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جمهورٌة العراق                                         

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 جامعة دٌالى            

 كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة

 

 دور منظمة العمل الدولٌة فً حماٌة حقوق العمال

والعلوم  ( الى كلٌة القانون سمر كاظم علوان بحث تقدمت به الطالبة )

وهو جزء من متطلبات نٌل شهادة البكالورٌوس فً العلوم  السٌاسٌة

 السٌاسٌة

 اشراف الدكتور

 صالح علً رائد
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ْحَمنِ  هللا بسم ِحٌمِ  الرَّ الرَّ  

 

ٌَرى اعملوا وُقلِ ﴿  والمإمنون ورسوُلهُ  عَمَلُكم هللا فَس

ون هاَدةِ  الغٌبِ  عالِمِ  إلى وَسُتَردُّ ﴾ تعملون كنتم بما فٌنبُِّئُكم والشَّ  

 

[815:  اآلٌةالتوبة  سورة]  
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 اإلهداء

 

واألٌمان الفضٌلة فً غرسا من إلى  

أجله من والتضحٌة العلم حب علمانً من إلى  

اعمره فً لً هللا أطال ووالدتًالشهٌد  والدي  

الحٌاة خٌوط معً ٌسطر أن قبل من إلى  

زوجً الغالً دربً رفٌق إلى  

بنًأ المعانً كل لحٌاتً أضافت التً البسمة إلى  

العزٌزات أخواتً إلى  

أقاربً إلى  

كانوا أٌنما أصدقائً إلى  

والعمل العلم فً زمالئً إلى  

الشهداء جمٌع أرواح إلى  

 العراقٌٌن من القوات االمنٌة

 والحشد الشعبً والعشائري

بحثً هذا أهدي جمٌعا إلٌكم  
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وتقدٌر شكر  

 

 

الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على أشرف األنبٌاء والمرسلٌن 

د وعلى آلـــــه وصـــــحبه ومن تبعهم بإحسان إلى ٌوم الدٌن  سٌدنا محمَّ

  

 وبعد..

 

فله الحمد  العملفإنً أشكر هللا تعالى على فضله حٌث أتاح لً إنجاز هذا 

 .....وأخراأوالً 

 

خالل هذه الفتــرة وكانوا  ألمساعدةثم أشكر أولئك األخٌار الذٌن مدوا لً ٌَد 

 هقد حرصوا فً توجٌهً الى ما احتاج

 

  الدكتور وكما اشكر فً مقدمــتهم أستــاذي المشرف علــى البحث

فً هذا البحث والعمل لً حٌث كان خٌر دلٌل  (صالح علً  رائد)

 المتواضع
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 المقدمة

 

 الوحٌدة المنظمة وهً المتخصصة، المتحدة األمم وكاالت احدى هً الدولٌة العمل منظمة ان  

 من كل واحد آن   فً تضم والتً الثالثٌة بتركٌبتها تتمٌز التً المتحدة األمم منظومة ضمن

 أجل من مشترك جهد   فً فٌها األعضاء الدول عمل وأصحاب عمال ومنظمات الحكومات

 تعزٌز العالم ، وٌشك ل أنحاء مختلف فً الالئق بالعمل للنهوض العمل وسٌاسات معاٌٌر وضع

 الدولٌة العمل لمنظمة التابع للدول اإلقلٌمً المكتب لدى األساسً الهدف العالم فً الالئق العمل

د الالئق فالعمل  والمداخٌل الفرص على المعل قة وآمالهم المهنٌة حٌاتهم فً األفراد تطل عات ٌجس 

 الى باإلضافة الجنسٌن بٌن والمساواة والعدالة الشخصً والتطور العائلً واالستقرار والحقوق

 .بدورهم  واالعتراف صوتهم اٌصال فً رغبتهم

 

 اهمٌة البحث

اٌجاد حقوق ثابتة ومستقرة للعمال المهاجرٌن وغٌر المهاجرٌن لهم وألفراد اسرهم فً الدول 

 العاملٌن فٌها من خالل منظمة العمل الدولٌة .التابعٌن لها او 

 

 فرضٌة البحث

كٌف تضمن منظمة العمل الدولٌة حقوق العمال فً دولهم او غٌر دولهم ؟ كٌف تضمن منظمة 

العمل الدولٌة حقوق العمال فً الشركات الخاصة والعامة ؟ ماهً امتٌازات العمال المهاجرٌن 

 ة العمل الدولٌة فً الحفاظ على حقوق العمال ؟والعمال االصلٌٌن ؟ بماذا تختص منظم
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 اشكالٌة البحث

تضمن منظمة العمل الدولٌة حقوق العمال المهاجرٌن واالصلٌٌن من خالل اشتراك الدول 

االعضاء فٌها لتشرٌع قوانٌن تنظم سٌر العمل فٌها والحفاظ على سالمة حقوقهم من خالل 

 عامل االجنبً وغٌرها.تحدٌد ساعات العمل وعدم القساوة على ال

 

 منهجٌة البحث

اعتمدت فً بحثً على بعض المناهج العلمٌة من كتب ومجالت واتفاقٌات دولٌة ومواد قانونٌة 

 ومواقع االنترنت واستخدمت المنهج الوصفً والقانونً فً بحثً هذا .

 

 هٌكلٌة البحث

من خالل بحثً هذا تم تقسٌم البحث الى ثالث مباحث : المبحث االول ٌشمل نشؤت منظمة 

العمل الدولٌة وٌقسم الى مطلبٌن االول مراحل تؤسٌس منظمة العمل الدولٌة والثانً اهداف 

منظمة العمل الدولٌة واما المبحث الثانً الهٌكل التنظٌمً لمنظمة العمل الدولٌة وٌقسم الى الى 

مطالب حٌث المطلب االول مإتمر العمل الدولً والثانً مجلس االدارة والثالث مكتب ثالث 

العمل الدولً اما المبحث الثالث انشطة منظمة العمل الدولٌة فً حماٌة حقوق العمال على 

الصعٌد العالمً للعمال المهاجرٌن وٌقسم الى مطلبٌن االول بعنوان تعرٌف العامل المهاجر 

 ة بٌن العمال المهاجرٌن وعمال دولة العمل والثانً المساوا
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 المبحث االول

 

بالتفصٌل على اهم سؤتناول الشرح فً هذا المبحث عن نشؤة منظمة العمل الدولٌة وسؤتكلم 

حٌث ان المطلب االول ٌتحدث عن مراحل تؤسٌس  المطالب فً هذا المبحث تفصٌآل تامآ

 منظمة العمل الدولٌة اما المطلب الثانً ٌتضمن اهداف منظمة العمل الدولٌة 
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 المبحث االول

 

 نشؤة منظمة العمل الدولٌة

  

وتؤثرت مقرها مدٌنة جنٌف فً سوٌسرا، كردة فعل على نتائج الحرب العالمٌة األولى  9191تؤسست عام 

بعدد من التغٌٌرات واالضطرابات على مدى عقود ثالث، وتعتمد على ركٌزة دستورٌة أساسٌة وهً ان 

 السالم العادل والدائم ال ٌمكن أن ٌتحقق أال إذا استند على العدالة االجتماعٌة.

 

ت العمل فً ومنظمة العمل الدولٌة حددت الكثٌر من العالمات الممٌزة للمجتمع الصناعً مثل تحدٌد ساعا

ثمانً ساعات، وسٌاسات االستخدام وسٌاسات أخرى تتعلق حول السالمة فً مكان العمل والعالقات 

الصناعٌة السلمٌة. ولن ٌكون بمقدور أي بلد أو صناعة تحمل اعتماد أي من تلك االمور فً غٌاب عمل 

 (9) مماثل ومتزامن من قبل األخرٌن.

  

أما بالنسبة للدول  9/99/9191منظمة العمل الدولٌة من الدول التً انضمت إلى المنظمة قبل تارٌخ  تتالف

 التً لم ٌسبق لها األنضمام ، أو التً انضمت وانسحبت فإن قبولها ٌكون على الوجه التالً : 

فً منظمة وقت عضو )منظمة العمل الدولٌة ( والتً هً فً نفس ال الدول الراغبة فً االنتساب الى .9

فهذه الدول ٌكفً لقبولها عضواً فً منضمة العمل الدولٌة أن تطلب االنضمام إلٌها ، االمم المتحدة ، 

 دستور ) المنظمة الدولٌة للعمل( على األعضاء.قبولها لؤللتزامات التً ٌفرضها وتعلن عن 

 

األمم المتحدة : فهذه ولٌست عضواً فً هٌئة منظمة العمل الدولٌة  الى  باالنتسابالدول الراغبة  .2

ق مإتمر العمل الدولً على قبولها الدولة ٌمكنها أن تصبح عضواً إذا طلبت االنضمام . وواف

 (2)بؤكثرٌة ثلثً المندوبٌن الحاضرٌن. 

____________________________________ 

،  2002بنان ، دار الحلبً ، _ توماس الكوٌنً ، اصول وتارٌخ منظمة العمل الدولٌة ، ترجمة : )حامد زٌدان( ، ل9

 . 972ص

 دول الى منظمة العمل الدولٌة .ال بانضمامالخاصة االتفاقٌة ( 907المادة ) _2
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،على ان تبلغ رغبتها بذلك إلى المدٌر العام لمكتب  وٌمكن كذلك لكل دولة أن تنسحب من م.ع.د .2

العمل الدولً ، وال ٌصبح هذا االنسحاب نافذاً اال بعد انقضاء سنتٌن تبقى الدولة خاللها مرتبطه 

 9177افرٌقٌا ، وفً عام   انسحبت جنوب 9199بجمٌع التزاماتها تجاه المنظمة ، ففً عام 

 انسحبت الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة .

 

تتمٌز منظمة العمل الدولٌة من غٌرها من المنظمات الدولٌة ، بؤنها ترتكز على مبدأ ثالثً ، حٌث تجمع 

تحت مظلتها الحكومات وأصحاب العمل والعمال . فالطرٌقة العادٌة والمتبعة فً تمثٌل الدول فً المنظمات 

مطلق الحرٌة فً أنتقاء الشخص أو  ها ، وبالطبع فان كل حكومة لهالتً تمثلالدولٌة هو ان حكومتها هً ا

 الوفد الذي تختاره لٌنوب عنها فً هذا التمثٌل ، لٌتولى التصوٌت عنها عند اتخاذ القرارات .

اما فً م.ع.د فإن األمر على خالف ذلك ، فالدولة ال تمثل بمندوبٌن عن حكومتها فقط ، بل إنها تمثل 

أخر عن أصحاب العمل ، وهذا ما ٌسمى بالتمثٌل الثالثً بمندوبٌن اثنٌن عن الحكومة ومندوب عن العمال و

 ث مستقلة بعضها عن بعض ومختلفة فٌما بٌنها .انها تمثل من خالل وجهات نظر ثالللدولة ؛ أي 

وهذه الثالثٌة فً التمثٌل تظهر فً تركٌب األجهزة المختلفة ، مثل مإتمر العمل الدولً ، ومجلس األدارة ، 

اللجان التً لها طابع قضائً وتتؤلف من أعضاء مستقلٌن . ولهذا  باستثناءدولٌة ولجان منظمة العمل ال

األسلوب فً تمثٌل الدولة فائدة كبٌرة فهو ٌضعف من شؤن االعتبارات السٌاسٌة عند بحث القضاٌا العمالٌة 

على  المعروضة على المنظمة ، وذلك ألن مندوبً العمال وأصحاب العمل ٌنظرون إلى األمور المطروحة

بساط البحث من الزاوٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة .كذلك فإن هذا األسلوب فً التمثٌل ٌستهدف إعطاء الثقة 

الى ممثلً العمال وأصحاب العمل ، وٌحملهم مسإولٌة تنفٌذ االتفاقٌات والتوصٌات الصادرة عن المنظمة 

باالستناد الى معطٌات فنٌة وٌإمن رقابة  نظراً الشتراكهم فً إعدادها ، وكذلك ٌسمح بتجنب أتخاذ القرارات

 دٌمقراطٌة على عمل المنظمة.

ومن الجدٌر بالذكر هنا أن هذا األسلوب فً التمثٌل أثار بعض المشكالت، فالمشكلة األولى نتجت عن 

فً المنظمة ، نظرا ألن هذه الدول ونتٌجة للتؤمٌم قد ألغت فئة اصحاب العمل  مشاركة الدول األشتراكٌة

 الخاصٌن ، كذلك فإن النقابات العمالٌة فٌها ال تتمتع باالستقالل ، حٌث إن وفودها أصبحت فً الواقع تمثل

النسبة لوفود الحكومات فقط ، وهذا األمر من شؤنه أن ٌحدث خلالً فً التوازن بٌن عدد الممثلٌن لكل فئة ب

 الدول الرأسمالٌة .

________________________________ 

 . 979صمصدر سابق ، ،  _ توماس الكوٌنً 9

 دول الى منظمة العمل الدولٌة .االتفاقٌة الخاصة بانضمام ال( 907المادة )  _2
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اما المشكلة االخرى نتجت عن تفسٌر عبارة "النقابة األكثر تمثٌالً" حٌث ٌتعٌن على حكومة كل دولة أن 

تعٌن مندوب العمال وأصحاب العمل بعد استشارة النقابة األكثر تمثٌالً . وبهذا الخصوص أصدرت المحكمة 

ارة ال ٌتوقف على عدد أعضاء صرحت بؤن مفهوم هذه العب 29/7/9122الدائمة للعدل الدولً فتوى بتارٌخ 

كل نقابة أو منظمة فحسب ، بل ٌجب أن ٌإخذ بعٌن األعتبار عدة عوامل واقعٌة ٌعود للحكومات الحق فً 

 .تقدٌرها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

 : الربطالثالثٌة والحوار االجتماعً"، موقع منظمة العمل الدولٌة ، 

en/index.htm--works/lang-ilo-the-ilo/how-the-http://www.ilo.org/global/about  

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/lang--en/index.htm
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 المطلب األول

 

 مراحل تؤسٌس منظمة العمل الدولٌة

 

المنظمات النقابٌة العمالٌة تلح فً اجتماعاتها على ضرورة إقامة فً أثناء الحرب العالمٌة األولى ، كانت 

السالم العالمً المقبل على أساس العدالة االجتماعٌة . ونذكر منها على سبٌل المثال المإتمر النقابً الً عقد 

 فً مدٌنة لٌدس بإنجلترا ، واشترك فً نقابٌون من فرنسا وإنجلترا وبلجٌكا واٌطالٌا.

ألح المإتمرون على ضرورة التعاون  9191قابٌٌن دولٌٌن انعقدا فً برن )سوٌسرا( خالل وفً مإتمرٌن ن

بٌن النقابات العمالٌة والسلطات السٌاسٌة المكلفة بوضع معاهدات الصلح ، ولذلك قرر مندوبو الدول الحلٌفة 

ة عشر عضواً إنشاء لجنة التشرٌع الدولً ، تتؤلف من خمس 9191المجتمعون فً مإتمر فرساي فً عام 

لدراسة ما ٌمكن اتخاذه من اجراءات دولٌة بشؤن موضوع العمل والعمال ، وقد أنجزت هذه اللجنة عمالً 

( الذي أصبح فٌما بعد دستور 427/387ضخماً ،أدرج ضمن معاهدة الصلح بوصفه الباب الثالث عشر )

 (9) منظمة العمل الدولٌة .

سٌسها هٌئة من هٌئات عصبة األمم التً اسستها معاهدة الصلح فً ولقد اعتبرت منظمة العمل الدولٌة عند تؤ

 . 99 – 9، وأعطت لدستورها ترقٌماً من المادة  9129فرساي ، لكنها أنفصلت عنها فً سنة 

عقد  9199وفً بداٌة الحرب العالمٌة الثانٌة نقلت المنظمة مقرها مإقتاً إلى مدٌنة مونتلاير بكندا. وفً سنة 

لدولً اجتماعا فً مدٌنة فٌالدلفٌا بمشاركة إحدى وأربعون دولة ، وصدر عنه إعالن وسع مإتمر العمل ا

الذي ٌعتبر فً الوقت  –وٌعرف هذا االعالن بؤسم إعالن فٌالدلفٌا  –من اختصاصات منظمة العمل الدولٌة 

 (2) الحاضر جزءاً ال ٌتجرأ من دستور منظمة العمل الدولٌة .

 

 

 

_____________________________ 

 .979ص مصدر سابق ،،  ًتوماس الكوٌن -9

 . 17م ، ص2002احمد العوٌنسً ، مهمة واهداف منظمة العمل الدولٌة ، الرٌاض ، دار االموي للنشر ،  -2
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وعندما أنشئت منظمة األمم المتحدة لم ٌتعرض دستورها لمنظمة العمل الدولٌة ، فً حٌن نص على أنشاء 

)المجلس االقتصادي واالجتماعً ( ولكن دستور منظمة األمم المتحدة نص فً الوقت ذاته على ان مختلف 

ة فً مختلف المٌادٌن المنظمات المتخصصة التً تنشؤ بمقتضى اتفاقٌات دولٌة ، وتعطى اختصاصات دولٌ

ومنها المٌدان االجتماعً وترتبط بمنظمة األمم المتحدة بمقتضى اتفاق بٌنها وبٌن المجلس االقتصادي 

اتفاق بٌن رئٌس المجلس األقتصادي  9199أٌار  20واالجتماعً ، وهكذا أبرم فً نٌوٌورك بتارٌخ 

ه أصبحت منظمة العمل الدولٌة إحدى واالجتماعً ورئٌس مجلس إدارة منظمة العمل الدولٌة ، وبموجب

 (9). المنظمات المتخصصة فً منظمة األمم المتحدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 . 11، ص مصدر سابقاحمد العوٌنسً ،  _9
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 المطلب الثانً

 أهداف منظمة العمل الدولٌة

ُحددت أهداف منظمة العمل الدولٌة فً دٌباجة دستورها ، وفً اعالن فٌالدلفٌا . فدٌباجة الدستور تهدف 

 إلى: 

_ تحقٌق العدالة اإلجتماعٌة : بمعنى أن تؤسٌس منظمة العمل الدولٌة كان لرفع الظلم والبإس واإلجحاف 9

عندما صرحت بؤن "سالماً عالمٌاً دائماً  عن طبقة المحرومٌن فً المجتمع . وهذا ما أكدته دٌباجة الدستور

 أن ٌبنى إال على أساس من العدالة اإلجتماعٌة. ال ٌمكن

إلجتماعٌة فً داخل الدولة تتحقق عندما تعتمد الدولة المنهج الم العالمً: وٌعنً أن العدالة اضمان الس_ 2

لسالم العالمً ضمان فرص الحمائً للعمال من خالل تطبٌق قواعد قانون العمل . كذلك ٌجب لتحقٌق ا

المنافسة المتكافئة ، وحتى تكون المنافسة متكافئة ٌجب أن تكون كلفة عنصر العمل متقاربة بٌن الدول ، 

وهذا ال ٌتحقق إال بالتزام الدول بؤحكام متقاربة فً تشرٌعاتها الوطنً ، وهذا ما تسعى إلٌه منظمة العمل 

 الدولٌة.

اإلجتماعٌة الوطنٌة: نظراً ألن الدول التً ترغب بتؤمٌن شروط انسانٌة العمل على تطوٌر التشرٌعات _ 2

للعامل ، وتطوٌر تشرٌعاتها بما ٌمنح العمال مزٌدا من الممٌزات ، تجد بؤن تؤخر الدول األخرى فً هذا 

 نصت " لما كان فً تخلف المجال ٌعرقل سٌر التطور التشرٌعً فٌها . وهذا ما اشارت إلٌه الدٌباجة عندما

أي أمة عن توفٌر ظروف عمل إنسانٌة، عقبة تعطل جهود غٌرها من األمم الراغبة فً تحسٌن أحوال 

 (9) العمال داخل بلدانها " .

 

 أما إعالن فٌالدلفٌا فقد أكد فً المادة األولى على المباديء األساسٌة التً قامت علٌها المنظمة وهً:

 أن العمل ٌجب أن ال ٌعتبر سلعة . -9

 نما وجد ٌشكل خطراً على ملكٌة كل واحد .إن الفقر أٌ -2

إن الكفاح ضد الحاجة ٌجب أن ٌمارس بعزٌمة ال تعرف الوهن داخل كل دولة . وكذلك بواسطة  -2

مجهود دولً متواصل، ومنسق ، ٌشارك فٌه وعلى قد المساواة ممثلو العمال وأصحاب العمل إلى 

 جانب ممثلً الحكومات.

أكدت على المساواة بٌن البشر فً الحق فً مواصلة التقدم الفكري والمادي  والمادة الثانٌة من االعالن فقد

 (2) ضمن أطار من الحرٌة والكرامة مع تكافإ الفرص .

  ________________________ 

، القاهرة ، دار الهنا ،  الدولٌة العمل هٌئة سبٌل:  العالمً والسالم االجتماعٌة العدالة، سعٌد  المعنً عبد_ 9

 . 901،ص9111

 ( اتفاقٌة فٌالدلفٌا لمنظمة العمل الدولٌة الخاصة بحرٌة العمل وحق العمال .2( )9_المادة )2
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أكد اإلعالن التزام المنظمة بؤن تساعد مختلف دول العالم على وضع وتنفٌذ برامج صالحة 

 لتحقٌق األهداف التً تسعى إلٌها ومن بٌنها :

 

 عمل للجمٌع ورفع مستوى المعٌشة. إٌجاد -9

 

 مإهالته وكفاءاته .ً تسمح لكل واحد منهم أن ٌستغل كأستخدام العمال فً األعمال الت -2

 

  

فً نطاق األجور وساعات  ى قسط عادل من ثمار التقدم ، وضلتمكٌن الجمٌع من الحصول عل -2

 المعٌشة .العمل ، وبقٌة ظروف العمل ، وتوفٌر أجر ٌضمن حداً أدنى من مستوى 

 

 األعتراف بالحق بالمفاوضة الجماعٌة . -9

 

 

 تعمٌم تدابٌر الضمان األجتماعً . -1

 

 حماٌة الطفولة واألمومة . -9

 

 كفالة تكافإ الفرص فً التعلٌم والتدرٌب المهنً . -7

 

أما المادة الرابعة من األعالن فتإكد على تعهد منظمة العمل الدولٌة بالتعاون مع جمٌع المنظمات الدولٌة 

 الصحة والتربٌة ورفاهٌة جمٌع الشعوب . التً ٌسند الٌها مهمة تحسٌن

 

 (9) ن .مجموع الدول التً لف العالم المتمدأما المادة الخامسة فتإكد بؤن تطبٌق هذه المباديء أمر ٌهم 

 

 

 

 

__________________________ 

 ( اتفاقٌة فٌالدلفٌا لمنظمة العمل الدولٌة الخاصة بحرٌة العمل وحق العمال .1( )9) المادة -9
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 المبحث الثانً

 

 الهٌكل التنظٌمً لمنظمة العمل الدولٌة

 

 

 اجهزة رئٌسٌةاو اجهزة منظمة العمل الدولٌة او هٌكلٌة منظمة العمل الى ثالث اقسام تنقسم 

 مكتب العمل الدولًو االدارةمجلس و مإتمر العمل الدولً :وهً 

 

وسنتناول ونشرح فً هذا المبحث كل من هذه االجهزة التابعة للمنظمة بالشكل التفصٌلً مع 

اللجان االستشارٌة المتخصصة ببعض مشكالت العمل كعمل الشباب  باإلضافة الى فروعها

  ولجنة الصناعة
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 المطلب االول

 

 مإتمر العمل الدولً
 

 

 

 ، المنظمة فً األعضاء الدول جمٌع من وفود من الدولً العمل مإتمر ٌتؤلف

 بؤربعة المإتمر فً الدول هذه من دولة كل تمثٌل ٌتم الثالثً التمثٌل لمبدأ وتطبٌقا

 ، العمال ٌمثل وواحد ، الدولة حكومة أو الحكومة ٌمثلون منهم اثنان:  مندوبٌن

 وأصحاب العمال مندوب تعٌن أن الدولة علی وٌجب.  العمل أصحاب ٌمثل واألخر

 مندوب كل حق ومن تمثٌال ، األكثر والمهنٌة ، النقابٌة المنظمات مع باالتفاق العمل

 أال بشرط الفنٌٌن المستشارٌن من عددا المإتمر هذا جلسات إلى معه ٌصطحب أن

 أعمال جدول على المدرجة المواضٌع من موضوع كل فً اثنٌن عددهم ٌتجاوز

 المإتمر.
(9)

 

 

 

 وفد ٌتمتع حٌث ، العادٌة الدولٌة المإتمرات فً العمل علٌه ٌجري ما خالف على

 فً الوفد أعضاء من عضو كل فإن أعضائه، عدد كان مهما واحد بصوت دولة كل

 بٌن التصوٌت وحدة تشترط وال ، واحد بصوت ٌتمتع الدولً العمل مإتمر

 بقٌة برأي مقٌدا ٌكون أن دون حرٌة بكل ٌصوت أن مندوب فلكل ، المندوبٌن

 المندوبٌن أصوات ثلثً بؤغلبٌة قراراته المإتمر وٌتخذ، دولته وفد أعضاء

 الحاضرٌن .
(2) 

 
    _____________________________ 

 
منظمة العمل الدولٌة والتشرٌع  -عدنان خلٌل التالوي، مدونة القانون الدولً للعمل  ،عبدهللا بن صادق دحالن  _9

 . 17، ص  م2002،  القاهرةالدولً للعمل ، المكتبة األكادٌمٌة ، 

 

 . 11، ص  مصدر سبق ذكره،  عبدهللا بن صادق دحالن _2       
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 إذا أنه المتبعة القاعدة فإن ، العمل وأصحاب العمال أصوات بٌن التوازن ولتحقٌق 

 للطرف ٌجوز فال العمل أصحاب أو العمال لمندوب ناقصا الدول إحدى وفد ه كان

 إال ، التصوٌت حق لهما ٌبقى الحكومٌٌن المندوبٌن أما.  ٌصوت أن منهما الحاضر

 هذه ففً المنظمة، تجاه التزاماتها أداء عن سنتٌن خالل متؤخرة حكومتها كانت إذا

 التصوٌت . من الحكومة مندوبا ٌحرم الحالة
(9)

 

 

 

 خاصة لجنة قبل من الفنٌٌن والمستشارٌن المندوبٌن تعٌٌن صحة من التحقق تموٌ

 من واحد) أعضاء ثالثة من اللجنة هذه تإلف(  النٌابات فحص لجنة)  تسمى

 للجنة تبٌن فاذا(  العمل أصحاب من وثالث ، عمالً واخر الحكومة، مندوبً

 ، الصحٌح التمثٌل لمعاٌٌر طبقا ٌتم لم المستشارٌن أو المندوبٌن تعٌٌن أن المذكورة

 المستشار أو المندوب، ذلك تعٌٌن رفض حقه ومن ، المإتمر على األمر تحٌل

 العمل مإتمر ٌعتبرالحاضرٌن ، و للمندوبٌن المقترعة األصوات ثلثً بؤكثرٌة

 جنٌف - فً سنوٌاً  المإتمر وٌعقد ، األعلى الدولٌة العمل منظمة جهاز ، الدولً

 أو للعمل الدولً بالبرلمان ٌسمى الذي الدولً العمل مإتمر و حزٌران شهر خالل

 تضع التً والتوصٌات االتفاقٌات وٌعتمد ٌعد الذي هو ، أجمع العالم لدول بندوة

 الدول حكومات مساهمات من الممولة المٌزانٌة كذلك وٌعتمد ، الدولٌة العمل معاٌٌر

 هٌئة فً بالعضوٌة متمتعة تكن لم إذا المنظمة عضوٌة فً الدول وٌقبل ، األعضاء

 وشإون االجتماعٌة المسائل لمناقشة عالمً منبر بدور ٌقوم أنه كما ، المتحدة األمم

 (2) .العمل 
 

 

__________________________ 

 

 . 11، ص مصدر سبق ذكرهعدنان خلٌل التالوي،  ،عبدهللا بن صادق دحالن _ 9

 دار،  مٌتشٌغان جامعة،  للعمل دولً قانون وتطبٌق خلق فً الدولٌة العمل منظمة دور_ محمد مسعود ، 2

 . 229م ، ص9179، العربٌة، النهضة
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 المطلب الثانً

 

 مجلس االدارة

 

 

 ثالثة لمدة انتخابه وٌتم ، الدولٌة العمل لمنظمة التنفٌذٌة الهٌئةٌعد مجلس االدارة 

 ، الدولً العمل مإتمر أعمال جدول وٌعد ٌحضر الذي وهو ، المإتمر من سنوات

 مجلس وٌجتمع ، للمنظمة العام بتعٌٌن المدٌر ٌقوم الذي وهو ، قراراته تنفٌذ وٌتابع

 ثالثً أنه فً المإتمر ٌماثل اإلدارة السنة ، ومجلس فً مرات ثالث عادة اإلدارة

 ٌمثلون( 19)  وخمسون ستة عضوا 992 الحاضر الوقت فً وٌضم ، التكوٌن

 ٌمثلون( 21) وعشرون وثمانٌة ، العمال ٌمثلون( 21) وعشرون وثمانٌة ، الحكومات

أن  وٌراعى ، اإلدارة مجلس إلى مندوبٌها تنتخب ةفئ كل إن بحٌث.  العمل أصحاب

 المقاعد من وذلك ، أهمٌة األكثر الصناعٌة للدول مخصصة مقاعد عشرة تكون

 من المجلس ٌنتخب اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب وبعدللحكومات  ،  المخصصة

 ٌكون أن العادة وجرت(  عمل أصحاب ، عمال حكومة،) رئٌس ونائبً رئٌساً  أعضاءه

الحكومة . مندوب الرئٌس
(9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_________________________ 

 اٌتراك،  القاهرة،  الحماٌة ووسائل اآللٌات: العولمة فرض استراتٌجٌة،  أحمد مصطفى السٌد الخٌر، أبو_ 9

 . 91م ، ص2001 والتوزٌع، والنشر للطباعة
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 المطلب الثالث

 

 مكتب العمل الدولً

 
 

ٌعتبر مكتب العمل الدولً بمثابة السكرتارٌة ) األمانة ( الدائمة لمنظمة العمل الدولٌة ، 
ومقره فً جنٌف ، وله عدة مكاتب إقلٌمٌة ، وٌرأسه مدٌر عام ٌعٌنه مجلس اإلدارة ، 

 2000بد من اإلشارة هنا إلى أن المكتب ٌضم حوالً  وٌعٌن المدٌر موظفً المكتب ، وال
موظف بٌن موظفٌن دائمٌن وخبراء مكلفٌن بمهام مإقتة ، وٌجب أن ٌراعى فً تعٌٌنهم 

وتعتبر مهمة المدٌر العام ، ،  اختٌارهم من جنسٌات مختلفة ، بٌنهم عدد من النساء
مهم بعملهم أال ٌتلقوا أٌة وموظفً المكتب ذات طبٌعة دولٌة محضة ، وٌجب علٌهم عند قٌا

تعلٌمات أو توجٌهات من أي حكومة كانت أو أٌة سلطة خارجة من غٌر إطار منظمة 
 . العمل الدولٌة

أما بالنسبة لمهام مكتب العمل الدولً ، فهً التحضٌر الفنً ألعمال المإتمر ومجلس 
والنقابات ، وجمع اإلدارة ، وتحقٌق االتصال بٌن منظمة العمل الدولٌة وبٌن الحكومات 

وٌصدر مكتب العمل الدولً المجلة الدولٌة ،  المعلومات ونشرها حول مشكالت العمل
للعمل ، وٌضم برنامج التعاون والمساعدة الفنٌة التً تقدم للدول األعضاء بناء على طلبها 
، وتتجلى هذه المساعدة الفنٌة باٌفاد خبراء متخصصٌن فً مجال اختصاص منظمة العمل 

ولٌة، وقد ٌنظم أٌضاً اجتماعات إقلٌمٌة ، تناقش مشكالت العمل فً بعض القطاعات الد
 ( . الجغرافٌة ) آسٌا ، أمرٌكا ، الشرق األوسط، أوربا

(9) 

 

 

 

 

 

___________________________ 

 

 . 971م ، ص9111،  القاهرة،  79العددالسٌاسة الدولٌة ،  مجلة_ احمد ٌوسف القرعً ،9
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 الثالثالمبحث 

 

 

ٌتكون هذا المبحث فً هذا الموضوع من انشطة المنظمة فً حماٌة حقوق العمال على الصعٌد 

العالمً للعمال المهاجرٌن وفٌه سؤتناول مطلبٌن رئٌسٌٌن االول ٌتضمن تعرٌف العامل 

 المهاجر اما المطلب الثانً ٌتكلم عن المساواة بٌن العمال المهاجرٌن وعمال دولة العمل 
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 المبحث الثالث

 انشطة المنظمة فً حماٌة حقوق العمال على الصعٌد العالمً للعمال المهاجرٌن

 عمل بظروف الوعد العالمً ، وٌدفع االقتصاد فً حٌوٌاً  طرفاً  المهاجرون العمال ٌشكل    

 فً فرص عن البحث إلى سواء، حد على والنساء الدولٌة الرجال العمال حركة   الئقٌن وعٌش

 القادرٌن غٌر الناس من للكثٌر قٌمة فرصاً  العمالة هجرة توفر أن ٌمكنكما ،  أخرى  دول

 وبإمكان،  بلدهم مغادرة سوى أمامهم خٌار ال الذٌن أو بلدانهم، فً ئقال عمل إٌجاد على

 بلدان فً والسٌاسٌة والمدنٌة جتماعٌةاالو قتصادٌةواال الثقافٌة البنٌة تعزز أن كذلك الهجرة

 ال ، منافعها تفوق قد البشرٌة العاملة الٌد هجرة أثمان أن بٌد،  السواء على والمقصد المنشؤ

 مصدر تشكل البشرٌة ثماناال برحت وما ، محمٌة المهاجرٌن العمال حقوق تكن لم إن سٌما

 أرباب معاملة لسوء عرضة أكثر المهاجرٌن العمال إن،  بٌنها ما وفً الدول داخل أساسً قلق

 انتهاكات وتتراوح،  والمستقبلة المرسلة البلدان فً غٌرهم من الحكومٌٌن والمسإولٌن العمل

 بتزازاالو جهة، من خطرة ظروف ظل فً والعمل التمٌٌز بٌن والعمال نساناال حقوق

 . والقتل غتصاباال عن ناهٌك أخرى، جهة من والعنف والترحٌل التعسفً واالحتجاز
(9)

 

 :  التالً أسرهم وأفراد المهاجرٌن للعمال الدولً القانون فً علٌها المنصوص الحماٌة تتضمن

 عن النظر بصرف المهاجرٌن، جمٌع على تنطبق التً االساسٌة االنسان حقوق .9

 القانون وبموجب نسان لحقوق ساسٌةاال الدولٌة المعاهدات علٌها تنص والتً وضعهم،

 . العرفً الدولً

 المعاملة ٌخص ما فً االساسٌة الحماٌة توفر التً الدولٌة والمعاٌٌر العمل اتفاقٌات .2

 وضعهم عن النظر بغض العاملٌن جمٌع على تنطبق والتً وظروف العمل،

 .كمهاجرٌن
(2)

 

____________________ 

9- http://www.dtp.unsw.edu.au/sites/default/files9/2International 

 

 

 

http://www.dtp.unsw.edu.au/sites/default/files4/2International
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 المطلب االول

 تعرٌف العامل المهاجر

 

 العمال جمٌع حقوق لحماٌة الدولٌة االتفاقٌة فً المهاجر للعامل االشمل التعرٌف ٌرد

 "(.المهاجرٌن العمال اتفاقٌة)" أسرهم وأفراد المهاجرٌن

 : أنه على المهاجر العامل المهاجرٌن العمال اتفاقٌة من 2. 9 تعرف المادة 

 .رعاٌاها من لٌس دولة فً أجر مقابل نشاط مزاولة ٌواصل أو ٌزاول أو سٌزاول شخص

 عامل" الفئات هذه وتتضمن. المهاجرٌن من مختلفة فئات بٌن كذلك( 2كما تمٌز المادة )

 ،"حالمال"و ،"المتجول العامل"و ،"بمشروع المرتبط العامل"و ،"الموسمً العامل"و  "الحدود

ى أخر دولٌة معاٌٌر من استبعادها تم فئات وهذه ؛"الخاص لحسابه ٌعمل الذي العامل"و

 العمال بحقوق الخاصة الدولٌة العمل منظمة اتفاقٌات فٌها بما الماضً، فً ضعتو

 من الفئات هذه على تنطبق التً الحقوق على تفاقٌةاال من الخامس الجزء وٌنص .المهاجرٌن

 .المهاجرٌن العمال

 المهاجرٌن العمال من الكبٌر العدد" الخاص لحسابه العامل" فئة تعرٌف ٌشمل خاص، وبشكل

 هذه وتطبق . أسرهم أفراد مع أو بؤنفسهم ٌدٌرونها صغٌر أسرٌة مشارٌع فً العاملٌن

 . العالم مناطق جمٌع فً التعرٌفات

 هذا وٌمتد اجتماعٌة كٌانات المهاجرٌن العمال بؤن تفاقٌةاال تعترف ذلك، إلى ضافةاإلب

 :التالً التعرٌف على الرابعة المادة تنص. أسرهم أفراد بحقوق عترافاال إلى عترافاال

 تربطهم الذٌن أو مهاجرٌن عمال من المتزوجٌن شخاصاال إلى" سرةاال أفراد" مصطلح ٌشٌر

 المعالٌن أطفالهم وكذلك للزواج، مكافئة آثار المطبق، للقانون وفقاً  عنها، تنشؤ قةعال بهم

 للتشرٌع وفقاً  سرةاال فًراد أف بصفتهم بهم ٌعترف الذٌن المعالٌن شخاصاال من وغٌرهم

 . المعنٌة الدول بٌن المبرمة فاطراال المتعددة أو الثنائٌة تفاقاتاال أو المطبق

_____________________________ 

 العالمٌة للحملة الدولٌة التوجٌهٌة اللجنة ، أسرهم وأفراد المهاجرٌن العمال جمٌع حقوق لحماٌة الدولٌة االتفاقٌة .9

 .97 ص ، 2090 ، المهاجرٌن حقوق اتفاقٌة على للتصدٌق
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 ٌجب أنه والسٌاسٌة على المدنٌة بالحقوق الخاص الدولً العهد من (9) 2 المادة تنص كما

. االسباب من سبب ألً تمٌٌز دون من والسٌاسٌة المدنٌة الحقوق وصون الدول احترام على

 وغٌر المواطنٌن على ٌنطبق التمٌٌز عدم ضمان أن كذلك حقوق االنسان لجنة وأكدت

 .سواء  حد على المواطنٌن

 

قد  والثقافٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة بالحقوق الخاص الدولً العهد من (2) 2اما المادة 

 أو الجنس أو اللون أو العرق أساس على التمٌٌز ذلك فً بما كان، نوع من أي التمٌٌز احظرت

 الثروة أو االجتماعً، أو القومً االصل أو غٌره، أو السٌاسً أو الرأي الدٌن أو اللغة أو السن

 .من االسباب ذللك غٌر أو المولد، أو
(9) 

 

 االنسان بحقوق خاصة محددة بشإون ٌتعلق فٌما التمٌٌز عدم االخرى المعاهدات وتدعم

 معٌنة فئات وضع والتعذٌب وسوء المعاملة( وهشاشة القسري" االختفاء"و )كالتمٌٌز العنصري

 .االعاقة( ذوي واالشخاص واالطفال فٌهم النساء )بمن الناس من

 

 

 

____________________ 

 .9111 نسان؛اال بحقوق المعنٌة اللجنة ؛91 رقم العام والتعلٌق ؛9119 ؛االنسان حقوق لجنة ؛91 رقم العام التعلٌق .9
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 أصول تتناول – واالرشادات والمبادئ االعالنات ذلك فً بما – الوثائق من مجموعة توجد

وتتضمن حقوقهم، وحماٌة لتعزٌز استخدامها وٌمكن العمال المهاجرٌن معاملة
 (9)

  : 

 الوطنٌة عبر المنظمة الجرٌمة لمكافحة المتحدة االمم االتفاقٌة .9

 :بها الملحقة والبروتوكوالت

oوخاصة باألشخاص، االتجار ومعاقبة وقمع بمنع المتعلق البروتوكول 

 المنظمة الجرٌمة لمكافحة المتحدة االمم التفاقٌة المكمل واالطفال، النساء

 .الوطنٌة عبر

oو البر طرٌق عن المهاجرٌن تهرٌب بمكافحة المتعلق البروتوكول 

 المنظمة الجرٌمة لمكافحة المتحدة االمم التفاقٌة المكمل والجو، البحر

 .الوطنٌة عبر

 الرقٌق وتجارة الرق ألبطال التكمٌلٌة و االتفاقٌة بالرق الخاصة االتفاقٌة .2

 . بالرق والممارسات الشبٌهة والمإسسات

 الذي البلد مواطنً من لٌسوا الذٌن لؤلفراد االنسان حقوق بشؤن االعالن .2

.  فٌه ٌعٌشون
(2)

 

 .  دٌربان عمل وبرنامج اعالن .9

 -بالبشر و االتجار االنسان حقوق بشؤن و االرشادات المبادئ توصٌات .1

 المجلس إلى االنسان لحقوق السامٌة المتحدة االمم مفوضٌة تقرٌر

 .  و االجتماعً االقتصادي

 االنسان بحقوق الخاص االنسان لحقوق المتحدة لجنة االمم قرار .9

 ( .2001) للمهاجرٌن
(2)

 

(.2009) المهاجرٌن حماٌة بشؤن المتحدة مملال العامة الجمعٌة قرار .7
(9) 

_______________________ 

9. http://wwwohchr.org/english/issues/migration/taskforce/standahtm 

 االنسان. لحقوق السامٌة المفوضٌة ؛"االخرى الدولٌة المعاٌٌر - االنسان وحقوق الهجرة" .2

 من بذلك ٌتصل وما وكره الجانب العنصري والتمٌٌز العنصرٌة لمكافحة العالمً المإتمر عمل وبرنامج اعالن .2

 .2009.أفرٌقٌا؛ جنوب دٌربان، تعصب؛

 

 

http://wwwohchr.org/english/issues/migration/taskforce/standahtm
http://wwwohchr.org/english/issues/migration/taskforce/standahtm
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 المطلب الثانً

 دولة العملالمساواة بٌن العمال المهاجرٌن وعمال 

 

عددا من  الدولٌة العمل منظمة أصدرت الدولٌة، نساناال حقوق معاهدات إلى ضافةباإل

، حٌث  وتحمٌها المهاجرٌن بالعمال الخاصة العمل حقوق على الضوء سلطاالتفاقٌات التً ت

 العمال بحقوق تختصان أساسٌتٌن اتفاقٌتٌن على خاص، بشكل الدولٌة، العمل منظمة صادقت

 :المهاجرٌن

 )17 رقم) 9191 المهاجرٌن، العمال اتفاقٌة

 ( .992 رقم) 9171 ،(تكمٌلٌة أحكام) المهاجرٌن العمال اتفاقٌة

 توجٌها وتقدم الدولٌة، العمل لمنظمة (ملزمتٌن غٌر) توصٌتان تفاقٌتٌن،اال هاتٌن وتستكمل

 :التطبٌق لخال من المهاجرٌن حقوق حماٌة كٌفٌة حول إضافٌا

 )19 رقم) 9191 ،(مراجعة) العمل أجل من الهجرة بشؤن توصٌة

 .(919 رقم) 9171 المهاجرٌن، العمال بشؤن توصٌة

 المهاجرٌن توظٌف على وتركز العمل بهدف الدولٌة الهجرة المهاجرٌن العمال اتفاقٌة تتناول

 جور،اال فً التمٌٌز عدم ساسٌةاال أحكامها وتتضمن. المضٌفة الدولة فً العمل وظروف

 مسؤلة المرفقات وتتناول. ( 9 المادة)  جتماعًاال والضمان عاناتاالو النقابٌة، نشطةاالو

 رسوم، أي فرض بعدم عام خٌار وجود ٌنبغً أنه على مشددة والخاص، العام التوظٌف

 أي على مناسبة عقوبات تقع" أن وعلى المرتقبٌن المهاجرٌن للعمال عقود توفٌر إلى والحاجة

 .(92 المادة الثانً، المرفق) "القانونٌة غٌر أو المستترة الهجرة ٌشجع شخص

 

___________________ 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRight.aspx 

 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRight.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRight.aspx
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 العمال حقوق مباشر بشكل تتناول معاهدة أول (تكمٌلٌة أحكام) المهاجرٌن العمال اتفاقٌة تعتبر

 " المتعلقة القضاٌا تفصٌلً بشكل وتعالج. نظامٌة غٌر أوضاع فً المتواجدٌن المهاجرٌن

". المهاجرٌن للعمال والمعاملة الفرص تكافإ تعزٌز"و" نظامٌة غٌر أوضاع فً بالهجرة

 مهاجرون أراضٌها على ٌوجد كان إذا ما تحدد أن" عضو دولة كل على 2 المادة وتفرض

 وعلى المتجرٌن على عقوبات فرض إلى 9 المادة وتدعو ،"قانونٌة غٌر بطرٌقة مستخدمون

 فً المساواة" ضرورة على 1 المادة وتنص. المهاجرٌن للعمال القانونً غٌر ستخداماال

 سابق استخدام أي عن الناشئة خرىاال والمزاٌا جتماعًاال والتؤمٌن جراال حٌث من" المعاملة

 . الموثقٌن غٌر المهاجرٌن للعمال

 بالعمال كبٌرة صلة ذات خرىاال لٌة الدو العمل منظمة اتفاقٌات من عدد هناككما ان 

 أحدث هً المثال، سبٌل على ،(911 رقم) 2099 المنزلٌٌن، العمال فاتفاقٌة.  المهاجرٌن

 العمال من الكثٌر بكون الخاصة أهمٌتها وتكمن الدولٌة العمل منظمة عن صادرة اتفاقٌة

 .المهاجرات النساء من هم المنزلٌٌن
(9)

 

 نساناال لحقوق الدولٌة والشرعة ، المتحدة مماال مٌثاق من كل ٌفرض
(2)  

، واعالن فٌٌنا 

 .جمٌعها االنسان حقوق تحقٌق سبٌل فً التعاون مسإولٌة الدول على نسانالمعنً بحقوق اال

 الحقوق باحترام تزاماالل الدول على أن القائل للمفهوم واسع قبول ثمة ذلك، إلى ضافةا

 ذلك فً بما ، نتهاكاتاال من الحقوق وبحماٌة بها؛ شخاصاال تمتع فً التدخل عن متناعواال

الل خ من الحقوق هذه تؤدٌةنتهك الحقوق وبت عندما والممكنة المناسبة نصافاال سبل ضمان

 المناسبة دارٌةاالو التشرٌعٌة والسٌاسات جراءاتاال ذلك فً بما إٌجابٌة، إجراءات اتخاذ

د . الموار وتخصٌص
(2) 

_________________________ 

9 .http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRight.asx  

 بالحقوق الخاص الدولً والعهد االنسان، لحقوق العالمً االعالن من االنسان لحقوق الدولٌة الشرعة . تتؤلف2

 الملحقٌن االختٌارٌٌن والبروتوكولٌن والسٌاسٌة، المدنٌة بالحقوق الخاص الدولً والثقافٌة، والعهد واالجتماعٌة االقتصادٌة

 .به

2 .http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRight.asx 

 

 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRight.asx
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 الخاتمة

 

 االقلٌمى و الدولى المستوٌٌن على العمال حقوق حماٌة ألٌة ثبت بان البحث خالل دراستنا لهذا

 طوٌال ٌزال ال الطرٌق و الٌها االشارة تم التى الحاالت بعض فى ماعدا جدا ضعٌفة آلٌة هى

 الذٌن العمال حقوق لحماٌة فعالة آلٌة لوضع المدنى المجتمع منظمات و الدولى المجتمع امام

 حقوق لحماٌة الحالى الوضع فان العبٌد ، لذلك بوضع الدول بعض فى وضعهم مقارنة ٌمكن

 ٌزال ال العمال بان حقٌقة عن ٌكشف و مالتشاإ الى ٌبعث وضع هو الدولى القانون فى العمال

 لالتفاإ الى ٌبعث ما لكن و مثال االضرابات كتنظٌم حقوقهم لحماٌة انفسهم على االعتماد علٌهم

 صناعٌا المتقدمة الدول فى خاصة العالم فى والصناعٌة الخدمٌة المإسسات ودقة حساسٌة هو

 بٌد فعاال سالحا ٌجعلها مما التشوٌش او الخطؤ تقبل ال بطرٌقة المإسسات هذه تصمم بحٌث

 غضون فى عام اضراب خالل بكاملها الدولة مإسسات شل العمال بوسع بات النه العمال

  .دقائق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 المصادر

 القرآن الكرٌم

 أوال _ الكتب :

الحماٌة ،   ووسائل اآللٌات: العولمة فرض أحمد ، استراتٌجٌة مصطفى السٌد الخٌر، أبو .9

 . 91م ، ص2001 والتوزٌع، والنشر للطباعة مصر ، اٌتراك

، مهمة واهداف منظمة العمل الدولٌة ، الرٌاض ، دار االموي للنشر ،  احمد العوٌنسً .2

 . 17م ، ص2002

 لبنان ،( زٌدان حامد: ) ترجمة ، الدولٌة العمل منظمة وتارٌخ اصول ، الكوٌنً توماس .2

 . 972ص ، 2002 ، الحلبً دار ،

الدولٌة ،  العمل هٌئة سبٌل:  العالمً والسالم االجتماعٌة سعٌد ، العدالة المعنً عبد .9

 . 901،ص9111القاهرة ، دار الهنا ، 

منظمة  -عدنان خلٌل التالوي، مدونة القانون الدولً للعمل  -عبدهللا بن صادق دحالن  .1

 .17،ص  م2002العمل الدولٌة والتشرٌع الدولً للعمل ، المكتبة األكادٌمٌة ، مصر ، 

 للعمل ، جامعة دولً قانون قوتطبٌ خلق فً الدولٌة العمل منظمة محمد مسعود ، دور .9

 . 229م ، ص9179، العربٌة، النهضة مٌتشٌغان ، دار
 

 ثانٌا _القوانٌن

 . الدولٌة العمل منظمة الى الدول بانضمام الخاصة االتفاقٌة( 907) المادة

 . العمال وحق العمل بحرٌة الخاصة الدولٌة العمل لمنظمة فٌالدلفٌا اتفاقٌة( 2( )9) المادة

 . العمال وحق العمل بحرٌة الخاصة الدولٌة العمل لمنظمة فٌالدلفٌا اتفاقٌة( 1( )9) المادة

 الدولٌة التوجٌهٌة اللجنة ، أسرهم وأفراد المهاجرٌن العمال جمٌع حقوق لحماٌة الدولٌة االتفاقٌة

 .97 ص ، 2090 ، المهاجرٌن حقوق اتفاقٌة على للتصدٌق العالمٌة للحملة

 المعنٌة اللجنة ؛91 رقم العام والتعلٌق ؛9119 نسان؛الا حقوق لجنة ؛91 رقم العام التعلٌق

 .9111 االنسان؛ بحقوق
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 _ المجالت ثالثآ

 . 971م ، ص9111، القاهرة ،  79احمد ٌوسف القرعً ،مجلة السٌاسة الدولٌة ، العدد

 

 رابعآ _ المصادر االلكترونٌة

 

 العمل الدولٌة ، الربط :الثالثٌة والحوار االجتماعً"، موقع منظمة 

en/index.htm--works/lang-ilo-the-ilo/how-the-http://www.ilo.org/global/about  

 انشطة منظمة العمل فً حماٌة حقوق العمال

http://www.dtp.unsw.edu.au/sites/default/files9/2International 

 العمال المهاجرٌن معاملة أصول تتناول واالرشادات والمبادئ االعالنات وثائق مجموعة

http://wwwohchr.org/english/issues/migration/taskforce/standahtm 

 


