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 مقدمة وتوطئة أساسية -أوالً 

ويتناول العهد الدويل اخلاص    . إن احلق يف العمل حق أساسي معترف به يف صكوك قانونية دولية عديدة             -١
ويعترب احلق يف   . ٦بـاحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية هذا احلق بصورة أمشل من أي صك آخر يف املادة                

. العمـل أساسياً لتحقيق حقوق أخرى من حقوق اإلنسان، وهو جزء ال يتجزأ من كرامة اإلنسان ومتأصل فيها               
ويف نفس الوقت، يسهم احلق يف . كانية العمل مبا يسمح لـه بالعيش بكرامةولكل إنسان حق يف أن تتاح له إم 

العمل يف بقاء اإلنسان وبقاء أسرته، كما يسهم، يف حال اختيار العمل أو قبوله حبرية، يف منو اإلنسان واالعتراف 
 .)١(به داخل اجملتمع

ثقافية احلق يف العمل مبعناه العام يف املادة      ويعلن العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية وال        -٢
 مبا لكل شخص من حق يف التمتع        ٧، ويتـناول بوضـوح البعد الفردي للحق يف العمل باالعتراف يف املادة              ٦

ويتم تناول البعد اجلماعي للحق يف العمل       . بشروط عمل عادلة ومرضية، وال سيما بظروف عمل تكفل السالمة         
لى حق كل شخص يف تكوين النقابات ويف االنضمام إىل النقابة اليت خيتارها، فضالً عن         اليت تنص ع   ٨يف املـادة    

 من العهد، أكدت جلنة حقوق اإلنسان ضرورة ٦ولدى صياغة املادة . حـق الـنقابات يف ممارسة نشاطها حبرية      
. )٢(حتديد مبدأ فلسفي  االعـتراف بـاحلق يف العمل مبعناه الواسع بتعيني التزامات قانونية حمددة عوضاً عن جمرد                

، ٦ من املادة ١فتعترف الدول األطراف، مبوجب الفقرة .  احلق يف العمل بصورة عامة وغري شاملة٦وتعرِّف املادة 
باحلق يف العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق يف أن تتاح لـه إمكانية كسب رزقه بعمل خيتاره أو يقبله "

لتأمني املمارسة  " بأنه   ٢وتعترف الدول األطراف يف الفقرة      ". لصون هذا احلق  حبرية، وتقوم باختاذ تدابري مناسبة      
توفري برامج التوجيه والتدريب التقنيني واملهنيني، واألخذ       "جيب أن تشمل التدابري اليت ستتخذ       " الكاملة هلذا احلق  

كاملة ومنتجة يف ظل شروط بسياسات وتقنيات من شأهنا حتقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة 
 ".تضمن للفرد احلريات السياسية واالقتصادية األساسية

 من املادة   ٣وتعكس هذه األهداف أغراض األمم املتحدة ومبادئها األساسية على النحو احملدد يف الفقرة               -٣
 اإلعالن العاملي    من ٢٣ من املادة    ١ويتجلى جوهر هذه األهداف أيضاً يف الفقرة        .  مـن ميثاق األمم املتحدة     ١

ولقد اعترفت صكوك عاملية وإقليمية عديدة من صكوك حقوق اإلنسان باحلق يف العمل منذ              . حلقـوق اإلنسان  
من ) أ(٣فعلى الصعيد العاملي، ورد ذكر احلق يف العمل يف الفقرة           . ١٩٦٦اعـتماد اجلمعية العامة للعهد يف عام        

 من االتفاقية الدولية ٥ من املادة `١` )ه(نية والسياسية؛ ويف الفقرة  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املد      ٨املادة  
 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال       ١١من املادة   ) أ(١للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛ ويف الفقرة         

ن االتفاقية   م ٥٤ و ٥٢ و ٤٠ و ٢٦ و ٢٥ و ١١ من اتفاقية حقوق الطفل؛ ويف املواد        ٣٢التمييز ضد املرأة؛ واملادة     
وتعترف صكوك إقليمية عديدة باحلق يف العمل ببعده . الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

                                                      

أمهية العمل والعمالة املنتجة يف : "...١٩٨٨ لعام ١٦٨ ديباجة اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      انظر )١(
كل جمتمع، ال بسبب ما يوفرانه من موارد للمجتمع وحسب، وإمنا أيضاً بسبب ما حيققانه من دخل للعمال، وما يسندانه 

 ". الذاتإىل العمال من دور اجتماعي ويبعاثانه فيهم من شعور بالرضا عن
 .A/3525 (1957) من جدول األعمال، ٣١حقوق اإلنسان، الدورة احلادية عشرة، البند جلنة  )٢(
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  ١٩٩٦، وامليثاق االجتماعي األورويب املنقح لعام       ١٩٦١العـام، ومـن بينها امليثاق االجتماعي األورويب لعام          
؛ والربوتوكول اإلضايف   )١٥املادة   (يقي حلقوق اإلنسان وحقوق الشعوب    فرألامليثاق ا ، و )، اجلزء الثاين  ١املادة  (

؛ وتؤكد  )٦املادة  (امللحق باالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية            
دف إىل حتقيق العمالة    هـذه الصكوك املبدأ القائل إن مراعاة احلق يف العمل يلزم الدول األطراف باختاذ تدابري هت               

وباملثل، أقرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة احلق يف العمل يف إعالن التقدم واإلمناء يف امليدان االجتماعي          . الكاملة
 ).٦املادة  (١٩٦٩ديسمرب / كانون األول١١املؤرخ يف ) ٢٤-د(٢٥٤٢الذي تضمَّنه قرارها 

هد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية      ويؤكـد احلـق يف العمـل، كما هو مكفول يف الع            -٤
والثقافية، التزام الدول األطراف بضمان حق األفراد يف اختيار أو قبول العمل حبرية، مبا يشمل حقهم يف أالَّ حيرموا 

متع هبا ويشدد هذا التعريف على أن احترام املرء ومراعاة كرامته يتجليان من خالل احلرية اليت يت. من العمل ظلماً
يف اختـيار العمـل، وهـو يركز يف الوقت نفسه على أمهية العمل لتحقيق النمو الشخصي فضالً عن االندماج                    

بشأن سياسة العمالة على    ) ١٩٦٤(١٢٢وتنص اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       . االجـتماعي واالقتصـادي   
ألطراف من واجب إجياد الشروط املؤاتية لتحقيق       ، وتربط بني ما للدول ا     "العمالة الكاملة املنتجة املختارة حبرية    "

 بيد أن التمتع التام حبق اختيار العمل أو قبوله حبرية        . العمالـة الكاملـة وما هلا من واجب ضمان زوال السخرة          
وتعترف اللجنة بوجود عقبات هيكلية     . مـا زال أمالً بعيد املنال بالنسبة إىل ماليني الناس يف مجيع أرجاء العامل             

 متتعاً كامالً ٦ات أخرى نامجة عن عوامل دولية ال تتحكم هبا الدول وتعوق إمكانية التمتع مبا ورد يف املادة          وعقب
 .يف الكثري من الدول األطراف

وهبدف مساعدة الدول األطراف على تنفيذ العهد والوفاء بالتزاماهتا من حيث تقدمي التقارير، يتم يف هذا  -٥
، )الفصل الثالث(، والتزامات الدول األطراف )الفصل الثاين( املعياري ٦ املادة  التعلـيق العـام تـناول مضمون      

، بينما يتم تناول التزامات اجلهات      )الفصل اخلامس (، والتنفيذ على الصعيد الوطين      )الفصل الرابع (واالنتهاكات  
 اكتسبتها اللجنة على مر سنني ويستند التعليق العام إىل اخلربة اليت. الفاعلة غري الدول األطراف يف الفصل السادس

 .عديدة من النظر يف تقارير الدول األطراف

 املضمون املعياري للحق يف العمل -ثانياً 

ويشمل احلق يف . احلـق يف العمـل هو حق شخصي يتمتع به كل فرد وهو يف نفس الوقت حق مجاعي                -٦
 أالَّ يفهم احلق يف العمل على أنه حق مطلق وجيب. العمل مجيع أشكال العمل، احلر منه أو املأجور على حد سواء

 ٢ بينما تتضمن الفقرة ٦ من املادة ١ويرد تعريف للحق يف العمل يف الفقرة . وغري مشروط يف احلصول على عمل
أمثلة توضيحية، وإن غري شاملة، عن التزامات الدول األطراف، ومن بينها حق كل فرد يف أن يقرر حبرية قبول أو 

وذلك يفترض عدم إرغامه بأي شكل من األشكال على ممارسة أو قبول عمل، كما يشمل حق                . اختـيار عمل  
االنـتفاع بنظام محاية يضمن لكل عامل إمكانية الوصول على عمل، ويفترض، أيضاً، إقرار حق كل فرد يف أالَّ                   

 .حيرم من العمل ظلماً

، والعمل الالئق هو عمل يراعي       الئقاً عمالً من العهد،    ٦وجيب أن يكون العمل، حسب احملدد يف املادة          -٧
كما أنه عمل يوفر    . حقوق اإلنسان األساسية فضالً عن حقوق العمال من حيث شروط العمل والسالمة واألجر            
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وكذلك، تشمل هذه احلقوق .  من العهد٧دخالً يسمح للعمال بإعالة أنفسهم وأسرهم على النحو املبني يف املادة 
 .العمال البدنية والعقلية أثناء ممارستهم عملهماألساسية مراعاة سالمة 

ووصف العمل بأنه الئق يفترض أنه يراعي حقوق العامل      .  من العهد فهي مترابطة    ٨ و ٧ و ٦أمـا املواد     -٨
، سيتم تناول هاتني املادتني يف ٦ واملادة ٨ و٧ولكن، على الرغم من الصلة الوثيقة القائمة بني املادتني  . األساسية
 إالَّ عندما يقتضيه األمر لكون تلك احلقوق غري قابلة          ٨ و ٧ولن تتم اإلشارة إىل املادتني      . عامة مستقلة تعليقات  
 .للتجزئة

كل أعمال أو خدمات ُتطلب عنوةً من أي شخص "وتعرِّف منظمة العمل الدولية العمل اجلربي على أنه     -٩
وتؤكد اللجنة من جديد ضرورة . )٣("ختيارهحتـت التهديد بأي عقوبة ومل يتطوع هذا الشخص ألدائها مبحض ا         

 من ٤قـيام الدول األطراف بإلغاء السخرة بشىت أشكاهلا ومنعها ومكافحتها على النحو املنصوص عليه يف املادة         
 من العهد الدويل اخلاص     ٨ من االتفاقية اخلاصة بالرق، واملادة       ٥اإلعـالن العـاملي حلقوق اإلنسان، ويف املادة         

 .ية والسياسيةباحلقوق املدن

ويعترب معدل البطالة املرتفع واالفتقار إىل عمل مأمون من األسباب اليت تدفع العمال إىل البحث عن عمل  -١٠
وجيب على الدول األطراف أن تتخذ التدابري الالزمة، من تدابري تشريعية أو تدابري       . يف قطاع االقتصاد غري الرمسي    

ملني خارج االقتصاد الرمسي، الذين يفتقرون إىل احلماية نتيجة ذاك          أخـرى، لـلحد قدر املستطاع من عدد العا        
وستجرب هذه التدابري أرباب العمل على مراعاة تشريعات العمل وعلى التصريح عن موظفيهم ومتكينهم،              . الوضع

ب أن  وجي.  من العهد  ٨ و ٧ و ٦بالتايل، من التمتع بكافة حقوق العمال، وال سيما تلك املنصوص عليها يف املواد              
ُتظِهر تلك التدابري أن األشخاص الذين يعيشون يف قطاع االقتصاد غري الرمسي ال يفعلون ذلك مبحض إرادهتم بل                  

وينبغي، باإلضافة إىل ذلك، أن يتم تنظيم العمل املرتيل         . ألهنم مضطرون إىل ذلك ألجل البقاء يف أغلب األحيان        
 وطنية تسمح للعمال املرتليني والعمال الزراعيني بالتمتع        والعمـل الزراعي على النحو الصحيح، بوضع تشريعات       
 .بنفس مستوى احلماية الذي يتمتع به غريهم من العمال

 منها، الفصل ٤، يف املادة )١٩٨٢( بشأن إهناء االستخدام ١٥٨وتعرِّف اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  -١١
ب وجيهة إلهناء العمل، كما تنص على احلق يف         القـانوين عن العمل وتنص بصفة خاصة على شرط وجود أسبا          

 .احلصول على تعويض أو على أي شكل آخر من اجلرب يف حال الفصل بدون مربر

وتتطلـب ممارسـة العمل بشىت أشكاله ومستوياته توافر العناصر املترابطة واألساسية التالية، اليت يكون                -١٢
 :إعماهلا مرهوناً بالظروف السائدة يف كل دولة طرف

جيب أن تتوافر يف الدول األطراف خدمات متخصصة ملساعدة األفراد ودعمهم بغية            . الـتوافر  )أ( 
 .متكينهم من حتديد العمل املتوافر ومكانه

                                                      

 من املادة   ١، الفقرة   ١٩٣٠ املتعلقة بالعمل اجلربي أو اإللزامي،       ٢٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       )٣(
 .١٩٥٧مل اجلربي،  إللغاء الع١٠٥اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم . ٢؛ انظر أيضاً الفقرة ٢
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جيب أن تكون سوق العمالة مفتوحة لكل فرد خيضع للوالية القضائية للدول            . إمكانية الوصول  )ب( 
 : ثالثة، هيأما إمكانية الوصول فلها أبعاد. )٤(األطراف

 أي متييز يف إمكانية احلصول واحلفاظ على        ٣ ويف املادة    ٢ من املادة    ٢حيظـر العهد يف الفقرة       `١`
عمل بسبب العرق، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياً أو غري سياسي،                 

 أو العقلي، أو احلالة     أو األصـل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو العجز البدين            
، أو بسبب امليول اجلنسية، أو )اإليدز/مبا يف ذلك اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية(الصحية 

املركـز املـدين أو السياسي أو االجتماعي أو مركز آخر، يكون القصد منه تقويض أو إبطال                 
 من اتفاقية   ٢وتنص املادة   . ممارسة احلق يف العمل على أساس املساواة، أو يترتب عليه هذا األثر           

بصياغة وتطبيق سياسة وطنية    " على أن تتعهد الدول األطراف       ١١١منظمة العمل الدولية رقم     
ترمي إىل تشجيع تكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة يف االستخدام واملهنة، باتباع ُنهج تناسب              

وميكن، كما مت التشديد ".  اجملالالظروف واملمارسات الوطنية، بغية القضاء على أي متييز يف هذا
بشأن احلق يف التمتع بأعلى مستوى ) ٢٠٠٠(١٤ من التعليق العام رقم      ١٨على ذلك يف الفقرة     

من الصحة ميكن بلوغه، اختاذ تدابري عديدة حبد أدىن من اآلثار يف املوارد، كما هو شأن معظم                 
جمال العمل، وذلك باعتماد أو تعديل      االستراتيجيات والربامج املوضوعة للقضاء على التمييز يف        

شددة متقيود عندما تفرض  بأنه جيب، حىتاللجنة وتذكِّر . أو إلغاء تشريعات أو بنشر معلومات
  موجهة اعتماد برامج وجمموعات ب   للمحرومني واملهمشني من أفراد    مايةتوفري احل عـلى املوارد،    

 ؛)٥(قليلة التكلفة نسبياً

املادي بعداً من أبعاد إمكانية احلصول على عمل على النحو املبني يف            وتعتـرب إمكانية الوصول      `٢`
  بشأن املعوقني؛٥ من التعليق العام رقم ٢٢الفقرة 

وتشمل إمكانية الوصول حق السعي للحصول على معلومات بشأن وسائل الوصول إىل العمل              `٣`
العمل على األصعدة   واحلصول على تلك املعلومات ونشرها بإنشاء شبكات بيانات بشأن سوق           

 احمللية واإلقليمية والوطنية والدولية؛

تتألف محاية احلق يف العمل من عدة مكونات، ُيذكَر من بينها، بصفة خاصة،             . املقبولية واجلودة  )ج( 
حق العامل يف أن توفر لـه شروط عمل عادلة ومواتية، وال سيما حقه يف شروط عمل تكفل السالمة، وحقه يف                

 .بات ويف اختيار عمل أو قبوله حبريةتكوين النقا

                                                      

واستمدت املواضيع األخرى من    .  من العهد سوى بعض هذه املواضيع      ٣ و ٢-٢ال تـرد يف املادتني       )٤(
 .ممارسة اللجنة أو من ممارسات تشريعية أو قضائية يف عدد ما انفك يزداد من الدول األطراف

 .١٢، الفقرة طبيعة التزامات الدول األطراف، )١٩٩٠(٣انظر التعليق العام رقم  )٥(
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 مواضيع خاصة ذات نطاق تطبيق واسع

 املرأة واحلق يف العمل

بضمان مساواة الذكور واإلناث يف حق التمتع       " من العهد على أن تتعهد الدول األطراف         ٣تنص املادة    -١٣
إىل ضرورة وضع نظام محاية شامل      وتسترعي اللجنة االنتباه    ". جبمـيع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     

ملكافحة التمييز اجلنساين وضمان تكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة بني الرجل واملرأة من حيث احلق يف العمل،                 
وجيب، بصفة خاصة، أالَّ يشكل احلمل عائقاً أمام        . )٦(وذلـك بضمان مكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل        

وأخرياً، ينبغي التشديد على الصلة املوجودة بني ضعف عدد         . كل تربيراً لفقدان العمل   التوظيف كما جيب أالَّ يش    
الفرص املتاحة يف أغلب األحيان للمرأة مقارنة بالرجل يف إمكانية احلصول على التعليم، وبعض الثقافات التقليدية 

 .اليت تقلل فرص العمل املتاحة للمرأة وإمكانيات النهوض هبا

  العملالشباب واحلق يف

تشكل إمكانية احلصول على أول عمل فرصة لتحقيق االعتماد على الذات اقتصادياً ووسيلة للتخلص من  -١٤
وجيد الشباب، وال سيما الشابات، صعوبات كبرية، بصفة عامة، يف العثور على أول             . الفقـر يف حاالت عديدة    

ليم وتدريب مهين لتعزيز ودعم إمكانية استفادة فيجب اعتماد وتنفيذ سياسات وطنية لتوفري ما يالئم من تع. عمل
 .الشباب، وال سيما الشابات، من فرص العمل

 عمل األطفال واحلق يف العمل

 ، )٢٠٠٠(١٤وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم      .  مـن العهد مسألة محاية األطفال      ١٠تغطـي املـادة      -١٥
 الصحة، وتشدد على ضرورة محاية األطفال من أي          بشأن حق األطفال يف    ٢٣ و ٢٢وخباصة ما ورد يف الفقرتني      

وتؤكد اللجنة من جديد ضرورة محاية األطفال من        . عمل حيتمل أن يؤثر يف منوهم أو صحتهم البدنية أو العقلية          
االسـتغالل االقتصـادي لتمكيـنهم من مواصلة منوهم الكامل واحلصول على التعليم التقين واملهين على النحو                 

وخباصة، تعريف  ) ١٩٩٩(١٣وكذلك تذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم       . ٦ من املادة    ٢ الفقرة   املنصوص عليه يف  
وتعترف عدة صكوك دولية حلقوق     . كأحد مكونات التعليم العام   ) ١٦ و ١٥الفقرتان  (التعلـيم الـتقين واملهين      

فية، كاتفاقية حقوق الطفل،    اإلنسـان اعتمدت بعد العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا          
 .)٧(اعترافاً صرحياً بضرورة محاية األطفال والشباب من االستغالل االقتصادي أو السخرة بشىت أشكاهلما

                                                      

مساواة الذكور واإلناث يف حق التمتع جبميع       : ٣بشأن املادة   ) ٢٠٠٥(١٦انظـر التعليق العام رقم       )٦(
 .٢٥-٢٣احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الفقرات 

، املكررة يف الفقرة الثانية من ديباجة       ٣٢ من املادة    ١، الفقرة   ١٩٨٩انظـر اتفاقـية حقوق الطفل،        )٧(
انظر أيضاً  . بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية       املتعلق ب ي التفاقية حقوق الطفل     الـربوتوكول االختيار  

 . من الربوتوكول، بشأن السخرة٣ من املادة ١الفقرة 
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 كبار السن واحلق يف العمل

بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لكبار السن،     ) ١٩٩٥(٦تذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم       -١٦
 .)٨(ضرورة اختاذ تدابري ملنع التمييز على أساس السن يف العمل واملهنةوخباصة 

 األشخاص املعوقون و احلق يف العمل 

 تذكِّـر اللجـنة مبـبدأ عدم التمييز يف إمكانية حصول املعوقني على العمل، املبني يف تعليقها العام رقم                    -١٧
ه إمكانية كسب رزقه بعمل خيتاره أو   ـح ل ق كل شخص يف أن تتا     ـح`"وال يكون   . بشأن املعوقني ) ١٩٩٤(٥

يف ظروف ` احملمية`مكفوالً إذا كانت الفرصة احلقيقية الوحيدة املتاحة للمعوقني هي العمل فيما يسمى باملرافق       ` يقبله حبرية 
 وجيـب على الدول األطراف أن تتخذ تدابري لتمكني األشخاص املعوقني من ضمان عمل مناسب              . )٩("أدىن مـن املعـايري    

 .)١٠(واالحتفاظ به والتقدم يف جماهلم املهين، تيسرياً إلدماجهم أو إعادة إدماجهم يف اجملتمع

 العمال املهاجرون واحلق يف العمل

 من  ٧ من العهد ويف املادة      ٢-٢جيـب أن ينطبق مبدأ عدم التمييز، على النحو املنصوص عليه يف املادة               -١٨
مال املهاجرين وأفراد أسرهم، فيما يتعلق بفرص العمل املتاحة للعمال          االتفاقـية الدولية حلماية حقوق مجيع الع      

وتسترعي اللجنة االنتباه، يف هذا الصدد، إىل ضرورة وضع خطط عمل وطنية ملراعاة       . املهاجـرين وأفراد أسرهم   
 .تلك املبادئ وتعزيزها باختاذ كافة التدابري املالئمة، التشريعية وغري التشريعية

 مات الدول األطراف التزا -ثالثاً 

 االلتزامات القانونية العامة

فيجب على الدول . االلـتزام الرئيسـي للـدول األطراف هو ضمان اإلعمال التدرجيي للحق يف العمل         -١٩
ولئن كان العهد ينص    . األطراف بالتايل، أن تعتمد يف أسرع وقت ممكن، تدابري هتدف إىل حتقيق العمالة الكاملة             

جيي هلذا احلق ويعترف بالقيود املترتبة على حمدودية املوارد املتوافرة، فإنه يفرض أيضاً على              عـلى اإلعمال التدر   
فعلى الدول األطراف التزامات فورية فيما يتعلق باحلق يف العمل، . )١١(الـدول الـتزامات خمتلفة ذات أثر فوري      

                                                      

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لكبار السن، الفقرة بشأن ) ١٩٩٥(٦انظر التعليق العام رقم  )٨(
 ).شأن التقاعد ب٢٤والفقرة  (٢٢

 .٢٤ إىل ٢٠بشأن املعوقني، وإشارات أخرى واردة يف الفقرات ) ١٩٩٤(٥انظر التعليق العام رقم  )٩(
وانظر . ١٩٨٣،  )املعوقون( بشأن التأهيل املهين والعمالة      ١٥٩انظر اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )١٠(

القواعد املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني، انظر أيضاً .  بشأن إمكانية احلصول على عمل١ من املادة ٢الفقرة 
 .١٩٩٣ديسمرب / كانون األول٢٠ الصادر يف ٤٨/٩٦اليت أعلنتها اجلمعية العامة يف قرارها 

 .١عن طبيعة التزامات الدول األطراف، الفقرة ) ١٩٩٠(٣انظر التعليق العام رقم  )١١(



E/C.12/GC/18 
Page 8 

 

" بأن تتخذ ما يلزم من خطوات     "االلتزام  ، و )٢ من املادة    ٢الفقرة  " (أي متييز "ممارسته بدون   " بضمان"وااللتزام  
وجيب أن تكون تلك اخلطوات مدروسة،      . )١٢( إعماالً كامالً  ٦إلعمال ما ورد يف املادة      ) ٢ من املادة    ١الفقرة  (

 .وملموسة وهادفة إىل إعمال احلق يف العمل على أمت وجه

ن الزمن ينبغي أالَّ يفسَّر بأنه جيرد      إن كـون احلق يف العمل يتم إعماله بصورة تدرجيية على فترة معينة م              -٢٠
إنه يعين أن على الدول األطراف التزاماً حمدداً ومستمراً . )١٣(التزامات الدول األطراف من كل مضمون ذي داللة     

 . حتقيقاً كامال٦ًلتحقيق ما ورد يف املادة  "بالتحرك بأكرب قدر ممكن من السرعة والفعالية"

وذلك على غرار مجيع     ذ تدابري تراجعية يف األمور املتصلة باحلق يف العمل،        وينـبغي، مبدئـياً، عدم اختا      -٢١
، يقع على عاتق الدول األطراف أي تدابري تراجعية متعمدةاختذت  وإذا .احلقوق األخرى املنصوص عليها يف العهد

 جممل باإلشارة إىل    متاماًعبء إثبات أن هذه التدابري اختذت بعد النظر يف كافة البدائل املمكنة وأن هلا ما يربرها                 
 .)١٤( للدول األطرافالعهد يف سياق االستخدام الكامل ألقصى ما هو متاح من موارديف  عليها نصوصاحلقوق امل

ويفرض احلق يف العمل، على غرار كافة حقوق اإلنسان األخرى، ثالثة أنواع أو مستويات من االلتزامات  -٢٢
 احلق يف العمل من     مبراعاةويقتضي االلتزام   . ملراعاة، واحلماية، واإلعمال  باالتزامات  : على الدول األطراف، وهي   

 أن تتخذ   باحلمايةويتطلب االلتزام   . الـدول األطـراف عدم التدخل مباشرة أو غري مباشرة يف التمتع بذاك احلق             
 االلتزام باإلعمالتزام ويشمل االل. الـدول األطراف تدابري متنع أطرافاً ثالثة من التدخل يف التمتع باحلق يف العمل         

وذلك يفترض وجوب اختاذ الدول األطراف ما يلزم من تدابري تشريعية وإدارية . بإتاحة هذا احلق وتيسريه وتعزيزه
 .وقضائية وتدابري يف إطار امليزانية وتدابري أخرى لضمان إعمال هذا احلق على أمت وجه

 التزامات قانونية معينة

 احلق يف العمل عن طريق مجلة أمور من بينها حظر السخرة أو العمل              راعاةمبالـدول األطـراف ُملزمة       -٢٣
اإلجباري، وعدم حرمان أحد من احلق يف تكافؤ الفرص يف احلصول على عمل الئق أو تقييد هذا احلق، وال سيما 

األقليات والعمال ، وأفراد )١٥(بالنسبة إىل احملرومني واملهمشني من أفراد وجمموعات، وكذلك السجناء أو احملتجزين
والدول األطراف ملزمة، بصفة خاصة، بواجب مراعاة حق املرأة وحق الشباب يف إمكانية احلصول              . املهاجـرين 

على عمل الئق، وعليها أن تتخذ، بالتايل، ما ينبغي من تدابري ملكافحة التمييز، وتعزيز املساواة وتكافؤ الفرص يف      
 .إمكانية احلصول على عمل

                                                      

 .٢نفس املرجع السابق، الفقرة  )١٢(
 .٩قرة نفس املرجع السابق، الف )١٣(
 .٩نفس املرجع السابق، الفقرة  )١٤(
القواعد النموذجية الدنيا      انظر أيضاً، فيما يتعلق مبسألة عمل السجناء،        . إن كان على أساس التطوع     )١٥(

 .املتعلقة بالعمل اجلربي أو اإللزامي) ٢٩رقم ( من اتفاقية منظمة العمل الدولية ٢ واملادة ملعاملة السجناء
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 الدول األطراف أن تقوم، فيما يتعلق بالتزاماهتا املتصلة بعمل األطفال على النحو املبني يف               وجيـب على   -٢٤
وجيب على  .  عاماً ١٦ من العهد، باختاذ تدابري فعالة، وال سيما تشريعية، حلظر عمل األطفال دون سن               ١٠املادة  

. )١٦(ال وسخرة األطفال بشىت أشكاهلماالدول األطراف أن حتظر، باإلضافة إىل ذلك، االستغالل االقتصادي لألطف
 .)١٧(وجيب على الدول األطراف أن تعتمد تدابري فعالة للتأكد من مراعاة حظر عمل األطفال مراعاة كاملة

 احلق يف العمل مجلة أمور من بينها التزام الدول األطراف باعتماد تشريعات أو              حبمايةويشـمل االلتزام     -٢٥
فؤ الفرص يف إمكانية احلصول على العمل والتدريب، والتأكد من أن تدابري            باختـاذ تدابـري أخـرى تضمن تكا       

وجيب أالَّ متّس التدابري اخلاصة املتخذة لزيادة مرونة أسواق العمالة باستقرار           . اخلصخصة ال تقوِّض حقوق العمال    
 على مسؤولية الدول األطراف وينطوي االلتزام حبماية احلق يف العمل. العمل أو باحلماية االجتماعية املوفرة للعمال

 .يف حظر جلوء اجلهات الفاعلة غري الدول للسخرة أو العمل اإلجباري

 احلق يف العمل عندما ال يستطيع األفراد أو اجملموعات، ألسباب           )إتاحة(بإعمال  والدول األطراف ملزمة     -٢٦
طوي هذا االلتزام على مجلة أمور من       وين. ال يـتحكمون هبا، من إعمال هذا احلق بأنفسهم بالوسائل املتاحة هلم           

بينها االلتزام باالعتراف باحلق يف العمل يف النظم القانونية الوطنية، واعتماد سياسة وطنية بشأن احلق يف العمل،                 
ويتطلب احلق يف العمل قيام الدول األطراف بوضع وتنفيذ سياسة . فضالً عن وضع خطة مفصلة إلعمال هذا احلق

تنشيط النمو االقتصادي والتنمية، ورفع مستويات املعيشة وتلبية املتطلبات من القوى العاملة            "عمالـة هتدف إىل     
وينبغي للدول األطراف أن تتخذ، يف هذا اإلطار بالذات، تدابري فعالة    . )١٨("والتغلب على البطالة والبطالة اجلزئية    

وتشدد اللجنة على   . واحملرومني واملهمشني لـزيادة املـوارد املكرسة خلفض معدل البطالة، وال سيما بني النساء             
ضـرورة إنشاء آلية لتقدمي التعويض يف حال فقدان العمل، وعلى وجوب اختاذ التدابري املالئمة إلنشاء خدمات                 

احلق يف العمل،   ) إتاحة(وينطوي واجب إعمال    . )١٩(على الصعيدين الوطين واحمللي   ) العامة أو اخلاصة  (العمالـة   
 .)٢٠(على قيام الدول األطراف بتنفيذ خطط ملكافحة البطالةباإلضافة إىل ذلك، 

 احلق يف العمل من الدول األطراف أن تقوم جبملة أمور من بينها اختاذ              )تيسري(بإعمال  ويقتضي االلتزام    -٢٧
ملهين تدابري إجيابية لتمكني األفراد من التمتع باحلق يف العمل ومساعدهتم على ذلك، وتنفيذ خطط التعليم التقين وا                

 .لتيسري إمكانية احلصول على العمل

                                                      

 .٣١ من املادة ١، الفقرة انظر اتفاقية حقوق الطفل )١٦(
، ٢ من املادة ٧انظـر اتفاقـية منظمة العمل الدولية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال، الفقرة          )١٧(

 . الصادر عن اللجنة بشأن احلق يف التعليم١٣والتعليق العام رقم 
 .١ادة  من امل١، الفقرة ١٩٦٤ بشأن سياسة العمالة، ١٢٢انظر اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  )١٨(
 .١٩٤٨ بشأن تنظيم إدارات التوظيف، ٨٨انظر اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  )١٩(
 بشأن البطالة،   ٢ وباملثل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        ٨٨انظر اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )٢٠(
 .١٩٨٨اية من البطالة،  بشأن النهوض بالعمالة واحلم١٦٨وانظر أيضاً اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم . ١٩١٩
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 احلق يف العمل من الدول األطراف أن تقوم، على سبيل املثال، بتطبيق             )تعزيز(بإعمال  ويقتضي االلتزام    -٢٨
 .برامج تعليمية وإعالمية لتوعية اجلماهري باحلق يف العمل

 االلتزامات الدولية

إىل التزام مجيع الدول األطراف باختاذ التدابري،       ) ١٩٩٠(٣رقم  تسترعي اللجنة االنتباه يف تعليقها العام        -٢٩
فرادى وعن طريق املساعدة والتعاون الدوليني، وال سيما يف اجملالني االقتصادي والتقين، إلعمال احلقوق املعترف               

مم املتحدة   من ميثاق األ   ٥٦وينبغي للدول األطراف، أن تعترف، من منطلق املادة         . هبـا يف العهد إعماالً كامالً     
، مبا للتعاون الدويل من دور أساسي، وأن تفي     )٢٣ و ٢٢ و ٦ و ١-٢املواد  (وأحكـام معيـنة من أحكام العهد        

وينبغي للدول األطراف أن . بالتزامها القاضي باختاذ إجراءات مجاعية وفردية إلعمال احلق يف العمل على أمت وجه      
ألمر، إيالء االهتمام الواجب للحق يف العمل على النحو         تضـمن، من خالل إبرام اتفاقات دولية حيثما اقتضى ا         

 . من العهد٨ و٧ و٦املنصوص عليه يف املواد 

، لتعزيز احلق يف العمل يف      ٦وينـبغي للدول األطراف أن تسعى، امتثاالً اللتزاماهتا الدولية مبوجب املادة             -٣٠
 يف املفاوضات اليت جتريها مع مؤسسات   بلدان أخرى وعن طريق مفاوضات ثنائية ومتعددة األطراف، وأن تضمن         

وينبغي للدول األطراف األعضاء يف مؤسسات مالية دولية، وخباصة         . مالـية دولـية محاية حق سكاهنا يف العمل        
صـندوق النقد الدويل والبنك الدويل واملصارف اإلمنائية اإلقليمية، أن تويل اهتماماً أكرب حلماية احلق يف العمل                 

ى ما تضعه تلك املؤسسات من سياسات إقراض، واتفاقات ائتمان، وبرامج تكييف هيكلي، مبمارسـة نفوذها عل  
وينبغي أالَّ متس االستراتيجيات والربامج والسياسات اليت تعتمدها الدول األطراف مبوجب برامج            . وتدابري دولية 

الَّ تؤثر سلبياً فيما للنساء والشباب التكييف اهليكلي مبا هلذه الدول من التزامات أساسية يف جمال احلق يف العمل، وأ
 .واحملرومني واملهمشني من أفراد وجمموعات من حق يف العمل

 االلتزامات األساسية 

أن للدول األطراف التزاماً أساسياً بضمان الوفاء حبد أدىن         ) ١٩٩٠(٣تؤكد اللجنة يف التعليق العام رقم        -٣١
، االلتزام  ٦يف إطار املادة    " االلتزام األساسي "ويشمل  . العهدأساسي من كل حق من احلقوق املنصوص عليها يف          

وينطوي التمييز يف جمال العمالة على جمموعة واسعة من         . بضـمان عـدم التميـيز واملسـاواة يف محاية العمالة          
 االنـتهاكات اليت تترتب عليها آثار يف مجيع مراحل احلياة، من مرحلة التعليم األساسي وحىت التقاعد، كما قد                 

وبناء عليه، تشمل تلك االلتزامات     . تترتـب عليها آثار ملموسة يف وضع العمل بالنسبة إىل األفراد واجملموعات           
 :األساسية املتطلبات الدنيا التالية

ضمان حق الوصول إىل عمل، وال سيما للمحرومني واملهمشني من أفراد وجمموعات، والسماح            )أ( 
 هلم بالعيش حياة كرمية؛

أي تدابـري تفضي إىل ممارسة التمييز ضد احملرومني واملهمشني من أفراد وجمموعات يف  تفـادي    )ب( 
القطاعني اخلاص والعام وإىل عدم معاملتهم على قدم املساواة مع غريهم، أو إىل إضعاف اآلليات املوجودة حلماية             

 هؤالء األفراد واجملموعات؛
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لعمالة باالستناد إىل اهتمامات مجيع العمال  اعـتماد وتنفـيذ استراتيجية وخطة عمل وطنيتني ل         )ج( 
وجيب أن  . وبتـناول تلك االهتمامات يف عملية تشاركية وشفافة تشترك فيها مؤسسات أرباب العمل والعمال             

تستهدف االستراتيجية وخطة العمل املشار إليهما احملرومني واملهمشني من أفراد وجمموعات، بصفة خاصة، وأن              
 . دورية مرجعية ميكن مبوجبها قياس التقدم احملرز يف ميدان احلق يف العمل واستعراضه بصورةتتضمنا مؤشرات ومعايري

  االنتهاكات-رابعاً 

 وعدم رغبتها يف الوفاء ٦ينبغي التمييز بني عدم قدرة الدول األطراف على الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املادة  -٣٢
 َتْضمن حق كل فرد يف أن تتاح لـه إمكانية كسب رزقه             اليت ٦ من املادة    ١وُيستخلص ذلك من الفقرة     . هبـا 

بأقصى ما " اليت تلزم كل دولة طرف باختاذ التدابري الالزمة ٢ من املادة ١بعمل خيتاره أو يقبله حبرية، ومن الفقرة 
طراف فالدول األ. وينبغي تفسري التزامات الدول األطراف على ضوء هاتني املادتني    ". تسـمح به مواردها املتاحة    

الـيت ال ترغـب يف استخدام أقصى ما تسمح به مواردها املتاحة إلعمال احلق يف العمل، تنتهك االلتزامات اليت                  
غري أن القيود املوضوعة على املوارد قد تفسر ما ميكن أن تواجهه الدولة             .  من العهد  ٦تعهدت هبا مبوجب املادة     

أمت وجه، ولكن بقدر ما تبني تلك الدولة أهنا        الطـرف مـن صـعوبات يف ضـمان إعمال احلق يف العمل على               
وقد تقع انتهاكات   . استخدمت كافة املوارد املتاحة هلا للوفاء، على وجه األولوية، بااللتزامات املشار إليها أعاله            

لـلحق يف العمـل عن طريق اإلجراءات املباشرة اليت تتخذها الدول أو كيانات الدول، أو من خالل عدم اختاذ                    
عندما ال تضبط الدول     ، على سبيل املثال،   أفعال التقصري وتقع انتهاكات نتيجة    .  الالزمة لتعزيز العمالة   الـتدابري 

أما االنتهاكات من خالل . األطـراف أنشـطة األفـراد أو اجملموعات لتمنعهم من إعاقة حق اآلخرين يف العمل        
عات ضرورية الستمرار التمتع باحلق يف      ، فتشمل السخرة؛ والقيام رمسياً بإبطال أو تعليق تشري        ارتكـاب أفعـال   

العمل؛ وحرمان أفراد أو جمموعات معينني من إمكانية الوصول إىل عمل، سواء كان هذا التمييز قائماً على أساس 
التشـريعات أو املمارسة؛ واعتماد تشريعات أو سياسات تتناىف صراحة وااللتزامات الدولية املتعهد هبا يف ميدان                

 .احلق يف العمل

 انتهاكات االلتزام باملراعاة

تشـمل انـتهاكات االلـتزام مبراعاة احلق يف العمل القوانني والسياسات واإلجراءات املخالفة للمعايري                -٣٣
 من العهد، وبصفة أخص، يشكل أي متييز يف إمكانية الوصول إىل سوق العمالة أو إىل ٦املنصوص عليها يف املادة 

ن من احلصول على عمل، ويكون قائماً على أساس العرق، أو اللون، أو اجلنس،            الوسائل واالستحقاقات اليت متك   
أو اللغـة، أو السن، أو الدين، أو الرأي سياسياً أو غري سياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو                   

 والثقافية أو يف  النسـب، أو أي وضـع آخر، هبدف تقويض املساواة يف التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية              
 من العهد واجب التطبيق فوراً وال ٢ من املادة ٢ومبدأ عدم التمييز املشار إليه يف الفقرة . ممارستها، انتهاكاً للعهد

. خيضع لإلعمال التدرجيي كما ال يعتمد على املوارد املتاحة، وهو يسري مباشرة على احلق يف العمل بشىت جوانبه
ف يف اعتبارها التزاماهتا القانونية فيما يتعلق باحلق يف العمل لدى إبرام اتفاقات ثنائية، وإن عدم أخذ الدول األطرا

أو مـتعددة األطـراف مع دول أخرى ومنظمات دولية وكيانات أخرى كالكيانات املتعددة اجلنسيات، يشكل                
 .انتهاكاً اللتزامها مبراعاة احلق يف العمل
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فيما يتعلق باحلق يف العمل أمر غري جائز، كما هو شأن مجيع احلقوق            وُيفـترض أن اختاذ تدابري تراجعية        -٣٤
وتشمل تدابري تراجعية من هذا القبيل مجلة أمور من بينها حرمان أفراد أو             . األخـرى املنصوص عليها يف العهد     

رسات جمموعات معينني من إمكانية احلصول على عمل، سواء كان ذاك التمييز قائماً على أساس تشريعات أو مما          
أو نامجـاً عـن إبطال أو تعليق تشريعات الزمة ملمارسة احلق يف العمل أو عن اعتماد قوانني أو سياسات تتناىف                     

وأحد األمثلة على ذلك إقرار السخرة أو . صراحة وااللتزامات القانونية الدولية املتعهد هبا يف ميدان احلق يف العمل
وتشكل مثل تلك التدابري انتهاكاً اللتزام الدول . ل بصفة غري قانونيةإبطال التشريعات اليت تقي املوظفني من الفص

 .األطراف مبراعاة احلق يف العمل

 انتهاكات االلتزام بتوفري احلماية

تعود انتهاكات االلتزام بتوفري احلماية إىل تقاعس الدول األطراف عن اختاذ كافة التدابري الالزمة حلماية                -٣٥
وتشمل تلك االنتهاكات   . اليتها القضائية من انتهاك أطراف ثالثة للحق يف العمل        األشـخاص املشـمولني يف و     

التقصري املتمثل يف عدم تنظيم أنشطة األفراد أو اجملموعات أو الشركات ملنعهم من انتهاك حق اآلخرين يف العمل؛ 
 .أو عدم محاية العمال من الفصل بصورة غري قانونية

 انتهاكات االلتزام باإلعمال

تقـع انتهاكات االلتزام باإلعمال نتيجة عدم اختاذ الدول األطراف كافة التدابري الالزمة لضمان إعمال                -٣٦
ومن األمثلة على ذلك عدم اعتماد أو تنفيذ سياسة وطنية للعمالة توضع لضمان حق كل فرد يف                 . احلق يف العمل  

مة، األمر الذي يؤدي إىل عدم متكن األفراد أو         العمـل؛ وعـدم إنفاق ما يكفي من موارد أو سوء ختصيص األموال العا             
اجملموعـات، وال سيما احملرومني واملهمشني، من التمتع باحلق يف العمل؛ وعدم رصد إعمال احلق يف العمل على الصعيد                   

 .الوطين، وذلك مثالً، بتحديد مؤشرات ومعايري مرجعية للحق يف العمل؛ وعدم تنفيذ برامج للتدريب التقين واملهين

  التنفيذ على الصعيد الوطين-خامساً 

مجيع السبل املناسبة،   " من العهد، أن تسلك      ٢ من املادة    ١ُيطلـب إىل الدول األطراف، عمالً بالفقرة         -٣٧
وتتمتع كل دولة طرف هبامش تقدير يف       . لتنفيذ التزاماهتا مبوجب العهد   " وخصوصاً سبيل اعتماد تدابري تشريعية    

ولكن العهد يفرض، بوضوح، واجباً على كل دولة .  توافق الظروف احملددة السائدة فيهاتقييم أنسب التدابري اليت
طرف باختاذ ما يلزم من تدابري لضمان محاية مجيع األفراد من البطالة ومن عدم االستقرار يف العمل ولتمكينهم من 

 .التمتع باحلق يف العمل بأسرع ما ميكن

 ات التشريعات، واالستراتيجيات، والسياس

وهذه التدابري  . ينـبغي للدول األطراف أن تنظر يف اعتماد تدابري تشريعية حمددة إلعمال احلق يف العمل               -٣٨
أن تستهدف إنشاء آليات وطنية لرصد تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية املوضوعة ألجل             ) أ: (ينـبغي 
على ) ج(كما ينبغي أن تنص     . ين حمدد للتنفيذ  وأن تتضمَّن أحكاماً بشأن أهداف عددية وإطار زم       ) ب(العمل؛  

على مشاركة اجملتمع املدين، مبن فيه ) د(وسـائل لضمان االمتثال للمعايري املرجعية احملددة على الصعيد الوطين؛ و       
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وينبغي للدول األطراف أن تقوم، لدى رصد  . اخلـرباء يف مسـائل العمالة، والقطاع اخلاص، واملنظمات الدولية         
 .رز يف إعمال احلق يف العمل، بتحديد العوامل والصعوبات اليت تؤثر يف وفاء الدول األطراف بالتزاماهتاالتقدم احمل

 .ويعترب التفاوض اجلماعي أداة ذات أمهية أساسية يف حتديد سياسات العمل -٣٩

ياغة وجيـب عـلى وكاالت وبرامج األمم املتحدة أن تساعد الدول األطراف، بناء على طلبها، على ص              -٤٠
وتتمتع منظمة العمل الدولية، على سبيل املثال، خبربة واسعة ومعرفة متراكمة        . واستعراض التشريعات ذات الصلة   

 .يف جمال تشريعات العمل

وينبغي للدول األطراف أن تعتمد استراتيجية وطنية قائمة على أساس مبادئ حقوق اإلنسان الرامية إىل                -٤١
وتوجب مثل هذه االستراتيجية الوطنية حتديد املوارد املتاحة للدول . صورة تدرجييةضمان العمالة الكاملة للجميع ب

 .األطراف لبلوغ أهدافها وتعيني أكثر األساليب فعالية من حيث التكلفة الستخدام تلك املوارد

فافية وينـبغي أن تنطوي عملية وضع وتنفيذ استراتيجية العمل الوطنية على مراعاة مبادئ املساءلة والش               -٤٢
وينبغي أن يكون حق الفرد واجملموعات يف املشاركة يف اختاذ القرارات . ومشاركة اجملموعات املعنية مراعاة كاملة

جزءاً ال يتجزأ من كافة السياسات والربامج واالستراتيجيات املوضوعة للوفاء بالتزامات الدول األطراف مبوجب              
أيضاً، وبصفة أخص اجلمعيات املعنية حبماية وتعزيز حقوق العمال         ويتطلب تعزيز العمل إشراك اجملتمع      . ٦املادة  

والـنقابات، إشراكاً فعلياً يف حتديد األولويات واختاذ القرارات، وختطيط االستراتيجيات املوضوعة لتعزيز العمل              
 .وتنفيذها وتقييمها

ف تدابري مالئمة، للتأكد من     وجيب، إلجياد ظروف مؤاتية للتمتع باحلق يف العمل، أن تتخذ الدول األطرا            -٤٣
 .أن القطاعني اخلاص والعام يبديان وعياً باحلق يف العمل يف أنشطتهما

وجيـب أن تـأخذ استراتيجية العمل الوطنية يف االعتبار اخلاص ضرورة القضاء على التمييز يف إمكانية                  -٤٤
 املوارد االقتصادية وعلى التدريب     وجيب أن تضمن، أيضاً، املساواة يف إمكانية احلصول على        . احلصول على عمل  

الـتقين واملهـين، وال سيما بالنسبة إىل النساء، واحملرومني واملهمشني من أفراد وجمموعات، كما ينبغي أن حتترم                  
وحتمي العمل احلر والعمل املأجور الذي ميكِّن العمال من العيش وأسرهم عيشاً كرمياً على النحو املنصوص عليه                 

 .)٢١( من العهد`٢`) أ(٧يف املادة 

وينـبغي للدول األطراف أن تضع وتصون آليات لرصد التقدم احملرز يف إعمال احلق يف اختيار العمل أو                   -٤٥
قـبولـه حبرية، ولتعيني العوامل والصعوبات اليت تؤثر يف مدى تقيد الدول األطراف بالتزاماهتا، وتيسري اعتماد                

 تدابري تساعد على وفاء الدول األطراف بالتزاماهتا وفقاً ملا ورد يف            تدابري تشريعية وإدارية تصحيحية، ومن بينها     
 . من العهد٢٣ و١-٢املادتني 

                                                      

 .٢٦بشأن احلق يف الغذاء الكايف، الفقرة ) ١٩٩٩(١٢انظر التعليق العام رقم  )٢١(
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 املؤشرات واملعايري املرجعية

وجيب أن توضع املؤشرات    . جيـب أن حتـدد استراتيجية العمل الوطنية مؤشرات تتعلق باحلق يف العمل             -٤٦
ول األطراف، على الصعيد الوطين، االلتزامات اليت تعهدت هبا         للمساعدة بصورة فعالة على رصد مدى امتثال الد       

 من العهد، وأن تستند إىل مؤشرات منظمة العمل الدولية كمعدل البطالة، والعمالة الناقصة،         ٦مبوجـب املـادة     
ة وقد تكون املؤشرات اليت وضعتها منظمة العمل الدولية واملستخدم        . ونسبة العمل الرمسي إىل العمل غري الرمسي      

 .)٢٢(إلعداد إحصاءات العمالة مفيدة إلعداد خطة عمل وطنية

ويطلـب إىل الدول األطراف أن تقوم، بعد حتديد املؤشرات املالئمة بشأن احلق يف العمل، بتعيني معايري                 -٤٧
" حتديد نطاق "وستقوم اللجنة، يف فترة وضع التقارير الدورية، بعملية         . وطنـية مرجعـية مناسـبة لكل مؤشر       

ومبوجب هذه العملية، تنظر الدولة الطرف واللجنة معاً يف املؤشرات واملعايري           . راك مـع الدولة الطرف    باالشـت 
وستستخدم الدولة  . املرجعـية الوطنية اليت ستحدد فيما بعد األهداف اليت ينبغي حتقيقها يف فترة اإلبالغ القادمة              

تالية للمساعدة على رصد مدى إعماهلا للحق يف      الطـرف تلك املعايري املرجعية الوطنية خالل السنوات اخلمس ال         
ومـن ذاك الوقت فصاعداً، ستقوم الدولة الطرف يف عمليات اإلبالغ التالية بالنظر مع اللجنة فيما إذا                 . العمـل 

وجيب، باإلضافة إىل ذلك، . كانت قد وفت باملعايري أم مل تِف وما هي أسباب الصعوبات اليت حيتمل أن تواجهها  
ول األطراف، لدى حتديد املعايري املرجعية وإعداد التقارير، إىل اخلدمات اإلعالمية واالستشارية            أن تـلجأ الـد    

 . الشاملة اليت توفرها الوكاالت املتخصصة فيما يتعلق جبمع البيانات وتصنيفها

 سبل االنتصاف واملساءلة 

مكانية اللجوء على الصعيد    جيـب أن تـتاح لكل فرد أو جمموعة من ضحايا انتهاكات احلق يف العمل إ                -٤٨
وجيب أن تؤدي النقابات وجلان حقوق اإلنسان       . الوطـين إىل سبل انتصاف فعالة قضائية أو غري قضائية مالئمة          

وحيق لكافة ضحايا تلك االنتهاكات احلصول على       . دوراً هاماً، على الصعيد الوطين، للدفاع عن احلق يف العمل         
 . إىل ما كان عليه أو تقدمي التعويض أو الترضية أو ضمان عدم التكرارجرب مالئم قد يكون يف شكل رد الوضع

ومن شأن إدماج الصكوك الدولية اليت تنص على احلق يف العمل، وخباصة اتفاقيات منظمة العمل الدولية                 -٤٩
جَّع الدول  ذات الصـلة، يف الـنظام القانوين احمللي أن يعزز فعالية التدابري املتخذة لضمان احلق يف العمل، وتش                 

وإدماج الصكوك الدولية اليت تعترف باحلق يف العمل يف النظام القانوين احمللي، أو             . األطراف على أن تفعل ذلك    
االعتراف بسرياهنا املباشر، يعزز نطاق تدابري االنتصاف وفعاليتها بشكل ملموس، وتشجَّع الدول األطراف على              

كم قد خوِّلت، نتيجة ذلك، البت يف انتهاكات املضمون األساسي          وستكون احملا . أن تفعل ذلك يف مجيع األحوال     
 .للحق يف العمل بالتمسك مباشرة بااللتزامات املتعهد هبا مبوجب العهد

وُيدعى القضاة والسلطات األخرى املعنية بإنفاذ القوانني إىل إيالء قدر أكرب من االهتمام النتهاكات احلق  -٥٠
 .ميف العمل لدى ممارستهم ملهامه

                                                      

 .٢ و١ بشأن إحصاءات العمل، وخباصة املادتني ١٦٠انظر اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  )٢٢(



E/C.12/GC/18 
Page 15 

وينبغي للدول األطراف أن حتترم وحتمي العمل الذي يضطلع به املدافعون عن حقوق اإلنسان وغريهم من  -٥١
أفراد اجملتمع املدين، وخباصة النقابات، ممن يساعدون احملرومني واملهمشني من أفراد وجمموعات على إعمال حقهم          

 .يف العمل

 األطراف التزامات اجلهات الفاعلة غري الدول -سادساً 

إذا كانـت الدول وحدها هي أطراف العهد وكانت، بالتايل هي املسؤولة يف النهاية عن التقيد بأحكام                  -٥٢
  من أفراد، وجمتمعات حملية، ونقابات، ومنظمات اجملتمع املدين والقطاع          -العهـد، فـإن مجـيع أعضاء اجملتمع         

وينبغي للدول األطراف أن تتيح بيئة مؤاتية للوفاء .  لديهم مسؤوليات فيما يتعلق بإعمال احلق يف العمل-اخلاص 
 ملزمة بأحكام العهد، غري أن هلا       - الوطنية واملتعددة اجلنسيات     -وليست الشركات اخلاصة    . بـتلك االلتزامات  

دوراً خاصاً تؤديه يف إجياد العمل، ويف سياسات التوظيف، وكذلك يف إمكانية احلصول على عمل دون التعرض                 
وجيب أن تضطلع بأنشطتها وفقاً لتشريعات وتدابري إدارية وقواعد سلوك وتدابري مالئمة أخرى تشجع           . للتميـيز 

وجيب أن يتم االعتراف يف مثل تلك التدابري        . على مراعاة احلق يف العمل متفق عليها بني احلكومة واجملتمع املدين          
 املنشود منها هو زيادة وعي الشركات       مبعـايري العمـل الـيت وضعتها منظمة العمل الدولية وأن يكون اهلدف            

 .ومسؤوليتها فيما يتعلق بإعمال احلق يف العمل

ويتسم الدور الذي تؤديه وكاالت األمم املتحدة وبراجمها، وخباصة املهمة األساسية املنوطة مبنظمة العمل               -٥٣
وتؤدي املؤسسات . ة، بأمهية خاصةالدولية حلماية احلق يف العمل وإعماله على األصعدة الدولية واإلقليمية والوطني

وينبغي للدول األطراف، عندما . والصكوك اإلقليمية، حيثما وجدت، دوراً هاماً، أيضاً، يف إعمال احلق يف العمل
تضـع اسـتراتيجيات العمل الوطنية وتنفذها، أن تلجأ إىل املساعدة والتعاون التقنيني اللذين تتيحهما هلا منظمة                 

ـ . العمـل الدولـية    ك ينـبغي للدول األطراف أن تستخدم، لدى إعداد تقاريرها، املعلومات واخلدمات            وكذل
ووفقاً . االستشارية الشاملة املوفرة هلا من منظمة العمل الدولية جلمع البيانات وتصنيفها ولوضع املؤشرات واملعايري

الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم  من العهد، ينبغي ملنظمة العمل الدولية وغريها من ٢٣ و٢٢ملا ورد يف املادتني 
املتحدة، والبنك الدويل، واملصارف اإلمنائية اإلقليمية، وصندوق النقد الدويل، ومنظمة التجارة العاملية، وغريها من 
اهليئات املعنية التابعة ملنظومة األمم املتحدة، أن تتعاون بصورة فعالة مع الدول األطراف على إعمال احلق يف العمل 

وينبغي للمؤسسات املالية الدولية أن تويل      . الصعيد الوطين، واضعة ما تنص عليه والياهتا اخلاصة يف احلسبان         على  
كما جيب أن تبذَل جهود خاصة،      . اهتماماً أكرب حلماية احلق يف العمل يف سياساهتا اإلقراضية واتفاقاهتا االئتمانية          

، لضمان مراعاة احلق يف العمل يف مجيع برامج التكييف )١٩٩٠(٢ من التعليق العام رقم ٩وفقاً ملا ورد يف الفقرة 
وستتناول اللجنة اآلثار املترتبة على املساعدة املقدمة من جهات فاعلة غري الدول األطراف لدى النظر يف . اهليكلي

 .٦تقارير الدول األطراف ويف قدرهتا على الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املادة 

وراً أساسياً يف ضمان مراعاة احلق يف العمل على الصعيدين احمللي والوطين ويف مساعدة وتلعب النقابات د -٥٤
ويعترب الدور الذي تؤديه النقابات أساسياً، وستواصل       . ٦الـدول األطراف على الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املادة         

 .اللجنة تناول هذا الدور لدى النظر يف تقارير الدول األطراف

- - - - - 


