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 االتفاقيات والربوتوكوالت األساسية )النواة الصلبة( التي تعد اململكة 

املغربية طرفا فيها أو يف طور املصادقة عليها أو االنضامم إليها

::.أوال .::



الصكوك الدولية

الدخول حيز 

التنفيذ عىل 

املستوى 

الدويل

تاريخ 

التوقيع

من طرف 

اململكة

تاريخ إيداع 

وثائق التصديق/

االنضامم من 

طرف اململكة

آجال تقديم التقارير املقبلة إىل 

اللجن املعنية

التقارير التي قدمتها 

اململكة إىل اللجن 

املعنية مبراقبة احرتام 

مقتضيات االتفاقيات

االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع 

أشكال التمييز العنرصي املعتمدة يف 

نيويورك، بتاريخ 21 دجنرب 1965 

العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية 

واالجتامعية والثقافية  املعتمد يف 

نيويورك، بتاريخ 16 دجنرب 1966

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية 

والسياسية 

املعتمد يف نيويورك، بتاريخ 16 دجنرب 

1966

4 يناير 1969، 

وفقا للامدة 19

3 يناير 1976، 

وفقا للامدة 127

23 مارس 1976، 

طبقا للامدة 49 

18 شتنرب 1967

19 يناير 1977

19 يناير 1977

18 دجنرب 1970

03 ماي 1979

03 ماي 1979

قدمت اململكة 18 

تقريرا

قدمت اململكة  4 

تقارير

قدمت اململكة 6 

تقارير 

تم تحديد موعد تقديم التقارير الدورية 

19 و20 و21 من طرف اللجنة األممية 

املختصة يف 17 يناير 2014

تم الرشوع يف إعداد التقرير الجامع 

للتقارير 19 و20 و21

تم تحديد موعد تقديم التقرير الدوري 

الخامس يف 31 أكتوبر 2020

قدمت اململكة تقريرها السادس بتاريخ 

07 يوليوز 2015؛

سيتم فحص هذا التقرير يف الدورة 118 

للجنة املعنية بحقوق اإلنسان ما بني 17 

أكتوبر و04 نونرب 2016.

 1- االتفاقيات والبروتوكوالت التي تعد المملكة طرفا فيها



الصكوك الدولية

الدخول حيز 

التنفيذ عىل 

املستوى 

الدويل

تاريخ 

التوقيع

من طرف 

اململكة

تاريخ إيداع 

وثائق التصديق/

االنضامم من 

طرف اململكة

آجال تقديم التقارير املقبلة إىل 

اللجن املعنية

التقارير التي قدمتها 

اململكة إىل اللجن 

املعنية مبراقبة احرتام 

مقتضيات االتفاقيات

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز 

ضد املرأة    

املعتمدة يف نيويورك، بتاريخ 18 دجنرب 

                            1979

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من 

رضوب املعاملة والعقوبة القاسية أو 

الالإنسانية أو املهينة    

املعتمدة يف نيويورك، بتاريخ 10 دجنرب 

   1984

اتفاقية حقوق الطفل                                                        

املعتمدة يف نيويورك، بتاريخ 20 نونرب 

 1989

 

3 شتنرب 1981، 

طبقا للامدة 27 

)1(

26 يونيو 1987، 

طبقا للامدة 27 

 )1(

2 شتنرب 1990، 

طبقا للامدة 49 

 )1(

مل توقع عليها 

اململكة

8 يناير 1986

20 يناير 1990

21 يونيو 1993 

)انضامم(

21 يونيو 1993

21 يونيو 1993

قدمت اململكة 4 

تقارير 

قدمت اململكة  4 

تقارير

قدمت اململكة 4 

تقارير 

تم تحديد موعد تقديم التقريرين الدوريني 

الخامس والسادس من طرف اللجنة األممية 

املختصة يف 21 يوليوز 2014 

تم الرشوع يف إعداد التقرير الجامع 

للتقريرين الخامس والسادس 

تم تحديد موعد تقديم التقرير الدوري 

الخامس من طرف اللجنة األممية 

املختصة يف 25 نونرب 2015 

تم الرشوع يف تحضري هذا التقرير

تم تحديد موعد تقديم التقرير الجامع 

للتقريرين الخامس والسادس يف 20 

يوليوز 2020



الصكوك الدولية

الدخول حيز 

التنفيذ عىل 

املستوى 

الدويل

تاريخ 

التوقيع

من طرف 

اململكة

تاريخ إيداع 

وثائق التصديق/

االنضامم من 

طرف اململكة

آجال تقديم التقارير املقبلة إىل 

اللجن املعنية

التقارير التي قدمتها 

اململكة إىل اللجن 

املعنية مبراقبة احرتام 

مقتضيات االتفاقيات

االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع 

العامل املهاجرين وأفراد أرسهم  

املعتمدة يف نيويورك، بتاريخ 18 دجنرب 

1990

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق 

الطفل بشأن بيع األطفال واستغاللهم يف 

البغاء ويف إنتاج املواد اإلباحية   

املعتمد يف نيويورك، بتاريخ 25 ماي 

2000

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق 

الطفل بشأن اشرتاك األطفال يف النزاعات 

املسلحة 

املعتمد يف 25 ماي 2000

01 يوليوز 

2003، طبقا 

للامدة 87 )1(

18 يناير 2002، 

طبقا للامدة 14 

)1(

12 فرباير 2002، 

طبقا للامدة 10 

15 غشت 1991

8 شتنرب 2000

8 شتنرب 2000

21 يونيو 1993

2 أكتوبر 2001

22 ماي 2002

قدمت اململكة 

التقرير األويل

قدمت اململكة 

تقريرين 

قدمت اململكة تقريرا 

أوليا

تم تحديد موعد تقديم التقرير الدوري 

الثاين يف 13 شتنرب 2018

تم تحديد موعد تقديم التقرير الثالث 

يف 20 يوليوز 2020

تم تحديد موعد تقديم التقرير الدوري 

الثاين يف 20 يوليوز 2020



الصكوك الدولية

الدخول حيز 

التنفيذ عىل 

املستوى 

الدويل

تاريخ 

التوقيع

من طرف 

اململكة

تاريخ إيداع 

وثائق التصديق/

االنضامم من 

طرف اململكة

آجال تقديم التقارير املقبلة إىل 

اللجن املعنية

التقارير التي قدمتها 

اململكة إىل اللجن 

املعنية مبراقبة احرتام 

مقتضيات االتفاقيات

االتفاقية الخاصة بحقوق األشخاص ذوي 

اإلعاقة  

املعتمدة يف نيويورك، بتاريخ 13 دجنرب 

  2006

الربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية 

الخاصة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

املتعلق بالبالغات الفردية  

املعتمد يف نيويورك، 13 دجنرب 2006

االتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص 

من االختفاء القرسي 

املعتمدة يف 20 دجنرب 2006

3 ماي 2008

3 ماي 2008 

وفقا للامدة 13

23 دجنرب 2010، 

طبقا للامدة 39

30 مارس 2007 

مل يوقع املغرب 

عىل هذا 

الربوتوكول  

06 فرباير 2007

8 أبريل 2009

8 أبريل 2009 

)انضامم( 

14 دجنرب 2013

 قدمت اململكة 

التقرير األويل 

خاص بالبالغات 

الفردية 

قدمت اململكة تقريرها األويل بتاريخ 17 

مارس 2014

خاص بالبالغات الفردية 

- تم تحديد موعد تقديم التقرير االويل يف 

14 يونيو 2015 

- رشعت اململكة يف إعداد تقريرها األويل 

بخصوص إعامل هذه االتفاقية 



الصكوك الدولية

الدخول حيز 

التنفيذ عىل 

املستوى 

الدويل

تاريخ 

التوقيع

من طرف 

اململكة

تاريخ إيداع 

وثائق التصديق/

االنضامم من 

طرف اململكة

آجال تقديم التقارير املقبلة إىل 

اللجن املعنية

التقارير التي قدمتها 

اململكة إىل اللجن 

املعنية مبراقبة احرتام 

مقتضيات االتفاقيات

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة 

التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو 

العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

املتعلق بزيارة أماكن الحرمان من الحرية  

املعتمد يف 18 دجنرب 2002

22 يونيو 2006، 

طبقا للامدة 28

مل يوقع عليه 

املغرب 

 

مل ينص هذا 14نونرب 2014

الربوتوكول عىل نظام 

التقارير؛ 

اعتمد هذا الربوتوكول 

من أجل إحداث نظام 

قوامه إجراء زيارات 

منتظمة تضطلع بها 

هيئات دولية ووطنية 

مستقلة لألماكن التي 

يحرم فيها األشخاص 

من حريتهم، وذلك 

بهدف منع التعذيب 

والوقاية منه 



االتفاقية أو الربوتوكول
االجراء املتخذ من طرف اململكة املغربية 

بخصوص املصادقة أو االنضامم 

الدخول حيز التنفيذ 

عىل املستوى الدويل 

تاريخ التوقيع 

من طرف اململكة 

املغربية 

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء عىل جميع 

أشكال التمييز ضد املرأة املتعلق باالعرتاف باختصاص 

اللجنة املعنية مبناهضة التمييز ضد املرأة بتلقي 

الشكايات 

املعتمد يف 6 أكتوبر 1999

الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد الدويل 

الخاص بالحقوق املدنية والسياسية املتعلق بالبالغات 

الفردية 

املعتمد يف نيويورك، 16 دجنرب 1966

الربوتوكول االختياري الثالث امللحق باتفاقية حقوق 

الطفل بشأن مسطرة تقديم البالغات الفردية 

املعتمد يف نيويورك يف 19 دجنرب 2011

صادق مجلس الحكومة واملجلس الوزاري عىل مرشوع قانون 

رقم 125-12 الذي يوافق مبوجبه عىل الربوتوكول االختياري 

التفاقية القضاء عىل جميع أشكال التميز ضد املرأة عىل 

التوايل يف 01 نونرب 2012 و12 نونرب 2012، ووافق عليه 

مجلس النواب بتاريخ 07 يوليوز 2015 ومجلس املستشارين 

يف 21 يوليوز 2015

صادق مجلس الحكومة واملجلس الوزاري عىل مرشوع قانون 

رقم 126-12 الذي يوافق مبوجبه عىل الربوتوكول االختياري 

للعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية املتعلق 

ببالغات األفراد عىل التوايل يف 01 نونرب 2012 و12 نونرب 

2012، ووافق عليه مجلس النواب بتاريخ 07 يوليوز 2015 

ومجلس املستشارين يف 21 يوليوز 2015

صادق عىل مجلس الحكومة عىل مرشوع القانون رقم -12

59 الذي مبوجبه سستم املوافقة عىل الربوتوكول االختياري 

التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببالغات األفراد بتاريخ 12 

يوليوز 2012 واملجلس الوزاري بتاريخ 04 أكتوبر 2012، 

ووافق عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين عىل التوايل 

يف 18 دجنرب 2012 و12 فرباير 2013.

22 دجنرب 2000

23 مارس 1976

17 أبريل 2014

مل يوقع عليه املغرب 

مل يوقع عليه املغرب 

وقعت عليه اململكة يف 

28 فرباير 2012

2 - البروتوكوالت االختيارية الملحقة باالتفاقيات األساسية لحقوق اإلنسان التي باشرت المملكة مسطرة المصادقة عليها أو االنضمام إليها 
 بارشت بالدنا، منذ سنة 2012، مسطرة االنضامم إىل ثالثة بروتوكوالت اختيارية تهم تلقي البالغات الفردية بالنسبة لحقوق املرأة، والحقوق املدنية والسياسية، وحقوق الطفل.





اتفاقيات مجلس أوروبا لحقوق اإلنسان التي 

بارشت اململكة مسطرة االنضامم إليها

::.ثانيا .::



االتفاقية
االجراء املتخذ من طرف اململكة املغربية 

بخصوص املصادقة أو االنضامم 
تاريخ االعتامد 

اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مامرسة حقوق الطفل

اتفاقية مجلس أوروبا بشأن العالقات الشخصية 

للطفل

اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حامية األطفال من 

االستغالل واالعتداء الجنيس

صادق مجلس الحكومة عىل مرشوع قانون رقم 146-12 الذي مبوجبه ستتم 

املوافقة عىل اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مامرسة حقوق الطفل، بتاريخ 31 

دجنرب 2012، وصادق عليه املجلس الوزاري بتاريخ 07 مارس 2013، ووافق 

عليه مجلس النواب بتاريخ 10 فرباير 2014 ومجلس املستشارين بتاريخ 12 

فرباير 2014

صادق مجلس الحكومة عىل مرشوع قانون رقم 147-12 الذي مبوجبه ستتم 

املوافقة عىل اتفاقية مجلس أوروبا بشأن العالقات الشخصية للطفل، بتاريخ 

31 دجنرب 2012، وصادق عليه املجلس الوزاري بتاريخ 07 مارس 2013، ووافق 

عليه مجلس النواب بتاريخ 10 فرباير 2014 ومجلس املستشارين بتاريخ 11 

أبريل  2014

صادق مجلس الحكومة عىل مرشوع قانون رقم 148-12 الذي مبوجبه ستتم 

املوافقة عىل اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حامية األطفال من االستغالل 

واالعتداء الجنيس للطفل، بتاريخ 31 دجنرب 2012، وصادق عليه املجلس 

الوزاري بتاريخ 07 مارس 2013، ووافق عليه مجلس النواب بتاريخ 10 فرباير 

2014 ومجلس املستشارين بتاريخ 11 أبريل  2014

25 يناير 1996

15 ماي 2003

25 أكتوبر 2007



اتفاقيات القانون الدويل اإلنساين التي يعد 

املغرب طرفا فيها

::.ثالثا .::



تاريخ االنضامم/تاريخ االعتامد الصكوك الدولية

املصادقة 

اتفاقية جنيف األوىل لتحسني حال الجرحى واملرىض بالقوات املسلحة يف امليدان

اتفاقية جنيف الثالثة املتعلقة مبعاملة أرسى الحرب

الربوتوكول اإلضايف األول بشأن حامية ضحايا النـزاعات املسلحة الدولية

اتفاقية الهاي لحامية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح

الربوتوكول الثاين امللحق باتفاقية الهاي لحامية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح

اتفاقية منع جرمية اإلبادة الجامعية واملعاقبة عليها

اتفاقية جنيف الثانية لتحسني حال جرحى ومرىض وغرقى القوات املسلحة يف البحار

اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة بحامية األشخاص املدنيني يف وقت الحرب

الربوتوكول اإلضايف الثاين بشأن حامية ضحايا النـزاعات املسلحة غري الدولية

الربوتوكول األول امللحق باتفاقية الهاي لحامية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح

12 غشت 1949

12 غشت 1949

8 يونيو 1977

8 يونيو 1977

14 ماي 1954

26 مارس 1999

9 دجنرب 1948

12 غشت 1949

12 غشت 1949

14 ماي 1954

26 يوليوز 1956

26 يوليوز 1956

3 يونيو2011

3 يونيو2011

30 غشت 1968

05 دجنرب 2013

24 يناير 1958

26 يوليوز 1956

26 يوليوز 1956

30 غشت 1968



تاريخ االنضامم/تاريخ االعتامد الصكوك الدولية

املصادقة 

االتفاقية الخاصة بوضع الالجئني

بروتوكول بشأن حظر استعامل الغازات الخانقة والسامة أو ما شابهها والوسائل الجرثومية يف الحرب

اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين األسلحة البكرتيولوجية )البيولوجية( والتكسينية وتدمري تلك األسلحة

الربوتوكول الثاين امللحق بحظر أو تقييد استعامل أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الرضر أو 

عشوائية األثر بشأن حظر أو تقييد استعامل األلغام واألرشاك والنبائط األخرى

الربوتوكول الرابع امللحق بحظر أو تقييد استعامل أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الرضر أو 

عشوائية األثر بشأن أسلحة الالزر املعمية

الربوتوكول اإلضايف لالتفاقية الخاصة بوضع الالجئني

اتفاقية بشأن حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام األسلحة الكيميائية وتدمري هذه األسلحة

اتفاقية حظر أو تقييد استعامل أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الرضر أو عشوائية األثر 

28 يوليوز 1950

17 يونيو 1925

10 أبريل 1972

10 أكتوبر 1980

10 أكتوبر 1980

13 أكتوبر 1995

31 يناير 1967

13 يناير 1993

26 غشت 1957

13 أكتوبر 1970

21 مارس 2002

19 مارس 2002

19 مارس 2002

19 مارس 2002

20 أبريل 1971

28 دجنرب 1995





اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي يعد 

املغرب طرفا فيها

::.رابعا .::



االتفاقية الرقم

االتفاقيات األساسية

تاريخ املصادقةتاريخ االعتامد 

اتفاقية متعلقة بالعمل الجربي أو اإللزامي

اتفاقية بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم واملفاوضة الجامعية

اتفاقية بشأن مساواة العامل والعامالت يف األجر عن عمل ذي قيمة متساوية

اتفاقية إلغاء العمل الجربي

اتفاقية بشأن التمييز يف االستخدام واملهنة

اتفاقية بشأن الحد األدىن لالستخدام

اتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها

اتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها

22 يونيو 1930

 01 يونيو 1949

29 يونيو 1951

25 يونيو 1957 

25 يونيو 1958 

26 يونيو 1973

17 يونيو 1999

17 يونيو 1999

29

98

100

105

111

138

182

182

20 ماي 1957 

20 ماي 1957 

11 ماي 1979

01 دجنرب 1966

27 مارس 1963

06 يناير 2000

26 يناير 2001

26 يناير 2001



االتفاقية الرقم

اتفاقيات الحكامة 

تاريخ املصادقةتاريخ االعتامد 

اتفاقية بشأن تفتيش العمل يف الصناعة والتجارة

اتفاقية بشأن سياسة العاملة

اتفاقية بشأن تفتيش العمل يف الزراعة

اتفاقية املشاورات الثالثية لتعزيز تطبيق معايري دولية

1947

1964

1969

1976

81

122

129

144

14 مارس 1958

11 ماي 1979

11 ماي 1979

16 ماي 2013



االتفاقية الرقم

االتفاقيات التقنية

تاريخ املصادقةتاريخ االعتامد 

اتفاقية البطالة

اتفاقية عمل النساء ليال

اتفاقية حق العامل الزراعيني يف التجمع واالتحاد

اتفاقية التعويض عن حوادث العمل يف الزراعية

اتفاقية استعامل الرصاص األبيض يف الطالء

اتفاقية تطبيق الراحة األسبوعية يف املنشآت الصناعية

اتفاقية الحد األدىن للسن التي يجوز فيها تشغيل األحداث وقادين أو مساعدي وقادين

اتفاقية بشأن األمراض املهنية

اتفاقية التعويض عن حوادث العمل

اتفاقية بشأن املساواة يف املعاملة )التعويض عن حوادث العمل(

29 أكتوبر 1919 

29 أكتوبر 1919 

25 أكتوبر 1921

25 أكتوبر 1921

25 أكتوبر 1921

25 أكتوبر 1921

25 أكتوبر 1921

10 يونيو 1925

10 يونيو 1925

05 يونيو 1925

2

4

11

12

13

14

15

17

18

19

14 أكتوبر 1960

13 يونيو 1956

20 ماي 1957 

20 شتنرب 1956

13 يونيو 1956

20 شتنرب 1956

14 مارس 1958

20 شتنرب 1956

20 شتنرب 1956

13 يونيو 1956



االتفاقية الرقم

االتفاقيات التقنية

تاريخ املصادقةتاريخ االعتامد 

اتفاقية بشأن عقود استخدام البحارة

اتفاقية بشأن طرائق تحديد املستويات الدنيا لألجور

اتفاقية بشأن إثبات الوزن عىل األحامل الكبرية املنقولة بالسفن

اتفاقية بشأن ساعات العمل )التجارة واملكاتب(

اتفاقية بشأن منظمة العمل الدولية بشأن العمل ليال )املرأة( )مراجعة(

اتفاقية بشأن تعويض إصابات العمل )األمراض املهنية( )مراجعة(

اتفاقية بشأن العمل تحت سطح األرض )املرأة(

اتفاقية بشأن التزامات صاحب السفينة )يف حالة مرض أو إصابة البحارة(

اتفاقية بشأن اإلجازات مدفوعة األجر

اتفاقية بشأن العقوبات الجزائية )العامل الوطنيون( 

24 يونيو 1926

26 يونيو 1926

21 يونيو 1921

28 يونيو 1930

19 يونيو 1934

21 يونيو 1934

21 يونيو 1935

24 أكتوبر 1936

24 يونيو 1936

27 يونيو 1939

22

26

27

30

41

42

45

52

55

65

14 مارس 1958

14 مارس 1958

20 شتنرب 1956

22 يونيو 1974

13 يونيو 1956

20 ماي 1957

20 شتنرب 1956

14 مارس 1958

20 شتنرب 1956

27 مارس 1963



االتفاقية الرقم

االتفاقيات التقنية

تاريخ املصادقةتاريخ االعتامد 

اتفاقية بشأن املراجعة الجزئية لالتفاقيات التي اعتمدها املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية يف 

دوراته 28 األوىل، من أجل وضع احكام للقيام مستقبال ببعض الوظائف اإلدارية التي عهدت بها 

االتفاقيات املذكورة إىل األمني العام لعصبة األمم وإدخال بعض التعديالت املرتتبة عىل حل عصبة 

األمم وعىل تعديل دستور منظمة العمل الدولية

اتفاقية بشأن رشوط العمل )العقود العامة(

اتفاقية بشأن طرائق تحديد املستويات الدنيا لألجور )الزراعة(

اتفاقية بشأن اإلجازات مدفوعة األجر )الزراعة(

اتفاقية بشأن إلغاء العقوبات الجزائية )العامل الوطنيون(

اتفاقية بشأن وثائق هوية البحارة

اتفاقية بشأن الراحة األسبوعية )التجارة واملكاتب(

09 أكتوبر 1946

29 يونيو 1949

28 يونيو 1951

26 يونيو 1952

21 يونيو 1955

13 ماي 1958

26 يونيو 1957

80

94

99

101

104

106

108

20 ماي 1957

20 شتنرب 1956

14 أكتوبر 1960

14 أكتوبر 1960

27 مارس 1963

15 أكتوبر 2001

22 يوليوز 1974



االتفاقية الرقم

االتفاقيات التقنية

تاريخ املصادقةتاريخ االعتامد 

اتفاقية بشأن املراجعة الجزئية االتفاقيات التي اعتمدها املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية 

يف دوراته 32 األوىل، بغرض توحيد األحكام املتعلقة بإعداد مجلس إدارة مكتب العمل الدويل 

للتقارير املتعلقة بتطبيق هذه االتفاقيات

اتفاقية بشأن الوقاية من اآلالت

اتفاقية بشأن تحديد املستويات الدنيا لألجور

اتفاقية بشأن ممثيل العامل

اتفاقية بشأن البنزين

اتفاقية بشأن وثائق هوية البحارة

اتفاقية بشأن استمرار االستخدام )عامل البحر(

اتفاقية بشأن الراحة األسبوعية )التجارة واملكاتب(

26 يونيو 1961

25 يونيو 1963

22 يونيو 1970

23 يونيو 1971

23 يونيو 1971

13 ماي 1958

21 أكتوبر 1976

26 يونيو 1957

116

119

131

135

136

106

108

145

14 نونرب 1962

22 يوليوز 1974

16 ماي 2013

05 أبريل 2002 

22 يوليوز 1974

15 أكتوبر 2001

07 مارس 1980

22 يوليوز 1974



االتفاقية الرقم

االتفاقيات التقنية

تاريخ املصادقةتاريخ االعتامد 

اتفاقية بشأن اإلجازات السنوية مدفوعة األجر )البحارة(

اتفاقية بشأن املالحة التجارية )املعايري الدنيا(

اتفاقية بشأن إدارة العمل

اتفاقية بشأن عالقات العمل يف الخدمة العامة

اتفاقية بشأن املفاوضة الجامعية

اتفاقية بشأن إنهاء االستخدام

اتفاقية بشأن الحرير الصخري

اتفاقية بشأن الحامية الصحية والرعاية الطبية للبحارة

اتفاقية بشأن رعاية البحارة

اتفاقية بشأن إعادة البحارة إىل أوطانهم )مراجعة(

29 أكتوبر 1976

29 أكتوبر 1976

26 يونيو 1978

27 يونيو 1978

19 يونيو 1981

22 يونيو 1982

24 يونيو 1986

8 أكتوبر 1987

8 أكتوبر 1987

9 أكتوبر 1987

146

147

150

151

154

158

162

163

164

166

10 يوليوز 1980

15 يونيو 1981

03 أبريل 2009

04 يونيو 2013

03 أبريل 2009

07 أكتوبر 1993

13 أبريل 2011

10 شتنرب 2012

10 شتنرب 2012

10 شتنرب 2012



االتفاقية الرقم

االتفاقيات التقنية

تاريخ املصادقةتاريخ االعتامد 

اتفاقية بشأن السالمة والصحة يف املناجم 

اتفاقية بشأن تفتيش العمل )البحارة(

اتفاقية بشأن تعيني وتوظيف البحارة

اتفاقية بشأن ساعات عمل البحارة وتزويد السفن باألطقم

اتفاقية بشأن وكاالت االستخدام الخاصة

اتفاقية بشأن مراجعة اتفاقية حامية األمومة )مراجعة(

اتفاقية العمل البحري

اتفاقية بشأن العمل يف قطاع صيد األسامك

22 يونيو 1995

22 أكتوبر 1996

22 أكتوبر 1996

22 أكتوبر 1996

19 يونيو 1997

15 يونيو 2000

23 فرباير 2006

14 يونيو 2007

176

178

179

180

181

183

MLC

188

04 يونيو 2013

01 دجنرب 2000

01 دجنرب 2000

01 دجنرب 2000

10 ماي 1999

13 أبريل 2011

10 شتنرب 2012

16 ماي 2013





اتفاقيات دولية أخرى ذات صلة

 بحقوق اإلنسان

::.خامسا .::



تاريخ التصديق/االنضاممالصكوك الدولية

اتفاقية حظر االتجار باألشخاص واستغالل دعارة الغري لسنة 1949          

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية لسنة 2000

الربوتوكول امللحق باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة املتعلق بقمع االتجار 

باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال لسنة 2000 

الربوتوكول امللحق باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة املتعلق مبكافحة صنع 

األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخرية واالتجار بها بصورة غري مرشوع 2001

26 يوليوز 1956

19 سبتمرب 2002

5 مارس 2011

8 أبريل 2009








