
 ( اتفاقيتـا السخرة لعامى 1930، 1957: ( اتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقمى 29، 105
انضمـت مصـر ل'تفاقيـة ا&ولى رقـم 29 بالقانون رقم 510 لسنة 1955 والمنشور بالوقائع المصرية العدد 81 مكرر ( غير اعتيادي 

) فى 1955/10/23 وعمل بھا إعتباراً من 1956/11/29 بموجب قرار الخارجية المنشور بالوقائع المصرية العدد رقم 3 فى 
 .1956/1/9، وذلك بعد مرور عام على إيداع وثيقة التصديق عم'ً بالمادة 28 من ا2تفاقية

كما انضمـت ل'تفاقيـة الثانية بالقرار الجمھوري رقم 1240 فى 1958/10/4 والمنشـور بالوقائـع المصريـة العدد 101 فى 
1958/12/25 وعمـل بھا إعتبـاراً من 1959/10/23 بموجب قرار الخارجية الصادر فى 1958/11/13، وذلك بعد مرور عام على 

 .إيداع وثيقة التصديق الحاصل فى 1958/10/23 عم'ً بالمادة الرابعة من ا2تفاقية
 :( ـ ا2تفاقية الدولية لمنـع ا2تجـار فـى ا&شخاص وإستغ'ل دعـارة الغـير ( ليل سيكس 1950 4

انضمت مصر ل'تفاقية بالقرار الجمھورى رقم 884 فى 1959/5/11 ونشر بالجريدة الرسمية العدد 105 فى 1959/5/23 وصدقت 
 9/11/1959ولم تتحفظ علي أى من أحكامھا ونشرت بالجريدة الرسمية العدد 244 فى  1959مصر على ا2تفاقية بتاريخ 12 يونيو 

 عمل بھا اعتبارا من 1959/9/10 بعد مرور 90 يوما على إيداع وثيقة التصديق عم' بالمادة 24 من اAتفاقية
 اتفاقية تحريم السخرة

الخاصة بتحريم السخرة) 105رقم (ا�تفاقية   

 أقرھا المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية 
، في دورته ا3ربعين1957يونيه /حزيران 25في   

4، وفقا 3حكام المادة 1959يناير /نيكانون الثا 17: تاريخ بدء النفاذ  
 إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

يونيه /حزيران 5وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي ا�نعقاد في جنيف، وانعقد فيھا في دورته ا3ربعين يوم 
1957،  

دورته،وقد نظر في موضوع السخرة، الذي يشكل البند الرابع من جدول أعمال   
،1930وقد أحاط علما بأحكام اتفاقية السخرة لعام   

، تنص علي وجوب اتخاذ جميع التدابير الضرورية للحؤول 1926وبعد أن �حظ أن ا�تفاقية الخاصة بالرق، المعقودة عام 
لرق وتجارة دون تحول عمل السخرة أو العمل القسري إلي ظروف تماثل ظروف الرق، وأن ا�تفاقية التكميلية \بطال ا

، تنص علي التحريم الكلي \سار الدين والقنانة،1956الرقيق وا3عراف والممارسات الشبيھة بالرق، المعقودة عام   
، تنص علي وجوب دفع ا3جور في مواعيد منتظمة 1949وبعد أن �حظ أن ا�تفاقية الخاصة بحماية ا3جور، المعقودة عام 

امل من أية قدرة صادقة علي ترك عمله،وتحظر أساليب الدفع التي تحرم الع  
وقد استقر رأيه علي اعتماد مقترحات إضافية بشأن تحريم بعض أشكال السخرة أو العمل القسري التي تشكل انتھاكا لحقوق 
 ا\نسان التي استھدفھا ميثاق ا3مم المتحدة وحددھا ا\عfن العالمي لحقوق ا\نسان،

ي شكل اتفاقية دولية،وقد قرر أن تصاغ ھذه المقترحات ف  
يونيه عام ألف وتسعمائة وسبعة وخمسين، ا�تفاقية التالية التي /يعتمد، في ھذا اليوم الخامس والعشرين من حزيران

اتفاقية تحريم السخرة، لعام "ستدعي  1957": 
1المادة   

السخرة أو العمل القسري،  يتعھد كل عضو في منظمة العمل الدولية يصدق ھذه ا�تفاقية بحظر أي شكل من أشكال عمل
 :وبعدم اللجوء إليه
( كوسيلة لnكراه أو التوجيه السياسي أو كعقاب علي اعتناق آراء سياسية أو آراء تتعارض مذھبيا مع النظام السياسي أو ) أ
 ا�قتصادي أو ا�جتماعي القائم، أو علي التصريح بھذه اoراء، أو
( ھا 3غراض التنمية ا�قتصادية، أوكأسلوب لحشد اليد العاملة واستخدام) ب  
( كوسيلة لفرض ا�نضباط علي العمال، أو) ج  
( كعقاب علي المشاركة في إضرابات، أو ) د  
( كوسيلة للتمييز العنصري أو ا�جتماعي أو القومي أو الديني) ھـ . 

2المادة   
عالة لكفالة ا\لغاء الفوري الكامل لعمل يتعھد كل عضو في منظمة العمل الدولية يصدق ھذه ا�تفاقية علي اتخاذ تدابير ف

من ھذه ا�تفاقية 1السخرة أو العمل القسري علي النحو المحدد في المادة  . 
3المادة   

 .ترسل الصكوك الرسمية لتصديق ھذه ا�تفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلھا



4المادة   
ضاء منظمة العمل الدولية الذين سجلت صكوك تصديقھم لھا لدي المدير العام� تلزم ھذه ا�تفاقية إ� أع .1 . 
 .ويبدأ نفاذ ھذه ا�تفاقية بعد اثني عشر شھرا من التاريخ الذي يكون المدير العام فيه قد سجل صكي تصديق عضوين .2
يل المدير العام صك تصديقه لھاوبعد ذلك يبدأ نفاذ ھذه ا�تفاقية إزاء أي عضو بعد اثني عشر شھرا من تاريخ تسج .3 . 

5المادة   
3ي عضو صدق ھذه ا�تفاقية أن ينسحب منھا بعد انقضاء عشر سنوات علي بدء نفاذھا ا3صلي، وذلك بوثيقة ترسل إلي  .1

الذي سجل  المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلھا، و� يبدأ نفاذ مفعول ھذا ا�نسحاب إ� بعد سنة من التاريخ
 .فيه
كل عضو صدق ھذه ا�تفاقية ثم لم يمارس، خfل السنة التالية للسنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة، حق  .2

ا�نسحاب الذي تنص عليه ھذه المادة، يظل مرتبطا بھا لفترة عشر سنوات أخري، وبعدئذ يجوز له ا�نسحاب من ھذه 
سنوات تالية وبالشروط المنصوص عليھا في ھذه المادةا�تفاقية لدي انقضاء كل فترة عشر  . 

6المادة   
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإشعار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع صكوك التصديق ووثائق  .1
 .ا�نسحاب الواردة إليه من قبل أعضاء المنظمة
المنظمة بتسجيله صك التصديق الثاني الوارد إليه، أن يسترعي نظر أعضاء علي المدير العام، حين يقوم بإشعار أعضاء  .2
 .المنظمة إلي التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ ھذه ا�تفاقية

7المادة   
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبfغ ا3مين العام ل|مم المتحدة بكامل التفاصيل المتعلقة بجميع صكوك التصديق 

سحاب التي قام بتسجيلھا طبقا لنصوص المواد السابقة، كيما يسجلھا بدوره طبقا 3حكام المادة ووثائق ا�ن من ميثاق  102
 .ا3مم المتحدة

8المادة   
يقوم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، كلما رأي ذلك ضروريا، بتقديم تقرير إلي المؤتمر العام حول سير تطبيق ھذه 

رورة أو عدم ضرورة إدراج بند في جدول أعمال المؤتمر حول تنقيحھا كليا أو جزئياا�تفاقية، كما يدرس مسألة ض . 
9المادة   

إذا حدث أن اعتمد المؤتمر العام اتفاقية جديدة تنطوي علي تنقيح كلي أو جزئي لھذه ا�تفاقية، وما لم تنص ا�تفاقية  .1
 :الجديدة علي خfف ذلك
( جديدة المنطوية علي التنقيح، بمجرد قيام ھذا التصديق، انسحاب العضو المذكور من يستتبع تصديق العضو لfتفاقية ال) أ

أعfه، إذا، ومتي أصبحت ا�تفاقية الجديدة المنطوية علي التنقيح  5ھذه ا�تفاقية فورا، وبصرف النظر عن أحكام المادة 
 نافذة المفعول،
( تفاقية الجديدة المنطوية علي التنقيح، غير متاحة للتصديق من قبل وتصبح ھذه ا�تفاقية، اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ ا�) ب
 ا3عضاء،
( وتظل ھذه ا�تفاقية علي أي حال، بشكلھا ومضمونھا الراھنين، نافذة المفعول إزاء ا3عضاء الذين صدقوھا ولكنھم لم ) ج
 .يصدقوا ا�تفاقية المنطوية علي التنقيح

10المادة   
لفرنسي لھذه ا�تفاقية متساويين في الحجيةيكون النصان ا\نكليزي وا . 

النص الوارد أعfه ھو النص الرسمي لfتفاقية التي اعتمدھا المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية وفقا ل|صول في دورته 
1957يونيه /ا3ربعين المنعقدة في جنيف والتي أعلن اختتامھا في اليوم السابع والعشرون من شھر حزيران . 

1957يوليه /تا لذلك، ذيلناه بتواقيعنا في ھذا اليوم، الرابع من تموزوإثبا . 


