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Abstract 
As “work” is creative, productive and changer act, rest and leisure activites also is 

individual’s relatively spontaneous and freely activity to self recreation, self 

expression and self recovery. Sevral components such reasonable working time, a 

time specially for rest, periodic leave, vacation and holidays underly times for 

labour’s leisure from working and to guarantee their health, safety and efficiency. 

International human rights law has attention to this issue and recognizes rest and 

leisure as a “human rights” in some universal and regional documents. Article 24 of 

universal declaration of human rights and article 7 of international covenant on 

economic, social and cultural rights are most important documents for this porpuse 

that bring up obligation of States to ensure this right for workers that in fact ensures 

their human dignity. This papr, by description of these components, analyzes 

requirements and obligations of States to realization and ensure this right for 

workers. 
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 چکیده

نساتغ  باه که کاا،  ممیاخ قا م  دووات ی ردههدههاات، فراغ  ندف اغ نها  ن اوهاغ          گونههمان
. شاوه خن هفنساته دا  تی بازیابخ قویش هانگدیزآندیاخ قوه  قوهبقوهفنگهخته ی آزفهفنة نده ه، با

ی ر طاه ت   هاخدت تهی دانات رامات کا،ی د قول  زدانخ دختص فرتدفحغ  ددقص یهادؤوفه
آنان  یی،فیقارخ جهغ ندف غ کا،گدفن فز کا، ی ضادن رات،رتخ  فیماخ ی بهد، رازهاهفهیف،ی  زد

هفشته ی فرتدفحغ ی ندف غ ،ف  ییژ،بشد به فین دوضوع ماایغ حقوم  فومییخهنقوفهت بوه. نظام ب
بدفی کا،گدفن به ،رمهغ شاااقته فراغ.    یفماوفن یک حق  ه، چاتین رات جهانخ ی داطقهبه

ها ،ف ه، ،فراتای رققاق ی     فو فدات ی ر هتفت هیوغدذکو، یهادقاوة حاضد  ضمن رشدیح دؤوفه
کااات  کدفداغ فنساانخ    هنرضام حاق داذکو،     .تکاا خرضمهن فین حق بدفی کا،گدفن رقیهل دا 

زدان کاا، ی فراتدفحغ  ددقصاخ ی ر طاه ت باا       ه، قصوصکا،گدفن فرغ ی دتضمن ر هتفرخ 
 .فرغحقوم ی حمایغ فز کا،گدفن با یض هغ قاص 

 

 کلیدواژگان
 -دهثاام حقاوم فقتصااهی     راامات کاا،   حق فرتدفحغ ی ندف غ  زدان فرتدفحغ   رضمهن حق

 .گخفجتمامخ ی ندها
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با رور ة صا غ ی ناای،ی  ،شت رووهت  رقسهم کا، فجتمامخ ی کاهش نهاز جاد ه به کا، فنسانخ ی 
فز هویغ ندهی  زدان ندف غ به ددی، فز زدان کا، دافک شت. کاا، )شادل(    نسانبدقو،هف، شتن ف

ده ی ندف غ نها  ن ااوهتخ کاه نا     شوهخکا، فرتختفدخ نادهت، د ف یبآن ن اوهتخ هفنسته شت که 
یفراطة  باه  هف،ییهنخساغ راددا    ه، هی، .فنجاام ههات   روفنتخد فشیجتف فز کا،ِ دوظف ی فجتا،

بیکه کاا،گدفن رماام     فرتثما، شتیت نهدیی کا،  کا، ی ندف غ ه، ر ادل ی هماهاگخ با هم نتوهنت
ی باا فرماام نهادیی ن اال قاوه باه فراتدفحغ         هفهنات خیقغ ن ال قوه ،ف باه کاا، فقتصااص دا    

باا   .(26-27 :1386  )قاضاخ دادفهی   را قوه ،ف بدفی ،یز کا،ی هیگدی آداه، کاات قتاتپدهفخد
،شت رضاههای بازف، کا،  بخشخ فز فهتفف جاتش کا،گدی  حاق بدقاو،هف،ی فز فیقاات ندف اغ ی     

. شات خهنتاال دا  « ددقصخ با فرتفاه، فز حقاوم ی هراتم ه  »،نتن به ر طه ت بوه که با ماوفن 
یا هفشتن یقغ آزفه ه، همهن هی،فن باب شت. کاهش راامات کاا، ی حاق    فصط ح فیقات ندف غ 

باوه.   1930یال ههاة   فکاا،گدی ه، فی  هاییهفرتفاه، فز ددقصخ با حقوم  فز هرتای،ههای فرقاه
فن فیش فرتفاه، فز ددقصخ همدف، با حقوم  بدفبد با ،شت صاا غ ندف اغ شات کاه ه، آن دادهم      

نفادت فز   .(34 :1387)را هتی   کااات  خقاوه ممال دا   کاه بدفرااس ف،فه  آزفه    کااتخرصو، د
  هد نوع فشتهام به کا، ،ف نابوه ی رمایال باه   شوهخفشتداوخ که دوجب به قطد فنتاهن ر دتخ د

دطاو ات دتیدیتخ نه  نشاان   .(36ی  25 :1386  یددفه خ)قاضپدی،فنت خندف غ ی فرتدفحغ ،ف د
هاا باه ندف اغ  کا،آداتی باگاا، ،ف فنا فیش       هفه که فمطای چاهن حقخ به کا،گدفن ی رشاویق آن 

طاو، ندف اغ داههتااو ،یشاخ بادفی رقویاغ جاد اة        هنهم .(159: 1346  نوفهیخخ)دشا ههتخد
کدفرهک فرغ ی جاد ه بایت ندصتخ بدفی فندفه ندفهم کات را کا،هاای ق قاناه رووهات کااات.     وهد

کاه   شاوه خدخدب ،یفنخ داجد د د دن ی رت ات هایهما،یکا، بتین فرتدفحغ  به ب بد فینفن ین
. رامات طوالنخ کا، قطدناک  به فراتدس ناشاخ فز   رازنتخها کا،ِ کا،گد ،ف دتوقف دپس فز رال

حاق   .(Richards & Carbonitte, 2012: 8)زنات  خکا، ه، کشو،های ه، حاال رورا ه هفدان دا    
به فنتفز   روفنتخی د ماوفن یک حق  ف،رتاط راگاراگ هف،هرات،رتخ ی ر دغ به یندف غ با ف،رقا

 .(62 :1388رووهت دهم باشت )پژدان  
  قوفمتی ،ف ه، قاوب شادفی  دطیاوب ی   فومییخهنقوفنهن ی دقد،فت هفقیخ ی ب 30 ةپس فز هه

جمیه حتیه د قول راامات کاا،     داصفانة کا،  جهغ رققق حق فرتدفحغ ی ندف غ کا،گدفن  فز
فز هیگاد حقاوم دهثاام      یداتبهد، هجةی نت نهازهشهنت. فین حق پکدفرتدفحغ ی ددقصخ ف،فئه 

 هتاة کم رضمهن حق بدقو،هف،ی فز باالردین فرتانتف،ه را دغ جسامانخ ی ،یفناخ فراغ.     یژ،یبه
ح.ف.ف.ف( باه شااراایخ فهمهاغ حاق شادفی        پاس  یان حقوم فقتصاهی  فجتمامخ ی ندهاگاخ )ز 

 ت ی،زیت، فرغ. دطیوب ی داصفانة کا، رور  کشو،ها ی بازیگدفن  هدهیوتخ رأکه
،یاضاتخ  فنا فیش پهدهاتگخ قدف،هفههاای کاا،        هایفقتصاهی ی رهارخ به فقتفم یهابقدفن

کا، داجد شت، فراغ    هدماهالنةکا،  شدفی  نادطیوب ی   فومییخهنکاهش فرتانتف،ههای دیخ ی ب
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فحغ ی ،ی روجه ییژ، به شدفی  کا، هموف،، ضدی،ی فرغ. هتف فین دقاوه  رتههن حق فراتد ینففز
ی  هاا خندف غ کا،گدفن ه، پدرو دفاههمخ همدون رامات د قول کاا،  زداان فراتدفحغ  ددقصا    

ی هاا دؤوفاه فرااه ددبوط  ه، پاخ ف،زیاابخ   رهد کوراهخ ه، با ر طه ت با حقوم فرغ. فین دقاوه 
 . بدفی رضمهن فین حق فرغ هاهیوغحق فرتدفحغ ی رفدیح کا،گدفن ی ر هتفت 

 

 ها بر حق استراحت و فراغت کارگرانمبانی تعهدات دولت
حقوم بشد  فنتخاب شات، باوه  داتن  یال ،ف باه      هةفم د نویسهشپ هتةگدی، کم هسهاندی ،ئ

فز فراتدفحغ ی   یفکس هف،فی حق راهم داصافانه   هد»ماوفن یکخ فز دوفه فم دهه پهشاهاه هفه: 
جهانخ حقوم بشد باا   هة دفم 24پهشاهاه یی با کمخ ر تیل ،أی آی،ه ی داه   .«باشتخندف غ د

قصاوص باه دقاتیهیغ    هد کس حق فرتدفحغ ی ندف اغ ی رفادیح هف،ه ی باه   »فین دضمون که 
 یهاا ه، نهدرغ حق« باشتخد حقیهای فهیف،ی  با فقذ حقوم   د قول رامات کا، ی ددقصخ

ه فم دهه گاجانت، شت. ه، جدیان رتیین دهثاام ح.ف.فف  ب ضاخ کشاو،ها  پهشااهاهفرخ ،فجا  با      
به پهشاهاههای ندفنسه  روفنخآنها د ةشدفی  کا، ی حق فرتدفحغ ی ندف غ ف،فئه هفهنت که فز جمی

(UN, E/CN.4/ 577, 1951)   یوگسا یی   (UN, E/CN.4/ 578 , 1951) ی شاو،یی (UN, 

E/CN.4/AC.14/2/Add.2, 1951)   ،،بدقاخ پهشااهاهها باا فصا حات دجاته رورا         ه.کدفشا
شدفی  کاا، ی حاق فراتدفحغ ی ندف اغ      یرصویب شتنت ی ه، جهغ ف،رقاکمهسهون حقوم بشد 

   گاجانت، شت. 7کا،گدفن ه، داه  
نه  به و یم بدقو،هف،ی بدفباد   1حقوم دهاجدفن ی قانوفه  آنها فومییخهنکاوفنسهون ب 23ه، داه  

ه،   فرغ.کا،گدفن دهاجد با راید کا،گدفن فز رامات کا،ی د قول  فرتدفحغ ی ددقصخ رأکهت شت، 
فر دخ حقوم بشد به حق بدقو،هف،ی فز شدفی  دطیوب کا، ی  هةفم د13نه  داه   یفرطح داطقه

  کاه دفااههمخ   کاات خها ی ردنه ات فرتققاقخ فشا،، دا   پاهفشهاخباألقص حق فرتفاه، فز ددقص
 هایخختهمدون ندف غ فز کا، جهغِ قوهرازی  ی هفشتنِ زدانخ بدفی فرتدفحغ کا،گد فز آالم ی ر

ف،یپا ه، داشاو،   یةها  فرقاهداشو، آندیقایخ حقوم بشد ی قیق 15. داه  شوهخکا، فز آن فرتاتاط د
. ی،زنات خبد دقتیه  رامات کا، ی فراتدفحغ هفتگاخ رأکهات دا     31ه، داه   یةحقوم فرارخ فرقاه

وب کاا،  کس به بدقو،هف،ی فز شادفی  دطیا   به حق هد 1996داشو، فجتمامخ ف،یپایخ نه  ه، رال 
 .هف،هخبهان د هلرفصبه 2رأکهت ی شدفی  دطیوب ی داصفانة کا، ،ف ه، داه  

 فومییاخ هن(  نظاام حقاوم بشاد با    6 :1389  خندفهاان  خ)ج وا  یانهگدفرأکهتفت چپ با یجوه
 یداات فیقارخ نا،غ فز کا، ی بهد، رازهاهندهدقو، نه  فین حق ،ف شاارایخ کده، فرغ. ندف غ  زد

________________________________________________________________ 
1. International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of 

Their Families, General Assembly, 1990. 
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  ،هایخ فز نشا، ی رختخ کا،  گذ،فناتن  یی،ون ر دتخ  رات،رتخ  فن فیش بهد،فز دوفهتخ همد
 .  شوهخزدانخ ه، کاا، قانوفه، ی پدهفقتن به فدو، دو،ه هوخوف، نده  ریقخ د

 

 زمان کار و استراحت
فدا بدقخ   نومخ فه،فک ،یفنخ فز آزفهی فرغ  رقتیت رامات کا، ی زدانخ بدفی آرایش ی فرتدفحغ

کا،ندداا ی فز هراغ    هایداظو، ف،ضای هرتو،ها کا، طوالنخ ی دتفیم بهدجتو، به رامغکا،گدفن 
کا، رخمهن زه، فرغ که بهش فز نهمخ فز جم هاغ   فومییخهن. رازدان بهستاتنتفهن شدل قوه 

رامغ هستات. رت هض  نابدفبدی  رامات کا،  40کشو،ها ه، جهان  هف،فی رامات کا،ی باالرد فز 
قتفن شدفی  فرتدفحغ ی ندف غ فیمن ی دقفوظ  بسها،ی فز کا،گدفن جهاان ،ف باه   ندرا ی نطاقغ

کا،گد بایات دساتقق راامات کاا،      ،ی  فزفین(Harvey & Kenner, 2003: 51)رتو، آی،ه، فرغ 
جهغِ رجتیت قوف ی هفشتن زدانخ بدفی فرتدفحغ ی ندف غ باشت    د قول ی داصفانه بتین رت هض

 .یماخ کا،گدفن ی روجه به زنتگخ شخصخ ی قانوفهگخ آنهارغکه دتاای آن ر دتخ ی ف

 

 ساعات کار .1
ر دتخ ی فیماخ کا،  یفز دسائل بهتفشتخ ی فیماخ فرغ ی هتف فز آن  بهتوه ی ف،رقا  رامغ کا،

فراتدفحغ  راامات کاا، ی     یهاا باال  فز طدیق ف،فئة حتفقل قوفمت ددرت  با هی،، یی،م ی  بهد،به
  را دتخ ی فیمااخ ف،رتااط    یی،که راامات کاا، باا بهاد،     ههتخوفهت نشان در طه ت فرغ. ش
رامات کا،ی طوالنخ فثد نادطیوبخ بد زناتگخ فجتماامخ ی    . (Seo, 2011: 18-19)راگاراگ هف،ه 
ها شام قو،هن با قانوفه، راها فرفام ،یزفنه فرغ ه، بسها،ی فز ندهاگ بدفی دثالقانوفهگخ هف،ه  

دمکن فراغ   یکا،  فدا فضانهکاتخد ااهف، ه، کاا، فمضای قانوفه، کمک د که به هفشتن زنتگخ
بدفی کا،گدفن زن نه   ردرهتات ددفقتاغ   (Clarke, 2001: 140). دان  رققق چاهن ،ییتفهی شوه

هوهل ی شهفغ شب به یکا،فضانه صو،تینبت کات خفز کوهک بخشخ فز بدنادة کا،ی آنان ،ف پد د
بازرووهتی زنان ه، قانه ی ر هتفت قانگخ آنان هشوف، قوفهات باوه. زداان     نقش هیگانة رووهتی ی

 یهاا کا، زدانخ فرغ که نده رقغ فقتها، کا،نددای قوه فرغ. فین ر دیف بدفی فیاکه آیاا زداان  
هیاوفن   ةیا قهد  هف،فی فهمهغ فرغ. دطاابق ،ییا   شونتخآداه، به کا، نه  زدان کا،ی دقسوب د

ه  کا،گدفن بایت ه، دقل کا، ی ه، شویاکه زدانخ  زدان کا،ی دقسوب ف،یپایخ هفهگستدی بدفی ف
شخصاخ قاوه    هاای هغکه کا،گد بدفی ن اوآداه، به کا، نه   ه،صو،رخ یهاهرتدس باشات. زدان

. فدا زدان فرتدفحغ بدفی ناها، که ه، زدان ندف اغ رایدی   شوهخآزفه باشت  زدان کا،ی ریقخ نم
  زداان  ید قات کا،ی باشت ی نها   کاا،ِ ه، داا ل ی هی، کاا،    شت، ی دساندرخ که ه، جهغ یک 

ه، هیاوفن ه، ،أی فقهاد قاوه     باد فیان  فنا ین  (Clarke, 2001: 146).شاونت خکا،ی دقسوب دا 
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جا      یآدت باد راد کاا، نها     ه، حال ،نغ یهارامات کا،ی بهان هفشته فرغ که زدان قصوص
 .(ECJ, C-266/14, 2015: para 6) شوهخرامات کا،ی دقسوب د

 

  و هفتگی محدودة ساعات کار روزانه. 1. 1
 یدیپاذ   بایت به رامات د هن دقتیه شاوه ی قابیهاغ فن طااف   هاهغ،یزهای کا،ی ه، رمادخ ن او

فو ااه،  ی کا، ه، زدان فضطدف،ی ی ناوم  یکا، هفغنستغ به فنوفع دختیف ردرهتات کا،ی دانات ش
دقتیه  دتتفیل رامات کا، ،یزفنه بایات دقاتیه ی   بایت دجاز شمده، شونت. فرتثاائات ددرت  به 

آنهاا باشات. ه، جاایخ کاه قاانون  ،یزهاای کاا،ی         یاتگانهمفکدی با کا،گدفن ی نما هدشدیط ب
راد  کا،نددایان بایت ،یزهای کا،ی طوالنخ ،ف با ،یزهاای کاا،ی کوراا،     هفنتخ،ف دجاز د ردخطوالن
ول یاک هفتاه دتجاایز فز راامغ دقاد، ،یزفناه       که ده فن دهانگهن رامات کا،ی ه، ط یفگونهبه

ماوفن حتفکثد رامات د قول ،یز کا،ی ندض شت، فرغ  نتاشت  جتدفن کاات فدا نتایت فز آنده به
قاانوفهگخ   هاای هغه  ددهفن ی زنانِ کا،گدِ هف،فی دسئووشوندفرد ،ینت. فگد بدفبدی داهوی حاصل 

ده فن رامات کا،ی هفتگخ بایت فز طدیاق   .نتشودات دتاای شاووه  بدفبد بهد، بد هایبایت فز فقتفم
یکسانخ  دشابه با حتیه رامات ،یزفناة کاا،    ها،هایقانون دقتیه شوه  ه، فین حوز، نه  بایت د 

رامته ،ف بدفی کا، کا،  یک هفتة چهل فومییخهنفِممال شوه. بسها،ی فز کشو،های مضو رازدان ب
کاه   کاات خقاوه روصاهه دا    23  رفساهدی شاما،   یاة ظدح.ف.ف.ف ه، ن هتاة کم،ی فزفیان بدگ یت، ی 

خ ،ف بدفی هرتهابخ به فیان هاتف   هایفنت  فقتفمحال ههچ فقتفدخ صو،ت نتفه،ه ب کشو،هایخ که را
ه، قصوص ر تفه رامات کا،ی هفتگخ ،ف ف،فئاه   یدیپذقانون نه  بایت فجاز  فن طاف 1ات.کافرخا  

امات هفتگخ کا، بایت دطابق باا فراتانتف،ه قاانونخ    ماوفن یک قانون کیخ  ربه ینههت. با یجوه ف
 . (UN, E/C.12/GC/23, 2016: para 35 to 37)کا، هفتگخ باشت

 

 ساعات کار یهانامهمقاوله .2. 1
رامات کا،  حتیه حتفکثد ده فن راامات کاا،ی    ه، قصوصکشو،ها هف،فی قوفنهن هفقیخ  ف یب

. بسته هستاتقل دتت زدان فرتدفحغ ی ندف غ دتوفوخ  حتفکثد ده فن رامات هفتگخ کا، ی حتف
یره خ فز موفدل ددرت  با نهازهاا  فز طدیق گستد  ی باشت دتاوع  روفنتخبه نوع کا،  زدان کا،ی د

کاا،  بساها،ی فز    فومییخهنه. را قتل فز رأرهس رازدان بشوی فنتظا،فت کا،نددا ی کا،گدفن ر ههن 
  رامغ کاا، هفتگاخ فراغ  بوهنات     48که دتضمن  رامغ کا، 8کا،گدفن جهان قوفرتا، ،یزفنه 

 ,Seo) شتخیضوح حس دددرت  با ر تفه رامات کا،  به فومییخهننهاز به فرتانتف،ههای ب ،یفزفین

راامغ ی ه،   8ه، ،فرتای گدفیش جهانخ ه، فین دوضوع  فقتتااس ی فنطتاام ،یزفناه      .(4 :2011

________________________________________________________________ 
1. General Comment No. 23 (2016) on the Right to just and favorable conditions of work 
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رازدان  ،فجا    1  نادة شما،کا، بوه. دقایوه خفومییهنرازدان ب ةرامغ کا،  هتف فیوه 48هفته 
ه،  1930راال   30  نادة شما،ه، بخش صا غ ی پس فز آن دقایوه 1919به رامات کا،ی رال 

راامغ کاا، ،ف دقاد،  ی     48راامغ ی هفتگاخ    8بخش باز،گانخ ی قتدات  فصول ی قوفمت ،یزفنه 
حق بد  کاات یغکا، بسها، دهم ی رقورامغ  48. ر ههن فرتانتف،ه کااتخ،ف دماوع د یکا،فضانه

 ر دغ ی فیماخ کا،گدفن فرغ.
طو، یکاوفقغ روزی  ،  حتفکثد رامات کا، هفتگخ دمکن فرغ بهدذکونادة دطابق هی دقایوه
  ناداة شاما،  رامغ ی طتق دقایواه  9  یک ،یز کا،ی نتایت فز 1  نادة شما،نشوه  فدا طتق دقایوه

فز  راد خدهانگهن رامات کا، بهش فز دتت زدان طاوالن  بد فینن ینفرامغ رجایز کات.  10  فز 30
 48راامغ کاا، ه، ،یز ی    8خ کاه ه، آن دقاتیهیغ مااهیِ    ییک هفته ،ف راها ه، دوف،ه فراتثاا 

. ه، بخش صا غ  چاهن ردرهتارخ فز رامات کا، هفناتخ  دجاز دهسغفجدف ن رامغ ه، هفته قابل
صااه،، فز دقاداات    ناداة یاهن باز،گانخ ی قاتدات نهازداات آ  نهازدات روفنقاادة جم خ ی ه، بخش 

ددرت  با کاا،گد ی کا،ندداراغ  ه، هاد صاو،ت دهاانگهن       یهاهفقیخ پس فز دشو،ت با رازدان
 (ILO, 2011: para 14-15) . رامغ ه، هفته رجایز کات 48رامات کا،ی نتایت فز 

که بتفن  یخهاه، ی فز هیوغکد م رامغ کا، ه، هفته ،ف فم 40فصل  47  نادة شما،فدا دقایوه
کاه دوجاب کااهش راطح زناتگخ      کااات  فجدف  یفگونهقوفرته فرغ را آن ،ف به  فنتدیقق شت،
کااهش راامات کاا، ،ف    ه، زدهااة  رتفبهد ممیخ  116 ةناددقایوه زدهاهشوه. ه، همهن نکا،گدفن 

آنهاا بتاوفن راتفبهد     ةییراه که به یخها،یش خ  راوع شدفی  کا، ،ف دتنظد ی قطوط کیبهاخهشپ
ماوفن د هاا،ی  ی بد ده فن چهل رامغ کا، ه، هفته به کده،ممیخ دذکو، ،ف فممال کده  بد،رخ 

دها فن راامات کاا،یِ داات،  ه، فیان       .(2 :1393فجتمامخ رأکهت ی،زیت، فرغ )قاوفت ی بهاها  
   .،رتخنظد دناده بدفی کا،گدفن بسها، دطیوب بهدقایوه

 کاتخبهان د 1981کا،گدفن با دسئووهغ قانوفهگخ رال  ه، قصوص 156  نادة شما،دقایوه
ها ی ،نتا،ها با زنان ی ددهفن کا،گد  هد کشو، مضو بایت که با نگا، به فیجاه بدفبدی دؤثد ه، ندصغ

ماوفن یک هتف  ه، رهارغ دیخ قوه ه، جهغ روفنماتراازی فنادفه شاا ل یاا     فین دسئیه ،ف به
ووهغ قانوفهگخ  به کاا، باتین رت اهض ی ماتم ه،گهادی دهاان شادل ی        جویای کا،ِ هف،فی دسئ

ناده بدفی زنانخ کاه ف یاب هف،فی دسائووهغ      جای ههت. فین دقایوهشانخقانوفهگ هایهغدسئوو
کاا،گدفن باا دسائووهغ     165  شاما،  ناداة ههروصا  .  بسها، دطیوب فرغهستاتددفقتغ فز ندزنت 
که روجه ییاژ،   هف،هخ  بهان دکاتخ،ف رکمهل د 156ا،، نادة شمکه دقایوه 1981قانوفهگخ رال 

جمیاه   شادفی  کاا،ی ی کهفهاغ زناتگخ کاا،ی  فز      یکیخ ی ممودخ ه، جهغ ف،رقا هایبه فقتفم
ی ردرهتات ی راظهمات کاا،ی   یکا،با هتف کاهش رت،یجخ رامات کا،ی ،یزفنه  فضانه هایفقتفم

گادنتن رورا ه ی نهازهاای     نظد ه ت ی نه  با ه،فرتدفحغ ی ر ط یهارد  با روجه به هی،،دا طف
  (ILO, 2011: para 18). بایت صو،ت بگهده هاهغدختیفخ فز ن او یهاقاص کشو، ی بخش
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راامات   ه، قصاوص کا، نه   شادل دقد،فت  فومییخهنفز فرااهبخشخ رازدان ب هیگد ر تفهی
راال   یففرتدفحغ ه، ردفبدی جاه، رامات کا، ی هی،  153  نادة شما،  دانات دقایوهشونتخکا، د
  فدا همداان دسائیخ داناات د انهاغ   کاتخ  که بد راظهم حتفکثد زدان ،فناتگخ رمدک  د1979

طاو، دشاابه  دقاد،فت راامات     باه . ههتخفجتا،ی )یقفه( ی فرتدفحغ ،یزفنه ،ف نه   قطاب قدف، د
نهااز باه فراتدفحغ ی     کا،ی بدفی بخش ه،یایخ  با روجه به قطاد حاوفهن ناشاخ فز قساتگخ ی    

  ،ییکادهی قااص ه، فیان    2006نادة کا، ه،یایخ رال ی دقایوه شوهدخندف غ  بسها، دهم ریقخ 
رامات کاا،ِ   180  نادة شما،دقایوه .کاتخزدهاه ،ف هنتال  ی رامات کا،ی ه،یانو،هفن ،ف راظهم د

 هف،هخ،یایخ بهاان دا    با روجه به ییژگخ قاص کا، ه1996دصوب  هاخرأدهن نهدیی فنسانخ کشت
راامغ ی   24رامغ ه، هاد   14که هد کشو، مضو بایت حتفکثد ر تفه رامات کا،ی ) نه بهش فز 

 24راامغ ه،   10،یز( ی نه  حتفقل ر تفه رامات فرتدفحغ ) ناه کمتاد فز    7رامغ ه، هد  72
  .(ILO, 2011: para:18-19:5-6)تکا،یز( ،ف ه، قوفنهن قوه راظهم  7رامغ ه، هد  77رامغ ی 

 

 زمان استراحت .2
جهانخ حقوم بشد حق فرتدفحغ ی ندف غ ،ف شادل دقتیهیغ د قاول راامات    ةفم ده 24داه  

مااوفن فدتهاازی   فرتدفحغ ،ف باه  ة. فم دهشاارتخ،رمهغ دبه با حقوم  یفکا، ی ر طه ت هی،،
شاااقته فراغ.    غهبیکه بدفی زدان ندف تشان باه ،رام   شان خراها بدفی ر دتبدفی کا،گدفن نه

 (Humblet & Hult, 2015: 1) .شوه خفرتدفحغ فز فهتفف کاهش رامات کا، ریقخ د،ی فزفین
راامته فراغ. هاد کاا،گد      24زداانخِ    طتق قوفنهن فرتانتف،ه کا،  ،یز باه د ااای یاک هی،   

 (Clarke, 2001: 151).فراغ  راامغ   24رامغ فرتدفحغ دتاوفوخ  ه، هاد    11دستقق هفشتن 
 یهاا قانون بایات هی،،  ،یفزفین، طول ،یز بدفی ر دغ ی فیماخ کا،گدفن دهم فرغ ی فرتدفحغ ه

فرتدفحغ ،یزفنه ه، کا، ،ف باه ،رامهغ شاااقته ی آن ،ف رضامهن ی حمایاغ کاات. قاانون بایات         
یا دت هات باه    آالتهنفرتدفحغ فجتا،ی ه، جایخ که کا،گدفن دتصتی داش یهاه،بدهف،نت  هی،،

شاادل   بایات   باشت. قانون همداهن گذف،هخی ر دغ یا بهتفشغ آنها فثد د یظایفخ که بد زنتگخ
 فین دسئیهبد کا، باشت ی فرتدفحغ دخصوص کا،گدفن شب یهاهی،، ه، قصوصدقد،فت قاصخ 

ناوزفه   ةکه زنان دمکن فرغ نهازدات هی،  فرتدفحغ د هن ی ییژ،  دث و بادفی شاهدههخ ی ردذیا   
ردرهتات دا طف کا،ی ،ف که ،یزهاای کاا،ی    نرتدفحغ بایت فدکا. هی،  فکاترأکهت   قوه باشات
   ه، نظد بگهاده هفنتخ  دجاز دبا،یکجای ،یز فضانخِ فرتدفحغ هفتگخ یا هی هفته دتسوط ،ف به

(UN, E/C.12/GC/23, 2016: para 38). 
ز فداا کاا،گدفن بایات ف     ،یز فرتدفحغ دتوفوخ دطیوب فرغ 2ماوفن یک قامت  کیخ  هفشتن به
  شاوه خ،یز داجاد دا   7راامغ دتاوفوخ ه، هاد     24فرتدفحغ هفتگخ که فصوالو به حتفقل   هی،
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ی ه،  اشات دمکان دطاابق مادف ی رااغ کشاو، ب      حتبدقو،هف، باشات. ،یزهای فرتدفحغ بایت را 
فراتثاائات داوقتخ بایات ه،     .ها فممال شوهزدانخ یفحت بدفی رمادخ کا،کاان دؤرسات ی شدکغ

اهنات ی دوف،ه فضطدف،ی ی قو  قهدیه  فو فداات ی فحتهاجاات دتادم کاا،ی ی     دوف،ه قاص دثل رص
ی جایخ که  خشتنداظو، جیوگهدی فز ریفات ی قسا،فت کاالهای قدفبنشا،های  هدماهی کا، به

 خندیشا شت،  دستی م کا، ه، ،یزهای دخصوص فرتدفحغ  دثال کاا، قاده،   داههغ قتدات ف،فئه
دمکان   حتا،گدفن ه، چاهن دوف،هی بایت فرتدفحغ جتدفنخ ،ف را آقد هفته فرغ ،ف دجاز بتفنت. ک

خ بایات  یگونه فرتثاا رامته ه،یانغ کاات. هد 24  ،یز کا،ی ی حتفقل بدفی یک هی، 7ه، ق ل 
 با دوفنقغ ی همفکدی کا،گدفن  کا،نددایان ی نهاههای نمایاتگخ آنهاا داو،ه روفناق قادف، گهاده     

.(UN, E/C.12/GC/23, 2016: para 39 to 40)   
(  ده فن د هاخ 1924فرتدفحغ هفتگخ ه، بخش صا غ ) ه، قصوص 14نادة شما،  دقایوه
همدف، فرتثاائات کادل یا ج ئخ ی با روجاه باه رماادخ د حظاات دااراب      ،ف به یدیپذفز فن طاف

 فیان  .ههات خددرت  با کا،گد ی کا،نددا ف،فئه دا  یهافنسانخ ی فقتصاهی ی پس فز دشو،ت با فنجمن
،یز  کاا،ی بادفی    7راامته ه، هاد هی،     24حتفقل دتت فراتدفحغ    ناده دتضمن قامتدقایوه

کا،گدفن فرغ. فین دتت فرتدفحغ بایت ه، هد جا ی هم دان با رمادخ کا،گدفن ی کا،داتفن بخش 
 ILO 2011: para)صا غ یا باز،گانخ ی داطتق با ،یزهای ر طهیخ راتخ ه، کشاو، فمطاا شاوه   

بدفی فراتدفحغ هفتگاخ ه، بخاش باز،گاانخ ی قاتدات       103شما،   نادةههروصهمداهن  . (20
 .کاتخ،ف روصهه د یقفهخرامغ ه، هفته ی ه، صو،ت فدکان ب 36فرتدفحغ هفتگخ را 

فرتدفحغ هفتگخ ه، بخاش باز،گاانخ ی قاتدات فدکاان      ه، قصوص 106نادة شما،  دقایوه
شت،  ده فن جم هتاخ کاه   داههغ قتدات ف،فئهکه  فرتفاه، فز فرتدفحغ هفتگخ ییژ، ،ف ه، جایخ

رهساتم   راوفن خفراغ کاه نما    یفگوناه ه یا ر تفه فنادفه شاا ل  باه   شوبایت به آنها قتدات ف،فئه 
داوف،ه  دقاداات هفقیاخ بایات باا       ینفرتدفحغ هفتگخ ،ف فجدف کده  دجاز فم م هفشته فرغ. ه، ف
ها  فندفه ی فناوفع دؤرساات   ارب  گدی،روجه به رمادخ د حظات فنسانخ  فجتمامخ ی فقتصاهی دا

. کااات  دوضوع طدح فرتدفحغ هفتگخ ییژ، ،ف با دشو،ت با نمایاتگان کا،گد ی کا،نددا دشاخص 
هی،، رقسهم شوه ی یکخ فز آنها بایت حتفقل  2به بهش فز  روفنتخرامات فرتدفحغ نم بد فینفن ین

 .رامغ رجایز کات 14فز  ی ناصیة دهان هی،  دتوفوخ فرتدفحغ  نتایت اشترامغ ب 6
نه   فین دوف،ه ،ف بدفی ه،یاانو،هفن آدااه، باه کاا، ی زداان       1(2006کاوفنسهون کا، ه،یایخ )

ی نه  ،فهاما ی هرتو،فو میخ ،ف بادفی راامات    فرغ فی،ژفنسخ راظهم کده، هایهغکا،ی ه، دوق 
کاا،   188  ة شاما، نادا بخاش دااههگهدی نها   دقایواه     ه،. ههتخکا،ی ه،یانو،هفن جوفن ف،فئه د

که داههگهدفن بایت هف،فی هی،  دااظم فراتدفحغ کاانخ ه،     هف،هخ  بهان د2007داههگهدی رال 
،یز  3داههگهدی که بهش فز  هایخکشت ه، قصوصجهغ رضمهن فداهغ ی ر دغ قوه باشات. 

________________________________________________________________ 
1. Maritime Labour Convention 
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 ،یز 7راامغ ه،   77رامغ ی  24رامغ ه،  10ه، ه،یا دستقدنت نه   حتفقل فرتدفحغ نتایت فز 
هاا  دساتقق داتت زداان کادال فراتدفحغ       رمادخ فندفه دشمول فین طادح ،ی فزفینکمتد باشت. 

 . (ILO, 2011: para 21: 6-7)هستات،یز  7رامته ه، هد  24حتفقل 
 

 ترتیبات کاری منعطف
 ه، زدهااة رهارغ دیاخ   ةفرتختفدخ  رقول ی رور  هایهو،ه، پدرو رقوالت د اصد حقوم کا، ی ش

ردرهتاات   روفنتخدت ریقخ شوه. چاهن رهارتخ دفقل کا، دمکن فرغ داارب ی کا،د یدیپذفن طاف
ما ی   رامات کا،ی دث و زدان دتدهد  هفته کا،ی نشده، ی رقسهم کاا،  باه   ی ی،دا طف ه، بدناده

یاا ه، یاک ددکا  کاا،ی      یداظو، شمووهغ کا، ه، قاناه  هی، کاا،  ه، دقه  کا، به یدیپذفن طاف
 هاای هغبه فیجاه ر اهوخ بهتد دهان کا، ی دسئوو روفنتخخ دهای. چاهن فقتفمهدهبدبگ ،ف ه، یفداهوف،،

راها باد رااوع   کا، نه یدیپذفن طاف (UN, E/C.12/GC/23, 2016: Para 46). قانوفهگخ کمک کات
ه، زدان ی دکان کا، بیکه بد رقسهم کا،  فرتدفحغ شدیخ )فمم فز ددقصخ زفیمان  فرات  جخ ی...(   

هاا ی  شادل فن طاف ه، بدناده یدیپذ. فن طافکاتخیقغ  رددخ ی نصیخ هالوغ دی رمام یقغهمهن کا،
 (Shagvaliyeva & Yazdanifar, 2014: 20).  ها  دکان ی طول دتت کا، فرغطدح

هوهال د فیاایخ کاه    ن ،ف باه اها  راامات کاا،ی دا طاف بادفی دساتختد     بسها،ی فز رازدان
. کااات خن قوفهات هفشاغ  ف،فئاه دا    اه کا،نددا ی هم بادفی دساتختد  هم بدفی قو یدیپذفن طاف
دقل کا، یکخ فز قوفمت ی هاجا،های دو،ه رجیهال ه، فشاتدال ی دشاا ل فدادیزی      یدیپذفن طاف

گذشته کا،نددایان فنتظا، هفشتات را کا،گدفن رامات طوالنخ ،ف ه، یک دکان  . ه،آیتخحساب دبه
  بازف، ،قابتخ هفقیخ فومییخهنب یهاها با روجه به ،قابغفز رال ثابغ دشدول به کا، باشات  فدا پس

قصوص دکان کا، دا طف رشتیت   نهاز به شدفی  دا طف کا،ی بهیی پهشدنغ ی رقوالت ناای،
 ،ف کا،نددا فجاز  کا، ه، قانه ی فز طدیق ،فیانه ی حتخ کا،ی ،یفزفین  (Sarantinos, 2007: 12).شت

طدیاق باه    یان ف راا فز  ههاتدخبه کا،کاان قوه   ا نصیخ ردههد دکان بتهتی یفصو،ت هی،،که به
 ت.کافرتدفحغ بهشتد کا،کاان ،ف ندفهم  بدفیی هفشتن زدانخ  یاباتباال هرغ  یی،بهد،
 

 مرخصی و تعطیالت باحقوق
. کاات خهی ،ف بدفی کا،گدفن فیجااه دا  ترامات کا، زیاه  فرتدس ی نشا،های ناشخ فز آن  دشک ت دت 

رمههتفرخ همدون زدان فرتدفحغ ،یزفنه ی هفتگخ یاا کااهش ی ر اتیل راامات کاا،  جهاغ رقیهال        
کا،گدفن نهازدات زداان   ،یفزفینپارخگوی فین نهاز نهسغ   یخراهای ندف غ ی ،هایخ فز کا،  به هاخرخت

ی  . فوتتاه فراتفاه، فز ددقصاخ   هساتات داظو، فرتدفحغ ی بوهن ه، دقهطاخ  هاد فز کاا،    بهشتدی  به
 .ی دطابق با هرتم ه ،یزهای ماهی حساب شوه اشتر طه ت ،رمخ بایت باحقوم ب
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  مرخصی ساالنة باحقوق. 1
ددقصخ با حقوم یا فرتققاقخ  ددقصخ راالنه فرغ که طخ آن کا،گدفن زدانخ ،ف ناا،غ فز کاا،    

ددقصاخ  ده فن قاصخ فز  روفناتخ. کا،گدفن دکااتخهمدف، حقوم ی حمایغ فجتمامخ ریدی دبه
ندصتخ ه، جهغ گستدش فرتدفحغ ی رفدیح قوه ه،یانغ کاات.  ئة،یزفنه ی هفتگخ ،ف با هتف ف،ف

ر طه ت ،رمخ  ددقصخ فرت  جخ  فرتدفحغ هفتگخ ی ددقصاخ   بدفن ین خددقصخ فرتققاق
فرتققاقخ بایت دشدیط بد رصمهم کا،ندداا   ةددقصخ راالن یباتزفیمان ه، هرتدس فرغ. زدان

فز ددقصاخ رااالنه باا     یفکا،گدفن فنجام شوه. قانون بایت یک حتفقل زدان هیهفتاه با همفکدی 
،ف رضمهن کات. کا،گدفن دمکن فرغ فز چاهن حقخ ه، فزفی پاهفش  فمدفض ی آن  یقفهخحقومِ ب

. همداهن هستات ،ف یفگذف، کاات. کا،گدفن دستقق حتفقل حقوم ماهی ه، دتت زدان ر طه ت
حقاوم ددقصاخ زفیماان  ددقصاخ فراتققاقخ ی       یاژ، یفشکال ددقصخ  باه قانونگذف، بایت هیگد 

داظاو، د انهاغ فز فیان حاق ه،     . کا،گدفن نتایت بهکاتددقصخ فرت  جخ باحقوم ،ف شاارایخ 
  (UN, E/C.12/GC/23, 2016: para 43 to 44). زدد  قدف،هفههای دوقتخ قدف، گهدنت

بدفبد دتاارب با رامات کاا،ی قاویش ،ف    بایت ددقصخ راالنة فرتققاقخ یقغهمهکا،گدفن ن
  به نابدفبدی دهاان زناان ی دادهفن    یقغهمهات. قصو، ی کوراهخ ه، شمووهغ کا،گدفن نکاه،یانغ 
فز بازگشاغ فز ددقصاخ    پاس فز زناان   زیااهی کاه ه،صات    طو، فقص ه، جایخ  بهشوهخداجد د

قاانون    (UN, E/C.12/GC/23, 2016: para 41 to 42).فنات رکهه کاده،  یقغهمهزفیمان  بد کا، ن
داا، ،ف بادفی    شاش ی حتفقل قتدغ  نه دتجاایز فز   یقغهمهگونه فو فدات ی شدفی  کا، ن بایت هد

ددقصخ با حقوم ر ههن ی رصدیح کات. ه، چاهن دوق هتخ  کا،گدفن بایت فز ددقصخ فراتققاقخ  
 نت.  شودات ندفقو، با کا، ی شدل قوه بهد،

زداانخ فراتدفحغ ی     هوهل یجاوه هی، فنسانخ کا،گدفن ،ف به ةیددقصخ راالنة باحقوم  رددا
بازیابخ ی روفنماترازی آنها جهغ حفظ ر دتخ  فن فیش فنگه ، ی کاهش  هتغ کاا،ی دقفاوظ   

 (ILO, 2004: 2).هف،ه خد
(  بدفی 1975ر طه ت باحقوم )رجتیتنظدشت، ه، رال  ه، قصوص 132  شما، ةناددقایوه

ناده  ددقصخ راالنة فراتققاقخ باه   . فین دقایوهشوهخج  ه،یانو،هفن فجدف درمادخ فندفه شا ل به
ناداه ه،  کا،ی ه، هد رال قتدغ ،ف بدفی هد شخصِ دشمول فین دقایوه ةده فن حتفقل ره هفت

فز دشو،ت با کا،گد ی با ه، نظد گدنتن ندصتخ بدفی فرتدفحغ  پس. زدان ر طه ت گهدهخنظد د
 ة. فمضاای فرقاهیا  شاوه خهرتدس بدفی فی  رور  کا،نددا ر ههن دا ابلی ندف تخ قابل حصول ی ق

ماوفن حتفقل فراتانتف،ه ف،یپاایخ     چها، هفته ،ف بهی  ه، بخشاادة زدان کا،1993ف،یپا ه، رال 
ه، بسها،ی فز کشو،ها دانات ندفنساه  راوئت ی جمهاو،ی چکسایوفکخ  حاتفقل       فنت.رصویب کده،

ناداه  دقایواه  کاه ه،  داا، د دناخ شات،    ششقصخ کمتد فز دتت قتدغ بدفی بدقو،هف،ی فز دد
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کساانخ کاه قادف،هفه     هف،هخناده بهان دبد فین  دقایوهماوفن حتفکثد شاارایخ شت، فرغ. م ی،به
دا، هف،نت  دستقق دتت زدان نستخ ددقصخ باا حقاوم    ششرال ی بهش فز  یککا،ی کمتد فز 

  (ILO, 2004: 2).هد کا،گد  دمکن فوقصول باشتبدفی  یقفهخهستات ی نه  بایت ددقصخ راالنة ب
گوناه     هاد 132  شاما،  ةنادا رضمهن ه،یاناغ فراتدفحغ کاانخ کاا،گدفن  دقایواه      داظو،به
،ف که فز طدیق آن کا،گدفن دمکن فرغ حق حتفقل ر طه ت راالنة باحقوم قوه  یفنادهدوفنقغ

چااهن   هف،هخبهاان دا   ،یفزفیان غ  ،ف ه، قتال جتدفن ی قسا،ت داهی یفگذف، کاات  دا  کده، فر
ریقخ شت، ی ه، ،فرتای دطابقغ با قوفنهن دیاخ ی هفقیاخ    یکنومبایت باطل ی کأن یفنادهدوفنقغ

  (ILO, 2011, para 22-23: 7).  جیوگهدی ی دا  شوه
 

 تعطیالت رسمی)با حقوق( .2
داظاو،  ا،ی د ماووخ باه  فز ر طه ت ،رمخ با حقوم د اهل یک ،یز کا  یفکا،گدفن بایت فز دجمومه

ندهاگخ جاد اه باه   هایهغرجتیت قوف ی پدهفقتن به فدو،ی جتفیخ فز کا،   رفدیح ی شدکغ ه، ن او
فز ر طه ت  یداتگونه حتفقل شدفی  کا، بدفی بهد، نت. راظهم هدشوشان  بدقو،هف، همدف، قانوفه،

مااوفن بخشاخ فز   م نتایت بهرور  قانون دماوع شوه. ر طه ت ،رمخ با حقو بایت،رمخ با حقوم 
  (UN, E/C.12/GC/23, 2016: para 45).حقوم ددقصخ راالنه ه، نظد گدنته شوه

 

  حق استراحت و فراغت کارگران با وضعیت خاص
حق شدفی  دطیوب ی داصفانة کا،  حق هد کس بتین ههچ رت هض ی بدردی فز هد ناومخ فراغ.   

غ که فین حق بدفی رماادخ کاا،گدفن فمام فز    کاات  فین یفق هغ فردشخص« به هد کس»فشا،، 
کا،گدفن زن ی دده  جوفن ی پهد  راوم ی د یول  ،رمخ ی  هد،رمخ  دهااجد ی هفقیاخ  کاا،گدفن    

فز جمیه بخش رجاا،ت آزفه ی   هایخیدشا ل آزفه ی بهگا،ی به م ی، ی راید کا،گدفن ه، کا،گ ف،
  دقاتیهیغ کیاخ ی   «کاس  هد»ا،، به همداهن فش شوه.خ  صاه،فت ی یف،هفت فممال دیفداطقه

 3حقاوم ف.ف.ف ی دقاد،فت بدفباد ه، دااه       فومییاخ هندهثام ب 2داه   2ممودخ بد رت هض ه، بات 
ف،جامات دختیف به بدفبادی ی آزفهی ه، هاد کاتفم فز بااتهای      هیةیردهثام ،ف رقکهم کده، ی به

ی بدقو،هف،ی فز شدفی  دطیوب رکمهل یانته فرغ. دتاای بدفبدی ی متم رت هض ه، کا،  7 یداه 
حقوم  فومییخهندهثام ب 7ی  6جهانخ حقوم بشد  دوفه  هةفم د 24ی  23ی داصفانة کا، ه، دوفه 

فشاکال رت اهض میهاه زناان ی      رمادخکاوفنسهون حذف  11فقتصاهی  فجتمامخ ی ندهاگخ  داه  
  .بهان شت، فرغ ینژفه هض،ن  هد نوع رت  فومییخهنکاوفنسهون ب 5داه  

 2کا، فرغ. فین فصال ه، باات    فومییخهنفراراو رضمهن فصل متم رت هض فز فهتفف رازدان ب
 ةنادا ج  دقایوهکا، به ،رمهغ شااقته شت، فرغ. به فومییخهنفراراادة فیوهه رازدان ب 41داه  
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کاه رورا     1947 هددتدیپال دصاوب    هایهنددبوط به رهارغ فجتمامخ ه، ردزد 82  شما،
نها     111شاما،    ناداة ههقدف، گدنغ  روصا  یتنظددو،ه رجت 1962رال  117  شما، نادةدقایوه

)میویاون    متم رت اهض ،ف نمایاان رااقته فراغ     هایهارغیصول ی رققق ر یها،ف، هلرفصبه
کاس   دهثام  حق هد 7داه   4ف. .ح.ب  ی نه  بات  24دطابق داه   ،یفزفین .(101 -104 :1381

ی رفدیح  به قصاوص دقاتیه  راامات کاا، ی ر طاه ت فهیف،ی باه       دتاخ بد فرتدفحغ  ندف غ 
،رمهغ شااقته شت، ی رمادخ کا،گدفن دستقق بدقو،هف،ی فز فین حاق باتین هاهچ رت هضاخ     

  یفی داطقاه  فومییاخ هن. با یجوه شاارایخ حق فرتدفحغ ی ندف غ کاا،گدفن ه، فراااه با   هستات
 ت.فنزیاهی فز کا،گدفن یجوه هف،نت که با نقتفن فین حق فرارخ بشد دوفجه یهاگدی،
 

 کارگران خانگی .1
 هفنات خکا،گد قاانگخ ،ف کساخ دا    2کا،گدفن قانگخ ه، داه   ه، قصوص 189  نادة شما،دقایوه

باهش فز نهماخ فز کاا،گدفن     .«باشات خکه دشدول به کا، قانگخ ه، ق ل یک ،فبطاة کاا،ی دا   »
 (Humblet & Hunt, 2015: 1)حق قانونخ بدفی حتیه رامات کا،ی هفتگخ نتف،نت قانگخ ههچ 

هفشتن زدانخ بدفی  داظو،بهکا،گدفن قانگخ بایت حق ددقصخ فز فنجام یظایف قانة کا،نددا ،ف   .
 . بوهن ه، کاا، قانه  قانوفه، ی هیرتان قوه هفشته باشات

رتدفحغ هفتگاخ دتاوفوخ بادفی کاا،گدفن     رامغ ف 24حتفقل  دذکو، ةناددقایوه 10ه، داه  
جهغ قوفب کانخ  رجتیت نهادی ی   یقفهخبد فرتدفحغ ،یزفنة بفن ینشت، فرغ.  بهاخهشقانگخ پ
شهفغ کا،ی نه  ه، هرتو، کا، قدف، گدنته فراغ. ف،فئاة حاتفقل فراتانتف،ههای زداان       یخجاجابه

دفن قاانگخ ی رضامهن حاق    فرتدفحغ فیوهن قتم ه، ،فرتای فممال دقتیهیغ زدان کا،ی کاا،گ 
 (ILO, 2011: 16). شوه خفرتدفحغ ی ندف غ آنان ریقخ د

رامغ دتاوفوخ فراتدفحغ ،یزفناه ،ف     11  حتفقل 2003بخشاادة ف،یپایخ رامات کا،ی رال 
  فرتدفحغ ،یزفنه شادل داتت زداان   آلیت،ه، حاوغ ف هف،هخ. فین بخشااده بهان دکاتخروصهه د

قوفب کانخ ی رجتیت قوفراغ ی فراتدفحغ هفتگاخ     ن  جهغ هفشتصتح 6شب را  9بهن رامات 
فجتماامخ  ندهاگاخ یاا     هایهغباشت که کا،گد قانگخ قاه، به شدکغ ه، ن او یفگونهنه  بایت به

فراتدفحغ   ه، قصاوص شادل ر تفهی فز دقاد،فت فضاانخ    201  شما، نادةههدذهتخ باشت. روص
، زداان فراتدفحغ ،یزفناه یاا هفتگاخ قاوه        کاه کاا،گدفن قاانگخ ه   جتدفنخ فرغ  بدفی زداانخ 

  (ILO, 2011: 16). فنته،قوفرغ به کا، شت،
 

 کارگران معلول. 2
فز حق شدفی  داصافانه ی دطیاوب    یداتقاص ه، جهغ بهد، هایکا،گدفن د یول نهازدات فقتفم
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 هاا فم. ر دتخ ی فیماخ آنها دستی م هرتدرخ ی راید فقات هستاتکا، بد دتاای رسایی با رایدین 
 یفگوناه شدیخ ی فدکاناات ی رساهه ت کاا، باه     یهاه، دقل کا، فرغ. آنها بایت فز رمادخ ندصغ

شادفی  ی رجهها فت دضاامف ،ف بادفی      بایات حتاخ هیواغ    زدهاهه، فین   تشوندات دسایی بهد،
قطد فنتاهن ر دتخ آنهاا فز طدیاق زداان    داظو، روفنتخشخ ی جیوگهدی فز بهکا،گدفن د یول به

 UN, E/C.12/GC/23, 2016: para). راد نادفهم کاات   فحغ فضانخ یا رامات کا،ی دا طففرتد

47(c))       حق بدقو،هف،ی فز شدفی  دطیوب ی داصفانة کا، بادفی رماادخ کاا،گدفن د یاول فمام فز
  یجوه هف،ه  باشاتخقصوصخ ی یا ه، بازف، کا، آزفه دشدول به کا، د یهاکا،گدفنخ که ه، رازدان

آنها هف،فی شدفی  یکسان با راید کاا،گدفن قادف، بگهدنات  باا مادال رت اهض دوفجاه         فگد ،یفزفین
 . (Schulze, 2009: 102) شونتخنم

 « »کاوفنسهون فندفه هف،فی د یووهغ به کا، ی فشتدال د یوالن پدهفقتاه ی ه، باات    27 داه 
. رازدان کده، فرغآن بد حمایغ فز بدقو،هف،ی د یوالن فز شدفی  دطیوب ی داصفانة کا، رأکهت 

ه،  168ی  159  99 یهاا   باه شاما،،  ناداه ههناداه ی یاک روصا   کا، هف،فی هی دقایواه  فومییخهنب
بازروفنخ شدیخ فشخاص د یول ی بازروفنخ شدیخ ی فشتدال فشخاص د یول فرغ که راها  قصوص
خاص نااروفن  با روجه به ظدنهغ ی کا،فیخ فش یقغهمهبه رتیین دقد،فت کا، ن 159نادة ه، دقایوه

  باه  15داشو، فجتمامخ ف،یپا ه، داه  که قاه، به فنجام کا، رمام یقغ نهستات  فشا،، کده، فرغ. 
حق د یوالن بد فرتق ل  فه اام فجتماامخ ی دشاا،کغ ه، زناتگخ جاد اه بادفی فنادفه د یاول          

یان حاق   ها ،ف بدفی رضمهن فی هیوغ کاتخنظد فز رن  داههغ ی داشأ د یووهتشان فشا،، دصدف
  هرتدراخ  یفندفهم رااقتن ،فهاماایخ  ر یاهم ی آداوزش حدناه      داظو،بهبه فرخا  رتفبهد الزم 

د یوالن به فشتدال  رور  رمههتفت کیاخ کا،نددایاان ه، فراتختفم ی فراتمدف، کاا، د یاول ه،       
 European Social Charter (Revised), 1996, Art). راازه خدقه  ماهی ی رازگا،  دت هت دا 

اابدفین نده د یول نتایت فز فدکانات آرایش ی ،فحتخ د قول ی داارب ه، دقل کا،  داناات  ب  (15
 زدان فرتدفحغ ،یزفنة فضانخ یا زدانخ بدفی بهتوه  رتفیی ی ندف غ قویش دقدیم شوه.

 

 کارگران زن .3
  دیل دتقت بدفی زناان )کیاهاا    ة(  کافدفنس جهانخ هه1975کا، ) فومییخهنکافدفنس ب ةقط ااد
( ی فرااه ندم هیگد  همگخ بد ،مایاغ فصال   1985( ی کافدفنس جهانخ حقوم زنان )نایدیبخ  1980

حقاوم کاا،      میهه آناان فز جمیاه ه، حاوز    هد،رمخرسایی حقوقخ زنان ی ،ن  رت هض ،رمخ ی  
 هوهلفدا بسها،ی فز زنان  ده فن رامات زیاهی ،ف ف یب به  (111-114 :1381)میویون   فشا،، هف،نت
فنات  دتأرافانه هوهال فیان یضا هغ  پاایهن باوهن        به کا، دشادول  خبوهن یا فنجام کا، نوبتهیشدیه

رامغ کا، هفتگخ بدفی آنان  دفهت  48 صهرتم ه ی حقوم زنان فرغ. ه، فین شدفی  حتخ فقتصا
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   آنها هف،فی حق بد شدفی  داصافانه ی دطیاوب کاا، هساتات ی بایات فز     ینف یجوه . با،رتخنظد نمبه
فرتدفحغ ی ندف غ  حتیه رامات کا،ی د قول ی حتخ  ه، زدهاةی دقد،فت  هاهارغطدیق قانون  ر

کاهش رامات کا،ی زنانِ با شدفی  قاص  دانات زنان با،هف، یا ردپدرغ قانوف،  ر طاه ت ،رامخ   
  . (Seo, 2011: 149-150)باألقص ددقص زفیمان حمایغ شونت هاخهفتگخ ی فنوفع ددقص

دساایی   یهاا به دسائیة ندصاغ   11فشکال رت هض میهه زنان ه، داه   رمادخ،ن  کاوفنسهون 
فز شدفی  کا،ی فیمان ی رااوم فشاا،، کاده، فراغ.       یداتبدفی فشتدال  فنتخاب آزفهفنه شدل ی بهد،

دهثام ح.ف.ف.ف  کشو،ها ،ف دت هت به رضمهن فِممال رمادخ حقوم داات،    2داه   2بات  بد فینفن ین
نه   بد بدفبدی زن ی دده ه، بدقاو،هف،ی فز فیان    3  ه، داه  کاتخن هدگونه رت هض ده، دهثام  بتی

به حقاوم بدفباد    16ح.ف.ف.ف نه   ه، رفسهد ممودخ شما،   ةه، فرغ. کمهتکدحقوم رأکهت ی رصدیح 
،ی کمهتاه ه،  یان ففز .(31 :1391)روحهاتی   کات خفز همة ح.ف.ف.ف رأکهت د یداتزن ی دده ه، بهد،

آن  بد فهمهغ هرتهابخ باه بدفبادی دهاان زناان ی      4دهثام  ه، قصوص بات  7ممودخ داه   رفسهد
کاه   هف،هخحق شدفی  دطیوب ی داصافانة کاا، روجاه ی بهاان دا      یهارمادخ جاته زدهاةددهفن ه، 

قصاوص زناان باا،هف،  ی    روجه ی فقتفدات ییژ، بدفی حمایغ فز ر دتخ  فیماخ  فرتدفحغ زناان باه  
  (UN, E/C.12/GC/23, 2016: 53). فز کا، دو،ه نهاز فرغ ندف غ آنان 
بد فصل دماومهغ هد نوع رت هض بدفراس جاسهغ ه، ،فرتای فیجاه  111  نادة شما،دقایوه

  ه،باا،  کااهش   116  شاما،  ناداة هه. روصکاتخشدفی  کا، بدفبد ه، دو،ه زنان ی ددهفن رأکهت د
  کاات خماوفن د ها،ی فجتماامخ  رأکهات دا   فته بهرامات کا، که بد ده فن چهل رامغ کا، ه، ه

به هفشاتنِ فیقاات ندف اغ     روفناتخ،فحتخ دبدفی زنان بسها، دطیوب ریقخ شت، ی فز فین طدیق به
 .هاتیشاترد  زدان آزفه فز کا، ی فرتدفحغ بهشتد بآروه،

رمادخ  داشو، فجتمامخ ف،یپا نه   ضمن فشا،، به حق بدقو،هف،ی فز شدفی  دطیوب کا، بدفی
  که شادل رامات کا،ی دا طفِ ،یزفناه ی هفتگاخ ی بدقاو،هف،ی فز ددقصاخ ی     2فندفه ه، داه  

به حق بانوفن به حمایغ ه، زدان باا،هف،ی ی زفیماان رصادیح     8ر طه ت باحقوم فرغ  ه، داه  
 European Social)ه، که بایات هف،فی فراتدفحغ کاانخ فز طدیاق ددقصاخ بااحقوم باشاات       کد

Charter (Revised), 1996, Art 8(1).) 
 

 کارگران مهاجر .4
ی فز  گهدنات خفگد بتین دتف،ک الزم باشات  ه، د دض رو فرتفاه، قدف، دا  یژ،یکا،گدفن دهاجد  به

ی  ،نات کا،نددایان ه، فثد شکایغ فز شادفی  ناادطیوب کاا، قاوه رادس هف      جویانةخر ن هایفقتفم
ات  ،نتا،ی دشابه ،نتا، با کا،گدفن هفقیخ ه، ،فبطه با کابایت رضمهن هاهارغقوفنهن ی ر،ی فزفین

شادفی  داصافانه ی دطیاوب کاا، فمام فز دقاتیهیغ        یهاا شدفی  کا، باشات ی بایت رمادخ دؤوفه
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 ,UN)رت هضخ ه،یاناغ کااات   ههچخرامات کا،  هی،  فرتدفحغ ی ددقصخ راالنة با حقوم ،ف ب

E/C.12/GC/23, 2016: para 47(f)) .  حمایغ فز حقوم کا،گدفن دهاجد ی  فومییخهنبکاوفنسهون
مااوفن هاتف   ،مایغ حقوم کا،گدفن دهاجد رأکهت هف،ه. یکخ فز نکاارخ کاه باه      بدفیشان  قانوفه

هناع فز داان  کا،گدفنخ فرغ که » :فراراادة آن  کد شت، فرغ ةکا، ه، دقتد فومییخهنرازدان ب
باه یضا  کاا،گدفن قاا،جخ ی      ناداه ههاده ی روصا نبه کا، فشتدال هف،نت. چاتین دقایوه« ه، قا، 

حقاوم کاا، دهااجدفن کاا،گد      ه، قصوصطو، ییژ،   به97نادة شما،، . دقایوهفنتدهاجد پدهفقته
  شاما،  ةنادفرغ که با دقایوه 66  شما، ةنادناده قاص کا،گدفن دهاجد دقایوهفرغ. فیوهن دقایوه

داو،ه   هاای هاهشت، فرغ. یکخ فز زد یتنظدترج1949ه، رال  یانتهصو،ت بهتوهدتن آن به 97
ددبوط به رسایی ،نتا، بهن کا،گد هفقیخ ی قا،جخ فرغ  کشو،هایخ که  ةنادبقث ه، فین دقایوه

  دت هتنت که ه، دو،ه کا،گدفن دهاجد  ،نتا،ی هفشاته باشاات کاه    گدهنتخناده دیقق دبه دقایوه
دتهازفت فرتاع قوه آنان کمتد نتاشات. ه، فیان   حقوم ی فدتهازفت فین فندفه ه، دقایسه با حقوم ی ف

  هاخناده بد رسایی ه، زدهاه د ه  رامات کا،  ددقصفین دقایوه 6داه   1قسمغ فوف بات زدهاه 
 1.شدفی  کا، زنان  کوهکان ی  هد، رأکهت ی،زیت، فرغ

کا، ی داشو، فجتمامخ ف،یپا ه، ووفی دقد،فت قوه پهدفدون حق بدقو،هف،ی فز شدفی  ماهالنة 
به حق بدقو،هف،ی کا،گدفن دهاجد فز رمادخ حقوم همانات 19حقوم کا،گدفن دهاجدفن  ه، داه  

 European Social) راید کا،گدفن ه، فرتختفم  هرتم ه ی راید شدفی  کیخ رأکهت ی،زیت، فرغ

Charter (Revised), 1996, 19(4))  «نراوف خی فط م فصل ،نتا، بدفبد ،ف دا « راید شدفی  کا،ی 
هفتگخ ی ددقصخ ی ر طه ت بااحقوم   ةبه بدقو،هف،ی فز رامات کا،ی دا طف  فرتدفحغ ،یزفن

  زنان کاتخرفسهدی قوه رأکهت د ةدا  رت هض میهه زنان ه، نظدی ةهمداهن کمهت .رفسهد کده
 هااة ه، زناتگخ ی بااألقص ه، زد   فیهاهزنان نتایت ه، ههچ زد ةکا،گدفن زنان دهاجد  همانات هم

 (CEDAW, C/2009/WP.1/R: para 1). و،ه رت هض یفق  شونتکا،  د
 

 کارگران سالمند .5
رساایی ندصاغ ی ،نتاا، ی     هااة ه، زد هلرفصا کا،گدفن راومات  به ه،با،  162  شما، نادةههروص

ف،فئه هفه، فرغ. ه، بخشاخ فز آن  راتفبهد ددباوط باه      ،ف حمایغ فز کا،گدفن راومات ،هاموههایخ
هفه، شت،  بخشیغراومات مدضه شت، ی به آنها فدکان فشتدال ه، شدفی  ،ضاحمایغ فز کا،گدفن 

فرغ. ی ه، جهغ حمایغ فز کا،گد راومات بایت فدکانات ددبوط به بهتوه شدفی  ی دقه  کاا، باه   
 ناداه هه. فیان روصا  شاونت ییژ، ه، کا،هایخ که دمکن فراغ پهادی ،ف رادمغ بتخشات  بد،راخ      

________________________________________________________________ 
 رجتیتنظدشات، ) فشاتدال  بادفی  دهااجدت  باه  ددباوط  ناداة دقایواه (: نادهروصهه ی نادهدقایوه) فرااه . فط ع ،رانخ1

1949)  1389  287. 
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مدضه  یقغهمها،  ددقصخ راالنه با د ه  فرتدفحغ ی کا، نرامات ک ه، قصوصپهشاهاههایخ ،ف 
داارابِ راازدان    ،فهتاده مااوفن یاک   ناده باه فین دقایوه ،یفزفین  (491 :1367)مدفقخ  کات خد
کا، ه، ،فبطه با راوماتفن ی فرتققام آنها بدفی بدقاو،هف،ی فز حاتیه راامات کاا، ی      فومییخهنب

  .،یهخشما، داید کا،گدفن بهزدانخ بدفی فرتدفحغ  حتخ بهش فز ر

داظو، جیوگهدی فز پهدی زیه،س فندفه  باد  به 1982بدنادة فقتفم جهانخ بدفی راوماتی یین 
ه، قا ل دوضاوع    38  شاما،  هةی ه، روصا کده، ردرهتات داارب شدفی  ی رامات کا،ی فشا،، 

 بخاش یغ،ی ،ضاا کا،گدفن راومات فز شدفی  ی دقاه  کاا   یداترأدهن ه،آدت ی فشتدال بد بهد،
  (The Vienna International Plan of Action on Aging, 1982: 23 and 37) ی،زهخرأکهات دا  

حتیه رامات کا،ی د قول ی زدان فراتدفحغ   روفنخ،ف د بخشیغجمیه شدفی  کا،ی ،ضا که فز
 شما، آی،ه.ی ر طه ت باحقوم بههمدف، ددقصخ دکفخ به

 

 ن حق استراحت و فراغت کارگرانتعهد کشورهای عضو در جهت تضمی
 یان شاونت کاه فِمماال حقاوم داذکو، ه، ف     دهثام ح ف.ف.ف  کشو،ها دت هت دخ 2داه   2طتق بات 

ی  یاات. یفژ  رضامهن شاادل هی ماصاد قانونگاذف،     کا هننوع رت هض  رضام  هچ،ف بتین ه هثامد
و، ممیخ رااقتن  داظ. بهشوهخهفقیخ ه، ،فرتای رققق حقوم ف.ف.ف قیمتفه د هایهارتگذف،یر

که فین ر هاتفت   یخهابه فب ف،هایخ چون قانونگذف،ی فشا،، شت، فرغ ی هیوغ فومییخهنر هتفت ب
ه، پخ فجدفیخ کدهن فین ر هتفت  ی هاته، رفصهل فین دوفه جتیغ به قد  ه تبای فنت یدنته،ف پذ

  باا  3  شاما،  مماودخ  یاة ح.ف.ف.ف ه، نظد ةکمهتا  .(39-40 :1386بدآیات )همتخ ی فدهدف،جمات  
فز رمادخ را خ ی فهتماام قاوه ی باا      یداتدتاخ بد ر هت کشو،ها بد بهد، 2داه   1روجه به بات 

فرتفاه، فز دااب  دوجوه ه، هرتدس ه، ،فراتای رققاق حقاوم بشاد داات،  ه، دهثاام  بهاان        
که فگدچه دااب  ه، هرتدس کانخ نهسغ  ر هت کشو،ها به را خ ی فهتماام ه، رضامهن     هف،هخد

. فیان را خ ی   دانات خشدفی  حاکم باقخ ده، باالردین حت دمکن فز بدقو،هف،ی فز حقوم ددرت   
 :UN, E/C. 12/1990/3, 1990) شوهخقانونخ فرخا  د هایفهتمام  فز طدیق فرخا  ی رصویب فقتفم

paras 3 and 11)هیل مضو دهثام بایت با فبدفزهای دااراتخ چاون قانونگاذف،ی ه، پاخ      ،ی. فزفین
رضمهن جهغ ممیاخ رااقتن    ینردبا داارب تدات کدهن فین ر هتفت باشات ی هد هیوغ بایظامن

بدفی دثال   .(39-40 :1386دات کدهن فین حقوم ی ر هتفت بدآیت )همتخ ی فدهدف،جمات  ی نظام
ی  هاا خر دیف هقهق ی رفصهیخ فز دقتوف ی قیمدی حق فرتدفحغ ی ندف غ  رامات کاا،ی  ددقصا  

رفدیقخ ی ندهاگخ بدفی رمادخ  هاییدراقغقوم ی رأدهن بوهجة راقغ فداکن ی زر طه ت باح
حکودتخ ه، ،فرتای رققاق   یهای نقش هقهق بخش هاهغکا،گدفن  دقد، کدهن یظایف ی دسئوو

هااخ ه،  ارق هاای جمیاه فقاتفم   فین حق ه، قانون فرارخ  قانون کا، ی قانون فهف،ی ی فجدفیاخ  فز 
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فز حق شدفی  دطیوب ی داصفانة کاا،   یفماوفن دؤوفهف غ کا،گدفن به،فرتای حق فرتدفحغ ی ند
  هف،فی نقاش بسا فیخ ه،   نها   کاا،گدی  یهاا فرغ. بازیگدفن  هدهیوتخ دثل کا،ندداا ی راازدان  

دااراب فز   یداات رضمهن حتیه راامات د قاول کاا،ی  هی،  زداانخ فراتدفحغ کاانخ ی بهاد،       
 UN, E/C.12/GC/23, 2016: para)   فنات های جم خفز طدیق قدف،هفه یژ،یر طه ت فهیف،ی   به

فز حاتفقل   دااتی یغدهثام  کشو،ها دت هت به رضامهن ،ضاا   2داه   2همداهن طتق بات . (51
رت هض بدفراس دوف،ه  کدشات،   نوع رطوح ضدی،ی حق فرتدفحغ ی ندف غ کا،گدفن بتین ههچ

ناوع   هاهچ خرضامهن فجادفی حاق با    ها ،ف دی م باه  فین ر هت هیوغ ،یفزفین  هستات( 2)ه، داه  
رهارخ یا هیگد مقایت  داوکهغ  رووت  رن  بهتفشاغ   هت رت هض نژفهی  ،نگ  جاسهغ  زبان  مق

یا هدگونه یض هغ هیگد ه، ف،فئه ی فجدفی حتفقل فرتانتف،هها ه، ،فبطاه باا فراتدفحغ  ندف اغ ی     
 ,UN) کاااتخحااتیه رااامات کااا،ی د قااول  ددقصااخ بااا حقااوم ی ر طااه ت ،راامخ داا   

E/C.12/GC/23, 2016: para 65(a))  .ها ی د ها،های نظا،ت بد فجدفی باابدفین آنها بایت شاقص
ددرت  با رققق حاق فراتدفحغ ی ندف اغ     هایهارغقوفنهن ی ر یفحق ی کمک به بد،رخ هی،،

ی  هات بایت مااصد دختیف حق ،ف دخاطب قادف، ه  یخهاکا،گدفن ،ف شاارایخ کاات. چاهن شاقص
اسهغ ی هیگد هالیل ددرت  دثل رن  ناروفنخ  شهدی ی ،یرتایخ بوهن باشت ی رماادخ  نا،غ فز ج

 (UN, E/C.12/GC/23, 2016: para 55).هده رقغ ص حهغ کشو، مضو ،ف ه، بدبگ هفندف
 

 گیرییجهنت
با حقوم به کا،گدفن ه، ،فراتای حفاظ ر ااهل     یفهمدف، ر طه ت هی،،دقتیهیغ رامات کا، به

دت یق به کاا،  رصااهدات ی    یهای فز فرتدس کاتدخدهان زنتگخ ی کا، کمک  دقتضخ ی داارب
ی  بخشات خ. فین دسئیه رققق هیگد حقوم دهثام ،ف رسههل دا آی،هخممل ددمان غ به هاهما،یب

  فدا آنها دیا م  هستاتفگدچه کشو،های دت اهت هف،فی فن طانخ ه، پدرو دفاههم دیخ قوه  ،یفزفین
فنکاا،    داو،ه فحتادفم قادف، گهاده ی قابال      بایسغخفنت که دتانتف،ههایخ شت،به راظهم حتفقل فر

یاا فقتصااهی نهساتات. کشاو،های مضاو بایات        یی،ناهیت، گدنتن ی کاهش بدفراس دتانخ بهاد، 
اات.  کاداظو، ه،بدگهدی موفدال راازنت، ف،فئاه  بدقادف، ی فجادف      ی دقد،فت ،ف به هاهارغقوفنهن  ر

هاا  ه، جهاغ فیجااه    ت رامات کا،ی ی ردرهتات زدان کاا، ی رااید دؤوفاه   دقد،فت ی قوفم ،یفزفین
 خبدفی رققق حق فرتدفحغ ی ندف غِ رمادخ کا،گدفن  یکخ فز دساائل باهااهی ی فرارا    فیهاهزد

زیدف فیان دوضاوع    ،یه خشما، دکا، به فومییخهنرت  رازدان بی به فومییخهنبدفی جاد ة حقوقخ ب
هوهل رأثهد حهارخ ی دستقهم آن باد حمایاغ فز را دتخ ی رات،راتخ     بهه، قیب فشتدال نهفته ی 

راوی شادفی  بدفباد ی دساایی     باه  کاات،یغکا،گدفن ی فیجاه ر اهوخ دهان کا، ی زنتگخ آنها  هتف
دقد،فت کا،  .ف.فیادفن نها  ه، پاخ    کا، ی فشتدال فرغ.  هاةزنان ی ددهفن کا،گد ه، زد یهاندصغ
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ی با دوفزین د باو، فنطتاام هف،ه ی باا یجاوه بهشاتد باوهن       را حتیه م.ف 43فصل  3رأکهتفت بات 
رامغ کا، قانونخ  دتضمن حق ددقصخ ی ر طه ت با ه،یانغ هرتم ه ی رسهه ت ،ناهخ بدفی 

کا، ه، ردرارد راا،یخ راازدان  بازراابخ فز     فومییخهنفرتانتف،ههای دصوب رازدان ب. فرغی،زش 
فوتته بدقخ فز فیان   ،گدفن ی حمایغ فجتمامخ فز آنهارغ.فرارخ ه، ه،ک حقوم بشد کا ههدفترد

نهااز باه    ،یفزفیان ،یز ریقاخ کاده.   آنها ،ف باه  روفنخنت ی نمففرتانتف،هها ه، حقهقغ  بسها، قتیمخ
 .شوهخبازنگدی ه، فین فرتانتف،هها ی رصویب آنها فز روی رمادخ کشو،های جهان فحساس د
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