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 قرارات منظمة العمل الدولية

  إعداد
  ى فخري عطيوي العقايلةشذ

 األستاذ الدكتورإشراف 
 نزار العنبكي
 الملخص 

ذ من صعوبات تتعلق بإنفا يد ما يواجه منظمة العمل الدوليةتكمن مشكلة الدراسة في تحد    
القرارات الصادرة عنها، ومدى قدرتها على إيجاد الوسائل القانونية لتحقيق هذه الغاية، حيث تصطدم 

لذلك تحاول الدراسة تسليط الضوء على تلك الوسائل المتعلقة  ة،هذه القرارات عادة بسيادة الدول
 ك من إشكاليات.وما يترتب على ذل بتطبيق تلك القرارات على أرض الواقع

على إعطاء دور للفرد، باعتباره النواة قد حرصت منظمة العمل الدولية وقد تبين معنا أن 
األولى في حماية حقوقه بصفة عامة، وذلك من خالل تركيبتها الثالثية المتميزة بين المنظمات 

 مال أو ممثليالحكومية، والمنظمات غير الحكومية، التي أتاحت للفرد سواء من خالل ممثلي الع
أرباب العمل؛ القيام بدور هام في مجال حماية حقوقه، وهذا يعد تطوراا في تفعيل دور الفرد في حماية 

الدولية  يسجل لمنظمة العملكما حقوق اإلنسان وأيضاا يعد نقلة نوعية لدور الفرد في القانون الدولي. 
نا جهزة لممارسة هذه الرقابة، وهه من أوق العمال، تمثلت فيما تملكإيجادها آليات للرقابة على حق

يبرز الدور الكبير الذي يلعبه مكتب العمل الدولي من خالل فروعه المنتشرة في جميع دول العالم 
تقريباا، وأيضاا اعتمادها على األسلوب التقليدي للرقابة الدولية والذي يعد أكثر توسعاا باعتباره يلزم 

 عن التفاقيات التي لم تصدق عليها.الدول األعضاء بتقديم تقارير حتى 

ضرورة إعطاء دور أكثر فعالية ألجهزة الرقابة داخل المنظمة، وجعلها وانتهت الدراسة إلى 
أكثر نشاطاا من خالل مبادرتها إلى التدخل متى تبين لها أن هناك انتهاك لحقوق العمال، وباألخص 

ى الشكاوى التي يقدمها األفراد مباشرة إلى في مناطق الدول النامية، وذلك حتى ولو بالعتماد عل
لية تحقق ذلك دون اإلخالل بما جاء في آي عن طريق فروعه، من خالل إيجاد مكتب العمل الدول

ضرورة إصباغ صفة اإللزام على القرارات واألحكام التي و دستور المنظمة في هذا الخصوص. 
ل الدول، حتى تكون هناك حماية أكبر للعما تصدرها اللجان المعنية بالمراقبة والتنفيذ في مواجهة

 المهاجرين ضحايا النتهاكات. 

 ، الرقابة، اإللزام.التمثيل الثالثي حقوق العمال، ،المهاجرون العمال المفتاحية:الكلمات 
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Abstract 
   The study looks into identifying the difficulties that the International Labour 

Organization (ILO) faces with regard to enforcing the resolutions issued by it, and its 

ability to find legal means to achieve this goal, as these resolutions usually collide with 

the sovereignty of the State. Therefore, the study tries to shed light on those means 

related to the implementation of these resolutions on the ground, and the resulting 

problems. 

It has been evident to us that the International Labour Organization has been keen to 

give a role to the individual, being the primary nucleus in protecting his rights in 

general, through its distinct tripartite structure between governmental organizations and 

NGOs, which made it possible for the individual, whether through workers' 

representatives or representatives of employers to play an important role in protecting 

his rights. This is considered an evolution in the activation of the role of the individual 

in protecting human rights, and also is a quantum leap for the role that the individual 

will play in international law . The International Labour Organization is also to be 

credited for its creation of mechanisms for monitoring the rights of workers, which are 

represented by the entities it has to exercise this control, and here appears the prominent 

role that the International Labor Office plays through its branches that are spread out in 

almost all countries of the world, and also its dependence on the traditional method of 

international control, which is considered a broader approach, as it forces the member 

States to report even on agreements they had not ratified. 

The study concluded that it is necessary to give a more effective role to the oversight 

bodies within the organization, and to make them more active, through their initiative to 

intervene, whenever it becomes clear to them that there is a violation of workers' rights, 

especially in the regions of developing countries, even if by relying on complaints 

submitted by individuals directly to the International Labour Office through its 

branches, by finding a mechanism to achieve this without prejudice to what was stated 

in the organization's constitution in this regard. It is also necessary to render as binding, 

the resolutions and provisions issued by the committees concerned with monitoring and 

implementation vis-à-vis the countries, so that there is greater protection for migrant 

workers who are victims of violations. 

Keywords:  Migrant workers, workers’ rights, tripartite, monitoring, binding.
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 الفصل األول
 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة أواًل: 

باريس للسالم، بدأت  في مؤتمر 1919بعد إنشاء عصبة األمم كمنظمة عالمية عام      

المنظمات الدولية الحكومية العالمية العامة بالظهور كشخص من أشخاص القانون الدولي، وتعتبر 

المنظمات الدولية وسيلة لتنمية العالقات بين الدول في مختلف المجالت السياسية والقتصادية 

جميعها  ت الدولية واختالفها، إل أنهاوالعسكرية والجتماعية والفنية وغيرها، وبالرغم من تعدد المنظما

تمتلك وسائل قانونية لممارسة اختصاصاتها بواسطة ما تتمتع به من إرادة ذاتية متميزة تماما عن 

 .1إرادة الدول المكونة لها

وباإلضافة إلى المنظمات الدولية الحكومية العامة، توجد منظمات أو وكالت دولية 

مهمتها تحقيق التعاون الدولي بين الدول في مجال محدد أو مرفق معين متخصصة كما تسمى غالباا 

من المرافق الدولية الذي تهتم به األمم المتحدة ويتعلق باختصاصات بعض أجهزتها كالجمعية العامة 

والمجلس القتصادي والجتماعي. ومن هذه الوكالت المتخصصة منظمة العمل الدولية ومنظمة 

ذية والزراعة ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة الصحة العالمية، األمم المتحدة لألغ

 .2وغيرها من المنظمات

 

                                                           

  1 السيد، رشاد عارف )2001(. الوسيط في المنظمات الدولية، ط1، عمان: المؤلف، ص11 وما بعدها.
، عمان: 1ط المنظمات الدولية،: الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب الرابع(. 2002) ، عبد الكريمعلوان 2

 141الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، ص 
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  الدراسة ثانيًا: مشكلة

فاذ نصعوبات تتعلق بإمن تكمن مشكلة هذه الدراسة في تحديد ما يواجه منظمة العمل الدولية   

بيان و ظمة العمل الدولية في حماية حقوق العمال ، من خالل بيان وسائل منالقرارات الصادرة عنها

 المهاجرين.رقابة منظمة العمل الدولية على إنفاذ قواعد حماية العمال 

ة بتطبيق تلك المتعلق وآليات الرقابةالضوء على تلك الوسائل  تسليط لذلك تحاول هذه الدراسة

 وما يترتب على ذلك من إشكاليات. على أرض الواقعقرارات ال

 ةأسئلة الدراسثالثًا: 

 لسلطتها؟ما هو نطاق دستور منظمة العمل الدولية كمصدر  -

ما هي التفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية المتعلقة بحماية حقوق  -

 العمال؟

 المهاجرين؟ما هي أساليب رقابة منظمة العمل الدولية على إنفاذ حقوق العمال  -

منظمة ن رة عداالص على الدول غير الملتزمة بتطبيق القراراتالجزاءات التي تفرض ما  -

 ؟الدوليةالعمل 

 أهداف الدراسة: رابعاً 

 الدراسة إلى: هذه تهدف

 وأساس نشأتها.منظمة العمل الدولية  بيان أغراض -

 منظمة العمل الدولية  دراسة دستور -

وق المتعلقة بحماية حقبيان التفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية  -

 العمال.
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 دراسة أساليب رقابة منظمة العمل الدولية على إنفاذ حقوق العمال المهاجرين. -

 أهمية الدراسة: خامساً 

 تنبع أهمية هذه الدراسة من ناحيتين:     

: وتتمثل بتوضيح الجوانب المتعددة المتعلقة بوسائل وآليات تطبيق الناحية النظرية -

مل الدولية لتشكل مادة علمية مفيدة للمهتمين بقرارات وأنشطة منظمة قرارات منظمة الع

 العمل الدولية.

: من المؤمل أن تساهم هذه الدراسة في الجهود الرامية إلى إيضاح ومن الناحية التطبيقية -

دور قرارات منظمة العمل الدولية في حل المشكالت الدولية، وما يواجه تطبيقها من 

المستجدات التي تظهر بين الحين واآلخر على الصعيد الدولي، صعوبات ومواكبة 

وسيستفيد من هذه الدراسة العاملين في المنظمات الدولية الحكومية والقانونيين 

 واألكاديميين والحكومات.

 الدراسةحدود : سادساً 

: ستكون حدود الدراسة الزمانية منذ نشأة منظمة العمل الدولية حدود الدراسة الزمانية  -

 وقت هذه الدراسة. م وحتى1919عام 

: تشمل الحدود المكانية للدراسة مجال إنفاذ قرارات منظمة العمل حدود الدراسة المكانية -

 الدولية على أي من أقاليم الدول األعضاء في المنظمة.
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 الدراسةمحددات ًا: سابع

 ترتبط محددات هذه الدراسة باألدوات القانونية المستخدمة وهي:

 منظمة العمل الدولية وقراراتها وآليات تطبيقها.ميثاق  -

 الدراسةمصطلحات : ثامناً 

"هيئة تشترك فيها مجموعة من الدول لالطالع بشأن من أنها تعرف ب: المنظمة الدولية -

الشؤون العامة المشتركة وتمنحها اختصاصا ذاتيا تباشره هذه الهيئات في المجتمع 

عرفتها اتفاقية األمم المتحدة الخاصة بتمثيل الدول في عالقاتها مع كما  .1الدولي"

أنها "تجمع دول، أسس بموجب معاهدة، وزود  1975المنظمات الدولية الحكومية لعام 

بدستور، وبأجهزة مشتركة، وتملك شخصية قانونية متميزة عن شخصية الدول 

"هيئات تنشئها مجموعة من الدول : بأنهاوهنالك تعريف للمنتظمات الدولية . 2األعضاء"

لإلشراف على شأن من شؤونها المشتركة وتمنحها اختصاصاا ذاتياا معترفاا به تباشره هذه 

 .3الهيئات في المجتمع الدولي وفي مواجهة الدول األعضاء نفسها"

                                                           
مرجع سابق،  المنظمات الدولية،: الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب الرابع(. 2002) ، عبد الكريمعلوان 1

 .141ص

 .9، صدار المنهل اللبناني: بيروت، 1ط ،واإلقليمية المنظمات الدولية(. 2013) مجذوب، إبراهيم 2

التنظيم  -دراسة في كل من الفكر اإلسالمياألحكام العامة في قانون األمم، . (2005الغنيمي، محمد طلعت، ) 3
 .204ص  ،منشأة المعارفاإلسكندرية:  الدولي،
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"الوسائل القانونية التي تصدر عن بعض أجهزة المنظمات الدولية  القرارات الملزمة: -

عن إرادة الجهاز، وتكون لها آثار قانونية ملزمة إلى من توجه له، ويترتب على للتعبير 

 .1ا جزاء تفرضه المنظمات الدولية."مخالفته

، 2"اقتراح صادر عن منظمة دولية بغرض القيام بعمل أو المتناع عنه"  التوصية: -

ا المنظمة بهوبحسب تعريف آخر للتوصية: " دعوة إلى اتخاذ قرار أو موقف معين تتوجه 

الدولية إلى دولة أو عدة دول معينة، أو إلى أحد أجهزة المنظمة نفسها، أو إلى أية 

  3منظمة أو هيئة دولية أخرى، دون أن تؤدي إلى إحالل إرادة محل إرادة أخرى."

" معاهدة تنشأ بمقتضاها المنظمة الدولية، وهي معاهدة دستور المنظمة الدولية:  -

تقليدية إلبرام المعاهدات من مفاوضة وتوقيع وتصديق ولها أثر واضح تسلك الجراءات ال

 .4 في تنظيم العالقات الدولية."

كل اتفاق تبرمه الدول بواسطة سلطاتها المختصة دستورياا بعمل المعاهدة الدولية:"   -

أو تعقده أشخاص القانون الدولي األخرى  ”treaty making power“المعاهدات 

المؤهلة لعقده كالمنظمات الدولية، ويهدف إلى إنشاء آثاراا قانونية خاصة أو عامة، تقع 

   5في دائرة العالقات أو األوضاع التي يحكمها القانون الدولي العام.

 

                                                           
، عمان: دار الفالح للنشر والتوزيع، 1ط  قرارات منظمة األمم المتحدة في الميزان،(. 2005العليمات، نايف حامد ) 1

 .36ص 
 .416الدار الجامعية، ص :بيروت المنظمات الدولية، .(1990حسين، مصطفى سالمة ) 2 

  3 أبو العطا، رياض صالح )2010(. المنظمات الدولية، ط1، عمان: دار اثراء للنشر والتوزيع، ص99
 .398ص مرجع سابق، ،األحكام العامة في قانون األمم. (2005الغنيمي، محمد طلعت، ) 4
 .134ص دار وائل للنشر، ، عمان: 1ط القانون الدولي اإلنساني، (.2010) العنبكي، نزار 5
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 الدراسات السابقة: تاسعاً 

ل الدولية في تطوير القانون ( دور منظمة العم2001دراسة خديجة، دراقي هبة ) -

 الدولي االجتماعي، رسالة ماجستير، د. عبد العزيز قادري، الجزائر.

تناولت الدراسة بيان الدور التشريعي الذي تقوم به منظمة العمل الدولية في مجال القانون 

الدولي الجتماعي من خالل أجهزة المنظمة والوسائل القانونية التي تتبعها لضمان احترام قواعد 

نية طتطوير القانون الدولي الجتماعي والتأثير على التشريعات الو العمل الدولية، وتطرقت إلى 

 والدولية.

( جهود منظمة العمل الدولية في افريقيا، أطروحة دكتوراة، 2016دراسة فؤاد، بن ساسي محمد ) -

  جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر.

تناولت الدراسة الحديث عن دور منظمة العمل الدولية في افريقيا من أجل السعي للحصول 

ذلك من خالل عقد العديد من المؤتمرات والندوات في على العمل الالئق والقضاء على البطالة، و 

جنوب افريقيا وذكر أهم الستراتيجيات والتشريعات التي تمت تنفيذها في بعض دول جنوب افريقيا، 

 وأبرز المعيقات والتحديات التي واجهت المنظمة في قارة افريقيا. 

 ياإلطار النظر عاشرًا: 

سة مقدمة الدراخلفية الدراسة وأهميتها تضمن  جاءت هذه الدراسة في فصل أول بعنوان 

ومشكلة وأهمية وأهداف الدراسة، وحدود الدراسة ومحدداتها، ثم مصطلحات الدراسة والدراسات 

 السابقة واإلطار النظري للدراسة والمنهجية واألدوات. 
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بمنظمة ف ه التعري، تناولنا فيثم فصل ثاني بعنوان )ماهية منظمة العمل الدولية ودستورها(

شأتها وأهدافها وأجهزتها، ثم تحدثنا عن دستور منظمة العمل الدولية كمصدر العمل الدولية ن

تور المنظمة وتأثيره على أعمالها، والتعديالت المقترحة على لسلطتها، من حيث خصائص دس

وق ق. ثم جاء الفصل الثالث بعنوان )وسائل منظمة العمل الدولية في حماية ح1986الدستور لعام 

العمال(، تناولنا فيه التفاقيات الرئيسية المتعلقة بحماية حقوق العمال، وهي التفاقيات المتعلقة 

بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والتفاقيات المتعلقة بإلغاء العمل الجبري وأعمال السخرة، ثم 

 اتفاقيات وتوصيات أخرى متعلقة بحماية حقوق العمال. 

رابع بعنوان )رقابة منظمة العمل الدولية على إنفاذ قواعد حماية العمال وتبع ذلك الفصل ال

المهاجرين(، تناولنا فيه أسلوب الرقابة النظامية الدورية القائم على فحص التقارير الحكومية، ثم 

 نظام التقارير والشكاوى كوسائل لحماية حقوق العمال المهاجرين. 

 من النتائج والتوصيات. وانتهت الدراسة بفصل خامس تضمن جملة 

 منهجية الدراسةحادي عشر: 

تقوم هذه الدراسة على استخدام المنهج الوصفي التحليلي؛ وذلك من خالل وصف واقع 

قرارات منظمة العمل الدولية والتفاقيات والتوصيات الصادرة عن المنظمة، من خالل تحليل ميثاق 

سائل في عملية انفاذ تلك القرارات والكشف عن و  ساساا للبحثألتكون المنظمة وعرض بعض قراراتها 

وما يمكن أن تواجه هذه العملية من إشكاليات وكل ذلك بشكل من  ،في هذا المجال ةليات المنظمآو 

 التفصيل والتحليل. 
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 دوات الدراسةثاني عشر: أ

 دستور منظمة العمل الدولية -

 التفاقيات الدولية والتوصيات -

  العمل الدوليةقرارات منظمة  -

 

  



9 
 

 الفصل الثاني

 ماهية منظمة العمل الدولية ودستورها 

ة منذ بدايات الثورة الصناعي بالظهور والنتشاربدأت المشاكل بين العمال وأصحاب العمل  

من و مع إزدهار الصناعة وامتدادها من بريطانيا إلى سائر الدول األوروبية ومن ثم باقي دول العالم، 

هي ، و موتساعدهم في الحصول على حقوقه منظمة ترعى العمال ة ظهورأهمي فكرةهنا تبلورت 

 منظمة العمل الدولية. 

قرارات لا بحماية العمال وحقوقهم عن طريق سن المنظمة الوحيدة التي تكفلت منظمة العمل الدولية إن

ماية تحدة في مجال حالوكالت الدولية التابعة لألمم المالتوصيات، وتعد المنظمة من تفاقيات و الو 

 حقوق اإلنسان. 

ا من نظامها األساسي أو مسلطتها القانونية لممارسة وظائفها  إن أية منظمة أو هيئة تستمد 

 ة. ثار قانونيتكون لها آ ها، وأيضاا ما يصدر عنها من توصيات واتفاقياتدستور يعرف عنه 

وسنتناول في هذا الفصل التعريف بمنظمة العمل الدولية )المبحث األول(، ومن ثم نتطرق  

 إلى دستور منظمة العمل الدولية كمصدر لسلطتها )المبحث الثاني(. 
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 المبحث األول

 التعريف بمنظمة العمل الدولية

قد ، فمن معاهدة فرساي عشر طبقاا للفصل الثالثم 1919سنة  أنشئت منظمة العمل الدولية 

من خالل دستورها،  والعمليات اإلجرائية الخاصة بالمنظمة لهاومجالت عمتم ذكر أهداف المنظمة 

 . (1)األجهزة المكونة لها وذلك ضماناا لتنفيذ المهام التي أنشئت من أجلها إضافة إلى

)المطلب األول(، سنتناول دراسة هذه المنظمة من حيث النشأة واألهداف  هذا المبحثوفي  

 أجهزتها )المطلب الثاني(.  ومن ثم ذكر

 المطلب األول: نشأة منظمة العمل الدولية وأهدافها

ول(، نشأة المنظمة وتأسيسها )الفرع األ يوضح األول تم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين؛ الفرع 

أنشئت من أجلها المنظمة كما جاء في دستورها، وكما نص  الثاني فيعرض األهداف التيالفرع أما 

 إعالن فيالدلفيا )الفرع الثاني(. عليه

 الفرع األول: نشأة منظمة العمل الدولية 

ن سيتم التطرق إليها من خالل عنصريو ، قبل تأسيسها بعدة مراحل مّرت منظمة العمل الدولية 

 -اآلتي: هامين على النحو 

 

 

                                                           

  .76، صالعربي، القاهرة: دار الفكر الوكاالت الدولية المتخصصة (.2014)وسام نعمت ، السعدي (1)
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 ولى لنشأة منظمة العمل الدوليةأواًل: المراحل األ 

لفة برزت صراعات مخت عندماعن منظمة دولية تهتم بالعمل والعمالة في أوروبا، لحديث بدأ ا 

نعكس فا الكبير الذي تشهده القارة،التقدم الصناعي  اا لتدهور األحوال المعيشية، وذلك خالل فترةنظر 

حين مجموعة من المصللبدأت أفكار ومن هنا ، قيمة اإلنسان والعامل على حد سواء بصورة سيئة على

. ويعتبر أهم (1)العمل والدعوة إلى وضع تشريع دولي للعمل المطالبين بتحسين أحوال العمال وتوفير

رسالة  فأرسل م(،1858-م1771" )Robet Lawenالمفكر اإلنجليزي "روبت لوين" " هؤلء الرواد،

 .(2)إلى مؤتمر "اكس لشابيل" مطالباا بتحسين أوضاع العاملين

محاولة "أدولف ، منها أوروبا لمجموعة من المفكرين في وأيضا هنالك العديد من الجهود 

إبرام اتفاقيات ب م تتعلق1839اسة التي نشرها عام من خالل الدر وذلك " Adolf Beltekeبلتكيه" "

 من " إلى قيام تنظيم دولي للعمل، حيث اعتبرLorien Von Steinدعا " كما لحماية العمال،دولية 

 الحركةالجتماعية، مثل حركات العديد من الن لهذه الدعوة في ألمانيا، وظهور مسيأشد المتح

 .(3)الجتماعية المسيحية

 دةلي للمساعالدو رات الدولية، ومنها المؤتمر العديد من المؤتمبالجهود الرسمية، تم عقد  فيما يتعلقو  

م ومؤتمر برن الثاني 1905عام  ؤتمر برن األولم، وم1890ومؤتمر برلين عام  في بروكسل،

                                                           

  .32ص، : دار النهضة العربية، القاهرةالدولية المتخصصة المنظمات (.2004)مصطفى سيد ، عبد الرحمن (1)

، بيروت: منشورات 9ط، والمنظمات العالمية واإلقليمية المتخصصةالنظريات العامة  (.2007)محمد ، المجدوب (2)
  .639ص، الحلبي الحقوقية

، ، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع3ط، الوسيط في القانون الدولي العام (.2015)عبد الكريم ، علوان (3)
  .122ص
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وضع و وضع تشريع دولي للعمل،  فكانت مخرجاتها توصيات ونتائج مختلفة تشملم، 1913عام

 .  1العمل، إل أنها لم تكن نتائج وتوصيات ملزمة قوانين مشتركة بين الدول بخصوص

م يتم التفاق ل إلنشاء تنظيم دولي للعمل، لكنه وبالرغم من الجهود التي بذلت خالل هذه الفترة 

هذه ل د منهاالعديتقبل نظراا لختالف وجهات النظر بين الدول وعدم وذلك على تأسيس هذا التنظيم، 

 ،لي للعملو من حيث دعوتها لضرورة التفكير في إنشاء تنظيم د ولكن هذه المرحلة تميزت ،فكرةال

 العمل والعمال، ومنها مؤتمر ليدز ظهرت مؤتمرات دولية تخص 1918إلى عام  1916ومنذ عام 

 جاءت هذه المؤتمراتفقد  .19182ومؤتمر لندن عام  1917بإنجلترا، ومؤتمر استوكهولم وبرن عام 

 العديد من دول العالم. ضميكمحاولة لتأسيس تنظيم دولي للعمل،  جميعها

 ثانيًا: تأسيس منظمة العمل الدولية 

تم المطالبة من خالل النقابات العمالية بالعمل على إيجاد وبعد الحرب العالمية األولى،  

يجاد الحماية القانونية لهم، وتمخض عن هذا، مؤتمر السالم عام   1919حلول للمشاكل العمالية وا 

تكونت هذه اللجنة من خمسة عشر عضوا كان هدفها و "لجنة التشريع الدولي للعمل"  حيث تم إنشاء

تم إقرار مشروع إلنشاء جهاز دائم  خالل هذه اللجنةومن  ،3والعمالدراسة وسائل حماية العمل 

وأصبحت ، 1919نيسان 11في مختص بالعمل والعمال، ونتج عن ذلك إنشاء منظمة العمل الدولية 

    4(  تحت عنوان "العمل".427:387القسم الثالث عشر من اتفاقيات فرساي )المواد

                                                           
(، التنظيم الدولي "دراسة في النظرية العامة والمنظمات الدولية" الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، ص 1984شلبي، ابراهيم ) 1 

499 

 
 499شلبي، مرجع سابق، ص   2

 363-362(، المنظمات الدولية، ص 2010أبو العطا، رياض صالح ) 3 

 243، ص ‘لدولية العالمية(، المنظمات ا1997)العناني، ابراهيم محمد  4 
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 ،1969 عام لتأسيسها الخمسين الذكرى وفي ،المقر الرئيسي للمنظمة سويسراواعتبرت جنيف في  

 للسالم.  نوبل جائزة ُمنحت

بدأت منظمة العمل الدولية حياتها قبل ظهور عصبة األمم إلى حيز الوجود، وانعقد مؤتمر  

، في الوقت التي كانت عصبة األمم 1919واشنطن في اكتوبر عام العمل الدولي األول في مدينة 

محل نقاش لدى الكونجرس األمريكي، وبقيت منظمة العمل الدولية تقوم بنشاطها حتى بعد فشل 

تم العالن رسميااعن منظمة العمل  1945م المتحدة عام . وبعد نشأة األم1وانهيار عصبة األمم

ين األمم المتحدة والمجلس القتصادي والجتماعي، كما جاءت في الدولية من خالل اتفاقية ربطت ب

ألمم ة العامة لمن ميثاق األمم المتحدة، حيث تم التفاق بين مؤتمر العمل الدولي والجمعي 63المادة 

 2وأصبحت أول وكالة متخصصة من وكالت األمم المتحدة. 1946عام  المتحدة في كانون أول

ين فير العمل وتحستو ل أول هيئة دولية متخصصة تسعى العمل الدوليةحثة أن منظمة لباتجد ا  

شطتها نلتسهيل مهامها ومواصلة أ وع لها في جميع دول العالمعلى فتح فر ، فتعمل جاهدة مستواه

 تماعية. بالتشغيل والعمل والحماية الج فيما يتعلقتلبية احتياجاتهم لخدمة الشباب والسكان من أجل 

 

 

 

 

                                                           
 363أبو العطا، مرجع سابق، ص  1 

 500شلبي، مرجع سابق، ص  2 
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 الثاني: أهداف منظمة العمل الدوليةالفرع 

ملحق ال العمل الدولية في ديباجة دستورها وفي إعالن فيالدلفياأهداف منظمة  تم تحديد 

 -، ونذكرها فيما يلي: بدستورها

 في دستورها أهداف منظمة العمل الدولية كما تم ذكرها أواًل:

 :(1)المتمثلة باآلتيل الدولية مجموعة من األهداف دستور منظمة العم شتملا 

أن: "سالماا عالمياا دائماا ل ديباجة دستور المنظمة  جاء فياالجتماعية: تحقيق العدالة  .1

كما جاءت  2030 عام خطة يمكن أن يبنى إّل على أساس من العدالة الجتماعية". وفي

من  أن (18)البند  ،2021-2018في الخطة الستراتيجية لمنظمة العمل الدولية، للفترة 

 ئقالال العمل ينسب إلى الذي المركزي والدور الفقر على القضاءهداف المنظمة، هو أأهم 

 امرأة أي شخص حصلي أن ينبغي ل أنه ذلك على ويترتبالهدف،  هذا تحقيق في للجميع

 قراءالف احتياجات تلبية حيث تعد. الحد األدنى من أقل دخل على كامل بدوام يعمل رجل أو

 الوارد والنح على العالمي للفقر للتصدي المبذولة الجهود مجمل من جوهرياا جزءاا العاملين

 عتنو  عن الناشئة القضايا لمعالجة انطالق نقطة يمثل بدوره هذاو  ،2030 عام خطة في

 .(2)الستخدام أشكال

 

                                                           

 1دستور منظمة العمل الدولية، ص ديباجة (1)

---ed_norm/---https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/)2(

relconf/documents/meetingdocument/wcms_533243.pdf 

   

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_533243.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_533243.pdf
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 ،وتحسين ظروف معيشتهم من خالل حماية مصالح العمال -: والدائم العالميضمان السالم  .2

  وتأكيد مبدأ األجر المتساوي عن العمل المتساوي.تطبيق قواعد قانون العمل، و 

روط تأمين شتسعى الدول ل :العمل على تطوير تشريعات لحماية العمال وتأهيلهم الفني .3

 وبالتالي ،1بما يمنح العمال مزيداا من الميزاتالوطنية إنسانية للعمال، وتطوير تشريعاتها 

ارة إليه كما تم اإلشالتطور التشريعي فيها، األخرى في هذا المجال يعرقل سير  تأخر الدول

نصت على: "لما كان في تخلف أي أمة عن توفير ظروف  ديباجة دستور المنظمة فقد في

عمل إنسانية، عقبة تعطل جهود غيرها من األمم الراغبة في تحسين أحوال العمال داخل 

 بلدانها". 

 جاء في إعالن فيالدلفيا ة العمل الدولية كماأهداف منظم ثانيًا:

تي وردت في إعالن فيالدلفيا وأيضا أصبحت من أهداف منظمة العمل من أهم المبادئ الو       

اء ن الفاقة في العالم تهدد الرخمثل غيرها من السلع، وأالدولية هو "أن العمل النساني ليس سلعة 

  في كل مكان من العالم."

من األهداف األساسية التي تقوم عليها منظمة العمل الدولية،  فيالدلفيا عددايشمل إعالن  

   -:(2)يأتي كما

                                                           

 88( قانون المنظمات الدولية، مطبعة التوفيق، عمان، ص 1987الجندي، غسان )  1

 اإلعالن الخاص بأهداف ومقاصد منظمة العمل الدولية، مرفق بدستور منظمة العمل الدولية  (2)

documents/legaldocumenthttps://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/

/wcms_629341.pdf 
 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/legaldocument/wcms_629341.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/legaldocument/wcms_629341.pdf
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 تي قامت عليها المنظمة وهي: على المبادئ األساسية ال جاءت مؤكدة المادة األولى من اإلعالن  -

 سلعة.ب أن العمل ليس .1

 لتحقيق التقدم.أن حرية التعبير وحرية الجتماع ل يمكن الستغناء عنهما  .2

 جد يشكل خطراا على الرفاه.  ن الفقر أينما و أ .3

أن الكفاح ضد الحاجة يجب أن يمارس بعزيمة ل تعرف الوهن داخل كل دولة، كذلك  .4

بواسطة مجهود دولي متواصل ومنسق، يشارك فيه وعلى قدم المساواة ممثلي العمال 

 وأصحاب العمل إلى جانب ممثلي الحكومات.

أنه ل يتحقق السالم العالمي الدائم إل إذا بني على  الثانية من اإلعالن، أكدت علىوالمادة  -

 المساواة بين جميع البشر.من خالل  أساس من العدالة الجتماعية

ع وضمن خالل دول العالم لتزام المنظمة بتقديم المساعدة لاة الثالثة أكدت على الماد أما -

  -: بينهالتي تسعى إليها، ومن ا وتنفيذ برامج صالحة لتحقيق األهداف

 ورفع مستوى المعيشة.  العمالة الكاملة .1

تشغيل العمال بأعمال تشعرهم بالراحة من خالل استثمار ما لديهم من خبرة ومهارة بما  .2

 يسهم بالخير للمجتمع.

العمل على إيجاد الوسائل لتدريب العمال وتسهيل عملية نقلهم، مثل الهجرة من أجل  .3

 والستيطان، من خالل تقديم الضمانات للجميع.العمل 
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توفير ظروف عمل مالئمة من أجور ومكاسب وساعات عمل تضمن للعمال الحد األدنى  .4

 من مستوى المعيشة. 

العتراف بحق المفاوضة الجماعية، وتعاون أصحاب العمل والعمال في إعداد التدابير  .5

 الجتماعية والقتصادية.

 الجتماعي وتوفير الرعاية الطبية للجميع. التوسع في نطاق الضمان .6

 ضمان الحماية الكاملة لصحة العاملين في جميع المهن. .7

 فولة واألمومة.تقديم الرعاية للط .8

 العمل على توفير التغذية والسكن المالئم والمرافق الثقافية والترفيهية. .9

 كفالة تكافؤ الفرص في التعليم والتدريب المهني. .10

ي ن على الصعيد الوطنالتعاو تعهد منظمة العمل الدولية بتقديم تناولت المادة الرابعة  أما -

 ورفاهية جميع الشعوب. والدولي، من أجل تحسين الصحة والتعليم

له، ك هذه المبادئ تطبق على شعوب العالم، أكدت أن المادة الخامسة من إعالن فيالدلفياو  -

 قتصادية والجتماعية للشعوب.مع األخذ بالعتبار مراحل التنمية ال

زالةو   منظمات تعترض التي والتحديات العقبات من أهداف منظمة العمل الدولية حماية الريفيين وا 

 لعمالا لمنظمات المتاحة المهني والتدريب التعليم مرافق نطاق الريفية، والتوسع في العمال

 يفيينالر  العمال منظمات تمكينوأعضائها، إضافة إلى  الريفية العمال منظمات لتشمل ،األخرى

 لحمايةل المقابلة والستحقاقات والقتصادية الجتماعية الحماية توفير تكفل سياسة تباعل

 غير مهن في العاملين للعمال القتضاء أو حسب الصناعيين للعمال المتاحة والستحقاقات

 أن وينبغي الجمعيات، تكوين حرية مبادئ احترامويجب  .أعضائها إلى امتدت أخرى صناعية
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 تدخل أي منو  القمع من خالية تظلو  طابعها في وطوعية مستقلة الريفيين العمال منظمات تكون

 .(1)إكراه أو

 األساسية والحقوق بالمبادئ المتعلق اإلعالن م1998 عام في الدولي العمل مؤتمر كما اعتمد

عمال وتعزيز باحترام" الدولي المجتمع لتزاما جديد من أكد الذي العمل، في  أربابو  العمال حقوق"  وا 

 الدول تلزم اوأيض. الجماعية المفاوضة في الفعلي والحق الجمعيات تكوين حرية في نية بحسن العمل

 الفعلي واإللغاء اإللزامي، أو القسري العمل أشكال جميع على القضاء أجل من بالعمل األعضاء

 اء،األعض الدول اإلعالن التزام ويشدد ،والمهن العمالة في التمييز على والقضاء األطفال، لعمل

 . (2)ل  أم الصلة ذات التفاقيات على صدقت سواء الصلة، ذات األساسية المبادئ باحترام

 المطلب الثاني: أجهزة المنظمة

 الدولية من ثالث أجهزة رئيسية، وظيفتها تسيير عمل المنظمة وعقد منظمة العملتتكون  

ل العالم عن طريق مكاتبها، كما دو جميع  كما لدى المنظمة فروع موزعة فيجلساتها ومؤتمراتها، 

ثالث أجهزة وهي المؤتمر العام، مجلس  حيث تتألف من ن دستور المنظمة،المادة الثانية م جاء في

، هذا األخير سنتطرق إليه لحقاا في الفصل الرابع من هذه الدراسة (3)الدولي اإلدارة ومكتب العمل

  -تيين:التطرق إليهما في الفرعين اآل نظمة، أما الجهازين اآلخرين فيتمباعتباره جهاز رقابي في الم

                                                           

(1) compendium of international labour conventions and recommendations. 

 INTERNATIONAL LABOUR OFFICE • GENEVA, .2015 p.25.  
 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

normes/documents/publication/wcms_413175.pdf 
(2)   The International Labour Organization: Fundemantal Rights, Decent Work and Socail 

Justice, Emmanuel Reynaud, October 2018, The 1998 Declaration, p6 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---

inst/documents/publication/wcms_648620.pdf  
  .148ص، مرجع سابق، المنظمات الدوليةالوسيط في  (.2001)رشاد عارف ، السيد (3)

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_413175.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_413175.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_648620.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_648620.pdf
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 الفرع األول: مؤتمر العمل الدولي 

ويسمى أيضا برلمان العمل، ومن ،  (1)أعلى هرم في المنظمة، وُيعد من أهم سلطاتهايعتبر  

 -قاط اآلتية:الن ة التصويت فيه وصالحياته، من خاللأعضائه وكيفيبحث ذكر خالل هذا الفرع سن

ل جميع الدو  من وفود مؤتمر العمل الدولييتألف  :أواًل: أعضاء المؤتمر وكيفية التصويت فيه

ؤتمر ميتم تمثيل كل دولة من هذه الدول في ال ةالثالثي األعضاء في المنظمة، وامتثال لمبدأ التركيبة

مثل ي لدولة، وواحد يمثل العمال، وواحديمثلون الحكومة أو حكومة ا بأربعة مندوبين كما يلي: اثنان

 .(2)أصحاب العمل

، م1945 تشرين ثاني يأعضاء في المنظمة ف واكان الذيننظمة العمل الدولية هم الدول أعضاء م إن

األولى من  من المادة 5و  4 و 3 اتأعضاء بمقتضى أحكام الفقر  التي قد تصبحوالدول األخرى 

   -يلي: ، كما دستور المنظمة

يجوز ألي عضو أصلي في األمم المتحدة وأي دولة تُقبل على  ( من المادة األولى:3البند ) -

العضوية في األمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة وفقاا ألحكام الميثاق أن يصبح عضواا في منظمة 

العمل الدولية عن طريق إبالغ المدير العام من مكتب العمل الدولي قبولها الرسمي للتزامات دستور 

 لية.منظمة العمل الدو 

                                                           

بحث منشور في مجلة دفاتر السياسة ، جهود منظمة العمل الدولية في أفريقيا (.2016)فؤاد، بن ساسي محمد  (1)
  .478، ص2016، 15والقانون، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، العدد 

، ، بيروت: دار الكتاب الجامعي1ط، المنظمات الدولية بين النظرية والتطبيق (.2015)رجب ، عبد الحميد (2)
  .174ص
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ا قبول األعضاء في  ( من المادة األولى:4البند ) -  يجوز للمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية أيضا

دوبين بما في ذلك ثلثي المن ،المندوبين الذين حضروا الدورة عليه ثلثا يوافقالمنظمة بتصويت 

ب العمل عام لمكتيسري مفعول هذا القبول على إبالغ المدير ال ،ين الحاضرين والمصوتينالحكومي

 الدولي من ِقبل حكومة العضو الجديد بقبولها الرسمي بالتزامات دستور المنظمة. 

ل يجوز ألي عضو في منظمة العمل الدولية النسحاب من المنظمة  ( من المادة األولى:5البند ) -

ول بعد لمفعيصبح هذا اإلشعار ساري ا ،ام بذلك لمدير مكتب العمل الدوليدون إبالغ نيتها القي

، مع مراعاة وفاء العضو في ذلك الوقت بجميع اللتزامات تقباله من قبل المديرعامين من تاريخ اس

ا ، ل يؤثر هذالعضو على أي اتفاقية عمل دولية المالية الناشئة عن عضويته. عندما يصادق

امات الناشئة اللتز النسحاب على استمرار الصالحية للفترة المنصوص عليها في التفاقية لجميع 

 .(1)عنها أو المتعلقة بها

ية بالتفاق مع المنظمات النقامن خالل على الدولة أن تعين مندوب العمال وأصحاب العمل ف 

في كل  نيينالفالمستشارين  كل مندوب أن يصطحب معه اثنين منل جوزوالمهنية األكثر تمثيالا، وي

( من دستور المنظمة 3) ( من المادة2نصت الفقرة ). حيث (2)على جدول أعمال المؤتمربند مدرج 

يجوز لكل مندوب أن يصطحب ما ل يزيد على اثنين من المستشارين من أجل كل بند على أنه: "

مدرج في جدول أعمال الدورة. وحينما تعرض على المؤتمر مسائل تمس المرأة بصورة خاصة، ينبغي 

  . أحد المستشارين على األقل امرأة" أن يكون

                                                           

(1)INTERNATIONAL LABOR ORGANIZATION Instrument adopted by the General 

Conference of the International Labor Organization at Montreal October 9, 1946, for the 

amendment of the ILO constitution, Article 1 

 المادة الثالثة  ،دستور منظمة العمل الدولية (2)
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 ،صوت واحد مهما كان عدد أعضائهيتمتع وفد كل دولة ب بعملية التصويت، وفيما يتعلق 

حدة و صوت واحد، ول تشترط لديه أّن كل عضو من أعضاء الوفد في المؤتمر الدولي للعمل  بمعنى

 باقيرأي ب التصويت بين المندوبين، أي أن كل مندوب لديه حق التصويت بكل حرية دون التقيد

 . (1)أصوات المندوبين الحاضرين يبأغلبية ثلث ويتم أخذ قرارات المؤتمروفد دولته، أعضاء 

أنه إذا كان وفد أحد ، فالقاعدة هي تحقيق التوازن بين أصوات العمال وأصحاب العملمن أجل و  

ّما ل يجوز للطرف الحاضر منهما أن يصوت، ألمندوب العمال أو أصحاب العمل،  الدول ناقصاا 

حق التصويت، إل إذا كانت حكومتهم متأخرة خالل سنتين عن أداء  المندوبين الحكوميين يبقى لديهم

 .(2)يحرم مندوبا الحكومة من التصويت وهناالتزاماتها اتجاه المنظمة، 

عالنا  والتحرش العنف بشأن بارزة صكوكاا  م2019الدولي لعام  العمل مؤتمر اعتمدحديثا،    اوا 

 م باعتماد22/6/2019يوم  الدولية العمل لمنظمة المئوي المؤتمر حيث اختتم .العمل مستقبل عن

 إلى افةباإلض العمل، عالم في والمضايقة العنف لمكافحة مصاحبة وتوصية مسبوقة غير اتفاقية

 . (3)العمل في اإلنسان محوره مستقبل نحو الطريق يرسم إعالن

 على جديداا تأكيداا م،2019العمل  مستقبل بشأن الدولية العمل لمنظمة المئوي اإلعالن يعدو 

 تعبئة، دعوةو  للنوايا، قوي وبيان المتغير، العمل عالم في وأهميتها الدولية العمل منظمة ولية أهمية

                                                           

  .30ص، العربيةالقاهرة: دار النهضة ، المنظمات الدولية العالمية المتخصصة (.2010)حازم محمد ، عتلم (1)

، القاهرة: 1ط، الحماية الدولية لحقوق العمال في ضوء أحكام القانون الدولي (.2013)عبد العال ، الديربي (2)
 .165المركز القومي لإلصدارات القانونية، ص

(3) 108 th International Labour Conference 22 June 2019.P.1. 

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/media-centre/news/WCMS_711366/lang--

en/index.htm   

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/media-centre/news/WCMS_711366/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/media-centre/news/WCMS_711366/lang--en/index.htm
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 العمل لمنظمة العام المدير وقال .ذاتها بحد الدولية العمل منظمة جانب من للعمل طريق وخريطة

 هذه بلمستق في األمام إلى لدفعنا بوصلة طريق، خارطة هو اليوم اعتمدناه ما: "رايدر جاي الدولية،

 من العمل مستقبل إلى اإلعالن حيث يتطلع ."منظمتنا مستقبل هو العمل مستقبل ألن المنظمة،

 عالم يف التغييرات من الستفادة من الناس تمكين على بشدة يركز إنه. اإلنسان محورها عدسة خالل

 المطرد النمو وتعزيز العمال، لجميع الكافية الحماية لضمان العمل مؤسسات تعزيز خالل من العمل،

 حديدهات تم التي المحددة العمل مجالت والمنتجة، تشمل الكاملة والعمالة والمستدام للجميع والشامل

 -يلي: ما

 والعالج الفرص في الجنسين بين للمساواة الفعال اإلعمال -

 للجميع الجيد والتعليم الحياة مدى الفعال التعلم -

 والمستدامة الشاملة الجتماعية الحماية إلى الشامل الوصول -

 للعمال األساسية الحقوق احترام -

 لألجور مناسب أدنى حد -

 العمل وقتل القصوى الحدود -

 العمل في والسالمة المهنية الصحة  -

 اإلنتاجيةو  الالئق العمل تعزز التي السياسات -

 ة، وتستجيبالشخصي البيانات وحماية المناسبة الخصوصية تضمن التي والتدابير السياسات -

 النظام عمل ذلك في بما للعمل، الرقمي بالتحول المتعلقة العمل عالم في للتحديات

 .(1)األساسي

                                                           

(1) 108 th International Labour Conference,ibid,p2-p3. 
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في اعتماد مقترحات  ن أهم مهام مؤتمر العمل الدوليم: ثانيًا: صالحيات مؤتمر العمل الدولي

يقرر إذا كانت صياغة هذه المقترحات بحيث في جدول األعمال،  موضوع من المواضيع المدرجة

أو ، يقتضيها كون الموضوع محل البحثتوصيات،  تتخذ شكلستكون على شكل اتفاقية دولية، أو 

 لمؤتمر العاما ، سواء اتفاقية أم توصية، يجب علىالحالتينأي يعتبر مناسباا وفي  ،جانب من جوانبه

ترتب يائي بأغلبية ثلثي األصوات التي يقترع بها المندوبين الحاضرين، و التصويت النهب أن يعتمدها

ظروف  وضع البلدان التي تكونبعين العتبار اغة أي اتفاقية أو توصية األخذ المؤتمر عند صي على

الصناعة فيها مختلفة اختالفاا جوهرياا بسبب مناخها أو عدم اكتمال تنظيمها الصناعي أو أية أوضاع 

خاصة، حيث يوصي أي مؤتمر بما قد يعتبره ضرورياا من التغيرات لجعلها تتفق مع أحوال أخرى 

هذه البلدان، ويتم توثيق نسختين من التفاقية أو التوصية بأن يوقع عليهما رئيس المؤتمر والمدير 

دة، حالعام، على أن تودع إحداهما لدى محفوظات مكتب العمل واألخرى لدى األمين العام لألمم المت

ما يتعهد أعضاء ك، وحين يتعلق األمر باتفاقية فإنها تبلغ إلى جميع األعضاء حتى يقوموا بتصديقها

منظمة العمل الدولية بالقيام في غضون سنة على األكثر من تاريخ اختتام دورة المؤتمر، بعرض 

إجراءات  اذ أيالتفاقية على السلطة المختصة بغية إصدار تشريعات تتواءم مع التفاقية أو اتخ

 .(1) أخرى

 الفرع الثاني: مجلس اإلدارة

لمنظمة العمل الدولية، ويتم انتخابه لمدة ثالث سنوات  الجهاز التنفيذيُيعد مجلس اإلدارة  

 العمل الدولي ومتابعة تنفيذ قراراته، ومن مؤتمرفهو المسؤول عن جدول أعمال من المؤتمر العام، 

                                                           

 ( من دستور منظمة العمل الدولية.8-1(: فقراتها )19المادة ) (1)
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ويتكون ، (1)ويجتمع مجلس اإلدارة ثالث مرات في السنة المنظمة. مهامه الرئيسية تعيين مدير عام

ممثلين عن أصحاب  28ممثلين عن العمال، و 28الحكومات، و ممثلين عن 56عضواا،  112من 

 .(2)حيث أن كل فئة تنتخب مندوبيها إلى مجلس اإلدارةالعمل، 

رين بين الثمانية والعش ك من، وذلتخصيص عشرة مقاعد للدول ذات األهمية الصناعية ويجب مراعاة

واحد  الرئيس، على أن يكونونائبي  ويتم بعد ذلك انتخاب رئيس مجلس اإلدارة عن الحكومات، ممثال

 .(3) من هؤلء ممثال عن الحكومة وممثال عن أصحاب العمل وممثال عن العمال

 ، ولهام من قبل عصبة األمم1927عام  ومن الجدير بالذكر المحكمة اإلدارية التي تم تأسيسها

 سويسرا.ب مقرها الرئيسي جنيفو قليمية في مختلف أنحاء العالم، اإلمكاتب ال العديد من

لمؤتمر العام كل ا ينهم من قبلييتم تعمن ثالثة قضاة أصليين وثالثة احتياطيين تتكون هذه المحكمة 

 تهاكاتوالن، المنظمة وموظفيهاة عن الناجمالنزاعات  حيث تنظر في ابلة للتجديد،ثالث سنوات ق

 لتعسفاموضوع منازعاتها إما  فيكونالتعويضات ورواتب التقاعد، ءات التعاقدية في مجال اإلجرافي 

اراتها  وتعد قر  ،أو التعويضات اإلصالح المالي بسبب األضرارأو  أو اإلبطال في استعمال السلطة

 .(4)المطالبةدون استئناف فيما يتعلق بعناصر قطعية 

  

                                                           

  .32ص، مرجع سابق، المنظمات الدولية العالمية المتخصصة (.2010)حازم محمد ، عتلم (1)

  .150ص، مرجع سابق، المنظمات الدوليةالوسيط في  (.2001)رشاد عارف ، السيد (2)

                  الدولية( من دستور منظمة العمل 7المادة )  (3)

 479مرجع سابق، ص، جهود منظمة العمل الدولية في أفريقيا (.2016)فؤاد، بن ساسي محمد  (4)
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 الدولي العمل مكتب :الثالث الفرع

يعتبر المكتب األمانة العامة لمنظمة العمل الدولية ومقره مدينة جنيف، ويترأسه مدير عام 

يتم تعيينه من قبل مجلس اإلدارة ويكون مسؤول عن التوجيهات الصادرة من مجلس اإلدارة وما مدى 

يضم المكتب عدداا من الموظفين الدوليين الذين يتمتعون تنفيذه للقرارات الصادرة عن المجلس، 

  1بحصانات ومزايا دولية.

 أي وعن المكتب، عمل سير حسن عن مسؤولهو ال الدولي العمل لمكتب العام إن المدير

ن تقوم عملية تعيين الموظفي ، حيث، كما جاء في المادة الثامنة من الدستورإليه توكل مهام أخرى

 أن علىللكفاءة، مراعاة ال مع الجنسيات من مختلف أشخاص اختيارمن قبل المدير العام وذلك ب

 من دارةاإل مجلس يقرره ما وفق التعيين يتم بشرط أنو  النساء، من األشخاص هؤلء من عدد يكون

 .(2)لوائح

 

 

 

  

  

                                                           
 506شلبي، مرجع سابق، ص  1 

 ( من دستور منظمة العمل الدولية9المادة ) (2)
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 المبحث الثاني

 كمصدر لسلطتهادستور منظمة العمل الدولية 

الحكومات  حد من احتكارساهمت بالمنظمة العمل الدولية إن التركيبة الثالثية التي تميزت بها 

( من معاهدة فرساي المنشئة للمنظمة 289المادة )، فقد نصت لعملية التمثيل في المنظمات الدولية

ل ن من الحكومة، وواحد يمث: إثنا"المؤتمر العام لممثلي الدول يتكون من أربعة ممثلين لكل عضوأن 

كما احتفظ دستور منظمة العمل ل العمال المنتمين لكل دولة عضو"، رباب األعمال واآلخر يمثأ

أعطى فم، 1919م الصيغة التي اعتنقتها معاهدة فرساي سنة 1946الدولية الذي تم إبرامه في سنة 

 لدىصحاب العمل من جهة أخرى للحكومات من جهة ولممثلي العمال وأعدداا متساوياا من المقاعد 

 . (1)مجلس إدارة المنظمة

  بينأعطاها دورا فعالالتمثيل الثالثي  من خالللمنظمة العمل الدولية فإن الميزة األساسية  

ه في دستورها الذي له خصائص تميز يبدو جلياا ذلك و  لهيئات التابعة لألمم المتحدة،الوكالت وا

المنظمة األثر الكبير على أعمالها )المطلب الثاني(، وأخيراا طرأت  )المطلب األول(، كما أن لدستور

 ل بد من بيانها )المطلب الثالث(. 1986جملة تعديالت على دستور المنظمة عام 

 

 

 

                                                           

 ،البرامج والوكاالت المتخصصةالتنظيم الدولي، النظرية العامة والمنظمات العالمية،  (.2010)حسين، خليل  (1)
 . 125،  بيروت: دار المنهل اللبناني، ص1ط
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 المطلب األول: خصائص دستور منظمة العمل الدولية 

 وكانالذي أصاب العالم، في ظروف امتازت بالدمار الكبير منظمة العمل الدولية  نشأت  

م، وهو مؤتمر السالم الذي جاء بعد نهاية الحرب العالمية 1919انعقاد مؤتمر فرساي عام  ذلك خالل

، (1)م1946والذي تم إلحاقه بدستور المنظمة عام م، 1944اء في إعالن فيالدلفيا عام ما جو األولى، 

درة المنظمة على إلزام الدول قمدى و مجال اختصاص المنظمة،  عدة مواضيع منها: شمل فقد

 جزاءاتتوافر نظام لل اتها القانونية، وأيضاسلطذكر  إضافة إلى ،األعضاء بالقرارات الصادرة عنها

 .(2)يير العضويةونظام للتصويت، ووضع معا

وما يميز دستور منظمة العمل الدولية، سموه ووحدة أحكامه، فيعتبر هذا الدستور من 

حيث تعد  النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية، ( من38جاء في المادة ) المعاهدات الدولية كما

لى سموه ع ونقصد بمبدأ سمو الدستور،المعاهدات الدولية المصدر األول للقانون الدولي العام، 

القوانين الداخلية للدول، أي سموه على قوانين الدول األعضاء للمنظمة، إضافة إلى تميزه بوحدة 

 أحكامه والتي لم تسمح للدول األعضاء بالتحفظ على أي من مواده.

                                                           

الذي  1922، بموجب تعديل عام 1919عدل النص األساسي لدستور منظمة العمل الدولية الموضوع في عام  (1)
، وبصك 1946أيلول/سبتمبر  26الذي بدأ نفاذه في  1945، وبصك تعديل عام 1934حزيران/يونيه  4بدأ نفاذه في 
آيار/مايو  20الذي بدأ نفاذه في  1953، وبصك تعديل 1948نيسان/أبريل  20الذي بدأ نفاذه في  1946تعديل عام 

الذي بدأ نفاذه  1972، وبصك تعديل عام 1963آيار/مايو  22الذي بدأ نفاذه في  1962، وبصك تعديل 1954
 .  1974في أول تشرين الثاني/نوفمبر 

 راجع دستور منظمة العمل الدولية (2)
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 ى القواعدعل يجعل قواعدها تسمومجال نشاطها بيعة تكوين منظمة العمل الدولية و طوبالتالي  

بالسمو ووحدة األحكام، ويظهر ذلك من خالل ما سنتناوله  وتميز دستورها للدول األعضاء،الوطنية 

  -اآلتيين: في الفرعين 

 الفرع األول: سمو أحكام دستور المنظمة 

سمو المعاهدات تساؤلا حول تحديد العالقة بين القواعد القانونية التي تتضمنها مبدأ يثير  

المعاهدة المنشئة وبين القواعد التي ترسمها المنظمة في إطار نظامها الداخلي، وحول تحديد العالقة 

ي فبين المعاهدة المنشئة للمنظمات الدولية وبين المعاهدات األخرى التي تبرمها الدول األعضاء، ف

عد يُ يتضمنها نظامها القانوني، ف المعاهدة المنشئة للمنظمة على القواعد التيتسمو الحالة األولى 

نتيجة طبيعية لعدم نص المعاهدة على التفصيالت لتقوم الجهزة المختلفة للمنظمة بتطبيقها وتطويرها. 

لية غيرها من المعاهدات الدو أما في الحالة الثانية، فسمو المعاهدات المنشئة للمنظمات الدولية على 

 . (1)نصوص واردة في المعاهدة المنشئة هذا يتم تقريره ،التي يرتبط بها أعضاء المنظمة الدولية

اعتبار دستور منظمة العمل الدولية هو المعاهدة المنشئة لهذه المنظمة، فإنها ملزمة بعدم و  

كوم أساساا انوني ألي منظمة دولية محالخروج عما حددته لها هذه المعاهدة، وذلك ألن النظام الق

يجوز للمنظمة أن تخرج في ممارستها لختصاصاتها عما هو محدد بالمعاهدة المنشئة، وبالتالي ل 

التي تمثل دستور المنظمة، وبالتالي فإن سمو هذا الدستور بالنسبة و لها أصالا في المعاهدة المنشئة، 

 . (2)و شكلكل تصرفات المنظمة هو أمر ليس محل جدل أ

                                                           

بيق قانون دولي للعمل، دار النهضة العربية، محمود، مسعد محمود، دور منظمة العمل الدولية في خلق وتط (1)
 99القاهرة، مصر، ص

  .87ص، خليل، حسين مرجع سابق(2)
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لذلك تلتزم منظمة العمل الدولية بما جاء في دستورها عند إصدارها لالتفاقيات والتوصيات  

أي أنه ل يمكنها الدعوة إلى اتفاقية أو توصية تتضمن أموراا تكون متناقضة مع دستورها، بل يجب 

اتفاقيات أو توصيات أو إعالنات، هي ترجمة لما  كل األعمال الصادرة عن المنظمة سواءأن تكون 

جاء في دستورها، ونلمس التزام المنظمة بدستورها من خالل تقيد أجهزتها بالعمل على تطبيق هذا 

 .(1)الدستور

ة عند قبولها اإلنضمام إلى منظمة العمل الدوليكون قد قبلت تطبيق دستور المنظمة، والدول ت 

ضاء وجوب عرض اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية على والذي يفرض على الدول األع

أجهزتها التشريعية المختصة لجعل هذه التفاقيات أو التوصيات ضمن منظومتها القانونية الداخلية 

أو تقديم أسباب المتناع عن ذلك، وهي أيضاا ملزمة بإعداد تقرير سنوي يوجه لمكتب العمل الدولي 

 . (2)ة لتنفيذ بنود التفاقيات والتوصيات الصادرة عن المنظمةيتضمن اإلجراءات المتخذ

ودستور منظمة العمل الدولية من خالل خاصية تميزه بالسمو عن أعمال المنظمة، وعن 

النظم القانونية الداخلية للدول، فهو يتماشى مع القول بأن قواعد القانون الدولي تسمو على القوانين 

. وباعتبار أن (3)م لقانون المعاهدات1969ده مقرراا في اتفاقية فيينا لعام الداخلية للدول، وهذا ما نج

                                                           

 مراجعة دستور منظمة العمل الدولية (1)

( من دستور 19)د( من المادة ) 5من دستور منظمة العمل الدولية: حيث نجد أن الفقرة  5فقرة  19راجع المادة  (2)
المنظمة تنص على أنه: "تقوم الدولة العضو التي حصلت على موافقة السلطة أو السلطات التي يقع الموضوع في 

 مدير العام واتخاذ ما يكون ضرورياا من اإلجراءاتنطاق اختصاصها، بإبالغ التصديق الرسمي على التفاقية إلى ال
 إلنفاذ أحكام التفاقية". 

ليس للدولة أن تحتج بأن  -1على أنه: " 1969( من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 46المادة )حيث نصت  (3)
د المعاهدات يتعلق بالختصاص بعقالتعبير عن رضاها اللتزام بالمعاهدة قد تم بالمخالفة لحكم في قانونها الداخلي 
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دستور منظمة العمل الدولية هو اتفاقية منشئة لمنظمة دولية، هو في األساس معاهدة دولية، وأيضاا 

فإن التفاقيات التي تصدر عن منظمة العمل الدولية تخضع لما جاء في اتفاقية فيينا الخاصة بقانون 

 . (1)معاهدات الدوليةال

وبالتالي تجد الباحثة أّن خاصية سمو أحكام دستور منظمة العمل الدولية، تعطي لها السند 

القانوني في ممارسة الرقابة من أجل حماية حقوق العمال، من خالل إلزام الدول بمراعاة الحقوق 

خلية لما تقرره المنظمة من المقررة من طرف منظمة العمل الدولية، ومسايرة نظمها القانونية الدا

 حقوق وحريات للعمال باعتبارها من حقوق اإلنسان. 

 

 

 

 

 

                                                           

تعتبر  -2 كسبب إلبطال هـذا الرضا إل إذا كانت المخالفة بينة وتعلقت بقاعدة أساسية من قواعد القانون الداخلي.
  ."المخالفة بينة إذا كانت واضحة بصورة موضوعية أليـة دولة تتصرف في هذا الشأن وفق التعامل المعتاد وبحسن نية

 . 1969( من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 27و 26)المادتين  (1)

  ."كل معاهدة نافذة ملزمة ألطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية( من التفاقية على أنه: "26حيث نصت المادة )

 ل يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر( من التفاقية على أنه: "27كما نصت المادة )
 ."46إلخفاقه في تنفيذ المعاهدة، ل تخل هذه القاعدة بالمادة 
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 الفرع الثاني: وحدة أحكام دستور المنظمة

المقصود بوحدة أحكام دستور منظمة العمل الدولية هو تكامل المعاهدة المنشئة، أي أنه  

 .(1)المعاهدة برمتهاعلى الدولة الراغبة في اكتساب عضوية المنظمة، أن تقبل أحكام 

إّن وحدة نصوص دستور منظمة العمل الدولية تعني أن الدول ملزمة بتطبيق جميع أي  

أحكام هذا الدستور من جهة، وتعني أيضاا عدم جواز التحفظ على أي من مواده عند القبول بهذا 

ظمة فيها دستور المنعتمد الدولية، ويالحظ أن الظروف التي االدستور واإلنضمام إلى منظمة العمل 

أثناء مؤتمر السالم بفرساي، لم تتح للدول إبداء أي نوع من التحفظ بالنظر إلى اإلرادة السائدة في 

 . (2)ذلك المؤتمر، وهي إرادة الدول المنتصرة في الحرب العالمية األولى

ق ينطبوعلى الرغم من أّن دستور منظمة العمل الدولية هو معاهدة منشئة لهذه المنظمة، و  

(، إل أنه بالنظر إلى 20و  19عليه ما جاء في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، خاصة المادتين )

اعتبار منظمة العمل الدولية، منظمة ذات خصوصية معينة سواءا من حيث تكوينها الثالثي، أو من 

المنظمات  ميز على باقيحيث اعتبارها أداة تشريعية في مجال القانون الدولي للعمل، مما أتاح لها الت

الدولية األخرى وحتى على المنظمات غير الحكومية، وأيضاا فإن دستور منظمة العمل الدولية لم يتح 

للدول الراغبة في اإلنضمام إلى المنظمة مناقشة محتوى المعاهدة المنشئة لها، إنما لها الحق في 

ي ظمة، وهو ما أشارت إليه المادة األولى فتقديم طلبات باإلنضمام بعد قبولها اللتزام بدستور المن

ألي دولة عضو أصلي في األمم المتحدة،  -3( من دستور المنظمة التي جاء فيها: "4و  3الفقرتين )

                                                           

 88حسين،خليل، مرجع سابق، ص (1)

 113محمود، مسعد محمود، مرجع سابق، ص  (2)
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وألي دولة قبلت عضواا في األمم المتحدة بقرار اتخذته الجمعية العامة طبقاا ألحكام الميثاق، أن 

بالغ المدير العام لمكتب العمل الدولي قبولها الرسمي تصبح عضواا في منظمة العمل الدولية بإ

وللمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية أن  -4لاللتزامات التي يرتبها دستور منظمة العمل الدولية. 

 يقبل دولا أعضاء في المنظمة بأغلبية تبلغ ثلثي عدد المندوبين الحكوميين الحاضرين المقترعين".

أنه ل يوجد في دستور منظمة العمل الدولية نص صريح يجيز أي وبالتالي تؤكد الباحثة 

نوع من التحفظ والدول ليس لها إل أن تأخذ بكل دستور المنظمة أو ترفضه بالكامل، فهي مجبرة 

 على تطبيقه كامالا بمجرد اكتسابها للعضوية بالمنظمة. 

ة لية، ما تجده الباحثولعل من أبرز مظاهر الخصوصية التي تتميز بها منظمة العمل الدو  

في اإلعالن الخاص بأهداف ومقاصد المنظمة، وهو ما عرف بإعالن فيالدلفيا المرفق بدستور 

المنظمة، حيث أّن المبادئ المذكورة في هذا اإلعالن تنطبق كلياا على شعوب العالم، وذلك ما ظهر 

ذا أن المبادئ المذكورة في ه بشكٍل جلي في البند الخامس من هذا اإلعالن بقوله: "يؤكد المؤتمرون

تطبيقها  في تحديد كيفية لم، ولكن كان من الضروري أن تراعياإلعالن تنطبق كلياا على شعوب العا

مرحلة التنمية الجتماعية والقتصادية التي بلغها كل شعب، فإن تطبيقها التدريجي على الشعوب 

 ره". م الذاتي، أمر يعني العالم المتمدن بأسالتي ل تزال تابعة وعلى الشعوب التي بلغت مرحلة الحك

ومنظمة العمل الدولية هي الهيئة المختصة التي يجيز لها دستورها وضع معايير العمل  

الدولية والتعامل معها، وتحظى بدعم واعتراف من أجل تعزيز عالمية الحقوق األساسية في العمل، 

 . (1)وتعبيراا عن المبادئ التي نادت بها في دستورها

                                                           

  .88ص، مرجع سابق، الوكاالت الدولية المتخصصة (.2014)وسام نعمت ، السعدي (1)
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وبالتالي تخلص الباحثة إلى أن وحدة أحكام دستور المنظمة تعني أن الدول األعضاء بها  

ملزمة بتطبيق جميع أحكام هذا الدستور، فهذه النصوص تشكل نسيجج مترابط من المواد القانونية 

التي على ضوئها يمكن معرفة مدى قانونية أعمال هذه المنظمة، وكذا قياس مدى التزام الدول 

 األعضاء بتطبيق ذلك. 

وبالتالي تقرر الباحثة أن منظمة العمل الدولية تستمد سلطتها في الرقابة على حقوق العمال 

بشكٍل أساسي من دستورها الذي يتميز بخصائص، مكنت المنظمة من ممارسة وظائفها في ظل هذا 

 عمالها. مل الدولية على أالدستور، مما يحتم التطرق في المطلب الثاني إلى تأثير دستور منظمة الع

 المطلب الثاني: تأثير دستور المنظمة على أعمالها

إن منظمة العمل الدولية ملزمة بالتقيد بما جاء في دستورها، كما مر بنا في المطلب األول  

من هذا المبحث، ومراعاة ذلك في كافة األعمال التي تصدر عنها، هو أمر طبيعي، ألّن هذا الدستور 

ار القانوني الذي تعمل في ظله المنظمة، من هذا المنطلق سوف نعرض إلى أثر أو تأثير يشكل اإلط

دستور المنظمة على أعمالها من خالل قدرة المنظمة على استحداث قواعد قانونية )الفرع األول(، ثم 

 نتطرق إلى سلطة المنظمة في تفسير قواعدها )الفرع الثاني(.

 استحداث قواعد قانونيةالفرع األول: قدرة المنظمة على 

أهم القوى المحركة للقانون الدولي للعمل، ووضع معايير تعتبر منظمة العمل الدولية من  

ها، والعمل على مسايرة كل األحداث، العمل الدولية من خالل تشجيعها للنقاش الحر بين مكونات

خالل  ، منالقانون الدولي للعملالكبير الذي لعبته منظمة العمل الدولية في تكوين وبالتالي إن الدور 

ت المنظمة بإيجادها، إنما هو نتاج لتطبيق ما جاء في دستورها، حيث أن لفاألعمال القانونية التي تك

نتائج المؤتمرات السنوية التي تعقدها، تصاغ في شكل إما اتفاقيات أو توصيات، وهذا ما جاء ذكره 
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ولها: "متى قرر المؤتمر اعتماد أي مقترحات تتعلق ( من دستور المنظمة بق1( فقرة )19في المادة )

 -ببند في جدول األعمال يكون عليه أن يقرر ما إذا كان ينبغي أن تصاغ هذه المقترحات:

في شكل اتفاقية دولية، أم )ب( في شكل توصية حينما ل يعتبر الموضوع محل بحث، أو  (أ)

 يكون مادة لتفاقية". جانب من جوانبه، مناسباا أو صالحاا في ذلك الحين، ألن 

واعترافاا من األمم المتحدة بالدور الهام لمنظمة العمل الدولية، فإنه أثناء إبرامهما لتفاق  

النضمام الذي بموجبه أصبحت منظمة العمل الدولية وكالة دولية متخصصة مرتبطة باألمم المتحدة 

ل هذا التفاق تبادل العون والتمثيم باعتبار المنظمة هيئة مستقلة، حيث أّن الغرض من 1946سنة 

، وفي المادة األولى من الدستور (1)مع المجلس القتصادي والجتماعي التابع لهيئة األمم المتحدة

اعترف لها بأنها: "هيئة ذات تخصص وتبعات تؤهلها، وفقاا ألحكام نظامها األساسي، لتخاذ الوسائل 

 هذا النظام". المالئمة لتحقيق األغراض المنصوص عليها في 

من اتفاقيات العمل الدولية التي وقد كان لمنظمة العمل الدولية دور بارز في إصدار العديد  

 . (3)، باعتباره فرعاا من فروع القانون الدولي العام(2)صطلح على تسميتها بـ "القانون الدولي للعمل"ا

                                                           

  .104ص، مرجع سابق، المتخصصةالوكاالت الدولية  (.2014)وسام نعمت ، السعدي (1)

يعرف القانون الدولي للعمل بأنه: "فرع من فروع القانون الدولي العام، ويتضمن قواعد ذات صلة بمسائل العمل  (2)
تتغلب فيها المصلحة الدولية العامة"، كما يعرف بأنه: " جزء من القانون الدولي الذي ينظم عالقات الدول فيما بينها 

 من العمال سواءا في الحاضر أو المستقبل أو الماضي".حول مواطنيها 

مرجع ، الحماية الدولية لحقوق العمال في ضوء أحكام القانون الدولي (.2013)عبد العال ، أنظر في ذلك: الديربي
 .124سابق، ص

 .418مرجع سابق، ص، المنظمات الدولية (.1993)حسين ، عامر (3)
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ارس ماتفاقيات وتوصيات ت منظمة القدرة على إعدادية يمنح الودستور منظمة العمل الدول 

القدرة على استحداث قواعد قانونية، حيث نص دستور  من خاللها دوراا تشريعياا، وذلك يعطي لها

المنظمة  تضمنتها اتفاقيات حقوقاا أكثر مالءمة للعمال، سواءالمنظمة على األخذ باألحكام التي تكفل 

( منها بقولها: "ل يعتبر اعتماد المؤتمر 7) ( الفقرة19أو غيرها، وهو ما تم النص عليه في المادة )

ألي اتفاقية أو توصية أو تصديق أي دولة عضواا على أي اتفاقية، مساا بأي حال بأي قانون أو قرار 

ها من األحكام التي تنص علي يين أحكاماا أكثر مواتاهتحكيم أو عرف أو اتفاق يكفل للعمال المعن

 التفاقية أو التوصية". 

 ولية، والتي تأخذ شكل اتفاقيات، تعتبرالتي تقرر بمعرفة منظمة العمل الدوالنصوص  

تصرفات قانونية ملزمة، صادرة باإلرادة المنفردة لمنظمة العمل الدولية، وهي تشريعات دولية ُتعد 

 .(1)مصدراا مباشراا لقواعد قانون العمل

 الفرع الثاني: سلطة المنظمة في تفسير قواعدها 

( من دستور المنظمة في فقرتها األولى التي جاء فيها: "تحال إلى محكمة العدل 37)المادة نصت 

 هاتالدولية، للبت فيها، أي مسألة أو منازعة بشأن تفسير هذا الدستور أو تفسير أي اتفاقية لحقة عقد

 ةأّن التفسير هو من اختصاص محكموبالتالي اعتبر األعضاء عمالا بأحكام هذا الدستور"،  الدول

ولكن الدستور أعطى للمنظمة القدرة على استحداث آلية تقوم العدل الدولية، وذلك كأصٍل عام، 

لمجلس  الدستور أجازن محل نزاع بين بعض األطراف، حيث بتفسير أي من التفاقيات التي تكو 

 ياإلدارة وضع قواعد تعرض على المؤتمر العام إلقرارها من أجل تكوين محكمة للبت العاجل في أ

                                                           

 244ص محمود، مسعد محمود، مرجع سابق، (1)
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ملزمة باألحكام والفتاوى الصادرة عن  ير اتفاقية ما، وهذه المحكمةمنازعة أو مسألة تتصل بتفس

محكمة العدل الدولية، ويتم إبالغ الدول األعضاء بأحكام هذه المحكمة، وللدول األعضاء عرض أي 

( في 37من المالحظات على المؤتمر إذا كانت تتعلق بهذه المحكمة، وذلك ما جاء في المادة )

من هذه المادة، يجوز لمجلس  1فقرتها الثانية من دستور المنظمة بقولها: "خروجاا على أحكام الفقرة 

اإلدارة أن يضع قواعد، يعرضها على المؤتمر إلقرارها، من أجل تكوين محكمة للبت العاجل في أي 

يها وفقاا ارة أو تحال إليمكن أن يحيلها إليها مجلس اإلد أو مسألة تتصل بتفسير اتفاقية مامنازعة 

مكونة بمقتضى هذه الفقرة تكون ملزمة بجميع األحكام أي محكمة  على أنّ  .ألحكام التفاقية المعنية

الصادرة عن محكمة العدل الدولية. ويتم إبالغ الدول األعضاء في المنظمة بكل حكم أو الفتاوى 

تبديها هذه الدول بصددها."يصدر عن تلك المحكمة، وتعرض على المؤتمر أي مالحظات قد 

عضاء، هما دوراا للدول األنص دستور منظمة العمل الدولية على نظامين للتفسير، ل نجد في  

. وهما التفسير عن طريق محكمة العدل الدولية، أو (1)النظامان من قبيل التفسير القضائيويعتبر 

ة لدولي من خالل تشكيل محكمالتفسير عن طريق مجلس اإلدارة نفسه أي عن طريق مكتب العمل ا

 ( من دستور المنظمة على أنه: "37خاصة في المنظمة، حيث نصت المادة )

تحال إلى محكمة العدل الدولية، للبت فيها، أي مسألة أو منازعة بشأن تفسير هذا الدستور  .1

 أو تفسير أي اتفاقية لحقة عقدتها الدول األعضاء عمالا بأحكام هذا الدستور.

( من هذه المادة، يجوز لمجلس اإلدارة أن يضع قواعده، يعرضها 1ى أحكام الفقرة )خروجاا عل .2

ل في أي منازعة أو مسألة تتصل ا، من أجل تكوين محكمة للبت العاجعلى المؤتمر إلقراره

بتفسير اتفاقية ما يمكن أن يحيلها مجلس اإلدارة أو تحال إليها وفقُا ألحكام التفاقية المعنية، 

                                                           

  .71مرجع سابق، ص، الدولية المتخصصة المنظمات (.2004)مصطفى سيد ، عبد الرحمن (1)
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لصادرة ا محكمة مكونة بمقتضى هذه الفقرة تكون ملزمة بجميع األحكام أو الفتاوى على أن أي

ويتم إبالغ الدول األعضاء في المنظمة بكل حكم يصدر عن  عن محكمة العدل الدولية،

 تلك المحكمة، وتعرض على المؤتمر أي مالحظات قد تبديها هذه الدول بصددها".

الدولية تتجه نحو تفسير مرن لدستورها، وهي بذلك وفي الوقت الراهن فإن منظمة العمل  

تستلهم طريقة التفسير المتبعة من طرف محكمة العدل الدولية، التي قررت أنه لتحديد طبيعة نص 

 . (1)معين، يجب أن تواجه اآلثار العملية بدلا من الوقوف عند الباعث األساسي

العمل الدولية أو أياا من اتفاقياتها والشيء المالحظ أّن اللجوء إلى تفسير دستور منظمة  

بواسطة المحاكم الخاصة في الحياة العملية لم يجد له تطبيقاا حتى اآلن، أما التفسير بواسطة محكمة 

م عندما لجأت منظمة العمل 1932العدل الدولية، فإننا نجد له تطبيقات، من بينها ما حدث عام 

م بشأن 1919لسنة  4، طالبةا منها تفسيراا لالتفاقية رقم الدولية إلى المحكمة الدائمة للعدل الدولية

 . (2)عمل المرأة ليالا 

 دمعفي تفسير اتفاقيات العمل الدولية، رغم لمكتب العمل الدولي  الدور المهم ومن الجدير بالذكر

حكومات الدول من تور المنظمة يمنحه هذا الختصاص، عادة تطلب نص صريح في دس وجود

ل الدولي موافاتها بتفسيرات لنصوص التفاقيات الدولية خاصة عندما تعمد مدير مكتب العم

عمد عندما تو  التصديق على هذه التفاقيات،الحكومات إلى دعوة السلطة الوطنية المختصة إلى 

 . (3)الحكومات إلى تعديل تشريعاتها الوطنية بما يتفق مع أحكام هذه التفاقيات

                                                           

  .111ص، مرجع سابق، الوكاالت الدولية المتخصصة (.2014)وسام نعمت ، السعدي (1)

 .166مرجع سابق، ص محمود، مسعد محمود (2)

 .422مرجع سابق، ص، المنظمات الدولية (.1993)حسين ، عامر (3)
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العمل الدولية عند تصديقها على أي من اتفاقيات المنظمة أن الدول األعضاء بمنظمة و  

تراعي عدة عوامل اقتصادية وسياسية، مما يجعلها تدرك جيداا اإللتزامات التي تتحملها جراء توقيعها 

على أي من تلك التفاقيات، وبالتالي فإنها في الغالب ل تحتاج إلى تفسير لتلك التفاقيات ألنها ل 

 . (1)بعد معرفتها لكل الجوانب التي تعالجها تلك التفاقيات تصادق عليها إل

وفي الختام تشير الباحثة إلى أّن دستور منظمة العمل الدولية باعتباره أساس عمل المنظمة،  

فإنه قد أعطى لها السند القانوني لممارسة الرقابة على حقوق العمال، وتميز هذا الدستور بخصائص 

د المنظمة، حيث أن القبول به وسيلة لكتساب العضوية داخل المنظمة للدول جعلت منه أداة فعالة بي

الراغبة في النضمام وتميز أحكامه بالوحدة، أذ ل تقبل أياا من أشكال التحفظ، وسمو أحكامه أيضاا، 

فهو األساس الذي يقاس عليه كل عمل للمنظمة، من حيث تطابقه مع أهداف ومبادئ منظمة العمل 

لمنصوص عليها في هذا الدستور. كما تلمس الباحثة التأثير الكبير لهذا الدستور من خالل الدولية ا

إعطاء المنظمة صالحية استحداث قواعد قانونية سواءا من خالل التفاقيات أو التوصيات التي 

 تصدر عنها، أو من خالل إعطائه حق التفسير للمنظمة سواءا تعلق التفسير بالدستور ذاته، أو أياا 

 من اتفاقيات العمل التي تصدر عن المنظمة. 

 

 

 

 

                                                           

  .452ص، مرجع سابق، التنظيم الدولي (.1994)محمد السعيد ، الدقاق (1)
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 .1986المطلب الثالث: تعديالت مقترحة على دستور المنظمة عام 

مادة من المواد األربعين  11صك تعديل يقترح تغييرات على  1986اعتمد مؤتمر العمل الدولي عام  

إلى أربعة مجالت رئيسية  1986التي ينص عليها دستور منظمة العمل الدولية، ويتطرق تعديل عام 

 -:(1)هي

دارته السديدة. -  تشكيل مجلس إدارة المكتب وا 

 إجراء تعيين المدير العام. -

 التصويت في مؤتمر العمل الدولي. -

 القواعد التي تخضع لها طريقة تعديل الدستور.  -

  (2)1986التغييرات التي يقترحها تعديل عام:- 

الغرض الرئيسي من التعديل المقترح هو جعل عضوية مجلس اإلدارة  تشكيل مجلس اإلدارة: -

أكثر تمثيالا من خالل توفير وسيلة لتعيين أعضائه تراعي المصالح الجغرافية والقتصادية 

 والجتماعية المختلفة لمجموعاته المكونة. 

ب يزيد عدد أعضاء مجلس اإلدارة بموجحيز النفاذ، س 1986تعديل عام  وفي حال دخل

 112ثر طريقة توزيع هؤلء األعضاء. ومن أصل عضواا(، كما ستتأ 112إلى  56من ) الدستور

                                                           

  -، منشور على الرابط اإللكتروني اآلتي:1، ص1986تعديل دستور منظمة العمل الدولية   (1)

https://www.ilo.org/wcmsp5/jur/documents/genericdocument/wcms_448697.pdf 

 .2ص-1، مرجع سابق، ص1986الدولية تعديل دستور منظمة العمل  (2)
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مقعداا  28مقعداا لممثلي أصحاب العمل و 28مقعداا لممثلي الحكومات و 56مقعداا، سوف يخصص 

 لممثلي العمال، ولن يعود هناك مقاعد مخصصة للدول األعضاء ذات األهمية الصناعية الرئيسية. 

، سيستمر مجلس اإلدارة في تعيين المدير 1986بموجب تعديل عام  -يين المدير العام:تع -

 العام لمكتب العمل الدولي، على أن يقدم التعيين إلى مؤتمر العمل الدولي للموافقة عليه. 

تغييرات على  1986يقترح تعديل عام  القواعد التي تخضع لها طريقة تعديل الدستور: -

ستور تشمل تعديالت مستقبلية ويضع اشتراطات التصويت والتصديق ( من الد36المادة )

 بالنسبة للتعديالت المتعلقة باعتبارات محددة. 

  للنظام األساسي لمؤتمر العمل الدولي وتعديل عام  1995العالقة بين تعديل عام

1986(1):- 

األساسي لمؤتمر تعديل النظام  1995إن اعتماد مؤتمر العمل الدولي عام  -تعديل الدستور: -

العمل الدولي، زاد عدد المقاعد في مجلس اإلدارة من خالل استحداث فئة نواب األعضاء، 

حيز النفاذ أمراا غير ضروري،  1986وقد يبدو للبعض أن ذلك يجعل دخول تعديل عام 

ل يقدم المجموعة الكاملة من التغييرات التي يقترحها تعديل عام  1995غير أّن إصالح 

ول يؤثر على وجه التحديد في سلطات الدول األعضاء ذات األهمية الصناعية ، 1986

الرئيسية، كما أنه ل يغير الطريقة الي تجري بها التعديالت الدستورية ول عملية تعيين المدير 

 العام.

                                                           

 .3ص-2، مرجع سابق، ص1986تعديل دستور منظمة العمل الدولية  (1)
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حيز النفاذ، يجب أن يصدق عليه  1986بغية دخول تعديل عام  -التصديق على التعديل: -

ن على األقل خمس دول م الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية، بما فيهاأو يقبله ثلثا 

، 2011 نيسان 10ة الرئيسية. وحتى من الدول األعضاء ذات األهمية الصناعي أصل عشرة

تصديقاا أو قبولا، منها اثنان من الدول األعضاء ذات األهمية  95كان قد تم تسجيل 

يطاليا  (. الصناعية الرئيسية )الهند وا 

( تصديقاا إضافياا حتى يدخل حيز النفاذ، ول بد أن يشمل ذلك على 27وبالتالي المطلوب )

األقل ثالثة تصديقات من الدول األعضاء ذات األهمية الصناعية الرئيسية )أي من بين البرازيل 

 والصين وفرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والوليات المتحدة(.
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 الفصل الثالث

 وسائل منظمة العمل الدولية في حماية حقوق العمال

 عمالية حول قضايا معينة بمسائل تتعّلق معاهدة (190) من أكثر الدولية العمل منظمة اعتمدت

 المعاهدات لكت إلى باإلضافة العمال المهاجرين، حقوق خاص بشكل تتناول التي تلك فيها بما محددة،

 .(1)توصيات وصكوك شكل تتخذ ملزمة معايير غير الدولية العمل منظمة دونتقانوناا،  الملزمة

  -اآلتيين: وعلى أساس من ذلك، نتناول هذا الفصل من خالل المبحثين  

 المبحث األول: االتفاقيات الرئيسية المتعلقة بحماية حقوق العمال

 العمالالمبحث الثاني: اتفاقيات وتوصيات أخرى متعلقة بحماية حقوق 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(1) https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:1:0::NO 

 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:1:0::NO
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 المبحث األول

 االتفاقيات الرئيسية المتعلقة بحماية حقوق العمال

 كافة حقوق لحماية الدولية التفاقية في صياغة لبشكل فعا الدولية العمل منظمة شاركت

 لمهاجرين، وتعتبرا للعمال التفاقية تقدمه الذي تعترف بالتعريف وهي أسرهم، وأفراد المهاجرين العمال

المهاجرين. وهناك أيضاا جملة من التفاقيات األخرى التي  العمال لحقوق أساسية وثيقة التفاقية

 . (1)أقرتها منظمة العمل الدولية ذات العالقة بإلغاء العمل الجبري وأعمال السخرة

  -اآلتيين: وعليه سنتناول في هذا المبحث هذه التفاقيات من خالل المطلبين  

 االتفاقيات المتعلقة بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهمالمطلب األول: 

 المطلب الثاني: االتفاقيات المتعلقة بإلغاء العمل الجبري وأعمال السخرة

 المطلب األول

 االتفاقيات المتعلقة بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم

شاملة،  دولية ، معاهدة1990لعام  أسرهم وأفراد المهاجرين العمال حقوق حماية اتفاقية تعتبر

 لعالمي ين االصعيد على األهمية بالغ موضوع وهو اإلنسان، وحقوق الهجرة بين الصلة على تؤكد

 ات التيوالدراس المناقشات من عاماا  ثالثون نتاج هي التفاقية هذه إلى أن اإلشارة وتجدر الوطني،و 

  .(2)اإلنسان حقوق مجال في المتحدة أجرتها األمم

                                                           

، أطروحة دكتوراه، جامعة أبو بكر الحماية القانونية للمهاجرين في القانون الدولي (.2017)حمزة ، عبابسة (1)
  .384ص، بلقايد، تلمسان، الجزائر

، بيروت: 1، طاالتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان الخاصة (.2011)وسام حسام الدين ، األحمد (2)
 . 296منشورات الحلبي الحقوقية، ص
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 لحماية إلطارا باعتبارها حيث مضمونها وأهميتها وأهدافها، من إلى هذه التفاقية التطرق المهم فمن

 المهاجرين. حقوق العمال

  -لذلك سنتناول الحديث عن هذه التفاقية من خالل الفروع اآلتية: 

 الفرع األول: مضمون االتفاقية

 قرار ببموج المعتمدة أسرهم فرادوأ المهاجرين العمال جميع حقوق لحماية الدولية التفاقية

 التنفيذ حيز ودخلت .(1)1990 ديسمبر/األول كانون 18 المؤرخ في 45/158 العامة رقم الجمعية

المعنية  األخرى األساسية المتحدة األمم معاهدات وتكملّ  التفاقية ، وتدعم2003يوليو /تموز في

 سرهم،أ المهاجرين وأفراد للعمال الهشة واألوضاع الخاصة للظروف تستجيب كما اإلنسان، بحقوق

 ويذ واألشخاص النساء واألطفال، وضع هشاشة تعالج التي األخرى اإلنسان حقوق بمعاهدات أسوة

 .(2)اإلعاقة

 لواردةا المبادئ العتبار في خذهآ التفاقية، في األطراف دول) جاء في مقدمة التفاقية أن:

 المبادئ أيضاا  العتبار في األخذ مع ،(3)اإلنسان بحقوق المتعلقة المتحدة لألمم األساسيه الصكوك في

 العمل منظمة طارإ في وضعت التي الصلة ذات الصكوك في عليها المنصوص والمعايير

                                                           

 .385، مرجع سابق، صالحماية القانونية للمهاجرين في القانون الدولي (.2017)حمزة ، عبابسة (1)

دور الوكاالت الدولية المتخصصة ذات الطابع االجتماعي في حماية  (.2012)حليمي وحجاج، فاتح ، بن يحيى (2)
 .84، مرجع سابق، صحقوق اإلنسان: منظمة اليونيسف، منظمة اليونسكو، منظمة العمل الدولية

 والعهد فية،والثقا والجتماعية القتصادية بالحقوق الخاص الدولي والعهد اإلنسان، لحقوق العالمي ومنها: اإلعالن (3)
 القضاء اتفاقيهو  العنصري، التمييز أشكال جميع على للقضاء الدولية والتفاقية السياسية، بالحقوق الخاص الدولي
 .الطفل حقوق واتفاقيه المرآة، ضد التمييز اشكال جميع على
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ذ(1)الدولية  يف عليه المنصوص النحو على الدولية، العمل منظمة أهداف أحد نأ إلى تشير ....، وا 

 حقوق نبأ منها بلدهم. واقتناعا غير بلدان في استخدامهم عند العمال مصالح حماية هو دستورها،

 تتطلب هيف وبالتالي مكان، كل في الكفاية فيه بما بها يعترف لم أسرهم فرادوأ المهاجرين العمال

 أسر رادفأ لمشاكل خطيراا  سبباا  تكون ما غالباا  الهجرة أن العتبار في خذهآ ،مناسبة دولية حماية

ذ سره،...،األ تشتت بسبب سيما ول ، أنفسهم للعمال وكذلك المهاجرين العمال  اللجوء نأ ضاأي ترى وا 

 اإلنسان بحقوق العتراف من سيثبط نظامي غير وضع في هم الذين المهاجرين العمال توظيف إلى

 فرادوأ نالمهاجري للعمال ضافيةإ حقوقاا  منح نإ ذلك، على وعالوة المهاجرين. العمال لجميع ساسيهاأل

 ينالقوان احترام على العمل وأرباب المهاجرين جميع سيشجع نظامي وضع في هم الذين أسرهم

 الحماية نأبش التقدم بضرورة منه واقتناعا لها، والمتثال المعنية الدول وضعتها التي واإلجراءات

رساء كيدتأ عادهإ مع أسرهم، فرادوأ المهاجرين العمال جميع لحقوق الدولية  في اسيةساأل المعايير وا 

 :يلي ما على اتفقت العالمي، الصعيد علي تطبيقها يمكن شامله اتفاقيه

 لمهاجرينا العمال جميع على ، لحقاا عليه منصوص هو ما باستثناء ، التفاقية هذه تنطبق

 أو اإلدانة أو الدين أو اللغة أو اللون أو العرق أو الجنس مثل نوع أي من تمييز دون أسرهم وأفراد

                                                           

 شروط التعسفية بالهجرات المتعلقة والتفاقية ،(97 رقم) العمالة أجل من بالهجرة المتعلقة التفاقية سيما: ول (1)
 ،(86 رقم) العمل أجل من بالهجرة المتعلقة والتوصية ،(143 رقم) المهاجرين للعمال والمعاملة الفرص تكافؤ وتعزيز

 والتفاقية ،(29 رقم) الجبري العمل أو باإلكراه المتعلقة والتفاقية ،(151 رقم) المهاجرين بالعمال المتعلقة والتوصية
 .(105 رقم) السخرة بإلغاء المتعلقة
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 أو لعمرا أو الجنسية أو األصل الجتماعية أو اإلثنية أو القومية اآلراء، من غيره أو السياسي الرأي

 .(1)آخر( وضع أي أو الميالد أو جيةالزو  الحالة أو الملكية أو القتصادي الوضع

 حمايتهاو  احترامها الدول على الواجبة من المعايير أدنى حداا  وضعت التي التفاقية وترتبط

 إذ تعترف رهم،أس وأفراد الموثقين وغير منهم المهاجرين الموثقين بالعمال مباشراا  ارتباطاا وتنفيذها، 

 غير جرةاله حالة في تكون أكثر الهجرة عليها تنطوي التي المشاكل اإلنسانية"بأن:  التفاقية ديباجة

 ترةالمست التنقالت منع بغية المالئمة اإلجراءات تشجيع ضرورة على وتسلط الضوء ،"النظامية

 األساسية اإلنسان حقوق حماية تأمين نفسه الوقت وفي عليها، والقضاء بالعمال المهاجرين والتجار

 .(2)الخاصة بهم

 :كالتالي أساسية أجزاء ستة من المهاجرين العمال اتفاقية تتألف

 والمرأة الرجلبويعترف  االتفاقية، تتضمنها التي والمفاهيم التعاريف الجزء هذا يتضمن :األول الجزء

 وما عالم،ال مناطق على جميع تنطبق التي المهاجرين العمال من المختلفة الفئات ويحدد كمهاجرين

 قتصاديةا كيانات أو عمالا  المهاجرين العمال تعتبر هو أنها ل التفاقية على أكبر قيمة يضفي

 ونوايك أن المهاجرين العمال كما تشجع أسرهم، مع اجتماعية بأنهم كيانات تعترف بل فحسب،

جراءات قوانين احترام العمل، العمال وأرباب جميع على وتحتم نظامي، وضع في أو مسجلين  الدول وا 

 مغادرة يف المهاجرين العمال حق التفاقية على تنص كذلك لها، والمتثال التفاقية في األطراف

                                                           

(1) International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and 

Members of Their Families Adopted by General Assembly resolution 45/158 of 18 

Decemb 

، مرجع سابق، االتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان الخاصة (.2011)وسام حسام الدين ، األحمد (2)
 .298ص
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 فرضها خالل من "المعاملة في المساواة" مفهوم وتعزز التفاقية (،1 )المادة المنشأ دول ودخول

 لعمل(،ا )أو المقصد دول في المواطنين غير أي أسرهم، المهاجرين وأفراد العمال معاملة في المساواة

 .(1)المواطنين حقوق المواطنين غير حقوق تتعدى أل على حالت معينة، في والمواطنين

 عمالحقوق ال لتحقيق مبدًأ أساسيا يعتبرأ الذي التمييز عدم مبدأ الجزء هذا يعرض :الثاني الجزء

تأمينها و  التفاقية، هذه في عليها المنصوص الحقوق من التفاقية احترام (7) المادة وتلزم المهاجرين،

 ن تمييزدو  لسلطتها الخاضعين أو أراضيها على الموجودين أسرهم وأفراد المهاجرين العمال لجميع

 قد،المعت أو أو الدين، اللغة، أو اللون، أو العرق، أو الجنس، بسبب التمييز مثل كان، نوع أي من

 ر،العم أو الجنسية، أو أو الجتماعي، العرقي، أو القومي، األصل أو غيره، أو السياسي الرأي أو

 .(2)آخر وضع أي أو المولد، أو الحالة الجتماعية، أو الملكية، أو القتصادي، الوضع أو

 إلى العمال العائدة الحقوق من واسعة سلسلة على االتفاقية من الجزء هذا ينص :الثالث الجزء

 تلك قوقالح من هذه الكثير وتكرر ،كمهاجرين وضعهم عن النظر بصرف أسرهم، وأفراد المهاجرين

 بالحقوق الخاص والعهد الدولي والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد في الحقوق الواردة

 على يهاعل التصديق تم التي اإلنسان األخرى حقوق ومعاهدات والثقافية والجتماعية القتصادية

 شكلب المهاجرين العمال وضع تعالج حقوقا يةالتفاق تضمنكذلك  الدول، طرف من واسع نطاق

                                                           

الحماية الدولية لحقوق اإلنسان في إطار منظمة األمم المتحدة والوكاالت  (.2008)أحمد ، أبو الوفا (1)
 . 522، القاهرة: دار النهضة العربية، ص3، طالمتخصصة

 .1990 لعام وأفراد أسرهم المهاجرين العمال اتفاقية ( من7المادة ) (2)
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 ظروف معالجة تتم لالستغالل عرضة أكثر أو فيها مستضعفين اطقمن في الحقوق وتعزز خاص

 .(1)اإلنسانية غير والعمل العيش

 لعمالا يواجهها قد التي والجنسي، الجسدي الستغالل ويتحدث هذا الجزء كذلك عن حالت

 العقوبة أو المعاملة وحظر (،9الحياة )المادة  في الحق على التأكيد خالل إعادة من المهاجرون

 أو القسري والعمل الستعباد أو السترقاق (، وحظر10أو المهينة )المادة  أو الالإنسانية القاسية

ي ف المعاهدات في الواردة الحقوق بعض تكرار إلى دفعت التي األسباب (، ومن11السخرة )المادة 

 ة مصطلحاتمستخدم المحلية التشريعات في اإلنسان حقوق معاهدات الدول بعض تنفيذ هو التفاقية

 من ماسي ل من المهاجرين، الكثير يستثني مما القانون بحكم المقيمين أو /و المواطنين"إلى  تشير

 .(2)نظامي" غير وضع في هم

 المهاجرين وأفراد بالعمال الخاصة الحقوق بخصوص االتفاقية من الجزء هذا جاء :الرابع الجزء

 لحقوقا إلى هذه الحقوق تضاف ،نظامي وضع في هم من أو الالزمة الوثائق على الحائزين أسرهم

 وضعهم نع بصرف النظر المهاجرين جميع على تنطبق التي الثالث الجزء في عليها المنصوص

 يتم أن الموثقين العمال المهاجرين حق من أن على التفاقية وتنص ((،36)المادة ) كمهاجرين

قامتهم دخولهم تحكم التي الشروط بكامل إعالمهم  لمدفوعةا األنشطة إلى باإلضافة دولة العمل في وا 

 جاتباحتيا تتعلق ألسباب لهم التغيّب مؤقتاا  يحق ((، كما37)المادة ) مزاولتها لهم يحق التي األجر

((، 38العمل )المادة ) أو باإلقامة لهم اإلذن تأثير على لذلك يكون أن دون والتزاماتها من األسرة

                                                           

 .1990 لعام وأفراد أسرهم المهاجرين العمال الدولية لحماية حقوق جميع تفاقيةلا ( من11المادة ) (1)

، بيروت: المؤسسة الحديثة للكتاب، 1، طواإلقليمية لحقوق اإلنساناالتفاقيات الدولية  (.2010)لينا ، الطبال (2)
 . 503ص
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((، والحق في تحويل مداخيلهم 39والحق في حرية النتقال وحرية اختيار محل اقامتهم )المادة )

 ((.47الالزمة إلعالة أسرهم )المادة ) ومدخراتهم، وخصوصاا األموال

لعمال ا ونقابات الجمعيات تكوين التفاقية بموجب الموثقين المهاجرين للعمال كما يحق

 يحق لهم كما ((،40المصالح )المادة ) من وغيرها والثقافية القتصادية حقوقهم وحماية لتعزيز

 لتيا بأصواتهم وأن ينتخبوا في النتخابات يدلوا وأن منشئهم، دولة في العامة الشؤون في المشاركة

 ((.41لتشريعها )المادة ) وفقا الدولة، تلك ُتجرى في

المعاملة  في المساواة على (؛ تنص التفاقية25) المادة في المذكورة النطاقات إلى باإلضافة

 اتوالخدم المؤسسات ذلك في االخدمات بم في والمساواة والضرائب العمل بفرص يتعلق فيما

 جتماعيةال الخدمات المسكن، على الحصول والتوظيف كذلك التدريب التوجيه، خدمات التعليمية،

، 45، 43الثقافية )المواد  الحياة في والمشاركة الذاتية، اإلدارة والمؤسسات ذات التعاونيات والصحية،

 حالة يف أنفسهم المهاجر العامل أسرة أفراد يجد أل على خاص بشكل (، وتحرص التفاقية55، 48

 الموثق، المهاجر للعامل ويحق ((،50) )المادة الزوجية الرابطة انفصام أو الوفاة نظامية جراء غير

لعمل )المادة ا دولة في المختصة السلطات إلى قضيته يرفع أن عمله، عقد شروط عمله انتهك رب إذا

(54.))  

 العم في ذلك بما أسرهم وأفراد المهاجرين العمال من خاصة فئات حقوق يتضمن :الخامس الجزء

 ((، العمال60المتجولون )المادةّ ) العمال ((،59)المادةّ ) الموسميين ((، والعمال58)المادة ) الحدود

 ثم ((،62)المادّة ) الستخدام المحدد وعمال ((،61)المادّة ) عليهما نصت بمشروع المرتبطون

 ((.63لحسابهم الخاص )المادة )العاملون 
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 ذإ للهجرة الدولية، والمشروعة واإلنسانية والعادلة السليمة للظروف إطارا يشكل :السادس الجزء

 التشاور دأمب على وتشجع التفاقية والمقصد، والعبور المنشأ دول من لكل المحددة الواجبات يلخص

 وضعو  العمالة، هجرة المتعلقة بعملية اإلنسان حقوق قضايا لمعالجة المعنية الدول بين والتعاون

 أفضل عمل عيش ظروف والتي تهدف إلى ضمان التفاقية مع المتالئمة الهجرة سياسات وتنفيذ

 احتياجات اياقض تتعدى الدول مسؤولية أن التفاقية أيضا تلحظ كما أسرهم، وأفراد المهاجرين للعمال

 للعمال غيرهاو  والثقافية والقتصادية الجتماعية الحاجات العتبار األخذ بعين، و والموارد العاملة اليد

((، 64على المجتمعات المعنية )المادة ) الهجرة آثار عن فضالا  المعنيين أسرهم المهاجرين وأفراد

 وأفراد المهاجرين العمال حقوق وتأدية وحماية باحترام اللتزام المقصد ودول المنشأ دولوبذلك على 

 بشأن الدول تعدها التي التقارير مراجعة، الغرض منها معاهدة هيئة التفاقية تنشئ كما ،أسرهم

باستطاعة  كونلي اإلجراءات من المزيد اتخاذ على الدول تشجيعل توصيات تقديمبالتفاقية و  امتثالها

 بول عددق بمجردوذلك  المعاهدة، هيئة إلى اإلنسان حقوق بانتهاكات متعلقة شكاوى تقديم األفراد

 .(1)اإلجراء لهذا الدول من كاف

شارة  حيث تم اإل المهاجرين، بضعف بعيد زمن منذ الدولي المجتمع اعترفومن ناحية أخرى، 

 بلدان في استخدامهم عند العمال مصالح حماية" إلى ، 1919عام  الدولية العمل منظمة دستورفي 

 حماية إلى تهدف كانت التي-اإلنسان حقوق تتطور  القرن، من الثاني النصف وفي". بلدهم غير

 في اكانو  سواء لمهاجرين،ا حمايةل جديدة خالل توفير وسائل من وضعهم، كان أياا  الفراد، جميع

 معاهدات في عليها المنصوص بالحقوق المبدأ حيث من يتمتعون الذين نظامي، غير أو نظامي وضع

                                                           

، القاهرة: مركز 1، طالحماية الدولية لحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (.2015)عدنان داوود ، الشمري (1)
 . 217الدراسات العربية، ص
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 الخاص ليالدو  والعهد والسياسية المدنية الحقوقب الخاص الدولي العهد مثل األساسية اإلنسان حقوق

 .والثقافية والجتماعية القتصادية بالحقوق

 صناعيةال الدول في الحرب أعقبت التي القتصادية الطفرة أدت الدولية العمل منظمة وفي 

 بالهجرة المتعلقة التفاقية) 1949لعام  97 رقم التفاقية اعتماد بالهجرة الهتمام تجدد إلى الغربية

 ((. المنقحة) العمالة أجل من

 عام، ادياقتص انكماش في السبعينات أوائل في النفط أزمة تسببت عندما لحق، وقت وفي

 لعام 143 رقم التفاقية اعتماد إلى أدى مما النظامية، غير بالهجرة اهتماما أكثر الدول أصبحت

 للعمال معاملةوال الفرص تكافؤ وتعزيز التعسفية الظروف في بالهجرة المتعلقة التفاقية) 1975

 الموثقة رغي الهجرة معالجه إلى الحاجة نبشأ خيرةاأل أبدته الذي الضغط نفإ ذلك، ومع(. المهاجرين

 .الخارج إلى رعاياها بإرسال المهتمة المنشأ بلدان من العديد لدي بالتشكك قوبل

 حقوق لحماية الطريق ومهدت المعاهدة هذه قبول المختلطة التفاعالت هذه أعاقت وقد 

 المكسيك تبدأ ،143 اتفاقية رقم الدولية العمل منظمة اعتماد من وجيزة فتره وبعد العمال المهاجرين،

 في ترددةم البلدان هذه وكانت ،المهاجرين حماية نبشأ المتحدة لألمم اتفاقيه لوضع حمله والمغرب

 للغاية اماا ه دوراا  النقابات يمنح الذي الثالثي، تنظيمها بسبب الدولية العمل لمنظمة لةالمسأ ترك

 . الحكومات من للعديد بالنسبة

 الدولية، العمل منظمة معاهدات بخالف المتحدة، األمم اتفاقيات نفإ ذلك، على وعالوة

وتم إنشاء فريق عمل لصياغة هذه التفاقية عام  ،الدول مخاوف لستيعاب أسهل لتحفظات تخضع

 تدني ببوبس الدول بين اآلراء في توافق إلى التوصل صعوبة بسبب تباطأ التقدم، ولكن 1979

 كانت 77 ال مجموعه في نموا األقل البلدان نأ من الرغم وعلى ،بعضها من المقدم الدعم مستوى
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 اسبانيا) الرابطة ببلدان يسمى ما وهياألوروبية  الدول من مجموعة نفإ لالتفاقية، دعمها في بارزة

يطاليا  . هاصياغت في رئيسي بدور قامت (واليونان والنرويج وفنلندا والسويد والبرتغال وا 

 ةعملي في أخرى أو مرحله في المتحدة األمم في األعضاء الدول نصف حوالي شارك وقد

 تفاقيةال المتحدة لألمم العامة الجمعية اعتمدت 1990 األول كانون 18 وفي ،صياغة التفاقية

 قليال دداع تنشئ التفاقية نأ حين في، وأفراد أسرهم العمال المهاجرين الدولية لحماية حقوق جميع

 علوماتالم على الحصول أو التحويالت في الحق مثل) المهاجرين بحالة الخاصة الجديدة الحقوق من

 العمال على ساناإلن حقوق لتطبيق أدق تفسيرا األحيان معظم في تقدم نهافإ ،(الهجرة بعملية المتعلقة

 . المهاجرين

 التزاماتهاب األطراف الدول بها تتقيد التي الطريقة لرصد شرافإ التفاقية آلية تتضمنكما 

 دابيرالت عن تقريرا المتحدة لألمم العام األمين إلى تقدم نأ األطراف الدول على ويجب ،(73 المادة)

 المهاجرين لعمالا جميع حقوق بحماية المعنية اللجنة فيها تنظر التي التفاقية، لتنفيذ اتخذتها التي

 . مستقلين خبير 14 من لفتتأ التي أسرهم، وافراد

يتقدموا  نأ بالتزاماتها تفي ل الدولة نأ يعتقدون الذين فرادواأل للدول يمكن ،المبدأ حيث ومن

 والمكسيك غواتيمال سوى تقدم لم اآلن، وحتى. المهاجرين عمالحماية الل الوطنية اللجنة إلىبالشكوى 

( 77 و 76 المادتان) فيها والنظر الحالت هذه تلقي في باختصاصها لالعتراف الالزم اإلعالن

 .(1)البلدان هذه على الواقع في مقصور الخيار هذا نفإ ولذلك

                                                           

International Migration . by The UN Convention on Migrant Workers’ Rights and )1(

Antoine Pécoud. Article  in  Global Society · July 2009. P.335- 336. – 

 (1االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم )
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 الفرع الثاني: أهمية االتفاقية

 :(1)التالية العشر النقاط في التفاقية أهمية إبراز يمكن

 الجتماعيةوالقتصادية و  والسياسية المدنية الحقوق لحماية معايير إنشاء إلى التفاقية تسعى .1

وتشجيع الدول على تحسين أو جعل  ،أسرهم وأفراد المهاجرين العمال لجميع والثقافية

 .تشريعاتها الوطنية تنسجم مع المعايير الدولية

 اماتإسه من المهاجرون يقدمه اوم ،التأثير على القتصاد العالمي الناتج من هجرة العمال .2

 على متوقف األصلية بلدانهم تنمية وكذلك في المضيفة البلدان مجتمعات اقتصاد في

 هذه تجعل لتيا المعايير التفاقية لذا تقدم وبحمايتها، اإلنسانية قهمبحقو  القانوني العتراف

 .الوطني بموجب القانون وإلنفاذها بشأنها للتقاضي قابلة الحقوق

 كريم وظروف عمل إيجاد محاولتهم في نجحوا قد وأسرهم المهاجرين العمال بعض كان إذا .3

في  اتاكمن انته ويعانون والتمييز الستغالل يواجهون آخرين فإن الخارج، في مالئمة عيش

 فعلى اعترا الحصول في مشاكل الرعايا غير يواجه ما عادة البلدان معظم وفي حقوقهم،

 الوضعيةالتفاقية ب وتعترف المعني، البلد رعايا يواجهه مما أكثر حمايتها وعلى بحقوقهم

 حماية لىإ من حاجة ذلك عن يترتب وبما أسرهم وأفراد المهاجرون العمال يعيشها التي الهشة

 .مالئمة

                                                           

 41-12دليل التصديق على التفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ص (1)

https://migrantsrights.org/documents/ArabicSCRatificationGuideJune2012_000.pdf 

 

https://migrantsrights.org/documents/ArabicSCRatificationGuideJune2012_000.pdf


54 
 

 مجموعة على المهاجرين، وتنص العمال يخص فيما اآلن حتى دولي صك أشمل التفاقية تعد .4

 تهموضمان رفاهي أسرهم وأفراد المهاجرين العمال معاملة تتناول التي الدولية المعايير من

 لية،األص الدول من كال الدول هذه وتشمل ومسؤولياتها، المعنية الدول والتزامات وحقوقهم

 كوكالص وتعد الدولية للعمال، الهجرة من جميعها تستفيد التي العمل ودول العبور دول

 للهجرة ةخاص ترتيبات وضع وتقديم من األطراف الدول تمكن ألنها مهمة واإلقليمية الثنائية

 كانت ذاإ إل قيمة ذات تكون التفاقيات ل هذه أن إل اإلقليمي، أو الثنائي الصعيدين على

 مايةح مجال في أعلى قدمت معايير أو عليها المتفق الدولية المعايير مع متعارضة غير

 .أسرهم وأفراد المهاجرين العمال

 العمال جميعل شاملة فالتفاقية المهاجرين، العمال جميع بحقوق العترافعلى  التفاقية تشدد .5

 العمال ضعو  على التشجيع إلى تسعى لكنها وضعهم القانوني، عن النظر بصرف المهاجرين

 جراءاتواإل القوانين احترام على العمل وأصحاب العمال جميع وتشجع ،الموثقين المهاجرين

 .امتثالهاو  المعنية الدول في المعمول بها

 بصرف هم،وأفراد أسر  المهاجرين العمال فجميع التمييز، عدم مبدأ على التفاقية فلسفة تقوم .6

 رعايا بها يتمتع التي ذاتها األساسية اإلنسان بحقوق يتمتعون القانوني، وضعهم عن النظر

 ها الرعاياالتي يعامل ب ذاتها بالمعاملة أسرهم وأفراد ونالموثق المهاجرون العمال ويحظى البلد،

 .الخاصة الحالت من كبير عدد في

 لنطاق ويشملا واسع تعريف وهو المهاجر، للعامل دولياا  عليه متفقاا  تعريفاا  التفاقية تقدم .7

 لممن وُظفوا للعم أو التوظيف طور في أو ممن سيُوظفون ونساءا  رجالا  المهاجرين، جميع
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 بعض الفئاتل تعريفات أيضاا  التفاقية وتقدم األصلي، بلدهم غير بلد في مأجور نشاط في

 .العالم في منطقة كل على تنطبق المهاجرين العمال من

 ليه عبرع والقضاء أسرهم وأفراد المهاجرين العمال جميع استغالل منع إلى التفاقية تسعى .8

 والتجار أو السري القانوني غير للتوظيف حد وضع إلىتسعى  فهي بكاملها، الهجرة عملية

لى المهاجرين بالعمال المشروع غير  جرينالمها ق للعمالالالئ غير الستخدام عن النهي وا 

  .ةموثق غير أو قانونية غير حالة في الموجودين

 د أسرهم،وأفرا المهاجرين العمال جميع حقوق بحماية المعنية اللجنة التفاقية تنشئ، أخيراا  .9

 اريرفي التق النظر خالل من التفاقية ألحكام األطراف الدول تطبيق اللجنة وتستعرض

 .التفاقية لتنفيذ األطراف الدول تتخذها التي بالتدابير المتعلقة

 الثاني: االتفاقيات المتعلقة بإلغاء العمل الجبري وأعمال السخرة المطلب

 الهدف لذلك ترجم هذا ،أهداف منظمة العمل الدولية أهم من المهاجرين العمال مصلحة إن

 بصفة يينالوطن للعمال كان يوجه ما ومنها المهاجرين، بالعمال الخاص منها وتوصيات، اتفاقيات إلى

 تحظران يناتفاقيت الدولية العمل منظمة فقد تبنت المهاجرين بذات الشروط، العمال على ويطبق عامة

 السخرة عمل غلبأ منع على نصت والتي 1930لعام  (29) رقم التفاقية وهما السخرة، عمل

  1السخرة. أعمال إلغاء والتي قررت 1957 لعام (105والتفاقية رقم )

 -اآلتيين: التفاقيتين في الفرعين  هاتين يلي فيما ونستعرض

 

                                                           
 151الشمري، عدنان، مرجع سابق، ص  1 
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  1930لعام  (29) الجبري رقم العمل أو بالسخرة المتعلقة الدولية االتفاقية :األول الفرع

 أثيراتمشابهة لت أنها تأثيرات على السخرة أو الجبري العمل إلى الدولية العمل منظمة تنظر  

 وأصدر، م1923 السخرة عام عن الناجمة الدولية المشكالت الدولي العمل مكتب فقد درس العبودية،

 في عهاودف المنظمة شجع ما وهذا المجال، هذا في والممارسات للقوانين عاماا  مسحاا  مثل تقريره الذي

 اتفاقية أول إقرار إلى 1930 عام جنيف في عشر والمنعقد الرابعة دورته في العمل الجولي مؤتمر

 ةفارض العاملين، األشخاص جميع التفاقية هذه حكاموتشمل أ، 1930( لسنة 29) رقم السخرة نبشأ

 رفتع وقد تاماا، حظراا  أشكاله بكل اإللزامي أو الجبري العمل حظر استخدام المصدقة الدول على

 شخص من يطلب الذي العمل "ذلك :بأنه السخرة عمل التفاقية من الثانية من المادة األولى الفقرة

 ."طواعية به قام قد نفسه الشخص يكون أل وبشرط عقاب، بأي تحت التهديد

 :خدمة أو عمل كل إلزاميا عمال يعد ل أنه الثانية المادة من الفقرة الثانية وتضيف

  .اإلجبارية العسكرية للخدمة طبقاا  يتم -

 .العادية المدنية للتزامات طبقاا  يتم -

 .عامة طةورقابة سل إشراف تحت تكون أن بشرط قانونية، محكمة في التي تمت لإلدانة طبقاا  يتم -

 ة،مجاع فيضان أو أو كحريق كارثة، وقوع أو حرب نشوب حالة في أي الطوارئ، حالة في يتم -

 اءرخ أو بقاء يهدد ظرف عام أي وبوجه زراعية، فاتآ أو حشرات أو الحيوانات من غزو أو وباء أو

 األصحاء الذكور من إل إلزامي أو جبري أداء عمل يطلب أن يجوز ول بعضهم، أو كلهم السكان

 في النساء يشمل ول سنة، (45) على تزيد ول سنة (18) تقل عن ل أعمارهم أن يفترض الذين

جنائية  ريمةج مخالفتها اعتبرت األطراف، الدول قبل من التفاقية هذه احترام ولضمان األحوال، جميع
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 عمل أن: "يعاقب فرض على والعشرون ةالخامس مادتها في قررت عندما ،(1)القانون عليها يعاقب

 هذا صددب عضو كل ويلتزم جنائية جريمة بوصفه مشروعة غير بصورة القسري العمل أو السخرة

 ."دقة بكل نفادها وضمان فعالية ذات القانون يفرضها التي العقوبات كون كفالة بواجب التفاقية

 لإلنسان، األساسية الحقوق لحماية التفاقية هذه في عليها المنصوص المبادئ ألهمية ونظراا 

 تمارسها يالت لألعمال القسرية حداا  ولوضع اإلنسانية، الكرامة مع تتنافى أعمال في استغالله ومنع

 تنظم دقيقة ائحلو  تصدر المختصة بأن السلطات فيها تلزم أحكاما التفاقية تضمنت عقابية، كوسيلة

 لمنظمةا اللوائح تطبيق لضمان جميع التدابير واتخاذ السخري، العمل أو السخرة عمل إلى اللجوء

 على العملو  ،التفاقية ألحكام وفقاا  الحالت الستثنائية في القسري العمل أو السخرة في لالستعمال

 الضماناتو  التنظيمية باللوائح القسري عمل أو السخرة عليهم عمل يفرض الذين األشخاص توعية

 .(2)الدولية والمستويات القوانين الوطنية بموجب لهم المقررة

 1957لسنة  (105) رقم السخرة عمل بتحريم المتعلقة الدولية االتفاقية :الثاني الفرع

 -اآلتيتين: نتناول الحديث عن هذه التفاقية وفق النقطتين 

 أواًل: نشأة االتفاقية

 ن حزيرانم الخامس في األربعين دورته في بجنيف الدولية العمل ةلمنظم العام المؤتمر انعقد

 التفاقية بأحكام وقد أحيط السخرة، عمل موضوع في ونظر اإلدارة، مجلس من بدعوة 1957 عام

 من معينة أنواع إلغاء بغية مقترحات أخرى يتخذ أن قرر وقد، 1930 لعام السخرة بعمل الخاصة

                                                           

 275، دار الثقافة للنشر، عمان، ص3النسان، موسوعة القانون الدوليحقوق (. 2012الفتالوي، سهيل حسين ) (1)

 .152، مرجع سابق، صالحماية الدولية لحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (.2015)عدنان داوود ، الشمري (2)
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 المتحدة ألمما ميثاق في إليها المشار اإلنسان لحقوق انتهاكاا  تكون قد التي اإلجباري العمل أو السخرة

 وأصدر ولية،د اتفاقية صورة المقترحات هذه تتخذ أن وقرر لحقوق اإلنسان، العالمي باإلعالن والمعلنة

 فاقيةالت عليها أطلق التي الدولية التفاقية هذه 1957 عام حزيران من الخامس والعشرين في المؤتمر

كانون  17 في المفعول سارية التفاقية هذه واعتبرت، 1957 لعام السخرة عمل الخاصة بتحريم

 التفاقية وعلى خالف، 1930 لسنة 19 رقم لالتفاقية ةمكمل التفاقية هذه وتعتبر 1959 الثاني

 .(1)الجبري للعمل تعريفا الجديدة التفاقية تتضمن ل السابقة

 ثانيًا: مضمون االتفاقية

 أي حظر األطراف الدول على 1957 لعام السخرة عمل الخاصة بتحريم التفاقية توجب

 التفاقية في األطراف الدول قبل من إليه اللجوء وبعدم العمل القسري أو السخرة عمل أشكال من شكل

 األغراض التالية: لتحقيق كان إذا

 تتعارض آراء أو سياسية، آراء اعتناق على كعقاب أو السياسي، التوجيه أو لإلكراه كوسيلة .1
 .آلراءا التصريح بهذه أو القائم، الجتماعي أو القتصادي أو السياسي النظام مع مذهبيا

 .القتصادية التنمية ألغراض لستخدامها أو العاملة، األيدي لحشد كأسلوب .2

 .العاملة األيادي على النضباط لفرض كوسيلة .3

 الديني. أو الوطني، أو الجتماعي، أو العنصري، ميزيللت كوسيلة .4

 التفاقية الجديدة من الثانية المادة بموجب يتعين، 1930 عام اتفاقية عليه نصت لما وخالفاا 

 قسري،ال أو العمل للسخرة والكامل الفوري اإللغاء لكفالة فعالة تدابير اتخاذ األطراف الدول على

                                                           

 .154سابق، ص، مرجع الحماية الدولية لحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (.2015)عدنان داوود ، الشمري (1)
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 من ةلجنة خاص قامت به التي العام المسح نتيجة جاء التفاقية هذه تبني إلى أن اإلشارة وتجدر

 فرض صور أكثر أن لها حيث تبين السخرة، أعمال بشان الدولية العمل ومنظمة المتحدة األمم

 وهذه سي،السيا اإلكراه أو للقهر استخدامه كوسيلة من ناتج العالم الدول مختلف في الشاقة األعمال

 عليه المنصوص الستثناء ضمن إلدراجها 1930 ( لسنة29) رقم التفاقية أحكام تشملها ل الوسيلة

 خدمة أو عمل فرض تجيز والتي، 1930 اتفاقية من الثانية من المادة الثانية الفقرة من الفقرة )ج( في

 ختلفةم بأوضاع تتعلق الجرائم هذه مختصة، محكمة من صادر حكم على أو مدان قضائيا، فرد على

 السجن عقوبة فرض من الهدف أن إذ ،1930 لعام (29) رقم التفاقية في المحدد عن المفهوم كليا

 ذلك أنب يمكن القول ول السجناء، هؤلء إصالح به يقصد العادية الجرائم على الشاقة مع األشغال

 .(1)السياسي القائم النظام في السياسية آرائه بسبب أدين شخص على ينطبق

 أولت قد ،1957 لعام السخرة أعمال تحريم اتفاقية تجد الباحثة أنّ  سبق، ما على وبناء

بري الج العمل فرض أن نجد حيث خاصة، بصورة العالم دول في شيوعا األكثر اهتماماا للحالت

 التفاقية في المذكورة الحالت من غيرها أو السياسيين، السجناء على تفرض التي العقوبات ضمن

 ياسيةالس التجاهات مع تتالءم مذهبية أو سياسية مواقف لتبني اإلكراه أو الضغط وذلك بهدف

 أداةك القسري أو الجبري لفرض العمل تلجأ الدول من كثيرا أن ذلك من واألخطر الحاكمة، لألنظمة

 إلى ذلك وراء نم التي تهدف التشريعات الوطنية، أو باللوائح الديني أو القومي أو العنصري زيللتمي

 الحق يماولس األساسية، اإلنسان لحقوق انتهاكا تشكل والتي العمل، اختيار من الفئات تلك حرمان

 أعمال أو يالقسر  عمل إلى اللجوء تبرر قد التي الثغرات التفاقية تسد هذه فإن وبذلك العمل، في

                                                           

، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1، ط1، جالقانون الدولي لحقوق اإلنسان (.2011)محمد يوسف ، علوان (1)
 . 204ص



60 
 

 أعمال فرض تحرم أو وتمنع ،1930 عام اتفاقية في ذكرها ورد التي األحوال الستثنائية، في السخرة

 لقتصادية،التنمية ا ألغراض أو السياسي، لإلكراه كوسيلة إليه اللجوء وعدم الجبري أو العمل السخرة

 أو تماعيالج أو للتميز العنصري وأخيراا  اإلضراب، في للمشاركة أو العمل، في انضباط لفرض أو

 العمال حماية في كبير دور لها لدولية كان العمل منظمة فإن التفاقيتين لهاتين وبإصدارها الديني،

 دابيرت وتوفير بالبشر والتجار عبودية الدين ذلك في بما الجبري، العمل ظروف من المهاجرين،

نشاء حقوقهم حالة انتهاك في األجانب العمال لجميع فعالة منصفة  لشكاوىا تقديم جلأ من قنوات وا 

 تعزز التي اتوالممارس القوانين تطبيق بضمان يتحققوذلك  يز،يتم أو النتصاف دون تهديد والتماس

 الدفاع يف ومساعدتهم اإلنسانية حقوقهم بشأن لهم الالزمة المعلومات توفير عن فضالا  حقوقهم،

 عنها.
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 المبحث الثاني

 اتفاقيات وتوصيات أخرى متعلقة بحماية حقوق العمال

 ألولىاالصورة  صورتين، تأخذ الدولية العمل منظمة عن تصدر التيوالقرارات  القواعد إن

 العمل ظمةمن عن صادرةال توصياتالتفاقيات وال الثانيةالصورة و  المنظمة، من دستور مشتقة قواعد

 سيتم اجرينالمه العمال بحقوق تختصان على اتفاقيتين خاص بشكل المنظمة صادقت حيث الدولية.

 حماية كيفية ولح اضافيا توجيهاا  التوصيات التي تقدمثم نتناول  األول(، )المطلب في إليهما التطرق

 -: اآلتي، وذلك وفق التقسيم في )المطلب الثاني( التطبيق خالل من العمال المهاجرين حقوق

 .االتفاقيتين المتعلقتين بحماية حقوق العمال :األول المطلب

 :هما المهاجرين العمال بشأن قانونا ملزمتين وثيقتين الدولية العمل منظمة اعتمدت

 1949( لعام 97رقم )العمالة،  أجل من بالهجرة المتعلقة التفاقية -

 1975( لعام 143رقم ) ( ،إضافية المهاجرين )أحكام العمال اتفاقية -

  -اآلتيين: وسنتناول الحديث عنهما في الفرعين  

 (97رقم ) 1949العمالة  أجل من بالهجرة المتعلقة االتفاقية :الفرع األول

 وجوب التزام على نصت حيث العمل، بلدان في المهاجرين العمال تنظيم التفاقية هذه تتناول

مساعدة ل مجانية خدمات تقدموذلك للديها  مناسبة إداراة وجود من تتحقق بأنوتعهدها  األطراف الدول

اذ اتخ األطراف الدول توجب على كما الصحيحة، بالمعلومات تزويدهم أجل من المهاجرين العمال

تهتم  ماك والهجرة الوافدة، الخارج إلى بالهجرةالخاصة  المضللة الدعايات لمكافحة مناسبة إجراءات

 لحالةا من الضرورة عند بالتحقق األطراف الدول تلزمبصحة العمال المهاجرين، و  التفاقيةهذه 
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افة إض العمل، لدولة وصولهم وقت أو المغادرة عند سواء أسرهم وأفراد المهاجرين الصحية للعمال

 وعند فرهمس وأثناء مغادرتهم بلدهم جيدة عند صحية وظروف كافية طبية برعايةهم تمتع ضمان إلى

 .(1)يقصدونها التي الجهة إلى وصولهم

وبدون معاملة  تتيح أن األطراف الدول توجب على (97) رقم التفاقية فإن ثانية ناحية من

 ،لمواطنيها يحهاتت التي المعاملة عن تقل ل، معاملة باألجور يتعلق فيما للوافدين النظاميينتمييزية 

 والشتراكات والرسوم الضرائب إلى إضافة الجتماعي، والضمان النقابية، وعضوية المنظمات

 متعددة ة أوثنائي اتفاقيات عقد على األطراف الدول التفاقية هذه تشجع كما العامل، على المستحقة

 ولةد أرض عضو إلى دولة أرض من المهاجرين عدد كان ما متى بينها فيما العمالة هجرة لتنظيم

 دولة نوأربعي خمسة هذه التفاقية على المصدقة الدول عدد بلغ فقد ما، حد إلى كبيرا أخرى عضو

 لتفاقيةا على صادقت التيو  الجزائر، واحدة هي عربية دولة سوى بينها من يكن لم (،2006)نوفمبر 

 وتوظيف بجلب والمتعلق التفاقية مالحق من الثاني الملحق استبعاد ، مع19/10/1962في 

 تحت نفذت التي الجماعية الهجرة ترتيبات بموجب الذين يجلبون المهاجرين العمال استخدام وظروف

 .(2)الحكومات إشراف

 (143رقم ) (إضافية )أحكام 1975المهاجرين  العمال اتفاقية :الفرع الثاني

 والهجرة مهاجرةال القانوني للعمالة غير بالستخدام العالقة ذات المواضيعتناولت هذه التفاقية 

 الفرص يف المساواة في العالقة القضايا ذات من وغيرها الشمل لم مواضيع إلى إضافة الشرعية، غير

                                                           

 1949لعام   97انظر التفاقية المتعلقة بالهجرة من أجل العمالة رقم  (1)

 . 458، مرجع سابق، صاإلنساناالتفاقيات الدولية واإلقليمية لحقوق  (.2010)لينا ، الطبال (2)
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 تفاقياتوال اإلنسان لحقوق العالمي عليه اإلعالن نص ماعلى  التفاقية هذه تؤكد حيث والمعاملة،

 مالعالخاصة بكافة ال األساسية اإلنسان حقوق األطراف باحترام الدول لتلزم له، الالحقة الدولية

 الهجرة ركاتح على للقضاء والمناسبة الالزمة التدابير جميع األطراف باتخاذ الدول تلزمو  المهاجرين،

 لحقوق اتانتهاك وقوع منعل وذلك قانونية غير بصورة المهاجرين استخدام علىالعمل  أجل من الخفية

 .(1)العمال المهاجرين

 افيه يراعى لفي الحالت التي  المهاجر العامل تمتع تكفل (143) رقم التفاقية أن كما

 بالحقوق يما يتعلقف وألسرته له المعاملة في بالمساواة وضعه تسوية يمكن ول الوطنية، واللوائح القوانين

 لمادةاوذلك في  والتأمين الجتماعي األجر حيث من النتهاك، لهذا سابق استخدام أي عن الناشئة

 في ةالمنازع حالة مختصة في هيئة أمام حقوقه إثبات إمكانية له يتاح كما األخرى، والمزايا (10)

 بصياغة طرافاأل تلزم الدول وبالتالي أسرته، أو هو طرده على المترتبة التكلفة يتحمل ول الحقوق،

 تخدامالس مجال في والمعاملة في الفرص، المساواة ضمان تعزيز هدفها وطنية سياسة وتطبيق

 الوطنية ممارساتوال الظروف مع تتفق بطريقة النقابية والثقافية، والحقوق الجتماعي والضمان والمهنة

 لقياما األطراف الدول على ذلك سبيل في أراضيها، على قانوني يوجدون بشكل الذين لألشخاص

 العمل أصحاب منظمات تعاون على للحصول الوطنية، الممارسات المناسبة من الطرق بكافة

 ن القوانينوس السياسات هذه وتطبيق قبول لتعزيز المختصة، الهيئات من وغيرها ومنظمات العمل

                                                           

 .143رقم  المهاجرين، للعمال والمعاملة الفرص تكافؤ تعسفية وتعزيز أوضاع في الهجرة اتفاقية (1)
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 أي تغييرو  أحكام قانونية، أي إلغاء إلى إضافة والتطبيق، القبول هذا تكفل التي البرامج وتشجيع

 .(1)السياسات هذه مع تتعارض إدارية ممارسات أو تعليمات

 العمل اختيار حرية مبدأ يخضع أن تجيز (143)رقم  اتفاقية لدى الباحثة أن المالحظ من

أو  نتين،س تتجاوز ل مقررة لمدة العمل أجل من البلد، في قانوني بشكل المهاجر إقامة العامل لشرط

 كافة اتخاذ على الدول تشجع التفاقية هذه فإن وعليه لستخدامه، عقد أول أجل انقضاء لشرط

 إضافة ية،غير الشرع الهجرة ومكافحة المهاجرين، للعمال القانوني غير الستخدام لمكافحة، التدابير

 ة.المنطق دول سياسات غالبية مع حرفياا  ينسجم ما وهو للعمال، الشرعية الهجرة تشجيع إلى

 

  

                                                           

 .143رقم  المهاجرين، للعمال والمعاملة الفرص تكافؤ تعسفية وتعزيز أوضاع في الهجرة اتفاقية (1)
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 .المهاجرين بالعمال صلة ذات توصيات :الثاني المطلب

لفرع األول، ا في المذكورتين لالتفاقيتين إصدارها في الدولية العمل منظمة جهود يتوقف لم

 -هما: تانيالتوص السابقتين، وهاتان التفاقيتين أحكام في جاء تكمالن ما توصيتان إصدار تم بل

 والثانية هي التوصية ،1949 العمل أجل من بالهجرة المتعلقة (86) رقم التوصية األولى في تتمثل

 يهاالمشار إل المعايير في أكثر التوسع إلى التوصيتان تدعو ،1975 المهاجرين بشأن (151رقم )

 تكافؤل فعال إلى تعزيز تسعى و العاملة، اليد هجرة حول متماسكة سياسة عمل إطار ضمن سابقاا،

 الدول يأراض ضمن بشكل قانوني، المتواجدين المهاجرين والعمال المواطنين بين والمعاملة الفرص

 لمتساويا واألجر النقابات، في والعضوية الوظيفي واألمن والعملي، المهني التدريب لجهة األعضاء

ماعية الجت والخدمات المسكن ذلك في بما المعيشة، شروط إلى باإلضافة العمل المتساوي، مقابل

 .(1)والصحة التعليم خدمات على الحصولو  التعليم، وفرص

 فيوالتنقل الجغرا للوظيفة، الحر الختيار تأمين على األعضاء الدول توصيات وتشجع

 رينللعمال المهاج لفعا حلومحاولة إيجاد ، البلد في قانوني بشكل أقاموا الذين المهاجرين للعمال

 الناشئة الحقوق بعض بشأن مساوية معاملة وتأمين نظاميا، وضعهم جعل يمكن الذين النظاميين غير

بالعمال  الخاصة والحاجات للشروط مالئمة اجتماعية سياسة عدادوا حالي، سابق أو توظيف عن

 البيئة مع التأقلم في تساعد التي والمعلومات المساعدة وتقديم األسر، شمل جمع وتعزيز المهاجرين،

 .(2)التوظيف سيتم حيث للبلد والثقافية والجتماعية القتصادية

                                                           

 .221، مرجع سابق، صالدولية لحقوق العمال المهاجرينالحماية  (.2015)عدنان داوود ، الشمري (1)

 بشأن العمال المهاجرين، منظمة العمل الدولية. 151وتوصية  86انظر توصية رقم  (2)
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 سمبإ والمعروفة الدولية العمل منظمة عن الصادرة األساسية العمل حقوق وأخيراا جميع

 شأنالدولية ب العمل منظمة إعالن في عليها والمنصوص األساسية الدولية العمل منظمة اتفاقيات

 المهاجرين، ينصالعمال  جميع على متساوٍ  بشكل تنطبق ،(1)العمل في األساسية والحقوق المبادئ

 الدولية العمل على منظمة يتوجب أنه على الديباجة في 1998 عام في اعتماده تم الذي اإلعالن

 العمال سيما ل الجتماعية الخاصة، الحتياجات ذوي األشخاص بمشاكل خاص اهتمام إيالء

 -:(2)مشاكلهم حل إلى الرامية واإلقليمية والوطنية الدولية، الجهود وتشجيع وحشد المهاجرين،

بحقوق  مباشرة صلة ذات وهي الدولية العمل منظمة ضمن معتمدة أخرى معايير وثمة

العمال  واتفاقية، 1997لعام  (181) رقم الخاص الستخدام وكالت اتفاقية أهمها المهاجرين،

 نالمهاجري العمال جميع حقوق حماية لجنة تقريروهناك أيضاا: . (3) 2011لعام  (189) رقمالمنزليين 

 .(4) (2008 نيسان) الثامنة الدورة( 2007) السابعة الدورة أسرهم وأفراد

                                                           

 اتفاقية -(.29) رقم 1930 الجبري، العمل اتفاقية -التالية أساسية: الثماني التفاقيات الدولية العمل منظمة تعتبر (1)
 رقم 1949 الجماعية، والمفاوضة التنظيم حق اتفاقية -(.87) رقم 1948 التنظيم، حق وحماية النقابية الحرية

 اتفاقية -(.105) رقم 1957 الجبري، العمل إلغاء اتفاقية -(.100) رقم 1951 األجور، في المساواة اتفاقية -(.98)
 -(.138) رقم 1973 للسن، األدنى الحد تحديد اتفاقية -(111) رقم 1958 المهنة(، و الستخدام )في التمييز
 (.182) رقم 1999 األطفال، أعمال أشكال أسوأ اتفاقية

 .3تهم، صإراد عن خارجة ألسباب نظامي غير وضع في المهاجرون العمال الدولية، العمل منظمة (2)

االجتماعي في حماية دور الوكاالت الدولية المتخصصة ذات الطابع  (.2012)حليمي وحجاج، فاتح ، بن يحيى (3)
 .92، مرجع سابق، صحقوق اإلنسان: منظمة اليونيسف، منظمة اليونسكو، منظمة العمل الدولية

Report of the Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and )4(

Members of Their Families Seventh session (26-30 November 2007) Eighth session 

(14-25 April 2008). PP.2-3-4. 
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 الرابع الفصل

 المهاجرين العمال حماية قواعد إنفاذ على الدولية العمل منظمة رقابة

 لالزمة لحقوقا الحماية بتوفير يتعلق فيما الدولية العمل منظمة تقوم به الذي البارز الدور إن

 اا نموذج يعد ،المقررة الدولية العمل لمعايير إنفاذاا  خاصة، المهاجرين العمال وحقوق عامة العمال

 تالمنظما خالل من اإلنسان حماية حقوق عن الحديث مجال في والتحليل بالدراسة جديراا  واضحاا 

 أنه لعمل،ل الدولي القانون حقل في فالمتعارف عليه المتحدة؛ باألمم الموصولة المتخصصة الدولية

 حرص لدولية،ا العمل اتيلتفاق طبقا الدولية ووفائها بإلتزاماتها الدول امتثال جدية ضمان سبيل في

 على أدخلت التي التعديالت بعد وكذلك 1919 عام إنشائها الدولية منذ العمل منظمة دستور واضعوا

 واقفم على الرقابة مهمة إليه تسند الدولي، لإلشراف فعال نظام إقامة على 1946 سنة الدستور هذا

العمال  لفئة الحماية توفير األخير التحليل في يكفل وبما الخصوص، هذا في وسياسات الدول

 .(1)المهاجرين

 ييدتق هي كفالة الدولية العمل منظمة إطار في به المعمول اإلشراف نظام من الحكمة ولعل

 وضع على ولالد وتحفيز تشجيعل وذلك عليها، المصادق اتيالتفاق في الواردة األحكام واحترام الدول

دخالها موضع للعمل الدولية المعايير  نظام أن لىإ اإلشارة وتجدر ،تشريعاتها الوطنية في التنفيذ وا 

                                                           

، ، القاهرة: دار الشروق2، طحقوق اإلنسان: دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق (.2005)أحمد ، الرشيدي (1)
  .249ص
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 الرقابة أنظمة أكثر يعتبر الدولية، العمل منظمة إطار في 1919 عام منذ الذي تم وضعه اإلشراف

 .(1)الدولية العالقات صعيد على تقدماا 

 عليهما نص أسلوبين الدولية، العمل اتياتفاق تطبيق على واإلشراف الرقابة نظام ويتخذ

 ابة،والرق باإلشراف الجهاز المختص وتكوين طبيعة حيث من اآلخر عنمختلف  المنظمة، دستور

 ابةالرق أسلوب إما خالل من يعمل العمل الدولية منظمة داخل الرقابة نظام بأن القول يمكن ثم ومن

 تقديم لىع القائم العرضية الرقابة أسلوب أو التقارير الحكومية فحص على القائم الدورية النظامية

 .(2)الشكاوى

 لرقابةا أسلوب على األول في سنركز مبحثين خالل من هذه األمور معالجة سيتم لذلك كله؛

 والشكاوى رالتقاري بنظام فيختص الثاني أما الحكومية، التقارير على فحص القائم الدورية النظامية

 -العمال المهاجرين، ووفق التقسيم اآلتي: لحماية كوسيلة

 .الحكومية التقارير فحص على القائم الدورية النظامية الرقابة أسلوب :األول المبحث

 .المهاجرين العمال حقوق لحماية كوسائل والشكاوى التقارير نظام :الثاني المبحث

 

 

                                                           

القانون الدولي للعمل: دراسة في منظمة العمل الدولية ونشاطها في مجال  (.1990)عدنان خليل ، التالوي (1)
  .753ص، ، جنيف: المكتبة العربية1ط، الدولي للعملالتشريع 

  .252ص، ، مرجع سابقحقوق اإلنسان: دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق (.2005)أحمد ، الرشيدي (2)
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 األول المبحث

 الحكومية التقارير فحص على القائم الدورية النظامية الرقابة أسلوب

 يقحول تطب تقارير من عنها يصدر ما ينفذ خاص بها جهاز الدولية العمل منظمة اعتمدت

 األساسية امهمته دولية تكون آليات بإنشاء يقضي اللتزام هذا مثل ووجود الدولية، العمل اتياتفاق

 نظمةم لجان طرف من الرقابي الدور هذا حيث يمارس اللتزام، لهذا إعمال المقدمة التقارير فحص

 )المطلب المنظمة في فعال رقابي كجهاز الدولي ومكتب العمل األول(، )المطلب الدولية العمل

 الثاني(.

 األول المطلب

 الدولية العمل منظمة لجان

 الذي ثي،ثالال بتمثيلها المنظمات غيرها من عن الدولية العمل منظمة كما ذكرنا سابقا، تمتاز

 لجنتي. سنتحدث عن المنظمة دستور حددها داخلها، اللجان وعمل تكوين على له انعكاس كان

 ثالثة معنية لجنة لىإ إضافة األول(، )الفرع والتوصيات التفاقيات بتطبيق المعنيتين الخبراء والمؤتمر

 الثاني(. )الفرع النقابية بالحرية
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 اتوالتوصي االتفاقيات بتطبيق المعنيتين والمؤتمر الخبراء لجنتي :األول الفرع

 التفاقيات إعداد في المتمثل للعمل، الدولي بالتشريع الدولية العمل منظمة تختص

 الهام ودورهما السابقتين الذكر اللجنتين خالل من لرقابتها آليات أوجدت تنفيذها ولضمان والتوصيات،

 :خالل من يظهر والذي

 والتوصيات االتفاقيات بتطبيق المعنية الخبراء لجنة :أوال

 نواتس لمدة ثالث اختيارهم يتم مستقلين أفراد من وتتكون ،1927 عام اللجنة هذه تم إنشاء

 العمل قانون في مجال والختصاص بالكفاءة لهم المشهود الخبراء بين من الشخصية بصفتهم

 لدولي،ا العمل العام لمكتب المدير اقتراح على بناء بتعيينهم المنظمة إدارة مجلس ويقوم ،(1)الدولي

 .(2)العادل الجغرافي التوزيع واألخذ بعين العتبار

اسة التقارير التي بدر  تقوم حيث والتوصيات، التفاقيات تنفيذ مراقبة على الخبراء لجنة تعملو 

 لخاصةا األعضاء الدول تقدمها التي التقارير بدراسة اللجنة قيام خالل من تطبيقها إلى تهدف

 تشريعات ةمطابق ومدى صادقت عليها التي التفاقيات وعن المنظمة دستور عن المنبثقة باللتزامات

 لم التي بالتفاقيات الخاصة األعضاء للدول الرسمية الجريدة على أنها تطلع كما التفاقيات، هذهل

 لموجودةا والحالت التفاقيات بهذه تتعلق عامة دراسة إجراءومن مهام اللجنة أيضا  عليها، تصادق

 وتوجه اريرالتق هذه بشأن األعضاء الدول من تستفسر أن اللجنة لهذه ويحق الدول، هذه مختلف في

 إلضافيةا والمعلومات التقارير اللجنة تتدارس ذلك على زيادة بذلك، الخاصة إلى حكوماتها األسئلة

                                                           

 . 282مرجع سابق، صالحماية الدولية لحقوق اإلنسان،  (.2008)أحمد ، أبو الوفا (1)

 . 222مرجع سابق، صالتنظيم الدولي، النظرية العامة والمنظمات العالمية،  (.2010)حسين، خليل  (2)
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 للضمان وبيةاألور  بالمدونة والمتعلقة الدولي العمل مكتب إلى أوروبا العام لمجلس األمين يرفعها التي

 كاملة شبه أو كاملة بصورة تطبيقها مدى من أجل التأكد من الملحق بها، والبروتوكول الجتماعي

 منذ وليةالد العمل منظمة في إطار رقابية آلية الخبراء لجنة باعتبار فيهما، األطراف الدول قبل من

 ومن ،القضائية أو ةالسياسي بالصبغة تتسم ل وظيفتهاو  ،محكمة ليست أنها تقاريرها وفي وليتها بداية

 أحكام ينب التعارض المطابقة ومدى مدى تقدير في تنحصر اللجنة ولية أن على التأكيد يجب ثم

 إنفاذ قوة نم الدول هذه أعطته وما والممارسات الوطنية، التشريعات وبين للعمل، الدولية التفاقيات

 .(1)التقارير المقدمة من خالل وذلك األحكام، لهذه

 .المؤتمر لجنة :ثانيا

 عن الحكومات ممثلين من مكونة لجنة العام المؤتمر يشكل، 1927 عام ومنذ دورة كل في

 إليها عةالمرفو  بدراسة التقارير تختصو  ،المؤتمر لجنة تسمى اللجنة هذه ل،العم وأصحاب والعمال

 ولالحص بقصد أعمالها، لالشتراك في األعضاء الدول حكومات تدعو أنها الخبراء، كما لجنة من

 هذه يرتقر  في متناقضات من قد لحظته الخبراء لجنة تكون أن يمكن لما إضافية، معلومات على

 في خذةآ والتوصيات التفاقيات تطبيق لةبحث مسأ في تتمثل المؤتمر لجنة وظيفة أن أي الدول،

 هذه تخذتهاا التي التدابير خالل من الدول هذه لشروح تستمعو  الخبراء، لجنة تقرير العتبار عين

 أصحاب ثليومم العمال لممثلي ويجوز الخبراء، لجنة تقرير في الواردة المتناقضات إزالة الدول بهدف

 إطار فين تعمال لجنتينإن هاتين ال . العمل لتفاقيات دولهم تطبيق بخصوص رائهمعرض آ العمل

 جموعةم من الممكن أن تواجه الحكومية، التقارير فحص على القائم الدورية النظامية الرقابة أسلوب

                                                           

(1)  International Labour Conference, 106th Session,.  Report of the Committee of 

Experts on the Application of Conventions and Recommendations (articles 19, 22, 23 

and 35 of the Constitution).2017.p.28.   



72 
 

 العملي، يقوالتطب والممارسة والواقع كمسائل القانون الوطنية باألوضاع يتعلق ما منها الصعوبات من

 التطبيق، عند عمللل الدولية والمعايير التفاقيات على الدول المصدقة تواجه قد بعقبات يتعلق ما ومنها

 .(1)السياسيةو  والجتماعية القتصادية بالظروف ما يتصل المصاعب هذه ومن

 النقابية بالحرية المعنية اللجنة :الثاني الفرع

 ته رقمدور  في الدولية العمل منظمة إدارة مجلس قرار بموجب النقابية الحرية لجنةتم إنشاء 

 يلزم انك إذا ما لتقرير النقابية الحريةب المتعلقة شكاوىال في بحثال هاهدفو ، 1951 عام (171)

 ويبلغ ئه،أعضا بين من اللجنة هذه المجلس بتشكيل ويقوم عدمه، من لبحثها المجلس على عرضها

ومهمة هذه اللجنة  مناوبين، (9و) أصليين أعضاء (9منهم ) عضواا  عشر ثمانية األعضاء عدد

 راراتهاق ويتم اتخاذ عليها، الدول مالحظات وكذلك عادة مكتوبة تصلها التي الشكاوى في نظرال

 يف مندوب أو مواطن أو ممثل أي متواجداا  يكون أن أو مداولتها في يشترك أن يجوز ول باإلجماع،

 .(2)حكومته ضد قدمت قد الشكوى تكون العمال أو العمل أصحاب منظمة

 التي كومةبموافقة الح، ويتم ذلك النقابية بالحرية المتعلقة الشكاوى دراسة ومن مهامها األخرى

 بالمهام لقياما المستقلين لمساعدتها في الخبراء لجنة أيضا جنةلال أوجدت وقد ضدها، الشكوى وجهت

 في دةالمساع بإمكانهم خبراء وجود تتطلب عليها المعروضة األعمال طبيعة كانت اإذ المنوطة بها،

 في دور ةاللجن هذه لنشاط وكان بالحرية النقابية؛ المعنية اللجنة عمل تعترض التي المشاكل حل

                                                           

  282أبو الوفا، مرجع سابق، ص (1)

(2) Freedom of Association INTERNATIONAL LABOUR OFFICE GENEVA 

Compilation of decisions of the Committee on Freedom of Association Sixth edition 

(2018). P.5.     
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 الالزمة العامة ياتوالحر  النقابية كالتعددية النقابية بالحرية بالحقوق المتصلة الدول من اعتراف تحقيق

 .(1)النقابية الحقوق لممارسة

 الثاني المطلب

 الدولي العمل مكتب مهام

 مكتب به يقوم الذي العمل إليه يضف لم إذا منقوصاا  يبقى الذكر السابقة اللجان عمل إن

 عملال منظمة نص دستورإذ  الدولية، العمل منظمة في فعالية األكثر الجهاز كونه الدولي العمل

 الفقري لعمودا يعتبر الجهاز فإن لذلك إليه، الموكله تشكيله والمهام حيث منالجهاز  هذا على الدولية

 مادائ يجعله مما بوجوده، المنظمة أعمال جميع وارتباط نشاطه خالل اتساع من المنظمة عمل في

وقد سبق وأن تناولنا الحديث عن تشكيل مكتب العمل  ،اإلداري وأدائه لقدراته تحسين عن بحث في

 .الدولي فيما سبق

 لمهام الدولي الطابع عنوان تحت المنظمة دستور من (5و 4الفقرتين ) (9للمادة ) طبقاا و 

 وعلى بحت، دولي طابع ذات المكتب وموظفي العام المدير مهام تكون -4المكتب جاء النص: "

حكومة أو  يأ من تعليمات يقبلوا أو يلتمسوا أل لواجباتهم، أدائهم في المكتب وموظفي المدير العام

 ظفينكمو  وضعهم مع يتنافى قد تصرف أي عن وأن يمتنعوا المنظمة، عن خارجة أخرى سلطة أي من

تتعهد كل دولة عضو في المنظمة باحترام الطابع  -5أمام المنظمة.  سوى مسؤولين ليسوا دوليين

الدولي البحت لمهام المدير العام ولمهام الموظفين وبعدم محاولة التأثير عليهم في نهوضهم 

 بمسؤولياتهم". 

                                                           

 . 224مرجع سابق، صالتنظيم الدولي، النظرية العامة والمنظمات العالمية،  (.2010)حسين، خليل  (1)
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 لعام وتقوما المؤتمر على ويعرضه المنظمة أعمال عن سنوياا  تقريراا  الدولي العمل مكتب ويعد

 يف الدول األعضاء وتساعد الصناعي، والنشاط بالعمل عالقة لها التي المعلومات بجمع فروعه

 .(1)العام المؤتمر لقرارات وفقا العمل بها، قوانين صياغة

 عدهاتبني قوا من الدول به تقوم ما حول مالحظات المناسبات من العديد في العمل ولمكتب

 يعتزم تيال بحث المواضيع وظائفه ومن الدولية، العمل منظمة تعتمدها التي الدولية العمل لمعايير

 أو لمؤتمرا يطلبها استقصاءات خاصة بأي والقيام دولية اتفاقيات عقد بغية المؤتمر على عرضها

 جمعب قيامه خالل من بعض الدول، في البطالة ظاهرة من التخفيف في دور له كما اإلدارة. مجلس

 فعد خالل من وذلك وظائفهم، فيها األفراد يفقد التي الدول ومساعدة العمل، سوق عن المعلومات

  .(2)الدول تلك في بالتوظيف التي تهتم المرافق

 ( من الدستور10كما منصوص عليها في المادة ) المهام من بالعديد يقوم كما أّن المكتب

 :(3)أهمها

ونظام  الالعم لظروف الدولي بالتنظيم المتصلة المواضيع جميع عن المعلومات وتوزيع جمع -

فاقيات ات عقد بغية المؤتمر على عرضها يعتزم التي المواضيع بحث خاص بوجه العمل،

 .اإلدارة مجلس أو المؤتمر يطلبها التي بالستقصاءات والقيام دولية،

                                                           

 .241مرجع سابق، صقانون المنظمات الدولية،  (.2006)الدسوقي، محمد عبد الرحمن  (1)

  .688ص، ، مرجع سابقالقانون الدولي للعمل (.1990)عدنان خليل ، التالوي (2)

 ( من دستور منظمة العمل الدولية10انظر المادة ) (3)
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صدار تحرير -  اللغاتالدولية ب األهمية ذات والعمل الصناعة مشاكل تعالج التي المطبوعات وا 

 مهامو  أي سلطات للمكتب تكون العموم، وجه وعلى مناسبة، اإلدارة مجلس يعتبرها التي

 .اإلدارة مجلس أو المؤتمر إليه بها يعهد قد أخرى

 .لالعم لتشجيع تقدمها التي التقارير خالل من الدول تتخذها التي اإلجراءات متابعة -

 لسأمام مج مسؤول وهو للمنظمة، العامة الميزانية من الدولية العمل منظمة نفقات جميع دفع -

المدير  بقولها: " يدفع (2) الفقرة (13) المادة لنص طبقا ،(1)المنظمة أموال أنفاق عن اإلدارة

جلس م أو المؤتمر دورات ونفقات األخرى، المكتب نفقات جميع الدولي العمل لمكتب العام

 الدولية". العمل لمنظمة العامة الميزانية من اإلدارة،

 

 

 

 

 

 
 

                                                           

(1) INTERNATIONAL LABOR ORGANIZATION .Constitution signed at Versailles 

June 28, 1919 (part XIII of Treaty of Versailles 1Proclaimed by the President of the 

United States September 10, 1934 Amendments adopted by the ILO General Conference 

on November 2, 1922/ and November 5, 1945; 5 revised by instrument of amendment 

adopted October 9, 1946,6 as later amended.p241-241.. 
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 الثاني المبحث
 المهاجرين العمال حقوق لحماية كوسائل والشكاوى التقارير نظام

 لحكومية،التقارير ا فحص خالل من يجري الذي النظامية الرقابة أسلوب عن تقدم فيما تحدثنا

ضافة تلقائية، بصورة يتم حكمي شرافإ بمثابة يعتبر والذي  منظمة توردس نصفقد  ذلك؛ إلى وا 

 التطبيق على لحرصها تقديم الشكاوى، أساس على تقوم خاصة دستورية إجراءات على الدولية العمل

، لرقابةل أسلوبين فهناك المهاجرين، حماية العمال تكفل أحكام من المنظمة عن يصدر لما الفعلي

 المطلب) الشكاوى أساس على الرقابة وأسلوب التقارير )المطلب األوّل(، أساس على الرقابة أسلوب

 الثاني(.

 األول المطلب
 التقارير أساس على الرقابة

 كوماتتتخذه الح ما بشأن المعلومات جمع هو الدولية الرقابة أنواع جميع جوهر إن الواقع في

 عضاءاأل الدول يلزم حكومات الدولية العمل منظمة فدستور الدولية، التزاماتها لتنفيذ خطوات من

 التقارير هذه حصف من لبد بل رقابي، بصدد نظام بأننا للقول يكفي ل أنه إل الشأن، تقارير ذا بتقديم

 .(1)فعالا  الرقابة تكتمل حتى

 -اآلتيين: وعلى أساس ذلك، نتناول هذا المطلب وفق الفرعين 

 

                                                           

(، إدارة معايير العمل الدولية، مكتب العمل 2012دليل اإلجراءات المتعلقة باتفاقيات وتوصيات العمل الدولية ) (1)
 . 70ص-53الدولي، جنيف، طبعة منقحة، ص
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 التقارير أنواع :األول الفرع

 :هماوعين ن قسمها إلى حيث التقارير، هذه إيداع كيفية بتنظيم للمنظمة اإلدارة مجلس تكفل

 .المفصلة التقارير :أوال

 المفعول ية ساريةالتفاق فيها تصبح التي للسنة الثانية السنة مطلع الدولة تودعها تقارير وهي

 إذا أو سابقاا، اعليه التفاقيات المصادق تطبيق في هامة يراتيبتغ قامت إذا أو الدولة، لهذه بالنسبة

نذكر:  لةالمفص التقارير في الواجب توفرها البيانات ومن المؤتمر، لجنة أو الخبراء لجنة طلبتها

 كيفية لتفاقية،ا على الدولة أبدتها التي التحفظات الصلة بالتفاقية، ذات الدولة، وقوانين )تشريعات

بتنفيذ  المتصلة ةواإلداري القضائية القرارات اإلشراف، هيئات تعليقات على ردود التفاقية، نفاذ وتاريخ

 .(1) لنفاذ التفاقية( التقنية الوسائل العمال، ومنظمات العمل أصحاب مالحظات التفاقية،

 .المبسطة التقارير :ثانيا

 مسةخ للمنظمة مدة اإلدارة مجلس حدد وقد دوري، بشكل الدولة تودعها التي التقارير وهي

 والتفاقية العمال المهاجرين بشأن (97) رقم التفاقية حول المبسطة، تقاريرها الدول إليداع سنوات

 اجرين،المه للعمال الفرص والمعاملة وتكافئ تعسفية أوضاع في الهجرة من الحد بشأن (143) رقم

 الصلة ذات الدولة وقوانين )تشريعات :نذكر المبسطة التقارير في توفرها الواجب البيانات ومن

                                                           

(، إدارة معايير العمل الدولية، مكتب العمل 2012دليل اإلجراءات المتعلقة باتفاقيات وتوصيات العمل الدولية ) (1)
 .70ص-53يف، طبعة منقحة، صالدولي، جن
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 العمل أصحاب اتمالحظ اإلشراف، هيئات على تعليقات ردود التفاقية، نفاذ وتاريخ كيفية بالتفاقية،

 .(1) العمال( ومنظمات

 التقارير إعداد :الثاني الفرع

 لعملا إلى مكتب تقارير بتقديم عضو دولة كل على الدولية العمل منظمة دستور أوجب لقد

 التفاقياتو  فيها، تكون طرفاا  التي التفاقيات أحكام إنفاذ أجل من اتخذها التي التدابير عن الدولي

 وفق رالتقاري هذه المنظمة وتنظم عن المنظمة، الصادرة التوصيات وحتى عليها تصادق لم التي

جراءات أشكال  التصديق مت دولية اتفاقية شكل تأخذ التي بشأن النصوص تقارير فهناك معينة، وا 

 بتقديمها، الدول متلز  وتقارير عليها، التصديق يتم لم التي بشأن التفاقيات التقارير وهناك عليها،

 .المختصة السلطات على بعرض النصوص التزامها بشأن

 .عليها المصادق النصوص بشأن التقارير أواًل:

 وص التيالنص أحكام لتنفيذ اتخذته عما تقارير، بتقديم المنظمة في األعضاء الدول تلتزم

 منتظمة، دورية اتفتر  على تقديمها يجب وهذه التقارير عليها، التصديق تم دولية اتفاقيات شكل تأخذ

 الدولية، العمل منظمة دستور من (22) المادة في لما جاء وفقاا  وهذا كامل، عام منها كل مقدار

 لمجلسا ويتطلب المنظمة، إدارة مجلس يضعه الذي على النحو التقارير هذه تحرر أن يجب كذلك

 نظيميةت أو تشريعية كانت سواء الوطنية، النصوص عن إلى التعرف عامة تهدف أسئلة عن اإلجابة

 طبيقها،ت بشأن والعلمية القانونية المجالت تفاصيل على والتعرف محل البحث، الموضوع بشأن

                                                           

مرجع سابق، ، الحماية الدولية لحقوق العمال في ضوء أحكام القانون الدولي (.2013)عبد العال ، الديربي (1)
 .189ص
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عالا أو ف اتخذت التي اإلجراءات على التعرف تستهدف خاصة، أسئلة عن اإلجابة ويتطلب أيضا

 .(1)المطلوبة آثارها النصوص إلعطاء اتخاذها المعتاد

 .عليها المصادق غير النصوص بشأن التقارير :ثانيا

 منظمة إلى توجه سنوية تقارير بشأنها توضع عليها المصادق غير والتوصيات التفاقيات

 التوصيات وأ من التفاقيات أي على التصديق من تمنع التي األسباب تحديد فيها يتم الدولية، العمل

 تحديد إلى يهدف شامالا  العام تقريراا  المدير يصدر ذلك على وبناء عليها، توافق لم التي الدول في

 الذي لحقوقا لهذه الفعلية للحماية المستوى الشامل أساس على دوري بشكل المنظمة نشاطات وتوجيه

 .(2)األعضاء إليه وصلت

 يحددها مناسبة،فترات  في الدولي العمل لمكتب العام المدير بإخطار األعضاء الدول وتلتزم

 هذا يختص المنظمة، دستور ( من19/5المادّة ) حسب وعمالا، قانوناا  القائم بالوضع اإلدارة مجلس

 التي الصعوبات يانب مع التصديق عليها، يتم لم التي التفاقيات تتناولها التي بالموضوعات التقرير

 -أنه: من دستور المنظمة على (19/6المادةّ ) نصت فقد ذلك إلى تصديقها، باإلضافة وتؤخر تمنع

 أحكام على ديالتتع إضافته من ترى ما تبين الدول فإن توصيات شكل تأخذ التي للنصوص "بالنسبة

 إلزام على تنّص  المنظمة، ( من دستور13/2) والمادةّ  تطبيقها"، أو إقرارها يتم حتى التوصيات، هذه

                                                           

(، إدارة معايير العمل الدولية، مكتب العمل 2012دليل اإلجراءات المتعلقة باتفاقيات وتوصيات العمل الدولية ) (1)
 .70ص-53طبعة منقحة، صالدولي، جنيف، 

  .694ص، ، مرجع سابقالقانون الدولي للعمل (.1990)عدنان خليل ، التالوي (2)
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 ىإل قدمتها التي التقارير من نسخاا  العملوأصحاب  العمال لمنظمات تقدم بأن األعضاء الدول

 .(1)المنظمة

 .المختصة السلطات على بالعرض االلتزام بشأن التقارير :ثالثا

رير تقا بتقديم تلتزم المنظمة في األعضاء الدول فإن /ج(19/5المادة ) عليه نصت لما طبقاا 

 لتي تشكلا النصوص بعرض التزامها بشأن الالزمة المعلومات تتضمن الدولي، للمكتب العام للمدير

 المختصة. السلطة على توصيات أو اتفاقيات

 بالحق تقارير تهتم بإعداد ذاتها هي تقوم في أحيان كثيرة الدولية العمل منظمة أن ويالحظ 

 ولح الدولية العمل منظمة عن الصادر السنوي التقرير منها به، الصلة ذات الحقوق أو العمل في

 الضطرابات تسهم المتوقع أن من بأنه يرى والذي 2008 لعام لالستخدام العالمية التجاهات

 بنحو ملالع عن العاطلين زيادة عدد في األسواق استقرار عدم من كبير بشكل الناتجة القتصادية

 .(2)الدول التزامات على تأثيرات من ذلك يصحب وما ،2008 عام في ماليين (5)

 التقارير فحص :الثالث الفرع

 تتخذهما س أو اتخذته ما بشأن الدولي العمل مكتب لمدير الدول طرف من التقارير تقديم إن

 القواعد، ذهه على تطبيق دولية رقابة بوجود للقول يكفي ل أمر هو الدولية، العمل قواعد لتطبيق

                                                           

(، إدارة معايير العمل الدولية، مكتب العمل 2012اإلجراءات المتعلقة باتفاقيات وتوصيات العمل الدولية ) دليل (1)
 .70ص-53الدولي، جنيف، طبعة منقحة، ص

(، إدارة معايير العمل الدولية، مكتب العمل 2012المتعلقة باتفاقيات وتوصيات العمل الدولية )دليل اإلجراءات ( 2)
 .70ص-53الدولي، جنيف، طبعة منقحة، ص
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 هذه حصف في حقيقة والتي تكمن الرقابة، لوجود األولى الخطوة سوى ليس التقارير هذه فتقديم

 يقوم العام المدير أن على الدولية العمل منظمة دستور ( من23/1التقارير، حيث نصت المادة )

 انعقاده، ناءأث المؤتمر على الدول األعضاء، من إليه تبلغ التي والتقارير للبيانات ملخصاا  بعرض

 المؤتمر على العام المدير وذلك بقولها: "يعرض ،(1)المنظمة دستور ( من22، و19) للمادتين تطبيقا

بالمادتين  ا، عمالا أبلغته به قد األعضاء الدول التي تكون والتقارير للمعلومات ملخصاا  التالية دورته في

 (".22، و19)

عدد  تزايدل نتيجة أنه إل الدولي، العمل مؤتمر هي الرقابة جهة أن للباحثة يتبين سبق ومما

 ذلكك دولية للعمل، توصيات أو اتفاقيات شكل على كانت سواء المؤتمر يقررها التي النصوص

 ة،الدولي العمل تصدرها منظمة التي النصوص وضع لنا وضحت ( التي19/1) المادة لنص تطبيقا

 الدول تخذتها ما فحص بذاته العمل الدولي مؤتمر يتولى أن المستحيل من بل الصعب من أصبح فقد

 ولجنة ءالخبرا لجنة من كال فإن لذلك ونتيجة قواعد،من  النصوص هذه تضمنته ما تطبيق بشأن

 تطبيق شأنب الدول مختلف من ترد التي التقارير تتوليان فحص أصبحتا الذكر، السالفة المؤتمر

 .الدولية العمل قواعد

 

 

 

 

                                                           

 .59ص-58(، مرجع سابق، ص2012دليل اإلجراءات المتعلقة باتفاقيات وتوصيات العمل الدولية ) (1)
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 الثاني المطلب

 الشكاوى أساس على الرقابة

أن  في الحق األعضاء الدول من دولة ألي"أن:  على الدولية العمل منظمة دستور نص

 أن مادةال نص للباحثة من ويتضح أخرى..." دولة أي ضد بشكوى الدولي، العمل مكتب إلى تتقدم

 عن قية،التفال الدولي العمل قواعد على تطبيق للرقابة نظاما أنشأ قد الدولية العمل منظمة دستور

 طرف من يقدم ما ومنها الدول طرف من يقدم ما فمن الشكاوى .المنظمة إلى بشكوى التقدم طريق

 .(1)النقابات

  -اآلتية: لذلك سيتم تناول هذا المطلب في الفروع 

 الشكاوى تقديم جهات :األول الفرع

 منظمة ومجلس إدارة النقابات الدول، :في والمتمثلة جهات ثالث طرف من الشكاوى تقدم

 .الدولية العمل

 .الدول تقدمها التي الشكاوى :أوالا 

 هيو  العمل الدولية، لقواعد انتهاكها بسبب أخرى، دول ضد ما دولة ترفعها شكاوى وهي

 حكومة إلى اإم تحال أن الشكوى ذلك المنتهكة، بالدول تنديد أو دولية، تحقيقات إلى تؤدي قد شكاوى

                                                           

مرجع سابق، ، الدولية لحقوق العمال في ضوء أحكام القانون الدوليالحماية  (.2013)عبد العال ، الديربي (1)
 .194ص
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ما عليها بالتعليق تقوم لكي المعنية الدولة  لجنة وهي الت،الح حسب اختيارها تحقيق يتم لجنة إلى وا 

 ذلك وبعد عليها، والتعليق دراستها تتم كي، العالية ذوي المؤهالت ومن مستقلين أشخاص من مكونة

 إرسال في الحق المعنية للدولة ويكون القضية، لحل الالزمة توصياتها بوضع لجنة التحقيق تقوم

 لكت قبول إما المعنية الدولة على يكون ذلك وبعد المجلس، مداولت في لالشتراك عنها مبعوث

 جلسيرفع الم المعنية الدولة رفضت إذا أما الدولية، العدل محكمة إلى القضية إحالة أو التوصيات

 .(1)بتوصياته مرفقة العام المؤتمر إلى القضية

 لدوليةا العمل منظمة في الرقابة تحريك إجراءات الفرد استطاعة عدم الباحثة هنا وتالحظ 

 على ةالقادر  هي الدول تظل ثم ومن اتفاقيات العمل، في عليها المنصوص حقوقه تنتهك عندما

 العمل. ابوأرب العمال نقابات عبر مطالبه يوصل أن يمكن للفردو  الميدان، هذا في تظلماته إيصال

 النقابات طرف من المقدمة الشكاوى :ثانيا

 األوضاع الفردية إلى انتباهها لجلب الدولية، العمل مؤتمرات على تعرض شكاوى وهي

 وبعد ولية،العمل الد منظمة في أعضاء بلدان في تكتشفها النقابات التي الطبيعية، غير والجماعية

 هذه تقوم كيل الحكومة المعنية على يحيلها ثم بدراستها المنظمة إدارة مجلس يقوم الشكوى تصله أن

 متقد ما إذا عليه الرد و الدعاء نشر إلى يلجأ قد المجلس أن إل عليها، بالرد ذلك بعد األخيرة

 .(2)ترد لم أو مقنع غير رداا  المعنية الحكومة

                                                           

 168والعالقات الدولية، الجزائر، ص ( حقوق النسان في القانون الدولي 2004عبد العزيز، قادري )  (1)

  .702ص، ، مرجع سابقالقانون الدولي للعمل (.1990)عدنان خليل ، التالوي (2)
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 تعلقت التقدم بشكوى، الحكومات إحدى أو العمل أرباب منظمات أو العمال لنقابات يمكن كما

 لجنة لىإ إحالتها تتم وهي شكوى النقابية، بالحريات المتعلقة المنظمة مبادئ ما دولة احترام بعدم

 بدراستها تقوم ىالشكاو  تلك اللجة وعند تلقي اإلدارة، مجلس عن منبثقة النقابية بالحريات خاصة ثالثية

 كبيرة داتبتعقي المتميزة القضية إحالة ويمكن ألخذ موافقتها، عليها، المدعى الدولة إلى الرجوع دون

 مشكلة مستقلة لجنة وهي ،"النقابية بالحريات المعنية الحقائق والتوفيق تقصي لجنة" تدعى لجنة إلى

 دفالمعنية به الدولة سلطات مع الموضوع في تنظر قضائية شبه لها مهمة الخبراء من عدد من

  .(1)الطرفين بين بالتفاهم حل إلى التوصل

 .الدولية العمل منظمة إدارة مجلس طرف من المقدمة الشكاوى :ثالثا

 ما هذاو  الدولية، العمل منظمة إدارة مجلس وقت من قبل أي في شكوى بتقديم المبادرة يجوز

 شكوى على بناءا  أعضاء المجلس أو نفس تلقاء من الشكوى تقدم فقد المنظمة، دستور عليه نص

( بقولها: "يجوز لمجلس اإلدارة أن 26/4المادة ) نصت حيث المؤتمر، في المندوبين أحد من يتلقاها

 "ؤتمر،الم في المندوبين أحد من يأخذ بهذا النهج، إما من تلقاء ذاته أو بناء على شكوى يتلقاها

 .       (2)الدول تقدمها التي أي الشكوى بالنهج والمقصود

                                                           

 423محمود، مسعود محمود، مرجع سابق، ص (1)

 من دستور منظمة العمل الدولية 26انظر المادة  (2)



85 
 

نما تقد الدولية، العمل منظمة إلى مباشرة تقدم ل فإنها األفراد شكاوى بخصوص أما  عن موا 

 دوثبح فيها أفراد يدعون من الصادرة المطالبات أن حيث العمل، أصحاب أو العمال منظمات طريق

 .(1)نظيميت أو شكلي إجراء هو إل ما المنظمات طريق عن تقديمها نوا   دولية، قانونية لقواعد مخالفات

 تكون أن هشأن من خلق نظاماا  قد الدولية العمل منظمة دستور بأن يمكننا القول فإنه وبالتالي

 الدولي. القانون أشخاص من مع شخص عالقة في مباشراا  وسيطاا  الحكومية غير المنظمات

 الشكاوى في والبت الفحص :الثاني الفرع

 إنف العمل الدولي، مكتب لدى سلفاا، المذكورة الثالث الجهات طرف من الشكوى إيداع بعد

 بأحد لكذ ويتم الشكوى المودعة، في والبت للفحص بإجراءات يقوم الدولية العمل منظمة إدارة مجلس

 :التالية الطرق

 .التوفيقي اإلجراء :أوال

 بالحكومات اتصالت يجري أن المنظمة إدارة الدولية لمجلس العمل منظمة دستور أجاز

 وأن دستور المنظمة، من (24) المادة لنص طبقاا  شكاوى، من يصله ما بشأن األمر يعنيها التي

 وجهات نبي منها التوفيق القصد الشكاوى، بصدد الحالة هذه في المجلس يتخذها التي اإلجراءات

 ذهه في يرى اإلدارة الشكوى( فمجلس موضوع )أي النزاع محل الموضوع بشان المختلفة النظر

 . (2)أخرى اتخاذ إجراءات من يستدعيه وما النزاع، تطور عن بديالا  حالا  الطريقة

  

                                                           

(1) INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION REVIEW OF ILO 

SUPERVISORY MECHANISM by : A.G. Koroma P.F. van der Heijden. March 2016. 

P.2.   

  .706ص، ، مرجع سابقالدولي للعمل القانون (.1990)عدنان خليل ، التالوي (2)
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 .الدولية العدل ومحكمة التحقيق لجنة إلى اإلحالة :ثانيا

 ( من28مادة )طبقاا لل األعضاء الدول وتلتزم كامالا، بحثاا  الشكاوى بحث التحقيق لجنة تتولى

 لشكوى،ا بموضوع تتصل بيانات من حوزتها في ما جميع تصرفها تحت تضع أن المنظمة، دستور

 الصلح، بعد محاولة إما اللجنة، هذه إلى شكاوى من يصله ما المنظمة إدارة مجلس يحيل حيث

 أو معقولة، رةفت في يصله الرد لم أو المعنية الدولة حكومة قدمته بما يقتنع لم إذا اإلجراء هذا ويكون

 وأيضا ليها،إ توصلت بالنتائج التي تقريرا تعد ثم التحقيق، لجنة إلى مباشرة الشكوى إحالة رأى

 اللجنة هذه رتقري بإبالغ الدولي لمكتب العمل العام المدير يقيم حيث مالئمة، تراها التي التوصيات

لى اإلدارة، مجلس إلى لنص  قاطب التقرير هذا نشر ويتم بالشكوى، ذات العالقة الحكومات من كل وا 

 أشهر، ثالثة خالل الحكومات قبل من العام المدير إخطار المنظمة، دستور ( من29/1المادة )

 لجنة لتوصيات بعاا وت الرفض حالة في و التقرير، عليها اشتمل التي قبولها التوصيات عدم أو بقبولها

أو  الدولية العدل لمحكمة الشكوى إحالة في ترغب كانت إذا عما تفصح أن عليها يكونفإنه  التحقيق

 ذلك. عن تمتنع

 نظمةطرف م من عليها الشكاوى تعرض فإنه الدولية، العدل محكمة إلى لإلحالة بالنسبة أما

نما لها استشاري رأي طلب منه الغرض وليس الدولية، العمل  تهامباشرتها لوظيف منه الغرض وا 

 وليتها أن وبما األساسي، نظامها ( من36/1المادة ) لنص طبقاا  وهذا الدولية، النزاعات في القضائية

 رفض حالة في فإنه إليها، على اللتجاء جميعا النزاع أطراف موافقة من بد ل أي اختيارية القضائية

 قبل إذا و أمامها، الشكوى في النظر المحكمة استحال على الشكوى عرض المعنية الدول من أي

 (31ادة )الم لنص طبقاا  قرارها يكون نهائياا  فإن العدل الدولية محكمة أمام الشكوى بعرض األطراف

 في قالتحقي لجنة نتائج إلغاء أو تعديل أو تأييد في الحق أيضا لها و العمل، منظمة دستور من

 .دستور المنظمة من (32) للمادة طبقاا  قرارها
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 المقررة العقوبات :ثالثا

 النسبة للخطواتب مالئماا  تراه ما تقريرها بتضمين السابقة، األحوال كل في التحقيق لجنة تقوم

 وصياتت الّلجنة بتقديم قررته ما على بناء اإلدارة مجلس ويقوم الشكوى، لمواجهة اتخاذها الواجب

 يتم لتيا اإلجراءات تلك أن في شك أسبابها، ول لتالفي اتخاذه يجب ما بشأن الدولي العمل لمؤتمر

 جزاءا  اتهذ حد في يعتبر مما هذه الدولة، ضد عام، رأي شأنها تكوين من المخالفة الدولة ضد اتخاذها

 .(1)المخالفة الدولة على يوقع

 دولة، أي هتجا عقابية إجراءات تبني أبدا يتم لم الدولية لمنظمة العمل الطويل التاريخ وعبر

 نوفمبر شهر في (90) رقم دورته في يضيف أن اإلدارة مجلس قرر ، حين1999 مارس حتى وذلك

 ضمان أجل من يوصي بها المؤتمر، أن يجب التي اإلجراءات حول أعماله موضوعاا، جدول إلى

، (Mayanmar)ماينمار دولة جانب من (،105) الجبري بالعمل الخاصة التفاقية واحترام التزام

الخاصة  التفاقية انتهاك دراسة أجل من 1997 عام في المشكلة التقصي لجنة لتوصيات وذلك تبعاا 

 انك والتي اللجنة، طرف من الدولة لتلك المحددة المدة انتهاء بعد 1999 ماي وفي الجبري، بالعمل

 بعد العام المدير الذي صاغه التقرير نشر تم للتوصيات، المتثال ماينمار حكومة على خاللها يجب

 راراا ق الدولي العمل تبنى مؤتمر العام نفس من حزيران شهر وفي المعنية، الحكومة مع اتصالت

 من حكومتها واستبعاد الدولة مع هذه والمعونة الفني التعاون وقف في تتمثل عقابية، إجراءات بفرض

 الدولية. منظمة العمل وملتقيات ومؤتمرات اجتماعات في المشاركة

  
                                                           

مرجع سابق، ، الحماية الدولية لحقوق العمال في ضوء أحكام القانون الدولي (.2013)عبد العال ، الديربي (1)
 .204ص
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 الفصل الخامس

 الخاتمة

 والتوصيات()النتائج 

 أواًل: الخاتمة 

تبين لنا من خالل الدراسة أّن منظمة العمل الدولية تتميز ببنيتها الثالثية عن غيرها من  

الوكالت الدولية المتخصصة، وأيضاا بالنظر إلى أهمية المجال الذي تنشط فيه، وهو المجال 

ار ر الجتماعي على المستوى الدولي، وهذا المجال له حساسية كبرى، إذ بإمكانها حتى المساس بالستق

العالمي، باعتبار شمول نشاطها لجل دول العالم، وبالتالي فإن لعملها تأثير على استقرار هذه الدول، 

مما ينعكس على استقرار العالم، كل ذلك جعل العالم يعترف بإسهامات هذه المنظمة في السالم 

 . 1969العالمي، وكتقدير لنشاطها منحت لها جائزة نوبل للسالم في العام 

ن هذا التقدير الذي حظيت به المنظمة هو اعتراف لها بتحقيق األهداف التي أنشئت من   وا 

أجلها، وخاصة من إيجاد تشريع دولي للعمل، وأيضاا فإن الوقت كفيٌل بجعلها تحقق العديد من 

 اإلنجازات ذات الصلة بأهدافها المنصوص عليها في دستورها خاصة ما جاء في إعالن فيالدلفيا. 

الكم الهائل من التفاقيات والتوصيات التي أصدرتها المنظمة، والعدد الكبير من الدول  وما 

األعضاء إل دليل على نجاعة األسلوب الذي تتبعه من أجل تحقيق أهدافها، حتى أنها سعت إلى 

إصدار العديد من اإلعالنات التي تهدف من ورائها إلى الحرص على متابعة ما صدر عنها من 

 مجال حماية حقوق العمال.  نصوص في
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ونجاح منظمة العمل الدولية في إيجاد تشريع دولي للعمل، مكنها من توفير الوسائل القانونية 

على المستوى الدولي لحماية حقوق العمال، فالعدد الهائل من الدول األعضاء ساعدها على النتشار 

ى لي أصدرتها مكنها أيضاا من التطرق إلفي كل بقاع العالم، وأيضاا العدد الكبير من التفاقيات ا

جميع النواحي المتعلقة بالحق في العمل. وهي في عملها الذي قامت به تستمد سندها القانوني في 

ذلك مما يتيح له دستورها، وأيضاا التفاقيات والتوصيات التي أصدرتها، فهذا يعطيها مجالا واسعاا 

فرض التزامات على عاتق الدول األعضاء، الهدف منها  للقيام بعملها على أحسن وجه، ويمكنها من

 حماية حقوق العمال. 

 وقد خلصنا في نهاية هذه الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات.

 ثانيًا: نتائج الدراسة

عملت منظمة العمل الدولية على جعل الدول تلتزم بتحقيق أهداف المنظمة المعلن عنها في  .1

قبول بهذا األخير شرطاا لإلنضمام إليها، وبالتالي قبول الدول ما دستورها من خالل جعل ال

تقررة المنظمة من ضمانات لحماية حقوق العمال، ومن أساليب وأجهزة للرقابة على هذه 

 الحقوق.

حرصت منظمة العمل الدولية على إعطاء دور للفرد، باعتباره النواة األولى في حماية حقوقه  .2

تركيبتها الثالثية المتميزة بين المنظمات الحكومية، والمنظمات بصفة عامة، وذلك من خالل 

غير الحكومية، التي أتاحت للفرد سواء من خالل ممثلي العمال أو ممثلي أرباب العمل؛ القيام 

بدور هام في مجال حماية حقوقه، وهذا يعد تطوراا في تفعيل دور الفرد في حماية حقوق 

 دور الفرد في القانون الدولي. اإلنسان وأيضاا يعد نقلة نوعية ل
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أزالت منظمة العمل الدولية كل العوائق التي تحول دون تمكين العمال من حقوقهم، ومحاربة  .3

استغالل حاجة الناس للعمل، لفرض شروط وقيود تتنافى وممارسة الحق في العمل، وتم ذلك 

ع تشغيل األطفال الذين من خالل منع أعمال السخرة أو األعمال الجبرية، وحماية األجور، ومن

 هم دون سن العمل وغيرها من اإلجراءات. 

ن وق العمال، تمثلت فيما تملكه ميسجل لمنظمة العمل الدولية إيجادها آليات للرقابة على حق .4

جهزة لممارسة هذه الرقابة، وهنا يبرز الدور الكبير الذي يلعبه مكتب العمل الدولي من خالل أ

ول العالم تقريباا، وأيضاا اعتمادها على األسلوب التقليدي للرقابة فروعه المنتشرة في جميع د

الدولية والذي يعد أكثر توسعاا باعتباره يلزم الدول األعضاء بتقديم تقارير حتى عن التفاقيات 

 التي لم تصدق عليها.

، 1990إن اتفاقية حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التابعة لهيئة األمم المتحدة لعام  .5

جاءت تتويجاا لجهود منظمة العمل الدولية في تكريس الحماية الالزمة لهم، واستندت بشكل 

 خاص على المواثيق الصادرة عن منظمة العمل الدولية. 

تميزت منظمة العمل الدولية من خالل اعتمادها على أسلوب الشكاوى في الرقابة على حقوق   .6

لها لعب دور رقابي، مما يعتبر بمثابة ضمانة إضافية العمال، الذي أتاح لكل األطراف المكونة 

في نجاعة الرقابة التي تمارسها المنظمة من أجل حماية حقوق العمال، ألن هذا األسلوب 

مكن حتى األفراد من لعب دور رقابي، وذلك إما من خالل ممثلي العمال أو ممثلي أرباب 

 العمل. 
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 ثالثًا: توصيات الدراسة 

ى نشر الوعي بالحقوق العمالية لدى العمال، من خالل تعريفهم بكل الحقوق ضرورة العمل عل .1

المنصوص عليها في اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وذلك باستخدام الوسائل اإلعالمية 

 ووسائل التواصل الجتماعي داخل وخارج الدول األعضاء. 

وجعلها أكثر نشاطاا من خالل ضرورة إعطاء دور أكثر فعالية ألجهزة الرقابة داخل المنظمة،  .2

مبادرتها إلى التدخل متى تبين لها أن هناك انتهاك لحقوق العمال، وباألخص في مناطق 

الدول النامية، وذلك حتى ولو بالعتماد على الشكاوى التي يقدمها األفراد مباشرة إلى مكتب 

الل بما جاء في لية تحقق ذلك دون اإلخي عن طريق فروعه، من خالل إيجاد آالعمل الدول

 دستور المنظمة في هذا الخصوص. 

ضرورة العمل من طرف المنظمة على جعل اللتزام باتفاقيات العمل الدولية، من الشروط  .3

الواجب توافرها في الدول الراغبة في اإلنضمام إلى مجلس حقوق اإلنسان، باعتبار أن هذا 

لعمل الدولية من ضمنها، ألنه األخير يهتم بجميع حقوق اإلنسان، ومجال نشاط منظمة ا

 يهتم بالحق في العمل وباقي الحقوق ذات الصلة به. 

ضرورة حث الدول على التخفيف من تأثير األزمات القتصادية التي يكون لها تأثير مباشر  .4

على حقوق العمال، التي في الغالب تعد فئة العمال أولى ضحايا هذه األزمات، وذلك من 

خالل جعل الدول األعضاء تعمل على إيجاد موارد مالية احتياطية لتغطية ما قد يتكبده 

 سبب هذه األزمات التي ل دخل لهم في حدوثها. العمال من خسائر ب

ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل قيام الدول المصادقة على التفاقيات الخاصة بالعمال  .5

 المهاجرين بمواءمة تشريعاتها الوطنية مع ما التزمت به بموجب تلك التفاقيات.
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بة رها اللجان المعنية بالمراقضرورة إصباغ صفة اإللزام على القرارات واألحكام التي تصد .6

والتنفيذ في مواجهة الدول، حتى تكون هناك حماية أكبر للعمال المهاجرين ضحايا 

 النتهاكات. 
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 قائمة المصادر والمراجع

 المراجع باللغة العربية 

 أواًل: الكتب القانونية

، عمان: دار اثراء للنشر 1ط المنظمات الدولية، .(2010) أبو العطا، رياض صالح -
 .والتوزيع

الحماية الدولية لحقوق اإلنسان في إطار منظمة األمم المتحدة  (.2008)أحمد ، أبو الوفا -
 ، القاهرة: دار النهضة العربية.3، طوالوكاالت المتخصصة

 ،االتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان الخاصة (.2011)وسام حسام الدين ، األحمد -
 ، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية. 1ط

القانون الدولي للعمل: دراسة في منظمة العمل الدولية  (.1990)عدنان خليل ، التالوي -
 ، جنيف: المكتبة العربية.1، طونشاطها في مجال التشريع الدولي للعمل

 .الدار الجامعية :بيروت المنظمات الدولية، .(1990حسين، مصطفى سالمة ) -
التنظيم الدولي، النظرية العامة والمنظمات العالمية، البرامج  (.2010)حسين، خليل  -

 ،  بيروت: دار المنهل اللبناني. 1، طوالوكاالت المتخصصة
الحماية الدولية لحقوق العمال في ضوء أحكام القانون  (.2013)عبد العال ، الديربي -

 قانونية.، القاهرة: المركز القومي لإلصدارات ال1، طالدولي
: منظمة األمم 2قانون المنظمات الدولية، الجزء  (.2006)الدسوقي، محمد عبد الرحمن  -

 ، القاهرة: دار النهضة العربية.المتحدة ووكاالتها المتخصصة
، 2، طحقوق اإلنسان: دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق (.2005)أحمد ، الرشيدي -

 القاهرة: دار الشروق.

  ، القاهرة: دار الفكر العربي.الوكاالت الدولية المتخصصة (.2014)وسام نعمت ، السعدي -

 : المؤلف.، عمان1ط، . الوسيط في المنظمات الدولية(2001) السيد، رشاد عارف -
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، الحماية الدولية لحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (.2015)عدنان داوود ، الشمري -
 ، القاهرة: مركز الدراسات العربية. 1ط

، بيروت: 1، طاالتفاقيات الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان (.2010)لينا ، الطبال -
 .المؤسسة الحديثة للكتاب

، القاهرة: المنظمات الدولية: هيئات ووكاالت منظمة األمم المتحدة (.1993)حسين ، عامر -
 .دار الفكر العربي

، بيروت: دار 1، طالمنظمات الدولية بين النظرية والتطبيق (.2015)رجب ، عبد الحميد -
  الكتاب الجامعي.

، القاهرة: دار النهضة المنظمات الدولية المتخصصة (.2004)مصطفى سيد ، عبد الرحمن -
  العربية.

، القاهرة: دار النهضة المنظمات الدولية العالمية المتخصصة (.2010)حازم محمد ، عتلم -
   العربية.

 .دار وائل للنشر، عمان: 1ط القانون الدولي اإلنساني، (.2010) العنبكي، نزار -
المنظمات : الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب الرابع(. 2002) ، عبد الكريمعلوان -

 يع.ودار الثقافة للنشر والتوز  ، عمان: الدار العلمية الدولية1ط الدولية،
، عمان: دار الثقافة 3، طالوسيط في القانون الدولي العام (.2015)عبد الكريم ، علوان -

 للنشر والتوزيع.
، عمان: دار 1، ط1، جالقانون الدولي لحقوق اإلنسان (.2011)محمد يوسف ، علوان -

 والتوزيع.الثقافة للنشر 

، عمان: 1ط  قرارات منظمة األمم المتحدة في الميزان،(. 2005العليمات، نايف حامد ) -
 دار الفالح للنشر والتوزيع.

األحكام العامة في قانون األمم، دراسة في كل من الفكر . (2005الغنيمي، محمد طلعت، ) -
 .منشأة المعارفاإلسكندرية:  التنظيم الدولي، -اإلسالمي

دار المنهل : بيروت، 1ط ،واإلقليمية المنظمات الدولية(. 2013) مجذوب، إبراهيمال -
 اللبناني.
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، النظريات العامة والمنظمات العالمية واإلقليمية المتخصصة (.2007)محمد ، المجدوب -
  ، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية.9ط

  ، القاهرة: مكتبة الشروق الدولية.التنظيم الدولي (.2004)حسن وعبد العال، محمود ، نافعة -

 ثانيًا: الرسائل الجامعية

، ، أطروحة دكتوراهالحماية القانونية للمهاجرين في القانون الدولي (.2017)حمزة ، عبابسة -
  جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر.

 ثالثًا: أبحاث في دوريات

دور الوكاالت الدولية المتخصصة ذات الطابع  (.2012)حليمي وحجاج، فاتح ، بن يحيى -
منظمة اليونسكو، منظمة العمل االجتماعي في حماية حقوق اإلنسان: منظمة اليونيسف، 

  ، بحث منشور في مجلة الفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سعيدة، الجزائر.الدولية

، بحث منشور في جهود منظمة العمل الدولية في أفريقيا (.2016)فؤاد، بن ساسي محمد  -
، جوان 15العدد مجلة دفاتر السياسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 

2016.  
 منشورات منظمة العمل الدولية 

 .2008عادلة،  عولمة أجل من الجتماعية العدالة بشأن الدولية العمل منظمة إعالن -

www.un.org/ar/events/socialjusticeday/assets/pdf/Declaration.pdf 

 (le 14/07/2019) 

  

 م.1994، فيالدلفيا ، 26 الدورة العام، المؤتمر فيالدلفيا، إعالن الدولية، العمل منظمة -

objectives/lang-and-ilo/mission-the-http://www.ilo.org/global/about  

(le 17/07/2019 à 7h50)  

 تهم.إراد عن خارجة ألسباب نظامي غير وضع في المهاجرون العمال الدولية، العمل منظمة -

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro  beirut/ 

http://www.un.org/ar/events/socialjusticeday/assets/pdf/Declaration.pdf
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/lang
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documents/publication/wcms_568550.pdf 

(، إدارة معايير العمل 2012دليل اإلجراءات المتعلقة باتفاقيات وتوصيات العمل الدولية ) -
 الدولية، مكتب العمل الدولي، جنيف، طبعة منقحة.

---ed_norm/---http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/       

normes/documents/publication/wcms_194193.pdf 

رقم  المهاجرين، للعمال والمعاملة الفرص تكافؤ تعسفية وتعزيز أوضاع في الهجرة اتفاقية -
 -متوافره على الرابط اإللكتروني اآلتي: .143

http://www.labor-watch.net/ar/paper/183 (le 01/04/2018 à 15h) 

لئحة البلدان التي صادقت على هذه التفاقيات، قسم الهجرة الدولية، منظمة العمل الدولية،  -
 -على الرابط اإللكتروني اآلتي:

http://www.ilo.org/public/english/protection/migrant/areas/standards.htm 

(29/9/2019 à 01h 30) 

  -، منشور على الرابط اإللكتروني اآلتي:1986تعديل دستور منظمة العمل الدولية  -

https://www.ilo.org/wcmsp5/jur/documents/genericdocument/wcms_44869
7.pdf 

 جليزيةالمراجع باللغة اإلن 

INTERNATIONAL LABOR ORGANIZATION .Constitution signed at 

Versailles June 28, 1919 (part XIII of Treaty of Versailles 1Proclaimed by 

the President of the United States September 10, 1934 Amendments 

adopted by the ILO General Conference on November 2, 1922/ and 

November 5, 1945; 5 revised by instrument of amendment adopted October 

9, 1946,6 as later amended. 

Report of the Committee on the Protection of the Rights of All Migrant 

Workers and Members of Their Families Seventh session (26-30 November 

2007) Eighth session (14-25 April 2008). 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
https://www.ilo.org/wcmsp5/jur/documents/genericdocument/wcms_448697.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/jur/documents/genericdocument/wcms_448697.pdf
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INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION REVIEW OF ILO 

SUPERVISORY MECHANISM by : A.G. Koroma P.F. van der Heijden. 

March 2016.  
Freedom of Association INTERNATIONAL LABOUR OFFICE 

GENEVA Compilation of decisions of the Committee on Freedom of 

Association Sixth edition (2018).     
International Labour Conference, 106th Session,.  Report of the 

Committee of Experts on the Application of Conventions and 

Recommendations (articles 19, 22, 23 and 35 of the Constitution).2017.   

The UN Convention on Migrant Workers’ Rights and International 

Migration . by Antoine Pécoud. Article  in  Global Society · July 2009.  

International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 

Workers and Members of Their Families Adopted by General Assembly 

resolution 45/158 of 18 December 1990. 

    

108 International Labour Conference 22 June 2019. eth 

 

The ILO’s Strategic Plan for,  by INTERNATIONAL LABOUR OFFICE,  2018.  

INTERNATIONAL LABOR ORGANIZATION Instrument adopted by the 

General Conference of the International Labor Organization at Montreal 

October 9, 1946, for the amendment of the ILO constitution..   
compendium of international labour conventions and recommendations 

INTERNATIONAL LABOUR OFFICE • GENEVA,.2015 

   


