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ماهية حقوق الإن�سان:
جاءت فكرة حقوق اإلنسان والنضال من أجلها بعد جملة من احلقب اإلنسانية التي وفي سبيلها دفعت
البشرية بدءا من انتهاك احلق في احلياة وانتهاء بضروب مختلفة في احلد من حريات تعتبر وبشكل
تصاعدي من احلقوق التي إذا انتفت حولت الفرد إلى مجرد رقم إحصائي في التعداد للتجمعات
السكانية ،وأمام السلوك البشري املنتج إلشكال مختلفة من املعاناة شكل مفهوم حقوق اإلنسان
كتوجه نضالي عاملي هما قدميا حديثا ومستقبليا مضاد للظلم .وبدون التنكر ألي مرحلة ومحطة
تاريخية منتصرة لإلنسان جاء اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي اعتمد ونشر على املأل مبوجب قرار
اجلمعية العامة لألمم املتحدة  217ألف (د )3-املؤرخ في  10كانون األول/ديسمبر 1948بواقع  30مادة
وفي منت ديباجته مقرا جلميع أعضاء األسرة البشرية من كرامة أصلية فيهم ،ومن حقوق متساوية
وثابتة ،يشكل أساس السالم في العالم ،مشيرا إلى أن جتاهل حقوق اإلنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى
أعمال أثارت بربريتها الضمير اإلنساني وان شعوب األمم املتحدة قد أعادت في امليثاق تأكيد إميانها
بحقوق اإلنسان األساسية وبكرامة اإلنسان وقدره ،وبتساوي الرجال والنساء في احلقوق ،وحزمت
أمرها على النهوض بالتقدم االجتماعي وبتحسني مستويات احلياة في جو أفسح من احلرية ،حيث
أكدت الدول على ضمان تعزيز االحترام واملراعاة العامليني حلقوق اإلنسان وحرياته األساسية ،متفقة
على فهم مشترك لهذه احلقوق وحريات ،بزغ فجر اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان بوصفه املثل األعلى
املشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة األمم.
وهكذا ترسخ منهج حقوق اإلنسان عبر مجموعة من املواثيق الدولية حيث شكلت الشرعة الدولية
(اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية) نقطة االنطالق لهذه املواثيق امللزمة املطالبة بانعكاس املطلب
اإلنساني األممي عبر تدابير تشريعية قانونية وتطبيقية مطردة وطنيا ودوليا.
من هنا جند بان حقوق اإلنسان هي مجموعة احلقوق واحلريات السياسية واملدنية واالقتصادية
واالجتماعية املقرر لإلنسان باعتباره احد أفراد اجملتمع وهذه احلقوق تهدف إلى حماية ذاته وسالمته
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وصون كرامته وتنمية قدراته وتكريس رفاهيته ،فمنها احلقوق الفردية مثل احلق في احلياة واحلرية واألمان
الشخصي واملساواة أمام القانون ،ومنها اجلماعية كاحلق في العمل والغذاء واملسكن وتقرير املصير.
للحق في العمل أهمية كبيرة باعتباره حقا مطلبا يهدف بداية إلى تأمني مستوى حياتي ومعيشي
الئق للفرد كونه ضمانة تنموية حتقق إنصاف الفرد الذي هو مبثابة املسنن األهم في املاكينة اجملتمعية
التنموية ،وال يتحقق ذلك إال بإحاطة هذا احلق بضمانات مع البعد اإللزامي لضرورة انعكاسها على ارض
واقع التدابير التشريعية الوطنية.
احلق في العمل من احلقوق الراسخة في الشرعة الدولية من منطلق اعتراف الدول في أن تتاح لكل
شخص حق كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية اعتبار ما يبذله العامل من جهد ذهني و/أو
جسماني لقاء اجر سواء كان هذا العمل دائما أو مؤقتا أو عرضيا أو موسميا ،وللوقوف على ماهية هذا
احلق وباإلشارة إلى ما جاء بالشرعة الدولية نشير إلى التالي:

الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان:
جاء في اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان مقرا حق العمل وحرية اختياره لكل شخص ،وذلك كما جاء في
نص املادة (:)23

احلق يف العمل (الفقرة الأوىل):

«لكل شخص احلق في العمل وفي حرية اختيار عمله ،وفي شروط عمل عادلة ومرضية وفي احلماية من البطالة».

عدم التمييز يف الأجر (الفقرة الثانية):

«جلميع األفراد دون أي متييز احلق في اجر متساو على العمل املتساوي»

احلق يف بدل الئق يكفل حياة كرمية (الفقرة الثالثة):

«لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له وألسرته عيشة الئقة بكرامته البشرية
وتستكمل عند االقتضاء بوسائل أخرى للحماية االجتماعية».

احلق يف التنظيم النقابي (الفقرة الرابعة):

«لكل شخص حق إنشاء النقابات مع اآلخرين واالنضمام إليها من اجل حماية مصاحله».

وكذلك جاء يف ن�ص املادة( )24من الإعالن كحقوق عامة:

«لكل شخص حق في الراحة وأوقات فراغ ،وخصوصا في حتديد معقول لساعات العمل وفي إجازات دورية مأجورة».
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احلق يف امل�ساواة (املادة :)3

تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور واإلناث في حق التمتع بجميع احلقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية املنصوص عليها في هذا العهد.

احلق يف العمل والتدابري (املادة )6

أوال « :تعترف الدول األطراف في هذا العهد باحلق في العمل الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن
تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية .وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا احلق».
ثانيا« :يجب أن تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول األطراف في هذا العهد تأمني املمارسة الكاملة
لهذا احلق توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيني واملهنيني ،واألخذ في هذا اجملال بسياسات وتقنيات من
شأنها حتقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن
للفرد احلريات السياسية واالقتصادية األساسية».

احلق ب�شروط عمل مر�ضية وعادلة/النوع االجتماعي (املادة )7

تعترف الدول األطراف في هذا العهد مبا لكل شخص من حق التمتع بشروط عمل مرضية تكفل على
اخلصوص:

مكاف�أة توفر جلميع العمال كحد ادنى:

أجرا منصفا ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل دون أي متييز ،على أن يضمن للمرأة خصوصا متتعها
بشروط عمل ال تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل وتقاضيها أجرا يساوي اجر الرجل لدى تساوي
العمل.
عيشا كرميا لهم وألسرهم طبقا ألحكام هذه العهد.
ظروف عمل تكفل السالمة والصحة.
تساوي اجلميع في فرص الترقية ،داخل عملهم ،إلى مرتبة أعلى مالئمة ،دون إخضاع ذلك إال العتباري
األقدمية والكفاءة.
االستراحة وأوقات الفراغ ،والتحديد املعقول لساعات العمل واإلجازات املدفوعة األجر وكذلك املكافأة عن
أيام العطل الرسمية.

احلق بحماية خا�صة للأمهات العامالت والإحداث املادة (:)10

وجوب توفير حماية خاصة لألمهات خالل فترة معقولة قبل الوضع وبعده وينبغي منح
-2
األمهات العامالت أثناء الفترة املذكورة إجازة مأجورة أو إجازة مصحوبة باستحقاقات
ضمان اجتماعي كافية.
وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع األطفال واملراهقني ،دون أي متييز
-3
بسبب النسب أو غيره من الظروف ،ومن الواجب حماية األطفال واملراهقني من االستغالل
االقتصادي واالجتماعي ،كما يجب جعل القانون يعاقب على استخدامهم في أي عمل من
شأنه إفساد أخالقهم أو اإلضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم باخلطر أو إحلاق األذى بنموهم
الطبيعي وعلى الدول أيضا أن تفرض حدودا دنيا للسن يحظر القانون استخدام الصغار
الذين لم يبلغوها في عمل مأجور ويعاقب عليه.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة في  18كانون األول سنة  1979من قبل اجلمعية
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العامة لألمم املتحدة جاءت هذه االتفاقية بواقع  30مادة لتحقيق مساواة املرأة بالرجل في كل مكان وفي
جميع امليادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية .ومن اجلدير ذكره إعالن السلطة
الوطنية الفلسطينية مؤخرا االنضمام لالتفاقية وااللتزام بها.

احلق يف عدم التمييز وامل�ساواة املادة (:)11

تتخذ األطراف جميع ما يقتضي احلال اتخاذه من تدابير للقضاء على التمييز ضد املرأة في ميدان العمل
لكي تكفل لها وعلى أساس تساوي الرجل واملرأة ،نفس احلقوق والسيما:

احلق يف العمل بو�صفه حقا غري قابل للت�صرف لكل الب�شر.

•احلق في التمتع بنفس فرص التوظيف ،مبا في ذلك تطبيق معايير االختيار نفسها في شؤون التوظيف.
•احلق في حرية اختيار املهنة والعمل ،واحلق في الترفي واألمن الوظيفي ،وفي جميع مزايا وشروط اخلدمة
واحلق في تلقي التدريب املهني ،مبا في ذلك التلمذة الصناعية والتدريب املهني املتقدم والتدريب
املتكرر.

•احلق في املساواة في األجر ،مبا يعادل في ذلك االستحقاقات واحلق في املساواة في املعاملة فيما يتعلق
بالعمل املتعادل القيمة ،كذلك املساواة في املعاملة وفي تقييم نوعية العمل.
•احلق في الضمان االجتماعي وال سيما في حاالت التقاعد ،والبطالة ،واملرض ،والعجز والشيخوخة ،وأي
شكل آخر من أشكال عدم القدرة على العمل ،وكذلك احلق في إجازة مدفوعة األجر.
•احلق في الوقاية الصحية وسالمة ظروف العمل مبا في ذلك حماية وظيفة اإلجناب.
•توخيا ملنع التمييز ضد املرأة بسبب الزواج واألمومة ،ولضمان حقها الفعلي في العمل ،تتخذ الدول
األطراف التدابير املناسبة:
•حلظر الفصل من اخلدمة بسبب احلمل أو إجازة أمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس
احلالة الزوجية مع فرض جزاءات على اخملالفني.
•إلدخال نظام إجازة األمومة املدفوعة األجر أو مع التمتع مبزايا اجتماعية عائلية دون أن تفقد املرأة
الوظيفة التي تشغلها أو أقدميتها أو العالوة االجتماعية.
•لتشجيع توفير ما يلزم من اخلدمات االجتماعية املساندة لتمكني الوالدين من اجلمع بني التزاماتهما
األسرية وبني مسؤوليات العمل واملشاركة في احلياة العامة وال سيما عن طريق إنشاء وتنمية شبكة
من مرافق ورعاية األطفال.
يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية املتصلة باملسائل املشمولة بهذه املادة استعراضا دوريا في ضوء
املعرفة العملية والتكنولوجيا وان يتم تنقيحها أو إلغائها أو توسيع نطاقها حسب االقتضاء.
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حقوق العمال والقانون الدويل
إن أولى احملاوالت حلماية حقوق العمال من خالل القانون الدولي بدأت في أواسط القرن التاسع عشر ،ولكن
هذه احملاوالت لم تتخذ شكال منظما إال في عام  ،1890حيث مت عقد أول مؤمتر حول هذه املسألة في مدينة
بيرن السويسرية .ولكن القفزة النوعية في هذا اجملال جاءت بعد احلرب العاملية األولى ،حيث نص القسم
الثامن من معاهدة فرساي لعام  1919على تأسيس منظمة العمل الدولية ،ليكون من واجبها وضع
مسودة املعاهدات الدولية حلماية حقوق العمال وإصدار التوصيات .ولكن هذا ال يعني أن جهود حماية
حقوق العمال تقتصر على منظمة العمل الدولية ،بل هناك جهات أخرى تُعنى باملوضوع من املنظمات
العاملية واإلقليمية ،كمنظمة األمم املتحدة ،وجامعة الدول العربية ،واجمللس األوروبي ،وغيرها.
إن األهداف الرئيسية للقانون الدولي في مجال حماية حقوق العمال هي:
 تنظيم املنافسة دعم السلم الدولي نشر العدالة االجتماعية تطوير قوانني العمل الوطنية دعم حركات اإلصالحوفي هذا السياق نشير إلى بعض املعاهدات الدولية التي حول حماية حقوق العمال ،ومنها: 1
 اتفاقية حرية التنظيم (تشكيل نقابات) لعام 1949(السخره) لعام 1957
 اتفاقية إلغاء العمل اإلجباري ُ اتفاقية حظر التمييز في مجال العمل لعام 1958 اتفاقية املساواة في األجر لعام 1951 اتفاقية احلد األدنى لألجور لعام 1970 اتفاقية حماية حقوق الضمان االجتماعي لعام 1982 اتفاقية العمل الليلي لعام 1990 -اتفاقية حظر عمل األطفال لعام 1999

احلقوق العمالية يف املواثيق الدولية :
الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان :2

تنص املادة  23من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أن:
لكل شخص حق في العمل وان توفر له احلماية من البطالة.
لكل شخص اختيار عمله بحرية.
للعامل احلق في شروط عمل عادلة ومرضية واجر متساوي دون متييز.

 1ميكنكم مشاهدة وحتميل كافة االتفاقيات من خالل صفحة املقدسي االلكترونية www.al-maqdese.org
 2متوفر على صفحة املقدسي االلكترونية www.al-maqdese.org
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العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية :3
وتعترف الدول اإلطراف املوقعة على العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
باحلق في العمل ،فيما يلي تلخيص ملا جاء في هذا العهد من مواضيع ذات عالقة بحق املواطن على الدولة
في عمل مالئم ومناسب:
•توفير اإلمكانيات لكسب رزق بعمل يختاره ويقبله العامل بحرية.
•اتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا احلق من قبل الدول األطراف.
•توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيني واملهنيني.
•توفير سياسات وتقنيات من شانها حتقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة.
•توفير عمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد احلريات السياسية واالقتصادية األساسية.
•توفير اجر منصف دون متييز.
•ضمان توفير عمل للمرأة وشروط عمل ال تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل ،وتقاضيها أجرا
يساوي اجر الرجل منصفا دون متييز.
•توفير عيش كرمي للعاملني وألسرهم.
•ظروف عمل تكفل السالمة املهنية.
•تساوي اجلميع في فرص الترقية.
•االستراحة وأوقات الفراغ والتحديد املعقول لساعات العمل واإلجازات الدورية املدفوعة األجر ،وكذلك
املكافأة عن أيام العطل الرسمية.
•حق كل شخص في تكوين النقابات واالنضمام إلى النقابات التي يختارها.
•حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية
 3متوفر على صفحة املقدسي االلكترونية www.al-maqdese.org
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احلق يف العمل يف اتفاقيات منظمة العمل الدولية:

أما اتفاقيات العمل الدولية فان جميعها تنص على حق العامل على الدولة التي يقيمون فيها إقامة
دائمة أو مؤقتة أن توفر لهم عمال مالئما وذات مردود مناسب ،وحقهم في حرية التنظيم النقابي وفي
شروط وظروف عمل مالئمة ،وان تقوم الدول األطراف بتوفير مخصصات البطالة واحلماية االجتماعية.
فيما يلي االتفاقيات الدولية اخلاصة باحلق في العمل:
اتفاقية احلرية النقابية الدولية حق التنظيم النقابي (رقم .1948 )87
االتفاقية اخلاصة بتطبيق مبادئ احلق في التنظيم النقابي وفي املفاوضة اجلماعية (رقم .1951 )98
االتفاقية اخلاصة مبساواة العمال والعامالت (رقم .1951 )100
االتفاقية اخلاصة بتحرمي السخرة (رقم .1957 )105
االتفاقية اخلاصة بالتمييز في مجال االستخدام واملهنة (رقم .1958 )111
االتفاقية اخلاصة بسياسة العمالة (رقم .1964 )122
االتفاقية اخلاصة بتوفير احلماية والتسهيالت ملمثلي العمال في املؤسسة (رقم .1971 )135
االتفاقية بشان احلد األدنى لسن االستخدام (رقم .1976 )138
االتفاقية اخلاصة بحماية حق التنظيم النقابي رقم (.1978 )151
االتفاقية اخلاصة بسياسة العمالة (رقم .1981 )154
االتفاقية بشأن النهوض بالعمالة واحلماية من البطالة (رقم .1988 )168
االتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها (رقم .1999 )182

هذه النشرة هي جزء من سلسلة نشرات توعوية تصدر
عن املقدسي ضمن مشروع إنهاء استغالل العمال من
القدس الشرقية العاملني في املستوطنات اإلسرائيلية
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هذا املشروع بتمويل من اإلحتاد األوروبي
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