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  دكتر حسن مرادزاده:مترجم 

السادات ن
  

 
  پيشگفتار مترجم

عالوه بر ويراني شهرها و . يان خسارات فراواني بر جاي نهاديجنگ جهاني دوم براي اروپا
وجود فقر، بيكاري، كودكان و زنان . روستاها، بخش صنعت و كشاورزي آسيب زيادي ديد

هاي اروپا را بر آن داشت كه  هاي اجتماعي و غيره، برخي دولت برابريها، نا يرسرپرست، بيما بي
 و منشورهاي ها ، پيمانها منظور حل اين معضالت، كنوانسيون با همگرايي و همبستگي بيشتر به

هميتي است كه در سال  ابامنشور اجتماعي اروپايي، جزء اسناد . تصويب برسانند هاي را ب منطقه
 حقوق كار، تأمين ، حقوق اجتماعي است كه شاملقلمرو اين منشور. ب رسيدتصوي ه ب1961

 بهبود سطح رفاه اجتماعي، ايجاد ،هدف از آن. دشو ميي اجتماعي ها اجتماعي و حمايت
 براي زنان و كودكان، دسترسي همگان به تأمين ويژه به ،تسهيالتي جهت ارتقاي وضعيت اشتغال

ه منشور اجتماعي اروپا  يك پروتكل الحاقي ب1988در سال . دغيره بوو ماعي و رفع تبعيض اجت
  .  ديگر پاسخگوي تحوالت اجتماعي جديد نبود، كه منشوررسيد مينظر   اما بهافزوده شد؛

 وزرا در رم، راجع به حقوق بشر تشكيل شد كه يكي از غيررسمي كنفرانس 1990 نوامبر 5در 
ورت گرفته مقرر در پي مذاكرات ص. اروپايي بودموضوعات مورد بررسي در آن، منشور اجتماعي 

وزرايگرد    شوراي اروپا جهت اتخاذ تمهيدات الزم، تأمل ژرفي در مورد نقش، محتوايد كه كميته
  .  در مدتي معين داشته باشدملكرد منشور اجتماعي اروپايي

 
.  Charte sociale européenne (révisée) - European Social Charter (revised). 

. عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان.  
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راي اروپا از گان وزراي شو، نمايند)1990 دسامبر ـنوامبر(نهمين نشست  و چهل و هارصدچدر 
  مزبوركميته. عمل آوردند  ه منشور اجتماعي اروپايي دعوت ببازنگري دراي جهت  كميته ويژه

ساز  عملكرد و ويژه بهي براي ارتقاي تأثيرگذاري منشور اجتماعي اروپا و ارائه پيشنهادهايدار  عهده
 ي عضوها از دولتيك   توسط هرتعيين شدهكميته متشكل از كارشناسان .  نظارتي آن شدو كار
  و كار، كنفدراسيون اروپايي سنديكاهاالمللي بينهمچنين نمايندگان پارلمان اروپا، سازمان . بود

 بدون داشتن حق رأي در جلسات كميته ي صنعتي و كارفرمايي اروپا نيزها سيوناتحاديه كنفدرا
اجتماعي و ساير  دولتي منشور يتهكميته كارشناسان مستقل، كم، به اضافه. جستند شركت مي

كمي

نظر  مدرا  1961در از زمان ايجاد منشور ي اجتماعي ها ق كار و مفهوم سياست

داشتن موجوديتي مستقل، داراي 
هم

  توقف اجراي مقررات مربوطمنزله شده عمالًً به
من

  .  همكاري داشتندبازنگري  شوراي اروپا با كميتههاي ته
طرح منشور اجتماعي ) 1994 اكتبر 14ـ10(گفته در دوازدهمين نشست خود  كميته پيش

كميته وزرا پس از .  وزرا قرار داد آن را در اختيار كميته،هت پذيرشبازبيني شده را تصويب و ج
 زير 1996 آوريل 3ر تاريخ  متن مورد نظر را دمان اروپا مستقل و پارل كارشناسانيتهمشورت با كم

 1996 مي 3تصويب رساند و آن را از تاريخ  ه ب» شدهبازنگريمنشور اجتماعي اروپايي «عنوان 
در . االجرا گرديده است  الزم1999بايد افزود كه اين منشور از سال . براي امضا مفتوح گذاشت
، از 1961در منشور اجتماعي ي موجود ها ه كه ضمن حفظ حمايتبازبيني منشور كوشش شد

 محتواي سند مزبور با تحوالت اجتماعي و اقتصادي صورت گرفته در قالب اسناد ،سو يك
 مسائل اجتماعي كه ساير ،ي عضو انطباق يابد و از سويي ديگرها  و قوانين داخلي دولتالمللي بين

 ت كه اين تغييرات با تأكيد بيشترگفتني اس. ، لحاظ گردداند خته رايج به آنها نپرداالمللي بيناسناد 
 شده، تحوالت بازنگريمنشور اجتماعي اروپايي . بر تساوي بين زنان و مردان انجام پذيرفته است

رخ داده در حقو
  . استقرار داده

 در منشور تضمين شده كامل است كه مجموع حقوق المللي بين يك پيمان رحاض منشور 
 و حقوق ياد شدهعمل آمده نسبت به حقوق   ه و نيز اصالحات ب1988 و پروتكل الحاقي 1961

اين سند با هدف . آورد هم مي جديدالتصويب توسط كميته اين منشور را در سندي واحد گرد
وي تنظيم شده كه ضمن نح  به1961منشور با جايگزين شدن 

  . متباين با آن نيست نظارتي منشور اخير بوده،ساز و كاران 
 و پروتكل 1961ي يك و دو در منشور ها  بخش شده، همان نحوه ارائهبازنگريمنشور 

 ه ارائه،حو ناين.  حقوق جديد آمده است، را حفظ كرده و تنها در پايان هر بخش آن1988الحاقي 
لط رسد؛ زيرا از اين امتياز برخوردار است كه از پيش شناخته شده بوده و از خ نظر مي هتر ب مناسب

 امكان افزودن حقوق ،همچنين در آينده. ورزد ي موجود احتراز ميقضاي با ساير قوانين اوليه و رويه
. شود  نمي1961 منشور سند حاضر، موجب نسخ. سازد ر ميد را، بدون تغيير ساختار متن ميسجدي

 بازنگريور با وجود اين، پذيرش مقررات منش
  .  و پروتكل الحاقي آن خواهد بود1961شور 
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از . دارد ماده 31يك   هر،ل و دوم شده داراي شش بخش است كه بخش اومنشور بازبيني
بخ

تواند مورد   در بخش دوم، مي؛ اما مقررات مربوط كامل پذيرفته گرددر
پذي

يد حداقل تعداد معيني از  باها ه بود، طرف
حق

 و پروتكل الحاقي 1961شده با منشور اجتماعي اروپايي بازنگري ور 
88

پردازد و  بيني شده، مي  پيش1995اقي 
چگ

نظر نسبت  هاي مد اصالحيه تنظيم نحوه اعمال تعهدات پذيرفته شده و وه
به 

 له
كمي

 متناوب مشغول طور به يا دارندي منشور اقامت ها ر سرزمين يكي ديگر از طرف
                                                          

  .اند  تنظيم شدهفبا ال حروفصورت بهش سوم به بعد، مواد 
 ها ي طرفها  سياستكننده تني بر حقوق و اصول تعييناي عام مب  شامل اعالميه،ل بخش او

 با همان شماره در اي مادهل، منطبق است با اي از بخش او الزم به ذكر است كه هر نكته. است
 با ماهيت اي اعالميه شامل 1961شده، همانند منشور بازنگري ل منشور بخش او. بخش دوم

طو بهسياسي است كه بايد 
  . رش يا رد قرار گيرد

 شامل حقوق اقتصادي و اجتماعي اعالمي توسط منشور اجتماعي اروپايي ،بخش دوم
 نيز آمد1961آنچنان كه در منشور . شده استبازنگري 

  .  انتخابي بپذيرندطور بهوق مندرج در بخش دوم را 
كند   را تعيين ميها ت طرف آن ساختار تعهدا»الف«  سوم داراي دو ماده است كه مادهبخش

پيوندهاي منش »ب« و ماده
  . زدمطرح مي سارا  19

اي  شده، سيستم نظارتي جداگانهبازنگري در بخش چهارم تأكيد گرديده كه براي منشور 
دومين ماده از اين بخش . ماند  باقي مي1961 نشده و تحت همان نظام نظارتي منشور بيني پيش

1به شكايات جمعي كه پيش از آن در پروتكل الح

  .دارد ي عضو بيان ميها آن را نسبت به دولتونگي اعمال 
 موارد تخلف از منشور و نقض شده به موضوعات عدم تبعيض،بازنگري  پنجم منشور بخش

، پيوندهاي ميان منشور و حقوق داخلي يا ها هنگام جنگ و خطر عمومي، محدوديتآن به 
، نحالمللي بينتوافقات 

  .پردازد منشور، مي
 برخي برگرفته از قيوداين . دارد شده را در بربازنگري منشور بر  نهايي قيود ششم، متن بخش

وسي به اقتباسي قيود  الگوهاي نهاييبا الهام از 1961مقررات موجود در بخش ششم منشور 
  .اند د شده در سازمان شوراي اروپا تنظيم شدهايجاي ها  وزراي شوراي اروپا براي پيمانته

. پردازد منشور ميحمايت  موردشده به قلمرو آن نسبت به اشخاص بازنگري  منشور پيوست
، منشور در  مثالعنوان به. شود مي قلمرو شخصي اجراي منشور در پيوست آن تعيين ،در واقع

 باشند وي طرف منشور ها اير دولتشود كه آنها از اتباع س صورتي نسبت به بيگانگان اجرا مي
 قانوني دطور به

 
يجاد  اروپايي اجتماعي ا   موجب پروتكل مزبور، كميته     به. يداالجرا گرد   الزم 1998 در تاريخ اول ژوئيه      1995 پروتكل الحاقي    .1

دولتي هاي غير ، سازمانات پروتكلوفق مقرر. كند  اعمال صحيح منشور اجتماعي اروپايي ايفا ميشد كه نقشي نظارتي در نحوه
ز سـوي يكـي از      توانند در صورت نقض مفـاد منـشور ا         مي) ي نمايندگان كارفرمايان و كارگران    ها سازمان(و شركاي اجتماعي    

  .  مزبور مطرح سازندهاي امضاكننده آن، شكايت خود را در كميته دولت

  المللي بخش اسناد بين  379



ك به
شده با 

هر دو    .كم واحد هستند، انجام شده است انگليسي و فرانسوي كه در حنسخهاستفاده

  1996 مي 3استراسبورگ، ) بازنگري شده(شور اجتماعي اروپايي 

دول

ي ها  حقوق بشر و آزاديتر تحقق افزون از طريق پاسداري و ويژه به، ماعي آنها
اسا

ي و سياسي و 
آزاد

 بهبود سطح زندگي و ارتقاي منظور بهاسناد را   در اينمصرح 

 فرهنگي و از سويي ديگر بر بخشيدن نيرويي تازه به منشور اجتماعي 
اروپ

رخ داده از زمان تصويب منشور، محتواي تماعي بنيادين 
رمق

اي كه قرار است 
ايگزين منشور اجتماعي اروپايي شود، به شرح ذيل توافق كردهتدري به    :اند ج

                                                          

  .هستندار 
بازنگري  منشور اجتماعي اروپايي كر اين نكته ضروري است كه ترجمه ذ،در پايان

2  از 
  

من
  

  مقدمه
  ،كه اعضاي شوراي اروپا هستند] اين سند[كننده ي امضاها ت

 منظور به  هر چه بيشتر بين اعضايكپارچگي دستيابي به  اينكه هدف شوراي اروپانظر به
 مشترك آنان است و تسهيل پيشرفتكه ميراث است  اصولي  وها  آرمانتحققصيانت و 

تاقتصادي و اج
  ؛است سي

، و 1950 نوامبر 4 اساسيي ها  از حقوق بشر و آزاديحمايت در كنوانسيون با توجه به اينكه
 حقوق مدنتضميني عضو شوراي اروپا بر ها ، دولتهاي منضم به آن پروتكل
 دند؛كرتوافق اي كه در اين اسناد مورد پذيرش قرار گرفته است،  ي ويژهها ي

 در تورين جهت امضا 1961 اكتبر 18در منشور اجتماعي اروپايي كه در تاريخ  اينكه نظر به
 كردند تا توافقي عضو شوراي اروپا ها ي الحاقي آن، دولتها پروتكلدر  شد و مفتوح گذارده

حقوق اجتماعيبراي ملل خويش 
  كنند؛ايشان تأمينرفاه اجتماعي 

  از يك1990 نوامبر 5 در تاريخ در رمنفرانس وزيران راجع به حقوق بشر  كاينكهيادآوري  با

 اعم از مدني، سياسي، ،ناپذير تمامي حقوق بشر گي تفكيك بر ضرورت پاسداري از ويژسو
اقتصادي، اجتماعي و
 ايي تأكيد ورزيد؛

مقرر در تورين  1991 اكتبر 22 و 21 در كنفرانس وزيران در تاريخ بر تصميم اتخاذ شده بنا
تحوالت اجدن كرگرديد با هدف لحاظ 

 .ندرات منشور روزآمد و اصالح شو
 حقوق تضمين با تشخيص مزيت درج، حقوقي كه منشور اصالح شده تضمين نموده است،

  افزودن حقوق جديد در منشور بازبيني شدهو 1988 پروتكل الحاقي شده در
 ج

 
   :است ذيل در دسترس يپايگاه اينترنتمتن اصلي منشور اجتماعي اروپايي بازبيني شده در . 2

 www.conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/163.htm  
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  بخش اول 

 چه ملي و چهپذيرند كه به هر طريق مناسب،  ن يك سياست راهبردي ميعنوا  بهها طرف
اي مؤثر  گونه حقوق و اصول ذيل به ، باشند كه در آنيابي به شرايطي ي دست، در پالمللي بين
تأمي

يابد،  كان امرار معاش خود را به واسطه شغلي كه آزادانه به آن دست ميس بايد ام
داش

 سطح زندگي كننده هستند كه تأميناي  مزد منصفانه
شر

ي ملي و ها سازمان] الب
 بين

 جسمي و  در مقابل خطرهايويژه] هاي[ ت
روان

غلي، جهت مساعدت به او براي 
انت

از بهترين سطح  براي او امكان برخورداري
س

 تأمين اجتماعي مندي از از حق بهره  كارگران و اشخاص تحت تكفل آنها
برخ

 اجتماعي و درماني معاضدتحق برخورداري از از  افراد محروم از درآمد كافي، 
برخ

حق لي كامل خود، از 

مناسب برخوردار  از حمايت اجتماعي، حقوقي و اقتصادي دارند حق  و نوجوانانكودكان 
شون

 :شود ن مي
كهر  .1

  . ته باشد
 . كارگران حق برخورداري از شرايط كار عادالنه را دارند كليه.2
 . كارگران داراي حق ايمني و بهداشت در محيط كار هستند كليه.3
 دريافت دستمحق به كارگران،  همه.4

 .شان باشد افتمندانه براي خود و خانواده
ق[ انجمن در تشكيل  آزادي حقاز تمام كارگران و كارفرمايان .5

 .اجتماعي خود برخوردارند جهت حمايت از منافع اقتصادي و المللي
 .جمعي به مذاكره بپردازند طور دسته رند به حق دا كارگران و كارفرمايان كليه.6
مندي از حماي حق بهرهاز كودكان و نوجوانان،  .7

  .برخوردارندگيرند،  ي كه در معرض آنها قرار مي
 .در دوران بارداري و زايمان حق برخورداري از حمايت ويژه را دارند كارگر زنان .8
 تسهيالت مناسب در راهنمايي شارد ازدهر كس حق  .9

 .مند شود  و عاليقش بهرهها اي مطابق توانمندي خاب حرفه
 .برخوردار شودي شغلي ها  از تسهيالت مناسب براي آموزشحق دارد يكسهر  .10
 تمهيدات مناسبي كه  از كليه حق داردفردهر  .11

 . مند شود كند، بهره  را فراهم ميحصولالمت قابل 
تمام .12

 .وردارند
 كليه.13

 .وردارند
 .ندي از خدمات رفاهي اجتماعي را داردم هر كس حق بهره .14
 .مندند بهرهاستقالل، ادغام اجتماعي و مشاركت در زندگي جامعه  از حق معلوالن .15
تضمين پيشرفت و تعا بنيادين اجتماع، براي  هستهعنوان به خانواده .16
 .استمناسب برخوردار  حمايت اجتماعي، حقوقي و اقتصادي مندي از بهره

17.
 .د
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كننده  عنقاي مبتني بر داليل ها  محدوديتمنوط بهي منشور، ها اتباع هر يك از طرف .18
 لمبناي اص و بر طرف ديگر، در قلمرونه فعاليت انتفاعي  حق انجام هرگو از،اقتصادي و اجتماعي

براب
در  حمايت و مساعدت برحق از شان   و خانوادهها يكي از طرف

قمل
 و رفتار ها مبناي جنسيت، از حق برابري فرصت

 .و محيط كاري برخوردارند 

 خويش از حمايت ادعاهاي كارفرمايشان نسبت به 3 كارگران در صورت عدم مالئت
برخ

اينكه تا  بدون 
حد

 ست ال آنها
برخ

 و مورد مشورت شوندي كارگران حق دارند در خصوص مراحل اخراج جمعي، آگاه 

 . برخوردار است اجتماعي
  .مند است داشتن مسكن بهره  حق ازركس31

 به تعهدات مندرج ملزم شده است، خود را مقرركه در بخش سوم 
  .  ذيل بدانندبندهاي مواد و 

                                                          

 .برخوردارند  ديگرري با اتباع طرف
  كارگران مهاجر تبعه.19
 .برخوردارند ها ساير طرفرو 
 تبعيضي بر گونه هر كارگران، بدون كليه .20
 .شتغال برخوردارندو ا  استخدامان در زمينهيكس

 .مندي از اطالعات و مشاوره را دارند  حق بهره،كارگران در محيط كارگاه .21
حق مشاركت در تعيين و بهبود شرايط كاراز كارگران  .22
 .برخوردارندحمايت اجتماعي از حق  افراد مسن  همه.23
 .حمايت برخوردارندق  از حخاتمه كارموارد تمامي كارگران در  .24
 كليه.25

 .وردارند
 .حيط كار برخوردارند كرامت خويش در م كارگران از حق برهمه .26
حق  خانوادگي هستند و شاغل يا خواستار اشتغالند، مسئوليت افرادي كه داراي تمامي .27
وقرار گيرند گونه تبعيضي  تحت هرآنكه بدون ،كار اقدام كنند نسبت به ايندارند 

 .شان تعارض وجود داشته باشد  خانوادگييها مسئوليت و اشتغالميان   امكان
حا از حق حمايت در برابر اعمالي كه مضر به  كارگران در كارگاهنمايندگان .28

 . قرار گيردبراي انجام وظايفشان در اختيار آنها مقتضي  تسهيالتبايد وردار بوده،
تمام .29

  .قرار گيرند
ت در مقابل فقر و انزواي حماي كس از حق هر .30
ه .

  
  بخش دوم

 گونه آنشوند  متعهد مي ،ها طرف
در

 
 Insolvency انگليـسي آن از اصـطالح   كاربرده شده و در نـسخه  ه بinsolvabilité در نسخه فرانسوي منشور واژه  :  مترجم .3
گيرند، اما در اين متن بـه لحـاظ آن كـه      معادل فارسي اين دو واژه بهره ميعنوان  به اعسار   معموالً از كلمه  . تفاده شده است  اس

 اصـطالح   كـارگيري   بـه تاجر باشـند، از     توانند تاجر يا غير     ست و آنها مي   موضوع مربوط به عدم توانايي مالي كارگاه يا كارفرما ا         
 Bankruptcy و در زبان انگليسي failliteالزم به ذكر است كه معادل ورشكستگي در زبان فرانسوي . رزيده شداعسار امتناع و

  . است
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  كار  حق.1ماده 

م به
منظور تحقق اشتغال  ا به

كام
 كاري كه آزادانه به آن  از طريقمعاششحق كارگر در خصوص كسب 

مي

 .، آموزش و توان بخشي را تأمين يا ارتقا دهندشغلي مناسب راهنمايي .4

م به
 كه جاييتدريج، تا   بهكاري

  .يابدافزا

 در نظر گيرند يا افزايش تعداد روزهاي تعطيل با  يادهند 
دس

بر عرف يا  ه بنا
سن

اند، اطمينان حاصل   مطلع گشتهيهاي اساسي قرارداد يا روابط كار نسبت به جنبهخود م 

مندي كارگران شب كار، از تمهيدات الزم خاص طبيعت چنين كاري،   بهره
دند  .مطمئن

 از طريق مشورت با ها در محيط كار، طرف
ساز

  :شوند  متعهد ميها  مؤثر حق كار، طرفتضمين انجام نظور
ترين سطح ممكن اشتغال و حفظ آن ر  به باالترين و ثابتنيل .1
  .بپذيرند ود خيها مسئوليتترين اهداف و  اصلييكي از  عنوان بهل 
اي مؤثر از  به گونه .2

 .، حمايت كنندد پرداز
 .كنند كارگران ايجاد يا حفظ  استخدام را براي كليهرايگان ماتخد .3

 
   حق شرايط كار عادالنه.2ماده 

  :شوند مي متعهد ها عادالنه، طرفتضمين اعمال مؤثر حق شرايط كاري  نظور
هفته  كار متعارف روزانه و هفتگي را تعيين كنند؛ ساعات .1

دهد، كاهش   اجازه مي و ساير عوامل مربوطوري بهرهيش 
 . كنندبيني پيش تعطيل عمومي با دستمزد را روزهاي .2
 . را تأمين كننددستمزد چهار هفته مرخصي ساالنه استحقاقي با حداقل .3
 كه هنوز امكان از در مواردي  سخت و زيان آور را از بين برده،مشاغلموجود در  خطرهاي .4

كارگراني را كه در ت كاري ا فراهم نيست، ساعا به حداقل رساندن چنين خطرهايي يبين بردن
 كاهش،كنند چنين مشاغلي كار مي

 . كنندبيني پيش را تمزد بيشتري
كباشد كه تا حد ممكن همزمان با روزي را  روز استراحت هفتگي يك .5

 .شود، تضمين كنند  ميتلقي روز استراحت عنوان به  مزبورت كشور يا منطقه
 دو ماه از آغاز به صورت كتبي و حداكثر ظرفتر  از اين مطلب كه كارگران هر چه سريع .6
استخدا
 .كنند

 بهنسبت .7
 گر
  

   حق ايمني و بهداشت در محيط كار.3ماده 
 مؤثر حق ايمني و بهداشت تضمين اعمال منظور به

  :شوند ميي كارفرمايان و كارگران متعهد ها مان
 شغلي و محيط كاري را تعريف،  سياست هماهنگ در خصوص ايمني و سالمتيك .1
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 بهبود ايمني و ، اين سياستاصلي هدف . دهندقراراي مورد ارزيابي  اعمال و به صورت دوره
 ،در جريان كار كار يا در ارتباط بابهداشت شغلي و پيشگيري از حوادث و صدمات ناشي از كار، 

  .ناپذير در محيط كار، خواهد بود  اجتنابو به

 .شغلياعمال پيشگيرانه و مشورتي  ، اساساً از طريق سطح خدمات سالمت تدريجيعه .4

م به
براي آنان و اي   بتواند سطح زندگي آبرومندانه

خان
ي اضافه ها  نرخ پرداخت براي ساعتافزايشحق كارگران نسبت به 

ارك
رگر نسبت به كار با ارزش يكسان را به رسميت  دستمزد برابر براي زنان و مردان كا

بشن
 كار در مدت زماني متعارف را به رسميت خاتمه كارگران نسبت به اخطار قبلي  كليه

بشن

 متناسب با ، ديگريا به هر وسيله  دستمزد وتعيين ي قانونيها طريق روش
 . اعمال شود،شرايط ملي

 از اشخاص نيز بايد توسط قوانين و گروه نسبت به اين هايي ضمين
   . ملي مقررگرددررات

لل خطرهاين ع با به حداقل رسانديژه
 . مقررات ايمني و بهداشتيتدوين .2
 . تمهيدات الزم براي نظارت بر اجراي چنين مقرراتيلحاظ .3

توس
 

  حق دستمزد منصفانه .4ماده 
  :شوند مي متعهد ها  مؤثر حق دستمزد منصفانه، طرفمين اعمالتض نظور

ق كارگران به دريافت مزد كافي كهح .1
  .به رسميت بشناسندرا  كند تأمينشان  واده
 موارد خاص،  درجز .2
 .رسميت بشناسندا به  ر
حق .3

 .اسند
 حق.4

 .اسند
يا از سوي   يا مقررات ملي و كه توسط قوانينحدود مقررشرايط و را تحت  كسر دستمزد .5

 انعقاد آزادانه از طريقاين حقوق بايد .  بپذيرند، است  شدهتعيينقراردادهاي جمعي يا آراي داوري 
قراردادهاي جمعي يا از 

  
  تشكيل مجامع حق .5ماده 

ي محلي، ملي يا ها  تشكيل سازمانبراي آزادي كارگران و كارفرمايان  تضمين يا توسعهمنظور به
 ها ، طرفها شان و عضويت در اين سازمان ، جهت حمايت از منافع اقتصادي و اجتماعيالمللي بين

ي ا ن آزادييا به نحوي اعمال نگردد كه به چني اي نباشد و  قوانين ملي به گونهشوند ميمتعهد 
 توسط پليس بايد در اين ماده نسبت به نيروي مقرر هاي تضمين اعمال محدوده. شودلطمه وارد 

 اعضاي نيروهاي مسلح بر ها تضمين اين حاكم بر اعمالاصل . قوانين و مقررات ملي تعيين گردد
تچنين  اعمال  و محدوده

مق
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   جمعي حق مذاكره. 6
  : بهشوند ميهد م به

 قانونمند منظور بهكارگري از سويي ديگر، 
سا

 و داوري داوطلبانه در سازش ساز و كارهاي مناسب جهت 
حل

  منعقد شده ناشيتر پيشكه  جمعي قراردادهاي كه ممكن است از منوط به تعهداتي ،ب
 .شود

 متعهد اه ر برخورداري از حمايت، طرفد مؤثر حق كودكان و نوجوانان ضمين اعمال
 مي

 آسيبي متوجه سالمت، هيچ
تعلي

آور   و زيانخطرناك كه هاي معين براي برخي حرفهرود به كار 
قلم

مندي  يد در مشاغلي كه آنها را از بهرهاند نبا ي
كام

نيازهاي مربوط به پيشرفت آنان و توجه به 
و به

هاي مناسب را  نه يا ساير كمك هزينه دستمزدي منصفابروان و كارآموزان 
به 

 ي شغلي، با رضايت كارفرماا
ضم

 هفته مرخصي ساالنه با استفاده از مزد 4حداقل  سال از 18 زير افرادكنند 
برخ

انين و مقررات  مشاغلي كه به موجب قودر برخي

 متعها  جمعي، طرف مؤثر حق مذاكرهتضمين اعمال نظور
  .كارفرمايان  متقابل ميان كارگران ومشورت تشويق .1
 داوطلبانه ميان كارفرمايان اتجهت مذاكر ،و اقتضا اتخاذ ترتيباتي، در صورت لزوم تشويق .2

ي ها  و سازمانفرمايي از يك سوي كارها يا سازمان
 . جمعيقراردادهايختن شرايط استخدام از طريق 

گيري از  ايجاد و بهرهتشويق .3
 . و فصل اختالفات ناشي از كار

 حق از جملهو كارفرمايان در صورت تعارض منافع  اقدام جمعي كارگران حقشناسايي  .4
اعتصا

 
   برخورداري از حمايترد حق كودكان و نوجوانان .7ماده 

ت منظور به
  :شوند

ي كه  در كارهاي سبكي كهكودكان استثنايمقرر كنند به  .1
  . سال است15كند حداقل سن ورود به كار  نميم و تربيت آنها 

حداقل سن و مقرر كنند .2
 .ت سال اس18 شوند ميداد 
مقرر سازند كودكاني كه تحت آموزش اجبار .3

 .گمارده شوند كاربه سازد،  ل از آموزش محروم 
را با  سال 18ساعات كار كارگران كمتر از  .4
 .دود كننداي مح ي حرفهها  نيازشان به آموزشيژه
 جكارگرانحق  .6

 .رسميت بشناسند
ه آموزشاوقات اختصاص يافته توسط نوجوانان به مقرر كنند  .7

 . بخشي از كار روزانه تلقي شودعنوان به معمول كار، ساعاتن 
ر مقر .8

 .وردارند
نبايد جز  سال 18 زيركارگران مقرر كنند  .9

 .اند، به كار شبانه گمارده شوند ملي معين گشته
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 حرف معين شده توسط قوانين و ضي سال شاغل در بع18 زيركارگران  مقرر كنند .10
رمق

شود از  يم يا غيرمستقيم از كار ناشي مي كه مستق در برابر خطرهايي
 .وردارندحمايت ويژه برخ

 ها  حمايت در دوران بارداري و زايمان، طرف مؤثر حق بانوان كارگر بهل
متع

  عموميسب تأمين اجتماعي يا توسط بودجههاي مالي منا  كمك هزينهوسيله به وق
فرا

ند كه ني اعالم ك را در تاريخوييا اينكه اخراج 
مهل

 كار از فرصت كافي براي انجام اين دهند  مادراني كه به كودكان خود شير مي
برخ

 تمهيدات مقتضي را جهت حمايت از حقوق ساخته،
اشتغال  .  كننداتخاذ چنين زناني مربوط 

 هم به جوانان از جمله محصلين و ، رايگانطور به مساعدت بايد 
  .هم به بزرگساالن ارائه گردد

م به

 . قرار گيرندكنترل پزشكي منظمرات ملي بايد تحت 
معرض در  جسمي و رواني كه مقابل خطرهايدر  تضمين كنند كه كودكان و نوجوانان .11

ويژه به گيرند و آن قرار مي

 
   حمايت در دوران بارداري و زايمان ه حق بانوان كارگر ب.  8ماده 

تضمين اعما منظور به
  : كهشوند ميهد 
يق هفته استراحت را از طر14 حداقل ،در مجموع ،انوان كارگر قبل و بعد از زايمان ببراي .1

حقمرخصي با 
  .هم آورند

ا  تدهد ش را به كارفرمايش اطالع ميباردار بودن كه وي اي دوره را در  اخراج زناعالم .2
 قانوني بدانندپايان مرخصي بارداري و زايمان غير

 .گردد اي منقضي مي  چنين دورهت اخطار در
كنندمقرر  .3

 .گردندوردار 
 .اند يا زنان شيرده را قانونمند سازند تازگي زايمان كرده  زنان باردار يا زناني كه بهشبانه كار .4
اند يا زنان شيرده را در كارهاي   زنان باردار، زناني كه به تازگي زايمان كردهتخداماس .5

بهداشتي بودن يا آميز بودن يا غير  مخاطرهادن و ساير كارهايي كه به واسطهزيرزميني در مع
شان نامناسب هستند، ممنوع دشوار بودن
به 
 

   حق راهنمايي شغلي.  9ماده 
 خدماتي متعهد به تأمين يا ارتقاي ها  حق راهنمايي شغلي، طرفتضمين اعمال مؤثر منظور به

جهت حل مشكالت مربوط به انتخاب   از جمله معلولين،،به تمامي اشخاص در حد نيازهستند كه 
ي ها  و فرصتها اين ويژگيي فردي و ارتباط ميان اه شغل و پيشرفت شغلي، با توجه به ويژگي

ين ا. كند كمك ميشغلي آنان

  
  اي  حق آموزش حرفه.10ماده 

  :شوند مي متعهد ها اي، طرف  مؤثر حق آموزش حرفهتضمين اعمال نظور
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 در حد نياز، ضمن اي براي تمامي اشخاص از قبيل معلولين را  فني و حرفهيها زشآمو .1
ي،  توانايي فرد دهند و تنها بر پايهارتقان يا ي كارفرمايي و كارگري تأميها مشورت با سازمان

تس
وان در مند را جهت آموزش پسران و دختران ج  نظام

مش

 هاي دليل تحوالت فني يا گرايش كه به كارگران بزرگسال ي
جد

 و ادغام بازآموزي  جهت در صورت لزومخاصارتقاي تمهيدات 
بيك

 از ، ذيل را تشويق كننداسب تمهيدات مناز طريق كامل از امكانات فراهم آمده گيري ره
جم

كه در ساعات معمول كار كارگر كميلي 
 بنا

ي كارفرمايي ها  ضمن مشورت با سازماني مناسبها  از آنان از طريق نظارتكافي
  . كارگري

تدابير مقتضي را جهـت مـوارد ذيـل         ي عمومي يا خصوصي،     ها  همكاري با سازمان     
اتخ

 فردي مسئوليتت و تشويق ي سطح سالم ارتقامنظور به مشورتي و آموزشي 
در 

 . حوادثهمچنينو مسري و ساير موارد و  از امراض فراگير  تا حد ممكنپيشگيري .3

  :شوند مي متعهد ام به

  .ي عالي فني و دانشگاهي در اختيار قرار دهندها هيالت الزم را براي دسترسي به آموزش
رآموزي و يا ساير ترتيباتيك نظام كا .2

 .اغل گوناگون فراهم آورند و ارتقا دهند
 : موارد زير اقدام كنند نسبت به تأمين يا ارتقاي نيازحددر  .3

   آموزش كارگران بزرگسال؛منظور بهالوصول   مقتضي و سهلتمهيدات )الف
زآموز جهت با ويژهتسهيالت )ب

  .يد بازار كار ضرورت يافته است
 به تأمين يا  حد نيازدر .4

 .اران دراز مدت اقدام كنند
به .5
 : له

 ؛يه يا هزينه كاهش يا لغو هرگونه شهر)الف
  در موارد مقتضي؛ماليي ها  كمكاعطاي) ب
ي تها  اوقات اختصاص يافته به آموزشگنجاندن )ج
 پذيرد؛  تقاضاي كارفرمايش ضمن خدمت انجام ميبه
 طور بهظام كارآموزي و ساير ترتيبات آموزشي براي كارگران جوان و  نكارآمدي تضمين )د
 حمايت ،كلي

و 
  

   سالمتظحف حق .11ماده 
م،  مـستقي  طـور   بـه  خواه   شوند  مي متعهد   ها  سالمت، طرف  حفظ مؤثر حق    تضمين اعمال  منظور  به

خواه از طريق
  :اذ كنند

   در حد ممكن؛بيماريرفع علل  .1
 خدماتارائه .2

  سالمت؛حوزه

  
   حق تأمين اجتماعي.12ماده 

ه  مؤثر حق تأمين اجتماعي، طرفتضمين اعمال نظور
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  . را برقرار و حفظ كننديك نظام تأمين اجتماعي .1
 قانون تأمين تصويبطلوب، حداقل تا حدي كه براي در سطحي مرا  تأمين اجتماعي نظام .2

جتا

گر و منوط به شرايط 
مند

نظر از 
رف

 از ي عضوا
  .اند مه يا اشتغالي كه به پايان رسيدههاي بي بندي دوره طريق ابزارهايي همچون جمع

م به

 كمك وسيله به ويژه به  و احوالش را
هزي

 بدين ييها از چنين مساعدت
خا

 ن يا كاهش نياز فردي يا خانوادگي شخصي الزم را براي پيشگيري، از بين برد
د هب

 ،برند سر ميه  قانوني در سرزمين آنها بطور بهحق اتباع خود با ساير ملل طرف كه 
د   .اعمال 

م به

 محيط اجتماعي بارفاه و رشد افراد و اقشار مختلف در جامعه و سازگاري آنان 

 . حفظ كنند،وپايي ضرورت داردماعي ار
 .ام تأمين اجتماعي به سطحي باالتر تالش كنند ارتقاي تدريجي نظجهت .3
 توافقات دوجانبه يا چندجانبه متناسب يا به طرق ديانعقاداز طريق  .4

 : تضمين موارد ذيل اتخاذ كنندمنظور بهرا يي ها رج در اين توافقات، گام
 مربوط به  حقوق در زمينهها ش با اتباع ساير طرف خويعهداشتن رفتاري همسان تب )الف

 حفظ امتيازات اعطايي از طريق وضع قوانين تأمين اجتماعي، صرف از جمله،تأمين اجتماعي
 ي عضو انجام دهند؛ها ي طرفها ت و آمدهايي كه اشخاص مورد حمايت بين سرزمين

ه طابق قوانين هر يك از طرفتداوم حقوق تأمين اجتماعي، م اعطا، حفظ و ) ب

  
   حق مساعدت اجتماعي و درماني.13ماده 

  :شوند مي متعهد ها  مؤثر حق مساعدت اجتماعي و درماني، طرفتضمين اعمال نظور
نسبت به اين امر اطمينان حاصل كنند كه هر شخص فاقد درآمد كافي و هر كس كه قادر  .1

ي ها به تأمين معاش از طريق دسترنج خويش يا از طريق ساير منابع نيست، بتواند مساعدت
ي الزم متناسب اوضاعها  مراقبت،درخور و در صورت بيماري

  .  دريافت كندي از يك نظام تأمين اجتماعيي ناشها نه
مند  نسبت به اين امر اطمينان حاصل كنند كه اشخاص بهره .2

  .طر دچار محروميت از حقوق سياسي يا اجتماعي خويش نشوند
 بتواند هرگونه صالح عمومي يا خصوصي ي ذيها  كنند كه هر كس از طريق بخشمقرر .3
 و كمكتوصيه

  .ست آورد
 11جتماعي و درماني مطابق تعهداتي كه آنان بر اساس كنوانسيون اروپايي مساعدت ا .4

بر را  ماده  همين3 و 2، 1 بندهاي مقررات مندرج در اند دار شده عهدهپاريس  1953دسامبر 
 برابري مبناي

كنن
  

   اجتماعي رفاهي حق بهره مندي از خدمات.14ماده 
  :شوند مي متعهد ها اجتماعي، طرفرفاهي مندي از خدمات   مؤثر حق بهرهتضمين اعمال نظور

 اجتماعي به توسعه يا سازماندهي خدماتي همت خدماتب ي مناسها  روشكارگيري بهبا  .1
گمارند كه در 
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  .لت دارند
2. 
دخا

 را تشويق چنين خدماتي ي داوطلب و غيره در ايجاد و حفظها  افراد و سازمانمشاركت
كنن

 متعهد  خاصطور به ها ماهيت و منشأ معلوليتشان، دولتنظر از سن،  علول، صرف
 مي

طريق نهادهاي خاص  از ي كلي يا در صورت عدم امكان

در برخي موارد، نيازمند تمسك به اين تدابير . يق كنند
خد

 تحرك، دسترسي به حمل و نقل، 
اليت   .ي فرهنگي و تفريحي است، توسعه دهندها مسكن، 

 را ي جوان و هر تمهيد مناسب ديگرها مناسب مطابق با نياز خانواده، كمك به زوج
د   .تشويق

                                                          

  .د
  
  ستقالل، ادغام اجتماعي و مشاركت در زندگي جامعه امعلوالن بر حق .15ماده 

 براي اجتماعي و مشاركت در زندگي جامعه، ادغام استقالل مؤثر حق اعمال تضمين منظور به
اشخاص م
  :شوند

اي براي اشخاص  ، تعليم و آموزش حرفهييتدابير الزم را جهت فراهم ساختن راهنما .1
ها ريزي معلول در چارچوب برنامه

  . اتخاذ كنندعمومي يا خصوصي
 در يان تمهيدات تشويقي براي كارفرماوسيله كليه به را به اشتغال دسترسي معلولين .2

 شرايط كار با معلول در محيط عادي كار و سازگارياستخدام و استمرار بخشيدن به كار اشخاص 
 و در صورت عدم امكان به علت معلوليت، حسب ميزان عدم توانايي، از طريق نيازهاي اين افراد

تشو د مشاغل حمايتيسازي و ايجا مناسب
 .  است4مات ويژه كاريابي و پشتيباني

قبيل   تمهيداتي ازوسيله به ويژه به ،امل معلولين را در زندگي اجتماعيادغام و مشاركت ك .3
 واتي فني كه هدف از آنها رفع موانع در ارتباطها كمك

فع
 

  ي و اقتصاديحق خانواده بر حمايت اجتماعي، حقوق . 16ماده 
 شرايط ضروري جهت رشد و بالندگي كامل خانواده كه هسته بنيادين اجتماع تضمين منظور به

 از ويژه به، گيزندگي خانواداز  حمايت اقتصادي، حقوقي و اجتماعي شوند مي مكلف ها است، طرف
 رغيب بههاي اجتماعي و خانوادگي، تمهيدات مالي، ت طريق ابزارهايي همچون كمك هزينه

 مسكن ساخت
 كنن
  

   حق كودكان و نوجوانان بر حمايت اجتماعي، حقوقي و اقتصادي.17ماده 
رشد در محيطي مناسب براي بر رشد و نمو  حق كودكان و نوجوانان منظور تضمين اعمال مؤثر به

 
ي اسـت،  كه به معناي خدمات همراهـ  les services d'accompagnementدر نسخه فرانسوي منشور از اصطالح :  مترجم.4

بـرده شـده    اركـ  ه به معناي خدمات پشتيباني است به كSupport Services انگليسي آن، اصطالح استفاده شده، اما در نسخه
  .است
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 مستقيماً يا از شوند مي متعهد ها شان، طرف هاي جسمي و رواني  و پرورش توانايي شخصيتكامل
 اتخاذ كنندومي يا خصوصي، تمام تمهيدات الزم و مناسب را ي عمها  با سازمانهمكاريطريق 

   :كه  از آنها عبارت است از

سب و كافي براي نيل به  خدمات مناو حفظ نهادها يا از طريق ايجاد ويژه به ،ين
اين

ي ها يتحما از  موقت يا دائمطور بهكودكان و نوجواناني كه ه دولت به 
خان

 از مقطع ابتدايي تا پايان متوسطه و همچنين 
ضور منظم آنان در محيط  .هاي آموزشي ترغيب 

 ها ر، طرفگطرف ديهر تي انتفاعي در سرزمين  به فعاليمبادرت مؤثر حق مال
متع

هاي قابل پرداخت توسط  هزينه
ارك

 هستند ها  ساير طرفقلمروكه خواستار انجام فعاليتي انتفاعي در را ع خود 
بشناسند به   .رسمي

 حمايت و مساعدت در برشان  ي
سر

جع به مهاجرت به خارج يا از خارج مبادرت كننده را  تبليغات گمراهدابير مقتضي عليه كليه

 را براي 

هدف
1.  

نان، با لحاظ حقوق  تضمين مراقبت، مساعدت، تعليم و تربيت مورد نياز كودكان و نوجوا) الف
تكاليف والدو 

  ؛ مقصود
  كشي؛ ، خشونت و بهرهقصور حمايت از كودكان و نوجوانان در مقابل ) ب
ويژ حمايت و كمك ) ج

 .اند وادگي محروم شده
تضمين تحصيل رايگان كودكان و نوجوانان .2

ح
  

  ها  به فعاليتي انتفاعي در سرزمين ساير طرفمبادرت حق .18ماده 
تضمين اعبا هدف 

  : شوند ميهد 
  .در محيطي آزاد اجرا كنندرا اجراي مقررات موجود  .1
حقوق كنسولي و ساير  تشريفات رايج را تسهيل كرده، .2

 .يا لغو كنند   ودهندگران خارجي يا كارفرمايان آنان را كاهش 
 .سازنديا جمعي آزاد دي ا انفرطور به  راحاكم بر استخدام كارگران خارجيمقررات  .3
 خروج اتباحق .4

ت 
  

   حمايت و مساعدتبرشان  هاي  حق كارگران مهاجر و خانواده.19ماده 
ها ه حق كارگران مهاجر و خانواد مؤثرتضمين اعمالبا هدف 

  : شوند مي متعهد ها ر، طرفگي ديها زمين هر يك از طرف
 در ويژه بهبه حفظ يا حصول اطمينان از وجود خدمات مناسب و رايگان براي اين افراد،  .1

نسبت به  دهند ه مي تا حدي كه قوانين و مقررات ملي اجاز، اقدام كرده،كسب اطالعات دقيق
اتخاذ ت
  .كنند

 خود، اقدامات مناسبي را جهت تسهيل عزيمت، سفر و پذيرش اين  قلمرو در محدوده.2
مناسبي ود خدمات سرزميني خ در محدوده،گرفته كار شان به هاي كارگران و خانواده
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 . در خالل سفر ايشان فراهم آورندالمت، درمان و همچنين شرايط مطلوب بهداشتي
ن خدماهمكاري، حسب مورد، بي .3

س
كشورهاي ر  دت اجتماعي، عمومي يا خصوصي

مها

ه ي آنان بها  قانوني در سرزمينور
 :ندهندت سر

 ت قراردادهاي جمعي؛مندي از امتيازا  و بهرههاي كارگري اتحاديهدر 

  شاغلين، رفتاري نامطلوب در ارتباط با مبالغ قابل پرداخت
نسب

يك  [ در سرزميناقامت  اجازه،ي كه خود كارگر مهاجر
دول

 به اتباع نسبتتر   رفتاري نامطلوب، حاضره در ماده شدح مسائل مطر
آن 

 اخراج ،و اخالق حسنه اقدامي انجام دهند يا عليه نظم عمومي افكندهخطر  هت ملي را ب
نش

دازهاي چنين كارگراني را ني، انتقال بخشي از درآمدها و پس ان
مط

 به مهاجرين شود اعمال ميتدابير مقرر در اين ماده را تا جايي كه آن  
خوي

 به كارگران مهاجر و اعضاي در صورت تعدد، يكي از آنها را
خان

ن مادري كارگر مهاجر به فرزندانش را تشويق و  ارتقا و تسهيل آموزش زبا توان،
د  .تسهيل

  

                                                          

 .جرفرست و مهاجرپذير را تشويق كنند
حت نظارت مراجع  يا تشوند مي تا حدي كه توسط قانون و مقررات تنظيم در موارد ذيل .4

ط بهدسته از كارگراني كه  آن با تضمين كنند اداري قرار دارند،
صور خويش اتباع نسبت به بدتر رفتاري برند  مي
  و استخدام؛ي دستمزد و ساير شرايط كار) الف
 عضويت ) ب
  . مسكن) ج
 در برند سر ميه ي آنان بها  قانوني در سرزمينطور به كارگراني كه تضمين كنند با .5

و  عوارضخصوص ماليات بر اشتغال، 
  .ندهندت به اتباع خويش صورت 

وادهتا حد امكان، گردهم آمدن خان .6
 .تسهيل كنند را يافته است ]عضوت 
  در زمينهبرند سر ميه ي آنان بها  قانوني در سرزمينطور به كارگراني كه كنند باتضمين  .7

 مربوط بهاقدامات قضايي
 .دولت صورت نگيرد

 موردي كه  درجز ببرند سر ميه نوني در سرزمين آنها ب قاطور به كارگراني كه كنندتضمين  .8
آنان امني
 .وند
 قانوحدوددر چارچوب  .9

 .اجازه دهندابق ميل آنان 
حمايت و مساعدت .10
 . توسعه دهند5فرما ش
 و انآموزش زبان دولت ميزب .11

 .كنندويق و تسهيل ان تشواده آن
در حد .12

 كنن

  
 

. 5  .خود اشتغال
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گونه ستخدام و اشتغال، بدون هردر زمينه ابرابر  و رفتار ها  حق برابري فرصت.20ماده 

هيدات مناسب حق و اتخاذ تم
جه

  اي؛ وانبخشي حرفه
   دستمزد؛

  . شغلي از قبيل ترفيعپيشرفت )د

كه كارگران يا شويق كنند 
نماي

 چنين اطالعاتي ضرورت داشته  يا آنكه محرمانه بودنرگاه گردد
باش

اي بر  تواند اثر عمده تي كه مي
  .تغال در كارگاه داشته باشد، مورد مشورت قرار گيرند

در موارد ذيل مشاركت تا سازد  هاي ملي، قادر مي نشان را در چارچوب قوانين و رويه

  حيط كار؛

  كارگاه؛در اجتماعي ـ 
  . نظارت بر رعايت مقررات مربوط به اين موضوعات) د

  تبعيضي براساس جنسيت
 استخدام و اشتغال، در زمينهبرابر  و رفتار ها برابري فرصت مؤثر حق تضمين اعمال منظور به

 شناسايي اين ها  جنسيت، طرف براساسگونه تبعيضيهربدون 
  :شوند  اعمال آن در موارد ذيل را متعهد مييت تأمين يا ارتقا

   دسترسي به كار، حمايت در مقابل اخراج و بازيابي شغلي؛) الف
 و تبازآموزياي،  زش حرفهراهنمايي و آمو )ب
 از قبيلي كار و استخدامشرايط ) ج

  
   و مشاورهات حق اطالع. 21ماده 

 مؤثر حق كارگران نسبت به كسب اطالع و مشاوره در درون كارگاه، اعمال تضمين منظور به
اتخاذ كنند يا تدابيري را ت را  تمهيداتيشوند مي متعهد ها طرف

  :سازد هاي ملي قادر  ندگان ايشان را در انطباق با قوانين و رويه
 منظم يا در زمان مقتضي و به نحوي قابل فهم از وضعيت اقتصادي و مالي طور به ) الف

 برخي اطالعات كه ممكن  با علم به اين مطلب كه از افشاي مطلع گردندكارگاه محل اشتغالشان
موجب ايراد خسارت به كااست 
  ؛ شودخودداريتواند  مي د،
 بر منافع   عمدهطور به در زمان مناسب نسبت به تصميمات مورد نظر كه ممكن است )ب

 از تصميماويژه نسبت به آن دسته هكارگران تأثيرگذار باشد، ب
وضعيت اش
  

   در تعيين و بهبود شرايط كار و محيط كار مشاركت حق . 22ماده 
 مؤثر حق كارگران نسبت به سهيم شدن در تعيين و بهبود شرايط كار و  اعمال تضمينمنظور به

 كه كارگران يا را اتخاذ يا تشويق كنند تدابيري شوند مي متعهد ها گاه، طرفمحيط كار در كار
نمايندگا

  :كنند
 تعيين و بهبود شرايط كار، سازماندهي كار و م) الف
  رگاه؛ حفاظت از سالمت و ايمني در محيط كا) ب
دمات و تسهيالت اجتماعي و فرهنگي  سازماندهي خ) ج
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   بر حمايت اجتماعيسالمندان حق .23ماده 

 شوند مي متعهد ها  مؤثر حق اشخاص مسن بر حمايت اجتماعي، طرفاعمال تضمين منظور به
 كه هدف از  را تمهيدات مناسبيي عمومي و خصوصي،ها يق همكاري با سازمانمستقيماً يا از طر

آنها
 اعضاي با سهم كامل عنوان به كه امكان دارد تا زماني به اينكه

اجت
 در حيات عمومي، ، داشتهيك زندگي آبرومندانه

اجت
براي ي آنها ها فرصت و سالمندان خدمات و تسهيالت موجود براي 

است

وجود دارد، از براي آنها  و اين امكان خواهند ميكه به آن عادت دارند تا زماني كه خود 
طر

 منظور بهي الزم ها شان يا كمك يسب مطابق نياز و وضعيت سالمت
منا

 كه در مؤسسه ي
 .سسهمؤ زندگي در شرايط و مشاركت آنان در تعيين دسر مي برنه سالمندا

م به
 مربوط 

 يا ، بر غرامت كافي كارشان خاتمه داده شده
جب

خاتمه كار  است
  . طرف را داشته باشد  حق اعتراض در يك مرجع بي،بدون د معتبر بوده است

ادهاي كار يا روابط استخدامي توسط يك 

  :از جمله موارد ذيل است اتخاذ يا تشويق كنند ويژه طور به 
 سالمندان قادر ساختن .1
  : از طريق، تلقي شوندماع
 سازد را قادر ميمنابع كافي كه آنها ارائه  ) الف

 ي داشته باشند؛مشاركت فعالماعي و فرهنگي 
 اطالعات مربوط به) ب

 فاده از آنها ارائه گردد؛
 در مستقلشان و تداوم يك زندگي  اب آزادانه نحوه زندگي انتخبه سالمندان قادر ساختن .2

محيطي 
 :يق

 تأمين مسكن منا) الف
 ؛مسكن آنهاسازي  سب
 .سالمت آنهاي مربوط به سالمت و خدمات الزم مطابق وضعيت ها  مراقبت) ب
سالمندانتضمين حمايت مناسب در احترام به زندگي خصوصي براي  .3

ن ب
  

  خاتمه كار حق حمايت در موارد . 24ماده 
  :شوند مي متعهد ها  مؤثر حق حمايت در موارد اخراج، دولتل اعما تضميننظور
 توانايي يا رفتارشانكه بهرا بدون دليل معتبر خاتمه كار  حق كارگران بر عدم ) الف

  بخش باشد مورد شناسايي قرار دهند؛رت عملكرد كارگاه يا نهاد يا ، يا به دليل ضروبوده
به هبدون دليل موج حق كارگراني را كه ) ب

  .ران خسارت مناسب ديگر به رسميت بشناسند
معتقد  كارگري كه  اطمينان حاصل كنندشوند مي متعهد ها  طرفمنظور،بدين 
ليل
  

  كارفرماي آنهامطالباتشان در صورت عدم مالئت حمايت از ان بر  حق كارگر. 25ماده 
 ، درصورت عدم مالئت كارفرماي آنها مؤثر حق كارگران بر مطالباتشانتضمين اعمال منظور به

 مطالبات كارگران، ناشي از قراردشوند مي متعهد ها طرف
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  .تضمين گرددمؤثر  يايتيا ساير اشكال حم ضمانتينهاد 

 ضمن ها  كرامتشان در كار، طرف

كارگران در برابر چنين رفتارهايي را  تدابير مقتضي جهت حفاظت از  كليها داده،
اتخ

 تدابير كليه ، ارتقا داده راود
 .اتخاذ كنندگران در برابر چنين رفتارهايي كارجهت حفاظت از مقتضي

 متكفل ين كارگران زن و مرد
ن، طرف   :شوند مي متعهد ها خان

يي و آموزش راهنما از قبيل تمهيداتي در زمينه ييها وليت
حر

 خدمات نگهداري روزانه كودكان و ساير ويژه
رو

 كه مدت و شرايط آن توسط قوانين ملي، قراردادهاي ند
جم

لقي ت خاتمه كارنفسه، منجر به دليلي معتبر براي  وادگي، في
اطمينان حاصل كنند نمي   .شو

 شوند مي متعهد ها ق نمايندگان كارگران بر ايفاي وظايفشان، طرف
تض

شان  يها موقعيت يا فعاليت
ع به

   حق كرامت در كار. 26ماده 
 كارگران بر صيانت از مؤثر حق كليهتضمين اعمال منظور به

  :شوند ميي كارفرمايي و كارگري متعهد ها مشورت با سازمان
پيشگيري  و يا در ارتباط با كارسطح آگاهي و اطالعات راجع به آزار جنسي در محيط كار  .1

از آنها را ارتق
  .اذ كنند

 و پيشگيري از آشكار خصمانه و تجاوزكارانه آگاهي و اطالعات راجع به اعمال مذموم يا سطح .2
ش مي  كار متوجه هريك از كارگرانبهراجع  كه در محل كار يا  راآنها

  را
  

   برابري مساوي و رفتارها  فرصتازانواده  خمتكفل كارگران مندي  بهره حق.27ماده 
 برابر بي مساوي و رفتارها ؤثر حق فرصت متضمين اعمال منظور به

واده و بين اين دسته و ساير كارگرا
  :تدابير مناسبي اتخاذ كنند كه .1

و  فظ كنندح شغل خويش را بتوانند شاغل شده،را قادر سازد  كارگران متكفل خانواده ) الف
مسئپس از دوران غيبت به علت چنين 

 ؛ بتوانند به آن شغل بازگردنداي فه
 ؛ توجه كنندشان در خصوص شرايط اشتغال و تأمين اجتماعي  نيازهايبه ) ب
 به ،خدمات، اعم از عمومي يا خصوصي ) ج
 . را توسعه يا ارتقا دهندي نگهداري از آنانها ش
 اخذ جهت  طول يك دوره پس از مرخصي زايمان در هر يك از والدين براي راامكاني .2

 تأمين كن كودكمراقبت ازمرخصي براي 
 . عي يا رويه حاكم تعيين خواهد شد

ي خانها وليتئ مساز اينكه .3
ند، 
  

   حق نمايندگان كارگران بر حمايت در كارگاه و برخورداري از تسهيالت.28ماده 
 مؤثر حتضمين اعمالجهت 

  : در كارگاهمين كنند كه
 اخراج به دليل قبيل  از، ايشان در مقابل اعمال زيانبار) الف
  مندند؛  از حمايت مؤثري بهره نمايندگان كارگران در كارگاهنوان
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وابط  كه ايفاي سريع و مؤثر وظايفشان را با عنايت به نظام رمناسبي آنان از تسهيالت ) ب
 . رخوردار هستند ب،سازد ممكن مي ي كارگاه مربوطها  و قابليتاندازه كشور و نيازها، نعتي

 كارگران مربوط است، آگاه بازآموزي يا 6 مجددكاريابيك به 
  .دهند مورد مشورت قرارساخته،

 متعهد ها  مؤثر حق حمايت در مقابل فقر و انزواي اجتماعي، طرفضمين اعمال
 مي

 شغل، مسكن، آموزش، تحصيل، فرهنگ، مساعدت اجتماعي ويژه به كند ي
 دو

  . سازگاري آنان در صورت نياز مجدداً مورد ارزيابي قرار دهندمنظور به ن تمهيدات را) ب

كه كنند  اتخاذ  را تدابيريشوند مي متعهد ها  حق مسكن، طرف
هد

 به سطحي كه براي ستندع كافي ه
كه فاقد منابع كافي هستند، قابل دسترس باشد   . اشخاص

  

                                                          

ص
  

  ي جمعيها  و مشورت در مراحل اخراجاطالعات حق بر . 29ماده 
يافتن و مورد مشورت واقع شدن در خصوص كارگران بر آگاهي   مؤثر حقتضمين اعمال منظور به

 كارفرمايان، نمايندگان كارگران را در كنند تضمين شوند مي متعهد ها ي جمعي، طرفها اخراج
ي جمعي يا ها ي جمعي، راجع به موارد امكان احتراز از اخراجها  اخراجايناز زمان مناسبي، پيش 

 مثال از طريق توسل به تمهيدات اجتماعي كه عنوان به، محدود كردن تعداد و تخفيف آثار آن
 كم خاص هدف از آنهاطور به

 
   حق حمايت در مقابل فقر و انزواي اجتماعي. 30ماده 

ت منظور به
  :شوند
كلي و هماهنگ، براي ارتقاي دسترسي مؤثر مشي  در چارچوب يك خطرا  تدابيري ) الف

 يا چنين دعيت انزواي اجتماعي يا فقر قرار دارنشان در وض هاي اشخاصي كه خود و خانواده
خطري آنان را تهديد م

   اتخاذ كنند؛،رماني
اي 

  
   حق مسكن. 31ماده 

 مؤثرتضمين اعمال نظورم به
  : عبارت است ازآنهاف از 

  . دسترسي به مسكن در سطحي مطلوب توسعه.1
 .خانماني با نيت حذف تدريجي آن پيشگيري و كاستن از ميزان بي .2
 براي اشخاصي كه فاقد منابرساندن هزينه مسكن .3

ي 

  

 
تقـا يـا تنـزل       و بـه معنـاي ار      reclassement و معادل فرانسوي آن      redeploymentمعادل انگليسي اين اصطالح     : مترجم. 6

  .شغلي و تغيير شغل است
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 بخش سوم

   تعهدات ) ماده الف
1. 

د نخواه مقدماتي بخش مزبور آمده است، تعقيب بندهايگونه كه در   آن،ابزارهاي مناسب 

، 12، 7، 6، 5، 1مواد  يعني ، بخش دوم اين منشورده از نه ماده
13

 نسبت به آنها  كهي
متع

 به ماده را
هن

و از اولين روز ماه پس از انقضاي دوره 

يك از طرف .4   .كردخواهد برقرار   خود يك نظام بازرسي كار را مطابق شرايط مليها ه

،  پايبند بداند، تصويبالحاقي كه بدان از پيش مقيد بوده به پروتكل  اقتضا
قبو

 اولين بهكه طرف  صورتي  البته در؛شود مي
سند پيش گفته يا هر دو،    . شده باشدمتعهدسند از 

                                                          

  :شوند مي متعهد ها  ذيل، هر يك از طرف»ب«  مادهمنوط به مقررات
 را از طريق تحقق آنها د كهنتلقي كن اهدافي  اعالميهعنوان به بخش اول اين منشور را ) الف
تمامي
 كرد؛

 به حداقل شش مارا خود ) ب
 پايبند بدانند؛ 20 و 19، 16، 
تواند به  ه بخش دوم منشور كه ميگذاري شد  شمارهبندهاي از مواد يا ديگري خود را به تعداد ) ج

بندهاي مجموع تعداد مواد يا مشروط بر اينكه ،پايبند بدانند انتخاب خودشان باشد،
 .گذاري شده نباشد  شمارهبنداند كمتر از شانزده ماده يا شصت و سه  هد گرديده

يك اين  بند »ج« و »ب« يها قسمت انتخابي مطابق مقررات بندهايمواد يا  .2
 .كل شوراي اروپا برسانند به اطالع دبيريا پذيرش  قبولي يا، تصويبتوديع سندگام 
كل شورا اعالم كند كه تواند ضمن يادداشتي خطاب به دبير  مي بعداًها هر يك از طرف .3

تا آن زمان  مندرج در بخش دوم منشور كه ، ديگرگذاري شده  شمارهبندخود را به هر ماده يا 
 بخش عنوان به بايدچنين تعهداتي . داند ميملزم  اين ماده نپذيرفته است، 1 بندمطابق شرايط 

  گردندتلقي مفروض پذيرش يا ، قبولي تصويباز الينفكي
 . داراي همان آثار خواهند بودتاريخ ابالغيهيك ماه بعد از 

ر 
 
  1988 و پروتكل الحاقي 7 با منشور اجتماعي اروپايي پيوندها) ماده ب

 1988 مي 5 منشور اجتماعي اروپايي يا طرف پروتكل الحاقي متعاهدي ها هيچ يك از طرف .1
قل مقررات منطبق با مقررات منشور اجتماعي تواند اين منشور را بدون اينكه خود را به حدا نمي
وپايي و در صورتار

  . يا تأييد كندل
شدن تعهدات منشور اجتماعي اروپايي نسبت به يك طرف، پذيرش  االجرا از تاريخ الزم .2

 منشور اجتماعي اروپايي و در صورت  مربوطف اجراي مقررهبه توقاي از آن  تعهدات هر مقرره
منجر   نسبت به آن طرف1988وتكل الحاقي  پراقتضا

دو 
 

  . است1961منظور منشور اجتماعي اروپايي : مترجم .7
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  بخش چهارم

   نظارت بر اجراي تعهدات مندرج در اين منشور) ماده ج
نظارت موجود در منشور ] سيستم[ تحت همان ،ج در منشور حاضرات حقوقي مندر تعهداجراي

وپايي خواهد بود   .اجتما

 تصويب كه پروتكل مذكور را ييها ود در اين منشور در حق دولت
كر

  است رابيني شده  پيش در پروتكل مذكوركه بر تعهدات مندرج در منشور حاضرت 
  . پذيرد ي

يا پيشينه اجتماعي، سالمتي، 
  . گرددتضمين يا هر وضعيت ديگر  وك اقليت ملي، تولدتعلق به

 آن طرف  با ساير تعهداتمغايرچنين تمهيداتي 
م به

مقررات منشور ل مجدد 
  . مطلع سازدقرار گرفته است، از سوي آن طرف مورد پذيرش كه 

عي ار
  

  شكايات جمعي ) ماده د
 بيني پيشمقررات پروتكل الحاقي به منشور اجتماعي اروپايي كه يك نظام شكايت جمعي را  .1

 نسبت به تعهدات موجندك مي
  . اند، اعمال خواهد شد ده
 كه يك نظام شكايت جمعي  منشور اجتماعي اروپاييبهپروتكل الحاقي  هر دولتي كه به .2

 خود پذيرش يا ، قبولي سند تصويبتواند به هنگام ارائه  باشد، مي نشدهملزمكند،   ميبيني پيشرا 
موجب يادداشتي خطاب به دبيركل شوراي اروپا، اعالم   به،ناز اين منشور يا در هر زمان پس از آ

دارد كه نظار
م
  

  بخش پنجم
   عدم تبعيض)هـماده 
رنگ،  بر پايه نژاد، ويژه به ، تبعيضيگونههربدون بايد  در اين منشور مندرج از حقوق تمتع

 ملي منشأجنسيت، زبان، مذهب، عقايد سياسي يا ساير عقايد ديگر، 
 ي
  

  عمومي اضطراري  به هنگام جنگ و خطر تخطي موارد )ماده و
حيات مردم است، هر  دكننده كه تهديعمومي ديگراضطراري  خطر هنگام جنگ يا هر به .1

 كه ي خاصتا حد اين منشور، موجب خود به تعهدات  ازتخطي مي تواند تمهيداتي را جهت طرف
 مشروط بر آنكهآن وضعيت اقتضا دارد و 

   .اتخاذ كندالملل نباشد،   حقوق بينوجب
 دبير كل  در مدت زمان متعارفيبايد  كرده باشدستفادهاز اين حق تخطي اهر طرفي كه  .2

آن  ،به همين ترتيب. زد و داليل آن مطلع سااز تدابير اتخاذ شده كامل طور بهشوراي اروپا را 
اجراي كامكل را از تاريخ اجراي توقف چنين تمهيداتي و  دبيرطرف بايد
تر پيش
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  ها  محدوديت)ماده ز

 مؤثراجراي و اي مؤثر محقق شوند  گونه به در بخش اول، حقوق و اصول مطرحهنگامي كه  .1
 قانون و آنچه كه در يك درموارد مندرج در جز بنبايد  گونه كه در بخش دوم مقرر شده همان، آن

 عمومي، منافعي سايرين يا پاسداري از ها ادياجتماع دمكراتيك براي صيانت از حقوق و آز
گونه محدوديت يا قيدي كه در  هيچ بات دارد  ضرورعمومي يا اخالق حسنه بهداشتامنيت ملي، 

بخ
 مندرج در آنتعهدات 

 . اعمال شوند،اند  شدهبيني پيش چارچوب هدفي كه بدان دليل رنبايد جز

 بابراساس آنها كه  
  . لطمه وارد كند،شود تري روا داشته مي رفتار مناسب ، حمايتورداشخاص

 31 تا 1 در اين مواد، مقررات مواد ت مندرج
  : اجرا شوندريق ذيلطبخ

 ي كارگري؛ها ي كارفرمايي و سازمانها رفرمايان يا سازمان
 

رات 
د   .شوند مي مجرا محسوب  نسبت به اكثر كارگران مربوط اين ماده اعمال شوند1براساس

كل  از جانب دبيروپا ارسال گرديده،كل شوراي ار به دبير
به 

   . شوندمواجهبيني نشده  ي يك و دو پيشها ش
 منشور حاضر در مورد حقوق و تجويز شده براساسي ها محدوديت .2

د 
 
  المللي بين هاي موافقتنامه پيوندهاي ميان منشور و حقوق داخلي يا ) ماده ح

 يا هرگونه معاهده، كنوانسيون يا موافقتنامهمقررات اين منشور نبايد به مقررات حقوق داخلي 
االجرا خواهد شد  بعداً الزمياجانبه كه از پيش مجري بوده دوجانبه يا چند

م 
 
   اعمال تعهدات پذيرفته شده)ماده ط

اجراي تعهداي ها  خللي به روشگونههربدون  .1
ز ابايد ش دو اين منشور 

  قوانين و مقررات؛) الف
 منعقد ميان كاقراردادهاي ) ب
تلفيقي از اين دو روش؛  ) ج
 .ي مناسبها روشساير  ) د
، 1 يبندها، 7 ماده 7 و 6، 4 بندهاي، 2 ماده 7 و 5، 4، 3، 2، 1 بندهايتعهدات منبعث از  .2

 به محض اينكه اين مقر از بخش دو منشور حاضر22 و 21اد  و مو10 ماده 5 و 3، 2
 بن
 
  ها  اصالحيه)ماده ي

تضمين  حقوق توسعهي يك و دو منشور حاضر با هدف ها اي نسبت به بخش هرگونه اصالحيه .1
توسط يك كه ي سوم تا ششم ها اي در خصوص بخش  اصالحيهگونه همچنين هرشده در آن و

 بايد پيشنهاد شود يا كميته دولتيطرف
  .ي منشور حاضر انتقال يابدها طرف

 شودبررسي  دولتي توسط كميته بايد  قبليبندررات  پيشنهادي مطابق مق هرگونه اصالحيه.2
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 پس .گردد ارسال براي تأييد به كميته وزراجمع پارلماني  پس از مشورت با مپذيرفته شدهمتن  و
از ت

ك ماهه 
از ت

 كل را از پذيرش، دبيرها يخي كه تمامي طرفبعد از تار
سازند، الزم   .االجرا خواهد شد خود م

 دبيركل شوراي اروپا  بايد نزدقبولي يا، پذيرش تصويباسناد . است قبولي ياش 
تود

ين منشور  به االتزام خودرضايت خويش را مبني بر 
اع

، تصويب سند توديعريخ  از تا يك ماههضاي يك دوره
  .االجرا خواهد بود  الزمقبوليپذيرش

قلمداد گردد، معين  سرزمين اصلي عنوان به منظور بايد بدين سرزميني را كه ، شوراي اروپا
ساز 

 . گردد  ارسال ها  طرفبراي پذيرش منظور بهبايد  اين متن أييد آن توسط كميته وزرا
يي كه آن را ها  طرف در موردي يك و دو منشورها اي نسبت به بخش  هر گونه اصالحيه.3

عضو از از تاريخي كه سه  يك ماهه ماه پس از انقضاي يك دورهاز ن روز اند در نخستي پذيرفته
 در مورد هر طرفي كه .االجرا خواهد شد  الزم، دبيركل را از پذيرش خود مطلع سازندها طرف

 ياي يك دورهن روز ماه پس از انقض از نخستي، اصالحيهرا بپذيرد] اصالحيه[متعاقباً آن 
 .االجرا خواهد شد را از پذيرش خود مطلع سازد، الزمكل اريخي كه طرف مذكور دبير

از ن روز  از نخستيي سوم تا ششم منشور حاضرها وص بخشاي در خص  اصالحيهگونههر .4
ه ه يك ماماه پس از انقضاي يك دوره

طلع 
  

  بخش ششم
  االجرا شدن   و الزمتصويبامضا،  ) ماده ك

منوط به   منشوراين. ي عضو شوراي اروپا مفتوح استها منشور حاضر براي امضاي دولت .1
 پذيرتصويب،
  . شود  يع
ريخي كه سه  از تاه يك ماهماه پس از انقضاي يك دورهاز ن روز منشور حاضر از نخستي .2

، قبليبند  مطابق دولت عضو شوراي اروپا
 . االجرا خواهد بود الم كرده باشند، الزم

كه متعاقباً التزام خود را به آن ابراز كرده ي عضو ها منشور حاضر نسبت به هر يك از دولت .3
ماه پس از انقاز ن روز باشد از نخستي

 يا 
  

   اجراي سرزميني)ماده ل
كننده اي امضها  از دولتيك هر. شود  اجرا مينشور حاضر در سرزمين اصلي هر طرفم .1

 خطاب به اي ه طي اعالمي،قبولي يا پذيرش توديع سند تصويب، به هنگام امضا يا دتوان مي
كلدبير
  .د

 يا قبولييا ، پذيرش توديع سند تصويب به هنگام امضا يا تواند  مي  امضاكننده]دولت [ هر.2
 اعالم دارد كه منشور كالً يا كل شوراي اروپا طي يادداشتي خطاب به دبير،در هر زمان پس از آن

 آن دولت معين شده و مذكور  در اعالميهيا قلمروهايي كهاصلي ن غير نسبت به يك سرزميجزئاً
 آن .خواهد شدا اجر دارد، المللي بين مسئوليت  آنبه راجع آن است يا المللي بينول روابط ئمس
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ي معين شده در ها  يك از سرزمينرا در مورد هر منشور  بخش دوبندهايمواد و دولت بايد 
اع

 كل توسط دبيراي  چنين اعالميهخطارااريخ دريافت  از ته يك ماهي يك دوره

 اخطارياريخ دريافت ابالغ چنين  از ته يك ماهه
  .د بودن داراي همان آثار خواهكلتوسط 

ماد

ود آن را  خ كه وي به نوبهشودا ارسال كل شوراي اروپبه دبير
به آ

 خاص طور بها ميان آنه
به 

در  بخش دوم آن را بندهايواد يا 
مرو  . رد كندشود  اين منشور بر آن اعمال مي كهيرابطه با 

  .شود شور حاضر، بخش الينفك آن تلقي ميپيوست

 موارد ذيل مطلع  كار را ازالمللي بينكل دفتر دبيري عضو شورا و ها  دولتي اروپا

  .سازد  مشخص ميخويشالميه 
از ن روز  در اعالميه فوق از نخستيمذكوري ها سرزمين يا سرزمينمورد در ] حاضر[منشور  .3

ماه پس از انقضا
 .اجرا خواهد شد

كل شوراي اروپا اعالم  طي يادداشتي خطاب به دبير زمان متعاقباً در هرتواند  ميهر طرف .4
 اعمال ماده نسبت به آن اين 2 بند در خصوص يك يا چند سرزميني كه منشور مطابق كند كه

سرزمين يا  كه پيش از اين در ارتباط با آن را اي شده گذاري  شمارهبند يا مادهگونه   هرشده است
شوند بخش  كه متعاقباً پذيرفته مياين تعهدات . داند مياالجرا   الزم، نپذيرفته استها سرزمين

 و از اند شوند كه در مورد سرزمين مزبور صادر شده قلمداد مي اي  اوليهالينفكي از اعالميه
ماه پس از انقضاي يك دوراز ن روز نخستي

دبير
 
   رد )ه م

 انقضاي يك دوره پنج ساله از تاريخ الزم االجرا شدن تواند تنها پس از هر طرف مي .1
  حال بايدهر دو و در  كندرد آن را ، بعدي ديگر از انقضاي هر دوره دو سالهپس يا  براي اومنشور

لي شش ماهه خطاب يك اخطار قب
  .رساند  ميها گاهي ساير طرف

 بخش دو منشور بند از هر ماده يا ، قبليبراساس مقررات مذكور در بند تواند هر طرف مي .2
 كه اين طرف به آنها پايبند هاييبنداد و  آنكه تعداد مو؛ مشروط بر كندردرا كه پذيرفته است، 

 دوم در حالت نخست و شصت و سه مورد حالت به هيچ عنوان كمتر از شانزده مورد در است
انتخابي توسط طرف مورد نظر كه در  بندها موادو نباشد و اين تعداد مواد 

 .گيرد  نيز در ميشود را  اشاره مي»الف« ماده »ب«زير بند » ب«قسمت 
اي  و با صدور اعالميه حاضر  يك مادهمندرج در بندط تواند مطابق شراي  ميهر طرف .3

يا هريك از م اعمال منشور حاضر »ل« ماده 2براساس بند 
قل
 
   پيوست) ماده ن

ن م
  
   ها اظهاريه ) ماده س

كل شورادبير
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خوا  :هد كرد

 ،»د« ماده 3 و 1 هاي، بند»الف« ماده 3 و 2 ي
  ؛»بند

  ؛»ي«

 برخوردارند در اين خصوص از اختيارات الزم كه ل
من

ي عضو شوراي اروپا و ها  دولتمزبور را براي
   . كار ارسال خواهد كردالمللي بينتر مدير

 حمايتتحت ل اشخاص  شده در قبارو منشور اجتماعي اروپايي بازنگريم

نظر در پرتو  مواد مدبه اينكه منوط البته  گيرد؛  دربرمي،هستند
مقر

 مشابه به ساير اشخاص از طريق  توسعه امتيازاتش تسهيالت
هري

ديگر  موجود قابل اعمال المللي بين اسناد 
در 

  ؛ هرگونه امضا) الف
  ؛قبولي، پذيرش يا تصويب هرگونه سند توديع ) ب
   آن؛»ك« مطابق ماده االجرا شدن اين منشور  الزمتاريخ ) ج
هاصادر شده در اعمال بند اعالميه گونه هر) د
ل« ماده 4 و 3، 2، 1 هاي، بند»و«ماده  2 

هرگونه اصالحيه مطابق ماده  )هـ
  ؛»م« مطابق ماده ردهرگونه  )و
  . اين منشورديگر مربوط به يا ابالغ اقدام، اخطار هر ) ز

گان ذي كنند امضا گفته شدآنچهبراساس 
  .اند ه شده حاضر را امضا كردبازنگريشور 

 به دو زبان فرانسوي و انگليسي نسخهدر يك  در استراسبورگ 1996 مي 3اين منشور در 
.  خواهد شدتوديعوراي اروپا  به آرشيو ش و استاز اعتبار واحد برخوردارهر دو متن تنظيم شده كه 

 از متن ي شوراي اروپا رونوشت مصدقكلدبير
كل دف
  
   شدهمنشور اجتماعي اروپايي بازنگريپيوست 

قل
  
تنها  31 تا 20 و 17 تا 1 مواد مشمولاشخاص  13 و 12 مواد 4 بدون خدشه به مقررات بند .1

طور قانوني  ه ب در سرزمين طرف مربوط وهستندي عضو ها دولتكه از اتباع ساير را يي ها خارجي
 يا متناوباً مشغول به كار دارنداقامت 

 .شوند  تفسير 19 و 18رات مواد 
 مانع گستر،تفسير حاضر
  .شود  نميها ك از طرف

 مربوط به وضعيت 1951 جوالي 28 كنوانسيون ژنو موضوع پناهندگان باهر طرف  .2
رفتاري  قانوناً در قلمرو دولت اقامت دارند براي آنان كه 1967نويه  ژا31پناهندگان و پروتكل 

تر از آنچه طرف مزبور به موجب   در هر صورت رفتاري نامناسبالمقدور مناسب داشته، حتي
 ازيكموجب هر  تعهداتي كه طبق كنوانسيون فوق و به

 .فته، روا نخواهد داشتخصوص آن پناهندگان پذير
 به نيويورك راجع 1954 سپتامبر 28 كنوانسيون تابعيت موضوع طرف در حق افراد فاقد هر .3

المقدور  دارند، رفتاري حتيقانوناً در سرزمين آن طرف اقامت وضعيت افراد فاقد تابعيت كه 
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 ديگرسند و  اين  به موجب طرف مزبورتر از آنچه  رفتاري نامناسب، در هر صورتداشته،مناسب 
 .خواهد داشتن، روا  پذيرفته افراد فاقد تابعيتبر موجود قابل اعمال ملليبياسناد 

به مقررات كنوانسيون ار خدشه   8.كند وارد نمي اقامت راجع به پاريس 1955 دسامبر 13وپايي ا

هرگونه شرط يا رويه مربوط به امنيت  ي در مورد مانع يا مجوزن
تفسير شود   . سنديكا

طر
 يا  كه كل مدت آن افزون بر يك ماه وي كاره

مد
 اص باشد، مشروط بر اينكه

  .مالحظات عيني توجيه گردد اجراي آن مقرره بادر اين موارد، عدم 

هر روش ديگر  جمعي يا قراردادهايانين يا مقررات ملي، 
  . تعيين شودمتناسب شرايط ملي

 شديد ممنوع تخلف هرگونه دليل كه اخراج فوري را به شوداي تفسير  بايد به گونهنه 
  .سازد

                                                          

ال ن
  

  بخش اول
   بخش دوم18 ماده ( بخش اول و بند 18بند 

 ، اعضا مربوط نبودهقلمرو ورود به مسئلهامري پذيرفته شده است كه مقررات حاضر با اين 
ي  

  
  بخش دوم

   1 ماده 2بند 
عنوا بهاين مقرره نبايد 

يي 
  

  2ماده  6بند 
   :خواهد شدذيل اعمال ن موارد در اين مقرره مقرر كنند كهتوانند   ميها ف

كارگران داراي قرارداد يا رابط نسبت به ) الف
  شان بيش از هشت روز نباشد؛ ت كار هفتگي

يا خ  ويژگي اتفاقي و، واجدي كاربطهكه قرارداد يا را  هنگامي) ب

  
  3 ماده 4بند 

 كاركردها، سازماندهي و شرايط ، اجراي اين مقررهمنظور به است كه امري پذيرفته شدهاين 
 قووسيله بهاعمال اين خدمات بايد 

 با
 

  4 ماده 4بند 
رراين مق

ن
  

 
ر كننده د وع رفت و آمد اتباع كـشورهاي امـضا         شامل مقرراتي است كه به موض      اقامت،كنوانسيون اروپايي راجع به     : مترجم .8

  .پردازد هاي عضو مي هاي ساير دولت سرزمين
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  4 ماده 5بند 
كه كسر  صورتي را دربندهدات الزم در اين تواند تع  است كه يك طرف ميامري پذيرفته شدهاين 

توجهي از  براي اكثريت قابل  داوريآراي جمعي يا قراردادهايدستمزدها توسط قانون يا 
 اگيرند، مستثن تحت شمول قرار نميگونه  اين صرفاً اشخاصي كه .مجاز نباشد بپذيردكارگران 
 .هستند

 حقاين  براحتمالي ديگر هرگونه محدوديت   اينكه
  . توجيه گردد»ز « مفاد مادهبراساسبتواند 

 ي تمهيداتشده،جع صالح انجام 
   .گردد  ميمت و ايمني اين نوجوانان اتخاذ هت حفاظت از سال

 18 زير اكثريت اشخاص د كهخود مقرر كن
  . شوندگرفته كار بهدر كارهاي شبانه نبايد سسال 

در موارد   مثالطور به. كندوضع را  مطلق يممنوعيت

استخدامي او را توجيه  قطع رابطه كارگري مرتكب خطايي گردد كه زن كه صورتيدر
 مي

  ازد؛
  . در قرارداد كار منقضي گرددمقرركه مدت  صورتي ) ج

  
 

  6 ماده 4بند 
 حق اعتصاب را اعمال مربوط است به او تا حدي كه ن نكته مورد تفاهم است كه هر طرفاي

مشروط برتوسط قانون قانونمند سازد، البته 

 
  7 ماده 2بند 

در قوانين خويش مقرر دارند نوجواناني كه به  ها طرف نخواهد شد كه از آن حاضر مانع مقرره
ممكن است تا حدي كار كنند كه مطلقاً  اي اند براي آموزش حرفه  نرسيده]قانوني[حداقل سن 
شرايط تعيين شده توسط مراچنين كاري تحت  .ضروري باشد

ج
  
  7 ماده 8 بند

منوط به ؛ بند را بپذيرد در اين تواند تعهد مقتضي  است كه يك طرف ميامري پذيرفته شدهاين 
انين در قوهد منطبق با روح اين تع  طرف مزبورآنكه

ن 
  

  8 ماده 2بند 
شود كه  اي تفسير  ه گونهاين مقرره نبايد ب

  :وجود داشته باشدتواند  مياستثنائاتي ذيل 
 ) الف
كند  ؛
كه كارگاه مورد نظر فعاليت خود را متوقف س صورتي  در) ب

 در
 

  12 ماده 4بند
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از جمله بر اين  ،بندن  ايدر مقدمه» قراردادهاييو منوط به شرايط مندرج در چنين «واژگان 
اي وجود   بيمهحقاز هرگونه مزايايي كه مستقل تواند در خصوص   كه يك طرف مي دارندداللت
آنها را به اتمام يك دوره اقامت  ها يي به اتباع ساير طرفها ن كمكپيش از اعطاي چنيدارد 

  .تعيين  ملزم نمايد

 رفتاري منطبق با مقررات ها با اتباع ديگر طرف مشروط بر اينكه
  . مذكور روا دارند

ديني هاي تك وال  اين مقرره، خانوادهموجب ارائه شده به است كه حمايت ه
  .گيرد ميرا نيز 

دهد،  ال را تحت پوشش قرار مي
م

ر مستلزم تعهدي داير بر تأمين آموزش اجباري تا سن مذكور نيستاين  .  

تلقي ه افراد اخير به موجب قانون دولت ميزبان، صغير 
  .ت تكفل كارگر هستندشوند تح مي

 از قلمرو اجراي اين ماده راگيران ب مستمري بيكاري، پيري و مزاياي بيمهمربوط به 
مس

  بارداري، زايمان و دوران پس از آن،به عراج ويژه
تبعي

شده
 

   13 ماده 4بند 
توانند منشور را در رابطه   ميايي مساعدت اجتماعي و درمانيعضو كنوانسيون اروپي غيرها دولت

 ؛كنندبند حاضر تصويب با 
كنوانسيون
 

  16ماده 
امري پذيرفته شداين 

بر در
  

  17ماده 
 شده در بيني پيشاي به ساير مقررات خاص   خدشههر بدون اين نكته مورد تفاهم است كه

 س18ر از ، اين مقرره تمامي اشخاص كمت7 ماده ويژه به ،منشور
  .زودتر باشد كودك بلوغ سن ،گر اينكه به موجب قانون حاكم

ام
 

  19 ماده 6بند 
 معناي همسر كارگر و  حداقل به»خانواده كارگر مهاجر« اصطالح ، اعمال اين مقررهمنظور به

 تا زماني ك، استمتأهلشفرزندان غير
 و
 

    20ماده 
موضوعات مربوط به تأمين اجتماعي و همچنين توان  مي است كه امري پذيرفته شدهاين  .1

ساير مقررات 
  .كرد اتثن
 به ، مربوط به حمايت از زنانيها كمك .2

 .  در معناي ماده حاضر تلقي نخواهد شدض
 .هاي عملي نخواهد شد  با هدف رفع نابرابرياين ماده مانع اتخاذ تمهيدات خاصي .3
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شان صرفاً   يا شرايط انجام آنها امكان واگذاريماهيت اي كه به واسطه ي حرفهها  فعاليت.4
اي از مقررات آن   از قلمرو اجراي اين ماده يا پارهتواند  ميسر است، ميس معينبه اشخاصي از جن

از مشاغلي را ملزم كند فهرستي  ها  كه طرفتفسير شوداي  به گونهنبايد اين مقرره .  گرددمستثنا
اختصاص  اشخاص مربوط به جنس معيني بهتنها  يا شرايط انجام آنها ماهيت كه به واسطهرا 

   .ندندر قوانين و مقررات خود درج كشده  داده مي

خواهد بود كه  به معناي اشخاصي »

 قضايي رويه و همچنين ها  كارفرمايان و نمايندگان كارگران، عرف
مرب

 توليد كاال يا 

 از اجراي اين مواد تا 
حد

 تعهدات منتج از اين  ايفاكنندهعنوان به  گردند، طرف مربوطكارگاه اعمال
مقر

قانون توسط   شده حد تعيينكمتر ازن 
ي يا رويه   . سازند از قلمرو اعمال اين مواد مستثنااست 

مني 
در 

  .هايي جهت تعطيالت كودكان و غيرهها، اردو ي شيرخوارگاه، كتابخانهها ي ورزشي، سالنها ين

 
  22 و 21 مواد

نمايندگان كارگران« اعمال اين مواد، اصطالح منظور به .1
  .شوند ميشناخته واجد اين سمت  ، مليوفق قانون يا رويه

 دادهايقرار عالوه بر قوانين و مقررات، ،، حسب مورد»قانون و رويه ملي« اصطالحات .2
جمعي، ساير توافقات ميان

 .گيرد نيز دربرمي را وط
اي از عناصر مادي و  وم مجموعه به مفه»كارگاه« اعمال اين مواد، اصطالح منظور  به .3
،يل آنز تشك كه هدف اشود مي اطالقمادي، واجد يا فاقد شخصيت حقوقي غير
 . استمشي بازار مختص به خود  تعيين خطخدمات با نيت انتفاعي و با اختيار ارائه

 از اجراي اين  ممكن استشان  و نهادهاي است كه جوامع مذهبيامري پذيرفته شدهاين  .4
تي كه مؤسسا. تلقي گردند »كارگاه «3در مفهوم بند نهادهاي مزبور مستثنا شوند، حتي اگر  مواد

 ،اي مفاهيم اخالقي  يا تحت هدايت پارهها آرمانكنند كه ملهم از برخي  يي را تعقيب ميها فعاليت
،تحت حمايت قرار دارند قانون ملي وسيله به ي هستند كه و مفاهيمها آرمان
  .گردند  ميامستثن ،گاه الزم استگيري كار نت از جهت صياكه براي ي
ه در اين مواد در  شدحكه در يك دولت، حقوق مطر  هنگامي كهن نكته مورد تفاهم استاي .5

سسات گوناگوني از مؤ
 .شود ميرات قلمداد 

يي را كه تعداد كارگرانشاها توانند كارگاه  ميها طرف .6
مل
  

  22ماده 
 تصويب مقررات مربوط به بهداشت و ايبه راجع ها دولتاين مقرره بر اختيارات و تعهدات  .1

  .تأثير ندارددار نظارت بر اجراي آنها   عهدهمراجع يها  مسئوليت صالحيت و ومحيط كار 
 معناي تسهيالت به » ـ فرهنگيخدمات و تسهيالت اجتماعي و اجتماعي«الحات اصط .2

، ي رفاهيها كمك از قبيل شود؛  ارائه ميها كه از طرف برخي كارگاه يا فرهنگي است اجتماعي و
زم
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  23 ماده 1بند 

ني و ي جسمي، رواها  به قابليت» زماني كه امكان داردتا« حاضر، اصطالح بند اعمال منظور هب
   .اشاره داردفكري اشخاص سالخورده 

به »  شدهاخراج «يا» اخراج «الحاين ماده، اصط
معن

طرف 
 مي

 استخدام خاصي اي  كار براي مدتي معين يا وظيفهموجب يك قرارداد ارگراني كه به
 مي

 اين مشروط بر اينكه هستند، 

تلقي ري براي اخراج ، داليل معتب خاصطور به قق هدف اين ماده، موارد ذيل تح

ي سنديكايي در خارج از ساعات كار يا با رضايت ها ديكا يا انجام فعاليت
كار

عليه يك كارفرما به دليل نقض ادعايي قوانين و 
مقر

 خانوادگي، بارداري، مذهب، عقيده يها مسئوليتهل، 
سيا

 وزاد؛

 جمعي يا ساير ابزارهاي قراردادهاي ملي، 
شرايط ملي تعيين مي   .شود، پرداخت گردد مناسب

 
  24ماده 

اين نكته مورد تفاهم است كه براي مقاصد  .1
  . كار با تصميم كارفرما استي توقف رابطها

 اما يك ،گيرد دربرمي حاضر تمامي كارگران را  است كه مادهامري پذيرفته شدهين ا .2
 : سازدي خويش مستثناها ئي از حمايت كامل يا جزطور به از شاغلين راتواند اقشار ذيل 

 ك) الف
 ؛شوند
گذرانند يا فاقد سابقه الزم  آزمايشي را ميكارگراني كه دوره ) ب

 مدت معقول و متعارفي داشته باشد؛دوره از پيش مشخص شده و 
 .شوند مي استخدام كوتاه كارگران اتفاقي كه براي يك دوره ) ج
براي .3
 :شوند نمي

 عضويت در سن) الف
 فرما در ساعات كار؛

 ؛سمت به عنوان نماينده كارگران  تقاضاي) ب
 يا شركت در دادرسي  طرح شكايت)  ج

 صالح؛  به مراجع اداري ذيرجوعرات يا 
 نژاد، رنگ، جنس، وضعيت تأ) د

  اجتماعي؛منشأ ملي يا سي، پيشينه
مرخصي زايمان يا مرخصي براي مراقبت از ن )هـ
 . غيبت موقت از كار به دليل بيماري يا حادثه) و
مت يا هر ميزان  غرا،داليل موجهه اخراج بدون در صورت است كه فته شدهامري پذيراين  .3

 توسط قوانين و مقررات كه ديگري خسارت مناسب
 با 
  

  25ده ما
از مشورت  طريق معافيت و پس تواند از اين مطلب مورد تفاهم است كه مرجع صالح ملي مي .1
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 مقرره  در اينمقرري كارگري را از حمايت اه  برخي از گروه،ي كارفرمايي و كارگريها با سازمان
به 

 توسط قانون و رويه ملي بايد »عدم مالئت« است كه اصطالح ي پذيرفته شده
تعر

 و هشت هفته در يك 9داقل نبايد كمتر از سه ماه در يك نظام امتيازي
نظا

 طي سالي  به علت كار صورت پذيرفتهحقوقرخصي با 
كه 

د كمتر از سه ماه در يك  نباياستدامي 
نظا

ظر از ن  كهيمبلغ معينه بت از مطالبات كارگران را 
ذيرفته شده ب   . محدود سازد،اشداجتماع

نكته مزبور . سازد ع قانون نمي
  . آزار و اذيت جنسي نيست دربرگيرنده2 بنده مورد تفاهم است ك

 توسط قوانين عبارت از اشخاصي است كه
  .وصف هستندط داراي اين رب ذي طرف  و اجراييملي

                                                          

  . سازدا شغلي آنان مستثندليل ماهيت خاص رابطه
امراين  .2

 . يف شود
 : اين موارد باشد شاملالبات كارگران كه تحت شمول اين مقرره است حداقل بايدمط .3

 عدم توانايي مالي يا قطع  معين پيش ازكارگران راجع به دستمزد يك دوره مطالبات ) الف
 استخدامي كه حرابطه

  باشد؛10م تضميني
 مطالبات كارگران در خصوص م) ب

  رخ داده است؛اخراجعدم مالئت يا 
 با دستمزد مرتبط با يك يها مبالغي كه بابت ساير انواع غيبت مطالبات كارگران راجع به ) ج
 استخ عدم توانايي مالي يا قطع رابطه معين پيش ازدوره

 .م امتيازي و هشت هفته در يك نظام تضميني باشد
تواند حماي  قوانين و مقررات ملي مي.4

ي پ
  

  26ماده 
ه وض را ناگزير بها اين نكته مورد تفاهم است كه اين ماده طرف

 
  27ماده 

و در رابطه با  كارگران زن و مرد متكفل خانواده بر حاضر  است كه مادهامري پذيرفته شدهين ا
ساير  بهراجع همچنين و  كودكان تحت تكفلشان خصوصدر ي خانوادگي آنها ها مسئوليت

كه چنين   هنگاميزمند مراقبت يا حمايت آنان هستند و نياآشكارااعضاي درجه اول خانواده كه 
را  اقتصادي يها در فعاليتآنها  يا پيشرفت  مشاركت و،ورودآمادگي، هاي، امكان  وليتئمس

ساير اعضاي درجه اول «و » كودكان تحت تكفل«اصطالحات . گردد  مياعمالسازد،  محدود مي
 » نيازمند مراقبت يا حمايت هستند آشكارااده كه خانو

  
 

  . در اين نظام، كارگر در خصوص طلبش نسبت به طلبكاران عادي داراي حق اولويت است: مترجم. 9
از بخشي از طلب كارگران توسط يك صندوق تضميني كـه             يا ر صورت ورشكستگي شركت، تمام    در اين نظام د   :  مترجم .10

  .شود مي پرداخته د،گرد سوي كارفرمايان تأمين مالي مي
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  29 و 28ماده 

 است كه به موجب  به معناي اشخاصي»ننمايندگان كارگرا« اين مواد، اصطالح اعمال منظور به
يهقانون  .شوند شناخته ميواجد اين وصف  ، ملي 

 است كه المللي بينقوقي واجد ويژگي 
 .است صرفاً تحت نظارت مقرر در بخش چهار هاراي آن

ا تواند شامل موادي باشد كه تنه گذاري شده مي  شمارهبندهاي  است كهته شده
 . دارندبندك 

 منطبق 11»منشور« مقررات  شده بازنگري
اس

  ور؛
  ؛ت

  ؛است
  . است منشور17 ماده بازنگري شده كه مطابق منشور 17 ماده 1 ب) د

  م

  .شودآميز انگاشته   تبعيضي رفتارعنوان به و معقول نبايدتوضيحات عيني  متفاوت مبتني بر رفتار

شود كه شامل تهديد  به نحوي تفسير بايد  »صورت جنگ يا خطر عمومي ديگر
  .بشودجنگ ن

                                                          

يا رو
  

  بخش سوم
 شامل تعهدات ح، است كه منشورامري پذيرفته شدهاين 
اج
  

  »الف« ماده 1بند 
امري پذيرفاين 

ي
  

  »ب«ماده  2بند 
با، مقررات منشور »ب« ماده 2 بندر راستاي اهداف د

  : به استثنايبند ماده يا  با همان شماره، آن همت
منش 3ماده  3 و 1بندهاي  است با مطابق شده كه بازنگرياز منشور  3 ماده 2بند  ) الف
 اس منشور3 ماده 3 و 2بندهاي  مطابق شده كه بازنگريمنشور  3ماده  3بند  ) ب
 ، منشور10ماده  4بند  مطابقشده كه  منشور بازنگري 10 ماده 5بند  )  ج

ند 
  

بخش پنج
  »هـ«ماده 

 
  »و«ماده 

در «اصطالحات 
يز 
  

  »ط«ماده 

 
  . است1961نشور منظور، م .11
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هنگام در  22 و 21 شده مطابق پيوست مواد ا
  .آيند حساب نميبه  ذيربطاد كارگران تعيين تع

 . كه شامل گنجاندن مواد جديد در منشور شودتوسعه يابداي   بايد به گونه»اصالحاصطالح
 

 است كه كارگران مستثنامري پذيرفته شدهاين 
د
 

  »ي«ماده 
 »


	14

