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 اإلهـداء

 .. كال تراه العيكفالعقكؿ.الذم تدركو  إلى

 كامتثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالرب العزة كالجاللة ...   طاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 كالمرسميف األنبياءخاتمة  إلى
 د )صمى اهلل عميو كسمـ(ػػػػػػمػػحػسيدنا كحبيبنا .... م

 إلى شمعتي عمرم المتيف تنيراف دربي باحتراقيما

 ػػػػػػػػػػيـالمذاف غمراني بعطفػػػػػػػػػػػػػػيـ كحبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ كحنانػػػػػػػػػػ

 أبي  ك أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي منذ أكؿ لحظات حياتي ........

 ... أخكتي كأخكاتي سندم في ىذه الدنيا إلى

 إلى الذيف عممكني نسيج الحركؼ ... أساتذتي

 إلى ينبكع العمـ ك المعرفة ... كميتي

 

                         الباحثة

 



 
 

 

 

 

 الشكر والتقدير
َزب العاملينالحمد هلل 

ل )) وفم اشكس هللا العلي اللدًس الري اوعم علي هيعمة العلل والدًن الفائل  في محكم الحنًز

صدق هللا العظيم ..... وكال زسىل هللا ) صلى هللا  67كل ذي علم عليم (( سىزة ًىسف اًة 

فادعىا له قحتى  علية وسلم ( من صىع اليكم معسوفا فكافئىه فان لم ثجدو ماثكافئىهه به

َثسو إهكم كافا ثمىه.....

سيدها محمد وال  أجمعينواشس  الخلم  وآلاخسين نيألاوليالصالة والسالم على سيد 

َ...... وبعده. أجمعينوصحبة 

)                        جزيل الشكس والثىاء والحلدًس ولامحىان ملشسفي  أكدم إنسيروي ويشسفني 

( لجهىده الكبيرة وزعاًحه الصادكة لي طىال فترة اشسافة على زائد صالح علي  الدكحىز.

َهللا خير الجزاء  فجزاهلي واملحابعة لكل فلسات البحث  ومساعدثهالبحث 

ا لي دائما ( ملساعدتهم ومساهدتهم لي الرًن كاهىا ًدعَىوأمي أبي) إلىوثىائي  َيشكَس أثلدمكما 

وكل من ساعدوي  ألاعزاء أساثرجيجزيل الشكس والحلدًس لكل  أكدم وأخيرا... والحىفيم.الخير 

َفي هرا البحث 

َوالحمد هلل والشكس زب العاملين

َسبحاهه وجعالى على ثىفيلي

َفي هرا البحث
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 المقدمة                                       

عنػػػػػدما  9191تعػػػػػد منظمػػػػػة العمػػػػػؿ الدكليػػػػػة مػػػػػف اقػػػػػدـ المنظمػػػػػات الدكليػػػػػة المتخصصػػػػػة تػػػػػـ انشػػػػػاءىا    
القسػػػػػػـ الثالػػػػػػػث عشػػػػػػر مػػػػػػػف المعاىػػػػػػػدة  اقػػػػػػرت الػػػػػػػدكؿ المشػػػػػػتركة فػػػػػػػي مػػػػػػؤتمر فرسػػػػػػػام بمقت ػػػػػػى احكػػػػػػػاـ

لإلشػػػػػراؼ عمػػػػػى شػػػػػؤكف العمػػػػػؿ كتحقيػػػػػؽ مػػػػػا يمػػػػػـز لحمايػػػػػة العمػػػػػاؿ كرفػػػػػ  مسػػػػػتكل معيشػػػػػتيـ فػػػػػي جميػػػػػ  
انحػػػػػاء العػػػػػالـ كىػػػػػذه المنظمػػػػػة اف كانػػػػػت قػػػػػد انشػػػػػيت فػػػػػي ظػػػػػؿ عصػػػػػبة االمػػػػػـ ف نيػػػػػا كانػػػػػت ذات كيػػػػػاف 

اك فػػػػػي غيػػػػػر  مسػػػػػتقؿ عػػػػػف العصػػػػػبة ككانػػػػػت الع ػػػػػكية فييػػػػػا مفتكحػػػػػة لكػػػػػؿ الػػػػػدكؿ سػػػػػكاء فػػػػػي االع ػػػػػاء
 االع اء كاستمرت ىذه المنظمة تعمؿ في المحيط الدكلي منذ نش تيا ب سميا الخاص بيا

 خػػػػذ فػػػػي اعتبارىػػػػا المبػػػػادئ المنصػػػػكص عمييػػػػا فػػػػي تاف الػػػػدكؿ االطػػػػراؼ فػػػػي االتفاقيػػػػات الدكليػػػػة لمعمػػػػؿ 
 المتحػػػػػػػدة المتعمقػػػػػػػة بحقػػػػػػػكؽ االنسػػػػػػػاف كالعيػػػػػػػد الػػػػػػػدكلي الخػػػػػػػاص بػػػػػػػالحقكؽ لألمػػػػػػػـالصػػػػػػػككؾ االساسػػػػػػػية 

االقتصػػػػػػػادية كاالجتماعيػػػػػػػة كالثقافيػػػػػػػة كالعيػػػػػػػد الػػػػػػػدكلي الخػػػػػػػاص بػػػػػػػالحقكؽ المدنيػػػػػػػة كالسياسػػػػػػػية كاالتفاقيػػػػػػػة 
  ػػػػػدالدكليػػػػػة لمق ػػػػػاء عمػػػػػى جميػػػػػ  اشػػػػػكاؿ التمييػػػػػز العنصػػػػػرم كالق ػػػػػاء عمػػػػػى جميػػػػػ  اشػػػػػكاؿ التمييػػػػػز 

ة المػػػػػرأة كاتفاقيػػػػػة حقػػػػػكؽ الطفػػػػػؿ. اف حقػػػػػكؽ العمػػػػػاؿ تعػػػػػد ا ػػػػػافة حديثػػػػػة نسػػػػػبيان الػػػػػى المنظكمػػػػػة الحديثػػػػػ
لحقػػػػػكؽ االنسػػػػػاف الفكػػػػػرة الحديثػػػػػة لحقػػػػػكؽ العمػػػػػاؿ تعػػػػػكد الػػػػػى القػػػػػرف الثػػػػػامف عشػػػػػر بعػػػػػد انشػػػػػاء النقابػػػػػات 
العالميػػػػػػػة كتبعػػػػػػػة مػػػػػػػف تبعػػػػػػػات الػػػػػػػدخكؿ فػػػػػػػي الحقبػػػػػػػة الصػػػػػػػناعية كيعتبػػػػػػػر كػػػػػػػارؿ مػػػػػػػاركس احػػػػػػػد ابػػػػػػػرز 
المناصػػػػػػريف لحقػػػػػػكؽ العمػػػػػػاؿ فقػػػػػػد ركػػػػػػزت فمسػػػػػػفتو كنظريتػػػػػػو االقتصػػػػػػادية عمػػػػػػى ق ػػػػػػايا العمػػػػػػاؿ كنظامػػػػػػو 

كىػػػػػػك المجتمػػػػػػ  الػػػػػػذم يحكمػػػػػػو العمػػػػػػاؿ الكثيػػػػػػريف مػػػػػػف الحركػػػػػػات المتجمػػػػػػي فػػػػػػي االشػػػػػػتراكية م االقتصػػػػػػاد
االشػػػػػتراكية المدافعػػػػػة عػػػػػف حقػػػػػكؽ العمػػػػػاؿ كانػػػػػت مرتبطػػػػػة بجماعػػػػػات متػػػػػ ثرة بمػػػػػاركس مثػػػػػؿ االشػػػػػتراكييف 

االشػػػػػػػػػتراكيكف الػػػػػػػػػديمقراطيكف حقػػػػػػػػػكؽ العمػػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػػؤخران ركػػػػػػػػػزت الجماعػػػػػػػػػات  أي ػػػػػػػػػا أزركالشػػػػػػػػػيكعييف   
 العماؿ كحاجات العامالت. إشغاؿالعماؿ عمى المدافعة عف حقكؽ 

 أهمية الموضوع 

أىميػػػػػة المك ػػػػػكع ىػػػػػي الػػػػػدفاع عػػػػػف حقػػػػػكؽ العمػػػػػاؿ عامػػػػػة كحقػػػػػكؽ المػػػػػرأة خاصػػػػػة كحقػػػػػكؽ الطفػػػػػؿ فػػػػػي 
العمػػػػػػؿ كدكر منظمػػػػػػة العمػػػػػػؿ الدكليػػػػػػة فػػػػػػي حمايػػػػػػة ىػػػػػػذه الحقػػػػػػكؽ عمػػػػػػى المسػػػػػػتكييف الػػػػػػدكلي كا قميمػػػػػػي 

 كتكفير الحماية الدكلية لحقكؽ ا نساف 

 



 
 

 

 

 مشكمة البحث:

حقػػػػكؽ العمػػػػاؿ عامػػػػػة كحػػػػؽ المػػػػرأة فػػػػي العمػػػػػؿ  إىػػػػدار إفمفادىػػػػا  إشػػػػػكاليةمعالجػػػػة  إلػػػػىيسػػػػعى البحػػػػث 
ذلػػػػػػؾ  بعػػػػػػدهخاصػػػػػػة اسػػػػػػتدعى  ػػػػػػركرة تػػػػػػكفير الحمايػػػػػػة الدكليػػػػػػة ليػػػػػػا مػػػػػػف لػػػػػػدل منظمػػػػػػة العمػػػػػػؿ الدكليػػػػػػة 

  اآلتيةعف التساؤالت  ا جابةيتكخى البحث س

 منظمة العمؿ الدكلية  نشاءهمتى 

 كما ىي المراحؿ التي مرت بيا   كما ىك دكر المنظمة في حماية حقكؽ المرأة كالعماؿ.

 فرضية البحث:

الكثيػػػػػػػر مػػػػػػػػف العالمػػػػػػػات المميػػػػػػػزة لممجتمػػػػػػػػ   حػػػػػػػددتمنظمػػػػػػػة العمػػػػػػػػؿ الدكليػػػػػػػة  إفالفر ػػػػػػػية مفادىػػػػػػػا  إف
 أخػػػػػرلالصػػػػػناعي مثػػػػػؿ تحديػػػػػد سػػػػػاعات العمػػػػػؿ فػػػػػي ثمػػػػػاني سػػػػػاعات كسياسػػػػػات االسػػػػػتخداـ كسياسػػػػػيات 

 ػػػػماف حقػػػػكؽ العمػػػػػاؿ  يتبعػػػػو حػػػػكؿ السػػػػالمة فػػػػي مكػػػػاف العمػػػػؿ كالعالقػػػػات الصػػػػناعية السػػػػميمة.تتعمػػػػؽ 
 عمى مستكل العالـ بما ي مف الق اء عمى الفقر كالجيؿ خاصةعامة كحقكؽ المراءه العاممة 

 منهجية البحث:

المنيجيػػػػػػػة التػػػػػػػي سػػػػػػػيندرج عمييػػػػػػػا البحػػػػػػػث تتكػػػػػػػكف مػػػػػػػف عػػػػػػػدة منػػػػػػػاىج اسػػػػػػػتخدمنا المػػػػػػػنيج الكصػػػػػػػفي  إف
 كالمنيج التحميمي النظمي . التاريخييج كالمن

 هيكمية البحث:

 في بحثنا تطرقنا الى خطة تحميمية معينة تعتمد عمى عدة مباحث :

 المبحث االكؿ : منظمة العمؿ الدكلية نش تيا كأىدافيا . -
 المبحث الثاني : الييكؿ التنظيمي لمنظمة العمؿ الدكلية . -
 دكر المرأة كحقيا في العمؿ الث :المبحث الث -

 

 



 
 

 

 

 المبحث االول
 منظمة العمل الدولية نشأتها وأهدافها

 

منظمػػػػػػػػة العمػػػػػػػػؿ الدكليػػػػػػػػة   منظمػػػػػػػػة امميػػػػػػػػة تعمػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػى  ػػػػػػػػماف تطبيػػػػػػػػؽ الحقػػػػػػػػكؽ االساسػػػػػػػػية فػػػػػػػػي 
العمػػػػػػػػػػػؿ   كالمسػػػػػػػػػػػاعدة عمػػػػػػػػػػػى تػػػػػػػػػػػكفير مناصػػػػػػػػػػػب الشػػػػػػػػػػػغؿ لمرجػػػػػػػػػػػاؿ كالنسػػػػػػػػػػػاء عمػػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػكاء   

 دكلة. 981المينية . يبمغ اع اييا  كتقكية الحكار بيف مختمؼ االطراؼ

كتحكلػػػػػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػػػػػى ككالػػػػػػػػػػػػػة متخصصػػػػػػػػػػػػػة تابعػػػػػػػػػػػػػة  9191ت سسػػػػػػػػػػػػػت منظمػػػػػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػػػػػؿ الدكليػػػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػػػاـ 
 .9191لمنظمة االمـ المتحدة بعد نياية الحرب العالمية الثانية كبال بط عاـ 

فػػػػػػػػػي منػػػػػػػػػاطؽ يكجػػػػػػػػػد مقرىػػػػػػػػػا الرييسػػػػػػػػػي بمدينػػػػػػػػػة جنيػػػػػػػػػؼ السكيسػػػػػػػػػرية   كلػػػػػػػػػدييا نحػػػػػػػػػك اربعػػػػػػػػػة مكتبػػػػػػػػػان 
دكلػػػػػػػػػػػػػة كتنقسػػػػػػػػػػػػػـ المنظمػػػػػػػػػػػػػة بحسػػػػػػػػػػػػػب نشػػػػػػػػػػػػػ تيا  981لعػػػػػػػػػػػػػالـ . يبمػػػػػػػػػػػػػغ عػػػػػػػػػػػػػدد اع ػػػػػػػػػػػػػاييا مختمفػػػػػػػػػػػػػة با

 كأىدافيا الى عدة مطالب منيا

 المطمب االكؿ : مراحؿ ت سيس المنظمة كنظاـ الع كية . -

  المطمب الثاني : مبادئ كأىداؼ منظمة العمؿ الدكلية . -

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 مراحل تأسيس المنظمة الدولية ونظام العضوية األول:المطمب 

سكيسػػػػػػػػػرا كػػػػػػػػػرد –مقرىػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي مدينػػػػػػػػػة جنيػػػػػػػػػؼ  9191عػػػػػػػػػاـ  ILOت سسػػػػػػػػػت منظمػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػؿ الدكليػػػػػػػػػة 
فعػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػى نتػػػػػػػػػايج الحػػػػػػػػػرب العالميػػػػػػػػػة االكلػػػػػػػػػى كتػػػػػػػػ ثران بعػػػػػػػػػدد مػػػػػػػػػف المتغيػػػػػػػػػرات كاال ػػػػػػػػػطرابات عمػػػػػػػػػى 
عػػػػػػػػدة مػػػػػػػػف عقػػػػػػػػكد زمنيػػػػػػػػة كتعتمػػػػػػػػد عمػػػػػػػػى ركيػػػػػػػػزة دسػػػػػػػػتكرية اساسػػػػػػػػية ىػػػػػػػػي اف السػػػػػػػػالـ العػػػػػػػػادؿ الػػػػػػػػدايـ 

تسػػػػػػػػػػػػػػتند عمػػػػػػػػػػػػػػى العدالػػػػػػػػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػػػػػػػػة كمنظمػػػػػػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػػػػػػؿ الدكليػػػػػػػػػػػػػػة  اف إالال يمكػػػػػػػػػػػػػػف اف يتحقػػػػػػػػػػػػػػؽ 
مثػػػػػػػػػػػؿ تحديػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػاعات العمػػػػػػػػػػػؿ حػػػػػػػػػػػدت الكثيػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػف العالمػػػػػػػػػػػات المميػػػػػػػػػػػزة لممجتمػػػػػػػػػػػ  الصػػػػػػػػػػػناعي 

كسياسػػػػػػػػػات االسػػػػػػػػػتخداـ كسياسػػػػػػػػػات اخػػػػػػػػػرل تتعمػػػػػػػػػؽ حػػػػػػػػػكؿ السػػػػػػػػػالمة فػػػػػػػػػي مكػػػػػػػػػاف العمػػػػػػػػػؿ كالعالقػػػػػػػػػات 
ربيػػػػػػػػػػػة احػػػػػػػػػػػدل الصػػػػػػػػػػػناعية السػػػػػػػػػػػميمة كىنالػػػػػػػػػػػؾ منظمػػػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػػػؿ الدكليػػػػػػػػػػػة الخاصػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػدكؿ الع

ككػػػػػػػػػػػػػاالت االمػػػػػػػػػػػػػـ المتحػػػػػػػػػػػػػدة المتخصصػػػػػػػػػػػػػة كىػػػػػػػػػػػػػي المنظمػػػػػػػػػػػػػة الكحيػػػػػػػػػػػػػدة  ػػػػػػػػػػػػػمف منظكمػػػػػػػػػػػػػة االمػػػػػػػػػػػػػـ 
كاحػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػف الحككمػػػػػػػػػػات  ف  آكالتػػػػػػػػػػي ت ػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػي  المتحػػػػػػػػػػدة التػػػػػػػػػػي تتميػػػػػػػػػػز بتركيزىػػػػػػػػػػا الثالثيػػػػػػػػػػة

كمنظمػػػػػػػػػات عمػػػػػػػػػاؿ كأصػػػػػػػػػحاب العمػػػػػػػػػؿ كيقػػػػػػػػػـك المكتػػػػػػػػػب االقميمػػػػػػػػػي لمػػػػػػػػػدكؿ العربيػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػاب  لمنظمػػػػػػػػػة 
كػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػف البحػػػػػػػػػػػػريف كالعػػػػػػػػػػػػراؽ كاألردف كيكريػػػػػػػػػػػػا كالككيػػػػػػػػػػػػت كمشػػػػػػػػػػػػاري   ب نشػػػػػػػػػػػػطةالعمػػػػػػػػػػػػؿ الدكليػػػػػػػػػػػػة 

كلبنػػػػػػػػػػػاف كقطػػػػػػػػػػػر كالمممكػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػعكدية كا مػػػػػػػػػػػارات المتحػػػػػػػػػػػدة كالػػػػػػػػػػػيمف ك ت سػػػػػػػػػػػس المكتػػػػػػػػػػػب 
 كأعيػػػػػػػػػػػد 9191االقميمػػػػػػػػػػػي لمػػػػػػػػػػػدكؿ العربيػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػاب  لمنظمػػػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػػػؿ الدكليػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي بيػػػػػػػػػػػركت عػػػػػػػػػػػاـ 

 .(9) 9111افتتاحو بعد نياية الحرب االىمية المبنانية عاـ 

نظػػػػػػػػػػاـ الع ػػػػػػػػػػكية تػػػػػػػػػػتـ مػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػالؿ المراحػػػػػػػػػػؿ القانكنيػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػؤدم الػػػػػػػػػػى  ػػػػػػػػػػركرة الميثػػػػػػػػػػاؽ اف 
التػػػػػػػػػاب  لممنظمػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػارم المفعػػػػػػػػػكؿ فتكتسػػػػػػػػػب الدكلػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػاركت فػػػػػػػػػي ك ػػػػػػػػػ  ميثػػػػػػػػػاؽ لممنظمػػػػػػػػػة 
حيػػػػػػػػػػػػث تكجػػػػػػػػػػػػد ىنالػػػػػػػػػػػػؾ نكعػػػػػػػػػػػػاف لمع ػػػػػػػػػػػػكية الالحقػػػػػػػػػػػػة اك الع ػػػػػػػػػػػػكية باالن ػػػػػػػػػػػػماـ كيكػػػػػػػػػػػػكف محمػػػػػػػػػػػػؾ 

عمػػػػػػػػػػى االع ػػػػػػػػػػاء المؤسسػػػػػػػػػػيف ليػػػػػػػػػػا بحػػػػػػػػػػث  لبيػػػػػػػػػػاف االجػػػػػػػػػػراءات الخاصػػػػػػػػػػة اف الع ػػػػػػػػػػكية ال تقتصػػػػػػػػػػر
 (2)يسمح لدكلة اخرل اكتساب صفة الع كية 

 

محمػػػػػد سػػػػػرير الحريػػػػػرم   االسػػػػػس العمميػػػػػة   القػػػػػكانيف المتبعػػػػػة فػػػػػي ادارة منظمػػػػػات المػػػػػاؿ كا عمػػػػػاؿ الدكليػػػػػة العالميػػػػػة  (9)
 .91  ص 2192االردف    –  دار الكراؽ   عماف 

االردف   الطبعػػػػػػة االكلػػػػػػى   دار الحػػػػػػامكف لمنشػػػػػػر كالتكزيػػػػػػ     ػػػػػػياء محمػػػػػػد سػػػػػػالمة ابػػػػػػكفس   عمػػػػػػؿ االجانػػػػػػب فػػػػػػي  (2)
 .98-19ـ   ص 2192ىػ    9911عماف   



 
 

 

 

حيػػػػػػػػػػث تكجػػػػػػػػػػد ىنالػػػػػػػػػػؾ الع ػػػػػػػػػػكية باالن ػػػػػػػػػػماـ اك باالنتسػػػػػػػػػػاب تسػػػػػػػػػػمح مكاثيػػػػػػػػػػؽ بعػػػػػػػػػػض المنظمػػػػػػػػػػات 
الدكليػػػػػػػػة بنظػػػػػػػػاـ الع ػػػػػػػػػكية المنتجػػػػػػػػة لمػػػػػػػػػدكؿ لكيانػػػػػػػػات اخػػػػػػػػرل كالتػػػػػػػػػي تػػػػػػػػتمكف مػػػػػػػػػف الحصػػػػػػػػكؿ عمػػػػػػػػػى 

  لمركػػػػػػػػػػز ثػػػػػػػػػػػانكم حيػػػػػػػػػػػث تكجػػػػػػػػػػػد ىنالػػػػػػػػػػؾ انتسػػػػػػػػػػػاب الكحػػػػػػػػػػػدات التػػػػػػػػػػػي ال الع ػػػػػػػػػػكية الكاممػػػػػػػػػػػة كالتمتػػػػػػػػػػػ
تشػػػػػػػػػػػػكؿ دكالن فاألقػػػػػػػػػػػػاليـ التػػػػػػػػػػػػي ال تتمتػػػػػػػػػػػػ  بالسػػػػػػػػػػػػيادة كاألقػػػػػػػػػػػػاليـ الخا ػػػػػػػػػػػػعة لنظػػػػػػػػػػػػاـ الكصػػػػػػػػػػػػايا ىػػػػػػػػػػػػي 
كيانػػػػػػػػػػات ال تتػػػػػػػػػػػكفر ليػػػػػػػػػػػا كصػػػػػػػػػػػؼ الدكلػػػػػػػػػػػة يمكػػػػػػػػػػػف اف تصػػػػػػػػػػبح ع ػػػػػػػػػػػكان منتسػػػػػػػػػػػبان كمػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػي حالػػػػػػػػػػػة 

اختياريػػػػػػػػػػة تمػػػػػػػػػػؾ االسػػػػػػػػػػباب   حيػػػػػػػػػػث تكحػػػػػػػػػػدىا انتيػػػػػػػػػػاء الع ػػػػػػػػػػكية قػػػػػػػػػػد تكػػػػػػػػػػكف  (1)االتحػػػػػػػػػػاد الػػػػػػػػػػدكلي 
كىنػػػػػػػػػػا االنسػػػػػػػػػػحاب قػػػػػػػػػػد تكػػػػػػػػػػكف كتابيػػػػػػػػػػان اذا مػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػررت المنظمػػػػػػػػػػة تكقػػػػػػػػػػ  جػػػػػػػػػػزاءات عمػػػػػػػػػػى المنظمػػػػػػػػػػة 
حيػػػػػػػػػػػث تكجػػػػػػػػػػػد ىنالػػػػػػػػػػػؾ اسػػػػػػػػػػػباب اخػػػػػػػػػػػرل تتعمػػػػػػػػػػػؽ انق ػػػػػػػػػػػاء الشخصػػػػػػػػػػػية القانكنيػػػػػػػػػػػة لدكلػػػػػػػػػػػة الع ػػػػػػػػػػػك 
حيػػػػػػػػػث كجػػػػػػػػػكد اخػػػػػػػػػر يػػػػػػػػػنص عمػػػػػػػػػى االنسػػػػػػػػػحاب مػػػػػػػػػف الع ػػػػػػػػػكية حيػػػػػػػػػث قػػػػػػػػػررت الفقػػػػػػػػػرة الثالثػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف 

االكلػػػػػػػػػػػػى اف الع ػػػػػػػػػػػػك الكصػػػػػػػػػػػػية يشػػػػػػػػػػػػترط انػػػػػػػػػػػػو قبػػػػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػػػػاميف اف  المػػػػػػػػػػػػادة االكلػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػف المسػػػػػػػػػػػػ لة
ينسػػػػػػػػػحب مػػػػػػػػػف الكصػػػػػػػػػية كمػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػك الحػػػػػػػػػاؿ بالنسػػػػػػػػػبة لالمػػػػػػػػػـ المتحػػػػػػػػػدة حيػػػػػػػػػث اف المجنػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػـ 

الػػػػػػػػنص عمػػػػػػػػى حػػػػػػػػؽ االنسػػػػػػػػحاب حتػػػػػػػػى ال يكػػػػػػػػكف مثػػػػػػػػؿ  اغفػػػػػػػػاؿالحػػػػػػػػؽ ليػػػػػػػػا فػػػػػػػػي سػػػػػػػػاف فرانسيسػػػػػػػػكك 
ىػػػػػػػػذه المنظمػػػػػػػػة  ىػػػػػػػػذا الػػػػػػػػنص سػػػػػػػػبيالن الػػػػػػػػى تشػػػػػػػػجي  الػػػػػػػػدكؿ عمػػػػػػػػى ممارسػػػػػػػػتو حيػػػػػػػػث يػػػػػػػػذىب انصػػػػػػػػار

الدكليػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػدـ كجػػػػػػػػػكد الػػػػػػػػػنص عمػػػػػػػػػى االنسػػػػػػػػػحاب اسػػػػػػػػػتناد الػػػػػػػػػى المبػػػػػػػػػادئ المػػػػػػػػػادة فػػػػػػػػػي المعاىػػػػػػػػػدات 
الف الميثػػػػػػػػػػاؽ المنشػػػػػػػػػػة لمنظمػػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػػؿ معاىػػػػػػػػػػدة جماعيػػػػػػػػػػة تسػػػػػػػػػػرل عمػػػػػػػػػػى القكاعػػػػػػػػػػد التػػػػػػػػػػي تحكػػػػػػػػػػـ 
المعاىػػػػػػػػػػػدة امػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػي حالػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػدـ التػػػػػػػػػػػزاـ فػػػػػػػػػػػي الميثػػػػػػػػػػػاؽ عمػػػػػػػػػػػى نصػػػػػػػػػػػكص خاصػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػافراد مػػػػػػػػػػػف 

المنظمػػػػػػػػػػػة تكشػػػػػػػػػػػؼ اف المنظمػػػػػػػػػػػة تمجػػػػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػػػػغط عمػػػػػػػػػػػى الع ػػػػػػػػػػػكية فػػػػػػػػػػػ ف الممارسػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي اطػػػػػػػػػػػار 
  (9)الدكلة المخالفة لكي تقكـ باالنسحاب اختياريان 
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: ىػػػػػػػي ىييػػػػػػػة دكليػػػػػػػة مسػػػػػػػتقمة متخصصػػػػػػػة تػػػػػػػرتبط بػػػػػػػاألمـ المتحػػػػػػػدة كليػػػػػػػا  منظمةةةةةةةة العمةةةةةةةل الدوليةةةةةةةة
 شخصيتيا االعتيادية الكاممة .

حسػػػػػػػػػب معاىػػػػػػػػػدة فرسػػػػػػػػػام لمسػػػػػػػػػالمة كأصػػػػػػػػػبحت فيمػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػد  9191ت سسػػػػػػػػػت ىػػػػػػػػػذه المنظمػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػنة 
منظمػػػػػػػػػػػػة خاصػػػػػػػػػػػػة لألمػػػػػػػػػػػػـ المتحػػػػػػػػػػػػدة كمقرىػػػػػػػػػػػػا الرييسػػػػػػػػػػػػي جنيػػػػػػػػػػػػؼ كعػػػػػػػػػػػػدد اع ػػػػػػػػػػػػاييا  9191سػػػػػػػػػػػػنة 
دكلػػػػػػػػػػة كىػػػػػػػػػػي تعتمػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػى التنسػػػػػػػػػػيؽ كالحػػػػػػػػػػكار بػػػػػػػػػػيف كافػػػػػػػػػػة االطػػػػػػػػػػراؼ المعنيػػػػػػػػػػة كالنقابػػػػػػػػػػات  998

 . (1)كممثمي ارباب العمؿ كالحككمات 

لمنظمػػػػػػػػػػػػة صػػػػػػػػػػػػعكبات كثيػػػػػػػػػػػػرة لكجػػػػػػػػػػػػكد فػػػػػػػػػػػػكارؽ كبيػػػػػػػػػػػػرة بػػػػػػػػػػػػيف اقتصػػػػػػػػػػػػاديات الدكلػػػػػػػػػػػػة كاجػػػػػػػػػػػػو انشػػػػػػػػػػػػاء ا
المتخمفػػػػػػػػػػػة كالمتقدمػػػػػػػػػػػة ا ػػػػػػػػػػػافةن الػػػػػػػػػػػى اخػػػػػػػػػػػتالؼ االنظمػػػػػػػػػػػة االقتصػػػػػػػػػػػادية فيمػػػػػػػػػػػا بينيػػػػػػػػػػػا كلكػػػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػػػذا 
االمػػػػػػػػػر لػػػػػػػػػـ يقػػػػػػػػػؼ حػػػػػػػػػايال دكف الرغبػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػدكيؿ قػػػػػػػػػانكف العمػػػػػػػػػؿ  الخطػػػػػػػػػكة االكلػػػػػػػػػى كانػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػي 

ؿ العماليػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػرليف كت ػػػػػػػػػػمف حيػػػػػػػػػػث انعقػػػػػػػػػػد المػػػػػػػػػػؤتمر الػػػػػػػػػػدكلي لدراسػػػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػػاي 9811عػػػػػػػػػػاـ 
جػػػػػػػػػػدكؿ اعمػػػػػػػػػػاؿ المػػػػػػػػػػؤتمر تنظػػػػػػػػػػيـ عمػػػػػػػػػػؿ النسػػػػػػػػػػاء كا حػػػػػػػػػػداث كتحديػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػاعات العمػػػػػػػػػػؿ كالراحػػػػػػػػػػة 

يكمػػػػػػػػػان( مػػػػػػػػػف دكف  91االسػػػػػػػػػبكعية كتنظػػػػػػػػػيـ العمػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػي المنػػػػػػػػػاجـ كقػػػػػػػػػد داـ انعقػػػػػػػػػاد ىػػػػػػػػػذا المػػػػػػػػػؤتمر )
اف يصػػػػػػػػػػػؿ المػػػػػػػػػػػؤتمركف الػػػػػػػػػػػى نتيجػػػػػػػػػػػة عممػػػػػػػػػػػان اف جميػػػػػػػػػػػ  االتفاقيػػػػػػػػػػػات الدكليػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػي تمػػػػػػػػػػػت قبػػػػػػػػػػػؿ 

االكلػػػػػػػػػػػى كاقتصػػػػػػػػػػػر م ػػػػػػػػػػػمكنيا عمػػػػػػػػػػػى بعػػػػػػػػػػػض مك ػػػػػػػػػػػكعات العمػػػػػػػػػػػؿ بقيػػػػػػػػػػػت حبػػػػػػػػػػػران عمػػػػػػػػػػػى الحػػػػػػػػػػػرب 
كرؽ نتيجػػػػػػػػػػػة الحػػػػػػػػػػػرب   نتيجػػػػػػػػػػػة لوثػػػػػػػػػػػار السػػػػػػػػػػػمبية عمػػػػػػػػػػػى الصػػػػػػػػػػػعيد االجتمػػػػػػػػػػػاعي كاالقتصػػػػػػػػػػػادم تػػػػػػػػػػػـ 

كشػػػػػػػػػػكمت جػػػػػػػػػػزءان مػػػػػػػػػػف نظػػػػػػػػػػاـ منظمػػػػػػػػػػة  9191منظمػػػػػػػػػػة بمقت ػػػػػػػػػػى معاىػػػػػػػػػػدة فرسػػػػػػػػػػام عػػػػػػػػػػاـ  انشػػػػػػػػػػاء
 11  المنظمػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػي االمػػػػػػػػػػػػػـ المتحػػػػػػػػػػػػػدة حتػػػػػػػػػػػػػى انتيػػػػػػػػػػػػػاء الحػػػػػػػػػػػػػرب العالميػػػػػػػػػػػػػة الثانيػػػػػػػػػػػػػة كتػػػػػػػػػػػػػـ تكقيػػػػػػػػػػػػػ

ايار/مػػػػػػػػػػايك بػػػػػػػػػػيف المنظمػػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػػؿ الدكليػػػػػػػػػػة كبػػػػػػػػػػيف المجمػػػػػػػػػػي االقتصػػػػػػػػػػادم كاالجتمػػػػػػػػػػاعي كبمكجمػػػػػػػػػػو 
تػػػػػػػػػػـ ربػػػػػػػػػػط المنظمػػػػػػػػػػة بيييػػػػػػػػػػة االمػػػػػػػػػػـ المتحػػػػػػػػػػدة ثػػػػػػػػػػـ انعقػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػؤتمر منظمػػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػػؿ الدكليػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي 

جػػػػػػػػػػػػػػػراء  9191مػػػػػػػػػػػػػػػكنتت الكنديػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػػػبتمبر/ايمكؿ عػػػػػػػػػػػػػػػاـ  المصػػػػػػػػػػػػػػػادقة عمػػػػػػػػػػػػػػػى االتفاقيػػػػػػػػػػػػػػػة كا 
 . (1)المنظمة كأصبحت المنظمة تعمؿ عمى مبدأ الكظيفة تعديالت عمى دستكر 

 

 192  ص9181الجديدة دمشؽ  محمد فاركؽ باشا   التشريعات االجتماعية   قانكف العمؿ   المطبعة (1)
رم اف ابك السعكد   الكسط في شرح القانكف العمؿ المصرم كلمبناني   الدار الجامعية لمطباعة كالنشر  بيركت   (1)

 192ص 9181



 
 

 

 

ىييػػػػػػػػػػػػة االمػػػػػػػػػػػػـ المتحػػػػػػػػػػػػدة كػػػػػػػػػػػػذلؾ المنظمػػػػػػػػػػػػات الدكليػػػػػػػػػػػػة المتخصصػػػػػػػػػػػػة لت ػػػػػػػػػػػػ  نصػػػػػػػػػػػػب اعينيػػػػػػػػػػػػا  اف
اىػػػػػػػػػدافان كاسػػػػػػػػػعة االفػػػػػػػػػاؽ   كتطػػػػػػػػػكير التبػػػػػػػػػادؿ الػػػػػػػػػدكلي كازابػػػػػػػػػة الصػػػػػػػػػعكبات التػػػػػػػػػي تقػػػػػػػػػؼ فػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػبيؿ 
الحريػػػػػػػػػػػة االقتصػػػػػػػػػػػادية العالميػػػػػػػػػػػة )مراقبػػػػػػػػػػػة النقػػػػػػػػػػػد   ال ػػػػػػػػػػػرايب الجمركيػػػػػػػػػػػة   التمييػػػػػػػػػػػز( كمػػػػػػػػػػػا ت ػػػػػػػػػػػ  

تكزيػػػػػػػػػػػػػ  الثػػػػػػػػػػػػػركات بشػػػػػػػػػػػػػكؿ اف ػػػػػػػػػػػػػؿ اال انيػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػد نصػػػػػػػػػػػػػب اعينيػػػػػػػػػػػػػا تثبيػػػػػػػػػػػػػت االسػػػػػػػػػػػػػعار كاعػػػػػػػػػػػػػادة 
اصػػػػػػػػػػػطدمت بعػػػػػػػػػػػػدة عقبػػػػػػػػػػػػات كػػػػػػػػػػػػ ختالؼ كجيػػػػػػػػػػػػات النظػػػػػػػػػػػر االقتصػػػػػػػػػػػػادية لػػػػػػػػػػػػدل الػػػػػػػػػػػػدكؿ االع ػػػػػػػػػػػػاء 
)حػػػػػػػػػػرة   مكجيػػػػػػػػػػة   اشػػػػػػػػػػتراكية(   كانعػػػػػػػػػػداـ المسػػػػػػػػػػاكاة اليايػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػي التطػػػػػػػػػػكير ممػػػػػػػػػػا جعػػػػػػػػػػؿ العػػػػػػػػػػػكدة 
 الػػػػػػػػػػى الحريػػػػػػػػػػة التجاريػػػػػػػػػػة كالتبػػػػػػػػػػادؿ امػػػػػػػػػػران مسػػػػػػػػػػتحيالن )عمػػػػػػػػػػى الخصػػػػػػػػػػكص مػػػػػػػػػػ  الكاليػػػػػػػػػػات المتحػػػػػػػػػػدة(
كمعػػػػػػػػػاداة امريكػػػػػػػػػا لنظريػػػػػػػػػة الالتكجػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػدكليال كاعتمػػػػػػػػػاد الػػػػػػػػػبالد الشػػػػػػػػػيكعية عمػػػػػػػػػى نفسػػػػػػػػػيا فػػػػػػػػػي اقامػػػػػػػػػة 
اقتصػػػػػػػػػادىا   كىػػػػػػػػػي اقػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػبالد اشػػػػػػػػػتراكان فػػػػػػػػػي المنظمػػػػػػػػػات المتخصصػػػػػػػػػة كمػػػػػػػػػا قيػػػػػػػػػدت بػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػرارات 

كلقػػػػػػػػػػد ارادت ىييػػػػػػػػػػة االمػػػػػػػػػػـ المتحػػػػػػػػػػدة   ىييػػػػػػػػػػة االمػػػػػػػػػػـ المتحػػػػػػػػػػدة كالمنظمػػػػػػػػػػات الدكليػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػعؼ
تجػػػػػػػػػػػاه الػػػػػػػػػػػدكؿ كذلػػػػػػػػػػػؾ بمعالجػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػاء فػػػػػػػػػػػي الميثػػػػػػػػػػػاؽ بتجديػػػػػػػػػػػد  ات تؤكػػػػػػػػػػػد كرامػػػػػػػػػػػة االنسػػػػػػػػػػػاف

الحريػػػػػػػػػػات االساسػػػػػػػػػػية )فػػػػػػػػػػاالعالف العػػػػػػػػػػالمي لحقػػػػػػػػػػكؽ االنسػػػػػػػػػػاف( الػػػػػػػػػػذم اقربػػػػػػػػػػو الجمعيػػػػػػػػػػة العمكميػػػػػػػػػػة 
ليعمػػػػػػػػػػؽ حػػػػػػػػػػؽ االنسػػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػػي الحيػػػػػػػػػػاة كفػػػػػػػػػػي الحريػػػػػػػػػػة كفػػػػػػػػػػي االمػػػػػػػػػػف  9198مػػػػػػػػػػارس سػػػػػػػػػػنة  91فػػػػػػػػػػي 

ع  كحقػػػػػػػػو فػػػػػػػػي العمػػػػػػػػؿ كفػػػػػػػػي القكميػػػػػػػػة كفػػػػػػػػي الممكيػػػػػػػػة كحقػػػػػػػػو فػػػػػػػػي حريػػػػػػػػة الفكػػػػػػػػر كالعقيػػػػػػػػدة كاالجتمػػػػػػػػا
كفػػػػػػػػػي الراحػػػػػػػػػة كفػػػػػػػػػي ال ػػػػػػػػػماف االجتمػػػػػػػػػاعي كفػػػػػػػػػي التعمػػػػػػػػػيـ اال اف نصػػػػػػػػػكص ىػػػػػػػػػذا االعػػػػػػػػػالف ليسػػػػػػػػػت 
ممزمػػػػػػػػة كػػػػػػػػاـ ىػػػػػػػػك الحػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػي الميثػػػػػػػػاؽ ذلػػػػػػػػؾ اف الػػػػػػػػبالد الشػػػػػػػػيكعية لػػػػػػػػـ تؤيػػػػػػػػده عقػػػػػػػػد االقتػػػػػػػػراع عميػػػػػػػػو 

 (9) العتقادىا انو يعتمد عمى مفيـك ذم صيغة غربية  .

 

 

 

 

 .919  ص 9111المنصكر   القاىرة    شريؼشارع  21لية   مطاب  البالغ   د. ابراىيـ عبده   المنظمات الدك  (9)

 

 



 
 

 

 

 المطمب الثاني : مبادئ وأهداف منظمة العمل الدولية

تعػػػػػػػػػػد منظمػػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػػؿ الدكليػػػػػػػػػػة كيػػػػػػػػػػاف دايػػػػػػػػػػـ تقػػػػػػػػػػـك الدكلػػػػػػػػػػة ب نشػػػػػػػػػػاءه مػػػػػػػػػػف اجػػػػػػػػػػؿ تحقيػػػػػػػػػػؽ اىػػػػػػػػػػداؼ 
 مشتركة لمنظمة العمؿ الدكلية:

تقػػػػػػػػػػكـ منظمػػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػػػؿ الدكليػػػػػػػػػػة منػػػػػػػػػػػذ ت سيسػػػػػػػػػػيا فػػػػػػػػػػػي معالجػػػػػػػػػػة مك ػػػػػػػػػػػكع العمػػػػػػػػػػاؿ الميػػػػػػػػػػػاجريف  -9
ك ػػػػػػػػماف حقػػػػػػػػكقيـ حيػػػػػػػػث اصػػػػػػػػدرت العديػػػػػػػػد مػػػػػػػػف االتفاقيػػػػػػػػات التػػػػػػػػي نصػػػػػػػػت بشػػػػػػػػكؿ مباشػػػػػػػػر فػػػػػػػػي 
معالجػػػػػػػػػػػػػػة بعػػػػػػػػػػػػػػض مفػػػػػػػػػػػػػػردات ىػػػػػػػػػػػػػػذه الحقػػػػػػػػػػػػػػكؽ التػػػػػػػػػػػػػػزاـ الػػػػػػػػػػػػػػدكؿ االع ػػػػػػػػػػػػػػاء بيػػػػػػػػػػػػػػذه االتفاقيػػػػػػػػػػػػػػات 

طػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػدكؿ االع ػػػػػػػػػاء بالمعالجػػػػػػػػػة التشػػػػػػػػػريعية مػػػػػػػػػف اجػػػػػػػػػؿ انقاذىػػػػػػػػػا لكػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػف جانػػػػػػػػػب اخػػػػػػػػػر اع
 الحؽ في تحميؿ ىذه االلتزامات .

تقػػػػػػػػػػـك منظمػػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػػؿ الدكليػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػي اقامػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػي حمايػػػػػػػػػػة حقػػػػػػػػػػكؽ االنسػػػػػػػػػػاف الغػػػػػػػػػػاء العمػػػػػػػػػػؿ  -2
 الجبرم .

تقػػػػػػػـك المنظمػػػػػػػة مػػػػػػػف اجػػػػػػػؿ تحقيػػػػػػػؽ اىػػػػػػػداؼ مشػػػػػػػتركة مػػػػػػػف بػػػػػػػيف ىػػػػػػػذه الػػػػػػػدكؿ قػػػػػػػد تكػػػػػػػكف سياسػػػػػػػية  -1
 اك فتية اك  اقتصادية اك ثقافية.

التػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػتند الييػػػػػػػػػػا  المعػػػػػػػػػػايرتقػػػػػػػػػػـك منظمػػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػػؿ الدكليػػػػػػػػػػة تحػػػػػػػػػػريـ السػػػػػػػػػػخرة ا ػػػػػػػػػػافة الػػػػػػػػػػى  -9
 .(9)افرادىـ كاسرتيـ  المياجريف منظمة العمؿ الدكلية لحماية حقكؽ العماؿ

مػػػػػػػػػػف اجػػػػػػػػػػؿ تحقيػػػػػػػػػػؽ اىػػػػػػػػػػداؼ كمبػػػػػػػػػػادئ منظمػػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػػؿ الدكليػػػػػػػػػػة خصكصػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػى ىييػػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػػؿ 
الػػػػػػػػػذم ظيػػػػػػػػػر لمكجػػػػػػػػػكد مػػػػػػػػػ  نيايػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػرف  الاليػػػػػػػػػؽ عمينػػػػػػػػػا اف نعػػػػػػػػػكد قمػػػػػػػػػيالن لتػػػػػػػػػاري  ىػػػػػػػػػذا المفيػػػػػػػػػكـ

العشػػػػػػػػػػػريف كبدايػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػراف الكاحػػػػػػػػػػػد كالعشػػػػػػػػػػػريف حيػػػػػػػػػػػث اف اىػػػػػػػػػػػداؼ المنظمػػػػػػػػػػػة بقكلػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػؤتمر 
مػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػيف ىػػػػػػػػػػذه االىػػػػػػػػػػداؼ ىػػػػػػػػػػك خمػػػػػػػػػػؽ فرصػػػػػػػػػػة لمنسػػػػػػػػػػاء كالرجػػػػػػػػػػاؿ  9111العمػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػدكلي لعػػػػػػػػػػاـ 

ليحصػػػػػػػػمكا عمػػػػػػػػى عمػػػػػػػػؿ اليػػػػػػػػؽ كمنػػػػػػػػتج كاحػػػػػػػػػد فػػػػػػػػي ظػػػػػػػػركؼ الحريػػػػػػػػة كالمسػػػػػػػػاكاة كالكرامػػػػػػػػة االنسػػػػػػػػػانية 
عتبػػػػػػػػػػر مانػػػػػػػػػػديال اعتبػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػدر االخطػػػػػػػػػػار كىػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػا يتفػػػػػػػػػػؽ تمامػػػػػػػػػػان مػػػػػػػػػػ  دسػػػػػػػػػػتكر كمبػػػػػػػػػػادئ حيػػػػػػػػػث ا

منظمػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػػؿ الدكليػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػي جػػػػػػػػػاءت فػػػػػػػػػػي مسػػػػػػػػػػتيميا انػػػػػػػػػو ال يمكػػػػػػػػػػف تحقيػػػػػػػػػؽ السػػػػػػػػػػالـ كالتطػػػػػػػػػػكر 
 .(2)في العالـ اال بتحقيؽ العدالة االجتماعية 

  الطبعة االكلى   مركز  كأسرتيـ إفرادىـعدناف داكد عبد الشمرم   الحماية الدكلية لحقكؽ العماؿ  المياجريف  (9)
 . 999ـ   ص 2191ىػ /  9911الدراسات العربية لمنشر كالتكزي    مصر 

 . 911  ص 2199مطباعة كالنشر   ال   الطبعة األكلى   دار المؤلؼ لعبد العزيز عبد الرحمف حسيف   ماندي  (2)



 
 

 

 

 المبحث الثاني
 الهيكل التنظيمي لمنظمة العمل الدولية

 

يعتبػػػػػػػػر الييكػػػػػػػػؿ التنظيمػػػػػػػػي لمنظمػػػػػػػػة العمػػػػػػػػؿ الدكليػػػػػػػػة الػػػػػػػػذم ت سػػػػػػػػس بعػػػػػػػػد الحػػػػػػػػرب العالميػػػػػػػػة الثانيػػػػػػػػة 
الػػػػػػػػػػدكلييف كتطػػػػػػػػػػكير العالقػػػػػػػػػػة  كاألمػػػػػػػػػػفبمػػػػػػػػػػدان ممتزمػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي الحفػػػػػػػػػػاظ عمػػػػػػػػػػى السػػػػػػػػػػالـ  19مػػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػػؿ 

بػػػػػػػػػيف االمػػػػػػػػػـ كتعزيػػػػػػػػػز التقػػػػػػػػػدـ االجتمػػػػػػػػػاعي حيػػػػػػػػػث يتكػػػػػػػػػكف عػػػػػػػػػادة مػػػػػػػػػف االنشػػػػػػػػػطة كالميػػػػػػػػػاـ الدكليػػػػػػػػػة 
مميف بالمؤسسػػػػػػػػػػػػة كالقيػػػػػػػػػػػاـ بعمميػػػػػػػػػػػػة االشػػػػػػػػػػػراؼ كالمؤسسػػػػػػػػػػػػة كىػػػػػػػػػػػػك التػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػػتـ تكزيعيػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػيف العػػػػػػػػػػػا

بال ػػػػػػػػػػػركرة مكجػػػػػػػػػػػو بتحقيػػػػػػػػػػػؽ اىػػػػػػػػػػػداؼ المؤسسػػػػػػػػػػػة كالتنظػػػػػػػػػػػيـ كيسػػػػػػػػػػػمح الييكػػػػػػػػػػػؿ التنظيمػػػػػػػػػػػي بتحديػػػػػػػػػػػد 
المسػػػػػػػػػػػػؤكليات لمكظػػػػػػػػػػػػايؼ المختمفػػػػػػػػػػػػة حيػػػػػػػػػػػػث يتكػػػػػػػػػػػػكف الييكػػػػػػػػػػػػؿ التنظيمػػػػػػػػػػػػي لممنظمػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػى ثالثػػػػػػػػػػػػة 

 ىييات رييسية :

 المطمب االكؿ : مؤتمر العمؿ الدكلي.

 ني : مجمس االدارة .المطمب الثا

 المطمب الثالث : مكتب العمؿ الدكلي.

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 المطمب االول : مؤتمر العمل الدولي

يعػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػؤتمر العمػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػدكلي بمثابػػػػػػػػػػة الجمعيػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػة لممنظمػػػػػػػػػػة كىػػػػػػػػػػك ي ػػػػػػػػػػـ ع ػػػػػػػػػػكية دكليػػػػػػػػػػة 
كىػػػػػػػػػػػػذا المػػػػػػػػػػػػؤتمر يشػػػػػػػػػػػػكؿ المحفػػػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػػػدكلي لمنقاشػػػػػػػػػػػػات كالحػػػػػػػػػػػػكارات المتعمقػػػػػػػػػػػػة بمشػػػػػػػػػػػػاكؿ العالميػػػػػػػػػػػػة 
كاالجتماعيػػػػػػػػػػػػة كي ػػػػػػػػػػػػ  معػػػػػػػػػػػػايير االساسػػػػػػػػػػػػية كالمقبكلػػػػػػػػػػػػة لمعمػػػػػػػػػػػػؿ كىػػػػػػػػػػػػك بػػػػػػػػػػػػدكره ينتخػػػػػػػػػػػػب المجمػػػػػػػػػػػػس 

ا المػػػػػػػػػؤتمر يتبنػػػػػػػػػى ميزانيػػػػػػػػػة منظمػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػدكلي الحػػػػػػػػػاكـ لمكتػػػػػػػػػب العمػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػدكلي كمػػػػػػػػػا اف ىػػػػػػػػػذ
مػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػدكؿ االع ػػػػػػػػػاء كبرنػػػػػػػػػامج عمميػػػػػػػػػا لمػػػػػػػػػدة سػػػػػػػػػنتيف كمػػػػػػػػػا تتكػػػػػػػػػكف كػػػػػػػػػؿ دكلػػػػػػػػػة لمػػػػػػػػػؤتمر العمػػػػػػػػػؿ 
الػػػػػػػػػػدكلي مػػػػػػػػػػف اربعػػػػػػػػػػة اع ػػػػػػػػػػاء اثنػػػػػػػػػػاف منيمػػػػػػػػػػا يمػػػػػػػػػػثالف الحككمػػػػػػػػػػة كع ػػػػػػػػػػك كاحػػػػػػػػػػد يمثػػػػػػػػػػؿ العمػػػػػػػػػػاؿ 

   كقػػػػػػػػػػػػػػد دعػػػػػػػػػػػػػػى مجمػػػػػػػػػػػػػػس االدارة كمكتػػػػػػػػػػػػػػب العمػػػػػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػػػػػدكلي الػػػػػػػػػػػػػػى (9)كالربػػػػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػػػػػػكظفيف 
حزيراف/يكنيػػػػػػػػػػػػػك  1االجتمػػػػػػػػػػػػػاع فػػػػػػػػػػػػػي جنيػػػػػػػػػػػػػؼ حيػػػػػػػػػػػػػث عقػػػػػػػػػػػػػدت دكرتػػػػػػػػػػػػػو الخامسػػػػػػػػػػػػػة كالثمػػػػػػػػػػػػػانيف فػػػػػػػػػػػػػي 

 9119حيػػػػػػػػػث يػػػػػػػػػذكر بػػػػػػػػػ ف مػػػػػػػػػؤتمر العمػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػدكلي فػػػػػػػػػي دكرتػػػػػػػػػو الحاديػػػػػػػػػة كالثمػػػػػػػػػانيف عػػػػػػػػػاـ  9119
اف تقػػػػػػػػػػػػػـك منظمػػػػػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػػػػػؿ الدكليػػػػػػػػػػػػػة لمراجعػػػػػػػػػػػػػة االتفاقيػػػػػػػػػػػػػات ككػػػػػػػػػػػػػاالت   خػػػػػػػػػػػػػدمات التكظيػػػػػػػػػػػػػؼ كاف 

بالحاجػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػى حمايػػػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػػػػف  يػػػػػػػػػػػدرؾ اىميػػػػػػػػػػػة المركنػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػير العمػػػػػػػػػػػؿ كاف يػػػػػػػػػػػذكر
التجػػػػػػػػػاكزات كاف يػػػػػػػػػذكر الحاجػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػى  ػػػػػػػػػماف الحػػػػػػػػػؽ فػػػػػػػػػي الحريػػػػػػػػػة النقابيػػػػػػػػػة كتعزيػػػػػػػػػز المفاك ػػػػػػػػػات 
الجامعيػػػػػػػػػػػػػػػػة كالحػػػػػػػػػػػػػػػػكار االجتمػػػػػػػػػػػػػػػػاعي كعناصػػػػػػػػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػػػػػػػػركرية لحسػػػػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػػػػير نظػػػػػػػػػػػػػػػػاـ العالقػػػػػػػػػػػػػػػػات 

كاتفاقيػػػػػػػػػػة الحريػػػػػػػػػػة  9111العمػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػدكلي الجبػػػػػػػػػػرم عػػػػػػػػػػاـ الصػػػػػػػػػػناعية كاف يػػػػػػػػػػذكر ب حكػػػػػػػػػػاـ اتفاقيػػػػػػػػػػة 
كاتفاقيػػػػػػػػػػػة  9119كاتفاقيػػػػػػػػػػة سياسػػػػػػػػػػػة العمالػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػاـ  9198كحمايػػػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػػؽ التنظػػػػػػػػػػػيـ عػػػػػػػػػػػاـ النقابيػػػػػػػػػػة 

كاالحكػػػػػػػػػػػػػػػاـ المتعمقػػػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػػػالتعييف  9188النيػػػػػػػػػػػػػػػكض بالعمالػػػػػػػػػػػػػػػة كالحمايػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػف البطالػػػػػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػػػػػاـ 
 . (2)كالتكظيؼ 

 

 

فػػػػػػػػػؤاد البطانيػػػػػػػػػػة   منظمػػػػػػػػػػة تبقػػػػػػػػػػى كنظػػػػػػػػػػاـ يرحػػػػػػػػػػؿ   الطبعػػػػػػػػػػة االكلػػػػػػػػػػى   المؤسسػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػة لمنشػػػػػػػػػػر كالتكزيػػػػػػػػػػ      (9)
 . 112  ص 2111بيركت   

بالبشػػػػػػػػػػػر   الطبعػػػػػػػػػػػة الثانيػػػػػػػػػػػة   جامعػػػػػػػػػػػة  رجػػػػػػػػػػػاتمحمػػػػػػػػػػػد يحيػػػػػػػػػػػى مطػػػػػػػػػػػر   الجيػػػػػػػػػػػكد الدكليػػػػػػػػػػػة   فػػػػػػػػػػػي مكافحػػػػػػػػػػػة اال (2)
 . 991  ص 2ـ   ج 2191ىػ /  9919نايؼ لمعـك العربية   الرياض   



 
 

 

 

كقػػػػػػػػػد اعتمػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػؤتمر العمػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػدكلي الػػػػػػػػػذم عقػػػػػػػػػد دكرتػػػػػػػػػو التاسػػػػػػػػػعة كالثمػػػػػػػػػانيف فػػػػػػػػػي جنيػػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػػف 
 2119اقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمة كالصػػػػػػػػػػػػػػػػػػحة كالزراعػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كالتكصػػػػػػػػػػػػػػػػػػية اتف 2119يكنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػك  19-1الفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة 

لالتفاقيػػػػػػػػػػة  ميانمػػػػػػػػػػاركعقػػػػػػػػػػدت لجنػػػػػػػػػػة تطبيػػػػػػػػػػؽ المعػػػػػػػػػػايير لممػػػػػػػػػػؤتمر جمسػػػػػػػػػػتو خاصػػػػػػػػػػة بشػػػػػػػػػػاف تطبيػػػػػػػػػػؽ 
( فػػػػػػػػػػػي دكرتػػػػػػػػػػػو الثامنػػػػػػػػػػػة كالثمػػػػػػػػػػػانيف كاجتمعػػػػػػػػػػػت 21رقػػػػػػػػػػػـ ) 9111السػػػػػػػػػػػخرة لعػػػػػػػػػػػاـ  ب لغػػػػػػػػػػػاءالمتعمقػػػػػػػػػػػة 

تشػػػػػػػػػػػػػػػػػريف  22لجنػػػػػػػػػػػػػػػػػة الجػػػػػػػػػػػػػػػػػزاء المعنيػػػػػػػػػػػػػػػػػة بتطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ االتفاقيػػػػػػػػػػػػػػػػػات كالتكصػػػػػػػػػػػػػػػػػيات فػػػػػػػػػػػػػػػػػي جنيػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ 
العتمػػػػػػػػػػػػاد تقريرىػػػػػػػػػػػػا المقػػػػػػػػػػػػدـ الػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػدكرة  2119كػػػػػػػػػػػػانكف االكؿ/ديسػػػػػػػػػػػػمبر  9الثػػػػػػػػػػػػاني/نكفمبر الػػػػػػػػػػػػى 

مػػػػػػػػػػف دسػػػػػػػػػػتكر  29المػػػػػػػػػػادة كقػػػػػػػػػػدمت شػػػػػػػػػػكاكم بمكجػػػػػػػػػػب  2112التسػػػػػػػػػػعيف بمػػػػػػػػػػؤتمر العمػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػدكلي 
منظمػػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػػؿ الدكليػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػدعى عػػػػػػػػػػدـ تقييػػػػػػػػػػد اكػػػػػػػػػػكادكر كشػػػػػػػػػػيمي باتفاقيػػػػػػػػػػة التمييػػػػػػػػػػز فػػػػػػػػػػي العمالػػػػػػػػػػة 

كعػػػػػػػػػػدـ تقييػػػػػػػػػػد المكسػػػػػػػػػػيؾ االتفاقيػػػػػػػػػػة المتعمقػػػػػػػػػػة بالشػػػػػػػػػػعكب االصػػػػػػػػػػمية كالقبيمػػػػػػػػػػة  9118كالميػػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػػاـ 
رة كعػػػػػػػػػػدـ تقييػػػػػػػػػػد غكاتيمػػػػػػػػػػاال باتفاقيػػػػػػػػػػة المشػػػػػػػػػػاكرات الثالثػػػػػػػػػػة معػػػػػػػػػػايير العمػػػػػػػػػػاؿ الدكليػػػػػػػػػػة كمجمػػػػػػػػػػس االدا

كقػػػػػػػػػػد قػػػػػػػػػػدر منظمػػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػػؿ الدكليػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػؤتمر العمػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػدكلي لمػػػػػػػػػػدكرة  (9)كالمكتػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػدكلي 
( مميػػػػػػػػػػػػػػكف 2,9مميػػػػػػػػػػػػػػكف شػػػػػػػػػػػػػػخص فػػػػػػػػػػػػػػي العمػػػػػػػػػػػػػػاؿ الجبػػػػػػػػػػػػػػرم ) 92اف ىنػػػػػػػػػػػػػػاؾ  2192( فػػػػػػػػػػػػػػي 919)

  حية االتجار بالبشر .

 

 

 

 

 

 

 

المتحػػػػػػػػػػػػػدة      نيكيػػػػػػػػػػػػػكرؾ   مسػػػػػػػػػػػػػجمة االمػػػػػػػػػػػػػـ 2119   االمػػػػػػػػػػػػػـ المتحػػػػػػػػػػػػػدة الحكليػػػػػػػػػػػػػة القانكنيػػػػػػػػػػػػػة لالمػػػػػػػػػػػػػـ المتحػػػػػػػػػػػػػدة (9)
 .919  ص 2112

 



 
 

 

 

 المطمب الثاني : مجمس االدارة

يعػػػػػػػػػػد مجمػػػػػػػػػػي االدارة التػػػػػػػػػػاب  لمنظمػػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػػؿ الدكليػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػي انعقػػػػػػػػػػدت فػػػػػػػػػػي جنيػػػػػػػػػػؼ الػػػػػػػػػػى اعتمػػػػػػػػػػاد 
عيػػػػػػػػػد حقػػػػػػػػػكؽ الطفػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػي االسػػػػػػػػػالـ كيػػػػػػػػػنص عيػػػػػػػػػد حقػػػػػػػػػكؽ الطفػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػي االسػػػػػػػػػالـ الصػػػػػػػػػادر مػػػػػػػػػف 

ينطػػػػػػػػػػػػػكم كنصػػػػػػػػػػػػػت ال يمػػػػػػػػػػػػػارس الطفػػػػػػػػػػػػػؿ اب عمػػػػػػػػػػػػػؿ  9129منظمػػػػػػػػػػػػػة التعػػػػػػػػػػػػػاكف االسػػػػػػػػػػػػػالمي عػػػػػػػػػػػػػاـ 
عمػػػػػػػػػػػػى اخطػػػػػػػػػػػػاره اك يعطػػػػػػػػػػػػؿ تربيتػػػػػػػػػػػػو اك تعميمػػػػػػػػػػػػو اك اف يكػػػػػػػػػػػػكف عمػػػػػػػػػػػػى حسػػػػػػػػػػػػاب صػػػػػػػػػػػػحتو اك نمػػػػػػػػػػػػكه 
البػػػػػػػػػػدني كالركحػػػػػػػػػػي كت ػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػكانيف الداخميػػػػػػػػػػة بكػػػػػػػػػػؿ كاحػػػػػػػػػػدة حػػػػػػػػػػد ادنػػػػػػػػػػي لسػػػػػػػػػػف العمػػػػػػػػػػؿ كسػػػػػػػػػػاعاتو 

  حيػػػػػػػػػػث يالحػػػػػػػػػػظ اجمػػػػػػػػػػاع الشػػػػػػػػػػريعة االسػػػػػػػػػػالمية  (9)كشػػػػػػػػػػركطو كتفػػػػػػػػػػرض عقكبػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػى المخػػػػػػػػػػالفيف 
االقميميػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػى اعتنػػػػػػػػػػاء الطفػػػػػػػػػػؿ العامػػػػػػػػػػؿ عنايػػػػػػػػػػة خاصػػػػػػػػػػة كنظػػػػػػػػػػاـ السػػػػػػػػػػعكدم كمكاثيػػػػػػػػػػؽ الدكليػػػػػػػػػػة 

مػػػػػػػػف قبػػػػػػػػؿ اربػػػػػػػػاب العمػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػف جيػػػػػػػػة ككػػػػػػػػكف  بػػػػػػػػالنظر لك ػػػػػػػػعو العمػػػػػػػػرم كلككنػػػػػػػػو محػػػػػػػػالن لالشػػػػػػػػغاؿ
العمػػػػػػػاؿ يفػػػػػػػكت عميػػػػػػػو فرصػػػػػػػة التعمػػػػػػػيـ مػػػػػػػف جيػػػػػػػة ثانيػػػػػػػة حيػػػػػػػث يػػػػػػػذىب الطفػػػػػػػؿ الػػػػػػػى العمػػػػػػػؿ بسػػػػػػػبب 

ؿ مػػػػػػػػػف فقػػػػػػػػػره كتفككػػػػػػػػػو االسػػػػػػػػػرم مػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػد يعر ػػػػػػػػػو لالنحػػػػػػػػػراؼ حيػػػػػػػػػث يكػػػػػػػػػكف العمػػػػػػػػػاؿ لمطفػػػػػػػػػؿ اف ػػػػػػػػػ
لجػػػػػػػػػػكءه لمسػػػػػػػػػػرقة كلتػػػػػػػػػػ ميف حاجتػػػػػػػػػػو الشخصػػػػػػػػػػية كاالسػػػػػػػػػػرية كيحػػػػػػػػػػص الطفػػػػػػػػػػؿ اثنػػػػػػػػػػاء العمػػػػػػػػػػاؿ عمػػػػػػػػػػى 

  كيعػػػػػػػػػػػػػد مجمػػػػػػػػػػػػػس االدارة بمثابػػػػػػػػػػػػػة المجمػػػػػػػػػػػػػس التنفيػػػػػػػػػػػػػذم  (2)خبػػػػػػػػػػػػػرة اجتماعيػػػػػػػػػػػػػة كمينيػػػػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػػػػركرية 
 لممنظمة كىك يقكد عمؿ المنظمة خالؿ الفترات التي تق  بيف انعقا المؤتمرات .

اقيػػػػػػػػػػػات الدكليػػػػػػػػػػػة اعتمػػػػػػػػػػػاد تشػػػػػػػػػػػريعات مممكسػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي كاتخػػػػػػػػػػػذت بعػػػػػػػػػػػض الػػػػػػػػػػػدكؿ الػػػػػػػػػػػى جانػػػػػػػػػػػب االتف
مجػػػػػػػػػاؿ السياسػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػة لمػػػػػػػػػنح العمػػػػػػػػػؿ القسػػػػػػػػػرم  كذلػػػػػػػػػؾ بصػػػػػػػػػكرة رييسػػػػػػػػػية  ػػػػػػػػػمف سػػػػػػػػػياؽ تجػػػػػػػػػريـ 
 داالتجػػػػػػػػػار بالبشػػػػػػػػػر اذا تػػػػػػػػػؾ باالفعػػػػػػػػػاؿ كالكسػػػػػػػػػايؿ المنصػػػػػػػػػكص عمييػػػػػػػػػا كعمػػػػػػػػػدت الػػػػػػػػػدكؿ الػػػػػػػػػى ازديػػػػػػػػػا

ة المنظمػػػػػػػػػػػػػة لصػػػػػػػػػػػػػالح مػػػػػػػػػػػػػكظفي اعمػػػػػػػػػػػػػاؿ القػػػػػػػػػػػػػانكف كمػػػػػػػػػػػػػكظفي اليجػػػػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػػػػدد الػػػػػػػػػػػػػدكرات التدريبيػػػػػػػػػػػػػة 
 . (1)لتمكينيـ مف تحديد ظركؼ اشغالؿ العماؿ كالعمؿ القسرم 

 

عبػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػادر الشػػػػػػػػػيخمي   حقػػػػػػػػػكؽ الطفػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػريعة االسػػػػػػػػػالمية كالنظػػػػػػػػػاـ السػػػػػػػػػعكدم كالمكاثيػػػػػػػػػؽ الدكليػػػػػػػػػة    (9)
 .289  ص 2191الطبعة االكلى   دار الثقافة لمنشر كالتكزي    

 .119فؤاد بطانية   مصدر سبؽ ذكره   ص (2)
عمػػػػػػػػػكاف الربيعػػػػػػػػػي   حظػػػػػػػػػر االتجػػػػػػػػػار بالبشػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػانكف الػػػػػػػػػدكلي   الطبعػػػػػػػػػة االكلػػػػػػػػػى   مركػػػػػػػػػز ماجػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػاكم  (1)

 .11-12ـ   ص 2191ق/ 9911الدراسات العربية لمنشر كالتكزي    مصر   



 
 

 

 

 المطمب الثالث : مكتب العمل الدولي

تتكػػػػػػػػػػػػػكف المنظمػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػػػؤتمر عػػػػػػػػػػػػػاـ كسػػػػػػػػػػػػػكرتارية عامػػػػػػػػػػػػػة تسػػػػػػػػػػػػػمى مكتػػػػػػػػػػػػػب العمػػػػػػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػػػػػػدكلي 
ك السػػػػػػػمطة العميػػػػػػػا فػػػػػػػي المنظمػػػػػػػة كيجتمػػػػػػػ  مػػػػػػػرة عػػػػػػػاـ فػػػػػػػي مقػػػػػػػر االمانػػػػػػػة العامػػػػػػػة كالمػػػػػػػؤتمر العػػػػػػػاـ ىػػػػػػػ

لجامعػػػػػػػة الػػػػػػػدكؿ العربيػػػػػػػة كيجػػػػػػػكز اف يجتمػػػػػػػ  فػػػػػػػي جػػػػػػػكرة غيػػػػػػػر عاديػػػػػػػة بنػػػػػػػاء عمػػػػػػػى قػػػػػػػرار مػػػػػػػف لجنػػػػػػػة 
الكقايػػػػػػػػة كيجػػػػػػػػكز اف ينعقػػػػػػػػد المػػػػػػػػؤتمر فػػػػػػػػي ايػػػػػػػػة دكلػػػػػػػػة ع ػػػػػػػػك بقػػػػػػػػرار منػػػػػػػػو كيتكػػػػػػػػكف كفػػػػػػػػد كػػػػػػػػؿ دكلػػػػػػػػة 

عػػػػػػػػػػػف الحككمػػػػػػػػػػػة ككاحػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػف اصػػػػػػػػػػػحاب  الػػػػػػػػػػػى المػػػػػػػػػػػؤتمر مػػػػػػػػػػػف اربعػػػػػػػػػػػة منػػػػػػػػػػػدكبيف اثنػػػػػػػػػػػيف منيمػػػػػػػػػػػا
االعمػػػػػػػػػػػاؿ ككاحػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػف العمػػػػػػػػػػػاؿ كيجػػػػػػػػػػػكز اف اصػػػػػػػػػػػاحب المنػػػػػػػػػػػدكبيف معيػػػػػػػػػػػـ عػػػػػػػػػػػدد مناسػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػف 
المتشػػػػػػػػػػػاكريف . يعػػػػػػػػػػػد مكتػػػػػػػػػػػب العمػػػػػػػػػػػؿ الدكليػػػػػػػػػػػة بمثابػػػػػػػػػػػة االمانػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػة لممنظمػػػػػػػػػػػة كي ػػػػػػػػػػػـ عػػػػػػػػػػػدد 

فػػػػػػػػي مختمػػػػػػػػؼ انحػػػػػػػػاء العػػػػػػػػالـ كيقػػػػػػػػكـ بعممػػػػػػػػو  كيعشػػػػػػػػافكبيػػػػػػػػر مػػػػػػػػف المػػػػػػػػكظفيف الػػػػػػػػدايمييف كلػػػػػػػػو فػػػػػػػػركع 
مػػػػػػػػػػدير عػػػػػػػػػػاـ يعينػػػػػػػػػػو اليييػػػػػػػػػػة االداريػػػػػػػػػػة كاف عػػػػػػػػػػدد مػػػػػػػػػػف المجػػػػػػػػػػاف الصػػػػػػػػػػناعية التابعػػػػػػػػػػة تحػػػػػػػػػػت رياسػػػػػػػػػػة 

لمنظمػػػػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػػػػؿ الدكليػػػػػػػػػػػػة تتفػػػػػػػػػػػػاكت فػػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػػؿ المشػػػػػػػػػػػػكالت االجتماعيػػػػػػػػػػػػة كاالقتصػػػػػػػػػػػػادية تتعمػػػػػػػػػػػػؽ 
منظمػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػؿ الدكليػػػػػػػػػة كمنظمػػػػػػػػػة  ألىميػػػػػػػػػة  نظػػػػػػػػػر  (9)بصػػػػػػػػػناعات فػػػػػػػػػي بعػػػػػػػػػض الفػػػػػػػػػركع االخػػػػػػػػػرل 

منظمػػػػػػػػػػة كالحريػػػػػػػػػػات حيػػػػػػػػػػث اصػػػػػػػػػػدرت دكليػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي نفػػػػػػػػػػس الكقػػػػػػػػػػت اىميتيػػػػػػػػػػا الكبيػػػػػػػػػػرة فػػػػػػػػػػي الحقػػػػػػػػػػكؽ 
حيػػػػػػػػػػػػث  9191( لسػػػػػػػػػػػػنة 18االتفاقيػػػػػػػػػػػػة رقػػػػػػػػػػػػـ ) 9198( لسػػػػػػػػػػػػنة 82العمػػػػػػػػػػػػؿ الدكليػػػػػػػػػػػػة اتفاقيػػػػػػػػػػػػة رقػػػػػػػػػػػػـ )

االتفاقيػػػػػػػػة فػػػػػػػػي مادتيػػػػػػػػا الثانيػػػػػػػػة حػػػػػػػػؽ العمػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػي تكػػػػػػػػكيف  ىػػػػػػػػاتيفمنظمػػػػػػػػة العمػػػػػػػػؿ الدكليػػػػػػػػة اقترنػػػػػػػػت 
 المنظمػػػػػػػػػػػات عػػػػػػػػػػػدـ اسػػػػػػػػػػػتثاء فنػػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػػػامميف حػػػػػػػػػػػؽ العمػػػػػػػػػػػاؿ كاربػػػػػػػػػػػاب العمػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػي تاسػػػػػػػػػػػيس

 . (2)التنظيمات التي يختاركىا بحرية 

 

 

 

محسػػػػػػػػػف افكيسػػػػػػػػػريف   قػػػػػػػػػانكف المنظمػػػػػػػػػات الدكليػػػػػػػػػة النظريػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػة لالمػػػػػػػػػـ المتحػػػػػػػػػدة فػػػػػػػػػي منظمػػػػػػػػػات الككػػػػػػػػػاالت  (9)
 . 119  ص 2191الدكلية   الطبعة االكلى   دار الني ة العربية لمنشر كالتكزي    

القػػػػػػػػػػػػانكني لمحريػػػػػػػػػػػػة النقابيػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػيف الحريػػػػػػػػػػػػة كالتقييػػػػػػػػػػػػد   الطبعػػػػػػػػػػػػة  محمػػػػػػػػػػػػد ابػػػػػػػػػػػػراىيـ خيػػػػػػػػػػػػرم الككيػػػػػػػػػػػػؿ   االطػػػػػػػػػػػػار (2)
 . 921ـ   ص 2191ق/ 9911االكلى   مركز الدراسات العربية لمنشر كالتكزي    



 
 

 

 

 المبحث الثالث
 دور المرأة وحقها في العمل

 

اف النظػػػػػػػػػػػرة العامػػػػػػػػػػػة لممجتمػػػػػػػػػػػ  االنسػػػػػػػػػػػاني تكشػػػػػػػػػػػؼ لنػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػف اف مجتمػػػػػػػػػػػ  االلفيػػػػػػػػػػػة الثالثػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػك 
لسػػػػػػػػػري  كاننػػػػػػػػػا كعػػػػػػػػػرب امػػػػػػػػػاـ تحػػػػػػػػػديات كبيػػػػػػػػػرة باال ػػػػػػػػػافة الػػػػػػػػػى اف اليػػػػػػػػػكة كبيػػػػػػػػػرة مجتمػػػػػػػػػ  التغييػػػػػػػػػر ا

بينػػػػػػػا كبػػػػػػػيف المجتمعػػػػػػػات المتقدمػػػػػػػة كلكػػػػػػػي نػػػػػػػردـ ىػػػػػػػذه اليػػػػػػػكة كتجابػػػػػػػو تمػػػػػػػؾ التحػػػػػػػديات البػػػػػػػد لنػػػػػػػا مػػػػػػػف 
اعػػػػػػػػػادة النظػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػبعض القػػػػػػػػػيـ كالمفػػػػػػػػػاىيـ الخاظيػػػػػػػػػة المتعمقػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػدكر المػػػػػػػػػرأة فػػػػػػػػػي التنميػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػاممة 

اـ خارجػػػػػػػػػػو كقػػػػػػػػػػد تعر ػػػػػػػػػػت المػػػػػػػػػػرأة الػػػػػػػػػػى معكقػػػػػػػػػػات  سػػػػػػػػػػكاء عمػػػػػػػػػػى صػػػػػػػػػػعيد عمميػػػػػػػػػػا داخػػػػػػػػػػؿ المنػػػػػػػػػػزؿ
اينػػػػػػػػاء قياميػػػػػػػػا بعمميػػػػػػػػا كفػػػػػػػػي طريقيػػػػػػػػا اليػػػػػػػػو كابػػػػػػػػراز الظػػػػػػػػكاىر السػػػػػػػػمبية التػػػػػػػػي التػػػػػػػػزاؿ تعيػػػػػػػػؽ عمميػػػػػػػػة 
تقػػػػػػػػدـ المػػػػػػػػرأة العاممػػػػػػػػة كاالثػػػػػػػػار السػػػػػػػػمبية لخػػػػػػػػركج المػػػػػػػػرأة الػػػػػػػػى العمػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػى اطفاليػػػػػػػػا كعمػػػػػػػػى زكجيػػػػػػػػا 

النفسػػػػػػػػػػػية كاالجتماعيػػػػػػػػػػػة كعمػػػػػػػػػػػى المػػػػػػػػػػػرأة نفسػػػػػػػػػػػيا كمػػػػػػػػػػػدل كعييػػػػػػػػػػػا لحقكقيػػػػػػػػػػػا كق ػػػػػػػػػػػاياىا كال ػػػػػػػػػػػغكط 
كالحػػػػػػػػكادث التػػػػػػػػي تتعػػػػػػػػرض ليػػػػػػػػا اثنػػػػػػػػاء العمػػػػػػػػؿ كالػػػػػػػػى اشػػػػػػػػكاؿ التمييػػػػػػػػز الجػػػػػػػػنس فػػػػػػػػي العمػػػػػػػػؿ كعػػػػػػػػدـ 
امتالكيػػػػػػػػػػػا لقرارىػػػػػػػػػػػا كتبعتيػػػػػػػػػػػا لمرجػػػػػػػػػػػؿ كنظػػػػػػػػػػػرة التخمػػػػػػػػػػػؼ كجمػػػػػػػػػػػكد االنظمػػػػػػػػػػػة المكجيػػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػػد المػػػػػػػػػػػرأة 

 العاممة مف صاحب العمؿ كاالسرة كالمجتم  كينقسـ دكر المرأة بدكره الى قسميف:

 االكؿ : دكر المرأة في المجتم  كالتطكر التاريخي.المطمب 

سياميا في االنتاج.المطمب الثاني : دكر المرأة في العمؿ   كا 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 المطمب االول : دور المرأة في المجتمع والتطور التاريخي

لقػػػد كػػػػاف االسػػػالـ ىػػػػك الفصػػػػؿ فػػػي ق ػػػػية المػػػرأة كتقييميػػػػا كتحديػػػػد مكقعيػػػا مػػػػف سػػػمـ الحيػػػػاة االجتماعيػػػػة 
ض جميػػػػ  االقػػػػكاؿ المحر ػػػػة التػػػػي التتماشػػػػى كطبيعػػػػة المػػػػرأة فكشػػػػؼ عػػػػف السػػػػر المػػػػكدع فػػػػي ىػػػػذا فػػػػرف

الكػػػػػايف )المػػػػػرأة( اال كىػػػػػك العاطفػػػػػة التػػػػػي تعػػػػػد مػػػػػادة بنػػػػػاء االسػػػػػرة فػػػػػرفض االقػػػػػكاؿ التػػػػػي شػػػػػرقت كغربػػػػػت 
بغيػػػػر ىػػػػدل كىػػػػي تحػػػػاكؿ تفسػػػػير دكر المػػػػرأة كحقيقػػػػة انتسػػػػابيا الػػػػى ركػػػػب الحيػػػػاة ألنيػػػػا فشػػػػمت فػػػػي بيػػػػاف 

ية المػػػػرأة كعالقتيػػػػا بالرجػػػػؿ كماليػػػػا كمػػػػا عمييػػػػا مػػػػف حقػػػػكؽ ككاجبػػػػات كدكرىػػػػا الػػػػكاقعي فػػػػي عجمػػػػة انسػػػػان
البنػػػػػاء االجتمػػػػػاعي امػػػػػا فيمػػػػػا يتعمػػػػػؽ بالعمػػػػػؿ فمكػػػػػؿ شػػػػػخص اسػػػػػتعداده كطبيعتػػػػػو الخاصػػػػػة بػػػػػو كتككينػػػػػو 
الفطػػػػرم كالنفسػػػػي كال ينبغػػػػي لػػػػو اف يخػػػػالؼ اتجاىػػػػو الطبيعػػػػي فػػػػي داخػػػػؿ االنسػػػػاف نفسػػػػو فكػػػػؿ جػػػػزء فيػػػػو 

مػػػػػؿ كفايػػػػػدة معينػػػػػة فتقسػػػػػيـ العمػػػػػؿ لػػػػػيس امػػػػػرأ غريبػػػػػان عمػػػػػى المسػػػػػتكل الفػػػػػرد كالمجتمػػػػػ  بػػػػػؿ حتػػػػػى معػػػػػد لع
الػػػػدكؿ فتكزيػػػػ  الميػػػػاـ بػػػػيف الرجػػػػؿ كالمػػػػرأة ال يقػػػػكـ عمػػػػى اسػػػػا تسػػػػخيران احػػػػدىما لالخػػػػر بػػػػؿ عمػػػػى اسػػػػاس 
تقسػػػػيـ العمػػػػؿ كاعطػػػػاء لكػػػػؿ منيمػػػػا نػػػػكع الميمػػػػة التػػػػي تنسػػػػجـ مػػػػ  فطرتػػػػو كمزاجػػػػو كفسػػػػمجتو   فمػػػػـ يقػػػػؿ 

ـ اف كظيفػػػػػػة المػػػػػػرأة ىػػػػػػي االنجػػػػػػاب ك االمكمػػػػػػة فحسػػػػػػب بػػػػػػؿ جعمػػػػػػو احػػػػػػد كظايفيػػػػػػا كىػػػػػػؿ ىػػػػػػذه االسػػػػػػال
 . (9)الميمة ىي باالمر اليسير 

( شػػػػخص فػػػػي المنتػػػػدل العػػػػالمي لميييػػػػات االىميػػػػة لممػػػػرأة الػػػػذم انعقػػػػد فػػػػي المكػػػػاف ذاتػػػػو كفػػػػي 11,111)
تمييػػػػػز  ػػػػػد الفتيػػػػػاف الفتػػػػػرة ذاتيػػػػػا  كقػػػػػد اشػػػػػار االعػػػػػالـ العػػػػػالمي الصػػػػػادر عنػػػػػو الػػػػػى مختمػػػػػؼ اشػػػػػكاؿ ال

الػػػػػػػدكلي اف يبمغيػػػػػػػا فػػػػػػػي ىػػػػػػػذا الصػػػػػػػدد ك ػػػػػػػماف رفػػػػػػػ   كالنسػػػػػػػاء كحػػػػػػػدد اىػػػػػػػدافان اساسػػػػػػػية عمػػػػػػػى المجتمػػػػػػػ 
مسػػػػػػػتكل المػػػػػػػرأة كتعزيػػػػػػػز المكاسػػػػػػػب التػػػػػػػي حققتيػػػػػػػا ف كػػػػػػػد مجػػػػػػػددان عمػػػػػػػى  ػػػػػػػركرة حمايػػػػػػػة حقػػػػػػػكؽ المػػػػػػػرأة 
ى باعتبارىػػػػػػػا جػػػػػػػزء ال يتجػػػػػػػزأ مػػػػػػػف حقػػػػػػػكؽ االنسػػػػػػػاف كازالػػػػػػػة كافػػػػػػػة اشػػػػػػػكاؿ التمييػػػػػػػز  ػػػػػػػدىا كالعمػػػػػػػؿ عمػػػػػػػ

مكافحػػػػػػة فقرىػػػػػػا كازالػػػػػػة كافػػػػػػة العقبػػػػػػات التػػػػػػي تحػػػػػػكؿ دكف مشػػػػػػاركتيا الكاممػػػػػػة فػػػػػػي الحيػػػػػػاة العامػػػػػػة كفػػػػػػي 
مكاقػػػػػػ  اتخػػػػػػاذ القػػػػػػرار عمػػػػػػى كافػػػػػػة المسػػػػػػتكيات كمكافحػػػػػػة لكػػػػػػؿ اشػػػػػػكاؿ العنػػػػػػؼ الممارسػػػػػػة  ػػػػػػدىا كرفػػػػػػ  
مسػػػػػػػػتكل الخػػػػػػػػدمات التعميميػػػػػػػػة كالصػػػػػػػػحية المقدمػػػػػػػػة ليػػػػػػػػا كتمكينيػػػػػػػػا مػػػػػػػػف الحصػػػػػػػػكؿ عمػػػػػػػػى االسػػػػػػػػتقالؿ 

 . (2)الكصكؿ الى المصادر االقتصادية كالمساىمة في عمميات االنتاج االقتصادم ك 

 .81-82ـ   ص 2191ق/ 9911كزارة التربية   القراف الكريـ كالتربية االسالمية   الطبعة االكلى   بغداد    (9)
   9119لمطباعػػة كالنشػر   مصػػر    رفيعػة سػػميـ محمػكد   المػػرأة كمشػكالت الحا ػػر كتحػديات المسػػتقبؿ   دار االمػيف (2)
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فيػػػػذه ىػػػػي مكانػػػػة المػػػػرأة الرفيعػػػػة التػػػػي جعميػػػػا االسػػػػالـ لممػػػػرأة فػػػػالمرأة كالرجػػػػؿ لكػػػػؿ منيمػػػػا لػػػػو دكر كبيػػػػر 
فػػػػي خدمػػػػة المجتمػػػػ  بكصػػػػفو انسػػػػانان كا سػػػػالـ يسػػػػعى لصػػػػيانة المػػػػرأة كحفػػػػظ حقكقيػػػػا ككرامتيػػػػا فنبػػػػذ بػػػػيف 

تسػػػػيـ مػػػػف خاللػػػػو فػػػػي بنػػػػاء المجتمػػػػ  كتقدمػػػػو فعمينػػػػا اف  الحنػػػػيف كالتمسػػػػؾ بػػػػ  يكػػػػكف لممػػػػرأة دكر ممتػػػػاز
 .(9)ندرؾ حقيقة االغراض الدنيية الساعية لمنيؿ مف كرامة المرأة كعفتيا بدعكل التقدـ كالح ارة

بػػػػػذلت كػػػػػؿ الجيػػػػػكد الدكليػػػػػة لمفػػػػػت النظػػػػػر النظػػػػػر الػػػػػى  ػػػػػركرة تحسػػػػػيف اك ػػػػػاع النسػػػػػاء كازالػػػػػة العقبػػػػػات 
عمػػػػػػى  ػػػػػػركرة مػػػػػػنحيف فرصػػػػػػان متكافيػػػػػػة مػػػػػػ  الرجػػػػػػاؿ فػػػػػػي  التػػػػػػي تعتر ػػػػػػيف كتمنػػػػػػ  تقػػػػػػدميف كلمتاكيػػػػػػد

مختمػػػػػػػػؼ المجػػػػػػػػاالت التعميميػػػػػػػػة كاالقتصػػػػػػػػادية كاالجتماعيػػػػػػػػة كالسياسػػػػػػػػية كالثقافيػػػػػػػػة ك ػػػػػػػػماف اك مػػػػػػػػاجيف 
التػػػػػػػاـ فػػػػػػػي كافػػػػػػػة الجيػػػػػػػكد التنمكيػػػػػػػة لػػػػػػػبالىف كافسػػػػػػػاح المجػػػػػػػاؿ امػػػػػػػاميف لممشػػػػػػػاركة فػػػػػػػي عمميػػػػػػػة رسػػػػػػػـ 

دكليػػػػػة بشػػػػػ ف المػػػػػرأة كالتنميػػػػػة اسػػػػػيامان كبيػػػػػران فػػػػػي السياسػػػػػيات كاتخػػػػػاذ القػػػػػرارات كقػػػػػد اسػػػػػيمت المػػػػػؤتمرات ال
زيػػػػادة كعػػػػي المجتمػػػػػ  العػػػػالمي بق ػػػػػايا التفػػػػاكت بػػػػػيف الجنسػػػػيف كحػػػػدث قػػػػػدر كبيػػػػر مػػػػػف االسػػػػتثمار فػػػػػي 
تعمػػػػػيـ المػػػػػػرأة فػػػػػػي العقػػػػػػديف االخيػػػػػريف   ك ػػػػػػافت التفاكتػػػػػػات بػػػػػػيف الجنسػػػػػيف فػػػػػػي مجػػػػػػاؿ معرفػػػػػػة القػػػػػػراءة 

ءة كالكتابػػػػػػة بػػػػػػيف النسػػػػػػاء بشػػػػػػكؿ ممحػػػػػػكظ كمػػػػػػا نجحػػػػػػت كالكتابػػػػػػة بػػػػػػيف البػػػػػػالغيف كزاد معػػػػػػدؿ معرفػػػػػػة القػػػػػػرا
عػػػػدة بمػػػػداف كمنػػػػاطؽ ناميػػػػة فػػػػي بنػػػػاء القػػػػدرات البشػػػػرية االساسػػػػية لكػػػػؿ مػػػػف المػػػػرأة كالرجػػػػؿ بػػػػدكف تفػػػػاكت 

كتمكنػػػػػت عػػػػػدة  كبيػػػػػر بػػػػػيف الجنسػػػػػيف مثػػػػػؿ ىكنػػػػػغ ككنػػػػػغ كجػػػػػزر البيامػػػػػا كسػػػػػنغافكرة كاركرغػػػػػكام كتايالنػػػػػد
% مثػػػػػؿ زمبػػػػػابكم 91تابػػػػػة بػػػػػيف االنػػػػػاث الػػػػػى اكثػػػػػر مػػػػػف دكؿ فقيػػػػػرة مػػػػػف اف ترتفػػػػػ  معػػػػػدالت القػػػػػراءة كالك

كسػػػػػيرالنكا كذلػػػػػؾ بمػػػػػكارد محػػػػػدكدة كلكػػػػػف التػػػػػزاـ سياسػػػػػي قػػػػػكم ىػػػػػذا االلتػػػػػزاـ جعػػػػػؿ البمػػػػػداف التػػػػػي تطبػػػػػؽ 
النمػػػػػػػاذج االشػػػػػػػتراكية تسػػػػػػػتخدـ التعيبػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػة كالسياسػػػػػػػية لتحقيػػػػػػػؽ تقػػػػػػػدمان سػػػػػػػريعان كمتعػػػػػػػادالن فػػػػػػػي 

الفػػػػػػرص المتاحػػػػػة امػػػػػػاـ النسػػػػػاء كالجػػػػػػدير بالػػػػػذكر اف تحقيػػػػػػؽ التعمػػػػػيـ كالصػػػػػػحة لمرجػػػػػؿ كالمػػػػػػرأة كلتكسػػػػػي  
نػػػػػكع مػػػػػف التحسػػػػػيف فػػػػػي حيػػػػػاة المػػػػػرأة ال يػػػػػرتبط بال ػػػػػركرة بارتفػػػػػاع النمػػػػػك االقتصػػػػػادم كاليتكقػػػػػؼ عمػػػػػى 
ارتفػػػػػػاع الػػػػػػدخؿ كالمقارنػػػػػػة بػػػػػػيف الػػػػػػدكؿ تبػػػػػػيف اف ازالػػػػػػة التفػػػػػػاكت بػػػػػػيف الجنسػػػػػػيف ال تتكقػػػػػػؼ عمػػػػػػى كجػػػػػػكد 

 . (2)اس  دخؿ مرتف  بؿ عمى كجكد التزاـ سياسي ر 

 

 .81كزارة التربية   مصدر سبؽ ذكره   ص (9)
مػػػػػػػػػريـ سػػػػػػػػػػميـ كاخػػػػػػػػػركف   المػػػػػػػػػػرأة العربيػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػيف ثقػػػػػػػػػػؿ الكاقػػػػػػػػػ  كتطمعػػػػػػػػػػات التحريػػػػػػػػػػر   مركػػػػػػػػػز الدراسػػػػػػػػػػات الكحػػػػػػػػػػدة  (2)

 .12  ص 9111العربية   بيركت   



 
 

 

 

سهامهاالمطمب الثاني : دور المرأة في العمل   اإلنتاجفي  وا 

المػػػػػػػػػػرأة تشػػػػػػػػػػكؿ نصػػػػػػػػػػؼ المجتمػػػػػػػػػػ  ليػػػػػػػػػػا دكرىػػػػػػػػػػا الفعػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػي الحيػػػػػػػػػػاة كالسػػػػػػػػػػيما فػػػػػػػػػػي المجػػػػػػػػػػاالت  اف
التربكيػػػػػػػػػػػػػة كاالجتماعيػػػػػػػػػػػػػة كاالقتصػػػػػػػػػػػػػادية فعمػػػػػػػػػػػػػى المسػػػػػػػػػػػػػتكييف التربػػػػػػػػػػػػػكم كاالجتمػػػػػػػػػػػػػاعي تقػػػػػػػػػػػػػـك المػػػػػػػػػػػػػرأة 
بتربيػػػػػػػػػػػػة االجيػػػػػػػػػػػػاؿ كيقػػػػػػػػػػػػؼ الػػػػػػػػػػػػديف االسػػػػػػػػػػػػالمي بكجػػػػػػػػػػػػػو خػػػػػػػػػػػػاص كاالديػػػػػػػػػػػػاف بكجػػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػػاـ مكقػػػػػػػػػػػػػؼ 

بمكانتيػػػػػػػػػا   امػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػى المسػػػػػػػػػتكل االقتصػػػػػػػػػادم فتسػػػػػػػػػيـ االعتػػػػػػػػػزاز كالتقػػػػػػػػػدير لرسػػػػػػػػػالة المػػػػػػػػػرأة كاشػػػػػػػػػاد 
المػػػػػػػػرأة الريفيػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي المجػػػػػػػػػاؿ الزراعػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػدكر رييسػػػػػػػػػي كفعػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػي زراعػػػػػػػػػة االرض بالتعػػػػػػػػػاكف مػػػػػػػػػ  
افػػػػػػػػػراد اسػػػػػػػػػرتيا ف ػػػػػػػػػالن عػػػػػػػػػف رعايتيػػػػػػػػػا لتربيػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػدم مػػػػػػػػػف الحيكانػػػػػػػػػات كاالبقػػػػػػػػػار كالػػػػػػػػػدكاجف كفػػػػػػػػػي 

فقػػػػػػػػػػػد اقتحمػػػػػػػػػػػت المػػػػػػػػػػػرأة المجػػػػػػػػػػػاؿ الصػػػػػػػػػػػناعي كالميػػػػػػػػػػػاديف االخػػػػػػػػػػػرل السياسػػػػػػػػػػػية منيػػػػػػػػػػػا كاالجتماعيػػػػػػػػػػػة 
ميػػػػػػػػػػػاديف العمػػػػػػػػػػػؿ المختمفػػػػػػػػػػػة كتقمػػػػػػػػػػػدت مراكػػػػػػػػػػػز كظيفيػػػػػػػػػػػة مرمكقػػػػػػػػػػػة ف صػػػػػػػػػػػبحت مػػػػػػػػػػػديران عامػػػػػػػػػػػان ككزيػػػػػػػػػػػرأ 
كع ػػػػػػػػػكة فػػػػػػػػػي البرلمػػػػػػػػػاف كبػػػػػػػػػذلؾ نحصػػػػػػػػػؿ ممػػػػػػػػػا تقػػػػػػػػػدـ اف المػػػػػػػػػرأة تحتػػػػػػػػػؿ مكانػػػػػػػػػة عميػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي محػػػػػػػػػيط 
اسػػػػػػػػػػرتيا كفػػػػػػػػػػي محػػػػػػػػػػيط مجتمعيػػػػػػػػػػا كينبغػػػػػػػػػػي اف تجػػػػػػػػػػؿ كتحتػػػػػػػػػػـر كاف يبتعػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػا يسػػػػػػػػػػيء 

عػػػػػػػػػػػػاد كميػػػػػػػػػػػان عػػػػػػػػػػػػف معاممتيػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػالعنؼ كاسػػػػػػػػػػػمكب الكصػػػػػػػػػػػػكؿ الػػػػػػػػػػػػى تحقيػػػػػػػػػػػػؽ الييػػػػػػػػػػػا . كالسػػػػػػػػػػػػيما االبت
 . (9)االىداؼ كمطالب الرجاؿ الذاتية 

كقػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػاركت سػػػػػػػػػكريا كغيرىػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػدكؿ فػػػػػػػػػي العديػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف الجيػػػػػػػػػكد الدكليػػػػػػػػػة فسػػػػػػػػػاىمت فػػػػػػػػػي  
مػػػػػػػػػػؤتمرات المػػػػػػػػػػرأة الدكليػػػػػػػػػػة   كصػػػػػػػػػػادقت عمػػػػػػػػػػى االتفاقيػػػػػػػػػػة الدكليػػػػػػػػػػة كالق ػػػػػػػػػػاء عمػػػػػػػػػػى كافػػػػػػػػػػة اشػػػػػػػػػػكاؿ 

باال ػػػػػػػػػػػافة الػػػػػػػػػػػى الكثيػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػف المنظمػػػػػػػػػػػات كاليييػػػػػػػػػػػات كالحككميػػػػػػػػػػػة كغيػػػػػػػػػػػر التمييػػػػػػػػػػػز  ػػػػػػػػػػػد المػػػػػػػػػػػرأة 
الحككميػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػي تعمػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػى تحقيػػػػػػػػػؽ العدالػػػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػػػة كالكصػػػػػػػػػكؿ الػػػػػػػػػى تمكػػػػػػػػػيف المػػػػػػػػػرأة فػػػػػػػػػي 

فػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػكريا لمكثيػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف الجكانػػػػػػػػػب التػػػػػػػػػي تتعػػػػػػػػػؿ  الخمسػػػػػػػػػيةكافػػػػػػػػػة المجػػػػػػػػػاالت كشػػػػػػػػػمكؿ الخطػػػػػػػػػكط 
لمؤسسػػػػػػػػػػػات الحككميػػػػػػػػػػػة بتمكػػػػػػػػػػػيف المػػػػػػػػػػػرأة مػػػػػػػػػػػف اجػػػػػػػػػػػؿ حصػػػػػػػػػػػكليا عمػػػػػػػػػػػى حقكقيػػػػػػػػػػػا كاممػػػػػػػػػػػة فبػػػػػػػػػػػذلت ا

كغيػػػػػػػػػػر الحككميػػػػػػػػػػة جيػػػػػػػػػػكدان كا ػػػػػػػػػػحة فػػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػػنكات القميمػػػػػػػػػػة الما ػػػػػػػػػػية لتحسػػػػػػػػػػيف اك ػػػػػػػػػػاع المػػػػػػػػػػرأة 
كتعزيػػػػػػػػػز مكانتيػػػػػػػػػا فقػػػػػػػػػد انق ػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػنة االميػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػيف النسػػػػػػػػػاء كارتفعػػػػػػػػػت معػػػػػػػػػدالت التحػػػػػػػػػاؽ االنػػػػػػػػػاث 

 . (2)بمراحؿ التعميـ المختمفة 

ـ    2191ق/9919لطبعػػػة الثامنػػػة   كزارة التربيػػػة د. جػػػالؿ عبػػػد الػػػرزاؽ كاخػػػركف   التربيػػػة الكطنيػػػة كاالجتماعيػػػة   ا (9)
 . 11-19ص

 . 98  ص 2111لمثقافة كالنشر   سكريا    المدلبثينة شعباف   المرأة العربية في القرف العشريف   دار  (2)



 
 

 

 

كتحسػػػػػػػػػػػنت االك ػػػػػػػػػػػاع الصػػػػػػػػػػػحية لممػػػػػػػػػػػرأة فػػػػػػػػػػػ رتف  معػػػػػػػػػػػد العمػػػػػػػػػػػر المتكقػػػػػػػػػػػ  لالنػػػػػػػػػػػاث عنػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػكالدة 
النسػػػػػػػػػػػاء فػػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػػكة ت مشػػػػػػػػػػػاركة داالميػػػػػػػػػػػات كاالطفػػػػػػػػػػػاؿ كازداكانخف ػػػػػػػػػػػت معػػػػػػػػػػػدالت الكفيػػػػػػػػػػػات لػػػػػػػػػػػدل 

العمػػػػػػػػػؿ كتكصػػػػػػػػػمت المػػػػػػػػػرأة السػػػػػػػػػكرية الػػػػػػػػػى تقمػػػػػػػػػد العديػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف المناصػػػػػػػػػب القياديػػػػػػػػػة كاثبتػػػػػػػػػت جػػػػػػػػػدارتيا 
 . (9)فييا 

رغػػػػػػػػـ كػػػػػػػػؿ الجيػػػػػػػػكد التػػػػػػػػي كانػػػػػػػػت تبػػػػػػػػذؿ لتحقيػػػػػػػػؽ تسػػػػػػػػاكم الفػػػػػػػػرص بػػػػػػػػيف المػػػػػػػػرأة كالرجػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػا تػػػػػػػػزاؿ 
يػػػػػػػػزاؿ يتعػػػػػػػػيف عمػػػػػػػػى المػػػػػػػػرأة فػػػػػػػػي كثيػػػػػػػػر الفجػػػػػػػػكات بػػػػػػػػيف الجنسػػػػػػػػيف كبيػػػػػػػػرة فػػػػػػػػي مختمػػػػػػػػؼ المجػػػػػػػػاالت كال

مػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػدكؿ العربيػػػػػػػػػػػػة اف تقطػػػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػػػكطان طػػػػػػػػػػػػكيالن لمحصػػػػػػػػػػػػكؿ عمػػػػػػػػػػػػى حقكقيػػػػػػػػػػػػا فالنسػػػػػػػػػػػػاء يشػػػػػػػػػػػػكمف 
% مػػػػػػػػف فقػػػػػػػػراء العػػػػػػػػالـ كعػػػػػػػػدد النسػػػػػػػػاء االميػػػػػػػػات فػػػػػػػػي العػػػػػػػػالـ يفػػػػػػػػكؽ عػػػػػػػػدد الرجػػػػػػػػاؿ بنسػػػػػػػػبة اثنػػػػػػػػيف 91

% مػػػػػػػػػػف االطفػػػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػػػذم يفتقػػػػػػػػػػركف الػػػػػػػػػػى الحصػػػػػػػػػػكؿ 11الػػػػػػػػػػى كاحػػػػػػػػػػد كتشػػػػػػػػػػكؿ البنػػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػػا نسػػػػػػػػػػبة 
مػػػػػػػػػيـ االساسػػػػػػػػػي ككثيػػػػػػػػػران مػػػػػػػػػا تعمػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػاعات اطػػػػػػػػػكؿ مػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػاعات عمػػػػػػػػػؿ الرجػػػػػػػػػاؿ دكف عمػػػػػػػػػى التع

تقػػػػػػػػػػدير لعمميػػػػػػػػػػا اك اعتػػػػػػػػػػراؼ بػػػػػػػػػػو كتحسػػػػػػػػػػـ خطػػػػػػػػػػر العنػػػػػػػػػػؼ بمختمػػػػػػػػػػؼ اشػػػػػػػػػػكالو عمػػػػػػػػػػى حياتيػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي 
 . (2)العديد مف المجتمعات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .98بثينة شعباف   مصدر سبؽ ذكره   ص (9)
 9-2  ص 9111  نيكيكرؾ    االمـ المتحدة   برنامج االمـ المتحدة االنمايي (2)



 
 

 

 

 الخاتمة

ىػػػػػػػػػذا البحػػػػػػػػػث يثبػػػػػػػػػت اف اليػػػػػػػػػو حمايػػػػػػػػػة حقػػػػػػػػػكؽ العمػػػػػػػػػاؿ عمػػػػػػػػػى المسػػػػػػػػػتكييف الػػػػػػػػػدكلي كاالقميمػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػي 
اليػػػػػػػػة  ػػػػػػػػعيفة جػػػػػػػػدا كمػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػذا فػػػػػػػػاف منظمػػػػػػػػة العمػػػػػػػػؿ الدكليػػػػػػػػة تنجػػػػػػػػز عمػػػػػػػػال ع ػػػػػػػػيما فػػػػػػػػي مجػػػػػػػػاؿ 
رفػػػػػػػػ  الػػػػػػػػكعي لصػػػػػػػػالح حمايػػػػػػػػة حقػػػػػػػػكؽ العمػػػػػػػػاؿ لػػػػػػػػدل كافػػػػػػػػة االطػػػػػػػػراؼ كك ػػػػػػػػ  الخطػػػػػػػػكط العري ػػػػػػػػة 

قػػػػػػػػػػػكانيف العمػػػػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػػػػذه الحقػػػػػػػػػػػكؽ يجػػػػػػػػػػػب عمػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػدكؿ اف نيتػػػػػػػػػػػدم بيػػػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػػػياغة  لحمايػػػػػػػػػػػة
 الكطنية .

كمػػػػػػػػف حسػػػػػػػػف الحػػػػػػػػظ اي ػػػػػػػػا بػػػػػػػػاف مسػػػػػػػػاعي منظمػػػػػػػػة العمػػػػػػػػؿ الدكليػػػػػػػػة لحمايػػػػػػػػة حقػػػػػػػػكؽ العمػػػػػػػػاؿ ىػػػػػػػػي 
ليسػػػػػػػػػت المسػػػػػػػػػاعي الكحيػػػػػػػػػدة عمػػػػػػػػػى السػػػػػػػػػاحة الدكليػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػذا المجػػػػػػػػػاؿ كمػػػػػػػػػا ذكرنػػػػػػػػػا اعػػػػػػػػػاله اذ اف 

عديػػػػػػػػػدة تيػػػػػػػػػتـ بيػػػػػػػػػذا المك ػػػػػػػػػكع كبػػػػػػػػػدرجات متفاكتػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػف الفعاليػػػػػػػػػة  ىنػػػػػػػػػاؾ اطػػػػػػػػػراؼ دكليػػػػػػػػػة كاقميميػػػػػػػػػة
حيػػػػػػػػػث تتسػػػػػػػػػـ اليػػػػػػػػػة بعػػػػػػػػػض ىػػػػػػػػػذه االطػػػػػػػػػراؼ بفعاليػػػػػػػػػة كبيػػػػػػػػػرة كػػػػػػػػػالحقكؽ المعمنػػػػػػػػػة المتعمقػػػػػػػػػة بحقػػػػػػػػػكؽ 
العمػػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػػي االتفاقيػػػػػػػػػػػات االكربيػػػػػػػػػػػة لحقػػػػػػػػػػػكؽ االنسػػػػػػػػػػػاف التػػػػػػػػػػػي تراقػػػػػػػػػػػب تنفيػػػػػػػػػػػذىا محكمػػػػػػػػػػػة خاصػػػػػػػػػػػة 

 تعرؼ باسـ المحكمة االكربية لحقكؽ االنساف .

 بحث الى النتايج التالية :كقد تكصؿ ال

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 االستنتاجات

عقػػػػػػػػػػكد   ترجمػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػي اتفاقيػػػػػػػػػػة  1حققػػػػػػػػػػت المنظمػػػػػػػػػػة العديػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػف االنجػػػػػػػػػػازات المختمفػػػػػػػػػػة عبػػػػػػػػػػر  -9
اتفاقيػػػػػػػػػة بشػػػػػػػػػ ف كافػػػػػػػػػة ق ػػػػػػػػػايا العمػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف تػػػػػػػػػ جير  981العمػػػػػػػػػؿ الدكليػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػي تجػػػػػػػػػاكزت الػػػػػػػػػػ 

االطفػػػػػػػػػػاؿ ك ػػػػػػػػػػماف اجتمػػػػػػػػػػاعي كحريػػػػػػػػػػات نقابيػػػػػػػػػػة كحػػػػػػػػػػكار اجتمػػػػػػػػػػاعي كمسػػػػػػػػػػاكاة كرفػػػػػػػػػػض عمػػػػػػػػػػؿ 
كالعمػػػػػػػػػػػػؿ القسػػػػػػػػػػػػرم كتحسػػػػػػػػػػػػيف ظػػػػػػػػػػػػركؼ العمػػػػػػػػػػػػؿ كالصػػػػػػػػػػػػحة كالسػػػػػػػػػػػػالمة المينيػػػػػػػػػػػػة كتطػػػػػػػػػػػػكير ادارة 
العمػػػػػػػػػػػػػػػؿ كمكافحػػػػػػػػػػػػػػػة التمييػػػػػػػػػػػػػػػز كحمايػػػػػػػػػػػػػػػة حقػػػػػػػػػػػػػػػكؽ الميػػػػػػػػػػػػػػػاجريف كتعزيػػػػػػػػػػػػػػػز القػػػػػػػػػػػػػػػدرات التشػػػػػػػػػػػػػػػغيمية 
كالمسػػػػػػػػػػػػؤكلية االجتماعيػػػػػػػػػػػػة لممؤسسػػػػػػػػػػػػات كغيرىػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػف المبػػػػػػػػػػػػادئ كالقػػػػػػػػػػػػيـ التػػػػػػػػػػػػي تيػػػػػػػػػػػػدؼ الػػػػػػػػػػػػى 

 المكاطنيف.تحقيؽ التكازف كتكفير العيش الكريـ لجمي  
اصػػػػػػػػػػػدرت المنظمػػػػػػػػػػػة تقريػػػػػػػػػػػران ىامػػػػػػػػػػػان عبػػػػػػػػػػػارة عػػػػػػػػػػػف تحػػػػػػػػػػػذير مػػػػػػػػػػػف المخػػػػػػػػػػػاطر  2119فػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػاـ  -2

االجتماعيػػػػػػػػػػة كاالقتصػػػػػػػػػػادية كالسياسػػػػػػػػػػية المترتبػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػى العكلمػػػػػػػػػػة اذا مػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػـ اغفػػػػػػػػػػاؿ االحتػػػػػػػػػػراـ 
كااللتػػػػػػػػػزاـ بالبعػػػػػػػػػديف االجتمػػػػػػػػػاعي كاالنسػػػػػػػػػاني المتمثػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػي مفيػػػػػػػػػـك العمػػػػػػػػػؿ الاليػػػػػػػػػؽ كقػػػػػػػػػد لعبػػػػػػػػػت 

ران ىامػػػػػػػػان عمػػػػػػػػى صػػػػػػػػعيد العمػػػػػػػػؿ المػػػػػػػػرأةال فقػػػػػػػػد شػػػػػػػػيدت العقػػػػػػػػكد االخيػػػػػػػػرة منظمػػػػػػػػة العمػػػػػػػػؿ الدكليػػػػػػػػة دك 
خركجػػػػػػػػػان كاسػػػػػػػػػعان لممػػػػػػػػػرة الػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػكؽ العمػػػػػػػػػؿ ليصػػػػػػػػػبح عمػػػػػػػػػؿ المػػػػػػػػػرأة سػػػػػػػػػمة مػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػمات معظػػػػػػػػػـ 
المجتمعػػػػػػػػػات المعاصػػػػػػػػػرة كحقيقػػػػػػػػػة كاقعػػػػػػػػػة فر ػػػػػػػػػت نفسػػػػػػػػػيا بحيػػػػػػػػػث لػػػػػػػػػـ يعػػػػػػػػػد ممكنػػػػػػػػػان تجاليػػػػػػػػػا فقػػػػػػػػػد 

نسػػػػػػػػػػانية لحمايػػػػػػػػػػة اىتمػػػػػػػػػػت المنظمػػػػػػػػػػة بعمػػػػػػػػػػؿ المػػػػػػػػػػرأة   حيػػػػػػػػػػث قامػػػػػػػػػػت بارسػػػػػػػػػػاؿ معػػػػػػػػػػايير دكليػػػػػػػػػػة كا
 كت ميف ظركؼ العمؿ في بيية انسانية اليقة ككريمة ليا.

اصػػػػػػػػػػػػدرت العديػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػف االتفاقيػػػػػػػػػػػػات كالتكصػػػػػػػػػػػػػيات المتعمقػػػػػػػػػػػػة بالنسػػػػػػػػػػػػاء العػػػػػػػػػػػػامالت كحمػػػػػػػػػػػػػايتيف  -1
ككفالػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػؿ ليػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػي ظػػػػػػػػػركؼ مناسػػػػػػػػػبة عمػػػػػػػػػى تكػػػػػػػػػافؤ الفػػػػػػػػػرص كالمسػػػػػػػػػاكاة فػػػػػػػػػي المعاممػػػػػػػػػة 

ى الػػػػػػػػػػػنص عميػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػيف الرجػػػػػػػػػػػؿ كالمػػػػػػػػػػػرأة فػػػػػػػػػػػي العمػػػػػػػػػػػؿ كلتحػػػػػػػػػػػرص مختمػػػػػػػػػػػؼ الػػػػػػػػػػػدكؿ عمػػػػػػػػػػػ
 دساتيرىا كتشريعاتيا ليمثؿ ركيزة اساسية لمكرامة االنسانية كالعدالة االجتماعية.
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