگون�
ف ا�الیت و مح� را در قبال مسائل مط�ح در توص�ه المل� کار گزارش دهد و مشخص سازد که در نامه به مدیرکل دف�ت بنی

عالوە در این گزارش با�د ت��ــــح  نامه را به اجرا گذاشته و به آن اعتبـار بخشند. بهاز چه ط��ق مقررات توص�هنظر دارد 
 کنند. نامه چه اصالحایت را پ�شنهاد �شود که برای تص��ب و اجرای توص�ه

ا�� تص��ب کنوا�سیون �ا توص�ه۶ ف دولت. در هیچ �ش ها نبا�د وس�له نقض های عضو به آننامه کنفرا�س �ا پیوسنت
، عرف �ا موافقت ف ا�ط پ�شنامهقواننی ی شود که �ش ها برای نامهشدە در این کنوا�سیون �ا توص�هبییف های نافذ و معت�ب

 کارگران در بردارد. 

 ۲۰مادە 

ف  کل سازمان ملل المل� کار با�د هر کنوا�سیویف را که به تص��ب �مدیرکل دف�ت بنی متحد برساند تا رسد، به اطالع دب�ی
اند، منشور سازمان ملل متحد به ثبت رسد. و� این کنوا�سیون تنها کشورهایی را که به آن پیوسته ۱۰۲برابر مقررات مادە 

د. در�ر�  گ�ی

 ۲۱مادە 

ف . هر کنوا�سیویف که در رای۱ ی نهایی کنفرا�س بنی �ت دو سوم آرای نمایندگان حا�ف را به دست ن�اگ�ی ورد، المل� کار ا���
 اند، درآ�د.  صورت کنوا�سیون اختصا� کشورهای عضوی که با آن موافق تواند به�

ف ۲ ف دولت. مدیرکل دف�ت بنی شود، به اطالع نفع منعقد �های ذیالمل� کار با�د هر کنوا�سیویف را که به این صـورت، بنی
کل ملل سازمان ملل متحد برساند تا برابر مقررات مادە   ور ملل متحد به ثبت برسد. منش ۱۰۲دب�ی

 ۲۲مادە 

ها پیوسته است، به دف�ت هایی را که به آنشدە برای اجرای کنوا�سیونهر عضو موظف است ساالنه کارهای انجام
ف  ف ها با�د مطابق با فرمالمل� کار گزارش دهد. گزارشبنی های مشخـص آن شدە شورای حکام و پاسخ به پرسشهای تعینی

 باشد. 

 ۲۳مادە 

دە . ۱ ف برای او ارسال کردە ۲۲و  ۱۹ای از اطالعات و گزارش اعضا را که مطابق با مفاد مـواد مدیرکل ف�ش اند به نخستنی
ف   المل� کار در آیندە ارائه خواهد کرد. کنفرا�س بنی

کند، ه�ه �این اساسنامه برای مدیرکل ت ۲۲و  ۱۹هایی را که برابر مواد . هر کشور عضو با�د رونوشت اطالعات و گزارش۲
 ارائه دهد. این اساسنامه به سازمان ۳بر اساس مفاد مادە 

گ
ا�ط نمایند�  های واجد �ش

 ۲۴مادە 

ف های حرفههای سازمانشورای حکام این اخت�ار را دارد که شکا�ت المل� کار را که مبیف ای کارگری �ا کارفرمایی به دف�ت بنی
اند، برای دولت طرف شکا�ت ارسال کند و است که به آن پیوستهها از سوی کشورهایی بر عدم رعا�ت کنوا�سیون

 ها شود. خواستار پاسخ مناسب آن دولت به این شکا�ت
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 ۲۵مادە 

شدە برای شورای حکام ها پاسخ نگ��د �ا ا�ر پاسخ ارائههرگاە دولت تحت سوال در ظرف زمایف معقول به شکا�ت
 اسخ را  را برای اطالع عموم منت�ش کند. کنندە نباشد، شورا حق دارد که شکا�ت و پقانع

 

 ۲۶مادە 

ف به آن پیوسته۱ اند) . هر کشور عضو حق دارد از هر عضو د�گری که به نظر او کنوا�سیویف را (که هر دو برابر مواد پ�شنی
ف بخش اجرا ن�طور رضا�تبه  المل� شکا�ت کند. کند، به دف�ت بنی

شدە در ز�ر را فراخواند، ا�ر بییف سیون تحقیق و برر� مطابق با فرآیند پ�ش. شورای حکام حق دارد پ�ش از آنکه کم�۲
 خواستار پاسخ از دولت تحت سوال شود.  ۲۴مناسب �شخ�ص دهد به همان ترت�ب ذکرشدە در مادە 

پاسخ  . هرگاە شورای حکام، ابالغ شکا�ت به دولت تحت سوال را الزم نداند، �ا ا�ر از آن دولت در ظرف زمایف معقول۳
کنندە در�افت نکردە باشد، این حق را دارد که برای برر� شکا�ت و ته�ه گزار�ش از آن کم�سیون تحقیق و برر� را قانع

 فراخواند. 

ف  تواند خود به. شورای حکام �۴ المل� کار این فرآیند را به طور مستقل �ا بر اساس شکا�ت هر نمایندە، در کنفرا�س بنی
 ج��ان اندازد. 

ای در شورای حکام تحت برر� باشد و دولت تحت سوال در شورا نمایندە ۲۶�ا  ۲۵هر گاە موضو� در اجرای مواد . ۵
ف و معر�ف کند. زمان مذا�رات با�ـد پ�شنداشته باشد، این دولت حق دارد نمایندە کت در مذا�رات شورا تعینی تر ای برای �ش

 و در مهلت مناسب به آ�ا� این دولت برسد. 

 ۲۷ە ماد

طور مستق�م  شکاییت در کم�سیون تحقیق در دست برر� باشد، هر کشور عضو که به ۲۶موجب مادە  که به  در صوریت 
مستق�م در آن ذی  نفع باشد، متعهد است اطالعات خود را در�ارە موض�ع شکا�ت در اخت�ار کم�سیون بگذارد. �ا غ�ی

 ۲۸مادە  

های م��وط به شدە، گزار�ش از تحق�قات خود در همه زمینهکا�ت مط�حجانبه شکم�سیون تحقیق �س از برر� همه
موض�ع اختالف همراە با ذکر نت�جه تحق�قات و پ�شنهادهای مناسیب که دولت تحت سوال با�د برای جلب رضا�ت 

د، ته�ه و به مدیرکل ارائه خواهد کرد.   دولت شا� در مهلت مناسب به کار گ�ی

 ۲۹مادە 

ف . مدیرکل ۱ ر�ط در�ارە موض�ع های ذیالمل� کار �س از �سل�م گزارش کم�سیون تحقیق به شورای حکام و دولتدف�ت بنی
 اختالف، آن را برای اطالع عموم منت�ش خواهد کرد. 

ر�ط با�د ظرف سه ماە از در�افت گزارش، موافقت �ا عدم موافقت رس� خود با پ�شنهادهای مندرج های ذی. دولت۲
ف در گزارش ک المل� کار �سل�م کردە و در آن ت��ــــح کنند که در صورت عدم موافقت با این م�سیون را به مدیرکل دف�ت بنی

ف  ی هستند. پ�شنهادها، خواستار ارجاع آن به دیوان بنی  المل� دادگس�ت
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 ۳۰مادە 

کنوا�سیون �ا م��وط به اجرای   ۱۹) از مادە ۱ب (-۷ب ، -۶ب ، -۵شدە در بندهای ا�ر هر عضوی مقررات ت��ــــح
ها را به کار نبندد، د�گر اعضای سازمان حق آن را خواهند داشت که موض�ع را به شورای حکام ارجاع دهند. نامهتوص�ه

شدە را رعا�ت نکردە، موض�ع را به کنفرا�س که شورای حکام �شخ�ص دهد که این عضو مقررات ت��ــــح  در صوریت 
ف   المل� کار گزارش خواهد کرد. بنی

 ۳۱مادە 

ف  ی در�ارە شکا�ترای دیوان بنی  به آن ارجاع شود قط� است.  ۲۹ای که برابر مادە ها �ا هر مسئلهالمل� دادگس�ت

 ۳۲مادە 

ف  ی �دیوان بنی  ها و پ�شنهادهای کم�سیون تحقیق رای دهد. تواند به تای�د اصالح �ا نقض تصم�مالمل� دادگس�ت

 ۳۳مادە 

ف شدە به توص�هبییف پ�شا�ر هر �ک از اعضا در مهلت  المل� های مندرج در گزارش کم�سیون تحقیق �ا رای دیوان بنی
ف اجرای این توص�ه ی اقدام نکند، شورای حکام برای تامنی ف ها �دادگس�ت المل� کار خواستار اتخاذ تواند از کنفرا�س بنی

 ها شود. تداب�ی الزم برای اعمال این توص�ه

 ۳۴مادە 

های کم�سیون این حـق را دارد که شورای حکام را از تداب�ی اتخاذ کردە الزم برای انطباق خود با توص�هدولت خا� هموارە 
ف  ی آ�اە سازد و �تحقیق �ا دیوان بنی تواند از شورای حکام بخواهد برای اثبات درسیت ادعای خود در المل� دادگس�ت

 خصوص رفع اختالف کم�سیون تحقیق را فراخواند. 

شود و ا�ر گزارش کم�سیون تحقیق �ا رای به اجرا گذاشته � ۳۲، ۳۱، ۲۹، ۲۸، ۲۷ت مفاد مندرج در مواد در این صور 
ف  ی به نفع دولت متخلف باشد، شورای حکام با�د یب دیوان بنی درنگ دستور توقف تصم�مات اتخاذ شدە المل� دادگس�ت
 را صادر کند.  ۳۳برابر مادە 

 فصل سوم : مقررات همگایف 
 ۳۵مادە 

ف . کشورهای عضو برابر مقـررات این اساسنامه متعهد �۱ ف شوند که در �زمنی المل� های وا�سته به خود که روابط بنی
ف آن ف در �زمنی اند به اجرا ها پیوستههایی را که به آنهای تحت ق�موم�ت خود، مفاد کنوا�سیونها را بر عهدە دارند و ن�ی

ف ر کنوا�سیون در حوزە صالح�ت خاص مقامشدە دبگذارند، مگر آنکه مسائل مط�ح ا�ط های آن �زمنی ها باشد، �ا �ش
ایت در که تطبیق مفاد مقاوله  مح� اجرای کنوا�سیون را ناممکن سازد و �ا آن ا�ط مح� منوط به اعمال تغی�ی نامه با �ش

 آن باشد. 

ف مکن � اعالم�هت��ن زمان مپیوندد، با�د در کوتاە. هر کشور عضو که به کنوا�سیویف �۲ المل� کار ای مدیرکل دف�ت بنی
ف  ان تعهد خود به اجرای مفاد کنوا�سیون در این �زمنی ف ف  ها بهرا از م�ی ز�ر آمدە است  ۵، ۴هایی که در بندهای جز �زمنی

 آ�اە سازد و همه اطالعات م��وط به اجرای کنوا�سیون را برای مدیرکل گزارش کند. 
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، اعالم�ه خود را به مدیرکل �سل�م کردە باشـد، برابر مفاد کنوا�سیون �موجب بن . هر عضو که به۳ ف تواند در د پ�شنی
ف با ارسال اعالم�ه جد�د، مفاد همه اعالم�هدورە ف های معنی ف را تغی�ی دادە و موقع�ت کنویف �زمنی های �ادشدە های پ�شنی

ح دهد.   در بند پ�ش را �ش

ف وا�سته باشد، کشور مسئول های ذیدر حوزە خاص مقامشدە در کنوا�سیون . هرگاە مسائل مط�ح۴ صالح �زمنی
ف  ف با�د در کوتاەروابط بنی ف �اد شدە ارسال کند تا این المل� این �زمنی ت��ن مدت ممکن، کنوا�سیون را برای دولت �زمنی

فقت دولت این تواند با موادولت به آن صورت قانون �ا صورت احکا� از ن�ع قانون بخشد. سپس دولت عضو �
ف � اعالم�ه  ای پذیرش تعهدات کنوا�سیون را به اطالع مدیرکل برساند. �زمنی

ف ۵  المل� کار ارسال خواهد شد: . اعالم�ه پذیرش تعهدات کنوا�سیون به دو صورت ز�ر برای مدیرکل دف�ت بنی

ک �   الف) از سوی دولت �ا مقام مسئول دو �ا چند کشور عضو سازمان  زمییف را بر عهدە دارند. که ادارە مش�ت

ف  ، مسئول�ت ادارە �زمییف  المل� که بهب) هر مقام بنی موجب مقررات منشور ملل متحد �ا د�گر مقررات نافذ و معت�ب
 را بر عهدە دارد. 

ف ذی ۵، ۴. اعالم�ه پذیرش مفاد کنوا�سیون برابر بندهای ۶ ندە شود، با�د در�رگ�ی ر�ط صادر �این مادە که از سوی �زمنی
که نامه سازمان اعالم پایبندی به تعهدات ز�ر باشد: تعهدات نا�ش از مفاد کنوا�سیون و تعهدات نا�ش از مفاد اساس

ف شامل �های پذیرفتهکنوا�سیون وری در مفاد کنوا�سیون برای شود؛ در اعالم�ه پذیرش �شدە را ن�ی ات �ف توان به تغی�ی
ا�ط مح� اشارە کرد.   انطباق آن با �ش

ف ۷ های تواند در دورەکند، �این مادە اعالم�ه پذیرش را صادر � ۵، ۴المل� که موجب بندهای. هر عضو �ا مقام بنی
ف ذی ف و برابر مفاد کنوا�سیون با ارسال اعالم�ه جد�د از سوی �زمنی ف را تغی�ی دهد �ا ر�ط، مفاد اعالم�همعنی های پ�شنی

 ش هر کنوا�سیویف اعالم کند. ان�اف خود را از تعهدات نا�ش از پذیر 

ف �ادشدە در بندهای ۸ این مادە پذیرفته �شود، عضو �ا اعضا و �ا مقام  ۵�ا  ۴. هرگاە تعهدات کنوا�سیون از سوی �زمنی
ف   قانونالمل� ذیبنی

گ
ف �اد شدە در�ارە موض�عر�ط گزار�ش از چگون� های مط�ح در کنوا�سیون برای گذاری و عرف �زمنی

ف مدیرکل دف�ت   المل� کار ارسال خواهد کرد. بنی

ف به آن شدە  ف به کنوا�سیون �ا موجب تاخ�ی در پیوسنت این گزارش با�د عالوە بر توضیح در�ارە مشکالیت که مانع پیوسنت
های جم� �ا از هر راە د�گر مفاد کنوا�سیون گذاری، احکام اداری، پ�ماناست، مشخص سازد که تا چه حد از ط��ق قانون

 را گذاشته �ا قرار است به اجرا گذارد. را به اج

 ۳۶مادە 

ف اصالح اساس المل� کار برسد و از تای�د دو سوم اعضای نامه که به تص��ب دو سوم اعضای حا�ف در کنفرا�س بنی
بگذرد، نامه این اساس ۷از مادە  ۳ت��ن کشورهای صنعیت برابر با مقررات بند عضو از دە عضو مهم ۵سازمان و از جمله 

 قط� و نافذ و معت�ب خواهد بود. 

 ۳۷مادە 

ف نامهنامه �ا موافقت. مسئله �ا اختالف در تفس�ی این اساس۱ ف اعضا به رای دیوان بنی المل� های بعدی منعقد شدە بنی
ی گذاشته خواهد شد.   دادگس�ت
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نهاد داوری برای حل ��ــــع هر مسئله  این مادە، شورای حکام این حق را دارد که �ک ۱. عالوە بر تمه�د ذکرشدە در بند ۲
نامه قابل ارجاع به نامه که از سوی شورای حکام �ا بر اساس مفاد همان موافقت�ا مشکل م��وط به تفس�ی هر موافقت

ف  ف نامهدادگاە است، ا�جاد کند و آینی المل� کار بگذراند. احکام �ا آرای های م��وط به آن را ته�ه و از تص��ب کنفرا�س بنی
ف شوریت دادگاەم ی نافذ و معت�ب خواهد های ا�جاد شدە بر اساس این بند هم چون احکام و آرای دیوان بنی المل� دادگس�ت

ف بود. رای این دادگاە  المل� کار به اطالع اعضا خواهد رس�د. ها برای اظهارنظر در کنفرا�س بنی

 ۳۸مادە 

ف ۳ ای ها و تاس�س نهادهای منطقهتواند به برگزاری کنفرا�س� �ایب به اهداف خود المل� کار برای دست. سازمان بنی
 اقدام کند. 

ف ۴  برگزاری کنفرا�سنامه. شورای حکام وظ�فه تدو�ن آینی
گ

ای را برای تص��ب های منطقههای اخت�ارات، وظا�ف و چگون�
ف   المل� کار ارائه خواهد داد. به کنفرا�س بنی

 فصل چهارم : مقررات متفرقه
 

 ۳۹مادە 

 وضع�ت حقو�ت سازمان: 

ف   اهل�ت در موارد ز�ر خواهد داشت: سازمان بنی
�
 المل� كار شخص�ت كامل حقو�ت و خصوصا

 انعقاد قرارداد.  -الف

 مال��ت و م�ف و وا�ذاری منقول و غ�ی منقول.  -ب

.  -ج  دادخوا� و تعق�ب قانویف

 ۴۰مادە 

 ها: امت�ازات و مصون�ت

ف  -۱ ف هر �ک از ازات و مصون�تالمل� كار از امت�سازمان بنی هایی كه برای انجام و ن�ل به مقاصدش الزم است در �زمنی
 اعضای خود برخوردار خواهد شد. 

 در كنفرا�س، اعضای شورای حکام و مدیرکل و مقامهیئت -۲
گ

ف از امت�ازات و مصون�تهای نمایند� هایی كه های دف�ت ن�ی
 ازمان الزم است، برخوردار خواهند بود. برای انجام مستقل وظا�ف خود در ارتباط با س

د، در موافقتاین مزا�ا و مصون�ت-۳ ای توسط سازمان نامه جدا�انهها با این هدف كه مورد قبول کشورهای عضو قرار گ�ی
 ته�ه و تع��ف خواهد شد. 
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 کار حقوق مورد در المللیبین ھایپیمان
 

ف پ�مان ف تص��ب اولنی ف های بنی گردد. در سال المل� کار بر�المل� در ارتباط با موض�ع کار به پ�ش از �شک�ل سازمان بنی
ف  در کنفرا�س برن دو پ�مان، ۱۹۰۶ تعد�ل کار شبانه زنان در صنایع و عدم استفادە از مادە س� فسفر سف�د در ساخنت

�ت، راە را برای تص��ب پ�مان ف ک�ب  المل� در زمینه حقوق کار گشود. های بنی

ف  ف  ۲۰۱۹تا سال ۱۹۱۹المل� کار از زمان �شک�ل خود در سال سازمان بنی المل� کار که سا� �ک بار توسط کنفرا�س بنی
نامه برای تنظ�م روابط حا�م توص�ه ۲۰۵کنوا�سیون و   ۱۸۹دهد، مجموعا در ژنو و در مقر این سازمان �شک�ل جلسه �

ف  بر مح�ط کار  ف حداقل مع�ارها و استانداردها در زمینه حقوق بن�ادی کار در سطح بنی المل�، تدو�ن و و مشخص ساخنت
 تص��ب کردە است. 

ف ها پ�ماننامهها �ا مقاولهکنوا�سیون رسند و سپس برای المل� هستند که ابتدا توسط کنفرا�س به تص��ب �هایی بنی
های ها از سوی هر �ک از دولتشوند. تص��ب کنوا�سیونقرار دادە �تصدیق و تص��ب در اخت�ار کشورهای عضو 

ا�ط مط�ح شدە در عضو، موجب ا�جاد وظا�ف قانویف برای امضا�نندە شدە و آن دولت را موظف به اجرای �ش
در سطح ها نداشته و تنها دستورالعمل و راهنمای کار نامه ها ن�از به تص��ب از سوی دولتکند. توص�هکنوا�سیون �

 م� هستند و به لحاظ قانویف تعهدآور ن�ستند. 

های �س نامهاند. توص�هنامه �س گرفته شدەتوص�ه ۳۶اند، نامه که تا�نون به تص��ب رس�دەتوص�ه ۲۰۵از مجم�ع 
که   هایی نامهبه تص��ب رس�دە بودند. هیچ �ک از توص�ه ۱۹۵۳هایی هستند که تا سال نامهتوص�ه ۹۶شدە جزو گرفته

 اند. به بعد تص��ب شدند، تا�نون �س گرفته �شدە ۱۹۵۳از سال 

ف تعدادی از کنوا�سیون م��وط  ۴۶و  ۳۱های شمارە شدە در طول سال�ان گذشته از جمله کنوا�سیونهای تص��بهمچننی
کار در کارهای که به ترت�ب م��وط به کاهش ساعات    ۶۶، ۶۱، ۵۱به ساعت کار کارگران معدن و کنوا�سیون های شمارە 

ها اجرایی بودند، �س از سال۱۹۳۹و  ۱۹۳۷و ۱۹۳۶های عمو�، صنایع �سا�ب و مهاجرت برای استخدام، مصوب سال
 �س گرفته شدند.  ۲۰۰۰�شدە و در سال 

 

 کنوا�سیون  ۱۸۹کنوا�سیون از   ۱۳ایران؛ پذیرش 
ند، دولتکنوا�سیویف که در سطح جهایف مورد اجرا قرار �  ۱۸۹از  های گذشته تنها های مختلف ایران در � سالگ�ی
ح ز�ر مورد تص��ب قرار دادە  ۱۳  اند. کنوا�سیون را به �ش

 (شمارە   -
گ

 ۱۹۲۱سال تص��ب:  -) ۱۴کنوا�سیون تعط�الت هفت�
احت بخش دارد کارگران شاغل در این کنوا�سیون مقرر � های مختلف صنعیت در هر هفته با�د از حداقل �ک روز اس�ت

ان ساعت کار پذیرفته ف ف م�ی ف برخوردار باشند. همچننی ساعت در هفته  ۴۸روز کاری هشت ساعته �ا  ۶شدە در هفته ن�ی
 است. 

 . اند کشور آن را به تص��ب رساندە  ۱۱۷توسط ایران پذیرفته شدە است.  ۱۹۷۲این کنوا�سیون در سال 
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 ۱۹۲۵) سال تص��ب: ۱۹کنوا�سیون برابری رفتار در زمینه حوادث نا�ش از کار (شمارە -
ف دارد هر �ک از دولتاین کنوا�سیون مقرر � المل� کار با�د �سه�الت الزم برای اتباع کشورهای های عضو سازمان بنی

با�ست اند فراهم سازد. این �سه�الت �هد�گر عضو را که در اثر حوادث نا�ش از کار در قلمرو آن کشور آس�ب د�د 
 مشابه �سه�الیت باشد که آن کشورها برای اتباع خود قائل هستند. 

 اند. کشور آن را به تص��ب رساندە  ۱۲۰توسط دولت ایران پذیرفته شدە است و تا�نون  ۱۹۷۲این کنوا�سیون در سال 

 ۱۹۳۰) سال تص��ب: ۲۹کنوا�سیون کار اجباری (شمارە -
ف اس مفاد این کنوا�سیون هر �ک از دولتبر اس ت��ن زمان ممکن المل� کار موظف است در کوتاەهای عضو سازمان بنی

ف مشخص » کار اجباری«را متوقف کنند. کنوا�سیون ضمن تع��ف جامع » کار اجباری«استفادە از  موارد استثنا را ن�ی
 کند. �

 اند. کشور آن را به تص��ب رساندە  ۱۶۵ە است و توسط ایران پذیرفته شد ۱۹۵۷این کنوا�سیون در سال 

 ۱۹۴۹) سال تص��ب: ۹۵کنوا�سیون حفاظت از دستمزد (شمارە -
ف وظا�ف دولت» دستمزد«این کنوا�سیون ضمن تع��ف دقیق کلمه  کند که دستمزد های عضو تا��د �و مشخص ساخنت

 از ط��ق ارائه ک��ن، سفته و... ممن�ع است. » دستمزد«با�د به پول رایج و قانویف کشور پرداخت شدە و پرداخت 

 اند. کشور آن را به تص��ب رساندە  ۹۶توسط ایران پذیرفته شدە است و  ۱۹۷۲این کنوا�سیون در سال 

 ۱۹۵۱) سال تص��ب: ۱۰۰کنوا�سیون برابری دستمزدها (شمارە -
شامل پا�ه حقوق، حداقل » برابری دستمزدها«کند که تا��د �» برابری دستمزدها«این کنوا�سیون در تع��ف عبارت 

نقدی توسط کارفرما �دستمزد و �ا درآمدهای اضا�ف مانند پرداخت مستق�م نقدی و غ�ی ف های مستق�م �ا غ�ی شود. همچننی
یت با�د از حقوق مساوی بدون هیچ گونه تبع�ض جنسی» ارزش برابر«دارد که کارگران زن و مرد برای انجام کار با مقرر �

 برخوردار باشند. 

 اند. کشور آن را به تص��ب رساندە  ۱۶۱توسط ایران پذیرفته شدە است و  ۱۹۷۲این کنوا�سیون در سال 

 ۱۹۵۵) سال تص��ب: ۱۰۴های ک�فری، کارگران بو� (شمارە کنوا�سیون لغو مجازات-
 دارد. شود، ترتیبایت را مقرر �این کنوا�سیون در ارتباط با لغو مجازات های ک�فری که شامل کارگران بو� �

 اند. کشور آن را به تص��ب رساندە  ۲۶توسط ایران پذیرفته شدە است و  ۱۹۵۹این کنوا�سیون در سال 

 

 ۱۹۵۷) سال تص��ب: ۱۰۵کنوا�سیون لغو کار اجباری (شمارە -
ی از هر گونه کار اجباری به عنوان اجبار س�ا� �ا تعل�م و ت��ییت و �ا استفادە از آن به  این کنوا�سیون خواهان جلوگ�ی

 ها است. شدە توسط دولتعنوان تنب�ه جهت پذیرش و ب�ان نظرات س�ا� و ا�دئولوژ�ک تحم�ل

 کشور آن را به تص��ب رساندە اند.   ۱۶۳توسط ایران پذیرفته شدە است. در مجم�ع  ۱۹۵۹این کنوا�سیون در سال 
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، [بازرگایف و ادار -
گ

احت هفت�   ۱۹۵۷) سال تص��ب: ۱۰۶ات] ( شمارە کنوا�سیون اس�ت
ف این گونه مرا�ز با�د در های بازرگایف و اداری مقرر �بخش مشخص این کنوا�سیون ضمن تع��ف دارد که مستخدمنی

 آن را ب�ان � ۲۴طول هفته حداقل از 
گ

ا�ط و چگون� ف �ش احت برخوردار باشند. همچننی  کند. ساعت اس�ت

 کشور آن را به تص��ب رساندە اند.   ۱۶۳توسط ایران پذیرفته شدە است.  ۱۹۵۹این کنوا�سیون در سال 

  ۱۹۵۸) سال تص��ب: ۱۰۸کنوا�سیون کارت ه��ت در�انوردان (شمارە -
ه��ت و�ژە برای در�انوردان هستند. این کنوا�سیون  های عضو موظف به صدور کارتبر اساس این کنوا�سیون دولت

 سازد. ه��ت در�انوردان ذکر شود، مشخص � رد و اطالعایت را که با�د در کارتموا

 کشور آن را به تص��ب رساندە اند.   ۶۴توسط ایران پذیرفته شدە است.  ۱۹۶۷این کنوا�سیون در سال 

  ۱۹۵۸) سال تص��ب: ۱۱۱کنوا�سیون تبع�ض در زمینه کار و شغل (شمارە -
بن�ادی کار است و اعمال هر گونه تبع�ض بر اساس نژاد، رنگ، جنس�ت، عقا�د  این کنوا�سیون جزو اصول و حقوق

 کند. های م� �ا اجتما� را در زمینه های استخدام و شغل ممن�ع �س�ا�، ر�شه

 اند. کشور آن را به تص��ب رساندە  ۱۶۱توسط ایران پذیرفته شدە است.  ۱۹۶۴این کنوا�سیون در سال 

 ۱۹۶۴) سال تص��ب: ۱۲۲دام (شمارە کنوا�سیون س�است استخ-
، برآوردە 

گ
ف اهدا�ف چون �عت بخش�دن به رشد اقتصادی و توسعه، باالبردن سطح زند� کنوا�سیون با در نظر داشنت

وی کار و فائق آمدن بر ب�کاری، دولت  ف احت�اجات ن�ی سازد که به عنوان �ک هدف ک�، های عضو را موظف �ساخنت
های های فوق با�د هدفتق��ت استخدام آزادانه و سازندە، طرا� و دنبال کنند. س�است س�است فعا� را در جهت

ف کند.   ز�ر را تامنی

جا که ممکن است کاری به لحاظ اقتصادی سودمند.  ا�جاد شغل برای همه کسایف که در جستجوی کار هستند و تا آن
 ی شغ� برای همه کارگران به شکل مساوی. هاآزادی انتخاب شغل و برخورداری کامل و بدون تبع�ض از فرصت

 اند. کشور آن را به تص��ب رساندە  ۹۵توسط ایران پذیرفته شدە است و  ۱۹۷۲این کنوا�سیون در سال 

  ۱۹۹۹) سال تص��ب: ۱۸۲کنوا�سیون بدت��ن انواع کار کودکان (شمارە -
م را جهت ممنوع�ت و حذف بدت��ن اشکال کار های عضو با�د اقدامات فوری و الز بر اساس این کنوا�سیون تما� دولت

شود. کنوا�سیون، سال اطالق � ۱۸کودکان به صورت اضطراری به کار بندند. طبق این کنوا�سیون کودک به افراد ز�ر 
ف معر�ف �  کند: بدت��ن انواع کار کودکان را چننی

 از قب�ل فروش و داد و ستد  -
گ

 و �ا اعمال شب�ه به برد�
گ

 به خاطر قرض، رعییت و کار اجباری   هر گونه برد�
گ

کودکان، بند�
ی  های نظا�. از جمله به کار گرفته شدن اجباری کودکان برای استفادە در درگ�ی

ف کودکان جهت روسپ�گری، ته�ه ف�لم - های های پورنوگرا�ف و �ا نما�شاستفادە، فراهم کردن و �ا عرضه داشنت
 پورنوگراف�ک. 
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ف کودکان جهت فعال�ت - مجاز به و�ژە برای ته�ه و داد و ستد استفادە، فراهم کردن و �ا عرضه داشنت وع و غ�ی های نام�ش
 مواد مخدر. 

ا�� که انجام �  - ند به سالمت بهداشیت و �ا اخال�ت کودکان آس�ب رساند. کارهایی که به خاطر طب�عت و �ا �ش  گ�ی

 اند. کشور آن را به تص��ب رساندە  ۱۵۳ایران پذیرفته شدە است. توسط  ۲۰۰۲این کنوا�سیون در سال 

 ۱۹۷۵) سال تص��ب: ۱۴۲کنوا�سیون توسعه منابع ا�سایف (شمارە -
ف ها و برنامههای عضو با�د س�استبراساس این کنوا�سیون تما� دولت هایی هماهنگ به منظور �ش��ق و توانمند ساخنت
های خود را برای انجام کار در ها ظرف�تر ن�ع تبع�ض اتخاذ و تدو�ن کنند تا ا�سانهمه مردم، بر پا�ه برابری و بدون ه

 راستای کسب منافع ب�ش�ت و مطابق با م�ل خ��ش، با توجه به ن�ازهای جامعه توسعه دادە و مورد استفادە قرار دهند. 

 اند. را به تص��ب رساندەکشور آن   ۶۸توسط ایران پذیرفته شدە است. تا�نون  ۲۰۰۷این کنوا�سیون در سال 

 گرایی جانبهکنوا�سیون سه
ف این کشور را به کنوا�سیون شمارە  ۲۰۱۷کنوا�سیون، ه�ات دولت ایران در سال   ۱۳عالوە بر این   ۱۴۴م�الدی پیوسنت

ف ایر جانبهموسوم به کنوا�سیون سه ان به این گرایی مورد تص��ب قرار داد و برای تای�د نهایی به مجلس ارسال کرد. پیوسنت
ف به تص��ب ف دل�ل ایران در م�انه راە پیوسنت  ۱۴۴نامه کنوا�سیون هنوز از سوی مجلس ایران تای�د �شدە است؛ به همنی

 قرار دارد. 

م�ان » رایزیف کارآمد«گرایی �عیف فراهم کردن امکانات جانبهسازمان جهایف کار، �سه�ل سه ۱۴۴موض�ع کنوا�سیون 
کند که کارکنان و کارفرما�ان با�د در رایزیف نامه ت��ــــح �و کارکنان است. مادە سوم این مقاولهنمایندگان دولت، کارفرما 

 سهم و جا�گاە برابری داشته باشند. 

 هاچهار حق بن�ادین کار در پرتو کنوا�سیون
ندە آزادی تبع آن  دارند و بهای اند، اهم�ت و�ژە های اسا� ا�سانحقوق بن�ادین کار از آن جهت که در�رگ�ی

ف برای تما� کشورها فارغ از تص��ب در سطح م� الزمکنوا�سیون ها که االجرا هستند. این کنوا�سیونهای م��وطه ن�ی
 اند از:  شوند، عبارتبندی �دستور طبقه ۴مورد و  ۸در 

 )۱۰۵و  ۲۹های . لغو کار اجباری (شمارە۱
 )۱۱۱و  ۱۰۰های . �ساوی مزد و منع تبع�ض (شمارە۲
 )۹۸و  ۸۷های جم� (شمارە. آزادی انجمن و مذا�رە دسته۳
 )۱۸۲و  ۱۳۸های . سن کار و ممنوع�ت کار کودک (شمارە۴

 اند از:  ها پیوسته که عبارتمورد از آن ۵ایران تا�نون تنها به  

 ـ کار اجباری ۲۹. کنوا�سیون شمارە ۱
 اجباریـ منع کار  ۱۰۵. کنوا�سیون شمارە ۲
 ـ تبع�ض در اشتغال و استخدام  ۱۱۱. کنوا�سیون شمارە ۳
 ـ �ساوی مزد ۱۰۰. کنوا�سیون شمارە ۴
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 ـ ممنوع�ت کار کودک ۱۸۲. کنوا�سیون شمارە ۵

 های مه� که ایران تص��ب نکردە استکنوا�سیون
کنوا�سیون پ�ش از   ۱۱اند، ەکنوا�سیویف که تا�نون از ط��ق مجاری قانویف در ایران به تص��ب رس�د  ۱۳از مجم�ع 

توسعه منابع «و کنوا�سیون » بدت��ن انواع کار کودکان«انقالب به تص��ب رس�دە و جمهوری اسال� تنها کنوا�سیون 
 را به تص��ب رساندە است. » ا�سایف 

ف   ۱۱از  ند و بعد از آن ابه تص��ب رس�دە ۱۹۷۲کنوا�سیون در سال   ۵شدە پ�ش از انقالب، المل� تص��بکنوا�سیون بنی
 هیچ کنوا�سیویف تا مقطع انقالب توسط رژ�م شاە پذیرفته �شد. 

ف هایی که کنوا�سیوندولت ف م� و دهند، ملزم به رعا�ت مفاد آنالمل� را مورد تص��ب قرار �های بنی ها، تغی�ی قواننی
ف ها با کنوا�سیونانطباق آن  المل� هستند. های بنی

و کنوا�سیون حق  ۱۹۴۸) مصوب ۸۷�ایب (ها(سند�کاها) و حما�ت از حق �شکل و سازمانآزادی انجمن کنوا�سیون
نه در زمان شاە و نه در زمان جمهوری اسال� به  ۱۹۴۹) مصوب ۹۸جم� کار (�ایب و قراردادهای دسته�شکل و سازمان
 اند. تص��ب نرس�دە

ف  آیند، کل�ه کشورهای عضو سازمان حساب �ای بهپا�ه از آنجا که این دو کنوا�سیون جزو حقوق اول�ه کار و قواننی
ف  توان از ط��ق ها را اجرا نکند، �ها هستند. چنانچه دولیت مفاد این کنوا�سیونالمل� کار موظف به اجرای آنبنی

ف های کارگری و �ا کنفدراسیوناتحاد�ه ف های بنی  المل� کار اقامه دعوی کرد. المل� کارگری نزد کنفرا�س بنی
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ف  - ، نگا� به سازمان بنی  ۱۳۸۸المل� کار؛ نقض حقوق بن�ادین کار در ایران، ای�ج مصدا�ت
ف وب -  )  www.ilo.org ( المل� کار سا�ت سازمان بنی

http://www.ilo.org/
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