مشروع رفع مستوى الوعي القانوني لحقوق العمال الفلسطينيين في القدس الشرقية المرحلة (2102-2102 ) III

حقوق العمال ..حقوق إنسان
نشرة شهرية تهتم بشؤون العمال المقدسيين العاملين في سوق العمل اإلسرائيلي والمستوطنات العدد السادس ،كانون اول 2012 ،
ماهية حقوق اإلنسان:
جاءت فكرة حقوق اإلنسان والنضال من أجلها بعد جملة من الحقب اإلنسانية التي في سبيلها دفعت البشرية بدءا من
انتهاك الحق في الحياة وانتهاء بضروب مختلفة في الحد من حريات تعتبر وبشكل تصاعدي من الحقوق التتتي إ ا
انتفت حولت الفرد إلى مجرد رقم إحصائي في التعداد للتجمعات السكانية ،وأمام السلوك البشري المنتج إلشتكتال
مختلفة من المعاناة شكل مفهوم حقوق اإلنسان كتوجه نضالي عالمي هما قديما حتديت تا ومستتتقتبتلتيتا مضتاد
للظلم .وبدون التنكر ألي مرحلة ومحطة تاريخية منتصرة لإلنسان جاء اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان التيي اعتتتمتد
ونشر على المأل.بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  712ألف (د )3-المؤرخ في  11كتانتون األوليديستمتبتر1491
بواقع  31مادة وفي متن ديباجته مقرا لجميع أعضاء األسرة البشرية من كرامة أصلية فيهم ،ومن حتقتوق متتتستاويتة
وثابتة ،يشكل أساس السالم في العالم ،مشيرا إلى أن تجاهل حقوق اإلنسان وازدراؤها قد أفضتيتا إلتى أعتمتال أثتارت
بربريتها الضمير اإلنساني وان شعوب األمم المتحدة قد أعادت في المي اق تأكيد إيمانها بحقوق اإلنستان األستاستيتة
وبكرامة اإلنسان وقدره ,وبتساوي الرجال والنساء في الحقوق ،وحزمت أمرها على التنتهتوا بتالتتتقتدم ا جتتتمتاعتي
وبتحسين مستويات الحياة في جو أفسح من الحرية ،حيث أكدت الدول على ضمان تعزيز ا حترام والمراعاة التعتالتمتيتيتن
لحقوق اإلنسان وحرياته األساسية ،متفقة على فهم مشترك لهيه الحقوق والحريات ،بزغ فجر اإلعالن التعتالتمتي لتحتقتوق
اإلنسان بوصفه الم ل األعلى المشترك اليي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة األمم.
وهكيا ترسخ منهج حقوق اإلنسان عبر مجموعة من المواثيق الدولية حيث شكلت الشرعة الدولية (اإلعتالن التعتالتمتي
لحقوق اإلنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق ا قتصادية وا جتماعية وال قافتيتة )
نقطة ا نطالق لهيه المواثيق الملزمة المطالبة بانعكاس المطلب اإلنساني أألممي عبر تدابير تشريتعتيتة قتانتونتيتة
وتطبيقية مطردة وطنيا ودوليا.
من هنا نجد بأن حقوق اإلنسان هي مجموعة الحقوق والحريات السياسية والمدنية وا قتصادية وا جتتتمتاعتيتة التمتقترر
لإلنسان باعتباره احد أفراد المجتمع وهيه الحقوق تهدف إلى حماية

اته وسالمته وصون كرامتته وتتنتمتيتة قتدراتته

وتكريس رفاهيته ،فمنها الحقوق الفردية م ل الحق في الحياة والحرية واألمان الشخصي والمساواة أمام القانون ،ومنهتا
الجماعية كالحق في العمل والغياء والمسكن وتقرير المصير.
للحق في العمل أهمية كبيرة باعتباره حقا مطلبا يهدف بداية إلى تأمين مستوى حياتي ومعيشي ئق لتلتفترد كتونته
ضمانة تنموية تحقق إنصاف الفرد اليي هو بم ابة المسنن األهم في الماكينة المجتمعية التنموية ،و يتحتقتق

لت

إ بإحاطة هيا الحق هيا الحق بضمانات مع البعد اإللزامي لضرورة انعكاسها على ارا واقع التدابير التشريعيتة
الوطنية.
الحق في العمل من الحقوق الراسخة في الشرعة الدولية من منطلق اعتراف الدول في أن تتتتال لتكتل شتخت
كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية اعتبار ما يبيله العامل من جهد

حتق

هني ويأو جسماني لقاء اجر سواء كان هتيا

العمل دائما أو مؤقتا أو عرضيا أو موسميا ،وللوقوف على ماهية هيا الحق وباإلشارة إلى ما جاء بالشرعة التدولتيتة نشتيتر
إلى التالي:

الصفحة ال انية
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اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان:
جاء في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان مقرا حق العمل وحرية اختياره لكل شخ

 ،و لت

كتمتا جتاء فتي نت

المادة (:)73
الحق في العمل (الفقرة األولى):
"لكل شخ

الحق في العمل وفي حرية اختيار عمله ،وفي شروط عمل عادلة ومرضية وفي الحماية من البطالة".

عدم التمييز في األجر (الفقرة ال انية):
"لجميع األفراد دون أي تمييز الحق في اجر متساو على العمل المتساوي"
الحق في بدل ئق يكفل حياة كريمة (الفقرة ال ال ة):
"لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له وألسرته عيشة ئقة بكرامته البشرية وتستتتكتمتل عتنتد
ا قتضاء بوسائل أخرى للحماية ا جتماعية".
الحق في التنظيم النقابي (الفقرة الرابعة):
"لكل شخ
وكيل

حق إنشاء النقابات مع اآلخرين وا نضمام إليها من اجل حماية مصالحه".

جاء في ن

"لكل شخ

المادة( )79من اإلعالن كحقوق عامة:

حق في الراحة وأوقات فراغ ،وخصوصا في تحديد معقول لساعات العمل وفي إجازات دورية مأجورة".

العهد الدولي الخاص بالحقوق ا قتصادية وا جتماعية وال قافية:
الحق في المساواة (المادة :)3
تتعهد الدول األطراف في هيا العهد بضمان مساواة اليكور واإلناث في حق التمتع بجميع الحقوق ا قتتصتاديتة
وا جتماعية وال قافية المنصوص عليها في هيا العهد.
الحق في العمل والتدابير (المادة )6
أو  " :تعترف الدول األطراف في هيا العهد بالحق في العمل اليي يشمل ما لكل شخ
إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية .وتقوم باتخا

من حق فتي أن تتتتال لته

تدابير مناسبة لصون هيا الحق".

ثانيا" :يجب أن تشمل التدابير التي تتخيها كل من الدول األطراف في هيا العهد تأمين الممارسة الكامتلتة لتهتيا
الحق توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين ،واألخي في هيا المجال بسياسات وتقنيات من شأنهتا تتحتقتيتق
تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياستيتة
وا قتصادية األساسية".
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الحق بشروط عمل مرضية وعادلةي النوع ا جتماعي ( المادة :)2
تعترف الدول األطراف في هيا العهد بما لكل شخ

من حق التمتع بشروط عمل مرضية تكفل على

الخصوص:


مكافأة توفر لجميع العمال كحد ادني:

 -1أجرا منصفا ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل دون أي تمييز ،على أن يضمن للمرأة خصوصا
تمتعها بشروط عمل

تكون أدنى من تل

التي يتمتع بها الرجل وتقاضيها أجرا يساوي اجر الرجل لدى

تساوي العمل.
 -7عيشا كريما لهم وألسرهم طبقا ألحكام هيه العهد.


ظروف عمل تكفل السالمة والصحة.



تساوي الجميع في فرص الترقية ،داخل عملهم ،إلى مرتبة أعلى مالئمة ،دون إخضاع

ل

إ

عتباري

األقدمية والكفاءة.


ا ستراحة وأوقات الفراغ ،والتحديد المعقول لساعات العمل واإلجازات المدفوعة األجر وكيل
المكافأة عن أيام العطل الرسمية.

الحق بحماية خاصة لألمهات العامالت واألحداث المادة (:)11
الفقرة  "-7وجوب توفير حماية خاصة لألمهات خالل فترة معقولة قبل الوضع وبعده وينبغي منح األمهات
العامالت أثناء الفترة الميكورة إجازة مأجورة أو إجازة مصحوبة باستتحتقتاقتات ضتمتان اجتتتمتاعتي
كافية.
الفقرة  -3وجوب اتخا

تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع األطفال والمتراهتقتيتن ،دون أي

تمييز بسبب النسب أو غيره من الظروف  ،ومن الواجب حماية األطتفتال والتمتراهتقتيتن متن ا ستتتغتالل
ا قتصادي وا جتماعي ،كما يجب جعل القانون يعاقب على استخدامهم في أي عمل من شأنه إفستاد
أخالقهم أو اإلضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق األ ى بنموهم الطبيتعتي وعتلتى
الدول أيضا أن تفرا حدودا دنيا للسن يحظر القانون استخدام الصغار اليين لم يبلغوها في عتمتل
مأجور ويعاقب عليه.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في  11كانون األول سنة  1424من قبل الجمعية
العامة لألمم المتحدة جاءت هيه ا تفاقية بواقع  31مادة لتحقيق مساواة التمترأة بتالترجتل فتي كتل
مكان وفي جميع الميادين السياسية وا قتصادية وا جتماعية وال قافية والمدنية .ومن الجدير

كتره

إعالن السلطة الوطنية الفلسطينية مؤخرا ا نضمام لالتفاقية وا لتزام بها.
الحق في عدم التمييز والمساواة المادة (:)11
 -1تتخي األطراف جميع ما يقتضي الحال اتخا ه من تدابير للقضاء على التمييتز ضتد التمترأة فتي
ميدان العمل لكي تكفل لها وعلى أساس تساوي الرجل والمرأة ،نفس الحقوق و سيما:
أ -الحق في العمل بوصفه حقا غير قابل للتصرف لكل البشر.
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ب .الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف ،بما في

تطبيق معايير ا ختيار نفسها في

ل

شؤون التوظيف.
ت .الحق في حرية اختيار المهنة والعمل ،والحق في الترفي واألمن الوظيفي ،وفي جميع مزايا
وشروط الخدمة والحق في تلقي التدريب المهني ،بما في

ل

التلمية الصناعية

والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر.
ث .الحق في المساواة في األجر ،بما يعادل في

ل

ا ستحقاقات والحق في المساواة في

المعاملة فيما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة ،كيل

المساواة في المعاملة وفي تقييم نوعية

العمل.
ج .الحق في الضمان ا جتماعي و سيما في حا ت التقاعد ،والبطالة ،المرا ،والعجز
والشيخوخة ،وأي شكل آخر من أشكال عدم القدرة على العمل ،وكيل

الحق في إجازة

مدفوعة األجر.
د .الحق في الوقاية الصحية وسالمة ظروف العمل بما في

ل

حماية وظيفة اإلنجاب.

 .7توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج واألمومة ،ولضمان حقها الفعلي في العمل ،تتخي
الدول األطراف التدابير المناسبة:
أ .لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة أمومة والتمييز في الفصل من العمل على
أساس الحالة الزوجية مع فرا جزاءات على المخالفين.
ب .إلدخال نظام إجازة األمومة المدفوعة األجر أو مع التمتع بمزايا اجتماعية عائلية دون أن
تفقد المرأة الوظيفة التي تشغلها أو أقدميتها أو العالوة ا جتماعية.
ج .لتشجيع توفير ما يلزم من الخدمات ا جتماعية المساندة لتمكين الوالدين من الجمع بين
التزاماتهما األسرية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة و سيما عن طريق
إنشاء وتنمية شبكة من مرافق ورعاية األطفال.
 .3يجب أن تستعرا التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهيه المادة
استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العملية والتكنولوجيا وان يتم تنقيحها أو إلغائها أو
توسيع نطاقها حسب ا قتضاء.
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الصفحة الخامسة

.حقوق العمال والقانون الدولي:

إن أولى المحاو ت لحماية حقوق العمال من خالل القانون الدولي بدأت في أواسط
القرن التاسع عشر ،ولكن هيه المحاو ت لم تتخي شكال منظما إ في عام ،0981
حيث تم عقد أول مؤتمر حول هيه المسألة في مدينة بيرن السويسرية .ولكن القفزة
القسم ال امن من
النوعية في هيا المجال جاءت بعد الحرب العالمية األولى ،حيث ن
معاهدة فرساي لعام  0808على تأسيس منظمة العمل الدولية ،ليكون من واجبها
وضع مسودة المعاهدات الدولية لحماية حقوق العمال وإصدار التوصيات .ولكن
هيا يعني أن جهود حماية حقوق العمال تقتصر على منظمة العمل الدولية ،بل
هناك جهات أخرى تُعنى بالموضوع من المنظمات العالمية واإلقليمية ،كمنظمة
األمم المتحدة ،وجامعة الدول العربية ،والمجلس األوروبي ،وغيرها.
إن األهداف الرئيسية للقانون الدولي في مجال حماية حقوق العمال هي:
 -1تنظيم المنافسة
 -7دعم السلم الدولي
 -3نشر العدالة ا جتماعية
 -9تطوير قوانين العمل الوطنية
 -5دعم حركات اإلصالل
وفي هيا السياق نشير إلى بعض المعاهدات الدولية التي حول حماية حقوق العمال،
ومنها : 1
 -1اتفاقية حرية التنظيم (تشكيل نقابات) لعام 0898
 -7اتفاقية إلغاء العمل اإلجباري (السُخره) لعام 0891
 -3اتفاقية حظر التمييز في مجال العمل لعام 0899
 -9اتفاقية المساواة في األجر لعام 0890
 -5اتفاقية الحد األدنى لألجور لعام 0811
 -6اتفاقية حماية حقوق الضمان ا جتماعي لعام 0891
 -2اتفاقية العمل الليلي لعام 0881
 -1اتفاقية حظر عمل األطفال لعام 0888

.1يمكنكم مشاهدة وتحميل كافة االتفاقيات من خالل صفحة المقدسي االلكترونية www.al-maqdese.org

الصفحة السادسة
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.الحقوق العمالية في المواثيق الدولية

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
تن

7

:

المادة  73من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان تن

على أن:

 -1لكل شخ

حق في العمل وان توفر له الحماية من البطالة.

 -7لكل شخ

اختيار عمله بحرية.

 -3للعامل الحق في شروط عمل عادلة ومرضية واجر متساوي دون تمييز.

3

العهد الدولي الخاص بالحقوق ا قتصادية وا جتماعية وال قافية :

وتعترف الدول اإلطراف الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق ا قتصاديتة وا جتتتمتاعتيتة
وال قافية ،بالحق في العمل ،فيما يلي تلخي

لما جاء في هيا العهد من مواضيع

ات عالقة بحق

المواطن على الدولة في عمل مالئم ومناسب:
 -1توفير اإلمكانيات لكسب رزق بعمل يختاره ويقبله العامل بحرية.
 -7اتخا

تدابير مناسبة لصون هيا الحق من قبل الدول األطراف.

 -3توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين.
 -9توفير سياسات وتقنيات من شانها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة.
 -5توفير عمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية وا قتصاديتة
األساسية.
 -6توفير اجر منصف دون تمييز.
 -2ضمان توفير عمل للمرأة وشروط عمل

تكون أدنى من تل

وتقاضيها أجرا يساوي اجر الرجل منصفا دون تمييز.
 -1توفير عيش كريم للعاملين وألسرهم.
 -4ظروف عمل تكفل السالمة المهنية.

.2متوفر على صفحة المقدسي االلكترونية www.al-maqdese.org
 .3متوفر على صفحة المقدسي االلكترونية www.al-maqdese.org

التي يتتتمتتتع بتهتا الترجتل،

الصفحة السابعة
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 -11.تساوي الجميع في فرص الترقية.
 -11ا ستراحة وأوقات الفراغ والتحديد المعقول لساعات العمل واإلجازات الدورية المدفوعة األجر،
وكيل

المكافأة عن أيام العطل الرسمية.

 -17حق كل شخ

في تكوين النقابات وا نضمام إلى النقابات التي يختارها.

 -13حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية

الحق في العمل في اتفاقيات منظمة العمل الدولية:

أما اتفاقيات العمل الدولية فان جميعها تن

على حق العامل على الدولة التي يقيمون فيها إقتامتة

دائمة أو مؤقتة أن توفر لهم عمال مالئما و ات مردود مناسب ،وحقهم في حرية التنظيم التنتقتابتي
وفي شروط وظروف عمل مالئمة ،وان تقوم الدول األطراف بتوفير مخصصات البطالة والحمايتة
ا جتماعية .فيما يلي ا تفاقيات الدولية الخاصة بالحق في العمل:


اتفاقية الحرية النقابية الدولية حق التنظيم النقابي (رقم .0899 )91



ا تفاقية الخاصة بتطبيق مبادئ الحق في التنظيم النقابي وفي المفاوضة الجماعية (رقم
.0890 )89



ا تفاقية الخاصة بمساواة العمال والعامالت (رقم .0890 )011



ا تفاقية الخاصة بتحريم السخرة (رقم .0891 )019



ا تفاقية الخاصة بالتمييز في مجال ا ستخدام والمهنة (رقم .0899 )000



ا تفاقية الخاصة بسياسة العمالة (رقم .0869 )011



ا تفاقية الخاصة بتوفير الحماية والتسهيالت لمم لي العمال في المؤسسة (رقم .0810 )039



ا تفاقية بشان الحد األدنى لسن ا ستخدام (رقم .0816 )039



ا تفاقية الخاصة بحماية حق التنظيم النقابي رقم (.0819 )090



ا تفاقية الخاصة بسياسة العمالة (رقم .0890 )099



ا تفاقية بشأن النهوا بالعمالة والحماية من البطالة (رقم .0899 )069



ا تفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليتهتا (رقتم
.0888 )091

