د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت
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رسمي جریده

فوق العاده ګڼه

کنوانسیون شماره ( )c-۱۴۴مشوره های سه جانبه(معیار های بین المللی کار)

تاریخ نشر )۲۰( :جوزا سال  ۱۳۸۸هــ.ش نمبر مسلسل)۹۸۲( :

فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در مورد توشیح مصوبات شماره ( )۱۳۱و ( )۱۱۲مجلسین شورای
ملی مبنی بر الحاق افغانستان به کنوانسیون شماره ()C-۱۴۴
شماره)۴۸( :
تاریخ۱۳۸۸/۳/۵ :
مادۀ اول:
به تأسی از حکم فقره ( )۱۶مادۀ ( )۶۴قانون اساسی ،الحاق افغانستان را بهه ننوانسهنون اهماره ()C-۱۴۴ماهوره اهاس سهه
جانبه (معنار اهاس بهنن المییهی نهار) منعقهده سها ( )۱۹۷۶نهه در نهم مقدمهه و ( )۱۴مهادۀ از جانهم مجیسهنن اهوراس میهی
تصدنق گردنده است ،توانح می دارم.
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مادۀ دوم:

انن فرمان از تارنخ توانح نافذ و امراه با ننوانسنون و مصوبات اوراس میی در جرنده رسمی نار گردد.

حامد کرزی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

شورای ملی جمهوری اسالمی افغانستان
ولسی جرگه
تصدیق ولسی جرگه از کنوانسیون شماره ()c-۱۴۴مشوره های سه جانبه(معیار های بین المللی کار)
شماره)۱۳۱( :
تاریخ۱۳۸۸/۲/۵ :
به تأسی از حکم مادۀ نودم قانون اساسهی افغانسهتان ،ننوانسهنون اهماره ( )-c۱۴۴ماهوره اهاس سهه جانبهه (معنهار اهاس بهنن
المییی نار) به داخ نم مقدمه و ( )۱۴مادۀ در جیسۀ عمومی روز انبه مؤرخ  ۱۳۸۸/۲/۵ولسی جرگه تصدنق گردند.

امان هللا پیمان
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نایب دوم ولسی جرگه

شورای ملی جمهوری اسالمی افغانستان
مشرانو جرگه
تصدیق مشرانو جرگه از کنوانسیون شماره (۱۴۴ــ  )cمشوره های سه جانبه (معیار های بین المللی
کار)
شماره)۱۱۲( :
تاریخ۱۳۸۸/۲/۲۰ :
به تأسی از حکم مادۀ نودم قانون اساسی افغانستان ،ننوانسنون اماره (۱۴۴ـهـ  )cماهوره اهاس سهه جانبهه (معنهار اهاس بهنن
المییی نار) به داخ نم مقدمه و ( )۱۴مادۀ در جیسۀ عمومی مؤرخ  ۱۳۸۸/۲/۲۰مارانو جرگه تصدنق گردند.
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سید حامد گیالنی

نایب اول مشرانو جرگه

 C-۱۴۴کنوانسیون مشوره های سه جانبه (معیار های بین المللی کار)
طی ننفرانس عمومی سازمان بنن المییی نار نه در جننوا تدونر نافت ،انئت با صالحنت دفتر بنن المییی نار در اصهت و
نکمنن دور جیسۀ مؤرخ  ۲جون سا ()۱۹۷۶اظهار نمودند نه:
ارانط ننونی ننوانسنون اا و سفارانامه ااس بهنن المییهی نهار بهه ونه ه حهق تأسهنس انجمهن و حفهظ حهق تنظهنم ننوانسهنون،
( ،)۱۹۴۸ننوانسههنون حههق تنظههنم و معههامالت جمعههی ،)۱۹۴۹( ،بههه سفاراههنامه ماههوره اهها ( بههه سههطح صههنعتی و میههی)،
( )۱۹۶۹ضمن تصرنح حق نار فرمانان و نارگران جهت تأسنس انجمن ااس آزاد و مستق توضنح نمود نهه ززم اسهت تها
تدابنر ماخص جهت ماوره ااس مؤثر به سطح میی بنن مقامات عامه و انجمن ااس نارفرمانان و نارگران اتخاذ گردد ،و
امچنان از احکام ننوانسنون اا و سفاراهنامه اهاس متعهدد سهازمان بهنن المییهی نهار نهه ننهاز بهه ماهوره بها انجمهن اهاس نهار
فرمانان و نارگران دارند ،اتخاذ گردد .بها در نظردااهت مهادۀ چههارم آجنهداس مجیهس ،تحهت عنهوان

"تأسهنس نظهام سهه

جانبهه جههت حمانهت تطبنهق معنهار اهاس بهنن المییهی نهار" روس تصهونم یناهنهادات معهنن در مهورد ماهوره اهاس سهه جانبههه
ینرامون حمانت از تطبنق معنار ااس بنن المییی نار فنصیه صورت گرفت و گفته اد نه انن یناهنهادات بانهد بهه اهک نهم
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ننوانسنون بنن المییی تصونم گردد.

بازخره به تارنخ بنست و نکم ماه جون سا ازار و نهصد و افتاد و اش ،ننوانسنون ماوره اهاس سهه جانبهه (معنهار اهاس
بنن المییی نار) ( ،)۱۹۷۶تصونم گردند نه حاوس مطالم ذن است:
مادۀ اول:

درنن ننوانسنون اصطالح " نهاد ااس نمانندۀ " به نهاد اهاس اطهالق مهی گهردد نهه از نهار فرمانهان و نهارگران ،نهه از حهق
تأسنس انجمن برخودار اند ،نمانندگی می نماند.
مادۀ دوم:

 -۱ار ناور عضو سازمان بنن المییی نار نه انن ننوانسنون را تصونم می نماند ،تعهد می نماند نه جههت تهأمنن ماهوره
ااس مؤثر بنن نمانند گان دولت ،نارفرمانان و نارگران ،با در نظرداات موضوعات مندرج مادۀ ینجم ،فقره او  ،ینرامون
فعالنت ااس سازمان بنن المییی نار ،طرز العم ااس انن ننوانسنون را تعقنم خوااد نمود.
 -۲ماانت و طرنقه طرز العم ااس مندرج فقره او انن مادۀ باند در ار ناور مطابق به قواننن میی آن تعننن گردند ،انن
نار بعد ازماوره با نهاد ااس نماننده ،در صورتی نه امچو نهاد اا موجود و امچو طهرز العمه اها انجهاد ندردنهده بااهند،
صورت می گنرد.
مادۀ سوم:
 -۱نمانند گان نار فرمانان و نارگران براس مقاصد طرز العم ااس انن ننوانسنون باند به صورت آزادانه توسط نهاد ااس
نماننده اناان ،در صورتی نه موجود بااند ،انتخام گردند.
1

 -۲نار فرمانان و نارگران ،به ار مرجع نه از طرنق اناهان ماهوره صهورت مهی گنهرد ،بانهد بهه صهورت نکسهان معرفهی
گردند.
مادۀ چهارم:
 -۱مقامات ذنصالح باند مسئولنت حمانت ادارس طرز العم ااس انن ننوانسنون را بعهده بدنرند.
 -۲مقامات ذنصالح و نهاد ااس نماننده ،در صهورتی نهه موجهود بااهد ،بانهد تهدابنر ززم را جههت تمونه مصهار

آمهوزش

ااتراک ننندگان در انن طرز العم اا اتخاذ نمانند.
مادۀ پنجم:
 -۱اد

از طرز العم ااس بنان اده درنن ننوانسنون باند ماوره در موارد ذن بااد:

ال  -ماوره در مورد جوابدای دولت در مقاب یرسانامه ااس نه ینرامون مفردات آجنداس ننفرانس بهنن المییهی نهار ارانهه
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گردنده اند و توضنحات دولت در مورد متون ینانهاد اده نه ننفرانس روس آن بحث می نماند.

م -ماوره در مورد ینانهادات نه باند ،برعالوه واگذارس ننوانسنون اا وسفارانامه ااس مربهوط بهه مهادۀ ( )۱۹اساسهنامه
سازمان بنن المییی نار ،به مقام نا مقامات ذنصالح تهنه گردند.

ج -ماوره در مورد ارزنهابی مجهدد و طهی فواصه معهنن ننوانسهنون اها و سفاراهنامه اهاس نهه انهوز نافهذ ندردنهده انهد ،تها
معیوم گردد نه ندام تدابنر و معنار اا جهت تطبنق و تصونم آنها ززم می بااند.

د -ماوره در مورد سوازت ناای از گزاراات نه باند طبق مادۀ ( )۲۲اساسنامه سازمان بنن المییی نار به دفتر بنن المییی
نار تهنه گردد.

اـ  -ینانهادات براس الغاس ننوانسنون ااس الحاق اده.

و -جهت تأمنن غور نافی روس موضهوعات منهدرج فقهره ( )۱انهن مهادۀ ،ززم اسهت تها ماهوره اهاس ززم در فواصه معهنن
صورت گنرند ،انن فواص به اساس موافقت تعننن می گردد و حد اق باند سا نکبار صورت گنرد.
مادۀ ششم:
زماننکه انن نار ،بعد از ماوره با سهازمان اهاس نماننهده در صهورتی نهه وجهود دااهته بااهند ،مناسهم یندااهته اهد ،مقامهات
ذنصالح باند در مورد مؤثرنت طرز العم ااس انن ننوانسنون گزارش سازنه را تهنه نمانند.
مادۀ هفتم:
سند رسمی الحاقنه انن ننوانسنون باند به رئنس عمومی دفتر بنن المییی نار جهت تسجن مکاتبه گردد.
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مادۀ هشتم:
 -۱انن ن نوانسنون صر

بازس آن اعضاس سازمان بنن المییی نار تطبنق می گردد نه اسناد الحاق اناان با رئنس عمهومی

دفتر بنن المییی ثبت و راجستر اده بااد.
 -۲انن ننوانسنون زمانی نافذ می گردد نه از ثبت و راجستر الحاق دو عضو ( )۱۲ماه سیرس اود.
 -۳متعاقباً ،انن ننوانسنون ( )۱۲ماه بعد از تارنخ ثبت و راجستر الحاق آن براس ار عضو نافذ می بااد.
مادۀ نهم:
 -۱عضوس نه انن ننوانسنون را الحاق نموده ،بعد از سیرس ادن مدت ( )۱۰سها از انفهاذ ننوانسهنون مهی توانهد از الحهاق
خود صر

نظر نند ،نه درنن حالت نم سند رسمی جهت ثبت به رئنس عمومی دفتر بنن المییی نار مکاتبه می گردد.

امچو میغی قرار دادن الحاق ننوانسنون نمی تواند الی نکسا بعد از تارنخ راجستر آن صورت گنرد.
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 -۲ار عضوس نه انن ننوانسنون را الحاق نموده و بعد سیرس ادن مدت انقضاء ( )۱۰سا نخوااد آنرا فسخ نمانهد ،بهراس
( )۱۰سهها دندههر ننههز الحههاق نامههه وس معتبههر اههناخته خوااههد اههد ،بعههد از آن طبههق احکههام انههن مههادۀ مههی توانههد الحاقنههه انههن
ننوانسنون را میغی نماند.
مادۀ دهم:

 -۱رئنس عمومی دفتر بنن المییی نار تمام مکاتنم ثبت و راجستر الحاق و اسناد فسخ را نه از طر

اعضاس سهازمان بهه

وس مکاتبه می گردد به اطالع تمام اعضاس سازمان بنن المییی نار منرساند.

 -۲زماننکه اعضاس سازمان از ثبت و راجستر الحاق ثانی با خبر می اوند ،ززم است تا رئنس عمهومی اعضهاس سهازمان
را از تارنخ جدند انفاذ ننوانسنون آگاه سازد.
مادۀ یازدهم:

طبق مادۀ ( )۱۰۲مناور سازمان می متحد رئنس عمهومی دفتهر بهنن المییهی نهار بانهد ثبهت و راجسهتر اعضهاء را بهه مناهی
عمومی سازمان می متحد مکاتبه نماند ،ارسالی تمام اسناد الحاقی و فسخ راجستراده باک تفصنیی طبق احکام مهواد قبیهی
صورت گنرد.
مادۀ دوازدهم:
طبق تقاضهاس حهازت ،انئهت بها صهالحنت دفتهر بهنن المییهی نهار گهزارش را ینرامهون مؤثرنهت انهن ننوانسهنون بهه ننفهرانس
عمومی ارانه دارد و در صورت ارانط مقتضی منتوان مسئیه تعدن نها اصهالحات جزئهی نها نیهی ننوانسهنون را در آجنهداء
ننفرانس قرار داد.
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مادۀ سیزدهم:
 -۱ننفرانس می توان ننوانسنون جدند را نه اصالح نننده جزئی نا نیی انن ننوانسنون بااد ،تصونم نماند ،درنن صهورت
ننوانسنون جدند مقرر می نماند نه:
ال  -الحاق ننوانسنون جدند اصالحی توسط نم عضو قانونا ً باند مستیزم الغاء عاج انن ننوانسنون بااد ،نه درنهن حالهت
با وجود احکام مادۀ نهم ،ننوانسنون جدند اصالحی مرعی ازجراء می بااد.
م -از تارنخی نه ننوانسنون جدند اصالحی نافذ می گهردد ،الحهاق انهن ننوانسهنون بهروس اعضهاس دندهر بانهد ممنهوع قهرار
گنرد.
 -۲نینه محتونات انن ننوانسنون باک اصیی بهراس آنعهده اعضهاس نهه انهن ننوانسهنون را الحهاق نهرده انهد ولهی ننوانسهنون
جدند اصالحی را الحاق نه نموده اند ،مرعی ازجراء می بااد.
مادۀ چهاردهم:
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متن اندینسی و فرانسوس انن ننوانسنون بصورت مساونانه داراس عنن محتوس و اعتبار می بااد.
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