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 : صــملخ

 الــدولي العهــد يف األ ــراف الــدول تعــرتف

ــا  ــاحلقو  اخلـ ــا ية بـ ــة االقتصـ  واالجتماعيـ

 حــ  يشـمل  الـاي  ،العمـل  يف بـاحل   والثقافيـة 

 كســـ  إمكانيـــة لـــ  تتـــاح أ  يف فـــر  كـــل

 وتقـــو  ،حبريـــة قبلـــ ي أو خيتـــار  بعمـــل رزقـــ 

 .احلـ   هـاا  لصـو   ايناسـبة  التـداب   باختاذ

                                                           
)*(

 ايؤلف اُيراسل.  -

 العديــــدة االقرتاحــــا  مــــن الــــرغ  علــــ و

 ايسؤولة األجهزة أ إال  الدول بعض يمثلي

ــن ــياغة عـــ ــد صـــ ــدولي العهـــ ــا  الـــ  اخلـــ

ــاحلقو  ــا ية بــــــ ــة االقتصــــــ  واالجتماعيــــــ

 لتريـر  كافيـة  أهميـة  تبـدي  مل ،والثقافية

 ،لعهـــدا نـــص يف العمـــل يف احلـــ  صـــياغة

 هـــاا يف إيـــرا   ميكـــن مـــا أقـــل وتبنـــ 

 ايعنيـــة اللجنـــة  فـــع الـــاي األمـــر ،اجملـــال

ــاحلقو  ــا ية بــــــ ــة االقتصــــــ  واالجتماعيــــــ

 وذلــك ،بعــد فيمــا ذلــك لتــدار  والثقافيــة

 العمل يف احل  عل  عامة تعليقا  باعتما 

 ذا  إرشا ا  تضمن  ب  ايرتبطة احلقو 

  .حجية

 لعهـد ا  لعمـل ا ح : ايفتاحية الكلما 

 .االقتصا ية احلقو   الدولي

Abstract:  
The States Parties to the present 

Covenant recognize the right to 

work, which includes the right of 

everyone to have the opportunity to 

earn a living by work freely chosen 

or accepted, and to take appropriate 

measures to safeguard this right. 

Despite numerous proposals by 

representatives of some countries, 

the bodies responsible for drafting 

the International Covenant on 

Economic, Social and Cultural 

Rights did not give sufficient 
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importance to justify the formulation 

of the right to work in the text of the 

Covenant, and adopted the least that 

could be mentioned in this field. 

Which prompted the Committee on 

Economic, Social and Cultural 

Rights to remedy that later by 

adopting general comments on the 

right to work The rights associated 

with it included authoritative 

guidance. 

Keywords: The Right To Work; 

The International Covenant; 

Economic Rights. 

  :ةــمقدم 

 أعتمـد  الـاي  والثقافيـة  واالجتماعيـة  االقتصـا ية  بـاحلقو   اخلا  الدولي العهد ميثل

 الرئيسـية  الدوليـة  االتفاقيـا   أه  أحد 9411 سنة ت دةاي لألم  العامة اجلمعية قبل من

 ،العـايي  الصـعيد  علـ   اإلنسـا   حقـو   مبا ئ وترقية تعزيز يف كب ة حبجية تتمتع ال 

 علـ   احلقيقـة  يف تنطـوي  الـ   والثقافية واالجتماعية االقتصا ية احلقو  جان  يف وذلك

 ومـازال  . اإلنسـا   يف ايتأصـلة  ةبالكرامـ  للتمتـع  أساسـية  شـرو ا  باعتبارهـا  بالغة أهمية

 االقتصـا ية  بـاحلقو   اخلـا   الـدولي  العهـد  يف الوار ة ايبا ئ أ  يدعي اآل  إىل البعض

 تــوافر علــ  كـب   حــد إىل تلبيتهــا يتوقـف  وأمــاني  موحــا  هـي  والثقافيــة واالجتماعيـة 

 . النهاية ام إىل إعماهلا إىل الرامية اجلهو  يؤجلو  احلجة بها  وه  ،العامة ايوار 

 عليهـا  اينصـو   تلك بكث  تتجاوز احلقو  من جمموعة عل  الدولي العهد نص لقد

 يتعلـ   مـا  ومنهـا  بـاألفرا   يتعلـ   ما منها احلقو  ها  ،اإلنسا  حلقو  العايي اإلع   يف

ــر يف احلــ  بــني العهــد ربــط فقــد ،بالشــعوب ــار  ايصــ  تقري   حــو سياســيا حقــا باعتب

 عيشـ   أسـباب  مـن  شـع   أي حرمـا   ومنـع  ،الطبيعيـة  وايوار  ثروا ال يف احلر التصرف

 واحلريـا   احلقـو   انتهـا   بعـد   الـدولي  التعـاو   إىل ايوا  بعض أشار  كما ،اخلاصة

  .في  الوار ة

 حبـ   يقـر  الـاي  العمـل  يف احلـ   الـدولي  العهـد  أقـر  فقـد  الفـر   حقو  خيص فيما أما

 وواجـ   ،حبريـة  يقبلـ   أو خيتـار   بعمل رزق  كس  إمكانية ل  تتاح أ  يف شخص كل

 التـدري   بـرام   توف  جان  إىل ،احل  هلاا الكاملة ايمارسة تأمني يف األ راف الدول

 إضـافة  ،األساسـية  االقتصـا ية  حرياتـ   للفـر   تضـمن  سياسـا   واعتما  التقي والتوجي 

  .وعا ال منصفا أجرا تكفل ومرضية عا لة بشروط التمتع ضما  إىل
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 واســع قــانوني عــرتافإ ميلــك الــاي االقتصــا ية احلقــو  رأ  علــ  العمــل حــ  ويــأتي

 يف الو نيـة  العامـة  السياسـا   أ ـر  يف الكفايـة  فيـ   مبـا  بعـد  جيسـد  مل أن إال  ،النطا 

 إنكـار   عـن  رتـ   ممـا  ،العامل أحنا  كل يف فعلية تداب  إىل حيول ومل العمل قطاعا 

 . والكرامة ياةاحل يف احل  عل  هائلة آرار انتهاك  أو

 ضـو   يف العمـل  حـ   تفعيل مدى "ما: يف تتمثل معاجلتها بصد  حنن ال  واالشكالية

 ول جابـة  ". ؟ والثقافيـة  واالجتماعيـة  االقتصا ية باحلقو  اخلا  الدولي العهد أحكا 

 للمـوا   قـرا ة  عـن  شـاملة  نظـرة  لتقدي  الت ليلي اينه  ذلك يف نتبع االشكالية ها  عل 

 لل ـ   والثقافيـة  واالجتماعية االقتصا ية باحلقو  اخلا  الدولي العهد فيها طر ت ال 

 واالجتماعيـة  االقتصـا ية  احلقو  جلنة من ايقدمة بايساهما  االستئنا  مع ،العمل يف

 :  التالية احملاور وف  وذلك والثقافية

 العامل اجتا  الدول وواج  العمل يف احل : األول احملور

 بــاحلقو  ايعنيــة ايت ــدة األمــ  جلنــة ضــو  علــ  العمــل حــ  اايــة: يالثــان احملــور

 والثقافية واالجتماعية االقتصا ية

 : العامل اجتا  الدول وواج  العمل يف احل : األول احملور

 العهـد  مـن  (1-1) للمـوا   األسـا   اإلنسـا   حلقـو   العايي اإلع   من 21 ايا ة نص 

 يف شــخص كــل حــ  علـ   والثقافيــة واالجتماعيــة االقتصـا ية  بــاحلقو  اخلــا  الـدولي 

 البطالة. من احلماية ح  ل  أ  كما مرضية عا لة بشروط اختيار  حرية ول  العمل

 ايعاصــر الــدولي القــانو  تــاريخ يف وريقــة أول اإلنســا  حلقــو  العــايي اإلعــ   ويعتــر

 ": أنـ   علـ   تـنص   الـ  21 ايـا ة  من األوىل الفقرة خ ل من وذلك ،العمل إىل تش  ال 

 حـ   لـ   أ  كمـا  مرضية عا لة بشروط اختيار  حرية ول  ،العمل يف احل  شخص لكل

 مـن  حقـا  باعتبـار   بالعمـل  ل عـرتاف  حتليـل  أي ينطلـ   أ  وينبغـي  ..." البطالة من احلماية

 أساسـي  جلانـ   الزاويـة  حجـر  الواقـع  يف تشـكل  الـ   ايا ة ها  نص من اإلنسا  حقو 

 اعتــر  والــ  ،العمــل يف احلــ  وهــو ،والثقافيــة واالجتماعيــة قتصــا يةاال احلقــو  مــن

 (1)البطالة. من احلماية جان  إىل ايا ية العناصر أحد اختيار  حرية

 واســع نقـا   و ار ،باإلمجـا   واحــدة وريقـة  يف احلقـو   فــئ  إ راج حيـض  مل انـ   غـ  

 حـني  ففي . العامة جلمعيةوا واالجتماعي االقتصا ي واجمللس اإلنسا  حقو  جلنة  اخل
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 مــن لكــل واحــدة اتفاقيـة  تضــمني أهميــة الناميــة الـدول  وبعــض االشــرتاكية الـدول  رأ 

 رأ  ،لرتابطهــا والثقافيـة  واالجتماعيــة االقتصـا ية  واحلقــو  والسياسـية  ايدنيــة احلقـو  

 دنيـة اي بـاحلقو   ايتعلقـة  االلتزامـا    بيعـة  أ  الثالـ   العـامل   ول وغالبيـة  الغربية الدول

 وهــو ،والثقافيــة واالجتماعيــة االقتصــا ية بــاحلقو  ايتعلقــة تلــك عــن ختتلــف والسياســية

 اعتمــا  األخــ  يف مت وقــد منفصــلني. عهــدين إصــدار ضــرورة حســبها يــرر الــاي األمــر

ــة اجلمعيــة اعتمــد  حيــ  االتفاقيــة مشــرو  جتزئــة فكــرة  السا ســة  ورتهــا يف العام

 مشـروعني  ب عـدا   تقو  بأ  اإلنسا  حقو  جلنة من في   لب  قرارا 9409 عا  اينعقدة

 (2)منفصلني.

 االقتصــا ية بــاحلقو  اخلــا  الــدولي العهــد مــن 0 ايــا ة صــياغة يف قــرا ة: أوال

 : واالجتماعية

 والثقافيـة  واالجتماعيـة  االقتصـا ية  بـاحلقو   اخلـا   الـدولي  العهـد  من 1 ايا ة تنص

 كسـ   إمكانيـة  ل  تتاح أ  يف ح  من شخص للك ما " يشمل العمل يف احل  أ  عل 

 هـاا  يف األساسـي  العنصـر  لنـا  حتـد   فهـي  وهكـاا  ،" حبرية يقبل  أو خيتار  بعمل رزق 

 العمــل كــا  وإذا ،الــرز . لكســ  الفرصــة إتاحــة وهــوإال  ،اإلنســا  حقــو  مــن احلــ 

 ايسـتوى   لت قيـ  وسـيلة  اعتبـار   ينبغـي  ال فان  ،اإلنسا  حبقو  التمتع معاي  من بصفت 

 مثـل  لكسـ   وسيلة بل ،اإلنسا  حقو  من آخر ح  يكفل  ذلك أل  ،الكايف ايعيشي

 ايعيشي. ايستوى هاا

 بهـا  قمـ   مـا  خدمـة  عن عا لة مكافأة عل  حتصل أنك هو النقو  اكتسابك فمعن 

 ومسـاهمتك  بع قتـك  هنا متصل العمل أ  أي ،وإسعا ه  اآلخرين رفاهية يف للمساهمة

 الرفاهية. وحتقي  احلياة قيد عل  البقا  لضما  أسرتك أو جمتمعك أنشطة يف

 بشأ  9419 لسنة 922 رق  الدولية العمل منظمة اتفاقية من 2 الفقرة 9 ايا ة وتنص

 جلميـع  عمـل  فـر   تـوف   " علـ   العمل عل  األ راف الدول واج  عل  ،العمالة سياسة

(3)عن " والباحثني للعمل احملتاجني
. 

 حقـو   عـن  فضـ   األساسـية  االنسـا   حقـو   يراعـي  عمـل  هـو  ال ئـ   العمـل  ف   ومن 

 يســم   خــ  يــوفر عمــل أنــ  كمــا ،واألجــر والســ مة العمــل شــروط حيــ  مــن العمــال
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 تشـمل  وكـالك  ،العهـد  مـن  1 ايـا ة  يف ايبني الن و عل  وأسره  أنفسه  ب عالة للعمال

 عمله . ممارسته  أرنا  والعقلية البدنية العمال س مة مراعاة األساسية احلقو  ها 

ــا ــا ة صــياغة يف قــرا ة: راني ــدولي العهــد مــن 0 اي ــاحلقو  اخلــا  ال  االقتصــا ية ب

  :واالجتماعية

 والثقافيـة  واالجتماعيـة  االقتصـا ية  بـاحلقو   اخلـا   الدولي العهد من 1 ايا ة جا  

 الـدول  فتعـرت  ": أنـ   علـ   ونصـ   ومرضي عا ل عمل حب  للتمتع الشروط بعض لتوض 

 ومرضـية  عا لة عمل بشروط التمتع يف ح  من شخص لكل مبا العهد هاا يف األ راف

 :  اخلصو  عل  تكفل

 :  أ ن  ك د العمال جلميع توفر مكافأة -1

ــدى متســاوية ومكافــأة منصــفا أجــرا -أ ــ  ،متييــز  و  العمــل قيمــة تســاوي ل  أ  عل

 بهــا يتمتــع الــ  تلــك مــن أ نــ  تكــو  ال عمــل بشــروط متتعتهــا خصوصــا للمــرأة يضـمن 

 العمل  تساوي لدى الرجل أجر يساوي أجرا وتقاضيها ،الرجل

 العهد  هاا ألحكا   بقا وألسرته  هل  كرميا عيشا -ب

 والص ة  الس مة تكفل عمل ظروف -0

  و  ،م ئمــة أعلــ  مرتبــة إىل ،عملــه   اخــل ،الرتقيــة فــر  يف اجلميــع تســاوي -3

 والكفا ة  دميةاألق العتبارإال  ذلك إخضا 

 الدوريـة  واإلجـازا   ،العمـل  لسـاعا   ايعقول والت ديد ،الفرا  وأوقا  السرتاحة ا-4

 ". الرمسية العطل أيا  عن ايكافأة وكالك ،األجر ايدفوعة

 البـدال   ليشـمل  تقييـدا   األكثر "الرات " أو "األجر" مفهوَ  "مكافأة" مصطل  يتعّدى

 ،عينـا   أو نقـدا   للموظـف  العمـل  صـاح   يـدفعها  الـ   شـرة ايبا غـ   أو ايباشـرة  اإلضافية

 واشــرتاكا  ايــن  تتضــمن وهــي ،ومعقولــة عا لــة البــدال  هــا  قيمــة تكــو  أ  علــ 

ــأمني ــدال  ،الصــ ي الت ــاا  الســكن وب ــوف  ،والغ ــة مرافــ  وت ــل لرعاي  بتكلفــة الطف

 .(4)العمل مكا  يف معقولة

 ايـا ة  حتـدّ إال  ضـما   إىل تهدف )أ(1 ا ةاي يف أ ن " "حد إىل اإلشارة أ  الواض  ومن

 احلـد  وينطب  ،(5) ايعاي  تلك يتجاوز مستوى لتبل  ايكافأة حتسني جهو  من حال بأي

 .ايا ة مقدمة الوار يف شخص" "كل صطل جتسيدا ي ،"العمال "مجيع عل  هاا األ ن 
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 لــيس صـف اين األجـر  ومفهـو   ،منصـف  أجـر  تقاضــي نيملاالعـ  جلميـع  حيـ   انـ   كمـا 

 نــوات  تعكــس ال ،حصــرية غــ  معاي موضــوعية جمموعــة علــ  يتوقــف إنــ  إذ ،جامــدا 

 ايطلـوب  والتعلـي   ايهـارا   ومسـتوى  العامـل  مسـؤوليا   أيضـا   جتسـد  بـل  ،ف س  العمل

ــأر  العمــل أل ا  ــ  احملــد ة وايصــاع  ،وســ مت  العامــل صــ ة يف العمــل وت ــ  ال  تتعل

 تقيـي   أي يراعـي  أ  وينبغـي .(7()6)واألسـرية  الشخصية العامل حياة يف ذلك وتأر  ،بالعمل

 عملــهن قيمــة فيهــا تنــتقص الــ  احلــاال  يف ســيما وال أيضــا  العــام   وضــع لإلنصــاف

(8)ية.تقليدبصورة وأجورهن
 

 أ  يف فـر   كـل  حـ   يشـمل  الـاي  العمل يف باحل  ايا ة ها  يف األ راف الدول وتقر

 التـداب   باختاذ وتقو  ،حبرية يقبل  أو خيتار  بعمل ق رز كس  إمكانية ل  ومتن  تتاح

 يف فـر   كـل  حب  ايا ة ها  يف األ راف الدول تعرتف كما . احل  هاا لصو  ايناسبة

 والـاي  ،اينصف األجر إىل خاصة تطرقها خ ل من ومرضية عا لة عمل بشروط التمتع

 العــي  للعامــل ويكفــل رأةوايــ الرجــل بــني متييــز  و  ايمــار  والعمــل بالنشــاط يــرتبط

 حــ  ممارســة أرنــا  الصــ ية للســ مة ايــا ة تطرقــ  كمــا وبأســرت . بنفســ  والتكفــل

 وتطــوير العامــل حتفيــز يف اينامجنــ  أســالي  احــدى تعتــر الــ  الرتقيــة وكــاا العمــل

 التطــر  خــ ل مــن الراحــة علــ  الضــو  تســليط مت ايــا ة ختــا  ويف وامكانياتــ  قدراتــ 

 األجر. مدفوعة راحة كأيا  واألعيا  طلالع يف لل  

 ال وحــدها 1 ايــا ة أ  إىل االقتصــا ية األساســية احلقــو  مــن العمــل حــ  أ  رغــ  و

 شـاملة  ايـا ة  جـا    بـل  و قيقـة  شـاملة  بصـفة  إليـ   والتطـر   احلـ   هـاا  الستيفا  تكفي

 وظيفت . تأ ية أرنا  العامل حقو  من جز  عل  عل  وخمتصرة

ــاني احملــور ــ  العمــل حــ  ايــةا: الث ــة أحكــا  ضــو  عل ــة ايت ــدة األمــ  جلن  ايعني

  :والثقافية واالجتماعية االقتصا ية باحلقو 

ــن ــد يعل ــدولي العه ــاحلقو  اخلــا  ال ــة االقتصــا ية ب ــة واالجتماعي  يف احلــ  والثقافي

 وهــاا ،العمــل يف لل ــ  الفــر ي البعــد بوضــوح ويتنــاول ،1 ايــا ة يف العــا  مبعنــا  العمــل

 ،ومرضـية  عا لة عمل بشروط التمتع يف ح  من شخص لكل مبا 1 ايا ة يف افباإلعرت

 العمـل  يف لل ـ   اجلمـاعي  البعـد  تناول ويت  هاا الس مة. تكفل عمل بظروف سيما وال

 ال  النقابة إىل واإلنظما  نقابا  تكوين يف شخص كا ح  عل  تنص ال  5 ايا ة يف
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 اإلعـرتاف  ضرورة اإلنسا  حقو  جلنة أكد  عهدال من 1 ايا ة صياغة ولدى ،خيتارها

 حتديـد  جمـر   عـن  عوضـا  حمد ة قانونية التزاما  بتعيني الواسع مبعنا  العمل يف باحل 

(9)فلسفي. مبدأ
 

  :والثقافية واالجتماعية االقتصا ية باحلقو  ايعنية ايت دة األم  جلنة: أوال

ــ  ــة تراقـ ــا اللجنـ ــد تنفيـ ــدولي العهـ ــا  الـ ــاحلقو  اخلـ ــا ية بـ ــة االقتصـ  واالجتماعيـ

ــة ــ  ،والثقافي ــس  عــا حي ــ  القــرار يف واالجتمــاعي االقتصــا ي اجملل  (15-)  9455 رق

 ايتخـاة  التـداب   عـن  تقـارير  تقـدي   إىل العهـد  يف األ ـراف  الـدول  9411 ماي 99 بتاريخ

 إىل تشـ   وأ  ،العـا   األمـني  بواسـطة  بالعهـد  الوار ة احلقو  حتقي  يف احلاصل والتقد 

 يف ايتخصصـة  الوكاال  من اجمللس  ل  كما التزاماتها تنفيا عل  ايؤررة الصعوبا 

 . الطل  بنفس منها كل اختصا  نطا 

 إىل ايعنيــة ايتخصصــة الوكــاال  و عــا عمــل فريــ  القــرار هــاا مبوجــ  أنشــأ كمــا

  فريـ  إىل الفريـ   تسـمية  اجمللس أعا  05/9459: رق  القرار ويف ،أعمال  يف االشرتا 

 بـاحلقو   اخلـا   الـدولي  العهـد  بتنفيـا  وايعـي  الدورة أرنا  العامل احلكوميني اخلرا 

 ويف ،اإل اريــة التغــي ا  بعــض وأ خــل والثقافيــة واالجتماعيــة واالقتصــا ية االجتماعيــة

 العمــل  فريــ   تكــوين  اجمللــس  غــ  9405 مــاي  25 يف ايــؤر   9450/91: رقــ   القــرار

 ايعنيـة  اللجنـة  إىل التسـمية  وأعـا   ،الشخصـية  بصـفته   و يعملـ  خـرا   مـن  امؤلف ليصب 

(10)والثقافية واالجتماعية االقتصا ية باحلقو 
. 

 أ  فــيه  ويشــرتط ،ســنوا  9 يــدة خيتــارو  مســتق  خــب ا 95 مــن اللجنــة تتكــو و

ــوا ــة الصــفا  ذوي مــن يكون ــدة اخللقي  حقــو  جمــال يف والتخصــص والكفــا ة احلمي

ــ  اإلنســا  ــع يراعــي أ  علــ  ،يةاألساســ وحريات ــت  وأ  العــا ل اجلغــرايف التوزي ــل ي  متثي

 مـن  ايرشـ ني  األشـخا   بـني  من وخيتارو  ،العامل يف والثقافا  القانونية النظ  مجيع

 اجمللـــس  يف األعضـــا  الـــدول اللجنـــة أعضـــا   اختيـــار يف ويشـــار  ،األ ـــراف الـــدول

 هـا   تكليـف  مت وقـد  .(11) االتفاقيـة  يف اأ رافـ  يكونوا مل ولو واالجتماعي االقتصا ي

 إليهـا  أسـندها  ال  ايوضوعية ايها  يف واالجتماعي االقتصا ي اجمللس مبساعدة اللجنة

 تابعـة  أخـرى  أجهـزة  مـع  تستكشـف  أ  للجنـة  العهد من 21و 22 بايا تني وعم  ،دالعه
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 اختــاذ إمكانــا  ،ايعنيــة اينظمــا  مـن  وغ هــا ايتخصصــة والوكــاال  ايت ــدة لألمـ  

 للعهد. التدرجيي التنفيا يف تساه  أ  احملتمل من إضافية  ولية اب تد

 اللجنـة  إىل منتظمـة  تقـارير  بتقـدي   األ راف الدول مجيع تلتز  اإلجرائية الناحية ومن

 قبـول  مـن  سـنتني  غضو  يف اأولي اتقرير ايعنية الدول وتقد  ،العهد يف ور  ما تنفيا عن

 اإلجــرا ا  التقــارير وتعكــس ،ســنوا  مخــس لكــ اتقريــر ذلــك بعــد تقــد  رــ  ،العهــد

 تقــو  كمـا  الدولــة. تواجههـا  الــ  والت ـديا   وايشــاكل احلاصـل  التقــد  ومـدى  ايتبعـة 

 هلـ   حيـ   الـاين  ايعنيـة  الدولـة  عن ممثلني حبضور عامة جلسة يف التقرير مناقشة اللجنة

 كمــا افية.اإلضــ ايعلومــا  بعــض يقــدموا أ  مــنه  يطلــ  وقــد ،النقــا  يف ايشــاركة

 األخـرى  ايت ـدة  األمـ   هيئا  من ايقدمة ايتعلقة ايعلوما  االعتبار عني يف اللجنة تأخا

 احلكوميـة  غـ   اينظمـا   بـدعوة  اللجنـة  وتقـو   ،معينـة  را يـا خ أو جماال  يف ايختصة

ــة تقــارير لتقــدي  ــ  أ  وميكــن ،شــفهية أو خطي ــة تطل ــة ب رســال اإلذ  اللجن  جلمــع بعث

 (12).اسري البعثة ها  تقرير ويبق  ،ايعنية الدولة إىل ايعلوما 

 اينصـو   احلقـو   مـن  معـني  حبـ   ايتعلقـة  اجلوانـ   يناقشـة  يومـا  اللجنـة  تـنظ   كما

 حتضــ ية مرحلــة النقاشــا  هــا  وتعتــر ،جلســاتها مــن جلســة كــل يف العهــد يف عليهــا

 ألحكــا  تفسـ ا  خ هلــا مـن  اللجنــة تقـد   والــ  "العامـة  "التعليقــا  ب يعـرف  مــا لوضـع 

 وتهـدف  احلقو . بها  ايتعلقة وللقضايا عليها اينصو  لل قو  معيارية وتأوي   العهد

ــاونته  وإىل ،التزامــاته  اســتكمال يف األعضــا  الــدول ســاعدةي التعليقــا  هــا   يف مع

ــدرجيي اإلجنــاز و عــ  نشــر ــا اينصــو  لل قــو  الت ــد .(13)العهــد يف عليه  أصــدر  ولق

 ،للعهـد  احمللـي  التطبيـ   وآليـا   ،األ ـراف  الـدول  تعهـدا   حـول  عامـة  يقاتعل 21 اللجنة

(14)ب  الوار ة احلقو  وحمتوى
. 

 منظمـة  جلـا   أو الدولي بالعهد االلتزا  مبتابعة ايعنية اللجنة مثل الدولية اللجا  وتعد

 تقـو   ألنهـا  ،قضـائية  شـب   هيئـا   اخلـرا   وجلنـة  النقابيـة  احلريـة  لجنةك الدولية العمل

 ،هلــا األمثــل احلــل وحتديــد فيهــا والبــ  ايختلفــة الــدول مــوا ي مــن الشــكاوى بســما 

 الـ   للتنفيـا   لزاميـة ل تفتقـر  توصـيا (  أو آرا  عليهـا  يطلـ   مـا  )عـا ة  أحكامهـا  لكن

 الو نية. القضائية اهليئا  بها تتمتع
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 انونيــةق آليــا  متتلــك ال انهــا غــ  ،قانونيــة قــرارا  بشــكل آرائهــا عــن اللجنــة وتعــر

 الدولـة  عـات   علـ   تقع القرارا  ها  تنفيا مسؤولية أ  أي ،القرارا  ها  تنفيا لفرض

 يف احلقيقيــة رغبتهــا منهــا أســباب لعــدة القــرارا  بهــا  الــدول تلتــز  مــا وعــا ة نفســها.

 حالـة  ويف ،الدوليـة  صورتها حتسني يف ورغبتها ،العهد مبوج  التزاماتها مجيع استيفا 

 (15) تنفيا . لعد  را یری  األحيا  من كث  يف الدول تبدي ،اللجنة قرار تنفيا عد 

 ب عمال ايتعلقة والثقافية واالجتماعية االقتصا ية باحلقو  ايعنية اللجنة جهو : رانيا

 : العهد من (0-0) بايوا  اجملسد احلك  وتطوير

 اخلامســة تهــا ور والثقافيــة واالجتماعيــة االقتصــا ية بــاحلقو  ايعنيــة اللجنــة عقــد 

 للما ة 95 رق  العا  التعلي  حس  2550 الثاني/نوفمر تشرين 29 يف ،نيف والث رو 

 والثقافية. واالجتماعية االقتصا ية باحلقو  اخلا  الدولي العهد من 1

 وليالـــد العهـــد أ  واالجتمـــاعي االقتصـــا ي اجمللـــس وتو ئـــة مقدمـــة يف جـــا  حيـــ 

 يف العـا   عنـا  مب العمـل  يف احلـ   أقـر  والثقافية ماعيةواالجت االقتصا ية باحلقو  اخلا 

 لكـل  مبـا  1 ايـا ة  يف بـاالعرتاف  العمـل  يف لل ـ   الفر ي البعد بوضوح ويتناول ،1 ايا ة

 تكفـل  عمـل  بظـروف  سـيما  وال ،ومرضية عا لة عمل بشروط التمتع يف ح  من شخص

 كـل  حـ   علـ   تنص ال  5 ايا ة يف العمل يف لل   اجلماعي البعد تناول ويت  الس مة.

 حــ  عــن فضــ  ،خيتارهــا الــ  النقابــة إىل االنضــما  ويف النقابــا  تكــوين يف شــخص

 جلنــة أكــد  ،العهــد مــن 1 ايــا ة صــياغة ولــدى حبريــة. نشــا ها ممارســة يف النقابــا 

 قانونيـة  التزامـا   بتعـيني  الواسع مبعنا  العمل يف باحل  االعرتاف ضرورة اإلنسا  حقو 

 العمـل  يف احلـ  : 1 ايـا ة  يف فتعـر و ،(16) فلسـفي  مبـدأ  حتديـد  مبجر  عن ضاعو حمد ة

 ،1 ايــا ة مــن 9 الفقــرة مبوجــ  ،األ ــراف الــدول فــتعرتف ،شــاملة وغــ  عامــة بصــورة

 كسـ   إمكانيـة  لـ   تتـاح  أ  يف ح  من شخص لكل ما يشمل الاي ،العمل يف "باحل 

 احل ". هاا لصو  مناسبة تداب  باختاذ وتقو  ،حبرية يقيل  أو خيتار  بعمل رزق 

 جي  احل " هلاا الكاملة ايمارسة "لتأمني :بأن  2 الفقرة يف األ راف الدول وتعرتف

 ،وايهنــيني التقنــيني والتــدري  التوجيــ  بــرام  "تــوف  ســتتخا الــ  التــداب  تشــمل أ 

 مطـر ة  ةورقافيـ  واجتماعيـة  اقتصا ية تنمية حتقي  شأنها من وتقنيا  بسياسا  واألخا
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 واالقتصــا ية السياســية احلريــا  للفــر  تضــمن شــروط ظــل يف ومنتجــة كاملــة وعمالــة

 األساسية".

: بأنـ   العمـل  ح  والثقافية واالجتماعية االقتصا ية باحلقو  ايعنية اللجنة عرف  وقد

 يف احلـ   ويشـمل  ،مجـاعي"  حـ   الوقـ   نفـس  يف وهـو  فـر   كـل  بـ   يتمتـع  شخصي "ح 

 احلـ   يفهـ  إال  وجيـ   ،سـوا   حـد  علـ   ايـأجور  أو من  احلر عملال أشكال مجيع العمل

 يف لل ــ  تعريــف ويــر  عمــل. علــ  احلصــول يف مشــروط وغــ  مطلــ  أنــ  علــ  العمــل يف

 غـ   وإ -توضـي ية  أمثلـة  الثانيـة  الفقـرة  تتضمن بينما 1 ايا ة من األوىل الفقرة يف العمل

 أو قبـول  حبرية يقرر أ  يف فر  كل ح  بينها ومن ،األ راف الدول الزاما  عن-شاملة

 أو ممارســة علــ  األشــكال مــن شــكل بــأي إرغامــ  عــد  يفــرتض وذلــك ،عمــل اختيــار

 علـ   احلصـول  إمكانيـة  عامـل  لكل ااية بنظا  االنتفا  ح  يشمل كما ،عمل قبول

 (17)ظلما. العمل من حير  ال أ  يف فر  ح  إقرار أيضا ويفرتض ،عمل

 االقتصــا ي اجمللــس مــن واســع تطبيــ  نطــا  ذا  اصــةاخل ايواضــيع يف أيضــا وجــا 

 إذ ،العمــل يف واحلـ   ايـرأة  إىل التطـر   مت حيــ  ،95 رقـ   العـا   تعليقـ   يف واالجتمـاعي 

 وضــما  اجلنســي التمييــز يكاف ــة شــامل اايــة نظــا  وضــع ضــرورة إىل اللجنــة نبهــ 

 وذلـك  ،العمـل  يف  احلـ  حيـ   مـن  وايرأة الرجل بني ايعاملة يف وايساواة الفر  تكافؤ

 (18)العمل. قيمة تساوي لدى متساوية مكافأة بضما 

 الـ   الكـب ة  للصـعوبا   ونظـرا  حيـ   العمل يف واحل  الشباب إىل التطر  مت كما

 مـا  لتـوف   و نية سياسا  وتنفيا اعتما  فيج  ،عمل أول عل  العثور يف الشباب تواج 

ــ    ــن ي ــدري  تعلــي  م ــز مهــي وت ــةإمك و عــ  لتعزي  ســيما وال ،الضــباب اســتفا ة اني

 (19)العمل. فر  من ،الشابا 

 اايـة  مسـألة  العهـد  مـن  95 ايـا ة  تغطـي  العمـل  يف واحلـ   األ فال لعمل بالنسبة أما

 الفقـرتني  يف ور  مـا  وخباصـة  ،(2555) 99 رق  العا  بتعليقها اللجنة وتاِكر ،األ فال

 عمل أي من األ فال ااية رورةض عل  وتشد  ،الص ة يف األ فال ح  بشأ  21و 22

 جديــد  مــن اللجنــة وتؤكــد العقليــة. أو البدنيــة  صــ ته  أو منــوه  يف يــؤرر أ  حيتمــل

 منـــوه  مواصـــلة مـــن لتمكيـــنه  االقتصـــا ي االســـتغ ل مـــن األ فـــال اايـــة ضـــرورة

 2 الفقـرة  يف عليـ   اينصـو   الن ـو  علـ   وايهـي  الـتقي  التعلي  عل  واحلصول الكامل
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ــا ة مــن ــا .1 اي ــاِكر كم ــة ت ــا اللجن ــا  بتعليقه ــ  الع ــف ،وخباصــة (9444) 91 رق  تعري

 عـدة  وتعـرتف  العـا .  التعلـي   مكونا  كأحد (91و 90 )الفقرتا  وايهي التقي التعلي 

 االقتصـا ية  بـاحلقو   اخلا  الدولي العهد بعد اعتمد  اإلنسا  حلقو   ولية صكو 

 اايـــة بضــرورة  صـــرحيا  اعرتافــا   ،لطفـــلا حقــو   كاتفاقيـــة ،والثقافيــة  واالجتماعيــة 

 .(20)أشكاهلما بشت  السخرة أو االقتصا ي االستغ ل من والشباب األ فال

ــ  يف جــا  وقــد ــا  التعلي ــ  الع ــدول التزامــا  بشــأ  (2591) 29 رق  العهــد مبوجــ  ال

 التجاريـة  األنشـطة  سـيا   يف والثقافيـة  واالجتماعيـة  االقتصا ية باحلقو  اخلا  الدولي

 التجاريـة  األنشـطة  حتدرـ   مبـا  متناسـ   غـ   بشكل تتأرر ما كث ا  ال  الفئا  نيب من

 اسـتخدا   أو بتنميـة  يتعل  فيما وخاصة األصلية والشعوب واأل فال النسا  ،ضار أرر من

 العـاملني  مـن  وغ هـ   والصـيا ين  وايزارعني ،(21)الطبيعية وايوار  األراضي استغ ل أو

 هــا  فيهــا تكــو  الــ  األمــاكن يف الدينيــة أو اإلرنيــة ألقليــا وا ،الريفيــة اينــا   يف

 غـ   بشـكل  أيضا  اإلعاقة ذوو األشخا  يتأرر ما وكث ا  سياسيا . مستضعفة األقليا 

 يف معينــة حــواجز يواجهــو  ألنهــ  وخاصــة ،التجاريــة لألنشــطة الســلبية باآلرــار متناســ 

   .واالنتصاف ايسا لة آليا  من االستفا ة إمكانية

 ايـورقني  غـ   وايهاجرين اللجو  ملتمسي ف   ،سابقة مناسبا  يف اللجنة أشار  وقد

 يف عليهــا اينصــو  بــاحلقو  التمتــع ســيا  يف التمييــز خلطــر خــا  بشــكل معرضــو 

 ايهـاجرو   العمـال  ُيعـد  ،العهـد  مـن  1 ايـا ة  ومبوجـ   ،ايستقر غ  وضعه  بسب  العهد

ــة لســاعا  مــلوالع ل ســتغ ل خــا  بشــكل ُعرضــة  غــ  أجــور علــ  واحلصــول  ويل

 .(22)ص ية وغ  خطرة بيئا  يف والعمل منصفة

 السـن  وكبـار  األ فال ااية عل  التأكيد للجنة 95 رق  العا  التعلي  يف جا  كما

 العمل. يف حقوقه  وضما  ايهاجرين العمال وكاا ايعوقني واألشخا 

 ،العمـل  يف لل ـ   التـدرجيي  اإلعمـال   ضـما  هـو  األ ـراف  للدول الرئيسي االلتزا  إ 

 حتقيـ   إىل تهـدف  تـداب   ممكـن  وقـ   أسـر   يف تعتمـد  أ  األ ـراف  الـدول  عل  فيج 

ــة. العمالــة  ويعــرتف احلــ  هلــاا التــدرجيي اإلعمــال علــ  يــنص العهــد كــا   إو الكامل

 مـا  التزا الـدول  علـ   أيضـا  يفـرض  ف نـ   ،ايتـوافرة  ايوار  حمدو ية عل  ايرتتبة بالقيو 

 يف بـاحل   يتعلـ   فيمـا  فوريـة  التزامـا   األ ـراف  الـدول  فعلـ   (23)فـوري.  أرر ذا  خمتلفة
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 مـن  أمـور  مجلـة   ريـ   عـن  احلـ   هـاا  مبراعـاة  ملزمـة  األ ـراف  الـدول  أ  كمـا  ،العمل

 الفـر   تكـافؤ  يف احل  من أحد حرما  وعد  ،اإلجباري العمل أو السخرة حظر بينها

 احملــرومني  إىل بالنســبة ســيما وال ،احلــ  هــاا ييــد تق أو الئــ  عمــل علــ  احلصــول يف

(24)احملتجزين. أو السجنا  وكالك ،وجموعا  أفرا  من وايهمشني
 

 عمـ   األ ـراف  الـدول  مـن  يطلـ   ف تـ   الـو ي  الصـعيد  علـ   التنفيـا  خيص فيما أما

 سـبيل  وخصوصا ،ايناسبة السبل "مجيع تسلك أ  ،العهد من الثانية ايا ة من 9 بالفقرة

 ام بهـ   ـرف   ولـة  كـل  وتتمتـع  العهد. مبوج  التزاماتها لتنفيا تشريعية تداب  عتما ا

 العهـد  ولكـن  ،فيها السائدة احملد ة الظروف تواف  ال  التداب  أنس  تقيي  يف تقدير

 اايـة  لضـما   تـداب   مـن  يلـز   مـا  باختـاذ   رف  ولة كل عل  واجبا ،بوضوح ،يفرض

 يف بـاحل   التمتع من ولتمكينه  العمل يف االستقرار عد  ومن البطالة من األفرا  مجيع

 ميكن. ما بأسر  العمل

 علـ   القضـا   ضـرورة  اخلـا   االعتبـار  يف الو نيـة  العمـل  اسرتاتيجية تأخا أ  وجي 

 إمكانيـة  يف ايسـاواة  أيضـا   تضـمن  أ  وجيـ   ،عمـل  علـ   احلصول إمكانية يف التمييز

 إىل بالنسـبة  سـيما  وال ،وايهـي  الـتقي  التـدري   وعلـ   االقتصـا ية  ايـوار   عل  احلصول

 وحتمــي حتــرت  أ  ينبغــي كمــا ،وجمموعــا  أفــرا  مــن وايهمشــني واحملــرومني النســا 

 علـ   كرميـا   عيشـا   وأسـره   العي  من العمال ميِكن الاي ايأجور والعمل احلر العمل

 .(25)العهد من "2" )أ( 1 ايا ة يف علي  اينصو  الن و

 أ  األ ـراف  للـدول  ينبغـي ف والسياسا  ،واالسرتاتيجيا  التشريعا  خيص فيما ماأ

 : ينبغي التداب  وها  ،العمل يف احل  إلعمال حمد ة تشريعية تداب  اعتما  يف تنظر

 العمـــل وخطـــط االســـرتاتيجيا  تنفيـــا لرصـــد و نيـــة آليـــا  إنشـــا  تســتهدف  أ  -9

   العمل  ألجل ايوضوعة الو نية

 للتنفيا. حمد  زمي وإ ار عد ية أهداف بشأ  اماأحك تتضمن أ  -2

 علـــ  احملـــد ة ايرجعيـــة للمعـــاي  االمتثـــال لضـــما  وســـائل علـــ  تـــنص أ  ينبغـــي -1

   الو ي  الصعيد

ــ  مبــن ايــدني اجملتمــع مشــاركة جيــ  -9 ــة مســائل يف اخلــرا  في  والقطــا  ،العمال

 احملـرز  التقد  رصد لدى ،و تق أ  األ راف للدول وينبغي ،الدولية واينظما  ،اخلا 
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 الـــدول وفـــا  يف تـــؤرر الـــ  والصـــعوبا  العوامـــل بت ديـــد ،العمـــل يف احلـــ  إعمـــال يف

(26)بالتزاماتها. األ راف
 

 أو األفـرا   يستطيع ال عندما العمل يف احل  )إتاحة( ب عمال ملزمة األ راف الدول  إ

 ايتاحـة  بالوسـائل  فسـه  بأن احلـ   هـاا  إعمال من ،بها يت كمو  ال ألسباب اجملموعا 

 العمـل  يف بـاحل   بـاالعرتاف  االلتـزا   بينها من أمور مجلة عل  االلتزا  هاا وينطوي ،هل 

 عـن  فضـ    ،العمـل  يف احلـ   بشـأ   و نيـة  سياسـة  واعتمـا   ،الو نيـة  القانونية النظ  يف

 األ ــراف الــدول قيــا  العمــل يف احلــ  ويتطلــ  احلــ . هــاا إلعمــال مفصــلة خطــة وضــع

 ورفـــع ،والتنميـــة االقتصـــا ي النمـــو "تنشـــيط إىل تهـــدف عمالـــة سياســـة وتنفيـــا بوضـــع

ــة ايعيشــة مســتويا  ــة القــوى مــن ايتطلبــا  وتلبي ــ  العامل ــ  والتغل ــة عل ــة البطال  والبطال

  .(27)اجلزئية"

 فعالـة  تـداب   اختـاذ  بالـاا   اإل ـار  هـاا  يف تتخا أ  األ راف للدول وينبغي ن أ كما

 واحملـــرومني النســـا  بـــني ســـيما وال ،البطالـــة معـــدل خلفـــض رســـةايك ايـــوار  لزيـــا ة

ــة وتشــد  وايهمشــني. ــ  اللجن ــة إنشــا  ضــرورة عل ــويض لتقــدي  آلي ــدا  حــال يف التع  فق

 اخلاصـة(  أو )العامـة  العمالـة  خـدما   إلنشـا   اي ئمة التداب  اختاذ وجوب وعل  ،العمل

 قيـا   العمـل  يف احل  )إتاحة( لإعما واج  وينطوي ،(28)واحمللي الو ي الصعيدين عل 

 .(29)البطالة يكاف ة خطط بتنفيا األ راف الدول

 ،تقــدير أقــل علــ  ،الوفــا  بضــما  أساســي التــزا  األ ــراف الــدول عــات  علــ  يقــعو

 ويتطلـ   ومرضـية.  عا لـة  عمـل  بشـروط  التمتـع  يف احلـ   مـن  الدنيا األساسية بايستويا 

 : يلي امب األ راف الدول التزا  هاا

 علـ   التمييـز  أشـكال  مـن  شـكل  أي  و  احلـ   هـاا  ممارسـة   بالقـانو   تضمن أ  -أ

 األصــل أو ،غــ  و السياســي الــرأيو الــدينو اللغــة أو ،اجلــنسو اللــو و العــر  أســا 

 اجلنسـي  اييـل  أو ،السـن و اإلعاقـة  أو ،ايولـد و ايلكيـة  أو ،االجتمـاعي  الوضـع و الو ي

 آخر  وضع أي أو اجلنسيةو الص ة أو ،نياجلنس صفا  ال أو ،اجلنسانية اهلويةو

 ذلــك يف مبــا ،العمــل يف اجلنســني بــني التمييــز يكاف ــة شــام   نظامــا  تضــع أ  -ب

 ايكافأة  يف التمييز



 بوغوفالة بوعيشةـ  نذير حممد بلعيور  _______________________ دويلـال دـالعه امـأحك وءـض يـف العمل قـح
 

 

 0707 جوان-70 العدد-70 اجمللد ــــــــــــــــــجملة الباحث للدراسات األكادميية 

ISSN: 2352-975XــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــEISSN: 2588-2368 

871 

 الــ  واينظمـا   العمـل  وأصــ اب العـاملني  مـع  بالتشــاور التشـريعا   يف تكفـل  أ  -ج

 قابـل  وغـ   فيـ   متييـز  ال يـ  حب ،لألجـور  أ نـ   حدا  صلة ذا  أخرى أ راف أيةو متّثله 

 تكـاليف  ؤشـر مب وُيربط الصلة ذا  االقتصا ية العوامل مبراعاة ُي ّد  أ  عل  ،للتقييد

 وأسره   للعاملني الئ  معيشي مستوى لضما  ،ايعيشة

    وتنفاها ايهي اجملال يف والص ة الس مة بشأ  شاملة و نية سياسة تعتمد أ  - 

 ،اجلنسي الت ر  يشمل ،العمل مكا  يف للمضايقة  عريفا ت القانو  يف تدرج أ  -ـه

 الت ـر   علـ   جنائيـة  عقوبـا   وتفـرض  ،مناسـبة  تظلـ   وآليـا   إجـرا ا   وجـو   وتكفل

 اجلنسي 

 ووضــــع الفــــرا  وأوقــــا  بالراحــــة يتعلــــ  فيمــــا وتنفــــاها  نيــــا معــــاي  تضــــع أ  -و

 (30)العامة. والعطل األجر ايدفوعة وباإلجازا  ،عملال ساعا ل حدو معقولة

  :خامتــة

 يف الفائتــة العهــو  مــدى علــ  التأكيــد مت إذ ،متميــز وجــو  لــ  حقــا العمــل حــ  يعــد

 ومـن  ،ايختلفـة  الدوليـة  وايـؤمترا   اينظما  عن الصا رة الدولية الصكو  من العديد

ــ  النطــا  الواســعة التفســ  جهــو  خــ ل ــة بهــا اضــطلع  ال  االقتصــا ية احلقــو  جلن

 اإلنسـا   حقـو   أحـد  باعتبـار   العمـل  يف احلـ   علـ   التأكيـد  مت ،الثقافيةو واالجتماعية

 ايتميزة.

 ويتنـاول  عديـدة.   وليـة  قانونيـة  صـكو   يف ب  معرتف أساسي ح  العمل يف احل  ذاإ

 بصــورة احلــ  هــاا والثقافيــة واالجتماعيــة االقتصــا ية بــاحلقو  اخلــا  الــدولي العهــد

 أخـرى  حقـو   لت قيـ   أساسـيا   العمـل  يف احل  عتروي .1 ايا ة يف آخر صك أي من أمشل

 إنسـا   ولكل فيها. ومتأصل اإلنسا  كرامة من يتجزأ ال جز  وهو ،اإلنسا  حقو  من

 الوقــ  نفــس ويف بكرامــة. بــالعي  لـــ  يســم  مبــا العمــل إمكانيــة لــ  تتــاح أ  يف حــ 

 العمل اختيار لحا يف ه ايس كما ،أسرت  وبقا  اإلنسا  بقا  يف العمل يف احل  ه ايس

 .اجملتمع  اخل ب  واالعرتاف اإلنسا  منو يف ،حبرية قبول  أو

 : التالية النتائ  استخ   ميكن سب  ما خ ل من
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ــ  - ــل يف احلـ ــ  العمـ ــول حـ ــد يف مكفـ ــدولي العهـ ــا  الـ ــاحلقو  اخلـ ــا ية بـ  االقتصـ

 أو ختيـار ا يف األفـرا   ح  بضما  األ راف الدول التزا  ويؤكد ،والثقافية واالجتماعية

 ظلما. العمل من حيرمواإال  يف حقه  يشمل مبا ،حبرية العمل قبول

 ب عمـال  ايتعلقـة  والثقافيـة  واالجتماعيـة  االقتصـا ية  بـاحلقو   ايعنية اللجنة ساهم  -

 العمل. يف احل  وتطوير

 بـــاحلقو  اخلـــا  الـــدولي العهـــد تنفيـــا مراقبـــة علـــ  ايت ـــدة األمـــ  جلنـــة تعمـــل -

 العمل. ح  رأسها وعل  والثقافية جتماعيةواال االقتصا ية

 يف احلـ   إلعمـال  حمـد ة  تشـريعية  تـداب   اعتما  يف تنظر أ  األ راف للدول ينبغي -

 : ينبغي التداب  وها  ،العمل

 وعمليـة  مدروسة خطوا  واختاذ األساسية اللتزاماتها االمتثال األ راف الدول عل  -

ــد اإلعمــال أجــل مــن األهــداف وحمــد ة ــع يف لل ــ  رجييالت ــة عمــل بشــروط التمت  عا ل

 ال الـ   اخلطوة إىل باإلضافة .موار  من متاح هو ما أقص  ذلك يف مستخدمة ،ومرضية

 ســبل تـوف   تضـمن  أ  أيضـا   الــدول علـ   يـتعني  ،التشـريعا   ســّن يف ايتمثلـة و عنهـا  غنـ  

 إ اريـة  ب تـدا  احلصـر  ال ايثـال  سـبيل  علـ   تشـمل  ،قضـائية  وغ  قضائية فعالة انتصاف

   واجتماعية. وتثقيفية ومالية

 الو نيـة  العمل وخطط االسرتاتيجيا  تنفيا لرصد و نية آليا  انشا  تستهدف أ  -

 العمل. ألجل ايوضوعة

 للتنفيا. حمد  زمي وإ ار عد ية أهداف بشأ  أحكاما تتضمن أ  -

 علـ   احلـد ة  ايرجعيـ   للمعـاي   االمتثـال  لضـما   وسـائل  علـ   تنص أ  ينبغي كما -

 الو ي. الصعيد

 ،العمالــة مســائل يف اخلــرا  فيــ  مبــن ،ايــدني اجملتمــع مشــاركة علــ  تــنص أ  -

 التقـد   رصـد  لـدى  تقـو   أ  األ ـراف  للـدول  وينبغي الدولية. واينظما  اخلا  والقطا 

 الـدول  وفـا   يف تـؤرر  الـ   والصعوبا  العوامل بت ديد ،العمل يف احل  إعمال يف احملرز

 بالتزاماتها.  رافاأل

 مفتشـيا   مـن  فعاال  نظاما  األ راف لدولا تنش  أ  ايسا لة لضما  يتطل  ن أ كما

 احلـ   جوانـ   مجيـع  كفالـة  لرصـد  وهـاا  ،االجتماعيني الشركا  مع باالشرتا  العمل
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 االقتصـا   يف العاملو  فيه  مبن ،العاملني جلميع ومرضية عا لة عمل بشروط التمتع يف

ــي غـــ  ــاملو  الرمسـ ــاملو  اينزليـــو  والعـ ــدا إلو ،الزراعيـــو  والعـ ــورة سـ ــاملني ايشـ  للعـ

 تكــو  أ  ينبغــي كمــا ايختصــة. الســلطا  إىل جتــاوزا  أيــة وإحالــة ،العمــل وأصــ اب

ــايوار  ومــزو ة مســتقلة العمــل مفتشــيا  ــة ب ــا يعمــل وأ  ،الكافي ــو  به  ،مــدربو  مهني

 أمـاكن   خـول  سـلطة  متلـك  وأ  ،ني بـي  وخـرا   أخصـائيني  علـ   االعتمـا   قدرة ولديها

 مسب . إشعار و و  حبرية العمل

  :عــ  وايراجــاهلوام
 

 (1)
 .12، الفقرة sub/9 CN/E 90/9441/2وريقة األم  ايت دة رق   -

(2)
 حممد رامر، قرا ة يف احلقو  االقتصا ية واالجتماعية والثقافية لإلنسا ، ص يفة الكرتونية، -

http://almothaqaf.com/index.php/qadaya2015/898767.html  
(3)

 90،  خل  حيز النفـاذ يف  9419أ  سياسة العمالة لسنة بش 922اتفاقية منظمة العمل الدولية رق   -

 .9411يوليو/متوز 
(4)

(، الـ  صـّدق    955)رقـ    9409)أ( مـن اتفاقيـة ايسـاواة يف األجـور لسـنة      9تدع  هاا الفهَ  ايا ُة  -

  ولة. 919عليها 
(5)

- Travaux Préparatoires A/2929 (1955), para. 5 وانظر  يضار    .  : Matthew Craven, The 

International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights: A Perspective on 

ItsDevelopment (Oxford, ClarendonPress, 1995), chap. 6, sect. II.B.- 
(6)

ــة العمـــل الدوليـــة يف عـــا     - ــة أجرتهـــا منظمـ ــوا  ُنظـــ  احلـــد األ نـــ   2599تشـــ   راسـ ــور بعنـ  لألجـ

(Minimum Wage Systems إىل )      احلـد  أال يقـل عـن   أ  مفهو  األجر اينصـف يتـألف مـن شـّقني همـا

 ( مـن 2) )أ(وأ  يكفـل عـي  الكفاف)والشـ  الثـاني أقـرب إىل مفهـو  الفقـرة الفرعيـة         األ نـ  لألجـور  

 مفهو  األجر اينصف أعّ .لكو  العهد(،  من 1ايا ة 
(7)

علـ  أنهـا تنـدرج بصـورة      هـاا التعليـ  العـا    سـيا   يف الع قـة بـني األجـور وتكـاليف ايعيشـة      وُتفه   -

، لكن من ايه  أيضا  التأكيـد  1من ايا ة  (2)أ()ال  تتناوهلا الفقرة الفرعية االعتبارا   أوض  ضمن

 توفر العي  الكري . وايكافأة ال "األجر اينصف"    ترابط مفهو عل  
(8)

مـن العهـد    1لتمتـع بشـروط عمـل عا لـة ومرضـية )ايـا ة       ( بشأ  احلـ  يف ا 2591)21التعلي  العا  رق   -

 الدولي اخلا  باحلقو  االقتصا ية واالجتماعية والثقافية(
(9)

- General assembly, Eleventh session, Agenda item 31, Draft international 

covenants on human rights, 656 th plenary meeting, report of third comittee 

(A/3525), A/PV.656 (20 February 1957). 
(10)

حلقــو  االنســا  وحرياتــ  األساســية:  راســة يف   عمــر احلفصــي فرحــاتي، آليــا  احلمايــة الدوليــة  -

 ، 2592،  ار الثقافـــة للنشـــر والتوزيـــع، عمـــا ،  9طأجهـــزة احلمايـــة العاييـــة واإلقليميـــة وإجرا اتهـــا،  

  921. 

http://almothaqaf.com/index.php/qadaya2015/898767.html
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(11)

، 9ط ،ضمانا  القانونية الدوليـة والو نيـة حلمايـة حقـو  اإلنسـا      أبو اخل  أاد عطية عمر، ال -

 .991،   2559 ار النهضة العربية، مصر، 
(12)

آليــا  الشــرعية الدوليــة حلقــو   ، ســرور  ــاليب، حماضــرا  يف القــانو  الــدولي حلقــو  اإلنســا    -

 االنسا ، موقع مركز جيل الب   العلمي:

 http://jilrc.com  
(13)

: نظـا   9التنقـي    15مكت  مفوض األم  ايت ـدة السـامي حلقـو  اإلنسـا ، صـ يفة وقـائع رقـ          -

 .99-22،   2592معاهدا  حقو  االنسا ، نيويور  وجنيف، 
(14)

 متوفرة عل  موقع ايفوضية السامية حلقو  اإلنسا   -

https: //tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang 

=ar&TreatyID=9&DocTypeID=11  
(15)

 سرور  اليب، ايرجع الساب . -
(16)

- General assembly, Eleventh session, Agenda item 31, Draft international 

covenants on human rights, 656 th plenary meeting, report of third comittee  

(A/3525), A/PV.656 (20 February 1957). 
(17)

احلـ  يف العمـل،    ،   االقتصا ية واالجتماعيـة والثقافيـة  للجنة ايعنية باحلقو 95التعلي  العا  رق   -

مـــن العهـــد الــدولي اخلـــا  بـــاحلقو  االقتصـــا ية واالجتماعيــة والثقافيـــة، الـــدورة اخلامســـة    1ايــا ة  

 .1، البند2550تشرين الثاني/نوفمر  20-1والث رو  جنيف، 
(18)

الاكور واإلنـاث يف حـ  التمتـع ،ميـع     : مساواة 1( بشأ  ايا ة 2550) 91التعلي  العا  رق   انظر -

 .20-21احلقو  االقتصا ية واالجتماعية والثقافية، الفقرا  
(19)

احلـ  يف العمـل،    للجنة ايعنية بـاحلقو  االقتصـا ية واالجتماعيـة والثقافيـة:      95التعلي  العا  رق   -

افية، الدورة اخلامسة والث رو  -من العهد الدولي اخلا  باحلقو  االقتصا ية واالجتماعية وال 1ايا ة 

 .91-91-90-99-91، البند 2550تشرين الثاني/نوفمر  20-1جنيف، 
، ايكـررة يف الفقـرة الثانيـة مـن  يباجـة      12من ايا ة  9، الفقرة 9454انظر اتفاقية حقو  الطفل،  -25

بيــع األ فــال واســتغ هل  يف البغــا  ويف ايــوا    ايتعلــ  بختيــاري التفاقيــة حقــو  الطفــل   الروتوكــول اال

 من الروتوكول، بشأ  السخرة. 1من ايا ة  9. انظر أيضا  الفقرة اإلباحية
(21)

 .12، ايرف ، ايا ة A/RES/61/295) بشأ  حقو  الشعوب األصليةإع   األم  ايت دة انظر  -
(22)

ــا  - ــ  الع ــاحلقو        2591)29  رقــ  التعلي ــدولي اخلــا  ب ــد ال ــ  العه ــدول مبوج ــا  ال ( بشــأ  التزام

 .االقتصا ية واالجتماعية والثقافية يف سيا  األنشطة التجارية
(23)

 . 9( عن  بيعة التزاما  الدول األ راف، الفقرة 9445)1التعلي  العا  رق   انظر -
(24)

 النموذجيـة  القواعـد    ل  مبسـألة عمـل السـجنا ،    إ  كا  عل  أسا  التطو . انظر أيضا ، فيما يتع -

( ايتعلقـة بالعمـل اجلـري أو    24مـن اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة )رقـ         2وايا ة  السجنا  يعاملة الدنيا

 اإللزامي.

http://jilrc.com/
http://jilrc.com/
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=ar&TreatyID=9&DocTypeID=11
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=ar&TreatyID=9&DocTypeID=11
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/CESCR94.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/CESCR94.pdf
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 .21( بشأ  احل  يف الغاا  الكايف، الفقرة 9444) 92انظر التعلي  العا  رق   -20 
(26)

احلـ  يف العمـل،    للجنة ايعنية بـاحلقو  االقتصـا ية واالجتماعيـة والثقافيـة:      95التعلي  العا  رق   -

مـــن العهـــد الــدولي اخلـــا  بـــاحلقو  االقتصـــا ية واالجتماعيــة والثقافيـــة، الـــدورة اخلامســـة    1ايــا ة  

 .15، البند2550فمر تشرين الثاني/نو 20-1والث رو  جنيف، 
 .9من ايا ة  9، الفقرة 9419بشأ  سياسة العمالة،  922انظر اتفاقية منظمة العمل الدولية رق   -21
 .9495بشأ  تنظي  إ ارا  التوظيف،  55انظر اتفاقية منظمة العمل الدولية رق   -25
ــة رقــ   وبايثــل اتفاقيــة منظمــة   55انظــر اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــ      -24 بشــأ   2العمــل الدولي

بشـأ  النهـوض بالعمالـة واحلمايـة      915. وانظر أيضا  اتفاقية منظمة العمل الدوليـة رقـ    9494البطالة، 

 .9455من البطالة، 
(30)

- Observation générale n
o
 23 (2016) sur le droit à des conditions de travail justes 

et favorables (art. 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 

culturels). 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/CESCR94.pdf

