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تقدمي السيد وزير العدل:

تضاعــف حجــم االهتمــام الــدويل والوطــي يف العقــود األخــرة حبقــوق اإلنســان وحرياتــه األساســية وحبمايتهــا والنهــوض هبــا ونشــر ثقافتهــا، إىل احلــد 
الــذي أصبــح معــه هــذا العصــر عصــر حقــوق اإلنســان بامتيــاز، وقــد نتــج عــن هــذا االهتمــام املتزايــد ظهــور أجيــال جديــدة مــن حقــوق االنســان 
بفئاهتــا وجماالهتــا، فتواصلــت العنايــة باحلقــوق املدنيــة والسياســية باملــوازاة مــع اتســاع دائــرة احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والتضامنيــة 
والبيئيــة وتفرعهــا وإيالئهــا مزيــدا مــن العنايــة علــى األصعــدة الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة يف تكامــل وترابــط بــن أجيــال حقــوق اإلنســان، فكمــا قــال 
صاحــب اجلاللــة امللــك حممــد الســادس نصــره اهلل  يف رســالته الســامية املوجهــة إىل املشــاركن يف أشــغال الــدورة الثانيــة للمنتــدى العاملــي حلقــوق 
اإلنســان املنعقــد مبدينــة مراكــش بتاريــخ 27 نونــر 2014  فقــد »عرفــت األجنــدة العامليــة حلقــوق اإلنســان حتــوالت عميقــة. فــإذا كان اجليــالن 
األول والثــاين مــن حقــوق اإلنســان الزاال يتبــوآن مكانــة الصــدارة، فقــد بــرزت مواضيــع جديــدة، مــن قبيــل محايــة حقــوق األشــخاص املســنن، 
وحقــوق اإلنســان يف العصــر الرقمــي، واملقاولــة وحقــوق اإلنســان، والتأهيــل القانــوين للفقــراء، وقابليــة احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة للتقاضــي«، 
وكمــا جــاء يف الرســالة امللكيــة مبناســبة االحتفــاء بالذكــرى ال 60 لإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان بتاريــخ 10 دجنــر 2008 فإنــه »مهمــا 
يكــن حجــم املكاســب الــي أجنزناهــا، فــإن احلقــوق السياســية واملدنيــة لــن تأخــذ أبعادهــا امللموســة، يف الواقــع املعيــش للمواطــن، إال بتكاملهــا مــع 

النهــوض باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة، الــي نوليهــا األســبقية يف السياســات العموميــة للبــالد«. 
ومــن اجملــاالت الــي حظيــت باهتمــام خــاص مــن املنتظــم الــدويل، جمــال الشــغل واحلــق فيــه، حيــث مت تأطــر ممارســة هــذا احلــق بعــدة ضمانــات 
دســتورية وقانونيــة ومؤسســاتية وقضائيــة مــن أجــل تأمــن احلمايــة الالزمــة للعامــالت والعمــال وال ســيما الفئــات اخلاصــة منهــم، ويف مقدمتهــا املــرأة 

والطفــل واألشــخاص ذوو اإلعاقــة واملهاجــرون والالجئــون، وذلــك يف ســياق التغــرات االقتصاديــة واالجتماعيــة الــي يشــهدها العــامل.
وميثــل احلــق يف احلمايــة القضائيــة ملبــدأ »احلــق يف الشــغل« أحــد احلقــوق األساســية الــي تضمنهــا املعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة حلقــوق اإلنســان 
واتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة، والــي  تعتــر وســيلة فعالــة لضمــان احلــق يف التقاضــي فيمــا يتعلــق باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة، باعتبــار 

االلتــزام باحــرام ضمانــات احلــق يف حماكمــة عادلــة مدخــال أساســيا إلعمــال احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة. 
وعلــى املســتوى الوطــي، فقــد مت تعزيــز اإلطــار القانــوين للحــق يف الشــغل خاصــة مــن خــالل دســتور 2011 الــذي أشــار يف ديباجتــه إىل مبــادئ 
العدالــة االجتماعيــة وأكــد علــى مســو االتفاقيــات الدوليــة علــى القانــون الوطــي، وبالتــايل فانطالقــا مــن التزامــات اململكــة املغربيــة األساســية يف جمــال 
إعمــال االتفاقيــات الدوليــة حلقــوق االنســان واملعايــر الدوليــة للحــق يف الشــغل املنبثقــة عــن اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة، ومــن العنايــة الــي 
توليهــا لتعزيــز جتربتهــا يف هــذا اجملــال، وتنزيــال ملقتضيــات الدســتور بشــأن دور القضــاء يف محايــة احلقــوق واحلريــات والــذي نــص الفصــل 117 منــه 
علــى أن »يتــوىل القاضــي محايــة حقــوق األشــخاص واجلماعــات وحرياهتــم وأمنهــم القضائــي، وتطبيــق القانــون«، وحرصــا مــن وزارة العــدل علــى 
تفعيــل مضامــن ميثــاق إصــالح منظومــة العدالــة يف حمــوره املتعلــق بتعزيــز محايــة القضــاء للحقــوق واحلريــات، خاصــة فيمــا يتعلــق حبمايــة احلــق يف 
الشــغل بشــروط عادلــة ومرضيــة مــع ضمــان احــرام حقــوق العمــال مــن طــرف أربــاب العمــل والشــركات التجاريــة، فــإن األمــر اســتوجب تعزيــز إتاحــة 

ســبل انتصــاف قضائيــة فعالــة لرســيخ وتوســيع مداخلهــا مــن أجــل احلــق يف التقاضــي يف جمــال احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة.
 وإميانــا منــه بأمهيــة التكويــن والتكويــن املســتمر يف جمــاالت حقــوق اإلنســان عامــة واحلقــوق املرتبطــة مبجــاالت الشــغل، واســتحضارا ألمهيــة توضيــح 
العالقــة التفاعليــة بــن اجلوانــب النظريــة يف حقــوق اإلنســان واجلوانــب التطبيقيــة هلــا يف العمــل القضائــي، فقــد اجتــه اختيــار املعهــد العــايل للقضــاء 
حنــو اعتمــاد مقاربتــن يف جمــال التكويــن علــى حقــوق اإلنســان ضمــن منهاجــه التكويــي، تعتمــد األوىل علــى ختصيــص مــادة حلقــوق اإلنســان 
جبوانبهــا النظريــة والتطبيقيــة، وختــص الثانيــة املقاربــة االندماجيــة الــي تســتحضر قيــم حقــوق اإلنســان عنــد التكويــن يف باقــي املــواد الدراســية مبــا 
فيهــا املــادة اخلاصــة مبدونــة الشــغل والقوانــن املرتبطــة هبــا، وذلــك ســعيا إىل ضمــان تأهيــل أفضــل للعنصــر البشــري يســاعده علــى إصــدار أحــكام 
تســتحضر القيــم الســامية حلقــوق اإلنســان ومبادئهــا الــي التزمــت هبــا اململكــة، ويســاهم يف الرفــع مــن النجاعــة القضائيــة ويف ضمــان جتويــد وتطويــر 

االجتهــادات القضائيــة اعتمــادا علــى املرجعيــات الدوليــة حلقــوق االنســان وروحهــا.
وتنــدرج هــذه الدراســة الــي يصدرهــا املعهــد العــايل للقضــاء اليــوم، يف إطــار تفعيــل مذكــرة التفاهــم املوقعــة بينــه وبــن معهــد راوول والنــرغ حلقــوق 
اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين يف جمــال التكويــن علــى حقــوق االنســان والقانــون الــدويل االنســاين لفائــدة القضــاة املغاربــة، مــن أجــل مقاربــة 
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اإلشــكالية الــي ترتبــط باحلاجــة إىل فهــم الســيدات والســادة القضــاة ملــادة قانــون الشــغل وخمتلــف املــواد الدراســية األخــرى يف عالقتهــا بااللتزامــات 
الدوليــة والوطنيــة يف جمــال حقــوق اإلنســان، مث إدمــاج مبــادئ حقــوق اإلنســان يف املنهــاج التكويــي للمعهــد العــايل للقضــاء مــن خــالل منــوذج 

تطبيقــي يرتكــز علــى احلقــوق املرتبطــة مبجــال الشــغل. 
ومبناســبة إصــدار هــذه الدراســة ووضعهــا رهــن اإلشــارة لالســتعمال البيداغوجــي ضمــن املنهــاج التكويــي للمعهــد العــايل للقضــاء كأداة مرجعيــة 
ودليــل عملــي، فإنــي أتوجــه خبالــص عبــارات الشــكر والتقديــر إىل اخلــراء املغاربــة الذيــن أعدوهــا وإىل معهــد راوول والنــرغ حلقــوق اإلنســان 
والقانــون الــدويل اإلنســاين شــريكنا يف إصــدار هــذا املنتــوج، وأملنــا معقــود علــى مزيــد مــن الدراســات واألحبــاث ذات الصلــة وإىل مزيــد مــن اخنــراط 
الســيدات والســادة القضــاة يف روح هــذه الدراســة مــن أجــل انتهــاج اجتهــاد قضائــي منفتــح علــى القيــم واملعايــر الدوليــة املرتبطــة حبقــوق اإلنســان 
عمومــا وحقــوق اإلنســان يف جمــال الشــغل علــى وجــه اخلصــوص خدمــة للقضايــا العادلــة يف جمــاالت العدالــة االجتماعيــة بامتداداهتــا وتشــعباهتا 

ومنظومــة العدالــة عمومــا.

محمد أوجار
وزير العدل 

متهيد:

متثــل معايــر ومبــادئ العمــل الدوليــة املنبثقــة عــن االتفاقيــات األساســية للقانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان واتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة األســاس 
املرجعــي للعمــل الالئــق والعدالــة االجتماعيــة وهــو مــا عززتــه التشــريعات الوطنيــة، خاصــة مدونــة الشــغل، مــن خــالل توفــر كافــة ضمانــات املســاواة 

والعــدل والكرامــة لألجــر واملســتخدم. 
وقــد حــرص القضــاء الوطــي علــى التطبيــق الســليم للقانــون يف املــواد ذات الصلــة مبجــال الشــغل يف إطــار مبــادئ حقــوق االنســان، تشــهد علــى 
ذلــك العديــد مــن األحــكام واالجتهــادات القضائيــة الــي تســتند إىل االتفاقيــات الدوليــة يف جمــال حقــوق االنســان واتفاقيــات منظمــة العمــل 

الدوليــة.
 وحرصــا علــى اســتحضار أكــر لقيــم حقــوق االنســان يف العمــل القضائــي. وتعزيــزا ملكانــة هــذه احلقــوق فيــه، فقــد أولــت وزارة العــدل عنايــة 
خاصــة لتقويــة هــذا اجلانــب لــدى الســيدات والســادة القضــاة يف عملهــم اليومــي، كمــا وجــه املعهــد العــايل للقضــاء جهــوده حنــو مزيــد مــن التكويــن 
والتكويــن املســتمر يف جمــال حقــوق االنســان لفائــدة هــؤالء القضــاة، مبــا يف ذلــك تســليط الضــوء علــى عالقــة العمــل القضائــي مبجــايل حقــوق 

االنســان والشــغل.
ويف إطــار مذكــرة التفاهــم املوقعــة بــن املعهــد العــايل للقضــاء باململكــة املغربيــة ومعهــد راوول والينــرغ حلقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين  
يف جمــال التكويــن علــى حقــوق االنســان والقانــون الــدويل االنســاين لفائــدة القضــاة املغاربــة، وتنفيــذا هلــا، يــأيت إصــدار هــذه الدراســة كأداة مرجعيــة 
للقضــاة تتميــز بتنــوع مصادرهــا وغــى مواردهــا املعرفيــة املعــززة بنمــاذج مــن أحــكام قضائيــة يف املوضــوع، مــع تأصيــل ذلــك اســتنادا إىل االتفاقيــات 
الدوليــة حلقــوق اإلنســان وبروتوكوالهتــا واتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة والتعليقــات العامــة للهيئــات التعاقديــة التابعــة لألمــم املتحــدة املفســرة 
ملقتضيــات هــذه االتفاقيــات الدوليــة خاصــة العهــد الــدويل املتعلــق باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، والســيما املقتضيــات املرتبطــة 
باحلــق يف الشــغل، والــي ميكــن أن تشــكل مصــدرا هامــا للقضــاء الوطــي لتفســر وتطبيــق القوانــن الوطنيــة املتعلقــة حبمايــة العمــال جبميــع فئاهتــم 

ويف خمتلــف وضعياهتــم. 
وبإصدارنــا املشــرك هلــذه الدراســة، نأمــل أن نكــون قــد ســامهنا يف تقريــب القضــاة وامللحقــن القضائيــن ومنتســي خمتلــف املهــن القضائيــة بشــكل 
أكر من قيم ومبادئ حقوق االنســان وتعزيز حضورها يف عملهم اليومي، أمال يف أحكام تســتحضر أكثر هذه القيم وتســتند إليها وحتتج هبا.
وســتكون هــذه الدراســة جــزءا مــن منهــاج التكويــن باملعهــد العــايل للقضــاء عــر مــادة حقــوق اإلنســان أو مــادة الشــغل يف إطــار املــادة املتخصصــة، 
أو عــر خمتلــف املــواد الدراســية يف إطــار مقاربــة مندجمــة، وســتمثل مــع دليــل "منهجيــة التدريــب يف جمــال تطبيــق االتفاقيــات الدوليــة يف القضــاء 

الوطــي" وخمتلــف التماريــن واحلــاالت املتضمنــة فيهمــا ُعــدة مرجعيــة هامــة للعمــل القضائــي.
فشــكري اخلالــص وتقديــري العميــق لألســاتذة الذيــن أعــدوا هــذا املؤلــف، األســتاذة مليكــة ابــن زاهــر رئيســة الغرفــة االجتماعيــة مبحكمــة النقــض 
واالســتاذ عمــر حنــال رئيــس احملكمــة االبتدائيــة بســال واالســتاذ إدريــس جنيــم اخلبــر يف جمــال حقــوق اإلنســان ومستشــار الســيد وزيــر العــدل جازاهــم 
اهلل خــر اجلــزاء علــى هــذا العمــل الــذي ســيكون إضافــة نوعيــة تغــي خزانــة املعهــد العــايل للقضــاء واخلزانتــن الوطنيــة والعربيــة مــن منظــور جيمــع 
بــن العمــل القضائــي واملرجعيــة احلقوقيــة يف جمــال الشــغل، والشــكر موصــول إىل معهــد راوول والينــرغ حلقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين  

شــريكنا يف إعــداد وطبــع هــذه الدراســة.

عبد المجيد غميجة
المدير العام للمعهد العالي للقضاء
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كلمة معهد راؤول والينربغ حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين:

يف ســياق تشــاركي فّعــال بــن معهــد راؤول والينــرغ  حلقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاين يف مملكــة الســويد واملعاهــد واملــدارس القضائيــة العربيــة 
الشــريكة  وبالعمــل الــدؤوب بــن كافــة الشــركاء،  باشــرت جمموعــة العمــل املغربيــة بتنفيــذ بنــود مذكــرة التفاهــم املوقعــة يف العــام 2011 ضمــن 
الرنامــج اإلقليمــي املشــرك ملنطقــة الشــرق األوســط ومشــال أفريقيــا، الــذي أطلقــه معهــد راؤول والينــرغ حلقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاين مــن 

خــالل مكتبــه اإلقليمــي يف عمــان والــذي محــل اســم »دعــم تطبيــق معايــر حقــوق اإلنســان يف احملاكــم العربيــة«.
وقــد كان مــن أهــم األنشــطة املقــررة علــى املســتوى الوطــي لــكل دولــة مــن الــدول الشــريكة ضمــن اخلطــط التنفيذيــة للمشــروع، قيــام كل جمموعــة 
مــن جمموعــات العمــل الوطنيــة للمعاهــد واملــدارس القضائيــة بإجــراء حبــث مقــارن بــن القوانــن الوطنيــة واالتفاقيــات الدوليــة حلقــوق اإلنســان 
صــادق عليهــا، وذلــك هبــدف حتديــد وحتليــل إشــكاليات عــدم املواءمــة بينهــا وبــن التشــريعات الوطنيــة، والوصــول إىل توصيــات حــول الطريقــة 

ُ
امل

الفضلــى لتخطــي حــاالت عــدم املواءمــة يف جمــال االجتهــاد القضائــي، لتوضــع بــن أيــادي الســادة القضــاة، وأعضــاء النيابــة العامــة، ومنتســي 
املعاهــد واملــدارس القضائيــة، وليســتفيد منهــا كافــة العاملــن والباحثــن والطلبــة يف اجملــال القانــوين؛ وقــد أســفر هــذا التعــاون عــن إجنــاز دراســات 
نوعيــة مقارنــة يف جمــال تطبيــق املعايــر الدوليــة يف النظــام القانــوين والقضائــي لــكل دولــة، ومنهــا هــذه الدراســة الــي أعّدهتــا مشــكورة جمموعــة العمــل 

الوطنيــة يف اململكــة املغربيــة.
وهبــذه املناســبة يتقــدم معهــد راؤول والينــرغ حلقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاين جبزيــل الشــكر واالمتنــان جملموعــة العمــل املغربيــة علــى مشــاركتها 
الفعالــة يف األنشــطة الــي مّت تنفيذهــا علــى املســتوى اإلقليمــي هبــدف تســليط الضــوء علــى أبــرز االجتهــادات القضائّيــة العربّيــة يف جمــال احلمايــة 
القضائيّــة حلقــوق اإلنســان، وإبــراز مكانــة القضــاء ودوره يف إدمــاج وإنفــاذ املعايــر الدوليــة حلقــوق اإلنســان يف التطبيقــات القضائيّــة الوطنيّــة، وتوفــر 
املصــادر املعرفيــة الالزمــة هلــذه الغايــة. حيــث شــاركت جمموعــة العمــل ااملغربيــة هبــذه اجلهــود مــن خــالل تزويــد الباحثــن باألحــكام القضائيــة املغربيــة 
الــي طبقــت االتفاقيــات الدوليــة حلقــوق اإلنســان، وأســفرت هــذه اجلهــود عــن إصــدار كتابــَـْن إقليميَـّــْن: األّول يتنــاول« االجتهــادات القضائّيــة 
العربيّــة يف تطبيــق االتفاقيّــاِت الدوليّــة حلقــوق اإلنســان، بينمــا يبحــث الكتــاب الثــاين يف »االجتهــادات القضائيّــة العربيّــة يف محايــة حقــوق اإلنســان 
للمــرأة، وقــد محــل هــذان الكتابــان طابعــاً إقليميــاً ســامهت يف تشــكيل مالحمــه جهــود جمموعــات العمــل الوطنيــة يف كل دولــة، ومنهــا جمموعــة 
العمــل املغربيــة، األمــر الــذي جيعــل مــن هــذه الدراســة املغربيــة والكتابــن اإلقليميــن مكمــالن لبعضهمــا البعــض يف ســياق تكاملــي متناســق علــى 

املســتوى الوطــي و االقليمــي.
ويف ذات الســياق، وهبــدف نقــل هــذه الدراســة الوطنيــة والكتابــن اإلقليميــن املشــار إليهمــا أعــاله إىل حيّــز التطبيــق، عمــل معهــد راؤول والينــرغ 
حلقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاين بتعــاون وثيــق مــع جمموعــات العمــل الوطنيــة علــى وضــع الصيغــة النهائيــة لـــ »الدليــل التدريــِي يف جمــاِل تطبيــِق 
االتفاقيّــاِت الدُّوليّــِة حلقــوق اإلنســان يف مناهــج املعاهــد القضائيّــة«،  وذلــك هبــدف مســاعدة املدربــن يف املعاهــد القضائيــة علــى اســتخدام أفضــل 
الطــرق والوســائل التعليميــة للتدريــب للخــروج بأحــكام خالقــة ومســتنرة يتــم فيهــا تطبيــق االتفاقيــات الدوليــة حلقــوق اإلنســان، ليصــار بعــد ذلــك 

إىل اعتمــاد هــذا الدليــل يف اخلطــط واملســاقات واملناهــج الدراســية واألكادمييــة يف املعاهــد واملــدارس القضائيــة الشــريكة.
وأمــام هــذه اإلجنــازات املتمثلــة يف إصــدار بإصــدار هــذه الدراســة الوطنيــة املغربيــة، والكتابــن اإلقليميــن والدليــل التدريــي، فإنــه ال يســعنا يف معهــد 
راؤول والينــرغ حلقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاين إال أّن نتقــدم خبالــص الشــكر واالمتنــان إىل إدارة »املعهــد العــايل للقضــاء يف اململكــة املغربيــة 
» علــى اجلهــود املبذولــة يف تنفيــذ مذكــرة التفاهــم، وجبزيــل الشــكر و االمتنــان لـــ »جمموعــة العمــل ااملغربيــة« علــى إعدادهــا هلــذه الدراســة النوعيــة 
والفريــدة،  كمــا والشــكر موصــول اىل األســتاذة إميــان صيــام/ مســؤولة الرامــج ملنطقــة الشــرق األوســط ومشــال أفريقيــا يف معهــد راؤول والينــرغ 
حلقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاين جلهودهــا واشــرافها علــى اخــراج هــذه الدراســة اىل حيــز الوجــود، آملــن أن يســتمر هــذا التعــاون دائمــا حنــو 

مزيــٍد مــن التقــدم والنجــاح.

كارال بوخير
مديرة املكتب اإلقليمي يف عمان/األردن

معهد راؤول والينرغ حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين
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مقدمة الدراسة:

اعــرف املنتظــم الــدويل باملبــادئ والضمانــات األساســية املرتبطــة باحلــق يف العمــل قبــل انشــاء منظمــة األمــم املتحــدة، فمنــذ اعتمــاد »االتفاقيــة 
اخلاصــة بالــرق« ســنة 1926 1 توالــت العديــد مــن الصكــوك الدوليــة الــي تكــرس املبــادئ والقيــم واملفاهيــم املرتبطــة مبجــال الشــغل وقوامهــا احلــق 
يف احليــاة واحلريــة والكرامــة واملســاواة والعــدل وامللكيــة والتضامــن والتســامح واألمــن والســلم، ومــا يتفــرع عــن هــذه املبــادئ الكــرى مــن مبــادئ مثــل 
احلريــة النقابيــة واإلقــرار الفعلــي حبــق املفاوضــة اجلماعيــة والقضــاء علــى مجيــع أشــكال العمــل اجلــري أو اإللزامــي والقضــاء علــى عمــل األطفــال 

ومناهضــة التمييــز يف االســتخدام واملهنــة بالنســبة للمــرأة واألشــخاص ذوي اإلعاقــات واملهاجريــن والالجئــن.
 وقــد أكــد اإلعــالن العاملــي حلقــوق االنســان لســنة 1948 أن »لــكل شــخص الحــق فــي الشــغل، وفــي حريــة اختيــار عملــه، وفــي شــروط 
عمــل عادلــة ومرضيــة، وفــي الحمايــة مــن البطالــة«. وهــو مــا فصلــه العهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية2، والعهــد الــدويل اخلــاص 
باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة3، واتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، واتفاقيــة حقــوق الطفــل، واتفاقيــة حقــوق 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة، واتفاقيــة محايــة حقــوق مجيــع العمــال املهاجريــن وأفــراد أســرهم، واتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــر 
الوطنيــة، والروتوكــول املكمــل هلــذه االتفاقيــة حــول منــع وقمــع ومعاقبــة االجتــار بالبشــر وخاصــة النســاء واألطفــال، وعــدد غــر يســر مــن االتفاقيــات 

الدوليــة واالقليميــة يف جمــال حقــوق االنســان4.
 ونظــرا للتطــورات املهمــة يف جمــال تعــدد أدوار اجلهــات الفاعلــة فيمــا يتعلــق حبمايــة وتعزيــز ممارســة احلــق يف العمــل، فقــد اعتمــد جملــس حقــوق 
اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة ســنة 2011 »املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة باألعمــال التجاريــة وحقــوق اإلنســان«، وهــي تتألــف مــن ثالثــة مبــادئ 
مرابطــة، هــي: واجــب الدولــة يف توفــر احلمايــة مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان مــن قبــل أطــراف ثالثــة، ومســؤولية منشــآت األعمــال والشــركات 
يف احــرام حقــوق اإلنســان، واحلاجــة إىل الولــوج بشــكل فعــال إىل ســبل االنتصــاف القضائيــة وغــر القضائيــة. كمــا قــرر اجمللــس كذلــك إنشــاء 

فريــق عامــل معــي مبســألة حقــوق اإلنســان والشــركات عــر الوطنيــة وغرهــا مــن مؤسســات األعمــال.
وباملــوازاة مــع هــذه االتفاقيــات والروتوكــوالت والتوصيــات، أصــدرت منظمــة العمــل الدوليــة5 العديــد مــن االتفاقيــات والتوصيــات الــي تؤطــر التمتــع 
باحلــق يف العمــل، حيــث حرصــت هــذه املنظمــة منــذ تأسيســها علــى محايــة حقــوق العمــال يف كافــة الظــروف واجملــاالت، وقــد تضمــن دســتورها 
املؤســس لســنة 1919 وإعــالن فيالديلفيــا لســنة 1944 اعرافــا هبــذا احلــق وتفصيــال لكيفيــة ممارســته، فأكــد إعــالن فيالديلفيــا علــى حــق مجيــع 
البشــر أيــا كان عرقهــم أو معتقدهــم أو جنســهم، يف العمــل مــن أجــل رفاهيتهــم املاديــة وتقدمهــم يف ظــروف توفــر هلــم احلريــة والكرامــة واألمــن 
االقتصــادي وتكافــؤ الفــرص. وقــد جتســدت املبــادئ واحلقــوق املرتبطــة مبجــال الشــغل وتطــورت مــن خــالل اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة 
بــدءا مــن اتفاقيــة العمــل اجلــري لســنة 1930 رقــم)29 ( ومــرورا بعــدد مــن االتفاقيــات األخــرى مثــل االتفاقيــة بشــأن املســاواة يف األجــور لســنة 
1951 رقــم )100( واالتفاقيــة بشــأن التمييــز يف االســتخدام واملهنــة لســنة 1958 رقــم )111(، وصــوال إىل االتفاقيــة بشــأن العمــل البحــري 
لســنة 2006 رقــم )186(. ذلــك أن دور وتأثــر املبــادئ واحلقــوق األساســية يف العمــل الــواردة يف االتفاقيــات األساســية ملنظمــة العمــل الدوليــة، 
يتخطيــان االلتزامــات املرتبــة عــن التصديــق علــى هــذه االتفاقيــات، حيــث أكــد إعــالن منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن املبــادئ واحلقــوق األساســية 

1- عرفــت االتفاقيــة مفهــوم الــرق بأنــه »حالــة أو وضــع يكــون فيــه شــخص مــا مملــوكاً لشــخص آخــر؛ كمــا عّرفــت جتــارة الرقيــق علــى أهنــا األفعــال الــي تنطــوي علــى أســر أو بيــع أو نقــل األشــخاص املســتعبدين؛ والســخرة 
بصفتهــا »حالــة مماثلــة للــرق« جيــب تقييدهــا وإيقافهــا يف هنايــة املطــاف«.

2- العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لسنة 1966 ، )املادة8)حظر السخرة أو العمل اإللزامي(، املادة 22 )االعراف
باحلق يف احلرية النقابية، مبا يف ذلك حق إنشاء النقابات واالنضمام إليها(، املادة 26 )احلق جلميع األشخاص يف احلصول على

محاية فعالة من التمييز.
3- العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لسنة 1966 ،) املادة 2 )احلق يف التمتع باحلقوق االقتصادية

واالجتماعية والثقافية من دون متييز( املادة 6 )احلق يف اختيار العمل أو قبوله حبرية( املادة 8 )احلق يف تكوين النقابات مبا يف
ذلك احلق يف اإلضراب( املادة 10 )محاية األطفال من االستغالل االقتصادي واالجتماعي.

4- علــى ســبيل املثــال، امليثــاق األفريقــي حلقــوق اإلنســان والشــعوب لســنة 1982 ؛ االتفاقيــة األمريكيــة حلقــوق اإلنســان لســنة 1969 ؛ االتفاقيــة األوروبيــة حلقــوق اإلنســان لســنة 1950 ؛ امليثــاق االجتماعــي 
األورويب،  لســنة 1961 املنقــح يف 1996؛ امليثــاق العــريب حلقــوق االنســان لســنة 2004.

5- أنشــئت منظمــة العمــل الدوليــة ســنة 1919، كجــزء مــن معاهــدة فرســاي الــي وضعــت احلــد للحــرب العامليــة األوىل، انطالقــا مــن اإلميــان بــأن الســالم الدائــم والشــامل ال ميكــن حتقيقــه إال يف حــال قيامــه علــى أســاس 
العدالــة االجتماعيــة. وقــد التــزام مؤسســو منظمــة العمــل الدوليــة بتكريــس ظــروف العمــل اإلنســانية ومكافحــة الظلــم، والعمــل الشــاق والفقــر. ويف ســنة 1946 أصبحــت منظمــة العمــل الدوليــة أول وكالــة متخصصــة 

ضمــن منظومــة األمــم املتحــدة احلديثــة النشــأة. وهــي اهليئــة الدوليــة املســؤولة عــن صياغــة معايــر العمــل الدوليــة واإلشــراف عليهــا.
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يف العمــل لســنة 1998 6، علــى أن مجيــع الــدول األعضــاء، وإن مل تكــن قــد صادقــت علــى هــذه الصكــوك، ملزمــة مبجــرد انتمائهــا إىل منظمــة 
العمــل الدوليــة، بــأن حتــرم املبــادئ املتعلقــة باحلقــوق األساســية يف العمــل وأن تعززهــا وحتققهــا. كمــا أن االتفاقيــات اإلقليميــة األســيوية واإلفريقيــة 
واألوروبيــة واألمريكيــة والعربيــة، ســامهت كلهــا يف إغنــاء مكتســبات البشــرية يف هــذا املوضــوع مــن خــالل التنصيــص علــى أمهيــة املؤسســات 

والضمانــات ودعــوة املكلفــن بإنفــاذ القوانــن إىل العنايــة حبقــوق العمــال يف كل الظــروف واألحــوال.
وعلــى املســتوى الوطــي ضمنــت دســاتر اململكــة املغربيــة منــذ ســنة 1962 احلــق يف الشــغل، يف إطــار التــزام اململكــة مببــادئ حقــوق االنســان 
كمــا هــي متعــارف عليهــا عامليــا كمــا أكــد ذلــك دســتور ســنة 1996 ومــا بعــده وصــوال إىل دســتور ســنة 2011، الــذي نــص يف ديباجتــه علــى 
»جعــل االتفاقيــات الدوليــة كمــا صــادق عليهــا المغــرب وفــي نطــاق أحــكام الدســتور وقوانيــن المملكــة وهويتهــا الوطنيــة الراســخة، تســمو 
فــور نشــرها علــى التشــريعات الوطنيــة«، كمــا نــص يف فصلــه 19 علــى »تمتــع الرجــل والمــرأة علــى قــدم المســاواة بالحقــوق والحريــات 
المدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة«، وأكــد يف الفصــل 20 منــه علــى احلــق يف احليــاة بقولــه »إن الحــق فــي الحيــاة 
هــو أول الحقــوق لــكل إنســان« مــع مــا يقتضيــه األمــر مــن حفــظ الســالمة اجلســدية حســب مــا جــاء يف الفصــل 21 »لــكل فــرد الحــق فــي 
ســالمة شــخصه« والفصــل 22 »ال يجــوز المــس بالســالمة الجســدية أو المعنويــة ألي شــخص مــن أي طــرف«. وقــد قننــت التشــريعات 
الوطنيــة هــذه الضمانــات ومنهــا التشــريعات اخلاصــة مبجــال الشــغل، ويف مقدمتهــا مدونــة الشــغل لســنة 2004 7. كمــا صادقــت اململكــة علــى 

أهــم االتفاقيــات الدوليــة يف جمــال حقــوق االنســان ذات الصلــة واتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة. 
وإذا كان كل تشريع أو اتفاقية حيتاج إىل مؤسسات تشريعية العتماده، وإىل سلطة تنفيذية لتنفيذ مضامينه، وإىل مؤسسات وطنية ملراقبة وتتبع 
ذلــك، فــإن القضــاء هــو ضامــن التطبيــق الســليم هلــذه التشــريعات والقوانــن علــى الوجــه الــذي حيقــق العــدل واملســاواة، فهــو ملجــأ كل مــن انتهكــت 
حقوقــه ليطلــب االنتصــاف، وهــو املقيــاس احلقيقــي ملــدى التــزام الدولــة بتعهداهتــا يف هــذه اجملــاالت. لذلــك كانــت احلاجــة ضروريــة إىل تكويــن 
وتدريــب القضــاة يف جمــال قضايــا الشــغل، مــن أجــل ضمــان القــدرة علــى إصــدار أحــكام قضائيــة تعــزز احــرام هــذا احلــق، وجتســد االلتــزام الفعلــي 
باملعايــر الدوليــة املعتمــدة يف جمــال الشــغل مــن قبــل منظمــة العمــل الدوليــة والتفســرات والتوصيــات الصــادرة عــن اهليئــات الدوليــة حلقــوق االنســان، 

والــي تشــكل أدوات مرجعيــة للمحاكــم الوطنيــة تســتعمل مــن أجــل تفســر التشــريعات الوطنيــة أثنــاء حــل النزاعــات املرتبطــة مبجــال الشــغل. 
وقــد مت اختيــار موضــوع هــذه الدراســة »حقــوق االنســان فــي مجــال الشــغل وتطبيقاتهــا فــي القضــاء الوطنــي« مــن أجــل مقاربــة اإلشــكالية 
الــي ترتبــط باحلاجــة إىل فهــم الســيدات والســادة القضــاة ملــادة قانــون الشــغل يف عالقتهــا بااللتزامــات الدوليــة والوطنيــة يف جمــال حقــوق اإلنســان، 
مث إدمــاج مبــادئ حقــوق اإلنســان يف املنهــاج التدريــي للمعهــد العــايل للقضــاء مــن خــالل منــوذج تطبيقــي يرتكــز علــى احلقــوق املرتبطــة مبجــال 

الشــغل، وذلــك مــن أجــل الوصــول إىل حتقيــق هدفــن تفصيليــن أساســين:
- اجلمــع بــن مقاربــة املــادة املســتقلة يف تدريــس حقــوق اإلنســان والتدريــب عليهــا وبــن املقاربــة املندجمــة مــن خــالل اســتحضار بُعــد وروح حقــوق 

اإلنســان يف خمتلــف املــواد الدراســية مــن خــالل منــوذج تطبيقــي يرتكــز علــى احلقــوق املرتبطــة مبجــال الشــغل؛
- االشــتغال علــى موضــوع حقــوق اإلنســان مــن خــالل اجلمــع بــن تقــدمي املــادة املعرفيــة وإجــراء متاريــن وتطبيقــات تســتحضر قيــم حقــوق اإلنســان 
يف عالقتهــا مبجــال الشــغل والتمــرن علــى صياغــة أحــكام قضائيــة افراضيــة حــول حــاالت معينــة مــن خــالل منــوذج تطبيقــي يرتكــز علــى احلقــوق 

املرتبطــة مبجــال الشــغل.
وأما دواعي اختيار املوضوع، فرجع أساسا إىل رغبة فريق املؤلفن واملعهد العايل للقضاء  باململكة املغربية يف:

التعريف مبوضوع هام ال حيظى عادة بنفس العناية الي حتظى هبا احلقوق املدنية والسياسية؛	 

6- نص إعالن منظمة العمل الدولية بشأن املبادئ واحلقوق األساسية يف العمل لسنة 1998 على املبادئ واحلقوق التالية:
أ( احلرية النقابية واإلقرار الفعلي حبق املفاوضة اجلماعية؛

ب( القضاء على مجيع أشكال العمل اجلري أو اإللزامي؛
ج( القضاء الفعلي على عمل األطفال؛

 د( القضاء على التمييز يف االستخدام واملهنة.
7- الصادر مبقتضى الظهر الشريف رقم 1.03.194 بتنفيذ القانون رقم 55.99 الصادر بتاريخ 11 شتنر 2003.

تســليط الضــوء علــى حقــوق الفئــات يف عالقــة مبجــال التشــغيل يف إطــار موضــوع جيمــع بــن التقســيم حبســب األجيــال والتقســيم حبســب 	 
الفئــات؛

الوقــوف علــى تطبيقــات يوميــة مــن واقــع حقــوق اإلنســان مــن خــالل موضــوع يالمــس كل الفئــات وكل أجيــال حقــوق اإلنســان وكل املناطــق 	 
بالنســبة للجنســن؛

الوقــوف علــى نقــط التقاطــع بــن حقــوق اإلنســان والعمــل القضائــي مــن خــالل موضــوع تتجســد فيــه كل مظاهــر االنتهــاك احملتملــة حلقــوق 	 
اإلنســان.

وتتنــاول هــذه الدراســة بالبحــث مــادة قانــون الشــغل يف عالقــة باملعايــر الدوليــة ملنظمــة العمــل الدوليــة واالتفاقيــات الدوليــة يف جمــال حقــوق 
اإلنســان والتشــريعات الوطنيــة مــن جهــة، ويف عالقتهــا بفئــات املــرأة والطفــل واألشــخاص ذوي اإلعاقــات واملهاجريــن والالجئــن مــن جهــة 
ثانيــة، مــن خــالل القيــم الــي تــدور عليهــا منظومــة حقــوق اإلنســان، وهــي: احلــق يف احليــاة واحلريــة والكرامــة واملســاواة والعــدل وامللكيــة والتضامــن 

والتســامح واألمــن والســلم.

اإلنســان ذات  المركزيــة لحقــوق  القيــم والمفاهيــم والمبــادئ 
المباشــرة بالحقــوق المرتبطــة بمجــال الشــغل الصلــة 

المباشــرة  الصلــة  ذات  اإلنســان  لحقــوق  المنافيــة  المفاهيــم 
الشــغل بمجــال  المرتبطــة  بالحقــوق 

التضامــن  امللكيــة،  العــدل،  املســاواة،  احلريــة،  الكرامــة،  احليــاة، 
والســلم. األمــن  والتســامح، 

واملعاملــة  التعذيــب  اجلســدية،  بالســالمة  املــس  اإلبــادة،  القتــل، 
مــن  واحلرمــان  التعســفي  االعتقــال  واملهينــة،  والالإنســانية  القاســية 
التمييــز، اإلهانــة، احلرمــان، االضطهــاد، االجتــار بالبشــر،  احلريــة، 
الــرق بأشــكاله اجلديــدة، التمييــز، االســتغالل، الكراهيــة، الفوضــى.

وقــد مت تقســيم هــذه الدراســة إىل أربعــة فصــول، يهــم كل فصــل فئــة معينــة، مــع تفريــغ الدراســة يف أربعــة جــداول ســهلة القــراءة والدراســة والتحليــل، 
وتذييلهــا مبلحــق يهــم االتفاقيــات الدوليــة واالقليميــة ذات الصلــة ووضعيــة اململكــة املغربيــة إزاءهــا.
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الفصل األول

حقوق املرأة يف جمال الشغل
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الفصل األول: حقوق املرأة يف جمال الشغل

تعتــر محايــة حقــوق املــرأة وتعزيــز املســاواة بــن اجلنســن يف جمــال الشــغل مــن القضايــا األساســية الــي حظيــت باهتمــام العديــد مــن الصكــوك الدوليــة 
حلقــوق اإلنســان، مبــا فيهــا االتفاقيــة اخلاصــة بالــرق لســنة 1926، واإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان، والعهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق املدنيــة 
والسياســية والعهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، واتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، واتفاقيــة 
القضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنصــري، وبروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االجتــار بالبشــر وخاصــة النســاء واألطفــال، املكمــل التفاقيــة األمــم 
املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــر الوطنيــة. إضافــة إىل جمموعــة مــن الصكــوك اإلقليميــة الــي تكــرس احلــق يف املســاواة يف الفــرص واملعاملــة بــن 
النســاء والرجــال يف جمــال الشــغل. كمــا أن العديــد مــن اآلليــات األمميــة التعاقديــة وغــر التعاقديــة أولــت يف تقاريرهــا أمهيــة خاصــة حلقــوق املــرأة 
ولشــؤون النــوع االجتماعــي يف جمــال الشــغل، وأدجمــت منظــور املســاواة بــن اجلنســن يف التوصيــات واملالحظــات املوجهــة إىل الــدول االطــراف. 

وعلــى مســتوى التشــريع الوطــي أقــر دســتور اململكــة املغربيــة لســنة 2011 مبــدأ املســاواة بــن الرجــل واملــرأة مــن خــالل تنصيصــه يف الفصــل 19 
ــة  ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــة والسياســية واالقتصادي ــات المدني ــع الرجــل والمــرأة، علــى قــدم المســاواة، بالحقــوق والحري علــى أنــه »يتمت
والبيئيــة، الــواردة فــي هــذا البــاب مــن الدســتور، وفــي مقتضياتــه األخــرى، وكــذا فــي االتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة، كمــا صــادق عليهــا 
المغــرب، وكل ذلــك فــي نطــاق أحــكام الدســتور وثوابــت المملكــة وقوانينهــا.« وقــد خصــت مدونــة الشــغل املــرأة العاملــة بضمانــات مهمــة 
تصــون كرامتهــا وحتمــي حقوقهــا، إضافــة إىل القانــون اجلنائــي الــذي عمــل علــى توفــر احلمايــة اجلنائيــة هلــا مــن التمييــز واالســتغالل واالجتــار بالبشــر.

وإىل جانــب القوانــن الوطنيــة واالتفاقيــات الدوليــة األكثــر مشوليــة، فقــد شــكل موضــوع محايــة حقــوق املــرأة العاملــة وتعزيزهــا جــزءا ال يتجــزأ مــن 
اختصــاص منظمــة العمــل الدوليــة، حيــث شــكل موضــوع تشــغيل املــرأة احلامــل وحقوقهــا قبــل وبعــد الــوالدة، حمــور أوىل اتفاقيــات املنظمــة ســنة 
1919، أي منــذ الســنة األوىل علــى نشــأهتا، وهــي اتفاقيــة محايــة األمومــة لســنة 1919 )االتفاقيــة رقــم 3(. ولتكريــس املســاواة بــن اجلنســن، مت 
اعتمــاد اتفاقيــة املســاواة يف األجــور لســنة 1951 )االتفاقيــة رقــم 100( الــي تضمــن األجــر املتســاوي عــن عمــل ذي قيمــة متســاوية. ومنــذ ذلــك 
احلن، مت تســجل انتقال تدرجيي يف حمور تركيز اجلهود من محاية املرأة إىل تعزيز املســاواة بن اجلنســن وحتســن ظروف معيشــة وعمل العامالت 
مــن أي جنــس كان علــى أســاس متســاو، كالضمانــات الــي جــاءت هبــا اتفاقيــة العمــال ذوي املســؤوليات العائليــة لســنة 1981 )االتفاقيــة رقــم 
156(. كمــا أن اتفاقيــة العمــال يف املنــازل لســنة 1996 )رقــم 177( ســامهت يف حتســن ظــروف ماليــن العمــال يف املنــازل وغالبيتهــم مــن 

النســاء، وقــد دعــت االتفاقيــة رقــم 182 الــي هتــدف إىل حظــر وإلغــاء أســوأ أشــكال عمــل األطفــال إىل مراعــاة الوضــع اخلــاص بالفتيــات.
وإضافــة إىل احلمايــة الــي توفرهــا اهليئــات الدوليــة للمــرأة العاملــة،  تــويل املؤسســات الوطنيــة حلقــوق االنســان مبــا يف ذلــك اللجــان املعنيــة باملســاواة 
وتكافــؤ الفــرص، أمهيــة خاصــة لتكريــس املســاواة بــن اجلنســن يف جمــال الشــغل، وقــد نــص دســتور اململكــة املغربيــة إىل إنشــاء هيئــة املناصفــة 
ومكافحــة كل أشــكال التمييــز، كجــزء مــن اآلليــات الوطنيــة الراميــة إىل حتســن وضــع املــرأة وتعزيــز املســاواة يف كافــة اجملــاالت، وطبقــا لقانوهنــا 
املنظــم تقــوم هــذه اهليئــة بتلقــي الشــكايات بشــأن حــاالت التمييــز والنظــر فيهــا وإصــدار توصيــات بشــأهنا إىل اجلهــات املعنيــة، مــع أن القضــاء 
يبقــى هــو الضامــن األساســي حلقــوق املــرأة العاملــة مــن خــالل األخــذ باملعايــر الدوليــة املعنيــة مبناهضــة التمييــز املبــي علــى اجلنــس خــالل املنزاعــات 
املرتبطــة مبجــال الشــغل، مــن أجــل تطبيــق قضائــي يهــدف إىل احــرام املســاواة بــن اجلنســن يف فــرص العمــل واملعاملــة يف األجــر ويف الولــوج إىل 
بيئة عمل ســليمة وصحية، ويف املســاواة يف املفاوضات اجلماعية ويف التقدم املهي ويف محاية األمومة والتوازن املنصف لكل من الرجال والنســاء 

بــن احليــاة املهنيــة والعائليــة، مــن أجــل النهــوض حبقــوق االنســان والعدالــة االجتماعيــة والتنميــة املســتدامة.

1. الحق في الحياة  للمرأة في مجال الشغل:
احلــق يف احليــاة عمومــا وحــق املــرأة يف احليــاة علــى وجــه اخلصــوص مــن احلقــوق األساســية، ومحايــة حــق املــرأة يف احليــاة واجــب باعتبارهــا كائنــا حيــا، 
وبالتــايل فــال ميكــن االعتــداء علــى املــرأة ســواء ماديــا أو معنويــا، ألهنــا كائــن حــي وأن أيــة إصابــة تعرضــت هلــا مبناســبة العمــل أو مــرض مهــي ميكــن 

أن تكــون حمــل تعويــض وهــو مــا مت التنصيــص عليــه يف العديــد مــن االتفاقيــات الدوليــة والنصــوص املنظمــة لقانــون حــوادث الشــغل.

الحق في الحياة من خالل االتفاقيات الدولية:
كانــت منظمــة العمــل الدوليــة ســباقة إىل ضمــان التــزام األعضــاء املنضمــن إليهــا بضمــان حقــوق العمــال بصفــة عامــة واملــرأة بصفــة خاصــة ســواء 
تعلــق األمــر باجلانــب التأميــي عــن حياهتــا أو عــن احلــوادث الــي تتعــرض هلــا مبناســبة اســتعماهلا اآللــة وكــذا األمــراض املهنيــة الــي تنتــج عــن العمــل 
املســند إليهــا مــى ثبتــت العالقــة الســببية بينهــا وبــن العمــل الــذي كانــت تقــوم بــه خــالل اشــتغاهلا باملقاولــة، ويف هــذا اخلصــوص فــإن التأمينــات 
وكــذا اخنراطهــا بصنــدوق الضمــان االجتماعــي مــن شــأنه أن يضمــن هلــا عيشــها، خاصــة إذا تعلــق األمــر باملــرض الطويــل املزمــن أو تعــرض جســدها 
إلحــدى العاهــات الــي حتــول بينهــا وبــن ممارســة العمــل املســند إليهــا، هــذا وحــى بعــد وفاهتــا فإنــه ميكــن لــذوي احلقــوق الذيــن كانــت تتكفــل هبــم 

قيــد حياهتــا االســتمرار يف االســتفادة مــن اإليــراد الــذي كانــت تتمتــع بــه قيــد حياهتــا يف حــال إثبــات ذلــك مبوجــب كفالــة.
نذكــر أيضــا أن العديــد مــن املواثيــق الدوليــة الــي أقــرت مببــدأ احلــق يف احليــاة ومــن بينهــا العهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة 

والثقافيــة، وخــر دليــل علــى تأكيــد هــذا احلــق التعليقــات العامــة للهيئــات التعاقديــة والــي ســنتطرق هلــا فيمــا بعــد.
وهبذا جتدر اإلشارة إىل االتفاقيات اآلتية الي تؤكد ما قيل أعاله.

االتفاقية رقم 18: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن األمراض املهنية، 1925:
املــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو يف منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة بــأن تكفــل دفــع تعويضــات للعمــال الذيــن يصيبهــم 
العجــز بســبب أمــراض مهنيــة، أو ملــن كانــوا يعولوهنــم يف حالــة وفــاة هــؤالء العمــال بســبب هــذه األمــراض، وفقــا للمبــادئ العامــة الــي يضعهــا 

تشــريعها الوطــي للتعويــض عــن حــوادث العمــل«.
االتفاقية رقم 45: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل حتت سطح األرض )املرأة(، 1935: 
املادة 2: »ال جيوز استخدام أي امرأة، أيا كان سنها، للعمل حتت سطح األرض يف أي منجم«.

-العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:
-املادة 7: »تعرف الدول األطراف يف هذا العهد مبا لكل شخص من حق يف التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على اخلصوص: 

-ظروف عمل تكفل السالمة والصحة«.

الحق في الحياة من خالل التعليقات العامة للهيئات التعاقدية وتفسيرات منظمة العمل الدولية:
تبعا للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتعليقات العامة للهيئات التعاقدية نعتمد التعليق التايل :

التعليق العام رقم 23 بشأن احلق يف التمتع بشروط عادلة ومرضية للعمل: 
- إن منــع احلــوادث واألمــراض املهنيــة هــو اجلانــب األساســي مــن احلــق املتعلــق بشــروط عادلــة ومرضيــة للعمــل، ومــن احلقــوق الوثيقــة الــواردة 
يف العهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، وال ســيما احلــق يف التمتــع بأعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة البدنيــة 
والعقليــة. وينبغــي للــدول األطــراف أن تعتمــد سياســة وطنيــة للوقايــة مــن احلــوادث واإلصابــات الصحيــة املرتبطــة بالعمــل عــن طريــق تقليــل 
املخاطــر يف بيئــة العمــل، وضمــان مشــاركة واســعة يف صياغتهــا وتنفيذهــا ومراجعتهــا، وال ســيما العمــال وأصحــاب العمــل واملنظمــات املمثلــة 
هلم. - وينبغي أن تشــمل السياســة الوطنية مجيع فروع النشــاط االقتصادي مبا يف ذلك القطاعات الرمسية وغر الرمسية ومجيع فئات العمال، 
مبــن فيهــم العمــال املتدربــن. وجيــب أن تأخــذ بعــن االعتبــار املخاطــر احملــددة لســالمة وصحــة العمــال اإلنــاث يف حالــة احلمــل، وكذلــك العمــال 
ذوي اإلعاقــة، دون أي شــكل مــن أشــكال التمييــز ضــد هــؤالء العمــال ، كمــا ينبغــي أن يكــون العمــال قادريــن علــى مراقبــة ظــروف العمــل 

دون خــوف مــن االنتقــام.
- ينبغــي أن تعــاجل السياســة الوطنيــة علــى األقــل اجملــاالت التاليــة: تصميــم واختبــار واختيــار، واســتبدال وتركيــب وترتيــب واســتخدام وصيانــة 
واملــواد وكالء  الكيميائيــة  املــواد  واملعــدات، وكذلــك  العمــل وأســاليبه، واألدوات، واآلالت  بيئــة  العمــل،  )أماكــن  للعمــل  املاديــة  العناصــر 
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الفيزيائيــة والبيولوجيــة(. وينبغــي أن تتضمــن السياســة الوطنيــة أحــكام لرصــد وإنفــاذ إجــراء حتقيقــات فعالــة، وتقــرر العقوبــات املناســبة يف حالــة 
االنتهــاكات مبــا يف ذلــك حــق تعليــق عمــل املؤسســات غــر اآلمنــة. وجيــب أن يكــون مــن حــق العمــال املتضرريــن مــن حــادث مهــي أو مــرض 
يف االنتصــاف، مبــا يف ذلــك الوصــول إىل آليــات التظلــم املناســبة، مثــل احملاكــم، وتســوية اخلالفــات. وعلــى وجــه اخلصــوص، ينبغــي للــدول 
األطــراف أن تضمــن أن العمــال الذيــن يعانــون مــن وقــوع حــادث أو مــرض، وعنــد االقتضــاء، عائالهتــم، مــن تلقــى تعويضــات كافيــة، مبــا يف 

ذلــك تكاليــف العــالج، وفقــدان األربــاح والتكاليــف األخــرى، وكذلــك الوصــول إىل خدمــات إعــادة التأهيــل.

الحق في الحياة من خالل نصوص التشريعات الوطنية :
مــوازاة مــع االتفاقيــات الدوليــة املشــار اليهــا اعــاله فيمــا خيــص جمــال التأمينــات والضمــان االجتماعــي بشــأن احلــوادث واألمــراض املهنيــة الــي قــد 
تتعــرض هلــا األجــرة وكــذا محايــة لصحتهــا خاصــة أثنــاء احلمــل أو بعــد الوضــع ومراعــاة لتمكينهــا مــن بيئــة نظيفــة تتمكــن مــن خالهلــا ممارســة عملهــا 

بــدون شــقاء وتعــب، حرصــت مدونــة الشــغل علــى ضمــان تلــك احلقــوق وتفعيلهــا علــى مســتوى الواقــع مــن خــالل املــواد التاليــة:
- املــادة 24: »جيــب علــى املشــغل، بصفــة عامــة، أن يتخــذ مجيــع التدابــر الالزمــة حلمايــة ســالمة األجــراء وصحتهــم، وكرامتهــم، لــدى  قيامهــم 
باألشــغال الــي ينجزوهنــا حتــت إمرتــه، وأن يســهر علــى مراعــاة حســن الســلوك واألخــالق احلميــدة، وعلــى اســتتباب اآلداب العامــة داخــل 
املقاولــة«. -املــادة 153: »ال ميكــن تشــغيل األجــرات النوافــس أثنــاء فــرة األســابيع الســبعة املتصلــة الــي تلــي الوضــع. يســهر املشــغل علــى 

ختفيــف األشــغال الــي تكلــف هبــا املــرأة األجــرة أثنــاء الفــرة األخــرة للحمــل، ويف الفــرة األوىل عقــب الــوالدة«.
- املــادة 281: »جيــب علــى املشــغل، أن يســهر علــى نظافــة أماكــن الشــغل، وأن حيــرص علــى أن تتوفــر فيهــا شــروط الوقايــة الصحيــة، ومتطلبــات 
الســالمة الالزمــة للحفــاظ علــى صحــة األجــراء، وخاصــة فيمــا يتعلــق بأجهــزة الوقايــة مــن احلرائــق، واإلنــارة، والتدفئــة، والتهويــة، والتخفيــض مــن 
الضجيــج، واســتعمال املــراوح، واملــاء الشــروب، وآبــار املراحيــض، وتصريــف ميــاه الفضــالت، وميــاه الغســل، واألتربــة، واألخبــرة، ومســتودعات 
مالبــس األجــراء، ومغتســالهتم، ومراقدهــم. جيــب علــى املشــغل، أن يضمــن تزويــد األوراش باملــاء الشــروب بكيفيــة عاديــة، وأن يوفــر فيهــا 

لألجــراء مســاكن نظيفــة، وظروفــا صحيــة مالئمــة«.
القانون املتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل املتعلقة بالعامالت والعمال املنزلين:

املــادة 6: »تعــرض العامــالت والعمــال املنزليــون املراوحــة أعمارهــم مــا بــن 16 و 18 ســنة وجوبــا علــى فحــص طــي كل ســتة أشــهر علــى نفقــة 
املشــغل. ومينــع تشــغيل العامــالت والعمــال املنزليــن املشــار إليهــم يف الفقــرة الســابقة ليــال، كمــا مينــع تشــغيلهم يف األماكــن املرتفعــة غــر اآلمنــة، ويف 
محــل األجســام الثقيلــة، ويف اســتعمال التجهيــزات واألدوات واملــواد اخلطــرة، ويف كل األشــغال الــي تشــكل خطــرا بينــا علــى صحتهــم أو ســالمتهم 

أو ســلوكهم األخالقــي أو قــد يرتــب عنهــا مــا قــد خيــل بــاآلداب العامــة.«

تحليل النصوص الوطنية من منظور المعايير الدولية :
حــق اإلنســان يف احليــاة ويف ســالمة جســده واحــرام روحــه باعتبــاره كائنــا حيــا ال ميكــن أن يكــون حمــل اعتــداء علــى حياتــه وعلــى جســده أو حمــل 
جتــارب طبيــة أو علميــة بــدون رضــاه، وهكــذا فاإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان الصــادر عــن اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف1948/12/10 
أقــر عنايــة خاصــة حلمايــة حــق اإلنســان يف ســالمة جســده، وذلــك مــن خــالل املــادة الثالثــة الــي تقضــي بأنــه »لــكل فــرد احلــق يف احليــاة واحلريــة 
واألمــن الشــخصي« كمــا أن العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية الصــادر عــن اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ســنة 1966 كــرس هــو اآلخــر 
محايــة اإلنســان وحقــه يف احليــاة وســالمة جســمه وذلــك مــن خــالل تنصيصــه يف يف املــادة السادســة علــى أن »لــكل إنســان احلــق الطبيعــي يف 

احليــاة وحيمــي القانــون هــذا احلــق وال جيــوز حرمــان أي فــرد مــن حياتــه بشــكل تعســفي«.
ومــن خــالل اســتقراء االتفاقيــات الدوليــة أعــاله املســتدل هبــا أومقارنتهــا مــع املــواد املشــار إليهــا باخلانــة املخصصــة هلــا، يتبــن بــأن مدونــة الشــغل 
الــي ابتــدأ العمــل هبــا منــذ 2004/06/08 باملغــرب تشــكل قفــزة نوعيــة بالنســبة لقانــون الشــغل، إذ أن املشــرع حــرص علــى االعتمــاد إىل جانــب 
القانــون علــى االتفاقيــات واملواثيــق الدوليــة ذات الصلــة املصــادق عليهــا وهــو مــا يتجلــى مــن خــالل ديباجــة املدونــة حتــت رقــم قانــون 99.65. 
هــذا إىل جانــب االتفاقيــات اجلماعيــة والــي ال خيفــى علــى أحــد بــأن هــذه األخــرة ال ميكــن االعتــداد هبــا إال إذا تضمنــت مــا هــو أصلــح لألجــر.

ويف هــذا اخلصــوص فإنــه يالحــظ أن هنــاك متــت مواءمــة بــن مقتضيــات االتفاقيــات الدوليــة املســتدل هبــا والنصــوص القانونيــة، واملتمثلــة يف 
حــرص املشــرع دائمــا علــى ســالمة األجــراء وتأمــن صحتهــم ضــد األخطــار النامجــة عــن العمــل ســواء تعلــق األمــر حبادثــة شــغل أو مــرض مهــي، 
الشــيء الــذي جعــل املشــرع يعيــد النظــر يف القانــون املخصــص حلــوادث الشــغل، حيــث إن املطلــع علــى مضامينــه ســيتبن لــه بــأن غايتــه مــن ذلــك 
هــي مســاعدة وتبســيط املســاطر القانونيــة كــي يتمكــن األجــراء ومعهــم األجــرات ضحايــا حــوادث الشــغل أو األمــراض املهنيــة مــن احلصــول 
علــى حقوقهــم بأســرع الســبل ويف أقــل وقــت ممكــن، وذلــك عــن طريــق الصلــح مــع شــركة تأمــن لتلقــي اإليــرادات العمريــة الناجتــة عــن احلادثــة أو 
املــرض املهــي خاصــة إذا كان األمــر يتعلــق بعجــز جزئــي دائــم قــد يصيــب صحتهــم، ومل يكتــف املشــرع ،شــأنه شــأن االتفاقيــات الدوليــة باقتصــار 
التعويــض علــى الضحايــا فقــط، بــل أنــه نظــرا للنظــرة البعديــة الــي يتوفــر عليهــا فــإن كل مــن ذوي حقوقــه يف حالــة الوفــاة يســتفيدون هــم اآلخــرون 
مــن التعويضــات الناجتــة عــن حــوادث الشــغل أو املــرض املهــي وحــى األشــخاص الذيــن كانــوا حتــت كفالتهــم مبــا فيهــم االب أو األم، إذ املشــرع 

غايتــه مــن ذلــك هــي عــدم حرمــان هــؤالء مــن تعويــض ميثــل املســاعدة املاديــة الــي كانــوا يتلقوهنــا مــن ضحايــا حــوادث الشــغل.
ويتعــن اإلشــارة إىل مــا قــام بــه املشــرع مــن متتيــع هــذه الفئــات وكــذا ضحايــا حــوادث الشــغل مــن تأمينــات قــد يتلقوهنــا مــن اجلهــة املؤمنــة أو بعــض 
الصناديــق وهــي متعــددة ترمــي كلهــا إىل مــا يســمى بالتضامــن االجتماعــي وأعطــي علــى ســبيل املثــال صنــدوق الضمــان مث صنــدوق الضمــان 
االجتماعي والنظام اجلماعي ملنح رواتب التقاعد وجمموعة من األنظمة االحتياطية االجتماعية. هذا وإىل جانب حث املشــرع يف املواد املشــار 
اليهــا أعــاله علــى احلفــاظ علــى صحــة وســالمة األجــراء مــن كل خطــر ميكــن أن حيــدق هبــم مبناســبة العمــل إمــا مباشــرة كمــا هــو الشــأن حلــوادث 
الشــغل الــي تظهــر مــن الوهلــة األوىل أو مــرض مهــي لــن تظهــر معاملــه إال بعــد مضــي مــدة مــن الزمــن. فإنــه تــدارك ذلــك وأعــاد النظــر يف مــدة 
التقــادم حــى ال حيــرم ضحايــا حــوادث الشــغل مــن إقامــة دعــاوى للمطالبــة باإليــراد. وهــو مــا يعتــر مــن مســتجدات قانــون حــوادث الشــغل. كمــا 
أن املشــرع املغــريب ومســايرة منــه للعوملــة وللتكنولوجيــا الــي غــزت العــامل بأســره، مل تفتــه فرصــة االســتفادة منهــا بــأن أضــاف إىل جانــب األمــراض 
املهنيــة املنصــوص عليهــا منــذ ســنة 1943، األمــراض النفســية الــي تســتحق عنهــا التعويــض يف حالــة إثبــات العالقــة املباشــرة بــن العمــل الــذي 
تزاولــه واملــرض الــذي أمل هبــا واملصــرح بــه ،وهــذا إن دل علــى شــيء فإنــه يــدل علــى فطنــة املشــرع املغــريب ملــا أحدثتــه الوســائل التكنولوجيــة مــن 
إرهــاق بالنســبة لألجــراء إذا مــا تعلــق األمــر باســتعمال احلاســوب بصفــة مســتمرة، وبذلــك أصبــح للضحيــة احلــق يف حالــة ثبــوت العالقــة الســببية 

بــن العمــل الــذي يزاولــه بواســطة احلاســوب اآليل واملــرض الــذي أمل بــه بواســطة شــهادة طبيــة االســتفادة مــن التعويــض. 
وحرصــا مــن املشــرع علــى احلفــاظ علــى ســالمة األجــراء مــرة أخــرى، فقــد نــص يف املدونــة علــى عــدة ضوابــط للعمــل يتعــن علــى املشــغل احرامهــا 

حتــت طائلــة غرامــات ماليــة. وللقضــاء يف هــذا اجملــال العديــد مــن القــرارات ســيتم اإلشــارة إليهــا فيمــا بعــد.

توصيات إدماج المعايير الدولية في التطبيق القضائي:
ســتتم اإلشــارة إىل بعــض االجتهــادات القضائيــة الصــادرة عــن حمكمــة النقــض تبــن مــدى مواءمتهــا مــع االتفاقيــات الدوليــة املشــار إليهــا ســابقا أو 
قــرارات تفعــل مــواد مدونــة الشــغل مــع التذكــر بــأن هنــاك مثــة اقراحــات بشــأن تعديــل بعــض مــواد املدونــة يف هــذا اخلصــوص، ومضمــون القــرارات 

يتمحــور حــول:
- احــرام حــق األجــرة يف احليــاة وحــق احــرام كرامتهــا وخصوصيتهــا مث أمنهــا داخــل املقاولــة وعــدم االعتــداء عليهــا أو اعراضهــا إىل جانــب 
اعتمــاد مبــدأ املســاواة يف األجــور وعــدم التعســف يف اســتعمال حــق املشــغل يف حالــة مــا إذا تعلــق األمــر برخصــة الــوالدة او يف حالــة مرضهــا 

وكــذا احــرام االتفاقيــات الدوليــة خبصــوص اهنــاء العالقــة الشــغلية وعــدم األخــذ باالســتقالة االضطراريــة وهــي كثــرة ســأعرضها يف حينــه.
* قرار 53 صادر عن حمكمة النقض  يف 2009/01/14 ملف 2008/221:

إن حادثــة الشــغل الــي وقعــت لألجــرة خــارج املغــرب واقتضــت حالتهــا التدخــل الســريع لعالجهــا بعــن املــكان ال جمــال للتقيــد باملســطرة املتبعــة 
لالستشــفاء والــي تقتضــي احلصــول علــى إذن اللجنــة الوطنيــة.

* قرار عدد 1203 صادر عن حمكمة النقض  يف 14 ماي 2015 ملف 2014/661:
تشــغيل األجــرات حتــت أشــعة الشــمس احلارقــة مــن أجــل جفــاف أواين الفخــار يشــكل مســا بالصحــة والســالمة املهنيــة لألجــرات الشــيء الــذي 
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يتنــاىف ومقتضيــات املــادة 281 مــن مدونــة الشــغل واتفاقيــة الصحــة والســالمة املهنيــة الصــادرة عــن املؤمتــر الــدويل يف يونيــو 1981 – ال جمــال 
للقــول باملغــادرة التلقائيــة لألجــرة-  طــرد تعســفي نعــم.

يتضــح ممــا ســبق أن هــذه االجتهــادات القضائيــة تتــالءم مــع  مقتضيــات املــادة 7 مــن -العهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة 
والثقافيــة وأحــكام املــادة 24 مــن مدونــة الشــغل.

2. الحق في الكرامة للمرأة في مجال الشغل:
يعــد احلــق يف الكرامــة مــن أهــم احلقــوق املكرســة مبقتضــى اإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان حيــث جــاء يف ديباجتــه أن الكرامــة متأصلــة يف مجيــع 

أعضــاء األســرة البشــرية.
واحلــق يف الكرامــة تعــى بــه مجيــع الــدول وحتميلهــا لتكفــل للمــرأة العيــش الكــرمي، ويرتــب عــن هــذا احلــق حريــة املــرأة يف اختيــار العمــل املناســب 
هلــا حبيــث مينــع منعــا كليــا إجبارهــا علــى ممارســة عمــل ال ترغــب فيــه ، أو منعهــا مــن عمــل ميكــن هلــا إبــراز كفاءهتــا املهنيــة فيــه ،ســواء تعلــق األمــر 
بأعمــال يدويــة او آليــة ومهمــا كانــت طبيعتــه زراعيــة أو صناعيــة أو جتاريــة ، فالعمــل يعتــر أهــم احلقــوق واحلريــات االجتماعيــة الــي جتعــل املــرأة 

العاملــة يف مأمــن مــادي يشــعرها بالكرامــة والعفــة.
ويف هــذا اخلصــوص يكــون تدخــل الدولــة إلزاميــا ملراقبــة ضوابــط العمــل وتنظيمهــا عــن طريــق املراقبــة الــي تقــوم هبــا مفتشــية الشــغل، ســواء تعلــق 
األمــر باألجــور أو باألعمــال الشــاقة الــي قــد تســند إليهــا، ألن هــذه األخــرة ال يكــون هلــا حمــل إال مبراعــاة ظــروف وأدوات العمــل الــي تشــتغل 

هبــا. وذلــك مــن أجــل عــدم املــس بكرامتهــا، ويف هــذا الشــأن فــإن االتفاقيــات الدوليــة الــي ســيتم التطــرق هلــا بعــده خــر دليــل علــى ذلــك.

الحق في الكرامة من خالل نصوص االتفاقيات الدولية :
االتفاقية رقم 29:اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل اجلري، 1930:

املــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو يف منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة حبظــر اســتخدام العمــل اجلــري أو االلزامــي بــكل أشــكاله 
حظــرا تامــا يف أقــرب وقــت ممكــن«.

املــادة 2: »يف مفهــوم هــذه االتفاقيــة، يقصــد بتعبــر »العمــل اجلــري أو اإللزامــي« كل أعمــال أو خدمــات تغتصــب مــن أي شــخص حتــت 
التهديــد بــأي عقوبــة ومل يتطــوع هــذا الشــخص بأدائهــا مبحــض اختيــاره«.

االتفاقية رقم 105: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إلغاء العمل اجلري، 1957:
املــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو يف منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة حبظــر أي شــكل مــن أشــكال العمــل اجلــري أو العمــل 

القســري وبعــدم اللجــوء إليــه.
أ ( كوســيلة لإلكــراه أو التوجيــه السياســي أو كعقــاب علــى اعتنــاق آراء سياســية أو آراء تتعــارض مذهبيــا مــع النظــام السياســي أو االقتصــادي أو 

االجتماعــي القائــم أو علــى التصريــح هبــذه اآلراء؛
ب ( كأسلوب حلشد األيدي العاملة أو الستخدامها ألغراض التنمية االقتصادية؛

ج( كوسيلة لفرض االنضباط على األيدي العاملة؛
د( كعقاب على املشاركة يف اضرابات؛

ه( كوسيلة للتمييز العنصري أو االجتماعي أو الوطي أو الديي«.
املــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو يف منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة باختــاذ تدابــر فعالــة لكفالــة االلغــاء الفــوري والكامــل 

للعمــل اجلــري أو العمــل القســري علــى النحــو احملــدد يف املــادة 1 مــن هــذه االتفاقيــة«.

بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االجتــار باألشــخاص، وخباصــة النســاء واألطفــال، املكمــل التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــر 
الوطنيــة:

املــادة 3 »ألغــراض هــذا الروتوكــول: أ( يقصــد بتعبــر »االجتــار باألشــخاص« جتنيــد أشــخاص أو نقلهــم أو تنقيلهــم أو إيواؤهــم أو اســتقباهلم 
بواســطة التهديــد بالقــوة أو اســتعماهلا أو غــر ذلــك مــن أشــكال القســر أو االختطــاف أو االحتيــال أو اخلــداع أو اســتغالل الســلطة أو اســتغالل 
حالــة اســتضعاف، أو بإعطــاء أو تلقــي مبالــغ ماليــة أو مزايــا لنيــل موافقــة شــخص لــه ســيطرة علــى شــخص آخــر لغــرض االســتغالل. ويشــمل 
االســتغالل، كحد أدىن، اســتغالل دعارة الغر أو ســائر أشــكال االســتغالل اجلنســي، أو الســخرة أو اخلدمة قســرا، أو االســرقاق أو املمارســات 

الشــبيهة بالــرق، أو االســتعباد أو نــزع األعضــاء«. 

الحق في الكرامة من خالل التعليقات العامة للهيئات التعاقدية وتفسيرات منظمة العمل الدولية :
- تعريــف خصائــص العمــل الجبــري: تعــرف منظمــة العمــل الدوليــة، يف اتفاقيتهــا األوىل املتعلقــة هبــذا املوضــوع، )اتفاقيــة العمــل اجلــري لســنة 
1930 رقــم 29(، العمــل اجلــري بأنــه: »األعمــال وخدمــات تغتصــب مــن شــخص حتــت التهديــد بــأي عقوبــة ومل يتطــوع هــذا الشــخص 
بأدائهــا مبحــض اختيــاره )املــادة 2(. ويشــر الصــك األساســي اآلخــر ملنظمــة العمــل الدوليــة يف هــذا الصــدد، أال وهــو اتفاقيــة إلغــاء العمــل 
اجلــري 1957 )رقــم 105( إىل أن العمــل اجلــري ال ميكــن اســتخدامه ألغــراض التنميــة االقتصاديــة أو كوســيلة للتوجيــه السياســي أو التمييــز 
أو لفــرض االنضبــاط علــى األيــدي العاملــة أو كعقــاب علــى املشــاركة يف إضرابــات) املــادة1(. وتوضــح هــذه االتفاقيــة بعــض األغــراض الــي ال 
ميكــن بتاتــاً فــرض العمــل اجلــري مــن أجلهــا، لكنهــا ال تغــر التعريــف األساســي يف القانــون الــدويل. ويتضمــن تعريــف منظمــة العمــل الدوليــة 
للعمــل اجلــري عنصريــن أساســين مهــا: أعمــال أو خدمــات تُفــرض حتــت التهديــد بــأي عقوبــة وال تنفــذ طوعــا. ولقــد ســاهم عمــل أجهــزة 
اإلشــراف يف منظمــة العمــل الدوليــة خــالل أكثــر مــن 75 ســنة يف توضيــح هذيــن العنصريــن. وال حتتــاج العقوبــة ألن تكــون علــى شــكل 
عقوبــات جنائيــة، لكنهــا قــد تتخــذ أيضــاً شــكل فقــدان احلقــوق أو االمتيــازات. فضــاًل عــن ذلــك، ميكــن للتهديــد بعقوبــة أن يتخــذ أشــكااًل 
خمتلفــة. وميكــن القــول إن أشــد األشــكال تطرفــاً تنطــوي علــى عنــف أو قيــود جســدية، بــل علــى هتديــدات باملــوت إزاء الضحايــا أو األقــارب. 
كمــا ميكــن أن تتمثــل يف أشــكال هتديــد أقــل ظهــوراً تكــون يف بعــض األحيــان ذات طبيعــة نفســية. وقــد مشلــت احلــاالت الــي درســتها منظمــة 
العمــل الدوليــة هتديــدات بإبــالغ الشــرطة أو ســلطات اهلجــرة عــن الضحايــا عندمــا يكــون وضــع اســتخدامهم غــر قانــوين أو الوشــاية لــدى 
مســي القريــة يف حالــة الفتيــات اللــوايت أجــرن علــى ممارســة الدعــارة يف مــدٍن نائيــٍة. وقــد تكــون عقوبــات أخــرى ذات طبيعــة ماليــة، مبــا يف 
ذلــك العقوبــات االقتصاديــة املرتبطــة بالديــون أو بعــدم دفــع األجــور أو فقــدان األجــور املرافــق بتهديــدات بالفصــل إذا رفــض العمــال القيــام 
بســاعات عمــل إضافيــة تتعــدى نطــاق عقدهــم أو نطــاق القانــون الوطــي . ويف بعــض األحيــان، يطلــب أصحــاب العمــل مــن العمــال أيضــاً 
تســليمهم بطاقــات اهلويــة وقــد يلجــؤون إىل التهديــد مبصــادرة هــذه الوثائــق بغيــة فــرض عمــل جــري عنــوة. وفيمــا يتعلــق حبريــة االختيــار، فقــد 
تطرقــت األجهــزة اإلشــرافية ملنظمــة العمــل الدوليــة إىل عــدة جوانــب منهــا: شــكل وفحــوى مســألة القبــول؛ دور القيــود اخلارجيــة أو اإلكــراه غــر 
املباشــر؛ وإمكانيــة الرجــوع يف القبــول املمنــوح حبريــة. وهنــا أيضــاً، ميكــن أن يكــون هنــاك عــدة أشــكال غامضــة لإلكــراه. ويدخــل العديــد مــن 
الضحايــا يف أوضــاع العمــل اجلــري يف البدايــة مبوافقتهــم، وإن كان ذلــك عــر االحتيــال أو اخلــداع، ال ألمــر إالّ ليكتشــفوا الحقــاً أهنــم ليســوا 
أحــراراً يف االنســحاب مــن عملهــم. ويتعــذر عليهــم بالتــايل تــرك عملهــم بســبب اإلكــراه القانــوين أو اجلســدي أو النفســي. وقــد تعتــر املوافقــة 

األوىل غــر ذات صلــة إذا اســتخدم التحايــل واخلــداع للحصــول عليهــا. 
- العمــل الجبــري والــرق: تعتــر منظمــة العمــل الدوليــة الــرق كأحــد أشــكال العمــل اجلــري. وهــو ينطــوي علــى ســيطرة مطلقــة لشــخٍص مــا علــى 
شــخص آخــر أو رمبــا علــى جمموعــة مــن األشــخاص مــن قبــل جمموعــٍة اجتماعيــٍة أخــرى. وقــد مت تعريــف الــرق يف الصــك الــدويل األول املتعلــق 
هبــذا املوضــوع عــام 1926 ، بأنــه حالــة أو وضــع أي شــخٍص متــارس عليــه الســلطات املتعلقــة حبــق امللكيــة، كلهــا أو بعضهــا )املــادة 1(. فــأي 
شــخص يف حالــة الــرق ســيفرض عليــه العمــل بالطبــع، ولكــن هــذا ليــس الســمة الوحيــدة الــي تّعــرف هــذه العالقــة. ومبوجــب هــذا الصــك األول 
الــذي اعتمــد يف وقــت كان العمــل اجلــري يفــرض عنــوة علــى نطــاق واســع مــن قبــل ســلطات االســتعمار، طلــب مــن األطــراف املتعاقــدة »اختــاذ 
مجيــع التدابــر الضروريــة للحيلولــة دون حتــول العمــل القســري أو عمــل الســخرة إىل ظــروٍف متاثــل ظــروف الــرق« )املــادة5(. وبعــد أربــع ســنوات، 
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اعتمــدت اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم29، الــي حظــرت العمــل اجلــري بوجــه عــام مبــا يف ذلــك الــرق علــى وجــه املثــال ال احلصــر. 

الحق في الكرامة من خالل نصوص التشريعات الوطنية :
مدونة الشغل:

- املادة 10: » مينع تسخر األجراء ألداء الشغل قهرا أو جرا«
- املــادة 24:«جيــب علــى املشــغل، بصفــة عامــة، أن يتخــذ مجيــع التدابــر الالزمــة حلمايــة ســالمة األجــراء وصحتهــم، وكرامتهــم، لــدى قيامهــم 
باألشــغال الــي ينجزوهنــا حتــت إمرتــه، وأن يســهر علــى مراعــاة حســن الســلوك واألخــالق احلميــدة، وعلــى اســتتباب اآلداب العامــة داخــل 

املقاولــة«.
- املــادة 181: »مينــع تشــغيل األحــداث دون الثامنــة عشــرة، والنســاء واألجــراء املعاقــن يف األشــغال الــي تشــكل خماطــر بالغــة عليهــم، أو تفــوق 

طاقتهــم، أو قــد يرتــب عنهــا مــا قــد خيــل بــاآلداب العامــة«.
القانون املتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل املتعلقة بالعامالت والعمال املنزلين:

املادة 7: »مينع تسخر العاملة أو العامل املنزيل ألداء الشغل قهرا أو جرا«.
املــادة 12: »جيــب علــى املشــغل بصفــة عامــة أن يتخــذ مجيــع التدابــر الالزمــة حلمايــة ســالمة العامــالت أو العمــال املنزليــن وصحتهــم وكرامتهــم 

عنــد قيامهــم باألشــغال الــي ينجزوهنــا حتــت إمرتــه«.
القانون املتعلق مبكافحة االجتار بالبشر:

املــادة 1: »يقصــد باالجتــار بالبشــر جتنيــد شــخص أو اســتدراجه أو نقلــه أو تنقيلــه أو إيــواؤه أو اســتقباله أو الوســاطة يف ذلــك، بواســطة التهديــد 
بالقوة أو باســتعماهلا أو باســتعمال خمتلف أشــكال القســر أو االختطاف أو االحتيال أو اخلداع، أو اســتعمال الســلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو 
اســتغالل حالــة الضعــف أو احلاجــة أو اهلشاشــة، أو بإعطــاء أو بتلقــي مبالــغ ماليــة أو منافــع أو مزايــا للحصــول علــى موافقــة شــخص لــه ســيطرة 

علــى شــخص آخــر لغــرض االســتغالل. 
ال يشــرط اســتعمال أي وســيلة من الوســائل املنصوص عليها يف الفقرة األوىل أعاله لقيام جرمية االجتار بالبشــر جتاه األطفال الذين تقل ســنهم 

عن مثان عشــرة ســنة مبجرد حتقق قصد االســتغالل.
يشــمل االســتغالل مجيــع أشــكال االســتغالل اجلنســي، ال ســيما اســتغالل دعــارة الغــر واالســتغالل عــن طريــق املــواد اإلباحيــة مبــا يف ذلــك وســائل 
االتصال والتواصل املعلومايت. ويشــمل أيضا االســتغالل عن طريق العمل القســري أو الســخرة أو التســول أو االســرقاق أو املمارســات الشــبيهة 
بالرق أو نزع األعضاء أو نزع االنســجة البشــرية أو بيعها، أو االســتغالل عن طريق إجراء التجارب واألحباث الطبية على األحياء، أو اســتغالل 

شــخص للقيام بأعمال إجرامية أو يف النزاعات املســلحة.
ال يتحقــق هــذا االســتغالل إال إذا ترتــب عنــه ســلب إرادة الشــخص وحرمانــه مــن حريــة تغيــر وضعــه وإهــدار كرامتــه اإلنســانية، بــأي وســيلة كانــت 

ولــو تلقــى مقابــال أو أجــرا عــن ذلــك.
يقصــد بالســخرة يف مفهــوم هــذا القانــون »مجيــع األعمــال أو اخلدمــات الــي تفــرض قســرا علــى أي شــخص حتــت التهديــد، والــي ال يكــون هــذا 
الشــخص قــد تطــوع ألدائهــا مبحــض اختيــاره. وال يدخــل يف مفهــوم الســخرة األعمــال املفروضــة ألداء خدمــة عســكرية إلزاميــة، أو نتيجــة إدانــة 

قضائيــة، أو أي عمــل أو خدمــة أخــرى تفــرض يف حالــة الطــوارئ.«

تحليل النصوص الوطنية من منظور المعايير الدولية:
تعتــر الكرامــة مــن أهــم احلقــوق الــي تقتضيهــا آدميــة اإلنســان وحقــه يف حيــاة كرميــة آمنــة ألن اهلل ســبحانه وتعــاىل هــو الــذي كرمــه وأحــاط هــذا 

احلــق بالعديــد مــن الضوابــط والقيــم الــي تؤســس جملتمــع راق مراحــم ومتحــاب ، فيــه تصــان كرامــة اإلنســان ومسعتــه مــع احــرام خصوصيتــه وحرمــة 
مســكنه ألنــه املــكان الــذي يأمــن الفــرد فيــه علــى نفســه وموضــع أســراره الشــخصية الــي حيــرص أشــد احلــرص علــى كتماهنــا واإلعــالن العاملــي حلقــوق 
اإلنســان أشــار إىل ذلــك يف املــادة 12 إذ قــرر انــه ال جيــوز تعريــض أحــد لتدخــل تعســفي يف حياتــه اخلاصــة أو يف شــؤون أســرته أو مســكنه أو 

مراســالته ،ولــكل شــخص حــق يف أن حيميــه القانــون مــن مثــل ذلــك التدخــل.
وقــد اهتــم املشــرع املغــريب بفئــة األجــراء وخاصــة األجــرات ، وأفــرز هلــن حيــزا مهمــا يف مدونــة الشــغل مــن أجــل ضمــان كرامتهــن و محايتهــن وعــدم 
املســاس حبقوقهــن، حيــث اهتــم باجلوانــب الصحيــة و اجلســدية للمــرأة مــع احلــرص علــى عــدم املســاس هبــا وأعتــر أن أي اضــرار هبمــا مــن شــأنه أن 
حيمــل املســؤولية للمتســبب يف الضــرر، ومبــا أن العمــل عــرف عــدة تغيــرات تتجلــى يف طــرق جديــدة كالعمــل عــن بعــد أو حتســن أدوات العمــل 
بتجهيزهــا بطــرق تكنولوجيــة حديثــة كآالت احلاســوب والكامــرا و اهلواتــف النقالــة ذات جــودة عاليــة. إذ أصبــح بإمــكان املشــغل اعــادة النظــر يف 
هيكلــة املقاولــة بوســائل التكنولوجيــا علــى مســتوى عــايل الشــيء الــذي قــد يســبب هلــا أضــرار ماديــة أو معنويــة ، كمــا لــو تعرضــت حلادثــة شــغل 
أو مــرض مهــي، مبناســبة عمــل، ممــا يوجــب علــى املشــغل ضمــان وســائل للتأمــن عــن األضــرار الــي قــد حتصــل هلــا أثنــاء العمــل وعلــى املشــغل 
عــدم مضايقتهــا باســتعماله لوســائل الضغــط قصــد اجبارهــا علــى القيــام بأعمــال تتنــاىف واألخــالق احلميــدة داخــل املقاولــة الــي يســتلزم توفرهــا 
الســتتباب األمــن و الطمأنينــة جلميــع األجــرات إذ أن املشــغل إن كانــت لــه الســلطة التنظيميــة داخــل مقاولتــه فــان ذلــك مقــرون بعــدم التعســف 
يف اســتعمال حقــه، وهــدا مــا جعــل املشــرع يعطــي الصالحيــة للقضــاء كــي ينظــر يف القضايــا الــي تعــرض عليــه ملراقبــة مــدى مشــروعية القــرار املتخــذ 
يف حــق األجــراء كمــا لــو تعلــق األمــر باختــاذ عقوبــة تأديبيــة كالتوبيــخ أو النقــل أو التوقيــف، وتبــن للقاضــي بــأن القــرار املتخــذ مــن طــرف املشــغل 
يف غــر حملــه وأنــه مشــوب بالتعســف يقضــي ببطــالن القــرار املتخــذ والتشــطيب عليــه مــن ســجل األجــر باملقاولــة، وكــدا لــو تعلــق األمــر بالفصــل 
النهائــي فــان هنــاك إجــراءات مســطرية يتعــن ســلوكها مــن طــرف املشــغل قبــل إقدامــه علــى الفصــل النهائــي وهــي تلــك املنصــوص عليهــا باملــواد 

62 اىل غايــة 65 مــن مدونــة الشــغل.
كمــا أن املدونــة حرصــت علــى محايــة املــرأة العاملــة مــن االعتــداء عليهــا مــن طــرف مشــغلها أو مــن طــرف أحــد األجــراء صراحــة مــن خــالل 
التنصيــص علــى اعتبــار التحــرش اجلنســي كســبب مــن األســباب املــررة ملغــادرة األجــرة للعمــل ،ألن األمــر يتعلــق خبطــأ جســيم ارتكــب مــن طــرف 
املشــغل وقــد يتطــور األمــر اىل حتريضهــا علــى الفســاد مقابــل حصوهلــا علــى الرقيــة أو الزيــادة يف األجــور الشــيء الــدي تنعــدم معــه األخــالق ، و 
كان للقضــاء الســبق يف اصــدار قــرارات عديــدة تعتــر كل مــن التحــرش اجلنســي أو التحريــض علــى الفســاد أخطــاء ترقــى إىل مرتبــة اخلطــأ اجلســيم 

املرتكــب مــن طــرف املشــغل أو بعــض األجــراء جتــاه األجــرات ويســتحقن التعويــض .
 ومبقارنــة مــواد مدونــة الشــغل مــع االتفاقيــات الدوليــة يتضــح مــدى مالءمتهــا مــع هــذه األخــرة، ســواء تعلــق األمــر حبمايــة األجــرة جســديا و 

ســالمة صحتهــا مــن األضــرار الناجتــة عــن اآللــة مــع ضمــان تفعيــل مبــدأ األخــالق احلميــدة داخــل املقاولــة.

توصيات إدماج المعايير الدولية في التطبيق القضائي :
* قرار 196 صادر عن حمكمة النقض يف 2014/02/13 ملف 2013/607:

منع األجر من التدخن مبقر العمل لعدم اإلضرار باألجرات يشكل خمالفة لتعليمات املشغل –طرد مشروع لألجر- نعم.
* قرار 597 صادر عن حمكمة النقض  يف 2016/03/29 ملف 2015/264:

منــح األجــرة تذكــرة الســفر بأمثنــة تفضيليــة وحرماهنــا منهــا بعــد املغــادرة الطوعيــة رغــم أن الدوريــة املعتمــد عليهــا داخــل املقاولــة متنــح هلــا حــق 
االســتفادة منهــا رغــم مغادرهتــا للعمــل –مطالبــة األجــرة بالتعويض-نعــم.

* قرار 2656 صادر عن حمكمة النقض يف 2015/12/30 ملف 2014/607:
حرمان األجرة من أدوات العمل كاحلاسوب جيعل االستقالة االضطرارية  لعدم توفرها على ما ميكنها من العمل – طرد تعسفي نعم -

* قرار 160 صادر عن حمكمة النقض يف 2015/11/26  ملف 2014/563 :
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ارتــداء األجــرة لــوزرة حتمــل اســم الشــركة وتعمــل كمنظفــة باحملكمــة بنــاء علــى حمضــر معاينــة –العالقــة الشــغلية ثابتــة- إذ ال ميكــن تشــغيل منظفــة 
خــارج إطــار االتفاقيــة املرمــة بــن وزارة العــدل واملشــغل.

* قرار  1828 صادر عن حمكمة النقض  يف 2015/09/30 ملف 561:
تشــغيل األجــرة حســب مؤهالهتــا املهنيــة كتقنيــة يف تصميــم األزيــاء ال ميكــن تغيرهــا منهــا إىل تقنيــة املناهــج يف املالبــس اجلاهــزة –طــرد تعســفي- 

نعم.
* قرار 719 صادر عن حمكمة النقض يف 2014/05/29 ملف 2014/465:

نقل األجرة من مدينة إىل أخرى دون رضاها ودون التنصيص عليها ضمن بنود العقد –طرد تعسفي- نعم.
* قرار 104 صادر عن حمكمة النقض يف 2015/01/15 ملف 2014/490:

رفض األجرة التوقيع على االستقالة مقابل مبلغ مايل )طرد مقنع(.

3.الحق في الحرية للمرأة في مجال الشغل:
يعــد احلــق يف احلريــة حقــا لصيقــا باإلنســان، ال ميكــن أن حيــى بدونــه وهــو ضــرورة ملحــة للحيــاة، وال قيمــة ألداء األجــرة للعمــل إذا مل تكــن إرادهتــا 

حــرة يف القيــام بــه، وهنــاك العديــد مــن االتفاقيــات الدوليــة يف هــذا البــاب نســتعرضها كالتــايل :

الحق في الحرية من خالل نصوص االتفاقيات الدولية :
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة: 

املــادة 11: »تتخــذ الــدول األطــراف مجيــع التدابــر املناســبة للقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة يف ميــدان العمــل لكــي تكفــل هلــا، علــى أســاس 
املســاواة بــن الرجــل واملــرأة، نفــس احلقــوق وال ســيما: -احلــق يف حريــة اختيــار املهنــة ونــوع العمــل، واحلــق يف الرقيــة واألمــن علــى العمــل وىف مجيــع 

مزايــا وشــروط اخلدمــة«.
 العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:

املــادة 6 : »تعــرف الــدول األطــراف يف هــذا العهــد باحلــق يف العمــل، الــذي يشــمل مــا لــكل شــخص مــن حــق يف أن تتــاح لــه إمكانيــة كســب 
رزقــه بعمــل خيتــاره أو يقبلــه حبريــة، وتقــوم باختــاذ تدابــر مناســبة لصــون هــذا احلــق«. 

االتفاقية رقم 98: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حق التنظيم واملفاوضة اجلماعية، 1949: 
املــادة 2: تتمتــع منظمــات العمــال ومنظمــات أصحــاب العمــل حبمايــة كافيــة مــن أي أعمــال تنطــوي علــى تدخــل مــن قبــل بعضهــا إزاء األخــرى 

فيمــا يتعلــق بتكوينهــا أو تســيرها أو إدارهتــا، ســواء بصــورة مباشــرة أو مــن خــالل وكالئهــا أو أعضاءهــا.
اتفاقية رقم 11 : اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حق التجمع )الزراعة(، 1921: 

املــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو يف منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة بــأن تكفــل لــكل مــن يشــتغلون بالزراعــة نفــس حقــوق 
التجمــع واالحتــاد املكفولــة لعمــال الصناعــة«.

االتفاقية رقم 105: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إلغاء العمل اجلري، 1957: 
املــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو يف منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة حبظــر أي شــكل مــن أشــكال العمــل اجلــري أو العمــل 

القســري وبعــدم اللجــوء إليــه.

أ( كوســيلة لإلكــراه أو التوجيــه السياســي أو كعقــاب علــى اعتنــاق آراء سياســية أو آراء تتعــارض مذهبيــا مــع النظــام السياســي أو االقتصــادي 
أو االجتماعــي القائــم أو علــى التصريــح هبــذه اآلراء؛ ب( كأســلوب حلشــد األيــدي العاملــة أو الســتخدامها ألغــراض التنميــة االقتصاديــة؛
ج( كوســيلة لفــرض االنضبــاط علــى األيــدي العاملــة؛ د( كعقــاب علــى املشــاركة يف اضرابــات؛ ه( كوســيلة للتمييــز العنصــري أو االجتماعــي أو 

الوطــي أو الديــي«. 
املــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو يف منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة باختــاذ تدابــر فعالــة لكفالــة االلغــاء الفــوري والكامــل 

للعمــل اجلــري أو العمــل القســري علــى النحــو احملــدد يف املــادة 1 مــن هــذه االتفاقيــة«.

الحق في الحرية من خالل التعليقات العامة للهيئات التعاقدية وتفسيرات منظمة العمل الدولية:
العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: 

التعليق العام رقم  18 حول »احلق يف العمل«:
يؤكــد احلــق يف العمــل، كمــا هــو مكفــول يف العهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، التــزام الــدول األطــراف بضمــان حــق 
األفــراد يف اختيــار أو قبــول العمــل حبريــة، مبــا يشــمل حقهــم يف أالَّ حيرمــوا مــن العمــل ظلمــاً. ويشــدد هــذا التعريــف علــى أن احــرام املــرء ومراعــاة 
كرامتــه يتجليــان مــن خــالل احلريــة الــي يتمتــع هبــا يف اختيــار العمــل، وهــو يركــز يف الوقــت نفســه علــى أمهيــة العمــل لتحقيــق النمــو الشــخصي 
فضــاًل عــن االندمــاج االجتماعــي واالقتصــادي. وتنــص اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 122)1964( بشــأن سياســة العمالــة علــى »العمالــة 
الكاملــة املنتجــة املختــارة حبريــة«، وتربــط بــن مــا للــدول األطــراف مــن واجــب إجيــاد الشــروط املواتيــة لتحقيــق العمالــة الكاملــة ومــا هلــا مــن واجــب 
ضمــان زوال الســخرة. بيــد أن التمتــع التــام حبــق اختيــار العمــل أو قبولــه حبريــة مــا زال أمــاًل بعيــد املنــال بالنســبة إىل ماليــن النــاس يف مجيــع أرجــاء 
العــامل. وتعــرف اللجنــة بوجــود عقبــات هيكليــة وعقبــات أخــرى نامجــة عــن عوامــل دوليــة ال تتحكــم هبــا الــدول وتعــوق إمكانيــة التمتــع مبــا ورد 

يف املــادة 6 متتعــاً كامــاًل يف الكثــر مــن الــدول األطــراف. 
التعليق العام رقم 23 بشأن احلق يف التمتع بشروط عادلة ومرضية للعمل: 

مــن العناصــر اهلامــة للحــق يف العمــل املنصــوص عليهــا يف العهــد، وهــي حريــة اختيــار العمــل واحلقــوق النقابيــة، وحريــة تكويــن اجلمعيــات واحلــق 
يف اإلضــراب. 

الحق في الحرية من خالل نصوص التشريعات الوطنية :
مــوازاة مــع االتفاقيــات الدوليــة املشــار إليهــا ســابقا يف بــاب احلــق يف احلريــة يف العمــل، فــإن هنــاك مثــة مــواد مــن مدونــة الشــغل تســر يف نفــس 
املنحــى وذلــك لضمــان ظــروف عمــل أفضــل لألجــراء بصفــة عامــة واحــرام إرادة الطرفــن حــن إبــرام العقــد باالتفــاق علــى العمــل الــذي مــن أجلــه 

مت تشــغيل األجــرة حبســب قدراهتــا البدنيــة واملهنيــة واملؤهــالت الــي تتوفــر عليهــا دون إكــراه أو ضغــط معنــوي وهــي كاآليت :
مدونة الشغل:

- املــادة 9: »مينــع كل مــس باحلريــات واحلقــوق املتعلقــة باملمارســة النقابيــة داخــل املقاولــة وفــق القوانــن واألنظمــة اجلــاري هبــا العمــل كمــا مينــع 
كل مــس حبريــة العمــل بالنســبة للمشــغل ولألجــراء املنتمــن للمقاولــة«.

املــادة 345: »حيــدد األجــر حبريــة، باتفــاق الطرفــن مباشــرة، أو مبقتضــى اتفاقيــة شــغل مجاعيــة، مــع مراعــاة األحــكام القانونيــة املتعلقــة باحلــد 
األدىن القانــوين لألجــر«.

املــادة 478: »مينــع أيضــا علــى وكاالت التشــغيل اخلصوصيــة التمييــز مــن منطلــق االنتقــاء الرامــي إىل احلرمــان مــن احلريــة النقابيــة أو املفاوضــة 
اجلماعيــة«. 
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القانون املتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل املتعلقة بالعامالت والعمال املنزلين:
- املادة 10: » مينع تسخر األجراء ألداء الشغل قهرا أو جرا«.

تحليل النصوص الوطنية من منظور المعايير الدولية:
يعــد احلــق يف احلريــة بالنســبة لإلنســان حقــا أساســيا وضروريــا ال ميكــن االســتغناء عنــه ألن بــه يتميــز اإلنســان عــن ســائر الكائنــات لفعــل مــا يرغــب 
فيــه شــريطة عــدم جتــاوز حريــة اآلخــر، ويف هــذا اخلصــوص فــإن أغلبيــة اآلليــات القانونيــة الدوليــة ســعت إىل محايتهــا بشــكل مســتفيض، فالعمــل 
يشــكل مكانــة كبــرة يف حيــاة الفــرد واجلماعــة وهــو املصــدر الوحيــد لعيــش اإلنســان بــه يتحقــق الرخــاء والتقــدم والتميــز لــكل بلــد، فــإن طبيعتــه 
قــد ختتلــف إمــا أن تشــكل عمــال مســتقال أو تابعــا خيضــع يف أساســه القانــوين لعنصــر الرقابــة واإلشــراف والتوجيــه مــن لــدن الطــرف املــؤدى العمــل 
لفائدتــه أي املشــغل، أي أن األجــرة تكــون ملزمــة باحــرام أوامــر وتعليمــات مشــغلها إال أنــه أمــام انعــدام التكافــؤ بــن طــريف العالقــة الشــغلية 
وحاجــة كل واحــد منهمــا لآلخــر كان البــد للمشــرع أن يتدخــل شــأنه شــأن العديــد مــن التشــريعات األخــرى، ممــا أبــان عــن تطــور ملحــوظ مــن 
خــالل مــا عرفــه العــامل خــالل الثــورة الصناعيــة ومــا واكبهــا مــن مبــادئ احلريــة االقتصاديــة والقانونيــة ، الشــيء الــذي أدى إىل اختــالل التــوازن يف 
العالقــة بــن كل مــن املشــغل واألجــر، حيــث كثــرت شــروط اإلذعــان وليــس لألجــر إال قبــول األجــور املقرحــة عليــه ولــو كانــت زهيــدة، باملقارنــة 
مــع أوقــات العمــل الطويلــة والظــروف القاســية الــي يعيشــها داخــل املقاولــة الشــيء الــذي أبــان علــى اســتياء العمــال اجتــاه املشــغلن، وظهــرت 
تكتــالت يف شــكل نقابــات تطالــب بتحســن وضعيــة العمــال ممــا أدى باملشــرع إىل إعطــاء عنايــة خاصــة ترمــي إىل صيانــة ومحايــة حقــوق العمــال، 
وذلــك بتدعيــم قــوة النقابــات والتكتــل للمطالبــة بتحســن وضعيتهــم وهــذا مــا يتضــح جليــا مــن خــالل اســتقرائنا ملــواد مدونــة الشــغل الــي تضمنــت 
بصــورة واضحــة كيفيــة إنشــائها واملهــام الــي جيــب أن تتكفــل هبــا وكيفيــة تأسيســها وإدارهتــا باإلضافــة إىل احتــاد النقابــات املهنيــة ومــا سيشــكله 
ذلــك مــن الدفــاع جبديــة عــن مصــاحل األجــراء، واعتمــاد املنظمــة النقابيــة األكثــر متثيــال حتــت طائلــة مقتضيــات زجريــة ترمــي إىل حــل نقابــة يف حالــة 
خمالفتهــا لألحــكام املرتبــة عنهــا يف املــواد 403 إىل غايــة 425، ومل تفــت املشــرع فرصــة إعــادة النظــر يف االتفاقيــة اجلماعيــة وتضمينهــا مقتضيــات 
أساســية وإجيابيــة لفائــدة األجــراء عكــس مــا كان عليــه األمــر ســابقا أي قبــل ظهــور املدونــة، إذ أن مضامــن االتفاقيــة تضمنــت ذلــك بصــورة 
جليــة وواضحــة ترمــي إىل حتســن ظــروف العمــل ومحايــة األجــور وصحــة وســالمة األجــراء مــع التنصيــص علــى حــل اخلالفــات اجلماعيــة الــي تنشــأ 
مبناســبة العمــل والــي يف أصلهــا ترمــي إىل حتســن ظــروف عمــل األجــراء هــذه اخلالفــات الــي حتــل بســلوك مســطرة التصــاحل والتحكيــم ، ورغبــة 
مــن املشــرع يف إعطــاء قيمــة ثبوتيــة للقــرارات الصــادرة مبناســبة حــل اخلالفــات اجلماعيــة وألول مــرة أقــرت الغرفــة االجتماعيــة حملكمــة النقــض وذلــك 
طبقــا للمــواد 575 إىل 580 مــن مدونــة الشــغل حبــق األطــراف املتضــررة مــن القــرارات الصــادرة يف هــذا اخلصــوص، بالطعــن فيهــا أمــام الغرفــة 
االجتماعيــة املشــار اليهــا اعــاله ، وملــا يتــم اســتنفاد املســطرة املنصــوص عليهــا مــن املــواد 575 إىل 580 فــإن القــرار يكتســي القــوة التنفيذيــة فــإذا 

مل حيــرم ذلــك هنــاك مثــة غرامــات ماليــة تقــدر مــا بــن 10.000 إىل 20.000 درهــم املشــار إليهــا يف املــواد اعــاله.
ومــن خــالل مــا ذكــر يتبــن بــأن هنــاك مثــة توافــق مــا بــن االتفاقيــة الدوليــة املعتمــد عليهــا يف هــذا البــاب وبــن مــواد مدونــة الشــغل ،وخــر دليــل 

علــى ذلــك القــرارات الصــادرة عــن حمكمــة النقــض والــي ســتعزز كل مــا ذكــر ســابقا.
وأمــا فيمــا خيــص مســألة هجــرة األجــرات ســواء تعلــق األمــر باملغاربــة إىل بلــدان باخلــارج أو األجــرات الــاليت يلتحقــن باملغــرب. فــإن املشــرع 
والعتبارات إنســانية وأخالقية وتبعا لالتفاقيات الدولية ومبقتضى املواد 516 إىل 518 نص بصورة صرحية على شــكليات عقد العمل األجني 

وإىل جانــب مــا تكملــه املــواد الســابقة مــن العنايــة الالئقــة باملهاجــرات واحلفــاظ علــى ســالمتهن وصحتهــن اجلســدية.
وخبصوص األجر فإن املشــرع نص صراحة على املســاواة يف األجور بن اجلنســن اعتمادا على الشــهادات املهنية الي من شــأهنا تبيان مؤهالهتم 
املهنيــة مــع التنصيــص صراحــة علــى عــدم املــس حبريــة األجــرة يف حالــة مــا إذا اخنرطــت نقابيــا بإحــدى النقابــات هــذا إىل جانــب التكويــن املســتمر 
الــذي يتعــن علــى املشــغل أن ميكنهــا منــه، ألن التغيــرات الــي عرفهــا العــامل ألــزم املشــغل بالقيــام بذلــك كــي تســاير األجــرة التطــور احلاصــل 
للمقاولــة خاصــة إذا تعلــق األمــر بإعــادة اهليكلــة أو اســتعمال الوســائل التكنولوجيــة داخلهــا ألنــه فعــال ســيكون هنــاك مثــة تغيــر علــى عمــل األجــرة 
الــي دأبــت علــى القيــام بــه فتجــد نفســها أمــام وســائل عمــل جديــدة اكتســحتها التكنولوجيــا كآلــة احلاســوب، وكامــرا والعمــل باهلواتــف النقالــة 

واســتعمال البطائــق املغناطيســية.

أمــا خبصــوص التمييــز بــن االجــراء وخاصــة بــن املــرأة والرجــل فــإن املــادة 9 تبــن عــن حــق مظاهــر التمييــز الــي علــى املشــغل تفاديهــا وإال ســيكون 
متعســفا يف حقهــا، ويتجلــى ذلــك يف اختــاذ عقوبــات تأديبيــة أو فصلهــا عــن العمــل، فاملشــرع نــص صراحــة يف املــادة36 وألول مــرة اعتــر بعــض 
األعمــال الــي قــد تقــوم هبــا األجــرة ال تكــون حمــل عقوبــة تأديبيــة، مثــل االنتمــاء النقــايب أو ممارســة مهمــة املمثــل النقــايب، املســامهة يف أنشــطة 
خــارج أوقــات العمــل أو أثناءهــا، برضــا املشــغل أو عمــال مبقتضيــات اتفاقيــة الشــغل  اجلماعيــة أو النظــام الداخلــي أو طلــب الرشــيح ملمارســة 
مهمــة منــدوب األجــراء أو بســبب يتجلــى يف العــرق أو اللــون أو اجلنــس أو احلالــة الزوجيــة أو املســؤوليات العائليــة أو العقيــدة أو الــرأي السياســي 

أو االصــل الوطــي واألصــل االجتماعــي مث اإلعاقــة إذا مل يكــن مــن شــاهنا أن حتــول دون أداء االجــر املعــاق لشــغل يناســبه داخــل املقاولــة.
ورغــم أن مقتضيــات املــادة 9 املضمنــة باملدونــة أشــارت إىل بعــض صــور التمييــز فإنــه أحيانــا ونتيجــة الواقــع العملــي املعــاش قــد تتضــح حــاالت 
أخــرى تشــكل متييــزا ، كمــا هــو الشــان بالنســبة لعامــل الســن الــذي مل يتــم االشــارة اليــه ضمــن مقتضيــات هــذه املــادة وكان للقضــاء الســبق يف 
إصــدار قــرار يقضــي بــأن األجــرة الــي مت التعاقــد معهــا وســنها يبلــغ 63 ســنة وطردهــا بعــد مضــي 4 ســنوات بعلــة أن ســنها يفــوق ســن التقاعــد 
واحلــال أن املشــغل كان علــى علــم بذلــك أثنــاء التعاقــد معهــا، اعتــر مبثابــة طــرد تعســقي مــن قبــل القضــاء وشــكل نوعــا مــن التمييــز باعتبــار 
عنصــر الســن كأســاس لطــرد األجــرة مــا دامــت هــذه األخــرة مل يثبــت ضدهــا ارتــكاب أي خطــأ يــرر الفصــل وكانــت دائمــا تقــوم باملهــام املســندة 
إهلــا حســب مــا هــو مطلــوب. أمــا خبصــوص األجــور بــن اجلنســن، فــإن املشــرع املغــريب وحســب دســتور لســنة 2011  نــص صراحــة علــى أن 
لــكل مغــريب اجلنســية احلــق يف الوصــول اىل الوظائــف العموميــة علــى درجــة مــن املســاواة ال فــرق بــن اجلنســن عنــد تطبيــق هــذا القانــون مــا عــدا 
املقتضيات الي ينص عليها وال ننســى حق احرام املرأة احلامل خبصوص اإلجازة قبل الوضع وبعد الوضع حبيث ال ميكن إهناء العالقة الشــغلية 
معهــا واختــاذ أيــة عقوبــة تأديبيــة يف حقهــا خــالل تلــك املــدد واخلاصــة برخصــة احلمــل أو الــوالدة إال بعــد زوال املــرر، وإن كانــت لدينــا مالحظــة 
بأنــه مت إغفــال تقنــن وضعيــة املــرأة احلامــل يف حالــة مــا إذا أجهضــت إذ يتعــن علــى املشــرع املغــريب أن ال يغفــل وضعيــة املــرأة يف حالــة االجهــاض 
ألن الرخصــة املخصصــة للحامــل ليســت هــي الرخصــة املخصصــة للمــرأة يف حالــة اإلجهــاض. وباملناســبة هنــاك نازلــة  عرضــت علــى حمكمــة 
النقــض بســبب فصــل األجــرة لكوهنــا أجهضــت وبعــد شــفائها التحقــت بالعمــل إال أهنــا منعــت مــن الدخــول بعلــة إمتامهــا للرخصــة املخصصــة هلــا 
للحمــل واحلــال أن الوضــع خيتلــف بــن الوضعيتــن املشــار اليهمــا ســابقا، وبقائهــا طــوال املــدة املخصصــة للمــرأة احلامــل مــن شــانه أن يؤثــر علــى 
دخلهــا املــادي حــى وإن تعلــق األمــر بوجــود مــا يســمى بصنــدوق الضمــان االجتماعــي ألن هــذه اجلهــة ســتمتنع عــن تســليمها أي تعويــض مــا 

دامــت قــد أجهضــت قبــل املــدة املخصصــة لوضــع احلمــل.
أمــا بشــأن العمــل اجلــري، فــإن املشــرع نــص صراحــة علــى عــدم اإلعمــال بــه ورفضــه رفضــا باتــا ألن اإلنســان حــر يف اختيــار العمــل املناســب لــه 
قبــل التعاقــد ،أمــا يف حالــة إبــرام العقــد فيكــون كل واحــد مــن طــريف العالقــة الشــغلية ملزمــا باحــرام شــروط العمــل املتفــق عليهــا ســواء تعلــق األمــر 
باألجر الذي جيب أن ال يقل على احلد األدىن لألجور أو أن األعمال الي جيب أن تســند لألجرة أن ال تكون من األعمال الشــاقة واخلطرة 
عليهــا وذلــك مراعــاة خلصوصيــات املــرأة مــن حيــث اجلانــب الصحــي والتكويــن الفيزيولوجــي إال أن هــذا ال مينــع مــن احــرام مبــدأ املســاواة بينهــا 
وبــن الرجــل ســواء تعلــق األمــر باملنصــب أو الرقيــة، أمــا مســألة تشــغيل املــرأة ليــال فــإن املشــرع ومراعــاة لوضعيتهــا كامــرأة أقــرن تشــغيلها باحــرام 
الشــروط املنصــوص عليهــا باملــادة األوىل مــن املرســوم املنظــم هلــا وذلــك بتوفــر وســائل النقــل مــن مــكان إقامتهــا إىل مقــر العمــل ذهابــا وإيابــا مــع 
متتيعها بنصف ســاعة بعد كل أربع ســاعات من العمل املتواصل، هذا مع احرام ومراعاة حســن الســلوك واألخالق احلميدة واســتتباب اآلداب 
العامــة داخــل املقاولــة وإن كان هــذا املقتضــى يشــمل كال مــن األجــر واألجــرة ،فــإن املشــغل ملــزم ويف إطــار ســلطته التنظيميــة الــي لــه احلــق يف 
ممارســتها داخل املقاولة أال يتعســف يف اســتعمال حقه ،وهلذا جعل املشــرع ســلطته تلك مقيدة باملراقبة القضائية يف حالة املنازعة بشــأهنا، فعدم 
احلفــاظ علــى اآلداب العامــة واألخــالق احلميــدة داخــل املقاولــة مــن شــانه أن يؤثــر بشــكل ســلي علــى وضــع األجــرات ومــا قــد يتعرضــن لــه مــن 
حتــرش جنســي أو قــدف أو ســب أو شــتم. ومبــا أن مســألة التحــرش اجلنســي اختلــف الفقهــاء يف حتديــد مفهومهــا وتفســرها فــإن للقضــاء دور 
كبــر يف  إصــدار العديــد مــن االجتهــادات القضائيــة يف هــذا الشــأن. نظــرا لعــدم وجــود نصــوص قانونيــة حتــدد ماهيــة التحــرش اجلنســي إذ اعتــر 

أن األمــر يتعلــق خبطــأ جســيم ارتكــب مــن طــرف املشــغل أو بعــض األجــراء اجتــاه األجــرة وبــأن مــرر الفصــل غــر مشــروع.
ورغبــة مــن املشــرع يف إجيــاد حلــول بديلــة حلــل منازعــات الشــغل الفرديــة وتوفــر الوقــت علــى األجــرة قصــد احلصــول علــى تعويضاهتــا يف حــال 
طردهــا تعســفيا فــإن املشــرع، ومبقتضــى املــادة 41 مــن مدونــة الشــغل أشــار ضمــن مقتضياتــه إىل أنــه »ميكــن لألجــر الــذي فصــل عــن الشــغل 
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لســبب يعتــره تعســفيا اللجــوء إىل مســطرة الصلــح التمهيــدي املنصــوص عليهــا يف الفقــرة 4 مــن املــادة 532 ادنــاه مــن أجــل الرجــوع اىل شــغله أو 
احلصــول علــى تعويــض«، وبالتــايل تتجلــى مــن خــالل هــذه املــادة مــدى عنايــة املشــرع باملــرأة أو الرجــل إلجيــاد احللــول البديلــة للمنازعــات الفرديــة 
وذلــك بإرجاعهــا إىل العمــل أو التعويــض، وإن كان البعــض يعــارض هــذه الفكــرة بعلــة أن هنــاك عالقــة تبعيــة بــن املشــغل واألجــر ومــن شــأن 
ذلــك أن يشــكل  ضغطــا معنويــا علــى األجــر ســيجعله يف موقــف ضعــف. لكــن األمــر هــو خــالف ذلــك ألن الصلــح يتــم بعــد انتهــاء العالقــة 
الشــغلية أي انعــدام الرقابــة والتوجيــه واالئتمــار، واالجتهــاد القضائــي ذهــب بعيــدا إذ أخــذ بنفــس اإلجــراء حــى يف جمــال التحكيــم إذ ميكــن 
لألجــرة أن تلجــأ إىل التحكيــم لفــض النــزاع الفــردي بينهــا وبــن املشــغلة ومــا هــذا إال دليــل علــى مــدى تقــدم قانــون الشــغل باملغــرب وإجيابياتــه وإن 
كان أحيانــا ال خيلــو مــن نواقــص ســيتم التعــرض إليهــا يف جمــال التوصيــات. ومحايــة للمــرأة فقــد خــص املشــرع املســاطر االجتماعيــة مبــا فيهــا حــق 
التقاضــي بامتيــازات عكــس مــا هــو عليــه األمــر يف اإلجــراءات املســطرية األخــرى وتتجلــى هــذه احلمايــة يف حــق األجــرة يف املطالبــة بالتعويــض إذا 
تعلــق األمــر بفصلهــا وأن تســتفيد مــن املســاعدة القضائيــة ســواء كانــت مدعيــة او مدعــى عليهــا أو ذوي حقوقهــا يف مجيــع أطــوار الدعــوى ابتدائيــا 
أو اســتئنافيا ويســري آثــار مفعــول املســاعدة القضائيــة حبكــم القانــون علــى مجيــع إجــراءات تنفيــذ األحــكام القضائيــة. أمــا إذا مــا تقدمــت بطعــن 
أمــام حمكمــة النقــض وعجــزت عــن دفــع الرســوم امللزمــة قانونــا فــإن املشــرع خــول هلــا شــأهنا شــأن مجيــع العمــال احلــق يف االســتفادة مــن املســاعدة 
القضائيــة يف إطــار حــوادث الشــغل أو األمــراض املهنيــة وكــذا الشــأن يف حالــة إهنــاء العالقــة الشــغلية كمــا هــو مشــار إليــه ســابقا، هــذا إىل جانــب 
جلســات الصلــح الــي تعقــد أمــام قاضــي الصلــح لفــض النــزاع بطريقــة حبيــة وهــذا يــرز جليــا حــن املطالبــة بالتعويــض يف إطــار حــوادث الشــغل أو 

األمــراض املهنيــة وكــذا إهنــاء العقــل بينهــا وبــن املشــغل يف حالــة تعســف هــذا األخــر.
ويتضح من كل ما قيل بأن هناك توافقا تاما بن االتفاقيات الدولية والنصوص الوطنية. 

توصيات إدماج المعايير الدولية في التطبيق القضائي:
* قرار عدد 147 صادر عن حمكمة النقض يف 2016/01/26 ملف 542:

األمــراض املهنيــة جــاءت علــى ســبيل املثــال ال احلصــر فكلمــا كانــت هنــاك عالقــة ســببية بــن املــرض والعمــل يعتــر املــرض مهــي وذلــك قصــد فســح 
اجملــال لألضــرار املعنويــة الــي قــد ختلفهــا اآللــة وهــذا مــا جــاء بــه القانــون اجلديــد حلــوادث الشــغل.

* قرار عدد 1205 الصادر عن حمكمة النقض يف 2015/05/20 ملف 2015/93:
املمثلــة النقابيــة تســتفيد مــن نفــس التســهيالت واحلمايــة املخصصــة ملنــدويب األجــراء مبقتضــى املــادة 457 مــن مدونــة الشــغل وأي فصــل خــارج 

إطــار املــادة املذكــورة اعــاله جيعــل الطــرد تعســفيا.
إغــالق املقاولــة بعــد اإلضــراب الــذي خاضتــه األجــرات للمطالبــة حبقوقهــن ورغــم ترددهــن عليهــا أغلــق البــاب يف أوجههــن - الطــرد التعســفي 

نعــم -
* قرار عدد 501  صادر عن حمكمة النقض يف 2015/02/19 ملف عدد 2013/935:

فصل األجرة دون احرام مقتضيات االتفاقية الدولية 158 وكذا املادة 62 من مدونة الشغل –  الطرد التعسفي نعم - 
* قرار عدد 1121 صادر عن حمكمة النقض يف 2013/07/25 ملف 2012/1259:
طرد ممثلة األجراء دون احرام مقتضيات املادة 459 من مدونة الشغل – طرد تعسفي نعم .

* قرار عدد 2038 صادر عن حمكمة النقض يف 2015/10/28 ملف 2014/802:
حريــة حتديــد األجــر بــن املشــغل واألجــرة مقــرون باحــرام احلــد األدىن لألجــور – مطالبــة األجــرة بفــارق األجــر ورفضــه مــن طــرف املشــغلة مــع 

فصلهــا - طــرد تعســفي -
* قرار عدد 1244 صادر عن حمكمة النقض يف 2014/10/23: 

اإلضراب حق دستوري مشروع.
يالحظ أن جل هذه االجتهادات القضائية تتالءم مع مقتضيات املادة 11 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة.

4- الحق في المساواة للمرأة في مجال الشغل:
يشــكل احلــق يف املســاواة بــن الرجــل واملــرأة الغايــة املرجــوة لــكل امــرأة خصوصــا يف جمــال التشــغيل ، وهــو مبــدأ أساســي مــن مبــادئ حقــوق 
اإلنســان، ألن التمييــز ضــد النســاء يشــكل عائقــا لتحقيــق املســاواة بــن اجلنســن يف أبشــع انتهــاك هلــذه احلقــوق، وهلــذا الســبب يــرز دور 

االتفاقيــات الدوليــة قويــا كضمــان للحــق يف املســاواة والقضــاء علــى هــذا التمييــز.

الحق في المساواة من خالل نصوص االتفاقيات الدولية:
االتفاقية رقم 100 اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن املساواة يف األجور، 1951:

املادة 2:  
»تشــجع كل دولــة عضــو، بوســائل تتــالءم مــع األســاليب الســائدة يف حتديــد معــدالت األجــور، علــى كفالــة تطليــق مبــدأ مســاواة العمــال 
والعامــالت يف األجــر عــن عمــل ذي قيمــة متســاوية علــى مجيــع العاملــن، وأن تضمــن تطبيــق هــذا املبــدأ يف حــدود عــدم تعارضــه مــع تلــك 

األســاليب«. 
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة:

 املادة 1: 
1. تتخــذ الــدول األطــراف مجيــع التدابــر املناســبة للقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة يف ميــدان العمــل لكــي تكفــل هلــا، علــى أســاس املســاواة بــن 

الرجــل واملــرأة، نفــس احلقــوق وال ســيما: 
أ( احلق يف العمل بوصفه حقا ثابتا جلميع البشر، 

ب( احلق يف التمتع بنفس فرص العمالة، مبا يف ذلك تطبيق معاير اختيار واحدة يف شؤون االستخدام، 
ج( احلــق يف حريــة اختيــار املهنــة ونــوع العمــل، واحلــق يف الرقيــة واألمــن علــى العمــل وىف مجيــع مزايــا وشــروط اخلدمــة، واحلــق يف تلقــى التدريــب 

وإعــادة التدريــب املهــي، مبــا يف ذلــك التلمــذة احلرفيــة والتدريــب املهــي املتقــدم والتدريــب املتكــرر،
د( احلــق يف املســاواة يف األجــر، مبــا يف ذلــك االســتحقاقات، واحلــق يف املســاواة يف املعاملــة فيمــا يتعلــق بالعمــل ذي القيمــة املســاوية، وكذلــك 
املســاواة يف املعاملــة يف تقييــم نوعيــة العمــل، هـــ( احلــق يف الضمــان االجتماعــي، وال ســيما يف حــاالت التقاعــد والبطالــة واملــرض والعجــز 
والشــيخوخة وغــر ذلــك مــن حــاالت عــدم األهليــة للعمــل، وكذلــك احلــق يف إجــازة مدفوعــة األجــر، و( احلــق يف الوقايــة الصحيــة وســالمة 

ظــروف العمــل، مبــا يف ذلــك محايــة وظيفــة اإلجنــاب. 
2. توخيا ملنع التمييز ضد املرأة بسبب الزواج أو األمومة، ضمانا حلقها الفعلي يف العمل، تتخذ الدول األطراف التدابر املناسبة: 

أ( حلظــر الفصــل مــن اخلدمــة بســبب احلمــل أو إجــازة األمومــة والتمييــز يف الفصــل مــن العمــل علــى أســاس احلالــة الزوجيــة، مــع فــرض جــزاءات 
علــى املخالفــن، 

ب( إلدخــال نظــام إجــازة األمومــة املدفوعــة األجــر أو املشــفوعة مبزايــا اجتماعيــة مماثلــة دون فقــدان للعمــل الســابق أو لألقدميــة أو للعــالوات 
االجتماعيــة، 

ج( لتشــجيع توفر اخلدمات االجتماعية املســاندة الالزمة لتمكن الوالدين من اجلمع بن االلتزامات العائلية وبن مســؤوليات العمل واملشــاركة 
يف احلياة العامة، وال ســيما عن طريق تشــجيع إنشــاء وتنمية شــبكة من مرافق رعاية األطفال،
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د( لتوفر محاية خاصة للمرأة أثناء فرة احلمل يف األعمال الي يثبت أهنا مؤذية هلا.
3. جيــب أن تســتعرض التشــريعات الوقائيــة املتصلــة باملســائل املشــمولة هبــذه املــادة اســتعراضا دوريــا يف ضــوء املعرفــة العلميــة والتكنولوجيــة، وأن 

يتــم تنقيحهــا أو إلغاؤهــا أو توســيع نطاقهــا حســب االقتضــاء. 
- العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:

- املادة 7: 
»تعرف الدول األطراف يف هذا العهد مبا لكل شخص من حق يف التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على اخلصوص:

أ( مكافــأة توفــر جلميــع العمــال، كحــد أدىن: »1« أجــر منصفــا، ومكافــأة متســاوية لــدى تســاوى قيمــة العمــل دون أي متييــز، علــى أن يضمــن 
للمــرأة خصوصــا متتعهــا بشــروط عمــل ال تكــون أدىن مــن تلــك الــي يتمتــع هبــا الرجــل، وتقاضيهــا أجــرا يســاوى أجــر الرجــل لــدى تســاوى 

العمــل، »2« عيشــا كرميــا هلــم وألســرهم طبقــا ألحــكام هــذا العهــد،
ب( ظروف عمل تكفل السالمة والصحة، 

ج( تساوى اجلميع يف فرص الرقية، داخل عملهم، إىل مرتبة أعلى مالئمة، دون إخضاع ذلك إال العتباري األقدمية والكفاءة، 
د( االســراحة وأوقــات الفــراغ، والتحديــد املعقــول لســاعات العمــل، واإلجــازات الدوريــة املدفوعــة األجــر، وكذلــك املكافــأة عــن أيــام العطــل 

الرمسيــة«. 
االتفاقية رقم 111 اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز )يف االستخدام واملهنة( 1958:

 املادة 2:
» تتعهــد كل دولــة عضــو تســري عليهــا هــذه االتفاقيــة بصياغــة وتطبيــق سياســة وطنيــة ترمــي إىل تشــجيع تكافــؤ الفــرص واملســاواة يف املعاملــة يف 

االســتخدام واملهنــة، باتبــاع هنــج تناســب الظــروف واملمارســات الوطنيــة، بغيــة القضــاء علــى أي متييــز يف هــذا اجملــال«.

الحق في المساواة من خالل التعليقات العامة للهيئات التعاقدية وتفسيرات منظمة العمل الدولية: 
تعليقات اهليئات التعاقدية:

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة:
التوصية العامة رقم 26 بشأن العامالت املهاجرات: 

- جيـــب علـــى الـــدول األطـــراف أن تعتمـــد أنظمـــًة وتـــصمم نظـــَم رصـــٍد تكفــــل احتــــرام وكــــالء التوظيــــف والتــــشغيل حلقــــوق مجيــــع النــــساء 
املهاجرات،وجيــب علــى الــدول األطــراف أن تضّمــن تـــشريعاهتا تعريفـــا شــــامال للتوظيــــف غــــر النظــــامي إىل جانــــب فــــرض عقوبــــات قانونيــــة 

النتهــاك القانــون مــن قبــل الــوكالء. 
 - جيب على الدول األطراف كفالـــة تـــوفر شـــهادات صـــحية موحدة وسليمة إذا ما طلبتها بلدان املقصد، وإلـــزام أصـــحاب األعمـــال احملـــتملن 
بالتـأمن الطـي على العامالت املهـاجرات، وجيـب احتـرام حقـوق اإلنـسان للعـامالت املهـاجرات عنـد إجـراء مجيع الفحوص املتعلقة بفروس 
نقــص املناعــة البشــرية/اإليدز وغرهـــا مـــن الفحـــوص الطبيـــة قبـــل املغـــادرة، وجيـــب أن يـــوىل انتبـــاه خـــاص لطوعيـــة إجرائهـــا ولتقـــدمي اخلـــدمات 

واألدويـــة جمانـــا أو بأســعار معقولة. 
- جيـــب علـــى الـــدول األطـــراف الـــي تقـــيم أو تعمـــل فيهـــا املـــرأة املهـــاجرة أن تتخـــذ مجيـــع التدابــر املناســبة لكفالــة عــدم التمييـــز ضـــد العـــامالت 
املهـاجرات ومتـتعهن باملـساواة يف قـوانن العمـل، وأن يكون للعـامالت املهـاجرات نفـس احلقـوق واحلمايـة املكفولـة جلميـع العـاملن يف البلـد، 
ــامالت املهاجــرات مــن الناحيــة  ــود العــ ــحة عقــ ــل صــ ــا أن تكفــ ــا جيــــب عليهــ ــة، كمــ ــات حبريــ ــوين اجلمعيــ ــيم وتكــ ــق يف التنظــ ــا يف ذلـــك احلـ مبـ

القانونية، وأن تكفل الدول بصفة خاصة محايـَة املهـن الـي تقبل عليهـا العامالت املهاجرات، كالعمل املنزيل وبعـض أشـكال الرفيـه، وذلـك 
مبوجـــب قـــوانن العمـــل، مبـــا فيهـــا أنظمـــة األجـــور ونظـــام األجـــر بالـــساعة، وقـــوانن الـــصحة والـــسالمة، وأنظمـــة العطـــل واإلجــــازات. وجيــــب أن 

تتــــضمن القــــوانن آليــــات ملراقبــــة أوضــــاع أمــــاكن العمــــل للعــــامالت املهاجرات. 
- التوصية العامة رقم 13 حول األجر املتساوي عن األعمال املتساوية القيمة:

 توصــي اللجنــة الــدول األطــراف يف اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة مبــا يلــي: 1- توخيــا لتنفيــذ اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع 
أشــكال التمييــز ضــد املــرأة تنفيــذا كامــال، ينبغــي تشــجيع الــدول الــي مل تصــدق بعــد علــى االتفاقيــة رقــم 100 الصــادرة عــن منظمــة العمــل 

الدوليــة، علــى القيــام بذلــك؛ 2
- ينبغــي هلــا النظــر يف دراســة ووضــع واعتمــاد نظــم لتقييــم الوظائــف تســتند إىل معايــر عــدم التحيــز ألحــد اجلنســن، وتيســر املقارنــة بــن قيمــة 
الوظائــف املختلفــة يف طبيعتهــا والــي تســود املــرأة فيهــا يف الوقــت احلاضــر، وقيمــة الوظائــف الــي يســود فيهــا الرجــال يف الوقــت احلاضــر، وإدراج 

النتائــج املتحصلــة مــن ذلــك يف التقاريــر الــي تقدمهــا إىل اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة؛ 
3. ينبغــي هلــا أن تدعــم، مــا أمكنهــا، إنشــاء أجهــزة للتنفيــذ، وأن تشــجع اجلهــود الــي تبذهلــا أطــراف االتفاقــات اجلماعيــة حيــث تنطبــق هــذه 

االتفاقــات، لضمــان تطبيــق مبــدأ تســاوي أجــور األعمــال املتســاوية القيمــة.
العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:

 التعليق العام رقم 18 حول احلق يف العمل: 
تنــص املــادة 3 مــن العهــد علــى أن تتعهــد الــدول األطــراف »بضمــان مســاواة الذكــور واإلنــاث يف حــق التمتــع جبميــع احلقــوق االقتصاديــة 
واالجتماعيــة والثقافيــة«. وتســرعي اللجنــة االنتبــاه إىل ضــرورة وضــع نظــام محايــة شــامل ملكافحــة التمييــز علــى أســاس اجلنــس وضمــان تكافــؤ 
الفرص واملســاواة يف املعاملة بن الرجل واملرأة من حيث احلق يف العمل، وذلك بضمان مكافأة متســاوية لدى تســاوي قيمة العمل) (. وجيب، 
بصفــة خاصــة، أالَّ يشــكل احلمــل عائقــاً أمــام التوظيــف كمــا جيــب أالَّ يشــكل تريــراً لفقــدان العمــل. وأخــراً، ينبغــي التشــديد علــى الصلــة املوجــودة 
بــن ضعــف عــدد الفــرص املتاحــة يف أغلــب األحيــان للمــرأة مقارنــة بالرجــل يف إمكانيــة احلصــول علــى التعليــم، وبعــض الثقافــات التقليديــة الــي 

تقلــل فــرص العمــل املتاحــة للمــرأة وإمكانيــات النهــوض هبــا. 
تفسرات منظمة العمل الدولية: 

مكافحة التمييز ضد املرأة يف جمال العمل: 
-إن القضــاء علــى التمييــز يف العمــل يشــكل ركنــا أساســيا مــن واليــة منظمــة العمــل الدوليــة منــذ نشــأهتا ســنة 1919. وتلقــى األمهيــة الفائقــة 
الــي يكتســيها صــدًى يف إعــالن فيالدلفيــا لعــام 1944، وإعــالن منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن املبــادئ واحلقــوق األساســية يف العمــل لســنة 
1998، وإعــالن منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن العدالــة االجتماعيــة مــن أجــل عوملــة عادلــة/ لســنة 2008، وامليثــاق العاملــي لفــرص العمــل 

لســنة 2009، الصــادر عــن منظمــة العمــل الدوليــة. 
- وقــد عرفــت املــادة 1 مــن اتفاقيــة التمييــز يف االســتخدام واملهنــة لســنة 1958 رقــم 111 مفهــوم التمييــز علــى أنــه »أي تفريــق أو اســتبعاد أو 
تفضيــل يقــوم علــى أســاس العــرق أو اللــون أو اجلنــس أو الديــن أو الــرأي السياســي أو األصــل الوطــي أو األصــل االجتماعــي، ويكــون مــن 
شــأنه إبطــال أو إضعــاف تطبيــق تكافــؤ الفــرص أو املعاملــة يف االســتخدام أو املهنــة«، وتســمح بــإدراج أســباب إضافيــة بعــد التشــاور مــع 
املنظمــات الوطنيــة للعمــال وألصحــاب العمــل، وتنــص اتفاقيــة املســاواة يف األجــور لســنة 1951 رقــم 100 علــى »مســاواة العمــال والعامــالت 

يف األجــر عــن عمــل ذي قيمــة متســاوية«. 
- وقــد حيــدث التمييــز يف االســتخدام واملهنــة يف العديــد مــن أماكــن العمــل املختلفــة وميكــن أن يتخــذ عــدة أشــكال، فقــد يتعلــق بالتوظيــف والرقيــة 
ومهــام العمــل وإهنــاء االســتخدام والتعويــض وظــروف العمــل وحــى باملضايقــة، ويكــون التمييــز مباشــراً عندمــا تســتبِعد القواعــد واملمارســات 
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والسياســات بعــض األفــراد أو متنحهــم األفضليــة جملــرد انتمائهــم إىل جمموعــة معينــة، كإعالنــات الوظائــف الــي تســمح للرجــال وحدهــم بالتقــدم 
إىل الوظيفــة، ويكــون التمييــز غــر مباشــر عندمــا تــرك املعايــر واملمارســات احلياديــة يف ظاهرهــا آثــاراً غــر متناســبة وال مــرر هلــا علــى جمموعــة 
رشــحن أن يســتبعد بصــورة غــر 

ُ
واحــدة أو آثــار مــن اجملموعــات الــي ميكــن حتديدهــا، فعلــى ســبيل املثــال، مــن شــأن فــرض قامــة معينــة علــى امل

متناســبة النســاء واألشــخاص املنتمــن إىل بعــض اجملموعــات اإلثنيــة. ويكــون التمييــز اهليكلــي إمــا متأصــاًل أو ذا طابــع مؤسســي علــى شــكل 
أمنــاط اجتماعيــة وهيكليــات مؤسســية وبــى قانونيــة تعكــس املمارســات والنتائــج التمييزيــة وتعيدهــا، وقــد يشــمل ذلــك ظروفــاً تفاضليــة أو 

متدنيــة للتدريــب املتــاح لألقليــات اإلثنيــة.
- حيــق للرجــال والنســاء بأجــر متســاو عــن عمــل ذي قيمــة متســاوية مــا يُعــرف عــادة مبفهــوم »املســاواة يف األجــور«، وال ميكــن االكتفــاء مبســاواة 
العمــال والعامــالت يف األجــر عنــد مزاولــة عمــل مطابــق أو مماثــل، بــل جيــب مســاواهتم يف األجــر أيًضــا عنــد مزاولــة عمــل خمتلــف متاًمــا ولكــن 
يُعتــر متســاوي القيمــة باالســتناد إىل معايــر موضوعيــة. إن املســاواة يف األجــور مــن حقــوق اإلنســان املتعــارف عليهــا، وهــي مــن حــق مجيــع 
النســاء والرجــال. فحــق النســاء والرجــال يف أجــر متســاو عــن عمــل ذي قيمــة متســاوية أقــرت منظمــة العمــل الدوليــة منــذ العــام 1919 فهــو 
مكــرس يف ديباجــة دســتور املنظمــة الــذي يعتــره مكونًــا أساســًيا للعدالــة االجتماعيــة، كمــا أن إعــالن فيالدلفيــا الــذي اعتمدتــه املنظمــة ســنة 
1944 مــن ضمــن دســتورها أّكــد علــى »أن جلميــع البشــر، أيًــا كان عرقهــم أو معتقدهــم أو جنســهم، احلــق يف العمــل مــن أجــل رفاهيتهــم 

املاديــة وتقدمهــم الروحــي يف ظــروف توفــر هلــم احلريــة والكرامــة، واألمــن االقتصــادي، وتكافــؤ الفــرص“. 
- إن االتفاقيــة رقــم 100 املتعلقــة باملســاواة يف األجــور تعــرف بتعبر«األجــر« حبيــث يشــمل األجــر أو املرتــب العــادي، األساســي أو األدىن، 
ومجيــع التعويضــات األخــرى الــي يدفعهــا صاحــب العمــل للعامــل بصــورة مباشــرة أو غــر مباشــرة، نقــًدا أو عينًــا، مقابــل اســتخدامه هلــم. 
يتضــح مــن هــذا التعريــف الشــامل ضــرورة اعتبــار مجيــع عناصــر األجــر املضافــة علــى األجــر أو املرتــب العــادي أو األساســي أو األدىن، جــزًءا 
مــن األجــر يف مفهــوم االتفاقيــة. وتشــر بعبــارة ”مســاواة العمــال والعامــالت يف األجــر عــن عمــل ذي قيمــة متســاوية“ إىل معــدالت األجــور 

احملــددة دون متييــز قائــم علــى اجلنــس. 
- تطبــق االتفاقيــة رقــم 100 املتعلقــة باملســاواة يف األجــور علــى نطــاق واســع حيــث تشــر إىل »مجيــع العاملــن« دون اســتثناء. فهــي ال تقبــل 
بأيــة اســتثناءات أو حتفظــات. وتشــمل العمــال املهاجريــن، ســواء بصــورة دائمــة أو مؤقتــة، وســواء كانــت أوضاعهــم نظاميــة أو غــر نظاميــة. 
كمــا يســتفيد منهــا العاملــون يف الزراعــة واملنشــآت العائليــة واخلدمــة املنزليــة. بالتــايل ينبغــي تطبيــق هــذا املبــدأ علــى أوســع نطــاق ممكــن حبيــث 
يغطــي مجيــع فئــات العمــال يف القطاعــات كافــة. وهــو ينطبــق علــى القطاعــن العــام واخلــاص، مبــا يف ذلــك الصناعــة واخلدمــات والزراعــة، يف 

االقتصــاد املنظــم وغــر املنظــم علــى الســواء.

الحق في المساواة من خالل نصوص التشريعات الوطنية:
مــن مســتجدات مدونــة الشــغل تنصيصهــا صراحــة علــى أشــكال التمييــز الــي قــد يتعــرض هلــا األجــراء مبناســبة العمــل، وقــد جــاءت علــى ســبيل 
املثــال ال احلصــر خاصــة أن التمييــز يــرز مــن خــالل املنظومــة القيميــة الســائدة يف كل جمتمــع، حبســب الثقافــة والفكــر الديــي واخلطــاب الذكــوري 
فــال ميكــن حتقيــق املســاواة بــن الرجــل واملــرأة مــن حيــث احلقــوق والكرامــة دون حتديــد أوجــه التمييــز كــي يتــم القضــاء عليهــا واحلــد مــن انتهــاك 

حقهــا كامــرأة ويتمثــل ذلــك يف بعــض مــواد مدونــة الشــغل مــن بينهــا :
املادة 9:

»كمــا مينــع كل متييــز بــن األجــراء مــن حيــث الســاللة، أو اللــون، أو اجلنــس، أو اإلعاقــة، أو احلالــة الزوجيــة، أو العقيــدة، أو الــرأي السياســي، أو 
االنتمــاء النقــايب، أو األصــل الوطــي، أو األصــل االجتماعــي، يكــون مــن شــأنه خــرق أو حتريــف مبــدأ تكافــؤ الفــرص، أو عــدم املعاملــة باملثــل يف 
جمــال التشــغيل أو تعاطــي مهنــة، الســيما فيمــا يتعلــق باالســتخدام، وإدارة الشــغل وتوزيعــه، والتكويــن املهــي، واألجــر، والرقيــة، واالســتفادة مــن 

االمتيــازات االجتماعيــة، والتدابــر التأديبيــة، والفصــل مــن الشــغل. يرتــب عــن ذلــك بصفــة خاصــة مــا يلــي:
1. حق املرأة يف إبرام عقد الشغل؛ 

2. منع كل إجراء متييزي يقوم على االنتماء، أو النشاط النقايب لألجراء؛ 
3. حق املرأة، متزوجة كانت أو غر متزوجة، يف االنضمام إىل نقابة مهنية، واملشاركة يف إدارهتا وتسيرها«.

املادة 36 :
»ال تعــد األمــور التاليــة مــن املــررات املقبولــة الختــاذ العقوبــات التأديبيــة أو للفصــل مــن الشــغل: 1 – االنتمــاء النقــايب أو ممارســة مهمــة املمثــل 

النقــايب؛ 
2. املســامهة يف أنشــطة نقابيــة خــارج أوقــات الشــغل، أو أثنــاء تلــك األوقــات، برضــى املشــغل أو عمــال مبقتضيــات اتفاقيــة الشــغل اجلماعيــة أو 

النظــام الداخلــي؛ 
3. طلب الرشيح ملمارسة مهمة مندوب األجراء أو ممارسة هذه املهمة، أو ممارستها سابقا؛

4. تقدمي شكوى ضد املشغل، أو املشاركة يف دعاوى ضده، يف نطاق تطبيق مقتضيات هذا القانون؛ 
5. العــرق، أو اللــون، أو اجلنــس، أو احلالــة الزوجيــة، أو املســؤوليات العائليــة، أو العقيــدة، أو الــرأي السياســي، أو األصــل الوطــي، أو األصــل 

االجتماعــي؛ 
6. اإلعاقة، إذا مل يكن من شأهنا أن حتول دون أداء األجر املعاق لشغل يناسبه داخل املقاولة«.

- املادة 346: 
»مينع كل متييز يف األجر بن اجلنسن، إذا تساوت قيمة الشغل الذي يؤديانه«. 

- املــادة 478: »مينــع علــى وكاالت التشــغيل اخلصوصيــة كل متييــز يقــوم علــى أســاس العــرق، أو اللــون، أو اجلنــس، أو الديــن، أو الــرأي 
السياســي، أو األصــل الوطــي، أو األصــل االجتماعــي، مــن شــأنه املــس مببــدأ تكافــؤ الفــرص واملعاملــة يف ميــدان التشــغيل«. 

القانون اجلنائي:
الفصــل 1-431: »تكــون متييــزا كل تفرقــة بــن األشــخاص الطبيعيــن بســبب األصــل الوطــي أو األصــل االجتماعــي أو اللــون أو اجلنــس أو 
الوضعيــة العائليــة أو احلالــة الصحيــة أو اإلعاقــة أو الــرأي السياســي أو االنتمــاء النقــايب أو بســبب االنتمــاء أو عــدم االنتمــاء احلقيقــي أو املفــرض 

لعــرق أو ألمــة أو لســاللة أو لديــن معــن«.
الفصــل 2-431: »يعاقــب علــى التمييــز كمــا مت تعريفــه يف الفصــل 1-431 أعــاله باحلبــس مــن شــهر إىل ســنتن وبالغرامــة مــن ألــف ومائتــن 

إىل مخســن ألــف درهــم إذا متثــل فيمــا يلــي: »
- االمتنــاع عــن تقــدمي منفعــة أو عــن أداء خدمــة؛ - عرقلــة املمارســة العاديــة ألي نشــاط اقتصــادي؛ - رفــض تشــغيل شــخص أو معاقبتــه أو 

فصلــه مــن العمــل؛ 
- ربط تقدمي منفعة أو أداء خدمة أو عرض عمل بشرط مبي على أحد العناصر الواردة يف الفصل 1-431 أعاله«.

تحليل النصوص الوطنية من منظور المعايير الدولية:
يعــد مبــدأ املســاواة مــن أهــم املبــادئ الــي يتعــن أخذهــا بعــن االعتبــار يف احلقــوق واحلريــات والتكاليــف والواجبــات العامــة، ألهنــا تنبــي علــى أســاس 
عــدم التمييــز بــن اجلنــس أو األصــل أو اللغــة أو العقيــدة أو األوضــاع االقتصاديــة أو االجتماعيــة، ذلــك أن املســاواة تعــد ضمانــا وســياجا واقيــا 

ضــد كل مــا مــن شــأنه أن يشــكل تعســفا أو التنكــر ملضمونــه.
وتتعــدد وتتشــكل أشــكال املســاواة يف احلقــوق حبســب األفــراد إال أنــه يف اجملــال العملــي هنــاك العديــد مــن املقتضيــات يتعــن علــى املشــغل اإلعمــال 
هبــا كاملســاواة يف األجــور بــن الرجــل واملــرأة و الرقيــة يف الرتــب وكــذا الزيــادة يف األجــور، إال أن ذلــك إن كان ســهل املنــال مــن الناحيــة النظريــة 
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فعمليــا يصعــب حتقيقــه وتنفيــذه ،خصوصــا أن األجــرة بصفــة خاصــة وإن كان هلــا احلــق يف املطالبــة بذلــك فقــد تكــون حمــل رفــض مــن طــرف 
املشــغل وهلــذا فإنــه تبعــا حلقهــا يف التقاضــي الــذي منحــه هلــا الدســتور إىل جانــب االتفاقيــات الدوليــة املســتدل هبــا يف هــذا اجلانــب، لوحــظ أن 
هنــاك العديــد مــن القضايــا الــي تطــرح علــى القضــاء إمــا مــن أجــل املطالبــة باملســاواة يف األجــور أو ترقيتهــا ويصعــب أحيانــا إثبــات ادعائهــا ألهنــا 
تكــون يف موقــف ضعيــف وال ميكــن هلــا إثبــات واقعــة ســلبية وهلــذا يكــون دور مفتــش الشــغل هلــذا اخلصــوص مهمــا وأساســيا مــن حيــث التفتيــش 
الــذي يقــوم بــه داخــل املقاولــة ، وال ننــس دور القضــاء االجيــايب وخاصــة قضــاة املوضــوع يف هــذا البــاب اعتبــارا ملــا هلــم مــن حنكــة يف جمــال القضــاء 
االجتماعــي، والــذي يتجلــى يف إجــراء حبــث داخــل مكتــب القاضــي لكــي يتمكــن مــن احلصــول علــى وســائل إثبــات  يعتمدهــا للحكــم هلــا 

مبطالبهــا اعتمــادا علــى االتفاقيــة اجلماعيــة املعمــول هبــا داخــل املقاولــة أو مبقارنتهــا مــع أجــرات يشــتغلن يف نفــس املنصــب الــذي تشــغله.
هــذا، وقــد تتعــرض إىل مضايقــات نتيجــة انتمائهــا النقــايب أو احلــزيب أو كوهنــا مندوبــة لألجــراء تدافــع عــن حقــوق هــؤالء، فخصهــا املشــرع حبمايــة 
تضمــن هلــا التعويــض يف حــال مــا إذا اثبــت أن الســبب يف إهنــاء العالقــة الشــغلية يرجــع إىل انتماءهــا النقــايب، إىل جانــب منحهــا التعويــض 
مضاعفــا خبصــوص الفصــل ،وهنــا يــرز بوضــوح مــدا غايــة املشــرع الــي هتــدف إىل محايــة هــذه الفئــة مــن األجــراء . وحرصــا علــى تفعيــل دور احلــوار 
االجتماعــي بــن األجــراء و املشــغل لتفــادي الفصــل أو إغــالق املقاولــة ألســباب هيكليــة أو تكنولوجيــة ،وذلــك بتمكينهــم مــن التكويــن املســتمر 
للتأقلــم مــع املســتجدات الــي طــرأت علــى املقاولــة، أو إلجيــاد حلــول حبيــة مــن شــأهنا أن متكــن األجــرة مــن احلصــول علــى التعويــض عــوض اللجــوء 

اىل احملاكــم خصوصــا أن األمــر يتعلــق بفقــدان األجــر.
وهــذه احلمايــة ال تشــمل فقــط العاملــة املغربيــة بــل وكذلــك العاملــة املهاجــرة ،وخاصــة أن هــذه األخــرة تتضــرر معنويــا مــن جــراء االبتعــاد عــن 
عائلتهــا وهــي أوجــب باحلمايــة ،ويف هــذا اخلصــوص هنــاك مقتضيــات مبدونــة الشــغل مــن املــادة 512 اىل املــادة 518، تنصــب كلهــا حــول محايــة 
هــذه الفئــة مــن األجــرات ســواء تعلــق األمــر باملــرأة املواطنــة ومغادرهتــا للبــالد حبيــث يكــون املشــغل ملزمــا بإرجاعهــا إىل البلــد حتــت نفقتــه، ونفــس 
األمــر بالنســبة للمهاجــرة حتــت طائلــة عقوبــات ماليــة يتكبدهــا ،إضافــة اىل مــدى التــزام املغــرب باتفاقيــة االســتيطان واتفاقيــة املعاملــة باملثــل الــي 

أصبحــت تطبــق وبكثــرة يف هــذا اجملــال وتعتمــد يف القــرارات الصــادرة عــن احملاكــم .
ومل تفــت املشــرع فرصــة محايــة املــرأة احلامــل وأحقيتهــا يف العمــل إال أنــه أحيانــا يصعــب عليهــا إجيــاد شــغل حبكــم جنســها ،وهلــذا نــص صراحــة يف 
مدونة الشــغل على أن كل متييز من طرف الوكاالت اخلصوصية للتشــغيل من أجل اقتناء العمال بســبب اللون أو العرق أو األصل االجتماعي 
أو غرهــا مــن األســباب املنصــوص اليهــا اىل املــادة 478 تكــون حمــل غرامــة ماليــة، إال أن الواقــع العملــي أبــان يف بعــض احلــاالت  علــى أن إخفــاء 
املــرأة احلامــل محلهــا خــالل اشــتغاهلا باملقاولــة كان ســببا يف فصلهــا مــن طــرف املشــغل، لكــن القضــاء أنصفهــا ألن املــرأة احلامــل كانــت يف رخصــة 
احلمــل وأن كل إجــراء اختــذ خــالل هــذه الفــرة ســواء تعلــق األمــر حبمــل أو حادثــة شــغل أو مــرض مهــي يكــون مشــوبا بالتعســف وأن عقــد الشــغل 
يكــون موقوفــا خــالل هــذه املرحلــة . ومل يكتــف حبمايــة األجــرة خــالل فــرة محلهــا بــل حــى عنــد إحالتهــا علــى التقاعــد، إذ تســتفيد أيضــا مــن راتــب 
املعــاش أو مــن تأمينــات اجتماعيــة أخــرى وهلــذا أوجــب املشــرع علــى املشــغل ضــرورة إبــرام عقــود التأمــن لفائــدة األجــرات ســواء مــع مؤسســات 

عموميــة أو لــدى شــركات التأمــن اخلاصــة . 
مــن خــالل مــا ذكــر، يتضــح مــدى املواءمــة بــن النصــوص الوطنيــة واالتفاقيــات الدوليــة واالقراحــات والتوصيــات ســيتم تضمينهــا عنــد هنايــة هــدا 

التحليل.

توصيات إدماج المعايير الدولية في التطبيق القضائي :
قرار 612 صادر عن حمكمة النقض يف 2013/05/09 ملف عدد 2012/1494

حترش رئيس فرقة باألجرة وذلك مبسك يدها وإغالق الباب عليها والتغزل هبا خطأ جسيم –طرد مشروع بالنسبة لألجر.
* قرار 758 صادر عن حمكمة النقض يف 2011/06/02 ملف 2010/96

حتريض األجرة على الفساد من طرف املشغل بناء على شهادة الشهود والرسائل اإللكرونية املخلة باآلداب – طرد األجرة تعسفي-
* قرار عدد 1321 صادر عن حمكمة النقض يف 2014/10/23 ملف عدد 2013/928

طرد األجرة لعامل السن كون سنها يفوق سن التقاعد رغم علم املشغل بذلك وطردها هلذا السبب – طرد تعسفي-
* قرار 474 صادر عن حمكمة النقض يف 2015/02/19 ملف عدد 2014/696

ســحب االمتيــاز مــن املشــغلة وإحــالل مشــغلة أخــرى واســتمرار هــذه األخــرة يف نفــس العمــل طــرد األجــرة لكوهنــا كانــت تشــتغل مــع املشــغلة 
االوىل رغــم أن التغيــر يف املركــز القانــوين لــرب العمــل ال يؤثــر علــى وضعيــة األجــرة حســب املــادة 19 مــن مدونــة الشــغل – طــرد تعســفي نعــم.

يالحظ من خالل هذه االجتهادات القضائية أهنا تتالءم مع مقتضيات املادة 1 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة.

5- الحق في العدل للمرأة في مجال الشغل:
تشــكل العدالــة االجتماعيــة بصفــة عامــة يف مجيــع اجملــاالت مطلبــا أساســيا للفــرد، إال أنــه يف جمــال التشــغيل تبــدو احلاجــة ملحــة بصفــة أكثــر ألهنــا 
ترمــي إىل حتقيــق مكاســب هامــة لألجــراء مــن حيــث التوزيــع العــادي لألجــور والتخفيــف مــن األعبــاء املهنيــة الــي يتحملهــا داخــل املقاولــة ،مــع 
التكافــؤ يف فــرص الرقيــة واالســتفادة مــن الرفــع مــن األجــور، إذ بدوهنــا لــن يتمكــن األجــراء مــن ممارســة عملهــم يف الظــروف املالئمــة الواجــب 

توفرهــا داخــل املقاولــة، وهلــذا الســبب أكــدت االتفاقيــات الدوليــة علــى أمهيــة العمــل علــى حتقيــق ذلــك، وهــو مــا يــرز يف :

الحق في العدل من خالل نصوص االتفاقيات الدولية :
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة:

 املادة 15:
1. تعرف الدول األطراف للمرأة باملساواة مع الرجل أمام القانون.

2. متنــح الــدول األطــراف املــرأة، يف الشــئون املدنيــة، أهليــة قانونيــة مماثلــة ألهليــة الرجــل، وتســاوي بينهــا وبينــه يف فــرص ممارســة تلــك األهليــة 
وتكفــل للمــرأة، بوجــه خــاص، حقوقــا مســاوية حلقــوق الرجــل يف إبــرام العقــود وإدارة املمتلــكات، وتعاملهمــا علــى قــدم املســاواة يف مجيــع مراحــل 

اإلجــراءات القضائيــة. 
الروتوكول االختيارى امللحق بالعهد الدوىل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:

املــادة 2: » جيــوز أن تقــّدم البالغــات مــن قبــل  أو نيابــة عــن  أفــراد أو مجاعــات مــن االفــراد يدخلــون ضمــن واليــة دولــة طــرف ، ويّدعــون أهنــم 
ضحايــا النتهــاك مــن جانــب تلــك الدولــة الطــرف ألى مــن احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة احملــددة. وحيثمــا يقــدم بــالغ نيابــة عــن 
أفــراد أو مجاعــات أفــراد،  يكــون ذلــك مبوافقتهــم إال إذا اســتطاع صاحــب البــالغ أن يــرر تصرفــه نيابــة عنهــم دون احلصــول علــى تلــك املوافقــة ».
 املــادة13: » ال تنظــر اللجنــة يف أي بــالغ مــا مل تكــن قــد تأكــدت مــن أن مجيــع ســبل االنصــاف احملليــة املتاحــة قــد اســتنفذت. وال تســرى هــذه 

القاعــدة إذا اســتغرق تطبيــق ســبل اإلنصــاف هــذه أمــدا طويــال بدرجــة غــر معقولــة«.

الحق في المساواة من خالل التعليقات العامة للهيئات التعاقدية وتفسيرات منظمة العمل الدولية:
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة:

- التوصية العامة رقم33  بشأن جلوء املرأة إىل القضاء: 
- تتطلــب إمكانيــة التقاضــي، أن تتمكــن املــرأة مــن اللجــوء إىل القضــاء مــن دون عوائــق، فضــال عــن توافــر القــدرة لديهــا للمطالبــة حبقوقهــا، 

ومتكينهــا مــن ذلــك، باعتبــار هــذه األمــور حقوقــاً قانونيــة مبوجــب االتفاقيــة؛ 
- يتطلــب توافــر العدالــة إنشــاء حماكــم وهيئــات شــبه قضائيــة، أو غــر ذلــك مــن اهليئــات يف مجيــع أحنــاء الدولــة الطــرف يف كل مــن املناطــق احلضريــة 

والريفيــة والنائيــة، وكذلــك إدامتها ومتويلها؛ 
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- وتتطلــب إمكانيــة الوصــول إىل نظــم العدالــة أن تكــون مجيــع نظــم العدالــة، ســواء الرمسيــة منهــا وشــبه القضائيــة، مضمونــة وميســورة التكلفــة، 
وميكــن أن تصــل إليهــا املــرأة فعليــا، وأن جيــري تكييفهــا وجعلهــا مالئمــة الحتياجــات املــرأة، مبــا يف ذلــك أولئــك الــاليت يواجهــن أشــكاال مــن 

التمييــز املتعــدد اجلوانــب أو املركــب؛ 
- وتتطلــب جــودة نوعيــة نظــم العدالــة أن تلتــزم مجيــع مكونــات النظــام باملعايــر الدوليــة للكفــاءة والفعاليــة واالســتقاللية واحليــاد، وأن توفَّــر جلميــع 
النســاء، يف الوقــت املناســب، ســبل إنتصــاف مالئمــة وفعالــة جيــري إنفاذهــا، وتــؤدي إىل حلــول مســتدامة للمنازعــات تكــون مراعيــة لالعتبــارات 
اجلنســانية. ويتطلــب ذلــك أيضــا أن تكــون نظــم العدالــة متالئمــة وســياقاهتا، وديناميــة وتشــاركية ومفتوحــة الختــاذ تدابــر عمليــة مبتكــرة، وأن 

تراعــي الفــوارق بــن اجلنســن، وتأخــذ يف احلســبان طلــب املــرأة املتزايــد علــى العدالــة؛ 
- ويتطلــب توفــر ســبل إنتصــاف أن توفــر نظــم العدالــة للمــرأة محايــة تتوافــر هلــا مقومــات االســتمرار، وتعويضــات جمزيــة عــن أي ضــرر قــد يلحــق 

هبا. 
العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:

التعليق العام رقم 9 )التطبيق احمللي للعهد(: 
ينبغــي أالّ يفســر احلــق يف االنتصــاف الفعــال دائمــاً علــى أنــه يقتصــر علــى ســبل االنتصــاف القضائيــة، فكثــراً مــا تكــون ســبل االنتصــاف اإلداريــة 
كافيــة حبــد ذاهتــا، ومــن املشــروع أن يتوقــع مــن يعيــش داخــل نطــاق الواليــة القضائيــة لدولــة طــرف، اســتناداً إىل مبــدأ حســن النيــة، أن تأخــذ كافــة 
الســلطات اإلداريــة يف االعتبــار مقتضيــات العهــد لــدى اختــاذ قراراهتــا. وينبغــي أن يكــون كل ســبيل مــن ســبل االنتصــاف اإلداريــة هــذه متيســراً 
ومعقــول التكلفــة ،ومتوفــراً يف الوقــت املناســب وفعــااًل. كمــا أنــه كثــراً مــا يكــون التمتــع باحلــق املطلــق يف الطعــن قضائيــا يف اإلجــراءات اإلداريــة 
مــن هــذا النــوع أمــراً مناســبا يف هــذا املضمــار. وباملثــل، هنــاك بعــض االلتزامــات مــن قبيــل تلــك املتعلقــة بعــدم التمييــز، ولكنهــا ال تقتصــر بــأي 
حــال مــن األحــوال عليهــا حيــث النــص علــى شــكل مــن أشــكال ســبل االنتصــاف القضائيــة فيمــا خيصهــا ضــروري فيمــا يبــدو لالمتثــال ملقتضيــات 
العهــد. وبعبــارة أخــرى، يعتــر االنتصــاف أمــام القضــاء ضروريــاً كلمــا اســتحال إعمــال حــق مــن احلقــوق املشــمولة بالعهــد إعمــااًل كامــاًل دون أن 

تقــوم الســلطة القضائيــة بــدور مــا يف ذلــك أهليــة التقاضــي.
- يعتــر مــن البديهــي عــادة أن الســبل القضائيــة للتظلــم مــن االنتهــاكات ضروريــة فيمــا خيــص احلقــوق املدنيــة والسياســية. ويفــرض عكــس ذلــك 
يف معظــم األحيــان، لألســف، فيمــا خيــص احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة. وهــذا التناقــض ال تُــرّره طبيعــة احلقــوق وال أحــكام العهــد 
ذات الصلــة. وقــد ســبق للجنــة أن أوضحــت أهنــا تعتــر الكثــر مــن أحــكام العهــد واجبــة التنفيــذ فــورا. وهكــذا فقــد ســاقت يف التعليــق العــام 
رقــم 3)1990( مثــااًل هــو املــادة 3 والفقــرة )أ(‘1‘ مــن املــادة 7، واملــادة 8، والفقــرة 3 مــن املــادة 10، والفقــرة 2)أ( مــن املــادة 13، والفقــرة 
3 مــن املــادة 13، والفقــرة 4 مــن املــادة 13، والفقــرة 3 مــن املــادة 15. ومــن األمهيــة مبــكان هنــا التمييــز بــن أهليــة التقاضــي )أي املســائل 
الــي مــن املناســب أن تبــت فيهــا احملاكــم( والقواعــد النافــذة تلقائيــاً )الــي ميكــن أن تنفذهــا احملاكــم دون الدخــول يف املزيــد مــن التفاصيــل(. 
ولئــن كان مــن الــالزم مراعــاة النهــج العــام لــكل نظــام قانــوين، فإنــه ال يوجــد يف العهــد أي حــق ال ميكــن اعتبــاره، يف األغلبيــة العظمــى للنظــم، 
حقــاً ينطــوي علــى األقــل علــى بعــض األبعــاد اهلامــة الــي ميكــن أن تنظــر فيهــا احملاكــم. ويقــرح أحيانــا تــرك أمــر البــت يف املســائل املتعلقــة 
بتوزيــع املــوارد للســلطات السياســية، بــدال مــن تركــه للمحاكــم. وينبغــي احــرام اختصاصــات كل فــرع مــن الفــروع املختلفــة للحكومــة، إال أن 
مــن املناســب االعــراف بــأن احملاكــم، عــادة، تشــارك بالفعــل يف جمموعــة كبــرة مــن املســائل الــي ترتــب عليهــا آثــار هامــة فيمــا خيــص املــوارد، 
واعتمــاد تصنيــف صــارم للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة يضعهــا، حبكــم تعريفهــا، خــارج دائــرة اختصــاص احملاكــم ســيكون بالتــايل 
تعســفياً ومتعارضــاً مــع مبــدأ عــدم قابليــة جمموعــي حقــوق اإلنســان للتجزئــة وترابطهمــا. ومــن شــأن ذلــك أن حيــد بصــورة كبــرة كذلــك مــن قــدرة 

احملاكــم علــى محايــة حقــوق أضعــف الفئــات وأكثرهــا حرمانــا يف اجملتمــع أيضــاً.
التعليق العام رقم 18 حول احلق يف العمل:

- جيــب أن تتــاح لــكل فــرد أو جمموعــة مــن ضحايــا انتهــاكات احلــق يف العمــل، إمكانيــة اللجــوء علــى الصعيــد الوطــي إىل ســبل انتصــاف فعالــة 
قضائيــة أو غــر قضائيــة مالئمــة. وإدمــاج الصكــوك الدوليــة الــي تعــرف باحلــق يف العمــل يف النظــام القانــوين احمللــي، أو االعــراف بســرياهنا 

املباشــر، يعزز نطاق تدابر االنتصاف وفعاليتها بشــكل ملموس، وتشــجَّع الدول األطراف على أن تفعل ذلك يف مجيع األحوال. وســتكون 
احملاكــم قــد خوِّلــت، نتيجــة ذلــك، البــت يف انتهــاكات املضمــون األساســي للحــق يف العمــل بالتمســك مباشــرة بااللتزامــات املتعهــد هبــا مبوجــب 

العهد. 
التعليق العام رقم 19 حول احلق يف الضمان االجتماعي: 

- ينبغي أن تتوافر ألي شــخص أو جمموعة تتعرض النتهاك حقها يف الضمان االجتماعي، إمكانية الوصـــول إىل ســبل انتصاف قضائية فّعالة 
أو غرهــا مــن الســبل املناســبة علــى املســتوين الوطــي والــدويل، وينبغــي أن مُينــح مجيــع ضحايــا انتهــاكات احلــق يف الضمــان االجتماعــي احلــق يف 
تعويــض مناســب، يتضمــن االســرداد أو التعويــض املــايل أو الرضيــة أو ضمــان عــدم التكــرار. وينبغــي الســماح ألمنــاء املظــامل الوطنيــن، وجلــان 
حقــوق اإلنســان، واملؤسســات املشــاهبة، مبعاجلــة انتهــاكات هــذا احلــق. وينبغــي توفــر املســاعدة القانونيــة للحصــول علــى ســبل االنتصــاف 
بأقصــى مــا تســمح بــه املــوارد املتاحــة.  مــن شــأن إدمــاج الصكــوك الدوليــة الــي تعــرف باحلــق يف الضمــان االجتماعــي يف النظــام القانــوين 
احمللــي أن يعــزِّز، إىل حــد كبــر، نطــاق وفعاليــة تدابــر االنتصــاف، ولذلــك ينبغــي تشــجيعه. فهــذا مــن شــأنه أن ميكــن احملاكــم مــن الفصــل يف 

انتهــاكات احلــق يف الضمــان االجتماعــي باالحتــكام املباشــر إىل العهــد. 

الحق في المساواة من خالل نصوص التشريعات الوطنية:
مدونة الشغل:

املــادة 40:  »يف حالــة تعــذر أي اتفــاق بواســطة الصلــح التمهيــدي، حيــق لألجــر رفــع دعــوى أمــام احملكمــة املختصــة، الــي هلــا أن حتكــم، يف حالــة 
ثبــوت فصــل األجــر تعســفيا، إمــا بإرجــاع األجــر إىل شــغله أو حصولــه علــى تعويــض عــن الضــرر حيــدد مبلغــه علــى أســاس أجــر شــهر ونصــف 

عــن كل ســنة عمــل أو جــزء مــن الســنة علــى أن ال يتعــدى ســقف 36 شــهرا«. 
املــادة 404:  »تتمتــع النقابــات املهنيــة، باألهليــة املدنيــة، وباحلــق يف التقاضــي. وميكــن هلــا أن متــارس، ضمــن الشــروط واإلجــراءات املنصــوص 
عليهــا قانونــا، مجيــع احلقــوق الــي يتمتــع هبــا املطالــب باحلــق املــدين لــدى احملاكــم، يف كل مــا لــه عالقــة باألعمــال الــي تلحــق ضــررا مباشــرا أو غــر 
مباشــر باملصــاحل الفرديــة أو اجلماعيــة لألشــخاص الذيــن تعمــل علــى تأطرهــم، أو باملصلحــة اجلماعيــة للمهنــة، أو للحرفــة الــي تتــوىل متثيلهــا«.

تحليل النصوص الوطنية من منظور المعايير الدولية:
بالعدالــة تســتقيم احليــاة ويســتقيم مــال النــاس فالعــدل هــو وضــع األمــور يف مواضعهــا وإعطــاء كل ذي حــق حقــه وهــو ضــد الظلــم فالبعــض يــرى 
أن العــدل واملســاواة واحــد إال أن األمــر خــالف ذلــك، فاملســاواة هــي التوزيــع بالتســاوي ويكــون التوزيــع بالتســاوي متطابقــا مــع العــدل عندمــا 
توضــع األمــور يف موضعهــا الصحيــح ،ويكــون ظلمــا لــو مل يكــن كذلــك ،فاجملتمــع العــادل يســعى إىل تعزيــز األنظمــة الدميقراطيــة، ويعمــل علــى 
إعطــاء املواطــن حقوقــه الدميقراطيــة وحرياتــه، واجملتمــع العــادل يســعى إىل حتقيــق املســاواة الكاملــة يف احلقــوق بــن الرجــل واملــرأة، ويعــزز قيمــة دور 
املــرأة يف بنــاء اجملتمــع ويتيــح الفــرص يف متثيلهــا يف كافــة النواحــي العمليــة، فهــو ال يســتطيع حتمــل الفقــر بــل يعمــل علــى إزاحــة عــدم املســاواة، 
ويــروج ملســاواة الفــرص يف اجملتمــع وكــذا النمــو االقتصــادي وإعــادة تأهيــل العمــال، وذلــك ضمانــا ملســاواة الفــرص بــن اجلميــع. فبتحقيــق العــدل 
ســيضفر كل فــرد حبقــه، حــى داخــل املقاولــة، حبيــث يتحقــق إنصــاف األجــرة ســواء مــن حيــث حقوقهــا املاديــة أواملعنويــة، ألن نفســيتها إن كانــت 
مطمئنــة فــإن ذلــك ســيؤثر علــى اإلنتــاج، ومــن مث ال جيــب أن تكــون املــرأة حمــل مضايقــات مــن طــرف املشــغل لتنــال حقهــا املطلــوب ،ســواء تعلــق 
األمــر باألجــور أو برغبتهــا يف االنتمــاء النقــايب أو التعبــر عــن رأيهــا، فــكل ذلــك ينضــوي حتــت حــق الفــرد يف متتيعــه بإحــدى القيــم الــي أوجبهــا اهلل 
ســبحانه وتعــاىل وهــي العــدل ، فــال ميكــن للمشــغل نقــل األجــرة مــن حمــل عملهــا اىل حمــل  آخــر أقــل ميــزة وأقــل مالءمــة ألن هــذا مــن شــأنه أن 
يضــر هبــا والتخفيــض مــن أجرهــا، كمــا أن للمــرأة احلــق يف التقاضــي دون أداء أي رســوم قضائيــة يف حالــة مطالبتهــا بــأي تعويــض مــن التعويضــات، 
ســواء أثنــاء تنفيــذ العقــد أو إهنائــه ، وذلــك ال لشــيء إال ألن األجــرة طــرف ضعيــف ميكــن أن تفقــد أجرهــا يف فــرات غــر منتظــرة . كمــا أن 
املشــرع خصــص للقضايــا االجتماعيــة مســاطر خاصــة للتخفيــف علــى األجــرة حــن مطالبتهــا بــأي مطالبــة قضائيــة، و كمثــال علــى ذلــك مــا نــص 
عليــه الفصــل 28 مــن قانــون املســطرة املدنيــة خبصــوص االختصــاص املــكاين الــذي خصــص هــذه الفئــة حبمايــة تتجلــى يف رفــع املشــقة عنهــا بقطــع 
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املســافات البعيــدة بقصــد التقاضــي وللقضــاء قــرار يف هــذا الشــأن ، حيــث قضــى برفــض طلــب املشــغل الــذي أبــرم عقــدا مــع أجــرة بعلــة التقاضــي 
أمــام جهــة قضائيــة معينــة يف حالــة إهنــاء العقــد دون إرادة أحــد الطرفــن، فقضــت حمكمــة النقــض برفــض طلــب املشــغل الطعــن املقــدم مــن طرفــه 
ملخالفتــه ملقتضيــات الفصــل 28 مــن قانــون املســطرة املدنيــة لتعلقــه بالنظــام العــام االجتماعــي، هــذا اىل جانــب اســتفادهتا مــن جمانيــة التقاضــي إال 
خــالل مرحلــة الطعــن يف النقــض فلهــا احلــق أن تســتفيد مــن املســاعدة القضائيــة بتقــدمي طلــب كتابــة النقــض إذا أثبتــت عجزهــا عــن األداء . ومــن 
مســتجدات مدونــة الشــغل تفعيلهــا ملقتضيــات الصلــح ســواء يف جمــال نزاعــات الشــغل الفرديــة عــن طريــق الصلــح التمهيــدي، أو أمــام شــركة تأمــن 
يف حــال تعرضهــا حلادثــت شــغل، وذلــك لفــض النــزاع يف أســرع وقــت ممكــن، وبالتــايل فاملالحــظ أن هنــاك مالءمــة بــن القانــون الوطــي واالتفاقيــة 

الدوليــة ألن العــدل أســاس الرقــي يف كل بلــد.

توصيات إدماج المعايير الدولية في التطبيق القضائي:
* قرار عدد 385 صادر عن حمكمة النقض يف 2015/02/05 ملف 2014/1262

- الصلــح التمهيــدي يضــع حــدا لــكل مطالبــة قضائيــة إذا اســتوىف الشــروط املنصــوص عليهــا يف املــادة 41، إذ ميكــن لألجــرة املطالبــة بالرجــوع 
إىل العمــل أو التعويــض.

- فــرض مدينــة معينــة للتقاضــي يف حالــة فســخ العالقــة الشــغلية بــن املشــغل واألجــر دون اعتمــاد االختصــاص املــكاين املنصــوص عليــه ضمــن 
مقتضيــات املســطرة اخلاصــة بالقضايــا االجتماعيــة بقانــون املســطرة املدنيــة وخاصــة الفصــل 28 جيعــل االتفــاق باطــال ألن  املشــرع جعــل محايــة 

خاصــة لألجــرة بشــأن التقاضــي.
* قرار 2038 صادر عن حمكمة النقض يف 2015/10/28 ملف 2014/802 

ال ميكن معاقبة األجرة مرتن عن نفس الفعل.
* قرار 396 صادر عن حمكمة النقض يف 2014/03/20 ملف 2013/645

نقل األجرة من عمل إىل آخر أقل ميزة ومالءمة - طرد تعسفي نعم-
* قرار عدد 1014 صادر عن حمكمة النقض يف 2014/07/17 ملف عدد 2013/1806

رجوع األجرة بعد الرخصة املرضية ومنعها من الدخول – طرد تعسفي - نعم.
* قرار 691 صادر عن حمكمة النقض يف 2013/05/09 ملف رقم 2012/368

فصل األجرة قبل اهناء الرخصة املرضية – الطرد التعسفي نعم.

6- الحق في الملكية للمرأة في مجال الشغل:
إذا كان حــق امللكيــة ميثــل القاعــدة العامــة للفــرد، فــإن ذلــك ليــس مطلقــا بــل تــرد عليــه اســتثناءات تتجلــى يف حتقيــق مصلحــة اجلماعــة فــإذا كان 
املشــغل يتمتــع بســلطة تنظيميــة داخــل املقاولــة فــإن ذلــك مقــرون بعــدم التعســف يف اســتعمال حقــه جتــاه األجــراء، ســواء تعلــق األمــر بإبــرام عقــد 
الشــغل أو تنفيــذه أو إهنائــه، وهلــذا فــإن االتفاقيــات الدوليــة شــددت علــى ضــرورة احــرام الضوابــط القانونيــة واإلنســانية ملعاملتهــم مبناســبة العمــل 

ومنهــا االتفاقيــات الدوليــة اآلتيــة :

الحق في الملكية من خالل نصوص االتفاقيات الدولية:
االتفاقية رقم 14 :اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الراحة األسبوعية )الصناعة(، 1921: 

املــادة 2 : »-يتمتــع جممــوع املشــتغلن يف أي منشــأة صناعيــة، عامــة كانــت أو خاصــة، أو يف أي مــن فروعهــا، بفــرة راحــة أســبوعية ال تقــل عــن 

أربــع وعشــرين ســاعة متعاقبــة«. 
االتفاقية رقم 26 اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن طرائق حتديد املستويات الدنيا لألجور، 1928: 

املــادة 1 : »تتعهــد كل دولــة عضــو يف منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة بــأن تقيــم أو تعمــل علــى وجــود طرائــق لتحديــد 
املســتويات الدنيــا ألجــور العمــال املشــتغلن يف بعــض املهــن الــي ال توجــد أي ترتيبــات لتنظيــم األجــور فيهــا تنظيمــا فعــاال عــن طريــق اتفــاق مجاعــي 

أو غــره، وتكــون األجــور فيهــا منخفضــة بصــورة غــر عاديــة«.

الحق في الملكية من خالل التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:
العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

التعليقات العامة للهيئات التعاقدية: التعليق العام رقم 23 بشأن احلق يف التمتع بشروط عادلة ومرضية للعمل:
- يتمتــع مجيــع العمــال يف احلــق يف أجــر عــادل. ومفهــوم األجــر العــادل ليــس ثابتــا نظــرا ألنــه يعتمــد علــى جمموعــة مــن املعايــر املوضوعيــة وغــر 
احلصريــة، كمســؤوليات العامــل، ومســتوى الكفــاءة والتعليــم الالزمــة ألداء العمــل، و تأثــر العمــل علــى صحــة وســالمة العامــل، والصعوبــات 

احملــددة املتصلــة بالعمــل وتأثرهــا علــى احليــاة الشــخصية والعائليــة للعامــل. 
- ينبغــي أن يتلقــى العمــال مجيــع األجــور والفوائــد املســتحقة قانونــا علــى إهنــاء عقــود الشــغل أو يف حالــة إفــالس أو تصفيــة قضائيــة مــن صاحــب 

العمل.
- الراحــة وأوقــات الفــراغ، وحتديــد ســاعات العمــل وكذلــك اإلجــازات الدوريــة املدفوعــة األجــر، تســاعد العاملــن مــن احلفــاظ علــى التــوازن 

املناســب بــن املســؤوليات املهنيــة واألســرية والشــخصية وجتنــب التوتــر واحلــوادث واملــرض.

الحق في الملكية من خالل نصوص التشريعات الوطنية:
مدونة الشغل:

املــادة 345: »حيــدد األجــر حبريــة، باتفــاق الطرفــن مباشــرة، أو مبقتضــى اتفاقيــة شــغل مجاعيــة، مــع مراعــاة األحــكام القانونيــة املتعلقــة باحلــد 
األدىن القانــوين لألجــر«. 

املــادة 356 : »ال ميكــن أن يقــل احلــد األدىن القانــوين لألجــر، يف النشــاطات الفالحيــة وغــر الفالحيــة، عــن املبالــغ الــي حتــدد بنــص تنظيمــي، 
بعــد استشــارة املنظمــات املهنيــة للمشــغلن واملنظمــات النقابيــة لألجــراء األكثــر متثيــال«. 

املــادة 231 : »يســتحق كل أجــر، قضــى ســتة أشــهر متصلــة مــن الشــغل يف نفــس املقاولــة أو لــدى نفــس املشــغل، عطلــة ســنوية مــؤدى عنهــا، 
حتــدد مدهتــا علــى النحــو أدنــاه، مــا مل يتضمــن عقــد الشــغل، أو اتفاقيــة الشــغل اجلماعيــة، أو النظــام الداخلــي، أو العــرف، مقتضيــات أكثــر 
فائــدة: - يــوم ونصــف يــوم مــن أيــام الشــغل الفعلــي عــن كل شــهر مــن الشــغل؛ -يومــان مــن أيــام الشــغل الفعلــي عــن كل شــهر مــن الشــغل، فيمــا 

يتعلــق باألجــراء الذيــن ال يتجــاوز ســنهم الثامنــة عشــرة«.
املادة 232: »يضاف، إىل مدة العطلة الســنوية املؤدى عنها، يوم ونصف يوم من أيام الشــغل الفعلي، عن كل فرة شــغل كاملة، مدهتا مخس 

ســنوات متصلــة أو غــر متصلــة، علــى أال تــؤدي هــذه اإلضافــة إىل رفــع جممــوع مــدة العطلــة إىل أزيــد مــن ثالثــن يومــا مــن أيــام الشــغل الفعلــي«.

تحليل النصوص الوطنية من منظور المعايير الدولية:
املقصــود بامللكيــة هــو قــدرة اإلنســان يف أن يصبــح مالــكا أو يكــون لــه حــق التصــرف يف ملكيتــه ومــا يرتــب عليهــا مــن آثــار مــع صيانتهــا مــن كل 
اعتــداء، فــال ميكــن مصادرهتــا أو االســتيالء عليهــا أو نزعهــا إال للمصلحــة العامــة ،وقــد حرصــت كافــة آليــات وأدوات النظــام القانــوين الوضعــي 
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علــى إقــرار محايــة حــق اإلنســان يف ملكيتــه وهــو مــا أشــار إليــه اإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان يف املــادة 17 الــي قــررت لــكل فــرد حــق التملــك 
مبفــرده أو االشــراك مــع غــره وال جيــوز جتريــد أحــد مــن ملكــه تعســفيا.

ترتبــط امللكيــة ارتباطــا وثيقــا بشــأن خصوصيــات املــرأة العاملــة مــن حيــث حرمــة املســكن واللبــاس وعــدم االطــالع علــى مراســلتها وحقهــا يف التعبــر 
عــن رأيهــا داخــل املقاولــة، حبيــث مينــع التجســس عليهــا أو التدخــل يف كيفيــة لباســها مــا دام ال يؤثــر علــى انتاجهــا أو ميــس باألخــالق احلميــدة 
الــي تلــزم كل عامــل التشــبت  هبــا ،أمــا خبصــوص حرمــة املســكن فــإن املشــرع قــد خــص املــادة 8 مــن مدونــة الشــغل مبســتجد يتجلــى يف طــرق 
التشــغيل عــن بعــد، إذ أصبــح بإمــكان األجــرة أن تشــتغل مبنزهلــا عــن طريــق احلاســوب لفائــدة املشــغل لكنــه خبصــوص هــذه الوضعيــة فكيــف ميكــن 
ملفتــش الشــغل أن يقتحــم املنــزل ولــو بإذهنــا وهــي امــرأة متزوجــة . إذ يصعــب عليــه أحيانــا تنفيــذ مأموريتــه الــي أجازهتــا لــه مدونــة الشــغل ممــا يتعــن 

معــه إعــادة النظــر يف هــذه النقطــة مــن طــرف املشــرع.

توصيات إدماج المعايير الدولية في التطبيق القضائي :
* قرار 2523 صادر عن حمكمة النقض يف 2015/12/16 ملف عدد 2014/1314

عدم اداء أجر األجرة رغم العمل الفعلي – طرد مقنع-.
وبالتــايل فقــرار حمكمــة النقــض يتــالءم مــع مقتضيــات  املــادة 1 مــن االتفاقيــة رقــم 26 اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن طرائــق حتديــد 

لألجــور، 1928. الدنيــا  املســتويات 

7- الحق في التضامن والتسامح للمرأة في مجال الشغل:
يعــد التضامــن والتســامح يف الوقــت احلــايل ضرورتــان حضاريتــان لتفــادي املواجهــات العنيفــة بــن فئــات اجملتمــع وشــرائحه، فمــن شــأن املالءمــة بــن 
التضامــن والتســامح حتقيــق مصلحــة اجتماعيــة هتــدف إىل تفعيــل مبــدأ التفاهــم والتعايــش بــن األفــراد بصفــة عامــة وبــن األجــراء بصفــة خاصــة 

وكل ذلــك مــن شــأنه أن يضمــن كرامــة األجــراء واحــرام حقوقهــم.

الحق في التضامن والتسامح من خالل نصوص االتفاقيات الدولية:
العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:

 املادة 8 :
1. تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بكفالة ما يلي:

 أ( حــق كل شــخص يف تكويــن النقابــات باالشــراك مــع آخريــن وىف االنضمــام إىل النقابــة الــي خيتارهــا، دومنــا قيــد ســوى قواعــد املنظمــة املعنيــة، 
علــى قصــد تعزيــز مصاحلــه االقتصاديــة واالجتماعيــة ومحايتهــا. وال جيــوز إخضــاع ممارســة هــذا احلــق أليــة قيــود غــر تلــك الــي ينــص عليهــا 

القانــون وتشــكل تدابــر ضروريــة، يف جمتمــع دميقراطــي، لصيانــة األمــن القومــي أوالنظــام العــام أو حلمايــة حقــوق اآلخريــن وحرياهتــم،
ب( حق النقابات يف إنشاء احتادات أو احتادات حالفية قومية، وحق هذه االحتادات يف تكوين منظمات نقابية دولية أو االنضمام إليها،

ج( حق النقابات يف ممارســة نشــاطها حبرية، دومنا قيود غر تلك الي ينص عليها القانون وتشــكل تدابر ضرورية، يف جمتمع دميقراطي، لصيانة 
األمن القومي أو النظام العام أو حلماية حقوق اآلخرين وحرياهتم.

)د( حق اإلضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانن البلد املعى. 
2.ال حتــول هــذه املــادة دون إخضــاع أفــراد القــوات املســلحة أو رجــال الشــرطة أو موظفــي اإلدارات احلكوميــة لقيــود قانونيــة علــى ممارســتهم هلــذه 

احلقوق.

املادة 9 : »تقر الدول األطراف يف هذا العهد حبق كل شخص يف الضمان االجتماعي، مبا يف ذلك التأمينات االجتماعية.
اتفاقية رقم 11: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حق التجمع )الزراعة(، 1921:

املــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو يف منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة بــأن تكفــل لــكل مــن يشــتغلون بالزراعــة نفــس حقــوق 
التجمــع واالحتــاد املكفولــة لعمــال الصناعــة«. 

االتفاقيــة رقــم 98 اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن حــق التنظيــم واملفاوضــة اجلماعيــة،1949: »تتمتــع منظمــات العمــال ومنظمــات 
أصحــاب العمــل حبمايــة كافيــة مــن أي أعمــال تنطــوي علــى تدخــل مــن قبــل بعضهــا إزاء األخــرى فيمــا يتعلــق بتكوينهــا أو تســيرها أو إدارهتــا، 

ســواء بصــورة مباشــرة أو مــن خــالل وكالئهــا أو أعضاءهــا«.

الحق في التضامن والتسامح من خالل التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:
العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: 

التعليق العام رقم 23 بشأن احلق يف التمتع بشروط عادلة ومرضية للعمل:
- مــن العناصــر اهلامــة للحــق يف العمــل املنصــوص عليهــا يف العهــد، وهــي حريــة اختيــار العمــل واحلقــوق النقابيــة، وحريــة تكويــن اجلمعيــات 
واحلــق يف اإلضــراب. - ميكــن للــدول أن تضــع برامــج الضمــان االجتماعــي القائمــة علــى اشــراكات العمــال، مثــل العاملــن يف االقتصــاد غــر 

املهيــكل، لتوفــر املنافــع وكذلــك احلمايــة ضــد احلــوادث واألمــراض يف أماكــن العمــل.
التعليق العام رقم 19 حول احلق يف الضمان االجتماعي: 

- تنــص املــادة 10 مــن العهــد صراحــًة علــى وجــوب منــح »األمهــات العامــالت إجــازة مأجــورة أو إجــازة مصحوبــة باســتحقاقات ضمــان 
اجتماعــي كافيــة«) (. وينبغــي منــح إجــازة أمومــة مدفوعــة األجــر جلميــع النســاء، مبــن فيهــن املنخرطــات يف أعمــال غــر تقليديــة، كمــا ينبغــي 
تقــدمي االســتحقاقات لفــرة كافيــة) ( وينبغــي توفــر االســتحقاقات الطبيــة املالئمــة للمــرأة والطفــل، مبــا يف ذلــك الرعايــة يف فــرة مــا حــول الــوالدة 

وأثناءهــا وبعدهــا والعنايــة يف املستشــفى عنــد االقتضــاء.

الحق في التضامن والتسامح من خالل نصوص التشريعات الوطنية :
مدونة الشغل:

املــادة 9: »مينــع كل مــس باحلريــات واحلقــوق املتعلقــة باملمارســة النقابيــة داخــل املقاولــة وفــق القوانــن واألنظمــة اجلــاري هبــا العمــل، كمــا مينــع كل 
مــس حبريــة العمــل بالنســبة للمشــغل ولألجــراء املنتمــن للمقاولــة«. 

املــادة 86: »جيــب علــى املقــاول مــن الباطــن بصفتــه مشــغال، التقيــد جبميــع أحــكام هــذا القانــون، وبالنصــوص التشــريعية والتنظيميــة املتعلقــة 
بالضمــان االجتماعــي، وحــوادث الشــغل واألمــراض املهنيــة«.

تحليل النصوص الوطنية من منظور المعايير الدولية :
احلق يف التضامن : وحييي العامل يف 20 دجنر من كل سنة اليوم العاملي للتضامن اإلنساين وقد أقرت اجلمعية العامة لألم املتحدة يف 2006 
هــذا االحتفــال  كمناســبة لتكريــس التضامــن باعتبــاره إحــدى القيــم األساســية والعامليــة الــي ينبغــي أن تقــوم عليهــا العالقــات بــن األفــراد والشــعوب 
وكخطــوة عمليــة لتعزيــز هــذا التوجــه كمــا أنشــأت اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة صنــدوق التضامــن العاملــي بوصفــه صندوقــا ائتمانيــا تابعــا لرنامــج 

األمــم املتحــدة اإلمنائــي اهلــدف منــه القضــاء علــى الفقــر وتعزيــز التنميــة البشــرية واالجتماعيــة يف البلــدان الناميــة. 
إن التشــغيل مــن الباطــن يطــرح عــدة اشــكاليات يف حالــة إهنــاء العالقــة الشــغلية بــن األجــرة ومــن تشــتغل لفائدتــه خصوصــا أن املقاولــة األصليــة 
تنفــي أي عالقــة شــغلية معــه هلــذا اجلانــب مــن طــرق التشــغيل، وهلــذا أوجــب املشــرع أن يكــون العقــد مكتوبــا قصــد حتديــد مســؤولية كل واحــد 
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منهمــا وهــذا مــا ينطبــق أيضــا علــى مقاولــة التشــغيل املؤقــت واملقاولــة املســتعملة وغالبــا مــا تطــرح علــى القضــاء املنازعــات خبصــوص العالقــة الشــغلية 
مــن خــالل البحــت والتحــري وذلــك عــن طريــق البحــوث الــي يأمــر هبــا القاضــي والــي تســاعد علــى معرفــة اجلهــة املشــغلة والــي تكــون مســؤولة عــن 
كل تعويــض. وللقضــاء قــرارات عــدة يف هــذا اجملــال، وهنــاك ارتبــاط بــن االتفاقيــات الدوليــة والنصــوص الوطنيــة يف جمــال التشــغيل ألهنــا تنصــب  
كلهــا حــول محايــة اأّلجــرة ماديــا أو معنويــا، حاليــا أو مســتقبليا يف ضمــان تأمينهــا ضــد املخاطــر باســتفادهتا مــن التعويــض عــن الشــيخوخة أو 
التعويــض مــدى احليــاة يف حالــة املــرض الطويــل أو املزمــن وكــذا ضمــان التأمــن ألبنائهــا عــن طريــق االقتطاعــات الــي ختصــم مــن أجرهــا، اىل جانــب 

النســبة املخصصــة ميكــن للمشــغل يف حالــة املــرض وهنــا يكمــال وجــه التضامــن مــع األجــرة.
يناقــض احلــق يف التســامح كل أشــكال التعصــب والتطــرف واالنغــالق، فالتســامح يتطابــق مــع احلريــة فــكل اإلعالنــات واملواثيــق الدوليــة حلقــوق 
اإلنســان تعــرف باحلــق يف احلريــة واحرامهــا فهــي ضمنيــا تؤكــد علــى التســامح الــذي هــو حــق يتمتــع بــه الشــخص مــن حيــث حريــة االعتقــاد 
وحريــة الــرأي. وقــد نــص اإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان والعهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية ينــص ضمنيــا علــى ذلــك، كمــا ورد 
يف البنــد األول مــن وثيقــة إعــالن مبــادئ حــول التســامح الصــادرة عــن اليونســكو يف 1995/11/16 تعريــف معــى التســامح بكونــه االحــرام 
والقبــول بتنــوع واختــالف ثقافــات العــامل، وهــو ليــس جمــرد أخــالق بــل ضــرورة سياســية وقانونيــة، وهــو فضيلــة جتعــل الســالم ممكنــا عامليــا وتســاعد 
علــى اســتتباب ثقافــة الســالم والتســامح، وال يعتــر تنــازال أو جماملــة، بــل هــو موقــف يقــوم علــى االعــراف باحلقــوق العامليــة للشــخص اإلنســاين 

واحلريــات األساســية لآلخــر .

توصيات إدماج المعايير الدولية في التطبيق القضائي:
* قرار 1860 صادر عن حمكمة النقض يف 2015/10/01 ملف 2026

مســؤولية املقاولــة مــن الباطــن عــن تنفيــذ مجيــع االلتزامــات اخلاصــة باألجــرات إال يف حالــة إعســارها، فاملقاولــة األصليــة هــي الــي تتحمــل تبعــة 
ذلــك شــريطة إشــعارها باإلعســار.

* قرار 1300 صادر عن حمكمة النقض يف 1983/07/21 ملف 1993/251.
عــدم األخــذ بالشــرط االتفاقــي بــن األجــرة واملشــغل خبصــوص عــدم الــزواج فإنــه يعتــر خمالفــا للنظــام العــام ألن الــزواج حــق دســتوري –طــرد 

مضيفــة جويــة بعلــة زواجهــا طــرد تعســفي.
* قرار 1016 صادر عن حمكمة النقض يف 2010/12/09 ملف 609/600 

ارتداء االجرة لسرة الرأس ومطالبة املشغل بإزاحتها مسا خبصوصيتها مادام الضرر غر ثابت.
* قرار 536 صادر عن حمكمة نقض يف 2005/05/08 ملف 2005/223 

توجيه كالم الغزل يف حق األجرة وعرض صور خليعة امامها حترشا جنسيا -املغادرة تلقائية –ال.

8- الحق في األمن والسلم للمرأة في مجال الشغل:
إن احلــق يف األمــن كمفهــوم مســتقل اختلــف يف تعريفــه الفقهــاء واهليئــات الدوليــة وهلــذا نكتفــي باالطــالع علــى دور االتفاقيــات الدوليــة يف هــذا 

اجملــال وحصــر احلديــث علــى األمــن يف جمــال التشــغيل.

الحق في األمن والسلم للمرأة من خالل نصوص االتفاقيات الدولية :
االتفاقية رقم 18: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن األمراض املهنية، 1925:

املــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو يف منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة بــأن تكفــل دفــع تعويضــات للعمــال الذيــن يصيبهــم 
العجــز بســبب أمــراض مهنيــة، أو ملــن كانــوا يعولوهنــم يف حالــة وفــاة هــؤالء العمــال بســبب هــذه األمــراض، وفقــا للمبــادئ العامــة الــي يضعهــا 

تشــريعها الوطــي للتعويــض عــن حــوادث العمــل«.
االتفاقية رقم 45: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل حتت سطح األرض )املرأة(، 1935: 
املادة 2: »ال جيوز استخدام أي امرأة، أيا كان سنها، للعمل حتت سطح األرض يف أي منجم«.

- العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: 
املــادة 7: »تعــرف الــدول األطــراف يف هــذا العهــد مبــا لــكل شــخص مــن حــق يف التمتــع بشــروط عمــل عادلــة ومرضيــة تكفــل علــى اخلصــوص: 

- ظــروف عمــل تكفــل الســالمة والصحــة«.

التعليقات العامة للهيئات التعاقدية وتفسيرات منظمة العمل الدولية :
التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:

- العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: 
التعليق العام رقم 23 بشأن احلق يف التمتع بشروط عادلة ومرضية للعمل: 

- إن منــع احلــوادث واألمــراض املهنيــة هــو اجلانــب األساســي مــن احلــق املتعلــق بشــروط عادلــة ومرضيــة للعمــل، ومــن احلقــوق الوثيقــة الــواردة 
يف العهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، وال ســيما احلــق يف التمتــع بأعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة البدنيــة 
والعقليــة. وينبغــي للــدول األطــراف أن تعتمــد سياســة وطنيــة للوقايــة مــن احلــوادث واإلصابــات الصحيــة املرتبطــة بالعمــل عــن طريــق تقليــل 
املخاطــر يف بيئــة العمــل، وضمــان مشــاركة واســعة يف صياغتهــا وتنفيذهــا ومراجعتهــا، وال ســيما العمــال وأصحــاب العمــل واملنظمــات املمثلــة 

هلــم. 
- وينبغــي أن تشــمل السياســة الوطنيــة مجيــع فــروع النشــاط االقتصــادي مبــا يف ذلــك القطاعــات الرمسيــة وغــر الرمسيــة ومجيــع فئــات العمــال، مبــن 
فيهــم العمــال املتدربــن. وجيــب أن تأخــذ بعــن االعتبــار املخاطــر احملــددة لســالمة وصحــة العمــال اإلنــاث يف حالــة احلمــل، وكذلــك العمــال 
ذوي اإلعاقــة، دون أي شــكل مــن أشــكال التمييــز ضــد هــؤالء العمــال. وينبغــي أن يكــون العمــال قادريــن علــى مراقبــة ظــروف العمــل دون 

خــوف مــن االنتقــام.
- وينبغــي أن تعــاجل السياســة الوطنيــة علــى األقــل اجملــاالت التاليــة: تصميــم واختبــار واختيــار، واســتبدال وتركيــب وترتيــب واســتخدام وصيانــة 
واملــواد وكالء  الكيميائيــة  املــواد  واملعــدات، وكذلــك  العمــل وأســاليبه، واألدوات، واآلالت  بيئــة  العمــل،  )أماكــن  للعمــل  املاديــة  العناصــر 
الفيزيائيــة والبيولوجيــة(. وينبغــي أن تتضمــن السياســة الوطنيــة أحــكام لرصــد وإنفــاذ إجــراء حتقيقــات فعالــة، وتقــرر العقوبــات املناســبة يف حالــة 
االنتهــاكات مبــا يف ذلــك حــق تعليــق عمــل املؤسســات غــر اآلمنــة. وجيــب أن يكــون مــن حــق العمــال املتضرريــن مــن حــادث مهــي أو مــرض 
يف االنتصــاف، مبــا يف ذلــك الوصــول إىل آليــات التظلــم املناســبة، مثــل احملاكــم، وتســوية اخلالفــات. علــى وجــه اخلصــوص، ينبغــي للــدول 
األطــراف أن تضمــن أن العمــال الذيــن يعانــون مــن وقــوع حــادث أو مــرض، وعنــد االقتضــاء، عائالهتــم، مــن تلقــى تعويضــات كافيــة، مبــا يف 

ذلــك تكاليــف العــالج، وفقــدان األربــاح والتكاليــف األخــرى، وكذلــك الوصــول إىل خدمــات إعــادة التأهيــل. 
تفسرات منظمة العمل الدولية:

- تعريف خصائص العمل اجلري:
 تعــرف منظمــة العمــل الدوليــة، يف اتفاقيتهــا األوىل املتعلقــة هبــذا املوضــوع، )اتفاقيــة العمــل اجلــري لســنة 1930 رقــم 29 (، العمــل اجلــري 
ألغــراض القانــون الــدويل علــى النحــو التــايل: »األعمــال وخدمــات تغتصــب مــن شــخص حتــت التهديــد بــأي عقوبــة ومل يتطــوع هــذا الشــخص 
بأدائهــا مبحــض اختيــاره )املــادة 2(. ويشــر الصــك األساســي اآلخــر ملنظمــة العمــل الدوليــة يف هــذا الصــدد، أال وهــو اتفاقيــة إلغــاء العمــل اجلــري 
1957 )رقــم 105( إىل أن العمــل اجلــري ال ميكــن اســتخدامه ألغــراض التنميــة االقتصاديــة أو كوســيلة للتوجيــه السياســي أو التمييــز أو لفــرض 
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االنضبــاط علــى األيــدي العاملــة أو كعقــاب علــى املشــاركة يف إضرابــات) املــادة1(. وتوضــح هــذه االتفاقيــة بعــض األغــراض الــي ال ميكــن بتاتــاً 
فــرض العمــل اجلــري مــن أجلهــا، لكنهــا ال تغــر التعريــف األساســي يف القانــون الــدويل. ويتضمــن تعريــف منظمــة العمــل الدوليــة للعمــل اجلــري 
عنصريــن أساســين مهــا: أعمــال أو خدمــات تُفــرض حتــت التهديــد بــأي عقوبــة وال تنفــذ طوعــا. ولقــد ســاهم عمــل أجهــزة اإلشــراف يف منظمــة 
العمــل الدوليــة خــالل أكثــر مــن 75 ســنة يف توضيــح هذيــن العنصريــن. وال حتتــاج العقوبــة ألن تكــون علــى شــكل عقوبــات جنائيــة، لكنهــا قــد 
تتخــذ أيضــاً شــكل فقــدان احلقــوق أو االمتيــازات. فضــاًل عــن ذلــك، ميكــن للتهديــد بعقوبــة أن يتخــذ أشــكااًل خمتلفــة. وميكــن القــول إن أشــد 
األشــكال تطرفــاً تنطــوي علــى عنــف أو قيــود جســدية، بــل علــى هتديــدات باملــوت إزاء الضحايــا أو األقــارب. كمــا ميكــن أن تتمثــل يف أشــكال 
هتديــد أقــل ظهــوراً تكــون يف بعــض األحيــان ذات طبيعــة نفســية. وقــد مشلــت احلــاالت الــي درســتها منظمــة العمــل الدوليــة هتديــدات بإبــالغ 
الشــرطة أو ســلطات اهلجــرة عــن الضحايــا عندمــا يكــون وضــع اســتخدامهم غــر قانــوين أو الوشــاية لــدى مســي القريــة يف حالــة الفتيــات اللــوايت 
أجــرن علــى ممارســة الدعــارة يف مــدٍن نائيــٍة. وقــد تكــون عقوبــات أخــرى ذات طبيعــة ماليــة، مبــا يف ذلــك العقوبــات االقتصاديــة املرتبطــة بالديــون 
أو بعــدم دفــع األجــور أو فقــدان األجــور املرافــق بتهديــدات بالفصــل إذا رفــض العمــال القيــام بســاعات عمــل إضافيــة تتعــدى نطــاق عقدهــم 
أو نطــاق القانــون الوطــي . ويف بعــض األحيــان، يطلــب أصحــاب العمــل مــن العمــال أيضــاً تســليمهم بطاقــات اهلويــة وقــد يلجــؤون إىل التهديــد 
مبصــادرة هــذه الوثائــق بغيــة فــرض عمــل جــري عنــوة. وفيمــا يتعلــق حبريــة االختيــار، فقــد تطرقــت األجهــزة اإلشــرافية ملنظمــة العمــل الدوليــة إىل 
عــدة جوانــب منهــا: شــكل وفحــوى مســألة القبــول؛ دور القيــود اخلارجيــة أو اإلكــراه غــر املباشــر؛ وإمكانيــة الرجــوع يف القبــول املمنــوح حبريــة. 
وهنــا أيضــاً، ميكــن أن يكــون هنــاك عــدة أشــكال غامضــة لإلكــراه. ويدخــل العديــد مــن الضحايــا يف أوضــاع العمــل اجلــري يف البدايــة مبوافقتهــم، 
وإن كان ذلــك عــر االحتيــال أو اخلــداع، ال ألمــر إالّ ليكتشــفوا الحقــاً أهنــم ليســوا أحــراراً يف االنســحاب مــن عملهــم. ويتعــذر عليهــم بالتــايل 
تــرك عملهــم بســبب اإلكــراه القانــوين أو اجلســدي أو النفســي. وقــد تعتــر املوافقــة األوىل غــر ذات صلــة إذا اســتخدم التحايــل واخلــداع للحصــول 
عليهــا. -العمــل اجلــري والــرق: تعــرف منظمــة العمــل الدوليــة الــرق كأحــد أشــكال العمــل اجلــري. وهــو ينطــوي علــى ســيطرة مطلقــة لشــخٍص 
مــا علــى شــخص آخــر أو رمبــا علــى جمموعــة مــن األشــخاص مــن قبــل جمموعــٍة اجتماعيــٍة أخــرى. ولقــد مت تعريــف الــرق يف الصــك الــدويل األول 
املتعلــق هبــذا املوضــوع عــام 1926 ، بأنــه حالــة أو وضــع أي شــخٍص متــارس عليــه الســلطات املتعلقــة حبــق امللكيــة، كلهــا أو بعضهــا )املــادة 1(. 
فــأي شــخص يف حالــة الــرق ســيفرض عليــه العمــل بالطبــع، ولكــن هــذا ليــس الســمة الوحيــدة الــي تّعــرف هــذه العالقــة. ومبوجــب هــذا الصــك 
األول الــذي أعتمــد يف وقــت كان العمــل اجلــري يفــرض عنــوة علــى نطــاق واســع مــن قبــل ســلطات االســتعمار، طلــب مــن األطــراف املتعاقــدة 
»اختــاذ مجيــع التدابــر الضروريــة للحــؤول دون حتــول العمــل القســري أو عمــل الســخرة إىل ظــروٍف متاثــل ظــروف الــرق« )املــادة5(. وبعــد أربــع 
ســنوات، اعتمــدت اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم29، الــي حظــرت العمــل اجلــري بوجــه عــام مبــا يف ذلــك الــرق علــى وجــه املثــال ال احلصــر.

الحق في األمن والسلم للمرأة من خالل نصوص التشريعات الوطنية :
- مدونة الشغل :

املــادة 24: »جيــب علــى املشــغل، بصفــة عامــة، أن يتخــذ مجيــع التدابــر الالزمــة حلمايــة ســالمة األجــراء وصحتهــم، وكرامتهــم، لــدى قيامهــم 
باألشغال الي ينجزوهنا حتت إمرته، وأن يسهر على مراعاة حسن السلوك واألخالق احلميدة، وعلى استتباب اآلداب العامة داخل املقاولة«.
- املادة 153: »ال ميكن تشــغيل األجرات النوافس أثناء فرة األســابيع الســبعة املتصلة الي تلي الوضع. يســهر املشــغل على ختفيف األشــغال 

الــي تكلــف هبــا املــرأة األجــرة أثنــاء الفــرة األخــرة للحمــل، ويف الفــرة األوىل عقــب الــوالدة«.
- املــادة 281: »جيــب علــى املشــغل، أن يســهر علــى نظافــة أماكــن الشــغل، وأن حيــرص علــى أن تتوفــر فيهــا شــروط الوقايــة الصحيــة، ومتطلبــات 
الســالمة الالزمــة للحفــاظ علــى صحــة األجــراء، وخاصــة فيمــا يتعلــق بأجهــزة الوقايــة مــن احلرائــق، واإلنــارة، والتدفئــة، والتهويــة، والتخفيــض مــن 
الضجيــج، واســتعمال املــراوح، واملــاء الشــروب، وآبــار املراحيــض، وتصريــف ميــاه الفضــالت، وميــاه الغســل، واألتربــة، واألخبــرة، ومســتودعات 
مالبــس األجــراء، ومغتســالهتم، ومراقدهــم. جيــب علــى املشــغل، أن يضمــن تزويــد األوراش باملــاء الشــروب بكيفيــة عاديــة، وأن يوفــر فيهــا 

لألجــراء مســاكن نظيفــة، وظروفــا صحيــة مالئمــة«.

تحليل النصوص الوطنية من منظور المعايير الدولية :
إن العنايــة بصحــة املــرأة العاملــة فرضتهــا الضــرورة نظــرا لعاملهــا الفيزيولوجــي إال أن هــذا ال يعــي تفعيــل مبــدأ التمييــز، بــل رأفــة هبــا ، يتعــن مراعــاة 
اجلانب الصحي للمرأة يف عالقة بأماكن العمل ونوعيته املســند إليها، حبيث جيب على املشــغل أن يوفر هلا مجيع املواصفات الصحية الضرورية 
للتهوية والتدفئة وغرها من الوســائل الي تســاعدها على ممارســة العمل يف أحســن الظروف وكذا القيام بتدابر صحية لتفادي االشــتغال  داخل 
بيئــة ملوثــة وعــدم قيامهــا بأعمــال مــن شــأهنا أن تلحــق هبــا أضــرارا صحيــة نتيجــة قيامهــا مبجهــودات جســدية تفــوق قدراهتــا البدنيــة خاصــة بالنســبة 
للمــرأة احلامــل خــالل فــرة األســابيع الســبعة املتصلــة قبــل الوضــع إضافــة إىل عــدم املــس بكرامتهــا وأخالقهــا حبيــث ال يتــم اســتغالل حاجتهــا إىل 

توفــر مــورد الــرزق الوحيــد بالنســبة إليهــا أال وهــو األجــر.

توصيات إدماج المعايير الدولية في التطبيق القضائي:
- خبصــوص مــا يتعلــق بالتوصيــات واالقراحــات فالبــد مــن اإلشــارة إال أنــه يتعــن إضافــة عنصــر الســن كســبب مــن أســباب التمييــز يف املــادة 9 

حــى ال تقــع حــاالت الفصــل لســبب الســن حمــل اجتهــادات قضائيــة؛
-إعــادة النظــر يف تشــغيل األجــرة ليــال ألن هــذا ال ينســجم وقدراهتــا الصحيــة وغالبــا مــا يكــون للمــرأة دوران اثنــان االشــتغال ليــال باملقاولــة 

واالشــتغال هنــارا باملنــزل إذا كانــت هــي املســؤولة الوحيــدة عــن البيــت. 
- إضافــة وضعيــة املــرأة الــي أجهضــت قبــل حلــول أجــل وضــع محلهــا خبصــوص الرخصــة الــي تســتفيد منهــا ألهنــا غــر الرخصــة اخلاصــة باملــرأة الــي 
وضعــت بصفــة عاديــة. مــع األخــذ بعــن االعتبــار حالــة املــرأة العاملــة داخــل املنــزل عــن بعــد إذ يتعــن علــى املشــرع أن يعيــد النظــر يف اإلمكانيــة 

الــي منحهــا ملفتــش الشــغل لولــوج مســكنها كــي يقــوم باملراقبــة  إذ يصعــب أحيانــا االســتجابة هلــذا اإلجــراء.
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الفئات 
املعنية 
باحلقوق

القيم 
التعليقات العامة للهيئات التعاقدية نصوص االتفاقيات الدوليةواملفاهيم

حتليل النصوص الوطنية من منظور نصوص التشريعات الوطنيةوتفسريات منظمة العمل الدولية
املعايري الدولية

توصيات ومالحظات بشأن 
إدماج االتفاقيات الدولية يف 

التطبيق القضائي

51 حقوق اإلنسان يف جمال الشغل وتطبيقاتها يف القضاء الوطني  حقوق اإلنسان يف جمال الشغل وتطبيقاتها يف القضاء الوطني  50

الحق في 1.المرأة
الحياة

العمــل  منظمــة  اتفاقيــة   :18 رقــم  االتفاقيــة 
المهنيــة، 1925: األمــراض  بشــأن  الدوليــة 

المــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو يف منظمــة 
العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة بــأن 
تكفــل دفــع تعويضــات للعمــال الذيــن يصيبهــم 
ملــن كانــوا  أو  مهنيــة،  أمــراض  بســبب  العجــز 
العمــال بســبب  يعولوهنــم يف حالــة وفــاة هــؤالء 
الــي  العامــة  للمبــادئ  وفقــا  األمــراض،  هــذه 
يضعهــا تشــريعها الوطــي للتعويــض عــن حــوادث 

العمــل«.
العمــل  منظمــة  اتفاقيــة   :45 رقــم  االتفاقيــة 
األرض  ســطح  تحــت  العمــل  بشــأن  الدوليــة 

:1935 )المــرأة(، 
المــادة 2: »ال جيــوز اســتخدام أي امــرأة، أيــا 
كان ســنها، للعمــل حتــت ســطح األرض يف أي 

منجــم«.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية:
- المــادة 7: »تعــرف الــدول األطــراف يف هــذا 
العهــد مبــا لــكل شــخص مــن حــق يف التمتــع 
علــى  تكفــل  ومرضيــة  عادلــة  عمــل  بشــروط 

اخلصــوص: 
- ظروف عمل تكفل السالمة والصحة«.

- العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية:

التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:
التعليــق العــام رقــم 23  بشــأن احلــق يف التمتــع 

بشــروط عادلــة ومرضيــة للعمــل:
- إن منع احلوادث واألمراض املهنية هو اجلانب 
األساســي مــن احلقــوق املتعلقــة بشــروط عادلــة 
ومرضيــة للعمــل ومــن احلقــوق الوثيقــة الــواردة 
يف العهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة 
يف  احلــق  ســيما  وال  والثقافيــة،  واالجتماعيــة 
الصحــة  مــن  ممكــن  مســتوى  بأعلــى  التمتــع 
البدنيــة والعقليــة. وينبغــي للــدول األطــراف أن 
احلــوادث  مــن  للوقايــة  تعتمــد سياســة وطنيــة 
عــن  بالعمــل  املرتبطــة  الصحيــة  واإلصابــات 
طريــق تقليــل املخاطــر يف بيئــة العمــل، وضمــان 
وتنفيذهــا  صياغتهــا  يف  واســعة  مشــاركة 
وأصحــاب  العمــال  ســيما  وال  ومراجعتهــا، 

العمــل واملنظمــات املمثلــة هلــم.
- وينبغي أن تشمل السياسة الوطنية مجيع فروع 
النشــاط االقتصــادي مبــا يف ذلــك القطاعــات 
الرمسيــة وغــر الرمسيــة ومجيــع فئــات العمــال، مبــن 
فيهــم العمــال املتدربــن. وجيــب أن تأخــذ بعــن 
وصحــة  لســالمة  احملــددة  املخاطــر  االعتبــار 
وكذلــك  احلمــل،  حالــة  يف  اإلنــاث  العمــال 
مــن  اإلعاقــة، دون أي شــكل  العمــال ذوي 
أشــكال التمييــز ضــد هــؤالء العمــال. وينبغــي 
أن يكــون العمــال قادريــن علــى مراقبــة ظــروف 

العمــل دون خــوف مــن االنتقــام.
- وينبغــي أن تعــاجل السياســة الوطنيــة علــى األقــل 

مدونة الشغل:
- المــادة 24: »جيــب علــى املشــغل، بصفــة 
عامة، أن يتخذ مجيع التدابر الالزمة حلماية 
ســالمة األجــراء وصحتهــم، وكرامتهــم، لــدى 
قيامهــم باألشــغال الــي ينجزوهنــا حتــت إمرتــه، 
الســلوك  حســن  مراعــاة  علــى  يســهر  وأن 
واألخالق احلميدة، وعلى استتباب اآلداب 

العامــة داخــل املقاولــة«.
- المادة 153: »ال ميكن تشغيل األجرات 
النوافــس أثنــاء فــرة األســابيع الســبعة املتصلــة 
علــى  املشــغل  يســهر  الوضــع.  تلــي  الــي 
املــرأة  هبــا  تكلــف  الــي  األشــغال  ختفيــف 
الفــرة األخــرة للحمــل، ويف  أثنــاء  األجــرة 

الــوالدة«. عقــب  األوىل  الفــرة 
- المــادة 281: »جيــب علــى املشــغل، أن 
وأن  الشــغل،  أماكــن  نظافــة  علــى  يســهر 
حيــرص علــى أن تتوفــر فيهــا شــروط الوقايــة 
الالزمــة  الســالمة  ومتطلبــات  الصحيــة، 
وخاصــة  األجــراء،  صحــة  علــى  للحفــاظ 
احلرائــق،  مــن  الوقايــة  بأجهــزة  يتعلــق  فيمــا 
والتخفيــض  والتهويــة،  والتدفئــة،  واإلنــارة، 
واملــاء  املــراوح،  واســتعمال  الضجيــج،  مــن 
وتصريــف  املراحيــض،  وآبــار  الشــروب، 
واألتربــة،  الغســل،  وميــاه  الفضــالت،  ميــاه 
األجــراء،  مالبــس  ومســتودعات  واألخبــرة، 

ومراقدهــم. ومغتســالهتم، 
جيــب علــى املشــغل، أن يضمــن تزويــد األوراش 
باملــاء الشــروب بكيفيــة عاديــة، وأن يوفــر فيهــا 
صحيــة  وظروفــا  نظيفــة،  مســاكن  لألجــراء 

حــق اإلنســان يف احليــاة ويف ســالمة جســده 
واحــرام روحــه باعتبــاره كائنــا حيــا ال ميكــن أن 
يكــون حمــل اعتــداء علــى حياتــه وعلــى جســده 
أو حمــل جتــارب طبيــة أو علميــة بــدون رضــاه، 
اإلنســان  حلقــوق  العاملــي  فاإلعــالن  وهكــذا 
الصــادر عــن اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة 
يف1948/12/10 أقــر عنايــة خاصــة حلمايــة 
وذلــك  جســده،  ســالمة  يف  اإلنســان  حــق 
بأنــه  تقضــي  الــي  الثالثــة  املــادة  خــالل  مــن 
واألمــن  واحلريــة  احليــاة  احلــق يف  فــرد  »لــكل 
الشــخصي« كمــا أن العهــد الــدويل للحقــوق 
املدنيــة والسياســية الصــادر عــن اجلمعيــة العامــة 
محايــة  1966 كــرس  ســنة  املتحــدة  لألمــم 
جســمه  وســالمة  احليــاة  يف  وحقــه  اإلنســان 
الــي  ويتجلــى ذلــك يف املــادة السادســة منــه 
تقضــي بــأن »لــكل إنســان احلــق الطبيعــي يف 
جيــوز  احلــق وال  هــذا  القانــون  احليــاة وحيمــي 
حرمــان أي فــرد مــن حياتــه بشــكل تعســفي«.

ومن خالل استقراء االتفاقية الدولية املستدل 
هبــا ومقارنتهــا مــع املــواد املشــار إليهــا باخلانــة 
الشــغل  مدونــة  بــأن  يتبــن  هلــا،  املخصصــة 
الــي ابتــدأ العمــل هبــا منــذ 2004/06/08 
باملغــرب تشــكل قفــزة نوعيــة بالنســبة لقانــون 
الشــغل، إذ أن املشــرع حــرص علــى االعتمــاد 
إىل جانــب القانــون علــى االتفاقيــات واملواثيــق 
وهــو  عليهــا  املصــادق  الصلــة  ذات  الدوليــة 
مــا يتجلــى يف ديباجــة مدونــة الشــغل. هــذا 
ال  والــي  اجلماعيــة  االتفاقيــات  جانــب  إىل 
خيفــى علــى أحــد بــأن هــذه األخــرة ال ميكــن 
االعتــداد هبــا إال إذا تضمنــت مــا هــو أصلــح 

اإلشــارة  جيــب  اخلانــة  هلــذه  بالنســبة 
عددهــا  يفــوق  والــي  القــرارات  إىل 
30 قــرار تنصــب كلهــا حــول  مــدى 
توافــق االتفاقيــات الدوليــة املشــار إليهــا 
وأحيانــا  الشــغل  مدونــة  ومــواد  ســابقا 
بالنســبة  القضائيــة  االجتهــادات 
للحــاالت الــي ال تنطبــق عليهــا تلــك 
املــواد مــع االشــارة غلــى أن هنــاك متــة 
مــواد  بعــض  تعديــل  بشــأن  اقراحــات 
هــذا اخلصــوص ومضمــون  املدونــة يف 
إىل  تشــر  أهنــا  هــو:  القــرارات  هــذه 
احليــاة وحــق  األجــرة يف  احــرام حــق 
احــرام كرامتهــا وخصوصيتهــا مث أمنهــا 
داخــل املقاولــة وعــدم االعتــداء عليهــا 
أو اعراضهــا إىل جانــب اعتمــاد مبــدأ 
املســاواة يف األجــور وعــدم التعســف يف 
اســتعمال حــق املشــغل يف حالــة مــا إذا 
تعلق األمر برخصة الوالدة او يف حالة 
لالتفاقيــات  احــرام  وكذلــك  مرضهــا 
الدولية خبصوص اهناء العالقة الشــغلية 
وعــدم األخــذ باالســتقالة االضطراريــة 

وهــي كثــرة، ومنهــا :
*قرار 53 صادر يف 2009/01/14 

ملف
.2008/221 

إن حادثــة الشــغل الــي وقعــت لألجــرة 
حالتهــا  واقتضــت  املغــرب  خــارج 
التدخــل الســريع لعالجهــا بعــن املــكان 
املتبعــة  باملســطرة  للتقيــد  جمــال  ال 
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اجملــاالت التاليــة: تصميــم واختبــار واختيــار، 
واســتبدال وتركيب وترتيب واســتخدام وصيانة 
العمــل،  )أماكــن  للعمــل  املاديــة  العناصــر 
واآلالت  واألدوات،  وأســاليبه،  العمــل  بيئــة 
واملــواد  الكيميائيــة  املــواد  واملعــدات، وكذلــك 
أن  وينبغــي  والبيولوجيــة(.  الفيزيائيــة  وكالء 
لرصــد  أحــكام  الوطنيــة  السياســة  تتضمــن 
وتقــرر  فعالــة،  حتقيقــات  إجــراء  وإنفــاذ 
العقوبــات املناســبة يف حالــة االنتهــاكات مبــا 
يف ذلــك حــق تعليــق عمــل املؤسســات غــر 
اآلمنــة. وجيــب أن يكــون  مــن حــق العمــال 
يف  مــرض  أو  مهــي  حــادث  مــن  املتضرريــن 
االنتصــاف، مبــا يف ذلــك الوصــول إىل آليــات 
وتســوية  احملاكــم،  مثــل  املناســبة،  التظلــم 
ينبغــي  اخلصــوص،  وجــه  وعلــى  اخلالفــات. 
للــدول األطــراف أن تضمــن أن العمــال الذيــن 
يعانــون مــن وقــوع حــادث أو مــرض، وعنــد 
تعويضــات  تلقــى  مــن  عائالهتــم،  االقتضــاء، 
العــالج،  تكاليــف  ذلــك  يف  مبــا  كافيــة، 
وفقــدان األربــاح والتكاليــف األخــرى، وكذلــك 

التأهيــل. إعــادة  خدمــات  إىل  الوصــول 

مالئمــة«.
الشــغل  شــروط  بتحديــد  المتعلــق  القانــون 
والعمــال  بالعامــالت  المتعلقــة  والتشــغيل 

لمنزلييــن: ا
والعمــال  العامــالت  »تعــرض   :6 المــادة 
املنزليــون املراوحــة أعمارهــم مــا بــن 16 و 18 
ســنة وجوبــا علــى فحــص طــي كل ســتة أشــهر 
العامــالت  تشــغيل  ومينــع  املشــغل.  نفقــة  علــى 
الفقــرة  يف  إليهــم  املشــار  املنزليــن  والعمــال 
الســابقة ليــال، كمــا مينــع تشــغيلهم يف األماكــن 
املرتفعــة غــر اآلمنــة، ويف محــل األجســام الثقيلــة، 
واملــواد  واألدوات  التجهيــزات  اســتعمال  ويف 
اخلطــرة، ويف كل األشــغال الــي تشــكل خطــرا 
بينــا علــى صحتهــم أو ســالمتهم أو ســلوكهم 
خيــل  قــد  مــا  عنهــا  يرتــب  قــد  أو  األخالقــي 

العامــة.« بــاآلداب 
القانون المتعلق بمكافحة االتجار بالبشر:

املادة 1:
أو  شــخص  جتنيــد  بالبشــر  باإلجتــار  »يقصــد 
أو  إيــواؤه  أو  تنقيلــه  أو  نقلــه  أو  اســتدراجه 
بواســطة  ذلــك،  يف  الوســاطة  أو  اســتقباله 
باســتعمال  أو  باســتعماهلا  أو  بالقــوة  التهديــد 
أو  االختطــاف  أو  القســر  أشــكال  خمتلــف 
االحتيــال أو اخلــداع، أو اســتعمال الســلطة أو 
الوظيفــة أو النفــوذ أو اســتغالل حالــة الضعــف 
أو احلاجــة أو اهلشاشــة، أو بإعطــاء أو بتلقــي 
مبالــغ ماليــة أو منافــع أو مزايــا للحصــول علــى 
موافقــة شــخص لــه ســيطرة علــى شــخص آخــر 

االســتغالل.  لغــرض 

لألجــر.
ويف هــذا اخلصــوص يالحــظ أن هنــاك متــت 
الدوليــة  االتفاقيــات  مقتضيــات  بــن  مواءمــة 
املســتدل هبــا والنصــوص القانونيــة، إذ املشــرع 
حــرص دائمــا علــى ســالمة األجــراء وتأمــن 
صحتهــم ضــد األخطــار النامجــة عــن العمــل 
سواء تعلق األمر حبادثة شغل أو مرض مهي، 
الــذي جعــل املشــرع يعيــد النظــر يف  الشــيء 
القانــون املخصــص حلــوادث الشــغل، واملطلــع 
علــى مضامينــه ســيتبن لــه بــأن غايتــه مــن ذلــك 
هــي مســاعدة وتبســيط املســاطر القانونيــة كــي 
األجــرات ضحايــا  ومعهــم  األجــراء  يتمكــن 
مــن  املهنيــة  األمــراض  أو  الشــغل  حــوادث 
الســبل ويف  بأســرع  علــى حقوقهــم  احلصــول 
أقــل وقــت ممكــن وذلــك عــن طريــق الصلــح 
العمريــة  اإليــرادات  لتلقــي  تأمــن  شــركة  مــع 
الناجتــة عــن احلادثــة أو املــرض املهــي خاصــة 
أن األمــر يتعلــق بعجــز جزئــي دائــم قــد يصيــب 
شــأن  شــأنه  املشــرع  يكتــف  ومل  صحتهــم، 
النــوع  هــذا  بتخصيــص  الدوليــة  االتفاقيــات 
مــن الضحايــا بــل أنــه ونظــرا للنظــرة البعديــة 
الــي يتوفــر عليهــا فــإن كل مــن ذوي حقوقــه 
يف حالــة الوفــاة يســتفيدون هــم اآلخــرون مــن 
التعويضــات الناجتــة عــن حــوادث الشــغل أو 
املــرض املهــي وحــى األشــخاص الذيــن كانــوا 
إذ  األم،  أو  االب  فيهــم  مبــا  حتــت كفالتهــم 
حرمــان  عــدم  هــو  ذلــك  مــن  غايتــه  املشــرع 
هــؤالء مــن تعويــض ميثــل املســاعدة املاديــة الــي 

كانــوا يتلقوهنــا مــن املتوفيــة.
مــا  إىل  اإلشــارة  يتعــن  اخلصــوص  هــذا  ويف 

احلصــول  تقتضــي  والــي  لالستشــفاء 
الوطنيــة. اللجنــة  إذن  علــى 

 14 يف  صــادر   1203 عــدد  *قــرار 
.2014/661 ملــف   2015 مــاي 

أشــعة  حتــت  األجــرات  تشــغيل 
جفــاف  أجــل  مــن  احلارقــة  الشــمس 
بالصحــة  مســا  يشــكل  الفخــار  أواين 
الشــيء  لألجــرات  املهنيــة  والســالمة 
الــذي يتنــاىف ومقتضيــات املــادة 281 
الصحــة  واتفاقيــة  الشــغل  مدونــة  مــن 
والســالمة املهنيــة الصــادرة عــن املؤمتــر 
الــدويل يف يونيــو 1981 – ال جمــال 
لألجــرة-   التلقائيــة  باملغــادرة  للقــول 

نعــم. تعســفي  طــرد 
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ال يشــرط اســتعمال أي وســيلة مــن الوســائل 
املنصــوص عليهــا يف الفقــرة األوىل أعــاله لقيــام 
جرميــة االجتــار بالبشــر جتــاه األطفــال الذيــن تقــل 
ســنهم عــن مثــان عشــرة ســنة مبجــرد حتقــق قصــد 

االســتغالل.
 يشــمل االســتغالل مجيــع أشــكال االســتغالل 
الغــر  دعــارة  اســتغالل  ســيما  ال  اجلنســي، 
واالســتغالل عــن طريــق املــواد اإلباحيــة مبــا يف 
املعلومــايت.  والتواصــل  االتصــال  وســائل  ذلــك 
العمــل  طريــق  عــن  االســتغالل  أيضــا  ويشــمل 
القسري أو السخرة أو التسول أو االسرقاق أو 
املمارســات الشــبيهة بالــرق أو نــزع األعضــاء أو 
نــزع االنســجة البشــرية أو بيعهــا، أو االســتغالل 
الطبيــة  واألحبــاث  التجــارب  إجــراء  عــن طريــق 
للقيــام  شــخص  اســتغالل  أو  األحيــاء،  علــى 

املســلحة. النزاعــات  بأعمــال إجراميــة أو يف 
-ال يتحقــق هــذا االســتغالل إال إذا ترتــب عنــه 
ســلب إرادة الشــخص وحرمانــه مــن حريــة تغيــر 
وضعــه وإهــدار كرامتــه اإلنســانية، بــأي وســيلة 

كانــت ولــو تلقــى مقابــال أو أجــرا عــن ذلــك.
يقصــد بالســخرة يف مفهــوم هــذا القانــون مجيــع 
األعمــال أو اخلدمــات الــي تفــرض قســرا علــى 
أي شــخص حتت التهديد، والي ال يكون هذا 
الشــخص قــد تطــوع ألدائهــا مبحــض اختيــاره. 
وال يدخل يف مفهوم السخرة األعمال املفروضة 
ألداء خدمــة عســكرية إلزاميــة، أو نتيجــة إدانــة 
قضائيــة، أو أي عمــل أو خدمــة أخــرى تفــرض 

يف حالــة الطــوارئ.«

قــام بــه املشــرع مــن متتيــع هــذه الفئــات وكــذا 
قــد  تأمينــات  مــن  الشــغل  حــوادث  ضحايــا 
يتلقوهنــا مــن اجلهــة املؤمنــة أو بعــض الصناديــق 
يســمى  مــا  إىل  ترمــي كلهــا  متعــددة  وهــي 
ســبيل  علــى  وأعطــي  االجتماعــي  بالتضامــن 
املثــال صنــدوق الضمــان مث صنــدوق الضمــان 
رواتــب  ملنــح  اجلماعــي  والنظــام  االجتماعــي 
االحتياطيــة  األنظمــة  مــن  وجمموعــة  التقاعــد 
االجتماعيــة. هــذا إىل جانــب حــت املشــرع 
وحســب املواد املشــار اليها باخلانة أعاله على 
احلفــاظ علــى صحــة وســالمة األجــراء مــن كل 
خطــر ميكــن أن حيــدق هبــم مبناســبة العمــل إمــا 
مباشــرة كمــا هــو الشــأن حلــوادث الشــغل الــي 
تظهــر مــن الوهلــة األوىل أو مــرض مهــي لــن 
تظهــر معاملــه إال بعــد مضــي مــدة مــن الزمــن. 
وهلــذا فــإن املشــرع تــدارك ذلــك وأعــاد النظــر 
يف مــدة التقــادم حــى ال حيــرم ضحايــا حــوادث 
الشــغل مــن إقامــة دعــاوى للمطالبــة باإليــراد. 
ويعتــر ذلــك مــن مســتجدات قانــون حــوادث 
الــي  وللتكنولوجيــا  للعوملــة  ومســايرته  الشــغل 
غــزت العــامل بإســره ومل تفتــه فرصــة االســتفادة 
أضــاف  بــأن  اإلجيــايب  اجلانــب  خاصــة  منهــا 
إىل جانــب األمــراض املهنيــة املنصــوص عليهــا 
منــذ ســنة 1943 األمــراض املعنويــة وهــذا إن 
دل علــى شــيء فإنــه يــدل علــى فطنــة املشــرع 
املغــريب ملــا أحدثتــه الوســائل التكنولوجيــة مــن 
بالنســبة لألجــراء إذا مــا تعلــق األمــر  إرهــاق 
باســتعمال احلاســوب بصفــة مســتمرة وأصبــح 
للضحيــة احلــق يف حالــة ثبــوت العالقــة الســببية 
بــن العمــل الــذي يزاولــه بواســطة احلاســوب 
بــه بواســطة شــهادة  الــذي أمل  اآليل واملــرض 
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طبيــة أن يســتفيد مــن التعويــض. وحرصــا مــن 
االجــراء  ســالمة  علــى  احلفــاظ  علــى  املشــرع 
نــص فــي المدونــة علــى  مــرة أخــرى فإنــه 
عــدة ضوابــط للعمــل يتعيــن علــى المشــغل 

احترامهــا تحــت طائلــة غرامــات ماليــة.
مــن  العديــد  المجــال  هــذا  فــي  وللقضــاء 
القــرارات ســيتم اإلشــارة إليهــا فيمــا بعــد.



1. حقوق املرأة1. حقوق املرأة

الفئات 
املعنية 
باحلقوق

القيم 
التعليقات العامة للهيئات التعاقدية نصوص االتفاقيات الدوليةواملفاهيم

حتليل النصوص الوطنية من منظور نصوص التشريعات الوطنيةوتفسريات منظمة العمل الدولية
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إدماج االتفاقيات الدولية يف 

التطبيق القضائي
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الحق في 1.المرأة
الكرامة

العمــل  منظمــة  29:اتفاقيــة  رقــم  االتفاقيــة 
:1930 الجبــري،  العمــل  بشــأن  الدوليــة 
المــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو يف منظمــة 
االتفاقيــة  هــذه  علــى  تصــدق  الدوليــة  العمــل 
حبظــر اســتخدام العمــل اجلــري أو االلزامــي بــكل 

أشــكاله حظــرا تامــا يف أقــرب وقــت ممكــن«.
المــادة 2: »يف مفهــوم هــذه االتفاقيــة، يقصــد 
بتعبــر »العمــل اجلــري أو االلزامــي« كل أعمــال 
حتــت  شــخص  أي  مــن  تغتصــب  خدمــات  أو 
التهديــد بــأي عقوبــة ومل يتطــوع هــذا الشــخص 

بأدائهــا مبحــض اختيــاره«.
االتفاقيــة رقــم 105: اتفاقيــة منظمــة العمــل 
الدوليــة بشــأن إلغــاء العمــل الجبري، 1957:

المــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو يف منظمــة 
العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة حبظــر 
أي شــكل مــن أشــكال العمــل اجلــري أو العمــل 

القســري وبعــدم اللجــوء إليــه.
أو  السياســي  التوجيــه  أو  لإلكــراه  أ ( كوســيلة 
كعقــاب علــى اعتنــاق آراء سياســية أو آراء 
أو  السياســي  النظــام  مــع  مذهبيــا  تتعــارض 
االقتصــادي أو االجتماعــي القائــم أو علــى 

اآلراء؛ هبــذه  التصريــح 
أو  العاملــة  األيــدي  حلشــد  كأســلوب  ب ( 
االقتصاديــة؛ التنميــة  ألغــراض  الســتخدامها 
األيــدي  علــى  االنضبــاط  لفــرض  ج( كوســيلة 

العاملــة؛
د( كعقاب على املشاركة يف اضرابات؛

تفسيرات منظمة العمل الدولية:
- تعريف خصائص العمل الجبري:

تعــرف منظمــة العمــل الدوليــة، يف اتفاقيتهــا األوىل 
املتعلقــة هبــذا املوضــوع،) اتفاقيــة العمــل اجلــري 
لســنة 1930 رقــم 29 (، العمــل اجلــري بأنــه: 
األعمــال وخدمــات تغتصــب مــن شــخص حتــت 
التهديــد بــأي عقوبــة ومل يتطــوع هــذا الشــخص 
بأدائها مبحض اختياره )املادة 2(. ويشر الصك 
األساســي اآلخــر ملنظمــة العمــل الدوليــة يف هــذا 
اجلــري  العمــل  إلغــاء  اتفاقيــة  وهــو  أال  الصــدد، 
1957 )رقــم 105(   إىل أن العمــل اجلــري ال 
ميكــن اســتخدامه ألغــراض التنميــة االقتصاديــة أو 
كوســيلة للتوجيــه السياســي أو التمييــز أو لفــرض 
االنضبــاط علــى األيــدي العاملــة أو كعقــاب علــى 
هــذه  وتوضــح  إضرابات)املــادة1(.  يف  املشــاركة 
بتاتــاً  ميكــن  ال  الــي  األغــراض  بعــض  االتفاقيــة 
فــرض العمــل اجلــري مــن أجلهــا، لكنهــا ال تغــر 

التعريــف األساســي يف القانــون الــدويل.
ويتضمــن تعريــف منظمــة العمــل الدوليــة للعمــل 
أو  أعمــال  مهــا:   أساســين  عنصريــن  اجلــري 
خدمــات تُفــرض حتــت التهديــد بــأي عقوبــة وال 
تنفــذ طوعــا. ولقــد ســاهم عمــل أجهــزة اإلشــراف 
يف منظمــة العمــل الدوليــة خــالل أكثــر مــن 75 
حتتــاج  وال  العنصريــن.  هذيــن  توضيــح  يف  ســنة 
العقوبــة ألن تكــون علــى شــكل عقوبــات جنائيــة، 
لكنهــا قــد تتخــذ أيضــاً شــكل فقــدان احلقــوق أو 
للتهديــد  ذلــك، ميكــن  عــن  االمتيــازات. فضــاًل 
بعقوبــة أن يتخــذ أشــكااًل خمتلفــة. وميكــن القــول 
عنــف  علــى  تنطــوي  تطرفــاً  األشــكال  أشــد  إن 
باملــوت  علــى هتديــدات  بــل  قيــود جســدية،  أو 

مدونة الشغل:
- المــادة 10: » مينــع تســخر األجــراء ألداء 

الشــغل قهــرا أو جــرا«.
- المــادة 24: »جيــب علــى املشــغل، بصفــة 
عامة، أن يتخذ مجيع التدابر الالزمة حلماية 
ســالمة األجــراء وصحتهــم، وكرامتهــم، لــدى 
قيامهــم باألشــغال الــي ينجزوهنــا حتــت إمرتــه، 
الســلوك  حســن  مراعــاة  علــى  يســهر  وأن 
واألخالق احلميدة، وعلى استتباب اآلداب 

العامــة داخــل املقاولــة«.
- المادة 181: »مينع تشغيل األحداث دون 
الثامنــة عشــرة، والنســاء واألجــراء املعاقــن يف 
األشــغال الــي تشــكل خماطــر بالغــة عليهــم، 
أو تفــوق طاقتهــم، أو قــد يرتــب عنهــا مــا قــد 

خيــل بــاآلداب العامــة«.
الشــغل  شــروط  بتحديــد  المتعلــق  القانــون 
والعمــال  بالعامــالت  المتعلقــة  والتشــغيل 

لمنزلييــن: ا
العامــل  أو  العاملــة  تســخر  »مينــع   :7 املــادة 

جــرا«. أو  قهــرا  الشــغل  ألداء  املنــزيل 
املــادة 12: »جيــب علــى املشــغل بصفــة عامــة 
أن يتخــذ مجيــع التدابــر الالزمــة حلمايــة ســالمة 
وصحتهــم  املنزليــن  العمــال  أو  العامــالت 
وكرامتهــم عنــد قيامهــم باألشــغال الــي ينجزوهنــا 

إمرتــه«. حتــت 
القانون المتعلق بمكافحة االتجار بالبشر:

المادة 1:
أو  شــخص  جتنيــد  بالبشــر  باالجتــار  »يقصــد 

تعتــر الكرامــة مــن أهــم احلقــوق الــي تقتضيهــا 
آدمية اإلنســان وحقه يف حياة كرمية آمنة ألن 
اهلل ســبحانه وتعــاىل هــو الــذي كرمــه وأحــاط 
هــذا احلــق بالعديــد مــن الضوابــط والقيــم الــي 
فيــه  ومتحــاب  مراحــم  راق  جملتمــع  تؤســس 
احــرام  مــع  ومسعتــه  اإلنســان  تصــان كرامــة 
خصوصيتــه وحرمــة مســكنه ألنــه املــكان الــذي 
يأمــن الفــرد فيــه علــى نفســه وموضــع أســراره 
علــى  احلــرص  أشــد  حيــرص  الــي  الشــخصية 
اإلنســان  العاملــي حلقــوق  واإلعــالن  كتماهنــا 
قــرر  إذ  منــه  املــادة 12  يف  ذلــك  إىل  أشــار 
أنــه ال جيــوز تعريــض أحــد لتدخــل تعســفي يف 
حياته اخلاصة أو يف شــؤون أســرته أو مســكنه 
أو مراســالته ولكل شــخص حق يف أن حيميه 

القانــون مــن مثــل ذلــك التدخــل.
واهتــم املشــرع املغــريب بفئــة األجــراء وخاصــة 
األجــرات ملــا ميكــن أن تعرفــه هــذه الفئــة مــن 
اجملتمــع مــن اضطهــاد وقهــر وهلــذا أفــرز هلــن 
حيزا مهما يف مدونة الشغل من أجل ضمان 
كرامتهــن و محايتهــن وعــدم املســاس حبقوقهــن 
واجلســدية  الصحيــة  باجلوانــب  اهتــم  حيــث 
هبــا  املســاس  عــدم  علــى  احلــرص  مــع  للمــرأة 
واعتــر أن أي اضــرار هبمــا مــن شــأنه أن حيمــل 
املســؤولية املتســببة يف التعويــض ومبــا أن العمــل 
عــرف عــدة تغيــرات تتجلــى يف طــرق جديــدة 
كالعمــل عــن بعــد أو حتســن أدوات العمــل 
بتجهيزهــا بطــرق تكنولوجيــة حديثــة   كآالت 
احلاســوب والكامــرا و اهلواتــف النقالــة ذات 
جــودة عاليــة إذ أصبــح بإمــكان املشــغل اعــادة 
النظــر يف هيكلــة املقاولــة بوســائل تكنولوجيــة 

*قرار 196 صادر يف 2014/02/13 
ملف 2013/607.

منــع األجــر مــن التدخــن مبقــر العمــل 
يشــكل  باألجــرات  اإلضــرار  لعــدم 
–طــرد  املشــغل  لتعليمــات  خمالفــة 

نعــم. لألجــر-  مشــروع 
*قرار 597 صادر يف 2016/03/29 

ملف 2015/264.
بأمثنــة  الســفر  تذكــرة  األجــرة  منــح 
تفضيليــة وحرماهنــا منهــا بعــد املغــادرة 
الطوعيــة رغــم أن الدوريــة املعتمــد عليها 
داخــل املقاولــة متنــح هلــا حــق االســتفادة 
منهــا رغــم مغادرهتــا للعمــل –مطالبــة 

بالتعويض-نعــم. األجــرة 
يف  صــادر   2656 قــرار   *
ملــف   2015/12/30

.2 0 1 4 /6 0 7
العمــل  أدوات  مــن  األجــرة  حرمــان 
االســتقالة  جيعــل  كاحلاســوب 
مــا  علــى  توفرهــا  لعــدم  االضطراريــة  
تعســفي  –طــرد  العمــل  مــن  ميكنهــا 

- نعــم
* قرار 160 صادر يف 2015/11/26  

ملف 2014/563 .
اســم  حتمــل  لــوزرة  األجــرة  ارتــداء 
الشــركة وتعمــل كمنظفــة باحملكمــة بنــاء 
علــى حمضــر معاينــة –العالقــة الشــغلية 
منظفــة  تشــغيل  ميكــن  ال  إذ  ثابتــة- 



1. حقوق املرأة1. حقوق املرأة

الفئات 
املعنية 
باحلقوق

القيم 
التعليقات العامة للهيئات التعاقدية نصوص االتفاقيات الدوليةواملفاهيم

حتليل النصوص الوطنية من منظور نصوص التشريعات الوطنيةوتفسريات منظمة العمل الدولية
املعايري الدولية

توصيات ومالحظات بشأن 
إدماج االتفاقيات الدولية يف 

التطبيق القضائي

61 حقوق اإلنسان يف جمال الشغل وتطبيقاتها يف القضاء الوطني  حقوق اإلنسان يف جمال الشغل وتطبيقاتها يف القضاء الوطني  60

ه( كوســيلة للتمييــز العنصــري أو االجتماعــي أو 
الوطــي أو الديــي«.

المــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو يف منظمــة 
العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة باختــاذ 
والكامــل  الفــوري  االلغــاء  لكفالــة  فعالــة  تدابــر 
للعمــل اجلــري أو العمــل القســري علــى النحــو 

احملــدد يف املــادة 1 مــن هــذه االتفاقيــة«.
االتجــار  ومعاقبــة  وقمــع  منــع  بروتوكــول 
واألطفــال،  النســاء  وبخاصــة  باألشــخاص، 
المكمــل التفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة 

الوطنيــة: عبــر  المنظمــة  الجريمــة 
المادة3: »ألغراض هذا الروتوكول:

أ( يقصــد بتعبــر »االجتــار باألشــخاص« جتنيــد 
أشــخاص أو نقلهــم أو تنقيلهــم أو إيواؤهــم 
أو  بالقــوة  التهديــد  بواســطة  اســتقباهلم  أو 
اســتعماهلا أو غــر ذلــك مــن أشــكال القســر 
اخلــداع  أو  االحتيــال  أو  االختطــاف  أو 
حالــة  اســتغالل  أو  الســلطة  اســتغالل  أو 
استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية 
أو مزايا لنيل موافقة شــخص له ســيطرة على 
شــخص آخــر لغــرض االســتغالل. ويشــمل 
دعــارة  اســتغالل  أدىن،  االســتغالل، كحــد 
الغــر أو ســائر أشــكال االســتغالل اجلنســي، 
أو الســخرة أو اخلدمــة قســرا، أو االســرقاق 
أو املمارســات الشــبيهة بالرق، أو االســتعباد 

أو نــزع األعضــاء«.

أن  ميكــن  األقــارب. كمــا  أو  الضحايــا  إزاء 
تتمثــل يف أشــكال هتديــد أقــل ظهــوراً تكــون يف 
بعــض األحيــان ذات طبيعــة نفســية. وقــد مشلــت 
الدوليــة  العمــل  منظمــة  درســتها  الــي  احلــاالت 
بإبــالغ الشــرطة أو ســلطات اهلجــرة  هتديــدات 
عــن الضحايــا عندمــا يكــون وضــع اســتخدامهم 
غر قانوين أو الوشاية لدى مسي القرية يف حالة 
الفتيــات اللــوايت أجــرن علــى ممارســة الدعــارة يف 
مــدٍن نائيــٍة. وقــد تكــون عقوبــات أخــرى ذات 
طبيعــة ماليــة، مبــا يف ذلــك العقوبــات االقتصاديــة 
املرتبطــة بالديــون أو بعــدم دفــع األجــور أو فقــدان 
األجــور املرافــق بتهديــدات بالفصــل إذا رفــض 
العمــال القيــام بســاعات عمــل إضافيــة تتعــدى 
نطــاق عقدهــم أو نطــاق القانــون الوطــي . ويف 
مــن  العمــل  بعــض األحيــان، يطلــب أصحــاب 
وقــد  اهلويــة  بطاقــات  تســليمهم  أيضــاً  العمــال 
يلجــؤون إىل التهديــد مبصــادرة هــذه الوثائــق بغيــة 

فــرض عمــل جــري عنــوة.
تطرقــت  فقــد  االختيــار،  حبريــة  يتعلــق  وفيمــا 
إىل  الدوليــة  العمــل  ملنظمــة  اإلشــرافية  األجهــزة 
مســألة  وفحــوى  شــكل  منهــا:  جوانــب  عــدة 
غــر  اإلكــراه  أو  اخلارجيــة  القيــود  دور  القبــول؛ 
املمنــوح  القبــول  يف  الرجــوع  وإمكانيــة  املباشــر؛ 
حبريــة. وهنــا أيضــاً، ميكــن أن يكــون هنــاك عــدة 
أشــكال غامضــة لإلكــراه. ويدخــل العديــد مــن 
البدايــة  العمــل اجلــري يف  الضحايــا يف أوضــاع 
أو  االحتيــال  عــر  ذلــك  وإن كان  مبوافقتهــم، 
أهنــم  الحقــاً  ليكتشــفوا  إالّ  ألمــر  ال  اخلــداع، 
عملهــم.  مــن  االنســحاب  يف  أحــراراً  ليســوا 
بســبب  عملهــم  تــرك  بالتــايل  عليهــم  ويتعــذر 

أو  إيــواؤه  أو  تنقيلــه  أو  نقلــه  أو  اســتدراجه 
بواســطة  ذلــك،  يف  الوســاطة  أو  اســتقباله 
باســتعمال  أو  باســتعماهلا  أو  بالقــوة  التهديــد 
أو  االختطــاف  أو  القســر  أشــكال  خمتلــف 
االحتيــال أو اخلــداع، أو اســتعمال الســلطة أو 
الوظيفــة أو النفــوذ أو اســتغالل حالــة الضعــف 
أو احلاجــة أو اهلشاشــة، أو بإعطــاء أو بتلقــي 
مبالــغ ماليــة أو منافــع أو مزايــا للحصــول علــى 
موافقــة شــخص لــه ســيطرة علــى شــخص آخــر 

االســتغالل.  لغــرض 
 ال يشــرط اســتعمال أي وســيلة مــن الوســائل 
املنصــوص عليهــا يف الفقــرة األوىل أعــاله لقيــام 
جرميــة االجتــار بالبشــر جتــاه األطفــال الذيــن تقــل 
ســنهم عــن مثــان عشــرة ســنة مبجــرد حتقــق قصــد 

االســتغالل.
- يشــمل االســتغالل مجيع أشــكال االســتغالل 
الغــر  دعــارة  اســتغالل  ســيما  ال  اجلنســي، 
واالســتغالل عــن طريــق املــواد اإلباحيــة مبــا يف 
املعلومــايت.  والتواصــل  االتصــال  وســائل  ذلــك 
العمــل  طريــق  عــن  االســتغالل  أيضــا  ويشــمل 
القسري أو السخرة أو التسول أو االسرقاق أو 
املمارســات الشــبيهة بالــرق أو نــزع األعضــاء أو 
نــزع االنســجة البشــرية أو بيعهــا، أو االســتغالل 
الطبيــة  واألحبــاث  التجــارب  إجــراء  عــن طريــق 
للقيــام  شــخص  اســتغالل  أو  األحيــاء،  علــى 

بأعمــال إجراميــة أو يف النزاعــات املســلحة.
ال يتحقــق هــذا االســتغالل إال إذا ترتــب عنــه 
ســلب إرادة الشــخص وحرمانــه مــن حريــة تغيــر 
وضعــه وإهــدار كرامتــه اإلنســانية، بــأي وســيلة 
كانــت ولــو تلقــى مقابــال أو أجــرا عــن ذلــك.

علــى مســتوى عــايل الشــيء الــدي قــد يســبب 
هلــا أضــرار ماديــة أو معنويــة كمــا لــو تعرضــت 
حلادتــة شــغل أو مــرض مهــي مبناســبة عمــل 
ممــا يوجــب علــى املشــغل اجيــاد وســائل للتأمــن 
عــن األضــرار الــي قــد حتصــل هلــا اتنــاء العمــل 
كمــا يتوجــب علــى املشــغل عــدم مضايقتهــا 
اجبارهــا  قصــد  الضغــط  لوســائل  باســتعماله 
علــى القيــام بأعمــال تتنــاىف واالخــالق احلميــدة 
داخــل املقاولــة الــي يســتلزم توفرهــا الســتتباب 
األمــن و الطمأنينــة جلميــع األجــرات، إذ أن 
املشــغل ان كانــت لــه ســلطة التنظيميــة داخــل 
مقاولتــه فــإن دلــك مقــرون بعــدم التعســف يف 
اســتعمال حقــه وهــذا مــا جعــل املشــرع يعطــي 
الصالحيــة للقضــاء كــي ينظــر يف القضايــا الــي 
تعــرض عليــه مــن طــرف  أألجــراء للنظــر يف 
حقهــم  يف  املتخــذ  القــرار   مشــروعية  مــدى 
حبيــث ادا تعلــق األمــر باختــاذ عقوبــة تأديبيــة 
كالتوبيــخ أو النقــل أو التوقيــف وتبــن للقاضــي 
بــأن القــرار املتخــذ مــن طــرف املشــغل يف غــر 
حملــه  غــر حملــه وأنــه مشــوب بالتعســف يقضــي 
ببطــالن القــرار املتخــذ والتشــطيب عليــه مــن 
ســجل األجــر باملقاولــة وكــذا  لــو تعلــق األمــر 
بالفصــل النهائــي فــان هنــاك اجــراءات مســطرية 
يتعــن ســلوكها مــن طــرف املشــغل قبــل اقدامــه 
علــى دلــك وهــي تلــك املنصــوص عليهــا باملــواد 

62 اىل غايــة 62 مــن مدونــة الشــغل .
مــن  األجــرة  للمــرأة  املدونــة ومحايــة  ان  كمــا 
مــن  أو  مــن طــرف مشــغلها  االعتــداء عليهــا 
طــرف أحــد األجــراء نــص صراحــة علــى اعتبــار 
التحــرش اجلنســي كســبب مــن األســباب املــررة 

خــارج إطــار االتفاقيــة املرمــة بــن وزارة 
واملشــغل. العــدل 

يف  صــادر   1828 *قــرار 
.561 ملــف   2015/09/30
مؤهالهتــا  حســب  األجــرة  تشــغيل 
ال  األزيــاء  تصميــم  يف  املهنيــة كتقنيــة 
ميكــن تغيرهــا منهــا إىل تقنيــة املناهــج 
يف املالبــس اجلاهــزة –طــرد تعســفي- 

نعــم.
* قرار 719 صادر يف 2014/05/29 

ملف 2014/465
نقــل األجــرة مــن مدينــة إىل أخــرى دون 
رضاهــا ودون التنصيــص عليهــا ضمــن 
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اإلكــراه القانــوين أو اجلســدي أو النفســي. وقــد 
تعتــر املوافقــة األوىل غــر ذات صلــة إذا اســتخدم 

عليهــا. للحصــول  واخلــداع  التحايــل 
- العمل الجبري والرق:

تعتــر منظمــة العمــل الدوليــة الــرق كأحــد أشــكال 
العمــل اجلــري. وهــو ينطــوي علــى ســيطرة مطلقــة 
لشــخٍص مــا علــى شــخص آخــر أو رمبــا علــى 
جمموعــٍة  قبــل  مــن  األشــخاص  مــن  جمموعــة 
اجتماعيــٍة أخــرى. وقــد مت تعريــف الــرق يف الصــك 
الــدويل األول املتعلــق هبــذا املوضــوع عــام 1926، 
عليــه  متــارس  أو وضــع أي شــخٍص  بأنــه حالــة 
الســلطات املتعلقــة حبــق امللكيــة، كلهــا أو بعضهــا 
)املادة 1(. فأي شخص يف حالة الرق سيفرض 
عليــه العمــل بالطبــع، ولكــن هــذا ليــس الســمة 
الوحيــدة الــي تّعــرف هــذه العالقــة. ومبوجــب هــذا 
الصــك األول الــذي اعتمــد يف وقــت كان العمــل 
مــن  واســع  نطــاق  علــى  عنــوة  يفــرض  اجلــري 
قبــل ســلطات االســتعمار، طلــب مــن األطــراف 
املتعاقــدة »اختــاذ مجيــع التدابــر الضروريــة للحــؤول 
دون حتول العمل القســري أو  عمل الســخرة إىل 
ظــروٍف متاثــل ظــروف الــرق« )املــادة5(.  وبعــد 
أربــع ســنوات، اعتمــدت اتفاقيــة منظمــة العمــل 
اجلــري  العمــل  حظــرت  الــي  رقــم29،  الدوليــة 
بوجــه عــام مبــا يف ذلــك الــرق علــى وجــه املثــال 

ال احلصــر.

يقصــد بالســخرة يف مفهــوم هــذا القانــون »مجيــع 
األعمــال أو اخلدمــات الــي تفــرض قســرا علــى 
أي شــخص حتت التهديد، والي ال يكون هذا 
الشــخص قــد تطــوع ألدائهــا مبحــض اختيــاره. 
وال يدخل يف مفهوم السخرة األعمال املفروضة 
ألداء خدمــة عســكرية إلزاميــة، أو نتيجــة إدانــة 
قضائيــة، أو أي عمــل أو خدمــة أخــرى تفــرض 

يف حالــة الطــوارئ.«

يتعلــق  األمــر  ألن  للعمــل  األجــرة  ملغــادرة 
خبطــأ جســيم ارتكــب مــن خــالل األطــراف 
إىل  األمــر  يتطــور  وقــد  أعــاله  اليهــا  املشــار 
حتريضهــا علــى الفســاد مقابــل حصوهلــا علــى 
الــدي  الشــيء  األجــور  الزيــادة يف  أو  الرقيــة 
تنعــدم معــه األخــالق وكان للقضــاء الســبق يف 
إصــدار قــرارات عديــدة تعتــر كل مــن التحــرش 
اجلنســي أو التحريــض علــى الفســاد أخطــاء 
ترقــى إىل مرتبــة اخلطــأ اجلســيم املرتكــب مــن 
ويكــون  األجــراء  بعــض  أو  املشــغل  طــرف 

التعويــض. لألجــرة احلــق يف 
االتفاقيــات  مــع  الوطنيــة  النصــوص  ومبقارنــة 
الدوليــة املقابلــة هلــا يتبــن بــكل وضــوح مــدى 
مالءمتهــا ســواء تعلــق األمــر حبمايــة األجــرة 
جســديا وســالمة صحتهــا مــن األضــرار الناجتــة 
عــن اآللــة مــع ضمــان تفعيــل مبــدأ األخــالق 

احلميــدة داخــل املقاولــة     
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اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز الحرية1.المرأة
ضــد المــرأة

المادة 11: 
»تتخــذ الــدول األطــراف مجيــع التدابــر املناســبة 
للقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة يف ميــدان العمــل 
لكــي تكفــل هلــا، علــى أســاس املســاواة بــن الرجــل 

واملــرأة، نفــس احلقــوق وال ســيما:
العمــل،  ونــوع  املهنــة  اختيــار  احلــق يف حريــة   -
واحلــق يف الرقيــة واألمــن علــى العمــل ويف مجيــع 

مزايــا وشــروط اخلدمــة«.
ــة  العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصادي

واالجتماعيــة والثقافيــة:
المادة 6

»تعــرف الــدول األطــراف يف هــذا العهــد باحلــق 
يف العمــل، الــذي يشــمل مــا لــكل شــخص مــن 
حــق يف أن تتــاح لــه إمكانيــة كســب رزقــه بعمــل 
خيتاره أو يقبله حبرية، وتقوم باختاذ تدابر مناسبة 

لصــون هــذا احلــق«.
العمــل  منظمــة  اتفاقيــة   :98 رقــم  االتفاقيــة 
والمفاوضــة  التنظيــم  حــق  بشــأن  الدوليــة 

:1949 عيــة، لجما ا
املادة 2: 

أصحــاب  ومنظمــات  العمــال  منظمــات  تتمتــع 
العمــل حبمايــة كافيــة مــن أي أعمــال تنطــوي علــى 
تدخــل مــن قبــل بعضهــا إزاء األخــرى فيمــا يتعلــق 
إدارهتــا، ســواء بصــورة  أو  أو تســيرها  بتكوينهــا 

مباشــرة أو مــن خــالل وكالئهــا أو أعضاءهــا.

ــة  العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصادي
واالجتماعيــة والثقافيــة:

التعليق العام رقم 18 »الحق في العمل«:
يف  مكفــول  هــو  العمــل، كمــا  يف  احلــق  يؤكــد 
االقتصاديــة  باحلقــوق  اخلــاص  الــدويل  العهــد 
األطــراف  الــدول  التــزام  والثقافيــة،  واالجتماعيــة 
بضمــان حــق األفــراد يف اختيــار أو قبــول العمــل 
حبريــة، مبــا يشــمل حقهــم يف أالَّ حيرمــوا مــن العمــل 
احــرام  أن  علــى  التعريــف  هــذا  ويشــدد  ظلمــاً. 
املــرء ومراعــاة كرامتــه يتجليــان مــن خــالل احلريــة 
الــي يتمتــع هبــا يف اختيــار العمــل، وهــو يركــز يف 
الوقــت نفســه علــى أمهيــة العمــل لتحقيــق النمــو 
االجتماعــي  االندمــاج  عــن  فضــاًل  الشــخصي 
العمــل  منظمــة  اتفاقيــة  وتنــص  واالقتصــادي. 
سياســة  بشــأن   )1964(122 رقــم  الدوليــة 
العمالــة علــى »العمالــة الكاملــة املنتجــة املختــارة 
مــن  األطــراف  للــدول  مــا  بــن  وتربــط  حبريــة«، 
العمالــة  املؤاتيــة لتحقيــق  الشــروط  واجــب إجيــاد 
الكاملة وما هلا من واجب ضمان زوال السخرة. 
بيــد أن التمتــع التــام حبــق اختيــار العمــل أو قبولــه 
حبريــة مــا زال أمــاًل بعيــد املنــال بالنســبة إىل ماليــن 
النــاس يف مجيــع أرجــاء العــامل. وتعــرف اللجنــة 
بوجــود عقبــات هيكليــة وعقبــات أخــرى نامجــة 
عــن عوامــل دوليــة ال تتحكــم هبــا الــدول وتعــوق 
إمكانيــة التمتــع مبــا ورد يف املــادة 6 متتعــاً كامــاًل 

يف الكثــر مــن الــدول األطــراف.
فــي  الحــق  بشــأن   23 رقــم  العــام  التعليــق 

للعمــل: ومرضيــة  عادلــة  بشــروط  التمتــع 
-مــن العناصــر اهلامــة للحــق يف العمــل املنصــوص 

مدونة الشغل:
المادة 9

املتعلقــة  واحلقــوق  باحلريــات  مــس  مينــع كل 
باملمارســة النقابيــة داخــل املقاولــة وفــق القوانــن 
مينــع كل  العمــل كمــا  هبــا  اجلــاري  واألنظمــة 
مــس حبريــة العمــل بالنســبة للمشــغل ولألجــراء 

للمقاولــة. املنتمــن 
المادة 345

حيــدد األجــر حبريــة، باتفــاق الطرفــن مباشــرة، 
أو مبقتضــى اتفاقيــة شــغل مجاعيــة، مــع مراعــاة 
األحكام القانونية املتعلقة باحلد األدىن القانوين 

لألجــر
المادة 478

مينــع أيضــا علــى وكاالت التشــغيل اخلصوصيــة 
التمييــز مــن منطلــق االنتقــاء الرامــي إىل احلرمــان 

مــن احلريــة النقابيــة أو املفاوضــة اجلماعيــة.
- المــادة 10: » مينــع تســخر األجــراء ألداء 

الشــغل قهــرا أو جــرا«.

يعــد احلــق يف احلريــة بالنســبة لإلنســان حقــا 
أساســيا وضروريــا ال ميكــن االســتغناء عنــه ألن 
بــه يتميــز اإلنســان عــن ســائر الكائنــات لفعــل 
ما يرغب فيه شريطة عدم جتاوز حرية اآلخر، 
اآلليــات  أغلبيــة  فــإن  اخلصــوص  هــذا  ويف 
القانونيــة الدوليــة ســعت إىل محايتهــا بشــكل 
مســتفيض، فالعمــل يشــكل مكانــة كبــرة يف 
الوحيــد  املصــدر  الفــرد واجلماعــة وهــو  حيــاة 
والتقــدم  الرخــاء  يتحقــق  بــه  اإلنســان  لعيــش 
والتميــز لــكل بلــد، فــإن طبيعتــه قــد ختتلــف 
إمــا أن تشــكل عمــال مســتقال أو تابعــا خيضــع 
يف أساســه القانــوين لعنصــر الرقابــة واإلشــراف 
العمــل  املــؤدى  الطــرف  لــدن  مــن  والتوجيــه 
تكــون  األجــرة  أن  أي  املشــغل  أي  لفائدتــه 
ملزمــة باحــرام أوامــر وتعليمــات مشــغلها إال 
أنــه أمــام انعــدام التكافــؤ بــن طــريف العالقــة 
لآلخــر  منهمــا  واحــد  وحاجــة كل  الشــغلية 
كان البــد للمشــرع أن يتدخــل شــأنه شــأن 
أبــان  ممــا  األخــرى،  التشــريعات  مــن  العديــد 
عرفــه  مــا  خــالل  مــن  ملحــوظ  تطــور  عــن 
العــامل خــالل الثــورة الصناعيــة ومــا واكبهــا مــن 
مبــادئ احلريــة االقتصاديــة والقانونيــة الشــيء 
العالقــة  التــوازن يف  اختــالل  إىل  أدى  الــذي 
بــن كل مــن املشــغل واألجــر، حيــث كثــرت 
قبــول  إال  لألجــر  وليــس  اإلدعــان  شــروط 
زهيــدة،  ولــو كانــت  عليــه  املقرحــة  األجــور 
باملقارنــة مــع أوقــات العمــل الطويلــة والظــروف 
القاســية الــي يعيشــها داخــل املقاولــة الشــيء 
الذي أبان على اســتياء العمال جتاه املشــغلن 
وظهــرت تكتــالث يف شــكل نقابــات تطالــب 

يف  صــادر   147 عــدد  قــرار 
542 ملــف   2016/01/26

املهنيــة جــاءت علــى ســبيل  األمــراض 
املثــال ال احلصــر فكلمــا كانــت هنــاك 
عالقــة ســببية بــن املــرض والعمــل يعتــر 
املــرض مهــي وذلــك قصــد فســح اجملــال 
لألضــرار املعنويــة الــي قــد ختلفهــا اآللــة 
اجلديــد  القانــون  بــه  جــاء  مــا  وهــذا 

الشــغل. حلــوادث 
يف  الصــادر   1205 عــدد  *قــرار 
2015/05/20 ملــف 2015/93
نفــس  مــن  تســتفيد  النقابيــة  املمثلــة 
املخصصــة  واحلمايــة  التســهيالت 
ملنــدويب األجــراء مبقتضــى املــادة 457 
مــن مدونــة الشــغل وأي فصــل خــارج 
إطــار املــادة املذكــورة اعــاله جيعــل الطــرد 

. تعســفيا
إغــالق املقاولــة بعــد اإلضــراب الــذي 
خاضتــه األجــرات للمطالبــة حبقوقهــن 
ورغــم ترددهــن عليهــا أغلــق البــاب يف 

أوجههــن -الطــرد التعســفي نعــم-
*قرار 501 صادر يف 2015/02/19 

ملف عدد 2013/935
فصــل األجــرة دون احــرام مقتضيــات 
املــادة  وكــذا   158 الدوليــة  االتفاقيــة 
–الطــرد  الشــغل  مدونــة  مــن   62

نعــم. التعســفي 
صــادر   1121 عــدد  *قــرار 
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العمــل  منظمــة  اتفاقيــة  رقــم 11:    اتفاقيــة 
)الزراعــة(،  التجمــع  حــق  بشــأن  الدوليــة 

:1921
المادة 1: 

»تتعهد كل دولة عضو يف منظمة العمل الدولية 
تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة بــأن تكفــل لــكل مــن 
يشــتغلون بالزراعــة نفــس حقــوق التجمــع واالحتــاد 

املكفولــة لعمــال الصناعة«.
االتفاقيــة رقــم 105: اتفاقيــة منظمــة العمــل 
الدولية بشــأن إلغاء العمل الجبري، 1957:
املــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو يف منظمــة 
العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة حبظــر 
أي شــكل مــن أشــكال العمــل اجلــري أو العمــل 

القســري وبعــدم اللجــوء إليــه.
أو  السياســي  التوجيــه  أو  لإلكــراه  أ ( كوســيلة 
كعقــاب علــى اعتنــاق آراء سياســية أو آراء 
أو  السياســي  النظــام  مــع  مذهبيــا  تتعــارض 
االقتصــادي أو االجتماعــي القائــم أو علــى 

اآلراء؛ هبــذه  التصريــح 
أو  العاملــة  األيــدي  حلشــد  كأســلوب  ب ( 
االقتصاديــة؛ التنميــة  ألغــراض  الســتخدامها 
األيــدي  علــى  االنضبــاط  لفــرض  ج( كوســيلة 

العاملــة؛
د( كعقاب على املشاركة يف اضرابات؛

ه( كوســيلة للتمييــز العنصــري أو االجتماعــي أو 
الوطــي أو الديــي«.

املــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو يف منظمــة 

العمــل  اختيــار  حريــة  وهــي  العهــد،  يف  عليهــا 
اجلمعيــات  تكويــن  وحريــة  النقابيــة،  واحلقــوق 

اإلضــراب. يف  واحلــق 

بتحســن وضعيــة العمــال ممــا أدى باملشــرع إىل 
إعطــاء عنايــة خاصــة ترمــي إىل صيانــة ومحايــة 
حقــوق العمــال وذلــك بتدعيــم قــوة النقابــات 
والتكتــل للمطالبــة بتحســن وضعيتهــم وهــذا 
وأشــار  الشــغل.  مدونــة  جليــا يف  يتضــح  مــا 
بصــورة واضحــة إىل كيفيــة إنشــائها واملهــام الــي 
جيــب أن تتكفــل هبــا وكيفيــة تأسيســها وإدارهتــا 
ومــا  املهنيــة  النقابــات  احتــاد  إىل  باإلضافــة 
سيشــكله ذلــك مــن الدفــاع جبديــة عــن مصــاحل 
األكثــر  النقابيــة  املنظمــة  واعتمــاد  األجــراء 
متثيــال حتــت طائلــة مقتضيــات زجريــة ترمــي إىل 
حــل نقابــة يف حالــة خمالفتهــا لألحــكام املرتبــة 
ومل   ،425 غايــة  إىل   403 املــواد  يف  عنهــا 
تفــت املشــرع فرصــة إعــادة النظــر يف االتفاقيــة 
أساســية  مقتضيــات  وتضمينهــا  اجلماعيــة 
وإجيابيــة لفائــدة األجــراء عكــس مــا كان عليــه 
األمــر ســابقا أي قبــل ظهــور املدونــة، إذ أن 
بصــورة  ذلــك  تضمنــت  االتفاقيــة  مضامــن 
العمــل  ظــروف  حتســن  إىل  وواضحــة  جليــة 
ومحايــة األجــور وصحــة وســالمة األجــراء مــع 
اجلماعيــة  اخلالفــات  حــل  علــى  التنصيــص 
أصلهــا  يف  والــي  العمــل  مبناســبة  تنشــأ  الــي 
ترمــي إىل حتســن ظــروف عمــل األجــراء هــذه 
اخلالفــات الــي حتــل بســلوك مســطرة التصــاحل 
إعطــاء  يف  املشــرع  مــن  ورغبــة   ، والتحكيــم 
قيمــة ثبوتيــة للقــرارات الصــادرة مبناســبة حــل 
اخلالفــات اجلماعيــة وألول مــرة خــص الغرفــة 
طبقــا  وذلــك  النقــض  حملكمــة  االجتماعيــة 
الشــغل  للمــواد 575 إىل 580 مــن مدونــة 
حبــق األطــراف املتضــررة مــن القــرارات الصــادرة 
يف هــذا اخلصــوص بالطعــن فيهــا أمــام الغرفــة 

ملــف   2013/07/25 يف 
2 0 1 2 /1 2 5 9

احــرام  دون  األجــراء  ممثلــة  طــرد 
مدونــة  مــن   459 املــادة  مقتضيــات 

نعــم. تعســفي  طــرد   – الشــغل 
صــادر   2038 عــدد  *قــرار 
ملــف   2015/10/28 يف 

.2 0 1 4 /8 0 2
املشــغل  بــن  األجــر  حتديــد  حريــة 
واألجــرة مقــرون باحــرام احلــد األدىن 
بفــارق  األجــرة  –مطالبــة  لألجــور 
األجــر ورفضــه مــن طــرف املشــغلة مــع 

تعســفي- -طــرد  فصلهــا 
يف  صــادر   1244 عــدد  *قــرار 

 2 0 1 4 /1 0 /2 3
اإلضرار حق دستوري مشروع.



1. حقوق املرأة1. حقوق املرأة

الفئات 
املعنية 
باحلقوق

القيم 
التعليقات العامة للهيئات التعاقدية نصوص االتفاقيات الدوليةواملفاهيم

حتليل النصوص الوطنية من منظور نصوص التشريعات الوطنيةوتفسريات منظمة العمل الدولية
املعايري الدولية

توصيات ومالحظات بشأن 
إدماج االتفاقيات الدولية يف 

التطبيق القضائي

69 حقوق اإلنسان يف جمال الشغل وتطبيقاتها يف القضاء الوطني  حقوق اإلنسان يف جمال الشغل وتطبيقاتها يف القضاء الوطني  68

العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة باختــاذ 
والكامــل  الفــوري  االلغــاء  لكفالــة  فعالــة  تدابــر 
للعمــل اجلــري أو العمــل القســري علــى النحــو 

احملــدد يف املــادة 1 مــن هــذه االتفاقيــة«.

يتــم  وملــا   ، أعــاله  اليهــا  املشــار  االجتماعيــة 
اســتنفاد املســطرة املنصــوص عليهــا مــن املــواد 
القــوة  يكتســي  القــرار  فــإن  إىل 580   575
التنفيذيــة وإذا مل حيــرم ذلــك فهنــاك غرامــات 
ماليــة تقــدر مــا بــن 10.000 إىل 20.000 

درهــم املشــار اليهــا يف املــواد أعــاله.
مثــة  هنــاك  بــأن  يتبــن  ذكــر  مــا  خــالل  ومــن 
توافــق مــا بــن االتفاقيــة الدوليــة املعتمــد عليهــا 
الشــغل  مدونــة  مــواد  وبــن  البــاب  هــذا  يف 
عــن  الصــادرة  القــرارات  هــي  ذلــك  وســيؤكد 
حمكمــة النقــض والــي ســتعزز مــا متــت اإلشــارة 

ســابقا. إليــه 
أمــا فيمــا خيــص مســألة هجــرة األجــرات ســواء 
تعلــق األمــر باملغاربــة إىل البلــدان باخلــارج او 
فــإن  باملغــرب.  يلتحقــن  الــاليت  األجــرات 
وتبعــا  إنســانية وأخالقيــة  املشــرع والعتبــارات 
 516 املــواد  ومبقتضــى  الدوليــة  لالتفاقيــات 
إىل 518 نــص بصــورة صرحيــة علــى شــكليات 
عقــد العمــل األجنــي وإىل جانــب مــا تكملــه 
املــواد الســابقة مــن العنايــة الالئقــة باملهاجــرات 
واحلفــاظ علــى ســالمتهن وصحتهــن اجلســدية.

وخبصــوص األجــر فــإن املشــرع نــص صراحــة 
على املســاواة يف األجور بن اجلنســن اعتمادا 
علــى الشــهادات املهنيــة الــي مــن شــأهنا تبيــان 
مؤهالهتــم املهنيــة مــع التنصيــص صراحــة علــى 
إذا  مــا  حالــة  يف  األجــرة  حبريــة  املــس  عــدم 
اخنرطــت نقابيــا بإحــدى إحــدى النقابــات هــذا 
إىل جانب التكوين املستمر الذي يتعن على 
الــي  التغيــرات  ألن  منــه  ميكنهــا  أن  املشــغل 
بذلــك  بالقيــام  املشــغل  ألزمــت  العــامل  عرفهــا 
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كــي يســاير األجــر التطــور احلاصــل للمقاولــة 
أو  اهليكلــة  بإعــادة  األمــر  تعلــق  إذا  خاصــة 
اســتعمال الوســائل التكنولوجيــة داخلهــا ألنــه 
عمــل  علــى  تغيــر  متــة  هنــاك  ســيكون  فعــال 
األجــرة الــي دأبــت القيــام بــه فتجــد نفســها 
اكتســحتها  جديــدة  عمــل  وســائل  أمــام 
والكامــرات  احلاســوب،  كآلــة  التكنولوجيــا 
والعمــل باهلواتــف النقالــة واســتعمال البطائــق 

املغناطيســية.
األجــراء وخاصــة  بــن  التمييــز  أمــا خبصــوص 
تبــن  الــي   9 املــادة  فــإن  والرجــل  املــرأة  بــن 
عــن حــق مظاهــر التمييــز والــي علــى املشــغل 
حقهــا  يف  متعســفا  ســيكون  وإال  تفاديهــا 
ويتجلــى ذلــك يف اختــاذ عقوبــات تأديبيــة أو 
فصلهــا عــن العمــل، فاملشــرع نــص صراحــة يف 
األعمــال  بعــض  اعتــر  مــرة  وألول  املــادة36 
الــي قــد تقــوم هبــا األجــرة ال تكــون حمــل عقوبــة 
تأديبيــة مثــل االنتمــاء النقــايب أو ممارســة مهمــة 
املمثــل النقــايب، أو املســامهة يف أنشــطة خــارج 
أوقــات العمــل أو أثناءهــا، برضــا املشــغل أو 
عمــال مبقتضيــات اتفاقيــة الشــغل  اجلماعيــة أو 
النظــام الداخلــي أو طلــب الرشــيح ملمارســة 
يتجلــى  ســبب  أو  األجــراء  منــدوب  مهمــة 
احلالــة  أو  اجلنــس  أو  اللــون  أو  العــرق  يف 
الزوجيــة أو املســؤوليات العائليــة أو العقيــدة أو 
الــرأي السياســي أو األصــل الوطــي واألصــل 
االجتماعــي مث اإلعاقــة إذا مل يكــن مــن شــاهنا 
لشــغل  املعــاق  األجــر  أداء  دون  حتــول  أن 

يناســبه داخــل املقاولــة.
باملدونــة  املضمنــة   9 املــادة  مقتضيــات  إن 
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التمييــز  حالــة  مــن  البعــض  إىل  أشــارت  وإن 
املعــاش  العملــي  الواقــع  ونتيجــة  أحيانــا  فإنــه 
 ، متييــزا  تشــكل  أخــرى  حــاالت  تتضــح  قــد 
كمــا هــو الشــأن بالنســبة لعامــل الســن الــذي 
مل يتــم االشــارة إليــه ضمــن مقتضيــات هــذه 
املــادة وكان للقضــاء الســبق يف إصــدار قــرار 
معهــا  التعاقــد  مت  الــي  األجــرة  بــأن  يقضــي 
مضــي  بعــد  ســنة وطردهــا  يبلــغ 63  وســنها 
4 ســنوات بعلــة أن ســنها يفــوق ســن التقاعــد 
واحلــال أن املشــغل كان علــى علــم بذلــك أثنــاء 
التعاقــد معهــا، وهــو مــا اعتــره القضــاء طــردا 
باعتبــار  التمييــز  مــن  نوعــا  يشــكل  تعســفيا 
عنصــر الســن كأســاس لطــرد األجــرة مــا دامــت 
هــذه األخــرة مل يثبــت ضدهــا ارتــكاب أي 
خطــأ يــرر الفصــل وكانــت دائمــا تقــوم باملهــام 
أمــا  مطلــوب.  هــو  مــا  إهلــا حســب  املســندة 
فيمــا خيــص األجــور بــن اجلنســن فــإن املشــرع 
املغريب وحســب الدســتور لســنة 2011  نص 
صراحــة علــى أن لــكل مغــريب اجلنســية احلــق يف 
الوصــول اىل الوظائــف العموميــة علــى درجــة 
مــن املســاواة ال فــرق بــن اجلنســن عنــد تطبيــق 
هــذا القانــون مــا عــدا املقتضيــات الــي ينــص 
عليهــا وال ننســى حــق احــرام املــرأة احلامــل يف 
اإلجــازة قبــل الوضــع وبعــد الوضــع حبيــث ال 
ميكــن إهنــاء العالقــة الشــغلية معهــا واختــاذ أيــة 
املــدد  تلــك  عقوبــة تأديبيــة يف حقهــا خــالل 
واخلاصــة برخصــة احلمــل أو الــوالدة إال بعــد 
زوال املــرر، وإن كانــت هنــاك مالحظــة يتــم 
إغفاهلــا وهــي أن املــرأة احلامــل يف حالــة مــا إذا 
أجهضــت لذلــك يتعــن علــى املشــرع املغــريب 
أن ال يغفــل وضعيــة املــرأة يف حالــة االجهــاض 
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ألن الرخصــة املخصصــة للحامــل ليســت هــي 
الرخصــة املخصصــة للمــرأة يف حالــة إجهــاض. 
وباملناســبة هنــاك نازلــة  طرحــت علــى حمكمــة 
لكوهنــا  األجــرة  فصــل  بســبب  النقــض 
أجهضــت وبعــد شــفائها التحقــت بالعمــل إال 
أهنــا منعــت مــن الدخــول بعلــة إمتامهــا للرخصــة 
أن  واحلــال  حامــل  بصفتهــا  هلــا  املخصصــة 
الوضــع خيتلــف بــن الوضعيتــن املشــار اليهمــا 
ســابقا وبقائهــا طــوال املــدة املخصصــة للمــرأة 
احلامــل مــن شــأنه أن يؤثــر علــى دخلهــا املــادي 
وإن تعلــق األمــر بوجــود مــا يســمى بصنــدوق 

االجتماعــي. الضمــان 
أمــا بشــأن العمــل اجلــري، فــإن املشــرع نــص 
صراحــة علــى عــدم اإلعمــال بــه ورفضــه رفضــا 
العمــل  اختيــار  يف  حــر  اإلنســان  ألن  باتــا 
قبــل  األمــر  يهــم  إن كان  وهــذا  لــه  املناســب 
فإنــه يف حالــة  األجــر واملشــغل  بــن  التعاقــد 
إبــرام العقــد يكــون كل واحــد مــن طــريف العالقــة 
الشــغلية ملزمــا باحــرام شــروط العمــل املتفــق 
عليهــا ســواء تعلــق األمــر باألجــر الــذي جيــب 
وأن  لألجــور  األدىن  احلــد  علــى  يقــل  ال  أن 
ال  أن  جيــب  لألجــرة  تســند  الــي  األعمــال 
تكــون مــن األعمــال الشــاقة واخلطــرة عليهــا 
وذلــك مراعــاة خلصوصيــات املــرأة مــن حيــث 
إال  الفيزيولوجــي  والتكويــن  الصحــي  اجلانــب 
أن هــذا ال مينــع مــن احــرام مبــدأ املســاواة بينهــا 
وبــن الرجــل ســواء تعلــق األمــر باملنصــب أو 
الرقيــة، وإن كان مــن األفضــل تشــغيل املــرأة 
لوضعيتهــا كإمــرأة  ومراعــاة  املشــرع  فــإن  ليــال 
املنصــوص  الشــروط  باحــرام  تشــغيلها  أقــرن 
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املنظــم هلــا  باملــادة األوىل مــن املرســوم  عليهــا 
وذلــك بتوفــر وســائل النقــل مــن مــكان إقامتهــا 
متتيعهــا  مــع  وإيابــا  ذهابــا  العمــل  مقــر  إىل 
مــن  ســاعات  أربــع  بعــد كل  ســاعة  بنصــف 
ومراعــاة  احــرام  مــع  هــذا  املتواصــل،  العمــل 
حســن الســلوك واألخــالق احلميــدة واســتتباب 
اآلداب العامــة داخــل املقاولــة وإن كان هــذا 
واألجــرة  األجــر  مــن  يشــمل كال  املقتضــى 
فــإن املشــغل ملــزم ويف إطــار ســلطته التنظيميــة 
الــي لــه احلــق يف ممارســتها داخــل املقاولــة اال 
يتعسف يف استعمال حقه وهلذا جعل املشرع 
ســلطته تلــك مقيــدة باملراقبــة القضائيــة يف حالــة 
املنازعــة بشــأهنا، فعــدم احلفــاظ علــى اآلداب 
املقاولــة  داخــل  احلميــدة  واألخــالق  العامــة 
مــن شــأنه أن يؤثــر بشــكل ســلي علــى وضــع 
حتــرش  مــن  لــه  يتعرضــن  قــد  ومــا  األجــرات 
جنســي أو قــدف أو ســب أو شــتم. وللقضــاء 
دور كبــر يف  إصــدار العديــد مــن االجتهــادات 
القضائيــة نظــرا لعــدم وجــود نصــوص قانونيــة 
مثــل  عليــه  املطروحــة  النــوازل  علــى  تنطبــق 
التحــرش اجلنســي لألجــرة إذا اعتــر أن األمــر 
يتعلق خبطأ جســيم ارتكب من طرف املشــغل 
أو بعــض األجــراء جتــاه األجــرة واعتبــار بــأن 

مــرر الفصــل غــر مشــروع.
ورغبــة مــن املشــرع يف إجيــاد حلــول بديلــة حلــل 
منازعــات الشــغل الفرديــة وتوفــر الوقــت علــى 
تعويضاهتــا يف  علــى  احلصــول  قصــد  األجــرة 
فــإن املشــرع ومبقتضــى  حــال طردهــا تعســفيا 
أشــار ضمــن  الشــغل  مدونــة  مــن  املــادة 41 
مقتضياتــه إىل أنــه »ميكــن لألجــر الــذي فصــل 



1. حقوق املرأة1. حقوق املرأة

الفئات 
املعنية 
باحلقوق

القيم 
التعليقات العامة للهيئات التعاقدية نصوص االتفاقيات الدوليةواملفاهيم

حتليل النصوص الوطنية من منظور نصوص التشريعات الوطنيةوتفسريات منظمة العمل الدولية
املعايري الدولية

توصيات ومالحظات بشأن 
إدماج االتفاقيات الدولية يف 

التطبيق القضائي

79 حقوق اإلنسان يف جمال الشغل وتطبيقاتها يف القضاء الوطني  حقوق اإلنسان يف جمال الشغل وتطبيقاتها يف القضاء الوطني  78

عــن الشــغل لســبب يعتــره تعســفيا اللجــوء إىل 
مســطرة الصلــح التمهيــدي املنصــوص عليهــا 
يف الفقــرة 4 مــن املــادة 532 أدنــاه مــن أجــل 
الرجوع إىل شغله أو احلصول على تعويض«، 
وبالتــايل يتجلــى مــن خــالل هــذه املــادة تتجلــى 
مــدى عنايــة املشــرع باملــرأة أو الرجــل إلجيــاد 
وذلــك  الفرديــة  للمنازعــات  البديلــة  احللــول 
بإرجاعهــا إىل العمــل أو التعويــض، وإن كان 
البعــض يعــارض هــذه الفكــرة بعلــة أن هنــاك 
عالقــة تبعيــة بــن املشــغل واألجــر بــأن هنــاك 
يف  األجــر  ســيجعل  عليــه  معنــوي  ضغــط 
موقــف ضعيــف. إال أن األمــر خــالف ذلــك 
ألن الصلــح لــن يتــم إال بعــد انتهــاء العالقــة 
الشــغلية أي انعــدام الرقابــة والتوجيــه واالئتمــار 
أخــذ  إذ  بعيــدا  ذهــب  القضائــي  واالجتهــاد 
إذ  التحكيــم  جمــال  يف  حــى  اإلجــراء  بنفــس 
ميكــن لألجــرة أن تلجــأ إىل التحكيــم لفــض 
النــزاع الفــردي بينهــا وبــن املشــغلة ومــا هــذا إال 
دليــل علــى مــدى تقــدم قانــون الشــغل باملغــرب 
وإجيابياته وإن كان أحيانا ال خيلو من نواقص 
سيتم عرض إليها يف جمال التوصيات. ومحاية 
للمــرأة خصهــا مبســاطر  بالنســبة  مــن املشــرع 
خبصوصيــة  التقاضــي  حــق  منهــا  اجتماعيــة 
املســاطر  يف  األمــر  عليــه  هــو  مــا  عكــس 
حــق  اخلصوصيــة يف  هــذه  وتتجلــى  األخــرى 
األمــر  تعلــق  إذا  بالتعويــض  املطالبــة  األجــرة 
بفصلهــا وأن تســتفيد مــن املســاعدة القضائيــة 
أو  عليهــا  مدعــى  أو  مدعيــة  ســواء كانــت 
ذلــك  يف  مبــا  دعــوى  يف كل  حقوقهــا  ذوي 
املســاعدة  مفعــول  آثــار  وتســري  االســتئناف 
القضائيــة حبكــم القانــون علــى مجيــع إجــراءات 
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تنفيــذ األحــكام القضائيــة. أمــا إذا مــا تقدمــت 
بطعــن أمــام حمكمــة النقــض وعجــزت عــن دفــع 
هلــا  خــول  املشــرع  فــإن  قانونــا  امللزمــة  الرســوم 
شــأهنا شــأن مجيــع العمــال احلــق يف االســتفادة 
مــن املســاعدة القضائيــة إذا أثبتــت عجزهــا عــن 
االداء، هــذا إىل جانــب جلســات الصلــح الــي 
تعقــد أمــام قاضــي الصلــح لفــض النــزاع بطريقــة 
حبيــة وهــذا يــرز جليــا حــن املطالبــة بالتعويــض 
يف إطــار حــوادث الشــغل أو األمــراض املهنيــة 
وكــذا الشــأن يف حالــة إهنــاء العالقــة الشــغلية 

كمــا هــو مشــار إليــه ســابقا.
ويتضــح مــن كل مــا قيــل بــأن هنــاك توافقــا تامــا 

بــن االتفاقيــات الدوليــة والنصــوص الوطنيــة.



1. حقوق املرأة1. حقوق املرأة

الفئات 
املعنية 
باحلقوق

القيم 
التعليقات العامة للهيئات التعاقدية نصوص االتفاقيات الدوليةواملفاهيم

حتليل النصوص الوطنية من منظور نصوص التشريعات الوطنيةوتفسريات منظمة العمل الدولية
املعايري الدولية

توصيات ومالحظات بشأن 
إدماج االتفاقيات الدولية يف 

التطبيق القضائي
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الحق في 1.المرأة
المساواة

االتفاقيــة رقــم 100:  اتفاقيــة منظمــة العمــل 
الدولية بشأن المساواة في األجور، 1951:
المــادة 2: »تشــجع كل دولــة عضــو، بوســائل 
حتديــد  يف  الســائدة  األســاليب  مــع  تتــالءم 
مبــدأ  تطليــق  علــى كفالــة  األجــور،  معــدالت 
مســاواة العمــال والعامــالت يف األجــر عــن عمــل 
وأن  العاملــن،  مجيــع  علــى  متســاوية  قيمــة  ذي 
تضمــن تطبيــق هــذا املبــدأ يف حــدود عــدم تعارضــه 

األســاليب«. تلــك  مــع 
اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 

ضــد المــرأة:
المادة 1: 

1. تتخــذ الــدول األطــراف مجيــع التدابــر املناســبة 
ميــدان  املــرأة يف  ضــد  التمييــز  علــى  للقضــاء 
العمــل لكــي تكفــل هلــا، علــى أســاس املســاواة 
بــن الرجــل واملــرأة، نفــس احلقــوق وال ســيما:

جلميــع  ثابتــا  حقــا  بوصفــه  العمــل  يف  احلــق  أ( 
لبشــر، ا

ب( احلــق يف التمتــع بنفــس فــرص العمالــة، مبــا يف 
ذلك تطبيق معاير اختيار واحدة يف شــؤون 

االستخدام،
ج( احلــق يف حريــة اختيــار املهنــة ونــوع العمــل، 
العمــل وىف  علــى  الرقيــة واألمــن  واحلــق يف 
يف  واحلــق  اخلدمــة،  وشــروط  مزايــا  مجيــع 
تلقــى التدريــب وإعــادة التدريــب املهــي، مبــا 
املهــي  والتدريــب  احلرفيــة  التلمــذة  ذلــك  يف 

املتكــرر، والتدريــب  املتقــدم 
ذلــك  يف  مبــا  األجــر،  يف  املســاواة  يف  احلــق  د( 

اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 
ضــد المــرأة:

التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:
العامــالت  بشــأن   26 رقــم  العامــة  التوصيــة 

جــرات: ملها ا
- جيـــب علـــى الـــدول األطـــراف أن تعتمـــد أنظمـــًة 
احتــــرام وكــــالء  تكفــــل  نظـــَم رصـــٍد  وتـــصمم 
النــــساء  مجيــــع  حلقــــوق  والتــــشغيل  التوظيــــف 
املهاجــرات. وجيــب علــى الــدول األطــراف أن 
للتوظيــــف  شــــامال  تعريفـــا  تـــشريعاهتا  تضّمــن 
فــــرض عقوبــــات  النظــــامي إىل جانــــب  غــــر 
قانونيــــة النتهــاك القانــون مــن قبــل الــوكالء.

تـــوفر  األطــراف كفالـــة  الــدول  علــى  وجيــب   -
مــا  إذا  وســليمة  موحــدة  صـــحية  شـــهادات 
أصـــحاب  وإلـــزام  املقصــد  بلــدان  طلبتهــا 
علــى  الطـــي  بالتـــأمن  احملـــتملن  األعمـــال 
العامــالت املهـــاجرات. وجيـــب احتـــرام حقـــوق 
اإلنـــسان للعـــامالت املهـــاجرات عنـــد إجـــراء 
مجيــع الفحــوص املتعلقــة بفــروس نقــص املناعــة 
البشــرية/اإليدز وغرهـــا مـــن الفحـــوص الطبيـــة 
قبـــل املغـــادرة. وجيـــب أن يـــوىل انتبـــاه خـــاص 
ــة  ــا ولتقـــدمي اخلـــدمات واألدويـ لطوعيـــة إجرائهـ

معقولــة. بأســعار  أو  جمانـــا 
- وجيـــب علـــى الـــدول األطـــراف الـــي تقـــيم أو 
تعمـــل فيهـــا املـــرأة املهـــاجرة أن تتخـــذ مجيـــع 
التمييـــز ضـــد  عــدم  لكفالــة  املناســبة  التدابــر 
العـــامالت املهـــاجرات ومتـــتعهن باملـــساواة يف 
احلقـــوق، مبــا يف ذلــك يف جمتمعاهتــن احملليــة. 
وتشــمل التدابــر الــي ميكــن املطالبـــة باختاذهـــا 

مدونة الشغل:
- المادة 9: »كما مينع كل متييز بن األجراء 
مــن حيــث الســاللة، أو اللــون، أو اجلنــس، 
أو اإلعاقــة، أو احلالــة الزوجيــة، أو العقيــدة، 
أو الــرأي السياســي، أو االنتمــاء النقــايب، أو 
االجتماعــي،  األصــل  أو  الوطــي،  األصــل 
مبــدأ  حتريــف  أو  خــرق  شــأنه  مــن  يكــون 
تكافــؤ الفــرص، أو عــدم املعاملــة باملثــل يف 
الســيما  مهنــة،  تعاطــي  أو  التشــغيل  جمــال 
الشــغل  وإدارة  باالســتخدام،  يتعلــق  فيمــا 
وتوزيعــه، والتكويــن املهــي، واألجــر، والرقيــة، 
االجتماعيــة،  االمتيــازات  مــن  واالســتفادة 

والتدابــر التأديبيــة، والفصــل مــن الشــغل.
يرتب عن ذلك بصفة خاصة ما يلي:

1. حق املرأة يف إبرام عقد الشغل؛
2. منــع كل إجــراء متييــزي يقــوم علــى االنتمــاء، 

أو النشــاط النقــايب لألجــراء؛
3. حــق املــرأة، متزوجــة كانــت أو غــر متزوجــة، 
يف االنضمــام إىل نقابــة مهنيــة، واملشــاركة يف 

إدارهتــا وتســيرها«.
مــن  التاليــة  األمــور  تعــد  »ال  -المــادة 36: 
املــررات املقبولــة الختــاذ العقوبــات التأديبيــة 

أو للفصــل مــن الشــغل:
املمثــل  أو ممارســة مهمــة  النقــايب  االنتمــاء   .1

النقــايب؛
2. املســامهة يف أنشــطة نقابيــة خــارج أوقــات 
برضــى  األوقــات،  تلــك  أثنــاء  أو  الشــغل، 
املشــغل أو عمــال مبقتضيــات اتفاقيــة الشــغل 

الــي  املبــادئ  أهــم  مــن  املســاواة  مبــدأ  يعــد 
احلقــوق  يف  االعتبــار  بعــن  أخذهــا  يتعــن 
واحلريــات والتكاليــف والواجبــات العامــة ألهنــا 
تنبــي عــدم علــى أســاس التمييــز بــن اجلنــس  
او األصــل أو اللغــة أو العقيــدة أو األوضــاع 
االقتصاديــة أو االجتماعيــة، ذلــك أن املســاواة 
تعــد ضمانــا وســياجا واقيــا ضــد كل مــا مــن 
شــأنه أن يشــكل تعســفا أو التنكــر ملضمونــه.

وتتعدد وتتشــكل أشــكال املســاواة يف احلقوق 
حبســب األفــراد إال أنــه يف اجملــال العملــي هنــاك 
العديــد مــن املقتضيــات يتعــن علــى املشــغل 
الرجــل  بــن  األجــور  يف  إعماهلــا كاملســاواة 
يف  الزيــادة  وكــذا  الرتــب  يف  الرقيــة  و  واملــرأة 
الناحيــة  مــن  إن كان  ذلــك  أن  إىل  األجــور 
النظريــة ســهل املنــال فعمليــا يصعــب حتقيقــه 
وتنفيــذه خصوصــا أن األجــرة بصفــة خاصــة 
فقــد  بذلــك  املطالبــة  يف  احلــق  هلــا  وإن كان 
تكــون حمــل رفــض مــن طــرف املشــغل وهلــذا 
منحــه  الــذي  التقاضــي  يف  حلقهــا  تبعــا  فإنــه 
هلــا الدســتور اىل جانــب االتفاقيــات الدوليــة 
املســتدل هبــا يف هــذا اجلانــب لوحــظ أن هنــاك 
العديــد مــن القضايــا الــي تطــرح علــى القضــاء 
امــا مــن أجــل املطالبــة باملســاواة يف األجــور 
ادعائهــا  إثبــات  أحيانــا  ترقيتهــا ويصعــب  أو 
ألهنــا تكــون يف موقــف ضعيــف وال ميكــن هلــا 
اتبــات واقعــة ســلبية وهلــذا يكــون دور مفتــش 
الشــغل هبــذا اخلصــوص مهمــا وأساســيا مــن 
حيــت التفتيــش  الــدي يقــوم بــه داخــل املقاولــة 
وال ننــس دور القضــاء االجيــايب وخاصــة قضــاة 
املوضــوع يف هــذا البــاب اعتبــارا ملــا هلــم مــن 

*قرار 612 صادر يف 2013/05/09 
ملف عدد 2012/1494

وذلــك  باألجــرة  فرقــة  رئيــس  حتــرش 
عليهــا  البــاب  وإغــالق  يدهــا  مبســك 
–طــرد  جســيم  خطــأ  هبــا  والتغــزل 

لألجــر. بالنســبة  مشــروع 
يف  صــادر   758 *قــرار 
2011/06/02 ملــف 2010/96
مــن  الفســاد  علــى  األجــرة  حتريــض 
شــهادة  علــى  بنــاء  املشــغل  طــرف 
املخلــة  اإللكرونيــة  والرســائل  الشــهود 
تعســفي- األجــرة  –طــرد  بــاآلداب 
يف  صــادر   1321 عــدد  *قــرار 
عــدد  ملــف   2014/10/23

2 0 1 3 /9 2 8
طــرد األجــرة لعامــل الســن كــون ســنها 
يفــوق ســن التقاعــد رغــم علــم املشــغل 
–طــرد  الســبب  هلــذا  وطردهــا  بذلــك 

تعســفي-
*قرار 474 صادر يف 2015/02/19 

ملف عدد 2014/696
ســحب االمتيــاز مــن املشــغلة وإحــالل 
مشــغلة أخــرى واســتمرار هــذه األخــرة 
يف نفــس العمــل –طــرد األجــرة لكوهنــا 
األوىل  املشــغلة  مــع  تشــتغل  كانــت 
رغــم أن التغيــر يف املركــز القانــوين لــرب 
العمــل ال يؤثــر علــى وضعيــة األجــرة 
حســب املــادة 19 مــن مدونــة الشــغل 
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مــا يلــي:
أوجــه 	  إبطــال  األطـــراف  الـــدول  علـــى  جيـــب 

هجــرة  علــى  التمييزيــة  والقيــود  التــام  احلظــر 
تتـــضمن  املــرأة. وجيــب عليهــا أن تكفـــل أال 
نظـــم مـــنح التأشـــرات فيهـــا متييـــزا غـــر مباشـــر 
ضـــد املـــرأة بفـــرض قيـــود علـــى عمـــل العـامالت 
الـــي  الوظـــائف  فئــات  بعــض  يف  املهاجــرات 
بعـــض  باســـتبعاد  أو  الرجـــال،  عليهـــا  يغلـــب 
املهـــن الـــي هتيمــن عليهــا املــرأة مــن نظــم منــح 

التأشــرة.
جيــــب علــــى الــــدول األطـــراف كفالـــة أن تـــوفر 	 

عـــن  فـــضال  واملدنيـــة،  الدســـتورية  القـــوانن 
قـــوانن العمـــل، للعـــامالت املهـــاجرات نفـــس 
احلقـــوق واحلمايـــة املكفولـــة جلميـــع العـــاملن 
التنظــــيم  يف  احلـــق  ذلـــك  يف  مبـــا  البلـــد،  يف 
جيــــب  كمــــا  حبريــــة.  اجلمعيــــات  وتكــــوين 
العــــامالت  عقــــود  تكفــــل صــــحة  أن  عليهــــا 
املهاجــرات مــن الناحيــة القانونيــة. وأن تكفــل 
الــدول بصفــة خاصــة محايـــَة املهـــن الـــي تغلـــب 
ــا العامــالت املهاجــرات، كالعمــل املنــزيل  عليهـ
وبعـض أشـكال الرفيـه، وذلـك مبوجـب قـوانن 
العمـل، مبـا فيهـا أنظمـة األجـور ونظـام األجـر 
بالـساعة، وقـوانن الـصحة والـسالمة، وأنظمـة 
تتــــضمن  أن  وجيــــب  واإلجــــازات.  العطـــل 
القــوانن آليــات ملراقبــة أوضــاع أمــاكن العمــل 

املهاجــرات. للعــــامالت 
* التوصية العامة رقم 13 حول األجر املتساوي 

عن األعمال املتساوية القيمة:
توصي اللجنة الدول األطراف يف اتفاقية القضاء 

يف  املســاواة  يف  واحلــق  االســتحقاقات، 
القيمــة  ذي  بالعمــل  يتعلــق  فيمــا  املعاملــة 
يف  املعاملــة  يف  املســاواة  وكذلــك  املســاوية، 

العمــل، نوعيــة  تقييــم 
هـــ( احلــق يف الضمــان االجتماعــي، وال ســيما يف 
حــاالت التقاعــد والبطالــة واملــرض والعجــز 
والشــيخوخة وغــر ذلــك مــن حــاالت عــدم 
إجــازة  يف  احلــق  وكذلــك  للعمــل،  األهليــة 

مدفوعــة األجــر،
ظــروف  وســالمة  الصحيــة  الوقايــة  يف  احلــق  و( 
اإلجنــاب. ذلــك محايــة وظيفــة  مبــا يف  العمــل، 
2.توخيــا ملنــع التمييــز ضــد املــرأة بســبب الــزواج 
أو األمومــة، ضمانــا حلقهــا الفعلــي يف العمــل، 

تتخــذ الــدول األطــراف التدابــر املناســبة:
احلمــل  بســبب  اخلدمــة  مــن  الفصــل  حلظــر  أ( 
أو إجــازة األمومــة والتمييــز يف الفصــل مــن 
مــع  الزوجيــة،  احلالــة  أســاس  علــى  العمــل 

املخالفــن، علــى  جــزاءات  فــرض 
املدفوعــة  األمومــة  إجــازة  نظــام  إلدخــال  ب( 
األجــر أو املشــفوعة مبزايــا اجتماعيــة مماثلــة 
دون فقــدان للعمــل الســابق أو لألقدميــة أو 

االجتماعيــة، للعــالوات 
االجتماعيــة  اخلدمــات  توفــر  لتشــجيع  ج( 
املساندة الالزمة لتمكن الوالدين من اجلمع 
مســؤوليات  وبــن  العائليــة  االلتزامــات  بــن 
العمــل واملشــاركة يف احليــاة العامــة، وال ســيما 
عــن طريــق تشــجيع إنشــاء وتنميــة شــبكة مــن 

مرافــق رعايــة األطفــال،

الداخلــي؛ النظــام  أو  اجلماعيــة 
منــدوب  مهمــة  ملمارســة  الرشــيح  طلــب   .3
أو  املهمــة،  هــذه  ممارســة  أو  األجــراء، 

ســابقا؛ ممارســتها 
4. تقدمي شــكوى ضد املشــغل، أو املشــاركة يف 
دعــاوى ضــده، يف نطــاق تطبيــق مقتضيــات 

هــذا القانــون؛
احلالــة  أو  اجلنــس،  أو  اللــون،  أو  العــرق،   .5
أو  العائليــة،  املســؤوليات  أو  الزوجيــة، 
األصــل  أو  السياســي،  الــرأي  أو  العقيــدة، 

االجتماعــي؛ األصــل  أو  الوطــي، 
6. اإلعاقــة، إذا مل يكــن مــن شــأهنا أن حتــول 
يناســبه  لشــغل  املعــاق  األجــر  أداء  دون 

املقاولــة«. داخــل 
- المــادة 346: »مينــع كل متييــز يف األجــر 
الشــغل  قيمــة  تســاوت  إذا  اجلنســن،  بــن 

يؤديانــه«. الــذي 
- لمادة 478: »مينع على وكاالت التشغيل 
أســاس  علــى  يقــوم  متييــز  اخلصوصيــة كل 
الديــن،  أو  اجلنــس،  أو  اللــون،  أو  العــرق، 
الوطــي،  األصــل  أو  السياســي،  الــرأي  أو 
املــس  شــأنه  مــن  االجتماعــي،  األصــل  أو 
ميــدان  يف  واملعاملــة  الفــرص  تكافــؤ  مببــدأ 

لتشــغيل«. ا
القانون الجنائي:

الفصــل 1-431: »تكــون متييــزا كل تفرقــة 
األصــل  بســبب  الطبيعيــن  األشــخاص  بــن 
أو  اللــون  أو  االجتماعــي  األصــل  أو  الوطــي 

–طــرد تعســفي نعــم. حنكــة يف جمــال القضــاء االجتماعــي والــذي 
يتجلــى يف إجــراء حبــت داخــل مكتــب القاضــي 
كــي يتمكــن مــن احلصــول علــى وســائل اتبــاث 
للحكــم هلــا مبطالبهــا اعتمــادا علــى االتفاقيــة 
أو  املقاولــة  داخــل  هبــا  املعمــول  اجلماعيــة 
نفــس  يف  يشــتغلن  أجــرات  مــع  مبقارنتهــا 

املنصــب الــذي تشــغله.
نتيجــة  مضايقــات  إىل  تتعــرض  وقــد  هــذا، 
النقــايب أو احلــزيب أو كوهنــا مندوبــة  انتمائهــا 
لذلــك  هــؤالء  حقــوق  عــن  تدافــع  لألجــراء 
خصهــا املشــرع حبمايــة تضمــن هلــا التعويــض يف 
حــال مــا اذا ثبــت أن الســبب يف إهنــاء العالقــة 
الشــغلية يرجع إىل انتماءها النقايب إىل جانب 
منحهــا  التعويــض مضاعفــا خبصــوص الفصــل 
وهنــا يــرز بوضــوح مــدا غايــة املشــرع مــن محايــة 

هــده الفئــة مــن األجــراء  .
دور  تفعيــل  علــى  حــرص  املشــرع  أن  كمــا 
املشــغل  و  األجــراء  بــن  االجتماعــي  احلــوار 
لتفــادي الفصــل أو اإلغــالق ألســباب هيكليــة 
أو تكنولوجيــة وذلــك بتمكينهــم مــن التكويــن 
املســتمر للتأقلــم مــع املســتجدات الــي طــرأت 
علــى املقاولــة أو إلجيــاد حلــوال حبيــة مــن شــأهنا 
أن متكن األجرة من  احلصول على التعويض 
عــوض اللجــوء إىل احملاكــم خصوصــا أن األمــر 

يتعلــق بفقــدان األجــر.
العاملــة  فقــط  تشــمل  ال  احلمايــة  وهــذه 
املغربيــة بــل وكذلــك العاملــة املهاجــرة وخاصــة 
البعــد عــن  هــذه األخــرة تتضــرر معنويــا مــن 
هــذا  ويف  باحلمايــة  أوجــب  وهــي  عائلتهــا 
مــن  باملدونــة  مقتضيــات  هنــاك  اخلصــوص 
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على مجيع أشــكال التمييز ضد املرأة مبا يلي:
مجيــع  علــى  القضــاء  اتفاقيــة  لتنفيــذ  توخيــا   .1
تنفيــذا كامــال،  املــرأة  ضــد  التمييــز  أشــكال 
بعــد  الــي مل تصــدق  الــدول  ينبغــي تشــجيع 
عــن  الصــادرة   100 رقــم  االتفاقيــة  علــى 
بذلــك؛ القيــام  علــى  الدوليــة،  العمــل  منظمــة 
2. ينبغــي هلــا النظــر يف دراســة ووضــع واعتمــاد 
نظــم لتقييــم الوظائــف تســتند إىل معايــر عــدم 
التحيــز ألحــد اجلنســن، وتيســر املقارنــة بــن 
والــي  طبيعتهــا  يف  املختلفــة  الوظائــف  قيمــة 
تســود املــرأة فيهــا يف الوقــت احلاضــر، وقيمــة 
الوظائــف الــي يســود فيهــا الرجــال يف الوقــت 
احلاضــر، وادراج النتائــج املتحصلــة مــن ذلــك 
املعنيــة  اللجنــة  إىل  تقدمهــا  الــي  التقاريــر  يف 

بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة؛
إنشــاء  أمكنهــا،  مــا  تدعــم،  أن  هلــا  ينبغــي   .3
الــي  اجلهــود  تشــجع  وأن  للتنفيــذ،  أجهــزة 
حيــث  اجلماعيــة  االتفاقــات  أطــراف  تبذهلــا 
تنطبــق هــذه االتفاقــات، لضمــان تطبيــق مبــدأ 
القيمــة. املتســاوية  األعمــال  أجــور  تســاوي 

االقتصاديــة  للحقــوق  الدولــي  العهــد   -
والثقافيــة: واالجتماعيــة 

التعليق العام رقم 18 )احلق يف العمل(:
تنــص املــادة 3 مــن العهــد علــى أن تتعهــد الــدول 
واإلنــاث  الذكــور  مســاواة  »بضمــان  األطــراف 
االقتصاديــة  احلقــوق  جبميــع  التمتــع  حــق  يف 
اللجنــة  وتســرعي  والثقافيــة«.  واالجتماعيــة 
شــامل  محايــة  نظــام  وضــع  ضــرورة  إىل  االنتبــاه 
تكافــؤ  وضمــان  اجلنســاين  التمييــز  ملكافحــة 

د( لتوفــر محايــة خاصــة للمــرأة أثنــاء فــرة احلمــل 
يف األعمــال الــي يثبــت أهنــا مؤذيــة هلــا.

الوقائيــة  التشــريعات  تســتعرض  أن  جيــب   .3
املــادة  هبــذه  املشــمولة  باملســائل  املتصلــة 
العلميــة  املعرفــة  ضــوء  يف  دوريــا  اســتعراضا 
والتكنولوجيــة، وأن يتــم تنقيحهــا أو إلغاؤهــا 

االقتضــاء. حســب  نطاقهــا  توســيع  أو 
بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد   -
والثقافيــة: واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
- المــادة 7: »تعــرف الــدول األطــراف يف هــذا 
العهــد مبــا لــكل شــخص مــن حــق يف التمتــع 
علــى  تكفــل  ومرضيــة  عادلــة  عمــل  بشــروط 

اخلصــوص: 
)أ( مكافأة توفر جلميع العمال، كحد أدىن:

لــدى  متســاوية  ومكافــأة  منصفــا،  أجــر   .1
علــى  متييــز،  أي  دون  العمــل  قيمــة  تســاوى 
للمــرأة خصوصــا متتعهــا بشــروط  أن يضمــن 
عمــل ال تكــون أدىن مــن تلــك الــي يتمتــع هبــا 
الرجــل، وتقاضيهــا أجــرا يســاوى أجــر الرجــل 

العمــل،  تســاوى  لــدى 
2. عيشــا كرميــا هلــم وألســرهم طبقــا ألحــكام هــذا 

العهد، 
)ب( ظروف عمل تكفل السالمة والصحة،

الرقيــة، داخــل  فــرص  اجلميــع يف  تســاوى  )ج( 
دون  مالئمــة،  أعلــى  مرتبــة  إىل  عملهــم، 
األقدميــة  العتبــاري  إال  ذلــك  إخضــاع 

والكفــاءة،
والتحديــد  الفــراغ،  وأوقــات  االســراحة  )د( 

اجلنــس أو الوضعيــة العائليــة أو احلالــة الصحيــة 
االنتمــاء  أو  السياســي  الــرأي  أو  اإلعاقــة  أو 
االنتمــاء  أو عــدم  االنتمــاء  أو بســبب  النقــايب 
احلقيقــي أو املفــرض لعــرق أو ألمــة أو لســاللة 

معــن«. لديــن  أو 
التمييــز  علــى  »يعاقــب   :431-2 الفصــل 
أعــاله   431-1 الفصــل  يف  تعريفــه  مت  كمــا 
مــن  وبالغرامــة  ســنتن  إىل  شــهر  مــن  باحلبــس 
ألــف ومائتــن إىل مخســن ألــف درهــم إذا متثــل 

يلــي: فيمــا 
أداء  عــن  أو  منفعــة  تقــدمي  عــن  االمتنــاع   -

؛ مــة خد
نشــاط  ألي  العاديــة  املمارســة  عرقلــة   -

؛ ي د قتصــا ا
- رفــض تشــغيل شــخص أو معاقبتــه أو فصلــه 

مــن العمــل؛
- ربــط تقــدمي منفعــة أو أداء خدمــة أو عــرض 
عمل بشــرط مبي على أحد العناصر الواردة 

يف الفصــل 1-431 أعــاله«.

512 اىل 518 تنصــب كلهــا حــول محايــة 
هــده الفئــة مــن األجــرات ســواء تعلــق األمــر 
باملــرأة املواطنــة ومغادرهتــا للبــالد حبيــث هنــاك 
متــت إلــزام ملشــغلها بإرجاعهــا إىل البلــد حتــت 
نفقتــه، ونفــس األمــر بالنســبة للمهاجــرة حتــت 
طائلــة عقوبــات ماليــة يتكبدهــا املشــغل إضافــة 
إىل مــدى التــزام املغــرب باتفاقيــة االســتيطان  
واتفاقيــة املعاملــة باملثــل الــي أصبحــت تطبــق 
القــرارات  اجملــال وتعتمــد يف  هــذا  وبكثــرة يف 

الصــادرة عــن احملاكــم .
احلامــل  املــرأة  املشــرع فرصــة محايــة  تفــت  ومل 
أنــه أحيانــا يصعــب  وأحقيتهــا يف العمــل إال 
عليهــا إجيــاد شــغل لكوهنــا كذلــك وهلــذا نــص 
صراحــة يف مدونــة الشــغل علــى أن كل متييــز 
مــن طــرف الــوكاالت اخلصوصيــة للتشــغيل مــن 
أجــل اقتنــاء العمــال بســبب اللــون او العــرق أو 
األصــل االجتماعــي أو غرهــا مــن األســباب 
املنصــوص عليهــا يف املــادة 478   تكــون حمــل 
غرامــة ماليــة إال أن الواقــع العملــي أبــان عــن 
اشــتغاهلا  احلامــل محلهــا خــالل  املــرأة  اخفــاء 
باملقاولــة وملــا تبــن للمشــغل بأهنــا حامــل قــام 
املــرأة  ألن  أنصفهــا  القضــاء  أن  إال  بفصلهــا 
وإن كل  احلمــل  رخصــة  يف  احلامــل كانــت 
تعلــق  الفــرة ســواء  هــذه  اختــذ خــالل  اجــراء 
األمــر حبمــل أو حادثــة شــغل أو مــرض مهــي 
الشــغل  عقــد  ألن  بالتعســف  مشــوبا  يكــون 

يكــون موقوفــا خــالل هــذه املرحلــة .
ومل يكتــف حبمايــة األجــرة خــالل قدرهتــا عــن 
العمــل بــل حــى عنــد احالتهــا علــى التقاعــد إذ 
تســتفيد ايضــا مــن راتــب املعــاش أو تأمينــات 
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الفــرص واملســاواة يف املعاملــة بــن الرجــل واملــرأة 
بضمــان  وذلــك  العمــل،  يف  احلــق  حيــث  مــن 
العمــل)  قيمــة  تســاوي  لــدى  متســاوية  مكافــأة 
احلمــل  يشــكل  أالَّ  بصفــة خاصــة،  وجيــب،   .)
عائقــاً أمــام التوظيــف كمــا جيــب أالَّ يشــكل تريــراً 
التشــديد علــى  ينبغــي  العمــل. وأخــراً،  لفقــدان 
الصلــة املوجــودة بــن ضعــف عــدد الفــرص املتاحــة 
يف  بالرجــل  مقارنــة  للمــرأة  األحيــان  أغلــب  يف 
إمكانيــة احلصــول علــى التعليــم، وبعــض الثقافــات 
التقليديــة الــي تقلــل فــرص العمــل املتاحــة للمــرأة 

هبــا. النهــوض  وإمكانيــات 
تفسيرات منظمة العمل الدولية:

مجــال  فــي  المــرأة  ضــد  التمييــز  مكافحــة 
لعمــل: ا

العمــل يشــكل  التمييــز يف  القضــاء علــى  - إن 
ركنــا أساســيا مــن واليــة منظمــة العمــل الدوليــة 
منــذ نشــأهتا ســنة 1919.  إعــالن فيالدلفيــا 
لعــام 1944، وإعــالن منظمــة العمــل الدوليــة 
بشــأن املبــادئ واحلقــوق األساســية يف العمــل 
لســنة 1998، وإعــالن منظمــة العمــل الدوليــة 
عوملــة  أجــل  مــن  االجتماعيــة  العدالــة  بشــأن 
عادلــة/ لســنة 2008، وامليثــاق العاملــي لفــرص 
الصــادر عــن منظمــة  العمــل لســنة 2009، 

العمــل الدوليــة.
- وقــد عرفــت املــادة 1 مــن اتفاقيــة التمييــز يف 
االســتخدام واملهنــة لســنة 1958 رقــم 111 
أو  تفريــق  »أي  أنــه  علــى  التمييــز  مفهــوم 
استبعاد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو 
اللــون أو اجلنــس أو الديــن أو الــرأي السياســي 

واالجــازات  العمــل،  لســاعات  املعقــول 
الدوريــة املدفوعــة األجــر، وكذلــك املكافــأة 

الرمسيــة«. العطــل  أيــام  عــن 
العمــل  منظمــة  رقــم 111:اتفاقيــة  االتفاقيــة 
االســتخدام  )فــي  التمييــز  بشــأن  الدوليــة 

:1958 والمهنــة(، 
املــادة 2:  »تتعهــد كل دولــة عضــو تســري عليهــا 
هــذه االتفاقيــة بصياغــة وتطبيــق سياســة وطنيــة 
الفــرص واملســاواة يف  ترمــي إىل تشــجيع تكافــؤ 
هنــج  باتبــاع  واملهنــة،  االســتخدام  يف  املعاملــة 
بغيــة  الوطنيــة،  واملمارســات  الظــروف  تناســب 

القضــاء علــى أي متييــز يف هــذا اجملــال«.

اجتماعيــة أخــرى وهلــذا اوجــب املشــرع علــى 
لفائــدة  التأمــن  عقــود  إبــرام  ضــرورة  املشــغل 
األجــرات ســواء مــع مؤسســات عموميــة أو 

لــدى شــركات التأمــن اخلاصــة .
ومــن خــالل مــا ذكــر، يتضــح مــدى املواءمــة 
بــن  النصــوص  الوطنيــة واالتفاقيــات الدوليــة 
تضمينهــا  ســيتم  والتوصيــات  واالقراحــات 

عنــد هنايــة هــذا التحليــل .
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االجتماعــي،  األصــل  أو  الوطــي  األصــل  أو 
ويكــون مــن شــأنه إبطــال أو إضعــاف تطبيــق 
تكافــؤ الفــرص أو املعاملــة يف االســتخدام أو 
إضافيــة  أســباب  بــإدراج  وتســمح  املهنــة«، 
بعــد التشــاور مــع املنظمــات الوطنيــة للعمــال 
اتفاقيــة املســاواة  وألصحــاب العمــل. وتنــص 
يف األجــور، لســنة 1951 رقــم 100 علــى 
»مســاواة العمــال والعامــالت يف األجــر عــن 

عمــل ذي قيمــة متســاوية«.
- وقــد حيــدث التمييــز يف االســتخدام واملهنــة يف 
العديــد مــن أماكــن العمــل املختلفــة وميكــن أن 
يتخــذ عــدة أشــكال. فقــد يتعلــق بالتوظيــف 
االســتخدام  وإهنــاء  العمــل  ومهــام  والرقيــة 
والتعويــض وظــروف العمــل وحــى باملضايقــة. 
تســتبِعد  عندمــا  مباشــراً  التمييــز  ويكــون 
بعــض  والسياســات  واملمارســات  القواعــد 
انتمائهــم  األفــراد أو متنحهــم األفضليــة جملــرد 
الوظائــف  معينــة، كإعالنــات  جمموعــة  إىل 
إىل  بالتقــدم  وحدهــم  للرجــال  تســمح  الــي 
الوظيفــة. ويكــون التمييــز غــر مباشــر عندمــا 
تــرك املعايــر واملمارســات احلياديــة يف ظاهرهــا 
آثــاراً غــر متناســبة وال مــرر هلــا علــى جمموعــة 
الــي ميكــن  واحــدة أو آثــر علــى اجملموعــات 
حتديدها. فعلى ســبيل املثال، من شــأن فرض 
رشــحن أن يســتبعد بصــورة 

ُ
قامــة معينــة علــى امل

غــر متناســبة النســاء واألشــخاص املنتمــن إىل 
التمييــز  ويكــون  اإلثنيــة.  اجملموعــات  بعــض 
إمــا متأصــاًل أو ذا طابــع مؤسســي  اهليكلــي 
وهيكليــات  اجتماعيــة  أمنــاط  شــكل  علــى 
املمارســات  تعكــس  قانونيــة  وبــى  مؤسســية 
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والنتائــج التمييزيــة وتعيدهــا. وقــد يشــمل ذلــك 
املتــاح  للتدريــب  متدنيــة  أو  تفاضليــة  ظروفــاً 

اإلثنيــة . لألقليــات 
- وحيــق للرجــال والنســاء أجــر متســاو عــن عمــل 
عــادة  يُعــرف  مــا  وهــو  متســاوية  قيمــة  ذي 
ميكــن  وال  األجــور«،  يف  »املســاواة  مبفهــوم 
يف  والعامــالت  العمــال  مبســاواة  االكتفــاء 
األجــر عنــد مزاولــة عمــل مطابــق أو مماثــل، بــل 
جيــب مســاواهتم يف األجــر أيًضــا عنــد مزاولــة 
متســاوي  يُعتــر  ولكــن  متاًمــا  خمتلــف  عمــل 
القيمــة باالســتناد إىل معايــر موضوعيــة. إن 
اإلنســان  حقــوق  مــن  األجــور  يف  املســاواة 
املتعــارف عليهــا، وهــي مــن حــق مجيــع النســاء 
أجــر  يف  والرجــال  النســاء  فحــق  والرجــال.  
متســاو عــن عمــل ذي قيمــة متســاوية قــد أقرتــه 
 1919 العــام  منــذ  الدوليــة  العمــل  منظمــة 
وهــو مكــرس يف ديباجــة دســتور املنظمــة الــذي 
االجتماعيــة.  للعدالــة  أساســًيا  مكونًــا  يعتــره 
اعتمدتــه  الــذي  فيالدلفيــا  إعــالن  أن  كمــا 
دســتورها  ضمــن  مــن   1944 ســنة  املنظمــة 
يؤّكد على »أن جلميع البشــر، أيًا كان عرقهم 
العمــل  احلــق يف  أو جنســهم،  معتقدهــم  أو 
مــن أجــل رفاهيتهــم املاديــة وتقدمهــم الروحــي 
يف ظــروف توفــر هلــم احلريــة والكرامــة، واألمــن 

الفــرص“. وتكافــؤ  االقتصــادي، 
باملســاواة  املتعلقــة  رقــم 100  االتفاقيــة  وإن   -
حبيــث  بتعبر«األجــر«  تعــرف  األجــور  يف 
يشــمل األجــر أو املرتــب العــادي، األساســي 
أو األدىن، ومجيــع التعويضــات األخــرى الــي 
بصــورة  للعامــل  العمــل  صاحــب  يدفعهــا 
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مباشــرة أو غــر مباشــرة، نقــًدا أو عينًــا، مقابــل 
التعريــف  هــذا  مــن  يتضــح  الــه.و  اســتخدامه 
الشــامل ضــرورة اعتبــار مجيــع عناصــر األجــر 
أو  العــادي  املرتــب  أو  األجــر  علــى  املضافــة 
يف  األجــر  مــن  جــزًءا  األدىن،  أو  األساســي 
”مســاواة  بعبــارة  وتشــر  االتفاقيــة.  مفهــوم 
العمــال والعامــالت يف األجــر عــن عمــل ذي 
قيمــة متســاوية“ إىل معــدالت األجــور احملــددة 

دون متييــز قائــم علــى اجلنــس.
- وتطبــق االتفاقيــة رقــم 100 املتعلقــة باملســاواة 
يف األجــور علــى نطــاق واســع حيــث تشــر 
إىل »مجيــع العاملــن« دون اســتثناء. فهــي ال 
تقبــل بأيــة اســتثناءات أو حتفظــات. وتشــمل 
أو  دائمــة  بصــورة  ســواء  املهاجريــن،  العمــال 
أو  مؤقتــة، وســواء كانــت أوضاعهــم نظاميــة 
غــر نظاميــة. كمــا يســتفيد منهــا العاملــون يف 
املنزليــة.   واخلدمــة  العائليــة  واملنشــآت  الزراعــة 
وبالتــايل ينبغــي تطبيــق هــذا املبــدأ علــى أوســع 
فئــات  مجيــع  يغطــي  حبيــث  ممكــن  نطــاق 
ينطبــق  وهــو  القطاعــات كافــة.  يف  العمــال 
علــى القطاعــن العــام واخلــاص، مبــا يف ذلــك 
االقتصــاد  يف  والزراعــة،  واخلدمــات  الصناعــة 

املنظــم وغــر املنظــم علــى الســواء.
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اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العدل1.المرأة
ضــد المــرأة:
المادة 15:

1.تعــرف الــدول األطــراف للمــرأة باملســاواة مــع 
الرجــل أمــام القانــون.

الشــئون  يف  املــرأة،  األطــراف  الــدول  متنــح   .2
املدنيــة، أهليــة قانونيــة مماثلــة ألهليــة الرجــل، 
وتســاوى بينهــا وبينــه يف فــرص ممارســة تلــك 
األهليــة. وتكفــل للمــرأة، بوجــه خــاص، حقوقا 
مســاوية حلقــوق الرجــل يف إبــرام العقــود وإدارة 
املمتلــكات، وتعاملهمــا علــى قــدم املســاواة يف 

مجيــع مراحــل اإلجــراءات القضائيــة.
البروتوكــول االختيــارى الملحــق بالعهــد الدولى 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص 

والثقافيــة:
المادة 2:

نيابــة  أو  قبــل،  مــن  البالغــات  تقــّدم  أن  جيــوز 
يدخلــون  األفــراد  مــن  مجاعــات  أو  أفــراد  عــن 
ضمــن واليــة دولــة طــرف ويّدعــون أهنــم ضحايــا 
النتهــاك مــن جانــب تلــك الدولــة الطــرف ألى 
مــن احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة 
احملــددة. وحيثمــا يقــدم بــالغ نيابــة عــن أفــراد أو 
إذا  ذلــك مبوافقتهــم إال  أفــراد، يكــون  مجاعــات 
اســتطاع صاحــب البــالغ أن يــرر تصرفــه نيابــة 

املوافقــة. تلــك  عنهــم دون احلصــول علــى 
المادة 3

1.التنظــر اللجنــة ىف أى بــالغ مــامل تكــن قــد 
تأكــدت مــن أن مجيــع ســبل االنصــاف احملليــة 

اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 
ضــد المــرأة:

التوصيــة العامــة رقــم 33 بشــأن جلــوء املــرأة إىل 
القضــاء:

- تتطلب إمكانية التقاضي أن تتمكن املرأة من 
اللجــوء إىل القضــاء مــن دون عوائــق، فضــال 
القــدرة لديهــا للمطالبــة حبقوقهــا،  عــن توافــر 
األمــور  هــذه  باعتبــار  ذلــك،  مــن  ومتكينهــا 

قانونيــة مبوجــب االتفاقيــة؛ حقوقــاً 
- يتطلــب توافــر العدالــة إنشــاء حماكــم وهيئــات 
شــبه قضائيــة، أو غــر ذلــك مــن اهليئــات يف 
مجيــع أحنــاء الدولــة الطــرف يف كل مــن املناطــق 
إدامتهــا  وكذلــك  والنائيــة،  والريفيــة  احلضريــة 

ومتويلهــا؛
- وتتطلب إمكانية الوصول إىل نظم العدالة أن 
تكــون مجيــع نظــم العدالــة، ســواء الرمسيــة منهــا 
وشــبه القضائيــة، مضمونــة وميســورة التكلفــة، 
وميكــن أن تصــل إليهــا املــرأة فعليــا، وأن جيــري 
تكييفهــا وجعلهــا مالئمــة الحتياجــات املــرأة، 
مبــا يف ذلــك أولئــك الــاليت يواجهــن أشــكاال 

مــن التمييــز املتعــدد اجلوانــب أو املركــب؛
- وتتطلــب جــودة نوعيــة نظــم العدالــة أن تلتــزم 
الدوليــة  باملعايــر  النظــام  مكونــات  مجيــع 
للكفــاءة والفعاليــة واالســتقاللية واحليــاد، وأن 
املناســب،  الوقــت  يف  النســاء،  جلميــع  توفَـّـر 
ســبل انتصــاف مالئمــة وفعالــة جيــري إنفاذهــا، 
للمنازعــات  مســتدامة  حلــول  إىل  وتــؤدي 
تكون مراعية لالعتبارات اجلنســانية. ويتطلب 
ذلــك أيضــا أن تكــون نظــم العدالــة متالئمــة 

مدونة الشغل:
المادة 40:

الصلــح  بواســطة  اتفــاق  أي  تعــذر  حالــة  »يف 
أمــام  دعــوى  رفــع  لألجــر  حيــق  التمهيــدي، 
احملكمــة املختصــة، الــي هلــا أن حتكــم، يف حالــة 
بإرجــاع  إمــا  تعســفيا،  األجــر  فصــل  ثبــوت 
تعويــض  علــى  حصولــه  أو  شــغله  إىل  األجــر 
عــن الضــرر حيــدد مبلغــه علــى أســاس أجــر شــهر 
ونصــف عــن كل ســنة عمــل أو جــزء مــن الســنة 

يتعــدى ســقف 36 شــهرا«. علــى أن ال 
المادة 404:

املدنيــة،  باألهليــة  املهنيــة،  النقابــات  تتمتــع 
متــارس،  أن  هلــا  وميكــن  التقاضــي.  يف  وباحلــق 
ضمــن الشــروط واإلجــراءات املنصــوص عليهــا 
قانونــا، مجيــع احلقــوق الــي يتمتــع هبــا املطالــب 
باحلــق املــدين لــدى احملاكــم، يف كل مــا لــه عالقــة 
باألعمال الي تلحق ضررا مباشرا أو غر مباشر 
باملصاحل الفردية أو اجلماعية لألشــخاص الذين 
تعمــل علــى تأطرهــم، أو باملصلحــة اجلماعيــة 

للمهنــة، أو للحرفــة الــي تتــوىل متثيلهــا.

بالعدالــة تســتقيم احليــاة ويســتقيم مــال النــاس 
فالعدل هو وضع األمور يف مواضعها وإعطاء 
كل ذي حــق حقــه وهــو ضــد الظلــم فالبعــض 
يــرى أن العــدل واملســاواة واحــد إال أن األمــر 
خــالف ذلــك ألن العــدل هــو غــر املســاواة 
ويكــون  بالتســاوي  التوزيــع  هــي  فاملســاواة 
التوزيــع بالتســاوي متطابقــا مــع العــدل عندمــا 
توضــع األمــور يف موضعهــا الصحيــح ويكــون 
العــادل  فاجملتمــع  يكــن كذلــك  مل  لــو  ظلمــا 
يســعى إىل تعزيــز األنظمــة الدميقراطيــة ويعمــل 
الدميقراطيــة  حقوقــه  املواطــن  إعطــاء  علــى 
إىل حتقيــق  يســعى  العــادل  واجملتمــع  وحرياتــه 
املســاواة الكاملــة يف احلقــوق بــن الرجــل واملــرأة 
ويعــزز قيمــة دور املــرأة يف بنــاء اجملتمــع ويتيــح 
الفــرص يف متثيلهــا يف كافــة النواحــي العمليــة، 
فهــو ال يســتطيع حتمــل الفقــر بــل يعمــل علــى 
إزاحــة عــدم املســاواة ويــروج ملســاواة الفــرص 
وإعــادة  االقتصــادي  النمــو  وكــذا  اجملتمــع  يف 
تأهيــل العمــال وذلــك ضمانــا ملســاواة الفــرص 

بــن اجلميــع.
حبقــه،  فــرد  ســيظفر كل  العــدل  فبتحقيــق 
حــى داخــل املقاولــة، حبيــث ســيكون هنــاك 
حيــث  مــن  ســواء  لألجــرة  إنصــاف  متــة 
إن  نفســيتها  ألن  واملعنويــة  املاديــة  حقوقهــا 
كانــت مطمئنــة فــإن ذلــك ســيؤثر حــى علــى 
املــرأة  تكــون  أن  جيــب  ال  مث  ومــن  االنتــاج، 
لتنــال  املشــغل  طــرف  مــن  مضايقــات  حمــل 
حقهــا املطلــوب ســواء تعلــق األمــر باألجــور أو 
برغبتهــا يف االنتمــاء النقــايب أوالتعبــر عــن رأيهــا 
فــكل ذلــك ينضــوي حتــت حــق الفــرد يف متتيعــه 

* اســتفادت األجرة من جمانية الرســوم 
يف  قانونــا  عليهــا  منصــوص  القضائيــة 
ســائر مراحل التقاضي إال أمام حمكمة 
النقــض فالوجيبــة القضائيــة إلزاميــة إال 
إذا أثبتــت عجزهــا عــن األداء فيمكــن 

هلــا االســتفادة مــن ذلــك.
يف  صــادر   385 عــدد  قــرار   *

ملــف  2015/02/05
2014/1262 

لــكل  حــدا  يضــع  متهيــدي  الصلــح 
الشــروط  اســتوىف  إذا  قضائيــة  مطالبــة 

41 املــادة  يف  عليهــا  املنصــوص 
وإذ ميكن لألجرة املطالبة بالرجوع اىل 

العمل أو التعويض.
فــرض مدينــة معينــة للتقاضــي يف حالــة 
املشــغل  بــن  الشــغلية  العالقــة  فســخ 
االختصــاص  اعتمــاد  دون  واألجــرة 
ضمــن  عليــه  املنصــوص  املــكاين 
مقتضيــات املســطرة اخلاصــة بالقضايــا 
املدنيــة  املســطرة  بقانــون  االجتماعيــة 
االتفــاق  جيعــل   28 الفصــل  وخاصــة 
باطال ألن  املشــرع جعل محاية خاصة 

التقاضــي. بشــأن  لألجــرة 
يف  صــادر   2038 قــرار   *
2015/10/28 ملف 2014/802 
عــن  مرتــن  األجــرة  معاقبــة  ميكــن  ال 

الفعــل. نفــس 
* قرار 396 صادر يف 2014/03/20 
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ومفتوحــة  وتشــاركية  وديناميــة  وســياقاهتا، 
تراعــي  وأن  مبتكــرة،  عمليــة  تدابــر  الختــاذ 
بــن اجلنســن، وتأخــذ يف احلســبان  الفــوارق 

العدالــة؛ علــى  املتزايــد  املــرأة  طلــب 
- ويتطلــب توفــر ســبل انتصــاف أن توفــر نظــم 
مقومــات  هلــا  تتوافــر  محايــة  للمــرأة  العدالــة 
االســتمرار، وتعويضــات جمزيــة عــن أي ضــرر 

قــد يلحــق هبــا
العهــد الدولــى الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة 

ــة: ــة والثقافي واالجتماعي
التعليق العام رقم 9: التطبيق احمللي للعهد:

- ينبغــي أالّ يفســر احلــق يف االنتصــاف الفعــال 
دائمــاً علــى أنــه يقتصــر علــى ســبل االنتصــاف 
القضائيــة. فكثــراً مــا تكــون ســبل االنتصــاف 
اإلداريــة كافيــة حبــد ذاهتــا، ومــن املشــروع أن 
يتوقع من يعيش داخل نطاق الوالية القضائية 
لدولــة طــرف، اســتناداً إىل مبــدأ حســن النيــة، 
أن تأخــذ كافــة الســلطات اإلداريــة يف االعتبــار 
مقتضيــات العهــد لــدى اختــاذ قراراهتــا. وينبغــي 
االنتصــاف  ســبل  مــن  ســبيل  يكــون كل  أن 
اإلداريــة هــذه متيســراً ومعقــول التكلفــة ومتوفــراً 
أنــه كثــراً  وفعــااًل. كمــا  املناســب  الوقــت  يف 
الطعــن  يف  املطلــق  باحلــق  التمتــع  يكــون  مــا 
قضائيــا يف اإلجــراءات اإلداريــة مــن هــذا النــوع 
أمــراً مناســبا يف هــذا املضمــار. وباملثــل، هنــاك 
املتعلقــة  تلــك  قبيــل  مــن  االلتزامــات  بعــض 
بــأي  تقتصــر  ال  )ولكنهــا،  التمييــز،  بعــدم 
النــص  حيــث  عليهــا(  األحــوال  مــن  حــال 
االنتصــاف  ســبل  أشــكال  مــن  شــكل  علــى 

هــذه  والتســري   . أســتنفذت  قــد  املتاحــة 
القاعــدة اذا أســتغرق تطبيــق ســبل اإلنصــاف 

هــذه أمــدا طويــال بدرجــة غــر معقولــة .

ملف 2013/645
نقــل األجــرة مــن عمــل إىل آخــر أقــل 

ميــزة ومالءمــة- طــرد تعســفي نعــم-
يف  صــادر   1014 عــدد  قــرار   *
عــدد  ملــف   2014/07/17

2 0 1 3 /1 8 0 6
املرضيــة  الرخصــة  بعــد  االجــرة  رجــوع 
ومنعهــا مــن الدخــول –طــرد تعســفي-

نعم.
* قرار 691 صادر يف 2013/05/09 

ملف رقم  2012/368
الرخصــة  اهنــاء  قبــل  االجــرة  فصــل 
نعــم. التعســفي-  الطــرد   – املرضيــة 

بأحد القيم الي نادى هبا اهلل ســبحانه وتعاىل 
وهــي العــدل فــال ميكــن للمشــغل نقــل األجــرة 
مــن حمــل عملهــا إىل حمــل آخــر أقــل ميــزة و 
أقــل مالءمــة ألن هــذا مــن شــأنه أن يضــر هبــا 
والتخفيــض مــن اجرهــا، كمــا أن للمــرأة احلــق 
يف التقاضــي دون أداء أي رســوم قضائيــة يف 
حالــة مطالبتهــا بــأي تعويــض مــن التعويضــات 
ســواءا أتنــاء تنفيــد العقــد أو اهنــاءه وذلــك ال 
لشــيء إال ألن األجــر طــرف ضعيــف ميكــن 

أن يفقــد أجــره يف فــرات غــر منتظــرة .
كمــا أن املشــرع خصــص القضايــا االجتماعيــة  
مبســاطر خاصــة للتخفيــف علــى األجــرة حــن 
مطالبتهــا بــأي مطالبــة قضائيــة و كمثــال علــى 
ذلــك مــا نــص عليــه الفصــل 28 مــن قانــون 
املســطرة املدنيــة خبصــوص االختصــاص املــكاين 
الــذي خصــص هــذه الفئــة حبمايــة تتجلــى يف 
الكثــرة  املســافات  بقطــع  عنهــا  املشــقة  رفــع 
هــذا  يف  قــرار  وللقضــاء  التقاضــي.   بقصــد 
اخلصــوص حيــث قضــى برفــض طلــب املشــغل 
الــذي أبــرم عقــدا مــع أجــرة بعلــة  التقاضــي 
ملقتضايــات  خمالفــة  قضائيــة  جهــة  أمــام 
الفصــل املشــار اليــه أعــاله ودالــك وذلــك ألن 
علــى  منشــئة  غــر  بينهمــا  املرمــة  االتفاقــات 
وجــه صحيــح وال ميكــن األخــد هبــا ملخالفتهــا 
هــذا  االجتماعــي  العــام  االجتماعــي  للنظــام 
إىل جانــب اســتفادهتا مــن جمانيــة التقاضــي اال 
خــالل مرحلــة الطعــن يف النقــض فلهــا احلــق أن 
تســتفيد مــن املســاعدة القضائيــة بتقــدمي طلــب 

كتابــة اذا أثبتــت عجزهــا عــن األداء.
تفعيلهــا  الشــغل  مدونــة  مســتجدات  ومــن 
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يبــدو  فيمــا  ضــروري  فيمــا خيصهــا  القضائيــة 
لالمتثــال ملقتضيــات العهــد. وبعبــارة أخــرى، 
يعتــر االنتصــاف أمــام القضــاء ضروريــاً كلمــا 
اســتحال إعمــال حــق مــن احلقــوق املشــمولة 
بالعهــد إعمــااًل كامــاًل دون أن تقــوم الســلطة 

القضائيــة بــدور مــا يف ذلــك.
عــادة  البديهــي  مــن  يعتــر  التقاضــي:  أهليــة   -
أن الســبل القضائيــة للتظلــم مــن االنتهــاكات 
ضرورية فيما خيص احلقوق املدنية والسياسية. 
ويفــرض عكــس ذلــك يف معظــم األحيــان، 
االقتصاديــة  احلقــوق  خيــص  فيمــا  لألســف، 
ال  التناقــض  وهــذا  والثقافيــة.  واالجتماعيــة 
تُــرّره طبيعــة احلقــوق وال أحــكام العهــد ذات 
الصلــة. وقــد ســبق للجنــة أن أوضحــت أهنــا 
تعتــر الكثــر مــن أحــكام العهــد واجبــة التنفيــذ 
فــورا. وهكــذا فقــد ســاقت يف التعليــق العــام 
رقــم 3)1990( مثــااًل هــو املــادة 3، والفقــرة 
)أ(‘1‘ مــن املــادة 7، واملــادة 8، والفقــرة 3 
مــن املــادة 10، والفقــرة 2)أ( مــن املــادة 13، 
مــن   4 والفقــرة   ،13 املــادة  مــن   3 والفقــرة 
املــادة 13، والفقــرة 3 مــن املــادة 15. ومــن 
األمهيــة مبــكان هنــا التمييــز بــن أهليــة التقاضــي 
)أي املســائل الــي مــن املناســب أن تبــت فيهــا 
احملاكــم( والقواعــد النافــذة تلقائيــاً )الــي ميكــن 
املزيــد  يف  الدخــول  دون  احملاكــم  تنفذهــا  أن 
مــن التفاصيــل(. ولئــن كان مــن الــالزم مراعــاة 
ال  فإنــه  قانــوين،  نظــام  لــكل  العــام  النهــج 
يوجــد يف العهــد أي حــق ال ميكــن اعتبــاره، 
ينطــوي  حقــاً  للنظــم،  العظمــى  األغلبيــة  يف 
علــى األقــل علــى بعــض األبعــاد اهلامــة الــي 

نزاعــات  جمــال  يف  ســواء  الصلــح  ملقتضيــات 
الشــغل الفرديــة عــن طريــق الصلــح التمهيــدي 
تعرضهــا  حــال  يف  تأمــن  شــركة  أمــام  أو 
حلادثــت شــغل وذلــك لفــض النــزاع يف أســرع 

ممكــن.  وقــت 
بــن  مالئمــة  هنــاك  أن  فاملالحــظ  وبالتــايل 
القانــون الوطــي واالتفاقيــة الدوليــة ألن العــدل 

أســاس الرقــي يف كل بلــد.
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ميكــن أن تنظــر فيهــا احملاكــم. ويقــرح أحيانــا 
بتوزيــع  املتعلقــة  املســائل  يف  البــت  أمــر  تــرك 
تركــه  مــن  بــدال  السياســية  للســلطات  املــوارد 
للمحاكــم. وينبغــي احــرام اختصاصــات كل 
فــرع مــن الفــروع املختلفــة للحكومــة، إال أن 
مــن املناســب االعــراف بــأن احملاكــم، عــادة، 
تشــارك بالفعــل يف جمموعــة كبــرة مــن املســائل 
خيــص  فيمــا  هامــة  آثــار  عليهــا  ترتــب  الــي 
للحقــوق  صــارم  تصنيــف  واعتمــاد  املــوارد، 
يضعهــا،  والثقافيــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
اختصــاص  دائــرة  خــارج  تعريفهــا،  حبكــم 
احملاكــم ســيكون بالتــايل تعســفياً ومتعارضــاً مــع 
مبــدأ عــدم قابليــة جمموعــي حقــوق اإلنســان 
أن  ذلــك  شــأن  ومــن  وترابطهمــا.  للتجزئــة 
حيــد بصــورة كبــرة كذلــك مــن قــدرة احملاكــم 
علــى محايــة حقــوق أضعــف الفئــات وأكثرهــا 

حرمانــا يف اجملتمــع أيضــاً.
التعليق العام رقم 18 حول احلق يف العمل:

مــن  جمموعــة  أو  فــرد  لــكل  تتــاح  أن  جيــب   -
ضحايــا انتهــاكات احلــق يف العمــل إمكانيــة 
ســبل  إىل  الوطــي  الصعيــد  علــى  اللجــوء 
قضائيــة  غــر  أو  قضائيــة  فعالــة  انتصــاف 
الــي  الدوليــة  الصكــوك  وإدمــاج  مالئمــة. 
تعــرف باحلــق يف العمــل يف النظــام القانــوين 
احمللــي، أو االعــراف بســرياهنا املباشــر، تعــزز 
بشــكل  وفعاليتهــا  االنتصــاف  تدابــر  نطــاق 
علــى  األطــراف  الــدول  وتشــجيع  ملمــوس، 
أن تفعــل ذلــك يف مجيــع األحــوال. وســتكون 
احملاكــم قــد خوِّلــت، نتيجــة ذلــك، البــت يف 
يف  للحــق  األساســي  املضمــون  انتهــاكات 
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العمــل بالتمســك مباشــرة بااللتزامــات املتعهــد 
العهــد. مبوجــب  هبــا 

التعليــق العــام رقــم 19 حــول احلــق يف الضمــان 
االجتماعــي:

جمموعــة  أو  شــخص  تتوافــر ألي  أن  ينبغــي   -
الضمــان  يف  حقهــا  النتهــاك  تتعــرض 
ســبل  إىل  الوصـــول  إمكانيــة  االجتماعــي، 
انتصــاف قضائيــة فّعالــة أو غرهــا مــن الســبل 
والــدويل؛  الوطــي  املســتوين  علــى  املناســبة 
وينبغــي أن مُينــح مجيــع ضحايــا انتهــاكات احلق 
تعويــض  يف  احلــق  االجتماعــي  الضمــان  يف 
التعويــض  أو  االســرداد  يتضمــن  مناســب، 
التكــرار.  عــدم  أو ضمــان  الرضيــة  أو  املــايل 
الوطنيــن،  املظــامل  ألمنــاء  الســماح  وينبغــي 
واملؤسســات  اإلنســان،  حقــوق  وجلــان 
احلــق.  هــذا  انتهــاكات  مبعاجلــة  املشــاهبة، 
للحصــول  القانونيــة  املســاعدة  توفــر  وينبغــي 
علــى ســبل االنتصــاف بأقصــى مــا تســمح بــه 

املتاحــة. املــوارد 
- من شــأن إدماج الصكوك الدولية الي تعرف 
النظــام  يف  االجتماعــي  الضمــان  يف  باحلــق 
القانــوين احمللــي أن يعــزِّز إىل حــد كبــر نطــاق 
ينبغــي  ولذلــك  االنتصــاف،  تدابــر  وفعاليــة 
تشــجيعه. فهــذا مــن شــأنه أن ميكــن احملاكــم 
مــن الفصــل يف انتهــاكات احلــق يف الضمــان 
العهــد. املباشــر إىل  االجتماعــي باالحتــكام 
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العمــل الملكية1.المرأة منظمــة  :اتفاقيــة   14 رقــم  االتفاقيــة 
الدوليــة بشــأن الراحــة األســبوعية )الصناعــة(، 

:1921
المادة 2:

منشــأة  أي  يف  املشــتغلن  جممــوع  يتمتــع   -
صناعيــة، عامــة كانــت أو خاصــة، أو يف أي 
مــن فروعهــا، بفــرة راحــة أســبوعية ال تقــل عــن 

متعاقبــة. ســاعة  أربــع وعشــرين 
العمــل  منظمــة  26:اتفاقيــة  رقــم  االتفاقيــة 
المســتويات  تحديــد  طرائــق  بشــأن  الدوليــة 

:1928 لألجــور،  الدنيــا 
المادة 1:

العمــل  منظمــة  يف  عضــو  دولــة  تتعهــد كل   -
بــأن  االتفاقيــة  هــذه  علــى  تصــدق  الدوليــة 
تقيــم أو تعمــل علــى وجــود طرائــق لتحديــد 
املشــتغلن  العمــال  الدنيــا ألجــور  املســتويات 
ترتيبــات  توجــد أي  الــي ال  املهــن  بعــض  يف 
لتنظيــم األجــور فيهــا تنظيمــا فعــاال عــن طريــق 
اتفــاق مجاعــي أو غــره، وتكــون األجــور فيهــا 

عاديــة. غــر  بصــورة  منخفضــة 

ــة  العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصادي
واالجتماعيــة والثقافيــة:

التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:
التعليــق العــام رقــم 23  بشــأن احلــق يف التمتــع 

بشــروط عادلــة ومرضيــة للعمــل:
- يتمتــع مجيــع العمــال يف احلــق يف أجــر عــادل. 
ومفهــوم األجــر العــادل ليــس ثابتــا نظــرا ألنــه 
يعتمــد علــى جمموعــة مــن املعايــر املوضوعيــة 
العامــل،  كمســؤوليات  احلصريــة،  وغــر 
ألداء  الالزمــة  والتعليــم  الكفــاءة  ومســتوى 
العمــل، و تأثــر العمــل علــى صحــة وســالمة 
العامــل، والصعوبــات احملــددة املتصلــة بالعمــل 
والعائليــة  الشــخصية  احليــاة  علــى  وتأثرهــا 

للعامــل.
األجــور  مجيــع  العمــال  يتلقــى  أن  وينبغــي   -
عقــود  إهنــاء  علــى  قانونــا  املســتحقة  والفوائــد 
الشــغل أو يف حالــة إفــالس أو تصفيــة قضائيــة 

العمــل.  صاحــب  مــن 
ســاعات  وحتديــد  الفــراغ،  وأوقــات  والراحــة   -
املدفوعــة  الدوريــة  اإلجــازات  العمــل وكذلــك 
مــن احلفــاظ علــى  العاملــن  األجــر، تســاعد 
املهنيــة  املســؤوليات  بــن  املناســب  التــوازن 
واألســرية والشــخصية وجتنــب التوتــر واحلــوادث 

واملــرض.

مدونة الشغل:
المادة 345:

»حيــدد األجــر حبريــة، باتفــاق الطرفــن مباشــرة، أو 
مبقتضى اتفاقية شغل مجاعية، مع مراعاة األحكام 

القانونية املتعلقة باحلد األدىن القانوين لألجر«.
المادة 356:

- »ال ميكن أن يقل احلد األدىن القانوين لألجر، 
يف النشــاطات الفالحيــة وغــر الفالحيــة، عــن 
املبالغ الي حتدد بنص تنظيمي، بعد استشــارة 
املنظمات املهنية للمشغلن واملنظمات النقابية 

لألجــراء األكثــر متثيال«.
المادة 231:

يســتحق كل أجر، قضى ســتة أشــهر متصلة من 
الشــغل يف نفــس املقاولــة أو لــدى نفــس املشــغل، 
عطلــة ســنوية مــؤدى عنهــا، حتــدد مدهتــا علــى 
النحــو أدنــاه، مــا مل يتضمــن عقــد الشــغل، أو 
اتفاقيــة الشــغل اجلماعيــة، أو النظــام الداخلــي، أو 

العــرف، مقتضيــات أكثــر فائــدة:
- يــوم ونصــف يــوم مــن أيــام الشــغل الفعلــي عــن 

كل شــهر مــن الشــغل؛
- يومــان مــن أيــام الشــغل الفعلــي عــن كل شــهر 
مــن الشــغل، فيمــا يتعلــق باألجــراء الذيــن ال 

يتجــاوز ســنهم الثامنــة عشــرة.
المادة 232:

يضــاف، إىل مــدة العطلــة الســنوية املــؤدى عنهــا، 
يوم ونصف يوم من أيام الشــغل الفعلي، عن كل 
فرة شــغل كاملة، مدهتا مخس ســنوات متصلة أو 
غر متصلة، على أال تؤدي هذه اإلضافة إىل رفع 
جممــوع مــدة العطلــة إىل أزيــد مــن ثالثــن يومــا مــن 

أيام الشــغل الفعلي.

إن حــق اإلنســان يف امللكيــة والتصــرف فيهــا 
ومــا يرتــب عليــه مــن آثــار مــع صيانتــه مــن 
كل اعتداء فال ميكن مصادرهتا أو االســتيالء 
وقــد  العامــة  للمصلحــة  إال  نزعهــا  أو  عليهــا 
حرصــت كافــة آليــات وأدوات النظــام القانــوين 
الوضعــي علــى إقــرار محايــة حــق اإلنســان يف 
ملكيتــه وهــو مــا أشــار إليــه اإلعــالن العاملــي 
قــررت  الــي   17 املــادة  يف  اإلنســان  حلقــوق 
لــكل فــرد حــق التملــك مبفــرده أو االشــراك 
ملكــه  مــن  أحــد  جتريــد  جيــوز  وال  غــره  مــع 

تعســفيا.
خبصوصيــات  وثيقــا  ارتباطــا  امللكيــة  وترتبــط 
املرأة العاملة من حرمة املسكن واللباس وعدم 
التنصــط علــى مراســلتها وحقهــا يف التعبــر عــن 
التجســس  مينــع  املقاولــة حبيــث  داخــل  رأيهــا 
عليهــا أو التدخــل يف كيفيــة لباســها مــا دام 
باألخــالق  ميــس  أو  انتاجهــا  علــى  يأتــر  ال 
هبــا  التشــبت  عامــل  تلــزم كل  الــي  احلميــدة 
املشــرع  إن كان  املســكن  حرمــة  فبخصــوص 
قــد خــص  املــادة 8 بطريقــة جديــدة مــن طــرق 
التشــغيل وهــي التشــغيل عــن بعــد إد أصبــح 
بإمكاهنــا العمــل يف املنــزل بواســطة احلاســوب 
لفائــدة املشــغل فالســؤال املطــروح هــو كيــف 
ميكــن ملفتــش  الشــغل أن يقتحــم املنــزل ولــو 

بإدهنــا وهــي امــرأة متزوجــة.

قــرار 2523 يف 2015/12/16    *
عــدد 2014/1314 ملــف 

العمــل  رغــم  األجــرة  أجــر  أداء  عــدم 
مقنــع- –طــرد  الفعلــي 
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التضامن 1.المرأة
والتسامح

العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة 
واالجتماعيــة والثقافيــة:

المادة 8:
1.تتعهــد الــدول األطــراف يف هــذا العهــد بكفالــة 

مــا يلــي: 
النقابــات  تكويــن  يف  شــخص  كل  حــق  أ( 
إىل  االنضمــام  وىف  آخريــن  مــع  باالشــراك 
النقابــة الــي خيتارهــا، دومنــا قيــد ســوى قواعــد 
املنظمــة املعنيــة، علــى قصــد تعزيــز مصاحلــه 
االقتصاديــة واالجتماعيــة ومحايتهــا. وال جيــوز 
إخضــاع ممارســة هــذا احلــق أليــة قيــود غــر 
وتشــكل  القانــون  عليهــا  ينــص  الــي  تلــك 
دميقراطــي،  جمتمــع  يف  ضروريــة،  تدابــر 
العــام أو  النظــام  القومــي أو  لصيانــة األمــن 

وحرياهتــم، اآلخريــن  حقــوق  حلمايــة 
ب( حق النقابات يف إنشاء احتادات أو احتادات 
االحتــادات يف  هــذه  وحــق  قوميــة،  حالفيــة 
تكويــن منظمــات نقابيــة دوليــة أو االنضمــام 

إليهــا،
حبريــة،  نشــاطها  ممارســة  النقابــات يف  حــق  ج( 
عليهــا  ينــص  الــي  تلــك  غــر  قيــود  دومنــا 
القانــون وتشــكل تدابــر ضروريــة، يف جمتمــع 
دميقراطــي، لصيانــة األمــن القومــي أو النظــام 
اآلخريــن وحرياهتــم. أو حلمايــة حقــوق  العــام 
د( حــق اإلضــراب، شــريطة ممارســته وفقــا لقوانــن 

البلــد املعــى.
أفــراد  إخضــاع  دون  املــادة  هــذه  حتــول  ال   .2
أو  الشــرطة  رجــال  أو  املســلحة  القــوات 

ــة  العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصادي
واالجتماعيــة والثقافيــة:

التمتــع  احلــق يف  العــام رقــم 23 بشــأن  التعليــق 
للعمــل: ومرضيــة  عادلــة  بشــروط 

- مــن العناصــر اهلامــة للحــق يف العمــل املنصــوص 
عليهــا يف العهــد، وهــي حريــة اختيــار العمــل 
واحلقــوق النقابيــة، وحريــة تكويــن اجلمعيــات 

واحلــق يف اإلضــراب.
الضمــان  برامــج  تضــع  أن  للــدول  ميكــن   -
االجتماعــي القائمــة علــى اشــراكات العمــال، 
املهيــكل،  غــر  االقتصــاد  يف  العاملــن  مثــل 
لتوفــر املنافــع وكذلــك احلمايــة ضــد احلــوادث 

العمــل. أماكــن  يف  واألمــراض 
التعليــق العــام رقــم 19 حــول احلــق يف الضمــان 

االجتماعــي:
العهــد صراحــًة علــى  مــن  املــادة 10   تنــص   -
إجــازة  العامــالت  »األمهــات  منــح  وجــوب 
باســتحقاقات  مصحوبــة  إجــازة  أو  مأجــورة 
منــح  وينبغــي  كافيــة«.  اجتماعــي  ضمــان 
إجــازة أمومــة مدفوعــة األجــر جلميــع النســاء، 
مبــن فيهــن املنخرطــات يف أعمــال غــر تقليدية، 
كمــا ينبغــي تقــدمي االســتحقاقات لفــرة كافيــة 
وينبغــي توفــر االســتحقاقات الطبيــة املالئمــة 
للمــرأة والطفــل، مبــا يف ذلــك الرعايــة يف فــرة 
مــا قبــل الــوالدة وأثناءهــا وبعدهــا والعنايــة يف 

االقتضــاء. عنــد  املستشــفى 

مدونة الشغل:
المادة 9:

املتعلقــة  واحلقــوق  باحلريــات  مــس  مينــع كل 
باملمارســة النقابيــة داخــل املقاولــة وفــق القوانــن 
مينــع كل  العمــل كمــا  هبــا  اجلــاري  واألنظمــة 
مــس حبريــة العمــل بالنســبة للمشــغل ولألجــراء 

للمقاولــة. املنتمــن 
المادة 86:

جيــب علــى املقــاول مــن الباطــن بصفتــه مشــغال، 
التقيــد جبميــع أحــكام هــذا القانــون، وبالنصــوص 
بالضمــان  املتعلقــة  والتنظيميــة  التشــريعية 
واألمــراض  الشــغل  وحــوادث  االجتماعــي، 

املهنيــة.

الحق في التضامن :
وحييي العامل يف 20 دجنر من كل سنة اليوم 
االحتفــال  وهــذا  اإلنســاين  للتضامــن  العاملــي 
الــذي أقرتــه اجلمعيــة العامــة لــألم املتحــدة يف 
لتكريــس  االحتفــال كمناســبة  هــذا   2006
األساســية  القيــم  إحــدى  باعتبــاره  التضامــن 
والعامليــة الــي ينبغــي أن تقــوم عليهــا العالقــات 
بــن األفــراد والشــعوب وكخطــوة عمليــة لتعزيــز 
العامــة  اجلمعيــة  أنشــأت  التوجــه، كمــا  هــذا 
العاملــي  التضامــن  صنــدوق  املتحــدة  لألمــم 
بوصفــه صندوقــا ائتمانيــا تابعــا لرنامــج األمــم 
القضــاء علــى  منــه  اهلــدف  املتحــدة االمنائــي 
الفقــر وتعزيــز التنميــة البشــرية واالجتماعيــة يف 

البلــدان الناميــة.
وعلــى اعتبــار أن التشــغيل مــن الباطــن يطــرح 
العالقــة  اهنــاء  حالــة  يف  اشــكاليات  عــدة 
لفائدتــه  تشــتغل  ومــن  األجــرة  بــن  الشــغلية 
خصوصــا أن املقاولــة األصليــة تنفــي أيــة عالقــة 
شــغلية معــه هلــذا اجلانــب مــن طــرق التشــغيل 
العقــد  يكــون  أن  املشــرع  أوجــب  وهلــذا 
مكتــوب  قصــد حتديــد مســؤولية كل واحــد 
منهمــا وهــذا مــن ينطبــق أيضــا علــى مقاولــة 
التشــغيل املؤقت واملقاولة املســتعملة وغالبا ما 
تطــرح علــى القضــاء املنازعــة خبصــوص العالقــة 
الشــغلية  مــن خــالل البحــت والتحــري وذلــك 
عــن طريــق البحــوت الــي يأمــر هبــا القاضــي 
املشــغلة  اجلهــة  معرفــة  علــى  تســاعد  والــي 
تعويــض  كل  عــن  مســؤولة  تكــون  والــي 
وللقضــاء قــرارات عــدة يف هــذا اجملــال و مبــا 
أن هنــاك متــت ارتبــاط بــن االتفاقيــات الدوليــة 
والنصــوص الوطنيــة  يف جمــال التشــغيل ألهنــا 

* حق اإلنسان في التضامن:
قرار 1860 يف

 2015/10/01 ملف 2026
مســؤولية املقاولــة مــن الباطــن عــن تنفيــذ 
باألجــرات  اخلاصــة  االلتزامــات  مجيــع 
فاملقاولــة  إعســارها  حالــة  يف  إال 
األصليــة هــي الــي تتحمــل تبعــة ذلــك 

إشــعارها. شــريطة 
قــرار 1300 يف 1983/07/21   *

.1993/251 ملــف 
بــن  االتفاقــي  بالشــرط  األخــذ  عــدم 
االجــرة واملشــغل مــا دام خمالفــا للنظــام 
العام واحلق يف الزواج حق دستوري – 
طــرد مضيفــة جويــة بعلــة زواجهــا طــرد 

تعســفي.
يف  صــادر   1016 قــرار   *
2010/12/09 ملــف 609/600 
ارتــداء االجــرة لســرة الــراس ومطالبــة 
خبصوصيتهــا  مســا  بإزاحتهــا  املشــغل 

ثابــت. غــر  الضــرر  مــادم 
حق التسامح:

* قرار 536 صادر يف 2005/05/08 
ملف 2005/223 

االجــرة  حــق  يف  الغــزل  توجيــه كالم 
حترشــا  امامهــا  خليعــة  صــور  وعــرض 

–ال. تلقائيــة  -املغــادرة  جنســيا 
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قانونيــة  لقيــود  احلكوميــة  اإلدارات  موظفــي 
احلقــوق. هلــذه  ممارســتهم  علــى 

املادة 9 
حبــق كل  العهــد  هــذا  األطــراف يف  الــدول  تقــر 
شــخص يف الضمــان االجتماعــي، مبــا يف ذلــك 

االجتماعيــة. التأمينــات 
العمــل  منظمــة  اتفاقيــة   :11 رقــم  اتفاقيــة 
)الزراعــة(،  التجمــع  حــق  بشــأن  الدوليــة 

:1 9 2 1
المادة 1: 

»تتعهد كل دولة عضو يف منظمة العمل الدولية 
تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة بــأن تكفــل لــكل مــن 
يشــتغلون بالزراعــة نفــس حقــوق التجمــع واالحتــاد 

املكفولــة لعمــال الصناعة«.
العمــل  منظمــة  اتفاقيــة   :98 رقــم  االتفاقيــة 
والمفاوضــة  التنظيــم  حــق  بشــأن  الدوليــة 

:1949 الجماعيــة، 
المادة 2: 

»تتمتــع منظمــات العمــال ومنظمــات أصحــاب 
العمــل حبمايــة كافيــة مــن أي أعمــال تنطــوي علــى 
تدخــل مــن قبــل بعضهــا إزاء األخــرى فيمــا يتعلــق 
بتكوينهــا أو تســيرها أو إدارهتــا، ســواء بصــورة 

مباشــرة أو مــن خــالل وكالئهــا أو أعضاءهــا«.

تنصــب كلهــا حــول  محايــة األجــرة ماديــا أو 
معنويــا، حاليــا أو مســتقبليا يف ضمــان تأمينهــا 
ضــد املخاطــر باســتفادهتا  مــن التعويــض عــن 
الشــيخوخة أو التعويــض مــدى احليــاة يف حالــة 
املــرض الطويــل أو املزمــن وكــذا ضمــان التأمــن 
ألبنائهــا عــن طريــق االقتطاعــات الــي ختصــم 
املخصصــة  النســبة  جانــب  إىل  أجرهــا،  مــن 
للمشــغل يف حالــة املــرض وهنــا يكمــن وجــه 

التضامــن مــع األجــرة. 
الحق في التسامح 

والتطــرف  التعصــب  أشــكال  كل  يناقــض 
احلريــة،  مــع  يتطابــق  فالتســامح  واالنغــالق، 
حلقــوق  الدوليــة  واملواثيــق  اإلعالنــات  فــكل 
اإلنســان تعــرف باحلــق يف احلريــة واحرامهــا 
فهــو ضمنيــا تؤكــد علــى التســامح الــذي هــو 
حريــة  حيــث  مــن  الشــخص  بــه  يتمتــع  حــق 
اإلعــالن  نــص  وقــد  الــرأي.  االعتقــاد وحريــة 
العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص 
باحلقــوق املدنيــة والسياســية ينــص ضمنيــا علــى 
وثيقــة  مــن  األول  البنــد  يف  ورد  ذلــك، كمــا 
إعــالن مبــادئ حــول التســامح الصــادرة عــن 
اليونســكو يف 1995/11/16 تعريــف معــى 
بتنــوع  والقبــول  االحــرام  بكونــه  التســامح 
جمــرد  ليــس  وهــو  العــامل،  ثقافــات  واختــالف 
بــل ضــرورة سياســية وقانونيــة، وهــو  أخــالق 
عامليــا وتســاعد  الســالم ممكنــا  فضيلــة جتعــل 
والتســامح،  الســالم  ثقافــة  اســتباب  علــى 
بــل هــو موقــف  تنــازال أو جماملــة،  وال يعتــر 
يقــوم باالعــراف باحلقــوق العامليــة للشــخص 

. لآلخــر  األساســية  واحلريــات  اإلنســاين 
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االتفاقيــة رقــم 18:   اتفاقيــة منظمــة العمــل األمن والسلم1.المرأة
الدوليــة بشــأن األمــراض المهنيــة، 1925:

املــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو يف منظمــة 
العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة بــأن 
تكفــل دفــع تعويضــات للعمــال الذيــن يصيبهــم 
ملــن كانــوا  أو  مهنيــة،  أمــراض  بســبب  العجــز 
العمــال بســبب  يعولوهنــم يف حالــة وفــاة هــؤالء 
الــي  العامــة  للمبــادئ  وفقــا  األمــراض،  هــذه 
يضعهــا تشــريعها الوطــي للتعويــض عــن حــوادث 

العمــل«.
االتفاقيــة رقــم 45:   اتفاقيــة منظمــة العمــل 
األرض  ســطح  تحــت  العمــل  بشــأن  الدوليــة 

:1935 )المــرأة(، 
المــادة 2: »ال جيــوز اســتخدام أي امــرأة، أيــا 
كان ســنها، للعمــل حتــت ســطح األرض يف أي 

منجــم«.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية:
- المــادة 7: »تعــرف الــدول األطــراف يف هــذا 
العهــد مبــا لــكل شــخص مــن حــق يف التمتــع 
علــى  تكفــل  ومرضيــة  عادلــة  عمــل  بشــروط 

اخلصــوص: 
- ظروف عمل تكفل السالمة والصحة«.

- العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية:

التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:
التعليــق العــام رقــم 23  بشــأن احلــق يف التمتــع 

بشــروط عادلــة ومرضيــة للعمــل:
- إن منع احلوادث واألمراض املهنية هو اجلانب 
األساســي مــن احلقــوق املتعلقــة بشــروط عادلــة 
ومرضيــة للعمــل ومــن احلقــوق الوثيقــة الــواردة 
يف العهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة 
يف  احلــق  ســيما  وال  والثقافيــة،  واالجتماعيــة 
الصحــة  مــن  ممكــن  مســتوى  بأعلــى  التمتــع 
البدنيــة والعقليــة. وينبغــي للــدول األطــراف أن 
احلــوادث  مــن  للوقايــة  تعتمــد سياســة وطنيــة 
عــن  بالعمــل  املرتبطــة  الصحيــة  واإلصابــات 
طريــق تقليــل املخاطــر يف بيئــة العمــل، وضمــان 
وتنفيذهــا  صياغتهــا  يف  واســعة  مشــاركة 
وأصحــاب  العمــال  ســيما  وال  ومراجعتهــا، 

العمــل واملنظمــات املمثلــة هلــم.
- وينبغي أن تشمل السياسة الوطنية مجيع فروع 
النشــاط االقتصــادي مبــا يف ذلــك القطاعــات 
الرمسيــة وغــر الرمسيــة ومجيــع فئــات العمــال، مبــن 
فيهــم العمــال املتدربــن. وجيــب أن تأخــذ بعــن 
وصحــة  لســالمة  احملــددة  املخاطــر  االعتبــار 
وكذلــك  احلمــل،  حالــة  يف  اإلنــاث  العمــال 
مــن  اإلعاقــة، دون أي شــكل  العمــال ذوي 
أشــكال التمييــز ضــد هــؤالء العمــال. وينبغــي 
أن يكــون العمــال قادريــن علــى مراقبــة ظــروف 

العمــل دون خــوف مــن االنتقــام.
- وينبغــي أن تعــاجل السياســة الوطنيــة علــى األقــل 

مدونة الشغل:
- المــادة 24: »جيــب علــى املشــغل، بصفــة 
عامة، أن يتخذ مجيع التدابر الالزمة حلماية 
ســالمة األجــراء وصحتهــم، وكرامتهــم، لــدى 
قيامهــم باألشــغال الــي ينجزوهنــا حتــت إمرتــه، 
الســلوك  حســن  مراعــاة  علــى  يســهر  وأن 
واألخالق احلميدة، وعلى استتباب اآلداب 

العامــة داخــل املقاولــة«.
- المادة 153: » ال ميكن تشغيل األجرات 
النوافــس أثنــاء فــرة األســابيع الســبعة املتصلــة 
علــى  املشــغل  يســهر  الوضــع.  تلــي  الــي 
املــرأة  هبــا  تكلــف  الــي  األشــغال  ختفيــف 
الفــرة األخــرة للحمــل، ويف  أثنــاء  األجــرة 

الــوالدة«. عقــب  األوىل  الفــرة 
- المــادة 281: »جيــب علــى املشــغل، أن 
وأن  الشــغل،  أماكــن  نظافــة  علــى  يســهر 
حيــرص علــى أن تتوفــر فيهــا شــروط الوقايــة 
الالزمــة  الســالمة  ومتطلبــات  الصحيــة، 
وخاصــة  األجــراء،  صحــة  علــى  للحفــاظ 
احلرائــق،  مــن  الوقايــة  بأجهــزة  يتعلــق  فيمــا 
والتخفيــض  والتهويــة،  والتدفئــة،  واإلنــارة، 
واملــاء  املــراوح،  واســتعمال  الضجيــج،  مــن 
وتصريــف  املراحيــض،  وآبــار  الشــروب، 
واألتربــة،  الغســل،  وميــاه  الفضــالت،  ميــاه 
األجــراء،  مالبــس  ومســتودعات  واألخبــرة، 

ومراقدهــم. ومغتســالهتم، 
وجيــب علــى املشــغل، أن يضمــن تزويــد األوراش 
فيهــا  الشــروب بكيفيــة عاديــة، وأن يوفــر  باملــاء 
لألجراء مساكن نظيفة، وظروفا صحية مالئمة«.

فرضتهــا  العاملــة  املــرأة  بصحــة  العنايــة  إن 
أن  إال  الفيزيولوجــي  لعاملهــا  نظــرا  الضــرورة 
رأفــة  بــل  التمييــز  مبــدأ  تفعيــل  يعــي  هــذا ال 
للمــرأة  الصحــي  اجلانــب  مراعــاة  يتعــن  هبــا 
املســند  ونوعيتــه  العمــل  بأماكــن  عالقــة  يف 
إليهــا، حبيــث جيــب علــى املشــغل أن يوفــر هلــا 
مجيــع املواصفــات الصحيــة الضروريــة للتهويــة 
والتدفئــة وغرهــا مــن الوســائل الــي تســاعدها 
علــى ممارســة العمــل يف أحســن الظــروف وكــذا 
االشــتغال   لتفــادي  صحيــة  بتدابــر  القيــام 
داخــل بيئــة ملوثــة وعــدم قيامهــا بأعمــال مــن 
نتيجــة  أضــرارا صحيــة  هبــا  تلحــق  أن  شــأهنا 
قدراهتــا  تفــوق  جســدية  مبجهــودات  قيامهــا 
البدنيــة خاصــة بالنســبة للمــرأة احلامــل خــالل 
الوضــع  قبــل  املتصلــة  الســبعة  األســابيع  فــرة 
وأخالقهــا  بكرامتهــا  املــس  عــدم  إىل  إضافــة 
توفــر  إىل  اســتغالل حاجتهــا  يتــم  حبيــث ال 
أال وهــو  إليهــا  بالنســبة  الوحيــد  الــرزق  مــورد 

األجــر.

بالتوصيــات  يتعلــق  مــا  خبصــوص 
إال  اإلشــارة  مــن  فالبــد  واالقراحــات 

أنــه:
- يتعــن إضافــة عنصــر الســلم كســبب 
 9 املــادة  يف  التمييــز  أســباب  مــن 
الفصــل  حــاالت  تقــع  ال  حــى 
اجتهــادات  حمــل  الســن  لســبب 

. ئيــة قضا
تشــغيل  يف  النظــر  إعــادة  يتعــن   -
األجــرة ليــال ألن هــذا ال ينســجم 
وقدراهتــا الصحيــة وغالبــا مــا يكــون 
للمــرأة دوران اثنــان االشــتغال ليــال 
باملقاولــة واالشــتغال هنــارا إذا كانــت 
حتمــل صفــة أو مســؤولة عــن البيــت.
- إضافــة وضعيــة املــرأة الــي أجهضــت 
محلهــا  وضــع  أجــل  حلــول  قبــل 
تســتفيد  الــي  الرخصــة  خبصــوص 
اخلاصــة  الرخصــة  غــر  ألهنــا  منهــا 
باملــرأة الــي وضعــت بصفــة عاديــة. 
حالــة  االعتبــار  بعــن  األخــذ  مــع 
املــرأة العاملــة داخــل املنــزل عــن بعــد، 
يعيــد  أن  املشــرع  علــى  يتعيــت  إذ 
منحهــا  الــي  اإلمكانيــة  يف  النظــر 
ملفتــش الشــغل لولــوج مســكنها كــي 
أحيانــا  يصعــب  إذ  باملراقبــة  يقــوم 

اإلجــراء. هلــذا  االســتجابة 
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اجملــاالت التاليــة: تصميــم واختبــار واختيــار، 
واســتبدال وتركيب وترتيب واســتخدام وصيانة 
العمــل،  )أماكــن  للعمــل  املاديــة  العناصــر 
واآلالت  واألدوات،  وأســاليبه،  العمــل  بيئــة 
واملــواد  الكيميائيــة  املــواد  واملعــدات، وكذلــك 
تتضمــن  أن  وينبغــي  والبيولوجيــة(.  الفيزيائيــة 
السياســة الوطنيــة أحــكام لرصــد وإنفــاذ إجــراء 
املناســبة  العقوبــات  وتقــرر  فعالــة،  حتقيقــات 
حــق  ذلــك  يف  مبــا  االنتهــاكات  حالــة  يف 
تعليــق عمــل املؤسســات غــر اآلمنــة. وجيــب 
أن يكــون  مــن حــق العمــال املتضرريــن مــن 
حــادث مهــي أو مــرض يف االنتصــاف، مبــا 
يف ذلــك الوصــول إىل آليــات التظلــم املناســبة، 
مثــل احملاكــم، وتســوية اخلالفــات. وعلــى وجــه 
اخلصــوص، ينبغــي للــدول األطــراف أن تضمن 
أن العمــال الذيــن يعانــون مــن وقــوع حــادث 
مــن  االقتضــاء، عائالهتــم،  مــرض، وعنــد  أو 
تلقــى تعويضــات كافيــة، مبــا يف ذلــك تكاليــف 
العالج، وفقدان األرباح والتكاليف األخرى، 
وكذلــك الوصــول إىل خدمــات إعــادة التأهيــل.

تفسيرات منظمة العمل الدولية:
- تعريف خصائص العمل الجبري:

تعــرف منظمــة العمــل الدوليــة، يف اتفاقيتهــا األوىل 
املتعلقــة هبــذا املوضــوع، ) اتفاقيــة العمــل اجلــري 
لسنة 1930 رقم 29 (، العمل اجلري ألغراض 
القانــون الــدويل علــى النحــو التــايل: »األعمــال 
وخدمــات تغتصــب مــن شــخص حتــت التهديــد 
بأدائهــا  الشــخص  يتطــوع هــذا  بــأي عقوبــة ومل 
الصــك  ويشــر   .)2 )املــادة  اختيــاره  مبحــض 
األساســي اآلخــر ملنظمــة العمــل الدوليــة يف هــذا 



1. حقوق املرأة1. حقوق املرأة

الفئات 
املعنية 
باحلقوق

القيم 
التعليقات العامة للهيئات التعاقدية نصوص االتفاقيات الدوليةواملفاهيم

حتليل النصوص الوطنية من منظور نصوص التشريعات الوطنيةوتفسريات منظمة العمل الدولية
املعايري الدولية

توصيات ومالحظات بشأن 
إدماج االتفاقيات الدولية يف 

التطبيق القضائي

117 حقوق اإلنسان يف جمال الشغل وتطبيقاتها يف القضاء الوطني  حقوق اإلنسان يف جمال الشغل وتطبيقاتها يف القضاء الوطني  116

اجلــري  العمــل  إلغــاء  اتفاقيــة  أال وهــو  الصــدد، 
1957 )رقــم 105(   إىل أن العمــل اجلــري ال 
ميكــن اســتخدامه ألغــراض التنميــة االقتصاديــة أو 
كوســيلة للتوجيــه السياســي أو التمييــز أو لفــرض 
االنضبــاط علــى األيــدي العاملــة أو كعقــاب علــى 
املشــاركة يف إضرابــات) املــادة1(. وتوضــح هــذه 
بتاتــاً  ميكــن  ال  الــي  األغــراض  بعــض  االتفاقيــة 
فــرض العمــل اجلــري مــن أجلهــا، لكنهــا ال تغــر 

التعريــف األساســي يف القانــون الــدويل.
ويتضمــن تعريــف منظمــة العمــل الدوليــة للعمــل 
أو  أعمــال  مهــا:   أساســين  عنصريــن  اجلــري 
خدمــات تُفــرض حتــت التهديــد بــأي عقوبــة وال 
تنفــذ طوعــا. ولقــد ســاهم عمــل أجهــزة اإلشــراف 
يف منظمــة العمــل الدوليــة خــالل أكثــر مــن 75 
حتتــاج  وال  العنصريــن.  هذيــن  توضيــح  يف  ســنة 
العقوبــة ألن تكــون علــى شــكل عقوبــات جنائيــة، 
لكنهــا قــد تتخــذ أيضــاً شــكل فقــدان احلقــوق أو 
للتهديــد  ذلــك، ميكــن  االمتيــازات. فضــاًل عــن 
بعقوبــة أن يتخــذ أشــكااًل خمتلفــة. وميكــن القــول 
عنــف  علــى  تنطــوي  تطرفــاً  األشــكال  أشــد  إن 
باملــوت  علــى هتديــدات  بــل  قيــود جســدية،  أو 
أن  ميكــن  كمــا  األقــارب.  أو  الضحايــا  إزاء 
تتمثــل يف أشــكال هتديــد أقــل ظهــوراً تكــون يف 
بعــض األحيــان ذات طبيعــة نفســية. وقــد مشلــت 
الدوليــة  العمــل  منظمــة  درســتها  الــي  احلــاالت 
اهلجــرة  ســلطات  أو  الشــرطة  بإبــالغ  هتديــدات 
عــن الضحايــا عندمــا يكــون وضــع اســتخدامهم 
غر قانوين أو الوشاية لدى مسي القرية يف حالة 
الفتيــات اللــوايت أجــرن علــى ممارســة الدعــارة يف 
مــدٍن نائيــٍة. وقــد تكــون عقوبــات أخــرى ذات 
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طبيعــة ماليــة، مبــا يف ذلــك العقوبــات االقتصاديــة 
املرتبطــة بالديــون أو بعــدم دفــع األجــور أو فقــدان 
رفــض  إذا  بالفصــل  بتهديــدات  املرافــق  األجــور 
العمــال القيــام بســاعات عمــل إضافيــة تتعــدى 
نطــاق عقدهــم أو نطــاق القانــون الوطــي . ويف 
مــن  العمــل  أصحــاب  يطلــب  األحيــان،  بعــض 
وقــد  اهلويــة  بطاقــات  تســليمهم  أيضــاً  العمــال 
يلجــؤون إىل التهديــد مبصــادرة هــذه الوثائــق بغيــة 

فــرض عمــل جــري عنــوة.
تطرقــت  فقــد  االختيــار،  حبريــة  يتعلــق  وفيمــا 
إىل  الدوليــة  العمــل  ملنظمــة  اإلشــرافية  األجهــزة 
مســألة  وفحــوى  شــكل  منهــا:  جوانــب  عــدة 
غــر  اإلكــراه  أو  اخلارجيــة  القيــود  دور  القبــول؛ 
املمنــوح  القبــول  يف  الرجــوع  وإمكانيــة  املباشــر؛ 
حبريــة. وهنــا أيضــاً، ميكــن أن تكــون عــدة أشــكال 
غامضــة لإلكــراه. ويدخــل العديــد مــن الضحايــا 
يف أوضــاع العمــل اجلــري يف البدايــة مبوافقتهــم، 
ال  اخلــداع،  أو  االحتيــال  عــر  ذلــك  وإن كان 
ألمــر إالّ ليكتشــفوا الحقــاً أهنــم ليســوا أحــراراً يف 
االنســحاب مــن عملهــم. ويتعــذر عليهــم بالتــايل 
ترك عملهم بســبب اإلكراه القانوين أو اجلســدي 
أو النفســي. وقــد تعتــر املوافقــة األوىل غــر ذات 
التحايــل واخلــداع للحصــول  اســتخدم  إذا  صلــة 

عليهــا.
- العمل الجبري والرق:

كأحــد  الــرق  الدوليــة  العمــل  منظمــة  تعــرف 
علــى  ينطــوي  وهــو  اجلــري.  العمــل  أشــكال 
ســيطرة مطلقــة لشــخٍص مــا علــى شــخص آخــر 
أو رمبــا علــى جمموعــة مــن األشــخاص مــن قبــل 
جمموعــٍة اجتماعيــٍة أخــرى. ولقــد مت تعريــف الــرق 
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يف الصــك الــدويل األول املتعلــق هبــذا املوضــوع 
عــام 1926 ، بأنــه حالــة أو وضــع أي شــخٍص 
امللكيــة،  حبــق  املتعلقــة  الســلطات  عليــه  متــارس 
كلهــا أو بعضهــا )املــادة 1(. وأي شــخص يف 
حالــة الــرق ســيفرض عليــه العمــل بالطبــع، ولكــن 
هــذه  تّعــرف  الــي  الوحيــدة  الســمة  ليــس  هــذا 
الــذي  األول  الصــك  هــذا  ومبوجــب  العالقــة. 
أعتمــد يف وقــت كان العمــل اجلــري يفــرض عنــوة 
علــى نطــاق واســع مــن قبــل ســلطات االســتعمار، 
مجيــع  »اختــاذ  املتعاقــدة  األطــراف  مــن  طلــب 
العمــل  حتــول  دون  للحــؤول  الضروريــة  التدابــر 
متاثــل  ظــروٍف  إىل  الســخرة  أو  عمــل  القســري 
ظــروف الــرق« )املــادة5(.  وبعــد أربــع ســنوات، 
اعتمــدت اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم29، 
العمــل اجلــري بوجــه عــام مبــا يف  الــي حظــرت 

ذلــك الــرق علــى وجــه املثــال ال احلصــر.
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الفصل الثاين

حقوق الطفل يف جمال الشغل
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الفصل الثاين: حقوق الطفل يف جمال الشغل

حظــي موضــوع مكافحــة عمــل األطفــال باهتمــام املنتظــم الــدويل، وهــو مــا عكســه يف العديــد مــن الصكــوك الدوليــة حلقــوق اإلنســان، مبــا فيهــا 
االتفاقيــة اخلاصــة بالــرق لســنة 1926، واإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان، واتفاقيــة حقــوق الطفــل، والروتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق 
الطفــل بشــأن بيــع األطفــال واســتغالل األطفــال يف البغــاء ويف املــواد اإلباحيــة، والروتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن إشــراك 
األطفــال يف النزاعــات املســلحة، وبروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االجتــار بالبشــر وخاصــة النســاء واألطفــال، املكمــل التفاقيــة األمــم املتحــدة 
ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــر الوطنيــة. كمــا أن العديــد مــن اهليئــات الدوليــة املكلفــة برصــد تطبيــق املعاهــدات، أولــت أمهيــة خاصــة ملوضــوع 

مكافحــة أمنــاط عمــل األطفــال الــي حيضرهــا القانــون الــدويل يف التوصيــات واملالحظــات املوجهــة إىل الــدول األطــراف. 
وعلــى مســتوى التشــريع الوطــي أقــر دســتور اململكــة املغربيــة مبــدأ احلمايــة القانونيــة للطفــل مــن خــالل تنصيصــه يف الفصــل 32 منــه علــى أنــه 
»تســعى الدولــة لتوفيــر الحمايــة القانونيــة، واالعتبــار االجتماعــي والمعنــوي لجميــع األطفــال، بكيفيــة متســاوية، بصــرف النظــر عــن 
وضعيتهــم العائليــة.« وقــد كرســت مدونــة الشــغل جمموعــة مــن الضمانــات املهمــة الكفيلــة بصيانــة كرامــة الطفــل ومحايــة حقوقــه، إىل جانــب 
القانــون اجلنائــي الــذي عمــل علــى توفــر احلمايــة اجلنائيــة للطفــل مــن التمييــز واالســتغالل واالجتــار بالبشــر، إضافــة إىل اعتمــاد قانــون العمــال 
والعامــالت املنزليــن، الــذي نــص علــى أن الســن األدىن لولــوج ســوق العمــل حمــدد يف 18 ســنة، غــر أنــه ميكــن وفــق مرحلــة انتقاليــة مدهتــا مخــس 
ســنوات تبتــدئ مــن تاريــخ دخــول القانــون حيــز التنفيــذ، تشــغيل األشــخاص الذيــن تــراوح أعمارهــم بــن 16 و18 ســنة بصفتهــم عامــالت 
وعمــاال منزليــن، شــريطة أن يكونــوا حاصلــن علــى إذن مكتــوب مــن أوليــاء أمورهــم مصــادق علــى صحــة إمضائــه قصــد توقيــع علــى عقــد الشــغل 
املطبــق عليهــم، وقــد أكــد هــذا القانــون علــى ضــرورة اســتفادت العامــالت والعمــال املنزليــن املراوحــة أعمارهــم بــن 16 و 18 ســنة وجوبــا مــن 

فحــص طــي كل ســتة أشــهر علــى نفقــة املشــغل.
وتعتــر مســألة عمــل األطفــال قضيــة مــن أوىل وأهــم القضايــا الــي تصــدى هلــا اجملتمــع الــدويل. حيــث اعتمــدت منظمــة العمــل الدوليــة عــددا مــن 
االتفاقيــات الدوليــة الــي تســتهدف القضــاء علــى عمــل األطفــال ابتــداء مــن أول مؤمتــر هلــا ســنة 1919، وهكــذا اعتمــدت املنظمــة اتفاقيــة احلــد 
األدىن للســن )العمــل اجلــري( لســنة 1919 )االتفاقيــة رقــم 5(، مث اعتمــاد اتفاقيــة احلــد األدىن للســن املنقحــة لســنة 1973 )االتفاقيــة رقــم 
138( فاتفاقيــة أســوا أشــكال عمــل األطفــال لســنة 1999 )االتفاقيــة رقــم 182(، ومهــا االتفاقيتــان اللتــان حتــددان معــامل خمتلــف أمنــاط العمــل 
غــر املقبولــة مبوجــب املعايــر الدوليــة.  فبالنســبة للمجتمــع الــدويل، ال يشــمل مصطلــح »عمــل األطفــال« مجيــع األعمــال الــي يؤديهــا األطفــال 
دون الثامنــة عشــرة مــن العمــر، حيــث وقــع توافــق بــن اآلراء علــى أن العمــل الــذي ال يســيء إىل صحــة الطفــل وال إىل منــوه أو ال حيــول دون 

ارتيــاده املدرســة،  ميكــن أن يكــون مبثابــة خــرة إجيابيــة لــه.8 وينقســم عمــل األطفــال الــذي حيظــره القانــون الــدويل إىل فئــات ثــالث: 
أ(  أســوأ أشــكال عمــل األطفــال املطلقــة الــي عرفــت دوليــا باالســتعباد واالجتــار والعمــل ســدادا لديــن وســائر أشــكال العمــل اجلــري وتوظيــف 

األطفــال جــرا الســتخدامهم يف النزاعــات املســلحة وأعمــال الدعــارة واألعمــال اإلباحيــة واألنشــطة غــر املشــروعة؛
ب( العمــل الــذي يؤديــه طفــل دون احلــد األدىن للســن املخــول هلــذا النــوع مــن العمــل بالــذات )كمــا حــدده التشــريع الوطــي ووفقــاً للمعايــر الدوليــة 

املعــرف هبــا(، والعمــل الــذي مــن شــأنه إعاقــة تعليــم الطفــل ومنــوه التــام؛
ج ( العمــل الــذي يهــدد الصحــة اجلســدية والفكريــة واملعنويــة للطفــل ســواء كان بســبب طبيعتــه أو بســبب الظــروف الــي ينفــذ فيهــا، أي مــا يعــرف 

مبصطلــح »العمــل اخلطــر« .9
وإضافــة إىل احلمايــة الــي توفرهــا املعايــر واهليئــات الدوليــة ملكافحــة عمــل األطفــال،  فعلــى املســتوى الوطــي تعــد املؤسســات الوطنيــة حلقــوق 
اإلنســان مبــا يف ذلــك اللجــان املعنيــة حبقــوق الطفــل، آليــات مهمــة لتكريــس احلمايــة القانونيــة واالعتبــار االجتماعــي واملعنــوي جلميــع األطفــال، 

8- Inter-Parliamentary Union/ILO: Eliminating the worst forms of child labour: A practical guide to ILO Convention No. 182. Handbook for 
parliamentarians No. 3-2002 )Geneva. 2002(. p. 15.

9- مكتــب العمــل الــدويل: »مســتقبل خــال مــن عمــل األطفــال«، التقريــر العاملــي 55 مبوجــب متابعــة إعــالن منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن املبــادئ واحلقــوق األساســية يف العمــل، التقريــر األول )بــاء(، مؤمتــر العمــل 
الــدويل، الــدورة 90جنيــف 2002 الفقــرة 26.

وهــي مؤسســات موجــودة يف العديــد مــن الــدول مبــا فيهــا املغــرب، الــذي نــص دســتوره علــى إنشــاء اجمللــس االستشــاري لألســرة والطفولــة، الــذي 
يعــد مؤسســة استشــارية تعمــل علــى إصــدار توصيــات لتعزيــز احلمايــة القانونيــة للطفــل يف مجيــع املياديــن، إىل جانــب جهــاز القضــاء الــذي يبقــى 
الضامــن األساســي حلقــوق الطفــل مــن خــالل األخــذ باملعايــر الدوليــة املعنيــة مبناهضــة العمــل غــر الالئــق لألطفــال خــالل  املنازعــات املرتبطــة 

مبجــال الشــغل.

1. الحق في الحياة للطفل في مجال الشغل:

الحق في الحياة للطفل من خالل نصوص االتفاقيات الدولية:
االتفاقية رقم 13: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن استخدام الرصاص األبيض )يف الطالء(، 1921:

املــادة 3: » حيظــر اســتخدام األحــداث الذكــور الذيــن تقــل ســنهم عــن الثامنــة عشــرة ومجيــع النســاء يف أعمــال الطــالء الصناعــي الــي تتطلــب 
اســتعمال الرصــاص األبيــض أو كريتــات الرصــاص أو أي منتجــات أخــرى حتتــوي علــى هــذه األصبــاغ«.

اتفاقية حقوق الطفل:
املادة 6:

1. »تعرف الدول األطراف بأن لكل طفل حقاً أصياًل يف احلياة.
2. تكفل الدول األطراف إىل أقصى حد ممكن بقاء الطفل ومنوه«.

املــادة 32: ».تعــرف الــدول األطــراف حبــق الطفــل يف محايتــه مــن االســتغالل االقتصــادي ومــن أداء أي عمــل يرجــح أن يكــون خطــرا أو أن ميثــل 
إعاقــة لتعليــم الطفــل، أو أن يكــون ضــارا بصحــة الطفــل أو بنمــوه البــدين، أو العقلــي، أو الروحــي، أو املعنــوي، أو االجتماعــي«.

الروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشراك األطفال يف املنازعات املسلحة:
املــادة 1: »تتخــذ الــدول األطــراف مجيــع التدابــر املمكنــة عمليــاً لضمــان عــدم اشــراك أفــراد قواهتــا املســلحة الذيــن مل يبلغــوا الثامنــة عشــرة مــن 

العمــر اشــراكاً مباشــراً يف األعمــال احلربيــة«.

الحق في الحياة للطفل من خالل التعليقات العامة للهيئات التعاقدية وتفسيرات منظمة العمل الدولية :
- العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:

التعليق العام رقم 23  بشأن احلق يف التمتع بشروط عادلة ومرضية للعمل:
-إن منــع احلــوادث واألمــراض املهنيــة هــو اجلانــب األساســي مــن احلقــوق املتعلقــة بشــروط عادلــة ومرضيــة للعمــل ، ومــن احلقــوق الوثيقــة الــواردة 
يف العهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، وال ســيما احلــق يف التمتــع بأعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة البدنيــة 
والعقليــة. وينبغــي للــدول األطــراف أن تعتمــد سياســة وطنيــة للوقايــة مــن احلــوادث واإلصابــات الصحيــة املرتبطــة بالعمــل عــن طريــق تقليــل 
املخاطــر يف بيئــة العمــل، وضمــان مشــاركة واســعة يف صياغتهــا وتنفيذهــا ومراجعتهــا، وال ســيما العمــال وأصحــاب العمــل واملنظمــات املمثلــة 

هلــم.
- وينبغــي أن تشــمل السياســة الوطنيــة مجيــع فــروع النشــاط االقتصــادي مبــا يف ذلــك القطاعــات الرمسيــة وغــر الرمسيــة ومجيــع فئــات العمــال، مبــن 
فيهــم العمــال املتدربــن. وجيــب أن تأخــذ بعــن االعتبــار املخاطــر احملــددة لســالمة وصحــة العمــال اإلنــاث يف حالــة احلمــل، وكذلــك العمــال 
ذوي اإلعاقــة، دون أي شــكل مــن أشــكال التمييــز ضــد هــؤالء العمــال. وينبغــي أن يكــون العمــال قادريــن علــى مراقبــة ظــروف العمــل دون 

خــوف مــن االنتقــام.
- ينبغــي أن تعــاجل السياســة الوطنيــة علــى األقــل اجملــاالت التاليــة: تصميــم واختبــار واختيــار واســتبدال وتركيــب وترتيــب واســتخدام وصيانــة 
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العناصــر املاديــة للعمــل )أماكــن العمــل، بيئــة العمــل وأســاليبه، واألدوات، واآلالت واملعــدات، وكذلــك املــواد الكيميائيــة واملــواد وكالء الفيزيائيــة 
والبيولوجيــة(.

- وينبغــي أن تتضمــن السياســة الوطنيــة أحكامــا لرصــد وإنفــاذ إجــراء حتقيقــات فعالــة، وتقــرر العقوبــات املناســبة يف حالــة االنتهــاكات، مبــا يف 
ذلــك حــق تعليــق عمــل املؤسســات غــر اآلمنــة. وجيــب أن يكــون  مــن حــق العمــال املتضرريــن مــن حــادث مهــي أو مــرض يف االنتصــاف، 
مبــا يف ذلــك الوصــول إىل آليــات التظلــم املناســبة، مثــل احملاكــم، وتســوية اخلالفــات. علــى وجــه اخلصــوص، ينبغــي للــدول األطــراف أن تضمــن 
أن العمــال الذيــن يعانــون مــن وقــوع حــادث أو مــرض، وعنــد االقتضــاء، عائالهتــم، يتلقــون تعويضــات كافيــة، مبــا يف ذلــك تكاليــف العــالج، 

وفقــدان األربــاح والتكاليــف األخــرى، وكذلــك الوصــول إىل خدمــات إعــادة التأهيــل.
اتفاقية حقوق الطفل:

التعليق العام رقم 16 حول التزامات الدول بشأن أثر قطاع األعمال التجارية على حقوق الطفل:
تعــرف املــادة 6 مــن االتفاقيــة بــأن لــكل طفــل حقــاً أصيــاًل يف احليــاة، وبــأن علــى الــدول أن تكفــل بقــاء الطفــل ومنــوه. وتذكــر اللجنــة فهمهــا 
لنمــو الطفــل يف التعليــق العــام رقــم 5 )2003( عــن التدابــر العامــة لتنفيــذ االتفاقيــة باعتبــاره »مفهومــاً شــاماًل يغطــي منــو الطفــل البــدين والعقلــي 
والروحــي واملعنــوي والنفســي واالجتماعــي. وميكــن ألنشــطة وعمليــات املؤسســات التجاريــة أن تؤثــر علــى إعمــال املــادة 6 بطــرق خمتلفــة. علــى 
ســبيل املثــال، فــإن التدهــور والتلــوث البيئيــن الناجتــن عــن األنشــطة التجاريــة ميكــن أن يهــددا حقــوق الطفــل يف الصحــة واألمــن الغذائــي وإمكانيــة 
احلصــول علــى ميــاه الشــرب اآلمنــة. وعندمــا تتطلــب ممارســات التوظيــف يف املؤسســات التجاريــة مــن البالغــن العمــل ســاعات طويلــة، فــإن 
األطفــال األكــر ســناً، وال ســيما الفتيــات، قــد يتولــون واجبــات آبائهــم املنزليــة واملتعلقــة برعايــة األطفــال، وهــو مــا ميكــن أن يؤثــر ســلباً علــى حقهــم 
يف التعليــم واللعــب، باإلضافــة إىل ذلــك، فــإن تــرك األطفــال وحدهــم أو يف رعايــة أشــقائهم األكــر ســناً ميكــن أن تكــون لــه تبعــات علــى جــودة 

الرعايــة وصحــة األطفــال الصغــار.
التعليق العام رقم 6 )معاملة األطفال غر املصحوبن واملنفصلن عن ذويهم خارج بلدهم املنشأ(:

- ملــا كان جتنيــد القصَّــر ومشــاركتهم يف أعمــال القتــال ينطويــان علــى خطــر كبــر يُعــرِّض الطفــل إىل ضــرر ال ميكــن جــره فيمــا يتعلــق حبقــوق 
اإلنســان األساســية، مبــا فيهــا حقــه يف احليــاة، فــإن التزامــات الــدول الناشــئة عــن املــادة 38 مــن االتفاقيــة، مقــروءة باالقــران مــع املادتــن 3 و4 
مــن الروتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل املتعلــق باشــراك األطفــال يف النزاعــات املســلحة، تســتتبع آثــاراً تتجــاوز حــدود إقليــم الدولــة، 
وينبغــي للــدول أن متتنــع عــن إعــادة أي طفــل بــأي شــكل مــن األشــكال إىل حــدود دولــة حيــث يكــون القاصــر ُمعرضــاً خلطــر حقيقــي بــأن يقــع 

ضحيــة للتجنيــد أو املشــاركة، علــى حنــو مباشــر أو غــر مباشــر، يف أعمــال القتــال.
تفسيرات منظمة العمل الدولية:

جمال مكافحة عمل األطفال:
قامــت منظمــة العمــل الدوليــة بتقســيم فئــات عمــل األطفــال إىل ثالثــة أنــواع، وهــي: األطفــال النشــطون اقتصاديــا، وعمــل األطفــال، واألطفــال 

العاملــون يف األعمــال اخلطــرة. ويف مــا يلــي شــرح هلــذه الفئــات: 
- يشــكل »النشــاط االقتصــادي« مفهومــاً واســع النطــاق يشــمل األنشــطة األكثــر إنتاجيــة الــي يقــوم هبــا األطفــال، ســواء كانــت يف ســوق العمــل 
أو خارجهــا، مدفوعــة األجــر أو غــر مدفوعــة األجــر، متممــة لبضــع ســاعات فقــط أو طيلــة الوقــت، علــى أســاس عرضــي أو منتظــم، قانــوين أو 
غــر قانــوين. ُويســتثى مــن النشــاط االقتصــادي األعمــال الــي يقــوم هبــا األطفــال داخــل منازهلــم أو يف إطــار املدرســة. ولكــي يعتــر الطفــل نشــطاً 
اقتصاديــاً، ال بــد مــن أن يكــون قــد عمــل علــى األقــل ســاعة واحــدة يف أي يــوم مــن أيــام فــرة مرجعيــة متتــد علــى ســبعة أيــام. وجتــدر اإلشــارة 

إىل أن مصطلــح:  »األطفــال النشــطون اقتصاديــًا«، هــو مصطلــح مســتخدم ألغــراض اإلحصــاء أكثــر منــه ألغــراض قانونيــة.
- ويشــكل »عمــل األطفــال« مفهومــاً أضيــق نطاقــاً مــن مفهــوم« األطفــال النشــطن اقتصاديــا«، ويســتثي كافــة األطفــال الذيــن بلغــوا ســن 12 
عامــاً أو جتــاوزوه والذيــن يعملــون بضــع ســاعات فقــط يف األســبوع يف أشــغال خفيفــة جمــازة، وأولئــك البالغــن 15 عامــاً أو أكثــر، والذيــن 

يشــغلون أعمــااًل غــر مصنفــة علــى أهنــا »خطــرة. ويرتكــز مفهــوم »عمــل األطفــال« علــى اتفاقيــة احلــد األدىن للســن لســنة1973 رقــم )138( 
الصــادرة عــن منظمــة العمــل الدوليــة، والــي تتضمــن أمشــل تعريــف دويل ذي حجيــة للحــد األدىن لســن القبــول يف االســتخدام أو العمــل، 

ينطــوي علــى« نشــاط اقتصــادي«.
- ويعــرف« العمــل اخلطــر الــذي يؤديــه األطفــال« بأنــه أي نشــاط أو عمــل ينطــوي، مــن حيــث طبيعتــه أو نوعــه علــى آثــار ســلبية علــى ســالمة 
األطفــال وصحتهم)اجلســدية أو العقليــة( ومنوهــم النفســي، أو يــؤدي إليهــا. وقــد ينجــم اخلطــر عــن عــبء العمــل املفــرط، والشــروط اجلســدية 

للعمــل أو كثافــة العمــل مــن حيــث مــدة أو ســاعات العمــل حــى حــن يكــون النشــاط أو العمــل معروفــاً بأنــه غــر خطــر. 

الحق في الحياة للطفل من خالل نصوص التشريعات الوطنية:
مدونة الشغل:

-املــادة 24:«جيــب علــى املشــغل، بصفــة عامــة، أن يتخــذ مجيــع التدابــر الالزمــة حلمايــة ســالمة األجــراء وصحتهــم، وكرامتهــم، لــدى قيامهــم 
باألشــغال الــي ينجزوهنــا حتــت إمرتــه، وأن يســهر علــى مراعــاة حســن الســلوك واألخــالق احلميــدة، وعلــى اســتتباب اآلداب العامــة داخــل 

املقاولــة«.
-املــادة 281: »جيــب علــى املشــغل، أن يســهر علــى نظافــة أماكــن الشــغل، وأن حيــرص علــى أن تتوفــر فيهــا شــروط الوقايــة الصحيــة، ومتطلبــات 
الســالمة الالزمــة للحفــاظ علــى صحــة األجــراء، وخاصــة فيمــا يتعلــق بأجهــزة الوقايــة مــن احلرائــق، واإلنــارة، والتدفئــة، والتهويــة، والتخفيــض مــن 
الضجيــج، واســتعمال املــراوح، واملــاء الشــروب، وآبــار املراحيــض، وتصريــف ميــاه الفضــالت، وميــاه الغســل، واألتربــة، واألخبــرة، ومســتودعات 

مالبــس األجــراء، ومغتســالهتم، ومراقدهــم.
جيب على املشغل، أن يضمن تزويد األوراش باملاء الشروب بكيفية عادية، وأن يوفر فيها لألجراء مساكن نظيفة، وظروفا صحية مالئمة«.

-املــادة 181: »مينــع تشــغيل األحــداث دون الثامنــة عشــرة، والنســاء واألجــراء املعاقــن يف األشــغال الــي تشــكل خماطــر بالغــة عليهــم، أو تفــوق 
طاقتهــم، أو قــد يرتــب عنهــا مــا قــد خيــل بــاآلداب العامــة«.

املادة 327: 
»جيب يف املقاوالت امللزمة بأن تكون لديها مصلحة طبية للشغل،

إخضاع األجراء املبينن أدناه لفحص طي جيريه عليهم طبيب الشغل:
-  كل أجر، قبل بداية تشغيله، أو يف أقصى اآلجال قبل انقضاء فرة االختبار؛

- كل أجــر، مــرة علــى األقــل كل اثــي عشــر شــهرا، بالنســبة لألجــراء الذيــن بلغــوا الثامنــة عشــرة أو جتاوزوهــا، وكل ســتة أشــهر، بالنســبة ملــن تقــل 
ســنهم عــن مثــاين عشــرة ســنة؛

-  كل أجــر قــد يتعــرض خلطــر مــا، واحلامــل، ومــن هلــا طفــل دون ســن الثانيــة، واملعطــوب، واملعــاق، بعــد كل فــرة يقــرر طبيــب الشــغل حتديــد 
دوريتهــا.«

القانون المتعلق بإحداث وتنظيم الخدمة العسكرية:
املادة 4: »حتدد سن التجنيد يف 18 سنة«.

القانون المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعامالت والعمال المنزليين:
املــادة 6: »تعــرض العامــالت والعمــال املنزليــون املراوحــة أعمارهــم مــا بــن 16 و 18 ســنة وجوبــا علــى فحــص طــي كل ســتة أشــهر علــى نفقــة 
املشــغل. ومينــع تشــغيل العامــالت والعمــال املنزليــن املشــار إليهــم يف الفقــرة الســابقة ليــال، كمــا مينــع تشــغيلهم يف األماكــن املرتفعــة غــر اآلمنــة، ويف 
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محــل األجســام الثقيلــة، ويف اســتعمال التجهيــزات واألدوات واملــواد اخلطــرة، ويف كل األشــغال الــي تشــكل خطــرا بينــا علــى صحتهــم أو ســالمتهم 
أو ســلوكهم األخالقــي أو قــد برتــب عنهــا مــا قــد خيــل بــاآلداب العامــة.«

القانون المتعلق بمكافحة االتجار بالبشر:
املــادة 1:«يقصــد باالجتــار بالبشــر جتنيــد شــخص أو اســتدراجه أو نقلــه أو تنقيلــه أو إيوائــه أو اســتقباله أو الوســاطة يف ذلــك، بواســطة التهديــد 
بالقوة أو باســتعماهلا أو باســتعمال خمتلف أشــكال القســر أو االختطاف أو االحتيال أو اخلداع، أو اســتعمال الســلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو 
اســتغالل حالــة الضعــف أو احلاجــة أو اهلشاشــة، أو بإعطــاء أو بتلقــي مبالــغ ماليــة أو منافــع أو مزايــا للحصــول علــى موافقــة شــخص لــه ســيطرة 

علــى شــخص آخــر لغــرض االســتغالل. 
ال يشــرط اســتعمال أي وســيلة من الوســائل املنصوص عليها يف الفقرة األوىل أعاله لقيام جرمية االجتار بالبشــر جتاه األطفال الذين تقل ســنهم 

عن مثان عشــرة ســنة مبجرد حتقق قصد االســتغالل.
 يشــمل االســتغالل مجيع أشــكال االســتغالل اجلنســي، ال ســيما اســتغالل دعارة الغر واالســتغالل عن طريق املواد اإلباحية مبا يف ذلك وســائل 
االتصال والتواصل املعلومايت. ويشــمل أيضا االســتغالل عن طريق العمل القســري أو الســخرة أو التســول أو االســرقاق أو املمارســات الشــبيهة 
بالرق أو نزع األعضاء أو نزع األنســجة البشــرية أو بيعها، أو االســتغالل عن طريق إجراء التجارب واألحباث الطبية على األحياء، أو اســتغالل 

شــخص للقيام بأعمال إجرامية أو يف النزاعات املســلحة.
ال يتحقــق هــذا االســتغالل إال إذا ترتــب عنــه ســلب إرادة الشــخص وحرمانــه مــن حريــة تغيــر وضعــه وإهــدار كرامتــه اإلنســانية، بــأي وســيلة كانــت 

ولــو تلقــى مقابــال أو أجــرا عــن ذلــك.
يقصــد بالســخرة يف مفهــوم هــذا القانــون مجيــع األعمــال أو اخلدمــات الــي تفــرض قســرا علــى أي شــخص حتــت التهديــد، والــي ال يكــون هــذا 
الشــخص قــد تطــوع ألدائهــا مبحــض اختيــاره. وال يدخــل يف مفهــوم الســخرة األعمــال املفروضــة ألداء خدمــة عســكرية إلزاميــة، أو نتيجــة إدانــة 

قضائيــة، أو أي عمــل أو خدمــة أخــرى تفــرض يف حالــة الطــوارئ.«

تحليل النصوص الوطنية من منظور المعايير الدولية:
مــن خــالل اســتقراء نصــوص االتفاقيــات الدوليــة والتفســرات الــواردة بشــأهنا ومقارنــة ذلــك مــع النصــوص الوطنيــة ذات الصلــة ، يتضــح أن هنــاك 
توافقــا  وتكامــال يصــب يف مصلحــة الطفــل، فالدســتور املغــريب لســنة 2011 نــص يف تصديــره علــى : » جعــل االتفاقيــات الدوليــة، كمــا صــادق 
عليهــا املغــرب، ويف نطــاق أحــكام الدســتور، وقوانــن اململكــة، وهويتهــا الوطنيــة الراســخة، تســمو، فــور نشــرها، علــى التشــريعات الوطنيــة، والعمــل 
علــى مالءمــة هــذه التشــريعات، مــع مــا تتطلبــه تلــك املصادقــة.« وهــذه إشــارة واضحــة إىل مســو االتفاقيــات الدوليــة املصــادق عليهــا مــن طــرف 
اململكــة املغربيــة علــى القانــون الوطــي ، ومــن مث يتبــن أن مدونــة الشــغل نصــت علــى التدابــر القانونيــة الالزمــة حلمايــة الطفــل العامــل وجعــل حقــه 
يف احليــاة مبــدأ اساســيا مؤكــدة علــى احلمايــة االجتماعيــة لــه  لينعــم حبيــاة كرميــة ،تضمــن لــه البقــاء، والنمــو والتطــور إىل حــد البلــوغ، واحلمايــة مــن 
املؤثــرات الضــارة، وســوء االســتغالل واملعاملــة ، كمــا يتبــن مــن خــالل قانــون الشــغل بصفــة عامــة أنــه شــدد علــى ضــرورة عــدم اســتغالل الطفــل 
يف عمــل ينعكــس ســلباً علــى تعليمــه، وصحتــه، ومنــوه منــواً ســليماً، ويتجلــى كل ذلــك مــن خــالل التدابــر القانونيــة الصارمــة الــي تكفــل للطفــل 
الرعايــة الطبيــة ، وعــدم تشــغيل األطفــال دون مراعــاة الســن  القانــوين لذلــك ، أيضــا توفــر العمــل يف أماكــن تتوفــر علــى الســالمة وعــدم االشــتغال 
مبــواد خطــرة علــى حيــاة الطفــل ، ومــن مت ميكــن القــول أن التشــريع الوطــي المــس بشــكل متوافــق مــا تنــص عليــه االتفاقيــات الدوليــة ، كمــا أنــه 

أحــاط التدابــر املبينــة أعــاله بضمانــات تنفيدهــا وذلــك بالتنصيــص علــى عقوبــات زجريــة ملخالفيهــا :
املادة 150:

»يعاقب بغرامة من 2000 إىل 5000 درهم عما يلي:
- عدم التوفر على اإلذن املنصوص عليه يف املادة 145؛

- عدم التقيد مبقتضيات املادة 146؛
- عــدم التوفــر علــى الوثائــق املنصــوص عليهــا يف املــادة 148 لــدى األشــخاص املشــار إليهــم يف هــذه املــادة، أو عــدم إدالئهــم بتلــك الوثائــق 

إلثبــات هويــة األجــراء األحــداث الذيــن يتولــون توجيههــم.
يعاقب بغرامة من 300 إىل 500 درهم عن خمالفة املقتضيات املنصوص عليها يف املادة 147.

تتكــرر عقوبــات الغرامــة بتعــدد األجــراء األحــداث الذيــن مل تــراع يف حقهــم أحــكام املــادة 147، علــى أال يتجــاوز جممــوع الغرامــات مبلــغ 
درهــم«.  20.000

املادة 151:
»يعاقب بغرامة من 25.000 إىل 30.000 درهم على خمالفة املادة 143.

ويف حالة العود، تضاعف الغرامة واحلكم حببس تراوح مدته بن 6 أيام و3 أشهر أو بإحدى هاتن العقوبتن«.

2.الحق في الكرامة للطفل في مجال الشغل:

الحق في الكرامة من خالل نصوص االتفاقيات الدولية:
االتفاقية رقم 182:اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن أسوا أشكال عمل األطفال، 1999:

املــادة 1: »تتخــذ كل دولــة عضــو تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة بســرعة ودون إبطــاء تدابــر فوريــة وفعالــة تكفــل مبوجبهــا حظــر أســوأ أشــكال عمــل 
األطفــال والقضــاء عليهــا«.

املادة3: 
يشمل تعبر »أسوأ أشكال عمل األطفال« يف مفهوم هذه االتفاقية ما يلي:

أ( كافــة أشــكال الــرق أو املمارســات الشــبيهة بالــرق، كبيــع األطفــال واالجتــار هبــم وعبوديــة الديــن والقنانــة والعمــل القســري أو اإلجبــاري، مبــا يف 
ذلــك التجنيــد القســري أو اإلجبــاري لألطفــال الســتخدامهم يف صراعــات مســلحة؛

ب( استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه ألغراض الدعارة، أو إلنتاج أعمال إباحية أو أداء عروض إباحية؛
ج( اســتخدام طفــل أو تشــغيله أو عرضــه ملزاولــة أنشــطة غــر مشــروعة، وال ســيما إنتــاج املخــدرات بالشــكل الــذي حــددت فيــه يف املعاهــدات 

الدوليــة ذات الصلــة واالجتــار هبــا؛
د( األعمــال الــي يرجــح أن تــؤدي، بفعــل طبيعتهــا أو بفعــل الظــروف الــي تــزاول فيهــا، إىل اإلضــرار بصحــة األطفــال أو ســالمتهم أو ســلوكهم 

األخالقــي«.
االتفاقية رقم 138:اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن احلد األدىن للسن، 1973:

املــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو تكــون هــذه االتفاقيــة نافــذة بالنســبة هلــا باتبــاع سياســة وطنيــة ترمــي إىل القضــاء فعليــا علــى عمــل األطفــال، 
وإىل رفــع احلــد األدىن بســن االســتخدام أو العمــل بصــورة تدرجييــة إىل مســتوى يتفــق مــع النمــو البــدين والذهــي لألحــداث«.

اتفاقية حقوق الطفل:
املــادة 32: ».تعــرف الــدول األطــراف حبــق الطفــل يف محايتــه مــن االســتغالل االقتصــادي ومــن أداء أي عمــل يرجــح أن يكــون خطــرا أو أن ميثــل 

إعاقــة لتعليــم الطفــل، أو أن يكــون ضــارا بصحــة الطفــل أو بنمــوه البــدين، أو العقلــي، أو الروحــي، أو املعنــوي، أو االجتماعــي.
.تتخــذ الــدول األطــراف التدابــر التشــريعية واإلداريــة واالجتماعيــة والربويــة الــي تكفــل تنفيــذ هــذه املــادة. وهلــذا الغــرض، ومــع مراعــاة أحــكام 
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الصكــوك الدوليــة األخــرى ذات الصلــة، تقــوم الــدول األطــراف بوجــه خــاص مبــا يلــي:
أ( حتديد عمر أدىن أو أعمار دنيا لاللتحاق بعمل،
ب( وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه،

)ج( فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان بغية إنفاذ هذه املادة بفعالية«.
الروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشراك األطفال يف املنازعات املسلحة:

املادة 2: »تكفل الدول األطراف عدم خضوع األشخاص الذين مل يبلغوا الثامنة عشرة من العمر للتجنيد اإلجباري يف قواهتا املسلحة«.
الروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد االباحية:

املادة1:  »حتظر الدول األطراف بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية كما هو منصوص عليه يف هذا الروتوكول«.
املادة 2: »لغرض هذا الروتوكول:

أ(   يُقصــد ببيــع األطفــال أي فعــل أو تعامــل يتــم مبقتضــاه نقــل طفــل مــن جانــب أي شــخص أو جمموعــة مــن األشــخاص إىل شــخص آخــر لقــاء 
مكافــأة أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال العــوض؛

ب( يُقصد باستغالل األطفال يف البغاء استخدام طفل لغرض أنشطة جنسية لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض؛
ج( يُقصد باستغالل األطفال يف املواد اإلباحية تصوير أي طفل، بأي وسيلة كانت، ميارس ممارسة حقيقية أو باحملاكاة أنشطة جنسية صرحية 

أو أي تصوير لألعضاء اجلنسية للطفل إلشباع الرغبة اجلنسية أساسا.
بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االجتــار باألشــخاص، وخباصــة النســاء واألطفــال، املكمــل التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــر 

الوطنيــة:
املادة 3: »ألغراض هذا الروتوكول:

أ(   يقصــد بتعبــر »االجتــار باألشــخاص« جتنيــد أشــخاص أو نقلهــم أو تنقيلهــم أو إيواؤهــم أو اســتقباهلم بواســطة التهديــد بالقــوة أو اســتعماهلا 
أو غــر ذلــك مــن أشــكال القســر أو االختطــاف أو االحتيــال أو اخلــداع أو اســتغالل الســلطة أو اســتغالل حالــة اســتضعاف، أو بإعطــاء 
أو تلقــي مبالــغ ماليــة أو مزايــا لنيــل موافقــة شــخص لــه ســيطرة علــى شــخص آخــر لغــرض االســتغالل. ويشــمل االســتغالل، كحــد أدىن، 
اســتغالل دعــارة الغــر أو ســائر أشــكال االســتغالل اجلنســي، أو الســخرة أو اخلدمــة قســرا، أو االســرقاق أو املمارســات الشــبيهة بالــرق، أو 

االســتعباد أو نــزع األعضــاء«.

الحق في الكرامة من خالل التعليقات العامة للهيئات التعاقدية وتفسيرات منظمة العمل الدولية:
التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:

اتفاقية حقوق الطفل: 
التعليق العام رقم 16 حول التزامات الدول بشأن أثر قطاع األعمال التجارية على حقوق الطفل:

- جيــب علــى الــدول تنظيــم ظــروف العمــل وكفالــة ضمانــات حلمايــة األطفــال مــن االســتغالل االقتصــادي واألعمــال اخلطــرة أو الــي تؤثــر علــى 
تعليمهــم أو تضــر بصحتهــم أو منوهــم البــدين أو العقلــي أو الروحــي أو املعنــوي أو االجتماعــي. وعــادة مــا تكــون هــذه األعمــال، علــى ســبيل 
املثــال ال احلصــر، يف االقتصــادات غــر الرمسيــة والعائليــة. ومــن مث يتعــن علــى الــدول وضــع وتنفيــذ برامــج هتــدف إىل الوصــول للمؤسســات 
التجاريــة يف تلــك الســياقات، بطــرق منهــا إنفــاذ املعايــر الدوليــة املتعلقــة باحلــد األدىن القانــوين لســن االســتخدام وظــروف العمــل املالئمــة، 
واالســتثمار يف التعليــم والتدريــب املهــي، وتوفــر الدعــم لعمليــة انتقــال مقبولــة لألطفــال إىل مرحلــة العمــل. ويتعــن علــى الــدول ضمــان أن 

تكــون سياســات احلمايــة االجتماعيــة ومحايــة األطفــال شــاملة للجميــع، وال ســيما األســر يف االقتصــاد غــر الرمســي. 
- ومبوجــب االتفاقيــة، يقــع علــى عاتــق الــدول االلتــزام باحــرام حقــوق الطفــل وضماهنــا داخــل واليتهــا. وال تقتصــر واليــة الدولــة يف االتفاقيــة 
علــى »اإلقليــم«. فوفقــاً للقانــون الــدويل، حثــت اللجنــة يف الســابق الــدول علــى محايــة حقــوق األطفــال الذيــن قــد يوجــدون خــارج حدودهــا 
اإلقليميــة. كمــا أكــدت علــى أن التزامــات الدولــة مبوجــب االتفاقيــة وبروتوكوالهتــا االختياريــة تنطبــق علــى كل طفــل داخــل إقليــم الدولــة وكل 
األطفــال اخلاضعــن لواليتهــا. ويشــار صراحــة أيضــاً إىل االلتزامــات خــارج اإلقليــم يف الروتوكــول االختيــاري بشــأن بيــع األطفــال واســتغالل 
األطفــال يف البغــاء ويف املــواد اإلباحيــة، حيــث تنــص الفقــرة 1 مــن املــادة 3 علــى أن تكفــل كل دولــة أن تتــم، كحــد أدىن، تغطيــة اجلرائــم 
الــواردة يف تلــك الفقــرة تغطيــة كاملــة مبوجــب قانوهنــا اجلنائــي أو قانــون العقوبــات فيهــا، ســواء أكانــت هــذه اجلرائــم ترتكــب حمليــاً أو دوليــاً. 
ومبوجــب الفقــرة 4 مــن املــادة 3 مــن نفــس الروتوكــول، يتعــن حتديــد مســؤولية األشــخاص االعتباريــن، مبــا يشــمل املؤسســات التجاريــة، عــن 

تلــك اجلرائــم ســواء كانــت جنائيــة أو مدنيــة أو إداريــة.
* التعليق العام رقم 11 حول أطفال الشعوب األصلية وحقوقهم مبوجب االتفاقية:

- تنــص املــادة 32 مــن االتفاقيــة علــى ضــرورة محايــة األطفــال مــن االســتغالل االقتصــادي ومــن أداء أي عمــل يرجــح أن يكــون خطــراً أو أن 
يعيــق تعليــم الطفــل، أو أن يكــون ضــاراً بصحتــه أو بنمــوه البــدين أو العقلــي أو الروحــي أو املعنــوي أو االجتماعــي. وإضافــة إىل ذلــك، فــإن 
اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 138 )اتفاقيــة احلــد األدىن لســن االســتخدام( واالتفاقيــة رقــم 182 )اتفاقيــة أســوأ أشــكال عمــل األطفــال( 
قــد أرســتا معايــر للتفريــق بــن عمــل األطفــال الــذي جيــب إلغــاؤه مــن جهــة، والعمــل املقبــول الــذي يقــوم بــه األطفــال، مثــل األنشــطة الــي 
متكنهــم مــن اكتســاب مهــارات كســب العيــش وتأكيــد اهلويــة والثقافــة مــن جهــة أخــرى. وعمــل األطفــال هــو ذلــك العمــل الــذي حيــرم الطفــل 

مــن طفولتــه وإمكانياتــه وكرامتــه ويشــكل خطــراً علــى منــوه البــدين والعقلــي.
التعليق العام رقم 6 )معاملة األطفال غر املصحوبن واملنفصلن عن ذويهم خارج بلد املنشأ(:

- تنطبــق التزامــات الــدول الناشــئة عــن املــادة 38 مــن االتفاقيــة وعــن املادتــن 3 و4 مــن الروتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل املتعلــق 
باشــراك األطفــال يف النزاعــات املســلحة، أيضــاً علــى األطفــال غــر املصحوبــن واملنفصلــن عــن ذويهــم. وجيــب علــى الدولــة أن تتخــذ مجيــع 
التدابــر الالزمــة ملنــع جتنيــد األطفــال أو اســتخدامهم مــن جانــب أي طــرف يف نــزاع. وتنطبــق هــذه األحــكام أيضــاً علــى اجلنــود األطفــال 

الســابقن الذيــن ختلــوا عــن وحداهتــم وحيتاجــون إىل محايــة مــن إعــادة التجنيــد.
- ينبغــي أن يُعــّد اجلنــود األطفــال ضحايــا نــزاع مســلح أساســاً. لــذا ينبغــي أن تُقــدَّم للجنــود األطفــال الســابقن، الذيــن كثــراً مــا جيــدون أنفســهم 
غــر مصحوبــن أو منفصلــن عــن ذويهــم عنــد وقــف النــزاع أو عقــب فرارهــم مــن صفــوف اجليــش، مجيــع خدمــات الدعــم الالزمــة إلعــادة 
اندماجهــم يف احليــاة العاديــة، مبــا يف ذلــك املشــورة النفســية واالجتماعيــة الالزمــة. وينبغــي التعــرف علــى هــؤالء األطفــال وتســرحيهم علــى ســبيل 
األولويــة خــالل أي عمليــة إحصــاء وفصــل. وال جيــوز عــادة احتجــاز اجلنــود األطفــال، وخباصــة األطفــال غــر املصحوبــن أو املنفصلــون عــن 
ذويهم، بل ينبغي أن ينتفعوا بتدابر احلماية اخلاصة واملســاعدة، وال ســيما فيما يتصل بتســرحيهم وإعادة تأهيلهم. وجيب بذل جهود خاصة 

لتقــدمي الدعــم إىل الفتيــات الــاليت شــاركن يف صفــوف اجليــش، ســواء بوصفهــن حماربــات أو بــأي صفــة أخــرى، وتيســر إعــادة اندماجهــن.
العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:

التعليق العام رقم 18 حول احلق يف العمل:
- تؤكــد اللجنــة مــن جديــد ضــرورة محايــة األطفــال مــن االســتغالل االقتصــادي لتمكينهــم مــن مواصلــة منوهــم الكامــل، ومحايــة األطفــال والشــباب 

من االســتغالل االقتصادي أو الســخرة بشــى أشــكاهلما. 
- جيــب علــى الــدول األطــراف أن تقــوم، فيمــا يتعلــق بالتزاماهتــا املتصلــة بعمــل األطفــال علــى النحــو املبــن يف املــادة 10 مــن العهــد، باختــاذ 
تدابــر فعالــة، وال ســيما تشــريعية، حلظــر عمــل األطفــال دون ســن 16 عامــاً. وجيــب علــى الــدول األطــراف أن حتظــر، باإلضافــة إىل ذلــك، 
االســتغالل االقتصــادي لألطفــال وســخرة األطفــال بشــى أشــكاهلما. وجيــب علــى الــدول األطــراف أن تعتمــد تدابــر فعالــة للتأكــد مــن مراعــاة 
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حظــر عمــل األطفــال مراعــاة كاملــة.
تفسيرات منظمة العمل الدولية:

جمال مكافحة عمل األطفال:
قســمت منظمــة العمــل الدوليــة فئــات عمــل األطفــال إىل ثالثــة أنــواع، وهــي: األطفــال النشــطون اقتصاديــا، وعمــل األطفــال، واألطفــال العاملــون 

يف األعمــال اخلطــرة . 10
الحق في الكرامة من خالل نصوص التشريعات الوطنية :

مدونة الشغل:
- املادة 10: » مينع تسخر األجراء ألداء الشغل قهرا أو جرا«.

- املــادة 24: »جيــب علــى املشــغل، بصفــة عامــة، أن يتخــذ مجيــع التدابــر الالزمــة حلمايــة ســالمة األجــراء وصحتهــم، وكرامتهــم، لــدى قيامهــم 
باألشــغال الــي ينجزوهنــا حتــت إمرتــه، وأن يســهر علــى مراعــاة حســن الســلوك واألخــالق احلميــدة، وعلــى اســتتباب اآلداب العامــة داخــل 

املقاولــة«.
- املــادة 181: »مينــع تشــغيل األحــداث دون الثامنــة عشــرة، والنســاء واألجــراء املعاقــن يف األشــغال الــي تشــكل خماطــر بالغــة عليهــم، أو تفــوق 

طاقتهــم، أو قــد يرتــب عنهــا مــا قــد خيــل بــاآلداب العامــة«.
املــادة 512: »جيــب علــى األجــراء املغاربــة املتوجهــن إىل دولــة أجنبيــة ليشــغلوا فيهــا مناصــب شــغل بأجــر، أن يتوفــروا علــى عقــود شــغل مؤشــر 

عليهــا مــن قبــل املصــاحل املختصــة لــدى الدولــة املهاجــر إليهــا، ومــن قبــل الســلطة احلكوميــة املغربيــة املكلفــة بالشــغل.
جيب أن تكون تلك العقود مطابقة لالتفاقيات املتعلقة باليد العاملة املرمة مع دول أو مع هيئات املشغلن، يف حالة وجود تلك االتفاقيات«.
املادة 520: »تراعى، عند االقتضاء، أحكام االتفاقيات الدولية املتعددة األطراف أو الثنائية املنشــورة طبقا للقانون، واملتعلقة بتشــغيل األجراء 

املغاربة يف اخلارج، أو بتشغيل األجراء األجانب يف املغرب«.
القانون الجنائي:

- الفصــل 2-467: »يعاقــب باحلبــس مــن ســنة إىل ثــالث ســنوات وبغرامــة مــن مخســة آالف إىل عشــرين ألــف درهــم مــا مل يكــن الفعــل جرميــة 
أشــد، كل مــن اســتغل طفــال دون اخلامســة عشــرة ســنة ملمارســة عمــل قســري أو توســط أو حــرض علــى ذلــك.

يقصــد بالعمــل القســري مبفهــوم الفقــرة الســابقة إجبــار الطفــل علــى ممارســة عمــل ال يســمح بــه القانــون أو القيــام بعمــل مضــر بصحتــه أو ســالمته 
أو أخالقــه أو تكوينــه«.

القانون المتعلق بإحداث وتنظيم الخدمة العسكرية:
املادة 4: »حتدد سن التجنيد يف 18 سنة«.

القانون المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعامالت والعمال المنزليين:
املــادة 6: »حيــدد احلــد األدىن لســن تشــغيل األشــخاص بصفتهــم عامــالت أو عمــال منزليــن يف 18 ســنة. غــر أنــه ميكــن خــالل فــرة انتقاليــة 
مدهتــا مخــس ســنوات تبتــدئ مــن تاريــخ دخــول هــذا القانــون حيــز التنفيــذ، تشــغيل األشــخاص الذيــن تــراوح أعمارهــم مــا بــن 16 و 18 ســنة 
بصفتهــم عامــالت أو عمــاال منزليــن، شــريطة أو يكونــوا حاصلــن مــن أوليــاء أمورهــم علــى إذن مكتــوب مصــادق علــى صحــة إمضائــه، قصــد 
توقيــع عقــد الشــغل املتعلــق هبــم. تعــرض العامــالت والعمــال املنزليــون املراوحــة أعمارهــم مــا بــن 16 و 18 ســنة وجوبــا علــى فحــص طــي كل 
ســتة أشــهر علــى نفقــة املشــغل. ومينــع تشــغيل العامــالت والعمــال املنزليــن املشــار إليهــم يف الفقــرة الســابقة ليــال، كمــا مينــع تشــغيلهم يف األماكــن 

10. سبق بيان تفاصيل الفئات الثالث أعاله.

املرتفعــة غــر اآلمنــة، ويف محــل األجســام الثقيلــة، ويف اســتعمال التجهيــزات واألدوات واملــواد اخلطــرة، ويف كل األشــغال الــي تشــكل خطــرا بينــا 
علــى صحتهــم أو ســالمتهم أو ســلوكهم األخالقــي أو قــد يرتــب عنهــا مــا قــد خيــل بــاآلداب العامــة.«

القانون المتعلق بمكافحة االتجار بالبشر:
املــادة 1: »يقصــد باالجتــار بالبشــر جتنيــد شــخص أو اســتدراجه أو نقلــه أو تنقيلــه أو إيــواؤه أو اســتقباله أو الوســاطة يف ذلــك، بواســطة التهديــد 
بالقوة أو باســتعماهلا أو باســتعمال خمتلف أشــكال القســر أو االختطاف أو االحتيال أو اخلداع، أو اســتعمال الســلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو 
اســتغالل حالــة الضعــف أو احلاجــة أو اهلشاشــة، أو بإعطــاء أو بتلقــي مبالــغ ماليــة أو منافــع أو مزايــا للحصــول علــى موافقــة شــخص لــه ســيطرة 

علــى شــخص آخــر لغــرض االســتغالل. 
ال يشــرط اســتعمال أي وســيلة من الوســائل املنصوص عليها يف الفقرة األوىل أعاله لقيام جرمية االجتار بالبشــر جتاه األطفال الذين تقل ســنهم 

عن مثان عشــرة ســنة مبجرد حتقق قصد االســتغالل.
 يشــمل االســتغالل مجيع أشــكال االســتغالل اجلنســي، ال ســيما اســتغالل دعارة الغر واالســتغالل عن طريق املواد اإلباحية مبا يف ذلك وســائل 
االتصال والتواصل املعلومايت. ويشــمل أيضا االســتغالل عن طريق العمل القســري أو الســخرة أو التســول أو االســرقاق أو املمارســات الشــبيهة 
بالرق أو نزع األعضاء أو نزع األنســجة البشــرية أو بيعها، أو االســتغالل عن طريق إجراء التجارب واألحباث الطبية على األحياء، أو اســتغالل 

شــخص للقيام بأعمال إجرامية أو يف النزاعات املســلحة.
ال يتحقــق هــذا االســتغالل إال إذا ترتــب عنــه ســلب إرادة الشــخص وحرمانــه مــن حريــة تغيــر وضعــه وإهــدار كرامتــه اإلنســانية، بــأي وســيلة كانــت 

ولــو تلقــى مقابــال أو أجــرا عــن ذلــك.
يقصــد بالســخرة يف مفهــوم هــذا القانــون مجيــع األعمــال أو اخلدمــات الــي تفــرض قســرا علــى أي شــخص حتــت التهديــد، والــي ال يكــون هــذا 
الشــخص قــد تطــوع ألدائهــا مبحــض اختيــاره. وال يدخــل يف مفهــوم الســخرة األعمــال املفروضــة ألداء خدمــة عســكرية إلزاميــة، أو نتيجــة إدانــة 

قضائيــة، أو أي عمــل أو خدمــة أخــرى تفــرض يف حالــة الطــوارئ.«

تحليل النصوص الوطنية من منظور المعايير الدولية :
يعتــر احلــق يف الكرامــة بالنســبة للطفــل العامــل، حقــا أساســيا، وهــو حــّق يشــّكل اإلطــار للعديــد مــن حقــوق اإلنســان األخــرى. وهــو يرتبــط 
مباشــرة باملســاواة، واخلصوصّيــة، والســمعة الطّيبــة، ومنــع اإلهانــة والضــرر اجلســدي، وحريّــة اإلنســان يف التفكــر، واالعتقــاد، والتصــّرف والتعبــر 
عــن نفســه. كّل ذلــك يكــون دون متييــز يف الديــن أو اجلنــس، أو األصــل أو الوضــع االقتصــادّي أو اجلســدّي أو احملدوديـّـات اجلســديّة أو العقليّــة.
 ومــن هــذا املنطلــق وكمــا يتبــن ذلــك مــن النصــوص الوطنيــة ، فــإن املشــرع املغــريب توفــق إىل حــد بعيــد يف إعمــال املعايــر الدوليــة ضمــن تشــريعاته 
املرتبطــة أساســا حبــق الطفــل يف الكرامــة ، فمــن حيــث حتديــد ســن العمــل فإنــه طبقــا للمــادة 143 مــن مدونــة الشــغل ســار يف اجتــاه حتديــد احلــد 
األدىن لقبــول احلــدث يف العمــل يف 15 ســنة مــع إمكانيــة رفعــه إىل 18 ســنة  يف بعــض احلــاالت الــواردة باملــادة 145 ومــا يليهــا مــن مدونــة 
الشــغل ، واملتعلقــة أساســا بالتمثيــل أو التشــخيص يف العــروض العموميــة ، وأن املشــرع حــدد الئحــة املقــاوالت الــي مينــع فيهــا تشــغيل األحــداث 

دون ســن 18 ســنة دون إذن مكتــوب كمقــاوالت اإلنتــاج الســينمائي أو التلفــزي أو اإلذاعــي ... 
كمــا حــرص املشــرع املغــريب علــى ضمــان احلمايــة القانونيــة لتجنيــب اشــتغال األطفــال يف أعمــال تتســم باخلطــورة أو القهــر أو اإلخــالل باألخــالق 
احلميــدة، كمــا أكــدت علــى ذلــك املــادة 181 مــن مدونــة الشــغل، ويف ذلــك جتســيد واضــح للمعايــر الدوليــة الــي توصــي الــدول بنهــج سياســات 

لضمــان توفــر احلمايــة االجتماعيــة ومحايــة األطفــال مــن املخاطــر واالســتغالل يف أنشــطة إباحيــة متــس بكرامتهــم وســلوكهم األخالقــي، 
ويبــدو أن املشــرع املغــريب عنــد تطرقــه إىل موضــوع اليــد العاملــة األجنبيــة ســواء املتعلقــة بتشــغيل األجــراء املغاربــة يف اخلــارج، أو بتشــغيل األجــراء 
األجانــب يف املغــرب، فإنــه مل يتطــرق هبــذا اخلصــوص إىل تقريــر محايــة األحــداث دون ســن الثامنــة عشــرة ، ممــا يعتــر معــه ذلــك تقصــرا تشــريعيا 

يتعــن تداركــه  والتنصيــص عليــه  علــى الرغــم مــن كــون املــادة 520 مــن مدونــة الشــغل تشــر إىل  مراعــاة االتفاقيــات الدوليــة هبــذا اخلصــوص.
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ويتعــن اإلشــارة أيضــا أن املشــرع جــرم اســتغالل األطفــال دون اخلامســة عشــرة ســنة يف ممارســة العمــل القســري وذلــك بإجبــاره علــى ممارســة عمــل 
ال يســمح بــه القانــون أو القيــام بعمــل مضــر بصحتــه أو ســالمته أو أخالقــه أو تكوينــه ، وذهــب يف نفــس الســياق إىل حتديــد ســن التجنيــد يف 

18 ســنة ، وكل ذلــك يتماشــى مــع مرامــي االتفاقيــات و العهــود الدوليــة ذات الصلــة .
إن كرامــة  الطفــل األجــر مــن ضمــن املقومــات األساســية لعقــد الشــغل ، وهــذا االجتــاه هــو الــذي ســاندته مدونــة الشــغل مــن خــالل عــدة 
مقتضيــات قانونيــة تصــب يف اجتــاه محايــة احلــق يف الكرامــة ، ويتجلــى ذلــك مــن خــالل ســن مقتضيــات واضحــة حتــث املشــغل علــى ضــرورة اختــاد 
مجيــع التدابــر الالزمــة حلمايــة كرامــة األجــر أثنــاء تأديــة عملــه لفائــدة املشــغل وحتــت إمرتــه املــادة 24؛ كمــا أن املــادة 181 متنــع  تشــغيل األحــداث 
دون 18ســنة ، يف األشــغال الــي تشــكل خماطــر بالغــة عليهــم. كمــا أن املشــرع املغــريب أحــاط املقتضيــات املبينــة أعــاله حبمايــة قانونيــة تتمثــل يف 
مقتضيــات زجريــة بالنســبة ملخالفيهــا. ومــن مت ال بــد مــن التأكيــد علــى أن العمــل القضائــي املغــريب كــرس بــدوره احلمايــة القانونيــة للطفــل الــواردة 
باالتفاقيــات الدوليــة وذلــك ضمــن أحكامــه : فقــد ورد بالقــرار الصــادر عــن حمكمــة النقــض حتــت عــدد 928 بتاريــخ 2013/06/20 يف امللــف 
االجتماعــي عــدد 2012/2/5/1398  مــا مضمنــه أن االهتــام املوجــه لألجــر بســرقة اخلبــز دون أن يقــع إثباتــه ومغادرتــه للعمــل بســبب ذلــك 

جيعــل الفصــل مقنعــا ألن االهتــام يشــكل إهانــة لــه ومساســا بكرامتــه أمــام زمالئــه ، ممــا يســتوجب تعويضــه.
إن العمــل القضــاء املغــريب كــرس حقوقــا تضمنهــا االتفاقيــات الدوليــة والتشــريعية الوطنيــة، ترتبــط أصــال وأساســا بكرامــة األجــر ، ومــن األمثلــة 
علــى ذلــك أن احملكمــة االبتدائيــة بالربــاط  قضــت يف حكمهــا الصــادر بتاريــخ 2012/12/31 يف امللــف رقــم 2011/1501/698 الغرفــة 
االجتماعيــة : » حيــث متســكت املدعــى عليهــا بكــون املدعيــة ارتكبــت جمموعــة مــن األخطــاء اجلســيمة تــرر فصلهــا مــن العمــل كرفضهــا تنفيــذ 

جمموعــة مــن املهــام املكلفــة هبــا منهــا خدمــة الزبنــاء وغســل األواين.
وحيــث إن الثابــت مــن خــالل وثائــق امللــف وجــواب الطرفــن أن مقــرر الفصــل الــذي مت توجيهــه للمدعيــة كان بتاريــخ 2011/03/04 وهــو 

التاريــخ الــذي كانــت فيــه هــذه األخــرة يف فــرة محــل.
وحيــث إنــه طبقــا للفصلــن 159 و160 مــن مدونــة الشــغل فإنــه ال ميكــن للمشــغل إهنــاء عقــد شــغل األجــرة الــي ثبــت محلهــا بشــهادة طبيــة 

ســواء أثنــاء احلمــل أو بعــد الوضــع بأربعــة عشــرة أســبوعا.
وحيــث إن اإلجــراءات املذكــورة وردت علــى حنــو أمــر ويرتــب عــن عــدم احرامهــا كمــا هــو الشــأن يف نازلــة احلــال بطــالن مقــرر الفصــل املوجــه 
لألجــرة بصريــح املــادة 160 مــن مدونــة الشــغل ، ممــا يكــون معــه إقــدام املدعــى عليهــا )املشــغلة (  علــى فســخ عقــد الشــغل الرابــط بينهمــا غــر 

مــرر ومشــوبا بطابــع التعســف ، خيوهلــا احلــق يف احلصــول علــى التعويضــات كمــا هــو منصــوص عليهــا قانونــا .«
واملالحــظ مــن خــالل اســتقراء االجتهــادات القضائيــة للقضائــي الوطــي، أن جــل هــذه األحــكام تتــالءم مــع مقتضيــات املــادة 1 مــن االتفاقيــة رقــم 

182:اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن أســوا أشــكال عمــل األطفــال، 1999 و أحــكام املــادة 10 مــن مدونــة الشــغل.

3. الحق في الحرية للطفل في مجال الشغل:

الحق في الحرية للطفل من خالل نصوص االتفاقيات الدولية :
العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:

املــادة 6: »تعــرف الــدول األطــراف يف هــذا العهــد باحلــق يف العمــل، الــذي يشــمل مــا لــكل شــخص مــن حــق يف أن تتــاح لــه إمكانيــة كســب 
رزقــه بعمــل خيتــاره أو يقبلــه حبريــة، وتقــوم باختــاذ تدابــر مناســبة لصــون هــذا احلــق«.

االتفاقية رقم 11: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حق التجمع )الزراعة(، 1921:
املــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو يف منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة بــأن تكفــل لــكل مــن يشــتغلون بالزراعــة نفــس حقــوق 

التجمــع واالحتــاد املكفولــة لعمــال الصناعــة.«

االتفاقية رقم 105: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إلغاء العمل اجلري، 1957:
املــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو يف منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة حبظــر أي شــكل مــن أشــكال العمــل اجلــري أو العمــل 

القســري وبعــدم اللجــوء إليــه.
أ ( كوســيلة لإلكــراه أو التوجيــه السياســي أو كعقــاب علــى اعتنــاق آراء سياســية أو آراء تتعــارض مذهبيــا مــع النظــام السياســي أو االقتصــادي أو 

االجتماعــي القائــم أو علــى التصريــح هبــذه اآلراء؛
ب ( كأسلوب حلشد األيدي العاملة أو الستخدامها ألغراض التنمية االقتصادية؛

ج( كوسيلة لفرض االنضباط على األيدي العاملة؛
د( كعقاب على املشاركة يف إضرابات؛

ه( كوسيلة للتمييز العنصري أو االجتماعي أو الوطي أو الديي«.
املــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو يف منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة باختــاذ تدابــر فعالــة لكفالــة اإللغــاء الفــوري والكامــل 

للعمــل اجلــري أو العمــل القســري علــى النحــو احملــدد يف املــادة 1 مــن هــذه االتفاقيــة«.
االتفاقية رقم 98: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حق التنظيم واملفاوضة اجلماعية، 1949:

املــادة 2: »تتمتــع منظمــات العمــال ومنظمــات أصحــاب العمــل حبمايــة كافيــة مــن أي أعمــال تنطــوي علــى تدخــل مــن قبــل بعضهــا إزاء األخــرى 
فيمــا يتعلــق بتكوينهــا أو تســيرها أو إدارهتــا، ســواء بصــورة مباشــرة أو مــن خــالل وكالئهــا أو أعضاءهــا«.

الحق في الحرية للطفل من خالل التعليقات العامة للهيئات التعاقدية وتفسيرات منظمة العمل الدولية:
العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:

التعليق العام رقم 18 »احلق يف العمل«:
ويؤكــد احلــق يف العمــل، كمــا هــو مكفــول يف العهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، التــزام الــدول األطــراف بضمــان 
حــق األفــراد يف اختيــار أو قبــول العمــل حبريــة، مبــا يشــمل حقهــم يف أالَّ حيرمــوا مــن العمــل ظلمــاً. ويشــدد هــذا التعريــف علــى أن احــرام املــرء 
ومراعــاة كرامتــه يتجليــان مــن خــالل احلريــة الــي يتمتــع هبــا يف اختيــار العمــل، وهــو يركــز يف الوقــت نفســه علــى أمهيــة العمــل لتحقيــق النمــو 
الشــخصي فضــاًل عــن االندمــاج االجتماعــي واالقتصــادي. وتنــص اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 122)1964( بشــأن سياســة العمالــة 
علــى »العمالــة الكاملــة املنتجــة املختــارة حبريــة«، وتربــط بــن مــا للــدول األطــراف مــن واجــب إجيــاد الشــروط املواتيــة لتحقيــق العمالــة الكاملــة ومــا 
هلــا مــن واجــب ضمــان زوال الســخرة. بيــد أن التمتــع التــام حبــق اختيــار العمــل أو قبولــه حبريــة مــا زال أمــاًل بعيــد املنــال بالنســبة إىل ماليــن النــاس 
يف مجيــع أرجــاء العــامل. وتعــرف اللجنــة بوجــود عقبــات هيكليــة وعقبــات أخــرى نامجــة عــن عوامــل دوليــة ال تتحكــم هبــا الــدول وتعــوق إمكانيــة 

التمتــع مبــا ورد يف املــادة 6 متتعــاً كامــاًل يف الكثــر مــن الــدول األطــراف.
التعليق العام رقم 23 بشأن احلق يف التمتع بشروط عادلة ومرضية للعمل:

- مــن العناصــر اهلامــة حلقــوق العمــل املنصــوص عليهــا يف العهــد، وهــي حريــة اختيــار العمــل واحلقــوق النقابيــة، وحريــة تكويــن اجلمعيــات واحلــق 
يف اإلضــراب.

الحق في الحرية للطفل من خالل نصوص التشريعات الوطنية:
مدونة الشغل:

املــادة 9: »مينــع كل مــس باحلريــات واحلقــوق املتعلقــة باملمارســة النقابيــة داخــل املقاولــة وفــق القوانــن واألنظمــة اجلــاري هبــا العمــل كمــا مينــع كل 
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مــس حبريــة العمــل بالنســبة للمشــغل ولألجــراء املنتمــن للمقاولــة«.
املــادة 345:«حيــدد األجــر حبريــة، باتفــاق الطرفــن مباشــرة، أو مبقتضــى اتفاقيــة شــغل مجاعيــة، مــع مراعــاة األحــكام القانونيــة املتعلقــة باحلــد األدىن 

القانــوين لألجر«.
املــادة 478:«مينــع أيضــا علــى وكاالت التشــغيل اخلصوصيــة التمييــز مــن منطلــق االنتقــاء الرامــي إىل احلرمــان مــن احلريــة النقابيــة أو املفاوضــة 

اجلماعيــة.«
- املادة 10: » مينع تسخر األجراء ألداء الشغل قهرا أو جرا«.

تحليل النصوص الوطنية من منظور المعايير الدولية:
إن احلريــة يف اختيــار العمــل ، بالنســبة للطفــل العامــل الــذي تتوفــر فيــه الشــروط القانونيــة للعمــل ، أمــر يكفلــه القانــون ،فــإذا كان مــن املســلم بــه، 
ومتاشــيا مــع االتفاقيــات الدوليــة، أن لــكل شــخص احلــق يف شــغل يناســب حالتــه الصحيــة ومؤهالتــه ومهاراتــه ، فإنــه مــن بــاب أوىل أن يضمــن 

املشــرع للطفــل العامــل احلــق يف اختيــار عملــه بــكل حريــة ويف جممــوع الــراب الوطــي.
وقــد جــاء يف مؤلــف الدكتــور موســى عبــود » دروس يف القانــون االجتماعــي«  ص 76 أنــه ليــس يف املغــرب أي قيــد أو أســاس إلرغــام النــاس 
علــى العمــل ، وإذا مــا رغبــوا يف العمــل فإهنــم أحــرار يف اختيــار العمــل الــذي يناســبهم. فــإذا كانــت االتفاقيــات  الدوليــة توصــي بــأن كل شــخص 

مــن حقــه أن تتــاح لــه إمكانيــة كســب رزقــه بعمــل خيتــاره أو يقبلــه حبريــة.
وقــد اســتجاب املشــرع املغــريب يف وضعــه للنصــوص الوطنيــة إىل للنهــج املطلــوب ، وأقــر مبــدأ احلريــة يف اختيــار العمــل والتوافــق علــى األجــر ومــكان 
العمــل وتوقيتــه ،إال أنــه قيــد تلــك احلريــة بقيــود تصــب أساســا يف مصلحــة الطفــل العامــل، ســواء مــن حيــث حتديــد ســن العمــل مــا بــن 15 و18 
ســنة أو توقيــت العمــل مــن خــالل منــع العمــل ليــال يف احلــاالت الــي يقررهــا القانــون، كمــا أنــه قــرر حريــة االخنــراط يف النقابــات، ذلــك أن القانــون 
يســمح للقاصريــن الذيــن تتجــاوز ســنهم 16 ســنة باالخنــراط يف النقابــة، مــا مل يتعــرض آباؤهــم أو أمهاهتــم أو أوصياؤهــم علــى ذلــك، فالقاعــدة 
إذن حريــة االخنــراط مبجــرد بلــوغ 16 ســنة، وليســت هنــاك موافقــة إلزاميــة عنــد االخنــراط وإمنــا إمكانيــة التعــرض فقــط . ومــن مت نتســاءل عــن حــق 
األجــر القاصــر يف إمكانيــة تســير النقابــة  فبخــالف الســن احملــددة كشــرط لالخنــراط يف النقابــات فــإن املشــرع حــدد يف الفصــل 6 مــن ظهــر16 
يوليــوز 1957 ســن األشــخاص املشــاركن يف إدارة وتدبــر النقابــات والــي تتمثــل يف بلــوغ 18 ســنة وهــذا مــا ميكــن معــه القــول بقناعــة املشــرع 
بــأن ســنتن مــن العيــش داخــل احليــاة النقابيــة كمنخــرط كافيــة للشــخص يف كســب جتربــة تســمح لــه بالعمــل يف اإلدارة والتســير وهــي مــدة ال 
ينبغــي أن نغفــل معهــا الفــرة الــي قضاهــا الشــخص يف العمــل قبــل ســن 16 ســنة ،ولعــل يف هــذه املــدة الوجيــزة مــا يدعــم فكــرة اخنــراط الشــخص 
بالنقابــة مبوافقــة الــويل قبــل بلــوغ 16 ســنة مــا دام أن املشــرع مقتنــع بصفــة صرحيــة بــأن فــرة مــا بــن 16 ســنة و 18 ســنة كافيــة لكســب جتربــة 
ميدانيــة تســمح للحــدث بــاإلدارة والتســير.وقد ســار القضــاء املغــريب نفــس املســار يف إطــار إرســاء حــق العــدل واحلريــة لألجــر وفقــا للضوابــط 

القانونيــة املعمــول هبــا.
وكمثــال علــى ذلــك القــرار الصــادر عــن حمكمــة النقــض بتاريــخ 2013/09/26 يف امللــف االجتماعــي عــدد 2012/2/5/993 »لكــن حيــث 
إنــه مــن الثابــت مــن وثائــق امللــف ومســتنداته تقــدمي املطلــوب يف النقــض الســتقالته املؤرخــة يف 2009/11/14 وهــو يف حالــة اعتقــال أثنــاء فــرة 
احلراســة النظرية وبعد املوافقة على طلب متديدها من طرف وكيل امللك بتاريخ 2009/11/13 ملدة 24 ســاعة ....الشــيء الذي يســتخلص 
منــه أن االســتقالة املذكــورة متــت بشــكل اضطــراري ويف ظــروف نفســية عصيبــة للمســتقيل جتعــل إرادتــه معيبــة وغــر تامــة وحتــت إكــراه معنــوي 

لوجــوده أثنــاء تقدميهــا يف حالــة اعتقــال ال اختيــار لــه فيمــا أراد ولرهبتــه مــن اســتمرار حالــة االعتقــال.......«

توصيات إدماج المعايير الدولية في التطبيق القضائي :
تطبيق قضائي:

كــرس العمــل القضائــي املغــريب احلريــة النقابيــة واالنتمــاء ، وتصــدى لــكل حماولــة للمســاس هبــذا احلــق األساســي لألجــر الطفــل أو الراشــد ، ومــن 

األمثلــة علــى ذلــك فقــد جــاء يف حكــم صــادر عــن الغرفــة االجتماعيــة باحملكمــة االبتدائيــة بالقنيطــرة بتاريــخ 2012/12/19 يف امللــف رقــم 
2012/12/19 : » حيــث أنكــر املدعــي ارتكابــه أي خطــأ جســيم عنــد عــرض الفعــل املنســوب إليــه ومتســك بــأن فصلــه مــن العمــل مت بســبب 
انتمائــه النقــايب وترشــحه ملنصــب منــدوب أجــراء، وأن مشــغلته خرقــت املــواد 457 و458 مــن مدونــة الشــغل املتعلقــة بفصــل املرشــحن النتخــاب 

منــدويب األجــراء«.
وحيــث إن املشــرع أفــرد محايــة خاصــة ملنــدوب األجــراء وللممثــل النقــايب بدليــل أن املــادة 9 مــن مدونــة الشــغل منعــت املــس باحلريــة النقابيــة كمــا 
قــرر ت املــادة 36 مــن نفــس املدونــة أنــه ال ميكــن لالنتمــاء النقــايب أو ممارســة التمثيــل النقــايب مطلقــا أن يكــون مــررا للفصــل، وأن هــذه احلمايــة 
لصيقــة بصفــة منــدوب األجــراء تبــدأ بوضــع اللوائــح االنتخابيــة داخــل املؤسســة وال تســقط إال بعــد انتهــاء مهمتــه مبــرور ســتة أشــهر متــم تاريــخ 

انتهــاء  االنتــداب ؛
وحيــث إن اختــاذ أي إجــراء تأديــي يف حــق منــدوب العمــال دون أخــذ رأي مفتــش الشــغل  يعــد باطــال ،ألنــه إجــراء مــن النظــام العــام ال ميكــن 

خمالفتــه، ونتيجــة لذلــك يعتــر طــرد منــدوب العمــال بــدون أخــذ رأي مفتــش الشــغل طــردا تعســفيا بقطــع النظــر عــن األخطــاء املنســوبة إليــه »
وجتــدر اإلشــارة إىل أن إعمــال املقتضيــات القانونيــة أعــاله ، إمنــا يصــب يف مصلحــة األجــر النقــايب أساســا ، ومــن مث كان ال بــد مــن احلــرص علــى 

تطبيقــه الســليم مــن طــرف القضــاء املغــريب أوال وانســجاما مــع النصــوص التشــريعية واالتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة.
وبالتــايل فحكــم احملكمــة االبتدائيــة يتــالءم مــع مقتضيــات املــادة 6 مــن العهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة  واملــادة 

9 مــن مدونــة الشــغل.

4. الحق في المساواة للطفل في مجال الشغل:

الحق في المساواة للطفل من خالل نصوص االتفاقيات الدولية :
االتفاقية رقم 111: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز )يف االستخدام واملهنة(، 1958:

املــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو تســري عليهــا هــذه االتفاقيــة بصياغــة وتطبيــق سياســة وطنيــة ترمــي إىل تشــجيع تكافــؤ الفــرص واملســاواة يف 
املعاملــة يف االســتخدام واملهنــة، باتبــاع هنــج تناســب الظــروف واملمارســات الوطنيــة، بغيــة القضــاء علــى أي متييــز يف هــذا اجملــال«.

الحق في المساواة للطفل من خالل التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:
اتفاقية حقوق الطفل:

التعليق العام رقم 11 حول أطفال الشعوب األصلية وحقوقهم مبوجب االتفاقية:
- تنــص املــادة 32 مــن االتفاقيــة علــى ضــرورة محايــة األطفــال مــن االســتغالل االقتصــادي ومــن أداء أي عمــل يرجــح أن يكــون خطــراً أو أن 
يعيــق تعليــم الطفــل، أو أن يكــون ضــاراً بصحتــه أو بنمــوه البــدين أو العقلــي أو الروحــي أو املعنــوي أو االجتماعــي. وإضافــة إىل ذلــك، فــإن 
اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 138 )اتفاقيــة احلــد األدىن لســن االســتخدام( واالتفاقيــة رقــم 182 )اتفاقيــة أســوأ أشــكال عمــل األطفــال( 
قــد أرســتا معايــر للتفريــق بــن عمــل األطفــال الــذي جيــب إلغــاؤه مــن جهــة، والعمــل املقبــول الــذي يقــوم بــه األطفــال، مثــل األنشــطة الــي 
متكنهــم مــن اكتســاب مهــارات كســب العيــش وتأكيــد اهلويــة والثقافــة مــن جهــة أخــرى. وعمــل األطفــال هــو ذلــك العمــل الــذي حيــرم الطفــل 

مــن طفولتــه وإمكانياتــه وكرامتــه ويشــكل خطــراً علــى منــوه البــدين نصــوص التشــريعات الوطنيــة.

الحق في المساواة للطفل من خالل نصوص التشريعات الوطنية:
مدونة الشغل:

- املــادة 9: »كمــا مينــع كل متييــز بــن األجــراء مــن حيــث الســاللة، أو اللــون، أو اجلنــس، أو اإلعاقــة، أو احلالــة الزوجيــة، أو العقيــدة، أو الــرأي 
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السياســي، أو االنتمــاء النقــايب، أو األصــل الوطــي، أو األصــل االجتماعــي، يكــون مــن شــأنه خــرق أو حتريــف مبــدأ تكافــؤ الفــرص، أو عــدم 
املعاملــة باملثــل يف جمــال التشــغيل أو تعاطــي مهنــة، الســيما فيمــا يتعلــق باالســتخدام، وإدارة الشــغل وتوزيعــه، والتكويــن املهــي، واألجــر، 

والرقيــة، واالســتفادة مــن االمتيــازات االجتماعيــة، والتدابــر التأديبيــة، والفصــل مــن الشــغل.
يرتب عن ذلك بصفة خاصة ما يلي:

1. حق املرأة يف إبرام عقد الشغل؛
2. منع كل إجراء متييزي يقوم على االنتماء، أو النشاط النقايب لألجراء؛

3. حق املرأة، متزوجة كانت أو غر متزوجة، يف االنضمام إىل نقابة مهنية، واملشاركة يف إدارهتا وتسيرها«.
- املادة 36: »ال تعد األمور التالية من املررات املقبولة الختاذ العقوبات التأديبية أو للفصل من الشغل:

1. االنتماء النقايب أو ممارسة مهمة املمثل النقايب؛
2. املســامهة يف أنشــطة نقابيــة خــارج أوقــات الشــغل، أو أثنــاء تلــك األوقــات، برضــى املشــغل أو عمــال مبقتضيــات اتفاقيــة الشــغل اجلماعيــة أو 

النظــام الداخلــي؛
3. طلب الرشيح ملمارسة مهمة مندوب األجراء، أو ممارسة هذه املهمة، أو ممارستها سابقا؛

4. تقدمي شكوى ضد املشغل، أو املشاركة يف دعاوى ضده، يف نطاق تطبيق مقتضيات هذا القانون؛
5. العــرق، أو اللــون، أو اجلنــس، أو احلالــة الزوجيــة، أو املســؤوليات العائليــة، أو العقيــدة، أو الــرأي السياســي، أو األصــل الوطــي، أو األصــل 

االجتماعــي؛
6. اإلعاقة، إذا مل يكن من شأهنا أن حتول دون أداء األجر املعاق لشغل يناسبه داخل املقاولة«.

القانون الجنائي:
الفصــل 1-431: »تكــون متييــزا كل تفرقــة بــن األشــخاص الطبيعيــن بســبب األصــل الوطــي أو األصــل االجتماعــي أو اللــون أو اجلنــس أو 
الوضعيــة العائليــة أو احلالــة الصحيــة أو اإلعاقــة أو الــرأي السياســي أو االنتمــاء النقــايب أو بســبب االنتمــاء أو عــدم االنتمــاء احلقيقــي أو املفــرض 

لعــرق أو ألمــة أو لســاللة أو لديــن معــن«.
الفصــل 2-431: »يعاقــب علــى التمييــز كمــا مت تعريفــه يف الفصــل 1-431 أعــاله باحلبــس مــن شــهر إىل ســنتن وبالغرامــة مــن ألــف ومائتــن 

إىل مخســن ألــف درهــم إذا متثــل فيمــا يلــي:
- االمتناع عن تقدمي منفعة أو عن أداء خدمة؛
- عرقلة املمارسة العادية ألي نشاط اقتصادي؛

- رفض تشغيل شخص أو معاقبته أو فصله من العمل؛
- ربط تقدمي منفعة أو أداء خدمة أو عرض عمل بشرط مبي على أحد العناصر الواردة يف الفصل 1-431 أعاله«.

تحليل النصوص الوطنية من منظور المعايير الدولية:
مــن خــالل اســتقراء النصــوص الوطنيــة ومقارنتهــا مــع االتفاقيــات الدوليــة املصــادق عليهــا مــن طــرف املغــرب يتبــن أن هنــاك مواءمــة واضحــة 
وجليــة، فمفهــوم مبــدأ املســاواة أمــام كل مــن القانــون والقضــاء يقصــد بــه عنــد تطبيقــه بصورتــه املثاليــة اجملــردة ، عــدم التفرقــة أو التمييــز بــن النــاس 
علــى أســاس االنتمــاء أو اجلنــس أو التمييــز اللغــوي الديــى أو العقائــدي أو االختــالف االجتماعــي  ، وختضــع احلقــوق واحلريــات العامــة مجيعــا 

ملبــدأ املســاواة ، الــذي يعتــر حبــق حجــر الزاويــة يف كل احلقــوق واحلريــات البشــرية ، وال يتحقــق املبــدأ الدميقراطــي إال بتوافــر احلريــة واملســاواة معــاً، 
وتشــكل املســاواة يف الفــرص واملعاملــة، حجــر األســاس لــكل جمتمــع دميقراطــي يؤمــن حبقــوق اإلنســان ويتــوق إىل العــدل االجتماعــي، لذلــك عمــل 
املشــرع املغــريب علــى منــع كل متييــز بــن األجــراء بغــض النظــر عــن جنــس  الشــخص أو حالتــه العائليــة أو االجتماعيــة ابتــداء مــن إبــرام عقــد شــغل 

وأثنــاء ســريانه إىل حــن انتهائــه وجتليــات ذلــك :
-املساواة قبل إبرام عقد الشغل:

- املساواة يف التكوين واملهن؛
- املساواة من خالل الوساطة يف االستخدام واملهن؛

-املساواة عند تنفيذ عقد الشغل؛
- املساواة يف استحقاق األجر؛

- املساواة يف مدة العمل؛
ومن حيث احرام ســن العمل فال يعتر أهال إلبرام عقد الشــغل إال من بلغ 15 ســنة من العمر تطبيقا للمادة 143 من مدونة الشــغل وذلك 

انسجاما مع االتفاقية الدولية رقم 138 ملنظمة العمل الدولية وضمانا حلق احلدث يف التمدرس إىل غاية التعليم اإلعدادي.
وجتــدر اإلشــارة إىل أن مدونــة الشــغل قــد قــررت أقصــى جــزاء يف حــق املخالفــن ألحكامهــا خبصــوص التشــغيل دون الســن القانــوين وهــو مــا يعــي 

أن أي عقــد أبــرم مــع قاصــر دون هــذه الســن يعتــر باطــال.

توصيات إدماج المعايير الدولية في التطبيق القضائي :
عــدد  االجتماعــي  امللــف  يف  بتاريــخ 2012/08/30  عــدد 1683  حتــت  النقــض  عــن حمكمــة  الصــادر  القــرار  يف  جــاء  قضائــي:  تطبيــق 
2011/1/5/556 » أنــه كــون املصــاب يف حادثــة شــغل قاصــرا ال حيــول دون اســتفادته مــن التعويضــات املرتبــة عنهــا مــادام  املشــرع مل يســتبعد 
فئــة األجــراء القاصريــن مــن مقتضيــات ظهــر 1963/02/06 اخلاصــة بالتعويضــات عــن حــوادث الشــغل ». فمــن خــالل القــرار املذكــور يتبــن 
أن االجتهــاد القضائــي ســد الفــراغ التشــريعي املتعلــق بالتنصيــص صراحــة علــى اســتفادة القاصــر  العامــل مــن التعويضــات املســتحقة عــن األضــرار 
الناجتــة عــن حادثــة شــغل ، علمــا أنــه حــدد بعــض الفئــات املســتفيدة والــي حبكــم طبيعــة عملهــا يكــون ســنها يف الغالــب أقــل مــن 18  ســنة كمــا 

هــو منصــوص عليــه يف املــادة 7 مــن قانــون حــوادث الشــغل.
كمــا جتــدر اإلشــارة أيضــا إىل أنــه بالنســبة لألطفــال الذيــن يقــل ســنهم عــن الســن القانــوين احملــدد مبقتضــى مدونــة الشــغل ) أكثــر مــن 15 ســنة( 
نتســاءل عــن مصــر حقــوق الطفــل املفصــول مــن العمــل ، هــل ميكــن لــه االســتفادة مــن التعويضــات املقــررة مبقتضــى املدونــة املذكــورة أم يف إطــار 
القواعــد العامــة ، أم أنــه ليــس لــه احلــق ألنــه قاصــر وال يتوفــر علــى احلــد األدىن للســن القانــوين للعمــل، ومــن مث فــإن هــذا الفــراغ التشــريعي جيعــل 
احملاكــم يف حــرة مــن أمرهــا خبصــوص القانــون الواجــب التطبيــق حــى ال تضيــع حقــوق القاصــر الــذي أســدى يف الواقــع عمــال للمشــغل. وبذلــك 
يكــون البــد مــن تدخــل املشــرع حلســم هــذا األمــر وحتديــد احللــول القانونيــة لــه، ألنــه سرســخ العمــل القضائــي ليصبــح تشــريعا وطنيــا منســجما مــع 
توصيــات االتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة. وجتــدر اإلشــارة عمومــا إىل أن مدونــة الشــغل حاولــت أن تضمــن مبــدأ املســاواة مبــا يتوافــق واالتفاقيــات 
الدوليــة حلقــوق اإلنســان إال أنــه يؤخــذ عليهــا أهنــا مل تضــع عقوبــات زجريــة فعالــة لتحقيــق الــردع املناســب ، ألجــل ذلــك البــد وأن يتدخــل املشــرع 
لوضــع مقتضيــات قانونيــة أكثــر صرامــة و أكثــر فعاليــة يف هــذا الشــأن، وذلــك لضمــان تطبيــق املبــدأ علــى املســتوى الواقعــي كمــا ينبغــي علــى هيئــات 

اجملتمــع املــدين أن تعمــل علــى ترســيخ املبــدأ بــن خمتلــف الفاعلــن، مــن مشــغلن و أجــراء بشــكل خــاص و بــن عمــوم املواطنــن بشــكل عــام.
وبالتــايل فقــرار حمكمــة النقــض يتــالءم مــع مقتضيــات املــادة 2 مــن  االتفاقيــة رقــم 111)اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن التمييــز يف 

املــادة 9 مــن مدونــة الشــغل. االســتخدام واملهنــة 1958( و أحــكام 
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5. الحق في العدل للطفل في مجال الشغل:

الحق في العدل من خالل نصوص االتفاقيات الدولية
اتفاقية حقوق الطفل:

املادة 12:
1. تكفــل الــدول األطــراف يف هــذه االتفاقيــة للطفــل القــادر علــى تكويــن آرائــه اخلاصــة حــق التعبــر عــن تلــك اآلراء حبريــة يف مجيــع املســائل الــي 

متــس الطفــل، وتــويل آراء الطفــل االعتبــار الواجــب وفقــاً لســن الطفــل ونضجــه.
2. وهلــذا الغــرض تتــاح للطفــل، بوجــه خــاص فرصــة االســتماع إليــه يف أي إجــراءات قضائيــة وإداريــة متــس الطفــل إمــا مباشــرة، أو مــن خــالل ممثــل 

أو هيئــة مالئمــة، بطريقــة تتفــق مــع القواعــد اإلجرائيــة للقانــون الوطــي.
الروتوكول االختيارى امللحق بالعهد الدوىل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:

املــادة 2: »جيــوز أن تقــّدم البالغــات مــن قبــل، أو نيابــة عــن أفــراد أو مجاعــات مــن االفــراد يدخلــون ضمــن واليــة دولــة طــرف ويّدعــون أهنــم 
ضحايــا النتهــاك مــن جانــب تلــك الدولــة الطــرف ألى مــن احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة احملــددة. وحيثمــا يقــدم بــالغ نيابــة عــن 
أفــراد أو مجاعــات أفــراد  يكــون ذلــك مبوافقتهــم إال إذا اســتطاع صاحــب البــالغ أن يــرر تصرفــه نيابــة عنهــم دون احلصــول علــى تلــك املوافقــة .«
املــادة 3: » تنظــر اللجنــة يف أي بــالغ مــا مل تكــن قــد تأكــدت مــن أن مجيــع ســبل االنصــاف حملليــة املتاحــة قــد اســتنفذت. وال تســرى هــذه 

القاعــدة اذا أســتغرق تطبيــق ســبل االنصــاف هــذه أمــدا طويــال بدرجــة غــر معقولــة«.
االتفاقية رقم 14 :اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الراحة األسبوعية )الصناعة(، 1921:

املــادة 2: »يتمتــع جممــوع املشــتغلن يف أي منشــأة صناعيــة، عامــة كانــت أو خاصــة، أو يف أي مــن فروعهــا، بفــرة راحــة أســبوعية ال تقــل عــن 
أربــع وعشــرين ســاعة متعاقبــة«.

االتفاقية رقم 26: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن طرائق حتديد املستويات الدنيا لألجور، 1928:
املــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو يف منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة بــأن تقيــم أو تعمــل علــى وجــود طرائــق لتحديــد 
املســتويات الدنيــا ألجــور العمــال املشــتغلن يف بعــض املهــن الــي ال توجــد أي ترتيبــات لتنظيــم األجــور فيهــا تنظيمــا فعــاال عــن طريــق اتفــاق مجاعــي 

أو غــره، وتكــون األجــور فيهــا منخفضــة بصــورة غــر عاديــة«.

الحق في العدل من خالل التعليقات العامة للهيئات التعاقدية وتفسيرات منظمة العمل الدولية 
اتفاقية حقوق الطفل:

التعليق العام رقم 12 حول حق الطفل يف االستماع إليه:
جيــب إعطــاء الطفــل الضحيــة والطفــل الشــاهد فرصــة ملمارســة حقــه يف التعبــر حبريــة عــن رأيــه تعبــراً كامــاًل، ويعــي هــذا بشــكل خــاص ضــرورة بــذل 
كل جهــد مــن أجــل ضمــان مشــاورة طفــل ضحيــة و/أو شــاهد بشــأن املســائل ذات الصلــة فيمــا يتعلــق مبشــاركته يف القضيــة املعروضــة للنظــر، 

ومتكينــه مــن التعبــر حبريــة، وبطريقتــه اخلاصــة، عــن آرائــه وشــواغله فيمــا يتعلــق مبشــاركته يف العمليــة القضائيــة.
- ويرتبــط حــق الطفــل الضحيــة والشــاهد أيضــاً باحلــق يف االطــالع علــى قضايــا مــن قبيــل وجــود اخلدمــات الصحيــة والنفســية واالجتماعيــة، 
ودور الطفــل الضحيــة و/أو الشــاهد، والطــرق الــي جُيــرى هبــا »االســتجواب«، وآليــات الدعــم املوجــودة للطفــل عنــد تقــدمي الشــكوى واملشــاركة 
يف التحقيقــات وإجــراءات احملكمــة، واألماكــن واملواعيــد احملــددة جللســات االســتماع، ووجــود تدابــر محائيــة، وإمكانيــة االســتفادة مــن اجلــر، 

وأحــكام الطعــن. 

التعليق العام رقم 16 حول التزامات الدول بشأن أثر قطاع األعمال التجارية على حقوق الطفل:
- يقــع علــى عاتــق الــدول التــزام بتوفــر ســبل انتصــاف وجــر فعالــة عــن انتهــاكات حقــوق الطفــل مبــا يشــمل مــا ترتكبــه أطــراف ثالثــة مثــل 
املؤسســات التجاريــة. وتذكــر اللجنــة يف تعليقهــا العــام رقــم 5 أنــه حــى تكتســب احلقــوق معناهــا جيــب توفــر ســبل انتصــاف فعالــة للتصــدي 
لالنتهــاكات. وهنــاك عــدة أحــكام يف االتفاقيــة تدعــو إىل فــرض عقوبــات وتعويضــات واختــاذ إجــراءات قضائيــة وتدابــر لتعزيــز جــر الضــرر 
الــذي تتســبب أو تســهم فيــه أطــراف ثالثــة. ويقتضــي الوفــاء هبــذا االلتــزام وجــود آليــات تراعــي حقــوق الطفــل، يف اجملــاالت اجلنائيــة أو املدنيــة 
أو اإلداريــة، تكــون معروفــة لــدى األطفــال وممثليهــم، وتكــون ســريعة ومتاحــة وميســرة االســتخدام حبــق، وتقــدم جــراً مالئمــاً ملــا وقــع مــن ضــرر. 
وميكــن أيضــاً للــوكاالت ذات الصالحيــات الرقابيــة املتعلقــة حبقــوق الطفــل أن تضطلــع بــدور يف توفــر ســبل االنتصــاف، ومــن بينهــا هيئــات 
التفتيــش يف جمــاالت العمــل والتعليــم والصحــة والســالمة، واحملاكــم البيئيــة، والســلطات الضريبيــة، واملؤسســات الوطنيــة حلقــوق اإلنســان، 
واهليئــات الــي تركــز علــى املســاواة يف قطــاع األعمــال التجاريــة. وميكــن هلــذه الــوكاالت أن تبــادر بالتحقيــق يف االنتهــاكات ورصدهــا، وقــد تتوفــر 
أيضــاً علــى ســلطات تنظيميــة تتيــح هلــا فــرض عقوبــات إداريــة علــى املؤسســات التجاريــة الــي ختــل حبقــوق الطفــل. ويف مجيــع األحــوال، يتعــن 

متكــن األطفــال مــن اللجــوء إىل القضــاء املســتقل النزيــه، أو إجــراء مراجعــة قضائيــة لإلجــراءات اإلداريــة.
- وينبغــي أال يكــون الســن عائقــاً أمــام متتــع الطفــل حبقــه يف املشــاركة الكاملــة يف عمليــة التقاضــي. وباملثــل، ينبغــي وضــع ترتيبــات خاصــة لفائــدة 
األطفــال الضحايــا والشــهود يف اإلجــراءات القانونيــة املدنيــة واجلنائيــة علــى الســواء. وعــالوة علــى ذلــك، ينبغــي أن تنفــذ الــدول املبــادئ 
التوجيهيــة بشــأن العدالــة يف األمــور املتعلقــة باألطفــال ضحايــا اجلرميــة والشــهود عليهــا11. وجيــب احــرام الســرية واخلصوصيــة ومواصلــة إطــالع 
األطفــال علــى التقــدم احملــرز يف مجيــع مراحــل التقاضــي مــع إيــالء االعتبــار الواجــب لنضــج الطفــل وأيــة صعوبــات قــد تعرضــه يف الــكالم أو 

اللغــة أو التواصــل. 
- وينــص الروتوكــول االختيــاري امللحــق باتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن بيــع األطفــال واســتغالل األطفــال يف البغــاء ويف املــواد اإلباحيــة علــى 
أن تســن الــدول تشــريعات جنائيــة تطّبــق أيضــاً علــى الكيانــات القانونيــة، مبــا فيهــا املؤسســات التجاريــة. وينبغــي أن تنظــر الــدول يف اعتمــاد 
املســؤولية القانونيــة اجلنائيــة - أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال املســؤولية القانونيــة يكــون لــه نفــس األثــر الــرادع - فيمــا يتعلــق بالكيانــات 
القانونيــة، مبــا فيهــا املؤسســات التجاريــة، يف حــاالت االنتهــاك اخلطــر حلقــوق الطفــل، مــن قبيــل العمــل القســري. وينبغــي أن تكــون احملاكــم 

الوطنيــة خمتصــة بالنظــر يف هــذه االنتهــاكات اخلطــرة وفقــاً لقواعــد اختصــاص مقبولــة.
- وينبغــي أن تبــذل الــدول كل مــا يف وســعها لتيســر إمكانيــة اللجــوء إىل آليــات حقــوق اإلنســان الدوليــة واإلقليميــة، مبــا فيهــا الروتوكــول 
االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل املتعلــق بإجــراء تقــدمي البالغــات، حــى يســتطيع طفــل مبفــرده أو جمموعــة أطفــال أو ممثليهــم احلصــول علــى 

االنتصــاف مــن تقصــر الدولــة يف احــرام ومحايــة وإعمــال حقــوق الطفــل فيمــا يتصــل باألنشــطة والعمليــات التجاريــة.
العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:

التعليق العام رقم 9 حول التطبيق احمللي للعهد:
- ينبغي أالّ يفســر احلق يف االنتصاف الفعال دائماً على أنه يقتصر على ســبل االنتصاف القضائية. فكثراً ما تكون ســبل االنتصاف اإلدارية 
كافيــة حبــد ذاهتــا، ومــن املشــروع أن يتوقــع مــن يعيــش داخــل نطــاق الواليــة القضائيــة لدولــة طــرف، اســتناداً إىل مبــدأ حســن النيــة، أن تأخــذ 
كافــة الســلطات اإلداريــة يف االعتبــار مقتضيــات العهــد لــدى اختــاذ قراراهتــا. وينبغــي أن يكــون كل ســبيل مــن ســبل االنتصــاف اإلداريــة هــذه 
متيســراً ومعقــول التكلفــة ومتوفــراً يف الوقــت املناســب وفعــااًل. كمــا أنــه كثــراً مــا يكــون التمتــع باحلــق املطلــق يف الطعــن قضائيــا يف اإلجــراءات 
اإلداريــة مــن هــذا النــوع أمــراً مناســبا يف هــذا املضمــار. وباملثــل، هنــاك بعــض االلتزامــات مــن قبيــل تلــك املتعلقــة بعــدم التمييــز) (، )ولكنهــا، 
ال تقتصــر بــأي حــال مــن األحــوال عليهــا( حيــث النــص علــى شــكل مــن أشــكال ســبل االنتصــاف القضائيــة فيمــا خيصهــا ضــروري فيمــا يبــدو 
لالمتثــال ملقتضيــات العهــد. وبعبــارة أخــرى، يعتــر االنتصــاف أمــام القضــاء ضروريــاً كلمــا اســتحال إعمــال حــق مــن احلقــوق املشــمولة بالعهــد 

إعمــااًل كامــاًل دون أن تقــوم الســلطة القضائيــة بــدور مــا يف ذلــك.

11. اعتمدها اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف قراره 20/2005.
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- يعتــر مــن البديهــي عــادة أن الســبل القضائيــة للتظلــم مــن االنتهــاكات ضروريــة فيمــا خيــص احلقــوق املدنيــة والسياســية. ويفــرض عكــس ذلــك 
يف معظــم األحيــان، لألســف، فيمــا خيــص احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة. وهــذا التناقــض ال تُــرّره طبيعــة احلقــوق وال أحــكام العهــد 
ذات الصلــة. وقــد ســبق للجنــة أن أوضحــت أهنــا تعتــر الكثــر مــن أحــكام العهــد واجبــة التنفيــذ فــورا. وهكــذا فقــد ســاقت يف التعليــق العــام 
رقــم 3)1990( مثــااًل هــو املــادة 3، والفقــرة )أ(‘1‘ مــن املــادة 7، واملــادة 8، والفقــرة 3 مــن املــادة 10، والفقــرة 2)أ( مــن املــادة 13، والفقــرة 
3 مــن املــادة 13، والفقــرة 4 مــن املــادة 13، والفقــرة 3 مــن املــادة 15. ومــن األمهيــة مبــكان هنــا التمييــز بــن أهليــة التقاضــي )أي املســائل 
الــي مــن املناســب أن تبــت فيهــا احملاكــم( والقواعــد النافــذة تلقائيــاً )الــي ميكــن أن تنفذهــا احملاكــم دون الدخــول يف املزيــد مــن التفاصيــل(. 
ولئــن كان مــن الــالزم مراعــاة النهــج العــام لــكل نظــام قانــوين، فإنــه ال يوجــد يف العهــد أي حــق ال ميكــن اعتبــاره، يف األغلبيــة العظمــى للنظــم، 
حقــاً ينطــوي علــى األقــل علــى بعــض األبعــاد اهلامــة الــي ميكــن أن تنظــر فيهــا احملاكــم. ويقــرح أحيانــا تــرك أمــر البــت يف املســائل املتعلقــة 
بتوزيــع املــوارد للســلطات السياســية بــدال مــن تركــه للمحاكــم. وينبغــي احــرام اختصاصــات كل فــرع مــن الفــروع املختلفــة للحكومــة، إال أن 
مــن املناســب االعــراف بــأن احملاكــم، عــادة، تشــارك بالفعــل يف جمموعــة كبــرة مــن املســائل الــي ترتــب عليهــا آثــار هامــة فيمــا خيــص املــوارد، 
واعتمــاد تصنيــف صــارم للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة يضعهــا، حبكــم تعريفهــا، خــارج دائــرة اختصــاص احملاكــم ســيكون بالتــايل 
تعســفياً ومتعارضــاً مــع مبــدأ عــدم قابليــة جمموعــي حقــوق اإلنســان للتجزئــة وترابطهمــا. ومــن شــأن ذلــك أن حيــد بصــورة كبــرة كذلــك مــن قــدرة 

احملاكــم علــى محايــة حقــوق أضعــف الفئــات وأكثرهــا حرمانــا يف اجملتمــع أيضــاً.
التعليق العام رقم 18 حول احلق يف العمل:

- جيــب أن تتــاح لــكل فــرد أو جمموعــة مــن ضحايــا انتهــاكات احلــق يف العمــل إمكانيــة اللجــوء علــى الصعيــد الوطــي إىل ســبل انتصــاف فعالــة 
قضائيــة أو غــر قضائيــة مالئمــة. وإدمــاج الصكــوك الدوليــة الــي تعــرف باحلــق يف العمــل يف النظــام القانــوين احمللــي، أو االعــراف بســرياهنا 
املباشــر، يعزز نطاق تدابر االنتصاف وفعاليتها بشــكل ملموس، وتشــجَّع الدول األطراف على أن تفعل ذلك يف مجيع األحوال. وســتكون 
احملاكــم قــد خوِّلــت، نتيجــة ذلــك، البــت يف انتهــاكات املضمــون األساســي للحــق يف العمــل بالتمســك مباشــرة بااللتزامــات املتعهــد هبــا مبوجــب 

العهد.

الحق في العدل للطفل من خالل نصوص التشريعات الوطنية:
مدونة الشغل:

املــادة 40: »يف حالــة تعــذر أي اتفــاق بواســطة الصلــح التمهيــدي، حيــق لألجــر رفــع دعــوى أمــام احملكمــة املختصــة الــي هلــا أن حتكــم، يف حالــة 
ثبــوت فصــل األجــر تعســفيا، إمــا بإرجــاع األجــر إىل شــغله أو حصولــه علــى تعويــض عــن الضــرر حيــدد مبلغــه علــى أســاس أجــر شــهر ونصــف 

عــن كل ســنة عمــل أو جــزء مــن الســنة علــى أن ال يتعــدى ســقف 36 شــهرا«.
املــادة 62: » جيــب، قبــل فصــل األجــر، أن تتــاح لــه فرصــة الدفــاع عــن نفســه باالســتماع إليــه مــن طــرف املشــغل أو مــن ينــوب عنــه حبضــور 
منــدوب األجــراء أو املمثــل النقــايب باملقاولــة الــذي خيتــاره األجــر بنفســه، وذلــك داخــل أجــل ال يتعــدى مثانيــة أيــام ابتــداء مــن التاريــخ الــذي تبــن 
فيــه ارتــكاب الفعــل املنســوب إليــه«.  حيــرر حمضــر يف املوضــوع مــن قبــل إدارة املقاولــة، يوقعــه الطرفــان، وتســلم نســخة منــه إىل األجــر.  إذا رفــض 

أحــد الطرفــن إجــراء أو إمتــام املســطرة، يتــم اللجــوء إىل مفتــش الشــغل«.
املــادة 404: »تتمتــع النقابــات املهنيــة، باألهليــة املدنيــة، وباحلــق يف التقاضــي. وميكــن هلــا أن متــارس، ضمــن الشــروط واإلجــراءات املنصــوص 
عليهــا قانونــا، مجيــع احلقــوق الــي يتمتــع هبــا املطالــب باحلــق املــدين لــدى احملاكــم، يف كل مــا لــه عالقــة باألعمــال الــي تلحــق ضــررا مباشــرا أو غــر 
مباشــر باملصــاحل الفرديــة أو اجلماعيــة لألشــخاص الذيــن تعمــل علــى تأطرهــم، أو باملصلحــة اجلماعيــة للمهنــة، أو للحرفــة الــي تتــوىل متثيلهــا«.

املــادة 231: »يســتحق كل أجــر، قضــى ســتة أشــهر متصلــة مــن الشــغل يف نفــس املقاولــة أو لــدى نفــس املشــغل، عطلــة ســنوية مــؤدى عنهــا، 
حتدد مدهتا على النحو أدناه، ما مل يتضمن عقد الشــغل، أو اتفاقية الشــغل اجلماعية، أو النظام الداخلي، أو العرف، مقتضيات أكثر فائدة:

- يوم ونصف يوم من أيام الشغل الفعلي عن كل شهر من الشغل؛

يومان من أيام الشغل الفعلي عن كل شهر من الشغل، فيما يتعلق باألجراء الذين ال يتجاوز سنهم الثامنة عشرة.
املــادة 253: »يســتحق األجــراء الذيــن تقــل أعمارهــم عــن مثــاين عشــرة ســنة، تعويضــا عــن عــدم التمتــع بالعطلــة الســنوية املــؤدى عنهــا، يســاوي 

أجــر يومــن عــن كل فــرة مــن ســتة وعشــرين يومــا مــن الشــغل الفعلــي، متصلــة أو غــر متصلــة«.
املادة 7: »يستفيد كذلك من أحكام هذا القانون) املتعلق حبوادث الشغل(:

- األحداث املوضوعون بقرار يف مراكز اإلصالح والتهذيب والذين يتابعون تكوينا مهنيا«.
املــادة 8: »يســتفيد أيضــا مــن أحــكام هــذا القانــون الطلبــة اخلارجيــون والداخليــون واملقيمــون باملراكــز االستشــفائية غــر املوظفــن وتالميــذ 
مؤسســات التعليــم التقــي ومراكــز التأهيــل أو التكويــن املهــي، العموميــة أو اخلصوصيــة، وكــذا املســتفيدون مــن برامــج التــدرج املهــي أو مــن تدريــب 

مــن أجــل اإلدمــاج املهــي، وذلــك فيمــا خيــص احلــوادث الواقعــة بســبب األشــغال العمليــة الــي يقــوم هبــا هــؤالء أو مبناســبة القيــام هبــا.
وال تطبــق أحــكام الفقــرة األوىل علــى احلــوادث الواقعــة لتالميــذ املؤسســات أو املراكــز املذكــورة أعــاله أثنــاء تلقينهــم الــدروس النظريــة الــي ال حتتــوي 

علــى أعمــال يدويــة ودروس التعليــم العــام وكــذا احلــوادث الواقعــة أثنــاء مســافة الذهــاب واإليــاب«.
املــادة 345: »حيــدد األجــر حبريــة، باتفــاق الطرفــن مباشــرة، أو مبقتضــى اتفاقيــة شــغل مجاعيــة، مــع مراعــاة األحــكام القانونيــة املتعلقــة باحلــد 

األدىن القانــوين لألجــر«.
املــادة 356:«ال ميكــن أن يقــل احلــد األدىن القانــوين لألجــر، يف النشــاطات الفالحيــة وغــر الفالحيــة، عــن املبالــغ الــي حتــدد بنــص تنظيمــي، بعــد 

استشــارة املنظمــات املهنيــة للمشــغلن واملنظمــات النقابيــة لألجــراء األكثــر متثيــال«.
- تحليل النصوص الوطنية من منظور المعايير الدولية:

الشــك أن إقــرار العــدل يشــكل أساســا للملــك واســتقرار األمــم ، وشــيوع الطمأنينــة علــى األنفــس واألمــوال ، ولعــل العــدل يف حــق الشــغل 
وإنصــاف األجــر واملشــغل علــى حــد ســواء يضمــن اســتقرار العمــل وحفــظ احلقــوق، حبيــث يعــرف كل طــرف حقوقــه وواجباتــه، ويــدرك أن كل 

جتــاوز أو انتهــاك للحقــوق مراقــب مــن طــرف القضــاء ومصــان بواســطة التشــريع.
والنصــوص التشــريعية الوطنيــة واكبــت بشــكل مســتمر التشــريعات الدوليــة الــواردة يف االتفاقيــات الدوليــة وخنــص بالذكــر منهــا يف هــذا البــاب 
اتفاقيــة حقــوق الطفــل ، الــي عملــت علــى مراعــاة خمتلــف حقــوق الطفــل األجــر باخلصــوص يف اجلوانــب املتعلقــة باحلريــة واملســاواة والعــدل وحفــظ 
الكرامــة ، ومــن مث فــإن العمــل القضائــي املغــريب بــدوره كــرس نفــس التوجهــات يف إطــار محايــة األجــر الطفــل،  وذلــك مــن أجــل حفــظ حقوقــه 
الــي يضمنهــا الدســتور قبــل كل شــيء  وتطبيقيــا، يالحــظ أن احلــق يف العــدل مضمــون بشــكل واضــح مــن حيــث احــرام تطبيــق القانــون  وفقــا 
ملــا تنــص عليــه أيضــا االتفاقيــات الدوليــة ، فقــد جــاء يف قــرار صــادر عــن حمكمــة النقــض بتاريــخ 2013/09/12 حتــت عــدد 1194 يف امللــف 
االجتماعــي عــدد 2012/2/5/1664 » لكــن حيــث إن الثابــت أن املطلــوب يف النقــض منــدوب لألجــراء ، وأن هــذا األخــر ومــن يف حكمــه 
خصهــم املشــرع بضمانــات إضافيــة عمــا منــح لغرهــم مــن األجــراء إذ نصــت املــادة 457 مــن مدونــة الشــغل علــى أن كل إجــراء تأديــي يعتــزم 
املشــغل اختــاذه يف حقهــم جيــب أن يكــون موضــوع مقــرر يوافــق عليــه العــون املكلــف بتفتيــش الشــغل »، ومــن مت يالحــظ أن إنصــاف هــذا الصنــف 

مــن األجــراء إمنــا هــو تكريــس للعــدل وحفــظ احلقــوق وفقــا أيضــا للتشــريعات الدوليــة املصــادق عليهــا مــن طــرف اململكــة املغربيــة.
 وجتــدر اإلشــارة هبــذا اخلصــوص إىل أن الطفــل العامــل وفقــا للمعايــر الدوليــة، مشــمول باحلمايــة الالزمــة جلعلــه يســتفيد مــن منحــه االعتبــار الــالزم 
لــه ، وبتمتيعــه بأكــر قــدر مــن الضمانــات ومتكينــه مــن التعبــر عــن رأيــه حبريــة ، واملشــرع املغــريب مــن خــالل النصــوص الوطنيــة املتعلقــة بقانــون 
الشــغل منــح لألجــر الطفــل كافــة احلقــوق املكفولــة مبقتضــى االتفاقيــات الدوليــة، فمــن حيــث االســتفادة مــن خدمــة القضــاء فهــي مكفولــة مبقتضــى 
املــادة 40 مــن مدونــة الشــغل، أيضــا مــن احلقــوق األساســية الــي توافــق فيهــا مدونــة الشــغل املعايــر الدوليــة حــق االســتماع لألجــر الطفــل مبقتضــى 
املــادة 62 وذلــك مــن أجــل الدفــاع عــن نفســه وتقــدمي كافــة مرراتــه يف حالــة ادعــاء اخلطــأ يف حقــه أو حماولــة فصلــه مــن العمــل ، وذلــك حبضــور 
منــدوب األجــراء أو املمثــل النقــايب باختيــاره، وهــذا األمــر يشــكل ضمانــة قويــة لتحقيــق عدالــة مثلــى واحلفــاظ علــى حماكمــة عادلــة وفقــا للمعايــر 
الدوليــة، كمــا أن املدونــة متعــت الطفــل حبــق االنضمــام للنقابــات حبريــة واختبــار، كمــا أهنــا تكفــل لــه حقوقــا أفضــل ممــا يتمتــع بــه األجــر العــادي، 
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ومتعتــه بامتيــازات أفضــل، ويتجلــى ذلــك مــن خــالل املــادة 231 الــي ختــول لــه احلــق يف االســتفادة مــن تعويــض عــن العطلــة الســنوية يــوازي يومــان 
مــن أيــام الشــغل الفعلــي عــن كل شــهر مــن الشــغل، فيمــا يتعلــق باألجــراء الذيــن ال يتجــاوز ســنهم الثامنــة عشــر. يف حــن أن لألجــر العــادي 
مقابــل يــوم ونصــف فقــط عــن كل شــهر عمــل كمــا جــاء يف املــادة 253،  كمــا يســتحق األجــراء الذيــن تقــل أعمارهــم عــن مثــاين عشــرة ســنة، 
تعويضــا عــن عــدم التمتــع بالعطلــة الســنوية املــؤدى عنهــا، يســاوي أجــر يومــن عــن كل فــرة مــن ســتة وعشــرين يومــا مــن الشــغل الفعلــي، متصلــة 

أو غــر متصلــة«.
وتتجلــى املعايــر الدوليــة أكثــر يف مشــول األطفــال التالميــذ املتمدرســن أو الذيــن يتابعــون تكوينــا مهنيــا وحــي األحــداث اجلاحنــن ، بتغطيــة قانونيــة 
متكنهــم مــن االســتفادة مــن التعويضــات املســتحقة ، وذلــك فيمــا خيــص احلــوادث الواقعــة بســبب األشــغال العمليــة الــي يقــوم هبــا هــؤالء أو مبناســبة 
القيــام هبــا. املادتــن7 و8 مــن قانــون حــوادث الشــغل. ومــن مث فــإن رقابــة  القضــاء علــى حقــوق الطفــل واضحــة مــن خــالل النصــوص املبينــة أعــاله 
وغرهــا ، ممــا يتحقــق معــه عدالــة مثاليــة مــن شــأهنا محايــة الطفــل األجــر مــن هضــم حقوقــه ، وحتقيــق الغايــة املنشــودة مــن خــالل التفســرات الــواردة 

خبصــوص العهــود واالتفاقيــات الدوليــة .

توصيات إدماج المعايير الدولية في التطبيق القضائي:
عــدد  االجتماعــي  امللــف  يف  بتاريــخ 2012/08/30  عــدد 1683  حتــت  النقــض  عــن حمكمــة  الصــادر  القــرار  يف  جــاء  قضائــي:  تطبيــق 
2011/1/5/556 » أنــه كــون املصــاب يف حادثــة شــغل قاصــر ال حيــول دون اســتفادته مــن التعويضــات املرتبــة عنهــا مــادام  املشــرع مل يســتبعد 

فئــة األجــراء القاصريــن مــن مقتضيــات ظهــر 1963/02/06 اخلاصــة بالتعويضــات عــن حــوادث الشــغل »
فمــن خــالل القــرار املذكــور يتبــن أن االجتهــاد القضائــي ســد الفــراغ التشــريعي املتعلــق بالتنصيــص صراحــة علــى اســتفادة القاصــر  العامــل مــن 
التعويضــات املســتحقة عــن األضــرار الناجتــة عــن حادثــة شــغل ، علمــا أنــه حــدد بعــض الفئــات املســتفيدة والــي حبكــم طبيعــة عملهــا يكــون ســنها 

يف الغالــب أقــل مــن 18  ســنة كمــا هــو منصــوص عليــه يف املــادة 7 مــن قانــون حــوادث الشــغل ؛
كمــا جتــدر اإلشــارة أيضــا إىل أنــه بالنســبة لألطفــال الذيــن يقــل ســنهم عــن الســن القانــوين احملــدد مبقتضــى مدونــة الشــغل ) أكثــر مــن 15 ســنة( 
نتســاءل عــن مصــر حقــوق الطفــل املفصــول مــن العمــل ، هــل ميكــن لــه االســتفادة مــن التعويضــات املقــررة مبقتضــى املدونــة املذكــورة أم يف إطــار 
القواعــد العامــة، أم ليــس لــه احلــق ألنــه قاصــر وال يتوفــر علــى احلــد األدىن للســن القانــوين للعمــل، ومــن مت فــإن هــذا الفــراغ التشــريعي جيعــل احملاكــم 
يف حــرة مــن أمرهــا خبصــوص القانــون الواجــب التطبيــق ســعيا إىل عــدم تضيــع حقــوق القاصــر الــذي أســدى يف الواقــع عمــال للمشــغل. ومــن 
مت فــإن تدخــل املشــرع حلســم هــذا األمــر وحتديــد احللــول القانونيــة لــه، سرســخ العمــل القضائــي ليصبــح تشــريعا وطنيــا منســجما مــع توصيــات 

االتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة.
ويالحظ أن هذا القرار يتالءم مع  أحكام املادة 40 من مدونة الشغل و مقتضيات املادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل.

6- الحق في األمن والسلم للطفل في مجال الشغل:

الحق في األمن والسلم للطفل من خالل نصوص االتفاقيات الدولية:
االتفاقية رقم 13:اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن استخدام الرصاص األبيض )يف الطالء(، 1921:

املــادة 3: » حيظــر اســتخدام األحــداث الذكــور الذيــن تقــل ســنهم عــن الثامنــة عشــرة ومجيــع النســاء يف أعمــال الطــالء الصناعــي الــي تتطلــب 
اســتعمال الرصــاص األبيــض أو كريتــات الرصــاص أو أي منتجــات أخــرى حتتــوي علــى هــذه األصبــاغ«.

اتفاقية حقوق الطفل:
املادة 6:

1. »تعرف الدول األطراف بأن لكل طفل حقاً اصياًل يف احلياة.

2. تكفل الدول األطراف إىل أقصى حد ممكن بقاء الطفل ومنوه«.
املــادة 32:«.تعــرف الــدول األطــراف حبــق الطفــل يف محايتــه مــن االســتغالل االقتصــادي ومــن أداء أي عمــل يرجــح أن يكــون خطــرا أو أن ميثــل 

إعاقــة لتعليــم الطفــل، أو أن يكــون ضــارا بصحــة الطفــل أو بنمــوه البــدين، أو العقلــي، أو الروحــي، أو املعنــوي، أو االجتماعــي«.
الروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشراك األطفال يف املنازعات املسلحة

املــادة 1: »تتخــذ الــدول األطــراف مجيــع التدابــر املمكنــة عمليــاً لضمــان عــدم اشــراك أفــراد قواهتــا املســلحة الذيــن مل يبلغــوا الثامنــة عشــرة مــن 
العمــر اشــراكاً مباشــراً يف األعمــال احلربيــة«.

الحق في األمن والسلم للطفل من خالل التعليقات العامة للهيئات التعاقدية وتفسيرات منظمة العمل الدولية
التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:

اتفاقية حقوق الطفل:
التعليق العام رقم 6 )معاملة األطفال غر املصحوبن واملنفصلن عن ذويهم خارج بلدهم املنشأ(:

- ملــا كان جتنيــد القصَّــر ومشــاركتهم يف أعمــال القتــال ينطويــان علــى خطــر كبــر يُعــرِّض الطفــل إىل ضــرر ال ميكــن جــره فيمــا يتعلــق حبقــوق 
اإلنســان األساســية، مبــا فيهــا حقــه يف احليــاة، فــإن التزامــات الــدول الناشــئة عــن املــادة 38 مــن االتفاقيــة، مقــروءة باالقــران مــع املادتــن 3 و4 
مــن الروتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل املتعلــق باشــراك األطفــال يف النزاعــات املســلحة، تســتتبع آثــاراً تتجــاوز حــدود إقليــم الدولــة، 
وينبغــي للــدول أن متتنــع عــن إعــادة أي طفــل بــأي شــكل مــن األشــكال إىل حــدود دولــة حيــث يكــون القاصــر ُمعرضــاً خلطــر حقيقــي بــأن يقــع 

ضحيــة للتجنيــد أو املشــاركة، علــى حنــو مباشــر أو غــر مباشــر، يف أعمــال القتــال.
العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:

التعليق العام رقم 23 بشأن احلق يف التمتع بشروط عادلة ومرضية للعمل:
- إن منــع احلــوادث واألمــراض املهنيــة هــو اجلانــب األساســي مــن احلقــوق املتعلقــة بشــروط عادلــة ومرضيــة للعمــل ومــن احلقــوق الوثيقــة الــواردة 
يف العهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، وال ســيما احلــق يف التمتــع بأعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة البدنيــة 
والعقليــة. وينبغــي للــدول األطــراف أن تعتمــد سياســة وطنيــة للوقايــة مــن احلــوادث واإلصابــات الصحيــة املرتبطــة بالعمــل عــن طريــق تقليــل 
املخاطــر يف بيئــة العمــل، وضمــان مشــاركة واســعة يف صياغتهــا وتنفيذهــا ومراجعتهــا، وال ســيما العمــال وأصحــاب العمــل واملنظمــات املمثلــة 

هلــم.
- وينبغــي أن تشــمل السياســة الوطنيــة مجيــع فــروع النشــاط االقتصــادي مبــا يف ذلــك القطاعــات الرمسيــة وغــر الرمسيــة ومجيــع فئــات العمــال، مبــن 
فيهــم العمــال املتدربــن. وجيــب أن تأخــذ بعــن االعتبــار املخاطــر احملــددة لســالمة وصحــة العمــال اإلنــاث يف حالــة احلمــل، وكذلــك العمــال 
ذوي اإلعاقــة، دون أي شــكل مــن أشــكال التمييــز ضــد هــؤالء العمــال. وينبغــي أن يكــون العمــال قادريــن علــى مراقبــة ظــروف العمــل دون 

خــوف مــن االنتقــام.
- وينبغــي أن تعــاجل السياســة الوطنيــة علــى األقــل اجملــاالت التاليــة: تصميــم واختبــار واختيــار، واســتبدال وتركيــب وترتيــب واســتخدام وصيانــة 
العناصــر املاديــة للعمــل )أماكــن العمــل، بيئــة العمــل وأســاليبه، واألدوات، واآلالت واملعــدات، وكذلــك املــواد الكيميائيــة واملــواد وكالء الفيزيائيــة 

والبيولوجيــة(-
- وينبغــي أن تتضمــن السياســة الوطنيــة أحــكام لرصــد وإنفــاذ إجــراء حتقيقــات فعالــة، وتقــرر العقوبــات املناســبة يف حالــة االنتهــاكات مبــا يف ذلــك 
حــق تعليــق عمــل املؤسســات غــر اآلمنــة. وجيــب أن يكــون  مــن حــق العمــال املتضرريــن مــن حــادث مهــي أو مــرض يف االنتصــاف، مبــا يف 
ذلــك الوصــول إىل آليــات التظلــم املناســبة، مثــل احملاكــم، وتســوية اخلالفــات. علــى وجــه اخلصــوص، ينبغــي للــدول األطــراف أن تضمــن أن 
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العمــال الذيــن يعانــون مــن وقــوع حــادث أو مــرض، وعنــد االقتضــاء، عائالهتــم، مــن تلقــى تعويضــات كافيــة، مبــا يف ذلــك تكاليــف العــالج، 
وفقــدان األربــاح والتكاليــف األخــرى، وكذلــك الوصــول إىل خدمــات إعــادة التأهيــل

تفسيرات منظمة العمل الدولية:
جمال مكافحة عمل األطفال:

قامــت منظمــة العمــل الدوليــة بتقســيم فئــات عمــل األطفــال إىل ثــالث أنــواع، وهــي: األطفــال النشــطون اقتصاديــا، وعمــل األطفــال، واألطفــال 
العاملــون يف األعمــال اخلطــرة. ويف مــا يلــي شــرح هلــذه الفئــات: 

- يشــكل »النشــاط االقتصــادي« مفهومــاً واســع النطــاق يشــمل األنشــطة األكثــر إنتاجيــة الــي يقــوم هبــا األطفــال، ســواء كانــت يف ســوق العمــل 
أو خارجهــا، مدفوعــة األجــر أو غــر مدفوعــة األجــر، متممــة لبضــع ســاعات فقــط أو طيلــة الوقــت، علــى أســاس عرضــي أو منتظــم، قانــوين أو 
غــر قانــوين. ُويســتثى مــن النشــاط االقتصــادي األعمــال الــي يقــوم هبــا األطفــال داخــل منازهلــم أو يف إطــار املدرســة. ولكــي يعتــر الطفــل نشــطاً 
اقتصاديــاً، ال بــد مــن أن يكــون قــد عمــل علــى األقــل ســاعة واحــدة يف أي يــوم مــن أيــام فــرة مرجعيــة متتــد علــى ســبعة أيــام. وجتــدر اإلشــارة 

إىل أن مصطلــح:  »األطفــال النشــطون اقتصاديــًا«، هــو مصطلــح مســتخدم ألغــراض اإلحصــاء أكثــر منــه ألغــراض قانونيــة.
- ويشــكل »عمــل األطفــال« مفهومــاً أضيــق نطاقــاً مــن مفهــوم« األطفــال النشــطن اقتصاديــا«، ويســتثي كافــة األطفــال الذيــن بلغــوا ســن 12 
عامــاً أو جتــاوزوه والذيــن يعملــون بضــع ســاعات فقــط يف األســبوع يف أشــغال خفيفــة جمــازة، وأولئــك البالغــن 15 عامــاً أو أكثــر، والذيــن 
يشــغلون أعمــااًل غــر مصنفــة علــى أهنــا »خطــرة. ويرتكــز مفهــوم »عمــل األطفــال« علــى اتفاقيــة احلــد األدىن للســن لســنة1973 رقــم )138( 
الصــادرة عــن منظمــة العمــل الدوليــة والــي تتضمــن أمشــل تعريــف دويل ذي حجيــة للحــد األدىن لســن القبــول يف االســتخدام أو العمــل، ينطــوي 

علــى« نشــاط اقتصــادي«.
- ويعــرف »العمــل اخلطــر الــذي يؤديــه األطفــال« بأنــه أي نشــاط أو عمــل ينطــوي، مــن حيــث طبيعتــه أو نوعــه علــى آثــار ســلبية علــى ســالمة 
األطفــال وصحتهم)اجلســدية أو العقليــة( ومنوهــم النفســي، أو يــؤدي إليهــا. وقــد ينجــم اخلطــر عــن عــبء العمــل املفــرط، والشــروط اجلســدية 

للعمــل،  أو كثافــة العمــل مــن حيــث مــدة أو ســاعات العمــل حــى حــن يكــون النشــاط أو العمــل معروفــاً بأنــه غــر خطــر. 

الحق في األمن والسلم للطفل من خالل نصوص التشريعات الوطنية:
مدونة الشغل:

- املــادة 24:«جيــب علــى املشــغل، بصفــة عامــة، أن يتخــذ مجيــع التدابــر الالزمــة حلمايــة ســالمة األجــراء وصحتهــم، وكرامتهــم، لــدى قيامهــم 
باألشــغال الــي ينجزوهنــا حتــت إمرتــه، وأن يســهر علــى مراعــاة حســن الســلوك واألخــالق احلميــدة، وعلــى اســتتباب اآلداب العامــة داخــل 

املقاولــة«.
املــادة 144: »حيــق للعــون املكلــف بتفتيــش الشــغل، أن يطلــب يف أي وقــت، عــرض مجيــع األجــراء األحــداث الذيــن تقــل ســنهم عــن مثانيــة 
عشــرة ســنة، ومجيــع األجــراء املعاقــن، علــى طبيــب مبستشــفى تابــع للــوزارة املكلفــة بالصحــة العموميــة، قصــد التحقــق مــن أن الشــغل الــذي يعهــد 
بــه إليهــم، ال يفــوق طاقتهــم، أو ال يتناســب مــع إعاقتهــم. حيــق للعــون املكلــف بتفتيــش  الشــغل، أن يأمــر بإعفــاء األحــداث واألجــراء املعاقــن 

مــن الشــغل دون إخطــار، إذا أبــدى الطبيــب رأيــا مطابقــا لرأيــه، وأجــري عليهــم فحــص مضــاد بطلــب مــن ذويهــم.«
املــادة 145: »مينــع تشــغيل أي حــدث، دون الثامنــة عشــرة، ممثــال، أو مشــخصا يف العــروض العموميــة املقدمــة مــن قبــل املقــاوالت الــي حتــدد 
الئحتهــا بنــص تنظيمــي ، دون إذن مكتــوب يســلمه مســبقا العــون املكلــف بتفتيــش الشــغل، خبصــوص كل حــدث علــى حــدة، وذلــك بعــد 
استشــارة ويل أمــره. حيــق هلــذا العــون أن يســحب، إمــا مــن تلقــاء نفســه، وإمــا بطلــب مــن كل شــخص مؤهــل هلــذا الغــرض، اإلذن الــذي ســبق لــه 

أن ســلمه يف هــذا الشــأن.«
املادة 146: »مينع القيام بكل إشهار استغاليل، يهدف إىل جلب األحداث لتعاطي املهن الفنية، ويرز طابعها املربح.«

املــادة 147: »مينــع علــى أي شــخص أن يكلــف أحداثــا دون الثامنــة عشــرة ســنة بــأداء ألعــاب خطــرة، أو القيــام حبــركات هبلوانيــة، أو التوائيــة، أو 
أن يعهــد إليهــم بأشــغال تشــكل خطــرا علــى حياهتــم، أو صحتهــم، أو أخالقهــم.« مينــع أيضــا علــى أي شــخص، إذا كان حيــرف مهنــة هبلــوان، 

أو ألعبــان، أو عــارض حيوانــات، أو مديــر ســرك أو ملهــى متنقــل، أن يشــغل يف عروضــه أحداثــا دون السادســة عشــرة.
املــادة 149: »يطلــب العــون املكلــف بتفتيــش الشــغل، أو الســلطات اإلداريــة احملليــة، يف حالــة خمالفــة أحــكام املــواد 145 إىل 148 أعــاله، مــن 

مأمــوري القــوة العموميــة، التدخــل ملنــع إقامــة العــرض، وحتــاط النيابــة العامــة علمــا بذلــك«.
املــادة 172: »مينــع تشــغيل األحــداث دون ســن السادســة عشــرة يف أي شــغل ليلــي مــع مراعــاة أحــكام املادتــن 175 و176 أدنــاه. يعتــر 
شــغال ليليــا يف النشــاطات غــر الفالحيــة، كل شــغل يــؤدى فيمــا بــن الســاعة التاســعة ليــال والسادســة صباحــا. يعتــر شــغال ليليــا يف النشــاطات 
الفالحيــة، كل شــغل يــؤدى فيمــا بــن الســاعة الثامنــة ليــال واخلامســة صباحــا جيــب أن تتــاح للنســاء ولألحــداث، فــرة راحــة بــن كل يومــن مــن 
الشــغل الليلــي، ال تقــل عــن إحــدى عشــرة ســاعة متواليــة، تشــمل لزومــا فــرة الشــغل الليليــة كمــا هــي حمــددة يف املــادة 172 أعــاله. غــر أنــه ميكــن 

ختفيــض هــذه املــدة إىل عشــر ســاعات يف املؤسســات املشــار إليهــا يف املــادة 173 أعــاله.«
املــادة 179: »مينــع تشــغيل األحــداث دون الثامنــة عشــرة، والنســاء، واألجــراء املعاقــن، يف املقالــع، ويف األشــغال اجلوفيــة الــي تــؤدى يف أغــوار 

املناجــم«.
املــادة 180: »مينــع تشــغيل األحــداث دون الثامنــة عشــرة يف أشــغال قــد تعيــق منوهــم، أو تســاهم يف تفاقــم إعاقتهــم إذا كانــوا معاقــن، ســواء 

كانــت هــذه األشــغال علــى ســطح األرض أو يف جوفهــا.«
املــادة 181: »مينــع تشــغيل األحــداث دون الثامنــة عشــرة، والنســاء واألجــراء املعاقــن يف األشــغال الــي تشــكل خماطــر بالغــة عليهــم، أو تفــوق 

طاقتهــم، أو قــد يرتــب عنهــا مــا قــد خيــل بــاآلداب العامة.حتــدد الئحــة هــذه األشــغال بنــص تنظيمــي .«
- املــادة 281: »جيــب علــى املشــغل، أن يســهر علــى نظافــة أماكــن الشــغل، وأن حيــرص علــى أن تتوفــر فيهــا شــروط الوقايــة الصحيــة، ومتطلبــات 
الســالمة الالزمــة للحفــاظ علــى صحــة األجــراء، وخاصــة فيمــا يتعلــق بأجهــزة الوقايــة مــن احلرائــق، واإلنــارة، والتدفئــة، والتهويــة، والتخفيــض مــن 
الضجيــج، واســتعمال املــراوح، واملــاء الشــروب، وآبــار املراحيــض، وتصريــف ميــاه الفضــالت، وميــاه الغســل، واألتربــة، واألخبــرة، ومســتودعات 
مالبــس األجــراء، ومغتســالهتم، ومراقدهــم. جيــب علــى املشــغل، أن يضمــن تزويــد األوراش باملــاء الشــروب بكيفيــة عاديــة، وأن يوفــر فيهــا 

لألجــراء مســاكن نظيفــة، وظروفــا صحيــة مالئمــة«.«
القانون املتعلق بإحداث وتنظيم اخلدمة العسكرية:

املادة 4: »حتدد سن التجنيد يف 18 سنة«.
القانون املتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل املتعلقة بالعامالت والعمال املنزلين:

املــادة 6: »حيــدد احلــد األدىن لســن تشــغيل األشــخاص بصفتهــم عامــالت أو عمــال منزليــن يف 18 ســنة. غــر أنــه ميكــن خــالل فــرة انتقاليــة 
مدهتــا مخــس ســنوات تبتــدئ مــن تاريــخ دخــول هــذا القانــون حيــز التنفيــذ، تشــغيل األشــخاص الذيــن تــراوح أعمارهــم مــا بــن 16 و 18 ســنة 
بصفتهــم عامــالت أو عمــاال منزليــن، شــريطة أو يكونــوا حاصلــن مــن أوليــاء أمورهــم علــى إذن مكتــوب مصــادق علــى صحــة إمضائــه، قصــد 
توقيــع عقــد الشــغل املتعلــق هبــم. تعــرض العامــالت والعمــال املنزليــون املراوحــة أعمارهــم مــا بــن 16 و 18 ســنة وجوبــا علــى فحــص طــي كل 
ســتة أشــهر علــى نفقــة املشــغل. ومينــع تشــغيل العامــالت والعمــال املنزليــن املشــار إليهــم يف الفقــرة الســابقة ليــال، كمــا مينــع تشــغيلهم يف األماكــن 
املرتفعــة غــر اآلمنــة، ويف محــل األجســام الثقيلــة، ويف اســتعمال التجهيــزات واألدوات واملــواد اخلطــرة، ويف كل األشــغال الــي تشــكل خطــرا بينــا 

علــى صحتهــم أو ســالمتهم أو ســلوكهم األخالقــي أو قــد يرتــب عنهــا مــا قــد خيــل بــاآلداب العامــة.«

تحليل النصوص الوطنية من منظور المعايير الدولية :
جتدر اإلشارة إىل أن التأثرات السلبية املدمرة لعمالة األطفال ميكن تلخيصها فيما يلي :
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يوجد أربعة جوانب أساسية يتأثر هبا الطفل الذي يستغل اقتصادياً بالعمل الذي يقوم به وهي:
1. التطــور والنمــو اجلســدي: تتأثــر صحــة الطفــل مــن ناحيــة التناســق العضــوي والقــوة، والبصــر و الســمع وذلــك نتيجــة اجلــروح والكدمــات 

اجلســدية، الوقــوع مــن أماكــن مرتفعــة، اخلنــق مــن الغــازات الســامة، صعوبــة التنفــس، نــزف ومــا إىل أخــره مــن التأثــرات.
2. التطــور املعــريف: يتأثــر التطــور املعــريف للطفــل الــذي يــرك املدرســة ويتوجــه للعمــل، فقدراتــه وتطــوره العلمــي يتأثــر ويــؤدي إىل اخنفــاض بقدراتــه 

علــى القــراءة، الكتابــة، احلســاب، إضافــة إىل أن إبداعــه يقــل.
3. التطــور العاطفــي : يتأثــر التطــور العاطفــي عنــد الطفــل العامــل فيفقــد احرامــه لذاتــه وارتباطــه األســرى وتقبلــه لآلخريــن، وذلــك جــراء بعــده 

عــن األســرة ونومــه يف مــكان العمــل وتعرضــه للعنــف مــن قبــل صاحــب العمــل أو مــن قبــل زمالئــه.
4. التطــور االجتماعــي واألخالقــي : يتأثــر التطــور االجتماعــي واألخالقــي للطفــل الــذي يعمــل، مبــا يف ذلــك شــعور باالنتمــاء إىل اجلماعــة 
والقــدرة علــى التعــاون مــع اآلخريــن والقــدرة علــى التمييــز بــن الصحيــح واخلطــأ، وكتمــان مــا حيصــل لــه، وأن يصبــح الطفــل كالعبــد لــدى 

صاحــب العمــل.
ولتجنــب اآلثــار الســلبية علــى الســالمة الفكريــة واملعنويــة وأيضــا املاديــة للطفــل ، فــإن املشــرع املغــريب أورد عــدة نصــوص  قانونيــة هتــم علــى 
اخلصــوص اختــاذ مجيــع التدابــر الالزمــة  مــن طــرف املشــغل حلمايــة ســالمة األجــراء وصحتهــم مــن خــالل مقتضيــات املــادة 24 مــن مدونــة الشــغل 
وكــذا مواكبــة الوضــع الصحــي وتتبــع املقــاوالت باملراقبــة مــن طــرف مفتشــي الشــغل خبصــوص اشــتغال األطفــال يف ألعــاب تشــكل خطــرا إمــا علــى 

احليــاة أو الصحــة أو األخــالق مــن خــالل املــواد 147 و149و172 و 179 و180 و181 و281مــن مدونــة الشــغل ؛
وبالتــايل فــإن املشــرع ســعى إىل إعمــال مقتضيــات االتفاقيــات الدوليــة ضمــن النــص الوطــي، ممــا يؤكــد التــزام اململكــة املغربيــة دوليــا باحــرام العهــود 
واملواثيــق الدوليــة الــي صادقــت عليهــا، وجعــل الطفــل العامــل ينعــم حبمايــة حقيقيــة يف جمــال احلقــوق املخولــة لــه. ومــن ضمــن األمثلــة علــى مالءمــة 

النــص الوطــي لالتفاقيــات الدوليــة:
فمثــال نصــت املــادة 283  مــن مدونــة الشــغل علــى أنــه: » مينــع شــراء أو اســتئجار اآلالت، أو أجــزاء اآلالت، الــي تشــكل خطــرا علــى األجــراء، 
والــي تتوفــر أصــال علــى وســائل للوقايــة ذات فعاليــة معــرف هبــا، دون أن تكــون هــذه اآلالت، أو أجــزاء اآلالت جمهــزة هبــذه الوســائل«. وهــذا 
مطابــق ملــا نصــت عليــه املــادة 6 مــن االتفاقيــة رقــم 119. كمــا حــددت املــادة 302 األحــكام اخلاصــة بنقــل الطــرود الــي يفــوق وزهنــا طنــا، وهــذه 

املــادة هــي مطابقــة ملــا جــاء يف االتفاقيــة رقــم 27 املتعلقــة بإثبــات الــوزن علــى األمحــال الثقيلــة املنقولــة بالســفن.

توصيات إدماج المعايير الدولية في التطبيق القضائي :
تطبيق قضائي:

جــاء يف قــرار حملكمــة النقــض بتاريــخ 2013/06/27 حتــت عــدد 940 يف امللــف االجتماعــي عــدد:2013/1/5/243 » لكــن حيــث إنــه 
مبقتضــى املــادة 63 مــن مدونــة الشــغل يف فقرهتــا الثانيــة » يقــع علــى عاتــق املشــغل عــبء إثبــات وجــود مــرر مقبــول للفصــل. كمــا يقــع عليــه 
عــبء اإلثبــات عندمــا يدعــي مغــادرة األجــر لشــغله »، واملطلوبــة يف النقــض )املشــغلة( نســبت للطاعنــة ارتكاهبــا خطــأ اعترتــه جســيما يتمثــل 
يف تعنيــف تلميــذة بالقســم حبكــم أهنــا هــي مدرســتها مث مغادرهتــا العمــل وقــد أحضــرت إثباتــا لذلــك الشــاهد والشــاهدة... ، وإذا كان الشــاهد 
األول مل يؤكــد واقعــة االعتــداء خالفــا ملــا ذهــب إليــه القــرار فــإن الشــاهدة الثانيــة صرحــت مبحضــر البحــث أن الطاعنــة ضربــت الطفلــة وهــو مــا 
اســتنتجت منــه احملكمــة، وعــن صــواب ، ثبــوت اخلطــأ يف حقهــا يف غيــاب أي مأخــذ علــى الشــاهدة مــن شــأنه اســتبعاد شــهادهتا إذ االدعــاء هــي 
بدورهــا كانــت حمــل طــرد ، وأن شــهادهتا شــهادة جماملــة وأهنــا مل حتضــر إال باملرحلــة اإلســتئنافية كل ذلــك ال يشــكل طعنــا جديــا فيهــا، واحملكمــة 
إن كانــت قــد اســتندت للقــول بثبــوت املغــادرة يف حــق الطاعنــة إىل رفضهــا االمتثــال ملســطرة الفصــل التأديــي املنصــوص  عليهــا باملــادة 62 مــن 
مدونــة الشــغل والــي كانــت قــد اســتدعيت هلــا مــن طــرف املطلوبــة يــوم 2008/07/23 فــإن ذلــك ال خيوهلــا )احملكمــة( التثبــت ممــا إذا كانــت 
مســطرة الفصــل قــد احرمــت أم ال مادامــت الطاعنــة مل تتمســك خبرقهــا أمامهــا وال جيــوز هلــا إثارهتــا أول مــرة أمــام حمكمــة النقــض، فتكــون الطاعنــة 
بذلــك قــد ارتكبــت اخلطــأ املذكــور وهــو مــا يشــكل خرقــا التفاقيــة حقــوق الطفــل املؤرخــة يف 1989/11/20 املصــادق عليهــا مــن طــرف املغــرب 

بتاريــخ 1996/12/19، وغــادرت العمــل وهــو مــا انتهــى إليــه القــرار الــذي كان معلــال مبــا فيــه الكفايــة والوســيلة ال ســند هلــا .«
مــن خــالل هــذا االجتهــاد يتبــن أن مقتضيــات املــادة 62 مــن مدونــة الشــغل غــر ملزمــة للمحكمــة إال إذا متســك هبــا األجــر، وهنــا نوصــي جبعــل 

احملكمــة مقيــدة بإثــارة عــدم احــرام مســطرة الفصــل بشــكل تلقائــي حــى ولــو مل يتمســك هبــا األجــر.
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الفئات 
املعنية 
باحلقوق

القيم 
التعليقات العامة للهيئات التعاقدية نصوص االتفاقيات الدوليةواملفاهيم
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الحق في 2.الطفل
الحياة

العمــل  منظمــة  اتفاقيــة   :13 رقــم  االتفاقيــة 
األبيــض  الرصــاص  اســتخدام  بشــأن  الدوليــة 

:1921 الطــالء(،  )فــي 
األحــداث  اســتخدام  »حيظــر   :3 المــادة 
عشــرة  الثامنــة  عــن  ســنهم  تقــل  الذيــن  الذكــور 
ومجيــع النســاء يف أعمــال الطــالء الصناعــي الــي 
تتطلــب اســتعمال الرصــاص األبيــض أو كريتــات 
الرصــاص أو أي منتجــات أخــرى حتتــوي علــى 

األصبــاغ«. هــذه 
اتفاقية حقوق الطفل:

المادة 6:
1. تعــرف الــدول األطــراف بــأن لــكل طفــل حقــاً 

أصيــاًل يف احليــاة.
2. تكفــل الــدول األطــراف إىل أقصــى حــد ممكــن 

بقــاء الطفــل ومنوه.
المادة 32:

يف  الطفــل  حبــق  األطــراف  الــدول  تعــرف   .1
محايتــه مــن االســتغالل االقتصــادي ومــن أداء أي 
عمــل يرجــح أن يكــون خطــرا أو أن ميثــل إعاقــة 
لتعليــم الطفــل، أو أن يكــون ضــارا بصحــة الطفــل 
أو  الروحــي،  أو  العقلــي،  أو  البــدين،  بنمــوه  أو 

أو االجتماعــي. املعنــوي، 
الطفــل  حقــوق  التفاقيــة  االختيــاري  الروتوكــول 
بشــأن اشــراك األطفــال يف املنازعــات املســلحة

المادة 1:
»تتخــذ الــدول األطــراف مجيــع التدابــر املمكنــة 
عمليــاً لضمــان عــدم اشــراك أفــراد قواهتــا املســلحة 

- العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية:

التعليــق العــام رقــم 23  بشــأن احلــق يف التمتــع 
بشــروط عادلــة ومرضيــة للعمــل:

- إن منع احلوادث واألمراض املهنية هو اجلانب 
األساســي مــن احلقــوق املتعلقــة بشــروط عادلــة 
ومرضيــة للعمــل ومــن احلقــوق الوثيقــة الــواردة 
يف العهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة 
يف  احلــق  ســيما  وال  والثقافيــة،  واالجتماعيــة 
الصحــة  مــن  ممكــن  مســتوى  بأعلــى  التمتــع 
البدنيــة والعقليــة. وينبغــي للــدول األطــراف أن 
احلــوادث  مــن  للوقايــة  تعتمــد سياســة وطنيــة 
عــن  بالعمــل  املرتبطــة  الصحيــة  واإلصابــات 
طريــق تقليــل املخاطــر يف بيئــة العمــل، وضمــان 
وتنفيذهــا  صياغتهــا  يف  واســعة  مشــاركة 
وأصحــاب  العمــال  ســيما  وال  ومراجعتهــا، 

العمــل واملنظمــات املمثلــة هلــم.
- وينبغي أن تشمل السياسة الوطنية مجيع فروع 
النشــاط االقتصــادي مبــا يف ذلــك القطاعــات 
الرمسيــة وغــر الرمسيــة ومجيــع فئــات العمــال، مبــن 
فيهــم العمــال املتدربــن. وجيــب أن تأخــذ بعــن 
وصحــة  لســالمة  احملــددة  املخاطــر  االعتبــار 
وكذلــك  احلمــل،  حالــة  يف  اإلنــاث  العمــال 
مــن  اإلعاقــة، دون أي شــكل  العمــال ذوي 
أشــكال التمييــز ضــد هــؤالء العمــال. وينبغــي 
أن يكــون العمــال قادريــن علــى مراقبــة ظــروف 

العمــل دون خــوف مــن االنتقــام.
- وينبغــي أن تعــاجل السياســة الوطنيــة علــى األقــل 
واختيــار  واختبــار  تصميــم  التاليــة:  اجملــاالت 

مدونة الشغل:
- المــادة 24: »جيــب علــى املشــغل، بصفــة 
عامة، أن يتخذ مجيع التدابر الالزمة حلماية 
ســالمة األجــراء وصحتهــم، وكرامتهــم، لــدى 
قيامهــم باألشــغال الــي ينجزوهنــا حتــت إمرتــه، 
الســلوك  حســن  مراعــاة  علــى  يســهر  وأن 
واألخالق احلميدة، وعلى استتباب اآلداب 

العامــة داخــل املقاولــة«.
- المــادة 281: »جيــب علــى املشــغل، أن 
وأن  الشــغل،  أماكــن  نظافــة  علــى  يســهر 
حيــرص علــى أن تتوفــر فيهــا شــروط الوقايــة 
الالزمــة  الســالمة  ومتطلبــات  الصحيــة، 
وخاصــة  األجــراء،  صحــة  علــى  للحفــاظ 
احلرائــق،  مــن  الوقايــة  بأجهــزة  يتعلــق  فيمــا 
والتخفيــض  والتهويــة،  والتدفئــة،  واإلنــارة، 
واملــاء  املــراوح،  واســتعمال  الضجيــج،  مــن 
وتصريــف  املراحيــض،  وآبــار  الشــروب، 
واألتربــة،  الغســل،  وميــاه  الفضــالت،  ميــاه 
األجــراء،  مالبــس  ومســتودعات  واألخبــرة، 

ومراقدهــم. ومغتســالهتم، 
وجيــب علــى املشــغل، أن يضمــن تزويــد األوراش 
باملــاء الشــروب بكيفيــة عاديــة، وأن يوفــر فيهــا 
صحيــة  وظروفــا  نظيفــة،  مســاكن  لألجــراء 

مالئمــة«.
- المادة 181: »مينع تشغيل األحداث دون 
الثامنــة عشــرة، والنســاء واألجــراء املعاقــن يف 
األشــغال الــي تشــكل خماطــر بالغــة عليهــم، 
أو تفــوق طاقتهــم، أو قــد يرتــب عنهــا مــا قــد 

خيــل بــاآلداب العامــة«.

مــن خــالل اســتقراء النصــوص الوطنيــة يتبــن 
قــد أوىل عنايــة خاصــة  املغــريب ،  أن املشــرع 
يف  وحقــه  ســالمته  وضمــان  الطفــل  حلمايــة 
احليــاة، ويتجلــى ذلــك مــن خــالل فرضــه علــى 
املشــغل ضمــان نظافــة مــكان الشــغل، وتوفــر 
شــروط الســالمة الصحيــة ، خاصــة مــا تعلــق 
والتهويــة  واإلنــارة  احلرائــق  مــن  بالوقايــة  منهــا 
والصرف الصحي ، وعدم  تعريض القاصرين 
مــن طاقاهتــم   أكثــر  للخطــر وعــدم حتميلهــم 
السادســة عشــرة  وعــدم تشــغيلهم دون ســن 
)املــواد 281 – 181- 289  العمــر  مــن 
خــالل  مــن  ويتــن  الشــغل،  مدونــة  (مــن   ..
مــع  الوطــي  التشــريع  انســجام  مــدى  ذلــك 
املقتضيــات الــواردة باالتفاقيــات الدوليــة ذات 
الصلــة ممــا يــدل علــى االخنــراط التــام للمملكــة 
خبصــوص  الــدويل  اجملتمــع  مواكبــة  جمــال  يف 
االتفاقيــات  مــع  الوطنيــة  تشــريعاته  مالءمــة 

املصــادق عليهــا؛ الدوليــة  واملواثيــق 
وجتــدر االشــارة يف نفــس الســياق أن القضــاء 
 ، الدوليــة  التشــريعات  بــدوره  واكــب  املغــريب 
وعمــل علــى إدماجهــا ضمــن أحكامــه وقرارتــه 
وخاصــة  احملاكــم  مســتويات  خمتلــف  علــى 
حمكمــة النقــض ، ففــي جمــال محايــة احلــق يف 
احليــاة فقــد صــدر قــرار عــن حمكمــة النقــض 
بتاريــخ 2013/02/14 حتــت عــدد 257 
يف امللــف رقــم 2012/2/5/1143 مضمنــه 
أن رفــض األجــر القيــام بعمــل مــن شــأنه أن 
يعــرض صحتــه أو ســالمته للخطــر، ال يعــد 
اضطراريــة  مغــادرة  هــي  بــل  تلقائيــة  مغــادرة 
توجــب علــى املشــغل التعويــض باعتبــار ذلــك 
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واســتبدال وتركيب وترتيب واســتخدام وصيانة 
العمــل،  )أماكــن  للعمــل  املاديــة  العناصــر 
واآلالت  واألدوات،  وأســاليبه،  العمــل  بيئــة 
واملــواد  الكيميائيــة  املــواد  واملعــدات، وكذلــك 

والبيولوجيــة(- الفيزيائيــة 
- وينبغــي أن تتضمــن السياســة الوطنيــة أحــكام 
لرصــد وإنفــاذ إجــراء حتقيقــات فعالــة، وتقــرر 
العقوبــات املناســبة يف حالــة االنتهــاكات مبــا 
يف ذلــك حــق تعليــق عمــل املؤسســات غــر 
اآلمنــة. وجيــب أن يكــون  مــن حــق العمــال 
يف  مــرض  أو  مهــي  حــادث  مــن  املتضرريــن 
االنتصــاف، مبــا يف ذلــك الوصــول إىل آليــات 
وتســوية  احملاكــم،  مثــل  املناســبة،  التظلــم 
ينبغــي  اخلصــوص،  وجــه  وعلــى  اخلالفــات. 
للــدول األطــراف أن تضمــن أن العمــال الذيــن 
يعانــون مــن وقــوع حــادث أو مــرض، وعنــد 
تعويضــات  يتلقــون  عائالهتــم،   االقتضــاء، 
العــالج،  تكاليــف  ذلــك  يف  مبــا  كافيــة، 
وفقــدان األربــاح والتكاليــف األخــرى، وكذلــك 

التأهيــل. إعــادة  خدمــات  إىل  الوصــول 
* تفسيرات منظمة العمل الدولية:

مجال مكافحة عمل األطفال:
فئــات  بتقســيم  الدوليــة  العمــل  منظمــة  قامــت 
عمــل األطفــال إىل ثالثــة أنــواع، وهــي: األطفــال 
النشــطون اقتصاديــا، وعمــل األطفــال، واألطفــال 
العاملــون يف األعمــال اخلطــرة. ويف مــا يلــي شــرح 

هلــذه الفئــات: 
- يشــكل »النشــاط االقتصادي« مفهوماً واســع 
النطــاق يشــمل األنشــطة األكثــر إنتاجيــة الــي 

الذيــن مل يبلغــوا الثامنــة عشــرة مــن العمــر اشــراكاً 
مباشــراً يف األعمــال احلربيــة

المادة 327:
»جيــب يف املقــاوالت امللزمــة بــأن تكــون لديهــا 

مصلحــة طبيــة للشــغل،
طــي  لفحــص  أدنــاه  املبينــن  األجــراء  إخضــاع 

الشــغل: طبيــب  عليهــم  جيريــه 
- كل أجــر، قبــل بدايــة تشــغيله، أو يف أقصــى 

اآلجــال قبــل انقضــاء فــرة االختبــار؛
- كل أجــر، مــرة علــى األقــل كل اثــي عشــر 
شــهرا، بالنســبة لألجــراء الذيــن بلغــوا الثامنــة 
عشرة أو جتاوزوها، وكل ستة أشهر، بالنسبة 

ملــن تقــل ســنهم عــن مثــاين عشــرة ســنة؛
– كل أجــر قــد يتعــرض خلطــر مــا، واحلامــل، 
ومــن هلــا طفــل دون ســن الثانيــة، واملعطــوب، 
واملعــاق، بعــد كل فــرة يقــرر طبيــب الشــغل 

حتديــد دوريتهــا«.
القانــون المتعلــق بإحــداث وتنظيــم الخدمــة 

العســكرية:
المادة 4: 

»حتدد سن التجنيد يف 18 سنة«.
القانون المتعلق بمكافحة االتجار بالبشر:

المادة 1:
أو  شــخص  جتنيــد  بالبشــر  باالجتــار  »يقصــد 
أو  إيــواؤه  أو  تنقيلــه  أو  نقلــه  أو  اســتدراجه 
بواســطة  ذلــك،  يف  الوســاطة  أو  اســتقباله 
باســتعمال  أو  باســتعماهلا  أو  بالقــوة  التهديــد 
أو  االختطــاف  أو  القســر  أشــكال  خمتلــف 
االحتيــال أو اخلــداع، أو اســتعمال الســلطة أو 

يعــد فصــال مــن العمــل ؛
الوطــي  التشــريع  أن  القــول  ميكــن  ومــن مت   ،
عليــه  تنــص  مــا  متوافــق  بشــكل  المــس 
االتفاقيــات الدوليــة ، كمــا أنــه أحــاط التدابــر 
وذلــك  تنفيذهــا  بضمانــات  أعــاله  املبينــة 
بالتنصيــص علــى عقوبــات زجريــة ملخالفيهــا :

املادة 150
يعاقــب بغرامــة مــن 2000 إىل 5000 درهــم 

عمــا يلــي:
- عــدم التوفــر علــى اإلذن املنصــوص عليــه يف 

املــادة 145؛
- عدم التقيد مبقتضيات املادة 146؛

- عــدم التوفــر علــى الوثائــق املنصــوص عليهــا 
يف املادة 148 لدى األشــخاص املشــار إليهم 
يف هــذه املــادة، أو عــدم إدالئهــم بتلــك الوثائــق 
إلثبــات هويــة األجــراء األحــداث الذيــن يتولــون 

توجيههم.
يعاقــب بغرامــة مــن 300 إىل 500 درهــم عــن 
خمالفــة املقتضيــات املنصــوص عليهــا يف املــادة 

.147
األجــراء  بتعــدد  الغرامــة  عقوبــات  تتكــرر 
األحــداث الذيــن مل تــراع يف حقهــم أحــكام 
جممــوع  يتجــاوز  أال  علــى   ،147 املــادة 

درهــم.  20.000 مبلــغ  الغرامــات 
املادة 151:

»يعاقب بغرامة من 25.000 إىل 30.000 
درهم على خمالفة املادة 143.
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ســوق  ســواء كانــت يف  األطفــال،  هبــا  يقــوم 
العمــل أو خارجهــا، مدفوعــة األجــر أو غــر 
مدفوعــة األجــر، متممــة لبضــع ســاعات فقــط 
أو  عرضــي  أســاس  علــى  الوقــت،  طيلــة  أو 
منتظــم، قانــوين أو غــر قانــوين. ُويســتثى مــن 
النشــاط االقتصــادي األعمــال الــي يقــوم هبــا 
األطفــال داخــل منازهلــم أو يف إطــار املدرســة. 
ولكــي يعتــر الطفــل نشــطاً اقتصاديــاً، ال بــد 
مــن أن يكــون قــد عمــل علــى األقــل ســاعة 
مرجعيــة  فــرة  أيــام  مــن  يــوم  أي  يف  واحــدة 
متتــد علــى ســبعة أيــام. وجتــدر اإلشــارة إىل أن 
مصطلــح:  »األطفــال النشــطون اقتصاديــًا«، 
هــو مصطلــح مســتخدم ألغــراض اإلحصــاء 

أكثــر منــه ألغــراض قانونيــة.
أضيــق  مفهومــاً  األطفــال«  »عمــل  ويشــكل   -
النشــطن  األطفــال  مفهــوم«  مــن  نطاقــاً 
الذيــن  األطفــال  ويســتثي كافــة  اقتصاديــا«، 
والذيــن  جتــاوزوه  أو  عامــاً   12 ســن  بلغــوا 
يعملــون بضــع ســاعات فقــط يف األســبوع يف 
أشــغال خفيفــة جمــازة، وأولئــك البالغــن 15 
عامــاً أو أكثــر، والذيــن يشــغلون أعمــااًل غــر 
مفهــوم  ويرتكــز  أهنــا »خطــرة.  علــى  مصنفــة 
»عمــل األطفــال« علــى اتفاقيــة احلــد األدىن 
الصــادرة   )138( رقــم  لســنة1973  للســن 
تتضمــن  والــي  الدوليــة  العمــل  منظمــة  عــن 
أمشــل تعريــف دويل ذي حجيــة للحــد األدىن 
العمــل،  أو  االســتخدام  يف  القبــول  لســن 

اقتصــادي«. نشــاط  علــى«  ينطــوي 
- ويعرف« العمل اخلطر الذي يؤديه األطفال« 
بأنــه أي نشــاط أو عمــل ينطــوي، مــن حيــث 

الوظيفــة أو النفــوذ أو اســتغالل حالــة الضعــف 
أو احلاجــة أو اهلشاشــة، أو بإعطــاء أو بتلقــي 
مبالــغ ماليــة أو منافــع أو مزايــا للحصــول علــى 
موافقــة شــخص لــه ســيطرة علــى شــخص آخــر 

االســتغالل.  لغــرض 
وال يشــرط اســتعمال أي وســيلة مــن الوســائل 
املنصــوص عليهــا يف الفقــرة األوىل أعــاله لقيــام 
جرميــة االجتــار بالبشــر جتــاه األطفــال الذيــن تقــل 
ســنهم عــن مثــان عشــرة ســنة مبجــرد حتقــق قصــد 

االســتغالل.
ويشــمل االســتغالل مجيــع أشــكال االســتغالل 
الغــر  دعــارة  اســتغالل  ســيما  ال  اجلنســي، 
واالســتغالل عــن طريــق املــواد اإلباحيــة مبــا يف 
املعلومــايت.  والتواصــل  االتصــال  وســائل  ذلــك 
العمــل  طريــق  عــن  االســتغالل  أيضــا  ويشــمل 
القسري أو السخرة أو التسول أو االسرقاق أو 
املمارســات الشــبيهة بالــرق أو نــزع األعضــاء أو 
نــزع االنســجة البشــرية أو بيعهــا، أو االســتغالل 
الطبيــة  واألحبــاث  التجــارب  إجــراء  عــن طريــق 
للقيــام  شــخص  اســتغالل  أو  األحيــاء،  علــى 

النزاعــات املســلحة. بأعمــال إجراميــة أو يف 
وال يتحقــق هــذا االســتغالل إال إذا ترتــب عنــه 
ســلب إرادة الشــخص وحرمانــه مــن حريــة تغيــر 
وضعــه وإهــدار كرامتــه اإلنســانية، بــأي وســيلة 
كانــت ولــو تلقــى مقابــال أو أجــرا عــن ذلــك.

ويقصــد بالســخرة يف مفهــوم هــذا القانــون مجيــع 
األعمــال أو اخلدمــات الــي تفــرض قســرا علــى 
أي شــخص حتت التهديد، والي ال يكون هذا 
الشــخص قــد تطــوع ألدائهــا مبحــض اختيــاره. 

ويف حالــة العــود، تضاعــف الغرامــة واحلكــم 
حببــس تــراوح مدتــه بــن 6 أيــام و3 أشــهر أو 

بإحــدى هاتــن العقوبتــن«.
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طبيعتــه أو نوعــه علــى آثــار ســلبية علــى ســالمة 
العقليــة(  أو  وصحتهم)اجلســدية  األطفــال 
ومنوهــم النفســي، أو يــؤدي إليهــا. وقــد ينجــم 
اخلطــر عــن عــبء العمــل املفــرط، والشــروط 
مــن  العمــل  أو كثافــة  و/  للعمــل،  اجلســدية 
العمــل حــى حــن  ســاعات  أو  مــدة  حيــث 
غــر  بأنــه  معروفــاً  العمــل  أو  النشــاط  يكــون 

خطــر. 
 اتفاقية حقوق الطفل:

الــدول  التزامــات  رقــم 16 حــول  العــام  التعليــق 
بشــأن أثــر قطــاع األعمــال التجاريــة علــى حقــوق 

الطفــل:
تعــرف املــادة 6 مــن االتفاقيــة بــأن لــكل طفــل 
حقاً أصياًل يف احلياة وبأن على الدول أن تكفل 
بقــاء الطفــل ومنــوه. وتذكــر اللجنــة فهمهــا لنمــو 
الطفــل يف التعليــق العــام رقــم 5 )2003( عــن 
التدابــر العامــة لتنفيــذ االتفاقيــة باعتبــاره »مفهومــاً 
شاماًل يغطي منو الطفل البدين والعقلي والروحي 
واملعنوي والنفســي واالجتماعي. وميكن ألنشــطة 
علــى  تؤثــر  أن  التجاريــة  املؤسســات  وعمليــات 
ســبيل  وعلــى  خمتلفــة.  بطــرق   6 املــادة  إعمــال 
املثــال، فــإن التدهــور والتلــوث البيئيــن الناجتــن 
عــن األنشــطة التجاريــة ميكــن أن يهــددا حقــوق 
وإمكانيــة  الغذائــي  واألمــن  الصحــة  يف  الطفــل 
وعندمــا  اآلمنــة.  الشــرب  ميــاه  علــى  احلصــول 
املؤسســات  يف  التوظيــف  ممارســات  تتطلــب 
العمــل ســاعات طويلــة،  البالغــن  مــن  التجاريــة 
فــإن األطفــال األكــر ســناً، وال ســيما الفتيــات، 
واملتعلقــة  املنزليــة  آبائهــم  واجبــات  يتولــون  قــد 
برعايــة األطفــال، وهــو مــا ميكــن أن يؤثــر ســلباً 

وال يدخل يف مفهوم السخرة األعمال املفروضة 
ألداء خدمــة عســكرية إلزاميــة، أو نتيجــة إدانــة 
قضائيــة، أو أي عمــل أو خدمــة أخــرى تفــرض 

يف حالــة الطــوارئ.«
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علــى حقهــم يف التعليــم واللعــب؛ وباإلضافــة إىل 
ذلــك، فــإن تــرك األطفــال وحدهــم أو يف رعايــة 
أشــقائهم األكــر ســناً ميكــن أن تكــون لــه تبعــات 
علــى جــودة الرعايــة وصحــة األطفــال الصغــار.

غــر  األطفــال  )معاملــة   6 رقــم  العــام  التعليــق 
املصحوبــن واملنفصلــن عــن ذويهــم خــارج بلدهــم 

املنشــأ(:
- ملــا كان جتنيــد القصَّــر ومشــاركتهم يف أعمــال 
يُعــرِّض  خطــر كبــر  علــى  ينطويــان  القتــال 
الطفــل إىل ضــرر ال ميكــن جــره فيمــا يتعلــق 
حقــه  فيهــا  مبــا  األساســية،  اإلنســان  حبقــوق 
يف احليــاة، فــإن التزامــات الــدول الناشــئة عــن 
باالقــران  مقــروءة  االتفاقيــة،  مــن  املــادة 38 
مــع املادتــن 3 و4 مــن الروتوكــول االختيــاري 
باشــراك  املتعلــق  الطفــل  حقــوق  التفاقيــة 
تســتتبع  املســلحة،  النزاعــات  يف  األطفــال 
وينبغــي  الدولــة،  إقليــم  حــدود  تتجــاوز  آثــاراً 
بــأي  للــدول أن متتنــع عــن إعــادة أي طفــل 
شــكل مــن األشــكال إىل حــدود دولــة حيــث 
يكــون القاصــر ُمعرضــاً خلطــر حقيقــي بــأن يقــع 
ضحية للتجنيد أو املشــاركة، على حنو مباشــر 

أو غــر مباشــر، يف أعمــال القتــال.
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الحق في 2.الطفل
الكرامة

االتفاقيــة رقــم 182: اتفاقيــة منظمــة العمــل 
ــة بشــأن أســوا أشــكال عمــل األطفــال،  الدولي

:1999
املــادة 1: »تتخــذ كل دولــة عضــو تصــدق علــى 
هــذه االتفاقيــة بســرعة ودون إبطــاء تدابــر فوريــة 
وفعالــة تكفــل مبوجبهــا حظــر أســوأ أشــكال عمــل 

األطفــال والقضــاء عليهــا«.
عمــل  أشــكال  »أســوأ  تعبــر  »يشــمل  املــادة3: 
يلــي: مــا  االتفاقيــة  هــذه  األطفــال« يف مفهــوم 

الشــبيهة  املمارســات  أو  الــرق  أشــكال  أ( كافــة 
وعبوديــة  هبــم  واإلجتــار  األطفــال  بالــرق، كبيــع 
الديــن والقنانــة والعمــل القســري أو اإلجبــاري، مبــا 
يف ذلــك التجنيــد القســري أو اإلجبــاري لألطفــال 

الســتخدامهم يف صراعــات مســلحة؛
عرضــه  أو  تشــغيله  أو  طفــل  اســتخدام  ب( 
ألغــراض الدعــارة، أو إلنتــاج أعمــال إباحيــة أو 

إباحيــة؛ عــروض  أداء 
ج( اســتخدام طفــل أو تشــغيله أو عرضــه ملزاولــة 
أنشــطة غر مشــروعة، وال ســيما إنتاج املخدرات 
املعاهــدات  يف  فيــه  حــددت  الــذي  بالشــكل 

الدوليــة ذات الصلــة واالجتــار هبــا؛
د( األعمال الي يرجح أن تؤدي، بفعل طبيعتها 
أو بفعــل الظــروف الــي تــزاول فيهــا، إىل اإلضــرار 
ســلوكهم  أو  ســالمتهم  أو  األطفــال  بصحــة 

األخالقــي«.
االتفاقيــة رقــم 138: اتفاقيــة منظمــة العمــل 
الدوليــة بشــأن الحــد األدنــى للســن، 1973:

املــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو تكــون هــذه 

التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:
اتفاقية حقوق الطفل:

الــدول  التزامــات  رقــم 16 حــول  العــام  التعليــق 
بشــأن أثــر قطــاع األعمــال التجاريــة علــى حقــوق 

الطفــل:
العمــل  ظــروف  تنظيــم  الــدول  علــى  جيــب   -
مــن  األطفــال  حلمايــة  ضمانــات  وكفالــة 
االســتغالل االقتصــادي واألعمــال اخلطــرة أو 
الــي تؤثــر علــى تعليمهــم أو تضــر بصحتهــم 
أو  الروحــي  أو  العقلــي  أو  البــدين  منوهــم  أو 
تكــون  مــا  وعــادة  االجتماعــي.  أو  املعنــوي 
هــذه األعمــال، علــى ســبيل املثــال ال احلصــر، 
يف االقتصــادات غــر الرمسيــة والعائليــة. ومــن 
برامــج  وتنفيــذ  وضــع  الــدول  علــى  يتعــن  مث 
التجاريــة  للمؤسســات  الوصــول  إىل  هتــدف 
إنفــاذ  منهــا  بطــرق  الســياقات،  تلــك  يف 
املعايــر الدوليــة املتعلقــة باحلــد األدىن القانــوين 
العمــل املالئمــة،  لســن االســتخدام وظــروف 
املهــي،  والتدريــب  التعليــم  يف  واالســتثمار 
وتوفــر الدعــم لعمليــة انتقــال مقبولــة لألطفــال 
إىل مرحلــة العمــل. ويتعــن علــى الــدول ضمــان 
االجتماعيــة  احلمايــة  سياســات  تكــون  أن 
ومحايــة األطفــال شــاملة للجميــع، وال ســيما 

الرمســي.  غــر  االقتصــاد  يف  األســر 
الــدول  - ومبوجــب االتفاقيــة، يقــع علــى عاتــق 
وضماهنــا  الطفــل  حقــوق  باحــرام  االلتــزام 
داخــل واليتهــا. وال تقتصــر واليــة الدولــة يف 
للقانــون  فوفقــاً  »اإلقليــم«.  علــى  االتفاقيــة 
الــدويل، حثــت اللجنــة يف الســابق الــدول علــى 

مدونة الشغل:
املــادة 10: » مينــع تســخر األجــراء ألداء   -

الشــغل قهــرا أو جــرا«.
بصفــة  املشــغل،  علــى  »جيــب   :24 املــادة   -
عامة، أن يتخذ مجيع التدابر الالزمة حلماية 
ســالمة األجــراء وصحتهــم، وكرامتهــم، لــدى 
قيامهــم باألشــغال الــي ينجزوهنــا حتــت إمرتــه، 
الســلوك  حســن  مراعــاة  علــى  يســهر  وأن 
واألخالق احلميدة، وعلى استتباب اآلداب 

العامــة داخــل املقاولــة«.
- املــادة 181: »مينــع تشــغيل األحــداث دون 
الثامنــة عشــرة، والنســاء واألجــراء املعاقــن يف 
األشــغال الــي تشــكل خماطــر بالغــة عليهــم، 
أو تفــوق طاقتهــم، أو قــد يرتــب عنهــا مــا قــد 

خيــل بــاآلداب العامــة«.
القانون الجنائي:

مــن  باحلبــس  »يعاقــب  الفصــل 467-2:   -
ســنة إىل ثــالث ســنوات وبغرامــة مــن مخســة 
آالف إىل عشــرين ألــف درهــم مــا مل يكــن 
الفعــل جرميــة أشــد، كل مــن اســتغل طفــال 
عمــل  ملمارســة  ســنة  عشــرة  اخلامســة  دون 

قســري أو توســط أو حــرض علــى ذلــك.
ويقصــد بالعمــل القســري مبفهــوم الفقــرة الســابقة 
يســمح  ال  عمــل  ممارســة  علــى  الطفــل  إجبــار 
بــه القانــون أو القيــام بعمــل مضــر بصحتــه أو 

ســالمته أو أخالقــه أو تكوينــه«.
القانــون المتعلــق بإحــداث وتنظيــم الخدمــة 

العســكرية:

للطفــل  بالنســبة  الكرامــة  يف  احلــق  يعتــر 
يشــّكل  حــّق  وهــو  أساســيا،  حقــا  العامــل، 
اإلطــار للعديــد مــن حقــوق اإلنســان األخــرى. 
وهــو يرتبــط مباشــرة باملســاواة، واخلصوصيّــة، 
والضــرر  اإلهانــة  ومنــع  الطّيبــة،  والســمعة 
التفكــر،  يف  اإلنســان  وحريّــة  اجلســدي، 
نفســه.  عــن  والتعبــر  والتصــّرف  واالعتقــاد، 
أو  الديــن  يف  متييــز  دون  يكــون  ذلــك  كّل 
اجلنــس، أو األصــل أو الوضــع االقتصــادّي أو 
اجلســدّي أو احملدوديّات اجلســديّة أو العقلّية.

مــن  ذلــك  يتبــن  وكمــا  املنطلــق  هــذا  ومــن   
النصــوص الوطنيــة ، فــإن املشــرع املغــريب توفــق 
إىل حد بعيد يف إعمال املعاير الدولية ضمن 

تشــريعاته املرتبطــة أساســا حبــق الطفــل يف  
الكرامــة ، فمــن حيــث حتديــد ســن العمــل فإنــه 
طبقــا للمــادة 143 مــن مدونــة الشــغل ســار 
يف اجتــاه حتديــد احلــد األدىن لقبــول احلــدث يف 
العمل يف 15 ســنة مع إمكانية رفعه إىل 18 
ســنة  يف بعــض احلــاالت الــواردة باملــادة 145 
وما يليها من مدونة الشغل ، واملتعلقة أساسا 
بالتمثيــل أو التشــخيص يف العــروض العموميــة 
الــي  املقــاوالت  حــدد الئحــة  املشــرع  وأن   ،
مينــع فيهــا تشــغيل األحــداث دون ســن 18 
ســنة دون إذن مكتــوب كمقــاوالت اإلنتــاج 

الســينمائي أو التلفــزي أو اإلذاعــي ... 
ضمــان  علــى  املغــريب  املشــرع  حــرص  كمــا 
احلمايــة القانونيــة لتجنيــب اشــتغال األطفــال 
أو  القهــر  أو  باخلطــورة  تتســم  أعمــال  يف 
أكــدت  احلميــدة كمــا  باألخــالق  اإلخــالل 
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قــد يوجــدون  الذيــن  محايــة حقــوق األطفــال 
أكــدت  كمــا  اإلقليميــة.  حدودهــا  خــارج 
االتفاقيــة  الدولــة مبوجــب  التزامــات  أن  علــى 
علــى كل  تنطبــق  االختياريــة  وبروتوكوالهتــا 
األطفــال  وكل  الدولــة  إقليــم  داخــل  طفــل 
أيضــاً  صراحــة  ويشــار  لواليتهــا.  اخلاضعــن 
إىل االلتزامــات خــارج اإلقليــم يف الروتوكــول 
واســتغالل  األطفــال  بيــع  بشــأن  االختيــاري 
اإلباحيــة،  املــواد  ويف  البغــاء  يف  األطفــال 
حيــث تنــص الفقــرة 1 مــن املــادة 3 علــى أن 
تكفــل كل دولــة أن تتــم، كحــد أدىن، تغطيــة 
اجلرائــم الــواردة يف تلــك الفقــرة تغطيــة كاملــة 
مبوجــب قانوهنــا اجلنائــي أو قانــون العقوبــات 
ترتكــب  اجلرائــم  هــذه  أكانــت  ســواء  فيهــا، 
مــن   4 الفقــرة  ومبوجــب  دوليــاً.  أو  حمليــاً 
املــادة 3 مــن نفــس الروتوكــول، يتعــن حتديــد 
مســؤولية األشــخاص االعتباريــن، مبــا يشــمل 
املؤسســات التجاريــة، عــن تلــك اجلرائــم ســواء 

إداريــة. أو  مدنيــة  أو  كانــت جنائيــة 
* التعليق العام رقم 11 حول أطفال الشعوب 

األصلية وحقوقهم بموجب االتفاقية:
تنــص املــادة 32 مــن االتفاقيــة علــى ضــرورة محايــة 
األطفــال مــن االســتغالل االقتصــادي ومــن أداء 
أي عمــل يرجــح أن يكــون خطــراً أو أن يعيــق 
أو  بصحتــه  يكــون ضــاراً  أن  أو  الطفــل،  تعليــم 
بنمــوه البــدين أو العقلــي أو الروحــي أو املعنــوي 
أو االجتماعــي. وإضافــة إىل ذلــك، فــإن اتفاقيــة 
منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 138 )اتفاقيــة احلــد 
األدىن لســن االســتخدام( واالتفاقيــة رقــم 182 
)اتفاقيــة أســوأ أشــكال عمــل األطفــال( قــد أرســتا 

االتفاقيــة نافــذة بالنســبة هلــا باتبــاع سياســة وطنيــة 
ترمــي إىل القضــاء فعليــا علــى عمــل األطفــال وإىل 
العمــل  أو  االســتخدام  بســن  األدىن  احلــد  رفــع 
النمــو  مــع  يتفــق  مســتوى  إىل  تدرجييــة  بصــورة 

والذهــي لألحــداث«. البــدين 
اتفاقية حقوق الطفل:

المادة 32:
يف  الطفــل  حبــق  األطــراف  الــدول  تعــرف   .1
محايتــه مــن االســتغالل االقتصــادي ومــن أداء 
أي عمــل يرجــح أن يكــون خطــرا أو أن ميثــل 
ضــارا  يكــون  أن  أو  الطفــل،  لتعليــم  إعاقــة 
بصحــة الطفــل أو بنمــوه البــدين، أو العقلــي، 

أو الروحــي، أو املعنــوي، أو االجتماعــي.
التشــريعية  التدابــر  األطــراف  الــدول  تتخــذ   .2
واإلداريــة واالجتماعيــة والربويــة الــي تكفــل 
ومــع  الغــرض،  وهلــذا  املــادة.  هــذه  تنفيــذ 
األخــرى  الدوليــة  الصكــوك  أحــكام  مراعــاة 
بوجــه  األطــراف  الــدول  تقــوم  الصلــة،  ذات 

يلــي: مبــا  خــاص 
أ( حتديــد عمــر أدىن أو أعمــار دنيــا لاللتحــاق 

بعمــل،
العمــل  لســاعات  مناســب  نظــام  وضــع  ب( 

وظروفــه،
ج( فــرض عقوبــات أو جــزاءات أخــرى مناســبة 

لضمــان بغيــة إنفــاذ هــذه املــادة بفعاليــة«.
البروتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل 
المنازعــات  فــي  األطفــال  اشــتراك  بشــأن 

لمســلحة ا

املادة 4: 
»حتدد سن التجنيد يف 18 سنة«.

الشــغل  شــروط  بتحديــد  المتعلــق  القانــون 
والعمــال  بالعامــالت  المتعلقــة  والتشــغيل 

لمنزلييــن: ا
تشــغيل  لســن  األدىن  احلــد  »حيــدد   :6 املــادة 
األشخاص بصفتهم عامالت أو عمال منزلين 
يف 18 ســنة. غــر أنــه ميكــن خــالل فــرة انتقاليــة 
مدهتــا مخــس ســنوات تبتــدئ مــن تاريــخ دخــول 
هــذا القانــون حيــز التنفيــذ، تشــغيل األشــخاص 
الذيــن تــراوح أعمارهــم مــا بــن 16 و 18 ســنة 
بصفتهــم عامــالت أو عمــاال منزليــن، شــريطة 
أو يكونــوا حاصلــن مــن أوليــاء أمورهــم علــى 
إمضائــه،  علــى صحــة  مصــادق  مكتــوب  إذن 
قصــد توقيــع عقــد الشــغل املتعلــق هبــم. وتعــرض 
العامــالت والعمــال املنزليــون املراوحــة أعمارهــم 
مــا بــن 16 و 18 ســنة وجوبــا علــى فحــص 
طــي كل ســتة أشــهر علــى نفقــة املشــغل. ومينــع 
تشغيل العامالت والعمال املنزلين املشار إليهم 
تشــغيلهم  مينــع  ليــال، كمــا  الســابقة  الفقــرة  يف 
محــل  ويف  اآلمنــة،  غــر  املرتفعــة  األماكــن  يف 
التجهيــزات  اســتعمال  ويف  الثقيلــة،  األجســام 
واألدوات واملــواد اخلطــرة، ويف كل األشــغال الــي 
تشــكل خطــرا بينــا علــى صحتهــم أو ســالمتهم 
أو ســلوكهم األخالقــي أو قــد يرتــب عنهــا مــا 

قــد خيــل بــاآلداب العامــة.«
القانون المتعلق بمكافحة االتجار بالبشر:

املادة 1:
أو  شــخص  جتنيــد  بالبشــر  باالجتــار  »يقصــد 

علــى ذلــك املــادة 181 مــن مدونــة الشــغل، 
ويف ذلــك جتســيد واضــح للمعايــر الدوليــة الــي 
توصــي الــدول بنهــج سياســات لضمــان توفــر 
مــن  األطفــال  ومحايــة  االجتماعيــة  احلمايــة 
املخاطــر واالســتغالل يف أنشــطة إباحيــة متــس 

األخالقــي،  وســلوكهم  بكرامتهــم 
إىل  تطرقــه  عنــد  املغــريب  املشــرع  أن  ويبــدو 
موضــوع اليــد العاملــة األجنبيــة ســواء املتعلقــة 
أو  اخلــارج،  يف  املغاربــة  األجــراء  بتشــغيل 
بتشــغيل األجــراء األجانــب يف املغــرب، فإنــه 
محايــة  تقريــر  إىل  اخلصــوص  هبــذا  يتطــرق  مل 
األحــداث دون ســن الثامنــة عشــرة ، ممــا يعتــر 
تداركــه   يتعــن  تشــريعيا  تقصــرا  ذلــك  معــه 
والتنصيــص عليــه  علــى الرغــم مــن كــون املــادة 
520 مــن مدونــة الشــغل تشــر إىل  مراعــاة 

اخلصــوص. هبــذا  الدوليــة  االتفاقيــات 
جــرم  املشــرع  أن  أيضــا  اإلشــارة  ويتعــن 
اســتغالل األطفــال دون اخلامســة عشــرة ســنة 
بإجبــاره  وذلــك  القســري  العمــل  ممارســة  يف 
علــى ممارســة عمــل ال يســمح بــه القانــون أو 
أو  ســالمته  أو  بصحتــه  مضــر  بعمــل  القيــام 
أخالقــه أو تكوينــه ، وذهــب يف نفــس الســياق 
إىل حتديــد ســن التجنيــد يف 18 ســنة ، وكل 
و  االتفاقيــات  مرامــي  مــع  يتماشــى  ذلــك 

. الصلــة  ذات  الدوليــة  العهــود 
إن كرامــة  الطفــل األجــر مــن ضمــن املقومــات 
األساســية لعقــد الشــغل ، وهــذا االجتــاه هــو 
الــذي ســاندته مدونــة الشــغل مــن خــالل عــدة 
محايــة  اجتــاه  يف  تصــب  قانونيــة  مقتضيــات 
احلــق يف الكرامــة ، ويتجلــى ذلــك مــن خــالل 
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معايــر للتفريــق بــن عمــل األطفــال الــذي جيــب 
الــذي يقــوم  إلغــاؤه مــن جهــة، والعمــل املقبــول 
مــن  متكنهــم  الــي  األنشــطة  مثــل  األطفــال،  بــه 
اكتســاب مهــارات كســب العيــش وتأكيــد اهلويــة 
والثقافــة مــن جهــة أخــرى. وعمــل األطفــال هــو 
طفولتــه  مــن  الطفــل  حيــرم  الــذي  العمــل  ذلــك 
منــوه  علــى  خطــراً  ويشــكل  وكرامتــه  وإمكانياتــه 

البــدين والعقلــي.
غــر  األطفــال  )معاملــة   6 رقــم  العــام  التعليــق 
املصحوبــن واملنفصلــن عــن ذويهــم خــارج بلــد 

املنشــأ(:
املــادة  عــن  الناشــئة  الــدول  التزامــات  تنطبــق   -
و4   3 املادتــن  وعــن  االتفاقيــة  مــن   38
حقــوق  التفاقيــة  االختيــاري  الروتوكــول  مــن 
الطفــل املتعلــق باشــراك األطفــال يف النزاعــات 
املسلحة، أيضاً على األطفال غر املصحوبن 
واملنفصلــن عــن ذويهــم. وجيــب علــى الدولــة 
ملنــع جتنيــد  الالزمــة  التدابــر  تتخــذ مجيــع  أن 
أي  جانــب  مــن  اســتخدامهم  أو  األطفــال 
طــرف يف نــزاع. وتنطبــق هــذه األحــكام أيضــاً 
علــى اجلنــود األطفــال الســابقن الذيــن ختلــوا 
عــن وحداهتــم وحيتاجــون إىل محايــة مــن إعــادة 

التجنيــد.
- وينبغــي أن يُعــّد اجلنــود األطفــال ضحايــا نــزاع 
مســلح أساســاً. لــذا ينبغــي أن تُقــدَّم للجنــود 
مــا جيــدون  الذيــن كثــراً  األطفــال الســابقن، 
عــن  منفصلــن  أو  غــر مصحوبــن  أنفســهم 
فرارهــم  عقــب  أو  النــزاع  وقــف  عنــد  ذويهــم 
مــن صفــوف اجليــش، مجيــع خدمــات الدعــم 
الالزمــة إلعــادة اندماجهــم يف احليــاة العاديــة، 

املادة 2:
خضــوع  عــدم  األطــراف  الــدول  »تكفــل 
مــن  الثامنــة عشــرة  يبلغــوا  الذيــن مل  األشــخاص 
العمــر للتجنيــد اإلجبــاري يف قواهتــا املســلحة«.
الطفــل  حقــوق  التفاقيــة  االختيــاري  الروتوكــول 
بشــأن بيع األطفال واســتغالل األطفال يف البغاء 

ويف املــواد االباحيــة:
املادة 1  

األطفــال  بيــع  األطــراف  الــدول  تحظــر 
واســتغالل األطفــال فــي البغــاء وفــي المــواد 
هــذا  فــي  هــو منصــوص عليــه  اإلباحيــة كمــا 

البروتوكــول.
املادة 2

لغرض هذا الروتوكول:
أ( يُقصــد ببيــع األطفــال أي فعــل أو تعامــل يتــم 
مبقتضــاه نقــل طفــل مــن جانــب أي شــخص أو 
جمموعــة مــن األشــخاص إىل شــخص آخــر لقــاء 
مكافــأة أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال العــوض؛
البغــاء  يف  األطفــال  باســتغالل  يُقصــد  ب( 
لقــاء  جنســية  أنشــطة  لغــرض  طفــل  اســتخدام 
مكافــأة أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال العــوض؛
ج( يُقصــد باســتغالل األطفــال يف املــواد اإلباحيــة 
بــأي وســيلة كانــت، ميــارس  تصويــر أي طفــل، 
جنســية  أنشــطة  باحملــاكاة  أو  حقيقيــة  ممارســة 
صرحيــة أو أي تصويــر لألعضــاء اجلنســية للطفــل 

إلشــباع الرغبــة اجلنســية أساســا.

أو  إيــواؤه  أو  تنقيلــه  أو  نقلــه  أو  اســتدراجه 
بواســطة  ذلــك،  يف  الوســاطة  أو  اســتقباله 
باســتعمال  أو  باســتعماهلا  أو  بالقــوة  التهديــد 
أو  االختطــاف  أو  القســر  أشــكال  خمتلــف 
االحتيــال أو اخلــداع، أو اســتعمال الســلطة أو 
الوظيفــة أو النفــوذ أو اســتغالل حالــة الضعــف 
أو احلاجــة أو اهلشاشــة، أو بإعطــاء أو بتلقــي 
مبالــغ ماليــة أو منافــع أو مزايــا للحصــول علــى 
موافقــة شــخص لــه ســيطرة علــى شــخص آخــر 

االســتغالل.  لغــرض 
وال يشــرط اســتعمال أي وســيلة مــن الوســائل 
املنصــوص عليهــا يف الفقــرة األوىل أعــاله لقيــام 
جرميــة االجتــار بالبشــر جتــاه األطفــال الذيــن تقــل 
ســنهم عــن مثــان عشــرة ســنة مبجــرد حتقــق قصــد 

االســتغالل.
ويشــمل االســتغالل مجيــع أشــكال االســتغالل 
الغــر  دعــارة  اســتغالل  ســيما  ال  اجلنســي، 
واالســتغالل عــن طريــق املــواد اإلباحيــة مبــا يف 
املعلومــايت.  والتواصــل  االتصــال  وســائل  ذلــك 
العمــل  طريــق  عــن  االســتغالل  أيضــا  ويشــمل 
القسري أو السخرة أو التسول أو االسرقاق أو 
املمارســات الشــبيهة بالــرق أو نــزع األعضــاء أو 
نــزع االنســجة البشــرية أو بيعهــا، أو االســتغالل 
الطبيــة  واألحبــاث  التجــارب  إجــراء  عــن طريــق 
للقيــام  شــخص  اســتغالل  أو  األحيــاء،  علــى 

النزاعــات املســلحة. بأعمــال إجراميــة أو يف 
وال يتحقــق هــذا االســتغالل إال إذا ترتــب عنــه 
ســلب إرادة الشــخص وحرمانــه مــن حريــة تغيــر 
وضعــه وإهــدار كرامتــه اإلنســانية، بــأي وســيلة 
كانــت ولــو تلقــى مقابــال أو أجــرا عــن ذلــك.

ســن مقتضيــات واضحــة حتــث املشــغل علــى 
حلمايــة  الالزمــة  التدابــر  مجيــع  اختــاد  ضــرورة 
لفائــدة  عملــه  تأديــة  أثنــاء  األجــر  كرامــة 
أن  24؛ كمــا  املــادة  إمرتــه  وحتــت  املشــغل 
دون  األحــداث  تشــغيل  متنــع    181 املــادة 
الــي تشــكل خماطــر  18ســنة ، يف األشــغال 
بالغــة عليهــم. كمــا أن املشــرع املغــريب أحــاط 
املقتضيــات املبينــة أعــاله حبمايــة قانونيــة تتمثــل 
يف مقتضيــات زجريــة بالنســبة ملخالفيهــا. ومــن 
مت ال بد من التأكيد على أن العمل القضائي 
املغــريب كــرس بــدوره احلمايــة القانونيــة للطفــل 
ضمــن  وذلــك  الدوليــة  باالتفاقيــات  الــواردة 
عــن  الصــادر  بالقــرار  ورد  فقــد   : أحكامــه 
بتاريــخ   928 عــدد  حتــت  النقــض  حمكمــة 
2013/06/20 يف امللــف االجتماعــي عــدد 
2012/2/5/1398  ما مضمنه أن االهتام 
املوجه لألجر بســرقة اخلبز دون أن يقع إثباته 
ومغادرتــه للعمــل بســبب ذلــك جيعــل الفصــل 
مقنعــا ألن االهتــام يشــكل إهانــة لــه ومساســا 
بكرامتــه أمــام زمالئــه ، ممــا يســتوجب تعويضــه.

حقوقــا  كــرس  املغــريب  القضــاء  العمــل  إن 
والتشــريعية  الدوليــة  االتفاقيــات  تضمنهــا 
بكرامــة  وأساســا  أصــال  ترتبــط  الوطنيــة، 
أن  ذلــك  علــى  األمثلــة  ومــن   ، األجــر 
يف  قضــت  بالربــاط   االبتدائيــة  احملكمــة 
 2012/12/31 بتاريــخ  الصــادر  حكمهــا 
يف امللــف رقــم 2011/1501/698 الغرفــة 
املدعــى  متســكت  حيــث   «  : االجتماعيــة 
مــن  ارتكبــت جمموعــة  املدعيــة  بكــون  عليهــا 
العمــل  مــن  تــرر فصلهــا  اجلســيمة  األخطــاء 
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واالجتماعيــة  النفســية  املشــورة  ذلــك  يف  مبــا 
الالزمــة. وينبغــي التعــرف علــى هــؤالء األطفــال 
أي  خــالل  األولويــة  ســبيل  علــى  وتســرحيهم 
عــادة  جيــوز  وال  وفصــل.  إحصــاء  عمليــة 
احتجــاز اجلنــود األطفــال، وخباصــة األطفــال 
املنفصلــن عــن ذويهــم،  غــر املصحوبــن أو 
بــل ينبغــي أن ينتفعــوا بتدابــر احلمايــة اخلاصــة 
واملســاعدة، وال ســيما فيمــا يتصــل بتســرحيهم 
وإعــادة تأهيلهــم. وجيــب بــذل جهــود خاصــة 
لتقــدمي الدعــم إىل الفتيــات الــاليت شــاركن يف 
صفــوف اجليــش، ســواء بوصفهــن حماربــات أو 
بــأي صفــة أخــرى، وتيســر إعــادة اندماجهــن.

تفسيرات منظمة العمل الدولية:
مجال مكافحة عمل األطفال:

فئــات  بتقســيم  الدوليــة  العمــل  منظمــة  قامــت 
عمــل األطفــال إىل ثــالث أنــواع، وهــي: األطفــال 
النشــطون اقتصاديــا، وعمــل األطفــال، واألطفــال 
العاملــون يف األعمــال اخلطــرة. ويف مــا يلــي شــرح 

هلــذه الفئــات: 
- يشــكل »النشــاط االقتصادي« مفهوماً واســع 
النطــاق يشــمل األنشــطة األكثــر إنتاجيــة الــي 
ســوق  ســواء كانــت يف  األطفــال،  هبــا  يقــوم 
العمــل أو خارجهــا، مدفوعــة األجــر أو غــر 
مدفوعــة األجــر، متممــة لبضــع ســاعات فقــط 
أو  عرضــي  أســاس  علــى  الوقــت،  طيلــة  أو 
منتظــم، قانــوين أو غــر قانــوين. ُويســتثى مــن 
النشــاط االقتصــادي األعمــال الــي يقــوم هبــا 
األطفــال داخــل منازهلــم أو يف إطــار املدرســة. 
ولكــي يعتــر الطفــل نشــطاً اقتصاديــاً، ال بــد 

االتجــار  ومعاقبــة  وقمــع  منــع  بروتوكــول 
واألطفــال،  النســاء  وبخاصــة  باألشــخاص، 
المكمــل التفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة 

الوطنيــة: عبــر  المنظمــة  الجريمــة 
املادة 3

ألغراض هذا الروتوكول:
أ( يقصــد بتعبــر »االجتــار باألشــخاص« جتنيــد 
أشــخاص أو نقلهــم أو تنقيلهــم أو إيواؤهــم أو 
اســتقباهلم بواســطة التهديــد بالقــوة أو اســتعماهلا 
أو غــر ذلــك مــن أشــكال القســر أو االختطــاف 
أو االحتيــال أو اخلــداع أو اســتغالل الســلطة أو 
اســتغالل حالــة اســتضعاف، أو بإعطــاء أو تلقــي 
لــه  موافقــة شــخص  لنيــل  مزايــا  أو  ماليــة  مبالــغ 
ســيطرة علــى شــخص آخــر لغــرض االســتغالل. 
ويشمل االستغالل، كحد أدىن، استغالل دعارة 
الغــر أو ســائر أشــكال االســتغالل اجلنســي، أو 
أو  االســرقاق  أو  قســرا،  اخلدمــة  أو  الســخرة 
املمارســات الشــبيهة بالــرق، أو االســتعباد أو نــزع 

األعضــاء«.

ويقصــد بالســخرة يف مفهــوم هــذا القانــون مجيــع 
األعمــال أو اخلدمــات الــي تفــرض قســرا علــى 
أي شــخص حتت التهديد، والي ال يكون هذا 
الشــخص قــد تطــوع ألدائهــا مبحــض اختيــاره. 
وال يدخل يف مفهوم السخرة األعمال املفروضة 
ألداء خدمــة عســكرية إلزاميــة، أو نتيجــة إدانــة 
قضائيــة، أو أي عمــل أو خدمــة أخــرى تفــرض 

يف حالــة الطــوارئ.«

كرفضهــا تنفيــذ جمموعــة مــن املهــام املكلفــة هبــا 
األواين. وغســل  الزبنــاء  خدمــة  منهــا 

وثائــق  خــالل  مــن  الثابــت  إن  وحيــث 
الفصــل  مقــرر  أن  الطرفــن  وجــواب  امللــف 
بتاريــخ  كان  للمدعيــة  توجيهــه  مت  الــذي 
2011/03/04 وهــو التاريــخ الــذي كانــت 

محــل. فــرة  يف  األخــرة  هــذه  فيــه 
وحيــث إنــه طبقــا للفصلــن 159 و160 مــن 
مدونــة الشــغل فإنــه ال ميكــن للمشــغل إهنــاء 
عقــد شــغل األجــرة الــي ثبــت محلهــا بشــهادة 
طبيــة ســواء أثنــاء احلمــل أو بعــد الوضــع بأربعــة 

عشــرة أســبوعا.
وحيــث إن اإلجــراءات املذكــورة وردت علــى 
حنــو أمــر ويرتــب عــن عــدم احرامهــا كمــا هــو 
الشــأن يف نازلــة احلــال بطــالن مقــرر الفصــل 
املوجه لألجرة بصريح املادة 160 من مدونة 
الشــغل ، ممــا يكــون معــه إقــدام املدعــى عليهــا 
)املشــغلة (  علــى فســخ عقــد الشــغل الرابــط 
بينهمــا غــر مــرر ومشــوبا بطابــع التعســف ، 
التعويضــات  علــى  احلصــول  يف  احلــق  خيوهلــا 

كمــا هــو منصــوص عليهــا قانونــا .«
االجتهــادات  اســتقراء  خــالل  مــن  واملالحــظ 
هــذه  جــل  أن  الوطــي،  للقضائــي  القضائيــة 
االحــكام تتــالءم مــع مقتضيــات املــادة 1 مــن 
العمــل  منظمــة  182:اتفاقيــة  رقــم  االتفاقيــة 
الدوليــة بشــأن أســوا أشــكال عمــل األطفــال، 
مدونــة  مــن   10 املــادة  أحــكام  و   1999

الشــغل.
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مــن أن يكــون قــد عمــل علــى األقــل ســاعة 
مرجعيــة  فــرة  أيــام  مــن  يــوم  أي  يف  واحــدة 
متتــد علــى ســبعة أيــام. وجتــدر اإلشــارة إىل أن 
مصطلــح:  »األطفــال النشــطون اقتصاديــًا«، 
هــو مصطلــح مســتخدم ألغــراض اإلحصــاء 

أكثــر منــه ألغــراض قانونيــة.
أضيــق  مفهومــاً  األطفــال«  »عمــل  ويشــكل   -
النشــطن  األطفــال  مفهــوم«  مــن  نطاقــاً 
الذيــن  األطفــال  ويســتثي كافــة  اقتصاديــا«، 
والذيــن  جتــاوزوه  أو  عامــاً   12 ســن  بلغــوا 
يعملــون بضــع ســاعات فقــط يف األســبوع يف 
أشــغال خفيفــة جمــازة، وأولئــك البالغــن 15 
عامــاً أو أكثــر، والذيــن يشــغلون أعمــااًل غــر 
مفهــوم  ويرتكــز  أهنــا »خطــرة.  علــى  مصنفــة 
»عمــل األطفــال« علــى اتفاقيــة احلــد األدىن 
الصــادرة   )138( رقــم  لســنة1973  للســن 
تتضمــن  والــي  الدوليــة  العمــل  منظمــة  عــن 
أمشــل تعريــف دويل ذي حجيــة للحــد األدىن 
العمــل،  أو  االســتخدام  يف  القبــول  لســن 

اقتصــادي«. نشــاط  علــى«  ينطــوي 
- ويعرف »العمل اخلطر الذي يؤديه األطفال« 
بأنــه أي نشــاط أو عمــل ينطــوي، مــن حيــث 
طبيعتــه أو نوعــه علــى آثــار ســلبية علــى ســالمة 
العقليــة(  أو  )اجلســدية  وصحتهــم  األطفــال 
ومنوهــم النفســي، أو يــؤدي إليهــا. وقــد ينجــم 
اخلطــر عــن عــبء العمــل املفــرط، والشــروط 
مــن  العمــل  أو كثافــة  و/  للعمــل،  اجلســدية 
العمــل حــى حــن  ســاعات  أو  مــدة  حيــث 
غــر  بأنــه  معروفــاً  العمــل  أو  النشــاط  يكــون 

خطــر. 
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ــة الحرية2.الطفل العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصادي
واالجتماعيــة والثقافيــة:

املادة 6
»تعــرف الــدول األطــراف يف هــذا العهــد باحلــق 
يف العمــل، الــذي يشــمل مــا لــكل شــخص مــن 
حــق يف أن تتــاح لــه إمكانيــة كســب رزقــه بعمــل 
خيتاره أو يقبله حبرية، وتقوم باختاذ تدابر مناسبة 

لصــون هــذا احلــق«.
االتفاقيــة رقــم 11: اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة 

بشــأن حــق التجمــع )الزراعــة(، 1921:
املادة 1: 

»تتعهد كل دولة عضو يف منظمة العمل الدولية 
تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة بــأن تكفــل لــكل مــن 
يشــتغلون بالزراعــة نفــس حقــوق التجمــع واالحتــاد 

املكفولــة لعمــال الصناعة.
العمــل  منظمــة  اتفاقيــة   :105 رقــم  االتفاقيــة 
اجلــري، 1957: العمــل  إلغــاء  بشــأن  الدوليــة 

املــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو يف منظمــة 
العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة حبظــر 
أي شــكل مــن أشــكال العمــل اجلــري أو العمــل 

القســري وبعــدم اللجــوء إليــه:
أو  السياســي  التوجيــه  أو  لإلكــراه  أ ( كوســيلة 
آراء  أو  سياســية  آراء  اعتنــاق  علــى  كعقــاب 
أو  السياســي  النظــام  مــع  مذهبيــا  تتعــارض 
علــى  أو  القائــم  االجتماعــي  أو  االقتصــادي 

اآلراء؛ هبــذه  التصريــح 
أو  العاملــة  األيــدي  حلشــد  كأســلوب  ب ( 

االقتصاديــة  للحقــوق  الدولــي  العهــد 
والثقافيــة: واالجتماعيــة 

التعليق العام رقم 18 حول احلق يف العمل:
- تؤكــد اللجنــة مــن جديــد علــى ضــرورة محايــة 
االقتصــادي  االســتغالل  مــن  األطفــال 
الكامــل،  منوهــم  مواصلــة  مــن  لتمكينهــم 
االســتغالل  مــن  والشــباب  األطفــال  ومحايــة 
أشــكاهلما.  بشــى  الســخرة  أو  االقتصــادي 
- وجيــب علــى الــدول األطــراف أن تقــوم، فيمــا 
يتعلــق بالتزاماهتــا املتصلــة بعمــل األطفــال علــى 
النحــو املبــن يف املــادة 10 مــن العهــد، باختــاذ 
حلظــر  تشــريعية،  ســيما  وال  فعالــة،  تدابــر 
عمــل األطفــال دون ســن 16 عامــاً. وجيــب 
باإلضافــة  أن حتظــر،  األطــراف  الــدول  علــى 
إىل ذلــك، االســتغالل االقتصــادي لألطفــال 
وجيــب  أشــكاهلما.  بشــى  األطفــال  وســخرة 
علــى الــدول األطــراف أن تعتمــد تدابــر فعالــة 
األطفــال  عمــل  حظــر  مراعــاة  مــن  للتأكــد 

مراعــاة كاملــة.
يف  مكفــول  هــو  العمــل، كمــا  يف  احلــق  ويؤكــد 
االقتصاديــة  باحلقــوق  اخلــاص  الــدويل  العهــد 
األطــراف  الــدول  التــزام  والثقافيــة،  واالجتماعيــة 
بضمــان حــق األفــراد يف اختيــار أو قبــول العمــل 
حبريــة، مبــا يشــمل حقهــم يف أالَّ حيرمــوا مــن العمــل 
احــرام  أن  علــى  التعريــف  هــذا  ويشــدد  ظلمــاً. 
املــرء ومراعــاة كرامتــه يتجليــان مــن خــالل احلريــة 
الــي يتمتــع هبــا يف اختيــار العمــل، وهــو يركــز يف 
الوقــت نفســه علــى أمهيــة العمــل لتحقيــق النمــو 
االجتماعــي  االندمــاج  عــن  فضــاًل  الشــخصي 

مدونة الشغل:
املادة 9:

املتعلقــة  واحلقــوق  باحلريــات  مــس  مينــع كل 
باملمارســة النقابيــة داخــل املقاولــة وفــق القوانــن 
مينــع كل  العمــل كمــا  هبــا  اجلــاري  واألنظمــة 
مــس حبريــة العمــل بالنســبة للمشــغل ولألجــراء 

للمقاولــة. املنتمــن 
املادة 345:

حيــدد األجــر حبريــة، باتفــاق الطرفــن مباشــرة، 
أو مبقتضــى اتفاقيــة شــغل مجاعيــة، مــع مراعــاة 
األحكام القانونية املتعلقة باحلد األدىن القانوين 

لألجــر
املادة 478:

مينــع أيضــا علــى وكاالت التشــغيل اخلصوصيــة 
التمييــز مــن منطلــق االنتقــاء الرامــي إىل احلرمــان 

مــن احلريــة النقابيــة أو املفاوضــة اجلماعيــة.
املــادة 10: » مينــع تســخر األجــراء ألداء   -

الشــغل قهــرا أو جــرا«.

إن احلريــة يف اختيــار العمــل، بالنســبة للطفــل 
القانونيــة  الشــروط  فيــه  تتوفــر  الــذي  العامــل 
للعمــل، أمــر يكفلــه القانــون، فــإذا كان مــن 
املســلم بــه، ومتاشــيا مــع االتفاقيــات الدوليــة، 
يناســب  شــغل  يف  احلــق  شــخص  لــكل  أن 
حالتــه الصحيــة ومؤهالتــه ومهاراتــه ، فإنــه مــن 
بــاب أوىل أن يضمــن املشــرع للطفــل العامــل 
احلــق يف اختيــار عملــه بــكل حريــة ويف جممــوع 

الــراب الوطــي ؛
وليــس يف املغــرب أي قيــد أو أســاس إلرغــام 
النــاس علــى العمــل ، وإذا مارغبــوا يف العمــل 
فإهنم أحرار يف اختيار العمل الذي يناسبهم.

فــإذا كانــت االتفاقيــات  الدوليــة توصــي بــأن 
كل شــخص مــن حقــه أن تتــاح لــه إمكانيــة 

كســب رزقــه بعمــل خيتــاره أو يقبلــه حبريــة.
وضعــه  يف  املغــريب  املشــرع  اســتجاب  وقــد 
للنصــوص الوطنيــة إىل النهــج املطلــوب، وأقــر 
والتوافــق  العمــل    اختيــار  يف  احلريــة  مببــدأ 
علــى األجــر ومــكان العمــل وتوقيتــه ،إال أنــه 
يف  أساســا  تصــب  بقيــود  احلريــة  تلــك  قيــد 
مصلحــة الطفــل العامــل ، ســواء مــن حيــث 
حتديــد ســن العمــل مــا بــن 15 و18 ســنة 
العمــل  منــع  خــالل  مــن  العمــل  توقيــت  أو 
ليــال يف احلــاالت الــي يقررهــا القانــون، كمــا 
أنــه قــرر حريــة االخنــراط يف النقابــات، ذلــك  
أن القانــون يســمح للقاصريــن الذيــن تتجــاوز 
ســنهم 16 ســنة باالخنــراط يف النقابــة، مــا مل 
أوصياؤهــم  أو  أمهاهتــم  أو  آباؤهــم  يتعــرض 
االخنــراط  حريــة  إذن  فالقاعــدة  ذلــك،  علــى 

تطبيق قضائي:
كــرس العمــل القضائــي املغــريب احلريــة 
لــكل  وتصــدى   ، واالنتمــاء  النقابيــة 
حماولــة للمســاس هبــذا احلــق األساســي 
ومــن   ، الراشــد  أو  الطفــل  لألجــر 
يف  جــاء  فقــد  ذلــك  علــى  األمثلــة 
حكــم صــادر عــن الغرفــة االجتماعيــة 
بتاريــخ  بالقنيطــرة  االبتدائيــة  باحملكمــة 
رقــم  امللــف  يف   2012/12/19
أنكــر  حيــث   «  :  2012/12/19
املدعــي ارتكابــه أي خطــأ جســيم عنــد 
ومتســك  إليــه  املنســوب  الفعــل  عــرض 
بســبب  مت  العمــل  مــن  فصلــه  بــأن 
ملنصــب  وترشــحه  النقــايب  انتمائــه 
منــدوب أجــراء، وأن مشــغلته خرقــت 
املــواد 457 و458 مــن مدونــة الشــغل 
النتخــاب  املرشــحن  بفصــل  املتعلقــة 

األجــراء«. منــدويب 
وحيــث إن املشــرع أفــرد محايــة خاصــة 
النقــايب  وللممثــل  األجــراء  ملنــدوب 
بدليــل أن املــادة 9 مــن مدونــة الشــغل 
منعــت املــس باحلريــة النقابيــة كمــا قــرر 
أنــه  املــادة 36 مــن نفــس املدونــة  ت 
أو ممارســة  النقــايب  لالنتمــاء  ال ميكــن 
التمثيــل النقــايب مطلقــا أن يكــون مــررا 
للفصل وأن هذه احلماية لصيقة بصفة 
منــدوب األجــراء تبــدأ بوضــع اللوائــح 
االنتخابيــة داخــل املؤسســة وال تســقط 
إال بعد انتهاء مهمته مبرور ســتة أشــهر 

متــم تاريــخ انتهــاء  االنتــداب ؛
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االقتصاديــة؛ التنميــة  ألغــراض  الســتخدامها 
األيــدي  علــى  االنضبــاط  لفــرض  ج( كوســيلة 

العاملــة؛
د( كعقاب على املشاركة يف اضرابات؛

ه( كوســيلة للتمييــز العنصــري أو االجتماعــي أو 
الوطــي أو الديــي«.

املــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو يف منظمــة 
العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة باختــاذ 
والكامــل  الفــوري  االلغــاء  لكفالــة  فعالــة  تدابــر 
للعمــل اجلــري أو العمــل القســري علــى النحــو 

احملــدد يف املــادة 1 مــن هــذه االتفاقيــة«.
العمــل  منظمــة  اتفاقيــة   :98 رقــم  االتفاقيــة 
الدوليــة بشــأن حــق التنظيــم واملفاوضــة اجلماعيــة، 

:1949
املادة 2: 

أصحــاب  ومنظمــات  العمــال  منظمــات  تتمتــع 
العمــل حبمايــة كافيــة مــن أي أعمــال تنطــوي علــى 
تدخــل مــن قبــل بعضهــا إزاء األخــرى فيمــا يتعلــق 
بتكوينهــا أو تســيرها أو إدارهتــا، ســواء بصــورة 

مباشــرة أو مــن خــالل وكالئهــا أو أعضاءهــا.

العمــل  منظمــة  اتفاقيــة  وتنــص  واالقتصــادي. 
سياســة  بشــأن   )1964(122 رقــم  الدوليــة 
ــة الكاملــة املنتجــة املختــارة  العمالــة علــى »العمال
مــن  األطــراف  للــدول  مــا  بــن  وتربــط  حبريــة«، 
واجــب إجيــاد الشــروط املؤاتيــة لتحقيــق العمالــة 
الكاملة وما هلا من واجب ضمان زوال السخرة. 
بيــد أن التمتــع التــام حبــق اختيــار العمــل أو قبولــه 
حبرية ما زال أماًل بعيد املنال بالنســبة إىل مالين 
النــاس يف مجيــع أرجــاء العــامل. وتعــرف اللجنــة 
بوجــود عقبــات هيكليــة وعقبــات أخــرى نامجــة 
عــن عوامــل دوليــة ال تتحكــم هبــا الــدول وتعــوق 
إمكانيــة التمتــع مبــا ورد يف املــادة 6 متتعــاً كامــاًل 

يف الكثــر مــن الــدول األطــراف.
التمتــع  العــام رقــم 23 بشــأن احلــق يف  التعليــق 

للعمــل: ومرضيــة  عادلــة  بشــروط 
- مــن العناصــر اهلامــة حلقــوق العمــل املنصــوص 
عليهــا يف العهــد، وهــي حريــة اختيــار العمــل 
واحلقــوق النقابيــة، وحريــة تكويــن اجلمعيــات 

واحلــق يف اإلضــراب.

مبجــرد بلــوغ 16 ســنة، وليســت هنــاك موافقــة 
إلزاميــة عنــد االخنــراط وإمنــا إمكانيــة التعــرض 

فقــط .
ومــن مت نتســاءل عــن حــق األجــر القاصــر يف 

إمكانيــة تســير النقابــة. 
فبخــالف الســن احملــددة كشــرط لالخنــراط يف 
النقابــات فــإن املشــرع حــدد يف الفصــل 6 مــن 
األشــخاص  ســن   1957 يوليــوز  ظهــر16 
والــي  النقابــات  وتدبــر  إدارة  يف  املشــاركن 
ميكــن  مــا  وهــذا  ســنة   18 بلــوغ  يف  تتمثــل 
مــن  ســنتن  بــأن  املشــرع  بقناعــة  القــول  معــه 
العيــش داخــل احليــاة النقابيــة كمنخــرط كافيــة 
للشــخص يف كســب جتربــة تســمح لــه بالعمــل 
يف اإلدارة والتســير وهــي مــدة ال ينبغــي أن 
نغفــل معهــا الفــرة الــي قضاهــا الشــخص يف 
العمــل قبــل ســن 16 ســنة ولعــل يف هــذه املــدة 
الشــخص  اخنــراط  فكــرة  يدعــم  مــا  الوجيــزة 
بالنقابــة مبوافقــة الــويل قبــل بلــوغ 16 ســنة مــا 
دام أن املشــرع مقتنــع بصفــة صرحيــة بــأن فــرة 
مــا بــن 16 ســنة و 18 ســنة كافيــة لكســب 
بــاإلدارة  للحــدث  تســمح  ميدانيــة  جتربــة 

والتســير.
وقــد ســار القضــاء املغــريب علــى نفــس املســار 
يف إطــار إرســاء حــق العــدل واحلريــة لألجــر 

وفقــا للضوابــط القانونيــة املعمــول هبــا ؛
عــن  الصــادر  القــرار  ذلــك  علــى  وكمثــال 
حمكمــة النقــض بتاريــخ 2013/09/26 يف 
امللــف االجتماعــي عــدد 2012/2/5/993 
امللــف  وثائــق  مــن  الثابــت  مــن  إنــه  »حيــث 

وحيــث إن اختــاد أي إجــراء تأديــي يف 
حــق منــدوب العمــال دون أخــذ رأي 
مفتــش الشــغل  يعــد باطــال ألنــه إجــراء 
خمالفتــه،  ميكــن  ال  العــام  النظــام  مــن 
منــدوب  طــرد  يعتــر  لذلــك  ونتيجــة 
مفتــش  رأي  أخــذ  بــدون  العمــال 
الشــغل طــردا تعســفيا بقطــع النظــر عــن 

« إليــه  املنســوبة  األخطــاء 
إعمــال  أن  إىل  اإلشــارة  وجتــدر 
إمنــا   ، أعــاله  القانونيــة  املقتضيــات 
النقــايب  األجــر  مصلحــة  يف  يصــب 
مــن  بــد  ال  مث كان  ومــن   ، أساســا 
مــن  الســليم  تطبيقــه  علــى  احلــرص 
طــرف القضــاء املغــريب أوال وانســجاما 
التشــريعية واالتفاقيــات  النصــوص  مــع 

الصلــة. ذات  الدوليــة 
االبتدائيــة  احملكمــة  فحكــم  وبالتــايل 
 6 املــادة  مقتضيــات  مــع  يتــالءم 
باحلقــوق  اخلــاص  الــدويل  العهــد  مــن 
والثقافيــة   واالجتماعيــة  االقتصاديــة 

الشــغل. مدونــة  مــن   9 واملــادة 
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النقــض  يف  املطلــوب  تقــدمي  ومســتنداته 
الســتقالته املؤرخــة يف 2009/11/14 وهــو 
يف حالــة اعتقــال أثنــاء فــرة احلراســة النظريــة 
وبعــد املوافقــة علــى طلــب متديدهــا مــن طــرف 
ملــدة   2009/11/13 بتاريــخ  امللــك  وكيــل 
24 ســاعة... الشــيء الــذي يســتخلص منــه 
أن االســتقالة املذكــورة متــت بشــكل اضطــراري 
ويف ظــروف نفســية عصيبــة للمســتقيل جتعــل 
إرادتــه معيبــة وغــر تامــة وحتــت إكــراه معنــوي 
ال  اعتقــال  حالــة  يف  تقدميهــا  أثنــاء  لوجــوده 
اختيار له فيما أراد ولرهبته من اســتمرار حالة 

االعتقــال...«
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الحق في 2.الطفل
المساواة

العمــل  منظمــة  رقــم 111:اتفاقيــة  االتفاقيــة 
االســتخدام  )فــي  التمييــز  بشــأن  الدوليــة 

:1958 والمهنــة(، 
املــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو تســري عليهــا 
االتفاقيــة بصياغــة وتطبيــق سياســة وطنيــة  هــذه 
الفــرص واملســاواة يف  ترمــي إىل تشــجيع تكافــؤ 
هنــج  باتبــاع  واملهنــة،  االســتخدام  يف  املعاملــة 
بغيــة  الوطنيــة،  واملمارســات  الظــروف  تناســب 

اجملــال«. هــذا  متييــز يف  القضــاء علــى أي 

اتفاقية حقوق الطفل:
التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:

* التعليــق العــام رقــم 11 حــول أطفــال الشــعوب 
األصليــة وحقوقهــم مبوجــب االتفاقيــة:

تنــص املــادة 32 مــن االتفاقيــة علــى ضــرورة محايــة 
األطفــال مــن االســتغالل االقتصــادي ومــن أداء 
أي عمــل يرجــح أن يكــون خطــراً أو أن يعيــق 
أو  بصحتــه  يكــون ضــاراً  أن  أو  الطفــل،  تعليــم 
بنمــوه البــدين أو العقلــي أو الروحــي أو املعنــوي 
أو االجتماعــي. وإضافــة إىل ذلــك، فــإن اتفاقيــة 
منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 138 )اتفاقيــة احلــد 
األدىن لســن االســتخدام( واالتفاقيــة رقــم 182 
)اتفاقيــة أســوأ أشــكال عمــل األطفــال( قــد أرســتا 
معايــر للتفريــق بــن عمــل األطفــال الــذي جيــب 
يقــوم  الــذي  املقبــول  إلغــاؤه مــن جهــة، والعمــل 
مــن  متكنهــم  الــي  األنشــطة  مثــل  األطفــال،  بــه 
اكتســاب مهــارات كســب العيــش وتأكيــد اهلويــة 
والثقافــة مــن جهــة أخــرى. وعمــل األطفــال هــو 
طفولتــه  مــن  الطفــل  حيــرم  الــذي  العمــل  ذلــك 
منــوه  علــى  خطــراً  ويشــكل  وكرامتــه  وإمكانياتــه 

البــدين والعقلــي.

مدونة الشغل:
- املــادة 9: »كمــا مينــع كل متييــز بــن األجــراء 
مــن حيــث الســاللة، أو اللــون، أو اجلنــس، 
أو اإلعاقــة، أو احلالــة الزوجيــة، أو العقيــدة، 
أو الــرأي السياســي، أو االنتمــاء النقــايب، أو 
االجتماعــي،  األصــل  أو  الوطــي،  األصــل 
مبــدأ  حتريــف  أو  خــرق  شــأنه  مــن  يكــون 
تكافــؤ الفــرص، أو عــدم املعاملــة باملثــل يف 
الســيما  مهنــة،  تعاطــي  أو  التشــغيل  جمــال 
الشــغل  وإدارة  باالســتخدام،  يتعلــق  فيمــا 
وتوزيعــه، والتكويــن املهــي، واألجــر، والرقيــة، 
االجتماعيــة،  االمتيــازات  مــن  واالســتفادة 

التأديبيــة، والفصــل مــن الشــغل. والتدابــر 
ويرتب عن ذلك بصفة خاصة ما يلي:

1. حق املرأة يف إبرام عقد الشغل؛
2. منــع كل إجــراء متييــزي يقــوم علــى االنتمــاء، 

أو النشــاط النقــايب لألجــراء؛
3. حــق املــرأة، متزوجــة كانــت أو غــر متزوجــة، 
يف االنضمــام إىل نقابــة مهنيــة، واملشــاركة يف 

إدارهتــا وتســيرها«.
مــن  التاليــة  األمــور  تعــد  »ال   :36 املــادة   -
املــررات املقبولــة الختــاذ العقوبــات التأديبيــة 

الشــغل: مــن  للفصــل  أو 
املمثــل  أو ممارســة مهمــة  النقــايب  االنتمــاء   .1

النقــايب؛
2. املســامهة يف أنشــطة نقابيــة خــارج أوقــات 
برضــى  األوقــات،  تلــك  أثنــاء  أو  الشــغل، 
املشــغل أو عمــال مبقتضيــات اتفاقيــة الشــغل 

الوطنيــة  النصــوص  اســتقراء  خــالل  مــن 
املصــادق  الدوليــة  مــع االتفاقيــات  ومقارنتهــا 
هنــاك  أن  يتــن  املغــرب  طــرف  مــن  عليهــا 
مبــدأ  فمفهــوم   ، وجليــة  واضحــة  مواءمــة 
والقضــاء  القانــون  مــن  كل  أمــام  املســاواة 
يقصــد بــه عنــد تطبيقــه بصورتــه املثاليــة اجملــردة 
النــاس  بــن  فيمــا  التمييــز  أو  التفرقــة  عــدم   ،
علــى أســاس االنتمــاء أو اجلنــس أو التمييــز 
اللغــوي أو الديــي أو العقائــدي أو االختــالف 
واحلريــات  احلقــوق  وختضــع  االجتماعــي، 
يعتــر  الــذي   ، املســاواة  ملبــدأ  مجيعــا  العامــة 
حبــق حجــر الزاويــة يف كل احلقــوق واحلريــات 
الدميقراطــي إال  املبــدأ  البشــرية ، وال يتحقــق 
بتوافــر احلريــة واملســاواة معــاً، وتشــكل املســاواة 
لــكل  األســاس  واملعاملــة، حجــر  الفــرص  يف 
اإلنســان  حبقــوق  يؤمــن  دميقراطــي  جمتمــع 
ويتــوق إىل العــدل االجتماعــي، لذلــك عمــل 
املشــرع املغريب على منع كل متييز بن األجراء  
بغــض النظــر عــن جنــس  الشــخص أو حالتــه 
العائليــة أو االجتماعيــة ابتــداء مــن إبــرام عقــد 
شــغل وأثناء ســريانه إىل حن انتهائه وجتليات 

ذلــك:
* املساواة قبل إبرام عقد الشغل:

- املساواة يف التكوين واملهن
- املساواة من خالل الوساطة يف االستخدام 

واملهن
* املساواة عند تنفيذ عقد الشغل

- املساواة يف استحقاق األجر
- املساواة يف مدة العمل

تطبيق قضائي:
حمكمــة  عــن  الصــادر  القــرار  يف  جــاء 
بتاريــخ   1683 عــدد  حتــت  النقــض 
امللــف  يف   2012/08/30
االجتماعي عدد 2011/1/5/556 
» أنــه كــون املصــاب يف حادثــة شــغل 
مــن  اســتفادته  دون  حيــول  ال  قاصــرا 
التعويضات املرتبة عنها مادام  املشــرع 
مل يســتبعد فئــة األجــراء القاصريــن مــن 
 1963/02/06 ظهــر  مقتضيــات 
حــوادث  عــن  بالتعويضــات  اخلاصــة 
الشــغل ». فمــن خــالل القــرار املذكــور 
يتبن أن االجتهاد القضائي سد الفراغ 
التشــريعي املتعلــق بالتنصيــص صراحــة 
مــن  العامــل  القاصــر   اســتفادة  علــى 
األضــرار  عــن  املســتحقة  التعويضــات 
الناجتــة عــن حادثــة شــغل ، علمــا أنــه 
حــدد بعــض الفئــات املســتفيدة والــي 
حبكــم طبيعــة عملهــا يكــون ســنها يف 
الغالــب أقــل مــن 18  ســنة كمــا هــو 
منصــوص عليــه يف املــادة 7 مــن قانــون 

الشــغل. حــوادث 
أنــه  إىل  أيضــا  اإلشــارة  جتــدر  كمــا 
ســنهم  يقــل  الذيــن  لألطفــال  بالنســبة 
مبقتضــى  احملــدد  القانــوين  الســن  عــن 
مدونــة الشــغل ) أكثــر مــن 15 ســنة( 
الطفــل  حقــوق  مصــر  عــن  نتســاءل 
املفصــول مــن العمــل ، هــل ميكــن لــه 
املقــررة  التعويضــات  مــن  االســتفادة 
مبقتضــى املدونــة املذكــورة أم يف إطــار 
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الداخلــي؛ النظــام  أو  اجلماعيــة 
منــدوب  مهمــة  ملمارســة  الرشــيح  طلــب   .3
أو  املهمــة،  هــذه  ممارســة  أو  األجــراء، 

ســابقا؛ ممارســتها 
4. تقدمي شــكوى ضد املشــغل، أو املشــاركة يف 
دعــاوى ضــده، يف نطــاق تطبيــق مقتضيــات 

هــذا القانــون؛
احلالــة  أو  اجلنــس،  أو  اللــون،  أو  العــرق،   .5
أو  العائليــة،  املســؤوليات  أو  الزوجيــة، 
األصــل  أو  السياســي،  الــرأي  أو  العقيــدة، 

االجتماعــي؛ األصــل  أو  الوطــي، 
6. اإلعاقــة، إذا مل يكــن مــن شــأهنا أن حتــول 
يناســبه  لشــغل  املعــاق  األجــر  أداء  دون 

املقاولــة«. داخــل 
املــادة364  مــن مدونــة الشــغل جندهــا تنــص 
على : »أنه مينع التمييز يف األجر بن اجلنسن 

إذ تســاوت قيمــة الشــغل الــذي يؤديانــه«.
القانون اجلنائي:

الفصــل 1-431: »تكــون متييــزا كل تفرقــة بــن 
الوطــي  الطبيعيــن بســبب األصــل  األشــخاص 
أو األصــل االجتماعــي أو اللــون أو اجلنــس أو 
الوضعيــة العائليــة أو احلالــة الصحيــة أو اإلعاقــة 
أو  النقــايب  االنتمــاء  أو  السياســي  الــرأي  أو 
بســبب االنتمــاء أو عــدم االنتمــاء احلقيقــي أو 
لديــن  أو  لســاللة  أو  ألمــة  أو  لعــرق  املفــرض 

معــن«.
الفصــل 2-431: »يعاقــب علــى التمييــز كمــا 
مت تعريفــه يف الفصــل 1-431 أعــاله باحلبــس 

ومــن حيــث احــرام ســن العمــل فــال يعتــر أهــال 
ســنة   15 بلــغ  مــن  إال  الشــغل  عقــد  إلبــرام 
مــن العمــر تطبيقــا للمــادة 143 مــن مدونــة 
الشــغل وذلــك انســجاما مــع االتفاقيــة الدوليــة 
وضمانــا  الدوليــة  العمــل  ملنظمــة   138 رقــم 
حلــق احلــدث يف التمــدرس إىل غايــة التعليــم 

اإلعــدادي.
وجتدر اإلشارة إىل أن مدونة الشغل قد قررت 
املخالفــن ألحكامهــا  حــق  جــزاء يف  أقصــى 
خبصــوص التشــغيل دون الســن القانــوين وهــو 
مــا يعــي أن أي عقــد أبــرم مــع قاصــر دون هــذه 

الســن يعتــر باطــال.

لــه  ليــس  أنــه  أم   ، العامــة  القواعــد 
احلــق ألنــه قاصــر وال يتوفــر علــى احلــد 
ومــن  للعمــل،  القانــوين  للســن  األدىن 
جيعــل  التشــريعي  الفــراغ  هــذا  فــإن  مث 
احملاكــم يف حــرة مــن أمرهــا خبصــوص 
ال  حــى  التطبيــق  الواجــب  القانــون 
الــذي أســدى  القاصــر  تضيــع حقــوق 
وبذلــك  للمشــغل.  عمــال  الواقــع  يف 
يكــون البــد مــن تدخــل املشــرع حلســم 
القانونيــة  احللــول  وحتديــد  األمــر  هــذا 
القضائــي  العمــل  سرســخ  ألنــه  لــه، 
مــع  منســجما  وطنيــا  تشــريعا  ليصبــح 
ذات  الدوليــة  االتفاقيــات  توصيــات 
إىل  عمومــا  اإلشــارة  وجتــدر  الصلــة. 
أن مدونــة الشــغل حاولــت أن تضمــن 
مبــدأ املســاواة مبــا يتوافــق واالتفاقيــات 
الدوليــة حلقــوق اإلنســان إال أنــه يؤخــذ 
زجريــة  عقوبــات  تضــع  مل  أهنــا  عليهــا 
فعالــة لتحقيــق الــردع املناســب ، ألجــل 
ذلــك البــد وأن يتدخــل املشــرع لوضــع 
مقتضيــات قانونيــة أكثــر صرامــة و أكثــر 
فعاليــة يف هــذا الشــأن، وذلــك لضمــان 
الواقعــي  املســتوى  علــى  املبــدأ  تطبيــق 
اجملتمــع  هيئــات  علــى  ينبغــي  كمــا 
املبــدأ  ترســيخ  علــى  تعمــل  أن  املــدين 
مشــغلن  مــن  الفاعلــن،  خمتلــف  بــن 
و أجــراء بشــكل خــاص و بــن عمــوم 

عــام. بشــكل  املواطنــن 
وبالتــايل فقــرار حمكمــة النقــض يتــالءم 
مــع مقتضيــات املــادة 2 مــن  االتفاقيــة 
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من شــهر إىل ســنتن وبالغرامة من ألف ومائتن 
إىل مخســن ألــف درهــم إذا متثــل فيمــا يلــي:

أداء  عــن  أو  منفعــة  تقــدمي  عــن  االمتنــاع   -
؛ مــة خد

نشــاط  ألي  العاديــة  املمارســة  عرقلــة   -
؛ ي د قتصــا ا

- رفــض تشــغيل شــخص أو معاقبتــه أو فصلــه 
مــن العمــل؛

- ربــط تقــدمي منفعــة أو أداء خدمــة أو عــرض 
عمل بشــرط مبي على أحد العناصر الواردة 

يف الفصــل 1-431 أعــاله«.

العمــل  منظمــة  111)اتفاقيــة  رقــم 
الدوليــة بشــأن التمييــز يف االســتخدام 
املــادة 9  أحــكام  و   )1958 واملهنــة 

الشــغل. مدونــة  مــن 
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اتفاقية حقوق الطفل:العدل2.الطفل
المادة 12:

1. »تكفــل الــدول األطــراف يف هــذه االتفاقيــة 
للطفــل القــادر علــى تكويــن آرائــه اخلاصــة حــق 
التعبرعــن تلــك اآلراء حبريــة يف مجيــع املســائل 
الــي متــس الطفــل، وتــويل آراء الطفــل االعتبــار 

الواجــب وفقــاً لســن الطفــل ونضجــه.
خــاص  بوجــه  للطفــل،  تتــاح  الغــرض  وهلــذا   .2
فرصــة االســتماع إليــه يف أي إجــراءات قضائيــة 
مــن  أو  مباشــرة،  إمــا  الطفــل  متــس  وإداريــة 
خــالل ممثــل أو هيئــة مالئمــة، بطريقــة تتفــق 

الوطــي«. للقانــون  اإلجرائيــة  القواعــد  مــع 
البروتوكــول االختيــارى الملحــق بالعهــد الدولى 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص 

والثقافيــة:
المادة 2:

نيابــة  قبــل، أو  مــن  البالغــات  تقــّدم  »جيــوز أن 
يدخلــون  االفــراد  مــن  مجاعــات  أو  أفــراد  عــن 
ضمــن واليــة دولــة طــرف ويّدعــون أهنــم ضحايــا 
النتهــاك مــن جانــب تلــك الدولــة الطــرف ألى 
مــن احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة 
احملــددة. وحيثمــا يقــدم بــالغ نيابــة عــن أفــراد أو 
إذا  ذلــك مبوافقتهــم إال  أفــراد، يكــون  مجاعــات 
اســتطاع صاحــب البــالغ أن يــرر تصرفــه نيابــة 

املوافقــة«. تلــك  عنهــم دون احلصــول علــى 
المادة 3:

»1.التنظــر اللجنــة يف أي بــالغ مــامل تكــن قــد 
تأكــدت مــن أن مجيــع ســبل االنتصــاف احملليــة 

اتفاقية حقوق الطفل:
التعليــق العــام رقــم 12:حــق الطفــل يف االســتماع 

إليه:
جيــب إعطــاء الطفــل الضحيــة والطفــل الشــاهد 
فرصــة ملمارســة حقــه يف التعبــر حبريــة عــن رأيــه 
تعبــراً كامــاًل، ويعــي هــذا بشــكل خــاص ضــرورة 
بــذل كل جهــد مــن أجــل ضمــان مشــاورة طفــل 
ضحيــة و/أو شــاهد بشــأن املســائل ذات الصلــة 
فيمــا يتعلــق مبشــاركته يف القضيــة املعروضــة للنظــر، 
ومتكينــه مــن التعبــر حبريــة، وبطريقتــه اخلاصــة، عــن 
آرائــه وشــواغله فيمــا يتعلــق مبشــاركته يف العمليــة 

القضائيــة.
- ويرتبــط حــق الطفــل الضحيــة والشــاهد أيضــاً 
باحلق يف االطالع على قضايا من قبيل وجود 
واالجتماعيــة،  والنفســية  الصحيــة  اخلدمــات 
الشــاهد،  و/أو  الضحيــة  الطفــل  ودور 
»االســتجواب«،  هبــا  جُيــرى  الــي  والطــرق 
وآليــات الدعــم املوجــودة للطفــل عنــد تقــدمي 
الشــكوى واملشــاركة يف التحقيقات وإجراءات 
احملكمــة، واألماكــن واملواعيــد احملــددة جللســات 
االســتماع، ووجــود تدابــر محائيــة، وإمكانيــة 

االســتفادة مــن اجلــر، وأحــكام الطعــن. 
الــدول  التزامــات  رقــم 16 حــول  العــام  التعليــق 
بشــأن أثــر قطــاع األعمــال التجاريــة علــى حقــوق 

الطفــل:
ســبل  بتوفــر  التــزام  الــدول  عاتــق  علــى  يقــع   -
انتصــاف وجــر فعالــة عــن انتهــاكات حقــوق 
ثالثــة  أطــراف  ترتكبــه  مــا  يشــمل  مبــا  الطفــل 
اللجنــة  وتذكــر  التجاريــة.  املؤسســات  مثــل 

مدونة الشغل:
املادة 40:

الصلــح  بواســطة  اتفــاق  أي  تعــذر  حالــة  »يف 
أمــام  دعــوى  رفــع  لألجــر  حيــق  التمهيــدي، 
احملكمــة املختصــة الــي هلــا أن حتكــم، يف حالــة 
بإرجــاع  إمــا  تعســفيا،  األجــر  فصــل  ثبــوت 
تعويــض  علــى  حصولــه  أو  شــغله  إىل  األجــر 
عــن الضــرر حيــدد مبلغــه علــى أســاس أجــر شــهر 
ونصــف عــن كل ســنة عمــل أو جــزء مــن الســنة 

يتعــدى ســقف 36 شــهرا«. علــى أن ال 
المادة 62

 »جيــب، قبــل فصــل األجــر، أن تتــاح لــه فرصــة 
الدفــاع عــن نفســه باالســتماع إليــه مــن طــرف 
منــدوب  حبضــور  عنــه  ينــوب  مــن  أو  املشــغل 
األجــراء أو املمثــل النقــايب باملقاولــة الــذي خيتــاره 
األجــر بنفســه، وذلــك داخــل أجــل ال يتعــدى 
مثانيــة أيــام ابتــداء مــن التاريــخ الــذي تبــن فيــه 

ارتــكاب الفعــل املنســوب إليــه.
وحيرر حمضر يف املوضوع من قبل إدارة املقاولة، 
يوقعه الطرفان، وتسلم نسخة منه إىل األجر.

إمتــام  أو  إجــراء  الطرفــن  أحــد  رفــض  وإذا 
الشــغل«. مفتــش  إىل  اللجــوء  يتــم  املســطرة، 

المادة 404:
املدنيــة،  باألهليــة  املهنيــة،  النقابــات  »تتمتــع 
متــارس،  أن  هلــا  وميكــن  التقاضــي.  يف  وباحلــق 
ضمــن الشــروط واإلجــراءات املنصــوص عليهــا 
قانونــا، مجيــع احلقــوق الــي يتمتــع هبــا املطالــب 
باحلــق املــدين لــدى احملاكــم، يف كل مــا لــه عالقــة 

أساســا  يشــكل  العــدل  إقــرار  أن  الشــك 
للملــك واســتقرار األمــم ، وشــيوع الطمأنينــة 
يف  العــدل  ولعــل   ، واألمــوال  األنفــس  علــى 
الشــغل وإنصــاف األجــر واملشــغل علــى حــد 
ســواء يضمن اســتقرار العمل وحفظ احلقوق، 
وواجباتــه،  طــرف حقوقــه  يعــرف كل  حبيــث 
للحقــوق  انتهــاك  أو  جتــاوز  أن كل  ويــدرك 
مراقــب مــن طــرف القضــاء ومصــان بواســطة 

التشــريع.
واكبــت  الوطنيــة  التشــريعية  والنصــوص 
الــواردة  الدوليــة  التشــريعات  مســتمر  بشــكل 
يف االتفاقيــات الدوليــة وخنــص بالذكــر منهــا 
يف هــذا البــاب اتفاقيــة حقــوق الطفــل، الــي 
عملــت علــى مراعــاة خمتلــف حقــوق الطفــل 
املتعلقــة  اجلوانــب  يف  باخلصــوص  األجــر 
الكرامــة،  وحفــظ  والعــدل  واملســاواة  باحلريــة 
ومــن مث فــإن العمــل القضائــي املغــريب بــدوره 
محايــة  إطــار  يف  التوجهــات  نفــس  كــرس 
حفــظ  أجــل  مــن  وذلــك  الطفــل،   األجــر 
كل  قبــل  الدســتور  يضمنهــا  الــي  حقوقــه 
شــيء، وتطبيقيــا، يالحــظ أن احلــق يف العــدل 
احــرام  مــن حيــث  بشــكل واضــح  مضمــون 
تنــص عليــه أيضــا  ملــا  القانــون  وفقــا  تطبيــق 
االتفاقيات الدولية ، فقد جاء يف قرار صادر 
عــن حمكمــة النقــض بتاريــخ 2013/09/12 
االجتماعــي  امللــف  يف   1194 عــدد  حتــت 
عــدد 2012/2/5/1664 » لكــن حيــث 
إن الثابــت أن املطلــوب يف النقــض منــدوب 
لألجــراء ، وأن هــذا األخــر ومــن يف حكمــه 
عمــا  إضافيــة  بضمانــات  املشــرع  خصهــم 
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يف تعليقهــا العــام رقــم 5 أنــه حــى تكتســب 
انتصــاف  ســبل  توفــر  جيــب  معناهــا  احلقــوق 
عــدة  وهنــاك  لالنتهــاكات.  للتصــدي  فعالــة 
أحــكام يف االتفاقيــة تدعــو إىل فــرض عقوبــات 
وتعويضــات واختــاذ إجــراءات قضائيــة وتدابــر 
لتعزيــز جــر الضــرر الــذي تتســبب أو تســهم 
هبــذا  الوفــاء  ويقتضــي  ثالثــة.  أطــراف  فيــه 
االلتــزام وجــود آليــات تراعــي حقــوق الطفــل يف 
اجملاالت اجلنائية أو املدنية أو اإلدارية، تكون 
وتكــون  وممثليهــم،  األطفــال  لــدى  معروفــة 
حبــق،  االســتخدام  وميســرة  ومتاحــة  ســريعة 
وتقــدم جــراً مالئمــاً ملــا وقــع مــن ضــرر. وميكــن 
الرقابيــة  الصالحيــات  ذات  للــوكاالت  أيضــاً 
املتعلقــة حبقــوق الطفــل أن تضطلــع بــدور يف 
توفــر ســبل االنتصــاف، ومــن بينهــا هيئــات 
التفتيــش يف جمــاالت العمــل والتعليــم والصحــة 
والســلطات  البيئيــة،  واحملاكــم  والســالمة، 
حلقــوق  الوطنيــة  واملؤسســات  الضريبيــة، 
اإلنســان، واهليئــات الــي تركــز علــى املســاواة 
هلــذه  وميكــن  التجاريــة.  األعمــال  قطــاع  يف 
الــوكاالت أن تبــادر بالتحقيــق يف االنتهــاكات 
ســلطات  علــى  أيضــاً  تتوفــر  وقــد  ورصدهــا، 
تنظيميــة تتيــح هلــا فــرض عقوبــات إداريــة علــى 
املؤسســات التجاريــة الــي ختــل حبقــوق الطفــل. 
يتعــن متكــن األطفــال  ويف مجيــع األحــوال، 
النزيــه، أو  القضــاء املســتقل  اللجــوء إىل  مــن 
اإلداريــة. لإلجــراءات  قضائيــة  مراجعــة  إجــراء 
متتــع  أمــام  عائقــاً  الســن  يكــون  أال  وينبغــي   -
الطفــل حبقــه يف املشــاركة الكاملــة يف عمليــة 
ترتيبــات  وضــع  ينبغــي  وباملثــل،  التقاضــي. 

املتاحــة قــد اســتنفذت. وال تســرى هــذه القاعــدة 
اذا أســتغرق تطبيــق ســبل االنتصــاف هــذه أمــدا 

طويــال بدرجــة غــر معقولــة.«
االتفاقيــة رقــم 14 :اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة 

بشــأن الراحة األســبوعية )الصناعة(، 1921:
املادة 2:

منشــأة  أي  يف  املشــتغلن  جممــوع  »-يتمتــع 
صناعيــة، عامــة كانــت أو خاصــة، أو يف أي مــن 
فروعهــا، بفــرة راحــة أســبوعية ال تقــل عــن أربــع 

متعاقبــة«. ســاعة  وعشــرين 
االتفاقيــة رقــم 26:اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة 
بشــأن طرائــق حتديــد املســتويات الدنيــا لألجــور، 

:1928
املادة 1:

العمــل  منظمــة  يف  عضــو  دولــة  »-تتعهــد كل 
الدوليــة تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة بــأن تقيــم 
أو تعمــل علــى وجــود طرائــق لتحديــد املســتويات 
الدنيــا ألجــور العمــال املشــتغلن يف بعــض املهــن 
الــي ال توجــد أي ترتيبــات لتنظيــم االجــور فيهــا 
تنظيمــا فعــاال عــن طريــق اتفــاق مجاعــي أو غــره، 
غــر  بصــورة  منخفضــة  فيهــا  األجــور  وتكــون 

عاديــة.«

باألعمال الي تلحق ضررا مباشرا أو غر مباشر 
باملصاحل الفردية أو اجلماعية لألشــخاص الذين 
تعمــل علــى تأطرهــم، أو باملصلحــة اجلماعيــة 

للمهنــة، أو للحرفــة الــي تتــوىل متثيلهــا«.
المادة 231:

»يســتحق كل أجــر، قضــى ســتة أشــهر متصلــة 
نفــس  لــدى  أو  املقاولــة  نفــس  الشــغل يف  مــن 
حتــدد  عنهــا،  مــؤدى  ســنوية  عطلــة  املشــغل، 
مدهتــا علــى النحــو أدنــاه، مــا مل يتضمــن عقــد 
الشــغل، أو اتفاقيــة الشــغل اجلماعيــة، أو النظــام 
الداخلــي، أو العــرف، مقتضيــات أكثــر فائــدة:

يــوم ونصــف يــوم مــن أيــام الشــغل الفعلــي عــن 
كل شــهر مــن الشــغل؛

- يومــان مــن أيــام الشــغل الفعلــي عــن كل شــهر 
مــن الشــغل، فيمــا يتعلــق باألجــراء الذيــن ال 

يتجــاوز ســنهم الثامنــة عشــرة«.
املــادة 253: » يســتحق األجــراء الذيــن تقــل 
أعمارهــم عــن مثــاين عشــرة ســنة، تعويضــا عــن 
عنهــا،  املــؤدى  الســنوية  بالعطلــة  التمتــع  عــدم 

يســاوي أجــر يومــن عــن كل فــرة 
مــن ســتة وعشــرين يومــا مــن الشــغل الفعلــي، 

متصلــة«. غــر  أو  متصلــة 
المادة 7

القانــون)  هــذا  أحــكام  مــن  »يســتفيد كذلــك 
الشــغل(: حبــوادث  املتعلــق 

-............؛
-..............؛

املــادة  نصــت  إذ  األجــراء  مــن  لغرهــم  منــح 
457 مــن مدونــة الشــغل علــى أن كل إجــراء 
تأديــي يعتــزم املشــغل اختــاذه يف حقهــم جيــب 
أن يكــون موضــوع مقــرر يوافــق عليــه العــون 

».... الشــغل  بتفتيــش  املكلــف 
الصنــف  هــذا  إنصــاف  أن  يالحــظ  مت  ومــن 
مــن األجــراء إمنــا هــو تكريــس للعــدل وحفــظ 
الدوليــة  للتشــريعات  أيضــا  وفقــا  احلقــوق 
املصــادق عليهــا مــن طــرف اململكــة املغربيــة.

أن  إىل  اخلصــوص   هبــذا  اإلشــارة  وجتــدر   
الدوليــة،  للمعايــر  وفقــا  العامــل،  الطفــل 
مشــمول باحلمايــة الالزمــة جلعلــه يســتفيد مــن 
بأكــر  وبتمتيعــه  لــه،  الــالزم  االعتبــار  منحــه 
التعبــر  مــن  ومتكينــه  الضمانــات  مــن  قــدر 
عــن رأيــه حبريــة، واملشــرع املغــريب مــن خــالل 
الشــغل  بقانــون  املتعلقــة  الوطنيــة  النصــوص 
الطفــل كافــة احلقــوق املكفولــة  منــح لألجــر 
حيــث  فمــن   ، الدوليــة  االتفاقيــات  مبقتضــى 
االســتفادة مــن خدمــة القضــاء فهــي مكفولــة 
مبقتضــى املــادة 40 مــن مدونــة الشــغل ، أيضــا 
مــن احلقــوق األساســية الــي توافــق فيهــا مدونــة 
الشــغل املعايــر الدوليــة حــق االســتماع لألجــر 
الطفــل مبقتضــى املــادة 62 وذلــك مــن أجــل 
يف  مرراتــه  وتقــدمي كافــة  نفســه  عــن  الدفــاع 
حالــة ادعــاء اخلطــأ يف حقــه أو حماولــة فصلــه 
مــن العمــل ، وذلــك حبضــور منــدوب األجــراء 
األمــر  وهــذا   ، باختيــاره  النقــايب  املمثــل  أو 
مثلــى  عدالــة  لتحقيــق  قويــة  ضمانــة  يشــكل 
واحلفــاظ علــى حماكمــة عادلــة وفقــا للمعايــر 
الدوليــة ،كمــا أن املدونــة متعــت الطفــل حبــق 



2. حقوق الطفل2. حقوق الطفل

الفئات 
املعنية 
باحلقوق

القيم 
التعليقات العامة للهيئات التعاقدية نصوص االتفاقيات الدوليةواملفاهيم

حتليل النصوص الوطنية من منظور نصوص التشريعات الوطنيةوتفسريات منظمة العمل الدولية
املعايري الدولية

توصيات ومالحظات بشأن 
إدماج االتفاقيات الدولية يف 

التطبيق القضائي

187 حقوق اإلنسان يف جمال الشغل وتطبيقاتها يف القضاء الوطني  حقوق اإلنسان يف جمال الشغل وتطبيقاتها يف القضاء الوطني  186

والشــهود  الضحايــا  األطفــال  لفائــدة  خاصــة 
واجلنائيــة  املدنيــة  القانونيــة  اإلجــراءات  يف 
ينبغــي  ذلــك،  علــى  وعــالوة  الســواء.  علــى 
بشــأن  التوجيهيــة  املبــادئ  الــدول  تنفــذ  أن 
العدالــة يف األمــور املتعلقــة باألطفــال ضحايــا 
اجلرميــة والشــهود عليهــا. وجيــب احــرام الســرية 
واخلصوصيــة ومواصلــة إطــالع األطفــال علــى 
التقــدم احملــرز يف مجيــع مراحــل التقاضــي مــع 
إيــالء االعتبــار الواجــب لنضــج الطفــل وأيــة 
صعوبــات قــد تعرضــه يف الــكالم أو اللغــة أو 

التواصــل. 
- وينــص الروتوكــول االختيــاري امللحــق باتفاقيــة 
حقــوق الطفــل بشــأن بيــع األطفــال واســتغالل 
األطفــال يف البغــاء ويف املــواد اإلباحيــة علــى 
أن تســن الــدول تشــريعات جنائيــة تطبّــق أيضــاً 
علــى الكيانــات القانونيــة، مبــا فيهــا املؤسســات 
التجاريــة. وينبغــي أن تنظــر الــدول يف اعتمــاد 
املســؤولية القانونيــة اجلنائيــة - أو أي شــكل 
آخــر مــن أشــكال املســؤولية القانونيــة يكــون لــه 
نفــس األثــر الــرادع - فيمــا يتعلــق بالكيانــات 
القانونيــة، مبــا فيهــا املؤسســات التجاريــة، يف 
الطفــل،  حلقــوق  اخلطــر  االنتهــاك  حــاالت 
مــن قبيــل العمــل القســري. وينبغــي أن تكــون 
هــذه  يف  بالنظــر  خمتصــة  الوطنيــة  احملاكــم 
االنتهــاكات اخلطــرة وفقــاً لقواعــد اختصــاص 

مقبولــة.
الــدول كل مــا يف وســعها  تبــذل  - وينبغــي أن 
حقــوق  آليــات  إىل  اللجــوء  إمكانيــة  لتيســر 
فيهــا  مبــا  واإلقليميــة،  الدوليــة  اإلنســان 
الروتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل 

-.............. ؛
-.............؛

-..............؛
-............ ؛

مراكــز  يف  بقــرار  املوضوعــون  األحــداث   -
اإلصــالح والتهذيــب والذيــن يتابعــون تكوينــا 

مهنيــا.«
المادة 8:

القانــون  هــذا  أحــكام  مــن  أيضــا  »يســتفيد 
واملقيمــون  والداخليــون  اخلارجيــون  الطلبــة 
وتالميــذ  املوظفــن  غــر  االستشــفائية  باملراكــز 
أو  التأهيــل  ومراكــز  التقــي  التعليــم  مؤسســات 
التكويــن املهــي، العموميــة أو اخلصوصيــة، وكــذا 
مــن  أو  املهــي  التــدرج  برامــج  مــن  املســتفيدون 
تدريــب مــن أجــل اإلدمــاج املهــي، وذلــك فيمــا 
خيص احلوادث الواقعة بســبب األشــغال العملية 

الــي يقــوم هبــا هــؤالء أو مبناســبة القيــام هبــا.
وال تطبــق أحــكام الفقــرة األوىل علــى احلــوادث 
الواقعــة لتالميــذ املؤسســات أو املراكــز املذكــورة 
أعــاله أثنــاء تلقينهــم الــدروس النظريــة الــي ال 
حتتــوي علــى أعمــال يدويــة ودروس التعليــم العــام 
الذهــاب  أثنــاء مســافة  الواقعــة  احلــوادث  وكــذا 

واإليــاب«.
المادة 345:

»حيــدد األجــر حبريــة، باتفــاق الطرفــن مباشــرة، 
أو مبقتضــى اتفاقيــة شــغل مجاعيــة، مــع مراعــاة 
األحكام القانونية املتعلقة باحلد األدىن القانوين 

لألجــر«.

االنضمــام للنقابــات حبريــة واختبــار، كمــا أهنــا 
كفلــت لــه حقوقــا أفضــل ممــا يتمتــع بــه األجــر 
العــادي ، ومتعتــه بامتيــازات أفضــل ذلــك مــن 
خــالل املــادة 231 الــي خولــت لــه احلــق يف 
االســتفادة مــن تعويــض عــن العطلــة الســنوية 
يــوازي يومــان مــن أيــام الشــغل الفعلــي عــن كل 

شــهر مــن الشــغل«.
عــن  تعويــض  العــادي  لألجــر  أن  حــن  يف 
فقــط  ونصــف  يــوم  يقابــل  الســنوية  العطلــة 
املــادة  يف  جــاء  عمــل، كمــا  شــهر  عــن كل 
تقــل  الذيــن  األجــراء  »...يســتحق   :  253
أعمارهــم عــن مثــاين عشــرة ســنة، تعويضــا عــن 
عــدم التمتــع بالعطلــة الســنوية املــؤدى عنهــا، 
يســاوي أجــر يومــن عــن كل فــرة مــن ســتة 
وعشــرين يومــا مــن الشــغل الفعلــي، متصلــة أو 

متصلــة«. غــر 
مشــول  يف  أكثــر  الدوليــة  املعايــر  وتتجلــى 
الذيــن  أو  املتمدرســن  التالميــذ  األطفــال 
األحــداث  وحــي  مهنيــا  تكوينــا  يتابعــون 
اجلاحنــن ، بتغطيــة قانونيــة وذلــك باالســتفادة 
من التعويضات املستحقة ، وذلك فيما خيص 
احلوادث الواقعة بســبب األشــغال العملية الي 
يقــوم هبــا هــؤالء أو مبناســبة القيــام هبــا. املادتــان 

7 و8 مــن قانــون حــوادث الشــغل
ومــن مث فــإن رقابــة  القضــاء علــى حقــوق الطفــل 
أعــاله  املبينــة  النصــوص  خــالل  مــن  واضحــة 
وغرها ، مما يتحقق معه عدالة مثالية من شأهنا 
محاية الطفل األجر من هضم حقوقه ، وحتقيق 
الغايــة املنشــودة مــن خــالل التفســرات الــواردة 

خبصــوص العهــود واالتفاقيــات الدوليــة.
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املتعلق بإجراء تقدمي البالغات، حى يستطيع 
طفــل مبفــرده أو جمموعــة أطفــال أو ممثليهــم 
احلصــول علــى االنتصــاف مــن تقصــر الدولــة 
يف احــرام ومحايــة وإعمــال حقــوق الطفــل فيمــا 

التجاريــة. والعمليــات  باألنشــطة  يتصــل 
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة 

ــة: ــة والثقافي واالجتماعي
التعليق العام رقم 9: التطبيق احمللي للعهد:

- ينبغــي أالّ يفســر احلــق يف االنتصــاف الفعــال 
دائمــاً علــى أنــه يقتصــر علــى ســبل االنتصــاف 
القضائيــة. فكثــراً مــا تكــون ســبل االنتصــاف 
اإلداريــة كافيــة حبــد ذاهتــا، ومــن املشــروع أن 
يتوقع من يعيش داخل نطاق الوالية القضائية 
لدولــة طــرف، اســتناداً إىل مبــدأ حســن النيــة، 
أن تأخــذ كافــة الســلطات اإلداريــة يف االعتبــار 
مقتضيــات العهــد لــدى اختــاذ قراراهتــا. وينبغــي 
االنتصــاف  ســبل  مــن  ســبيل  يكــون كل  أن 
اإلداريــة هــذه متيســراً ومعقــول التكلفــة ومتوفــراً 
أنــه كثــراً  وفعــااًل. كمــا  املناســب  الوقــت  يف 
الطعــن  يف  املطلــق  باحلــق  التمتــع  يكــون  مــا 
قضائيــا يف اإلجــراءات اإلداريــة مــن هــذا النــوع 
أمــراً مناســبا يف هــذا املضمــار. وباملثــل، هنــاك 
املتعلقــة  تلــك  قبيــل  مــن  االلتزامــات  بعــض 
بــأي  تقتصــر  ال  )ولكنهــا،  التمييــز،  بعــدم 
النــص  حيــث  عليهــا(  األحــوال  مــن  حــال 
االنتصــاف  ســبل  أشــكال  مــن  شــكل  علــى 
يبــدو  فيمــا  ضــروري  فيمــا خيصهــا  القضائيــة 
لالمتثــال ملقتضيــات العهــد. وبعبــارة أخــرى، 
يعتــر االنتصــاف أمــام القضــاء ضروريــاً كلمــا 
اســتحال إعمــال حــق مــن احلقــوق املشــمولة 

املادة 356:
القانــوين  األدىن  احلــد  يقــل  أن  ميكــن  »ال   -
وغــر  الفالحيــة  النشــاطات  يف  لألجــر، 
بنــص  حتــدد  الــي  املبالــغ  عــن  الفالحيــة، 
املهنيــة  املنظمــات  استشــارة  بعــد  تنظيمــي، 
لألجــراء  النقابيــة  واملنظمــات  للمشــغلن 

متثيــال«. األكثــر 
المادة 231:

»يســتحق كل أجــر، قضــى ســتة أشــهر متصلــة 
نفــس  لــدى  أو  املقاولــة  نفــس  الشــغل يف  مــن 
حتــدد  عنهــا،  مــؤدى  ســنوية  عطلــة  املشــغل، 
مدهتــا علــى النحــو أدنــاه، مــا مل يتضمــن عقــد 
الشــغل، أو اتفاقيــة الشــغل اجلماعيــة، أو النظــام 
الداخلــي، أو العــرف، مقتضيــات أكثــر فائــدة:

- يــوم ونصــف يــوم مــن أيــام الشــغل الفعلــي عــن 
كل شــهر من الشــغل؛

- يومــان مــن أيــام الشــغل الفعلــي عــن كل شــهر 
مــن الشــغل، فيمــا يتعلــق باألجــراء الذيــن ال 

يتجــاوز ســنهم الثامنــة عشــرة«.
المادة 232:

املــؤدى  الســنوية  العطلــة  مــدة  إىل  »يضــاف، 
عنها، يوم ونصف يوم من أيام الشغل الفعلي، 
عــن كل فــرة شــغل كاملــة، مدهتــا مخــس ســنوات 
متصلــة أو غــر متصلــة، علــى أال تــؤدي هــذه 
اإلضافــة إىل رفــع جممــوع مــدة العطلــة إىل أزيــد 

مــن ثالثــن يومــا مــن أيــام الشــغل الفعلــي«.
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بالعهــد إعمــااًل كامــاًل دون أن تقــوم الســلطة 
القضائيــة بــدور مــا يف ذلــك.

- يعتــر مــن البديهــي عــادة أن الســبل القضائيــة 
للتظلــم مــن االنتهــاكات ضروريــة فيمــا خيــص 
احلقــوق املدنيــة والسياســية. ويفــرض عكــس 
فيمــا  لألســف،  األحيــان،  معظــم  يف  ذلــك 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  احلقــوق  خيــص 
طبيعــة  تُــرّره  ال  التناقــض  وهــذا  والثقافيــة. 
احلقــوق وال أحــكام العهــد ذات الصلــة. وقــد 
ســبق للجنــة أن أوضحــت أهنــا تعتــر الكثــر 
مــن أحــكام العهــد واجبــة التنفيــذ فــورا. وهكــذا 
فقد ســاقت يف التعليق العام رقم 3)1990( 
مثــااًل هــو املــادة 3، والفقــرة )أ(‘1‘ مــن املــادة 
 ،10 املــادة  مــن   3 والفقــرة   ،8 واملــادة   ،7
والفقــرة 2)أ( مــن املــادة 13، والفقــرة 3 مــن 
املــادة 13، والفقــرة 4 مــن املــادة 13، والفقــرة 
3 مــن املــادة 15. ومــن األمهيــة مبــكان هنــا 
التمييــز بــن أهليــة التقاضــي )أي املســائل الــي 
مــن املناســب أن تبــت فيهــا احملاكــم( والقواعــد 
النافــذة تلقائيــاً )الــي ميكــن أن تنفذهــا احملاكــم 
دون الدخــول يف املزيــد مــن التفاصيــل(. ولئــن 
لــكل  العــام  النهــج  مراعــاة  الــالزم  مــن  كان 
نظام قانوين، فإنه ال يوجد يف العهد أي حق 
ال ميكــن اعتبــاره، يف األغلبيــة العظمــى للنظــم، 
حقــاً ينطــوي علــى األقــل علــى بعــض األبعــاد 
احملاكــم.  فيهــا  تنظــر  أن  ميكــن  الــي  اهلامــة 
املســائل  يف  البــت  أمــر  تــرك  أحيانــا  ويقــرح 
السياســية  للســلطات  املــوارد  بتوزيــع  املتعلقــة 
احــرام  وينبغــي  للمحاكــم.  تركــه  مــن  بــدال 
املختلفــة  الفــروع  مــن  فــرع  اختصاصــات كل 
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للحكومة، إال أن من املناسب االعراف بأن 
بالفعــل يف جمموعــة  تشــارك  عــادة،  احملاكــم، 
آثــار  الــي ترتــب عليهــا  املســائل  مــن  كبــرة 
هامــة فيمــا خيــص املــوارد، واعتمــاد تصنيــف 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  للحقــوق  صــارم 
والثقافيــة يضعهــا، حبكــم تعريفهــا، خــارج دائــرة 
تعســفياً  بالتــايل  ســيكون  احملاكــم  اختصــاص 
جمموعــي  قابليــة  عــدم  مبــدأ  مــع  ومتعارضــاً 
ومــن  وترابطهمــا.  للتجزئــة  اإلنســان  حقــوق 
شــأن ذلــك أن حيــد بصــورة كبــرة كذلــك مــن 
أضعــف  حقــوق  محايــة  علــى  احملاكــم  قــدرة 

الفئــات وأكثرهــا حرمانــا يف اجملتمــع أيضــاً.
التعليق العام رقم 18 حول احلق يف العمل:

مــن  جمموعــة  أو  فــرد  لــكل  تتــاح  أن  جيــب   -
ضحايــا انتهــاكات احلــق يف العمــل إمكانيــة 
ســبل  إىل  الوطــي  الصعيــد  علــى  اللجــوء 
قضائيــة  غــر  أو  قضائيــة  فعالــة  انتصــاف 
الــي  الدوليــة  الصكــوك  وإدمــاج  مالئمــة. 
تعــرف باحلــق يف العمــل يف النظــام القانــوين 
احمللــي، أو االعــراف بســرياهنا املباشــر، يعــزز 
بشــكل  وفعاليتهــا  االنتصــاف  تدابــر  نطــاق 
علــى  األطــراف  الــدول  وتشــجَّع  ملمــوس، 
أن تفعــل ذلــك يف مجيــع األحــوال. وســتكون 
احملاكــم قــد خوِّلــت، نتيجــة ذلــك، البــت يف 
يف  للحــق  األساســي  املضمــون  انتهــاكات 
العمــل بالتمســك مباشــرة بااللتزامــات املتعهــد 

العهــد. مبوجــب  هبــا 
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العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة األمن والسلم2.الطفل
واالجتماعيــة والثقافيــة:

التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:
التعليــق العــام رقــم 23  بشــأن احلــق يف التمتــع 

بشــروط عادلــة ومرضيــة للعمــل:
- يتمتــع مجيــع العمــال يف احلــق يف أجــر عــادل. 
ومفهــوم األجــر العــادل ليــس ثابتــا نظــرا ألنــه 
يعتمــد علــى جمموعــة مــن املعايــر املوضوعيــة 
العامــل،  كمســؤوليات  احلصريــة،  وغــر 
ألداء  الالزمــة  والتعليــم  الكفــاءة  ومســتوى 
العمــل، و تأثــر العمــل علــى صحــة وســالمة 
العامــل، والصعوبــات احملــددة املتصلــة بالعمــل 
والعائليــة  الشــخصية  احليــاة  علــى  وتأثرهــا 

للعامــل.
األجــور  مجيــع  العمــال  يتلقــى  أن  وينبغــي   -
عقــود  إهنــاء  علــى  قانونــا  املســتحقة  والفوائــد 
الشــغل أو يف حالــة إفــالس أو تصفيــة قضائيــة 

العمــل.  صاحــب  مــن 
وحتديــد  الفــراغ،  وأوقــات  الراحــة  أن  - كمــا 
الدوريــة  اإلجــازات  العمــل وكذلــك  ســاعات 
املدفوعــة األجــر، تســاعد العاملــن مــن احلفــاظ 
علــى التــوازن املناســب بــن املســؤوليات املهنيــة 
واألســرية والشــخصية وجتنــب التوتــر واحلــوادث 

واملــرض.
هــو  املهنيــة  واألمــراض  احلــوادث  منــع  إن   -
اجلانــب األساســي مــن احلــق املتعلقــة بشــروط 
عادلــة ومرضيــة للعمــل ومــن احلقــوق الوثيقــة 
باحلقــوق  اخلــاص  الــدويل  العهــد  يف  الــواردة 

العمــل  منظمــة  13:اتفاقيــة  رقــم  االتفاقيــة 
األبيــض  الرصــاص  اســتخدام  بشــأن  الدوليــة 

:1921 الطــالء(،  )فــي 
املــادة 3: » حيظــر اســتخدام األحــداث الذكــور 
ومجيــع  عشــرة  الثامنــة  عــن  ســنهم  تقــل  الذيــن 
الــي  الصناعــي  الطــالء  أعمــال  يف  النســاء 
تتطلــب اســتعمال الرصــاص األبيــض أو كريتــات 
الرصــاص أو أي منتجــات أخــرى حتتــوي علــى 

األصبــاغ«. هــذه 
اتفاقية حقوق الطفل:

المادة 6:
1. تعــرف الــدول األطــراف بــأن لــكل طفــل حقــاً 

اصيــاًل يف احليــاة.
2. تكفــل الــدول األطــراف إىل أقصــى حــد ممكــن 

بقــاء الطفــل ومنــوه.
المادة 32:

يف  الطفــل  حبــق  األطــراف  الــدول  1«.تعــرف 
محايتــه مــن االســتغالل االقتصــادي ومــن أداء 
أي عمــل يرجــح أن يكــون خطــرا أو أن ميثــل 
ضــارا  يكــون  أن  أو  الطفــل،  لتعليــم  إعاقــة 
بصحــة الطفــل أو بنمــوه البــدين، أو العقلــي، 

االجتماعــي. أو  املعنــوي،  أو  الروحــي،  أو 
البروتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل 
المنازعــات  فــي  األطفــال  اشــتراك  بشــأن 

لمســلحة ا
المادة 1:

»تتخــذ الــدول األطــراف مجيــع التدابــر املمكنــة 

مدونة الشغل:
بصفــة  املشــغل،  علــى  »جيــب   :24 املــادة   -
عامــة، أن يتخــذ مجيــع التدابــر الالزمــة حلمايــة 
لــدى  وكرامتهــم،  وصحتهــم،  األجــراء  ســالمة 
قيامهــم باألشــغال الــي ينجزوهنــا حتــت إمرتــه، 
الســلوك  حســن  مراعــاة  علــى  يســهر  وأن 
اآلداب  اســتتباب  احلميــدة، وعلــى  واألخــالق 

املقاولــة«. داخــل  العامــة 
المادة 144:

»حيق للعون املكلف بتفتيش الشغل، أن يطلب 
يف أي وقــت، عــرض مجيــع األجــراء األحــداث 
ســنة،  عشــرة  مثانيــة  عــن  ســنهم  تقــل  الذيــن 
ومجيــع األجــراء املعاقــن، علــى طبيــب مبستشــفى 
تابــع للــوزارة املكلفــة بالصحــة العموميــة، قصــد 
التحقــق مــن أن الشــغل الــذي يعهــد بــه إليهــم، 
ال يفــوق طاقتهــم، أو ال يتناســب مــع إعاقتهــم.

وحيــق للعــون املكلــف بتفتيــش الشــغل، أن يأمــر 
بإعفــاء األحــداث واألجــراء املعاقــن مــن الشــغل 
دون إخطــار، إذا أبــدى الطبيــب رأيــا مطابقــا 
لرأيــه، وأجــري عليهــم فحــص مضــاد بطلــب مــن 

ذويهــم«.
المادة 145:

»مينــع تشــغيل أي حــدث، دون الثامنــة عشــرة، 
ممثال، أو مشخصا يف العروض العمومية املقدمة 
مــن قبــل املقــاوالت الــي حتــدد الئحتهــا بنــص 
تنظيمــي ، دون إذن مكتــوب يســلمه مســبقا 
العــون املكلــف بتفتيــش الشــغل، خبصــوص كل 
حــدث علــى حــدة، وذلــك بعــد استشــارة ويل 

أمــره.

إن احلريــة يف اختيــار العمــل، بالنســبة للطفــل 
القانونيــة  الشــروط  فيــه  تتوفــر  الــذي  العامــل 
للعمــل، أمــر يكفلــه القانــون، فــإذا كان مــن 
املســلم بــه، ومتاشــيا مــع االتفاقيــات الدوليــة، 
يناســب  شــغل  يف  احلــق  شــخص  لــكل  أن 
حالتــه الصحيــة ومؤهالتــه ومهاراتــه ، فإنــه مــن 
بــاب أوىل أن يضمــن املشــرع للطفــل العامــل 
احلــق يف اختيــار عملــه بــكل حريــة ويف جممــوع 

الــراب الوطــي ؛
وليــس يف املغــرب أي قيــد أو أســاس إلرغــام 
النــاس علــى العمــل ، وإذا مارغبــوا يف العمــل 
فإهنم أحرار يف اختيار العمل الذي يناسبهم.

فــإذا كانــت االتفاقيــات  الدوليــة توصــي بــأن 
كل شــخص مــن حقــه أن تتــاح لــه إمكانيــة 

كســب رزقــه بعمــل خيتــاره أو يقبلــه حبريــة.
وضعــه  يف  املغــريب  املشــرع  اســتجاب  وقــد 
للنصــوص الوطنيــة إىل النهــج املطلــوب، وأقــر 
والتوافــق  العمــل    اختيــار  يف  احلريــة  مببــدأ 
علــى األجــر ومــكان العمــل وتوقيتــه ،إال أنــه 
يف  أساســا  تصــب  بقيــود  احلريــة  تلــك  قيــد 
مصلحــة الطفــل العامــل ، ســواء مــن حيــث 
حتديــد ســن العمــل مــا بــن 15 و18 ســنة 
العمــل  منــع  خــالل  مــن  العمــل  توقيــت  أو 
ليــال يف احلــاالت الــي يقررهــا القانــون، كمــا 
أنــه قــرر حريــة االخنــراط يف النقابــات، ذلــك  
أن القانــون يســمح للقاصريــن الذيــن تتجــاوز 
ســنهم 16 ســنة باالخنــراط يف النقابــة، مــا مل 
أوصياؤهــم  أو  أمهاهتــم  أو  آباؤهــم  يتعــرض 
االخنــراط  حريــة  إذن  فالقاعــدة  ذلــك،  علــى 

تطبيق قضائي:
كــرس العمــل القضائــي املغــريب احلريــة 
لــكل  وتصــدى   ، واالنتمــاء  النقابيــة 
حماولــة للمســاس هبــذا احلــق األساســي 
ومــن   ، الراشــد  أو  الطفــل  لألجــر 
يف  جــاء  فقــد  ذلــك  علــى  األمثلــة 
حكــم صــادر عــن الغرفــة االجتماعيــة 
بتاريــخ  بالقنيطــرة  االبتدائيــة  باحملكمــة 
رقــم  امللــف  يف   2012/12/19
أنكــر  حيــث   «  :  2012/12/19
املدعــي ارتكابــه أي خطــأ جســيم عنــد 
ومتســك  إليــه  املنســوب  الفعــل  عــرض 
بســبب  مت  العمــل  مــن  فصلــه  بــأن 
ملنصــب  وترشــحه  النقــايب  انتمائــه 
منــدوب أجــراء، وأن مشــغلته خرقــت 
املــواد 457 و458 مــن مدونــة الشــغل 
النتخــاب  املرشــحن  بفصــل  املتعلقــة 

األجــراء«. منــدويب 
وحيــث إن املشــرع أفــرد محايــة خاصــة 
النقــايب  وللممثــل  األجــراء  ملنــدوب 
بدليــل أن املــادة 9 مــن مدونــة الشــغل 
منعــت املــس باحلريــة النقابيــة كمــا قــرر 
أنــه  املــادة 36 مــن نفــس املدونــة  ت 
أو ممارســة  النقــايب  لالنتمــاء  ال ميكــن 
التمثيــل النقــايب مطلقــا أن يكــون مــررا 
للفصل وأن هذه احلماية لصيقة بصفة 
منــدوب األجــراء تبــدأ بوضــع اللوائــح 
االنتخابيــة داخــل املؤسســة وال تســقط 
إال بعد انتهاء مهمته مبرور ســتة أشــهر 

متــم تاريــخ انتهــاء  االنتــداب ؛
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االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، وال ســيما 
مــن  بأعلــى مســتوى ممكــن  التمتــع  احلــق يف 
للــدول  وينبغــي  والعقليــة.  البدنيــة  الصحــة 
للوقايــة  وطنيــة  سياســة  تعتمــد  أن  األطــراف 
املرتبطــة  الصحيــة  واإلصابــات  احلــوادث  مــن 
بيئــة  املخاطــر يف  تقليــل  طريــق  عــن  بالعمــل 
العمــل، وضمــان مشــاركة واســعة يف صياغتهــا 
العمــال  ســيما  وال  ومراجعتهــا،  وتنفيذهــا 
هلــم. املمثلــة  واملنظمــات  العمــل  وأصحــاب 

- وينبغي أن تشمل السياسة الوطنية مجيع فروع 
النشــاط االقتصــادي مبــا يف ذلــك القطاعــات 
الرمسيــة وغــر الرمسيــة ومجيــع فئــات العمــال، مبن 
فيهــم العمــال املتدربــن. وجيــب أن تأخــذ بعــن 
وصحــة  لســالمة  احملــددة  املخاطــر  االعتبــار 
وكذلــك  احلمــل،  حالــة  يف  اإلنــاث  العمــال 
مــن  العمــال ذوي اإلعاقــة، دون أي شــكل 
أشــكال التمييــز ضــد هــؤالء العمــال. وينبغــي
العمــال قادريــن علــى مراقبــة ظــروف  أن يكــون 

االنتقــام. مــن  العمــل دون خــوف 
- وينبغــي أن تعــاجل السياســة الوطنيــة علــى األقــل 
اجملــاالت التاليــة: تصميــم واختبــار واختيــار، 
واســتبدال وتركيب وترتيب واســتخدام وصيانة 
العمــل،  )أماكــن  للعمــل  املاديــة  العناصــر 
واآلالت  واألدوات،  وأســاليبه،  العمــل  بيئــة 
واملــواد  الكيميائيــة  املــواد  واملعــدات، وكذلــك 

والبيولوجيــة(. الفيزيائيــة 
- وينبغــي أن تتضمــن السياســة الوطنيــة أحــكام 
لرصــد وإنفــاذ إجــراء حتقيقــات فعالــة، وتقــرر 
العقوبــات املناســبة يف حالــة االنتهــاكات مبــا 

قواهتــا  أفــراد  اشــراك  عــدم  لضمــان  عمليــاً 
املســلحة الذيــن مل يبلغــوا الثامنــة عشــرة مــن 
مباشــراً يف األعمــال احلربيــة«. اشــراكاً  العمــر 

حيــق هلــذا العــون أن يســحب، إمــا مــن تلقــاء 
مؤهــل  شــخص  مــن كل  بطلــب  وإمــا  نفســه، 
هلــذا الغــرض، اإلذن الــذي ســبق لــه أن ســلمه 

الشــأن«. هــذا  يف 
المادة 146:

»مينــع القيــام بــكل إشــهار اســتغاليل، يهــدف 
الفنيــة،  املهــن  لتعاطــي  األحــداث  جلــب  إىل 

املربــح«. طابعهــا  ويــرز 
المادة 147:

أحداثــا  يكلــف  أن  شــخص  أي  علــى  »مينــع 
دون الثامنة عشــرة ســنة بأداء ألعاب خطرة، أو 
القيام حبركات هبلوانية، أو التوائية، أو أن يعهد 
إليهــم بأشــغال تشــكل خطــرا علــى حياهتــم، أو 

صحتهــم، أو أخالقهــم.
ومينــع أيضــا علــى أي شــخص، إذا كان حيــرف 
مهنــة هبلــوان، أو ألعبــان، أو عــارض حيوانــات، 
أو مديــر ســرك أو ملهــى متنقــل، أن يشــغل يف 

عروضــه أحداثــا دون السادســة عشــرة«.
المادة 149:

أو  الشــغل،  بتفتيــش  املكلــف  العــون  »يطلــب 
خمالفــة  حالــة  يف  احملليــة،  اإلداريــة  الســلطات 
مــن  أعــاله،   148 إىل   145 املــواد  أحــكام 
إقامــة  ملنــع  التدخــل  العموميــة،  القــوة  مأمــوري 
العــرض، وحتــاط النيابــة العامــة علمــا بذلــك«.

المادة 172:
السادســة  »مينــع تشــغيل األحــداث دون ســن 
عشــرة يف أي شــغل ليلــي مــع مراعــاة أحــكام 
شــغال  ويعتــر  أدنــاه.  و176   175 املادتــن 
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يف ذلــك حــق تعليــق عمــل املؤسســات غــر 
اآلمنــة. وجيــب أن يكــون  مــن حــق العمــال 
يف  مــرض  أو  مهــي  حــادث  مــن  املتضرريــن 
االنتصــاف، مبــا يف ذلــك الوصــول إىل آليــات 
وتســوية  احملاكــم،  مثــل  املناســبة،  التظلــم 
ينبغــي  اخلصــوص،  وجــه  وعلــى  اخلالفــات. 
للــدول األطــراف أن تضمــن أن العمــال الذيــن 
يعانــون مــن وقــوع حــادث أو مــرض، وعنــد 
تعويضــات  تلقــى  مــن  عائالهتــم،  االقتضــاء، 
العــالج،  تكاليــف  ذلــك  يف  مبــا  كافيــة، 
وفقــدان األربــاح والتكاليــف األخــرى، وكذلــك 

التأهيــل إعــادة  إىل خدمــات  الوصــول 
* تفسيرات منظمة العمل الدولية:

مجال مكافحة عمل األطفال:
فئــات  بتقســيم  الدوليــة  العمــل  منظمــة  قامــت 
عمــل األطفــال إىل ثــالث أنــواع، وهــي: األطفــال 
النشــطون اقتصاديــا، وعمــل األطفــال، واألطفــال 
العاملــون يف األعمــال اخلطــرة. ويف مــا يلــي شــرح 

هلــذه الفئــات: 
- يشــكل »النشــاط االقتصادي« مفهوماً واســع 
النطــاق يشــمل األنشــطة األكثــر إنتاجيــة الــي 
ســوق  ســواء كانــت يف  األطفــال،  هبــا  يقــوم 
غــر  أو  األجــر  أو خارجــه، مدفوعــة  العمــل 
مدفوعــة األجــر، متممــة لبضــع ســاعات فقــط 
أو  عرضــي  أســاس  علــى  الوقــت،  طيلــة  أو 
منتظــم، قانــوين أو غــر قانــوين. ُويســتثى مــن 
النشــاط االقتصــادي األعمــال الــي يقــوم هبــا 
األطفــال داخــل منازهلــم أو يف إطــار املدرســة. 
ولكــي يعتــر الطفــل نشــطاً اقتصاديــاً، ال بــد 

ليليــا يف النشــاطات غــر الفالحيــة، كل شــغل 
يؤدى فيما بن الســاعة التاســعة ليال والسادســة 
النشــاطات  يف  ليليــا  شــغال  ويعتــر  صباحــا. 
الفالحيــة، كل شــغل يــؤدى فيمــا بــن الســاعة 
الثامنــة ليــال واخلامســة صباحــا، وجيــب أن تتــاح 
للنســاء ولألحــداث، فــرة راحــة بــن كل يومــن 
مــن الشــغل الليلــي، ال تقــل عــن إحــدى عشــرة 
ســاعة متواليــة، تشــمل لزومــا فــرة الشــغل الليليــة 

كمــا هــي حمــددة يف املــادة 172 أعــاله.
املــدة إىل عشــر  أنــه ميكــن ختفيــض هــذه  غــر 
ســاعات يف املؤسســات املشــار إليهــا يف املــادة 

أعــاله.  173
المادة 179:

الثامنــة عشــرة،  »مينــع تشــغيل األحــداث دون 
ويف  املقالــع،  يف  املعاقــن،  واألجــراء  والنســاء، 
األشغال اجلوفية الي تؤدى يف أغوار املناجم«.

المادة 180:
»مينــع تشــغيل األحــداث دون الثامنــة عشــرة يف 
أشــغال قــد تعيــق منوهــم، أو تســاهم يف تفاقــم 
إعاقتهــم إذا كانــوا معاقــن، ســواء كانــت هــذه 
األشــغال علــى ســطح األرض أو يف جوفهــا«.

المادة 181:
الثامنــة عشــرة،  »مينــع تشــغيل األحــداث دون 
الــي  األشــغال  يف  املعاقــن  واألجــراء  والنســاء 
تشــكل خماطــر بالغــة عليهــم، أو تفــوق طاقتهــم، 
أو قــد يرتــب عنهــا مــا قــد خيــل بــاآلداب العامــة. 
حتــدد الئحــة هــذه األشــغال بنــص تنظيمــي«. 
أن  املشــغل،  علــى  »جيــب   :281 املــادة   -
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مــن أن يكــون قــد عمــل علــى األقــل ســاعة 
مرجعيــة  فــرة  أيــام  مــن  يــوم  أي  يف  واحــدة 
متتــد علــى ســبعة أيــام. وجتــدر اإلشــارة إىل أن 
مصطلــح:  »األطفــال النشــطون اقتصاديــًا«، 
هــو مصطلــح مســتخدم ألغــراض اإلحصــاء 

أكثــر منــه ألغــراض قانونيــة.
أضيــق  مفهومــاً  األطفــال«  »عمــل  ويشــكل   -
النشــطن  األطفــال  مفهــوم«  مــن  نطاقــاً 
الذيــن  األطفــال  ويســتثي كافــة  اقتصاديــا«، 
والذيــن  جتــاوزوه  أو  عامــاً   12 ســن  بلغــوا 
يعملــون بضــع ســاعات فقــط يف األســبوع يف 
أشــغال خفيفــة جمــازة، وأولئــك البالغــن 15 
عامــاً أو أكثــر، والذيــن يشــغلون أعمــااًل غــر 
مفهــوم  ويرتكــز  أهنــا »خطــرة.  علــى  مصنفــة 
»عمــل األطفــال« علــى اتفاقيــة احلــد األدىن 
الصــادرة   )138( رقــم  لســنة1973  للســن 
تتضمــن  والــي  الدوليــة  العمــل  منظمــة  عــن 
أمشــل تعريــف دويل ذي حجيــة للحــد األدىن 
العمــل،  أو  االســتخدام  يف  القبــول  لســن 

اقتصــادي«. »نشــاط  علــى  ينطــوي 
- ويعرف »العمل اخلطر الذي يؤديه األطفال« 
بأنــه أي نشــاط أو عمــل ينطــوي، مــن حيــث 
طبيعتــه أو نوعــه علــى آثــار ســلبية علــى ســالمة 
العقليــة(  أو  وصحتهم)اجلســدية  األطفــال 
ومنوهــم النفســي، أو يــؤدي إليهــا. وقــد ينجــم 
اخلطــر عــن عــبء العمــل املفــرط، والشــروط 
مــن  العمــل  أو كثافــة  و/  للعمــل،  اجلســدية 
العمــل حــى حــن  ســاعات  أو  مــدة  حيــث 
غــر  بأنــه  معروفــاً  العمــل  أو  النشــاط  يكــون 

خطــر.  

يســهر علــى نظافــة أماكــن الشــغل، وأن حيــرص 
علــى أن تتوفــر فيهــا شــروط الوقايــة الصحيــة، 

علــى للحفــاظ  الالزمــة  الســالمة  ومتطلبــات 
صحــة األجــراء، وخاصــة فيمــا يتعلــق بأجهــزة 
الوقاية من احلرائق، واإلنارة، والتدفئة، والتهوية، 
والتخفيــض مــن الضجيــج، واســتعمال املــراوح، 
واملاء الشروب، وآبار املراحيض، وتصريف مياه 
الفضــالت، وميــاه الغســل، واألتربــة، واألخبــرة، 
ومســتودعات مالبــس األجــراء، ومغتســالهتم، 
يضمــن  أن  املشــغل،  علــى  وجيــب  ومراقدهــم. 
تزويــد األوراش باملــاء الشــروب بكيفيــة عاديــة، 
وأن يوفــر فيهــا لألجــراء مســاكن نظيفــة، وظروفــا 

صحيــة مالئمــة«.
القانــون المتعلــق بإحــداث وتنظيــم الخدمــة 

العســكرية:
المادة 4: 

»حتدد سن التجنيد يف 18 سنة«.
الشــغل  شــروط  بتحديــد  المتعلــق  القانــون 
والعمــال  بالعامــالت  المتعلقــة  والتشــغيل 

لمنزلييــن: ا
المادة 6: 

»حيــدد احلــد األدىن لســن تشــغيل األشــخاص 
بصفتهــم عامــالت أو عمــال منزليــن يف 18 
ســنة. غــر أنــه ميكــن خــالل فــرة انتقاليــة مدهتــا 
مخــس ســنوات تبتــدئ مــن تاريــخ دخــول هــذا 
األشــخاص  تشــغيل  التنفيــذ،  حيــز  القانــون 
الذيــن تــراوح أعمارهــم مــا بــن 16 و 18 ســنة 
بصفتهــم عامــالت أو عمــاال منزليــن، شــريطة 
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غــر  األطفــال  )معاملــة   6 رقــم  العــام  التعليــق 
املصحوبــن واملنفصلــن عــن ذويهــم خــارج بلدهــم 

املنشــأ(:
- ملــا كان جتنيــد القصَّــر ومشــاركتهم يف أعمــال 
يُعــرِّض  خطــر كبــر  علــى  ينطويــان  القتــال 
الطفــل إىل ضــرر ال ميكــن جــره فيمــا يتعلــق 
حقــه  فيهــا  مبــا  األساســية،  اإلنســان  حبقــوق 
يف احليــاة، فــإن التزامــات الــدول الناشــئة عــن 
باالقــران  مقــروءة  االتفاقيــة،  مــن  املــادة 38 
مــع املادتــن 3 و4 مــن الروتوكــول االختيــاري 
باشــراك  املتعلــق  الطفــل  حقــوق  التفاقيــة 
تســتتبع  املســلحة،  النزاعــات  يف  األطفــال 
وينبغــي  الدولــة،  إقليــم  حــدود  تتجــاوز  آثــاراً 
بــأي  للــدول أن متتنــع عــن إعــادة أي طفــل 
شــكل مــن األشــكال إىل حــدود دولــة حيــث 
يكــون القاصــر ُمعرضــاً خلطــر حقيقــي بــأن يقــع 
ضحية للتجنيد أو املشــاركة، على حنو مباشــر 

أو غــر مباشــر، يف أعمــال القتــال.

أو يكونــوا حاصلــن مــن أوليــاء أمورهــم علــى 
إمضائــه،  علــى صحــة  مصــادق  مكتــوب  إذن 
قصــد توقيــع عقــد الشــغل املتعلــق هبــم. تعــرض 
العامــالت والعمــال املنزليــون املراوحــة أعمارهــم 
مــا بــن 16 و 18 ســنة وجوبــا علــى فحــص 
طــي كل ســتة أشــهر علــى نفقــة املشــغل. ومينــع 
تشغيل العامالت والعمال املنزلين املشار إليهم 
تشــغيلهم  مينــع  ليــال، كمــا  الســابقة  الفقــرة  يف 
محــل  ويف  اآلمنــة،  غــر  املرتفعــة  األماكــن  يف 
التجهيــزات  اســتعمال  ويف  الثقيلــة،  األجســام 
واألدوات واملــواد اخلطــرة، ويف كل األشــغال الــي 
تشــكل خطــرا بينــا علــى صحتهــم أو ســالمتهم 
أو ســلوكهم األخالقــي أو قــد برتــب عنهــا مــا 

قــد خيــل بــاآلداب العامــة.«
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الفصل الثالث

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقات 
يف جمال الشغل
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الفصل الثالث: حقوق األشخاص ذوي اإلعاقات يف جمال الشغل

يشــكل األشــخاص ذوو اإلعاقــات، وفقــاً للتقديــرات العامليــة، حــوايل 15 يف املائــة مــن ســكان العــامل. يقــدر عــدد البالغــن منهــم ســن العمــل 
مــا بــن 785 و975 مليونــًا12، ويعيــش معظــم األشــخاص ذوو اإلعاقــات يف البلــدان الناميــة حيــث يشــغل االقتصــاد غــر الرمســي نســبة هامــة 
مــن القــوة العاملــة. وتعــد نســبة مشــاركة األشــخاص ذوي اإلعاقــات يف القــوى العاملــة منخفضــة يف العديــد مــن البلــدان. وعندمــا يتــم تشــغيل 
األشــخاص ذوي اإلعاقــات، فإنــه غالبــا مــا يكــون ذلــك يف أعمــال متدنيــة األجــر ويف مســتويات مهنيــة متدنيــة ويف ظــل توقعــات ترقيــة مهنيــة 
ضعيفــة وظــروف عمــل رذيئــة. وكثــرا مــا يعملــون أكثــر مــن أقراهنــم يف أعمــال أويف وظائــف مؤقتــة إمكانيــات التطــور املهــي فيهــا قليلــة يف كثــر 
مــن األحيــان. وكثــراً مــا تكــون للعقبــات الــي يواجههــا األشــخاص ذوو اإلعاقــات يف هــذا الصــدد صلــة باملواقــف املســبقة أو اآلراء الســلبية أو 
القوالــب النمطيــة، مــع قلــة اهتمــام أربــاب العمــل وعامــة اجلمهــور. ممــا يقتضــي جهــودا مضاعفــة علــى الــدول األطــراف بذهلــا مــن أجــل هتيئــة بيئــة 
مناســبة ومواتيــة لتوظيفهــم وتشــغيلهم يف القطاعــن العــام واخلــاص علــى الســواء. ومبــا أن القطــاع اخلــاص يشــكل املوفــر الرئيســي لفــرص العمــل هلــذه 
الفئــة يف اقتصــاد قائــم علــى الســوق؛ فــإن جــزءا كبــرا مــن املســؤولية يقــع علــى أربــاب العمــل اخلــواص مــن أجــل إجيــاد بيئــة عمــل مناســبة للعاملــن 

مــن ذوي اإلعاقــات.
وقــد صــدرت أوىل االعرافــات الدوليــة حبــق االشــخاص ذوي اإلعاقــات يف العمــل مــن خــالل املــادة 22 مــن اإلعــالن العاملــي حلقــوق االنســان 
بشــكل واضــح، حيــث جــاء فيهــا أنــه »لــكل شــخص حــق يف العمــل، ويف حريــة اختيــار عملــه، ويف شــروط عمــل عادلــة ومرضيــة، ويف احلمايــة مــن 
البطالــة. وجلميــع األفــراد، دون أي متييــز، احلــق يف أجــر متســاو علــى العمــل املتســاوي«. مث جــاء بعــد ذلــك العهــد الــدويل للحقــوق االقتصاديــة 
واالجتماعيــة والثقافيــة ليؤكــد علــى أن »لــكل شــخص احلــق يف أن تتــاح لــه إمكانيــة كســب رزقــه بعمــل خيتــاره أو يقبلــه حبريــة، وتتعهــد الــدول 
األطــراف بتأمــن أجــر متســاو للعمــل املتســاوي دون أي متييــز«. وإذا كان العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية ال يتطــرق بشــكل مباشــر 
ملســألة احلــق يف العمــل، إال أنــه يتضمــن مقتضيــات حتظــر التمييــز علــى اختــالف أشــكاله مبــا فيــه التمييــز علــى أســاس اإلعاقــة. وقــد أصــدرت 
اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ســنة 1981 اإلعــالن اخلــاص حبقــوق املتخلفــن عقليــا الــذي أكــد علــى حــق الشــخص ذي اإلعاقــة يف العمــل 
املنتــج ومزاولــة أي مهنــة أخــرى مفيــدة إىل أقصــى مــدى تســمح بــه قدراتــه. وممــا ال شــك فيــه أن الصكــوك الدوليــة حلقــوق االنســان تطبــق علــى 
اجلميــع مبــن فيهــم األشــخاص ذوي اإلعاقــات، وهــذا مــا أكــدت عليــه صراحــة اللجنــة املعنيــة باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة التابعــة 
لألمــم املتحــدة، مــن خــالل تعليقهــا العــام رقــم 5 لســنة 1994 بشــأن وجــود أحــكام واضحــة تعــى باإلعاقــة يف اتفاقيــة حقــوق الطفــل )املــادة 
23( وامليثاق االفريقي حلقوق االنســان والشــعوب )املادة 18( والروتوكول االضايف لالتفاقية األمريكية حول حقوق االنســان يف جمال احلقوق 

االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة )املــادة 18(.
وخــالل ســنة 2001 شــكلت اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة جلنــة خمتصــة »للنظــر يف االقراحــات مــن أجــل اتفاقيــة دوليــة شــاملة ومتكاملــة 
لتعزيــز حقــوق وكرامــة االشــخاص ذوي االعاقــة ومحايتهــا اســتنادا إىل مقاربــة مشوليــة حــول مــا أجنــز يف جمــال التنميــة االجتماعيــة وحقــوق االنســان 
ومكافحــة التمييــز، مــع مراعــاة توصيــات جلنــة حقــوق االنســان وجلنــة التنميــة االجتماعيــة«.  وقــد تــوج عمــل اللجنــة باعتمــاد اتفاقيــة حقــوق 
االشــخاص ذوي االعاقــات بتاريــخ 14 دجنــر 2006، وهــي اتفاقيــة شــاملة ومتكاملــة حلمايــة وتعزيــز حقــوق االشــخاص ذوي االعاقــات 
تشــجع مشــاركتهم يف اجملــاالت املدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة علــى أســاس تكافــؤ الفــرص، ســواء يف البلــدان الناميــة أو 
البلــدان املتقدمــة. وقــد ضمــن العهــد الــدويل للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة واتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــات حــق األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة يف العمــل، مــع حتديــد اإلطــار القانــوين اللتزامــات الدولــة فيمــا يتصــل بعمــل وعمالــة األشــخاص ذوي اإلعاقــات، عــن طريــق مجلــة 

أمــور، منهــا املعايــر التاليــة:
)أ( عــدم التمييــز: يســري املبــدأ العــام لعــدم التمييــز علــى العمالــة كمــا يســري علــى مجيــع جمــاالت احليــاة األخــرى؛ ولألشــخاص ذوي اإلعاقــات 

احلــق يف الشــغل علــى قــدم املســاواة مــع اآلخريــن؛
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)ب( إمكانيــة الولــوج: يشــكل حــق األشــخاص ذوي اإلعاقــات يف العمــل فرصــة لكســب الــرزق يف بيئــة عمــل مناســبة ســهلة الولــوج، ويتعلــق 
تيســر إمكانيــة الوصــول إىل مــكان العمــل بتحديــد احلواجــز الــي تعيــق إجنــاز األشــخاص ذوي اإلعاقــات لعملهــم علــى قــدم املســاواة مــع اآلخريــن 

وإزالتهــا؛
)ج( ترتيبــات تيســرية معقولــة: لتيســر وصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــات إىل العمــل علــى قــدم املســاواة مــع اآلخريــن، جيــب علــى الــدول 
األطــراف كفالــة توفــر ترتيبــات تيســرية معقولــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــات الذيــن يطلبوهنــا، واختــاذ خطــوات فعالــة، مبــا يف ذلــك عــن طريــق 

التشــريع، لضمــان اعتبــار احلرمــان مــن ترتيبــات تيســرية معقولــة متييــزاً؛
)د( التدابــر اإلجيابيــة: إضافــة إىل واجــب فــرض التزامــات علــى أربــاب العمــل يف القطــاع اخلــاص، ينبغــي علــى الــدول اعتمــاد تدابــر إجيابيــة لتعزيــز 

فــرص عمــل األشــخاص ذوي اإلعاقــات.
وقــد كانــت مســألة عمــل االشــخاص ذوي االعاقــات مــن أوىل اهتمامــات منظمــة العمــل الدوليــة، حيــث اعتمــد مؤمتــر العمــل الــدويل ســنة 1925 
أول صــك دويل يضــم أحكامــا تتعلــق بالتأهيــل املهــي للعمــال املعاقــن بعــد بضــع ســنوات مــن إنشــاء منظمــة العمــل الدوليــة، مــن خــالل توصيــة 
احلــد األدىن لتعويــض العمــال عــن حــوادث الشــغل لســنة 1925 )رقــم 22( الــي نصــت علــى املبــادئ الــي ال بــد مــن مراعاهتــا عنــد حتديــد مبلــغ 
التعويــض عــن احلــوادث الصناعيــة. كمــا أصــدرت املنظمــة ســنة 1944 توصيــة شــاملة تقــر فيهــا صراحــة بضــرورة » أن توفــر للعمــال املعاقــن، 
بغــض النظــر عــن ســبب إعاقتهــم، الفــرص الكاملــة إلعــادة التأهيــل، والتوجيــه املهــي املتخصــص، والتدريــب وإعــادة التدريــب، واالســتخدام يف 
عمــل مفيــد« )التوصيــة رقــم 71-1944 بشــأن تنظيــم العمالــة يف االنتقــال مــن احلــرب إىل الســلم(.  كمــا اعتمــدت املنظمــة أهــم النصــوص 
الدوليــة املتعلقــة حبــق االشــخاص ذوي االعاقــات يف العمــل ســنة 1955 مــن خــالل توصيــة التأهيــل املهــي »للمعوقــن«، واالتفاقيــة رقــم 159 
ملنظمــة العمــل الدوليــة بشــأن التأهيــل املهــي والعمالــة »للمعوقــن«، واالتفاقيــة رقــم 142 بشــأن تنميــة املــوارد البشــرية لســنة 1975 لتشــجيع 
االشــخاص ذوي االعاقــات ومســاعدهتم علــى ممارســة حقهــم يف العمــل علــى قــدم املســاواة ومــن دون أي تفرقــة. وقــد دعــت اتفاقيــة إدارات 
التوظيــف رقــم 88 والتوصيــة رقــم 74 املعتمدتــان ســنة 1948 واملتعلقتــان بتنظيــم خدمــات االســتخدام، إىل اختــاذ التدابــر املناســبة لتلبيــة 
حاجيــات العمــال ذوي االعاقــات، وأوصــت مكاتــب العمــل بعــدم التمييــز بــن طالــي العمــل علــى أســاس العــرق أو اللــون أو اجلنــس أو املعتقــد 

عنــد إحالــة العمــال علــى العمــل.
وإىل جانــب احلمايــة الــي توفرهــا الصكــوك الدوليــة واإلقليميــة للعمــال ذوي اإلعاقــات مــن التمييــز، فقــد عمــل املشــرع الوطــي علــى إدراج 
مقتضيــات مناهضــة لــكل أشــكال التمييــز يف جمــال اســتخدام األشــخاص ذوي اإلعاقــات، حيــث كــرس دســتور 2011 مبــدأ مناهضــة التمييــز 
بكافــة أشــكاله مبــا فيــه التمييــز املبــي علــى اإلعاقــة، وأكــد مــن خــالل الفصــل 34 منــه علــى  أن »تقــوم الســلطات العموميــة بوضــع وتفعيــل 
سياســات موجهــة إلــى األشــخاص والفئــات مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة. ولهــذا الغــرض، تســهر خصوصــا علــى مــا يلــي: إعــادة تأهيــل 
األشــخاص الذيــن يعانــون مــن إعاقــة جســدية أو حســية حركيــة أو عقليــة، وإدماجهــم فــي الحيــاة االجتماعيــة والمدنيــة، وتســيير تمتعهــم 
بالحقــوق والحريــات المعتــرف بهــا للجميــع«. هــذا باإلضافــة إىل احلمايــة واحلقــوق الــي مت تكريســها مــن خــالل مدونــة الشــغل، وإىل اعتمــاد 
القانــون املتعلــق حبمايــة حقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة والنهــوض هبــا، والــذي ينــص يف املــادة 19 منــه علــى أنــه »يتمتــع األشــخاص يف 
وضعيــة إعاقــة علــى قــدم املســاواة مــع غرهــم باحلــق يف احلمايــة مــن كافــة أشــكال االســتغالل والعنــف واالعتــداء طبقــا للنصــوص التشــريعية اجلــاري 
هبا العمل«. إضافة إىل مشــروع قانون التنظيم القضائي للمملكة الذي جاء مبجموعة من الضمانات القانونية لتســهيل ولوج االشــخاص ذوي 
اإلعاقــة إىل العدالــة، حيــث نــص يف املــادة 35 منــه علــى أنــه »يســهر مســؤولو احملاكــم علــى حتســن ظــروف اســتقبال الوافديــن عليهــا، وتيســر 

ولــوج األشــخاص ذوي االحتياجــات اخلاصــة إليهــا«. 
ومــن أجــل الســهر علــى دعــم اجلهــود لالعــراف حبقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــات وتعزيزهــا وإعماهلــا ورصدهــا، فقــد أنشــأ املنتظــم الــدويل اللجنــة 
املعنيــة حبقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــات واملقــرر اخلــاص املعــي حبقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــات، وتتفــرع عــن احلــق يف العمــل جمموعــة مــن 
القيــم واملبــادئ االساســية الــي جتــد مرجعهــا يف القانــون الــدويل والوطــي، إضافــة إىل التعليقــات والتفســرات العامــة الصــادرة عــن اهليئــات الدوليــة 

واحملاكــم الوطنيــة.
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ويبقــى القضــاء هــو الضامــن األساســي حلقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــات مــن خــالل األخــذ باملعايــر الدوليــة املعنيــة مبناهضــة التمييــز املبــي علــى 
أســاس اإلعاقــة خــالل املنازعــات املرتبطــة مبجــال الشــغل، إال أن أهــم مــا يالحــظ هنــا هــو قلــة األحــكام املرتبطــة هبــذا اجملــال، ممــا يســتدعي تطويــر 
التطبيــق القضائــي عــن طريــق االســتدالل باملعايــر الدوليــة للحــق يف الشــغل، وتفســرات منظمــة العمــل الدوليــة والتعليقــات العامــة للجــان التعاقديــة 

حلقوق االنســان التابعة لألـــمم املتحدة.
وفيما يلي تذكر بالقيم املركزية حلقوق اإلنسان يف عالقتها بعمل األشخاص ذوي اإلعاقات.

1.الحق في الحياة لألشخاص ذوي اإلعاقات في مجال الشغل:
يعتــر احلــق يف احليــاة مــن أهــم احلقــوق املرتبطــة مبجــال الشــغل، وجيــد هــذا احلــق مرجعيتــه يف االتفاقيــات الدوليــة والتشــريعات الوطنيــة، إضافــة إىل 

التعليقــات والتفســرات الــي تصــدر عــن اهليئــات الدوليــة واحملاكــم الوطنيــة.

الحق في الحياة لألشخاص ذوي اإلعاقات في مجال الشغل من خالل نصوص االتفاقيات الدولية:
تؤطر هذا احلق جمموعة من االتفاقيات الدولية، أمهها:

االتفاقية رقم 18: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن األمراض املهنية، 1925:
املــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو يف منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة بــأن تكفــل دفــع تعويضــات للعمــال الذيــن يصيبهــم 
العجــز بســبب أمــراض مهنيــة، أو ملــن كانــوا يعولوهنــم يف حالــة وفــاة هــؤالء العمــال بســبب هــذه األمــراض، وفقــا للمبــادئ العامــة الــي يضعهــا 

تشــريعها الوطــي للتعويــض عــن حــوادث العمــل«.
-اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لسنة 2006:

املــادة 10: »تؤكــد الــدول األطــراف مــن جديــد أن لــكل إنســان احلــق األصيــل يف احليــاة وتتخــذ مجيــع التدابــر الضروريــة لضمــان متتــع األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة فعليــا هبــذا احلــق علــى قــدم املســاواة مــع اآلخريــن«.

-العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:
-املادة 7: »تعرف الدول األطراف يف هذا العهد مبا لكل شخص من حق يف التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على اخلصوص: 

-ظروف عمل تكفل السالمة والصحة«.

الحق في الحياة من خالل التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:
التعليق العام رقم 23 للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  بشأن احلق يف التمتع بشروط عادلة ومرضية للعمل:

- إن منــع احلــوادث واألمــراض املهنيــة هــو اجلانــب األساســي مــن احلقــوق املتعلقــة بشــروط عادلــة ومرضيــة للعمــل ومــن احلقــوق الوثيقــة الــواردة 
يف العهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، وال ســيما احلــق يف التمتــع بأعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة البدنيــة 
والعقليــة. وينبغــي للــدول األطــراف أن تعتمــد سياســة وطنيــة للوقايــة مــن احلــوادث واإلصابــات الصحيــة املرتبطــة بالعمــل عــن طريــق تقليــل 
املخاطــر يف بيئــة العمــل، وضمــان مشــاركة واســعة يف صياغتهــا وتنفيذهــا ومراجعتهــا، وال ســيما العمــال وأصحــاب العمــل واملنظمــات املمثلــة 

هلــم.
- ينبغــي أن تشــمل السياســة الوطنيــة مجيــع فــروع النشــاط االقتصــادي مبــا يف ذلــك القطاعــات الرمسيــة وغــر الرمسيــة ومجيــع فئــات العمــال، مبــن 
فيهــم العمــال املتدربــن. وجيــب أن تأخــذ بعــن االعتبــار املخاطــر احملــددة لســالمة وصحــة العمــال اإلنــاث يف حالــة احلمــل، وكذلــك العمــال 
ذوي اإلعاقــة، دون أي شــكل مــن أشــكال التمييــز ضــد هــؤالء العمــال. وينبغــي أن يكــون العمــال قادريــن علــى مراقبــة ظــروف العمــل دون 

خــوف مــن االنتقــام.

- ينبغــي أن تعــاجل السياســة الوطنيــة علــى األقــل اجملــاالت التاليــة: تصميــم واختبــار واختيــار، واســتبدال وتركيــب وترتيــب واســتخدام وصيانــة 
العناصــر املاديــة للعمــل )أماكــن العمــل، بيئــة العمــل وأســاليبه، واألدوات، واآلالت واملعــدات، وكذلــك املــواد الكيميائيــة والفيزيائيــة والبيولوجيــة(.
- ينبغــي أن تتضمــن السياســة الوطنيــة أحــكام لرصــد وإنفــاذ إجــراء حتقيقــات فعالــة، وتقــرر العقوبــات املناســبة يف حالــة االنتهــاكات مبــا يف ذلــك 
حــق تعليــق عمــل املؤسســات غــر اآلمنــة. وجيــب أن يكــون  مــن حــق العمــال املتضرريــن مــن حــادث مهــي أو مــرض يف االنتصــاف، مبــا يف 
ذلــك الوصــول إىل آليــات التظلــم املناســبة، مثــل احملاكــم، وتســوية اخلالفــات. علــى وجــه اخلصــوص، ينبغــي للــدول األطــراف أن تضمــن أن 
العمــال الذيــن يعانــون مــن وقــوع حــادث أو مــرض، وعنــد االقتضــاء، عائالهتــم، مــن تلقــى تعويضــات كافيــة، مبــا يف ذلــك تكاليــف العــالج، 

وفقــدان األربــاح والتكاليــف األخــرى، وكذلــك الوصــول إىل خدمــات إعــادة التأهيــل.

الحق في الحياة من خالل نصوص التشريعات الوطنية:
تؤطر هذا احلق جمموعة من املقتضيات يف التشريع الوطي، أمهها:

مدونة الشغل:
- املــادة 24: »جيــب علــى املشــغل، بصفــة عامــة، أن يتخــذ مجيــع التدابــر الالزمــة حلمايــة ســالمة األجــراء وصحتهــم، وكرامتهــم، لــدى قيامهــم 
باألشــغال الــي ينجزوهنــا حتــت إمرتــه، وأن يســهر علــى مراعــاة حســن الســلوك واألخــالق احلميــدة، وعلــى اســتتباب اآلداب العامــة داخــل 

املقاولــة«.
- املادة 167: » مينع تشغيل األجراء املعاقن يف أشغال قد تعرضهم ألضرار، أو تزيد من حدة إعاقتهم«.

- املــادة 281: »جيــب علــى املشــغل، أن يســهر علــى نظافــة أماكــن الشــغل، وأن حيــرص علــى أن تتوفــر فيهــا شــروط الوقايــة الصحيــة، ومتطلبــات 
الســالمة الالزمــة للحفــاظ علــى صحــة األجــراء، وخاصــة فيمــا يتعلــق بأجهــزة الوقايــة مــن احلرائــق، واإلنــارة، والتدفئــة، والتهويــة، والتخفيــض مــن 
الضجيــج، واســتعمال املــراوح، واملــاء الشــروب، وآبــار املراحيــض، وتصريــف ميــاه الفضــالت، وميــاه الغســل، واألتربــة، واألخبــرة، ومســتودعات 

مالبــس األجــراء، ومغتســالهتم، ومراقدهــم.
جيب على املشغل، أن يضمن تزويد األوراش باملاء الشروب بكيفية عادية، وأن يوفر فيها لألجراء مساكن نظيفة، وظروفا صحية مالئمة«.

القانون املتعلق حبماية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة والنهوض هبا:
املادة 19: »يتمتع األشــخاص يف وضعية إعاقة على قدم املســاواة مع غرهم باحلق يف احلماية من كافة أشــكال االســتغالل والعنف واالعتداء 

طبقــا للنصــوص التشــريعية اجلــاري هبــا العمل«.
القانون املتعلق مبكافحة االجتار بالبشر:

املــادة 1: »يقصــد باإلجتــار بالبشــر جتنيــد شــخص أو اســتدراجه أو نقلــه أو تنقيلــه أو إيــواؤه أو اســتقباله أو الوســاطة يف ذلــك، بواســطة التهديــد 
بالقوة أو باســتعماهلا أو باســتعمال خمتلف أشــكال القســر أو االختطاف أو االحتيال أو اخلداع، أو اســتعمال الســلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو 
اســتغالل حالــة الضعــف أو احلاجــة أو اهلشاشــة، أو بإعطــاء أو بتلقــي مبالــغ ماليــة أو منافــع أو مزايــا للحصــول علــى موافقــة شــخص لــه ســيطرة 

علــى شــخص آخــر لغــرض االســتغالل. 
ال يشــرط اســتعمال أي وســيلة من الوســائل املنصوص عليها يف الفقرة األوىل أعاله لقيام جرمية االجتار بالبشــر جتاه األطفال الذين تقل ســنهم 

عن مثان عشــرة ســنة مبجرد حتقق قصد االســتغالل.
يشــمل االســتغالل مجيــع أشــكال االســتغالل اجلنســي، ال ســيما اســتغالل دعــارة الغــر واالســتغالل عــن طريــق املــواد اإلباحيــة مبــا يف ذلــك وســائل 
االتصال والتواصل املعلومايت. ويشــمل أيضا االســتغالل عن طريق العمل القســري أو الســخرة أو التســول أو االســرقاق أو املمارســات الشــبيهة 
بالرق أو نزع األعضاء أو نزع االنســجة البشــرية أو بيعها، أو االســتغالل عن طريق إجراء التجارب واألحباث الطبية على األحياء، أو اســتغالل 
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شــخص للقيام بأعمال إجرامية أو يف النزاعات املســلحة.
ال يتحقــق هــذا االســتغالل إال إذا ترتــب عنــه ســلب إرادة الشــخص وحرمانــه مــن حريــة تغيــر وضعــه وإهــدار كرامتــه اإلنســانية، بــأي وســيلة كانــت 

ولــو تلقــى مقابــال أو أجــرا عــن ذلــك.
يقصــد بالســخرة يف مفهــوم هــذا القانــون مجيــع األعمــال أو اخلدمــات الــي تفــرض قســرا علــى أي شــخص حتــت التهديــد، والــي ال يكــون هــذا 
الشــخص قــد تطــوع ألدائهــا مبحــض اختيــاره. وال يدخــل يف مفهــوم الســخرة األعمــال املفروضــة ألداء خدمــة عســكرية إلزاميــة، أو نتيجــة إدانــة 

قضائيــة، أو أي عمــل أو خدمــة أخــرى تفــرض يف حالــة الطــوارئ.«

تحليل النصوص الوطنية من منظور المعايير الدولية:
املالحــظ هــو مالءمــة مقتضيــات املــادة 24 مــن مدونــة الشــغل ملــا جــاء يف املــادة 7 مــن العهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة 

والثقافية.

2.الحق في الكرامة لألشخاص ذوي اإلعاقات في مجال الشغل:
يعتــر احلــق يف الكرامــة مــن أهــم احلقــوق املرتبطــة مبجــال الشــغل، وجيــد هــذا احلــق مرجعيتــه يف االتفاقيــات الدوليــة والتشــريعات الوطنيــة، إضافــة 

إىل التعليقــات والتفســرات الــي تصــدر عــن اهليئــات الدوليــة واحملاكــم الوطنيــة.

الحق في الكرامة من خالل االتفاقيات الدولية:
تؤطر هذا احلق جمموعة من االتفاقيات الدولية، أمهها:

االتفاقية رقم 29: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل اجلري لسنة 1930:
املــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو يف منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة حبظــر اســتخدام العمــل اجلــري أو االلزامــي بــكل أشــكاله 

حظــرا تامــا يف أقــرب وقــت ممكــن«.
املــادة 2: »يف مفهــوم هــذه االتفاقيــة، يقصــد بتعبــر »العمــل اجلــري أو االلزامــي« كل أعمــال أو خدمــات تغتصــب مــن أي شــخص حتــت 

التهديــد بــأي عقوبــة ومل يتطــوع هــذا الشــخص بأدائهــا مبحــض اختيــاره«.
االتفاقية رقم 105: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إلغاء العمل اجلري، 1957:

املــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو يف منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة حبظــر أي شــكل مــن أشــكال العمــل اجلــري أو العمــل 
القســري وبعــدم اللجــوء إليــه.

أ ( كوســيلة لإلكــراه أو التوجيــه السياســي أو كعقــاب علــى اعتنــاق آراء سياســية أو آراء تتعــارض مذهبيــا مــع النظــام السياســي أو االقتصــادي أو 
االجتماعــي القائــم أو علــى التصريــح هبــذه اآلراء؛

ب ( كأسلوب حلشد األيدي العاملة أو الستخدامها ألغراض التنمية االقتصادية؛
ج( كوسيلة لفرض االنضباط على األيدي العاملة؛

د( كعقاب على املشاركة يف اضرابات؛
ه( كوسيلة للتمييز العنصري أو االجتماعي أو الوطي أو الديي«.

املــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو يف منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة باختــاذ تدابــر فعالــة لكفالــة االلغــاء الفــوري والكامــل 
للعمــل اجلــري أو العمــل القســري علــى النحــو احملــدد يف املــادة 1 مــن هــذه االتفاقيــة«.

- اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لسنة 2006:
املادة 16: تتخــذ الــدول األطــراف مجيــع التــدابر التــشريعية واإلداريــة واالجتماعيــة والتعليميــة وغرهــا مــن التــدابر املناســبة حلمايــة األشخاص 
ــا القائمــة علــى  ذوي اإلعاقــة، داخــل منازهلــم وخارجهــا علــى الســواء، مــن مجيــع أشــكال االســتغالل والعنــف واالعتــداء، مبــا فـــي ذلـــك جوانبهـ

نــوع اجلنــس.

الحق في الكرامة من خالل التعليقات العامة للهيئات التعاقدية وتفسيرات منظمة العمل الدولية:
تفسرات منظمة العمل الدولية:

-تعريف خصائص العمل اجلري:
تعــرف منظمــة العمــل الدوليــة، يف اتفاقيتهــا األوىل املتعلقــة هبــذا املوضــوع، أي اتفاقيــة العمــل اجلــري لســنة 1930 )رقــم 29 (، العمــل اجلــري 
ألغــراض القانــون الــدويل علــى النحــو التــايل: »أعمــال وخدمــات تغتصــب مــن شــخص حتــت التهديــد بــأي عقوبــة وهــو مل يتطــوع ألدائهــا مبحــض 
اختيــاره« )املــادة 2(. ويشــر الصــك األساســي اآلخــر ملنظمــة العمــل الدوليــة يف هــذا الصــدد، وهــو اتفاقيــة إلغــاء العمــل اجلــري 1957 )رقــم 
105(  إىل أن العمــل اجلــري ال ميكــن اســتخدامه ألغــراض التنميــة االقتصاديــة أو كوســيلة للتوجيــه السياســي أو التمييــز أو لفــرض االنضبــاط 
علــى األيــدي العاملــة أو كعقــاب علــى املشــاركة يف إضرابــات) املــادة1(. وتوضــح هــذه االتفاقيــة بعــض األغــراض الــي ال ميكــن بتاتــاً فــرض العمــل 

اجلــري مــن أجلهــا، لكنهــا ال تغــر التعريــف األساســي يف القانــون الــدويل.
ويتضمــن تعريــف منظمــة العمــل الدوليــة للعمــل اجلــري عنصريــن أساســين مهــا:  أعمــال أو خدمــات تُفــرض حتــت التهديــد بــأي عقوبــة وال تنفــذ 
طوعــا. وقــد ســاهم عمــل أجهــزة اإلشــراف يف منظمــة العمــل الدوليــة خــالل أكثــر مــن 75 ســنة يف توضيــح هذيــن العنصريــن. وال حتتــاج العقوبــة 
ألن تكــون علــى شــكل عقوبــات جنائيــة، لكنهــا قــد تتخــذ أيضــاً شــكل فقــدان احلقــوق أو االمتيــازات. فضــاًل عــن ذلــك، ميكــن للتهديــد بعقوبــة 
أن يتخــذ أشــكااًل خمتلفــة. وميكــن القــول إن أشــد األشــكال تطرفــاً تنطــوي علــى عنــف أو قيــود جســدية، بــل علــى هتديــدات باملــوت إزاء الضحايــا 
أو األقــارب. كمــا ميكــن أن تتمثــل يف أشــكال هتديــد أقــل ظهــوراً تكــون يف بعــض األحيــان ذات طبيعــة نفســية. وقــد مشلــت احلــاالت الــي درســتها 
منظمــة العمــل الدوليــة هتديــدات بإبــالغ الشــرطة أو ســلطات اهلجــرة عــن الضحايــا عندمــا يكــون وضــع اســتخدامهم غــر قانــوين أو الوشــاية لــدى 
مســي القريــة يف حالــة الفتيــات اللــوايت أجــرن علــى ممارســة الدعــارة يف مــدٍن نائيــٍة. وقــد تكــون عقوبــات أخــرى ذات طبيعــة ماليــة، مبــا يف ذلــك 
العقوبــات االقتصاديــة املرتبطــة بالديــون أو بعــدم دفــع األجــور أو بفقــدان األجــور املرفــق بتهديــدات بالفصــل إذا رفــض العمــال القيــام بســاعات 
عمــل إضافيــة تتعــدى نطــاق عقــد عملهــم أو نطــاق القانــون الوطــي.  ويف بعــض األحيــان، يطلــب أصحــاب العمــل مــن العمــال أيضــاً تســليمهم 

بطاقــات اهلويــة وقــد يلجــؤون إىل التهديــد مبصــادرة هــذه الوثائــق بغيــة فــرض عمــل جــري عنــوة.
وفيمــا يتعلــق حبريــة االختيــار، فقــد تطرقــت األجهــزة املشــرفة ملنظمــة العمــل الدوليــة إىل عــدة جوانــب منهــا: شــكل وفحــوى مســألة القبــول، ودور 
القيــود اخلارجيــة أو اإلكــراه غــر املباشــر وإمكانيــة الرجــوع يف القبــول املمنــوح حبريــة. وهنــا أيضــاً، ميكــن أن يكــون هنــاك عــدة أشــكال غامضــة 
لإلكــراه. ويدخــل العديــد مــن الضحايــا يف أوضــاع العمــل اجلــري يف البدايــة مبوافقتهــم، وإن كان ذلــك عــر االحتيــال أو اخلــداع، ال ألمــر إالّ 
ليكتشــفوا الحقــاً أهنــم ليســوا أحــراراً يف االنســحاب مــن عملهــم. ويتعــذر عليهــم بالتــايل تــرك عملهــم بســبب اإلكــراه القانــوين أو اجلســدي أو 

النفســي. وقــد تعتــر املوافقــة األوىل غــر ذات صلــة إذا اســتخدم التحايــل واخلــداع للحصــول عليهــا.
-العمل اجلري والرق:

تعتــر منظمــة العمــل الدوليــة الــرق أحــد أشــكال العمــل اجلــري، وهــو ينطــوي علــى ســيطرة مطلقــة لشــخٍص مــا علــى شــخص آخــر أو رمبــا علــى 
جمموعــة مــن األشــخاص مــن قبــل جمموعــٍة اجتماعيــٍة أخــرى. وقــد مت تعريــف الــرق يف الصــك الــدويل األول املتعلــق هبــذا املوضــوع عــام 1926 ، 
بأنــه حالــة أو وضــع أي شــخٍص متــارس عليــه الســلطات املتعلقــة حبــق امللكيــة كلهــا أو بعضهــا )املــادة 1(. فــأي شــخص يف حالــة »رق« ســيفرض 
عليــه العمــل بالطبــع، ولكــن هــذا ليــس الســمة الوحيــدة الــي تّعــرف هــذه العالقــة. ومبوجــب هــذا الصــك الــذي أعتمــد يف وقــت كان العمــل اجلــري 
يفــرض عنــوة علــى نطــاق واســع مــن قبــل ســلطات االســتعمار، طلــب مــن األطــراف املتعاقــدة »اختــاذ مجيــع التدابــر الضروريــة للحيلولــة دون حتــول 
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العمــل القســري أو  عمــل الســخرة إىل ظــروٍف متاثــل ظــروف الــرق« )املــادة5(.  وبعــد أربــع ســنوات، اعتمــدت اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 
29، الــي حظــرت العمــل اجلــري بوجــه عــام مبــا يف ذلــك الــرق علــى وجــه املثــال ال احلصــر.

الحق في الكرامة من خالل نصوص التشريعات الوطنية:
تؤطر هذا احلق جمموعة من املقتضيات يف التشريع الوطي، أمهها:

مدونة الشغل:
- املادة 10: » مينع تسخر األجراء ألداء الشغل قهرا أو جرا«.

- املــادة 24: »جيــب علــى املشــغل، بصفــة عامــة، أن يتخــذ مجيــع التدابــر الالزمــة حلمايــة ســالمة األجــراء وصحتهــم، وكرامتهــم، لــدى قيامهــم 
باألشــغال الــي ينجزوهنــا حتــت إمرتــه، وأن يســهر علــى مراعــاة حســن الســلوك واألخــالق احلميــدة، وعلــى اســتتباب اآلداب العامــة داخــل 

املقاولــة«.
- املادة 167: »مينع تشغيل األجراء املعاقن يف أشغال قد تعرضهم ألضرار، أو تزيد من حدة إعاقتهم«.

القانون املتعلق حبماية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة والنهوض هبا:
املادة 19: »يتمتع األشــخاص يف وضعية إعاقة على قدم املســاواة مع غرهم باحلق يف احلماية من كافة أشــكال االســتغالل والعنف واالعتداء 

طبقــا للنصــوص التشــريعية اجلــاري هبــا العمل«.
القانون املتعلق مبكافحة االجتار بالبشر:

املــادة 1: »يقصــد باإلجتــار بالبشــر جتنيــد شــخص أو اســتدراجه أو نقلــه أو تنقيلــه أو إيــواؤه أو اســتقباله أو الوســاطة يف ذلــك، بواســطة التهديــد 
بالقوة أو باســتعماهلا أو باســتعمال خمتلف أشــكال القســر أو االختطاف أو االحتيال أو اخلداع، أو اســتعمال الســلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو 
اســتغالل حالــة الضعــف أو احلاجــة أو اهلشاشــة، أو بإعطــاء أو بتلقــي مبالــغ ماليــة أو منافــع أو مزايــا للحصــول علــى موافقــة شــخص لــه ســيطرة 

علــى شــخص آخــر لغــرض االســتغالل. 
ال يشــرط اســتعمال أي وســيلة من الوســائل املنصوص عليها يف الفقرة األوىل أعاله لقيام جرمية االجتار بالبشــر جتاه األطفال الذين تقل ســنهم 

عن مثان عشــرة ســنة مبجرد حتقق قصد االســتغالل.
يشــمل االســتغالل مجيــع أشــكال االســتغالل اجلنســي، ال ســيما اســتغالل دعــارة الغــر واالســتغالل عــن طريــق املــواد اإلباحيــة مبــا يف ذلــك وســائل 
االتصال والتواصل املعلومايت. ويشــمل أيضا االســتغالل عن طريق العمل القســري أو الســخرة أو التســول أو االســرقاق أو املمارســات الشــبيهة 
بالرق أو نزع األعضاء أو نزع االنســجة البشــرية أو بيعها، أو االســتغالل عن طريق إجراء التجارب واألحباث الطبية على األحياء، أو اســتغالل 

شــخص للقيام بأعمال إجرامية أو يف النزاعات املســلحة.
ال يتحقــق هــذا االســتغالل إال إذا ترتــب عنــه ســلب إرادة الشــخص وحرمانــه مــن حريــة تغيــر وضعــه وإهــدار كرامتــه اإلنســانية، بــأي وســيلة كانــت 

ولــو تلقــى مقابــال أو أجــرا عــن ذلــك.
يقصــد بالســخرة يف مفهــوم هــذا القانــون مجيــع األعمــال أو اخلدمــات الــي تفــرض قســرا علــى أي شــخص حتــت التهديــد، والــي ال يكــون هــذا 
الشــخص قــد تطــوع ألدائهــا مبحــض اختيــاره. وال يدخــل يف مفهــوم الســخرة األعمــال املفروضــة ألداء خدمــة عســكرية إلزاميــة، أو نتيجــة إدانــة 

قضائيــة، أو أي عمــل أو خدمــة أخــرى تفــرض يف حالــة الطــوارئ.«

تحليل النصوص الوطنية من منظور المعايير الدولية:
- املالحظــة األساســية أن مقتضيــات املــادة 19 مــن القانــون املتعلــق حبمايــة حقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة والنهــوض هبــا مالئمــة ملــا جــاء 

يف املــادة 16 مــن اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

3. الحق في الحرية لألشخاص ذوي اإلعاقات في مجال الشغل:
احلريــة مــن أهــم احلقــوق املرتبطــة مبجــال الشــغل، وهــي حــق جيــد مرجعيتــه يف االتفاقيــات الدوليــة والتشــريعات الوطنيــة، إضافــة إىل التعليقــات 

والتفســرات الــي تصــدر عــن اهليئــات الدوليــة واحملاكــم الوطنيــة.

الحق في الحرية من خالل االتفاقيات الدولية:
تؤطر هذا احلق جمموعة من االتفاقيات الدولية، أمهها:

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:
املــادة 6: »تعــرف الــدول األطــراف يف هــذا العهــد باحلــق يف العمــل، الــذي يشــمل مــا لــكل شــخص مــن حــق يف أن تتــاح لــه إمكانيــة كســب 

رزقــه بعمــل خيتــاره أو يقبلــه حبريــة، وتقــوم باختــاذ تدابــر مناســبة لصــون هــذا احلــق«.
االتفاقية رقم 11: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حق التجمع )الزراعة(، 1921:

املــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو يف منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة بــأن تكفــل لــكل مــن يشــتغلون بالزراعــة نفــس حقــوق 
التجمــع واالحتــاد املكفولــة لعمــال الصناعــة.

االتفاقية رقم 105: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إلغاء العمل اجلري، 1957:
املــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو يف منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة حبظــر أي شــكل مــن أشــكال العمــل اجلــري أو العمــل 

القســري وبعــدم اللجــوء إليــه.
أ ( كوســيلة لإلكــراه أو التوجيــه السياســي أو كعقــاب علــى اعتنــاق آراء سياســية أو آراء تتعــارض مذهبيــا مــع النظــام السياســي أو االقتصــادي أو 

االجتماعــي القائــم أو علــى التصريــح هبــذه اآلراء؛
ب ( كأسلوب حلشد األيدي العاملة أو الستخدامها ألغراض التنمية االقتصادية؛

ج( كوسيلة لفرض االنضباط على األيدي العاملة؛
د( كعقاب على املشاركة يف اضرابات؛

ه( كوسيلة للتمييز العنصري أو االجتماعي أو الوطي أو الديي«.
املــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو يف منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة باختــاذ تدابــر فعالــة لكفالــة االلغــاء الفــوري والكامــل 

للعمــل اجلــري أو العمــل القســري علــى النحــو احملــدد يف املــادة 1 مــن هــذه االتفاقيــة«.
االتفاقية رقم 98: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حق التنظيم واملفاوضة اجلماعية، 1949:

املــادة 2: »تتمتــع منظمــات العمــال ومنظمــات أصحــاب العمــل حبمايــة كافيــة مــن أي أعمــال تنطــوي علــى تدخــل مــن قبــل بعضهــا إزاء األخــرى 
فيمــا يتعلــق بتكوينهــا أو تســيرها أو إدارهتــا، ســواء بصــورة مباشــرة أو مــن خــالل وكالئهــا أو أعضائهــا«.

الحق في الحرية من خالل التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:
التعليق العام رقم 18 للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية حول »احلق يف العمل«:

- يؤكــد احلــق يف العمــل، كمــا هــو مكفــول يف العهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، التــزام الــدول األطــراف بضمــان 
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حــق األفــراد يف اختيــار أو قبــول العمــل حبريــة، مبــا يشــمل حقهــم يف أالَّ حيرمــوا مــن العمــل ظلمــاً. ويشــدد هــذا التعريــف علــى أن احــرام املــرء 
ومراعــاة كرامتــه يتجليــان مــن خــالل احلريــة الــي يتمتــع هبــا يف اختيــار العمــل، وهــو يركــز يف الوقــت نفســه علــى أمهيــة العمــل لتحقيــق النمــو 
الشــخصي فضــاًل عــن االندمــاج االجتماعــي واالقتصــادي. وتنــص اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 122)1964( بشــأن سياســة العمالــة 
علــى »العمالــة الكاملــة املنتجــة املختــارة حبريــة«، وتربــط بــن مــا للــدول األطــراف مــن واجــب إجيــاد الشــروط املواتيــة لتحقيــق العمالــة الكاملــة 
ومــا هلــا مــن واجــب ضمــان زوال الســخرة. بيــد أن التمتــع التــام حبــق اختيــار العمــل أو قبولــه حبريــة  مــا زال أمــاًل بعيــد املنــال بالنســبة إىل ماليــن 
النــاس يف مجيــع أرجــاء العــامل. وتعــرف اللجنــة بوجــود عقبــات هيكليــة وعقبــات أخــرى نامجــة عــن عوامــل دوليــة ال تتحكــم هبــا الــدول وتعــوق 

إمكانيــة التمتــع مبــا ورد يف املــادة 6 متتعــاً كامــاًل يف الكثــر مــن الــدول األطــراف.
التعليق العام رقم 23 للجنة املعنية  باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن احلق يف التمتع بشروط عادلة ومرضية للعمل:

- مــن العناصــر اهلامــة حلقــوق العمــل املنصــوص عليهــا يف العهــد، حريــة اختيــار العمــل واحلقــوق النقابيــة وحريــة تكويــن اجلمعيــات واحلــق يف 
اإلضــراب.

الحق في الحرية من خالل نصوص التشريعات الوطنية:
تؤطر هذا احلق جمموعة من املقتضيات يف التشريع الوطي، أمهها:

مدونة الشغل:
املــادة 9: »مينــع كل مــس باحلريــات واحلقــوق املتعلقــة باملمارســة النقابيــة داخــل املقاولــة وفــق القوانــن واألنظمــة اجلــاري هبــا العمــل كمــا مينــع كل 

مــس حبريــة العمــل بالنســبة للمشــغل ولألجــراء املنتمــن للمقاولــة«.
املــادة 345:«حيــدد األجــر حبريــة، باتفــاق الطرفــن مباشــرة، أو مبقتضــى اتفاقيــة شــغل مجاعيــة، مــع مراعــاة األحــكام القانونيــة املتعلقــة باحلــد األدىن 

القانــوين لألجر«.
املــادة 478: »مينــع أيضــا علــى وكاالت التشــغيل اخلصوصيــة التمييــز مــن منطلــق االنتقــاء الرامــي إىل احلرمــان مــن احلريــة النقابيــة أو املفاوضــة 

اجلماعيــة«.
- املادة 10: » مينع تسخر األجراء ألداء الشغل قهرا أو جرا«.

تحليل النصوص الوطنية من منظور المعايير الدولية:
- يالحــظ يف هــذا البــاب أن مقتضيــات املــادة 9 مــن مدونــة الشــغل تالئــم مقتضيــات املــادة 6 مــن العهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة 

واالجتماعيــة والثقافيــة.

4. الحق في المساواة لألشخاص ذوي اإلعاقات في مجال الشغل:
احلــق يف املســاواة مــن أهــم احلقــوق األساســية يف جمــال الشــغل، وجيــد هــذا احلــق مرجعيتــه يف االتفاقيــات الدوليــة والتشــريعات الوطنيــة، إضافــة إىل 

التعليقــات والتفســرات الــي تصــدر عــن اهليئــات الدوليــة واحملاكــم الوطنيــة.

الحق في المساواة من خالل االتفاقيات الدولية:
تؤطر هذا احلق جمموعة من االتفاقيات الدولية، أمهها:

االتفاقية رقم 111:اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز )يف االستخدام واملهنة(، لسنة 1958:
املــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو تســري عليهــا هــذه االتفاقيــة بصياغــة وتطبيــق سياســة وطنيــة ترمــي إىل تشــجيع تكافــؤ الفــرص واملســاواة يف 

املعاملــة يف االســتخدام واملهنــة، باتبــاع هنــج تناســب الظــروف واملمارســات الوطنيــة، بغيــة القضــاء علــى أي متييــز يف هــذا اجملــال«.
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لسنة 2006:

- املــادة 5: »حتظــر الــدول األطــراف أي متييــز علــى أســاس اإلعاقــة وتكفــل لألشــخاص ذوي اإلعاقــة احلمايــة املتســاوية والفعالــة مــن التمييــز 
علــى أي أســاس«.

الحق في المساواة من خالل التعليقات العامة للهيئات التعاقدية وتفسيرات منظمة العمل الدولية:
التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:

التعليق العام رقم 2 للجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة حول إمكانية الولوج:
- إن واجــب توفــر ترتيبــات تيســرية معقولــة واجــب فــوري، األمــر الــذي يعــي أنــه واجــب قابــل لإلنفــاذ حاملــا حيتاجــه شــخص ذو عاهــة يف مــكان 

معــن، مثــل مــكان العمــل أو املدرســة، كــي يتمتــع حبقوقــه علــى قــدم املســاواة مــع غــره يف ســياق حمــدد .
- ال يســتطيع األشــخاص ذوو اإلعاقــة التمتــع، علــى حنــو فعــال، بعملهــم وحقوقهــم يف جمــال العمــل علــى النحــو املبــن يف املــادة 27 مــن االتفاقيــة 
إذا كانــت إمكانيــة الوصــول إىل مــكان العمــل نفســه غــر متاحــة. ولذلــك جيــب إتاحــة إمكانيــة الوصــول إىل أماكــن العمــل، علــى النحــو املبــن 
بوضــوح يف الفقــرة   )أ( مــن املــادة 9. وميثــل رفــض تكييــف مــكان العمــل مــع احتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة فعــال حمظــورا يصنــف  
كتمييــز علــى أســاس اإلعاقــة. وإضافــة إىل إمكانيــة الوصــول املــادي إىل مــكان العمــل، حيتــاج األشــخاص ذوو اإلعاقــة إىل خدمــات نقــل 
ودعــم يســهل الوصــول إليهــا لالنتقــال إىل أماكــن عملهــم. وجيــب أن تتــاح إمكانيــة الوصــول إىل مجيــع املعلومــات املتصلــة بالعمــل، وإعالنــات 
فــرص العمــل، وعمليــات االنتقــاء، ونظــم االتصــال يف مــكان العمــل الــي تشــكل جــزءا مــن إجــراءات العمــل، وذلــك مــن خــالل اســتعمال لغــة 
اإلشــارة وطريقــة برايــل وأســاليب االتصــال املعــززة البديلــة ومجيــع وســائل وأشــكال التواصــل األخــرى . وجيــب كفالــة متكــن األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة مــن ممارســة حقوقهــم العماليــة والنقابيــة ، كمــا جيــب أن تتــاح هلــم فــرص تلقــي التدريــب واكتســاب مهــارات العمــل . فعلــى ســبيل 
املثــال، جيــب أن تنظــم دورات اللغــات األجنبيــة واحلاســوب اخلاصــة باملوظفــن واملتدربــن يف بيئــة حميطــة تتيــح إمكانيــة الوصــول وباعتمــاد 

أشــكال وأســاليب ووســائل وأمنــاط ميســرة االســتعمال.
- التعليق العام رقم 20 للجنة املعنية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن )عدم التمييز يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية(:

عّرفــت اللجنــة، يف تعليقهــا العــام رقــم 5، التمييــز ضــد األشــخاص ذوي اإلعاقــة13 بأنــه »أي متييــز أو إقصــاء أو تقييــد أو تفضيــل أو حرمــان مــن 
ترتيبــات تيســرية معقولــة بســبب اإلعاقــة ممــا يــؤدي إىل إبطــال أو تعطيــل االعــراف باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة أو التمتــع هبــا أو 
ممارســتها.« وينبغــي إدراج احلرمــان مــن االســتفادة مــن الرتيبــات التيســرية املعقولــة يف التشــريعات الوطنيــة بوصفــه أحــد األشــكال احملظــورة الــي 
يتخذهــا التمييــز بســبب اإلعاقــة. وينبغــي للــدول األطــراف أن تتصــدى للتمييــز، كحــاالت املنــع املتعلقــة باحلــق يف التعليــم، واحلرمــان مــن الرتيبــات 
التيســرية للوصول إىل األماكن العامة كمرافق الرعاية الصحية العامة وأماكن العمل، وكذلك إىل األماكن اخلاصة، إذ حُيَرم مســتعِملو الكراســي 

املتحركــة بالفعــل مــن حقهــم يف العمــل طاملــا أن الفضــاءات ُتصمَّــم وتُبــى علــى حنــو مينــع دخــول الكراســي املتحركــة إليهــا.
تفسيرات منظمة العمل الدولية:

حق األشخاص ذوو اإلعاقة يف العمل الالئق:
تستند التعاريف التالية على ما ورد يف مدونة ممارسة منظمة العمل الدولية حول إدارة اإلعاقة يف مكان العمل.

- إدارة اإلعاقــة: عمليــة داخــل مــكان العمــل تقضــي بتســهيل اســتخدام املعوقــن مــن خــالل بــذل جهــود منســقة هتــدف إىل معاجلــة حاجــات 
األفــراد وبيئــة العمــل وحاجــات املؤسســة واملســؤوليات القانونيــة.

13( لالطــالع علــى التعريــف، انظــر املــادة 1 مــن اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة الــي تنــص علــى مــا يلــي: “يشــمل مصطلــح “األشــخاص ذوي اإلعاقــة” كل مــن يعانــون مــن عاهــات طويلــة األجــل بدنيــة 
أو عقليــة أو ذهنيــة أو حســية، قــد متنعهــم لــدى التعامــل مــع خمتلــف احلواجــز مــن املشــاركة بصــورة كاملــة وفعالــة يف اجملتمــع علــى قــدم املســاواة مــع اآلخريــن”.
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- املعــوق: شــخص احنســرت آفاقــه جلهــة ضمــان عمــل مناســب واالحتفــاظ بــه والرقــي فيــه بســبب عجــز معــرف بــه قانونــا يف اجلســد أو احلــواس 
أو الفكــر أو العقــل.

- التمييــز: هــو أي تفريــق أو إقصــاء أو تفضيــل مرتكــز علــى أســس معينــة ينفــي تكافــؤ الفــرص أو املعاملــة يف االســتخدام أو املهنــة أو يعوقهــا. 
وتشــكل املعايــر العامــة الــي حتــدد التفريــق علــى أســس حمظــورة فعــل متييــز مــن الوجهــة القانونيــة، بينمــا يشــكل موقــف ســلطة عامــة أو فــرد 
يعامــل أفــرادا أو أعضــاء جمموعــة معينــة علــى أســس حمظــورة فعــل متييــز مــن الناحيــة التطبيقيــة. أمــا التمييــز غــر املباشــر فهــو يشــر إىل ظــروف 
أو لوائــح وطنيــة أو ممارســات تبــدو حياديــة يف الظاهــر بينمــا تفضــي فعليــا إىل ممارســة غــر متكافئــة حيــال أشــخاص يتســمون مبيــزات معينــة. 

وال يعتــر التفريــق أو التفضيــل الناجــم عــن تطبيــق تدابــر محائيــة أو خاصــة اختــذت لتلبيــة بعــض املســتلزمات اخلاصــة باملعوقــن، فعــل متييــز.
- الدمج: دمج املعوقن يف العمل والتعليم والتدريب وخمتلف قطاعات اجملتمع.

- التأهيل املهي: عملية ختول املعوق ضمان عمل مناسب واالحتفاظ به والرقي فيه ومن مث تعزيز إدماجه وإعادة إدماجه يف اجملتمع.

الحق في المساواة من خالل نصوص التشريعات الوطنية:
تؤطر هذا احلق جمموعة من املقتضيات يف التشريع الوطي، أمهها:

مدونة الشغل:
- املــادة 9: » مينــع كل متييــز بــن األجــراء مــن حيــث الســاللة، أو اللــون، أو اجلنــس، أو اإلعاقــة، أو احلالــة الزوجيــة، أو العقيــدة، أو الــرأي 
السياســي، أو االنتمــاء النقــايب، أو األصــل الوطــي، أو األصــل االجتماعــي، يكــون مــن شــأنه خــرق أو حتريــف مبــدأ تكافــؤ الفــرص، أو عــدم 
املعاملــة باملثــل يف جمــال التشــغيل أو تعاطــي مهنــة، الســيما فيمــا يتعلــق باالســتخدام، وإدارة الشــغل وتوزيعــه، والتكويــن املهــي، واألجــر، 

والرقيــة، واالســتفادة مــن االمتيــازات االجتماعيــة، والتدابــر التأديبيــة، والفصــل مــن الشــغل.
يرتب عن ذلك بصفة خاصة ما يلي:

1. حق املرأة يف إبرام عقد الشغل؛
2. منع كل إجراء متييزي يقوم على االنتماء، أو النشاط النقايب لألجراء؛

3. حق املرأة، متزوجة كانت أو غر متزوجة، يف االنضمام إىل نقابة مهنية، واملشاركة يف إدارهتا وتسيرها«.
- املادة 36: »ال تعد األمور التالية من املررات املقبولة الختاذ العقوبات التأديبية أو للفصل من الشغل:

1. االنتماء النقايب أو ممارسة مهمة املمثل النقايب؛
2. املســامهة يف أنشــطة نقابيــة خــارج أوقــات الشــغل، أو أثنــاء تلــك األوقــات، برضــى املشــغل أو عمــال مبقتضيــات اتفاقيــة الشــغل اجلماعيــة أو 

النظــام الداخلــي؛
3. طلب الرشيح ملمارسة مهمة مندوب األجراء، أو ممارسة هذه املهمة، أو ممارستها سابقا؛

4. تقدمي شكوى ضد املشغل، أو املشاركة يف دعاوى ضده، يف نطاق تطبيق مقتضيات هذا القانون؛
5. العــرق، أو اللــون، أو اجلنــس، أو احلالــة الزوجيــة، أو املســؤوليات العائليــة، أو العقيــدة، أو الــرأي السياســي، أو األصــل الوطــي، أو األصــل 

االجتماعــي؛
6. اإلعاقة، إذا مل يكن من شأهنا أن حتول دون أداء األجر املعاق لشغل يناسبه داخل املقاولة«.

القانون اجلنائي:
- الفصــل 1-431: »تكــون متييــزا كل تفرقــة بــن األشــخاص الطبيعيــن بســبب األصــل الوطــي أو األصــل االجتماعــي أو اللــون أو اجلنــس 
أو الوضعيــة العائليــة أو احلالــة الصحيــة أو اإلعاقــة أو الــرأي السياســي أو االنتمــاء النقــايب أو بســبب االنتمــاء أو عــدم االنتمــاء احلقيقــي أو 

املفــرض لعــرق أو ألمــة أو لســاللة أو لديــن معــن«.
- الفصــل 2-431: »يعاقــب علــى التمييــز كمــا مت تعريفــه يف الفصــل 1-431 أعــاله باحلبــس مــن شــهر إىل ســنتن وبالغرامــة مــن ألــف ومائتــن 

إىل مخســن ألــف درهــم إذا متثــل فيمــا يلــي:
- االمتناع عن تقدمي منفعة أو عن أداء خدمة؛
- عرقلة املمارسة العادية ألي نشاط اقتصادي؛

- رفض تشغيل شخص أو معاقبته أو فصله من العمل؛
- ربط تقدمي منفعة أو أداء خدمة أو عرض عمل بشرط مبي على أحد العناصر الواردة يف الفصل 1-431 أعاله«.

تحليل النصوص الوطنية من منظور المعايير الدولية:
املالحظ هو مالءمة مقتضيات املادة 9 من مدونة الشغل مع مقتضيات املادة 5 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

5.الحق في العدل لألشخاص ذوي اإلعاقات في مجال الشغل:
احلــق يف العــدل حــق أصيــل لــكل النــاس ويف كل الظــروف واألحــوال مبــا فيهــا جمــال الشــغل، وهــو حــق جيــد مرجعيتــه يف االتفاقيــات الدوليــة 

والتشــريعات الوطنيــة، إضافــة إىل التعليقــات والتفســرات واالجتهــادات الــي تصــدر عــن اهليئــات الدوليــة واحملاكــم الوطنيــة.

الحق في العدل من خالل االتفاقيات الدولية:
تؤطر هذا احلق جمموعة من االتفاقيات الدولية، أمهها:
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لسنة 2006:

املادة 13:
1. »تكفــل الــدول األطــراف ســبال فعالــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة للجــوء إىل القضــاء علــى قــدم املســاواة مــع اآلخريــن، مبــا يف ذلــك مــن خــالل 
توفــر التيســرات اإلجرائيــة الــي تتناســب مــع أعمارهــم، بغــرض تيســر دورهــم الفعــال يف املشــاركة املباشــرة وغــر املباشــرة، مبــا يف ذلــك بصفتهــم 

شــهودا، يف مجيــع اإلجــراءات القانونيــة، مبــا فيهــا مراحــل التحقيــق واملراحــل التمهيديــة األخــرى.
2. لكفالة إمكانية جلوء األشــخاص ذوي اإلعاقة إىل القضاء فعليا، تشــجع الدول األطراف التدريب املناســب للعاملن يف جمال إقامة العدل، 

ومن ضمنهم الشــرطة وموظفو الســجون.«
الروتوكول االختيارى امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:

املــادة 2: »جيــوز أن تقــّدم البالغــات مــن قبــل، أو نيابــة عــن أفــراد أو مجاعــات مــن االفــراد يدخلــون ضمــن واليــة دولــة طــرف ويّدعــون أهنــم 
ضحايــا النتهــاك مــن جانــب تلــك الدولــة الطــرف ألى مــن احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة احملــددة. وحيثمــا يقــدم بــالغ نيابــة عــن 
أفــراد أو مجاعــات أفــراد،  يكــون ذلــك مبوافقتهــم إال إذا اســتطاع صاحــب البــالغ أن يــرر تصرفــه نيابــة عنهــم دون احلصــول علــى تلــك املوافقــة« .
املــادة13 : ».ال تنظــر اللجنــة يف أي بــالغ مــامل تكــن قــد تأكــدت مــن أن مجيــع ســبل االنصــاف حملليــة املتاحــة قــد اســتنفذت . وال تســرى هــذه 

القاعــدة إذا اســتغرق تطبيــق ســبل االنصــاف هــذه أمــدا طويــال بدرجــة غــر معقولــة«.
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الحق في العدل من خالل التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:
التعليــق العــام بشــأن املــادة 12  للجنــة املعنيــة حبقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة حــول االعــراف باألشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى قــدم املســاواة 

مــع اآلخريــن أمــام القانــون:
- يقــع علــى الــدول األطــراف التــزاُم كفالــة ُســُبٍل فعالــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة للجــوء إىل القضــاء، علــى قــدم املســاواة مــع اآلخريــن. واإلقــرار 
حبــق هــؤالء األشــخاص يف األهليــة القانونيــة هــو أمــر أساســي للتمكــن مــن اللجــوء إىل القضــاء يف جوانــب عديــدة. وإلنفــاذ حقــوق األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة وواجباهتــم علــى قــدم املســاواة مــع اآلخريــن، جيــب االعــراف هبــؤالء األشــخاص كأشــخاص أمــام القانــون يتمتعــون باملركــز نفســه 
يف احملاكــم واهليئــات القضائيــة. وعلــى الــدول أن تضمــن إمكانيــة اســتعانة األشــخاص ذوي اإلعاقــة مبحــاٍم علــى قــدم املســاواة مــع اآلخريــن. 
وقــد اعتُــر ذلــك مشــكلة يف العديــد مــن الواليــات القضائيــة جيــب معاجلتهــا،  مبــا يف ذلــك مــن خــالل ضمــان إتاحــة الفرصــة أمــام األشــخاص 
الذيــن يعانــون مــن التدخــل يف حقهــم يف األهليــة القانونيــة، للطعــن يف هــذا التدخــل )بأنفســهم أو مــن خــالل ممثــل قانــوين هلــم( وفرصــة الدفــاع 
عــن حقوقهــم يف احملاكــم. )اســتُبعد األشــخاص ذوو اإلعاقــة يف الكثــر مــن األحيــان مــن أدوار رئيســية يف النظــام القضائــي بصفتهــم حمامــن 

أو قضــاة أو شــهوداً أو أعضــاًء يف هيئــة حملفــن(.
- وجيــب تدريــب ضبــاط الشــرطة واملرشــدين االجتماعيــن وغرهــم مــن املســتجيبن األوائــل الحتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى االعــراف 
هبــؤالء األشــخاص كأشــخاص كاملــن أمــام القانــون وعلــى إيــالء الشــكاوى واإلفــادات الصــادرة عــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة األمهيــة ذاهتــا 
الــي تــوىل لألشــخاص اآلخريــن. ويرتــب علــى ذلــك إجــراء التدريبــات والتوعيــة يف هــذه املهــن اهلامــة. وجيــب منــح األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
األهليــة القانونيــة لــإلدالء باإلفــادات علــى قــدم املســاواة مــع اآلخريــن. وتضمــن املــادة 12 مــن االتفاقيــة توفــر الدعــم يف ممارســة األهليــة 
القانونيــة، مبــا يف ذلــك تقــدمي اإلفــادات يف اإلجــراءات القضائيــة واإلداريــة وغرهــا مــن اإلجــراءات القانونيــة. وميكــن هلــذا الدعــم أن يتخــذ 
أشــكااًل خمتلفــة، بينهــا االعــراف مبختلــف وســائل االتصــال، مبــا يف ذلــك تقــدمي اإلفــادات عــن طريــق الفيديــو يف بعــض احلــاالت، والرتيبــات 
اإلجرائيــة، واألســاليب املســاعدة األخــرى. وجيــب تدريــب اجلهــاز القضائــي أيضــاً وتوعيتــه بالتزامــه احــرام األهليــة القانونيــة لألشــخاص ذوي 

اإلعاقــة، مبــا يف ذلــك الوكالــة القانونيــة واملركــز القانــوين. 
التعليق العام رقم 9 للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن التطبيق احمللي للعهد:

- ينبغي أال يفســر احلق يف االنتصاف الفعال دائماً على أنه يقتصر على ســبل االنتصاف القضائية. فكثراً ما تكون ســبل االنتصاف اإلدارية 
كافيــة حبــد ذاهتــا، ومــن املشــروع أن يتوقــع مــن يعيــش داخــل نطــاق الواليــة القضائيــة لدولــة طــرف، اســتناداً إىل مبــدأ حســن النيــة، أن تأخــذ 
كافــة الســلطات اإلداريــة يف االعتبــار مقتضيــات العهــد لــدى اختــاذ قراراهتــا. وينبغــي أن يكــون كل ســبيل مــن ســبل االنتصــاف اإلداريــة هــذه 
متيســراً ومعقــول التكلفــة ومتوفــراً يف الوقــت املناســب وفعــااًل. كمــا أنــه كثــراً مــا يكــون التمتــع باحلــق املطلــق يف الطعــن قضائيــا يف اإلجــراءات 
اإلداريــة مــن هــذا النــوع أمــراً مناســبا يف هــذا املضمــار. وباملثــل، هنــاك بعــض االلتزامــات مــن قبيــل تلــك املتعلقــة بعــدم التمييــز، )ولكنهــا، ال 
تقتصــر بــأي حــال مــن األحــوال عليهــا( حيــث النــص علــى شــكل مــن أشــكال ســبل االنتصــاف القضائيــة فيمــا خيصهــا ضــروري فيمــا يبــدو 
لالمتثــال ملقتضيــات العهــد. وبعبــارة أخــرى، يعتــر االنتصــاف أمــام القضــاء ضروريــاً كلمــا اســتحال إعمــال حــق مــن احلقــوق املشــمولة بالعهــد 

إعمــااًل كامــاًل دون أن تقــوم الســلطة القضائيــة بــدور مــا يف ذلــك.
أهلية التقاضي: 

يعتــر مــن البديهــي عــادة أن الســبل القضائيــة للتظلــم  واالنتصــاف مــن االنتهــاكات ضروريــة وأساســية فيمــا خيــص احلقــوق املدنيــة والسياســية. 
غــر أن التظلــم يف اجملــاالت الــي ختــص احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة تبقــى موضــع تســاؤل. وهــذا تناقــض ال تُــرّره طبيعــة احلقــوق وال 
أحــكام العهــد ذات الصلــة.. ولئــن كان مــن الــالزم مراعــاة النهــج العــام لــكل نظــام قانــوين، فإنــه ال يوجــد يف العهــد أي حــق ال ميكــن اعتبــاره، يف 
األغلبيــة العظمــى للنظــم، حقــاً ينطــوي علــى األقــل علــى بعــض األبعــاد اهلامــة الــي ميكــن أن تنظــر فيهــا احملاكــم. ويقــرح أحيانــا تــرك أمــر البــت 
يف املســائل املتعلقــة بتوزيــع املــوارد للســلطات السياســية بــدال مــن تركــه للمحاكــم. وينبغــي احــرام اختصاصــات كل فــرع مــن الفــروع املختلفــة 
للحكومــة، إال أنــه مــن املناســب االعــراف بــأن احملاكــم، عــادة، تشــارك بالفعــل يف جمموعــة كبــرة مــن املســائل الــي ترتــب عليهــا آثــار هامــة فيمــا 

خيــص املــوارد، واعتمــاد تصنيــف صــارم للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة يضعهــا، حبكــم تعريفهــا، خــارج دائــرة اختصــاص احملاكــم 
ســيكون بالتــايل تعســفياً ومتعارضــاً مــع مبــدأ عــدم قابليــة جمموعــي حقــوق اإلنســان للتجزئــة. ومــن شــأن ذلــك أن حيــد بصــورة كبــرة كذلــك مــن 
قــدرة احملاكــم علــى محايــة حقــوق أضعــف الفئــات وأكثرهــا حرمانــا يف اجملتمــع أيضــاً. ولعــل أهــم تفســر تقــدم يف هــذه احلالــة أن احلقــوق املدنيــة 
والسياســية تلــزم الدولــة علــى الفــور جملــرد املصادقــة علــى االتفاقيــة املعنيــة، يف حــن أن احلقــوق املرتبــة علــى املصادقــة علــى االتفاقيــات املرجعيــة يف 

احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة تلــزم الدولــة علــى الراضــي حســب امكانياهتــا ومواردهــا.
التعليق العام رقم 18 للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن احلق يف العمل:

- جيــب أن تتــاح لــكل فــرد أو جمموعــة مــن ضحايــا انتهــاكات احلــق يف العمــل إمكانيــة اللجــوء علــى الصعيــد الوطــي إىل ســبل انتصــاف فعالــة 
قضائيــة أو غــر قضائيــة مالئمــة. وإدمــاج الصكــوك الدوليــة الــي تعــرف باحلــق يف العمــل يف النظــام القانــوين احمللــي، أو االعــراف بســرياهنا 
املباشــر، يعزز نطاق تدابر االنتصاف وفعاليتها بشــكل ملموس، وتشــجَّع الدول األطراف على أن تفعل ذلك يف مجيع األحوال. وســتكون 
احملاكــم قــد خوِّلــت، نتيجــة ذلــك، البــت يف انتهــاكات املضمــون األساســي للحــق يف العمــل بالتمســك مباشــرة بااللتزامــات املتعهــد هبــا مبوجــب 

العهد.
التعليق العام رقم 19 للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن احلق يف الضمان االجتماعي:

- ينبغي أن تتوافر ألي شــخص أو جمموعة تتعرض النتهاك حقها يف الضمان االجتماعي، إمكانية الوصـــول إىل ســبل انتصاف قضائية فّعالة 
أو غرهــا مــن الســبل املناســبة علــى املســتوين الوطــي والــدويل؛ وينبغــي أن مُينــح مجيــع ضحايــا انتهــاكات احلــق يف الضمــان االجتماعــي احلــق يف 
تعويــض مناســب، يتضمــن االســرداد أو التعويــض املــايل أو الرضيــة أو ضمــان عــدم التكــرار. وينبغــي الســماح ألمنــاء املظــامل الوطنيــن، وجلــان 
حقــوق اإلنســان، واملؤسســات املشــاهبة، مبعاجلــة انتهــاكات هــذا احلــق. وينبغــي توفــر املســاعدة القانونيــة للحصــول علــى ســبل االنتصــاف 

بأقصــى مــا تســمح بــه املــوارد املتاحــة.
- مــن شــأن إدمــاج الصكــوك الدوليــة الــي تعــرف باحلــق يف الضمــان االجتماعــي يف النظــام القانــوين احمللــي أن يعــزِّز إىل حــد كبــر نطــاق وفعاليــة 
تدابــر االنتصــاف، ولذلــك ينبغــي تشــجيعه. فهــذا مــن شــأنه أن ميكــن احملاكــم مــن الفصــل يف انتهــاكات احلــق يف الضمــان االجتماعــي 

باالحتــكام املباشــر إىل العهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة.

الحق في العدل من خالل نصوص التشريعات الوطنية:
تؤطر هذا احلق جمموعة من املقتضيات يف التشريع الوطي، منها:

مدونة الشغل:
املــادة 40: »يف حالــة تعــذر أي اتفــاق بواســطة الصلــح التمهيــدي، حيــق لألجــر رفــع دعــوى أمــام احملكمــة املختصــة، الــي هلــا أن حتكــم، يف حالــة 
ثبــوت فصــل األجــر تعســفيا، إمــا بإرجــاع األجــر إىل شــغله أو حصولــه علــى تعويــض عــن الضــرر حيــدد مبلغــه علــى أســاس أجــر شــهر ونصــف 

عــن كل ســنة عمــل أو جــزء مــن الســنة علــى أن ال يتعــدى ســقف 36 شــهرا«.
املــادة 404: »تتمتــع النقابــات املهنيــة، باألهليــة املدنيــة، وباحلــق يف التقاضــي. وميكــن هلــا أن متــارس، ضمــن الشــروط واإلجــراءات املنصــوص 
عليهــا قانونــا، مجيــع احلقــوق الــي يتمتــع هبــا املطالــب باحلــق املــدين لــدى احملاكــم، يف كل مــا لــه عالقــة باألعمــال الــي تلحــق ضــررا مباشــرا أو غــر 
مباشــر باملصــاحل الفرديــة أو اجلماعيــة لألشــخاص الذيــن تعمــل علــى تأطرهــم، أو باملصلحــة اجلماعيــة للمهنــة، أو للحرفــة الــي تتــوىل متثيلهــا«.

القانون املتعلق حبماية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة والنهوض هبا:
املــادة 18: »يتمتــع األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة باألهليــة الكاملــة ملمارســة حرياهتــم وحقوقهــم املدنيــة والسياســية، طبقــا ألحــكام الدســتور وال 

ســيما البــاب الثــاين منــه، ووفــق الشــروط الــي حيددهــا القانــون«.
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مشروع قانون التنظيم القضائي:
املادة 35: » يســهر مســؤولو احملاكم على حتســن ظروف اســتقبال الوافدين عليها، وتيســر ولوج األشــخاص ذوي االحتياجات اخلاصة إليها، 
والتواصــل مــع املتقاضــن بلغــة يفهموهنــا، وتيســر الوصــول إىل املعلومــة القانونيــة والقضائيــة جمانــا، ومتكــن املتقاضــن مــن تتبــع مســار إجــراءات 

قضاياهــم عــن بعــد، يف احــرام تــام للمعطيــات الشــخصية لألفــراد ومحايتهــا.«

تحليل النصوص الوطنية من منظور المعايير الدولية:
يالحــظ هنــا مالءمــة مقتضيــات املــادة 35 مــن مشــروع قانــون التنظيــم القضائــي ملــا جــاء يف املــادة 13 مــن اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي 

اإلعاقــة.

6.الحق في الملكية لألشخاص ذوي اإلعاقات في مجال الشغل:
يعتــر احلــق يف امللكيــة مــن أهــم احلقــوق يف جمــال الشــغل، وجيــد هــذا احلــق مرجعيتــه يف االتفاقيــات الدوليــة والتشــريعات الوطنيــة، إضافــة إىل 

التعليقــات والتفســرات واالجتهــادات الــي تصــدر عــن اهليئــات الدوليــة واحملاكــم الوطنيــة.

الحق في الملكية من خالل االتفاقيات الدولية:
من مرجعيات هذا احلق جمموعة من االتفاقيات الدولية، أمهها:

االتفاقية رقم 14 :اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الراحة األسبوعية )الصناعة(، 1921:
املــادة 2: »يتمتــع جممــوع املشــتغلن يف أي منشــأة صناعيــة، عامــة كانــت أو خاصــة، أو يف أي مــن فروعهــا، بفــرة راحــة أســبوعية ال تقــل عــن 

أربــع وعشــرين ســاعة متعاقبــة«.
االتفاقية رقم 26: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن طرائق حتديد املستويات الدنيا لألجور، 1928:

املــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو يف منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة بــأن تقيــم أو تعمــل علــى وجــود طرائــق لتحديــد 
املســتويات الدنيــا ألجــور العمــال املشــتغلن يف بعــض املهــن الــي ال توجــد أي ترتيبــات لتنظيــم االجــور فيهــا تنظيمــا فعــاال عــن طريــق اتفــاق مجاعــي 

أو غــره، وتكــون األجــور فيهــا منخفضــة بصــورة غــر عاديــة«.

الحق في الملكية من خالل التعليقات العامة للهيئات التعاقدية وتفسيرات منظمة العمل الدولية:
التعليق العام رقم 23 للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن احلق يف التمتع بشروط عادلة ومرضية للعمل:

- يتمتــع مجيــع العمــال باحلــق يف أجــر عــادل. ومفهــوم األجــر العــادل ليــس ثابتــا نظــرا ألنــه يعتمــد علــى جمموعــة مــن املعايــر املوضوعيــة وغــر 
احلصريــة، كمســؤوليات العامــل، ومســتوى الكفــاءة والتعليــم الالزمــة ألداء العمــل، و تأثــر العمــل علــى صحــة وســالمة العامــل، والصعوبــات 

احملــددة املتصلــة بالعمــل وتأثرهــا علــى احليــاة الشــخصية والعائليــة للعامــل.
- وينبغــي أن يتلقــى العمــال مجيــع األجــور والفوائــد املســتحقة قانونــا علــى إهنــاء عقــود الشــغل أو يف حالــة إفــالس أو تصفيــة قضائيــة مــن صاحــب 

العمل. 
- الراحــة وأوقــات الفــراغ، وحتديــد ســاعات العمــل وكذلــك اإلجــازات الدوريــة املدفوعــة األجــر، تســاعد العاملــن مــن احلفــاظ علــى التــوازن 

املناســب بــن املســؤوليات املهنيــة واألســرية والشــخصية وجتنــب التوتــر واحلــوادث واملــرض.

الحق في الملكية من خالل نصوص التشريعات الوطنية:
تضمن هذا احلق جمموعة من املقتضيات يف التشريع الوطي، أمهها:

مدونة الشغل:
املــادة 345: »حيــدد األجــر حبريــة، باتفــاق الطرفــن مباشــرة، أو مبقتضــى اتفاقيــة شــغل مجاعيــة، مــع مراعــاة األحــكام القانونيــة املتعلقــة باحلــد 

األدىن القانــوين لألجــر«.
املــادة 356: »ال ميكــن أن يقــل احلــد األدىن القانــوين لألجــر، يف النشــاطات الفالحيــة وغــر الفالحيــة، عــن املبالــغ الــي حتــدد بنــص تنظيمــي، 

بعــد استشــارة املنظمــات املهنيــة للمشــغلن واملنظمــات النقابيــة لألجــراء األكثــر متثيــال«.
املــادة 231: »يســتحق كل أجــر، قضــى ســتة أشــهر متصلــة مــن الشــغل يف نفــس املقاولــة أو لــدى نفــس املشــغل، عطلــة ســنوية مــؤدى عنهــا، 
حتدد مدهتا على النحو أدناه، ما مل يتضمن عقد الشــغل، أو اتفاقية الشــغل اجلماعية، أو النظام الداخلي، أو العرف، مقتضيات أكثر فائدة:

- يوم ونصف يوم من أيام الشغل الفعلي عن كل شهر من الشغل؛
- يومان من أيام الشغل الفعلي عن كل شهر من الشغل، فيما يتعلق باألجراء الذين ال يتجاوز سنهم الثامنة عشرة«.

املادة 232: »يضاف، إىل مدة العطلة الســنوية املؤدى عنها، يوم ونصف يوم من أيام الشــغل الفعلي، عن كل فرة شــغل كاملة، مدهتا مخس 
ســنوات متصلــة أو غــر متصلــة، علــى أال تــؤدي هــذه اإلضافــة إىل رفــع جممــوع مــدة العطلــة إىل أزيــد مــن ثالثــن يومــا مــن أيــام الشــغل الفعلــي«.

تحليل النصوص الوطنية من منظور المعايير الدولية:
- املالحــظ هنــا أن مقتضيــات املــادة 345 مــن مدونــة الشــغل متالئمــة مــع مــا جــاء يف املــادة 1 مــن االتفاقيــة رقــم 26:اتفاقيــة منظمــة العمــل 

الدوليــة بشــأن طرائــق حتديــد املســتويات الدنيــا لألجــور، لســنة 1928.

7. الحق في التضامن والتسامح لألشخاص ذوي اإلعاقات في مجال الشغل:
يعتــر احلــق يف التضامــن والتســامح مــن احلقــوق الــي هلــا عالقــة مبجــال الشــغل، وجيــد هــذا احلــق مرجعيتــه يف االتفاقيــات الدوليــة والتشــريعات 

الوطنيــة، إضافــة إىل التعليقــات والتفســرات واالجتهــادات الــي تصــدر عــن اهليئــات الدوليــة واحملاكــم الوطنيــة.

الحق في التضامن والتسامح من خالل االتفاقيات الدولية:
تؤطر هذا احلق جمموعة من االتفاقيات الدولية، أمهها:

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:
املادة 8 :

1. »تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بكفالة ما يلي: 
أ( حــق كل شــخص يف تكويــن النقابــات باالشــراك مــع آخريــن وىف االنضمــام إىل النقابــة الــي خيتارهــا، دومنــا قيــد ســوى قواعــد املنظمــة املعنيــة، 
علــى قصــد تعزيــز مصاحلــه االقتصاديــة واالجتماعيــة ومحايتهــا. وال جيــوز إخضــاع ممارســة هــذا احلــق أليــة قيــود غــر تلــك الــي ينــص عليهــا القانــون 

وتشــكل تدابــر ضروريــة، يف جمتمــع دميقراطــي، لصيانــة األمــن القومــي أو النظــام العــام أو حلمايــة حقــوق اآلخريــن وحرياهتــم،
ب( حق النقابات يف إنشاء احتادات أو احتادات حالفية قومية، وحق هذه االحتادات يف تكوين منظمات نقابية دولية أو االنضمام إليها،

ج( حق النقابات يف ممارســة نشــاطها حبرية، دومنا قيود غر تلك الي ينص عليها القانون وتشــكل تدابر ضرورية، يف جمتمع دميقراطي، لصيانة 
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األمن القومي أو النظام العام أو حلماية حقوق اآلخرين وحرياهتم.
د( حق اإلضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانن البلد املعى.

2. ال حتــول هــذه املــادة دون إخضــاع أفــراد القــوات املســلحة أو رجــال الشــرطة أو موظفــي اإلدارات احلكوميــة لقيــود قانونيــة علــى ممارســتهم 
هلــذه احلقــوق.«

املادة 9 : »تقر الدول األطراف يف هذا العهد حبق كل شخص يف الضمان االجتماعي، مبا يف ذلك التأمينات االجتماعية«.
االتفاقية رقم 11: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حق التجمع )الزراعة(، 1921:

املــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو يف منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة بــأن تكفــل لــكل مــن يشــتغلون بالزراعــة نفــس حقــوق 
التجمــع واالحتــاد املكفولــة لعمــال الصناعــة«.

االتفاقية رقم 98: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حق التنظيم واملفاوضة اجلماعية، 1949:
املــادة 2: »تتمتــع منظمــات العمــال ومنظمــات أصحــاب العمــل حبمايــة كافيــة مــن أي أعمــال تنطــوي علــى تدخــل مــن قبــل بعضهــا إزاء األخــرى 

فيمــا يتعلــق بتكوينهــا أو تســيرها أو إدارهتــا، ســواء بصــورة مباشــرة أو مــن خــالل وكالئهــا أو أعضاءهــا«.
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لسنة 2006:

املادة 27: »كفالــة متكــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن ممارســة حقوقهم العمالية والنقابية على قدم املساواة مع اآلخرين«.

الحق في التضامن والتسامح من خالل التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:
التعليق العام رقم 23 للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن احلق يف التمتع بشروط عادلة ومرضية للعمل:

- مــن العناصــر اهلامــة للحــق يف العمــل املنصــوص عليهــا يف العهــد، وهــي حريــة اختيــار العمــل واحلقــوق النقابيــة، وحريــة تكويــن اجلمعيــات واحلــق 
يف اإلضــراب.

- ميكــن للــدول أن تضــع برامــج الضمــان االجتماعــي القائمــة علــى اشــراكات العمــال، مثــل العاملــن يف االقتصــاد غــر املهيــكل، لتوفــر املنافــع 
وكذلــك احلمايــة ضــد احلــوادث واألمــراض يف أماكــن العمــل.

الحق في التضامن والتسامح من خالل نصوص التشريعات الوطنية:
مدونة الشغل:

املــادة 9: »مينــع كل مــس باحلريــات واحلقــوق املتعلقــة باملمارســة النقابيــة داخــل املقاولــة وفــق القوانــن واألنظمــة اجلــاري هبــا العمــل كمــا مينــع كل 
مــس حبريــة العمــل بالنســبة للمشــغل ولألجــراء املنتمــن للمقاولــة«.

املــادة 86: »جيــب علــى املقــاول مــن الباطــن بصفتــه مشــغال، التقيــد جبميــع أحــكام هــذا القانــون، وبالنصــوص التشــريعية والتنظيميــة املتعلقــة 
بالضمــان االجتماعــي، وحــوادث الشــغل واألمــراض املهنيــة«.

تحليل النصوص الوطنية من منظور المعايير الدولية:
- تتالءم مقتضيات املادة 8 من مدونة الشغل مع مقتضيات املادة 9 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

8. الحق في األمن والسلم لألشخاص ذوي اإلعاقات في مجال الشغل:
يعتــر احلــق يف األمــن والســلم مــن احلقــوق األساســية يف احليــاة ومــن ضمنهــا محايــة احلــق يف حيــاة الفــرد أثنــاء العمــل، وجيــد هــذا احلــق مرجعيتــه 
يف االتفاقيــات الدوليــة والتشــريعات الوطنيــة، إضافــة إىل التعليقــات والتفســرات واالجتهــادات الــي تصــدر عــن اهليئــات الدوليــة واحملاكــم الوطنيــة.

الحق في األمن والسلم من خالل االتفاقيات الدولية:
من مرجعيات هذا احلق جمموعة من االتفاقيات الدولية، أمهها:

االتفاقية رقم 18: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن األمراض املهنية، 1925:
املــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو يف منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة بــأن تكفــل دفــع تعويضــات للعمــال الذيــن يصيبهــم 
العجــز بســبب أمــراض مهنيــة، أو ملــن كانــوا يعولوهنــم يف حالــة وفــاة هــؤالء العمــال بســبب هــذه األمــراض، وفقــا للمبــادئ العامــة الــي يضعهــا 

تشــريعها الوطــي للتعويــض عــن حــوادث العمــل«.
- اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لسنة 2006:

املــادة 10: »تؤكــد الــدول األطــراف مــن جديــد أن لــكل إنســان احلــق األصيــل يف احليــاة وتتخــذ مجيــع التدابــر الضروريــة لضمــان متتــع األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة فعليــا هبــذا احلــق علــى قــدم املســاواة مــع اآلخريــن«.

-ا لعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:
- املادة 7: »تعرف الدول األطراف يف هذا العهد مبا لكل شخص من حق يف التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على اخلصوص: 

- ظروف عمل تكفل السالمة والصحة«.

الحق في األمن والسلم من خالل التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:
التعليق العام رقم 23 للجة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن احلق يف التمتع بشروط عادلة ومرضية للعمل:

- إن منــع احلــوادث واألمــراض املهنيــة هــو اجلانــب األساســي مــن احلقــوق املتعلقــة بشــروط عادلــة ومرضيــة للعمــل ومــن احلقــوق الوثيقــة الــواردة 
يف العهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، وال ســيما احلــق يف التمتــع بأعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة البدنيــة 
والعقليــة. وينبغــي للــدول األطــراف أن تعتمــد سياســة وطنيــة للوقايــة مــن احلــوادث واإلصابــات الصحيــة املرتبطــة بالعمــل عــن طريــق تقليــل 
املخاطــر يف بيئــة العمــل، وضمــان مشــاركة واســعة يف صياغتهــا وتنفيذهــا ومراجعتهــا، وال ســيما العمــال وأصحــاب العمــل واملنظمــات املمثلــة 

هلــم.
- وينبغــي أن تشــمل السياســة الوطنيــة مجيــع فــروع النشــاط االقتصــادي مبــا يف ذلــك القطاعــات الرمسيــة وغــر الرمسيــة ومجيــع فئــات العمــال، مبــن 
فيهــم العمــال املتدربــن. وجيــب أن تأخــذ بعــن االعتبــار املخاطــر احملــددة لســالمة وصحــة العمــال اإلنــاث يف حالــة احلمــل، وكذلــك العمــال 
ذوي اإلعاقــة، دون أي شــكل مــن أشــكال التمييــز ضــد هــؤالء العمــال. وينبغــي أن يكــون العمــال قادريــن علــى مراقبــة ظــروف العمــل دون 

خــوف مــن االنتقــام.
- ينبغــي أن تعــاجل السياســة الوطنيــة علــى األقــل اجملــاالت التاليــة: تصميــم واختبــار واختيــار، واســتبدال وتركيــب وترتيــب واســتخدام وصيانــة 
العناصــر املاديــة للعمــل )أماكــن العمــل، بيئــة العمــل وأســاليبه، واألدوات، واآلالت واملعــدات، وكذلــك املــواد الكيميائيــة واملــواد وكالء الفيزيائيــة 

والبيولوجيــة(
- وينبغــي أن تتضمــن السياســة الوطنيــة أحــكام لرصــد وإنفــاذ إجــراء حتقيقــات فعالــة، وتقــرر العقوبــات املناســبة يف حالــة االنتهــاكات مبــا يف ذلــك 
حــق تعليــق عمــل املؤسســات غــر اآلمنــة. وجيــب أن يكــون  مــن حــق العمــال املتضرريــن مــن حــادث مهــي أو مــرض يف االنتصــاف، مبــا يف 
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ذلــك الوصــول إىل آليــات التظلــم املناســبة، مثــل احملاكــم، وتســوية اخلالفــات. علــى وجــه اخلصــوص، ينبغــي للــدول األطــراف أن تضمــن أن 
العمــال الذيــن يعانــون مــن وقــوع حــادث أو مــرض، وعنــد االقتضــاء، عائالهتــم، مــن تلقــى تعويضــات كافيــة، مبــا يف ذلــك تكاليــف العــالج، 

وفقــدان األربــاح والتكاليــف األخــرى، وكذلــك الوصــول إىل خدمــات إعــادة التأهيــل.

الحق في األمن والسلم من خالل نصوص التشريعات الوطنية:
تؤطر هذا احلق جمموعة من املقتضيات يف التشريع الوطي، أمهها:

مدونة الشغل:
- املــادة 24: »جيــب علــى املشــغل، بصفــة عامــة، أن يتخــذ مجيــع التدابــر الالزمــة حلمايــة ســالمة األجــراء وصحتهــم، وكرامتهــم، لــدى قيامهــم 
باألشــغال الــي ينجزوهنــا حتــت إمرتــه، وأن يســهر علــى مراعــاة حســن الســلوك واألخــالق احلميــدة، وعلــى اســتتباب اآلداب العامــة داخــل 

املقاولــة«.
- املادة 167: » مينع تشغيل األجراء املعاقن يف أشغال قد تعرضهم ألضرار، أو تزيد من حدة إعاقتهم«.

- املــادة 281: »جيــب علــى املشــغل، أن يســهر علــى نظافــة أماكــن الشــغل، وأن حيــرص علــى أن تتوفــر فيهــا شــروط الوقايــة الصحيــة، ومتطلبــات 
الســالمة الالزمــة للحفــاظ علــى صحــة األجــراء، وخاصــة فيمــا يتعلــق بأجهــزة الوقايــة مــن احلرائــق، واإلنــارة، والتدفئــة، والتهويــة، والتخفيــض مــن 
الضجيــج، واســتعمال املــراوح، واملــاء الشــروب، وآبــار املراحيــض، وتصريــف ميــاه الفضــالت، وميــاه الغســل، واألتربــة، واألخبــرة، ومســتودعات 
مالبــس األجــراء، ومغتســالهتم، ومراقدهــم. جيــب علــى املشــغل، أن يضمــن تزويــد األوراش باملــاء الشــروب بكيفيــة عاديــة، وأن يوفــر فيهــا 

لألجــراء مســاكن نظيفــة، وظروفــا صحيــة مالئمــة«.
القانون املتعلق حبماية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة والنهوض هبا:

املادة 19: »يتمتع األشــخاص يف وضعية إعاقة على قدم املســاواة مع غرهم باحلق يف احلماية من كافة أشــكال االســتغالل والعنف واالعتداء 
طبقــا للنصــوص التشــريعية اجلــاري هبــا العمل«.

تحليل النصوص الوطنية من منظور المعايير الدولية:
املالحــظ هنــا مالءمــة مقتضيــات املــادة 19 مــن القانــون املتعلــق حبمايــة حقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة والنهــوض هبــا ملــا جــاء يف املــادة 10 

مــن اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

نماذج حول إدماج االتفاقيات الدولية في التطبيق القضائي:
* قرار حمكمة النقض عدد 1/85 يف امللف عدد 2015/1/5/1513 بتاريخ 2017/1/24:

خلصــت احملكمــة إىل أن الســبب احلقيقــي لفصــل األجــرة كان مبنيــا علــى أســاس إصابتهــا بإعاقــة تتمثــل بالصمــم غــر املطلــق، وهــو مــا رأت فيــه 
متييــزا علــى أســاس اإلعاقــة الــذي يشــكل خرقــا للمــادة 9 مــن مدونــة الشــغل يف فقرهتــا الثانيــة الــي جــاء فيهــا »كمــا مينــع كل متييــز بــن األجــراء مــن 
حيــث الســاللة، أو اللــون، أو اجلنــس أو اإلعاقــة«، وكذلــك االتفاقيــة الدوليــة للعمــل رقــم 111 اخلــاص بالتمييــز يف جمــال االســتخدام واملهنــة الــي 
اعتمدهــا املؤمتــر العــام ملنظمــة العمــل الدوليــة يف 25 يونيــو 1958 حيــث جــاء يف الشــق الثــاين مــن الفقــرة األوىل منهــا مــا يلــي: »تشــمل كلمــة 
متييــز: أي ضــرب مــن ضــروب امليــز أو االســتثناء أو التفضيــل يكــون مــن أثــره إبطــال أو انتقــاص يف الفــرص أو املعاملــة علــى صعيــد االســتخدام 
واملهنــة...«، وأن هــذا التمييــز ميثــل انتهــاكا حلقــوق اإلنســان. وهــو مــا يتــالءم مــع أحــكام املــادة 9 مــن مدونــة الشــغل ومقتضيــات املــادة 5 مــن 

اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
* قرار حمكمة النقض عدد 1119 يف امللف االجتماعي عدد 2010/15/1255 بتاريخ 2011/9/15:

مفــاده أن الطالــب تقــدم مبقــال عــرض فيــه أنــه كان يشــتغل مــع الشــركة املطلوبــة يف النقــض، قبــل أن يصــاب باهنيــار عصــي ونفســي مبناســبة عملــه 
وأنــه عــرض حالتــه علــى أطبــاء خمتصــن أكــدوا أنــه أصبــح  يف وضعيــة إعاقــة ال تســمح لــه بتحمــل املســؤوليات امللقــاة عليــه حبكــم عملــه، وبالتــايل 

فالطالــب املســتأنف يطالــب الشــركة بتعويضــات نتيجــة مــا حلــق بــه. 
القاعدة األساسية:

- مالءمة مدونة الشغل لالتفاقيات الدولية.
- إهنــاء العالقــة الشــغلية بســبب اإلعاقــة يشــكل خرقــا ملبــدأ عــدم التمييــز يف العمــل طبقــا لالتفاقيــة الدوليــة للعمــل رقــم 111 واملــادة 9 مــن 

مدونــة الشــغل.

توصيات ومالحظات بشأن إدماج االتفاقيات الدولية في التطبيق القضائي:
- احلرص على متكن األشخاص ذوي اإلعاقة  من التمتع حبقوقهم املعرف هبا يف العهد، مبا يف ذلك إمكانية احلصول على العمل؛

- مناهضة كل متييز يف جمال الشغل على أساس اإلعاقة؛
- تعزيز دور مفتشي الشغل يف مراقبة عمل االشخاص ذوي اإلعاقة يف القطاع اخلاص؛

- تطبيق مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل يف جمال الشغل على األطفال ذوي االعاقة يف احلاالت الي يسمح فيها للطفل بالعمل؛
- االلتزام بنسبة 7 يف املائة املخصصة لذوي اإلعاقات يف املناصب املالية بالوظيفة العمومية؛

- تعميــم خدمــات الولوجيــات يف مجيــع مرافــق اإلدارة العموميــة وشــبه العموميــة وحمــالت الشــغل يف القطــاع اخلــاص حســب املعايــر املعتمــدة يف 
هــذا اجملــال؛

- إعمــال التوصيــات الصــادرة عــن مقــررة األمــم املتحــدة املعنيــة حبقــوق ذوي اإلعاقــات مبناســبة زيارهتــا إىل اململكــة املغربيــة يــوم 18 يوليــوز 
2016؛

- احلــرص علــى أن حيــدد القانــون  املتعلــق بالعمــال املنزليــن ســن 18 ســنة كحــد أدىن للعمــل يف املنــازل، وضمــان متتــع العمــال املنزليــن ذوي 
اإلعاقــات بشــروط عمــل عادلــة ومالئمــة إســوة بغرهــم مــن العمــال. مــع إنشــاء آليــة تفتيــش لرصــد ظــروف عمــل العمــال املنزليــن مبــن فيهــم 

العمــال ذوو اإلعاقــات؛
- إخــراج القانــون املتعلــق بالتظلمــات الفرديــة لــذوي االعاقــات بنــاء علــى مصادقــة اململكــة املغربيــة علــى الروتوكــول امللحــق  باالتفاقيــة اخلاصــة 

حبقــوق االشــخاص ذوي اإلعاقــات؛
- اإلسراع بإنشاء اآللية الوطنية املعنية بتلقي تظلمات األشخاص ذوي اإلعاقة مبن فيهم العمال ذوو اإلعاقات.
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3.حقوق 
األشخاص 

ذوي 
اإلعاقات

الحق في 
الحياة

- العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية:

التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:
التعليــق العــام رقــم 23  بشــأن احلــق يف التمتــع 

بشــروط عادلــة ومرضيــة للعمــل:
- إن منع احلوادث واألمراض املهنية هو اجلانب 
األساســي مــن احلقــوق املتعلقــة بشــروط عادلــة 
ومرضيــة للعمــل ومــن احلقــوق الوثيقــة الــواردة 
يف العهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة 
يف  احلــق  ســيما  وال  والثقافيــة،  واالجتماعيــة 
الصحــة  مــن  ممكــن  مســتوى  بأعلــى  التمتــع 
البدنيــة والعقليــة. وينبغــي للــدول األطــراف أن 
احلــوادث  مــن  للوقايــة  تعتمــد سياســة وطنيــة 
عــن  بالعمــل  املرتبطــة  الصحيــة  واإلصابــات 
طريــق تقليــل املخاطــر يف بيئــة العمــل، وضمــان 
وتنفيذهــا  صياغتهــا  يف  واســعة  مشــاركة 
وأصحــاب  العمــال  ســيما  وال  ومراجعتهــا، 

العمــل واملنظمــات املمثلــة هلــم.
- وينبغي أن تشمل السياسة الوطنية مجيع فروع 
النشــاط االقتصــادي مبــا يف ذلــك القطاعــات 
الرمسيــة وغــر الرمسيــة ومجيــع فئــات العمــال، مبــن 
فيهــم العمــال املتدربــن. وجيــب أن تأخــذ بعــن 
وصحــة  لســالمة  احملــددة  املخاطــر  االعتبــار 
وكذلــك  احلمــل،  حالــة  يف  اإلنــاث  العمــال 
مــن  اإلعاقــة، دون أي شــكل  العمــال ذوي 
أشــكال التمييــز ضــد هــؤالء العمــال. وينبغــي 
أن يكــون العمــال قادريــن علــى مراقبــة ظــروف 

العمــل دون خــوف مــن االنتقــام.
- ينبغــي أن تعــاجل السياســة الوطنيــة علــى األقــل 

االتفاقيــة رقــم 18:   اتفاقيــة منظمــة العمــل 
الدوليــة بشــأن األمــراض المهنيــة، 1925:

املــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو يف منظمــة 
العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة بــأن 
تكفــل دفــع تعويضــات للعمــال الذيــن يصيبهــم 
ملــن كانــوا  أو  مهنيــة،  أمــراض  بســبب  العجــز 
العمــال بســبب  يعولوهنــم يف حالــة وفــاة هــؤالء 
الــي  العامــة  للمبــادئ  وفقــا  األمــراض،  هــذه 
يضعهــا تشــريعها الوطــي للتعويــض عــن حــوادث 

العمــل«.
- اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة:

املــادة 10: »تؤكــد الــدول األطــراف مــن جديــد 
أن لــكل إنســان احلــق األصيــل يف احليــاة وتتخــذ 
مجيــع التدابــر الضروريــة لضمــان متتــع األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة فعليــا هبــذا احلــق علــى قــدم املســاواة 

مــع اآلخريــن«.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية:
األطــراف  الــدول  »تعــرف   :7 المــادة   -
مــن حــق يف  لــكل شــخص  مبــا  العهــد  هــذا  يف 
التمتــع بشــروط عمــل عادلــة ومرضيــة تكفــل علــى 

اخلصــوص: 
- ظروف عمل تكفل السالمة والصحة«.

مدونة الشغل:
- المــادة 24: »جيــب علــى املشــغل، بصفــة 
عامة، أن يتخذ مجيع التدابر الالزمة حلماية 
ســالمة األجــراء وصحتهــم، وكرامتهــم، لــدى 
قيامهــم باألشــغال الــي ينجزوهنــا حتــت إمرتــه، 
الســلوك  حســن  مراعــاة  علــى  يســهر  وأن 
واألخالق احلميدة، وعلى استتباب اآلداب 

العامــة داخــل املقاولــة«.
األجــراء  تشــغيل  مينــع   «  :167 المــادة   -
املعاقــن يف أشــغال قــد تعرضهــم ألضــرار، أو 

تزيــد مــن حــدة إعاقتهــم«.
- المــادة 281: »جيــب علــى املشــغل، أن 
وأن  الشــغل،  أماكــن  نظافــة  علــى  يســهر 
حيــرص علــى أن تتوفــر فيهــا شــروط الوقايــة 
الالزمــة  الســالمة  ومتطلبــات  الصحيــة، 
وخاصــة  األجــراء،  صحــة  علــى  للحفــاظ 
احلرائــق،  مــن  الوقايــة  بأجهــزة  يتعلــق  فيمــا 
والتخفيــض  والتهويــة،  والتدفئــة،  واإلنــارة، 
واملــاء  املــراوح،  واســتعمال  الضجيــج،  مــن 
وتصريــف  املراحيــض،  وآبــار  الشــروب، 
واألتربــة،  الغســل،  وميــاه  الفضــالت،  ميــاه 
األجــراء،  مالبــس  ومســتودعات  واألخبــرة، 
علــى  وجيــب  ومراقدهــم.  ومغتســالهتم، 
باملــاء  األوراش  تزويــد  يضمــن  أن  املشــغل، 
فيهــا  يوفــر  وأن  عاديــة،  بكيفيــة  الشــروب 
صحيــة  وظروفــا  نظيفــة،  مســاكن  لألجــراء 

مالئمــة«.
القانــون المتعلــق بحمايــة حقــوق األشــخاص 

فــي وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا:

- املالحــظ هــو مالءمــة مقتضيــات املــادة 24 
مــن مدونــة الشــغل ملــا جــاء يف املــادة 7 مــن 
العهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة 

واالجتماعية والثقافية.

األشــخاص  متكــن  علــى  احلــرص   -
ذوي اإلعاقــة  مــن التمتــع حبقوقهــم 
املعــرف هبــا يف العهــد، مبــا يف ذلــك 

إمكانيــة احلصــول علــى العمــل؛
- مناهضــة كل متييــز يف جمــال الشــغل 

علــى أســاس اإلعاقــة؛
- تعزيز دور مفتشــي الشــغل يف مراقبة 
عمــل االشــخاص ذوو اإلعاقــة يف 

القطــاع اخلــاص؛
حقــوق  اتفاقيــة  مقتضيــات  تطبيــق   -
علــى  الشــغل  جمــال  يف  الطفــل 
األطفــال ذوو االعاقــة يف احلــاالت 
بالعمــل؛ للطفــل  فيهــا  يســمح  الــي 
- االلتزام بنسبة 7 يف املائة املخصصة 
لــذوو اإلعاقــات يف املناصــب املاليــة 

بالوظيفــة العمومية؛
يف  الولوجيــات  خدمــات  تعميــم   -
العموميــة  اإلدارة  مرافــق  مجيــع 
الشــغل  وحمــالت  العموميــة  وشــبه 
يف القطــاع اخلــاص حســب املعايــر 

اجملــال؛ هــذا  يف  املعتمــدة 
عــن  الصــادرة  التوصيــات  إعمــال   -
مقــررة األمــم املتحــدة املعنيــة حبقــوق 
ذوو اإلعاقــات مبناســبة زيارهتــا إىل 
يوليــوز   18 يــوم  املغربيــة  اململكــة 

2016؛
القانــون   حيــدد  أن  علــى  احلــرص   -
املتعلــق بالعمــال املنزليــن ســن 18 
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اجملــاالت التاليــة: تصميــم واختبــار واختيــار، 
واســتبدال وتركيب وترتيب واســتخدام وصيانة 
العمــل،  )أماكــن  للعمــل  املاديــة  العناصــر 
واآلالت  واألدوات،  وأســاليبه،  العمــل  بيئــة 
واملــواد  الكيميائيــة  املــواد  واملعــدات، وكذلــك 

والبيولوجيــة(. الفيزيائيــة 
- وينبغــي أن تتضمــن السياســة الوطنيــة أحــكام 
لرصــد وإنفــاذ إجــراء حتقيقــات فعالــة، وتقــرر 
العقوبــات املناســبة يف حالــة االنتهــاكات مبــا 
يف ذلــك حــق تعليــق عمــل املؤسســات غــر 
اآلمنــة. وجيــب أن يكــون  مــن حــق العمــال 
يف  مــرض  أو  مهــي  حــادث  مــن  املتضرريــن 
االنتصــاف، مبــا يف ذلــك الوصــول إىل آليــات 
وتســوية  احملاكــم،  مثــل  املناســبة،  التظلــم 
ينبغــي  اخلصــوص،  وجــه  وعلــى  اخلالفــات. 
للــدول األطــراف أن تضمــن أن العمــال الذيــن 
يعانــون مــن وقــوع حــادث أو مــرض، وعنــد 
تعويضــات  تلقــى  مــن  عائالهتــم،  االقتضــاء، 
العــالج،  تكاليــف  ذلــك  يف  مبــا  كافيــة، 
وفقــدان األربــاح والتكاليــف األخــرى، وكذلــك 

التأهيــل. إعــادة  إىل خدمــات  الوصــول 

املادة 19:
»يتمتــع األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة علــى قــدم 
املســاواة مــع غرهــم باحلــق يف احلمايــة مــن كافــة 
طبقــا  واالعتــداء  والعنــف  االســتغالل  أشــكال 

للنصــوص التشــريعية اجلــاري هبــا العمــل«.
القانون المتعلق بمكافحة االتجار بالبشر:

املادة 1:
أو  شــخص  جتنيــد  بالبشــر  باإلجتــار  »يقصــد 
أو  إيــواؤه  أو  تنقيلــه  أو  نقلــه  أو  اســتدراجه 
بواســطة  ذلــك،  يف  الوســاطة  أو  اســتقباله 
باســتعمال  أو  باســتعماهلا  أو  بالقــوة  التهديــد 
أو  االختطــاف  أو  القســر  أشــكال  خمتلــف 
االحتيــال أو اخلــداع، أو اســتعمال الســلطة أو 
الوظيفــة أو النفــوذ أو اســتغالل حالــة الضعــف 
أو احلاجــة أو اهلشاشــة، أو بإعطــاء أو بتلقــي 
مبالــغ ماليــة أو منافــع أو مزايــا للحصــول علــى 
موافقــة شــخص لــه ســيطرة علــى شــخص آخــر 

االســتغالل.  لغــرض 
وال يشــرط اســتعمال أي وســيلة مــن الوســائل 
املنصــوص عليهــا يف الفقــرة األوىل أعــاله لقيــام 
جرميــة االجتــار بالبشــر جتــاه األطفــال الذيــن تقــل 
ســنهم عــن مثــان عشــرة ســنة مبجــرد حتقــق قصــد 

االســتغالل.
ويشــمل االســتغالل مجيــع أشــكال االســتغالل 
الغــر  دعــارة  اســتغالل  ســيما  ال  اجلنســي، 
واالســتغالل عــن طريــق املــواد اإلباحيــة مبــا يف 
املعلومــايت.  والتواصــل  االتصــال  وســائل  ذلــك 
العمــل  طريــق  عــن  االســتغالل  أيضــا  ويشــمل 
القسري أو السخرة أو التسول أو االسرقاق أو 

ســنة كحــد أدىن للعمــل يف املنــازل، 
وضمــان متتــع العمــال املنزليــن ذوو 
عادلــة  عمــل  بشــروط  اإلعاقــات 
ومالئمــة إســوة بغرهــم مــن العمــال. 
لرصــد  تفتيــش  آليــة  إنشــاء  مــع 
ظــروف عمــل العمــال املنزليــن مبــن 

اإلعاقــات؛ ذوو  العمــال  فيهــم 
- إخــراج القانــون املتعلــق بالتظلمــات 
الفرديــة لــذوو االعاقــات بنــاء علــى 
علــى  املغربيــة  اململكــة  مصادقــة 
باالتفاقيــة  امللحــق   الروتوكــول 
ذوو  االشــخاص  حبقــوق  اخلاصــة 

اإلعاقــات؛
الوطنيــة  اآلليــة  بإنشــاء  اإلســراع   -
املعنيــة بتلقــي تظلمــات األشــخاص 
ذوو اإلعاقــة مبــن فيهــم العمــال ذوو 

اإلعاقــات.
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املمارســات الشــبيهة بالــرق أو نــزع األعضــاء أو 
نــزع االنســجة البشــرية أو بيعهــا، أو االســتغالل 
الطبيــة  واألحبــاث  التجــارب  إجــراء  عــن طريــق 
للقيــام  شــخص  اســتغالل  أو  األحيــاء،  علــى 

النزاعــات املســلحة. بأعمــال إجراميــة أو يف 
وال يتحقــق هــذا االســتغالل إال إذا ترتــب عنــه 
ســلب إرادة الشــخص وحرمانــه مــن حريــة تغيــر 
وضعــه وإهــدار كرامتــه اإلنســانية، بــأي وســيلة 
كانــت ولــو تلقــى مقابــال أو أجــرا عــن ذلــك.

ويقصــد بالســخرة يف مفهــوم هــذا القانــون مجيــع 
األعمــال أو اخلدمــات الــي تفــرض قســرا علــى 
أي شــخص حتت التهديد، والي ال يكون هذا 
الشــخص قــد تطــوع ألدائهــا مبحــض اختيــاره. 
وال يدخل يف مفهوم السخرة األعمال املفروضة 
ألداء خدمــة عســكرية إلزاميــة، أو نتيجــة إدانــة 
قضائيــة، أو أي عمــل أو خدمــة أخــرى تفــرض 

يف حالــة الطــوارئ.«
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3.حقوق 
األشخاص 

ذوي 
اإلعاقات

الحق في 
الكرامة

تفسيرات منظمة العمل الدولية:
- تعريف خصائص العمل الجبري:

تعــرف منظمــة العمــل الدوليــة، يف اتفاقيتهــا األوىل 
املتعلقــة هبــذا املوضــوع، أي اتفاقيــة العمــل اجلــري 
لسنة 1930 )رقم 29(، العمل اجلري ألغراض 
التــايل: »األعمــال  الــدويل علــى النحــو  القانــون 
وخدمــات تغتصــب مــن شــخص حتــت التهديــد 
بأدائهــا  الشــخص  هــذا  يتطــوع  بــأي عقوبــة ومل 
الصــك  ويشــر   .)2 )املــادة  اختيــاره  مبحــض 
األساســي اآلخــر ملنظمــة العمــل الدوليــة يف هــذا 
اجلــري  العمــل  إلغــاء  اتفاقيــة  وهــو  أال  الصــدد، 
1957 )رقــم 105(   إىل أن العمــل اجلــري ال 
ميكــن اســتخدامه ألغــراض التنميــة االقتصاديــة أو 
كوســيلة للتوجيــه السياســي أو التمييــز أو لفــرض 
االنضبــاط علــى األيــدي العاملــة أو كعقــاب علــى 
املشــاركة يف إضرابــات) املــادة1(. وتوضــح هــذه 
بتاتــاً  ميكــن  ال  الــي  األغــراض  بعــض  االتفاقيــة 
فــرض العمــل اجلــري مــن أجلهــا، لكنهــا ال تغــر 

التعريــف األساســي يف القانــون الــدويل.
ويتضمــن تعريــف منظمــة العمــل الدوليــة للعمــل 
أو  أعمــال  مهــا:   أساســين  عنصريــن  اجلــري 
خدمــات تُفــرض حتــت التهديــد بــأي عقوبــة وال 
تنفــذ طوعــا. وقــد ســاهم عمــل أجهــزة اإلشــراف 
يف منظمــة العمــل الدوليــة خــالل أكثــر مــن 75 
حتتــاج  وال  العنصريــن.  هذيــن  توضيــح  يف  ســنة 
العقوبــة ألن تكــون علــى شــكل عقوبــات جنائيــة، 
لكنهــا قــد تتخــذ أيضــاً شــكل فقــدان احلقــوق أو 
للتهديــد  ذلــك، ميكــن  عــن  االمتيــازات. فضــاًل 
بعقوبــة أن يتخــذ أشــكااًل خمتلفــة. وميكــن القــول 

العمــل  منظمــة  اتفاقيــة   :29 رقــم  االتفاقيــة 
:1930 الجبــري،  العمــل  بشــأن  الدوليــة 

المــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو يف منظمــة 
االتفاقيــة  هــذه  علــى  تصــدق  الدوليــة  العمــل 
حبظــر اســتخدام العمــل اجلــري أو االلزامــي بــكل 

أشــكاله حظــرا تامــا يف أقــرب وقــت ممكــن«.
المــادة 2: »يف مفهــوم هــذه االتفاقيــة، يقصــد 
بتعبــر »العمــل اجلــري أو االلزامــي« كل أعمــال 
حتــت  شــخص  أي  مــن  تغتصــب  خدمــات  أو 
التهديــد بــأي عقوبــة ومل يتطــوع هــذا الشــخص 

بأدائهــا مبحــض اختيــاره«.
االتفاقيــة رقــم 105: اتفاقيــة منظمــة العمــل 
الدوليــة بشــأن إلغــاء العمــل الجبري، 1957:

املــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو يف منظمــة 
العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة حبظــر 
أي شــكل مــن أشــكال العمــل اجلــري أو العمــل 

القســري وبعــدم اللجــوء إليــه.
أو  السياســي  التوجيــه  أو  لإلكــراه  ت ( كوســيلة 
كعقــاب علــى اعتنــاق آراء سياســية أو آراء 
أو  السياســي  النظــام  مــع  مذهبيــا  تتعــارض 
االقتصــادي أو االجتماعــي القائــم أو علــى 

التصريــح هبــذه اآلراء؛
أو  العاملــة  األيــدي  حلشــد  كأســلوب  ث ( 
االقتصاديــة؛ التنميــة  ألغــراض  الســتخدامها 
األيــدي  علــى  االنضبــاط  لفــرض  ج( كوســيلة 

العاملــة؛
د( كعقاب على املشاركة يف اضرابات؛

مدونة الشغل:
ألداء  األجــراء  تســخر  »مينــع   :10 املــادة   -

جــرا«. أو  قهــرا  الشــغل 
بصفــة  املشــغل،  علــى  »جيــب   :24 املــادة   -
عامة، أن يتخذ مجيع التدابر الالزمة حلماية 
ســالمة األجــراء وصحتهــم، وكرامتهــم، لــدى 
قيامهــم باألشــغال الــي ينجزوهنــا حتــت إمرتــه، 
الســلوك  حســن  مراعــاة  علــى  يســهر  وأن 
واألخالق احلميدة، وعلى استتباب اآلداب 

العامــة داخــل املقاولــة«.
- املــادة 181: »مينــع تشــغيل األحــداث دون 
الثامنــة عشــرة، والنســاء واألجــراء املعاقــن يف 
األشــغال الــي تشــكل خماطــر بالغــة عليهــم، 
أو تفــوق طاقتهــم، أو قــد يرتــب عنهــا مــا قــد 

خيــل بــاآلداب العامــة«.
القانون المتعلق بمكافحة االتجار بالبشر:

املادة 1:
أو  شــخص  جتنيــد  بالبشــر  باإلجتــار  »يقصــد 
أو  إيــواؤه  أو  تنقيلــه  أو  نقلــه  أو  اســتدراجه 
بواســطة  ذلــك،  يف  الوســاطة  أو  اســتقباله 
باســتعمال  أو  باســتعماهلا  أو  بالقــوة  التهديــد 
أو  االختطــاف  أو  القســر  أشــكال  خمتلــف 
االحتيــال أو اخلــداع، أو اســتعمال الســلطة أو 
الوظيفــة أو النفــوذ أو اســتغالل حالــة الضعــف 
أو احلاجــة أو اهلشاشــة، أو بإعطــاء أو بتلقــي 
مبالــغ ماليــة أو منافــع أو مزايــا للحصــول علــى 
موافقــة شــخص لــه ســيطرة علــى شــخص آخــر 

االســتغالل.  لغــرض 

املالحظة األساسية أن املادة 19 من القانون 
املتعلــق حبمايــة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة 
والنهــوض هبــا مالئمــة ملــا جــاء يف املــادة 16 
مــن اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
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عنــف  علــى  تنطــوي  تطرفــاً  األشــكال  أشــد  إن 
باملــوت  علــى هتديــدات  بــل  قيــود جســدية،  أو 
إزاء الضحايــا أو األقــارب. آمــا ميكــن أن تتمثــل 
يف أشــكال هتديــد أقــل ظهــوراً تكــون يف بعــض 
مشلــت  وقــد  نفســية.  طبيعــة  ذات  األحيــان 
الدوليــة  العمــل  منظمــة  درســتها  الــي  احلــاالت 
اهلجــرة  ســلطات  أو  الشــرطة  بإبــالغ  هتديــدات 
عــن الضحايــا عندمــا يكــون وضــع اســتخدامهم 
غر قانوين أو الوشاية لدى مسي القرية يف حالة 
الفتيــات اللــوايت أجــرن علــى ممارســة الدعــارة يف 
مــدٍن نائيــٍة. وقــد تكــون عقوبــات أخــرى ذات 
طبيعــة ماليــة، مبــا يف ذلــك العقوبــات االقتصاديــة 
املرتبطــة بالديــون أو بعــدم دفــع األجــور أو فقــدان 
رفــض  إذا  بالفصــل  بتهديــدات  املرافــق  األجــور 
العمــال القيــام بســاعات عمــل إضافيــة تتعــدى 
نطــاق عقدهــم أو نطــاق القانــون الوطــي . ويف 
مــن  العمــل  أصحــاب  يطلــب  األحيــان،  بعــض 
وقــد  اهلويــة  بطاقــات  تســليمهم  أيضــاً  العمــال 
يلجــؤون إىل التهديــد مبصــادرة هــذه الوثائــق بغيــة 

فــرض عمــل جــري عنــوة.
تطرقــت  فقــد  االختيــار،  حبريــة  يتعلــق  وفيمــا 
األجهزة اإلشرافية ملنظمة العمل الدولية إىل عدة 
جوانــب منهــا: شــكل وفحــوى مســألة القبــول؛ 
املباشــر؛  غــر  اإلكــراه  أو  اخلارجيــة  القيــود  دور 
حبريــة.  املمنــوح  القبــول  يف  الرجــوع  وإمكانيــة 
وهنــا أيضــاً، ميكــن أن يكــون هنــاك عــدة أشــكال 
غامضــة لإلكــراه. ويدخــل العديــد مــن الضحايــا 
يف أوضــاع العمــل اجلــري يف البدايــة مبوافقتهــم، 
ال  اخلــداع،  أو  االحتيــال  عــر  ذلــك  وإن كان 
ألمــر إالّ ليكتشــفوا الحقــاً أهنــم ليســوا أحــراراً يف 

ه( كوســيلة للتمييــز العنصــري أو االجتماعــي أو 
الوطــي أو الديــي«.

املــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو يف منظمــة 
العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة باختــاذ 
والكامــل  الفــوري  االلغــاء  لكفالــة  فعالــة  تدابــر 
للعمــل اجلــري أو العمــل القســري علــى النحــو 

احملــدد يف املــادة 1 مــن هــذه االتفاقيــة«.
- اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة:

املادة 16: تتخــذ الــدول األطــراف مجيــع التــدابر 
والتعليميــــة  واالجتماعيــــة  واإلداريــــة  التــــشريعية 
وغرهــــا مــــن التــــدابر املناســــبة حلمايــــة األشخاص 
علــى  وخارجهــا  منازهلــم  داخــل  اإلعاقــة،  ذوي 
الســواء، مــن مجيــع أشــكال االســتغالل والعنــف 
ــا القائمــة علــى  ــي ذلـــك جوانبهـ واالعتــداء، مبــا فـ

نــوع اجلنــس.
االتجــار  ومعاقبــة  وقمــع  منــع  بروتوكــول 
واألطفــال،  النســاء  وبخاصــة  باألشــخاص، 
المكمــل التفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة 

الوطنيــة: عبــر  المنظمــة  الجريمــة 
املادة 3

»ألغراض هذا البروتوكول:
أ( يقصــد بتعبــر »االجتــار باألشــخاص« جتنيــد 
أشــخاص أو نقلهــم أو تنقيلهــم أو إيواؤهــم 
أو  بالقــوة  التهديــد  بواســطة  اســتقباهلم  أو 
اســتعماهلا أو غــر ذلــك مــن أشــكال القســر 
اخلــداع  أو  االحتيــال  أو  االختطــاف  أو 
حالــة  اســتغالل  أو  الســلطة  اســتغالل  أو 
اســتضعاف، أو بإعطــاء أو تلقــي مبالــغ ماليــة 

ال يشــرط اســتعمال أي وســيلة مــن الوســائل 
املنصــوص عليهــا يف الفقــرة األوىل أعــاله لقيــام 
جرميــة االجتــار بالبشــر جتــاه األطفــال الذيــن تقــل 
ســنهم عــن مثــان عشــرة ســنة مبجــرد حتقــق قصــد 

االســتغالل.
ويشــمل االســتغالل مجيــع أشــكال االســتغالل 
الغــر  دعــارة  اســتغالل  ســيما  ال  اجلنســي، 
واالســتغالل عــن طريــق املــواد اإلباحيــة مبــا يف 
املعلومــايت.  والتواصــل  االتصــال  وســائل  ذلــك 
العمــل  طريــق  عــن  االســتغالل  أيضــا  ويشــمل 
القسري أو السخرة أو التسول أو االسرقاق أو 
املمارســات الشــبيهة بالــرق أو نــزع األعضــاء أو 
نــزع االنســجة البشــرية أو بيعهــا، أو االســتغالل 
الطبيــة  واألحبــاث  التجــارب  إجــراء  عــن طريــق 
للقيــام  شــخص  اســتغالل  أو  األحيــاء،  علــى 

النزاعــات املســلحة. بأعمــال إجراميــة أو يف 
ال يتحقــق هــذا االســتغالل إال إذا ترتــب عنــه 
ســلب إرادة الشــخص وحرمانــه مــن حريــة تغيــر 
وضعــه وإهــدار كرامتــه اإلنســانية، بــأي وســيلة 
كانــت ولــو تلقــى مقابــال أو أجــرا عــن ذلــك.

يقصــد بالســخرة يف مفهــوم هــذا القانــون مجيــع 
األعمــال أو اخلدمــات الــي تفــرض قســرا علــى 
أي شــخص حتت التهديد، والي ال يكون هذا 
الشــخص قــد تطــوع ألدائهــا مبحــض اختيــاره. 
وال يدخل يف مفهوم السخرة األعمال املفروضة 
ألداء خدمــة عســكرية إلزاميــة، أو نتيجــة إدانــة 
قضائيــة، أو أي عمــل أو خدمــة أخــرى تفــرض 

يف حالــة الطــوارئ.«
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االنســحاب مــن عملهــم. ويتعــذر عليهــم بالتــايل 
ترك عملهم بســبب اإلكراه القانوين أو اجلســدي 
أو النفســي. وقــد تعتــر املوافقــة األوىل غــر ذات 
التحايــل واخلــداع للحصــول  اســتخدم  إذا  صلــة 

عليهــا.
- العمل الجبري والرق:

تعتــر منظمــة العمــل الدوليــة الــرق أحــد أشــكال 
ســيطرة  علــى  ينطــوي  وهــو  اجلــري.  العمــل 
أو  آخــر  شــخص  علــى  مــا  لشــخٍص  مطلقــة 
قبــل  مــن  األشــخاص  مــن  جمموعــة  علــى  رمبــا 
ــٍة أخــرى. وقــد مت تعريــف الــرق  جمموعــٍة اجتماعي
يف الصــك الــدويل األول املتعلــق هبــذا املوضــوع 
عــام 1926 ، بأنــه حالــة أو وضــع أي شــخٍص 
امللكيــة،  حبــق  املتعلقــة  الســلطات  عليــه  متــارس 
كلهــا أو بعضهــا )املــادة 1(. وأي شــخص يف 
بالطبــع،  العمــل  عليــه  ســيفرض  »رق«  حالــة 
تّعــرف  الــي  الوحيــدة  الســمة  ليــس  هــذا  ولكــن 
هــذه العالقــة. ومبوجــب هــذا الصــك األول الــذي 
أعتمــد يف وقــت كان العمــل اجلــري يفــرض عنــوة 
علــى نطــاق واســع مــن قبــل ســلطات االســتعمار، 
مجيــع  »اختــاذ  املتعاقــدة  األطــراف  مــن  طلــب 
العمــل  حتــول  دون  للحيلولــة  الضروريــة  التدابــر 
متاثــل  ظــروٍف  إىل  الســخرة  أو  عمــل  القســري 
ظــروف الــرق« )املــادة5(.  وبعــد أربــع ســنوات، 
اعتمــدت اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم29، 
العمــل اجلــري بوجــه عــام مبــا يف  الــي حظــرت 

ذلــك الــرق علــى وجــه املثــال ال احلصــر.

أو مزايــا لنيــل موافقــة شــخص لــه ســيطرة علــى 
شــخص آخــر لغــرض االســتغالل. ويشــمل 
دعــارة  اســتغالل  أدىن،  االســتغالل، كحــد 
الغــر أو ســائر أشــكال االســتغالل اجلنســي، 
أو الســخرة أو اخلدمــة قســرا، أو االســرقاق 
أو املمارســات الشــبيهة بالــرق، أو االســتعباد 

نــزع األعضــاء«. أو 
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ذوي 
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ــة الحرية العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصادي
واالجتماعيــة والثقافيــة:

التعليق العام رقم 18 »احلق يف العمل«:
يف  مكفــول  هــو  العمــل، كمــا  يف  احلــق  يؤكــد 
االقتصاديــة  باحلقــوق  اخلــاص  الــدويل  العهــد 
األطــراف  الــدول  التــزام  والثقافيــة،  واالجتماعيــة 
بضمــان حــق األفــراد يف اختيــار أو قبــول العمــل 
حبريــة، مبــا يشــمل حقهــم يف أالَّ حيرمــوا مــن العمــل 
احــرام  أن  علــى  التعريــف  هــذا  ويشــدد  ظلمــاً. 
املــرء ومراعــاة كرامتــه يتجليــان مــن خــالل احلريــة 
الــي يتمتــع هبــا يف اختيــار العمــل، وهــو يركــز يف 
الوقــت نفســه علــى أمهيــة العمــل لتحقيــق النمــو 
االجتماعــي  االندمــاج  عــن  فضــاًل  الشــخصي 
العمــل  منظمــة  اتفاقيــة  وتنــص  واالقتصــادي. 
سياســة  بشــأن   )1964(122 رقــم  الدوليــة 
العمالــة علــى »العمالــة الكاملــة املنتجــة املختــارة 
مــن  األطــراف  للــدول  مــا  بــن  وتربــط  حبريــة«، 
العمالــة  املؤاتيــة لتحقيــق  الشــروط  واجــب إجيــاد 
الكاملة وما هلا من واجب ضمان زوال السخرة. 
بيــد أن التمتــع التــام حبــق اختيــار العمــل أو قبولــه 
حبريــة مــا زال أمــاًل بعيــد املنــال بالنســبة إىل ماليــن 
النــاس يف مجيــع أرجــاء العــامل. وتعــرف اللجنــة 
بوجــود عقبــات هيكليــة وعقبــات أخــرى نامجــة 
عــن عوامــل دوليــة ال تتحكــم هبــا الــدول وتعــوق 
إمكانيــة التمتــع مبــا ورد يف املــادة 6 متتعــاً كامــاًل 

يف الكثــر مــن الــدول األطــراف.
التمتــع  احلــق يف  العــام رقــم 23 بشــأن  التعليــق 

للعمــل: ومرضيــة  عادلــة  بشــروط 
- مــن العناصــر اهلامــة للحــق يف العمــل املنصــوص 

اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 
ضــد المــرأة
املادة 11: 

»تتخــذ الــدول األطــراف مجيــع التدابــر املناســبة 
للقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة يف ميــدان العمــل 
لكــي تكفــل هلــا، علــى أســاس املســاواة بــن الرجــل 

واملــرأة، نفــس احلقــوق وال ســيما:
العمــل،  ونــوع  املهنــة  اختيــار  احلــق يف حريــة   -
واحلــق يف الرقيــة واألمــن علــى العمــل وىف مجيــع 

مزايــا وشــروط اخلدمــة«.
العهد الدولي الخاص

بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:
املادة 6:

»تعــرف الــدول األطــراف يف هــذا العهــد باحلــق 
يف العمــل، الــذي يشــمل مــا لــكل شــخص مــن 
حــق يف أن تتــاح لــه إمكانيــة كســب رزقــه بعمــل 
خيتاره أو يقبله حبرية، وتقوم باختاذ تدابر مناسبة 

لصــون هــذا احلــق«.
العمــل  منظمــة  اتفاقيــة   :98 رقــم  االتفاقيــة 
والمفاوضــة  التنظيــم  حــق  بشــأن  الدوليــة 

:1949 الجماعيــة، 
املادة 2: 

أصحــاب  ومنظمــات  العمــال  منظمــات  تتمتــع 
العمــل حبمايــة كافيــة مــن أي أعمــال تنطــوي علــى 
تدخــل مــن قبــل بعضهــا إزاء األخــرى فيمــا يتعلــق 
إدارهتــا، ســواء بصــورة  أو  أو تســيرها  بتكوينهــا 

مباشــرة أو مــن خــالل وكالئهــا أو أعضائهــا.

مدونة الشغل:
المادة 9

املتعلقــة  واحلقــوق  باحلريــات  مــس  مينــع كل 
باملمارســة النقابيــة داخــل املقاولــة وفــق القوانــن 
مينــع كل  العمــل كمــا  هبــا  اجلــاري  واألنظمــة 
مــس حبريــة العمــل بالنســبة للمشــغل ولألجــراء 

للمقاولــة. املنتمــن 
المادة 345

حيــدد األجــر حبريــة، باتفــاق الطرفــن مباشــرة، 
أو مبقتضــى اتفاقيــة شــغل مجاعيــة، مــع مراعــاة 
األحكام القانونية املتعلقة باحلد األدىن القانوين 

لألجــر
المادة 478

مينــع أيضــا علــى وكاالت التشــغيل اخلصوصيــة 
التمييــز مــن منطلــق االنتقــاء الرامــي إىل احلرمــان 

مــن احلريــة النقابيــة أو املفاوضــة اجلماعيــة.
- المــادة 10: » مينــع تســخر األجــراء ألداء 

الشــغل قهــرا أو جــرا«.

يالحــظ يف هــذا البــاب أن مقتضيــات املــادة 
مقتضيــات  تالئــم  الشــغل  مدونــة  مــن   9
املــادة 6 مــن العهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق 

والثقافيــة. واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
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العمــل  اختيــار  حريــة  هــي  العهــد،  يف  عليهــا 
واحلقــوق النقابيــة وحريــة تكويــن اجلمعيــات واحلــق 

يف اإلضــراب.

العمــل  منظمــة  اتفاقيــة  رقــم 11:    اتفاقيــة 
)الزراعــة(،  التجمــع  حــق  بشــأن  الدوليــة 

:1921
املادة 1: 

»تتعهد كل دولة عضو يف منظمة العمل الدولية 
تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة بــأن تكفــل لــكل مــن 
يشــتغلون بالزراعــة نفــس حقــوق التجمــع واالحتــاد 

املكفولــة لعمــال الصناعة«.
االتفاقيــة رقــم 105: اتفاقيــة منظمــة العمــل 
الدولية بشــأن إلغاء العمل الجبري، 1957:
املــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو يف منظمــة 
العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة حبظــر 
أي شــكل مــن أشــكال العمــل اجلــري أو العمــل 

القســري وبعــدم اللجــوء إليــه.
أو  السياســي  التوجيــه  أو  لإلكــراه  أ ( كوســيلة 
كعقــاب علــى اعتنــاق آراء سياســية أو آراء 
أو  السياســي  النظــام  مــع  مذهبيــا  تتعــارض 
االقتصــادي أو االجتماعــي القائــم أو علــى 

اآلراء؛ هبــذه  التصريــح 
أو  العاملــة  األيــدي  حلشــد  كأســلوب  ب ( 
االقتصاديــة؛ التنميــة  ألغــراض  الســتخدامها 
األيــدي  علــى  االنضبــاط  لفــرض  ج( كوســيلة 

العاملــة؛
د( كعقاب على املشاركة يف اضرابات؛

ه( كوســيلة للتمييــز العنصــري أو االجتماعــي أو 
الوطــي أو الديــي«.

املــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو يف منظمــة 
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العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة باختــاذ 
والكامــل  الفــوري  االلغــاء  لكفالــة  فعالــة  تدابــر 
للعمــل اجلــري أو العمــل القســري علــى النحــو 

احملــدد يف املــادة 1 مــن هــذه االتفاقيــة«.
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3.حقوق 
األشخاص 

ذوي 
اإلعاقات

الحق في 
المساواة

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة:
التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:

* التعليــق العــام رقــم 2 املــادة 9 حــول إمكانيــة 
الولــوج:

معقولــة  تيســرية  ترتيبــات  توفــر  واجــب  إن   -
واجــب فــوري، األمــر الــذي يعــي أنــه واجــب 
ذو  شــخص  حيتاجــه  حاملــا  لإلنفــاذ  قابــل 
العمــل  مــكان  مثــل  معــن،  مــكان  عاهــة يف 
قــدم  علــى  حبقوقــه  يتمتــع  املدرســة، كــي  أو 

. حمــدد  ســياق  غــره يف  مــع  املســاواة 
- ال يســتطيع األشــخاص ذوو اإلعاقــة التمتــع، 
علــى حنــو فعــال، بعملهــم وحقوقهــم يف جمــال 
العمــل علــى النحــو املبــن يف املــادة 27 مــن 
إىل  الوصــول  إمكانيــة  إذا كانــت  االتفاقيــة 
ولذلــك   . متاحــة  غــر  نفســه  العمــل  مــكان 
أماكــن  إىل  الوصــول  إمكانيــة  إتاحــة  جيــب 
العمــل، علــى النحــو املبــن بوضــوح يف الفقــرة   

)أ( مــن املــادة 9.
وميثل رفض تكييف مكان العمل مع احتياجات 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة فعــال حمظــورا  يصنــف 
إىل  وإضافــة   . اإلعاقــة  أســاس  علــى  كتمييــز 
العمــل،  مــكان  إىل  املــادي  الوصــول  إمكانيــة 
حيتــاج األشــخاص ذوو اإلعاقــة إىل خدمــات نقــل 
ودعــم يســهل الوصــول إليهــا لالنتقــال إىل أماكــن 
عملهــم . وجيــب أن تتــاح إمكانيــة الوصــول إىل 
وإعالنــات   ، بالعمــل  املتصلــة  املعلومــات  مجيــع 
ونظــم  االنتقــاء،  وعمليــات  العمــل،  فــرص 
االتصال يف مكان العمل الي تشــكل جزءً ا من 
إجــراءات العمــل، وذلــك مــن خــالل اســتعمال 

العمــل  منظمــة  رقــم 111:اتفاقيــة  االتفاقيــة 
االســتخدام  )فــي  التمييــز  بشــأن  الدوليــة 

:1958 والمهنــة(، 
املــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو تســري عليهــا 
االتفاقيــة بصياغــة وتطبيــق سياســة وطنيــة  هــذه 
الفــرص واملســاواة يف  ترمــي إىل تشــجيع تكافــؤ 
هنــج  باتبــاع  واملهنــة،  االســتخدام  يف  املعاملــة 
بغيــة  الوطنيــة،  واملمارســات  الظــروف  تناســب 

اجملــال«. هــذا  متييــز يف  القضــاء علــى أي 
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

- املــادة 5: »حتظــر الــدول األطــراف أي متييــز 
على أســاس اإلعاقة وتكفل لألشــخاص ذوي 
اإلعاقــة احلمايــة املتســاوية والفعالــة مــن التمييــز 

علــى أي أســاس«.

مدونة الشغل:
- املــادة 9: »كمــا مينــع كل متييــز بــن األجــراء 
مــن حيــث الســاللة، أو اللــون، أو اجلنــس، 
أو اإلعاقــة، أو احلالــة الزوجيــة، أو العقيــدة، 
أو الــرأي السياســي، أو االنتمــاء النقــايب، أو 
االجتماعــي،  األصــل  أو  الوطــي،  األصــل 
مبــدأ  حتريــف  أو  خــرق  شــأنه  مــن  يكــون 
تكافــؤ الفــرص، أو عــدم املعاملــة باملثــل يف 
الســيما  مهنــة،  تعاطــي  أو  التشــغيل  جمــال 
الشــغل  وإدارة  باالســتخدام،  يتعلــق  فيمــا 
وتوزيعــه، والتكويــن املهــي، واألجــر، والرقيــة، 
االجتماعيــة،  االمتيــازات  مــن  واالســتفادة 

التأديبيــة، والفصــل مــن الشــغل. والتدابــر 
ويرتب عن ذلك بصفة خاصة ما يلي:

1. حق املرأة يف إبرام عقد الشغل؛
2. منــع كل إجــراء متييــزي يقــوم علــى االنتمــاء، 

أو النشــاط النقــايب لألجــراء؛
3. حــق املــرأة، متزوجــة كانــت أو غــر متزوجــة، 
يف االنضمــام إىل نقابــة مهنيــة، واملشــاركة يف 

إدارهتــا وتســيرها«.
مــن  التاليــة  األمــور  تعــد  »ال   :36 املــادة   -
املــررات املقبولــة الختــاذ العقوبــات التأديبيــة 

الشــغل: مــن  للفصــل  أو 
املمثــل  أو ممارســة مهمــة  النقــايب  االنتمــاء   .1

النقــايب؛
2. املســامهة يف أنشــطة نقابيــة خــارج أوقــات 
برضــى  األوقــات،  تلــك  أثنــاء  أو  الشــغل، 
املشــغل أو عمــال مبقتضيــات اتفاقيــة الشــغل 

املالحــظ هــو مالئمــة مقتضيــات املــادة 9 مــن 
مدونــة الشــغل مــع مقتضيــات املــادة 5 مــن 

اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

عــدد 1/85  النقــض  قــرار حمكمــة   *
يف امللــف عــدد 2015/1/5/1513 

:2017/1/24 بتاريــخ 
الســبب  أن  إىل  احملكمــة  خلصــت 
مبنيــا  األجــرة كان  لفصــل  احلقيقــي 
تتمثــل  بإعاقــة  إصابتهــا  أســاس  علــى 
الغــر مطلــق، وهــو مــا رأت  بالصمــم 
فيــه متييــزا علــى أســاس اإلعاقــة الــذي 
مدونــة  مــن   9 للمــادة  خرقــا  يشــكل 
الشــغل يف فقرهتــا الثانيــة الــي جــاء فيهــا 
»كمــا مينــع كل متييــز بــن األجــراء مــن 
حيــث الســاللة، أو اللــون، أو اجلنــس 
أو اإلعاقــة«، وكذلــك االتفاقيــة الدوليــة 
للعمــل رقــم 111 اخلــاص بالتمييــز يف 
جمــال االســتخدام واملهنــة الــي اعتمدهــا 
املؤمتــر العــام ملنظمــة العمــل الدوليــة يف 
يف  جــاء  حيــث   1958 يونيــو   25
منهــا  األوىل  الفقــرة  مــن  الثــاين  الشــق 
أي  متييــز:  »تشــمل كلمــة  يلــي:  مــا 
ضــرب مــن ضــروب امليــز أو االســتثناء 
أو التفضيــل يكــون مــن أثــره إبطــال أو 
املعاملــة علــى  أو  الفــرص  انتقــاص يف 
وأن  واملهنــة...«،  االســتخدام  صعيــد 
حلقــوق  انتهــاكا  ميثــل  التمييــز  هــذا 

اإلنســان.
القاعدة األساسية:

- مواءمــة مدونــة الشــغل لالتفاقيــات 
الدوليــة.

بســبب  الشــغلية  العالقــة  إهنــاء   -
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برايــل وأســاليب االتصــال  لغــة اإلشــارة وطريقــة 
املعــززة البديلــة ومجيــع وســائل وأشــكال التواصــل 
األخــرى . وجيــب كفالــة متكــن األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة مــن ممارســة حقوقهــم العماليــة والنقابيــة، 
كمــا جيــب أن تتــاح هلــم فــرص تلقــي التدريــب 
ســبيل  فعلــى  العمــل.  مهــارات  واكتســاب 
املثــال، جيــب أن تنظــم دورات اللغــات األجنبيــة 
واحلاســوب اخلاصــة  باملوظفــن واملتدربــن يف بيئــة 
حميطــة تتيــح إمكانيــة الوصــول وباعتمــاد أشــكال 
وأســاليب ووســائل وأمنــاط ميســرة االســتعمال.

االقتصاديــة  للحقــوق  الــدويل  العهــد   -
والثقافيــة: واالجتماعيــة 

التعليــق العــام رقــم 20 )عــدم التمييــز يف احلقــوق 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة(:

عّرفــت اللجنــة، يف تعليقهــا العــام رقــم 5، التمييــز 
ضــد األشــخاص ذوي اإلعاقــة14 بأنــه أي متييــز 
أو إقصــاء أو تقييــد أو تفضيــل أو حرمــان مــن 
ممــا  اإلعاقــة  بســبب  معقولــة  تيســرية  ترتيبــات 
يــؤدي إىل إبطــال أو تعطيــل االعــراف باحلقــوق 
التمتــع  أو  والثقافيــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
مــن  احلرمــان  إدراج  وينبغــي  ممارســتها.«  أو  هبــا 
املعقولــة يف  التيســرية  الرتيبــات  مــن  االســتفادة 
األشــكال  أحــد  بوصفــه  الوطنيــة  التشــريعات 
احملظــورة الــي يتخذهــا التمييــز بســبب اإلعاقــة. 
جلميــع  تتصــدى  أن  األطــراف  للــدول  وينبغــي 
أشــكال التمييــز، كحــاالت املنــع املتعلقــة باحلــق 
التيســرية  الرتيبــات  مــن  واحلرمــان  التعليــم،  يف 
الرعايــة  العامــة كمرافــق  األماكــن  إىل  للوصــول 

14- لالطــالع علــى التعريــف، انظــر املــادة 1 مــن اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة الــي تنــص علــى مــا يلــي: »يشــمل مصطلــح »األشــخاص ذوي اإلعاقــة« كل مــن يعانــون مــن عاهــات طويلــة األجــل بدنيــة 
أو عقليــة أو ذهنيــة أو حســية، قــد متنعهــم لــدى التعامــل مــع خمتلــف احلواجــز مــن املشــاركة بصــورة كاملــة وفعالــة يف اجملتمــع علــى قــدم املســاواة مــع اآلخريــن«.

اجلماعيــة أو النظــام الداخلــي؛
منــدوب  مهمــة  ملمارســة  الرشــيح  طلــب   .3
أو  املهمــة،  هــذه  ممارســة  أو  األجــراء، 

ســابقا؛ ممارســتها 
4. تقدمي شــكوى ضد املشــغل، أو املشــاركة يف 
دعــاوى ضــده، يف نطــاق تطبيــق مقتضيــات 

هــذا القانــون؛
احلالــة  أو  اجلنــس،  أو  اللــون،  أو  العــرق،   .5
أو  العائليــة،  املســؤوليات  أو  الزوجيــة، 
األصــل  أو  السياســي،  الــرأي  أو  العقيــدة، 

االجتماعــي؛ األصــل  أو  الوطــي، 
6. اإلعاقــة، إذا مل يكــن مــن شــأهنا أن حتــول 
يناســبه  لشــغل  املعــاق  األجــر  أداء  دون 

املقاولــة«. داخــل 
- املــادة 346: »مينــع كل متييــز يف األجــر بــن 
اجلنســن، إذا تســاوت قيمــة الشــغل الــذي 

يؤديانــه«.
- املــادة 478: »مينــع علــى وكاالت التشــغيل 
أســاس  علــى  يقــوم  متييــز  اخلصوصيــة كل 
الديــن،  أو  اجلنــس،  أو  اللــون،  أو  العــرق، 
الوطــي،  األصــل  أو  السياســي،  الــرأي  أو 
املــس  شــأنه  مــن  االجتماعــي،  األصــل  أو 
ميــدان  يف  واملعاملــة  الفــرص  تكافــؤ  مببــدأ 

لتشــغيل«. ا
القانون الجنائي:

الفصــل 1-431: »تكــون متييــزا كل تفرقــة بــن 

عــدم  ملبــدأ  خرقــا  يشــكل  اإلعاقــة 
لالتفاقيــة  طبقــا  العمــل  يف  التمييــز 
الدوليــة للعمــل رقــم 111 واملــادة 9 

الشــغل. مدونــة  مــن 
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إىل  وكذلــك  العمــل،  وأماكــن  العامــة  الصحيــة 
األماكــن اخلاصــة، إذ حُيــَرم مســتعِملو الكراســي 
املتحركــة بالفعــل مــن حقهــم يف العمــل طاملــا أن 
ــم وتُبــى علــى حنــو مينــع دخــول  الفضــاءات ُتصمَّ

إليهــا. املتحركــة  الكراســي 
تفسيرات منظمة العمل الدولية:

حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل الالئق:
تســتند التعاريــف التاليــة علــى مــا ورد يف مدونــة 
ممارســة منظمــة العمــل الدوليــة حــول إدارة اإلعاقــة 

يف مــكان العمــل.
العمــل  مــكان  داخــل  عمليــة  اإلعاقــة:  إدارة   -
مــن  املعوقــن  اســتخدام  بتســهيل  تقضــي 
خــالل بــذل جهــود منســقة هتــدف إىل معاجلــة 
وحاجــات  العمــل  وبيئــة  األفــراد  حاجــات 

القانونيــة. واملســؤوليات  املؤسســة 
- املعــوق: شــخص احنســرت آفاقــه جلهــة ضمــان 
فيــه  والرقــي  بــه  واالحتفــاظ  مناســب  عمــل 
بســبب عجــز معــرف بــه قانونــا يف اجلســد أو 

احلــواس أو الفكــر أو العقــل.
- التمييــز: هــو أي تفريــق أو إقصــاء أو تفضيــل 
مرتكــز علــى أســس معينــة ينفــي تكافــؤ الفــرص 
أو املعاملة يف االستخدام أو املهنة أو يعوقها. 
التفريــق  حتــدد  الــي  العامــة  املعايــر  وتشــكل 
علــى أســس حمظــورة فعــل متييــز مــن الوجهــة 
القانونيــة، بينمــا يشــكل موقــف ســلطة عامــة 
أو فــرد يعامــل أفــرادا أو أعضــاء جمموعــة معينــة 
علــى أســس حمظــورة فعــل متييــز مــن الناحيــة 
التطبيقيــة. أمــا التمييــز غــر املباشــر فهــو يشــر 
ممارســات  أو  وطنيــة  لوائــح  أو  ظــروف  إىل 

الوطــي  الطبيعيــن بســبب األصــل  األشــخاص 
أو األصــل االجتماعــي أو اللــون أو اجلنــس أو 
الوضعيــة العائليــة أو احلالــة الصحيــة أو اإلعاقــة 
أو  النقــايب  االنتمــاء  أو  السياســي  الــرأي  أو 
بســبب االنتمــاء أو عــدم االنتمــاء احلقيقــي أو 
لديــن  أو  لســاللة  أو  ألمــة  أو  لعــرق  املفــرض 

معــن«.
الفصــل 2-431: »يعاقــب علــى التمييــز كمــا 
مت تعريفــه يف الفصــل 1-431 أعــاله باحلبــس 
من شــهر إىل ســنتن وبالغرامة من ألف ومائتن 

إىل مخســن ألــف درهــم إذا متثــل فيمــا يلــي:
أداء  عــن  أو  منفعــة  تقــدمي  عــن  االمتنــاع   -

؛ مــة خد
نشــاط  ألي  العاديــة  املمارســة  عرقلــة   -

؛ ي د قتصــا ا
- رفــض تشــغيل شــخص أو معاقبتــه أو فصلــه 

مــن العمــل؛
- ربــط تقــدمي منفعــة أو أداء خدمــة أو عــرض 
عمل بشــرط مبي على أحد العناصر الواردة 

يف الفصــل 1-431 أعــاله«.
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تبــدو حياديــة يف الظاهــر بينمــا تفضــي فعليــا 
أشــخاص  حيــال  متكافئــة  غــر  ممارســة  إىل 
يتســمون مبيــزات معينــة. وال يعتــر التفريــق أو 
تدابــر محائيــة  تطبيــق  عــن  الناجــم  التفضيــل 
أو خاصــة اختــذت لتلبيــة بعــض املســتلزمات 

اخلاصــة باملعوقــن، فعــل متييــز.
والتعليــم  العمــل  يف  املعوقــن  دمــج  الدمــج:   -

اجملتمــع. قطاعــات  وخمتلــف  والتدريــب 
- التأهيــل املهــي: عمليــة ختــول املعــوق ضمــان 
فيــه  والرقــي  بــه  واالحتفــاظ  مناســب  عمــل 
يف  إدماجــه  وإعــادة  إدماجــه  تعزيــز  مث  ومــن 

اجملتمــع.
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3.حقوق 
األشخاص 

ذوي 
اإلعاقات

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة:العدل
املعنيــة  للجنــة  املــادة 12   العــام بشــأن  التعليــق 
حبقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة حــول االعــراف 
باألشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى قــدم املســاواة مــع 

اآلخريــن أمــام القانــون:
- يقــع علــى الــدول األطــراف التــزاُم كفالــة ُســُبٍل 
إىل  للجــوء  اإلعاقــة  ذوي  لألشــخاص  فعالــة 
اآلخريــن.  مــع  املســاواة  قــدم  علــى  القضــاء، 
األهليــة  األشــخاص يف  هــؤالء  حبــق  واإلقــرار 
القانونيــة هــو أمــر أساســي للتمكــن مــن اللجــوء 
وإلنفــاذ  عديــدة.  جوانــب  يف  القضــاء  إىل 
حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وواجباهتــم 
جيــب  اآلخريــن،  مــع  املســاواة  قــدم  علــى 
االعــراف هبــؤالء األشــخاص كأشــخاص أمــام 
احملاكــم  يف  نفســه  باملركــز  يتمتعــون  القانــون 
واهليئــات القضائيــة. وعلــى الــدول أن تضمــن 
اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  اســتعانة  إمكانيــة 
مبحــاٍم علــى قــدم املســاواة مــع اآلخريــن. وقــد 
اعُتــر ذلــك مشــكلة يف العديــد مــن الواليــات 
القضائيــة جيــب معاجلتهــا - مبــا يف ذلــك مــن 
خــالل ضمــان إتاحــة الفرصــة أمــام األشــخاص 
يف  حقهــم  يف  التدخــل  مــن  يعانــون  الذيــن 
التدخــل  هــذا  يف  للطعــن  القانونيــة،  األهليــة 
)بأنفســهم أو مــن خــالل ممثــل قانــوين هلــم( 
احملاكــم.  يف  حقوقهــم  عــن  الدفــاع  وفرصــة 
)اســتُبعد األشــخاص ذوو اإلعاقــة يف الكثــر 
النظــام  يف  رئيســية  أدوار  مــن  األحيــان  مــن 
القضائي بصفتهم حمامن أو قضاة أو شهوداً 

أو أعضــاًء يف هيئــة حملفــن(.

اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة لســنة 
:2006

المادة 13:
فعالــة  ســبال  األطــراف  الــدول  تكفــل   .1
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة للجــوء إىل القضــاء 
يف  مبــا  اآلخريــن،  مــع  املســاواة  قــدم  علــى 
ذلــك مــن خــالل توفــر التيســرات اإلجرائيــة 
تيســر  بغــرض  أعمارهــم،  مــع  تتناســب  الــي 
وغــر  املباشــرة  املشــاركة  يف  الفعــال  دورهــم 
املباشــرة، مبــا يف ذلــك بصفتهــم شــهودا، يف 
مجيــع اإلجــراءات القانونيــة، مبــا فيهــا مراحــل 

األخــرى. التمهيديــة  واملراحــل  التحقيــق 
ذوي  األشــخاص  جلــوء  إمكانيــة  لكفالــة   .2
الــدول  تشــجع  فعليــا،  القضــاء  إىل  اإلعاقــة 
يف  للعاملــن  املناســب  التدريــب  األطــراف 
جمــال إقامــة العــدل، ومــن ضمنهــم الشــرطة 

الســجون. وموظفــو 
البروتوكــول االختيــارى الملحــق بالعهــد الدولي 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص 

والثقافيــة:
املــادة 2: »جيــوز أن تقــّدم البالغــات مــن قبــل، أو 
نيابــة عــن أفــراد أو مجاعــات مــن االفــراد يدخلــون 
ضمــن واليــة دولــة طــرف ويّدعــون أهنــم ضحايــا 
النتهــاك مــن جانــب تلــك الدولــة الطــرف ألى 
مــن احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة 
احملــددة. وحيثمــا يقــدم بــالغ نيابــة عــن أفــراد أو 
مجاعــات أفــراد،  يكــون ذلــك مبوافقتهــم إال إذا 
اســتطاع صاحــب البــالغ أن يــرر تصرفــه نيابــة 

عنهــم دون احلصــول علــى تلــك املوافقــة«.

مدونة الشغل:
المادة 40:

الصلــح  بواســطة  اتفــاق  أي  تعــذر  حالــة  »يف 
أمــام  دعــوى  رفــع  لألجــر  حيــق  التمهيــدي، 
احملكمــة املختصــة، الــي هلــا أن حتكــم، يف حالــة 
بإرجــاع  إمــا  تعســفيا،  األجــر  فصــل  ثبــوت 
تعويــض  علــى  حصولــه  أو  شــغله  إىل  األجــر 
عــن الضــرر حيــدد مبلغــه علــى أســاس أجــر شــهر 
ونصــف عــن كل ســنة عمــل أو جــزء مــن الســنة 

يتعــدى ســقف 36 شــهرا«. علــى أن ال 
المادة 404:

املدنيــة،  باألهليــة  املهنيــة،  النقابــات  تتمتــع 
متــارس،  أن  هلــا  وميكــن  التقاضــي.  يف  وباحلــق 
ضمــن الشــروط واإلجــراءات املنصــوص عليهــا 
قانونــا، مجيــع احلقــوق الــي يتمتــع هبــا املطالــب 
باحلــق املــدين لــدى احملاكــم، يف كل مــا لــه عالقــة 
باألعمال الي تلحق ضررا مباشرا أو غر مباشر 
باملصاحل الفردية أو اجلماعية لألشــخاص الذين 
تعمــل علــى تأطرهــم، أو باملصلحــة اجلماعيــة 

للمهنــة، أو للحرفــة الــي تتــوىل متثيلهــا.

املــادة 35  مقتضيــات  هنــا مالئمــة  يالحــظ 
يف  جــاء  ملــا  القضائــي  التنظيــم  مشــروع  مــن 
األشــخاص  حقــوق  اتفاقيــة  مــن   13 املــادة 

اإلعاقــة. ذوي 
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واملرشــدين  الشــرطة  ضبــاط  تدريــب  وجيــب   -
االجتماعيــن وغرهــم مــن املســتجيبن األوائــل 
الحتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى 
كأشــخاص  األشــخاص  هبــؤالء  االعــراف 
كاملــن أمــام القانــون وعلــى إيــالء الشــكاوى 
ذوي  األشــخاص  عــن  الصــادرة  واإلفــادات 
اإلعاقــة األمهيــة ذاهتــا الــي تــوىل لألشــخاص 
إجــراء  ذلــك  علــى  ويرتــب  اآلخريــن. 
اهلامــة.  املهــن  هــذه  يف  والتوعيــة  التدريبــات 
وجيــب منــح األشــخاص ذوي اإلعاقــة األهليــة 
قــدم  علــى  باإلفــادات  لــإلدالء  القانونيــة 
 12 املــادة  وتضمــن  اآلخريــن.  مــع  املســاواة 
مــن االتفاقيــة توفــر الدعــم يف ممارســة األهليــة 
اإلفــادات يف  تقــدمي  ذلــك  مبــا يف  القانونيــة، 
مــن  وغرهــا  واإلداريــة  القضائيــة  اإلجــراءات 
الدعــم  هلــذا  وميكــن  القانونيــة.  اإلجــراءات 
االعــراف  بينهــا  خمتلفــة،  أشــكااًل  يتخــذ  أن 
ذلــك  يف  مبــا  االتصــال،  وســائل  مبختلــف 
تقــدمي اإلفــادات عــن طريــق الفيديــو يف بعــض 
احلــاالت، والرتيبــات اإلجرائيــة، واألســاليب 
اجلهــاز  تدريــب  وجيــب  األخــرى.  املســاعدة 
احــرام  بالتزامــه  وتوعيتــه  أيضــاً  القضائــي 
األهليــة القانونيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، 
القانــوين.  القانونيــة واملركــز  الوكالــة  ذلــك  مبــا يف 
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة 

ــة: ــة والثقافي واالجتماعي
التعليق العام رقم 9: التطبيق احمللي للعهد:

- ينبغــي أالّ يفســر احلــق يف االنتصــاف الفعــال 
دائمــاً علــى أنــه يقتصــر علــى ســبل االنتصــاف 
القضائيــة. فكثــراً مــا تكــون ســبل االنتصــاف 

املــادة13 : ».ال تنظــر اللجنــة يف أي بــالغ مــامل 
تكــن قــد تأكــدت مــن أن مجيــع ســبل االنصــاف 
حملليــة املتاحــة قــد اســتنفذت . وال تســرى هــذه 
القاعدة إذا اســتغرق تطبيق ســبل االنصاف هذه 

أمــدا طويــال بدرجــة غــر معقولــة«.
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اإلداريــة كافيــة حبــد ذاهتــا، ومــن املشــروع أن 
يتوقع من يعيش داخل نطاق الوالية القضائية 
لدولــة طــرف، اســتناداً إىل مبــدأ حســن النيــة، 
أن تأخــذ كافــة الســلطات اإلداريــة يف االعتبــار 
مقتضيــات العهــد لــدى اختــاذ قراراهتــا. وينبغــي 
االنتصــاف  ســبل  مــن  ســبيل  يكــون كل  أن 
اإلداريــة هــذه متيســراً ومعقــول التكلفــة ومتوفــراً 
أنــه كثــراً  وفعــااًل. كمــا  املناســب  الوقــت  يف 
الطعــن  يف  املطلــق  باحلــق  التمتــع  يكــون  مــا 
قضائيــا يف اإلجــراءات اإلداريــة مــن هــذا النــوع 
أمــراً مناســبا يف هــذا املضمــار. وباملثــل، هنــاك 
املتعلقــة  تلــك  قبيــل  مــن  االلتزامــات  بعــض 
بــأي  تقتصــر  ال  )ولكنهــا،  التمييــز،  بعــدم 
النــص  حيــث  عليهــا(  األحــوال  مــن  حــال 
االنتصــاف  ســبل  أشــكال  مــن  شــكل  علــى 
يبــدو  فيمــا  ضــروري  فيمــا خيصهــا  القضائيــة 
لالمتثــال ملقتضيــات العهــد. وبعبــارة أخــرى، 
يعتــر االنتصــاف أمــام القضــاء ضروريــاً كلمــا 
اســتحال إعمــال حــق مــن احلقــوق املشــمولة 
بالعهــد إعمــااًل كامــاًل دون أن تقــوم الســلطة 

القضائيــة بــدور مــا يف ذلــك.
أهلية التقاضي:

القضائيــة  الســبل  أن  عــادة  البديهــي  مــن  يعتــر 
للتظلــم  واالنتصــاف مــن االنتهــاكات ضروريــة 
وأساســية فيمــا خيــص احلقــوق املدنيــة والسياســية. 
غــر أن التظلــم يف اجملــاالت الــي ختــص احلقــوق 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة تبقــى موضــع 
تســاؤل. وهــذا تناقــض ال تُــرّره طبيعــة احلقــوق 
وال أحــكام العهــد ذات الصلــة.. ولئــن كان مــن 
الــالزم مراعــاة النهــج العــام لــكل نظــام قانــوين، 
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فإنه ال يوجد يف العهد أي حق ال ميكن اعتباره، 
يف األغلبيــة العظمــى للنظــم، حقــاً ينطــوي علــى 
األقــل علــى بعــض األبعــاد اهلامــة الــي ميكــن أن 
تنظــر فيهــا احملاكــم. ويقــرح أحيانــا تــرك أمــر البــت 
للســلطات  املــوارد  بتوزيــع  املتعلقــة  املســائل  يف 
وينبغــي  للمحاكــم.  تركــه  مــن  بــدال  السياســية 
احرام اختصاصات كل فرع من الفروع املختلفة 
للحكومــة، إال أنــه مــن املناســب االعــراف بــأن 
احملاكــم، عــادة، تشــارك بالفعــل يف جمموعــة كبــرة 
مــن املســائل الــي ترتــب عليهــا آثــار هامــة فيمــا 
خيــص املــوارد، واعتمــاد تصنيــف صــارم للحقــوق 
يضعهــا،  والثقافيــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
حبكــم تعريفهــا، خــارج دائــرة اختصــاص احملاكــم 
ســيكون بالتــايل تعســفياً ومتعارضــاً مــع مبــدأ عــدم 
قابليــة جمموعــي حقــوق اإلنســان للتجزئــة. ومــن 
مــن  بصــورة كبــرة كذلــك  حيــد  أن  ذلــك  شــأن 
قــدرة احملاكــم علــى محايــة حقــوق أضعــف الفئــات 
أهــم  ولعــل  أيضــاً.  اجملتمــع  وأكثرهــا حرمانــا يف 
تفســر تقــدم يف هــذه احلالــة أن احلقــوق املدنيــة 
والسياســية تلــزم الدولــة علــى الفــور جملــرد املصادقــة 
احلقــوق  أن  حــن  يف  املعنيــة،  االتفاقيــة  علــى 
املرتبــة علــى املصادقــة علــى االتفاقيــات املرجعيــة 
والثقافيــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  احلقــوق  يف 
امكانياهتــا  حســب  الراضــي  علــى  الدولــة  تلــزم 

ومواردهــا.
فــي  الحــق  حــول   18 رقــم  العــام  التعليــق 

لعمــل: ا
- جيب أن تتاح لكل فرد أو جمموعة من ضحايا 
اللجــوء  إمكانيــة  العمــل  احلــق يف  انتهــاكات 
انتصــاف  ســبل  إىل  الوطــي  الصعيــد  علــى 
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مالئمــة.  قضائيــة  غــر  أو  قضائيــة  فعالــة 
وإدمــاج الصكــوك الدوليــة الــي تعــرف باحلــق 
أو  احمللــي،  القانــوين  النظــام  يف  العمــل  يف 
نطــاق  ســيعزز  املباشــر،  بســرياهنا  االعــراف 
تدابــر االنتصــاف وفعاليتهــا بشــكل ملمــوس، 
تفعــل  أن  علــى  األطــراف  الــدول  وسيشــجع 
احملاكــم  األحــوال. وســتكون  ذلــك يف مجيــع 
البــت  امكانيــة  لذلــك،  نتيجــة  خوِّلــت،  قــد 
يف انتهــاكات املضمــون األساســي للحــق يف 
العمــل بالتمســك مباشــرة بااللتزامــات املتعهــد 

العهــد. هبــا مبوجــب 
فــي  الحــق  حــول   19 رقــم  العــام  التعليــق 

االجتماعــي: الضمــان 
جمموعــة  أو  شــخص  تتوافــر ألي  أن  ينبغــي   -
الضمــان  يف  حقهــا  النتهــاك  تتعــرض 
ســبل  إىل  الوصـــول  إمكانيــة  االجتماعــي، 
انتصــاف قضائيــة فّعالــة أو غرهــا مــن الســبل 
والــدويل؛  الوطــي  املســتوين  علــى  املناســبة 
وينبغــي أن مُينــح مجيــع ضحايــا انتهــاكات احلق 
تعويــض  يف  احلــق  االجتماعــي  الضمــان  يف 
التعويــض  أو  االســرداد  يتضمــن  مناســب، 
التكــرار.  عــدم  أو ضمــان  الرضيــة  أو  املــايل 
الوطنيــن،  املظــامل  ألمنــاء  الســماح  وينبغــي 
واملؤسســات  اإلنســان،  حقــوق  وجلــان 
احلــق.  هــذا  انتهــاكات  مبعاجلــة  املشــاهبة، 
للحصــول  القانونيــة  املســاعدة  توفــر  وينبغــي 
علــى ســبل االنتصــاف بأقصــى مــا تســمح بــه 

املتاحــة. املــوارد 
الــي  الدوليــة  الصكــوك  إدمــاج  شــأن  ومــن   -
يف  االجتماعــي  الضمــان  يف  باحلــق  تعــرف 
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النظــام القانــوين احمللــي أن يعــزِّز إىل حــد كبــر 
ولذلــك  االنتصــاف،  تدابــر  وفعاليــة  نطــاق 
ينبغــي تشــجيعه. ومــن شــأنه أن ميكــن احملاكــم 
مــن الفصــل يف انتهــاكات احلــق يف الضمــان 
العهــد  إىل  املباشــر  باالحتــكام  االجتماعــي 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  للحقــوق  الــدويل 

والثفافيــة.
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3.حقوق 
األشخاص 

ذوي 
اإلعاقات

ــة الملكية العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصادي
واالجتماعيــة والثقافيــة:

التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:
التعليــق العــام رقــم 23  بشــأن احلــق يف التمتــع 

بشــروط عادلــة ومرضيــة للعمــل:
- يتمتــع مجيــع العمــال يف احلــق يف أجــر عــادل. 
ومفهــوم األجــر العــادل ليــس ثابتــا نظــرا ألنــه 
يعتمــد علــى جمموعــة مــن املعايــر املوضوعيــة 
العامــل،  كمســؤوليات  احلصريــة،  وغــر 
ألداء  الالزمــة  والتعليــم  الكفــاءة  ومســتوى 
العمــل، و تأثــر العمــل علــى صحــة وســالمة 
العامــل، والصعوبــات احملــددة املتصلــة بالعمــل 
والعائليــة  الشــخصية  احليــاة  علــى  وتأثرهــا 

للعامــل.
األجــور  مجيــع  العمــال  يتلقــى  أن  وينبغــي   -
عقــود  إهنــاء  علــى  قانونــا  املســتحقة  والفوائــد 
الشــغل أو يف حالــة إفــالس أو تصفيــة قضائيــة 

العمــل.  صاحــب  مــن 
وحتديــد  الفــراغ،  وأوقــات  الراحــة  أن  - كمــا 
الدوريــة  اإلجــازات  العمــل وكذلــك  ســاعات 
املدفوعــة األجــر، تســاعد العاملــن مــن احلفــاظ 
علــى التــوازن املناســب بــن املســؤوليات املهنيــة 
واألســرية والشــخصية وجتنــب التوتــر واحلــوادث 

واملــرض«.

العمــل  منظمــة  :اتفاقيــة   14 رقــم  االتفاقيــة 
الدوليــة بشــأن الراحــة األســبوعية )الصناعــة(، 

:1921
المادة 2:

منشــأة  أي  يف  املشــتغلن  جممــوع  »يتمتــع   -
صناعيــة، عامــة كانــت أو خاصــة، أو يف أي 
مــن فروعهــا، بفــرة راحــة أســبوعية ال تقــل عــن 

أربــع وعشــرين ســاعة متعاقبــة«.
العمــل  منظمــة  26:اتفاقيــة  رقــم  االتفاقيــة 
المســتويات  تحديــد  طرائــق  بشــأن  الدوليــة 

:1928 لألجــور،  الدنيــا 
المادة 1:

العمــل  منظمــة  دولــة عضــو يف  - »تتعهــد كل 
بــأن  االتفاقيــة  هــذه  علــى  تصــدق  الدوليــة 
تقيــم أو تعمــل علــى وجــود طرائــق لتحديــد 
املشــتغلن  العمــال  الدنيــا ألجــور  املســتويات 
ترتيبــات  توجــد أي  الــي ال  املهــن  بعــض  يف 
لتنظيــم األجــور فيهــا تنظيمــا فعــاال عــن طريــق 
اتفــاق مجاعــي أو غــره، وتكــون األجــور فيهــا 

عاديــة«. غــر  بصــورة  منخفضــة 

مدونة الشغل:
المادة 345:

»حيــدد األجــر حبريــة، باتفــاق الطرفــن مباشــرة، 
أو مبقتضــى اتفاقيــة شــغل مجاعيــة، مــع مراعــاة 
األحكام القانونية املتعلقة باحلد األدىن القانوين 

لألجــر«.
المادة 356:

القانــوين  األدىن  احلــد  يقــل  أن  ميكــن  »ال   -
وغــر  الفالحيــة  النشــاطات  يف  لألجــر، 
بنــص  حتــدد  الــي  املبالــغ  عــن  الفالحيــة، 
املهنيــة  املنظمــات  استشــارة  بعــد  تنظيمــي، 
لألجــراء  النقابيــة  واملنظمــات  للمشــغلن 

متثيــال«. األكثــر 
المادة 231:

»يســتحق كل أجــر، قضــى ســتة أشــهر متصلــة 
نفــس  لــدى  أو  املقاولــة  نفــس  الشــغل يف  مــن 
حتــدد  عنهــا،  مــؤدى  ســنوية  عطلــة  املشــغل، 
مدهتــا علــى النحــو أدنــاه، مــا مل يتضمــن عقــد 
الشــغل، أو اتفاقيــة الشــغل اجلماعيــة، أو النظــام 
الداخلــي، أو العــرف، مقتضيــات أكثــر فائــدة:

- يــوم ونصــف يــوم مــن أيــام الشــغل الفعلــي عــن 
كل شــهر من الشــغل؛

- يومــان مــن أيــام الشــغل الفعلــي عــن كل شــهر 
مــن الشــغل، فيمــا يتعلــق باألجــراء الذيــن ال 

يتجــاوز ســنهم الثامنــة عشــرة«.
المادة 232:

املــؤدى  الســنوية  العطلــة  مــدة  إىل  »يضــاف، 

املالحــظ هنــا أن مقتضيــات املــادة 345 مــن 
مدونــة الشــغل متالئمــة مــع مــا جــاء يف املــادة 
1 مــن اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 26 
بشــأم طرائــق حتديــد املســتويات الدنيــا لألجــور 

لســنة 1928.
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عنها، يوم ونصف يوم من أيام الشغل الفعلي، 
عــن كل فــرة شــغل كاملــة، مدهتــا مخــس ســنوات 
متصلــة أو غــر متصلــة، علــى أال تــؤدي هــذه 
اإلضافــة إىل رفــع جممــوع مــدة العطلــة إىل أزيــد 

مــن ثالثــن يومــا مــن أيــام الشــغل الفعلــي«.
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3.حقوق 
األشخاص 

ذوي 
اإلعاقات

التضامن 
والتسامح

العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة 
واالجتماعيــة والثقافيــة:

التمتــع  احلــق يف  العــام رقــم 23 بشــأن  التعليــق 
للعمــل: ومرضيــة  عادلــة  بشــروط 

- مــن العناصــر اهلامــة للحــق يف العمــل املنصــوص 
عليهــا يف العهــد، وهــي حريــة اختيــار العمــل 
واحلقــوق النقابيــة، وحريــة تكويــن اجلمعيــات 

واحلــق يف اإلضــراب.
الضمــان  برامــج  تضــع  أن  للــدول  ميكــن   -
االجتماعــي القائمــة علــى اشــراكات العمــال، 
املهيــكل،  غــر  االقتصــاد  يف  العاملــن  مثــل 
لتوفــر املنافــع وكذلــك احلمايــة ضــد احلــوادث 

العمــل. أمــكان  يف  واألمــراض 

ــة  العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصادي
واالجتماعيــة والثقافيــة:

المادة 8 :
1. تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بكفالة 

مــا يلي: 
النقابــات  تكويــن  يف  شــخص  كل  حــق  أ( 
إىل  االنضمــام  وىف  آخريــن  مــع  باالشــراك 
النقابــة الــي خيتارهــا، دومنــا قيــد ســوى قواعــد 
املنظمــة املعنيــة، علــى قصــد تعزيــز مصاحلــه 
االقتصاديــة واالجتماعيــة ومحايتهــا. وال جيــوز 
إخضــاع ممارســة هــذا احلــق أليــة قيــود غــر 
وتشــكل  القانــون  عليهــا  ينــص  الــي  تلــك 
دميقراطــي،  جمتمــع  يف  ضروريــة،  تدابــر 
العــام أو  النظــام  القومــي أو  لصيانــة األمــن 

وحرياهتــم، اآلخريــن  حقــوق  حلمايــة 
ب( حق النقابات يف إنشاء احتادات أو احتادات 
االحتــادات يف  هــذه  وحــق  قوميــة،  حالفيــة 
تكويــن منظمــات نقابيــة دوليــة أو االنضمــام 

إليهــا،
حبريــة،  نشــاطها  ممارســة  النقابــات يف  حــق  ج( 
عليهــا  ينــص  الــي  تلــك  غــر  قيــود  دومنــا 
القانــون وتشــكل تدابــر ضروريــة، يف جمتمــع 
دميقراطــي، لصيانــة األمــن القومــي أو النظــام 
اآلخريــن وحرياهتــم. أو حلمايــة حقــوق  العــام 
د( حــق اإلضــراب، شــريطة ممارســته وفقــا لقوانــن 

البلــد املعــى.
أفــراد  إخضــاع  دون  املــادة  هــذه  حتــول  ال   .2
أو  الشــرطة  رجــال  أو  املســلحة  القــوات 

مدونة الشغل:
المادة 9:

املتعلقــة  واحلقــوق  باحلريــات  مــس  مينــع كل 
باملمارســة النقابيــة داخــل املقاولــة وفــق القوانــن 
مينــع كل  العمــل كمــا  هبــا  اجلــاري  واألنظمــة 
مــس حبريــة العمــل بالنســبة للمشــغل ولألجــراء 

للمقاولــة. املنتمــن 
المادة 86:

جيــب علــى املقــاول مــن الباطــن بصفتــه مشــغال، 
التقيــد جبميــع أحــكام هــذا القانــون، وبالنصــوص 
بالضمــان  املتعلقــة  والتنظيميــة  التشــريعية 
واألمــراض  الشــغل  وحــوادث  االجتماعــي، 

املهنيــة.

مدونــة  مــن   8 املــادة  مقتضيــات  تتــالءم   -
الشــغل مــع مقتضيــات املــادة 9 مــن العهــد 
االقتصاديــة  باحلقــوق  اخلــاص  الــدويل 

والثقافيــة. واالجتماعيــة 
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قانونيــة  لقيــود  احلكوميــة  اإلدارات  موظفــي 
احلقــوق. هلــذه  ممارســتهم  علــى 

املــادة 9 :تقــر الــدول األطــراف يف هــذا العهــد 
حبــق كل شــخص يف الضمــان االجتماعــي، مبــا 

االجتماعيــة. التأمينــات  ذلــك  يف 
اتفاقيــة رقــم 11: اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة 

بشــأن حــق التجمــع )الزراعــة(، 1921:
المادة 1: 

»تتعهد كل دولة عضو يف منظمة العمل الدولية 
تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة بــأن تكفــل لــكل مــن 
يشــتغلون بالزراعــة نفــس حقــوق التجمــع واالحتــاد 

املكفولــة لعمــال الصناعة«.
العمــل  منظمــة  اتفاقيــة   :98 رقــم  االتفاقيــة 
الدوليــة بشــأن حــق التنظيــم واملفاوضــة اجلماعيــة، 

:1949
المادة 2: 

أصحــاب  ومنظمــات  العمــال  منظمــات  تتمتــع 
العمــل حبمايــة كافيــة مــن أي أعمــال تنطــوي علــى 
تدخــل مــن قبــل بعضهــا إزاء األخــرى فيمــا يتعلــق 
بتكوينهــا أو تســيرها أو إدارهتــا، ســواء بصــورة 

مباشــرة أو مــن خــالل وكالئهــا أو أعضاءهــا.
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة:

ذوي  األشــــخاص  متكــــن  27: كفالــــة  املــادة 
اإلعاقــــة مــــن ممارســــة حقوقهــم العماليــة والنقابيــة 

اآلخريــن؛ مــع  املســاواة  قــدم  علــى 
االتفاقيــة رقــم 18: اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة 

بشــأن األمراض املهنية، 1925:
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املــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو يف منظمــة 
العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة بــأن 
تكفــل دفــع تعويضــات للعمــال الذيــن يصيبهــم 
ملــن كانــوا  أو  مهنيــة،  أمــراض  بســبب  العجــز 
العمــال بســبب  يعولوهنــم يف حالــة وفــاة هــؤالء 
الــي  العامــة  للمبــادئ  وفقــا  األمــراض،  هــذه 
يضعهــا تشــريعها الوطــي للتعويــض عــن حــوادث 

العمــل«.
-اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة:

املــادة 10: »تؤكــد الــدول األطــراف مــن جديــد 
أن لــكل إنســان احلــق األصيــل يف احليــاة وتتخــذ 
مجيــع التدابــر الضروريــة لضمــان متتــع األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة فعليــا هبــذا احلــق علــى قــدم املســاواة 

مــع اآلخريــن«.
-العهــد الدولــي الخــاص بالحقوق االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية:
الــدول األطــراف يف هــذا  -املــادة 7: »تعــرف 
العهــد مبــا لــكل شــخص مــن حــق يف التمتــع 
علــى  تكفــل  ومرضيــة  عادلــة  عمــل  بشــروط 

اخلصــوص: 
-ظروف عمل تكفل السالمة والصحة«.
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3.حقوق 
األشخاص 

ذوي 
اإلعاقات

- العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية األمن والسلم
واالجتماعية والثقافية:

التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:
التعليــق العــام رقــم 23  بشــأن احلــق يف التمتــع 

بشــروط عادلــة ومرضيــة للعمــل:
- إن منع احلوادث واألمراض املهنية هو اجلانب 
األساســي مــن احلقــوق املتعلقــة بشــروط عادلــة 
ومرضيــة للعمــل ومــن احلقــوق الوثيقــة الــواردة 
يف العهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة 
يف  احلــق  ســيما  وال  والثقافيــة،  واالجتماعيــة 
الصحــة  مــن  ممكــن  مســتوى  بأعلــى  التمتــع 
البدنيــة والعقليــة. وينبغــي للــدول األطــراف أن 
احلــوادث  مــن  للوقايــة  تعتمــد سياســة وطنيــة 
عــن  بالعمــل  املرتبطــة  الصحيــة  واإلصابــات 
طريــق تقليــل املخاطــر يف بيئــة العمــل، وضمــان 
وتنفيذهــا  صياغتهــا  يف  واســعة  مشــاركة 
العمــال  قبــل  مــن  ســيما  وال  ومراجعتهــا، 

هلــم. املمثلــة  واملنظمــات  العمــل  وأصحــاب 
- وينبغي أن تشمل السياسة الوطنية مجيع فروع 
النشــاط االقتصــادي مبــا يف ذلــك القطاعــات 
الرمسيــة وغــر الرمسيــة ومجيــع فئــات العمــال، مبــن 
فيهــم العمــال املتدربــن. وجيــب أن تأخــذ بعــن 
وصحــة  لســالمة  احملــددة  املخاطــر  االعتبــار 
وكذلــك  احلمــل،  حالــة  يف  اإلنــاث  العمــال 
مــن  اإلعاقــة، دون أي شــكل  العمــال ذوي 
أشــكال التمييــز ضــد هــؤالء العمــال. وينبغــي 
أن يكــون العمــال قادريــن علــى مراقبــة ظــروف 

العمــل دون خــوف مــن االنتقــام.
- وينبغــي أن تعــاجل السياســة الوطنيــة علــى األقــل 

االتفاقيــة رقــم 18:   اتفاقيــة منظمــة العمــل 
الدوليــة بشــأن األمــراض المهنيــة، 1925:

املــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو يف منظمــة 
العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة بــأن 
تكفــل دفــع تعويضــات للعمــال الذيــن يصيبهــم 
ملــن كانــوا  أو  مهنيــة،  أمــراض  بســبب  العجــز 
العمــال بســبب  يعولوهنــم يف حالــة وفــاة هــؤالء 
الــي  العامــة  للمبــادئ  وفقــا  األمــراض،  هــذه 
يضعهــا تشــريعها الوطــي للتعويــض عــن حــوادث 

العمــل«.
- اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة:

املــادة 10: »تؤكــد الــدول األطــراف مــن جديــد 
أن لــكل إنســان احلــق األصيــل يف احليــاة وتتخــذ 
مجيــع التدابــر الضروريــة لضمــان متتــع األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة فعليــا هبــذا احلــق علــى قــدم املســاواة 

مــع اآلخريــن«.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية:
- املــادة 7: »تعــرف الــدول األطــراف يف هــذا 
العهــد مبــا لــكل شــخص مــن حــق يف التمتــع 
علــى  تكفــل  ومرضيــة  عادلــة  عمــل  بشــروط 

اخلصــوص: 
- ظروف عمل تكفل السالمة والصحة«.

مدونة الشغل:
بصفــة  املشــغل،  علــى  »جيــب   :24 املــادة   -
عامة، أن يتخذ مجيع التدابر الالزمة حلماية 
ســالمة األجــراء وصحتهــم، وكرامتهــم، لــدى 
قيامهــم باألشــغال الــي ينجزوهنــا حتــت إمرتــه، 
الســلوك  حســن  مراعــاة  علــى  يســهر  وأن 
واألخالق احلميدة، وعلى استتباب اآلداب 

العامــة داخــل املقاولــة«.
- املادة 167: » مينع تشغيل األجراء املعاقن 
يف أشــغال قد تعرضهم ألضرار، أو تزيد من 

حدة إعاقتهم«.
- املادة 281: »جيب على املشغل، أن يسهر 
حيــرص  وأن  الشــغل،  أماكــن  نظافــة  علــى 
علــى أن تتوفــر فيهــا شــروط الوقايــة الصحيــة، 
ومتطلبــات الســالمة الالزمــة للحفــاظ علــى 
صحــة األجــراء، وخاصــة فيمــا يتعلــق بأجهــزة 
والتدفئــة،  واإلنــارة،  احلرائــق،  مــن  الوقايــة 
الضجيــج،  مــن  والتخفيــض  والتهويــة، 
وآبــار  الشــروب،  واملــاء  املــراوح،  واســتعمال 
املراحيــض، وتصريــف ميــاه الفضــالت، وميــاه 
ومســتودعات  واألخبــرة،  واألتربــة،  الغســل، 
ومراقدهــم. ومغتســالهتم،  األجــراء،  مالبــس 

تزويــد  يضمــن  أن  املشــغل،  علــى  جيــب   -
األوراش باملــاء الشــروب بكيفيــة عاديــة، وأن 
يوفــر فيهــا لألجــراء مســاكن نظيفــة، وظروفــا 

مالئمــة«. صحيــة 
القانــون المتعلــق بحمايــة حقــوق األشــخاص 

فــي وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا:
املادة 19: 

- املالحــظ هنــا هــو مالءمــة مقتضيــات املــادة 
املتعلــق حبمايــة حقــوق  القانــون  مــن   19
األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة والنهــوض هبــا 
ملــا جــاء يف املــادة 10 مــن اتفاقيــة حقــوق 

األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
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اجملــاالت التاليــة: تصميــم واختبــار واختيــار، 
واســتبدال وتركيب وترتيب واســتخدام وصيانة 
العمــل،  )أماكــن  للعمــل  املاديــة  العناصــر 
واآلالت  واألدوات،  وأســاليبه،  العمــل  بيئــة 
واملــواد  الكيميائيــة  املــواد  واملعــدات، وكذلــك 

والبيولوجيــة(. الفيزيائيــة 
- وينبغــي أن تتضمــن السياســة الوطنيــة أحكامــا 
وأن  فعالــة،  حتقيقــات  إجــراء  وإنفــاذ  لرصــد 
تقــرر العقوبــات املناســبة يف حالــة االنتهــاكات 
مبــا يف ذلــك حــق تعليــق عمــل املؤسســات غــر 
اآلمنــة. وجيــب أن يكــون  مــن حــق العمــال 
يف  مــرض  أو  مهــي  حــادث  مــن  املتضرريــن 
االنتصــاف، مبــا يف ذلــك الوصــول إىل آليــات 
وتســوية  احملاكــم،  مثــل  املناســبة،  التظلــم 
اخلصــوص  وجــه  علــى  وينبغــي  اخلالفــات. 
للــدول األطــراف أن تضمــن أن العمــال الذيــن 
يعانــون مــن وقــوع حــادث أو مــرض، وعنــد 
االقتضــاء، عائالهتــم، تلقــى تعويضــات كافيــة، 
مبا يف ذلك تكاليف العالج، وفقدان األرباح 
إىل  الوصــول  وكذلــك  األخــرى،  والتكاليــف 

خدمــات إعــادة التأهيــل.

»يتمتــع األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة علــى قــدم 
املســاواة مــع غرهــم باحلــق يف احلمايــة مــن كافــة 
طبقــا  واالعتــداء  والعنــف  االســتغالل  أشــكال 

للنصــوص التشــريعية اجلــاري هبــا العمــل«.
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الفصل الرابع

حقوق العمال املهاجرين 
والالجئني يف جمال الشغل
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الفصل الرابع: حقوق العمال املهاجرين والالجئني يف جمال الشغل

يعــاين كثــر مــن املهاجريــن والالجئــن، وعلــى األخــص حمـــدودو املهـــارات أو غــر النظاميــن، مــن االســتغالل وســوء املعاملــة يف ســياق العمــل. ممــا 
يقتضي أن يُتـــاح للعمال املهاجرين التمّتع مبعاملة وظـــروف عمـــل متـــساوية أيَـــاً كـــان وضـــعهم كمهـــاجرين. وإذا كـــان مـــن حـــق املـــواطنن أو فئـــات 
معّينـة مـن غـر املـواطنن التمتُّـع بامتيـاز الوصـول إىل سـوق العمـل، فسـيكون مـن املتعـنَّ أيـضاً بالنـسبة للمهـاجر إذا زاول مهـام العمـل أن يتمتـع 
باحلمايـــة األساســية بصرف النظر عـــن وضـــعيته القانونيـــة. مع تشــجيع ربـــط املهـــاجرين جبهـــات عمـــل حمـــددة مســؤولة عن حدوث أي اســتغالل 
وظيفي أو احليلولة دون حصول املهاجر على فرص عمل أفـــضل. وبالتايل تظل حقوق املهـــاجرين ُعرضـــة لالنتـــهاك مـــا مل يتم متتيعهم باحلمايـــة 
يف إطـــار القـــانون ومــا مل يكونـــوا قـــادرين علـــى املطالبـــة حبقوقهــم، عــن طريــق توفــر اجلَــْر القانــوين مــن خــالل آليــات شــبه قضائيــة أو قضائيــة بغيـــة 

متكـــن املهـــاجرين مــن املطالبــة بإعمــال حقوقهــم إزاء الدولــة أو الفاعلــن غــر احلكوميــن.
وقــد اعــرف اجملتمــع الــدويل للمهاجريــن والالجئــن باحلــق يف العمــل مــن خــالل العديــد مــن الصكــوك الدوليــة حلقــوق االنســان، كاإلعــالن العاملــي 
حلقــوق االنســان، والعهــد الــدويل للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، واالتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى التمييــز العنصــري، واتفاقيــة القضــاء 
عــل مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، واتفاقيــة حقــوق الطفــل. وتنطبــق معظــم احلقــوق املدرجــة يف هــذه املعاهــدات علــى األشــخاص الذيــن 
ليســوا مــن رعايــا البلــد أيضــا، وتوفــر بالتــايل محايــة أساســية للعمــال املهاجريــن والالجئــن ضــد التمييــز وانتهــاك حقوقهــم األساســية. كمــا اهتمــت 
منظمــة األمــم املتحــدة حبقــوق الالجئــن مــن خــالل اعتمــاد االتفاقيــة اخلاصــة بوضــع الالجئــن ســنة 1951، وتبــي الروتوكــول اخلــاص بوضــع 
الالجئــن لســنة 1967، مث اعتمــاد النظــام األساســي ملفوضيــة األمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن ســنة 1951. وقــد بلــغ االهتمــام بوضعيــة العمــال 
املهاجريــن وتعزيــز ومحايــة حقوقهــم درجــة متقدمــة باعتمــاد االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة حقــوق مجيــع العمــال املهاجريــن وأفــراد أســرهم ســنة 1990، 

وكــذا بروتوكــول منــع وقمــع االجتــار بالبشــر واملعاقبــة عليــه،  خاصــة النســاء واألطفــال لســنة 2000. 
وإىل جانــب االتفاقيــات الدوليــة العامــة، هنــاك اتفاقيــات إقليميــة مثــل االتفاقيــة األوروبيــة حلقــوق االنســان واحلريــات األساســية، وامليثــاق اإلفريقــي 
حلقــوق االنســان والشــعوب، واالتفاقيــة األمريكيــة حلقــوق االنســان، وامليثــاق العــريب حلقــوق اإلنســان، وهــي مجيعهــا تضمــن احلمايــة حلقــوق هــذه 

الفئة. 
وقــد اهتمــت منظمــة العمــل الدوليــة مبســألة اهلجــرة واللجــوء منــذ اعتمــاد دســتورها ســنة 1919، حيــث دعــت إىل محايــة العمــال املســتخدمن 
يف بلــدان غــر بلداهنــم. وتنطبــق مجيــع اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة وتوصياهتــا علــى العمــال املهاجريــن والالجئــن مــا مل تتضمــن بيانــا صرحيــا 
يفيــد عكــس ذلــك. كمــا توجــد صكــوك أخــرى تعــاجل مســألة اهلجــرة علــى وجــه التحديــد، كاتفاقيــة العمــال املهاجريــن لســنة 1975 )رقــم 143( 
واتفاقية وكاالت االســتخدام اخلاصة لســنة 1997 )رقم 181(، حيث يكرس الصكان املبادئ األساســية لتكافؤ الفرص واملســاواة يف املعاملة 

بالنســبة للعمــال املهاجريــن والالجئــن يف جمــاالت حمــددة كمجــال الشــغل.
ومــن أجــل تعزيــز حقــوق مجيــع العمــال املهاجريــن وأفــراد أســرهم، فقــد أنشــأ املنتظــم الــدويل اللجنــة املعنيــة حبمايــة حقــوق مجيــع العمــال اهلاجريــن 
وأفــراد أســرهم واملقــرر اخلــاص املعــي حبقــوق املهاجريــن، وقــد صــدرت عــن اهليئــات الدوليــة واحملاكــم الوطنيــة تعليقــات هامــة تعــزز حــق املهاجــر 

والالجــئ يف العمــل.
وإىل جانــب احلمايــة الــي توفرهــا الصكــوك الدوليــة واالقليميــة للعمــال املهاجريــن والالجئــن مــن التمييــز، عمــل املشــرع الوطــي علــى إدراج 
مقتضيــات مناهضــة لــكل أشــكال التمييــز يف جمــال اســتخدام األجانــب، حيــث كــرس دســتور 2011 مبــدأ املســاواة يف احلمايــة القانونيــة بــن 
املواطنــن واألجانــب، وتأكيــده مــن خــالل الفصــل 30 منــه علــى  أنــه »يتمتــع األجانــب بالحريــات األساســية المعتــرف بهــا للمواطنــات 
والمواطنيــن المغاربــة وفــق القانــون، ويحــدد القانــون شــروط منــح حــق اللجــوء«. هــذا باإلضافــة إىل احلمايــة واحلقــوق الــي مت تكريســها مــن 
خــالل مدونــة الشــغل، واعتمــاد القانــون املتعلــق مبكافحــة االجتــار بالبشــر، إضافــة إىل مشــروع قانــون التنظيــم القضائــي للمملكــة الــذي جــاء 
مبجموعــة مــن الضمانــات القانونيــة لتســهيل ولــوج العمــال املهاجريــن والالجئــن إىل العدالــة، حيــث نــص يف املــادة 35 منــه علــى أنــه »يســهر 

مســؤولو احملاكــم علــى حتســن ظــروف اســتقبال الوافديــن عليهــا، والتواصــل مــع املتقاضــن بلغــة يفهموهنــا«. 

ويبقــى القضــاء الضامــن األساســي حلقــوق العمــال املهاجريــن والالجئــن مــن خــالل األخــذ باملعايــر الدوليــة خــالل املنازعــات املرتبطــة مبجــال 
الشــغل، إال أن مــا يالحــظ  يف هــذا املوضــوع هــو قلــة األحــكام القضائيــة املرتبطــة هبــذا اجملــال، ممــا يســتدعي تطويــر التطبيــق القضائــي عــن طريــق 
االســتدالل باملعايــر الدوليــة للحــق يف الشــغل وتفســرات منظمــة العمــل الدوليــة والتعليقــات العامــة للجــان التعاقديــة حلقــوق االنســان التابعــة 

لألـــمم املتحــدة.
وفيما يلي تذكر بالقيم املركزية حلقوق اإلنسان يف عالقتها بعمل العمال املهاجرين والالجئن.

1.الحق في الحياة للعمال المهاجرين والالجئين في مجال الشغل:
احلــق يف احليــاة أســاس كل احلقــوق لكافــة البشــر ويف كل الظــروف واألحــوال واجملــاالت ومنهــا جمــال الشــغل، وجيــد هــذا احلــق مرجعيتــه يف 

االتفاقيــات الدوليــة والتشــريعات الوطنيــة، إضافــة إىل التعليقــات والتفســرات الــي تصــدر عــن اهليئــات الدوليــة واحملاكــم الوطنيــة.

الحق في الحياة للعمال الهاجرين والالجئين في مجال الشغل من خالل نصوص االتفاقيات الدولية:
يستمد هذا احلق مرجعيته من جمموعة من االتفاقيات الدولية، أمهها:

االتفاقية رقم 18: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن األمراض املهنية، 1925:
املــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو يف منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة بــأن تكفــل دفــع تعويضــات للعمــال الذيــن يصيبهــم 
العجــز بســبب أمــراض مهنيــة، أو ملــن كانــوا يعولوهنــم يف حالــة وفــاة هــؤالء العمــال بســبب هــذه األمــراض، وفقــا للمبــادئ العامــة الــي يضعهــا 

تشــريعها الوطــي للتعويــض عــن حــوادث العمــل«.
العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:

- املادة 7: »تعرف الدول األطراف يف هذا العهد مبا لكل شخص من حق يف التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على اخلصوص: 
- ظروف عمل تكفل السالمة والصحة«.

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم لسنة 1990:
- املادة 9: »حيمي القانون حق احلياة للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم«.

الحق في الحياة من خالل التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:
التعليق العام رقم 23 للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن احلق يف التمتع بشروط عادلة ومرضية للعمل:

- إن منــع احلــوادث واألمــراض املهنيــة هــو اجلانــب األساســي مــن احلقــوق املتعلقــة بشــروط عادلــة ومرضيــة للعمــل ومــن احلقــوق الوثيقــة الــواردة 
يف العهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، وال ســيما احلــق يف التمتــع بأعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة البدنيــة 
والعقليــة. وينبغــي للــدول األطــراف أن تعتمــد سياســة وطنيــة للوقايــة مــن احلــوادث واإلصابــات الصحيــة املرتبطــة بالعمــل عــن طريــق تقليــل 
املخاطــر يف بيئــة العمــل، وضمــان مشــاركة واســعة يف صياغتهــا وتنفيذهــا ومراجعتهــا، وال ســيما العمــال وأصحــاب العمــل واملنظمــات املمثلــة 

هلــم.
- ينبغــي أن تشــمل السياســة الوطنيــة مجيــع فــروع النشــاط االقتصــادي مبــا يف ذلــك القطاعــات الرمسيــة وغــر الرمسيــة ومجيــع فئــات العمــال، مبــن 
فيهــم العمــال املتدربــن. وجيــب أن تأخــذ بعــن االعتبــار املخاطــر احملــددة لســالمة وصحــة العمــال اإلنــاث يف حالــة احلمــل، وكذلــك العمــال 
ذوي اإلعاقــة، دون أي شــكل مــن أشــكال التمييــز ضــد هــؤالء العمــال. وينبغــي أن يكــون العمــال قادريــن علــى مراقبــة ظــروف العمــل دون 

خــوف مــن االنتقــام.
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- ينبغــي أن تعــاجل السياســة الوطنيــة علــى األقــل اجملــاالت التاليــة: تصميــم واختبــار واختيــار، واســتبدال وتركيــب وترتيــب واســتخدام وصيانــة 
العناصــر املاديــة للعمــل )أماكــن العمــل، بيئــة العمــل وأســاليبه، واألدوات، واآلالت واملعــدات، وكذلــك املــواد الكيميائيــة واملــواد وكالء الفيزيائيــة 

والبيولوجيــة(.
- ينبغــي أن تتضمــن السياســة الوطنيــة أحــكام لرصــد وإنفــاذ إجــراء حتقيقــات فعالــة، وتقــرر العقوبــات املناســبة يف حالــة االنتهــاكات مبــا يف ذلــك 
حــق تعليــق عمــل املؤسســات غــر اآلمنــة. وجيــب أن يكــون  مــن حــق العمــال املتضرريــن مــن حــادث مهــي أو مــرض يف االنتصــاف، مبــا يف 
ذلــك الوصــول إىل آليــات التظلــم املناســبة، مثــل احملاكــم، وتســوية اخلالفــات. علــى وجــه اخلصــوص، ينبغــي للــدول األطــراف أن تضمــن أن 
العمــال الذيــن يعانــون مــن وقــوع حــادث أو مــرض، وعنــد االقتضــاء، عائالهتــم، مــن تلقــى تعويضــات كافيــة، مبــا يف ذلــك تكاليــف العــالج، 

وفقــدان األربــاح والتكاليــف األخــرى، وكذلــك الوصــول إىل خدمــات إعــادة التأهيــل.

الحق في الحياة من خالل نصوص التشريعات الوطنية:
تؤطر هذا احلق جمموعة من املقتضيات يف التشريع الوطي، أمهها:

مدونة الشغل:
- املــادة 24: »جيــب علــى املشــغل، بصفــة عامــة، أن يتخــذ مجيــع التدابــر الالزمــة حلمايــة ســالمة األجــراء وصحتهــم، وكرامتهــم، لــدى قيامهــم 
باألشــغال الــي ينجزوهنــا حتــت إمرتــه، وأن يســهر علــى مراعــاة حســن الســلوك واألخــالق احلميــدة، وعلــى اســتتباب اآلداب العامــة داخــل 

املقاولــة«.
- املــادة 281: »جيــب علــى املشــغل، أن يســهر علــى نظافــة أماكــن الشــغل، وأن حيــرص علــى أن تتوفــر فيهــا شــروط الوقايــة الصحيــة، ومتطلبــات 
الســالمة الالزمــة للحفــاظ علــى صحــة األجــراء، وخاصــة فيمــا يتعلــق بأجهــزة الوقايــة مــن احلرائــق، واإلنــارة، والتدفئــة، والتهويــة، والتخفيــض مــن 
الضجيــج، واســتعمال املــراوح، واملــاء الشــروب، وآبــار املراحيــض، وتصريــف ميــاه الفضــالت، وميــاه الغســل، واألتربــة، واألخبــرة، ومســتودعات 

مالبــس األجــراء، ومغتســالهتم، ومراقدهــم.
جيب على املشغل، أن يضمن تزويد األوراش باملاء الشروب بكيفية عادية، وأن يوفر فيها لألجراء مساكن نظيفة، وظروفا صحية مالئمة«.

القانون المتعلق بمكافحة االتجار بالبشر:
املــادة 1: »يقصــد باإلجتــار بالبشــر جتنيــد شــخص أو اســتدراجه أو نقلــه أو تنقيلــه أو إيــواؤه أو اســتقباله أو الوســاطة يف ذلــك، بواســطة التهديــد 
بالقوة أو باســتعماهلا أو باســتعمال خمتلف أشــكال القســر أو االختطاف أو االحتيال أو اخلداع، أو اســتعمال الســلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو 
اســتغالل حالــة الضعــف أو احلاجــة أو اهلشاشــة، أو بإعطــاء أو بتلقــي مبالــغ ماليــة أو منافــع أو مزايــا للحصــول علــى موافقــة شــخص لــه ســيطرة 

علــى شــخص آخــر لغــرض االســتغالل. 
ال يشــرط اســتعمال أي وســيلة من الوســائل املنصوص عليها يف الفقرة األوىل أعاله لقيام جرمية االجتار بالبشــر جتاه األطفال الذين تقل ســنهم 

عن مثان عشــرة ســنة مبجرد حتقق قصد االســتغالل.
يشــمل االســتغالل مجيــع أشــكال االســتغالل اجلنســي، ال ســيما اســتغالل دعــارة الغــر واالســتغالل عــن طريــق املــواد اإلباحيــة مبــا يف ذلــك وســائل 
االتصال والتواصل املعلومايت. ويشــمل أيضا االســتغالل عن طريق العمل القســري أو الســخرة أو التســول أو االســرقاق أو املمارســات الشــبيهة 
بالرق أو نزع األعضاء أو نزع االنســجة البشــرية أو بيعها، أو االســتغالل عن طريق إجراء التجارب واألحباث الطبية على األحياء، أو اســتغالل 

شــخص للقيام بأعمال إجرامية أو يف النزاعات املســلحة.
ال يتحقــق هــذا االســتغالل إال إذا ترتــب عنــه ســلب إرادة الشــخص وحرمانــه مــن حريــة تغيــر وضعــه وإهــدار كرامتــه اإلنســانية، بــأي وســيلة كانــت 

ولــو تلقــى مقابــال أو أجــرا عــن ذلــك.
يقصــد بالســخرة يف مفهــوم هــذا القانــون مجيــع األعمــال أو اخلدمــات الــي تفــرض قســرا علــى أي شــخص حتــت التهديــد، والــي ال يكــون هــذا 

الشــخص قــد تطــوع ألدائهــا مبحــض اختيــاره. وال يدخــل يف مفهــوم الســخرة األعمــال املفروضــة ألداء خدمــة عســكرية إلزاميــة، أو نتيجــة إدانــة 
قضائيــة، أو أي عمــل أو خدمــة أخــرى تفــرض يف حالــة الطــوارئ.«

تحليل النصوص الوطنية من منظور المعايير الدولية:
يف إطار املقارنة يالحظ مالءمة املادة 24 من مدونة الشغل للمادة 7 من العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية واالقتصادية.
- كما يالحظ أن املادة 281 من مدونة الشغل تتالءم مع املادة 7 من العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية واالقتصادية.

2. الحق في الكرامة للعمال المهاجرين والالجئين في مجال الشغل:
يشــرك يف احلــق يف الكرامــة كافــة البشــر بغــض النظــر عــن دينهــم وجنســيتهم وجنســهم ولغتهــم وثروهتــم وارتباطهــم بعمــل أو غــر ذلــك مصداقــا 
لقولــه تعــاىل »ولقــد كرمنــا بنــي آدم وحملناهــم فــي البــر والبحــر ورزقناهــم مــن الطيبــات«15  والكرامــة يف جمــال الشــغل حمفوظــة يف كافــة 
اجملــاالت، وجيــد هــذا احلــق مرجعيتــه يف االتفاقيــات الدوليــة والتشــريعات الوطنيــة، إضافــة إىل التعليقــات والتفســرات الــي تصــدر عــن اهليئــات 

الدوليــة واحملاكــم الوطنيــة.

الحق في الكرامة للعمال المهاجرين والالجئين في مجال الشغل من خالل نصوص االتفاقيات الدولية:
جيد هذا احلق مرجعيته يف جمموعة من االتفاقيات الدولية، أمهها:

االتفاقية رقم 29: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل اجلري، 1930:
املــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو يف منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة حبظــر اســتخدام العمــل اجلــري أو االلزامــي بــكل أشــكاله 

حظــرا تامــا يف أقــرب وقــت ممكــن«.
املــادة 2: »يف مفهــوم هــذه االتفاقيــة، يقصــد بتعبــر »العمــل اجلــري أو االلزامــي« كل أعمــال أو خدمــات تغتصــب مــن أي شــخص حتــت 

التهديــد بــأي عقوبــة ومل يتطــوع هــذا الشــخص بأدائهــا مبحــض اختيــاره«.
االتفاقية رقم 105:  اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إلغاء العمل اجلري، 1957:

املــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو يف منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة حبظــر أي شــكل مــن أشــكال العمــل اجلــري أو العمــل 
القســري وبعــدم اللجــوء إليــه.

أ ( كوســيلة لإلكــراه أو التوجيــه السياســي أو كعقــاب علــى اعتنــاق آراء سياســية أو آراء تتعــارض مذهبيــا مــع النظــام السياســي أو االقتصــادي أو 
االجتماعــي القائــم أو علــى التصريــح هبــذه اآلراء؛

ب ( كأسلوب حلشد األيدي العاملة أو الستخدامها ألغراض التنمية االقتصادية؛
ج( كوسيلة لفرض االنضباط على األيدي العاملة؛

د( كعقاب على املشاركة يف اضرابات؛
ه( كوسيلة للتمييز العنصري أو االجتماعي أو الوطي أو الديي«.

املــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو يف منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة باختــاذ تدابــر فعالــة لكفالــة االلغــاء الفــوري والكامــل 
للعمــل اجلــري أو العمــل القســري علــى النحــو احملــدد يف املــادة 1 مــن هــذه االتفاقيــة«.

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم:
15- سورة اإلسراء اآلية 107.
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املادة 11:
1. ال يّعرض العامل املهاجر أو أي فرد من أسرته لالسرقاق أو االستعباد.

2. ال يلزم العامل املهاجر أو أي فرد من أسرته بالعمل سخرة أو قسرا.
املادة 17:

1. يعامل العمال املهاجرون وأفراد أسرهم الذين حيرمون من حريتهم معاملة إنسانية مع احرام الكرامة املتأصلة لإلنسان وهويتهم الثقافية.

الحق في الكرامة من خالل التعليقات العامة للهيئات التعاقدية وتفسيرات منظمة العمل الدولية:
التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:

التعليــق العــام رقــم 2 للجنــة املعنيــة حبمايــة حقــوق مجيــع العمــال املهاجريــن وأفــراد أســرهم بشــأن حقــوق العمــال املهاجريــن الذيــن هــم يف وضــع 
غــر نظامــي وأفــراد أســرهم:

- تطبــق معايــر العمــل الدوليــة الــي اعتمدهــا مؤمتــر العمــل الــدويل الــذي عقدتــه منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن العمــال املهاجريــن، مبــن فيهــم 
أولئــك الذيــن هــم يف وضــع غــر نظامــي، مــا مل ينــص علــى خــالف ذلــك. وتنطبــق املبــادئ واحلقــوق األساســية يف العمــل الــواردة يف اتفاقيــات 
منظمــة العمــل الدوليــة الثمــاين األساســية16 علــى مجيــع العمــال املهاجريــن، بغــض النظــر عــن جنســيتهم ووضــع هجرهتــم. ويتطلــب إعــالن 
منظمــة العمــل الدوليــة لعــام 1998 بشــأن املبــادئ واحلقــوق األساســية يف العمــل ومتابعتــه مــن مجيــع الــدول األعضــاء يف منظمــة العمــل الدوليــة 
تعزيــز املبــادئ املتعلقــة باحلقــوق األساســية املنصــوص عليهــا يف هــذه االتفاقيــات وتنفيذهــا. ويكتســي عــدد مــن معايــر منظمــة العمــل الدوليــة 
ذات التطبيــق العــام واملعايــر الــي تتضمــن أحكامــاً حمــددة بشــأن العمــال املهاجريــن يف جمــاالت العمالــة وتفتيــش العمــل والضمــان االجتماعــي 
ومحايــة األجــور والســالمة والصحــة املهنيــة، وكذلــك يف قطاعــات مثــل الزراعــة والبنــاء والفنــادق واملطاعــم والعمــل املنــزيل، أمهيــة خاصــة بالنســبة 

إىل العمــال املهاجريــن الذيــن هــم يف وضــع غــر نظامــي17.
تفسيرات منظمة العمل الدولية:

- تعريف خصائص العمل اجلري:
تعــرف منظمــة العمــل الدوليــة، يف اتفاقيتهــا األوىل املتعلقــة هبــذا املوضــوع، )اتفاقيــة العمــل اجلــري لســنة 1930 رقــم 29 (، العمــل اجلــري 
ألغــراض القانــون الــدويل علــى النحــو التــايل: »األعمــال وخدمــات تغتصــب مــن شــخص حتــت التهديــد بــأي عقوبــة ومل يتطــوع هــذا الشــخص 
بأدائهــا مبحــض اختيــاره )املــادة 2(. ويشــر الصــك األساســي اآلخــر ملنظمــة العمــل الدوليــة يف هــذا الصــدد، أال وهــو اتفاقيــة إلغــاء العمــل اجلــري 
1957 )رقم 105(   إىل أن العمل اجلري ال ميكن استخدامه ألغراض التنمية االقتصادية أو كوسيلة للتوجيه السياسي أو التمييز أو لفرض 
االنضبــاط علــى األيــدي العاملــة أو كعقــاب علــى املشــاركة يف إضرابات)املــادة1(. وتوضــح هــذه االتفاقيــة بعــض األغــراض الــي ال ميكــن بتاتــاً 

فــرض العمــل اجلــري مــن أجلهــا، لكنهــا ال تغــر التعريــف األساســي يف القانــون الــدويل.
ويتضمــن تعريــف منظمــة العمــل الدوليــة للعمــل اجلــري عنصريــن أساســين مهــا: أعمــال أو خدمــات تُفــرض حتــت التهديــد بــأي عقوبــة وال تنفــذ 
طوعــا. ولقــد ســاهم عمــل أجهــزة اإلشــراف يف منظمــة العمــل الدوليــة خــالل أكثــر مــن 75 ســنة يف توضيــح هذيــن العنصريــن. وال حتتــاج العقوبــة 
ألن تكــون علــى شــكل عقوبــات جنائيــة، لكنهــا قــد تتخــذ أيضــاً شــكل فقــدان حلقــوق أو امتيــازات. فضــاًل عــن ذلــك، كمــا ميكــن للتهديــد بعقوبــة 
أن يتخــذ أشــكااًل خمتلفــة. وميكــن القــول إن أشــد األشــكال تطرفــاً تنطــوي علــى عنــف أو قيــود جســدية، بــل علــى هتديــدات باملــوت إزاء الضحايــا 
أو األقــارب.  وميكــن أن تتمثــل يف أشــكال هتديــد أقــل ظهــوراً تكــون يف بعــض األحيــان ذات طبيعــة نفســية. وقــد مشلــت احلــاالت الــي درســتها 

16. االتفاقيــات رقــم 29)1930( املتعلقــة بالعمــل اجلــري أو اإللزامــي؛ ورقــم 105)1957( بشــأن إلغــاء العمــل اجلــري؛ ورقــم 138)1973( بشــأن احلــد األدىن لســن االســتخدام؛ ورقــم 182)1999( بشــأن 
حظــر أســوأ أشــكال عمــل األطفــال واإلجــراءات الفوريــة للقضــاء عليهــا؛ ورقــم 87)1948( بشــأن احلريــة النقابيــة ومحايــة حــق التنظيــم؛ ورقــم 98)1949( بشــأن تطبيــق مبــادئ حــق التنظيــم واملفاوضــة اجلماعيــة؛ 

ورقــم 100)1951( بشــأن املســاواة يف األجــور، ورقــم 111)1958( بشــأن التمييــز )يف االســتخدام واملهنــة(.
17. على سبيل املثال، اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 19، و81، و95، و110، و121، و129، و131، و155، و167، و172، و181، و184، و189، و200، و201.

منظمــة العمــل الدوليــة هتديــدات بإبــالغ الشــرطة أو ســلطات اهلجــرة عــن الضحايــا عندمــا يكــون وضــع اســتخدامهم غــر قانــوين أو الوشــاية لــدى 
مســي القريــة يف حالــة الفتيــات اللــوايت أجــرن علــى ممارســة الدعــارة يف مــدٍن نائيــٍة. وقــد تكــون عقوبــات أخــرى ذات طبيعــة ماليــة، مبــا يف ذلــك 
العقوبــات االقتصاديــة املرتبطــة بالديــون أو بعــدم دفــع األجــور أو فقــدان األجــور املرافــق بتهديــدات بالفصــل إذا رفــض العمــال القيــام بســاعات 
عمــل إضافيــة تتعــدى نطــاق عقدهــم أو نطــاق القانــون الوطــي . ويف بعــض األحيــان، يطلــب أصحــاب العمــل مــن العمــال أيضــاً تســليمهم 

بطاقــات اهلويــة وقــد يلجــؤون إىل التهديــد مبصــادرة هــذه الوثائــق بغيــة فــرض عمــل جــري عنــوة.
وفيمــا يتعلــق حبريــة االختيــار، فقــد تطرقــت األجهــزة املشــرفة مبنظمــة العمــل الدوليــة إىل عــدة جوانــب منهــا: شــكل وفحــوى مســألة القبــول؛ دور 
القيــود اخلارجيــة أو اإلكــراه غــر املباشــر؛ وإمكانيــة الرجــوع يف القبــول املمنــوح حبريــة. وهنــا أيضــاً، ميكــن أن يكــون هنــاك عــدة أشــكال غامضــة 
لإلكــراه. ويدخــل العديــد مــن الضحايــا يف أوضــاع العمــل اجلــري يف البدايــة مبوافقتهــم، وإن كان ذلــك عــر االحتيــال أو اخلــداع، ال ألمــر إالّ 
ليكتشــفوا الحقــاً أهنــم ليســوا أحــراراً يف االنســحاب مــن عملهــم. ويتعــذر عليهــم بالتــايل تــرك عملهــم بســبب اإلكــراه القانــوين أو اجلســدي أو 

النفســي. وقــد تعتــر املوافقــة األوىل غــر ذات صلــة إذا اســتخدم التحايــل واخلــداع للحصــول عليهــا.
- العمل اجلري والرق:

تعــرف منظمــة العمــل الدوليــة الــرق كأحــد أشــكال العمــل اجلــري. وهــو ينطــوي علــى ســيطرة مطلقــة لشــخٍص مــا علــى شــخص آخــر أو علــى 
جمموعــة مــن األشــخاص مــن قبــل جمموعــٍة اجتماعيــٍة أخــرى. وقــد مت تعريــف الــرق يف الصــك الــدويل األول املتعلــق هبــذا املوضــوع عــام 1926 ، 
بأنــه حالــة أو وضــع أي شــخٍص متــارس عليــه الســلطات املتعلقــة حبــق امللكيــة، كلهــا أو بعضهــا )املــادة 1(. فــأي شــخص يف حالــة الــرق ســيفرض 
عليــه العمــل بالطبــع، ولكــن هــذا ليــس الســمة الوحيــدة الــي تّعــرف هــذه العالقــة. ومبوجــب هــذا الصــك األول الــذي أعتمــد يف وقــت كان العمــل 
اجلــري يفــرض عنــوة علــى نطــاق واســع مــن قبــل ســلطات االســتعمار، طلــب مــن األطــراف املتعاقــدة »اختــاذ مجيــع التدابــر الضروريــة للحــؤول 
دون حتــول العمــل القســري أو  عمــل الســخرة إىل ظــروٍف متاثــل ظــروف الــرق« )املــادة5(. وبعــد أربــع ســنوات، اعتمــدت اتفاقيــة منظمــة العمــل 

الدوليــة رقــم 29، الــي حظــرت العمــل اجلــري بوجــه عــام مبــا يف ذلــك الــرق علــى وجــه املثــال ال احلصــر.

الحق في الكرامة من خالل نصوص التشريعات الوطنية:
تؤطر هذا احلق جمموعة من املقتضيات يف التشريع الوطي، أمهها:

مدونة الشغل:
-املادة 10: » مينع تسخر األجراء ألداء الشغل قهرا أو جرا«.

-املــادة 24: »جيــب علــى املشــغل، بصفــة عامــة، أن يتخــذ مجيــع التدابــر الالزمــة حلمايــة ســالمة األجــراء وصحتهــم، وكرامتهــم، لــدى قيامهــم 
باألشــغال الــي ينجزوهنــا حتــت إمرتــه، وأن يســهر علــى مراعــاة حســن الســلوك واألخــالق احلميــدة، وعلــى اســتتباب اآلداب العامــة داخــل 

املقاولــة«.
القانون املتعلق مبكافحة االجتار بالبشر:

املــادة 1: »يقصــد باإلجتــار بالبشــر جتنيــد شــخص أو اســتدراجه أو نقلــه أو تنقيلــه أو إيــواؤه أو اســتقباله أو الوســاطة يف ذلــك، بواســطة التهديــد 
بالقوة أو باســتعماهلا أو باســتعمال خمتلف أشــكال القســر أو االختطاف أو االحتيال أو اخلداع، أو اســتعمال الســلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو 
اســتغالل حالــة الضعــف أو احلاجــة أو اهلشاشــة، أو بإعطــاء أو بتلقــي مبالــغ ماليــة أو منافــع أو مزايــا للحصــول علــى موافقــة شــخص لــه ســيطرة 

علــى شــخص آخــر لغــرض االســتغالل. 
 ال يشــرط اســتعمال أي وســيلة مــن الوســائل املنصــوص عليهــا يف الفقــرة األوىل أعــاله لقيــام جرميــة االجتــار بالبشــر جتــاه األطفــال الذيــن تقــل 

ســنهم عــن مثــان عشــرة ســنة مبجــرد حتقــق قصــد االســتغالل.
 يشــمل االســتغالل مجيع أشــكال االســتغالل اجلنســي، ال ســيما اســتغالل دعارة الغر واالســتغالل عن طريق املواد اإلباحية مبا يف ذلك وســائل 
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االتصال والتواصل املعلومايت. ويشــمل أيضا االســتغالل عن طريق العمل القســري أو الســخرة أو التســول أو االســرقاق أو املمارســات الشــبيهة 
بالرق أو نزع األعضاء أو نزع االنســجة البشــرية أو بيعها، أو االســتغالل عن طريق إجراء التجارب واألحباث الطبية على األحياء، أو اســتغالل 

شــخص للقيام بأعمال إجرامية أو يف النزاعات املســلحة.
ال يتحقــق هــذا االســتغالل إال إذا ترتــب عنــه ســلب إرادة الشــخص وحرمانــه مــن حريــة تغيــر وضعــه وإهــدار كرامتــه اإلنســانية، بــأي وســيلة كانــت 

ولــو تلقــى مقابــال أو أجــرا عــن ذلــك.
يقصــد بالســخرة يف مفهــوم هــذا القانــون مجيــع األعمــال أو اخلدمــات الــي تفــرض قســرا علــى أي شــخص حتــت التهديــد، والــي ال يكــون هــذا 
الشــخص قــد تطــوع ألدائهــا مبحــض اختيــاره. وال يدخــل يف مفهــوم الســخرة األعمــال املفروضــة ألداء خدمــة عســكرية إلزاميــة، أو نتيجــة إدانــة 

قضائيــة، أو أي عمــل أو خدمــة أخــرى تفــرض يف حالــة الطــوارئ.«

تحليل النصوص الوطنية من منظور المعايير الدولية:
املالحظ إذن مالءمة املادة 10 من مدونة الشغل للمادة1 من االتفاقية رقم 29 ملنظمة العمل بشأن العمل اجلري.

3.الحق في الحرية للعمال المهاجرين والالجئين في مجال الشغل:
احلريــة مدخــل حقــوق اإلنســان وقوامهــا، وهــي قيمــة أساســية ومبــدأ جوهــري إذ اإلنســان حــر يف اختياراتــه وتوجهاتــه وتعبراتــه وممارســاته مبــا فيهــا 
ممارســته لعمــل معــن، وجيــد هــذا احلــق مرجعيتــه يف االتفاقيــات الدوليــة والتشــريعات الوطنيــة، إضافــة إىل التعليقــات والتفســرات الــي تصــدر عــن 

اهليئــات الدوليــة واحملاكــم الوطنيــة.

الحق في الحرية من خالل االتفاقيات الدولية:
العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:

املــادة 6: »تعــرف الــدول األطــراف يف هــذا العهــد باحلــق يف العمــل، الــذي يشــمل مــا لــكل شــخص مــن حــق يف أن تتــاح لــه إمكانيــة كســب 
رزقــه بعمــل خيتــاره أو يقبلــه حبريــة، وتقــوم باختــاذ تدابــر مناســبة لصــون هــذا احلــق«.

االتفاقية رقم 11: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حق التجمع )الزراعة(، 1921:
املــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو يف منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة بــأن تكفــل لــكل مــن يشــتغلون بالزراعــة نفــس حقــوق 

التجمــع واالحتــاد املكفولــة لعمــال الصناعــة«.
االتفاقية رقم 105: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إلغاء العمل اجلري، 1957:

املــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو يف منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة حبظــر أي شــكل مــن أشــكال العمــل اجلــري أو العمــل 
القســري وبعــدم اللجــوء إليــه.

أ ( كوســيلة لإلكــراه أو التوجيــه السياســي أو كعقــاب علــى اعتنــاق آراء سياســية أو آراء تتعــارض مذهبيــا مــع النظــام السياســي أو االقتصــادي أو 
االجتماعــي القائــم أو علــى التصريــح هبــذه اآلراء؛

ب ( كأسلوب حلشد األيدي العاملة أو الستخدامها ألغراض التنمية االقتصادية؛
ج( كوسيلة لفرض االنضباط على األيدي العاملة؛

د( كعقاب على املشاركة يف اضرابات؛
ه( كوسيلة للتمييز العنصري أو االجتماعي أو الوطي أو الديي«.

املــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو يف منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة باختــاذ تدابــر فعالــة لكفالــة االلغــاء الفــوري والكامــل 
للعمــل اجلــري أو العمــل القســري علــى النحــو احملــدد يف املــادة 1 مــن هــذه االتفاقيــة«.

االتفاقية رقم 98: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حق التنظيم واملفاوضة اجلماعية، 1949:
املــادة 2: »تتمتــع منظمــات العمــال ومنظمــات أصحــاب العمــل حبمايــة كافيــة مــن أي أعمــال تنطــوي علــى تدخــل مــن قبــل بعضهــا إزاء األخــرى 

فيمــا يتعلــق بتكوينهــا أو تســيرها أو إدارهتــا، ســواء بصــورة مباشــرة أو مــن خــالل وكالئهــا أو أعضاءهــا«.

الحق في الحرية من خالل التعليقات العامة للهيئات التعاقدية وتفسيرات منظمة العمل الدولية:
التعليق العام رقم 18 للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن »احلق يف العمل«:

إن احلــق يف العمــل، كمــا هــو مكفــول يف العهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، التــزام الــدول علــى األطــراف 
بضمــان حــق األفــراد يف اختيــار أو قبــول العمــل حبريــة، مبــا يشــمل حقهــم يف أالَّ حيرمــوا مــن العمــل ظلمــاً. ويشــدد هــذا التعريــف علــى أن احــرام 
املــرء ومراعــاة كرامتــه يتجليــان مــن خــالل احلريــة الــي يتمتــع هبــا يف اختيــار العمــل، وهــو يركــز يف الوقــت نفســه علــى أمهيــة العمــل لتحقيــق النمــو 
الشــخصي فضــاًل عــن االندمــاج االجتماعــي واالقتصــادي. وتنــص اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 122)1964( بشــأن سياســة العمالــة 
علــى »العمالــة الكاملــة املنتجــة املختــارة حبريــة«، وتربــط بــن مــا للــدول األطــراف مــن واجــب إجيــاد الشــروط املؤاتيــة لتحقيــق العمالــة الكاملــة ومــا 

هلــا مــن واجــب ضمــان زوال الســخرة. بيــد أن التمتــع التــام حبــق اختيــار العمــل أو قبولــه حبريــة 
مــا زال أمــاًل بعيــد املنــال بالنســبة إىل ماليــن النــاس يف مجيــع أرجــاء العــامل. وتعــرف اللجنــة بوجــود عقبــات هيكليــة وعقبــات أخــرى نامجــة عــن 

عوامــل دوليــة ال تتحكــم هبــا الــدول وتعــوق إمكانيــة التمتــع مبــا ورد يف املــادة 6 متتعــاً كامــاًل يف الكثــر مــن الــدول األطــراف.
التعليق العام رقم 23 للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن احلق يف التمتع بشروط عادلة ومرضية للعمل:

- مــن العناصــر اهلامــة حلقــوق العمــل املنصــوص عليهــا يف العهــد، وهــي حريــة اختيــار العمــل واحلقــوق النقابيــة، وحريــة تكويــن اجلمعيــات واحلــق 
يف اإلضــراب.

الحق في الحرية من خالل نصوص التشريعات الوطنية:
جيد هذا احلق أساسه القانوين من خالل جمموعة من املقتضيات يف التشريع الوطي، أمهها:

مدونة الشغل:
املــادة 9: »مينــع كل مــس باحلريــات واحلقــوق املتعلقــة باملمارســة النقابيــة داخــل املقاولــة وفــق القوانــن واألنظمــة اجلــاري هبــا العمــل كمــا مينــع كل 

مــس حبريــة العمــل بالنســبة للمشــغل ولألجــراء املنتمــن للمقاولــة«.
املــادة 345: »حيــدد األجــر حبريــة، باتفــاق الطرفــن مباشــرة، أو مبقتضــى اتفاقيــة شــغل مجاعيــة، مــع مراعــاة األحــكام القانونيــة املتعلقــة باحلــد 

األدىن القانــوين لألجــر«.
املــادة 478: »مينــع أيضــا علــى وكاالت التشــغيل اخلصوصيــة التمييــز مــن منطلــق االنتقــاء الرامــي إىل احلرمــان مــن احلريــة النقابيــة أو املفاوضــة 

اجلماعيــة«.
املادة 10: » مينع تسخر األجراء ألداء الشغل قهرا أو جرا«.

تحليل النصوص الوطنية من منظور المعايير الدولية:
- املالحــظ إذن مالءمــة املــادة 478  مــن مدونــة الشــغل مــع للمــادة 2 مــن اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 98 بشــأن حــق التنظيــم واملفاوضــة 

اجلماعية. 
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4. الحق في المساواة للعمال المهاجرين والالجئين في مجال الشغل:
النــاس سواســية يف كافــة جمــاالت احليــاة يف الشــريعة والقانــون، وهــو مــا كرســته االتفاقيــات الدوليــة حلقــوق اإلنســان، وجيــد هــذا احلــق مرجعيتــه  يف 
عالقــة مبجــال العمــل، يف االتفاقيــات الدوليــة والتشــريعات الوطنيــة، إضافــة إىل التعليقــات والتفســرات الــي تصــدر عــن اهليئــات الدوليــة واحملاكــم 

الوطنية.

الحق في المساواة من خالل االتفاقيات الدولية:
تؤطر هذا احلق جمموعة من االتفاقيات الدولية، أمهها:

االتفاقية رقم 19:اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن املساواة يف املعاملة )التعويض عن حوادث العمل(، 1925:
املــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو يف منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة بــأن تعامــل مواطــي أي دولــة عضــو أخــرى صدقــت 
علــى هــذه االتفاقيــة، الذيــن يصابــون يف حــوادث عمــل علــى أراضيهــا، أو مــن يعولوهنــم، نفــس املعاملــة الــي تعامــل هبــا مواطنيهــا فيمــا يتعلــق 
بالتعويــض عــن حــوادث العمــل. تكفــل هــذه املســاواة يف املعاملــة للعمــال األجانــب وملــن يعولوهنــم دون أي شــرط يتعلــق باإلقامــة. وفيمــا يتعلــق 
باملبالــغ الــي يكــون علــى الدولــة العضــو أو علــى مواطنيهــا دفعهــا خــارج أراضــي هــذه الدولــة مبقتضــى هــذا املبــدأ، تنظــم التدابــر الــي يلــزم اختاذهــا، 

عنــد االقتضــاء، برتيبــات خاصــة تعقــد بــن الــدول األعضــاء املعنيــة«.
االتفاقية رقم 111:اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز )يف االستخدام واملهنة(، 1958:

املــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو تســري عليهــا هــذه االتفاقيــة بصياغــة وتطبيــق سياســة وطنيــة ترمــي إىل تشــجيع تكافــؤ الفــرص واملســاواة يف 
املعاملــة يف االســتخدام واملهنــة، باتبــاع هنــج تناســب الظــروف واملمارســات الوطنيــة، بغيــة القضــاء علــى أي متييــز يف هــذا اجملــال«.

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم لسنة 1990:
املــادة 7: »تتعهــد الــدول األطــراف، وفقــا للصكــوك الدوليــة املتعلقــة حبقــوق اإلنســان، باحــرام احلقــوق املنصــوص عليهــا يف هــذه االتفاقيــة وتأمينهــا 
جلميــع العمــال املهاجريــن وأفــراد أســرهم املوجوديــن يف إقليمهــا أو اخلاضعــن لواليتهــا دون متييــز مــن أي نــوع، مثــل التمييــز بســبب اجلنــس، أو 
العنصــر، أو اللــون، أو اللغــة، أو الديــن أو املعتقــد، أو الــرأي السياســي أو غــره، أو األصــل القومــي، أو العرقــي، أو االجتماعــي، أو اجلنســية، 

أو العمــر، أو الوضــع االقتصــادي، أو امللكيــة، أو احلالــة الزوجيــة، أو املولــد، أو أي حالــة أخــرى«.

الحق في المساواة من خالل التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:
* التعليق العام رقم 1 للجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم بشأن العمال املنزلين:

- متشــيا مــع اتفاقيــة حقــوق الطفــل ومــع الصكــوك ذات الصلــة ملنظمــة العمــل الدوليــة، ينبغــي أن تكفــل الــدول عــدم قيــام األطفــال املهاجريــن 
بــأي نــوع مــن أنــواع العمــل املنــزيل يرجــح أن يكــون لــه تأثــر خطــر أو ضــار علــى صحتهــم أو منوهــم البــدين أو العقلــي أو الروحــي أو النفســي 

أو االجتماعــي. وينبغــي أن متتنــع الــدول عــن اعتمــاد سياســات ترمــي إىل اســتخدام األطفــال املهاجريــن يف العمــل املنــزيل.
- ينبغــي أن تكفــل دول العمــل وصــول مجيــع العمــال املنزليــن املهاجريــن إىل آليــات رفــع الشــكاوى املتعلقــة بانتهــاكات حقوقهــم )الفقــرة 1 مــن 
املــادة 18 واملــادة 83(. وينبغــي أن تكفــل الــدول األطــراف التحقيــق يف هــذه الشــكاوى علــى النحــو املناســب ويف غضــون فــرة زمنيــة معقولــة 
وتوقيــع العقوبــات املناســبة علــى املنتهكــن. وتيســرا للوصــول إىل آليــات اجلــر، ميكــن أن تقــوم الــدول األطــراف مثــاًل بتعيــن أمــن مظــامل معــي 
بالعمــال املنزليــن. وينبغــي أن تكفــل الــدول األطــراف أيضــاً إمكانيــة حصــول العمــال املنزليــن املهاجريــن علــى اجلــر واالنتصــاف القانونيــن يف 

حــال انتهــاك حقوقهــم مــن قبــل أصحــاب العمــل الذيــن يتمتعــون باحلصانــة الدبلوماســية مبوجــب اتفاقيــة فيينــا بشــأن العالقــات الدبلوماســية.
- حرصــا علــى ضمــان الوصــول الفعلــي جلميــع العمــال املنزليــن املهاجريــن إىل العدالــة وســبل االنتصــاف، تــرى اللجنــة أنــه ينبغــي أن يتــاح هلــؤالء 
العمــال الوصــول إىل احملاكــم وغــر ذلــك مــن اآلليــات القضائيــة دون خــوف مــن الرحيــل، وأن يتســى هلــم احلصــول علــى مــأوى مؤقــت يلجــؤون 

إليــه عنــد احلاجــة فــراراً مــن ظــروف عملهــم االســتغاللية. وتشــجع الــدول األطــراف علــى النظــر يف اعتمــاد إجــراءات قانونيــة ســريعة أو مقيــدة 
زمنيــاً ملعاجلــة شــكاوى العمــال املنزليــن املهاجريــن. كمــا تشــجع علــى إبــرام اتفاقــات ثنائيــة تكفــل هبــا للمهاجريــن العائديــن إىل بلــد منشــئهم 

الوصــول إىل العدالــة يف بلــد العمــل، مبــا يشــمل التظلــم مــن اإلســاءة واملطالبــة باألجــور واالســتحقاقات غــر املدفوعــة.
* التعليــق العــام رقــم 2 للجنــة املعنيــة حبمايــة حقــوق مجيــع العمــال املهاجريــن وأفــراد أســرهم  بشــأن حقــوق العمــال املهاجريــن الذيــن هــم يف وضــع 

غــر نظامــي وأفــراد أســرهم:
- تطبــق معايــر العمــل الدوليــة الــي اعتمدهــا مؤمتــر العمــل الــدويل الــذي عقدتــه منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن العمــال املهاجريــن، مبــن فيهــم 
أولئــك الذيــن هــم يف وضــع غــر نظامــي، مــا مل ينــص علــى خــالف ذلــك. وتنطبــق املبــادئ واحلقــوق األساســية يف العمــل الــواردة يف اتفاقيــات 
منظمــة العمــل الدوليــة الثمــان األساســية18 علــى مجيــع العمــال املهاجريــن، بغــض النظــر عــن جنســيتهم ووضــع هجرهتــم. ويتطلــب إعــالن 
منظمــة العمــل الدوليــة لعــام 1998 بشــأن املبــادئ واحلقــوق األساســية يف العمــل ومتابعتــه مــن مجيــع الــدول األعضــاء يف منظمــة العمــل الدوليــة 
تعزيــز املبــادئ املتعلقــة باحلقــوق األساســية املنصــوص عليهــا يف هــذه االتفاقيــات وتنفيذهــا. ويكتســي عــدد مــن معايــر منظمــة العمــل الدوليــة 
ذات التطبيــق العــام واملعايــر الــي تتضمــن أحكامــاً حمــددة بشــأن العمــال املهاجريــن يف جمــاالت العمالــة وتفتيــش العمــل والضمــان االجتماعــي 
ومحايــة األجــور والســالمة والصحــة املهنيــة، وكذلــك يف قطاعــات مثــل الزراعــة والبنــاء والفنــادق  واملطاعــم والعمــل املنــزيل، أمهيــة خاصــة بالنســبة 
إىل العمــال املهاجريــن الذيــن هــم يف وضــع غــر نظامــي19. وأخــراً، تسرشــد الــدول أيضــاً، يف صياغــة القوانــن والسياســات الوطنيــة املتعلقــة 
هبجــرة اليــد العاملــة ومحايــة العمــال املهاجريــن الذيــن هــم يف وضــع غــر نظامــي، باتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 97)1949( بشــأن 
العمــال املهاجريــن )مراجعــة(20، واالتفاقيــة رقــم 143)1975( املتعلقــة باهلجــرة يف أوضــاع اعتســافية وتعزيــز تكافــؤ الفــرص واملعاملــة للعمــال 

املهاجريــن )أحــكام تكميليــة(.
- وتنــص الفقــرة 6 مــن املــادة 22 علــى منــح الشــخص املعــي الــذي صــدر ضــده قــرار بالطــرد فرصــة معقولــة قبــل الرحيــل أو بعــده لتســوية أي 
مطالــب متعلقــة باألجــور وغرهــا مــن املســتحقات الواجبــة األداء لــه، ولتســوية أي التزامــات معّلقــة يكــون عليــه أداؤهــا. ويعكــس هــذا احلكــم 
الفقــرة 1 مــن املــادة 9 مــن اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 143)1975( املتعلقــة باهلجــرة يف أوضــاع اعتســافية وتعزيــز تكافــؤ الفــرص 
واملعاملــة للعمــال املهاجريــن )أحــكام تكميليــة(. وجيــب أن تكــون فرصــة تســوية املطالــب واألجــور واالســتحقاقات األخــرى فعالــة عمليــاً. 
ويواجــه العمــال املهاجــرون يف الكثــر مــن األحيــان مشــاكل يف متابعــة املطالبــات القانونيــة يف دولــة العمــل بعــد عودهتــم إىل دوهلــم األصليــة، 
مبــا يف ذلــك تكاليــف التقاضــي الباهظــة أو الصعوبــات الــي تعــرض ســبل توفــر األدلــة. ومــن مث، فإنــه ينبغــي للــدول األطــراف أن تتيــح، كلمــا 

كان ذلــك ممكنــاً، للعمــال املهاجريــن وأفــراد أســرهم فــرة معقولــة قبــل طردهــم للمطالبــة باألجــور واالســتحقاقات.
- وتنــص الفقــرة 1)ب( مــن املــادة 25 مــن االتفاقيــة علــى أن القوانــن واللوائــح املتعلقــة باحلــد األدىن لســن االســتخدام تنطبــق أيضــاً علــى أطفــال 
املهاجريــن. وجيــب أال يكــون احلــّد األدىن املذكــور أقــل مــن 15 عامــاً، وفقــاً للمــادة 2 مــن اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 138)1973( 
بشــأن احلــد األدىن لســن االســتخدام. ويضــاف إىل ذلــك أنــه، وفقــاً للمــادة 11 مــن االتفاقيــة، تلتــزم الــدول األطــراف بضمــان محايــة أطفــال 
العمــال املهاجريــن مــن أي شــكل مــن أشــكال الــرق أو الدعــارة أو العمــل الــذي ميكــن أن يعــرض للخطــر تعليمهــم وســالمتهم وســلوكهم 
األخالقــي وصحتهــم، مثــل ســاعات العمــل الطويلــة. ويتعــن علــى الــدول األطــراف محايــة أطفــال العمــال املهاجريــن مــن العنــف وكفالــة 

حقوقهــم يف التعليــم والرفيــه والصحــة املهنيــة.
- وينبغــي للــدول األطــراف أيضــاً تعزيــز عمليــات التفتيــش يف أماكــن العمــل الــي يعمــل فيهــا العمــال املهاجــرون عــادًة وإصــدار تعليمــات إلدارات 
تفتيــش العمــل بعــدم تبــادل البيانــات املتعلقــة بوضــع املهاجريــن مــع الســلطات املعنيــة مبســائل اهلجــرة، حيــث إن واجبهــا األساســي يتمثــل يف 

18. االتفاقيــات رقــم 29)1930( املتعلقــة بالعمــل اجلــري أو اإللزامــي؛ ورقــم 105)1957( بشــأن إلغــاء العمــل اجلــري؛ ورقــم 138)1973( بشــأن احلــد األدىن لســن االســتخدام؛ ورقــم 182)1999( بشــأن 
حظــر أســوأ أشــكال عمــل األطفــال واإلجــراءات الفوريــة للقضــاء عليهــا؛ ورقــم 87)1948( بشــأن احلريــة النقابيــة ومحايــة حــق التنظيــم؛ ورقــم 98)1949( بشــأن تطبيــق مبــادئ حــق التنظيــم واملفاوضــة اجلماعيــة؛ 

ورقــم 100)1951( بشــأن املســاواة يف األجــور، ورقــم 111)1958( بشــأن التمييــز )يف االســتخدام واملهنــة(.
19. على سبيل املثال، اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 19، و81، و95، و110، و121، و129، و131، و155، و167، و172، و181، و184، و189، و200، و201.

20. ال تنطبــق االتفاقيــة رقــم 97، مــن حيــث املبــدأ، إال علــى العمــال املهاجريــن املقيمــن بشــكل قانــوين داخــل إقليــم دولــة مــا، إالّ أهنــا تتضمــن بعــض األحــكام الــي تتطلــب مــن الــدول األطــراف اختــاذ التدابــر الــي 
تــؤدي إىل احليلولــة دون وقــوع  العمــال املهاجريــن يف وضــع غــر نظامــي.
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تأمــن إنفــاذ األحــكام القانونيــة املتعلقــة بظــروف العمــل ومحايــة العمــال أثنــاء أدائهــم هــذا العمــل، وفقــاً للفقــرة 1)أ( مــن املــادة 3 مــن اتفاقيــة 
منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 81)1947( بشــأن تفتيــش العمــل يف الصناعــة والتجــارة.

- كمــا أن حــق التنظيــم واملشــاركة يف املفاوضــة اجلماعيــة أساســي للعمــال املهاجريــن للتعبــر عــن احتياجاهتــم والدفــاع عــن حقوقهــم، وخاصــة مــن 
خــالل النقابــات. وتنــص املــادة 26 مــن االتفاقيــة علــى حــق مجيــع العمــال املهاجريــن يف االنضمــام إىل نقابــات العمــال واجلمعيــات األخــرى 
الــي حتمــي مصاحلهــم. وال تنــص املــادة 26 علــى محايــة احلــق يف تشــكيل النقابــات. ومــع ذلــك، فقــد يُنشــئ هــذا احلكــم، مقــروءاً باالقــران 
مــع الصكــوك الدوليــة األخــرى حلقــوق اإلنســان، التزامــات أوســع نطاقــاً للــدول األطــراف يف االتفاقيــة ويف الصــك اآلخــر ذي الصلــة. فعلــى 
ســبيل املثــال، تنطبــق املــادة 2 مــن اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 87)1948( بشــأن احلريــة النقابيــة ومحايــة حــق التنظيــم، والفقــرة 1 مــن 
املــادة 22 مــن العهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية، علــى حــد ســواء، علــى العمــال املهاجريــن الذيــن هــم يف وضــع غــر نظامــي.

- وتنــص الفقــرة 1 مــن املــادة 27 علــى أن حــق العمــال املهاجريــن يف الضمــان االجتماعــي خيضــع للمعاهــدات الثنائيــة واملتعــددة األطــراف 
املنطبقــة فيهــا، وميكــن للســلطات املختصــة يف دولــة املنشــأ ودولــة العمــل القيــام، يف أي وقــت، بوضــع الرتيبــات الالزمــة لتحديــد وســائل 
تطبيــق هــذا االســتحقاق. وعلــى النحــو املوصــى بــه يف اإلطــار متعــدد األطــراف ملنظمــة العمــل الدوليــة بشــأن هجــرة األيــدي العاملــة، وينبغــي 
للــدول األطــراف أن تنظــر يف إبــرام اتفاقــات ثنائيــة أو إقليميــة أو متعــددة األطــراف لكــي يتوفــر للعمــال املهاجريــن النظاميــن، وكذلــك للعمــال 
املهاجريــن غــر النظاميــن، حســب مقتضــى احلــال، تغطيــة ومزايــا يف جمــال الضمــان االجتماعــي فضــاًل عــن إتاحــة إمكانيــة حتويــل مســتحقات 

الضمــان االجتماعــي.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة:

التوصية العامة رقم 26 بشأن العامالت املهاجرات:
- جيـب علـى الـدول األطـراف أن تعتمـد أنظمـًة وتـصمم نظـَم رصـٍد تكفــل احتــرام وكــالء التوظيــف والتــشغيل حلقــوق مجيــع النــساء املهاجرات. 
وجيب على الدول األطراف أن تضّمن تـشريعاهتا تعريفـا شــامال للتوظيــف غــر النظــامي إىل جانــب فــرض عقوبــات قانونيــة النتهاك القانون 

مــن قبــل الــوكالء.
- جيــب علــى الــدول األطــراف كفالـــة تـــوفر شـــهادات صـــحية موحــدة وســليمة إذا مــا طلبتهــا بلــدان املقصــد وإلـــزام أصـــحاب األعمـــال احملـــتملن 
بالتـأمن الطـي على العامالت املهـاجرات. وجيـب احتـرام حقـوق اإلنـسان للعـامالت املهـاجرات عنـد إجـراء مجيع الفحوص املتعلقة بفروس 
نقــص املناعــة البشــرية/اإليدز وغرهـــا مـــن الفحـــوص الطبيـــة قبـــل املغـــادرة. وجيـــب أن يـــوىل انتبـــاه خـــاص لطوعيـــة إجرائهـــا ولتقـــدمي اخلـــدمات 

واألدويـــة جمانـــا أو بأســعار معقولة.
- جيـــب علـــى الـــدول األطـــراف الـــي تقـــيم أو تعمـــل فيهـــا املـــرأة املهـــاجرة أن تتخـــذ مجيـــع التدابــر املناســبة لكفالــة عــدم التمييـــز ضـــد العـــامالت 

ــا مــا يلــي: املهـــاجرات ومتـــتعهن باملـــساواة يف احلقـــوق، مبــا يف ذلــك يف جمتمعاهتــن احملليــة. وتشــمل التدابــر الــي ميكــن املطالبـــة باختاذهـ
جيـــب علـــى الـــدول األطـــراف إبطــال أوجــه احلظــر التــام والقيــود التمييزيــة علــى هجــرة املــرأة. وجيــب عليهــا أن تكفـــل أال تتـــضمن نظـــم مـــنح 	 

التأشـــرات فيهـــا متييـــزا غـــر مباشـــر ضـــد املـــرأة بفـــرض قيـــود علـــى عمـــل العـــامالت املهاجرات يف بعض فئات الوظـــائف الـــي يغلـــب عليهـــا 
الرجـــال، أو باســـتبعاد بعـــض املهـــن الـــي هتيمــن عليهــا املــرأة مــن نظــم منــح التأشــرة.

جيــــب علــــى الــــدول األطـــراف كفالـــة أن تـــوفر القـــوانن الدســـتورية واملدنيـــة، فـــضال عـــن قـــوانن العمـــل للعـــامالت املهـــاجرات نفـــس احلقـــوق 	 
واحلمايـة املكفولـة جلميـع العـاملن يف البلـد، مبـا يف ذلـك احلـق يف التنظــيم وتكــوين اجلمعيــات حبريــة. كمــا جيــب عليهــا أن تكفــل صــحة 
عقــــود العــــامالت املهاجرات من الناحية القانونية. وأن تكفل الدول بصفة خاصة محايـــَة املهـــن الـــي تغلـــب عليهـــا العامالت املهاجرات، 
كالعمل املنزيل وبعـــض أشـــكال الرفيـــه، وذلـــك مبوجـــب قـــوانن العمـــل، مبـــا فيهـــا أنظمـــة األجـــور ونظـــام األجـــر بالـــساعة، وقـــوانن الـــصحة 

والـــسالمة، وأنظمـــة العطـــل واإلجــــازات. وجيــــب أن تتــــضمن القــــوانن آليــــات ملراقبــــة أوضــــاع أمــــاكن العمــــل للعــــامالت املهاجرات.

 التوصيــة العامــة رقــم 32 للجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة بشــأن األبعــاد اجلنســانية املرتبطــة باملــرأة فيمــا يتعلــق مبركــز 
الالجــئ واللجــوء واجلنســية وانعــدام اجلنســية:

يقــع علــى عاتــق الدولــة املســتقبلة مســؤولية جتــاه النســاء املمنوحــات مركــز اللجــوء مبســاعدهتن يف عــدة أمــور منهــا إجيــاد مــكان مالئــم لإلقامــة، 
واحلصــول علــى التدريــب وفــرص العمــل.

الحق في المساواة من خالل نصوص التشريعات الوطنية:
تؤطر هذا احلق جمموعة من املقتضيات يف التشريع الوطي، أمهها:

مدونة الشغل:
- املــادة 9: »كمــا مينــع كل متييــز بــن األجــراء مــن حيــث الســاللة، أو اللــون، أو اجلنــس، أو اإلعاقــة، أو احلالــة الزوجيــة، أو العقيــدة، أو الــرأي 
السياســي، أو االنتمــاء النقــايب، أو األصــل الوطــي، أو األصــل االجتماعــي، يكــون مــن شــأنه خــرق أو حتريــف مبــدأ تكافــؤ الفــرص، أو عــدم 
املعاملــة باملثــل يف جمــال التشــغيل أو تعاطــي مهنــة، الســيما فيمــا يتعلــق باالســتخدام، وإدارة الشــغل وتوزيعــه، والتكويــن املهــي، واألجــر، 

والرقيــة، واالســتفادة مــن االمتيــازات االجتماعيــة، والتدابــر التأديبيــة، والفصــل مــن الشــغل.
يرتب عن ذلك بصفة خاصة ما يلي:

1. حق املرأة يف إبرام عقد الشغل؛
2. منع كل إجراء متييزي يقوم على االنتماء، أو النشاط النقايب لألجراء؛

3. حق املرأة، متزوجة كانت أو غر متزوجة، يف االنضمام إىل نقابة مهنية، واملشاركة يف إدارهتا وتسيرها«.
- املادة 36: »ال تعد األمور التالية من املررات املقبولة الختاذ العقوبات التأديبية أو للفصل من الشغل:

1. االنتماء النقايب أو ممارسة مهمة املمثل النقايب؛
2. املســامهة يف أنشــطة نقابيــة خــارج أوقــات الشــغل، أو أثنــاء تلــك األوقــات، برضــى املشــغل أو عمــال مبقتضيــات اتفاقيــة الشــغل اجلماعيــة أو 

النظــام الداخلــي؛
3. طلب الرشيح ملمارسة مهمة مندوب األجراء، أو ممارسة هذه املهمة، أو ممارستها سابقا؛

4. تقدمي شكوى ضد املشغل، أو املشاركة يف دعاوى ضده، يف نطاق تطبيق مقتضيات هذا القانون؛
5. العرق، أو اللون، أو اجلنس، أو احلالة الزوجية، أو املسؤوليات العائلية، أو العقيدة، أو الرأي السياسي، أو األصل الوطي، أو األصل االجتماعي؛

6. اإلعاقة، إذا مل يكن من شأهنا أن حتول دون أداء األجر املعاق لشغل يناسبه داخل املقاولة«.
- املــادة 478: »مينــع علــى وكاالت التشــغيل اخلصوصيــة كل متييــز يقــوم علــى أســاس العــرق، أو اللــون، أو اجلنــس، أو الديــن، أو الــرأي 

السياســي، أو األصــل الوطــي، أو األصــل االجتماعــي، مــن شــأنه املــس مببــدأ تكافــؤ الفــرص واملعاملــة يف ميــدان التشــغيل«.
-املادة 517: »جيب أن يكون عقد الشغل اخلاص باألجانب، مطابقا للنموذج الذي حتدده السلطة احلكومية املكلفة بالشغل«.

القانون اجلنائي:
- الفصــل 1-431: »تكــون متييــزا كل تفرقــة بــن األشــخاص الطبيعيــن بســبب األصــل الوطــي أو األصــل االجتماعــي أو اللــون أو اجلنــس 
أو الوضعيــة العائليــة أو احلالــة الصحيــة أو اإلعاقــة أو الــرأي السياســي أو االنتمــاء النقــايب أو بســبب االنتمــاء أو عــدم االنتمــاء احلقيقــي أو 

املفــرض لعــرق أو ألمــة أو لســاللة أو لديــن معــن«.
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الفصــل 2-431: »يعاقــب علــى التمييــز كمــا مت تعريفــه يف الفصــل 1-431 أعــاله باحلبــس مــن شــهر إىل ســنتن وبالغرامــة مــن ألــف ومائتــن 
إىل مخســن ألــف درهــم إذا متثــل فيمــا يلــي:

- االمتناع عن تقدمي منفعة أو عن أداء خدمة؛
- عرقلة املمارسة العادية ألي نشاط اقتصادي؛

- رفض تشغيل شخص أو معاقبته أو فصله من العمل؛
- ربط تقدمي منفعة أو أداء خدمة أو عرض عمل بشرط مبي على أحد العناصر الواردة يف الفصل 1-431 أعاله«.

تحليل النصوص الوطنية من منظور المعايير الدولية:
- تتعلــق املالحــظ األساســية هنــا مبالءمــة املــادة 9 مــن مدونــة الشــغل للمــادة 2 مــن اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 111بشــأن التمييــز )يف 

االســتخدام واملهنــة(. 

5.الحق في العدل للعمال المهاجرين والالجئين في مجال الشغل:
العــدل بــن النــاس أســاس األمــن والســلم وهــو التجســيد احلقيقــي لقيمــة املســاواة يف كافــة اجملــاالت، وجيــد هــذا احلــق مرجعيتــه يف عالقــة مبجــال 
العمــل يف االتفاقيــات الدوليــة والتشــريعات الوطنيــة، إضافــة إىل التعليقــات والتفســرات واالجتهــادات الــي تصــدر عــن اهليئــات الدوليــة واحملاكــم 

الوطنيــة.

الحق في العدل من خالل االتفاقيات الدولية:
تؤطر هذا احلق جمموعة من االتفاقيات الدولية، أمهها:

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم لسنة 1990:
املــادة 18: »للعمــال املهاجريــن وأفــراد أســرهم احلــق يف املســاواة مــع رعايــا الدولــة املعنيــة أمــام احملاكــم بأنواعهــا. وعنــد إثبــات أيــة هتمــة جنائيــة 
ضدهــم، أو حتديــد حقوقهــم والتزاماهتــم يف دعــوى قضائيــة، يكــون مــن حقهــم مســاع أقواهلــم بطريقــة عادلــة وعلنيــة أمــام حمكمــة خمتصــة ومســتقلة 

ونزيهــة تعقــد وفقــا للقانــون«.
الروتوكول االختيارى امللحق بالعهد الدوىل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:

املــادة 2: »جيــوز أن تقــّدم البالغــات مــن قبــل، أو نيابــة عــن أفــراد أو مجاعــات مــن االفــراد يدخلــون ضمــن واليــة دولــة طــرف ويّدعــون أهنــم 
ضحايــا النتهــاك مــن جانــب تلــك الدولــة الطــرف ألي مــن احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة احملــددة. وحيثمــا يقــدم بــالغ نيابــة عــن 
أفــراد أو مجاعــات أفــراد، يكــون ذلــك مبوافقتهــم إال إذا اســتطاع صاحــب البــالغ أن يــرر تصرفــه نيابــة عنهــم دون احلصــول علــى تلــك املوافقــة« .
املــادة 3: »ال تنظــر اللجنــة يف أي بــالغ مــامل تكــن قــد تأكــدت مــن أن مجيــع ســبل االنصــاف حملليــة املتاحــة قــد اســتنفذت. وال تســرى هــذه 

القاعــدة إذا أســتغرق تطبيــق ســبل االنصــاف هــذه أمــدا طويــال بدرجــة غــر معقولــة«.

الحق في العدل من خالل التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:
التعليق العام رقم 9  للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التطبيق احمللي للعهد:

- ينبغي أالّ يفســر احلق يف االنتصاف الفعال دائماً على أنه يقتصر على ســبل االنتصاف القضائية. فكثراً ما تكون ســبل االنتصاف اإلدارية 
كافيــة حبــد ذاهتــا، ومــن املشــروع أن يتوقــع مــن يعيــش داخــل نطــاق الواليــة القضائيــة لدولــة طــرف، اســتناداً إىل مبــدأ حســن النيــة، أن تأخــذ 
كافــة الســلطات اإلداريــة يف االعتبــار مقتضيــات العهــد لــدى اختــاذ قراراهتــا. وينبغــي أن يكــون كل ســبيل مــن ســبل االنتصــاف اإلداريــة هــذه 

متيســراً ومعقــول التكلفــة ومتوفــراً يف الوقــت املناســب وفعــااًل. كمــا أنــه كثــراً مــا يكــون التمتــع باحلــق املطلــق يف الطعــن قضائيــا يف اإلجــراءات 
اإلداريــة مــن هــذا النــوع أمــراً مناســبا يف هــذا املضمــار. وباملثــل، هنــاك بعــض االلتزامــات مــن قبيــل تلــك املتعلقــة بعــدم التمييــز، )ولكنهــا، ال 
تقتصــر بــأي حــال مــن األحــوال عليهــا( حيــث النــص علــى شــكل مــن أشــكال ســبل االنتصــاف القضائيــة فيمــا خيصهــا ضــروري فيمــا يبــدو 
لالمتثــال ملقتضيــات العهــد. وبعبــارة أخــرى، يعتــر االنتصــاف أمــام القضــاء ضروريــاً كلمــا اســتحال إعمــال حــق مــن احلقــوق املشــمولة بالعهــد 

إعمــااًل كامــاًل دون أن تقــوم الســلطة القضائيــة بــدور مــا يف ذلــك.
- أهلية التقاضي:

يعتــر مــن البديهــي عــادة أن الســبل القضائيــة للتظلــم مــن االنتهــاكات ضروريــة فيمــا خيــص احلقــوق املدنيــة والسياســية. ويفــرض عكــس ذلــك 
يف معظــم األحيــان، لألســف، فيمــا خيــص احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة. وهــذا التناقــض ال تُــرّره طبيعــة احلقــوق وال أحــكام العهــد 
ذات الصلــة. وقــد ســبق للجنــة أن أوضحــت أهنــا تعتــر الكثــر مــن أحــكام العهــد واجبــة التنفيــذ فــورا. وهكــذا فقــد ســاقت يف التعليــق العــام رقــم 
3)1990( مثــااًل هــو املــادة 3، والفقــرة )أ(‘1‘ مــن املــادة 7، واملــادة 8، والفقــرة 3 مــن املــادة 10، والفقــرة 2)أ( مــن املــادة 13، والفقــرة 3 
مــن املــادة 13، والفقــرة 4 مــن املــادة 13، والفقــرة 3 مــن املــادة 15. ومــن األمهيــة مبــكان هنــا التمييــز بــن أهليــة التقاضــي )أي املســائل الــي مــن 
املناســب أن تبــت فيهــا احملاكــم( والقواعــد النافــذة تلقائيــاً )الــي ميكــن أن تنفذهــا احملاكــم دون الدخــول يف املزيــد مــن التفاصيــل(. ولئــن كان مــن 
الــالزم مراعــاة النهــج العــام لــكل نظــام قانــوين، فإنــه ال يوجــد يف العهــد أي حــق ال ميكــن اعتبــاره، يف األغلبيــة العظمــى للنظــم، حقــاً ينطــوي علــى 
األقــل علــى بعــض األبعــاد اهلامــة الــي ميكــن أن تنظــر فيهــا احملاكــم. ويقــرح أحيانــا تــرك أمــر البــت يف املســائل املتعلقــة بتوزيــع املــوارد للســلطات 
السياســية بــدال مــن تركــه للمحاكــم. وينبغــي احــرام اختصاصــات كل فــرع مــن الفــروع املختلفــة للحكومــة، إال أن مــن املناســب االعــراف بــأن 
احملاكــم، عــادة، تشــارك بالفعــل يف جمموعــة كبــرة مــن املســائل الــي ترتــب عليهــا آثــار هامــة فيمــا خيــص املــوارد، واعتمــاد تصنيــف صــارم للحقــوق 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة يضعهــا، حبكــم تعريفهــا، خــارج دائــرة اختصــاص احملاكــم ســيكون بالتــايل تعســفياً ومتعارضــاً مــع مبــدأ عــدم 
قابليــة جمموعــي حقــوق اإلنســان للتجزئــة وترابطهمــا. ومــن شــأن ذلــك أن حيــد بصــورة كبــرة كذلــك مــن قــدرة احملاكــم علــى محايــة حقــوق أضعــف 

الفئــات وأكثرهــا حرمانــا يف اجملتمــع أيضــاً.
التعليق العام رقم 18 للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية حول احلق يف العمل:

- جيــب أن تتــاح لــكل فــرد أو جمموعــة مــن ضحايــا انتهــاكات احلــق يف العمــل إمكانيــة اللجــوء علــى الصعيــد الوطــي إىل ســبل انتصــاف فعالــة 
قضائيــة أو غــر قضائيــة مالئمــة. وإدمــاج الصكــوك الدوليــة الــي تعــرف باحلــق يف العمــل يف النظــام القانــوين احمللــي، أو االعــراف بســرياهنا 
املباشــر، يعزز نطاق تدابر االنتصاف وفعاليتها بشــكل ملموس، وتشــجَّع الدول األطراف على أن تفعل ذلك يف مجيع األحوال. وســتكون 
احملاكــم قــد خوِّلــت، نتيجــة ذلــك، البــت يف انتهــاكات املضمــون األساســي للحــق يف العمــل بالتمســك مباشــرة بااللتزامــات املتعهــد هبــا مبوجــب 

العهد.
التعليق العام رقم 19 للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية حول احلق يف الضمان االجتماعي:

- ينبغي أن تتوافر ألي شــخص أو جمموعة تتعرض النتهاك حقها يف الضمان االجتماعي، إمكانية الوصـــول إىل ســبل انتصاف قضائية فّعالة 
أو غرهــا مــن الســبل املناســبة علــى املســتوين الوطــي والــدويل؛ وينبغــي أن مُينــح مجيــع ضحايــا انتهــاكات احلــق يف الضمــان االجتماعــي احلــق يف 
تعويــض مناســب، يتضمــن االســرداد أو التعويــض املــايل أو الرضيــة أو ضمــان عــدم التكــرار. وينبغــي الســماح ألمنــاء املظــامل الوطنيــن، وجلــان 
حقــوق اإلنســان، واملؤسســات املشــاهبة، مبعاجلــة انتهــاكات هــذا احلــق. وينبغــي توفــر املســاعدة القانونيــة للحصــول علــى ســبل االنتصــاف 

بأقصــى مــا تســمح بــه املــوارد املتاحــة.
- ومــن شــأن إدمــاج الصكــوك الدوليــة الــي تعــرف باحلــق يف الضمــان االجتماعــي يف النظــام القانــوين احمللــي أن يعــزِّز إىل حــد كبــر نطــاق وفعاليــة 
تدابــر االنتصــاف، ولذلــك ينبغــي تشــجيعه. فهــذا مــن شــأنه أن ميكــن احملاكــم مــن الفصــل يف انتهــاكات احلــق يف الضمــان االجتماعــي 

باالحتــكام املباشــر إىل العهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة.
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الحق في العدل من خالل نصوص التشريعات الوطنية:
تؤطر هذا احلق جمموعة من املقتضيات يف التشريع الوطي، أمهها:

مدونة الشغل:
املــادة 40: »يف حالــة تعــذر أي اتفــاق بواســطة الصلــح التمهيــدي، حيــق لألجــر رفــع دعــوى أمــام احملكمــة املختصــة، الــي هلــا أن حتكــم، يف حالــة 
ثبــوت فصــل األجــر تعســفيا، إمــا بإرجــاع األجــر إىل شــغله أو حصولــه علــى تعويــض عــن الضــرر حيــدد مبلغــه علــى أســاس أجــر شــهر ونصــف 

عــن كل ســنة عمــل أو جــزء مــن الســنة علــى أن ال يتعــدى ســقف 36 شــهرا«.
املــادة 404: تتمتــع النقابــات املهنيــة، باألهليــة املدنيــة، وباحلــق يف التقاضــي. وميكــن هلــا أن متــارس، ضمــن الشــروط واإلجــراءات املنصــوص عليهــا 
قانونــا، مجيــع احلقــوق الــي يتمتــع هبــا املطالــب باحلــق املــدين لــدى احملاكــم، يف كل مــا لــه عالقــة باألعمــال الــي تلحــق ضــررا مباشــرا أو غــر مباشــر 

باملصــاحل الفرديــة أو اجلماعيــة لألشــخاص الذيــن تعمــل علــى تأطرهــم، أو باملصلحــة اجلماعيــة للمهنــة، أو للحرفــة الــي تتــوىل متثيلهــا.

تحليل النصوص الوطنية من منظور المعايير الدولية:
املالحظــة األساســية يف هــذا البــاب هــي مالءمــة املــادة 40 مــن مدونــة الشــغل للمــادة 18مــن االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة حقــوق العمــال املهاجريــن 

وأفــراد أســرهم.

6.الحق في الملكية للعمال المهاجرين والالجئين في مجال الشغل:
امللكيــة حــق لــكل إنســان والعمــل ســبيل أساســي لتحقيــق هــذه امللكيــة وتطويرهــا وتنميتهــا، ومحايــة احلــق يف امللكيــة عــدل بــن النــاس يشــعرهم 
باألمــن وحيثهــم علــى املزيــد مــن اجلهــد والعطــاء، وجيــد هــذا احلــق مرجعيتــه يف عالقــة مبجــال العمــل يف االتفاقيــات الدوليــة والتشــريعات الوطنيــة، 

إضافــة إىل التعليقــات والتفســرات واالجتهــادات الــي تصــدر عــن اهليئــات الدوليــة واحملاكــم الوطنيــة.

الحق في الملكية من خالل االتفاقيات الدولية:
تؤطر هذا احلق جمموعة من االتفاقيات الدولية، أمهها:

االتفاقية رقم 14: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الراحة األسبوعية )الصناعة(، 1921:
املــادة 2: »يتمتــع جممــوع املشــتغلن يف أي منشــأة صناعيــة، عامــة كانــت أو خاصــة، أو يف أي مــن فروعهــا، بفــرة راحــة أســبوعية ال تقــل عــن 

أربــع وعشــرين ســاعة متعاقبــة«.
االتفاقية رقم 26:اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن طرائق حتديد املستويات الدنيا لألجور، 1928:

املــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو يف منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة بــأن تقيــم أو تعمــل علــى وجــود طرائــق لتحديــد 
املســتويات الدنيــا ألجــور العمــال املشــتغلن يف بعــض املهــن الــي ال توجــد أي ترتيبــات لتنظيــم االجــور فيهــا تنظيمــا فعــاال عــن طريــق اتفــاق مجاعــي 

أو غــره، وتكــون األجــور فيهــا منخفضــة بصــورة غــر عاديــة«.

الحق في الملكية من خالل التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:
التعليق العام رقم 23  للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن احلق يف التمتع بشروط عادلة ومرضية للعمل:

- يتمتــع مجيــع العمــال يف احلــق يف أجــر عــادل. ومفهــوم األجــر العــادل ليــس ثابتــا نظــرا ألنــه يعتمــد علــى جمموعــة مــن املعايــر املوضوعيــة وغــر 
احلصريــة، كمســؤوليات العامــل، ومســتوى الكفــاءة والتعليــم الالزمــة ألداء العمــل، و تأثــر العمــل علــى صحــة وســالمة العامــل، والصعوبــات 

احملــددة املتصلــة بالعمــل وتأثرهــا علــى احليــاة الشــخصية والعائليــة للعامــل.

- وينبغــي أن يتلقــى العمــال مجيــع األجــور والفوائــد املســتحقة قانونــا علــى إهنــاء عقــود الشــغل أو يف حالــة إفــالس أو تصفيــة قضائيــة مــن صاحــب 
العمل. 

- الراحــة وأوقــات الفــراغ، وحتديــد ســاعات العمــل وكذلــك اإلجــازات الدوريــة املدفوعــة األجــر، تســاعد العاملــن مــن احلفــاظ علــى التــوازن 
املناســب بــن املســؤوليات املهنيــة واألســرية والشــخصية وجتنــب التوتــر واحلــوادث واملــرض.

الحق في الملكية من خالل نصوص التشريعات الوطنية:
تؤطر هذا احلق جمموعة من املقتضيات يف التشريع الوطي، أمهها:

مدونة الشغل:
املــادة 345: »حيــدد األجــر حبريــة، باتفــاق الطرفــن مباشــرة، أو مبقتضــى اتفاقيــة شــغل مجاعيــة، مــع مراعــاة األحــكام القانونيــة املتعلقــة باحلــد 

األدىن القانــوين لألجــر«.
املــادة 356: »ال ميكــن أن يقــل احلــد األدىن القانــوين لألجــر، يف النشــاطات الفالحيــة وغــر الفالحيــة، عــن املبالــغ الــي حتــدد بنــص تنظيمــي، 

بعــد استشــارة املنظمــات املهنيــة للمشــغلن واملنظمــات النقابيــة لألجــراء األكثــر متثيــال«.
املــادة 231: »يســتحق كل أجــر، قضــى ســتة أشــهر متصلــة مــن الشــغل يف نفــس املقاولــة أو لــدى نفــس املشــغل، عطلــة ســنوية مــؤدى عنهــا، 
حتدد مدهتا على النحو أدناه، ما مل يتضمن عقد الشــغل، أو اتفاقية الشــغل اجلماعية، أو النظام الداخلي، أو العرف، مقتضيات أكثر فائدة:

- يوم ونصف يوم من أيام الشغل الفعلي عن كل شهر من الشغل؛
- يومان من أيام الشغل الفعلي عن كل شهر من الشغل، فيما يتعلق باألجراء الذين ال يتجاوز سنهم الثامنة عشرة«.

املادة 232:« يضاف، إىل مدة العطلة الســنوية املؤدى عنها، يوم ونصف يوم من أيام الشــغل الفعلي، عن كل فرة شــغل كاملة، مدهتا مخس 
ســنوات متصلــة أو غــر متصلــة، علــى أال تــؤدي هــذه اإلضافــة إىل رفــع جممــوع مــدة العطلــة إىل أزيــد مــن ثالثــن يومــا مــن أيــام الشــغل الفعلــي«.

تحليل النصوص الوطنية من منظور المعايير الدولية:
املالحظة األساســية هنا هي مالءمة املادة 345 من مدونة الشــغل للمادة 1 من اتفاقية منظمة العمل رقم 26 بشــأن طرائق حتديد املســتويات 

الدنيا لألجور.

7. الحق في التضامن والتسامح للعمال المهاجرين والالجئين في مجال الشغل:
التعليقــات  الوطنيــة، إضافــة إىل  الدوليــة والتشــريعات  االتفاقيــات  التضامــن والتســامح مرجعيتــه يف  بقيمــي  العمــل يف عالقتــه  احلــق يف  جيــد 

الوطنيــة. واحملاكــم  الدوليــة  اهليئــات  عــن  تصــدر  الــي  واالجتهــادات  والتفســرات 

الحق في التضامن والتسامح من خالل االتفاقيات الدولية:
تؤطر هذا احلق جمموعة من االتفاقيات الدولية، أمهها:

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:
املادة 8 :

1. تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بكفالة ما يلي: 
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أ( حــق كل شــخص يف تكويــن النقابــات باالشــراك مــع آخريــن وىف االنضمــام إىل النقابــة الــي خيتارهــا، دومنــا قيــد ســوى قواعــد املنظمــة املعنيــة، 
علــى قصــد تعزيــز مصاحلــه االقتصاديــة واالجتماعيــة ومحايتهــا. وال جيــوز إخضــاع ممارســة هــذا احلــق أليــة قيــود غــر تلــك الــي ينــص عليهــا 

القانــون وتشــكل تدابــر ضروريــة، يف جمتمــع دميقراطــي، لصيانــة األمــن القومــي أو النظــام العــام أو حلمايــة حقــوق اآلخريــن وحرياهتــم،
ب( حق النقابات يف إنشاء احتادات أو احتادات حالفية قومية، وحق هذه االحتادات يف تكوين منظمات نقابية دولية أو االنضمام إليها،

ج( حق النقابات يف ممارســة نشــاطها حبرية، دومنا قيود غر تلك الي ينص عليها القانون وتشــكل تدابر ضرورية، يف جمتمع دميقراطي، لصيانة 
األمن القومي أو النظام العام أو حلماية حقوق اآلخرين وحرياهتم.

د( حق اإلضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانن البلد املعي.
2. ال حتــول هــذه املــادة دون إخضــاع أفــراد القــوات املســلحة أو رجــال الشــرطة أو موظفــي اإلدارات احلكوميــة لقيــود قانونيــة علــى ممارســتهم 

هلــذه احلقــوق.
املادة 9 : »تقر الدول األطراف يف هذا العهد حبق كل شخص يف الضمان االجتماعي، مبا يف ذلك التأمينات االجتماعية«.

االتفاقية رقم 11:  اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حق التجمع )الزراعة(، 1921:
املــادة 1:  »تتعهــد كل دولــة عضــو يف منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة بــأن تكفــل لــكل مــن يشــتغلون بالزراعــة نفــس حقــوق 

التجمــع واالحتــاد املكفولــة لعمــال الصناعــة«.
االتفاقية رقم 98:  اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حق التنظيم واملفاوضة اجلماعية، 1949:

املــادة 2: »تتمتــع منظمــات العمــال ومنظمــات أصحــاب العمــل حبمايــة كافيــة مــن أي أعمــال تنطــوي علــى تدخــل مــن قبــل بعضهــا إزاء األخــرى 
فيمــا يتعلــق بتكوينهــا أو تســيرها أو إدارهتــا، ســواء بصــورة مباشــرة أو مــن خــالل وكالئهــا أو أعضاءهــا«.

الحق في التضامن والتسامح من خالل التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:
التعليق العام رقم 23 للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن احلق يف التمتع بشروط عادلة ومرضية للعمل:

- مــن العناصــر اهلامــة للحــق يف العمــل املنصــوص عليهــا يف العهــد، وهــي حريــة اختيــار العمــل واحلقــوق النقابيــة، وحريــة تكويــن اجلمعيــات واحلــق 
يف اإلضــراب.

- وميكــن للــدول أن تضــع برامــج الضمــان االجتماعــي القائمــة علــى اشــراكات العمــال، مثــل العاملــن يف االقتصــاد غــر املهيــكل، لتوفــر املنافــع 
وكذلــك احلمايــة ضــد احلــوادث واألمــراض يف أماكــن العمــل.

الحق في التضامن والتسامح من خالل نصوص التشريعات الوطنية:
تؤطر هذا احلق جمموعة من املقتضيات يف التشريع الوطي، أمهها:

مدونة الشغل:
املــادة 9: »مينــع كل مــس باحلريــات واحلقــوق املتعلقــة باملمارســة النقابيــة داخــل املقاولــة وفــق القوانــن واألنظمــة اجلــاري هبــا العمــل كمــا مينــع كل 

مــس حبريــة العمــل بالنســبة للمشــغل ولألجــراء املنتمــن للمقاولــة«.
املــادة 86: »جيــب علــى املقــاول مــن الباطــن بصفتــه مشــغال، التقيــد جبميــع أحــكام هــذا القانــون، وبالنصــوص التشــريعية والتنظيميــة املتعلقــة 

بالضمــان االجتماعــي، وحــوادث الشــغل واألمــراض املهنيــة«.

تحليل النصوص الوطنية من منظور المعايير الدولية:
املالحظة األساسية هنا هي مالءمة املادة 9 من مدونة الشغل للمادة 8 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

8. الحق في األمن والسلم للعمال المهاجرين والالجئين في مجال الشغل:
التعليقــات  األمــن والســلم قيمتــان أساســيتان الســتمرار احليــاة، وتضمــن احلــق فيهمــا االتفاقيــات الدوليــة والتشــريعات الوطنيــة، إضافــة إىل 
والتفســرات واالجتهــادات الــي تصــدر عــن اهليئــات الدوليــة واحملاكــم الوطنيــة، وكمــا يســعى اإلنســان إىل األمــن والســلم يف احليــاة العامــة، يســعى 

إليهمــا كذلــك يف اجملــاالت والفضــاءات اخلاصــة مثــل جمــال العمــل.

الحق في األمن والسلم من خالل االتفاقيات الدولية:
تؤطر هذا احلق جمموعة من االتفاقيات الدولية، أمهها:

االتفاقية رقم 18: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن األمراض املهنية، 1925:
املــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو يف منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة بــأن تكفــل دفــع تعويضــات للعمــال الذيــن يصيبهــم 
العجــز بســبب أمــراض مهنيــة، أو ملــن كانــوا يعولوهنــم يف حالــة وفــاة هــؤالء العمــال بســبب هــذه األمــراض، وفقــا للمبــادئ العامــة الــي يضعهــا 

تشــريعها الوطــي للتعويــض عــن حــوادث العمــل«.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:

- املادة 7: »تعرف الدول األطراف يف هذا العهد مبا لكل شخص من حق يف التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على اخلصوص: 
- ظروف عمل تكفل السالمة والصحة«.

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم لسنة 1990:
-املادة 9: »حيمي القانون حق احلياة للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم«.

الحق في األمن والسلم من خالل التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:
التعليق العام رقم 23 للجة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن احلق يف التمتع بشروط عادلة ومرضية للعمل:

- إن منــع احلــوادث واألمــراض املهنيــة هــو اجلانــب األساســي مــن احلقــوق املتعلقــة بشــروط عادلــة ومرضيــة للعمــل ومــن احلقــوق الوثيقــة الــواردة 
يف العهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، وال ســيما احلــق يف التمتــع بأعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة البدنيــة 
والعقليــة. وينبغــي للــدول األطــراف أن تعتمــد سياســة وطنيــة للوقايــة مــن احلــوادث واإلصابــات الصحيــة املرتبطــة بالعمــل عــن طريــق تقليــل 
املخاطــر يف بيئــة العمــل، وضمــان مشــاركة واســعة يف صياغتهــا وتنفيذهــا ومراجعتهــا، وال ســيما العمــال وأصحــاب العمــل واملنظمــات املمثلــة 

هلــم.
- وينبغــي أن تشــمل السياســة الوطنيــة مجيــع فــروع النشــاط االقتصــادي مبــا يف ذلــك القطاعــات الرمسيــة وغــر الرمسيــة ومجيــع فئــات العمــال، مبــن 
فيهــم العمــال املتدربــن. وجيــب أن تأخــذ بعــن االعتبــار املخاطــر احملــددة لســالمة وصحــة العمــال اإلنــاث يف حالــة احلمــل، وكذلــك العمــال 
ذوي اإلعاقــة، دون أي شــكل مــن أشــكال التمييــز ضــد هــؤالء العمــال. وينبغــي أن يكــون العمــال قادريــن علــى مراقبــة ظــروف العمــل دون 

خــوف مــن االنتقــام.
- وينبغــي أن تعــاجل السياســة الوطنيــة علــى األقــل اجملــاالت التاليــة: تصميــم واختبــار واختيــار، واســتبدال وتركيــب وترتيــب واســتخدام وصيانــة العناصــر 
املاديــة للعمــل )أماكــن العمــل، بيئــة العمــل وأســاليبه، واألدوات، واآلالت واملعــدات، وكذلــك املــواد الكيميائيــة واملــواد وكالء الفيزيائيــة والبيولوجيــة(.
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- وينبغــي أن تتضمــن السياســة الوطنيــة أحــكام الرصــد وإنفــاذ إجــراء حتقيقــات فعالــة، وتقــرر العقوبــات املناســبة يف حالــة االنتهــاكات مبــا يف ذلــك 
حــق تعليــق عمــل املؤسســات غــر اآلمنــة. وجيــب أن يكــون  مــن حــق العمــال املتضرريــن مــن حــادث مهــي أو مــرض يف االنتصــاف، مبــا يف 
ذلــك الوصــول إىل آليــات التظلــم املناســبة، مثــل احملاكــم، وتســوية اخلالفــات علــى وجــه اخلصــوص، وينبغــي للــدول األطــراف أن تضمــن أن 
العمــال الذيــن يعانــون مــن وقــوع حــادث أو مــرض، وعنــد االقتضــاء، عائالهتــم، مــن تلقــى تعويضــات كافيــة، مبــا يف ذلــك تكاليــف العــالج، 

وفقــدان األربــاح والتكاليــف األخــرى، وكذلــك الوصــول إىل خدمــات إعــادة التأهيــل.

الحق في األمن والسلم من خالل نصوص التشريعات الوطنية:
تؤطر هذا احلق جمموعة من املقتضيات يف التشريع الوطي، أمهها:

مدونة الشغل:
- املــادة 24: »جيــب علــى املشــغل، بصفــة عامــة، أن يتخــذ مجيــع التدابــر الالزمــة حلمايــة ســالمة األجــراء وصحتهــم، وكرامتهــم، لــدى قيامهــم 
باألشــغال الــي ينجزوهنــا حتــت إمرتــه، وأن يســهر علــى مراعــاة حســن الســلوك واألخــالق احلميــدة، وعلــى اســتتباب اآلداب العامــة داخــل 

املقاولــة«.
- املــادة 281: »جيــب علــى املشــغل، أن يســهر علــى نظافــة أماكــن الشــغل، وأن حيــرص علــى أن تتوفــر فيهــا شــروط الوقايــة الصحيــة، ومتطلبــات 
الســالمة الالزمــة للحفــاظ علــى صحــة األجــراء، وخاصــة فيمــا يتعلــق بأجهــزة الوقايــة مــن احلرائــق، واإلنــارة، والتدفئــة، والتهويــة، والتخفيــض مــن 
الضجيــج، واســتعمال املــراوح، واملــاء الشــروب، وآبــار املراحيــض، وتصريــف ميــاه الفضــالت، وميــاه الغســل، واألتربــة، واألخبــرة، ومســتودعات 
مالبــس األجــراء، ومغتســالهتم، ومراقدهــم. جيــب علــى املشــغل، أن يضمــن تزويــد األوراش باملــاء الشــروب بكيفيــة عاديــة، وأن يوفــر فيهــا 

لألجــراء مســاكن نظيفــة، وظروفــا صحيــة مالئمــة«.

تحليل النصوص الوطنية من منظور المعايير الدولية:
تعتر املادة 24 من مدونة الشغل مالئمة للمادة 7 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

نماذج حول إدماج االتفاقيات الدولية في التطبيق القضائي:
- حكــم احملكمــة االبتدائيــة بالربــاط رقــم 1501/1/10/1013 الصــادر بتاريــخ 2011/05/19، يتعلــق بالتعويــض عــن األضــرار املرتبــة عــن 
الطــرد التعســفي يف حــق أجــر أجنــي، وهــو مــا يتــالءم مــع املــادة 1 مــن االتفاقيــة 19 ملنظمــة العمــل الدوليــة  واملــادة 7 مــن العهــد الــدويل 

للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة؛
- قــرار حمكمــة النقــض عــدد 99 الصــادر يف 1999/02/03، امللــف االجتماعــي  عــدد 96/1/4/773، يتعلــق بنقــض حكــم قضــى بإبطــال 
عقــد أجــر جزائــري ال حيمــل تأشــره وزارة الشــغل مــع وجــود اتفاقيــة اســتيطان موقعــة بــن اململكــة املغربيــة واجلمهوريــة اجلزائريــة مؤرخــة يف 
1963/03/15 ال تنــص علــى ضــرورة وجــود تأشــرة وزارة الشــغل وهــو مــا يتــالءم مــع املــادة 1 مــن االتفاقيــة 19 ملنظمــة العمــل الدوليــة  

واملــادة 7 مــن العهــد الــدويل للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة؛
- قــرار حمكمــة النقــض رقــم 1808 الصــادر بتاريــخ 20 شــتنر 2012 يف امللــف االجتماعــي عــدد 2010/1/5/1510، يتعلــق باإلعفــاء 
مــن تأشــرة وزارة الشــغل نظــرا لوجــود اتفاقيــة تعــاون ثنائيــة بــن اململكــة املغربيــة والدولــة التونســية، لتحقيــق مبــدأ املســاواة بــن األجــراء، وهــو 
مــا يتــالءم مــع املــادة 1 مــن االتفاقيــة 19 ملنظمــة العمــل الدوليــة  واملــادة 7 مــن العهــد الــدويل للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة؛

 - قــرار حمكمــة النقــض رقــم 570 الصــادر بتاريــخ 24 أبريــل 2014 يف امللــف االجتماعــي عــدد 2013/1/5/2626، يتعلــق بعــدم التمييــز 
بشــأن احلصــول علــى الرخصــة بالشــغل حتــت طائلــة بطــالن عقــده، وهــو مــا يتــالءم مــع املــادة 1 مــن االتفاقيــة 19 ملنظمــة العمــل الدوليــة  

واملــادة 7 مــن العهــد الــدويل للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة.

توصيات ومالحظات بشأن إدماج االتفاقيات الدولية في التطبيق القضائي:
- احلرص على متكن العمال املهاجرين والالجئن من التمتع حبقوقهم املعرف هبا يف العهد مبا يف ذلك إمكانية احلصول على العمل؛

-تعزيز دور مفتشي الشغل يف مراقبة عمل العمال املهاجرين والالجئن يف القطاع اخلاص؛
-تطبيق مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل يف جمال الشغل على االطفال املهاجرين والالجئن؛

- احلــرص علــى أن حيــدد القانــون  املتعلــق بالعمــال املنزليــن ســن 18 ســنة كحــد أدىن للعمــل يف املنــازل، وضمــان متتيــع العمــال املهاجريــن 
والالجئــن بشــروط عمــل عادلــة ومالئمــة إســوة بغرهــم مــن العمــال. مــع إنشــاء آليــة تفتيــش لرصــد ظــروف عمــل العمــال املنزليــن مبــن فيهــم 

العمــال املهاجــرون والالجئــون؛
-إبالغ العمال املهاجرين وأفراد أسرهم بسبل االنتصاف املتاحة هلم ومعاجلة شكاياهتم بأقصى قدر ممكن من الفعالية؛

-مراجعة القانون 02/03 اخلاص باللجوء واهلجرة لينسجم من اخلطة الوطنية يف جمال اهلجرة؛
-احلرص على توفر الرمجة والولوج إىل القانون بأكر عدد من اللغات ميكن أن يفهمها املتقاضون من املهاجرين والالجئن.
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4.العمال 
المهاجرين 
والالجئين

الحق في 
الحياة

ــة  العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصادي
واالجتماعيــة والثقافيــة:

التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:
التعليــق العــام رقــم 23  بشــأن احلــق يف التمتــع 

بشــروط عادلــة ومرضيــة للعمــل:
- إن منع احلوادث واألمراض املهنية هو اجلانب 
األساســي مــن احلقــوق املتعلقــة بشــروط عادلــة 
ومرضيــة للعمــل ومــن احلقــوق الوثيقــة الــواردة 
يف العهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة 
يف  احلــق  ســيما  وال  والثقافيــة،  واالجتماعيــة 
الصحــة  مــن  ممكــن  مســتوى  بأعلــى  التمتــع 
البدنيــة والعقليــة. وينبغــي للــدول األطــراف أن 
احلــوادث  مــن  للوقايــة  تعتمــد سياســة وطنيــة 
عــن  بالعمــل  املرتبطــة  الصحيــة  واإلصابــات 
طريــق تقليــل املخاطــر يف بيئــة العمــل، وضمــان 
وتنفيذهــا  صياغتهــا  يف  واســعة  مشــاركة 
وأصحــاب  العمــال  ســيما  وال  ومراجعتهــا، 

العمــل واملنظمــات املمثلــة هلــم.
- وينبغي أن تشمل السياسة الوطنية مجيع فروع 
النشــاط االقتصــادي مبــا يف ذلــك القطاعــات 
الرمسيــة وغــر الرمسيــة ومجيــع فئــات العمــال، مبــن 
فيهــم العمــال املتدربــن. وجيــب أن تأخــذ بعــن 
وصحــة  لســالمة  احملــددة  املخاطــر  االعتبــار 
وكذلــك  احلمــل،  حالــة  يف  اإلنــاث  العمــال 
مــن  اإلعاقــة، دون أي شــكل  العمــال ذوي 
أشــكال التمييــز ضــد هــؤالء العمــال. وينبغــي 
أن يكــون العمــال قادريــن علــى مراقبــة ظــروف 

العمــل دون خــوف مــن االنتقــام.
- وينبغــي أن تعــاجل السياســة الوطنيــة علــى األقــل 

العمــل  منظمــة  اتفاقيــة   :18 رقــم  االتفاقيــة 
المهنيــة، 1925: األمــراض  بشــأن  الدوليــة 

املــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو يف منظمــة 
العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة بــأن 
تكفــل دفــع تعويضــات للعمــال الذيــن يصيبهــم 
ملــن كانــوا  أو  مهنيــة،  أمــراض  بســبب  العجــز 
العمــال بســبب  يعولوهنــم يف حالــة وفــاة هــؤالء 
الــي  العامــة  للمبــادئ  وفقــا  األمــراض،  هــذه 
يضعهــا تشــريعها الوطــي للتعويــض عــن حــوادث 

العمــل«.
-العهــد الدولــي الخــاص بالحقوق االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية:
الــدول األطــراف يف هــذا  -املــادة 7: »تعــرف 
العهــد مبــا لــكل شــخص مــن حــق يف التمتــع 
علــى  تكفــل  ومرضيــة  عادلــة  عمــل  بشــروط 

اخلصــوص:
-ظروف عمل تكفل السالمة والصحة«.

جميــع  حقــوق  لحمايــة  الدوليــة  االتفاقيــة 
أســرهم: وأفــراد  المهاجريــن  العمــال 

- املــادة 9: »حيمــي القانــون حــق احليــاة للعمــال 
املهاجريــن وأفــراد أســرهم«.

مدونة الشغل:
بصفــة  املشــغل،  علــى  »جيــب   :24 املــادة   -
عامة، أن يتخذ مجيع التدابر الالزمة حلماية 
ســالمة األجــراء وصحتهــم، وكرامتهــم، لــدى 
قيامهــم باألشــغال الــي ينجزوهنــا حتــت إمرتــه، 
الســلوك  حســن  مراعــاة  علــى  يســهر  وأن 
واألخالق احلميدة، وعلى استتباب اآلداب 

العامــة داخــل املقاولــة«.
- املادة 281: »جيب على املشغل، أن يسهر 
حيــرص  وأن  الشــغل،  أماكــن  نظافــة  علــى 
علــى أن تتوفــر فيهــا شــروط الوقايــة الصحيــة، 
ومتطلبــات الســالمة الالزمــة للحفــاظ علــى 
صحــة األجــراء، وخاصــة فيمــا يتعلــق بأجهــزة 
والتدفئــة،  واإلنــارة،  احلرائــق،  مــن  الوقايــة 
الضجيــج،  مــن  والتخفيــض  والتهويــة، 
وآبــار  الشــروب،  واملــاء  املــراوح،  واســتعمال 
املراحيــض، وتصريــف ميــاه الفضــالت، وميــاه 
ومســتودعات  واألخبــرة،  واألتربــة،  الغســل، 
ومراقدهــم. ومغتســالهتم،  األجــراء،  مالبــس 

وجيــب علــى املشــغل، أن يضمــن تزويــد األوراش 
باملــاء الشــروب بكيفيــة عاديــة، وأن يوفــر فيهــا 
صحيــة  وظروفــا  نظيفــة،  مســاكن  لألجــراء 

مالئمــة«.
القانون المتعلق بمكافحة االتجار بالبشر:

املادة 1:
أو  شــخص  جتنيــد  بالبشــر  باالجتــار  »يقصــد 
أو  إيــواؤه  أو  تنقيلــه  أو  نقلــه  أو  اســتدراجه 
بواســطة  ذلــك،  يف  الوســاطة  أو  اســتقباله 
باســتعمال  أو  باســتعماهلا  أو  بالقــوة  التهديــد 

- يالحــظ هنــا يف بــاب املقارنــة مالءمــة املــادة 
24 مــن مدونــة الشــغل املــادة 7 مــن العهــد 
الــدويل للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة 

واالقتصادية
-  كمــا يالحــظ أن املــادة 281 مــن مدونــة 
العهــد  مــن   7 املــادة  مــع  تتــالءم  الشــغل 
الــدويل للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة 

واالقتصاديــة

احلــرص علــى متكــن العمــال املهاجريــن 
حبقوقهــم  التمتــع  مــن  والالجئــن 
ذلــك  يف  مبــا  العهــد  يف  هبــا  املعــرف 

العمــل؛ علــى  احلصــول  إمكانيــة 
- تعزيز دور مفتشــي الشــغل يف مراقبة 
عمــل العمــال املهاجريــن والالجئــن 

يف القطــاع اخلــاص؛
حقــوق  اتفاقيــة  مقتضيــات  تطبيــق   -
علــى  الشــغل  جمــال  يف  الطفــل 
والالجئــن؛ املهاجريــن  االطفــال 
- احلــرص علــى أن حيــدد القانــون  املتعلــق 
بالعمــال املنزليــن ســن 18 ســنة كحــد 
وضمــان  املنــازل،  يف  للعمــل  أدىن 
العمــال املهاجريــن والالجئــن بشــروط 
عمل عادلة ومالئمة إسوة بغرهم من 
العمــال. مــع إنشــاء آليــة تفتيــش لرصــد 
مبــن  املنزليــن  العمــال  ظــروف عمــل 
فيهــم العمــال املهاجــرون والالجئــون؛

وأفــراد  املهاجريــن  العمــال  إبــالغ   -
املتاحــة  االنتصــاف  بســبل  أســرهم 
بأقصــى  شــكاياهتم  ومعاجلــة  هلــم 

الفعاليــة؛ مــن  ممكــن  قــدر 
اخلــاص  القانــون 02/03  مراجعــة   -
مــن  لينســجم  واهلجــرة  باللجــوء 
اهلجــرة؛ جمــال  يف  الوطنيــة  اخلطــة 

- احلــرص علــى توفــر الرمجــة والولــوج 
إىل القانــون بأكــر عــدد مــن اللغــات 
مــن  املتقاضــون  يفهمهــا  أن  ميكــن 

املهاجريــن والالجئــن.
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اجملــاالت التاليــة: تصميــم واختبــار واختيــار، 
واســتبدال وتركيب وترتيب واســتخدام وصيانة 
العمــل،  )أماكــن  للعمــل  املاديــة  العناصــر 
واآلالت  واألدوات،  وأســاليبه،  العمــل  بيئــة 
واملــواد  الكيميائيــة  املــواد  واملعــدات، وكذلــك 

والبيولوجيــة(. الفيزيائيــة 
- وينبغــي أن تتضمــن السياســة الوطنيــة أحكامــا 
لرصــد وإنفــاذ إجــراء حتقيقــات فعالــة، وتقــرر 
العقوبــات املناســبة يف حالــة االنتهــاكات مبــا 
يف ذلــك حــق تعليــق عمــل املؤسســات غــر 
اآلمنــة. وجيــب أن يكــون  مــن حــق العمــال 
يف  مــرض  أو  مهــي  حــادث  مــن  املتضرريــن 
االنتصــاف، مبــا يف ذلــك الوصــول إىل آليــات 
وتســوية  احملاكــم،  مثــل  املناســبة،  التظلــم 
اخلصــوص  وجــه  علــى  وينبغــي  اخلالفــات. 
للــدول األطــراف أن تضمــن أن العمــال الذيــن 
يعانــون مــن وقــوع حــادث أو مــرض، وعنــد 
تعويضــات  تلقــي  مــن  عائالهتــم،  االقتضــاء، 
العــالج،  تكاليــف  ذلــك  يف  مبــا  كافيــة، 
وفقــدان األربــاح والتكاليــف األخــرى، وكذلــك 

التأهيــل. إعــادة  خدمــات  إىل  الوصــول 

أو  االختطــاف  أو  القســر  أشــكال  خمتلــف 
االحتيــال أو اخلــداع، أو اســتعمال الســلطة أو 
الوظيفــة أو النفــوذ أو اســتغالل حالــة الضعــف 
أو احلاجــة أو اهلشاشــة، أو بإعطــاء أو بتلقــي 
مبالــغ ماليــة أو منافــع أو مزايــا للحصــول علــى 
موافقــة شــخص لــه ســيطرة علــى شــخص آخــر 

االســتغالل. لغــرض 
وال يشــرط اســتعمال أي وســيلة مــن الوســائل 
املنصــوص عليهــا يف الفقــرة األوىل أعــاله لقيــام 
جرميــة االجتــار بالبشــر جتــاه األطفــال الذيــن تقــل 
ســنهم عــن مثــان عشــرة ســنة مبجــرد حتقــق قصــد 

االســتغالل.
- ويشمل االستغالل مجيع أشكال االستغالل 
الغــر  دعــارة  اســتغالل  ســيما  ال  اجلنســي، 
واالســتغالل عــن طريــق املــواد اإلباحيــة مبــا يف 
ذلــك وســائل االتصــال والتواصــل املعلومــايت. 
طريــق  عــن  االســتغالل  أيضــا  ويشــمل 
العمــل القســري أو الســخرة أو التســول أو 
بالــرق  الشــبيهة  املمارســات  أو  االســرقاق 
أو نــزع األعضــاء أو نــزع االنســجة البشــرية 
أو بيعهــا، أو االســتغالل عــن طريــق إجــراء 
التجــارب واألحبــاث الطبيــة علــى األحيــاء، أو 
اســتغالل شــخص للقيام بأعمال إجرامية أو 

يف النزاعــات املســلحة.
وال يتحقــق هــذا االســتغالل إال إذا ترتــب عنــه 
ســلب إرادة الشــخص وحرمانــه مــن حريــة تغيــر 
وضعــه وإهــدار كرامتــه اإلنســانية، بــأي وســيلة 
كانــت ولــو تلقــى مقابــال أو أجــرا عــن ذلــك.

ويقصــد بالســخرة يف مفهــوم هــذا القانــون مجيــع 
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األعمــال أو اخلدمــات الــي تفــرض قســرا علــى 
أي شــخص حتت التهديد، والي ال يكون هذا 
الشــخص قــد تطــوع ألدائهــا مبحــض اختيــاره. 
وال يدخل يف مفهوم السخرة األعمال املفروضة 
ألداء خدمــة عســكرية إلزاميــة، أو نتيجــة إدانــة 
قضائيــة، أو أي عمــل أو خدمــة أخــرى تفــرض 

يف حالــة الطــوارئ.«



4. حقوق العمال املهاجرين والالجئني يف جمال الشغل4. حقوق العمال املهاجرين والالجئني يف جمال الشغل

الفئات 
املعنية 
باحلقوق

القيم 
التعليقات العامة للهيئات التعاقدية نصوص االتفاقيات الدوليةواملفاهيم

حتليل النصوص الوطنية من منظور نصوص التشريعات الوطنيةوتفسريات منظمة العمل الدولية
املعايري الدولية

توصيات ومالحظات بشأن 
إدماج االتفاقيات الدولية يف 

التطبيق القضائي

307 حقوق اإلنسان يف جمال الشغل وتطبيقاتها يف القضاء الوطني  حقوق اإلنسان يف جمال الشغل وتطبيقاتها يف القضاء الوطني  306

4.العمال 
المهاجرين 
والالجئين

الحق في 
الكرامة

جميــع  حقــوق  لحمايــة  الدوليــة  االتفاقيــة 
أســرهم: وأفــراد  المهاجريــن  العمــال 

التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:
العمــال  العــام رقــم 2 بشــأن حقــوق  التعليــق   *
املهاجريــن الذيــن هــم يف وضــع غــر نظامــي 

أســرهم: وأفــراد 
اعتمدهــا  الــي  الدوليــة  العمــل  معايــر  تطبــق   -
منظمــة  عقدتــه  الــذي  الــدويل  العمــل  مؤمتــر 
العمــل الدوليــة بشــأن العمــال املهاجريــن، مبــن 
فيهــم أولئــك الذيــن هــم يف وضــع غــر نظامــي، 
وتنطبــق  ذلــك.  خــالف  علــى  ينــص  مل  مــا 
املبــادئ واحلقــوق األساســية يف العمــل الــواردة 
يف اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة الثمــاين 
املهاجريــن،  العمــال  األساســية21 علــى مجيــع 
بغــض النظــر عــن جنســيتهم ووضــع هجرهتــم. 
ويتطلــب إعــالن منظمــة العمــل الدوليــة لعــام 
1998 بشــأن املبــادئ واحلقــوق األساســية يف 
العمــل ومتابعتــه مــن مجيــع الــدول األعضــاء يف 
منظمــة العمــل الدوليــة تعزيــز املبــادئ املتعلقــة 
باحلقــوق األساســية املنصــوص عليهــا يف هــذه 
مــن  عــدد  ويكتســي  وتنفيذهــا.  االتفاقيــات 
معايــر منظمــة العمــل الدوليــة ذات التطبيــق 
العــام واملعايــر الــي تتضمــن أحكامــاً حمــددة 
بشــأن العمــال املهاجريــن يف جمــاالت العمالــة 
وتفتيــش العمــل والضمــان االجتماعــي ومحايــة 
األجــور والســالمة والصحــة املهنيــة، وكذلــك 
والفنــادق  والبنــاء  الزراعــة  مثــل  قطاعــات  يف 
واملطاعم والعمل املنزيل، أمهية خاصة بالنســبة 

العمــل  منظمــة  اتفاقيــة   :29 رقــم  االتفاقيــة 
:1930 الجبــري،  العمــل  بشــأن  الدوليــة 

املــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو يف منظمــة 
االتفاقيــة  هــذه  علــى  تصــدق  الدوليــة  العمــل 
حبظــر اســتخدام العمــل اجلــري أو االلزامــي بــكل 

أقــرب وقــت ممكــن«. تامــا يف  أشــكاله حظــرا 
يقصــد  االتفاقيــة،  هــذه  مفهــوم  »يف   :2 املــادة 
بتعبــر »العمــل اجلــري أو االلزامــي« كل أعمــال 
حتــت  شــخص  أي  مــن  تغتصــب  خدمــات  أو 
التهديــد بــأي عقوبــة ومل يتطــوع هــذا الشــخص 

اختيــاره«. مبحــض  بأدائهــا 
االتفاقيــة رقــم 105:  اتفاقيــة منظمــة العمــل 
الدوليــة بشــأن إلغــاء العمــل الجبري، 1957:

املــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو يف منظمــة 
العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة حبظــر 
أي شــكل مــن أشــكال العمــل اجلــري أو العمــل 

القســري وبعــدم اللجــوء إليــه.
أو  السياســي  التوجيــه  أو  لإلكــراه  أ ( كوســيلة 
كعقــاب علــى اعتنــاق آراء سياســية أو آراء 
أو  السياســي  النظــام  مــع  مذهبيــا  تتعــارض 
االقتصــادي أو االجتماعــي القائــم أو علــى 

اآلراء؛ هبــذه  التصريــح 
أو  العاملــة  األيــدي  حلشــد  كأســلوب  ب ( 
االقتصاديــة؛ التنميــة  ألغــراض  الســتخدامها 
األيــدي  علــى  االنضبــاط  لفــرض  ج( كوســيلة 

العاملــة؛

21. االتفاقيــات رقــم 29)1930( املتعلقــة بالعمــل اجلــري أو اإللزامــي؛ ورقــم 105)1957( بشــأن إلغــاء العمــل اجلــري؛ ورقــم 138)1973( بشــأن احلــد األدىن لســن االســتخدام؛ ورقــم 182)1999( بشــأن 
حظــر أســوأ أشــكال عمــل األطفــال واإلجــراءات الفوريــة للقضــاء عليهــا؛ ورقــم 87)1948( بشــأن احلريــة النقابيــة ومحايــة حــق التنظيــم؛ ورقــم 98)1949( بشــأن تطبيــق مبــادئ حــق التنظيــم واملفاوضــة اجلماعيــة؛ ورقــم 

100)1951( بشــأن املســاواة يف األجــور، ورقــم 111)1958( بشــأن التمييــز )يف االســتخدام واملهنــة(.

مدونة الشغل:
املــادة 10: » مينــع تســخر األجــراء ألداء   -

الشــغل قهــرا أو جــرا«.
بصفــة  املشــغل،  علــى  »جيــب   :24 املــادة   -
عامة، أن يتخذ مجيع التدابر الالزمة حلماية 
ســالمة األجــراء وصحتهــم، وكرامتهــم، لــدى 
قيامهــم باألشــغال الــي ينجزوهنــا حتــت إمرتــه، 
الســلوك  حســن  مراعــاة  علــى  يســهر  وأن 
واألخالق احلميدة، وعلى استتباب اآلداب 

العامــة داخــل املقاولــة«.
القانون المتعلق بمكافحة االتجار بالبشر:

المادة 1:
أو  شــخص  جتنيــد  بالبشــر  باإلجتــار  »يقصــد 
أو  إيــواؤه  أو  تنقيلــه  أو  نقلــه  أو  اســتدراجه 
بواســطة  ذلــك،  يف  الوســاطة  أو  اســتقباله 
باســتعمال  أو  باســتعماهلا  أو  بالقــوة  التهديــد 
أو  االختطــاف  أو  القســر  أشــكال  خمتلــف 
االحتيــال أو اخلــداع، أو اســتعمال الســلطة أو 
الوظيفــة أو النفــوذ أو اســتغالل حالــة الضعــف 
أو احلاجــة أو اهلشاشــة، أو بإعطــاء أو بتلقــي 
مبالــغ ماليــة أو منافــع أو مزايــا للحصــول علــى 
موافقــة شــخص لــه ســيطرة علــى شــخص آخــر 

االســتغالل. لغــرض 
وال يشــرط اســتعمال أي وســيلة مــن الوســائل 
املنصــوص عليهــا يف الفقــرة األوىل أعــاله لقيــام 
جرميــة االجتــار بالبشــر جتــاه األطفــال الذيــن تقــل 
ســنهم عــن مثــان عشــرة ســنة مبجــرد حتقــق قصــد 

- املالحظ إذن مالءمة املادة 10 من مدونة 
رقــم 29  االتفاقيــة  مــن  للمــادة1  الشــغل 

ملنظمــة العمــل بشــأن العمــل اجلــري.
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هــم يف وضــع  الذيــن  املهاجريــن  العمــال  إىل 
غــر نظامــي22.

تفسيرات منظمة العمل الدولية:
-تعريف خصائص العمل الجبري:

اتفاقيتهــا  يف  الدوليــة،  العمــل  منظمــة  تعــرف 
األوىل املتعلقــة هبــذا املوضــوع، ) اتفاقيــة العمــل 
اجلــري لســنة 1930 رقــم 29 (، العمــل اجلــري 
التــايل:  النحــو  علــى  الــدويل  القانــون  ألغــراض 
»األعمــال وخدمــات تغتصــب مــن شــخص حتت 
التهديــد بــأي عقوبــة ومل يتطــوع هــذا الشــخص 
ويشــر   .)2 )املــادة  اختيــاره  مبحــض  بأدائهــا 
الصــك األساســي اآلخــر ملنظمــة العمــل الدوليــة 
يف هــذا الصــدد، وهــو اتفاقيــة إلغــاء العمــل اجلــري 
1957 )رقــم 105(   إىل أن العمــل اجلــري ال 
ميكــن اســتخدامه ألغــراض التنميــة االقتصاديــة أو 
كوســيلة للتوجيــه السياســي أو التمييــز أو لفــرض 
االنضبــاط علــى األيــدي العاملــة أو كعقــاب علــى 
هــذه  وتوضــح  إضرابات)املــادة1(.  يف  املشــاركة 
بتاتــاً  ميكــن  ال  الــي  األغــراض  بعــض  االتفاقيــة 
فــرض العمــل اجلــري مــن أجلهــا، لكنهــا ال تغــر 

التعريــف األساســي يف القانــون الــدويل.
ويتضمــن تعريــف منظمــة العمــل الدوليــة للعمــل 
أو  أعمــال  مهــا:  أساســين  عنصريــن  اجلــري 
خدمــات تُفــرض حتــت التهديــد بــأي عقوبــة وال 
تنفــذ طوعــا. ولقــد ســاهم عمــل أجهــزة اإلشــراف 
يف منظمــة العمــل الدوليــة خــالل أكثــر مــن 75 
حتتــاج  وال  العنصريــن.  هذيــن  توضيــح  يف  ســنة 
العقوبــة ألن تكــون علــى شــكل عقوبــات جنائيــة، 

د( كعقاب على املشاركة يف اضرابات؛
ه( كوســيلة للتمييــز العنصــري أو االجتماعــي أو 

الوطــي أو الديــي«.
املــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو يف منظمــة 
العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة باختــاذ 
والكامــل  الفــوري  االلغــاء  لكفالــة  فعالــة  تدابــر 
للعمــل اجلــري أو العمــل القســري علــى النحــو 

احملــدد يف املــادة 1 مــن هــذه االتفاقيــة«.
جميــع  حقــوق  لحمايــة  الدوليــة  االتفاقيــة 

أســرهم: وأفــراد  المهاجريــن  العمــال 
-املادة 11:

1. »ال يّعــرض العامــل املهاجــر أو أي فــرد مــن 
أســرته لالســرقاق أو االســتعباد.

2. ال يلــزم العامــل املهاجــر أو أي فــرد مــن أســرته 
بالعمل ســخرة أو قســرا.«

املادة 17:
أســرهم  وأفــراد  املهاجــرون  العمــال  يعامــل   .1
الذيــن حيرمــون مــن حريتهــم معاملــة إنســانية 
لإلنســان  املتأصلــة  الكرامــة  احــرام  مــع 

الثقافيــة. وهويتهــم 

22. على سبيل املثال، اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 19، و81، و95، و110، و121، و129، و131، و155، و167، و172، و181، و184، و189، و200، و201.

االســتغالل.
ويشــمل االســتغالل مجيــع أشــكال االســتغالل 
الغــر  دعــارة  اســتغالل  ســيما  ال  اجلنســي، 
واالســتغالل عــن طريــق املــواد اإلباحيــة مبــا يف 
املعلومــايت.  والتواصــل  االتصــال  وســائل  ذلــك 
العمــل  طريــق  عــن  االســتغالل  أيضــا  ويشــمل 
القسري أو السخرة أو التسول أو االسرقاق أو 
املمارســات الشــبيهة بالــرق أو نــزع األعضــاء أو 
نــزع االنســجة البشــرية أو بيعهــا، أو االســتغالل 
الطبيــة  واألحبــاث  التجــارب  إجــراء  عــن طريــق 
للقيــام  شــخص  اســتغالل  أو  األحيــاء،  علــى 

النزاعــات املســلحة. بأعمــال إجراميــة أو يف 
ال يتحقــق هــذا االســتغالل إال إذا ترتــب عنــه 
ســلب إرادة الشــخص وحرمانــه مــن حريــة تغيــر 
وضعــه وإهــدار كرامتــه اإلنســانية، بــأي وســيلة 
كانــت ولــو تلقــى مقابــال أو أجــرا عــن ذلــك.

ويقصــد بالســخرة يف مفهــوم هــذا القانــون مجيــع 
األعمــال أو اخلدمــات الــي تفــرض قســرا علــى 
أي شــخص حتت التهديد، والي ال يكون هذا 
الشــخص قــد تطــوع ألدائهــا مبحــض اختيــاره. 
وال يدخل يف مفهوم السخرة األعمال املفروضة 
ألداء خدمــة عســكرية إلزاميــة، أو نتيجــة إدانــة 
قضائيــة، أو أي عمــل أو خدمــة أخــرى تفــرض 

يف حالــة الطــوارئ.«
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لكنهــا قــد تتخــذ أيضــاً شــكل فقــدان حلقــوق أو 
للتهديــد  ميكــن  ذلــك،  عــن  فضــاًل  امتيــازات. 
بعقوبــة أن يتخــذ أشــكااًل خمتلفــة. وميكــن القــول 
إن أشــد األشــكال تطرفــاً ال تنطــوي فقــط علــى 
هتديــدات  علــى  بــل  جســدية،  قيــود  أو  عنــف 
باملــوت إزاء الضحايــا أو األقــارب. كمــا ميكــن أن 
تتمثــل يف أشــكال هتديــد أقــل ظهــوراً تكــون يف 
بعــض األحيــان ذات طبيعــة نفســية. وقــد مشلــت 
الدوليــة  العمــل  منظمــة  درســتها  الــي  احلــاالت 
اهلجــرة  ســلطات  أو  الشــرطة  بإبــالغ  هتديــدات 
عــن الضحايــا عندمــا يكــون وضــع اســتخدامهم 
غر قانوين أو الوشاية لدى مسي القرية يف حالة 
الفتيــات اللــوايت أجــرن علــى ممارســة الدعــارة يف 
مــدٍن نائيــٍة. وقــد تكــون عقوبــات أخــرى ذات 
طبيعــة ماليــة، مبــا يف ذلــك العقوبــات االقتصاديــة 
املرتبطــة بالديــون أو بعــدم دفــع األجــور أو فقــدان 
رفــض  إذا  بالفصــل  بتهديــدات  املرافــق  األجــور 
العمــال القيــام بســاعات عمــل إضافيــة تتعــدى 
نطــاق عقدهــم أو نطــاق القانــون الوطــي . ويف 
مــن  العمــل  أصحــاب  يطلــب  األحيــان،  بعــض 
وقــد  اهلويــة  بطاقــات  تســليمهم  أيضــاً  العمــال 
يلجــؤون إىل التهديــد مبصــادرة هــذه الوثائــق بغيــة 

فــرض عمــل جــري عنــوة.
تطرقــت  فقــد  االختيــار،  حبريــة  يتعلــق  وفيمــا 
األجهزة اإلشرافية ملنظمة العمل الدولية إىل عدة 
جوانــب منهــا: شــكل وفحــوى مســألة القبــول، 
و دور القيــود اخلارجيــة أو اإلكــراه غــر املباشــر؛ 
وإمكانيــة الرجــوع يف القبــول املمنــوح حبريــة. وهنــا 
أشــكال  عــدة  هنــاك  يكــون  أن  ميكــن  أيضــاً، 
غامضــة لإلكــراه. ويدخــل العديــد مــن الضحايــا 
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يف أوضــاع العمــل اجلــري يف البدايــة مبوافقتهــم، 
ال  اخلــداع،  أو  االحتيــال  عــر  ذلــك  وإن كان 
ألمــر إالّ ليكتشــفوا الحقــاً أهنــم ليســوا أحــراراً يف 
االنســحاب مــن عملهــم. ويتعــذر عليهــم بالتــايل 
ترك عملهم بســبب اإلكراه القانوين أو اجلســدي 
أو النفســي. وقــد تعتــر املوافقــة األوىل غــر ذات 
التحايــل واخلــداع للحصــول  اســتخدم  إذا  صلــة 

عليهــا.
- العمل الجبري والرق:

كأحــد  الــرق  الدوليــة  العمــل  منظمــة  تعــرف 
علــى  ينطــوي  وهــو  اجلــري.  العمــل  أشــكال 
سيطرة مطلقة لشخٍص ما على شخص آخر أو  
علــى جمموعــة مــن األشــخاص مــن قبــل جمموعــٍة 
اجتماعيٍة أخرى. وقد مت تعريف الرق يف الصك 
الــدويل األول املتعلــق هبــذا املوضــوع عــام 1926 
، بأنــه حالــة أو وضــع أي شــخٍص متــارس عليــه 
الســلطات املتعلقــة حبــق امللكيــة، كلهــا أو بعضهــا 
)املادة 1(. وأي شخص يف حالة الرق سيفرض 
عليــه العمــل بالطبــع، ولكــن هــذا ليــس الســمة 
الوحيــدة الــي تّعــرف هــذه العالقــة. ومبوجــب هــذا 
الصــك األول الــذي أعتمــد يف وقــت كان العمــل 
مــن  واســع  نطــاق  علــى  عنــوة  يفــرض  اجلــري 
قبــل ســلطات االســتعمار، طلــب مــن األطــراف 
املتعاقــدة »اختــاذ مجيــع التدابــر الضروريــة للحــؤول 
دون حتول العمل القســري أو  عمل الســخرة إىل 
ظــروٍف متاثــل ظــروف الــرق« )املــادة5(.  وبعــد 
أربــع ســنوات، اعتمــدت اتفاقيــة منظمــة العمــل 
اجلــري  العمــل  حظــرت  الــي  رقــم29،  الدوليــة 
بوجــه عــام مبــا يف ذلــك الــرق علــى وجــه املثــال 

ال احلصــر.
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4.العمال 
المهاجرين 
والالجئين

ــة الحرية العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصادي
واالجتماعيــة والثقافيــة:

التعليق العام رقم 18 »احلق يف العمل«:
يف  مكفــول  هــو  العمــل، كمــا  يف  احلــق  ويؤكــد 
االقتصاديــة  باحلقــوق  اخلــاص  الــدويل  العهــد 
األطــراف  الــدول  التــزام  والثقافيــة،  واالجتماعيــة 
بضمــان حــق األفــراد يف اختيــار أو قبــول العمــل 
حبريــة، مبــا يشــمل حقهــم يف أالَّ حيرمــوا مــن العمــل 
احــرام  أن  علــى  التعريــف  هــذا  ويشــدد  ظلمــاً. 
املــرء ومراعــاة كرامتــه يتجليــان مــن خــالل احلريــة 
الــي يتمتــع هبــا يف اختيــار العمــل، وهــو يركــز يف 
الوقــت نفســه علــى أمهيــة العمــل لتحقيــق النمــو 
االجتماعــي  االندمــاج  عــن  فضــاًل  الشــخصي 
العمــل  منظمــة  اتفاقيــة  وتنــص  واالقتصــادي. 
سياســة  بشــأن   )1964(122 رقــم  الدوليــة 
العمالــة علــى »العمالــة الكاملــة املنتجــة املختــارة 
مــن  األطــراف  للــدول  مــا  بــن  وتربــط  حبريــة«، 
العمالــة  املؤاتيــة لتحقيــق  الشــروط  واجــب إجيــاد 
الكاملة وما هلا من واجب ضمان زوال السخرة. 
بيــد أن التمتــع التــام حبــق اختيــار العمــل أو قبولــه 
حبريــة مــا زال أمــاًل بعيــد املنــال بالنســبة إىل ماليــن 
النــاس يف مجيــع أرجــاء العــامل. وتعــرف اللجنــة 
بوجــود عقبــات هيكليــة وعقبــات أخــرى نامجــة 
عــن عوامــل دوليــة ال تتحكــم هبــا الــدول وتعــوق 
إمكانيــة التمتــع مبــا ورد يف املــادة 6 متتعــاً كامــاًل 

يف الكثــر مــن الــدول األطــراف.
التمتــع  احلــق يف  العــام رقــم 23 بشــأن  التعليــق 

للعمــل: ومرضيــة  عادلــة  بشــروط 
- مــن العناصــر اهلامــة حلقــوق العمــال املنصــوص 

ــة  العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصادي
واالجتماعيــة والثقافيــة:

المادة 6:
»تعــرف الــدول األطــراف يف هــذا العهــد باحلــق 
يف العمــل، الــذي يشــمل مــا لــكل شــخص مــن 
حــق يف أن تتــاح لــه إمكانيــة كســب رزقــه بعمــل 
خيتاره أو يقبله حبرية، وتقوم باختاذ تدابر مناسبة 

لصــون هــذا احلــق«.
العمــل  منظمــة  اتفاقيــة   :11 رقــم  االتفاقيــة 
)الزراعــة(،  التجمــع  حــق  بشــأن  الدوليــة 

:1921
المادة 1:

»تتعهد كل دولة عضو يف منظمة العمل الدولية 
تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة بــأن تكفــل لــكل مــن 
يشــتغلون بالزراعــة نفــس حقــوق التجمــع واالحتــاد 

املكفولــة لعمــال الصناعة«.
االتفاقيــة رقــم 105: اتفاقيــة منظمــة العمــل 
الدوليــة بشــأن إلغــاء العمــل الجبري، 1957:

املــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو يف منظمــة 
العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة حبظــر 
أي شــكل مــن أشــكال العمــل اجلــري أو العمــل 

القســري وبعــدم اللجــوء إليــه.
أو  السياســي  التوجيــه  أو  لإلكــراه  أ ( كوســيلة 
كعقــاب علــى اعتنــاق آراء سياســية أو آراء 
أو  السياســي  النظــام  مــع  مذهبيــا  تتعــارض 
االقتصــادي أو االجتماعــي القائــم أو علــى 

اآلراء؛ هبــذه  التصريــح 
أو  العاملــة  األيــدي  حلشــد  كأســلوب  ب ( 

مدونة الشغل:
المادة 9:

املتعلقــة  واحلقــوق  باحلريــات  مــس  مينــع كل 
باملمارســة النقابيــة داخــل املقاولــة وفــق القوانــن 
مينــع كل  العمــل كمــا  هبــا  اجلــاري  واألنظمــة 
مــس حبريــة العمــل بالنســبة للمشــغل ولألجــراء 

للمقاولــة. املنتمــن 
المادة 345:

»حيــدد األجــر حبريــة، باتفــاق الطرفــن مباشــرة، 
أو مبقتضــى اتفاقيــة شــغل مجاعيــة، مــع مراعــاة 
األحكام القانونية املتعلقة باحلد األدىن القانوين 

لألجــر«.
المادة 478:

»مينــع أيضــا علــى وكاالت التشــغيل اخلصوصيــة 
التمييــز مــن منطلــق االنتقــاء الرامــي إىل احلرمــان 

مــن احلريــة النقابيــة أو املفاوضــة اجلماعيــة«.
- المادة 10:

» مينــع تســخر األجــراء ألداء الشــغل قهــرا أو 
جــرا«.

مــن  املــادة 478   - املالحــظ إذن مالءمــة 
اتفاقيــة  مــن   2 للمــادة  الشــغل  مدونــة 
منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 98 بشــأن حــق 

اجلماعيــة. واملفاوضــة  التنظيــم 
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عليهــا يف العهــد، وهــي حريــة اختيــار العمــل 
واحلقــوق النقابيــة، وحريــة تكويــن اجلمعيــات 

واحلــق يف اإلضــراب.

االقتصاديــة؛ التنميــة  ألغــراض  الســتخدامها 
األيــدي  علــى  االنضبــاط  لفــرض  ج( كوســيلة 

العاملــة؛
د( كعقاب على املشاركة يف اضرابات؛

ه( كوســيلة للتمييــز العنصــري أو االجتماعــي أو 
الوطــي أو الديــي«.

املــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو يف منظمــة 
العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة باختــاذ 
والكامــل  الفــوري  االلغــاء  لكفالــة  فعالــة  تدابــر 
للعمــل اجلــري أو العمــل القســري علــى النحــو 

احملــدد يف املــادة 1 مــن هــذه االتفاقيــة«.
العمــل  منظمــة  اتفاقيــة   :98 رقــم  االتفاقيــة 
والمفاوضــة  التنظيــم  حــق  بشــأن  الدوليــة 

:1949 الجماعيــة، 
المادة 2:

»تتمتــع منظمــات العمــال ومنظمــات أصحــاب 
العمــل حبمايــة كافيــة مــن أي أعمــال تنطــوي علــى 
تدخــل مــن قبــل بعضهــا إزاء األخــرى فيمــا يتعلــق 
بتكوينهــا أو تســيرها أو إدارهتــا، ســواء بصــورة 

مباشــرة أو مــن خــالل وكالئهــا أو أعضاءهــا«.
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4.العمال 
المهاجرين 
والالجئين

الحق في 
المساواة

جميــع  حقــوق  لحمايــة  الدوليــة  االتفاقيــة 
أســرهم: وأفــراد  المهاجريــن  العمــال 

التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:
* التعليق العام رقم 1 بشأن العمال املنزلين:

ومــع  الطفــل  حقــوق  اتفاقيــة  مــع  متاشــيا   -
الصكــوك ذات الصلــة ملنظمــة العمــل الدوليــة، 
ينبغــي أن تكفــل الــدول عــدم قيــام األطفــال 
املهاجريــن بــأي نــوع مــن أنــواع العمــل املنــزيل 
ضــار  أو  خطــر  تأثــر  لــه  يكــون  أن  يرجــح 
علــى صحتهــم أو منوهــم البــدين أو العقلــي أو 
الروحــي أو النفســي أو االجتماعــي. وينبغــي 
أن متتنــع الــدول عــن اعتمــاد سياســات ترمــي 
إىل اســتخدام األطفــال املهاجريــن يف العمــل 

املنــزيل.
- وينبغــي أن تكفــل دول العمــل وصــول مجيــع 
رفــع  آليــات  إىل  املهاجريــن  املنزليــن  العمــال 
حقوقهــم  بانتهــاكات  املتعلقــة  الشــكاوى 
)الفقرة 1 من املادة 18 واملادة 83(. وينبغي 
أن تكفــل الــدول األطــراف التحقيــق يف هــذه 
الشــكاوى علــى النحــو املناســب ويف غضــون 
فــرة زمنيــة معقولــة وتوقيــع العقوبــات املناســبة 
علــى املنتهكــن. وتيســرا للوصــول إىل آليــات 
اجلــر، ميكــن أن تقــوم الــدول األطــراف مثــاًل 
بتعيــن أمــن مظــامل معــي بالعمــال املنزليــن. 
أيضــاً  األطــراف  الــدول  تكفــل  أن  وينبغــي 
إمكانيــة حصــول العمــال املنزليــن املهاجريــن 
القانونيــن يف حــال  اجلــر واالنتصــاف  علــى 
العمــل  قبــل أصحــاب  مــن  انتهــاك حقوقهــم 
الذين يتمتعون باحلصانة الدبلوماســية مبوجب 

العمــل  منظمــة  19:اتفاقيــة  رقــم  االتفاقيــة 
المعاملــة  فــي  المســاواة  بشــأن  الدوليــة 
العمــل(، 1925: حــوادث  عــن  )التعويــض 
املــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو يف منظمــة 
العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة بــأن 
تعامــل مواطــي أي دولــة عضــو أخــرى صدقــت 
علــى هــذه االتفاقيــة، الذيــن يصابــون يف حــوادث 
نفــس  يعولوهنــم،  مــن  أو  أراضيهــا،  علــى  عمــل 
يتعلــق  فيمــا  مواطنيهــا  هبــا  تعامــل  الــي  املعاملــة 
هــذه  وتكفــل  العمــل.  حــوادث  عــن  بالتعويــض 
وملــن  األجانــب  للعمــال  املعاملــة  يف  املســاواة 
يعولوهنــم دون أي شــرط يتعلــق باإلقامــة. وفيمــا 
يتعلــق باملبالــغ الــي يكــون علــى الدولــة العضــو أو 
علــى مواطنيهــا دفعهــا خــارج أراضــي هــذه الدولــة 
يلــزم  الــي  التدابــر  تنظــم  املبــدأ،  هــذا  مبقتضــى 
اختاذهــا، عنــد االقتضــاء، برتيبــات خاصــة تعقــد 

بــن الــدول األعضــاء املعنيــة«.
العمــل  منظمــة  رقــم 111:اتفاقيــة  االتفاقيــة 
االســتخدام  )فــي  التمييــز  بشــأن  الدوليــة 

:1958 والمهنــة(، 
املــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو تســري عليهــا 
االتفاقيــة بصياغــة وتطبيــق سياســة وطنيــة  هــذه 
الفــرص واملســاواة يف  ترمــي إىل تشــجيع تكافــؤ 
هنــج  باتبــاع  واملهنــة،  االســتخدام  يف  املعاملــة 
بغيــة  الوطنيــة،  واملمارســات  الظــروف  تناســب 

اجملــال«. هــذا  متييــز يف  القضــاء علــى أي 
جميــع  حقــوق  لحمايــة  الدوليــة  االتفاقيــة 

أســرهم: وأفــراد  المهاجريــن  العمــال 
وفقــا  األطــراف،  الــدول  »تتعهــد   :7 املــادة 

مدونة الشغل:
- املــادة 9: »كمــا مينــع كل متييــز بــن األجــراء 
مــن حيــث الســاللة، أو اللــون، أو اجلنــس، 
أو اإلعاقــة، أو احلالــة الزوجيــة، أو العقيــدة، 
أو الــرأي السياســي، أو االنتمــاء النقــايب، أو 
االجتماعــي،  األصــل  أو  الوطــي،  األصــل 
مبــدأ  حتريــف  أو  خــرق  شــأنه  مــن  يكــون 
تكافــؤ الفــرص، أو عــدم املعاملــة باملثــل يف 
الســيما  مهنــة،  تعاطــي  أو  التشــغيل  جمــال 
الشــغل  وإدارة  باالســتخدام،  يتعلــق  فيمــا 
وتوزيعــه، والتكويــن املهــي، واألجــر، والرقيــة، 
االجتماعيــة،  االمتيــازات  مــن  واالســتفادة 

التأديبيــة، والفصــل مــن الشــغل. والتدابــر 
يرتب عن ذلك بصفة خاصة ما يلي:

1. حق املرأة يف إبرام عقد الشغل؛
2. منــع كل إجــراء متييــزي يقــوم علــى االنتمــاء، 

أو النشــاط النقــايب لألجــراء؛
3. حــق املــرأة، متزوجــة كانــت أو غــر متزوجــة، 
يف االنضمــام إىل نقابــة مهنيــة، واملشــاركة يف 

إدارهتــا وتســيرها«.
مــن  التاليــة  األمــور  تعــد  »ال   :36 املــادة   -
املــررات املقبولــة الختــاذ العقوبــات التأديبيــة 

الشــغل: مــن  للفصــل  أو 
املمثــل  أو ممارســة مهمــة  النقــايب  االنتمــاء   .1

النقــايب؛
2. املســامهة يف أنشــطة نقابيــة خــارج أوقــات 
برضــى  األوقــات،  تلــك  أثنــاء  أو  الشــغل، 
املشــغل أو عمــال مبقتضيــات اتفاقيــة الشــغل 

- املالحــظ هــو مالءمــة املــادة 9 مــن مدونــة 
املــادة 2 مــن اتفاقيــة منظمــة  الشــغل مــع 
التمييــز  111بشــأن  رقــم  الدوليــة  العمــل 

واملهنــة(. االســتخدام  )يف 
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اتفاقيــة فيينــا بشــأن العالقــات الدبلوماســية.
العمــال  مجيــع  وصــول  ضمــان  علــى  حرصــا   -
املنزليــن املهاجريــن الفعلــي إىل العدالــة وســبل 
االنتصــاف، تــرى اللجنــة أنــه ينبغــي أن يتــاح 
وغــر  احملاكــم  إىل  الوصــول  العمــال  هلــؤالء 
ذلــك مــن اآلليــات القضائيــة دون خــوف مــن 
الرحيــل، وأن يتســى هلــم احلصــول علــى مــأوى 
مــن  مؤقــت يلجــؤون إليــه عنــد احلاجــة فــراراً 
ظــروف عملهــم االســتغاللية. وتشــجع الــدول 
إجــراءات  اعتمــاد  يف  النظــر  علــى  األطــراف 
قانونية سريعة أو مقيدة زمنياً ملعاجلة شكاوى 
العمــال املنزليــن املهاجريــن. كمــا تشــجع علــى 
إبــرام اتفاقــات ثنائيــة تكفــل هبــا للمهاجريــن 
إىل  الوصــول  منشــئهم  بلــد  إىل  العائديــن 
العدالــة يف بلــد العمــل، مبــا يشــمل التظلــم مــن 
واالســتحقاقات  باألجــور  واملطالبــة  اإلســاءة 

غــر املدفوعــة.
العــام رقــم 2 بشــأن حقــوق العمــال  التعليــق   *
املهاجريــن الذيــن هــم يف وضــع غــر نظامــي وأفــراد 

أســرهم:
اعتمدهــا  الــي  الدوليــة  العمــل  معايــر  تطبــق   -
منظمــة  عقدتــه  الــذي  الــدويل  العمــل  مؤمتــر 
العمــل الدوليــة بشــأن العمــال املهاجريــن، مبــن 
فيهــم أولئــك الذيــن هــم يف وضــع غــر نظامــي، 
وتنطبــق  ذلــك.  خــالف  علــى  ينــص  مل  مــا 
املبــادئ واحلقــوق األساســية يف العمــل الــواردة 
الثمــان  الدوليــة  العمــل  اتفاقيــات منظمــة  يف 
العمــال املهاجريــن،  األساســية23 علــى مجيــع 

اإلنســان،  حبقــوق  املتعلقــة  الدوليــة  للصكــوك 
باحرام احلقوق املنصوص عليها يف هذه االتفاقية 
وتأمينهــا جلميــع العمــال املهاجريــن وأفــراد أســرهم 
املوجوديــن يف إقليمهــا أو اخلاضعــن لواليتهــا دون 
متييــز مــن أي نــوع، مثــل التمييــز بســبب اجلنــس، 
الديــن أو  أو  اللغــة،  أو  اللــون،  أو  العنصــر،  أو 
املعتقــد، أو الــرأي السياســي أو غــره، أو األصــل 
القومي، أو العرقي، أو االجتماعي، أو اجلنسية، 
أو العمر، أو الوضع االقتصادي، أو امللكية، أو 
احلالــة الزوجيــة، أو املولــد، أو أي حالــة أخــرى«.

23. التفاقيــات رقــم 29)1930( املتعلقــة بالعمــل اجلــري أو اإللزامــي؛ ورقــم 105)1957( بشــأن إلغــاء العمــل اجلــري؛ ورقــم 138)1973( بشــأن احلــد األدىن لســن االســتخدام؛ ورقــم 182)1999( بشــأن 
حظــر أســوأ أشــكال عمــل األطفــال واإلجــراءات الفوريــة للقضــاء عليهــا؛ ورقــم 87)1948( بشــأن احلريــة النقابيــة ومحايــة حــق التنظيــم؛ ورقــم 98)1949( بشــأن تطبيــق مبــادئ حــق التنظيــم واملفاوضــة اجلماعيــة؛ 

ورقــم 100)1951( بشــأن املســاواة يف األجــور، ورقــم 111)1958( بشــأن التمييــز )يف االســتخدام واملهنــة(.

اجلماعيــة أو النظــام الداخلــي؛
منــدوب  مهمــة  ملمارســة  الرشــيح  طلــب   .3
أو  املهمــة،  هــذه  ممارســة  أو  األجــراء، 

ســابقا؛ ممارســتها 
4. تقدمي شــكوى ضد املشــغل، أو املشــاركة يف 
دعــاوى ضــده، يف نطــاق تطبيــق مقتضيــات 

هــذا القانــون؛
احلالــة  أو  اجلنــس،  أو  اللــون،  أو  العــرق،   .5
أو  العائليــة،  املســؤوليات  أو  الزوجيــة، 
األصــل  أو  السياســي،  الــرأي  أو  العقيــدة، 

االجتماعــي؛ األصــل  أو  الوطــي، 
6. اإلعاقــة، إذا مل يكــن مــن شــأهنا أن حتــول 
يناســبه  لشــغل  املعــاق  األجــر  أداء  دون 

املقاولــة«. داخــل 
- املــادة 478: »مينــع علــى وكاالت التشــغيل 
أســاس  علــى  يقــوم  متييــز  اخلصوصيــة كل 
الديــن،  أو  اجلنــس،  أو  اللــون،  أو  العــرق، 
الوطــي،  األصــل  أو  السياســي،  الــرأي  أو 
املــس  شــأنه  مــن  االجتماعــي،  األصــل  أو 
ميــدان  يف  واملعاملــة  الفــرص  تكافــؤ  مببــدأ 

لتشــغيل«. ا
-املــادة 517: »جيــب أن يكــون عقــد الشــغل 
اخلــاص باألجانــب، مطابقــا للنمــوذج الــذي 
حتــدده الســلطة احلكوميــة املكلفــة بالشــغل«.

القانون الجنائي:
- الفصــل 1-431: »تكــون متييــزا كل تفرقــة 
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بغــض النظــر عــن جنســيتهم ووضــع هجرهتــم. 
ويتطلــب إعــالن منظمــة العمــل الدوليــة لعــام 
1998 بشــأن املبــادئ واحلقــوق األساســية يف 
العمــل ومتابعتــه مــن مجيــع الــدول األعضــاء يف 
منظمــة العمــل الدوليــة تعزيــز املبــادئ املتعلقــة 
باحلقــوق األساســية املنصــوص عليهــا يف هــذه 
مــن  عــدد  ويكتســي  وتنفيذهــا.  االتفاقيــات 
معايــر منظمــة العمــل الدوليــة ذات التطبيــق 
العــام واملعايــر الــي تتضمــن أحكامــاً حمــددة 
بشــأن العمــال املهاجريــن يف جمــاالت العمالــة 
وتفتيــش العمــل والضمــان االجتماعــي ومحايــة 
األجــور والســالمة والصحــة املهنيــة، وكذلــك 
والفنــادق   والبنــاء  الزراعــة  مثــل  قطاعــات  يف 
خاصــة  أمهيــة  املنــزيل،  والعمــل  واملطاعــم 
هــم  الذيــن  املهاجريــن  العمــال  إىل  بالنســبة 
تسرشــد  وأخــراً،  نظامــي24.  غــر  وضــع  يف 
الــدول أيضــاً، يف صياغــة القوانــن والسياســات 
العاملــة ومحايــة  اليــد  املتعلقــة هبجــرة  الوطنيــة 
العمــال املهاجريــن الذيــن هــم يف وضــع غــر 
الدوليــة  العمــل  منظمــة  باتفاقيــة  نظامــي، 
رقــم 97)1949( بشــأن العمــال املهاجريــن 
)مراجعــة(25، واالتفاقيــة رقــم 143)1975( 
املتعلقــة باهلجــرة يف أوضــاع اعتســافية وتعزيــز 
املهاجريــن  للعمــال  واملعاملــة  الفــرص  تكافــؤ 

تكميليــة(. )أحــكام 
املــادة 22 علــى منــح  - وتنــص الفقــرة 6 مــن 
الشخص املعي الذي صدر ضده قرار بالطرد 
فرصــة معقولــة قبــل الرحيــل أو بعــده لتســوية 

24. على سبيل املثال، اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 19، و81، و95، و110، و121، و129، و131، و155، و167، و172، و181، و184، و189، و200، و201.
25. ال تنطبــق االتفاقيــة رقــم 97، مــن حيــث املبــدأ، إال علــى العمــال املهاجريــن املقيمــن بشــكل قانــوين داخــل إقليــم دولــة مــا، إالّ أهنــا تتضمــن بعــض األحــكام الــي تتطلــب مــن الــدول األطــراف اختــاذ التدابــر الــي 

تــؤدي إىل احليلولــة دون وقــوع  العمــال املهاجريــن يف وضــع غــر نظامــي.

الطبيعيــن بســبب األصــل  بــن األشــخاص 
اللــون  أو  االجتماعــي  األصــل  أو  الوطــي 
احلالــة  أو  العائليــة  الوضعيــة  أو  اجلنــس  أو 
الصحيــة أو اإلعاقــة أو الــرأي السياســي أو 
االنتمــاء النقــايب أو بســبب االنتمــاء أو عــدم 
االنتمــاء احلقيقــي أو املفــرض لعــرق أو ألمــة 

أو لســاللة أو لديــن معــن«.
الفصــل 2-431: »يعاقــب علــى التمييــز كمــا 
مت تعريفــه يف الفصــل 1-431 أعــاله باحلبــس 
من شــهر إىل ســنتن وبالغرامة من ألف ومائتن 

إىل مخســن ألــف درهــم إذا متثــل فيمــا يلــي:
أداء  عــن  أو  منفعــة  تقــدمي  عــن  االمتنــاع   -

؛ مــة خد
نشــاط  ألي  العاديــة  املمارســة  عرقلــة   -

؛ ي د قتصــا ا
- رفــض تشــغيل شــخص أو معاقبتــه أو فصلــه 

مــن العمــل؛
- ربــط تقــدمي منفعــة أو أداء خدمــة أو عــرض 
عمل بشــرط مبي على أحد العناصر الواردة 

يف الفصــل 1-431 أعــاله«.
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مــن  وغرهــا  باألجــور  متعلقــة  مطالــب  أيــة 
املســتحقات الواجبــة األداء لــه، ولتســوية أيــة 
التزامــات معّلقــة يكــون عليــه أداؤهــا. ويعكــس 
هــذا احلكــم الفقــرة 1 مــن املــادة 9 مــن اتفاقيــة 
رقــم 143)1975(  الدوليــة  العمــل  منظمــة 
املتعلقــة باهلجــرة يف أوضــاع اعتســافية وتعزيــز 
املهاجريــن  للعمــال  واملعاملــة  الفــرص  تكافــؤ 
)أحــكام تكميليــة(. وجيــب أن تكــون فرصــة 
واالســتحقاقات  واألجــور  املطالبــات  تســوية 
العمــال  ويواجــه  عمليــاً.  فعالــة  األخــرى 
الكثــر مــن األحيــان مشــاكل  املهاجــرون يف 
يف متابعــة املطالبــات القانونيــة يف دولــة العمــل 
بعــد عودهتــم إىل دوهلــم األصليــة، مبــا يف ذلــك 
الصعوبــات  أو  الباهظــة  التقاضــي  تكاليــف 
الــي تعــرض ســبل توفــر األدلــة. ومــن مث، فإنــه 
ينبغــي للــدول األطــراف أن تتيــح، كلمــا كان 
ذلــك ممكنــاً، للعمــال املهاجريــن وأفــراد أســرهم 
فــرة معقولــة قبــل طردهــم للمطالبــة باألجــور 

واالســتحقاقات.
مــن   25 املــادة  مــن  1)ب(  الفقــرة  وتنــص   -
االتفاقيــة علــى أن القوانــن واللوائــح املتعلقــة 
باحلــد األدىن لســن االســتخدام تنطبــق أيضــاً 
يكــون  أال  وجيــب  املهاجريــن.  أطفــال  علــى 
احلــّد األدىن املذكــور أقــل مــن 15 عامــاً، وفقــاً 
للمــادة 2 مــن اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة 
األدىن  احلــد  بشــأن   )1973(138 رقــم 
أنــه،  ذلــك  االســتخدام. ويضــاف إىل  لســن 
وفقــاً للمــادة 11 مــن االتفاقيــة، تلتــزم الــدول 
العمــال  أطفــال  محايــة  بضمــان  األطــراف 
املهاجريــن مــن أي شــكل مــن أشــكال الــرق 
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أو الدعــارة أو العمــل الــذي ميكــن أن يعــرض 
وســلوكهم  وســالمتهم  تعليمهــم  للخطــر 
األخالقــي وصحتهــم، مثــل ســاعات العمــل 
الطويلــة. ويتعــن علــى الــدول األطــراف محايــة 
أطفــال العمــال املهاجريــن مــن العنــف وكفالــة 
املهنيــة. والصحــة  والرفيــه  التعليــم  حقوقهــم يف 

- وينبغــي للــدول األطــراف أيضــاً تعزيــز عمليــات 
الــي يعمــل فيهــا  التفتيــش يف أماكــن العمــل 
العمــال املهاجــرون عــادًة وإصــدار تعليمــات 
إلدارات تفتيــش العمــل بعــدم تبــادل البيانــات 
املتعلقة بوضع املهاجرين مع السلطات املعنية 
مبســائل اهلجــرة، حيــث إن واجبهــا األساســي 
القانونيــة  األحــكام  إنفــاذ  تأمــن  يف  يتمثــل 
املتعلقــة بظــروف العمــل ومحايــة العمــال أثنــاء 
للفقــرة 1)أ( مــن  أدائهــم هــذا العمــل، وفقــاً 
املــادة 3 مــن اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة 
رقــم 81)1947( بشــأن تفتيــش العمــل يف 

الصناعــة والتجــارة.
- كمــا أن حــق التنظيــم واملشــاركة يف املفاوضــة 
اجلماعيــة أساســي للعمــال املهاجريــن للتعبــر 
حقوقهــم،  عــن  والدفــاع  احتياجاهتــم  عــن 
وخاصــة مــن خــالل النقابــات. وتنــص املــادة 
العمــال  مــن االتفاقيــة علــى حــق مجيــع   26
املهاجريــن يف االنضمــام إىل نقابــات العمــال 
واجلمعيــات األخــرى الــي حتمــي مصاحلهــم. 
يف  احلــق  محايــة  علــى   26 املــادة  تنــص  وال 
تشــكيل النقابــات. ومــع ذلــك، فقــد يُنشــئ 
هــذا احلكــم، مقــروءاً باالقــران مــع الصكــوك 
الدوليــة األخــرى حلقــوق اإلنســان، التزامــات 
أوســع نطاقاً للدول األطراف يف االتفاقية ويف 



4. حقوق العمال املهاجرين والالجئني يف جمال الشغل4. حقوق العمال املهاجرين والالجئني يف جمال الشغل

الفئات 
املعنية 
باحلقوق

القيم 
التعليقات العامة للهيئات التعاقدية نصوص االتفاقيات الدوليةواملفاهيم

حتليل النصوص الوطنية من منظور نصوص التشريعات الوطنيةوتفسريات منظمة العمل الدولية
املعايري الدولية

توصيات ومالحظات بشأن 
إدماج االتفاقيات الدولية يف 

التطبيق القضائي

329 حقوق اإلنسان يف جمال الشغل وتطبيقاتها يف القضاء الوطني  حقوق اإلنسان يف جمال الشغل وتطبيقاتها يف القضاء الوطني  328

الصكــوك األخــرى ذات الصلــة. فعلــى ســبيل 
اتفاقيــة منظمــة  مــن  املــادة 2  املثــال، تنطبــق 
بشــأن   )1948(87 رقــم  الدوليــة  العمــل 
احلريــة النقابيــة ومحايــة حــق التنظيــم، والفقــرة 
1 مــن املــادة 22 مــن العهــد الــدويل اخلــاص 
باحلقــوق املدنيــة والسياســية، علــى حــد ســواء، 
علــى العمــال املهاجريــن الذيــن هــم يف وضــع 

غــر نظامــي.
- وتنــص الفقــرة 1 مــن املــادة 27 علــى أن حــق 
االجتماعــي  الضمــان  يف  املهاجريــن  العمــال 
خيضع للمعاهدات الثنائية واملتعددة األطراف 
املختصــة  للســلطات  وميكــن  فيهــا،  املنطبقــة 
يف دولــة املنشــأ ودولــة العمــل القيــام، يف أي 
لتحديــد  الالزمــة  الرتيبــات  بوضــع  وقــت، 
وعلــى  االســتحقاق.  هــذا  تطبيــق  وســائل 
النحــو املوصــى بــه يف اإلطــار متعــدد األطــراف 
ملنظمــة العمــل الدوليــة بشــأن هجــرة األيــدي 
العاملــة، ينبغــي للــدول األطــراف أن تنظــر يف 
إقليميــة أو متعــددة  ثنائيــة أو  اتفاقــات  إبــرام 
املهاجريــن  للعمــال  يتوفــر  لكــي  األطــراف 
غــر  املهاجريــن  للعمــال  النظاميــن، وكذلــك 
تغطيــة  احلــال،  مقتضــى  حســب  النظاميــن، 
ومزايــا يف جمــال الضمــان االجتماعــي فضــاًل 
مســتحقات  حتويــل  إمكانيــة  إتاحــة  عــن 

االجتماعــي. الضمــان 
اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 

ضــد المــرأة:
العامــالت  بشــأن   26 رقــم  العامــة  التوصيــة 

المهاجــرات:
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- جيـب علـى الـدول األطـراف أن تعتمـد أنظمـًة 
احتــــرام وكــــالء  نظـــَم رصـــٍد تكفــــل  وتـــصمم 
النــــساء  والتــــشغيل حلقــــوق مجيــــع  التوظيــــف 
املهاجــرات. وجيــب علــى الــدول األطــراف أن 
للتوظيــــف  تعريفـــا شــــامال  تـــشريعاهتا  تضّمــن 
فــــرض عقوبــــات  النظــــامي إىل جانــــب  غــــر 
قانونيــــة النتهــاك القانــون مــن قبــل الــوكالء.

تـــوفر  األطــراف كفالـــة  الــدول  علــى  جيــب   -
مــا  إذا  وســليمة  موحــدة  صـــحية  شـــهادات 
أصـــحاب  وإلـــزام  املقصــد  بلــدان  طلبتهــا 
علــى  الطـــي  بالتـــأمن  احملـــتملن  األعمـــال 
العامــالت املهـــاجرات. وجيـــب احتـــرام حقـــوق 
اإلنـــسان للعـــامالت املهـــاجرات عنـــد إجـــراء 
مجيــع الفحــوص املتعلقــة بفــروس نقــص املناعــة 
البشــرية/اإليدز وغرهـــا مـــن الفحـــوص الطبيـــة 
قبـــل املغـــادرة. وجيـــب أن يـــوىل انتبـــاه خـــاص 
لطوعيـــة إجرائهـــا ولتقـــدمي اخلـــدمات واألدويـــة 

معقولــة. بأســعار  أو  جمانـــا 
الـــي تقـــيم أو  الـــدول األطـــراف  - جيـــب علـــى 
تعمـــل فيهـــا املـــرأة املهـــاجرة أن تتخـــذ مجيـــع 
التمييـــز ضـــد  عــدم  لكفالــة  املناســبة  التدابــر 
العـــامالت املهـــاجرات ومتـــتعهن باملـــساواة يف 
احلقـــوق، مبــا يف ذلــك يف جمتمعاهتــن احملليــة. 
وتشــمل التدابــر الــي ميكــن املطالبـــة باختاذهـــا 

مــا يلــي:
جيـــب علـــى الـــدول األطـــراف إبطــال أوجــه 	 

احلظــر التــام والقيــود التمييزيــة علــى هجــرة 
املــرأة. وجيــب عليهــا أن تكفـــل أال تتـــضمن 
غـــر  متييـــزا  فيهـــا  التأشـــرات  مـــنح  نظـــم 
مباشـــر ضـــد املـــرأة بفـــرض قيـــود علـــى عمـــل 
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فئــات  بعــض  يف  املهاجــرات  العـــامالت 
الوظـــائف الـــي يغلـــب عليهـــا الرجـــال، أو 
باســـتبعاد بعـــض املهـــن الـــي هتيمــن عليهــا 

املــرأة مــن نظــم منــح التأشــرة.
جيــب علــى الــدول األطـراف كفالـة أن تـوفر 	 

القـــوانن الدســـتورية واملدنيـــة، فـــضال عـــن 
قـوانن العمـل، للعـامالت املهـاجرات نفـس 
احلقـــوق واحلمايـــة املكفولـــة جلميـع العـاملن 
يف البلـــد، مبـــا يف ذلـــك احلـــق يف التنظــــيم 
جيــــب  حبريــــة. كمــــا  اجلمعيــــات  وتكــــوين 
عليهــــا أن تكفــــل صــــحة عقــــود العــــامالت 
وأن  القانونيــة.  الناحيــة  مــن  املهاجــرات 
تكفــل الــدول بصفــة خاصــة محايـــَة املهـــن 
ــا العامــالت املهاجــرات،  الـــي تغلـــب عليهـ
كالعمــل املنــزيل وبعـــض أشـــكال الرفيـــه، 
وذلـــك مبوجـــب قـــوانن العمـــل، مبـــا فيهـــا 
أنظمـــة األجـــور ونظـــام األجـــر بالـــساعة، 
وقـوانن الـصحة والـسالمة، وأنظمـة العطـل 
واإلجــــازات. وجيــــب أن تتــــضمن القــــوانن 
العمــــل  أمــــاكن  أوضــــاع  ملراقبــــة  آليــــات 

املهاجــرات. للعــــامالت 
األبعــاد 	  بشــأن   32 رقــم  العامــة  التوصيــة 

يتعلــق  فيمــا  باملــرأة  املرتبطــة  اجلنســانية 
مبركــز الالجــئ واللجــوء واجلنســية وانعــدام 

جلنســية: ا
- يقع على عاتق الدولة املســتقبلة مســؤولية جتاه 
النساء املمنوحات مركز اللجوء مبساعدهتن يف 
عــدة أمــور منهــا إجيــاد مــكان مالئــم لإلقامــة، 

واحلصــول علــى التدريــب وفــرص العمــل.
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4.العمال 
المهاجرين 
والالجئين

ــة العدل العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصادي
واالجتماعيــة والثقافيــة:

التعليق العام رقم 9: التطبيق احمللي للعهد:
- ينبغــي أالّ يفســر احلــق يف االنتصــاف الفعــال 
دائمــاً علــى أنــه يقتصــر علــى ســبل االنتصــاف 
القضائيــة. فكثــراً مــا تكــون ســبل االنتصــاف 
اإلداريــة كافيــة حبــد ذاهتــا، ومــن املشــروع أن 
يتوقع من يعيش داخل نطاق الوالية القضائية 
لدولــة طــرف، اســتناداً إىل مبــدأ حســن النيــة، 
أن تأخــذ كافــة الســلطات اإلداريــة يف االعتبــار 
مقتضيــات العهــد لــدى اختــاذ قراراهتــا. وينبغــي 
االنتصــاف  ســبل  مــن  ســبيل  يكــون كل  أن 
اإلداريــة هــذه متيســراً ومعقــول التكلفــة ومتوفــراً 
أنــه كثــراً  وفعــااًل. كمــا  املناســب  الوقــت  يف 
الطعــن  يف  املطلــق  باحلــق  التمتــع  يكــون  مــا 
قضائيــا يف اإلجــراءات اإلداريــة مــن هــذا النــوع 
أمــراً مناســبا يف هــذا املضمــار. وباملثــل، هنــاك 
املتعلقــة  تلــك  قبيــل  مــن  االلتزامــات  بعــض 
بــأي  تقتصــر  ال  )ولكنهــا،  التمييــز،  بعــدم 
النــص  حيــث  عليهــا(  األحــوال  مــن  حــال 
االنتصــاف  ســبل  أشــكال  مــن  شــكل  علــى 
يبــدو  فيمــا  ضــروري  خيصهــا  فيمــا  القضائيــة 
لالمتثــال ملقتضيــات العهــد. وبعبــارة أخــرى، 
يعتــر االنتصــاف أمــام القضــاء ضروريــاً كلمــا 
اســتحال إعمــال حــق مــن احلقــوق املشــمولة 
بالعهــد إعمــااًل كامــاًل دون أن تقــوم الســلطة 

القضائيــة بــدور مــا يف ذلــك.
أهلية التقاضي:

- يعتــر مــن البديهــي عــادة أن الســبل القضائيــة 

جميــع  حقــوق  لحمايــة  الدوليــة  االتفاقيــة 
أســرهم: وأفــراد  المهاجريــن  العمــال 

المادة 18:
- »للعمــال املهاجريــن وأفــراد أســرهم احلــق يف 
املســاواة مــع رعايــا الدولــة املعنيــة أمــام احملاكــم 
جنائيــة  هتمــة  أيــة  إثبــات  وعنــد  بأنواعهــا. 
والتزاماهتــم يف  حتديــد حقوقهــم  أو  ضدهــم، 
مســاع  حقهــم  مــن  يكــون  قضائيــة،  دعــوى 
حمكمــة  أمــام  وعلنيــة  عادلــة  بطريقــة  أقواهلــم 
خمتصــة ومســتقلة ونزيهــة تعقــد وفقــا للقانــون«.
البروتوكــول االختيــارى الملحــق بالعهــد الدولى 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص 

والثقافيــة:
المادة 2:

نيابــة  أو  قبــل  مــن  البالغــات  تقــّدم  أن  »جيــوز 
يدخلــون  االفــراد  مــن  مجاعــات  أو  أفــراد  عــن 
ضمــن واليــة دولــة طــرف ويّدعــون أهنــم ضحايــا 
النتهــاك مــن جانــب تلــك الدولــة الطــرف ألي 
مــن احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة 
احملــددة. وحيثمــا يقــدم بــالغ نيابــة عــن أفــراد أو 
إذا  ذلــك مبوافقتهــم إال  أفــراد، يكــون  مجاعــات 
اســتطاع صاحــب البــالغ أن يــرر تصرفــه نيابــة 

املوافقــة«. تلــك  عنهــم دون احلصــول علــى 
المادة 3:

1. التنظــر اللجنــة ىف أى بــالغ مــامل تكــن قــد 
االنتصــاف  ســبل  مجيــع  أن  مــن  تأكــدت 
تســري  . وال  اســتنفذت  قــد  املتاحــة  حملليــة 
ســبل  تطبيــق  أســتغرق  اذا  القاعــدة  هــذه 

مدونة الشغل:
المادة 40:

الصلــح  بواســطة  اتفــاق  أي  تعــذر  حالــة  »يف 
أمــام  دعــوى  رفــع  لألجــر  حيــق  التمهيــدي، 
احملكمــة املختصــة، الــي هلــا أن حتكــم، يف حالــة 
بإرجــاع  إمــا  تعســفيا،  األجــر  فصــل  ثبــوت 
تعويــض  علــى  حصولــه  أو  شــغله  إىل  األجــر 
عــن الضــرر حيــدد مبلغــه علــى أســاس أجــر شــهر 
ونصــف عــن كل ســنة عمــل أو جــزء مــن الســنة 

يتعــدى ســقف 36 شــهرا«. علــى أن ال 
المادة 404:

املدنيــة،  باألهليــة  املهنيــة،  النقابــات  »تتمتــع 
متــارس،  أن  هلــا  وميكــن  التقاضــي.  يف  وباحلــق 
ضمــن الشــروط واإلجــراءات املنصــوص عليهــا 
قانونــا، مجيــع احلقــوق الــي يتمتــع هبــا املطالــب 
باحلــق املــدين لــدى احملاكــم، يف كل مــا لــه عالقــة 
باألعمال الي تلحق ضررا مباشرا أو غر مباشر 
باملصاحل الفردية أو اجلماعية لألشــخاص الذين 
تعمــل علــى تأطرهــم، أو باملصلحــة اجلماعيــة 

للمهنــة، أو للحرفــة الــي تتــوىل متثيلهــا«.

- املالحظ إذن مالءمة املادة 40 من مدونة 
الدوليــة  االتفاقيــة  للمــادة 18مــن  الشــغل 
وأفــراد  املهاجريــن  العمــال  حلمايــة حقــوق 

أســرهم.
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للتظلــم مــن االنتهــاكات ضروريــة فيمــا خيــص 
احلقــوق املدنيــة والسياســية. ويفــرض عكــس 
فيمــا  لألســف،  األحيــان،  معظــم  يف  ذلــك 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  احلقــوق  خيــص 
طبيعــة  تُــرّره  ال  التناقــض  وهــذا  والثقافيــة. 
احلقــوق وال أحــكام العهــد ذات الصلــة. وقــد 
ســبق للجنــة أن أوضحــت أهنــا تعتــر الكثــر 
مــن أحــكام العهــد واجبــة التنفيــذ فــورا. وهكــذا 
فقد ســاقت يف التعليق العام رقم 3)1990( 
املــادة  مــن  )أ(  والفقــرة  املــادة 3،  هــو  مثــااًل 
 ،10 املــادة  مــن   3 والفقــرة   ،8 واملــادة   ،7
والفقــرة 2)أ( مــن املــادة 13، والفقــرة 3 مــن 
املــادة 13، والفقــرة 4 مــن املــادة 13، والفقــرة 
3 مــن املــادة 15. ومــن األمهيــة مبــكان هنــا 
التمييــز بــن أهليــة التقاضــي )أي املســائل الــي 
مــن املناســب أن تبــت فيهــا احملاكــم( والقواعــد 
النافــذة تلقائيــاً )الــي ميكــن أن تنفذهــا احملاكــم 
دون الدخــول يف املزيــد مــن التفاصيــل(. ولئــن 
لــكل  العــام  النهــج  مراعــاة  الــالزم  مــن  كان 
نظام قانوين، فإنه ال يوجد يف العهد أي حق 
ال ميكــن اعتبــاره، يف األغلبيــة العظمــى للنظــم، 
حقــاً ينطــوي علــى األقــل علــى بعــض األبعــاد 
احملاكــم.  فيهــا  تنظــر  أن  ميكــن  الــي  اهلامــة 
املســائل  يف  البــت  أمــر  تــرك  أحيانــا  ويقــرح 
السياســية  للســلطات  املــوارد  بتوزيــع  املتعلقــة 
احــرام  وينبغــي  للمحاكــم.  تركــه  مــن  بــدال 
املختلفــة  الفــروع  مــن  فــرع  اختصاصــات كل 
للحكومة، إال أن من املناسب االعراف بأن 
بالفعــل يف جمموعــة  تشــارك  عــادة،  احملاكــم، 
آثــار  الــي ترتــب عليهــا  املســائل  مــن  كبــرة 
هامــة فيمــا خيــص املــوارد، واعتمــاد تصنيــف 

غــر  بدرجــة  أمــدا طويــال  هــذه  االنتصــاف 
معقولــة.
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واالجتماعيــة  االقتصاديــة  للحقــوق  صــارم 
والثقافيــة يضعهــا، حبكــم تعريفهــا، خــارج دائــرة 
تعســفياً  بالتــايل  ســيكون  احملاكــم  اختصــاص 
جمموعــي  قابليــة  عــدم  مبــدأ  مــع  ومتعارضــاً 
ومــن  وترابطهمــا.  للتجزئــة  اإلنســان  حقــوق 
شــأن ذلــك أن حيــد بصــورة كبــرة كذلــك مــن 
أضعــف  حقــوق  محايــة  علــى  احملاكــم  قــدرة 

الفئــات وأكثرهــا حرمانــا يف اجملتمــع أيضــاً.
فــي  الحــق  حــول   18 رقــم  العــام  التعليــق 

لعمــل: ا
مــن  جمموعــة  أو  فــرد  لــكل  تتــاح  أن  جيــب   -
ضحايــا انتهــاكات احلــق يف العمــل إمكانيــة 
ســبل  إىل  الوطــي  الصعيــد  علــى  اللجــوء 
قضائيــة  غــر  أو  قضائيــة  فعالــة  انتصــاف 
الــي  الدوليــة  الصكــوك  وإدمــاج  مالئمــة. 
تعــرف باحلــق يف العمــل يف النظــام القانــوين 
احمللــي، أو االعــراف بســرياهنا املباشــر، يعــزز 
بشــكل  وفعاليتهــا  االنتصــاف  تدابــر  نطــاق 
علــى  األطــراف  الــدول  وتشــجَّع  ملمــوس، 
أن تفعــل ذلــك يف مجيــع األحــوال. وســتكون 
احملاكــم قــد خوِّلــت، نتيجــة ذلــك، البــت يف 
يف  للحــق  األساســي  املضمــون  انتهــاكات 
العمــل بالتمســك مباشــرة بااللتزامــات املتعهــد 

العهــد. مبوجــب  هبــا 
فــي  الحــق  حــول   19 رقــم  العــام  التعليــق 

االجتماعــي: الضمــان 
جمموعــة  أو  شــخص  تتوافــر ألي  أن  ينبغــي   -
الضمــان  يف  حقهــا  النتهــاك  تتعــرض 
ســبل  إىل  الوصـــول  إمكانيــة  االجتماعــي، 
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انتصــاف قضائيــة فّعالــة أو غرهــا مــن الســبل 
والــدويل؛  الوطــي  املســتوين  علــى  املناســبة 
وينبغــي أن مُينــح مجيــع ضحايــا انتهــاكات احلق 
تعويــض  يف  احلــق  االجتماعــي  الضمــان  يف 
التعويــض  أو  االســرداد  يتضمــن  مناســب، 
التكــرار.  عــدم  أو ضمــان  الرضيــة  أو  املــايل 
الوطنيــن،  املظــامل  ألمنــاء  الســماح  وينبغــي 
واملؤسســات  اإلنســان،  حقــوق  وجلــان 
احلــق.  هــذا  انتهــاكات  مبعاجلــة  املشــاهبة، 
للحصــول  القانونيــة  املســاعدة  توفــر  وينبغــي 
علــى ســبل االنتصــاف بأقصــى مــا تســمح بــه 

املتاحــة. املــوارد 
الــي  الدوليــة  الصكــوك  إدمــاج  شــأن  ومــن   -
يف  االجتماعــي  الضمــان  يف  باحلــق  تعــرف 
النظــام القانــوين احمللــي أن يعــزِّز إىل حــد كبــر 
ولذلــك  االنتصــاف،  تدابــر  وفعاليــة  نطــاق 
مــن شــأنه أن ميكــن  ينبغــي تشــجيعه. فهــذا 
احلــق يف  انتهــاكات  الفصــل يف  مــن  احملاكــم 
الضمــان االجتماعــي باالحتــكام املباشــر إىل 
االقتصاديــة  باحلقــوق  اخلــاص  الــدويل  العهــد 

والثقافيــة. واالجتماعيــة 
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4.العمال 
المهاجرين 
والالجئين

ــة الملكية العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصادي
واالجتماعيــة والثقافيــة:

التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:
التعليــق العــام رقــم 23  بشــأن احلــق يف التمتــع 

بشــروط عادلــة ومرضيــة للعمــل:
- يتمتــع مجيــع العمــال يف احلــق يف أجــر عــادل. 
ومفهــوم األجــر العــادل ليــس ثابتــا نظــرا ألنــه 
يعتمــد علــى جمموعــة مــن املعايــر املوضوعيــة 
العامــل،  كمســؤوليات  احلصريــة،  وغــر 
ألداء  الالزمــة  والتعليــم  الكفــاءة  ومســتوى 
العمــل، و تأثــر العمــل علــى صحــة وســالمة 
العامــل، والصعوبــات احملــددة املتصلــة بالعمــل 
والعائليــة  الشــخصية  احليــاة  علــى  وتأثرهــا 

للعامــل.
األجــور  مجيــع  العمــال  يتلقــى  أن  وينبغــي   -
عقــود  إهنــاء  علــى  قانونــا  املســتحقة  والفوائــد 
الشــغل أو يف حالــة إفــالس أو تصفيــة قضائيــة 

العمــل. صاحــب  مــن 
ســاعات  وحتديــد  الفــراغ،  وأوقــات  الراحــة   -
املدفوعــة  الدوريــة  اإلجــازات  العمــل وكذلــك 
مــن احلفــاظ علــى  العاملــن  األجــر، تســاعد 
املهنيــة  املســؤوليات  بــن  املناســب  التــوازن 
واألســرية والشــخصية وجتنــب التوتــر واحلــوادث 

واملــرض.

العمــل  منظمــة  :اتفاقيــة   14 رقــم  االتفاقيــة 
الدوليــة بشــأن الراحــة األســبوعية )الصناعــة(، 

:1921
المادة 2:

منشــأة  أي  يف  املشــتغلن  جممــوع  يتمتــع   -
صناعيــة، عامــة كانــت أو خاصــة، أو يف أي 
مــن فروعهــا، بفــرة راحــة أســبوعية ال تقــل عــن 

متعاقبــة. ســاعة  أربــع وعشــرين 
العمــل  منظمــة  اتفاقيــة   :26 رقــم  االتفاقيــة 
المســتويات  تحديــد  طرائــق  بشــأن  الدوليــة 

:1928 لألجــور،  الدنيــا 
المادة 1:

العمــل  منظمــة  دولــة عضــو يف  - »تتعهــد كل 
بــأن  االتفاقيــة  هــذه  علــى  تصــدق  الدوليــة 
تقيــم أو تعمــل علــى وجــود طرائــق لتحديــد 
املشــتغلن  العمــال  الدنيــا ألجــور  املســتويات 
ترتيبــات  توجــد أي  الــي ال  املهــن  بعــض  يف 
لتنظيــم االجــور فيهــا تنظيمــا فعــاال عــن طريــق 
اتفــاق مجاعــي أو غــره، وتكــون األجــور فيهــا 

عاديــة.« غــر  بصــورة  منخفضــة 

مدونة الشغل:
المادة 345:

»حيــدد األجــر حبريــة، باتفــاق الطرفــن مباشــرة، 
أو مبقتضــى اتفاقيــة شــغل مجاعيــة، مــع مراعــاة 
األحكام القانونية املتعلقة باحلد األدىن القانوين 

لألجــر«.
المادة 356:

القانــوين  األدىن  احلــد  يقــل  أن  ميكــن  »ال   -
وغــر  الفالحيــة  النشــاطات  يف  لألجــر، 
بنــص  حتــدد  الــي  املبالــغ  عــن  الفالحيــة، 
املهنيــة  املنظمــات  استشــارة  بعــد  تنظيمــي، 
لألجــراء  النقابيــة  واملنظمــات  للمشــغلن 

متثيــال«. األكثــر 
المادة 231:

»يســتحق كل أجــر، قضــى ســتة أشــهر متصلــة 
نفــس  لــدى  أو  املقاولــة  نفــس  الشــغل يف  مــن 
حتــدد  عنهــا،  مــؤدى  ســنوية  عطلــة  املشــغل، 
مدهتــا علــى النحــو أدنــاه، مــا مل يتضمــن عقــد 
الشــغل، أو اتفاقيــة الشــغل اجلماعيــة، أو النظــام 
الداخلــي، أو العــرف، مقتضيــات أكثــر فائــدة:

- يــوم ونصــف يــوم مــن أيــام الشــغل الفعلــي عــن 
كل شــهر من الشــغل؛

- يومــان مــن أيــام الشــغل الفعلــي عــن كل شــهر 
مــن الشــغل، فيمــا يتعلــق باألجــراء الذيــن ال 

يتجــاوز ســنهم الثامنــة عشــرة«.
المادة 232:

املــؤدى  الســنوية  العطلــة  مــدة  إىل  »يضــاف، 

- املالحظ إذن مالءمة املادة 40 من مدونة 
الدوليــة  االتفاقيــة  للمــادة 18مــن  الشــغل 
وأفــراد  املهاجريــن  العمــال  حلمايــة حقــوق 

أســرهم.
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عنها، يوم ونصف يوم من أيام الشغل الفعلي، 
عــن كل فــرة شــغل كاملــة، مدهتــا مخــس ســنوات 
متصلــة أو غــر متصلــة، علــى أال تــؤدي هــذه 
اإلضافــة إىل رفــع جممــوع مــدة العطلــة إىل أزيــد 

مــن ثالثــن يومــا مــن أيــام الشــغل الفعلــي«.
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4.العمال 
المهاجرين 
والالجئين

التضامن 
والتسامح

العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة 
واالجتماعيــة والثقافيــة:

التمتــع  احلــق يف  العــام رقــم 23 بشــأن  التعليــق 
للعمــل: ومرضيــة  عادلــة  بشــروط 

- مــن العناصــر اهلامــة للحــق يف العمــل املنصــوص 
عليهــا يف العهــد، وهــي حريــة اختيــار العمــل 
واحلقــوق النقابيــة، وحريــة تكويــن اجلمعيــات 

واحلــق يف اإلضــراب.
الضمــان  برامــج  تضــع  أن  للــدول  ميكــن   -
االجتماعــي القائمــة علــى اشــراكات العمــال، 
املهيــكل،  غــر  االقتصــاد  يف  العاملــن  مثــل 
لتوفــر املنافــع وكذلــك احلمايــة ضــد احلــوادث 

العمــل. أماكــن  يف  واألمــراض 

ــة  العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصادي
واالجتماعيــة والثقافيــة:

المادة 8 :
العهــد  هــذا  يف  األطــراف  الــدول  »تتعهــد   .1

يلــي:  مــا  بكفالــة 
النقابــات  تكويــن  يف  شــخص  كل  حــق  أ( 
إىل  االنضمــام  وىف  آخريــن  مــع  باالشــراك 
النقابــة الــي خيتارهــا، دومنــا قيــد ســوى قواعــد 
املنظمــة املعنيــة، علــى قصــد تعزيــز مصاحلــه 
االقتصاديــة واالجتماعيــة ومحايتهــا. وال جيــوز 
إخضــاع ممارســة هــذا احلــق أليــة قيــود غــر 
وتشــكل  القانــون  عليهــا  ينــص  الــي  تلــك 
دميقراطــي،  جمتمــع  يف  ضروريــة،  تدابــر 
العــام أو  النظــام  القومــي أو  لصيانــة األمــن 

وحرياهتــم، اآلخريــن  حقــوق  حلمايــة 
ب( حق النقابات يف إنشاء احتادات أو احتادات 
االحتــادات يف  هــذه  وحــق  قوميــة،  حالفيــة 
تكويــن منظمــات نقابيــة دوليــة أو االنضمــام 

إليهــا،
حبريــة،  نشــاطها  ممارســة  النقابــات يف  حــق  ج( 
عليهــا  ينــص  الــي  تلــك  غــر  قيــود  دومنــا 
القانــون وتشــكل تدابــر ضروريــة، يف جمتمــع 
دميقراطــي، لصيانــة األمــن القومــي أو النظــام 
اآلخريــن وحرياهتــم. أو حلمايــة حقــوق  العــام 
د( حــق اإلضــراب، شــريطة ممارســته وفقــا لقوانــن 

البلــد املعــى.
أفــراد  إخضــاع  دون  املــادة  هــذه  حتــول  ال   .2
أو  الشــرطة  رجــال  أو  املســلحة  القــوات 

مدونة الشغل:
المادة 9:

املتعلقــة  واحلقــوق  باحلريــات  مــس  »مينــع كل 
باملمارســة النقابيــة داخــل املقاولــة وفــق القوانــن 
مينــع كل  العمــل كمــا  هبــا  اجلــاري  واألنظمــة 
مــس حبريــة العمــل بالنســبة للمشــغل ولألجــراء 

للمقاولــة«. املنتمــن 
المادة 86:

بصفتــه  الباطــن  مــن  املقــاول  علــى  »جيــب 
مشــغال، التقيــد جبميــع أحــكام هــذا القانــون، 
املتعلقــة  والتنظيميــة  التشــريعية  وبالنصــوص 
الشــغل  وحــوادث  االجتماعــي،  بالضمــان 

املهنيــة.« واألمــراض 

- املالحــظ إذن مالءمــة املــادة 9 مــن مدونــة 
الــدويل  العهــد  مــن   8 للمــادة  الشــغل 
اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة 

والثقافيــة.
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قانونيــة  لقيــود  احلكوميــة  اإلدارات  موظفــي 
احلقــوق«. هلــذه  ممارســتهم  علــى 

املادة 9:
»تقــر الــدول األطــراف يف هــذا العهــد حبــق كل 
شــخص يف الضمــان االجتماعــي، مبــا يف ذلــك 

االجتماعيــة«. التأمينــات 
العمــل  منظمــة  اتفاقيــة  رقــم 11:    اتفاقيــة 
)الزراعــة(،  التجمــع  حــق  بشــأن  الدوليــة 

:1921
املادة 1:

»تتعهد كل دولة عضو يف منظمة العمل الدولية 
تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة بــأن تكفــل لــكل مــن 
يشــتغلون بالزراعــة نفــس حقــوق التجمــع واالحتــاد 

املكفولــة لعمــال الصناعة«.
العمــل  منظمــة  اتفاقيــة   :98 رقــم  االتفاقيــة 
والمفاوضــة  التنظيــم  حــق  بشــأن  الدوليــة 

:1949 الجماعيــة، 
املادة 2:

»تتمتــع منظمــات العمــال ومنظمــات أصحــاب 
العمــل حبمايــة كافيــة مــن أي أعمــال تنطــوي علــى 
تدخــل مــن قبــل بعضهــا إزاء األخــرى فيمــا يتعلــق 
بتكوينهــا أو تســيرها أو إدارهتــا، ســواء بصــورة 

مباشــرة أو مــن خــالل وكالئهــا أو أعضاءهــا.«
االتفاقيــة رقــم 18:   اتفاقيــة منظمــة العمــل 
الدوليــة بشــأن األمــراض المهنيــة، 1925:

املــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو يف منظمــة 
العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة بــأن 
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تكفــل دفــع تعويضــات للعمــال الذيــن يصيبهــم 
ملــن كانــوا  أو  مهنيــة،  أمــراض  بســبب  العجــز 
العمــال بســبب  يعولوهنــم يف حالــة وفــاة هــؤالء 
الــي  العامــة  للمبــادئ  وفقــا  األمــراض،  هــذه 
يضعهــا تشــريعها الوطــي للتعويــض عــن حــوادث 

العمــل«.
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4.العمال 
المهاجرين 
والالجئين

العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة األمن والسلم
واالجتماعيــة والثقافيــة:

التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:
التعليــق العــام رقــم 23  بشــأن احلــق يف التمتــع 

بشــروط عادلــة ومرضيــة للعمــل:
هــو  املهنيــة  واألمــراض  احلــوادث  منــع  إن   -
اجلانــب األساســي مــن احلــق املتعلقــة بشــروط 
عادلــة ومرضيــة للعمــل ومــن احلقــوق الوثيقــة 
باحلقــوق  اخلــاص  الــدويل  العهــد  يف  الــواردة 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، وال ســيما 
مــن  ممكــن  مســتوى  بأعلــى  التمتــع  احلــق يف 
للــدول  وينبغــي  والعقليــة.  البدنيــة  الصحــة 
للوقايــة  وطنيــة  سياســة  تعتمــد  أن  األطــراف 
املرتبطــة  الصحيــة  واإلصابــات  احلــوادث  مــن 
بيئــة  يف  املخاطــر  تقليــل  طريــق  عــن  بالعمــل 
العمــل، وضمــان مشــاركة واســعة يف صياغتهــا 
العمــال  ســيما  وال  ومراجعتهــا،  وتنفيذهــا 
هلــم. املمثلــة  واملنظمــات  العمــل  وأصحــاب 

- وينبغي أن تشمل السياسة الوطنية مجيع فروع 
النشــاط االقتصــادي مبــا يف ذلــك القطاعــات 
الرمسيــة وغــر الرمسيــة ومجيــع فئــات العمــال، مبــن 
فيهــم العمــال املتدربــن. وجيــب أن تأخــذ بعــن 
وصحــة  لســالمة  احملــددة  املخاطــر  االعتبــار 
وكذلــك  احلمــل،  حالــة  يف  اإلنــاث  العمــال 
مــن  اإلعاقــة، دون أي شــكل  العمــال ذوي 
أشــكال التمييــز ضــد هــؤالء العمــال. وينبغــي 
أن يكــون العمــال قادريــن علــى مراقبــة ظــروف 

العمــل دون خــوف مــن االنتقــام.
- ينبغــي أن تعــاجل السياســة الوطنيــة علــى األقــل 

 -العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية:

- املــادة 7: »تعــرف الــدول األطــراف يف هــذا 
العهــد مبــا لــكل شــخص مــن حــق يف التمتــع 
علــى  تكفــل  ومرضيــة  عادلــة  عمــل  بشــروط 

اخلصــوص:
-ظروف عمل تكفل السالمة والصحة«.

جميــع  حقــوق  لحمايــة  الدوليــة  االتفاقيــة 
أســرهم: وأفــراد  المهاجريــن  العمــال 

- املادة 9:
»حيمــي القانــون حــق احليــاة للعمــال املهاجريــن 

أســرهم«. وأفــراد 

مدونة الشغل:
- المــادة 24: »جيــب علــى املشــغل، بصفــة 
عامة، أن يتخذ مجيع التدابر الالزمة حلماية 
ســالمة األجــراء وصحتهــم، وكرامتهــم، لــدى 
قيامهــم باألشــغال الــي ينجزوهنــا حتــت إمرتــه، 
الســلوك  حســن  مراعــاة  علــى  يســهر  وأن 
واألخالق احلميدة، وعلى استتباب اآلداب 

العامــة داخــل املقاولــة«.
- المــادة 281: »جيــب علــى املشــغل، أن 
وأن  الشــغل،  أماكــن  نظافــة  علــى  يســهر 
حيــرص علــى أن تتوفــر فيهــا شــروط الوقايــة 
الالزمــة  الســالمة  ومتطلبــات  الصحيــة، 
وخاصــة  األجــراء،  صحــة  علــى  للحفــاظ 
احلرائــق،  مــن  الوقايــة  بأجهــزة  يتعلــق  فيمــا 
والتخفيــض  والتهويــة،  والتدفئــة،  واإلنــارة، 
واملــاء  املــراوح،  واســتعمال  الضجيــج،  مــن 
وتصريــف  املراحيــض،  وآبــار  الشــروب، 
واألتربــة،  الغســل،  وميــاه  الفضــالت،  ميــاه 
األجــراء،  مالبــس  ومســتودعات  واألخبــرة، 

ومراقدهــم. ومغتســالهتم، 
جيــب علــى املشــغل، أن يضمــن تزويــد األوراش 
باملــاء الشــروب بكيفيــة عاديــة، وأن يوفــر فيهــا 
صحيــة  وظروفــا  نظيفــة،  مســاكن  لألجــراء 

مالئمــة«.

- تتــالءم املــادة 24 مــن مدونــة الشــغل مــن 
املادة 7 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق 

االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة.
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الفئات 
املعنية 
باحلقوق

القيم 
التعليقات العامة للهيئات التعاقدية نصوص االتفاقيات الدوليةواملفاهيم

حتليل النصوص الوطنية من منظور نصوص التشريعات الوطنيةوتفسريات منظمة العمل الدولية
املعايري الدولية

توصيات ومالحظات بشأن 
إدماج االتفاقيات الدولية يف 

التطبيق القضائي
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اجملــاالت التاليــة: تصميــم واختبــار واختيــار، 
واســتبدال وتركيب وترتيب واســتخدام وصيانة 
العمــل،  )أماكــن  للعمــل  املاديــة  العناصــر 
واآلالت  واألدوات،  وأســاليبه،  العمــل  بيئــة 
واملــواد  الكيميائيــة  املــواد  واملعــدات، وكذلــك 

والبيولوجيــة(- الفيزيائيــة  وكالء 
- وينبغــي أن تتضمــن السياســة الوطنيــة أحــكام 
لرصــد وإنفــاذ إجــراء حتقيقــات فعالــة، وتقــرر 
العقوبــات املناســبة يف حالــة االنتهــاكات مبــا 
يف ذلــك حــق تعليــق عمــل املؤسســات غــر 
اآلمنــة. وجيــب أن يكــون  مــن حــق العمــال 
يف  مــرض  أو  مهــي  حــادث  مــن  املتضرريــن 
االنتصــاف، مبــا يف ذلــك الوصــول إىل آليــات 
وتســوية  احملاكــم،  مثــل  املناســبة،  التظلــم 
ينبغــي  اخلصــوص،  وجــه  علــى  اخلالفــات. 
للــدول األطــراف أن تضمــن أن العمــال الذيــن 
يعانــون مــن وقــوع حــادث أو مــرض، وعنــد 
تعويضــات  تلقــى  مــن  عائالهتــم،  االقتضــاء، 
العــالج،  تكاليــف  ذلــك  يف  مبــا  كافيــة، 
وفقــدان األربــاح والتكاليــف األخــرى، وكذلــك 

التأهيــل. إعــادة  إىل خدمــات  الوصــول 
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املالحق
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اتفاقيات األمم املتحدة التي حتمي حقوق العمال واحلق يف العمل

أوال : حقوق العمال والحق في العمل في اتفاقيات حقوق اإلنسان:

قرار االعتماد وتاريخ دخولها حيز النفاذاالتفاقيات
تاريخ مصادقة اململكة 
املغربية أو تاريخ النشر 

باجلريدة الرسمية

اإلعالن العالمي لحقوق 
اإلنسان ، 1948

العامــة لألمــم املتحــدة يف 10 كانــون األول/ اعتمدتــه اجلمعيــة 
1948 ديســمر 

االتفاقية الدولية للقضاء 
على جميع أشكال التمييز 

العنصري، 1965

قــرار  للتوقيــع والتصديــق واالنضمــام مبوجــب  اعتمــدت وعرضــت 
اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة 2106 ألــف )د20-( املــؤرخ يف 

21 دجنــر 1965
تاريخ بدء النفاذ: 4 كانون الثاين/يناير 1969،

18 ديسمر 1970

العهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية، 

1966

اعتمــد وعــرض للتوقيــع والتصديــق واالنضمــام مبوجــب قــرار اجلمعيــة 
العامة

لألمم املتحدة 2200 ألف )د21-( املؤرخ يف 16دجنر1966
تاريخ بدء النفاذ: 23 مارس 1976

03 ماي 1979

البروتوكول االختياري ل 
العهد الدولي الخاص 

بالحقوق المدنية والسياسية 
بشأن تقديم شكاوى من قبل 

األفراد، 1966

عتمــد وعــرض للتوقيــع والتصديــق واالنضمــام مبوجــب قــرار اجلمعيــة 
العامة

لألمــم املتحــدة 2200 ألــف )د21-( املــؤرخ يف 16 ديســمر 
 1966

تاريخ بدء النفاذ: 23 مارس1976 

متت املصادقة عليه ونشر 
باجلريدة الرمسية عدد -6387 
فاتح ذو القعدة1936 )17 

أغسطس 2015 (

العهد الدولي الخاص 
بالحقوق االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية، 
1966

اعتمــد وعــرض للتوقيــع والتصديــق واالنضمــام مبوجــب قــرار اجلمعيــة 
العامة 

كانــون  املــؤرخ يف 16  )د21-(  ألــف  املتحــدة 2200  لألمــم 
1966 األول/ديســمر 

تاريخ بدء النفاذ: 3 يناير1976 

03 ماي 1979

قــرار اتفاقية حقوق الطفل،1989 للتوقيــع والتصديــق واالنضمــام مبوجــب  اعتمــدت وعرضــت 
الثاين/نوفمــر  تشــرين   20 يف  املــؤرخ   44/25 العامــة  اجلمعيــة 

 1989
تاريخ بدء النفاذ: 2 شتنر  1990

25 يناير 1993

قرار االعتماد وتاريخ دخولها حيز النفاذاالتفاقيات
تاريخ مصادقة اململكة 
املغربية أو تاريخ النشر 

باجلريدة الرسمية

البروتكول االختياري التفاقية 
حقوق الطفل بشأن بيع 
األطفال واستغاللهم في 
البغاء وفي انتاج المواد 

اإلباحية،2000

اعتمــد وعــرض للتوقيــع والتصديــق واالنضمــام مبوجــب قــرار اجلمعيــة 
العامــة لألمــم املتحــدة 263 الــدورة الرابعــة واخلمســون املــؤرخ يف 

25 مايــو 2000
دخل حيز النفاذ يف 18 يناير 2002

2 اكتوبر 2001

البروتوكول االختياري التفاقية 
حقوق الطفل بشأن اشتراك 

األطفال في المنازعات 
المسلحة، 2002

اعتمــد وعــرض للتوقيــع والتصديــق واالنضمــام مبوجــب قــرار اجلمعيــة 
العامــة لألمــم املتحــدة 263 الــدورة الرابعــة واخلمســون املــؤرخ يف 

25 مايــو 2000
دخل حيز النفاذ يف 23 فراير 2002

22 ماي 2002

البروتوكول االختياري التفاقية 
حقوق الطفل المتعلق بإجراء 

البالغات، 2011

اعتمــد يف الــدورة السادســة والســتن للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة 
مبوجــب القــرار 66/138 املــؤرخ 19 دجنــر عــام 2011، فتــح 

بــاب التوقيــع عليهــا يف جنيــف، سويســرا، يف 28 فرايــر2012
تاريخ بدء النفاذ 14 أبريل 2014

متت املوافقة علية ونشر 
باجلريدة الرمسية عدد6140 
– فاتح مجادى األوىل)13 

مارس2013(

اتفاقية القضاء على جميع 
أشكال التمييز ضد المرأة، 

1979

وافتتــح بــاب التوقيــع علــى االتفاقيــة يف مقــر األمــم املتحــدة يف 1 
مــارس عــام 1980

تاريخ بدء النفاذ 3 شتنر1981

21 يونيو1993 

البروتوكول االختياري التفاقية 
القضاء على جميع أشكال 
التمييز ضد المرأة،1999

عتمــد وعــرض للتوقيــع والتصديــق واالنضمــام مبوجــب قــرار اجلمعيــة 
 9 بتاريــخ  واخلمســون  الرابعــة  الــدورة   4 املتحــدة  لألمــم  العامــة 

1999 أكتوبــر 
تاريخ بدء النفاذ 22 ديسمر 2000

متت املصادقة عليه ونشر 
باجلريدة الرمسية عدد -6387 
فاتح ذو القعدة1936 )17 

أغسطس 2015 (

اتفاقية بشان الحقوق 
السياسية للمرأة،1952

 VII(( 640 افتتــح بــاب التوقيــع علــى االتفاقيــة عمــال بالقــرار
1((، مــن قبــل اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف 20 ديســمر 

1952، تاريــخ بــدء النفــاذ 7 يوليــوز 1954

22 نوبنر 1976

اتفاقية مناهضة التعذيب 
وغيره من ضروب المعاملة أو 
العقوبة القاسية أو الالإنسانية 

أو المهينة، 1984

اعتمدهتــا اجلمعيــة العامــة وفتحــت بــاب التوقيــع والتصديــق عليهــا 
واالنضمــام اليهــا

يف القرار 39/46 املؤرخ يف 10 دجنر 1984
تاريخ بدء النفاذ: 26 يونيو 1987

21 يونيو1993
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قرار االعتماد وتاريخ دخولها حيز النفاذاالتفاقيات
تاريخ مصادقة اململكة 
املغربية أو تاريخ النشر 

باجلريدة الرسمية

البروتكول االختياري اتفاقية 
مناهضة التعذيب وغيره من 
ضروب المعاملة أو العقوبة 

القاسية أو الالإنسانية أو 
المهينة، 2006 

اعتمد يف 18 دجنر 2002 يف الدورة السابعة واخلمسن للجمعية 
 A/RES/57/199العامة لألمم املتحدة مبوجب القرار

تاريخ بدء النفاذ: 22 يونيو 2006

24 نونر2014

االتفاقية الدولية لحماية 
حقوق جميع العمال 

المهاجرين وأفراد 
أسرهم،1990 

اعتمــدت بقــرار اجلمعيــة العامــة 158 العامــة 45املــؤرخ يف 18 
دجنــر 1990 

21 يونيو 1993

اتفاقية حقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقة،2006 

اعتمــدت يف 13 ديســمر 2006 خــالل الــدورة احلاديــة والســتن 
للجمعيــة العامــة القــرار A / RES / 61/106. وفقــا للمــادة 
42، افتتحــت للتوقيــع يف مقــر األمــم املتحــدة يف نيويــورك اعتبــارا 

مــن 30 مــارس 2007
تاريخ بدء النفاذ 3 ماي 2008

08 أبريل 2009

البروتوكول االختياري التفاقية 
حقوق االشخاص ذوي 

اإلعاقة، 2006

اعتمــد يف 13 ديســمر 2006 خــالل الــدورة احلاديــة والســتن 
للجمعيــة العامــة القــرار A / RES / 61/106. وفقــا للمــادة 
42، افتتــح للتوقيــع يف مقــر األمــم املتحــدة يف نيويــورك اعتبــارا مــن 

30 مــارس 2007
تاريخ بدء النفاذ 3 ماي 2008

08 أبريل 2009

االتفاقية الدولية لحماية 
األشخاص من االختفاء 

القسري، 2006

اعتمــدت يف 20 دجنــر  خــالل الــدورة احلاديــة والســتن للجمعيــة 
العامــة القــرار A/RES/61/177ن وفقــا للمــادة 38 افتتحــت 

للتوقيــع بتاريــخ 7 فرايــر 2007 بباريــس
تاريخ بدء النفاذ 30 دجنر 2010

14 ماي 2013

االتفاقية الخاصة 
بالرق،1926

11 ماي 1959تاريخ بدء النفاذ 9 مارس 1927

بروتوكول بتعديل االتفاقية 
الخاصة بالرق،1953

االمــم  العامــة  اجلمعيــة  قبــل  مــن  الروتوكــول  علــى  املوافقــة  متــت 
أكتوبــر 1953. )الثامــن( 2 يف 23  بالقــرار794   املتحــدة  

تاريخ بدء النفاذ 7 دجنر 1953

11 ماي 1959 

قرار االعتماد وتاريخ دخولها حيز النفاذاالتفاقيات
تاريخ مصادقة اململكة 
املغربية أو تاريخ النشر 

باجلريدة الرسمية

االتفاقية التكميلية إلبطال 
الرق وتجارة الرقيق واألعراف 

والممارسات الشبيهة 
بالرق،1956 

للمفوضــن  املتحــدة  األمــم  مؤمتــر  قبــل  مــن  االتفاقيــة  اعتمــدت 
بشــأن االتفاقيــة التكميليــة إلبطــال الــرق وجتــارة الرقيــق واألعــراف 
)احلــادي   608 بالقــرار  عمــال  بالــرق.  الشــبيهة  واملمارســات 
االقتصــادي  للمجلــس   1956 أبريــل   30 يف   1 والعشــرون( 

املتحــدة لألمــم  التابــع  واالجتماعــي 
تاريخ بدء النفاذ 1957

11 ماي 1959

اتفاقية حظر االتجار بالبشر 
واستغالل دعارة الغير، 

1950

متــت املوافقــة علــى االتفاقيــة مــن قبــل اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة 
يف القرار 317IV((2 من 2 ديسمر 1949

17 غشت 1973

بروتوكول منع االتجار 
باألشخاص وبخاصة النساء 
واألطفال وقمعه والمعاقبة 

عليه المكمل التفاقية االمم 
المتحدة لمكافحة الجريمة 

المنظمة عبر الوطنية، 
2000

اعتمــد وعــرض للتوقيــع والتصديــق واالنضمــام مبوجــب قــرار اجلمعيــة 
العامــة لألمــم املتحــدة 25 الــدورة اخلامســة واخلمســون املــؤرخ يف 

15 نونــر2000

25 أبريل 2011

االتفاقية الخاصة بوضع 
الالجئين، 1951 

اعتمدهــا مؤمتــر األمــم املتحــدة للمفوضــن املعــي بوضــع الالجئــن 
وعدميــي اجلنســية، الــذي عقــد يف جنيــف يف الفــرة مــن 02-25 
 ،V((1 429 بالقــرار يوليــو 1951. وقــد عقــد املؤمتــر عمــال 
اعتمــدت مــن قبــل اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف 14 دجنــرر 

1950
دخلت حيز النفاذ 22 أبريل 1954

7 نونر 1956

البروتوكول الخاص بوضع 
الالجئين، 1967

دجنــر  بتاريــخ 16  والعشــرون(2  )احلــادي  قرارهــا 2198   يف 
1966، اخــذت اجلمعيــة العامــة علمــا بالروتوكــول وطلبــت إىل 
املذكــورة  الــدول  علــى  الروتوكــول  نــص  حييــل  العــام “أن  األمــن 
إىل  االنضمــام  متكينهــم  هبــدف  وذلــك  منــه  اخلامســة  املــادة  يف 

“ الروتوكــول 
تاريخ بدء النفاذ 4 أكتوبر 1967

20 أبريل 1971
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ثانيا: الحق في العمل في اتفاقيات منظمة العمل:

النشر باجلريدة االتفاقيات
تاريخ مصادقة مالحظاتالرسمية 

اململكة املغربية

االتفاقية رقم 2 : اتفاقية منظمة العمل الدولية 
بشأن البطالة، 1919

142487 اكتوبر 1960
24/6/60

االتفاقية رقم 4:   اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن عمل المرأة لياًل، 1919

132363 يونيو 1956
07/02/58

االتفاقية رقم 11:   اتفاقية منظمة العمل الدولية 
بشأن حق التجمع )الزراعة(، 1921

202363 مايو 1957
07/02/58

االتفاقية رقم 12:اتفاقية منظمة العمل الدولية 
بشأن التعويض عن حوادث العمل )الزراعة(، 

1921

202363 سبتمر 1956
07/02/58

االتفاقية رقم 13:اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن استخدام الرصاص األبيض )في 

الطالء(، 1921

132363 يونيو 1956
07/02/58

االتفاقية رقم 14 :اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن الراحة األسبوعية )الصناعة(، 

1921

202363 سبتمر 1956
07/02/58

االتفاقية رقم 17: اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن منظمة العمل الدولية بشأن 

التعويض عن حوادث العمل، 1925

202363 سبتمر 1956
07/02/58

االتفاقية رقم 18:   اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن األمراض المهنية، 1925

202363 سبتمر 1956
07/02/58

االتفاقية رقم 19:اتفاقية منظمة العمل الدولية 
بشأن المساواة في المعاملة )التعويض عن 

حوادث العمل(، 1925

132363 يونيو 1956
07/02/58

النشر باجلريدة االتفاقيات
تاريخ مصادقة مالحظاتالرسمية 

اململكة املغربية

االتفاقية رقم 22:اتفاقية منظمة العمل الدولية 
بشأن عقود استخدام البحارة، 1926

االتفاقيــة 14 مارس 1958 هــذه  ســحب  مت 
ســبتمر   10 بتاريــخ  تلقائيــا 
2013 بواســطة اتفاقيــة العمــل 

 2006 لســنة  البحــري 

2377
16/5/58

االتفاقية رقم 26:اتفاقية منظمة العمل الدولية 
بشأن طرائق تحديد المستويات الدنيا لألجور، 

1928

142377 مارس 1958
16/5/58

االتفاقية رقم 27:اتفاقية منظمة العمل الدولية 
بشأن إثبات الوزن على األحمال الكبيرة 

المنقولة بالسفن، 1929

202363  سبتمر 1956
07/2/58

االتفاقية رقم 29:اتفاقية منظمة العمل الدولية 
بشأن العمل الجبري، 1930

مــن 20 مايو 1957 االتفاقيــة  هــذه  تعتــر 
األساســية  الثمــان  االتفاقيــات 
العمــل  يف  االنســان  حلقــوق 
بتصنيــف  جملــس إدارة مكتــب 

الــدويل العمــل 

2363
07/2/58

االتفاقية رقم 30: اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن ساعات العمل )التجارة 

والمكاتب(، 1930

223293 يوليو 1974
10/12/75

االتفاقية رقم 41:   اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن منظمة العمل الدولية بشأن 

العمل ليال )المرأة( )مراجعة(، 1934

132363 يونيو 1956
07/2/58

االتفاقية رقم 42:اتفاقية منظمة العمل الدولية 
بشأن تعويض إصابات العمل )األمراض 

المهنية( )مراجعة(، 1934

202363 مايو 1957
07/2/58

االتفاقية رقم 45:   اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن العمل تحت سطح األرض 

)المرأة(، 1935

202363 سبتمر 1956
07/2/58
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النشر باجلريدة االتفاقيات
تاريخ مصادقة مالحظاتالرسمية 

اململكة املغربية

االتفاقية رقم 52   اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن اإلجازات مدفوعة األجر، 

1936

202363 سبتمر 1956
07/2/58

االتفاقية رقم 55:اتفاقية منظمة العمل الدولية 
بشأن التزامات صاحب السفينة )في حالة 

مرض أو إصابة البحارة(، 1936

االتفاقيــة 14 مارس 1958 هــذه  ســحب  مت 
ســبتمر   10 بتاريــخ  تلقائيــا 
اتفاقيــة  بواســطة     2013
العمــل البحــري لســنة 2006 

2377
16/5/58

االتفاقية رقم 65:اتفاقية منظمة العمل الدولية 
بشأن العقوبات الجزائية )العمال الوطنيون(، 

1939

272622 مارس 1963
25/1/63

االتفاقية رقم 80:اتفاقية منظمة العمل الدولية 
بشأن مراجعة المواد الختامية، 1946

202363 مايو 1957
07/2/58

االتفاقية رقم 81:اتفاقية منظمة العمل الدولية 
بشأن تفتيش العمل، 1947 )وبروتوكول عام 

)1995

14377 مارس 1958
16/5/58

االتفاقية رقم 94:   اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن شروط العمل )العقود العامة(، 

1949

202363 سبتمر 1956
07/2/58

االتفاقية رقم 98:   اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن حق التنظيم والمفاوضة 

الجماعية، 1949

مــن 20 مايو 1957 االتفاقيــة  هــذه  تعتــر 
األساســية  الثمــان  االتفاقيــات 
العمــل  يف  االنســان  حلقــوق 
بتصنيــف  جملــس إدارة مكتــب 

الــدويل العمــل 

2363
07/2/58

االتفاقية رقم 99:اتفاقية منظمة العمل الدولية 
بشأن طرائق تحديد المستويات الدنيا لألجور 

)الزراعة(، 1951

142487 اكتوبر 1960
24/6/60

النشر باجلريدة االتفاقيات
تاريخ مصادقة مالحظاتالرسمية 

اململكة املغربية

االتفاقية رقم 100:   اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن المساواة في األجور، 1951

مــن 11 مايو 1979 االتفاقيــة  هــذه  تعتــر 
األساســية  الثمــان  االتفاقيــات 
العمــل  يف  االنســان  حلقــوق 
بتصنيــف  جملــس إدارة مكتــب 

الــدويل العمــل 

3539
27/8/80

االتفاقية رقم 101:اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن اإلجازات مدفوعة األجر 

)الزراعة(، 1952

142487 أكتوبر 1960
24/6/60

االتفاقية رقم 102:اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن الضمان االجتماعي )المعايير 

الدنيا(، 1952

6140
4/4/2013

االتفاقية رقم 104:اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن إلغاء العقوبات الجزائية )العمال 

الوطنيون(، 1955

272622 مارس 1963
25/1/63

االتفاقية رقم 105:   اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن إلغاء العمل الجبري، 1957

مــن 01 دجنر 1966 االتفاقيــة  هــذه  تعتــر 
األساســية  الثمــان  االتفاقيــات 
العمــل  يف  االنســان  حلقــوق 
بتصنيــف  جملــس إدارة مكتــب 

الــدويل العمــل 

2818
2/11/66

االتفاقية رقم 106:   اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن الراحة األسبوعية )التجارة 

والمكاتب(، 1957

223293 يوليو 1974
10/12/75

االتفاقية رقم 108:اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن وثائق هوية البحارة، 1958

155222 أكتوبر 2001
17/6/2004
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النشر باجلريدة االتفاقيات
تاريخ مصادقة مالحظاتالرسمية 

اململكة املغربية

االتفاقية رقم 111:اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن التمييز )في االستخدام 

والمهنة(، 1958

مــن 27 مارس 1963 االتفاقيــة  هــذه  تعتــر 
األساســية  الثمــان  االتفاقيــات 
العمــل  يف  االنســان  حلقــوق 
بتصنيــف  جملــس إدارة مكتــب 

الــدويل العمــل 

2622
25/1/63

االتفاقية رقم 116:اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن مراجعة المواد الختامية، 1961

142594 نونر 1962
13/7/62

االتفاقية رقم 119:اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن الوقاية من اآلالت، 1963

223293 يوليو 1974
10/12/75

االتفاقية رقم 122: اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن سياسة العمالة، 1964

113507 مايو 1979
16/1/80

االتفاقية رقم 129:اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن تفتيش العمل )الزراعة(، 1969

113511 مايو 1979
13/2/80

االتفاقية رقم 131:اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن تحديد المستويات الدنيا 

لألجور، 1970

166237 مايو 2013
10/3/2014

االتفاقية رقم 135:   اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن ممثلي العمال، 1971

55188 أبريل 2002
19/2/2004

االتفاقية رقم 136:   اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن البنزين، 1971

223293 يوليو 1974
10/12/75

االتفاقية رقم 138:اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن الحد األدنى للسن، 1973

مــن 6 يناير 2000 االتفاقيــة  هــذه  تعتــر 
األساســية  الثمــان  االتفاقيــات 
العمــل  يف  االنســان  حلقــوق 
بتصنيــف  جملــس إدارة مكتــب 

الــدويل العمــل 

4818
20/7/00

النشر باجلريدة االتفاقيات
تاريخ مصادقة مالحظاتالرسمية 

اململكة املغربية

االتفاقية رقم 141:   اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن منظمات العمال الريفيين، 1975

6140
4/4/2013

االتفاقية رقم 144:اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن المشاورات الثالثية )معايير 

العمل الدولية(، 1976

166237 مايو 2013
10/3/2014

االتفاقية رقم 145:   اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن استمرار االستخدام )عمال 

البحر(، 1976

االتفاقيــة 07 مارس 1980 هــذه  ســحب  مت 
ســبتمر   10 بتاريــخ  تلقائيــا 
2013 بواســطة اتفاقيــة العمــل 

 2006 لســنة  البحــري 

3590
19/8/81

االتفاقية رقم 146:اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن اإلجازات السنوية مدفوعة األجر 

)البحارة(، 1976

االتفاقيــة 10 يوليو 1980 هــذه  ســحب  مت 
ســبتمر   10 بتاريــخ  تلقائيــا 
2013 بواســطة اتفاقيــة العمــل 

 2006 لســنة  البحــري 

3590
19/8/81

االتفاقية رقم 147:   اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن المالحة التجارية )المعايير 

الدنيا(، 1976 برتوكول عام 1996 التفاقية 
المالحة التجارية )المعايير الدنيا(، 1976

االتفاقيــة 15 يونيو 1981 هــذه  ســحب  مت 
ســبتمر   10 بتاريــخ  تلقائيــا 
اتفاقيــة   بواســطة     2013
العمــل البحــري لســنة 2006 

3725
21/3/82

االتفاقية رقم 150:اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن إدارة العمل، 1978

035982 أبريل 2009
29/9/2011

االتفاقية رقم 151:اتفاقية منظمة العمل الدولية 
بشأن عالقات العمل في الخدمة العامة، 1978

046336 يونيو 2013
19/2/2015

االتفاقية رقم 154:اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن المفاوضة الجماعية، 1981

035978 أبريل 2009
15/9/2011

االتفاقية رقم 158:   اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن إنهاء االستخدام، 1982

076062 أكتوبر 1993
5/7/2012
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النشر باجلريدة االتفاقيات
تاريخ مصادقة مالحظاتالرسمية 

اململكة املغربية

االتفاقية رقم 162:   اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن الحرير الصخري )االسبستوس(، 

1986

126100 أبريل 2011
15/11/2012

االتفاقية رقم 163:اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن رعاية البحارة، 1987

االتفاقيــة 10 سبتمر 2012 هــذه  ســحب  مت 
ســبتمر   10 بتاريــخ  تلقائيــا 
اتفاقيــة  بواســطة     2013
العمــل البحــري لســنة 2006  

6228
6/2/2014

االتفاقية رقم 164:   اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن الحماية الصحية والرعاية الطبية 

للبحارة، 1987

االتفاقيــة 10 سبتمر 2012 هــذه  ســحب  مت 
ســبتمر   10 بتاريــخ  تلقائيــا 
اتفاقيــة   بواســطة     2013
العمــل البحــري لســنة 2006  

6228
6/2/2014

االتفاقية رقم 166:اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن إعادة البحارة إلى أوطانهم 

)مراجعة(، 1987

االتفاقيــة 10 سبتمر 2012 هــذه  ســحب  مت 
ســبتمر   10 بتاريــخ  تلقائيــا 
اتفاقيــة  بواســطة     2013
العمــل البحــري لســنة 2006  

6228
6/2/2014

االتفاقية رقم 176:اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن السالمة والصحة في المناجم، 

1995 بروتوكول عام 1995 التفاقية تفتيش 
العمل، 1947

046336 يونيو 2013
19/2/2015

االتفاقية رقم 178:اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن تفتيش العمل )البحارة(،1996

االتفاقيــة 01 دجنر 2000 هــذه  ســحب  مت 
ســبتمر   10 بتاريــخ  تلقائيــا 
2013 بواســطة اتفاقيــة العمــل 

 2006 لســنة  البحــري 

5170
18/12/2003

االتفاقية رقم 179:اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن تعيين وتوظيف البحارة، 1996

االتفاقيــة 01 دجنر 2000 هــذه  ســحب  مت 
ســبتمر   10 بتاريــخ  تلقائيــا 
اتفاقيــة     بواســطة   2013
العمــل البحــري لســنة 2006  

5188
19/2/2004

النشر باجلريدة االتفاقيات
تاريخ مصادقة مالحظاتالرسمية 

اململكة املغربية

االتفاقية رقم 180:   اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن ساعات عمل البحارة وتزويد 

السفن باألطقم، 1996

االتفاقيــة 01 دجنر 2000 هــذه  ســحب  مت 
ســبتمر   10 بتاريــخ  تلقائيــا 
2013 بواســطة اتفاقيــة العمــل 

  2006 لســنة  البحــري 

5170
18/12/2003

االتفاقية رقم 181:اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن وكاالت االستخدام الخاصة، 

1997

104878 مايو 1999
2001/03/01

االتفاقية رقم 182:اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن أسوا أشكال عمل األطفال، 

1999

مــن 26 يناير 2001 االتفاقيــة  هــذه  تعتــر 
األساســية  الثمــان  االتفاقيــات 
العمــل  يف  االنســان  حلقــوق 
بتصنيــف  جملــس إدارة مكتــب 

الــدويل العمــل 

5166
4/12/2003

االتفاقية رقم 183:اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن مراجعة اتفاقية حماية األمومة 

)مراجعة(، 2000

136098 أبريل 2011
8/11/2012

االتفاقية رقم 186:اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن العمل البحري، 2006

6322
1/1/2015

االتفاقية رقم 187:اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن اإلطار الترويجي للسالمة 

والصحة المهنيتين، 2006

6166
4/7/2013

االتفاقية رقم 188:اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن العمل في قطاع صيد األسماك، 

2007

االتفاقيــة 16 مايو 2013 هــذه  ســحب  مت 
ســبتمر   10 بتاريــخ  تلقائيــا 
2013 بواســطة اتفاقيــة العمــل 

 2006 لســنة  البحــري 

6245
7/4/2014

10 سبتمر 2012اتفاقية العمل البحري لسنة 2006  

صادقــت المملكــة المغربيــة علــى ســبع اتفاقيــات أساســية مــن أصــل ثمــان باســتثناء االتفاقيــة رقــم 87 المتعلقــة بالحريــة النقابيــة وحمايــة 
حــق التنظيــم النقابــي لســنة 1948.
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ثالثا: الحق في العمل في اتفاقيات العمل العربية:

تاريخ التصديقسنة االعتماداملوضوعرقم االتفاقية

19661968مستويات العمل1

19671995تنقل األيدي العاملة2

19791992املفاوضة اجلماعية11

حق العامل العريب يف التأمينات االجتماعية 14
عنــد تنقلــه للعمــل يف أحــد األقطــار العربية

19811992

20 غشــت 2013 التســجيل 15 يناير 1996عمل اإلحداث18
2014

20 غشــت 2013 التســجيل 15 يناير 1998تفتيش العمل19
2014
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ملخص الدراسة:

هتــدف هــذه الدراســة إىل مناقشــة وحتليــل اإلشــكالية الــي ترتبــط باحلاجــة إىل فهــم الســيدات والســادة القضــاة ملــادة قانــون الشــغل يف عالقتهــا 
بااللتزامــات الدوليــة والوطنيــة يف جمــال حقــوق اإلنســان، وإدمــاج مبــادئ حقــوق اإلنســان يف املنهــاج التدريــي للمعهــد العــايل للقضــاء مــن 
خــالل منــوذج تطبيقــي يرتكــز علــى احلقــوق املرتبطــة مبجــال الشــغل، عــن طريــق اجلمــع بــن مقاربــة املــادة املســتقلة يف تدريــس حقــوق اإلنســان 
والتدريــب عليهــا، وبــن املقاربــة املندجمــة مــن خــالل اســتحضار بُعــد وروح حقــوق اإلنســان يف خمتلــف املــواد الدراســية بواســطة منــوذج تطبيقــي 
يتعــرض بالتوضيــح والتعليــق والتفســر والدراســة لواقــع ممارســة مبــادئ حقــوق االنســان يف عــامل الشــغل. باإلضافــة إىل االشــتغال علــى موضــوع 
حقــوق اإلنســان مــن خــالل اجلمــع بــن تقــدمي املــادة املعرفيــة وإجــراء متاريــن وتطبيقــات تســتحضر قيــم حقــوق اإلنســان يف عالقتهــا مبجــال الشــغل 

والتدريــب علــى صياغــة أحــكام قضائيــة تســتحضر أبعــاد حقــوق االنســان.
وتتنــاول الدراســة بالبحــث والشــرح والتعليــق مــادة قانــون الشــغل املغــريب يف ضــوء املعايــر الدوليــة ملنظمــة العمــل الدوليــة واالتفاقيــات الدوليــة يف 
جمال حقوق اإلنســان والتشــريعات الوطنية من جهة، ويف تطبيقاهتا على فئات املرأة والطفل واألشــخاص ذوي اإلعاقات واملهاجرين والالجئن 
مــن جهــة ثانيــة، مــن خــالل ربــط القيــم الــي تقــوم عليهــا منظومــة حقــوق اإلنســان وهــي: احلــق يف احليــاة واحلريــة والكرامــة واملســاواة والعــدل واألمــن 

والســلم والتســامح والتضامــن وامللكيــة بواقــع ممارســة هــذه القيــم علــى أرض الواقــع يف جمــال الشــغل.


