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 االتفاقية الخاصة بممثلي العمال

 ( الخاصة بتوفير الحماية والتسهيالت لممثلي العمال في المؤسسة135االتفاقية )رقم 

 اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية

 ، في دورته السادسة والخمسين1971حزيران/يونيه  23في 

 8، وفقا ألحكام المادة 1973حزيران/يونيه  30تاريخ بدء النفاذ: 

 إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

حزيران/يونيه  2وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي االنعقاد في جنيف، وانعقد فيها في دورته السادسة والخمسين يوم 

1971، 

، التي تنص علي حماية العمال من أية أعمال 1949حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية لعام وإذ يضع في اعتباره أحكام اتفاقية 

 تمييزية علي صعيد استخدامهم تستهدف المساس بحريتهم النقابية،

 وإذ يري أن من المستوصب وضع أحكام تكميلية بشأن ممثلي العمال،

وع توفير الحماية والتسهيالت لممثلي العمال في المؤسسة، وهو موضوع وقد استقر رأيه علي اعتماد مقترحات معينة تتصل بموض

 البند الخامس من جدول أعمال الدورة،

 ولما كان قد قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،

الية التي ستدعي يعتمد، في هذا اليوم الثالث والعشرين من شهر حزيران/يونيه عام ألف وتسعمائة وواحد وسبعين، االتفاقية الت

 :"1971"االتفاقية الخاصة بممثلي العمال لعام 

 1المادة 

توفر لممثلي العمال في المؤسسة حماية فعالة من أية تدابير يمكن أن تنزل بهم الضرر، بما في ذلك الفصل، ويكون سببها صفتهم أو 

نقابية، طالما ظلوا في تصرفاتهم يلتزمون القوانين أو أنشطتهم كممثلين للعمال، أو عضويتهم النقابية، أو مشاركتهم في أنشطة 

 .االتفاقات الجماعية القائمة أو غيرها من الترتيبات المشتركة المتفق عليها

 

 2المادة 

 .يمنح ممثلو العمال من التسهيالت، في المؤسسة، ما يسمح لهم بأداء مهامهم بصورة سريعة وفعالة .1

لخصوص، خصائص نظام العالقات الصناعية في البلد واحتياجات المؤسسة المعنية وحجمها وتؤخذ في االعتبار، في هذا ا .2

 .وقدراتها

 .ال ينبغي أن يكون في منح التسهيالت المذكورة ما يوهن من فعالية سير العمل في المؤسسة المعنية .3

 

 3المادة 

تعترف لهم القوانين أو الممارسة الوطنية بهذه الصفة، سواء  في مصطلح هذه االتفاقية، تعني عبارة "ممثلي العمال" األشخاص الذين

 :كانوا

 )أ( ممثلين نقابيين، أي ممثلين معينين أو منتخبين من قبل النقابات أو من قبل أعضاء هذه النقابات، أو

أو االتفاقات الجماعية، وال )ب( ممثلين منتخبين، أي ممثلين انتخبهم عمال المؤسسة بحرية طبقا ألحكام القوانين واللوائح الوطنية 

 .تمتد مهامهم إلي أنشطة يعترف في البلد المعني بأنها من اختصاص النقابات دون سواها

 

 4المادة 

لي يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية، أو االتفاقات الجماعية، أو القرارات التحكيمية، أو األحكام القضائية، أن تحدد نوع أو أنواع ممث

 .ين يتمتعون بحق الحصول علي الحماية والتسهيالت المنصوص عليها في هذه االتفاقيةالعمال الذ

 

 5المادة 

حين يوجد في المؤسسة الواحدة، في آن واحد، ممثلون نقابيون وممثلون منتخبون، يكون من الواجب، حيثما كان ذلك ضروريا، أن 

تخبين إلضعاف موقف النقابات المعنية أو ممثليها وتشجيع التعاون في تتخذ تدابير مناسبة تكفل عدم استخدام وجود الممثلين المن

 .جميع المسائل ذات الصلة بين الممثلين المنتخبين من جهة وبين النقابات المعنية وممثليها من جهة أخري
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 بممثلي العمال االتفاقية الخاصة

 6المادة 

تفاقات الجماعية، أو بأية صورة أخري يمكن وضع أحكام هذه االتفاقية موضع التطبيق من خالل القوانين أو اللوائح الوطنية أو اال

 .تتفق مع الممارسة المحلية

 7المادة 

 .توجه صكوك التصديق الرسمية لهذه االتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم يتسجيلها

 8المادة 

 .تصديقهم لها لدي المدير العامال تلزم هذه االتفاقية إال أعضاء منظمة العمل الدولية الذين تم تسجيل صكوك  .1

 .ويبدأ نفاذها بعد اثني عشر شهرا من التاريخ الذي يكون قد تم فيه تسجيل المدير العام لصكي تصديق عضوين .2

 .وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذه االتفاقية إزاء كل عضو بعد اثني عشر شهرا من التاريخ الذي تم فيه تسجيل صك تصديقه .3

 

 9المادة 

عضو صدق هذه االتفاقية أن ينسحب منها لدي انقضاء عشر سنوات علي وضعها موضع النفاذ، وذلك بوثيقة توجه إلي المدير ألي  .1

 .العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها، وال يسري مفعول هذا االنسحاب إال بعد سنة من تاريخ تسجيله

لسنة التي تلي انقضاء فترة السنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة، حق كل عضو صدق هذه االتفاقية ولم يمارس، خالل ا .2

االنسحاب الذي تنص عليه هذه المادة، يظل مرتبطا بها لفترة عشر سنوات أخري، وبعد ذلك يجوز االنسحاب من هذه االتفاقية لدي 

 .انقضاء كل فترة عشر سنوات أخري، بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة

 

 10المادة 

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإشعار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بجميع صكوك التصديق ووثائق االنسحاب التي  .1

 .يوجهها إليه أعضاء المنظمة

ظر أعضاء المنظمة علي المدير العام، حين يقوم بإشعار أعضاء المنظمة بتسجيل صك التصديق الثاني الموجه إليه، أن يسترعي ن .2

 .إلي التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه االتفاقية

 11المادة 

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإيداع األمين العام لألمم المتحدة بيانات كاملة عن جميع صكوك التصديق ووثائق االنسحاب 

 .من ميثاق األمم المتحدة 102بتسجيلها وفقا ألحكام المادة  التي قام بتسجيلها وفقا للمواد السابقة، كيما يقوم هذا األخير

 

 12المادة 

يقوم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، كلما رأي ذلك ضروريا، بتقديم تقرير إلي المؤتمر العام حول سير تطبيق هذه االتفاقية، كما 

 .نقيحها كليا أو جزئيايدرس مسألة ضرورة أو عدم ضرورة إدراج بند في جدول أعمال المؤتمر حول ت

 

 13المادة 

 :إذا حدث أن اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تنطوي علي تنقيح كلي أو جزئي، وما لم تنص االتفاقية الجديدة علي خالف ذلك .1

 9)أ( يستتبع تصديق أي عضو لالتفاقية الجديدة المنطوية علي التنقيح، بمجرد قيام هذا التصديق، وبصرف النظر عن أحكام المادة 

 أعاله، انسحابه الفوري من هذه االتفاقية، إذا، ومتي، أصبحت االتفاقية الجديدة المنطوية علي التنقيح نافذة المفعول،

 .بارا من بدء نفاذ االتفاقية الجديدة المنطوية علي التنقيح، غير متاحة للتصديق من قبل األعضاء)ب( تصبح هذه االتفاقية، اعت

تظل هذه االتفاقية علي أية حال، بشكلها ومضمونها الراهنين، نافذة المفعول إزاء األعضاء الذين صدقوها ولكنهم لم يصدقوا  .2

 .االتفاقية المنطوية علي التنقيح

 14المادة 

 .النصان اإلنكليزي والفرنسي لهذه االتفاقية متساويين في الحجية يكون

النص الوارد أعاله هو النص الرسمي لالتفاقية التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية وفقا لألصول في دورته السادسة 

 .1971حزيران/يونيه والخمسين المنعقدة في جنيف والتي أعلن اختتامها في اليوم الثالث والعشرين من 

 .1971اليوم، الثالثين من حزيران/يونيه  وإثباتا لذلك، ذيلناه بتواقيعنا في هذا

_______________________ 
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