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                                     ة أكثر مشوال على خمتلف أبعاد مسألة                         قد حان إللقاء نظر              ً                واعـتقد أيضاً أن الوقت        "[
             بلدان املنشأ          على                                                                   اهلجـرة، وهـي مسـألة متس اآلن مئات املاليني من البشر وتؤثر            

                                      وعلينا أن نفهم على حنو أفضل أسباب        .                                               وبلـدان العـبور وبلـدان الوجهة النهائية       
  :       املتحدة           تعزيز األمم  (   .                                                         التدفقات البشرية على النطاق الدويل وعالقاهتا املعقدة بالتنمية

  )  ٣٩         ، الفقرة A/57/387  ،                 تقرير األمني العام  ،  "                              برنامج إلجراء املزيد من التغيريات
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      مقدمة
                                                                               دخلت االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم حيز النفاذ يف  

    رين      تش   ١٥                                                           وبلغ عدد الدول اليت صدقت عليها أو انضمت إليها، حىت             .     ٢٠٠٣         يولـيه    /        متـوز   ١
  . )١ (      دولة  ٣٤       نوفمرب،  /     الثاين

                                                                             واالتفاقية هي معاهدة دولية شاملة تركز على محاية حقوق العمال املهاجرين وتؤكد على  
                                               ً        ً    وهو موضوع من مواضيع السياسة العامة يثري اهتماماً متزايداً -                            الصلة بني اهلجرة وحقوق اإلنسان 

  .                 على الصعيد العاملي
                                                     تاريخ اجلهود املبذولة إلقرار حقوق العمال املهاجرين                         ً      ً          وتفـتح االتفاقية فصالً جديداً يف        

     ً                                        عاماً من املناقشات والدراسات اليت أجرهتا         ٣٠          وهي مثرة     .                                  وضمان محاية تلك احلقوق ومراعاهتا    
                                                                                 األمـم املـتحدة يف جمـال حقوق اإلنسان، ومن االستنتاجات والتوصيات املقدمة يف اجتماعات     

  .                                    ة يف األمم املتحدة بشأن العمال املهاجرين                               اخلرباء، واملداوالت والقرارات املتخذ
                                                                                            وحتـدد االتفاقية، على غرار مجيع الصكوك الدولية األخرى اخلاصة حبقوق اإلنسان، معايري لكل               

                           وتتعهد حكومات الدول اليت      .                                                                            دولـة مـن الدول بشأن سن القوانني واختاذ اإلجراءات القضائية واإلدارية           
                                                                      تطبيق أحكام االتفاقية باعتماد التدابري الواجبة، كما تتعهد بضمان                                                  تصـدق على االتفاقية أو تنضم إليها ب       

  .                                                                   إمكانية جلوء العمال املهاجرين الذين انتهكت حقوقهم إىل سبيل انتصاف فعال
  :                                  وتوفر صحيفة الوقائع هذه معلومات عن 

                   قصة صياغة االتفاقية  �
                                      هيكل االتفاقية ومساهتا وأحكامها الرئيسية  �
                   رصد تطبيق االتفاقية               اللجنة املنشأة ل  �
                                                الصلة املوجودة بني االتفاقية والصكوك الدولية األخرى  �
  .                                                                           التطورات واملبادرات األخرية الرامية إىل تعزيز حقوق العمال املهاجرين والدفاع عنها  �

                                                      

                                                                                 أذربـيجان، وإكوادور، وأوروغواي، وأوغندا، وبوركينا فاسو، والبوسنة واهلرسك،           ) ١ (
                                                              ليشيت، واجلزائر، واجلماهريية العربية الليبية، واجلمهورية العربية -                                  يفيا، وبريو، وبليز، وتركيا، وتيمور     وبول

                                                                                                السـورية، والـرأس األخضر، وسري النكا، والسلفادور، والسنغال، وسيشيل، وشيلي، وطاجيكستان،            
                         ومايل، ومصر، واملغرب،                                                                                وغانـا، وغواتـيماال، وغينيا، والفلبني، وقريغيزستان، وكولومبيا، وليسوتو،        

   ).                انظر املرفق الثاين (                              واملكسيك، ونيكاراغوا، وهندوراس 



 

-2- 

                     قصة صياغة االتفاقية-   ً  أوالً 

         م لتكلل                                                                           جاءت االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسره          
                                                                                     املناقشـات الـيت أجريت والتقارير والتوصيات اليت قدمت على مدى سنني عديدة حول              

                                                    وكانت األمم املتحدة قد أبدت انشغاهلا ألول مرة يف           .                                موضـوع حقوق العمال املهاجرين    
                                                                      خبصـوص مسألة حقوق العمال املهاجرين عندما أعرب اجمللس االقتصادي               ١٩٧٢       عـام   

                                                      ، عن انزعاجه إزاء نقل العمال بصورة غري قانونية          )  ٥٣- د (      ١٧٠٦                     واالجتماعي يف قراره    
      بشروط  "                                                                                  إىل بعض البلدان األوروبية واستغالل العمال القادمني من بعض البلدان األفريقية            

  )   ٢٧- د   (    ٢٩٢٠                                           ويف نفس السنة، أدانت اجلمعية العامة يف قرارها    ".                    شبيهة بالرق والسخرة
                                    ومات وضع حد لتلك املمارسات وحتسني                                                   التميـيز ضد العمال األجانب وطلبت إىل احلك       

  .                               ترتيبات استقبال العمال املهاجرين

         ، اعتمدت     ١٩٧٣                                                            وبناء على طلب مقدم من اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف عام          
        ً                      ، تقريراً عن استغالل العمال عن     ١٩٧٦                                                اللجنة الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقليات، يف عام 

                                                  واعترف التقرير، الذي أعدته املقررة اخلاصة للجنة،      .  ي                                طـريق االجتار غري املشروع والسر     
                                                                                       السيدة حليمة ورزازي، بوجود جانبني هلذا املشكل، ومها العمليات غري املشروعة والسرية            
                                                                                           مـن جهة، ومعاملة العمال املهاجرين يف الدول املستقبلة معاملة متييزية، من جهة أخرى،              

     وكرر   .                                     املتحدة بشأن حقوق العمال املهاجرين                                                  وأوصى التقرير بوضع اتفاقية يف إطار األمم        
       هذه      ١٩٧٨                            املعقود يف جنيف يف عام        )٢ (                                                  املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري     
                                  بشأن اختاذ تدابري لتحسني حالة         ١٦٣ /  ٣٣                                                  التوصـية كما كررهتا اجلمعية العامة يف قرارها         

   .     ة هلم                                             مجيع العمال املهاجرين وتأمني حقوق اإلنسان والكرام

      ديسمرب  /              كانون األول    ١٧          املؤرخ      ١٧٢ /  ٣٤                                          وبعـد اعـتماد اجلمعية العامة للقرار         
                                                   فريق عامل مفتوح العضوية جلميع الدول األطراف وكلف       ١٩٨٠                   ، أنشـئ يف عام          ١٩٧٩

                                                      

    ٢٥-  ١٤          ، جنيف،                                                                تقريـر املؤمتـر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري                انظـر     ) ٢ (
.E.79.XIV                               منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع    (    ١٩٧٨      أغسطس  /  آب 2.(   
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                       وهي جلنة حقوق اإلنسان، -                                     ودعيت اهليئات واملنظمات الدولية املعنية   .                 مبهمة وضع اتفاقية
                                                                     عية، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم                                  وجلـنة التنمـية االجتما    

       وانتهى   .                                   إىل املسامهة يف إجناز هذه املهمة      -                           ، ومنظمة الصحة العاملية      )        اليونسكو (            والـثقافة   
                                                                                                الفريق العامل، املعاد تشكيله يف دورات سنوية متتالية للجمعية العامة، من صياغة االتفاقية             

  .    ١٩٩٠                                       مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم يف عام                    الدولية حلماية حقوق 

            االتفاقية      ١٩٩٠       ديسمرب   /              كانون األول    ١٨                                            اعـتمدت اجلمعـية العامة بدون تصويت يف         
                                                                                      الدولـية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم بدون تصويت وفتحت باب             

  .                                             التوقيع عليها جلميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة

 

                                              احلملة العاملية للتصديق على اتفاقية األمم املتحدة   :                           املهاجرين هي من حقوق اإلنسان     حقوق 
                                                    الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

                               اتفاقية األمم املتحدة الدولية                                                      اللجنة التوجيهية للحملة العاملية للتصديق على               عقـدت    
          وهي حتالف    .     ١٩٩٨                            أسرهم ألول مرة يف عام                                                   حلمايـة حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد      

                                                                                           فريد من نوعه يضم األمانة العامة لألمم املتحدة، ووكاالت حكومية دولية، ومنظمات دولية             
   *.                                                                            ريادية يف جمال حقوق اإلنسان، وكذلك منظمات كنسية وعمالية ونسائية معنية باملهاجرين

__________________                   
                    ديسمرب، ومنظمة رصد    /              كانون األول    ١٨       منظمة  :                           أعضـاء اللجنة التوجيهية     * 

  ،                                      االحتاد الدويل لنقابات العمال احلرة            ، و                                     اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة                       حقوق اإلنسان، و  
               اهليئة الدولية                                                                                   ومـنظمة العمل الدولية، واملنظمة الدولية للهجرة، وحمفل املهاجرين يف آسيا، و           

                        اهليئة الدولية للخدمات                           لسامية حلقوق اإلنسان، و                              ، ومفوضية األمم املتحدة ا                  حلقوق املهاجرين 
                           الرابطة النسائية الدولية         ، و  )        اليونسكو (                                                    ، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة                العامـة 

  .                     ، وجملس الكنائس العاملي                للسلم واحلرية
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                                                                                   وقامـت اللجـنة التوجيهية بتنسيق األنشطة على الصعيدين الدويل والوطين لترويج             
                                           وهدف اللجنة الرئيسي هو تشجيع عدد كبري         .                                               تفاقية والتوعية هبا عن طريق محلتها العاملية        اال

                                                                                                 من الدول على التصديق على االتفاقية أو االنضمام إليها وإدماج معايري االتفاقية يف القوانني               
  .                 واملمارسات الوطنية

     فعلى   .   ً       ً  داً ملموساً                                                                    وأسفر جمهود اللجنة عن ازدياد عدد الدول املصدقة واملوقعة ازديا          
         ، بينما      ١٩٩٨                  دول قبل عام      ٩                                                              سـبيل املثال، كان عدد الدول اليت صدقت عليها ال يتجاوز            

  .           دولة أخرى  ١٨  ،     ٢٠٠٤   و    ١٩٩٨                   صدقت عليها بني عامي 

                                  ً                                                  وهذه احلملة من أجل التصديق تسري جنباً إىل جنب مع التوعية بأوضاع املهاجرين يف               
                    وتسعى احلملة العاملية   .                          ياسية حساسة يف أغلب األحيان                                    اجملتمع وما تنطوي عليها من مسائل س    

                                                                                      حلمل شىت قطاعات اجملتمع على قبول االتفاقية، وتشمل هذه القطاعات املسؤولني احلكوميني،            
   وال   .                                                                                     واألحزاب السياسية، والنقابات، والطوائف الدينية، واملنظمات النسائية، وجهات أخرى        

      َّ                                               هذا إالَّ بفضل ما يبذله مئات األفراد واملنظمات من                                       ً          ميكـن للحملة العاملية أن حتقق جناحاً ك       
  .                    جمهود على الصعيد احمللي
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                          هيكل االتفاقية ونطاقها-     ً  ثانياً 

                                                                               يعـزز دخول االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم         
        حقوق                                                                              حيز النفاذ ويكمل جمموعة من األحكام األخرى املنصوص عليها يف أهم معاهدات           

   ).                       انظر الفصل الرابع أدناه (                                اإلنسان املربمة يف إطار األمم املتحدة 

لَزم الدول األطراف بتطبيقها على العمال               َ                                                   وهتـدف االتفاقية إىل وضع معايري دنيا ُت   ُ                                
     ُ        ً         وقد أُعيد أيضاً، يف      .                                                                 املهاجـرين وأفراد أسرهم بغض النظر عن وضعهم من حيث اهلجرة          

                                                      راء االعتراف حبقوق العمال املهاجرين الذين ال حيملون                                          الديباجة، تأكيد السبب الكامن و    
                                                                                        مستندات تثبت هويتهم، إذ رأت الدول األطراف أن العمال املهاجرين الذين هم يف وضع              
                                                                                    غـري نظامي يستغلون يف أحيان كثرية ويتعرضون النتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان وأنه             

                                     نقالت العمال املهاجرين السرية وحظر                                                         ينبغي التشجيع على اختاذ اإلجراءات املناسبة ملنع ت       
  .                                                                       االجتار هبم ووضع حد هلاتني املمارستني مع ضمان محاية حقوقهم اإلنسانية يف نفس الوقت

  :                                         وتتألف االتفاقية الدولية من تسعة أجزاء، هي 

                 النطاق والتعاريف  �
                    عدم التمييز يف احلقوق  �
                                              حقوق اإلنسان جلميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم  �
                                                                          حقوق أخرى للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم احلائزين للوثائق الالزمة أو            �

                     الذين هم يف وضع نظامي
                                                              األحكام املنطبقة على فئات معينة من العمال املهاجرين وأفراد أسرهم  �
                                                                         تعزيـز الظروف السليمة والعادلة واإلنسانية واملشروعة فيما يتعلق باهلجرة        �

         الدولية 
   ية            تطبيق االتفاق  �
           أحكام عامة  �
             أحكام ختامية  �
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                     النطاق والتعاريف-    ألف 

                                                                               يتضـمن اجلـزء األول من االتفاقية أمشل تعريف للعمال املهاجرين من بني مجيع               
       العامل   )  ١ ( ٢            فتعرف املادة   .                                                         التعاريف األخرى الواردة يف الصكوك الدولية املعنية باملهاجرين

                      ً                            أو ما برح يزاول نشاطاً مقابل أجر يف دولة                                        الشخص الذي سيزاول أو يزاول     "              املهاجر بأنه   
  . )٣ ( "              ليس من رعاياها

                          األشخاص املتزوجني من عمال     "                                        أفراد أسرة العامل املهاجر بوصفهم        ٤                وتعـرف املادة     
                                              ً                                                      مهاجـرين أو الذيـن تربطهم هبم عالقة تنشأ عنها وفقاً للقانون املنطبق، آثار مكافئة للزواج،                

                                     ً             ً           ن األشخاص املعالني الذين يعترف هبم أفراداً يف األسرة وفقاً                                         وكذلك أطفاهلم املعالني وغريهم م    
   ".                                                                                   للتشريع املنطبق أو االتفاقات املنطبقة الثنائية أو املتعددة األطراف املربمة بني الدول املعنية

                      يعتربون حائزين للوثائق  "                                        ، باإلضـافة إىل ذلك، أن العمال املهاجرين    ٥                 وتـبني املـادة      
                                                                     إذا أذن هلم بالدخول واإلقامة ومزاولة نشاط مقابل أجر يف دولة                                        الالزمـة أو يف وضـع نظامي      

        وإذا مل     ".                                                                     ً                 العمل مبوجب قانون تلك الدولة ومبوجب اتفاقات دولية تكون تلك الدولة طرفاً فيها            
  .                                                                         يستوفوا هذه الشروط فإهنم يعتربون غري حائزين للوثائق الالزمة أو يف وضع غري نظامي

                                                         اجلزء اخلامس، مبا هو جديد، وذلك بتحديد احلقوق اليت               ً                     وأخرياً، تأيت االتفاقية، يف    
                                                                                         تسري على فئات معينة من العمال املهاجرين وأسرهم، ومن بينهم عمال احلدود، والعمال             
                                                                                      املومسـيون، والعمـال املتجولون، والعمال املهاجرون املرتبطون مبشروع حمدد، والعاملون           

   .           حلساهبم اخلاص

                                                      

                                      ق عليهم هذا التعريف وهم على وجه                                        قائمة باألشخاص الذين ال ينطب      ٣                 تـرد يف املادة       ) ٣ (
                                                                                 موظفو املنظمات الدولية، واملسؤولون احلكوميون، واألشخاص الذين تقوم دولة ما أو من ينوب   :        التحديد

                                                                                                          عنها بإرساهلم أو تشغيلهم خارج إقليمها والذين يشتركون يف برامج التنمية أو برامج التعاون األخرى،               
                                                              سية، والطالب، واملتدربون، واملالحون والعمال على منشآت حبرية                                          واملستثمرون، والالجئون، وعدميو اجلن   

  .                        من غري املواطنني وغري املقيمني
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                     مبدأ عدم التمييز-    باء 

                                                                         من االتفاقية على أن تتعهد الدول األطراف مبراعاة احلقوق املبينة يف             ٧           نص املادة    ت 
                                                                                                  االتفاقية وتأمينها دون متييز من أي نوع كالتمييز بسبب اجلنس أو العرق أو اللون أو اللغة                
                                                                                   أو الدين أو املعتقد أو الرأي السياسي أو غريه أو األصل القومي أو العرقي أو االجتماعي أو 

ـ                                                                                             ية أو السن أو الوضع االقتصادي أو امللكية أو احلالة الزوجية أو املولد أو أي حالة                      اجلنس
                                                                على أن االتفاقية تنطبق على مجيع العمال املهاجرين وأفراد           ١                   وكذلك تنص املادة      .     أخرى

                                                              وعلى الرغم من أن قائمة األسباب املبينة يف االتفاقية واليت            .                              أسرهم دون متييز من أي نوع     
ـ                                                                                يز على أساسها هي قائمة إيضاحية وغري شاملة، جتب اإلشارة إىل أهنا أوسع                           حيظـر التمي

     ً                                                                               نطاقاً مما ورد يف صكوك أخرى حلقوق اإلنسان كالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية             
  .                                                              واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

                              حقوق اإلنسان جلميع املهاجرين-    جيم 

                 ً              جمموعة واسعة نسبياً من احلقوق       )   ٣٥       إىل    ٨       املواد   (                                 مينح اجلزء الثالث من االتفاقية       
        والعديد   .                                                                             جلميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم بغض النظر عن وضعهم من حيث اهلجرة           

                                                                                         مـن هذه املواد يبني كيف تنطبق على العمال املهاجرين احلقوق املنصوص عليها يف العهد               
                                             ويف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية        )٤ (                    ق املدنية والسياسية                      الـدويل اخلاص باحلقو   
               وحتتوي االتفاقية   .                                            وغريمها من املعاهدات األساسية حلقوق اإلنسان     )٥ (                     واالجتماعية والثقافية 

                                                      

                 ، وحظر التعذيب    ) ٩       املادة   (                                                              انظر على سبيل املثال أحكام االتفاقية بشأن احلق يف احلياة             ) ٤ (
         الضمانات                                    واحلق يف احلرية والسالمة الشخصية و       )   ١١       املادة   (                            ، وحظر االسترقاق والسخرة      )  ١٠         املـادة    (

   ١٢         املادتان   (                                                         واحلق يف حرية الرأي والتعبري والفكر والوجدان والدين           )   ٢٤    و   ١٩-  ١٦       املواد   (            اإلجرائـية   
                                                                                               وحظـر الـتدخل التعسفي يف احلياة اخلاصة أو يف شؤون البيت أو يف املراسالت أو أي اتصاالت                    )   ١٣ و

   ).  ١٥   و  ١٤        املادتان  (                                     أخرى، وحظر التجريد التعسفي من امللكية 

      املادة  (                                                                         ل املثال احلق يف شروط عمل عادلة ومؤاتية ويف الراحة وأوقات الفراغ                     على سبي   ) ٥ (
   ).  ٣٠      املادة  (                         واحلق يف احلصول على التعليم   )   ٢٧      املادة  (                       واحلق يف الضمان االجتماعي   )   ٢٥
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    ً     ً                                                                                أيضاً عدداً من احلقوق املتصلة باحتياجات محاية معينة واليت توفر ضمانات إضافية بسبب             
             ويتم يف ذلك     .                                                ، بصفة خاصة، العمال املهاجرون وأفراد أسرهم                                املخاطـر الـيت يتعرض هلا     

  .                           اجلزء التركيز على تلك األحكام

                                                                       ، عـلى سبيل املثال، توفر للعمال املهاجرين احلماية من جتريدهم من              ١٥          فاملـادة    
                                                على ضمانات ضد مصادرة أو إتالف أو حماولة           ٢١             ً                            ممـتلكاهتم تعسـفاً، بينما تنص املادة        

                                                                            ة، أو وثائق جتيز دخول األراضي الوطنية أو البقاء فيها أو اإلقامة أو                                  إتـالف وثـائق اهلوي    
                                                                                          االستقرار فيها، أو تصاريح العمل، كما حتظر إتالف جوازات السفر أو أي وثائق معادلة              

  .                                       خاصة بالعامل املهاجر أو بأحد أفراد أسرته

      ص على                                             مادة هتم وضع العامل املهاجر بصفة خاصة وهي تن  ٢٢                    وكذلك تعترب املادة     
                                                                                          مجلـة أمور من بينها عدم جواز تعريض العمال املهاجرين وأفراد أسرهم إلجراءات الطرد              
                                            َّ    ً                                        اجلماعي، وعدم جواز طردهم من إقليم دولة طرف إالَّ عمالً بقرار تتخذه السلطة املختصة              

                                                 ، باإلضافة إىل ذلك، على عدم جواز طرد العامل املهاجر  ) ٢ (  ٢٠           وتنص املادة   .     ً         وفقاً للقانون
                                                                                            فرد من أسرته أو حرماهنم من إذن اإلقامة أو تصريح العمل جملرد عدم الوفاء بالتزام                      أو أي 

  .                  َّ                                      ً                       ناشئ من عقد عمل إالَّ إذا كان الوفاء بذاك االلتزام يشكل شرطاً لذلك اإلذن أو التصريح

                                                       على حق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم يف اللجوء إىل محاية   ٢٣                 وتـنص املـادة      
                                                          قنصـلية أو الدبلوماسية لدولة منشئهم كلما مت املساس باحلقوق                           ومسـاعدة السـلطات ال    

                                   للعمال املهاجرين وألفراد أسرهم يف       )  ٧ (  ١٦                      وباملثل تعترف املادة      .                        املعترف هبا يف االتفاقية   
                                                                                        حـال إلقـاء القـبض علـيهم أو احتجازهم باحلق يف االتصال بالسلطات القنصلية أو                

  .                        الدبلوماسية لدولة منشئهم

 ُ                                                                         ُيشمل العمال املهاجرون يف نطاق اللوائح اليت تنظم شروط العمل كما                 ً         وكـثرياً ما ال    
      من    ٢٥             وتنص املادة     .                                                                      حيـرمون يف أحـيان كـثرية من حقهم يف املشاركة يف أنشطة النقابات             

                                                                                                       االتفاقية على أن يتمتع العمال املهاجرون مبعاملة ال تقل عن املعاملة اليت تنطبق على رعايا الدولة               
       وتعترف   .                                                             من حيث األجر ومن حيث شروط العمل أو االستخدام األخرى                             الـيت يعملون فيها   

  .                                                               باحلق يف املشاركة يف اجتماعات وأنشطة النقابات واالنضمام إليها حبرية  ٢٦      املادة 
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  .       ً                                                            ً        وغالـباً مـا تكـون األحوال املعيشية املتاحة للعمال املهاجرين غري مرضية أيضاً     
                                      الرغم من اشتراكهم يف خمططات الضمان                                                    ويواجه هؤالء مشاكل سكنية عويصة وهم، على        

                       ً                                                      االجتماعي، ال حيصلون دائماً وأسرهم على نفس االستحقاقات اليت حيصل عليها رعايا البلد 
                     من االتفاقية على أن   ٢٧           وتنص املادة   .                                             املستقبل وال ينتفعون مثلهم من اخلدمات االجتماعية

                              ان االجتماعي، بنفس املعاملة اليت                                                     يتمتع العمال املهاجرون وأفراد أسرهم، فيما يتعلق بالضم
                                                                                           يعـامل هبا رعايا الدولة شريطة استيفائهم للشروط املنصوص عليها يف التشريع املنطبق يف              

  .                                                      تلك الدولة ويف املعاهدات الثنائية واملتعددة األطراف املعنية

                                                             العمال املهاجرين وأفراد أسرهم احلق يف تلقي أي عناية طبية تكون   ٢٨           ومتنح املادة  
                                                                                    طلوبـة بصورة عاجلة للمحافظة على حياهتم أو لتاليف ما قد يلحق بصحتهم من ضرر ال             م

           ومن األمور    .                                                                              ميكـن عالجه، وذلك على أساس املساواة يف املعاملة مع رعايا الدولة املعنية            
                                                                                       اهلامـة التشـديد على عدم جواز رفض ذاك النوع من العناية الطبية الطارئة بسبب خمالفة        

  .    لعمل                شروط اإلقامة أو ا

                                          ً       ً               على أن لكل طفل من أطفال العامل املهاجر حقاً أساسياً يف              ٣٠                 وتـنص املـادة      
         وال جيوز،    .                                                                                   احلصـول عـلى التعليم على أساس املساواة يف املعاملة مع رعايا الدولة املعنية             

                                                                                         باإلضـافة إىل ذلـك، رفض أو تقييد إمكانية االلتحاق باملؤسسات احلكومية للتعليم قبل              
                                                                     ارس بسبب الوضع غري النظامي من حيث اإلقامة أو االستخدام ألي من                              املدرسـي أو باملد   

  .                                                        األبوين أو بسبب الوضع غري النظامي إلقامة الطفل يف دولة العمل

                                                                إىل الدول األطراف أن تضمن احترام اهلوية الثقافية للعمال            ٣١                  وتطلـب املـادة      
  .                      لثقافية مع دولة منشئهم                         َّ                             املهاجرين وأفراد أسرهم وأالَّ متنعهم من االحتفاظ بوشائجهم ا

                                                                 على وجوب متتع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، لدى انتهاء            ٣٢               وتـنص املادة     
  .                                                                         إقامتهم يف بلد العمل، حبق حتويل دخوهلم ومدخراهتم ونقل أمتعتهم وممتلكاهتم الشخصية

  ا                                                   َ              على منح العمال املهاجرين وأفراد أسرهم احلق يف أن يبلَغو            ٣٣     ً              وأخرياً تنص املادة     
                                                                                     حبقوقهـم النامجة عن االتفاقية وكذلك بشروط قبوهلم وحبقوقهم وواجباهتم مبقتضى قانون            
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لزم دولة املنشأ أو دولة العمل أو دولة العبور، حسب احلال،        .                           وممارسـة الدولـة املعنية      ُ                                                              وُت
                                                                     وجيـب على الدول األطراف أن تتخذ التدابري املالئمة لنشر املعلومات             .                  بالقـيام بذلـك   

  .  ً                                                          ناً وقدر املستطاع بلغة ميكن للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم فهمها          املذكورة جما

        وهي تنص   .                 ، أن ختص بالذكر    ٣٥                                                 وتستحق املادة األخرية يف هذا اجلزء، وهي املادة          
                                                                                ليس يف هذا اجلزء من االتفاقية ما يفسر بأنه ينطوي على تسوية وضع العمال               "            عـلى أنه    

                                               غري حائزين للوثائق الالزمة أو يف وضع غري                                                      املهاجـرين أو أفـراد أسرهم الذين يكونون       
                                                                                              نظـامي أو أي حـق يف مثل هذه التسوية لوضعهم، وليس فيه ما ميس التدابري الرامية إىل                  
                                                                                         ضـمان هتيـئة أوضاع سليمة ومنصفة للهجرة الدولية على النحو املنصوص عليه يف اجلزء               

                            ذا الفصل تناول هذه املسألة                                     ويتم يف اإلطار الوارد يف هناية ه         ".                            السـادس من هذه االتفاقية    
  .               مبزيد من التفصيل

                                                                             حقوق أخرى للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم احلائزين للوثائق الالزمة أو الذين        -    دال 
               هم يف وضع نظامي

                                                                             تقر االتفاقية حبقوق إضافية للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم احلائزين للوثائق الالزمة  
  .                       أو الذين هم يف وضع نظامي

                                                                   هذه احلقوق احلق يف أن تبلغهم دولة املنشأ ودولة العمل بشروط دخوهلم            وتشـمل  
                         ، واحلق يف حرية التنقل      )  ٣٧       املادة   (                                                        وإقامتهم وباألنشطة اليت جيوز هلم مزاولتها مقابل أجر         

               ، واحلق يف تكوين  )  ٣٩      املادة  (                                                              يف إقلـيم دولـة العمـل وحرية اختيار مكان إقامتهم فيها          
                                                        ، ويف املشاركة يف الشؤون العامة يف دولة منشئهم، مبا           )٦ ( )  ٤٠    دة     املا (                    اجلمعيات والنقابات   

   ).  ٤١      املادة  (                         يف ذلك أن يصوتوا وينتخبوا 

                                                      

                                                                              تنص االتفاقية على أنه جيوز للعمال املهاجرين غري احلائزين للوثائق الالزمة االنضمام إىل   ) ٦ (
   ).  ٢٦      املادة  (                                 مة واملشاركة يف اجتماعاهتا وأنشطتها               النقابات القائ
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                                                                                   ويتمـتع العمـال املهاجرون وأفراد أسرهم احلائزين للوثائق الالزمة، باإلضافة إىل            
                                                                                           ذلـك، بـنفس الفـرص ونفس املعاملة اليت توفر لرعاية دولة العمل فيما يتعلق مبختلف                

      املادة  (                          ، ويف ممارسة نشاط مقابل أجر  )  ٤٥   و  ٤٣         املادتان   (                             دمات االقتصادية واالجتماعية      اخل
                  ً  ، وفيما يتعلق أيضاً  )  ٥٢      املادة    ) (    ً                     رهناً ببعض القيود والشروط (                     ويف اختيار هذا النشاط   )   ٥٥

   ).  ٥٤      املادة  (                                               باحلماية من الفصل واالنتفاع من استحقاقات البطالة 

                                                     ة متاحة للعمال املهاجرين الذين هم يف وضع نظامي                      ضمانة هام    ٤٩                وترد يف املادة     
                                                               وتنص تلك املادة على أنه حيثما يتطلب التشريع الوطين إذنني            .                             أو احلائزين للوثائق الالزمة   

                                                                 ً                           منفصلني لإلقامة وملزاولة العمل، تصدر دولة العمل للعمال املهاجرين إذناً باإلقامة ال تقل             
                         ، باإلضافة إىل ذلك، أن       ٥١             وتبني املادة     .        بل أجر                                           مدتـه عن مدة اإلذن مبزاولة النشاط مقا       

                                                                                             العمـال املهاجرين الذين ال تتاح هلم حرية اختيار النشاط الذي سيزاولونه مقابل أجر ال               
                                                                                           يعتربون يف وضع غري نظامي وال يفقدون إذن اإلقامة جملرد أن النشاط الذي كانوا يزاولونه               

 َّ                                     الَّ إذا كان إذن اإلقامة يتوقف صراحة على                                            مقابل أجر أهني قبل انتهاء مدة تصريح عملهم، إ
  .                                                     النشاط احملدد املزاول مقابل أجر والذي مسح هلم بالدخول ألجله

                                                                                 وكذلك يتمتع العمال املهاجرون وأفراد أسرهم الذين هم يف وضع نظامي باإلعفاء             
    وال  )   ٤٦       املادة   (                                                                          مـن رسـوم االسترياد والتصدير فيما يتعلق بأمتعتهم الشخصية واملرتلية            

            وتنص املادة     ).   ٤٨       املادة   (                                                                   يلزمون بدفع ضرائب أكرب مما يدفعه رعايا البلد يف ظروف مماثلة            
                                                           ً                        عـلى أنـه حيق للعمال املهاجرين أن حيولوا دخوهلم ومدخراهتم، وخصوصاً األموال                ٤٧

  .                                                                الالزمة إلعالة أسرهم، من دولة العمل إىل دولة منشئهم أو أي دولة أخرى

                                         يف مل مشل األسر، إال أهنا تشجع الدول           حق       ة عن                                وال تـتحدث االتفاقـية صراح      
               على أنه يف      ٥٠             وتنص املادة      ).   ٤٤       املادة   (                                             األطراف على تيسريه وعلى محاية وحدة األسرة        

                                                                                              حـال وفاة العامل املهاجر أو انفصام رابطة الزوجية، جيب على دولة العمل أن تنظر بعني                
                                  ني فيها على أساس مل مشل األسرة،                                                               العطـف يف منح أفراد أسرة ذلك العامل املهاجر املقيم         

     ً               وأخرياً يتمتع العمال   .     ً                                                                      إذناً بالبقاء، وأن تراعي طول الفترة اليت أقاموا خالهلا يف تلك الدولة           
   ).  ٥٦      املادة  (                                                    املهاجرون وأفراد أسرهم بضمانات إضافية حتميهم من الطرد 
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                     جرة الدولية للعمال                                                                          تعزيز الظروف السليمة والعادلة واإلنسانية واملشروعة فيما يتعلق باهل        
             وأفراد أسرهم

      الدول      على            التزامات       وضع     ىل               ، باإلضافة إ                                          تكمـن إحدى أهم مسات االتفاقية يف أهنا        
                    ً                      يف جزئها السادس إطاراً إلجياد الظروف السليمة      توفر   ،                       العمال املهاجرين كأفراد     إزاء        األطراف 

  .                                    والعادلة واإلنسانية ألجل اهلجرة الدولية

                             املناسبة ملعاجلة املسائل املتعلقة                           تنشئ الدول األطراف الدوائر                       بـناء علـيه، جيب أن     و 
                                                                 فراد أسرهم وأن تضع وتنفذ السياسات املتعلقة هبذه اهلجرة وأن           أل                            باهلجـرة الدولية للعمال و    

                                                                                        تتـبادل املعلومـات مع دول أطراف أخرى وتوفر معلومات ألرباب العمل والعمال بشأن              
                                                  ملعلومات وتقدم املساعدة املالئمة للعمال املهاجرين                                             السياسـات والقوانني واألنظمة وتوفر ا     

   ).  ٦٥      املادة  (             وأفراد أسرهم 

قِْصـر املادة      ِ               وُت                                                                 عمليات تعيني العمال الستخدامهم يف دولة أخرى على الدوائر            ٦٦ ُ  ْ
                                                                                               العامة أو اهليئات التابعة للدولة أو الوكاالت اخلاصة املصرح هلا، وذلك حلماية املهاجرين من              

                                                        على وجوب تعاون الدول األطراف، حسب االقتضاء، على           ٦٧          ص املادة      وتن  .            االنـتهاكات 
  .                                                                 اعتماد تدابري بشأن عودة العمال املهاجرين بصورة منظمة إىل دولة منشئهم

                                                          بأمهـية خاصـة فيما يتعلق مبنع ووقف االجتار باألشخاص وهتريب      ٦٨                  وتتسـم املـادة      
                                         إىل التعاون بغية منع ووقف تنقل واستخدام                                       ويف الواقع، تدعو هذه املادة الدول األطراف  .         املهاجرين

                  وتشمل التدابري اليت   .                                                                          العمـال املهاجرين الذين هم يف وضع غري نظامي بصورة غري قانونية أو سرية        
                                                 تدابري ملنع نشر معلومات مضللة عن اهلجرة من البلد      )  أ   : (                                         ينبغي للدول األطراف أن تتخذها ما يلي      

                                                           العمال املهاجرين وأفراد أسرهم بصورة غري قانونية أو                                 وتدابري للكشف عن تنقالت     )  ب (          وإلـيه؛   
                                                                                 سرية ووضع حد هلا وفرض جزاءات فعالة على األشخاص أو اجلماعات أو الكيانات الذين ينظمون 

                         وتدابري لفرض جزاءات فعالة   )  ج (                                                        ويدبرون مثل هذه التنقالت ويساعدون على تنظيمها أو تدبريها؛ 
                                                          نات الذين يستخدمون العنف أو التهديد أو التخويف ضد                                              عـلى األشخاص أو اجلماعات أو الكيا      

  .                                                      العمال املهاجرين أو أفراد أسرهم الذين هم يف وضع غري نظامي

                                                   على أن تتخذ دول العمل مجيع التدابري املالئمة           ٦٨                                    وتـنص الفقرة الثانية من املادة        
             القيام، عند                                                                                  لوقـف اسـتخدام العمال املهاجرين الذين هم يف وضع غري نظامي، مبا يف ذلك                

قرأ هذا      .                                                                    االقتضـاء، بفـرض جزاءات على الذين يستخدمون مثل هؤالء العمال                  ُ             وجيب أن ُي
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    اليت   )  ١ (  ٦٩        واملادة    )   ٤٦              انظر الصفحة      (  ٣٥                                                احلكـم باالقتران مع األحكام املدرجة يف املادة         
                                                                         تتخذ الدول األطراف، حني يوجد يف أراضيها عمال مهاجرون وأفراد أسرهم            "              تنص على أن    

ـ     )  ٢ (  ٦٩             وتنص املادة      ".                                                             ع غري نظامي، تدابري مالئمة لضمان عدم استمرار هذه احلالة                يف وض
                                                       كلما نظرت الدول األطراف املعنية يف إمكانية تسوية وضع هؤالء  "                       باإلضافة إىل ذلك على أنه 

           ً                                                                                األشـخاص وفقاً للتشريع الوطين املنطبق ولالتفاقات الثنائية أو املتعددة األطراف، تؤخذ يف             
                                                                      املالئـم ظروف دخوهلم، ومدة إقامتهم يف دولة العمل، واالعتبارات األخرى ذات               االعتـبار   

   ".                                             الصلة، وال سيما االعتبارات املتصلة حبالتهم األسرية

                                 اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين-     ً  ثالثاً 

           على أن     ٧٢             وتنص املادة     .                                                          تقـع مسؤولية إعمال االتفاقية على عاتق الدول األطراف         
                                                            هي اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد    -                 العملية جلنة                   تقوم برصد هذه  

                                                           خرباء تنتخبهم الدول األطراف ويعملون بصفتهم الشخصية، ويرتفع   ١٠           تتألف من -      أسرهم 
  .      دولة  ٤١     ً                                          خبرياً عندما يبلغ عدد الدول األطراف يف االتفاقية   ١٤         الرقم إىل 

                                                جنة باالقتراع السري مع إيالء االعتبار الواجب                                              وتنتخـب الـدول األطـراف أعضاء الل        
                                                                                                  للـتوزيع اجلغـرايف العادل، مبا يشمل دول منشأ العمال املهاجرين ودول عملهم، ولتمثيل النظم               

  . )٧ (                                                         ويعمل األعضاء بصفتهم الشخصية لفترة والية تستغرق أربعة أعوام  .                           القانونية الرئيسية يف العامل

                                                      

                                  ؛ والسيد خوسيه سريانو بريانتيس      )      املكسيك (                        السيد فرانسيسكو ألبا      :                األعضاء احلاليون   ) ٧ (
                                          ؛ والسيدة آنا إليزابيت كوبياس ميدينا       )       إكوادور (         مينا   -                                    ؛ والسـيد فرانسيسـكو كـاريون         )        الفلـبني  (
               ؛ والسيد عبد    )   مصر (                            ؛ والسيد أمحد حسن الربعي       )       واتيماال غ (                                  ؛ والسـيدة آنا ماريا دييغيز        )           السـلفادور  (

    سري  (                               ؛ والسيد براساد كارياواسام      )      أوغندا (                                 ؛ والسيد آرثر شاتو غاكواندي       )     املغرب (                احلمـيد اجلمري    
       ُ                                 ً                 ولقد انُتخب السيد براساد كارياواسام رئيساً للجنة يف دورهتا    ).         أذربيجان (                       ؛ والسيد أزاد تقي زاده  )    النكا

                                                         وتنتهي فترة عضوية مخسة أعضاء من بني هؤالء األعضاء يف            .     ٢٠٠٤      مارس   /               ة يف شهر آذار               األوىل املعقود 
         النتخاب     ٢٠٠٥      ديسمرب  /            كانون األول ٨                       وستجتمع الدول األطراف يف   .     ٢٠٠٥      ديسمرب  /            كانون األول  ٣١

  .                                األعضاء الذين سيملؤون تلك الشواغر



 

-14- 

                    بتقدمي تقرير عن      ٧٣                          لذي تفرضه عليها املادة                                         وتقـبل الـدول األطراف االلتزام ا       
                                                                                             التدابري اليت تتخذها لتنفيذ االتفاقية يف غضون سنة بعد دخوهلا حيز النفاذ يف الدولة املعنية،          

 ُ          ً                              وُيتوقع أيضاً أن تبني التقارير املشاكل        .                                                وبعـد ذلـك بتقدمي تقرير مرة كل مخس سنوات         
                 وحتيل اللجنة إىل     .                        ات بشأن تدفقات اهلجرة                                   َّ                املواجهـة يف إعمال االتفاقية وأن توفَّر معلوم       

  .                                 ً                                 الدولة الطرف املعنية ما تراه مالئماً من تعليقات بعد النظر يف التقارير

                                                                                    وتـنص االتفاقية على إقامة تعاون وثيق بني اللجنة والوكاالت الدولية، وال سيما              
            أن تدعو                                    فينبغي للجنة، على سبيل املثال،        )).  ٥ ( و  )  ٢ (  ٧٤       املادة   (                        مكتـب العمـل الدويل      

                                                                                         املكتب إىل تعيني ممثلني لالشتراك بصفة استشارية يف اجتماعات اللجنة، كما ينبغي هلا أن              
  .                                                      تنظر أثناء مداوالهتا يف أية تعليقات ومواد قد يقدمها املكتب

      ً                        إعالناً تعترف فيه باختصاص       ٧٧                                                وجيـوز للدولـة الطرف أن تقدم مبوجب املادة           
                                                    واردة من أفراد أو بالنيابة عن أفراد خيضعون لوالية تلك                                اللجنة يف تلقي ودراسة البالغات ال

ّ                                  ُ                الدولـة ويّدعـون أن حقوقهم مبوجب االتفاقية قد انُتهكت                                   وال جيوز استالم مثل تلك       .          
                     وإذا تأكدت اللجنة من   .                                 ً                       البالغات إال إذا كانت ختص دولة طرفاً اعترفت باختصاص اللجنة

                                         جب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو                         ُ                              أن املسـألة نفسها مل ُتبحث وال جيري حبثها مبو         
نفدت، جيوز هلا أن تطلب إيضاحات                                                 ُ                               التسوية الدولية وأن مجيع سبل االنتصاف احمللية قد اسُت

                      وال يصبح اإلجراء اخلاص     .                                                                 خطـية وتعرب عن آرائها بعد النظر يف كافة املعلومات املتاحة          
              ومل يقدم، حىت     .              طراف إعالناهتا                 من الدول األ     ١٠                      ً                       بالبالغات الفردية نافذاً إال بعد أن تقدم        

  . )٨ (  ٧٧                      ، أي إعالن بقبول املادة     ٢٠٠٥      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٥

     مارس  /                                                                            وعقـدت اللجـنة املعنية بالعمال املهاجرين دورهتا االفتتاحية يف شهر آذار            
                    وعقدت اللجنة يف شهر    .                                                         واعـتمدت خـالل هذه الدورة نظامها الداخلي املؤقت             ٢٠٠٤

                                                      

                        الت بني الدول يسمح ألي                      ً                               من االتفاقية أيضاً على إجراء لتبادل املراس         ٧٦            تنص املادة     ) ٨ (
ّ     أهنا تعترف باختصاص اللجنة يف تلقي ودراسة رسائل تّدعي  "                                      دولة طرف يف االتفاقية بأن تعلن يف أي وقت                                                

                        ومل يتم حىت اآلن استالم        ".                           ً                                                    فيها دولة طرف أن دولة طرفاً أخرى ال تفي بالتزاماهتا مبوجب هذه االتفاقية            
  .                      أي إعالن مبوجب هذه املادة
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                                                          اجتماعات غري رمسية لوضع مبادئ توجيهية تساعد الدول           ٠٤  ٢٠        أكتوبر   /             تشـرين األول  
                                               واعتمدت هذه املبادئ التوجيهية بصفة رمسية يف         .                                       األطـراف على إعداد تقاريرها األولية     

                                وناقشت اللجنة يف هذه الدورة،       .     ٢٠٠٥       أبريل   /                                           دورهتـا الثانية اليت عقدهتا يف شهر نيسان       
  .                  قارير الدول األطراف    ً                                    أيضاً، أساليب العمل اليت تتبعها للنظر يف ت

                                                                    نظام اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان واالقتراحات املقدمة إلصالحه

ـ          على   )                          انظر الفصل الرابع أدناه    (       مجيعها                                            الصكوك السبعة األساسية حلقوق اإلنسان         نصُ   ُت
                  يف مجيع الصكوك                ِّ                       ً        وهذا األمر حيمِّل الدول اليت تكون أطرافاً         *.                                      إلزام الدول األطراف بتقدمي التقارير    

      ٢٠٠٢                                ولقد طلب األمني العام يف عام         .                ً     ً       ً                                 أويف أغلـبها عبـئاً ثقيالً أحياناً هو عبء تقدمي التقارير          
                                                                                           إصـالح نظام اهليئات املنشأة مبوجب املعاهدات، وبناء عليه، أجرت مفوضية األمم املتحدة السامية        

                          ت معنية أخرى لرسم خطة                                                                     حلقوق اإلنسان مشاورات مع تلك اهليئات ومع الدول األطراف وجها         
  .                                                                                   تساعد على وضع نظام للهيئات املنشأة مبوجب املعاهدات يتسم بدرجة أكرب من الفعالية والكفاءة

      يونيه  /                                                                         وافق االجتماع املشترك بني اللجان واجتماع رؤساء اللجان يف شهر حزيران           و 
             ساسية موسعة                                                                           على مواصلة املشاورات بغية تشجيع الدول األطراف على تقدمي وثيقة أ               ٢٠٠٤

                                                                                         حتـتوي معلومات عن اإلطار القانوين يف الدولة الطرف وعن تنفيذ األحكام األساسية املتصلة            
 ُ                                       وُتستكمل هذه الوثيقة األساسية املوسعة، من   .                                        حبقوق اإلنسان واملشتركة بني معاهدتني أو أكثر

             لى أنه جيوز                     ولقد مت االتفاق ع     .                                                              مث، بـتقارير موجـزة تركز على مسائل ختص املعاهدة املعنية          
                                                                                                للـدول اليت تود اتباع هذا النهج يف تقدمي تقاريرها إىل اهليئات املنشأة مبوجب املعاهدات أن                

 ُ                                                                          وُيتوقع أن تطرأ خالل السنوات القادمة حتسينات إضافية على أساليب عمل             .              تفعـل ذلـك   
  .                                       وممارسات مجيع اهليئات املنشأة مبوجب املعاهدات

                 ــــــــــــــــ
                                            للحصول على معلومات عامة بشأن منظومة         ٣٠             لوقائع رقم                   انظـر صحيفة ا     * 

  .                                          معاهدات حقوق اإلنسان اليت وضعتها األمم املتحدة
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                إىل ضرورة إجياد      )٩ (                                                             ولقـد أشـارت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان يف خطة عملها           
  .                                                                                 أسـاليب لتوحـيد عمل اهليئات السبع املنشأة مبوجب املعاهدات وتكوين هيئة دائمة موحدة   

                                                                                      كانـت املفوضة السامية تعتزم تقدمي خيارات إلصالح اهليئات املنشأة مبوجب املعاهدات يف              و
عقد يف عام    .    ٢٠٠٦                 ُ            اجتماع حكومي دويل ُي

                                                                                   وتتابع اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين التطورات احلاصلة يف هذا اجملال عن كثب كما         
     وتبني   .                     نشأة مبوجب املعاهدات                                                             تشـجع تيسري عملية اإلبالغ وتنسيق أساليب عمل اهليئات امل         

                                                                                                 املـبادئ التوجيهـية اليت وضعتها اللجنة إمكانية استخدام وثيقة أساسية موسعة وتقدمي تقرير              
  .              خاص بكل معاهدة

                                  االتفاقية يف إطار صكوك دولية أخرى-     ً  رابعاً 

                                                                                   تعتـرب االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم أكثر             
     ولكن   .                ً                                                         دات الدولية مشوالً من بني املعاهدات اليت تتناول حقوق العمال املهاجرين                 املعـاه 

                                                                            توجد مع ذلك صكوك دولية أخرى هلا وقع على حقوق العمال املهاجرين أو تتناول مسائل 
  . )١٠ (                             تتسم بأمهية خاصة بالنسبة إليهم

                                                                               واالتفاقـية هـي آخـر صك من الصكوك السبعة اليت تسمى املعاهدات الدولية               
  .                                  ً                                        األساسية حلقوق اإلنسان واليت تشكل معاً منظومة األمم املتحدة ملعاهدات حقوق اإلنسان

                                                                                         أمـا الصكوك الستة األخرى فهي العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد             
                                                                                          الـدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واالتفاقية الدولية للقضاء على           

ـ                                                                                   كال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو                      مجـيع أش
                                                                                               العقوبـة القاسـية أو الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد            

                                                      

) ٩ (  A/59/2005/Add.3 ٩٩         ، الفقرة  .  

                                                                              كرسـت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان صفحة على شبكة الويب للهجرة وحقوق              )  ١٠ (
  .http://www.ohchr.org/enflish/issues/migration/taskforce/index.htm  :       اإلنسان
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                                            وتنطبق معظم احلقوق املدرجة يف هذه املعاهدات على   .                                    املـرأة، واتفاقـية حقـوق الطفل      
                ً                                             رعايا البلد أيضاً وتوفر، بالتايل، محاية أساسية للعمال املهاجرين                       األشخاص الذين ليسوا من 

             وللحصول على    .                                                                       وأفراد أسرهم ضد التمييز وانتهاكات أخرى حلقوقهم اإلنسانية األساسية        
           ترد قائمة   (                                                                                مـزيد من املعلومات بشأن املعاهدات املعنية انظر صحائف الوقائع ذات الصلة             

   ).  ٨٠                                     املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف الصفحة                              جبميع صحائف الوقائع اليت نشرهتا 

                                                                                 ودأب أعضـاء اهليـئات املكلفـة برصد املعاهدات، لدى النظر يف تقارير الدول               
                                                                                         األطـراف، على اإلعراب عن مشاعر القلق إزاء مسائل تتعلق بالعمال املهاجرين وتقع يف              

                         نشأة مبوجب املعاهدات مسألة                    وقد أثارت اهليئات امل  .  )١١ (                               إطار املعاهدة احملددة املسندة إليهم
              ويتسم التعليق   .                                                                            العمـال املهاجرين يف التعليقات العامة اليت قدمتها بشأن مسائل موضوعية          

  ،   ")                      وضع األجانب مبوجب العهد   ("                                            املقدم من اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان          ١٥              العـام رقم    
             ة بوضوح وجوب                                 ، بأمهية خاصة، وقد بينت فيه اللجن    ١٩٨٦      أبريل  /                   واملعتمد يف شهر نيسان

                                                                            عدم إقامة أي متييز بني األجانب ومواطين البلد يف تطبيق حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف 
                                   واعتمدت جلنة القضاء على التمييز       .                                                    العهـد الـدويل اخلـاص باحلقوق املدنية والسياسية        

                التمييز ضد غري       ("  ٣٠                         توصيتها العامة رقم         ٢٠٠٤         أغسـطس    /                       العنصـري يف شـهر آب     
                                                                  ليت قدمت فيها توصيات حمددة للدول األطراف بغية القضاء على التمييز ضد   ا   ")          املواطـنني 

                                               وتوصي اللجنة، يف مجلة أمور، بأن تعتمد الدولة       .                                       األشـخاص الذيـن ليسوا من مواطنيها      
                               املواطنني وأبناء املهاجرين املقيمني   ]   غري [                                       لضمان فتح أبواب املؤسسات التعليمية أمام  "      تدابري 

                                        استئصال التمييز ضد غري املواطنني فيما       "    ، و  "                    رف دون أوراق رمسية                          على أراضي الدولة الط   
                                                منع ومعاجلة املشاكل اخلطرية اليت يواجهها عادة العمال  " و  "                           يتعلق بشروط ومتطلبات العمل

                                                        َّ                                 غـري املواطنني، وال سيما خدم املنازل منهم، مبا يف ذلك عبودية الدَّين، وحجز جوازات                
                       وتوضح اللجنة باإلضافة      ".                        غتصاب، واالعتداء اجلسدي                                  السفر، واحلبس غري القانوين، واال    

                                                      

                                         ديسمرب واللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة  /            كانون األول  ١٨                                   انظـر الدراسة اليت أجرهتا منظمة        )  ١١ (
 The UN Treaty Monitoring Bodies and Migrant Workers: a Samizdat, November  ن        حتت عنوا

2004, http:/www.December18.net/web/docpapers/doc1940.doc.  
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                                                                         أنه حيق جلميع األشخاص التمتع حبقوق العمل واالستخدام، مبا يف ذلك حرية             "           إىل ذلـك    
   ".                                                                  التجمع وتكوين اجلمعيات، ما أن تبدأ عالقة عمل وإىل أن تنتهي هذه العالقة

                         معايري عمل معترف هبا                                                                      وباإلضـافة إىل ذلـك، تنص اتفاقيات منظمة العمل الدولية على           
                     وتتسم اتفاقيتان من     .      ً                                                                          دولـياً وتتسم، بالتايل، باألمهية بالنسبة إىل مجيع العاملني مبن فيهم املهاجرون           

             بشأن العمال    )        املراجعة (    ١٩٤٩              اتفاقية عام     :                                                         بيـنها بأمهية خاصة بالنسبة إىل العمال املهاجرين ومها        
                                                   بدأ املساواة يف املعاملة يف اجملاالت املتصلة بالعمل                            ، اليت تقوم على م     )  ٩٧               االتفاقية رقم    (            املهاجـرين   

      أحكام  (                                                                                              بـني رعايا البلد والعمال املهاجرين الذين هم يف وضع نظامي، واتفاقية العمال املهاجرين               
                                               اليت تستهدف القضاء على اهلجرة غري القانونية         )    ١٤٣                 االتفاقـية رقم       (    ١٩٧٥        لعـام     )          تكميلـية 

    ً                                                       روطاً ملراعاة حقوق املهاجرين الذين هم يف وضع غري نظامي                                           واالسـتخدام غري القانوين وحتدد ش     
                                                                                             وتـنص يف نفس الوقت على تدابري إلهناء االجتار السري وفرض عقوبات على أرباب العمل الذي                

  .   ّ                          يشّغلون مهاجرين يف وضع غري نظامي

                                                                  مها من الصكوك الدولية األخرى اليت تتسم بأمهية مباشرة بالنسبة             )١٢ (                 وبروتوكوال بالريمو  
ّ                                                 ويقضـي هذان الربوتوكوالن بأن جتّرم الدول األطراف أفعال االجتار والتهريب،             .               إىل املهاجـرين                              

  .            ً                         ويضعان إطاراً للتعاون على الصعيد الدويل

                                                                                           وتوجـد إىل جانب االتفاقيات الدولية العامة اتفاقيات إقليمية ال تسري إال على دول يف                
           فثمة صكوك    .    ً                               يضاً بالنسبة إىل العمال املهاجرين                                                        مـناطق معينة من العامل وميكن أن تتسم باألمهية أ         

                                                                                              إقليمـية حلقـوق اإلنسـان، مثل االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية،              
                                                                                           وامليـثاق األفريقي حلقوق اإلنسان وحقوق الشعوب، واالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، حتتوي            

  . )١٣ (                                          هاجرون يف البلدان اليت قبلت مراعاة تلك احلقوق                                    مجيعها على حقوق يستفيد منها العمال امل

                                                      

                                                                                          بروتوكول منع وقمع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، واملعاقبة عليه، وبروتوكول             )  ١٢ (
                                                                        والبحر واجلو، املكمالن التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب                                                 مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب       

  .    ٢٠٠٠      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٥        املؤرخ   ٢٥ /  ٥٥                                           الوطنية، واملعتمدان مبوجب قرار اجلمعية العامة 

   َّ  إالَّ          ً                                                                                        انظر أيضاً االتفاقية األوروبية املتعلقة باملركز القانوين للعمال املهاجرين اليت ال تنطبق مع ذلك              )  ١٣ (
  .                             على رعايا الدول األطراف الثماين
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                                                                            ويشكل الرأي االستشاري الذي أصدرته حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان           
        ، بناء   )١٤   (                                                                           بشأن املركز القانوين للمهاجرين غري احلائزين لألوراق الالزمة وبشأن حقوقهم         

                         بني احملكمة يف رأيها أن مبدأ   وت  .                         ً     ً                        عـلى طلـب مـن املكسيك، تطوراً هاماً يف هذا الصدد        
                                                                                            املسـاواة وعدم التمييز األساسي مبدأ آمر بطبيعته ويلزم مجيع الدول بغض النظر عن أي               

                       وختلص احملكمة إىل نتيجة      .                                                          ظروف أو اعتبارات من قبيل مركز الشخص من حيث اهلجرة         
  ة                                                                                       مفادهـا أن مـن واجب الدولة، بناء على ذلك، مراعاة وضمان حقوق اإلنسان املتصل              

      وتوضح   .                                                                          بالعمل جلميع العمال، ومن بينهم العمال املهاجرون غري احلائزين لألوراق الالزمة   
                                   ً                                    وضـع الشخص من حيث اهلجرة ال يشكل تربيراً حلرمانه من التمتع حبقوق              "             احملكمـة أن    

                       ال جيوز للدول أن جتعل      "      وأنه    "                                                         اإلنسـان وممارسـتها، مبا يف ذلك احلقوق املتصلة بالعمل         
                                      ً                                          ملساواة أمام القانون وعدم التمييز خاضعاً لتحقيق أغراض سياستها العامة أو                          مراعاة مبدأ ا  

   ".      ً        ً                                                           مرهوناً هبا، أياً كانت تلك األغراض، مبا فيها تلك اليت تتسم بطابع يتعلق باهلجرة

                                      املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين

              ر اخلاص املعين                                                         جلـنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة والية املقر                 أنشـأت    
   ).  ٤٤ /    ١٩٩٩       القرار    (    ١٩٩٩                            حبقوق اإلنسان للمهاجرين يف عام 

                   ّ                     دراسة سبل ووسائل ختطّي العقبات القائمة    "                         اللجنة إىل املقرر اخلاص              وطلبـت    
                     ، مبا فيها العقبات     ]         للمهاجرين [                                                       أمـام احلمايـة الفعالـة والكاملـة حلقوق اإلنسان           

                                           ليست لديهم الوثائق الالزمة أو الذين                                                   والصعوبات اليت تعترض عودة املهاجرين الذين     
                         تعيني السيدة غابرييال        ١٩٩٩       أغسطس   /     آب  ٦       ومت يف      ".                            هـم يف وضـع غـري نظامي       

ّ                              ومّددت جلنة حقوق اإلنسان فترة       .            مقررة خاصة   )          كوستاريكا (                      رودريغـيس بـيزارو        
   ).  ٦٢ /    ٢٠٠٢       القرار    (    ٢٠٠٢                                  واليتها ملدة ثالث سنوات إضافية يف عام 

                                                           ة بطلب وتلقي معلومات من املهاجرين وأفراد أسرهم بشأن                               تقـوم املقـررة اخلاص     و 
ِ                                                           انـتهاكات حقوقهـم اإلنسـانية؛ وُتصِدر توصيات للحيلولة دون وقوع تلك االنتهاكات                ُ                           

                                                      

                        بشأن الوضع القضائي    OC-18/03                                                         حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، الرأي االستشاري          )  ١٤ (
  .    ٢٠٠٣      سبتمرب  /       أيلول  ١٧                                         وحقوق املهاجرين غري احلائزين لألوراق الالزمة، 
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                       ِّ                                                     ً                ولتصـحيح األوضاع؛ كما تشجِّع على تطبيق الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة تطبيقاً             
                                      لوطنية واإلقليمية والدولية لوضع حد          ً                                               فعلياً؛ وتوصي بسياسات ميكن إعماهلا على األصعدة ا       

                                    ِّ                                         النتهاكات حقوق اإلنسان للمهاجرين؛ وتسجِّل املقررة اخلاصة ما تتعرض لـه املهاجرات من 
  .                                                          أنواع التمييز والعنف، وتوصي بتدابري لوقف هذا التمييز والعنف

     حقوق                   ً      ًَ                                             املقررة اخلاص تقريراً سنوياًَ إىل جلنة حقوق اإلنسان بشأن وضع محاية              ِّ    قدِّم   ت و 
                                                                                            اإلنسـان للمهاجرين على الصعيد العاملي وجوانب القلق الرئيسية اليت تساورها وما اطلعت             

ّ        وتبلِّغ املقررة اخلاصة اللجنة يف تقريرها بكافة الرسائل اليت وّجهتها   .                      عليه من ممارسات محيدة                                                      ِّ    
            ، تقارير إىل                          ِّ       ً  وميكن للمقررة اخلاصة أن تقدِّم، أيضاً  .                                     إىل احلكومات والردود اليت استلمتها منها

  .                                             اجلمعية العامة بناء على طلب من جلنة حقوق اإلنسان

    وضع   :                                                                   مشلـت بعض املسائل اهلامة اليت عاجلتها املقررة اخلاصة يف تقاريرها                  ولقـد    
                                             َّ                                        العـامالت املهاجـرات وما يتعرضن لـه من عنف، والقصَّر غري املصحوبني، واهلجرة غري              

  ، (E/CN.4/2003/85)                              احلرية يف إطار إدارة اهلجرة                      ، واحلرمان من    (E/CN.4/2002/94)          النظامية  
                                ، والعنصرية والتمييز العنصري ضد (E/CN.4/2004/76)                                 وحقوق اإلنسان خلدم املنازل املهاجرين 

  .(E/CN.4/2005/85)         املهاجرين 

                                                                        املقـررة اخلاصة زيارات قطرية بناء على دعوة من احلكومة لتدرس وضع                    وجتـري    
                          وأصبحت التقارير التالية     .                                  اإلنسان للمهاجرين يف البلد املعين                                  احلمايـة املوفرة لصون حقوق      

                                                                                              املقدمـة عـن الزيارات القطرية اليت أجرهتا املقررة اخلاصة واليت تتضمن ما خلصت إليه من                
  :                                  استنتاجات ونتائج وتوصيات متاحة اآلن

            ، الفلـــبني (E/CN.4/2002/94/Add.1)             ، إكـــوادور (E/CN.4/2001/83/Add.1)        كـــندا  
(E/CN.4/2003/85/Add.4)    املكسـيك ،             (E/CN.4/2003/85/Add.2)      احلـدود الفاصلة بني املكسيك ،                                

         ، املغرب  (E/CN.4/2004/76/Add.2)            ، إسبانيا   (E/CN.4/2003/85/Add.3)                              والواليـات املتحدة األمريكية     
(E/CN.4/2004/76/Add.3)  ــالمية ــران اإلس ــة إي ــيا (E/CN.4/2005/85/Add.2)                              ، مجهوري             ، إيطال
(E/CN.4/2005/85/Add.3) بريو ،      (E/CN.4/2005/85/Add.4).  

            وأصبح السيد   )   ٤٧ /    ٢٠٠٥       القرار  (      ٢٠٠٥      يف عام                             مددت اللجنة والية املقرر اخلاص  و 
  .    ٢٠٠٥      أغسطس  /                         يشغل هذا املنصب منذ شهر آب  )       املكسيك (           بوستامنتيه   .        خورخي أ

ــول   ــاً              للحصـ ــر أيضـ ــات انظـ ــن املعلومـ ــزيد مـ ــلى مـ   :                               ً                       عـ
www.ohchr.org/english/issues/migration/rapporteur.  
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                 التطورات األخرية-     ً  خامساً 

                                                  ّ                                  اهلجـرة الدولـية هي بطبيعتها ظاهرة تتغري باستمرار وتتكّيف باستمرار للوقائع             
                                                         ويشكل تدبر هذه اهلجرة، مبراعاة حقوق املهاجرين مراعاة كاملة،   .                     االقتصادية واالجتماعية

ِ           ولقد ُوِضعت مبا    .                              مهمة صعبة ال ختلو من حتديات       ُ                                      درات عديدة ملساعدة الدول واملنظمات          
                                                                                              الدولـية على القيام هبذه املهمة، ويتجلى االهتمام املتنامي الذي يبديه اجملتمع الدويل هلذا              

   .                                               األمر يف عدد األنشطة واالحتفاالت الذي ما انفك يزداد

   ام                                                                        وتتسم مسألة اهلجرة الدولية باألولوية يف األمم املتحدة، كما شدد عليه األمني الع 
      ديسمرب  /              كانون األول   ٩                                        وقد قام األمني العام لألمم املتحدة يف          .  )١٥ (                    السـيد كـويف عنان    

                                                                                 ، باالشـتراك مـع عدد من احلكومات يف جنيف، بإنشاء أول هيئة عاملية مكرسة                   ٢٠٠٣
                                                       َّ                                       لتـناول مسـألة اهلجرة الدولية بغية توفري إطار لتهيئة رد منسَّق وشامل وعاملي للمسائل               

                                                                      الية هذه اهليئة هي، من جهة، إدراج مسألة اهلجرة الدولية يف جدول              وو  .                 املتصـلة باهلجرة  
بعة حالياً لتناوهلا، والقيام،             ُ              ّ          ً                                 األعمال العاملي وحتليل النواقص املوجودة يف الُنُهج السياسية املّت  ُ                                        
                                                                                    من جهة أخرى، بتقدمي توصيات إىل األمني العام لألمم املتحدة وأصحاب الشأن اآلخرين             

  .                                                                     ارة شؤون اهلجرة الدولية على األصعدة الوطنية واإلقليمية والعاملية                                بشـأن كيفية تعزيز إد    
 ُ                                                                                        وُيـتوقع، بالتايل، أن يعرض التقرير اخلتامي الذي سيقدمه مفوضو اهليئة املستقلون جمموعة           
                                                                                     مـن اخليارات االستراتيجية باإلضافة إىل جمموعة من التدابري املمكنة لكي ينظر فيها األمني        

                                                     وتقوم اللجنة بنشر أحباث ودراسات أساسية وغري ذلك          .      آلخرون                         العـام وأصحاب الشأن ا    
  .                  من املواد ذات الصلة

توقع أن يكون لتقرير اللجنة وقع على احلوار الذي ستجريه اجلمعية العامة لألمم                ُ                                                                                      وُي
                                                                               املتحدة على مستوى رفيع حول مسألة اهلجرة الدولية والتنمية يف دورهتا اليت ستعقد يف عام 

                                                                        ض من هذا احلوار هو مناقشة اجلوانب املتعددة األبعاد للهجرة الدولية                والغر  .  )١٦ (      ٢٠٠٦
                                                      

   . (A/57/387)      غيريات                          برنامج إلجراء املزيد من الت  :                                   انظر تقريره بشأن تعزيز األمم املتحدة  )  ١٥ (

  .                             بشأن اهلجرة الدولية والتنمية    ٢٠٠٣      ديسمرب  /            كانون األول  ٢٣        املؤرخ    ٢٠٨ /  ٥٨            انظر قرارها   )  ١٦ (
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                                                                                    والتنمية بغية حتديد الوسائل والسبل املالئمة لزيادة املنافع اإلمنائية هلذه اهلجرة إىل أقصى حد 
    ِّ              ً     ً                 وسريكِّز احلوار تركيزاً قوياً على قضايا        .                                               ممكـن وخفض آثارها السلبية إىل أدىن حد ممكن        

     ولقد   .                                                                 ً             ، مبا يف ذلك التحدي املتمثل يف حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً                           السياسة العامة 
                        ً                                                   ِّ                     أحاطـت اجلمعـية العامة علماً يف هذا السياق بأن الفجوة االقتصادية واالجتماعية املتوسِّعة يف              

      قد                                                                                                 العديد من البلدان وفيما بينها والتهميش الذي تشهده بعض البلدان يف جمال االقتصاد العاملي             
                                          وترى اجلمعية العامة، بناء عليه، ضرورة        .                                       ّ      ً           أسـهما يف تفاقم ظاهرة اهلجرة الدولية املعقّدة أصالً        

                                                                                            لـتعزيز التعاون الدويل يف جمال اهلجرة وضمان مراعاة ومحاية حقوق اإلنسان وكرامة اإلنسان              
  .                                                    جلميع املهاجرين وأفراد أسرهم، وال سيما للعامالت املهاجرات

                                                      الدول واحلكومات يف مقر األمم املتحدة بنيويورك يف الفترة من                  ولقد اجتمع رؤساء  
        واعتمدت   .     ٢٠٠٥                                       مبناسبة انعقاد مؤمتر القمة العاملي لعام     ٢٠٠٥      سبتمرب  /       أيلول  ١٦     إىل   ١٤

           عزمهم على   "                                ً                                                 اجلمعية العامة يف هناية املؤمتر قراراً أعاد فيه رؤساء الدول واحلكومات تأكيد             
                                                       ومحاية حقوق اإلنسان للمهاجرين والعمال املهاجرين وأفراد                                    اختـاذ التدابري لضمان احترام      

  .                 ، يف مجلة أمور أخرى "     أسرهم

                                                                                   وحصـل تطور هام آخر يف الدورة الثانية والتسعني ملؤمتر العمل الدويل املعقود يف               
                                                     حيث اعتمدت خطة عمل ألجل العمال املهاجرين طلب             ٢٠٠٤         يونـيه    /               شـهر حزيـران   

ِ                                                 ر غري ملِزم متعدد األطراف التباع هنج قائم على أساس                                          مبوجبها، يف مجلة أمور، وضع إطا             
ِ                      ولقد ُوِضعت خطة العمل لضمان   .  )١٧ (                                                 مـراعاة احلقـوق يف املسائل املتصلة هبجرة العمال         ُ      

                                                                                          سريان أحكام معايري العمل الدولية على العمال املهاجرين والتأكد من استفادهتم يف نفس             
  .             لية املعمول هبا                                          الوقت من قوانني العمل والقوانني االجتماعية احمل

                                                      

  .                                                                         انظر قرار املؤمتر الصادر بشأن حل منصف للعمال املهاجرين يف إطار االقتصاد العاملي  )  ١٧ (
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                                                                                    ومت باإلضـافة إىل ذلـك إنشاء عدد من احملافل احلكومية الدولية اإلقليمية ملناقشة               
   ً حمفالً  ُ                                     وُتشكل مبادرة برن، على الصعيد العاملي،   .  )١٨ (                                   املسائل املتصلة باهلجرة وتعزيز التعاون

ِ                   ولقد ُوِضع جدول أعماهلا       .                                                للتعاون احلكومي الدويل على إدارة شؤون اهلجرة        ُ                     الدويل إلدارة اهلجرة        
                                                                                                       بقصـد إرشاد الدول يف تدبري أمور اهلجرة باالمتثال التام للمعايري الدولية، مبا فيها تلك اليت ختص                 

                                                     ً       ً                  ومتثل املبادرة آراء الدول يف مجيع أرجاء العامل وتتيح نظاماً مرجعياً إلقامة              .  )١٩ (                حقـوق اإلنسـان   
  .                    واإلقليمية والعاملية                                               احلوار والتعاون وبناء القدرات على األصعدة الوطنية

     ً                                                                                وأخرياً، ال بد من التركيز على الدور احملوري الذي يؤديه اجملتمع املدين يف استرعاء               
    ِّ                                 وتنسِّق املنظمة غري احلكومية الدولية       .                                                     االنتـباه إىل حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم       

               املبادرات اليت International Platform for the Migrant Workers' Convention         املسـماة  
                                                                                      تـتخذها املـنظمات غري احلكومية لزيادة الوعي حبقوق الالجئني وتيسري ترويج االتفاقية             

  .               وتنفيذها ورصدها

                                                      

             رب أفريقيا؛  ُ   َ                                                                            ُيذكَـر عـلى سبيل املثال حوار اهلجرة يف اجلنوب األفريقي؛ وحوار اهلجرة يف غ                )  ١٨ (
                                                                                                                  واملؤمتـر اإلقلـيمي بشأن اهلجرة أو عملية بويبال؛ ومؤمتر اجلنوب األمريكي بشأن اهلجرة أو عملية ليما؛ وجمموعة                  

                                                       بشأن اهلجرة يف غريب البحر املتوسط؛ وعملية مانيال؛          ٥ + ٥                                                     بودابسـت ومؤمتـر رابطـة الدول املستقلة؛ وحوار          
                                                                 لية لالجئني واملشردين واملهاجرين؛ واملؤمتر الوزاري اإلقليمي بشأن                                                     ومشـاورات آسيا واحمليط اهلادئ احلكومية الدو      

                                                                                                             هتريـب البشـر واالجتار باألشخاص وما يتصل بذلك من جرائم عرب وطنية أو عملية بايل؛ واملشاورات احلكومية                  
  .                                                                                 الدولية املتعلقة بسياسات اللجوء والالجئني واهلجرة يف أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا

  :                                                                       موقـع املكتـب االحتـادي السويسـري لشـؤون اهلجـرة عـلى شـبكة الويب                 انظـر     )  ١٩ (
www.asyl.admin.ch.  
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           املرفق األول
                                                               االتفاقية الدولية حلمايـة حقـوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

     ١٩٩٠      ديسمرب  /          كانون األول    ١٨        املؤرخ    ١٥٨ /  ٤٥              اجلمعية العامة                   املعتمدة مبوجب قرار 

         الديباجة

  ،          ه االتفاقية                    إن الدول األطراف يف هذ

                                                           املبادئ املنصوص عليها يف الصكوك األساسية لألمم املتحدة                                إذ تـأخذ يف اعتبارها     
                                                                                    املـتعلقة حبقوق اإلنسان، وخاصة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص           

                                                                                       بـاحلقوق االقتصـادية واالجتماعـية والثقافـية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية             
                                                                                             والسياسية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء           

                                                     على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفل،

                                       املعايري الواردة يف الصكوك ذات الصلة                  املبادئ و                          ً           وإذ تـأخذ يف اعتـبارها أيضـاً        
                                                                                           املوضوعة يف إطار منظمة العمل الدولية، وخاصة االتفاقية املتعلقة باهلجرة من أجل العمل             

                                                                               ، واالتفاقية املتعلقة باهلجرة يف ظروف تعسفية وتشجيع تكافؤ الفرص واملساواة            )  ٩٧     رقم   (
  ،  )  ٨٦    رقم  (                 جرة من أجل العمل                 والتوصية بشأن اهل  )    ١٤٣    رقم  (                         يف معاملة العمال املهاجرين 

                                     ، واالتفاقية املتعلقة بالسخرة أو العمل  )   ١٥١    رقم  (                                     والتوصـية بشـأن العمـال املهاجرين     
  ، )   ١٠٥    رقم  (                                  ، واالتفاقية املتعلقة بإلغاء السخرة  )  ٢٩    رقم  (       القسري 

                                                                أمهية املبادئ الواردة يف اتفاقية مناهضة التمييز يف ميدان                                 وإذ تؤكـد مـن جديد      
                                                   ادرة عن منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة،            التعليم، الص

                                                                               إىل اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية                    وإذ تشري  
                                                                                    أو الالإنسانية أو املهينة، واإلعالن الصادر عن مؤمتر األمم املتحدة الرابع ملنع اجلرمية ومعاملة 

                                                      وظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، واالتفاقيات املتعلقة بالرق،                           اجملرمني، ومدونة قواعد سلوك امل
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                                                                         إىل أن أحد أهداف منظمة العمل الدولية، كما ورد يف دستورها، هو                       وإذ تشـري   
                                                                                         محايـة مصـاحل العمال عند استخدامهم يف بلدان غري بلداهنم، وإذ تضع يف اعتبارها خربة               

                         ل املهاجرين وأفراد أسرهم،                                       وجتربة تلك املنظمة يف املسائل املتصلة بالعما

                                                                     بأمهية العمل املنجز بصدد العمال املهاجرين وأفراد أسرهم يف أجهزة                        وإذ تعـترف     
                                                                                        خمـتلفة يف األمـم املتحدة، وخاصة يف جلنة حقوق اإلنسان وجلنة التنمية االجتماعية، ويف               

             والثقافة،                                                                                   مـنظمة األمـم املتحدة لألغذية والزراعة، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم           
                                                 ومنظمة الصحة العاملية، وكذلك يف منظمات دولية أخرى،

                                                                     بالتقدم الذي أحرزته بعض الدول، على صعيد إقليمي أو ثنائي،                         ً   وإذ تعترف أيضاً   
                                               ً                                         صـوب محايـة حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، فضالً عن اعترافها بأمهية وفائدة              

        ا اجملال،                                      االتفاقات الثنائية واملتعددة األطراف يف هذ

                                                   ً     ً       أمهية وحجم ظاهرة اهلجرة اليت تشمل ماليني الناس ومتس عدداً كبرياً من         وإذ تدرك 
                     الدول يف اجملتمع الدويل،

                                                                      تدفق موجات العمال املهاجرين على الدول والشعوب املعنية، ورغبة                       وإذ تعي أثر   
           بول مبادئ                                                                                 منها يف إرساء قواعد ميكن أن تسهم يف التوفيق بني مواقف الدول عن طريق ق              

                                                  أساسية تتعلق مبعاملة العمال املهاجرين وأفراد أسرهم،

                    ً                                        حالة الضعف اليت كثرياً ما جيد العمال املهاجرون وأفراد                                   وإذ تضـع يف اعتـبارها      
                                                                               أسـرهم أنفسـهم فيها بسبب أمور منها بعدهم عن دولة املنشأ والصعوبات اليت ميكن أن    

                                         تصادفهم والناشئة عن وجودهم يف دولة العمل،

                                                                       بأن حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم مل يعترف هبا بقدر كاف                    ً      واقتناعاً منها  
                                               يف كل مكان، وبأهنا تتطلب لذلك محاية دولية مناسبة،

               ً                                            أن اهلجرة غالباً ما تكون السبب يف نشوء مشاكل خطرية                                  وإذ تـأخذ يف االعتبار     
                سبب تشتت األسرة،                                                      ألفراد أسر العمال املهاجرين وكذلك للعمال أنفسهم، وخاصة ب
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                                                              أن املشاكل اإلنسانية اليت تنطوي عليها اهلجرة تكون أجسم                               وإذ تضع يف اعتبارها    
                                                                               يف حالة اهلجرة غري النظامية، وإذ هي مقتنعة لذلك بضرورة تشجيع اإلجراءات املالئمة بغية 

    أمني                                                                                       مـنع التنقالت السرية واالجتار بالعمال املهاجرين والقضاء عليها، ويف الوقت نفسه ت            
                                   محاية ما هلم من حقوق اإلنسان األساسية،

                                                                              أن العمال غري احلائزين للوثائق الالزمة أو الذين هم يف وضع غري نظامي                      وإذ ترى  
                                                                                      يسـتخدمون، يف أحيان كثرية، بشروط أقل مواتاة من شروط عمل العمال اآلخرين، وأن              

                       ن اليد العاملة بغية                                                                          بعض أرباب العمل جيدون يف ذلك ما يغريهم بالبحث عن هذا النوع م            
                             جين فوائد املنافسة غري العادلة،

                                                                        أن مما يثين عن اللجوء إىل استخدام العمال املهاجرين الذين هم يف                         ً   وإذ ترى أيضاً   
                                                                                     وضع غري نظامـي أن يتم االعتـراف علـى نطاق أوسع مبا جلميع العمال املهاجرين من              

                       فيـة ملن يكونـون يف وضـع                                              حقوق اإلنسان األساسية، وأن منح بعـض احلقـوق اإلضا
                                                                                    نظـامـي مـن العمال املهاجرين وأفراد أسرهم سيشجع مجيع املهاجرين وأرباب العمل            

                                                                     على احترام القوانني واإلجراءات اليت أقرهتا الدول املعنية وعلى االمتثال هلا،

   ين                                                            لذلك باحلاجة إىل حتقيق احلماية الدولية حلقوق مجيع العمال املهاجر        ً      واقتناعاً منها 
                                                                                         وأفراد أسرهم، مع إعادة التأكيد على القواعد األساسية ووضعها يف اتفاقية شاملة ميكن أن         

                        تطبق على املستوى العاملي،

  :                   قد اتفقت على ما يلي 
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          اجلزء األول

                 النطاق والتعاريف

 ١املادة 

                                             ً                                 تنطـبق هذه االتفاقية، باستثناء ما ينص عليه خالفاً لذلك فيما بعد، على              - ١ 
                                                                                  ل املهاجرين وأفراد أسرهم دون متييز من أي نوع مثل التمييز بسبب اجلنس، أو                        مجيع العما 

                                                                                                  العنصـر، أو اللون، أو اللغة، أو الدين أو املعتقد، أو الرأي السياسي أو غريه، أو األصل                 
                                                                                       القومي، أو العرقي أو االجتماعي، أو اجلنسية، أو العمر، أو الوضع االقتصادي، أو امللكية،      

  .                              جية، أو املولد، أو أي حالة أخرى             أو احلالة الزو

                                                                        تنطـبق هـذه االتفاقية خالل كامل عملية هجرة العمال املهاجرين وأفراد          - ٢ 
                                                                                           أسرهم، وتشمل هذه العملية التحضري للهجرة، واملغادرة، والعبور، وفترة اإلقامة بكاملها،           

            ولة اإلقامة                                                                                    ومـزاولة نشاط مقابل أجر يف دولة العمل وكذلك العودة إىل دولة املنشأ أو د              
  .       العادية

 ٢املادة 

  :                  ألغراض هذه االتفاقية 

                                 إىل الشخص الذي سيزاول أو يزاول أو   "                العامـل املهاجـر "          يشري مصطلح  - ١ 
  .                  ً                                 ما برح يزاول نشاطاً مقابل أجر يف دولة ليس من رعاياها

                                            إىل العامل املهاجر الذي حيتفظ مبحل إقامته         "            عامل احلدود  "            يشري مصطلح     ) أ   ( ٢ 
                                                                      يف دولة جماورة ويعود إليه عادة كل يوم أو على األقل مرة واحدة يف األسبوع؛      املعتاد

                                       إىل العامل املهاجر الذي يتوقف عمله،        "              العامل املومسي  "                يشـري مصـطلح       ) ب ( 
                                       ّ                     بطبيعته، على الظروف املومسية، وال يؤدى إالّ أثناء جزء من السنة؛
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                        اك، إىل العامل املهاجر                                 ، الذي يضم فئة صائدي األمس      "    املالح "            يشري مصطلح     ) ج ( 
                                                 الذي يعمل على سفينة مسجلة يف دولة ليس من رعاياها؛

                               إىل العامل املهاجر الذي يعمل على   "                      العامل على منشأة حبرية "          يشري مصطلح   ) د ( 
                                          منشأة حبرية ختضع لوالية دولة ليس من رعاياها؛

           حمل إقامته                                  إىل العامل املهاجر الذي يكون        "               العامل املتجول  "            يشري مصطلح       ) ه ( 
                                                                      ً             املعـتاد يف دولة ما، ويضطر إىل السفر إىل دولة أو دول أخرى لفترات وجيزة نظراً لطبيعة    

       مهنته؛

                      ُ            إىل العامل املهاجر الذي ُيقبل بدولة   "                    العامل املرتبط مبشروع "          يشري مصطلح   ) و ( 
                                                                                          العمـل لفترة حمددة لكي يعمل فقط يف مشروع معني جيري تنفيذه يف تلك الدولة من قبل                 

        ب عمله؛ ر

  :                إىل العامل املهاجر  "                   عامل االستخدام احملدد "          يشري مصطلح   ) ز ( 

                                                                          الـذي أرسـله رب العمل لفترة زمنية حمدودة ومعينة إىل دولة العمل،              ̀  ١̀ 
                                 لالضطالع مبهمة حمددة أو واجب حمدد؛ أو

                                                                  الذي يقوم لفترة زمنية حمددة ومعينة بعمل يتطلب مهارة مهنية أو جتارية  ̀  ٢̀ 
                                   غريها من املهارات العالية التخصص؛ أو            أو تقنية أو 

              ً                                                الذي يقوم، بناًء على طلب رب العمل يف دولة العمل، باالضطالع لفترة  ̀  ٣̀ 
                                             زمنية حمدودة ومعينة بعمل مؤقت أو قصري بطبيعته،

                                                                                                 والذي يتعني عليه أن يغادر دولة العمل إما عند انتهاء فترة اإلقامة املأذون لـه هبا أو قبلها            
                                                             د يضطلع بتلك املهمة احملددة أو الواجب احملدد أو يشتغل بذلك العمل؛            إذا كان مل يع
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                                 ً  إىل العامل املهاجر الذي يزاول نشاطاً   "                  العامل حلسابه اخلاص "          يشري مصطلح   ) ح ( 
                          ُ                                                مقابل أجر خالف النشاط الذي ُيزاول مبوجب عقد استخدام، ويكسب قوته عن طريق هذا 

                                                      شتراك مع أفراد من أسرته، أو إىل أي عامل مهاجر                                                    النشاط الذي يزاوله عادة مبفرده أو باال      
                                                                                                 آخـر يعـترف بـه يف التشريع املنطبق يف دولة العمل أو يف االتفاقات الثنائية أو املتعددة                  

  .                 ً            األطراف بوصفه عامالً حلسابه اخلاص

 ٣املادة 

  :                        ال تنطبق هذه االتفاقية على 

      ة أو                                                                األشـخاص الـذي ترسـلهم أو تشـغلهم منظمات ووكاالت دولي             ) أ ( 
                                                                               األشخاص الذين ترسلهم أو تشغلهم دولة ما خارج إقليمها ألداء مهام رمسية، وينظم قبوهلم 

                                                               ومركزهم القانون الدويل العام أو اتفاقات أو اتفاقيات دولية حمددة؛

                                                                            األشـخاص الذيـن تقوم دولة ما أو من ينوب عنها بإرساهلم أو تشغيلهم                ) ب ( 
                                                   مج التنمية وبرامج التعاون األخرى، وينظم قبوهلم                                              خارج إقليمها، والذين يشتركون يف برا     

                                                              ً          ومركزهم باتفاق مع دولة العمل وال يعتربون، مبوجب ذلك االتفاق، عماالً مهاجرين؛

                                                                     األشـخاص الذيـن يقـيمون يف دولة ختتلف عن دولة منشئهم بوصفهم               ) ج ( 
          مستثمرين؛

              التشريع الوطين                                                 الالجئني وعدميي اجلنسية، ما مل ينص على ذلك االنطباق يف   ) د ( 
                                                                     ذي الصلة للدولة الطرف املعنية أو يف الصكوك الدولية السارية بالنسبة هلا؛

                الطالب واملتدربني؛    ) ه ( 

                                                                 املالحني والعمال على املنشآت البحرية الذين مل يسمح هلم باإلقامة ومزاولة   ) و ( 
  .                           نشاط مقابل أجر يف دولة العمل
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 ٤املادة 

                        إىل األشخاص املتزوجني من      "             أفراد األسرة  "       مصطلح                              ألغراض هذه االتفاقية، يشري      
                                                    ً                                          عمال مهاجرين أو الذين تربطهم هبم عالقة تنشأ عنها، وفقاً للقانون املنطبق، آثار مكافئة              
                                                                       ً               للزواج، وكذلك أطفاهلم املعالني وغريهم من األشخاص املعالني الذي يعترف هبم أفراداً يف             

                                                 املنطبقة الثنائية أو املتعددة األطراف املربمة بني              ً                                  األسـرة وفقاً للتشريع املنطبق أو االتفاقات      
  .            الدول املعنية

 ٥املادة 

  :                                                     ألغراض هذه االتفاقية، يعترب العمال املهاجرون وأفراد أسرهم 

                                          ُ                                    حائـزين للوثائق الالزمة أو يف وضع نظامي إذا أُذن هلم بالدخول واإلقامة               ) أ ( 
                                 ن تلك الدولة ومبوجب اتفاقات دولية                                              ومزاولة نشاط مقابل أجر يف دولة العمل مبوجب قانو

                     ً       تكون تلك الدولة طرفاً فيها؛

                                                                              غـري حائزين للوثائق الناظمة أو يف وضع غري نظامي إذا مل ميتثلوا للشروط                ) ب ( 
  .            من هذه املادة  )  أ (                              املنصوص عليها يف الفقرة الفرعية 

 ٦املادة 

  :                  ألغراض هذه االتفاقية 

                                  اليت يكون الشخص املعين من رعاياها؛      الدولة  "           دولة املنشأ "           يقصد مبصطلح   ) أ ( 

                                               الدولة اليت سيزاول العامل املهاجر فيها، أو         "            دولة العمل  "               يقصـد مبصطلح      ) ب ( 
            ً               ً                              يزاول حالياً، أو زاول نشاطاً مقابل أجر، حسبما تكون احلال؛

                                               أية دولة مير فيها الشخص املعين يف أية رحلة           "             دولة العبور  "             يقصد مبصطلح     ) ج ( 
  .                                                     أو من دولة العمل إىل دولة املنشأ أو دولة اإلقامة املعتادة              إىل دولة العمل 
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  :          اجلزء الثاين

                    عدم التمييز يف احلقوق

 ٧املادة 

                        ً                                                         تـتعهد الـدول األطراف، وفقاً للصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان باحترام             
     سرهم                                                                                      احلقـوق املنصوص عليها يف هذه االتفاقية وتأمينها جلميع العمال املهاجرين وأفراد أ            

                                                                                           املوجوديـن يف إقلـيمها أو اخلاضعني لواليتها دون متييز من أي نوع، مثل التمييز بسبب                
                                                                                                  اجلنس، أو العنصر، أو اللون، أو اللغة، أو الدين أو املعتقد، أو الرأي السياسي أو غريه، أو              
                                                                                 األصـل القومي أو العرقي أو االجتماعي، أو اجلنسية، أو العمر، أو الوضع االقتصادي، أو   

  .                                                  مللكية، أو احلالة الزوجية، أو املولد، أو أي حالة أخرى ا

            اجلزء الثالث

                                       حقوق اإلنسان جلميع املهاجرين وأفراد أسرهم

 ٨املادة 

                                                                      يتمـتع العمال املهاجرون وأفراد أسرهم باحلرية يف مغادرة أي دولة، مبا يف      - ١ 
                       يت ينص عليها القانون                                                      وال خيضع هذا احلق ألية قيود باستثناء القيود ال          .                  ذلك دولة منشئهم  

                                                                                                وتقتضـيها محايـة األمن الوطين، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو اآلداب العامة أو                
                                                                               حقـوق الغري وحرياهتم، واليت تكون متمشية مع احلقوق األخرى املعترف هبا يف هذا اجلزء       

  .           من االتفاقية

             دولة منشئهم                                                             للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم احلق يف أي وقت يف دخول            - ٢ 
  .            والبقاء فيها
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 ٩املادة 

  .                                                 حيمي القانون حق احلياة للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

 ١٠املادة 

ّ                                                                                    ال يعـّرض العـامل املهاجر أو أي فرد من أسرته للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة                      
  .                               القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 ١١املادة 

ّ                          ال يعّرض العامل املهاجر أو أي فر - ١    .                               د من أسرته لالسترقاق أو االستعباد    

لزم العامل املهاجر أو أي فرد من أسرته بالعمل سخرة أو قسراً - ٢    .  ُ                                                         ً  ال ُي

                                                          من هذه املادة متنع، يف الدول اليت جيوز فيها أن يفرض           ٢                     ال يعترب أن الفقرة      - ٣ 
        يقضي                                                                    ً                السجن مع األشغال الشاقة كعقوبة على جرمية ما، أداء األشغال الشاقة طبقاً حلكم            

  .                             هبذه العقوبة صادر عن حمكمة خمتصة

   ":                  ً العمل سخرة أو قسراً "                              ألغراض هذه املادة، ال يشمل مصطلح  - ٤ 

                       من هذه املادة مما يطلب  ٣                                           أي عمل أو أية خدمة غري مشار إليهما يف الفقرة   ) أ ( 
                                                                                     عادة من شخص حمتجز نتيجة ألمر قانوين صادر من حمكمة، أو يطلب من شخص يف أثناء                

                             إلفراج املشروط من هذا االحتجاز؛      فترة ا

                                                                         أية خدمة مستوجبة يف حاالت الطوارئ أو الكوارث اليت هتدد حياة اجملتمع              ) ب ( 
            أو رفاهيته؛

                            ً                                                 أي عمل أو أية خدمة تشكل جزءاً من االلتزامات املدنية العادية ما دامت               ) ج ( 
  .           ً                         مفروضة أيضاً على رعايا الدولة املعنية
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 ١٢املادة 

ـ    - ١    .                                                        رين وأفراد أسرهم احلق يف حرية الفكر والضمري والدين                         للعمـال املهاج
                                                                                                ويشـمل هذا احلق حرية أن يكون هلم دين أو معتقد خيتارونه أو أن يعتنقوا هذا الدين أو                  
                                                                  ً                              املعتقد، وحرية إظهار دينهم أو معتقدهم، إما منفردين أو مع مجاعة وعلناً أو خلوة، عبادة               

  .                              ً وإقامة للشعائر، وممارسة وتعليماً

ّ                                                            ال يعّرض العمال املهاجرون وأفراد أسرهم إلكراه ينتقص من حريتهم يف أن  - ٢      
  .                                                               يكون هلم دين أو معتقد خيتارونه، أو أن يعتنقوا هذا الدين أو املعتقد

                                                                                ال ختضع حرية إظهار الفرد لدينه أو معتقده إال للقيود اليت يقررها القانون              - ٣ 
                                        ام، أو الصحة العامة، أو اآلداب العامة أو                                                    وتقتضـيها محايـة السالمة العامة، أو النظام الع       

  .                         حقوق الغري وحرياهتم األساسية

                                                                            تتعهد الدول األطراف يف هذه االتفاقية باحترام حرية األبوين اللذين يكون            - ٤ 
                                                                                           واحـد منهما على األقل من العمال املهاجرين، واألولياء القانونيني، إن وجدوا، يف تأمني              

  .         ً                الدهم وفقاً ملعتقداهتم اخلاصة                        التعليم الديين واألخالقي ألو

 ١٣املادة 

  .                                                        للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم حق اعتناق اآلراء دون أي تدخل - ١ 

                                                                          للعمـال املهاجرين وأفراد أسرهم احلق يف حرية التعبري؛ ويشمل هذا احلق             - ٢ 
                                                                                         حـرية التماس مجيع أنواع املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها، بصرف النظر عن احلدود،             

  .                                                                         سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة، أو يف شكل فين أو بأية وسيلة أخرى خيتاروهنا

                          من هذه املادة واجبات      ٢                                                 تسـتتبع ممارسـة احلق املنصوص عليه يف الفقرة           - ٣ 
                                                                   ولذلك جيوز أن ختضع لبعض القيود، شريطة أن ينص عليها القانون             .                  ومسـؤوليات خاصة  

  :             وأن تكون الزمة
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                 الغري أو مسعتهم؛           الحترام حقوق  ) أ ( 

                                                                                  حلمايـة األمـن القومي للدول املعنية أو النظام العام، أو الصحة العامة أو                ) ب ( 
              اآلداب العامة؛

                          لغرض منع أية دعاية للحرب؛  ) ج ( 

                                                                               لغـرض منع أية دعوة إىل الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل               ) د ( 
  .     ً                                حتريضاً على التمييز أو العداء أو العنف

 ١٤ة املاد

َ                                                                                 ال يعَرض العامل املهاجر أو أي فرد من أسرته للتدخل التعسفي أو غري املشروع يف                     
                                                                                            حياته اخلاصة أو يف شؤون أسرته أو بيته أو مراسالته أو اتصاالته األخرى أو لالعتداءات                

                                                          وحيق لكل عام مهاجر ولكل فرد من أسرته التمتع حبماية            .                                غري القانونية على شرفه ومسعته    
  .                             د هذا التدخل أو هذه االعتداءات         القانون ض

 ١٥املادة 

  ُ                                           ً                                 ال ُيحـرم العـامل املهاجر أو أي فرد من أسرته تعسفاً من ممتلكاته، سواء أكانت        
               ً         ً                   وإذا صودرت كلياً أو جزئياً ممتلكات عامل         .                                              مملوكـة ملكية فردية أو باالشتراك مع الغري       

                      ولة العمل، فإنه حيق                                                                          مهاجـر أو ممـتلكات فـرد من أسرته، مبقتضى التشريع النافذ يف د             
  .                          ً     ً       ً   للشخص املعين أن يتلقى تعويضاً عادالً وكافياً

 ١٦املادة 

  .                                                        للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم احلق يف احلرية والسالمة الشخصية - ١ 

                                                                   حيق للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم احلصول من الدولة على احلماية الفعالة  - ٢ 
                                        ديدات والتخويف، سواء على يد املوظفني                                                      مـن الـتعرض للعـنف واإلصابة البدنية والته        

  .                                                       العموميني أو على يد األشخاص العاديني أو اجلماعات أو املؤسسات
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                                                                             أي عملـية حتقـق مـن هوية العمال املهاجرين أو أفراد أسرهم يقوم هبا                - ٣ 
  .                                             ً                       املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني جيب أن جتري وفقاً إلجراءات حيددها القانون

ّ        ال يعـّرض     - ٤                                       ً         ً                   العمـال املهاجرون أو أفراد أسرهم، فردياً أو مجاعياً، للقبض              
                       ً                                   ً                            عليهم أو احتجازهم تعسفاً؛ وال حيرمون من حريتهم إال ألسباب ووفقاً إلجراءات حيددها             

  .       القانون

   ّ                                                                           يـبلّغ العمال املهاجرون أو أفراد أسرهم بأسباب القبض عليهم عند إلقاء             - ٥ 
      ّ                                              ما يبلّغون على وجه السرعة بلغة يفهموهنا بالتهم        ك  .                                     القبض، وبقدر اإلمكان بلغة يفهموهنا    

  .            املوجهة إليهم

                                                                         حيضر على وجه السرعة العمال املهاجرون أو أفراد أسرهم املقبوض عليهم            - ٦ 
                                                                 ً               أو احملتجزون بتهمة جنائية، أمام قاض أو أي مسؤول آخر مأذون له قانوناً مبمارسة سلطة  

        وال جيوز    .                                  فترة معقولة أو اإلفراج عنهم                                                  قضـائية، ويكون هلم احلق يف احملاكمة يف غضون        
                          ً                                                       كقـاعدة عامـة حبسهم احتياطياً يف انتظار احملاكمة، ولكن جيوز أن يكون اإلفراج عنهم      
      ً                                                                                 مرهوناً بضمانات لكفالة مثوهلم للمحاكمة، يف أي مرحلة أخرى من اإلجراءات القضائية،            

  .                              ولكفالة تنفيذ احلكم عند االقتضاء

                                                        على عامل مهاجر أو فرد من أسرته أو إيداعه السجن                                 يف حالة إلقاء القبض      - ٧ 
  :                ً                                                    أو حبسه احتياطياً ريثما يتم تقدميه للمحاكمة أو احتجازه بأي طريقة أخرى

                                                                              ختطـر السلطات القنصلية أو الدبلوماسية لدولة منشئة أو الدولة اليت متثل              ) أ ( 
               تجازه وبأسباب                                                                               مصـاحل تلك الدولة دون إبطاء، إذا طلب ذلك، بإلقاء القبض عليه أو اح             

     ذلك؛

          وحتال أية    .                                                         يكـون للشـخص املعين احلق يف االتصال بالسلطات املذكورة           ) ب ( 
                                                                            رسـالة مـن الشخص املعين إىل السلطات املذكورة دون إبطاء، كما يكون له احلق يف أن    

                                                   يتلقى دون إبطاء الرسائل املوجهة من السلطات املذكورة؛
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                                   ء، هبذا احلق وباحلقوق املستمدة من      ُ                    ً                 ُيحاط الشخص املعين علماً، دون إبطا       ) ج ( 
                                                                                           املعاهدات ذات الصلة، إن وجدت، املنطبقة بني الدول املعنية، يف التراسل وااللتقاء مبمثلي             

  .                                                    ً السلطات املذكورة واختاذ الترتيبات معهم لتمثيله قانونياً

                                                                        للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم الذي حيرمون من حريتهم بالقبض عليهم           - ٨ 
                                                                            م احلـق يف إقامة دعوى أمام احملكمة، لكي تبت تلك احملكمة دون إبطاء يف                            أو احـتجازه  

               وتوفر هلم عند     .                                                                         قانونـية احـتجازهم وتأمر باإلفراج عنهم إن كان االحتجاز غري قانوين           
                                                                                   حضـورهم هـذه الدعـوى مساعدة من مترجم شفوي، إن اقتضى األمر ودون حتميلهم               

  .                   ستخدمة أو التحدث هبا                                         تكاليفه، إذا كانوا عاجزين عن فهم اللغة امل

                                                                  للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم ممن ألقي القبض عليهم أو احتجزوا بصورة  - ٩ 
  .                            غري قانونية حق نافذ يف التعويض

 ١٧املادة 

                                                                          يعـامل العمال املهاجرون وأفراد أسرهم الذي حيرمون من حريتهم معاملة            - ١ 
  .          الثقافية                                                إنسانية مع احترام الكرامة املتأصلة لإلنسان وهويتهم

                                                                        يعزل املتهمون من العمال املهاجرين وأفراد أسرهم عن األشخاص املدانني،           - ٢ 
  .                                                                                     إال يف ظروف استثنائية، ويلقون معاملة خمتلفة تتناسب مع وضعهم كأشخاص غري مدانني            

  .                                                                     أما املتهمون األحداث فيعزلون عن الراشدين، وحيالون إىل القضاء بأسرع ما ميكن

                                                       هاجر أو أي فرد من أسرته حيتجز يف دولة العبور أو يف                           يوضـع أي عامل م     - ٣ 
                                                                                     دولـة العمـل خلرقه األحكام املتعلقة باهلجرة مبعزل عن األشخاص املدانني أو األشخاص              

  .                                     ً      ً  احملتجزين رهن احملاكمة، كلما كان ذلك ممكناً عملياً

                                                                              يكون اهلدف من معاملة العامل املهاجر أو أحد أفراد أسرته خالل أية فترة              - ٤ 
      ويعزل   .                ً                                                  ً              سـجن فيها تنفيذاً حلكم صادر عن حمكمة قضائية هو إصالحه وتأهيله اجتماعياً             ي

  .                                                                       املخالفون األحداث عن الراشدين ويعاملون معاملة تليق بعمرهم وبوضعهم القانوين
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                                                                        يتمـتع العمال املهاجرون وأفراد أسرهم خالل االحتجاز أو السجن بنفس            - ٥ 
  .     أسرهم                               حقوق املواطنني يف أن يزورهم أفراد 

ُ                                                                         إذا ُحرم عامل مهاجر من حريته، تبدي السلطات املختصة يف الدولة املعنية             - ٦      
ّ     اهتماماً باملشاكل اليت قد تنشأ ألفراد أسرته، خصوصاً لزوجه وأطفاله القّصر                   ً                                       ً       .  

                                                              يتمتع العمال املهاجرون وأفراد أسرهم ممن يتعرضون ألي شكل من أشكال  - ٧ 
                                                  النافذة يف دولة العمل أو يف دولة العبور بنفس حقوق                        ً                االحـتجاز أو السجن وفقاً للقوانني       

  .                                       رعايا هاتني الدولتني املوجودين يف نفس الوضع

                                                                               إذا احـتجز عامل مهاجر أو أحد أفراد أسرته بقصد التحقق من أية خمالفة               - ٨ 
  .                                                      لألحكام املتعلقة باهلجرة، ال يتحمل أية نفقات تترتب على ذلك

 ١٨املادة 

                                                          وأفراد أسرهم احلق يف املساواة مع رعايا الدولة املعنية                             للعمـال املهاجرين     - ١ 
                                                            وعند إثبات أية هتمة جنائية ضدهم، أو حتديد حقوقهم والتزاماهتم يف   .                    أمام احملاكم بأنواعها

                                                                                        دعـوى قضـائية، يكون من حقهم مساع أقواهلم بطريقة عادلة وعلنية أمام حمكمة خمتصة               
  .                        ً         ومستقلة ونزيهة تعقد وفقاً للقانون

                                                                             للعمـال املهاجـرين وأفراد أسرهم الذين توجه إليهم هتمة جنائية احلق يف              - ٢ 
  .                                     ً         افتراض براءهتم إىل أن تثبت إدانتهم وفقاً للقانون

                                                                           للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم، عند إثبات أية هتمة جنائية ضدهم، احلق            - ٣ 
  :                                    يف احلصول على الضمانات التالية كحد أدىن

                                                   يل بلغة يفهموهنا بطبيعة التهمة املوجهة إليهم وسببها؛           ً         إبالغهم فوراً وبالتفص  ) أ ( 

                                                                      إتاحـة مـا يكفي من الوقت والتسهيالت هلم إلعداد دفاعهم واالتصال              ) ب ( 
                   مبحامني من اختيارهم؛
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                             حماكمتهم دون إبطاء ال داعي له؛  ) ج ( 

              ً                                                         حماكمـتهم حضورياً، وقيامهم بالدفاع عن أنفسهم بأنفسهم أو مبساعدة            ) د ( 
                                                                             روهنا؛ وإبالغهم هبذا احلق إذا مل تتوفر هلم مساعدة قانونية؛ وختصيص مساعدة                        قانونية خيتا 

                                                                      ً                            قانونية هلم يف أية حالة تقتضي فيها مصلحة العدالة ذلك ودون أن يدفعوا شيئاً يف أية حالة                 
                                                               من هذا القبيل إذا مل تكن لديهم موارد كافية لدفع مثن هذه املساعدة؛

ـ            ) ه (                                تجواب الشهود ضدهم واستحضار                                         قـيامهم باسـتجواب أو طلـب اس
                                                               واستجواب شهود دفاع عنهم بنفس الشروط اليت تنطبق على الشهود ضدهم؛

          ً                                                      احلصول جماناً على مساعدة مترجم شفوي إذا كانوا ال يفهمون أو يتكلمون   ) و ( 
                        اللغة املستخدمة يف احملكمة؛

  .  ون                                                          عدم إجبارهم على الشهادة ضد أنفسهم أو على االعتراف بأهنم مذنب  ) ز ( 

                                                                       يف حالـة األحـداث، تكون إجراءات الدعوى على حنو يأخذ يف االعتبار              - ٤ 
  .                                  أعمارهم واستصواب العمل على تأهيلهم

                                                                            للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم املدانني جبرمية من اجلرائم احلق يف أن يعاد             - ٥ 
  .       للقانون                                                                   ً  النظر يف إدانتهم ويف احلكم الصادر ضدهم وذلك من قبل حمكمة أعلى درجة وفقاً 

                                                                           حني يصدر حكم هنائي بإدانة عامل مهاجر أو فرد من أسرته بفعل إجرامي              - ٦ 
                                                                                           وحـني يتم يف وقت الحق نقض حكم إدانته أو العفو عنه على أساس أن واقعة جديدة أو                  
            ً                                                                             مكتشـفة حديثاً أثبتت على حنو قاطع أنه حدثت إساءة يف تطبيق أحكام العدالة، يعوض               

                                                                أوقعت عليه العقوبة نتيجة هلذه اإلدانة، ما مل يثبت أن عدم               ً                          وفقـاً للقانون الشخص الذي      
  .                                                ً         ً               الكشف يف الوقت املناسب عن الواقعة اجملهولة يرجع كلياً أو جزئياً إىل ذلك الشخص
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                                                                            ال يتعرض العامل املهاجر أو أي فرد من أسرته للمحاكمة أو للعقاب مرة              - ٧ 
    ً                                   وفقاً للقانون ولإلجراءات اجلنائية املتبعة                     ُ          ُ  ِّ           ً       أخرى عن جرم سبق أن أُدين به أو ُبرِّئ منه هنائياً   

  .               يف الدولة املعنية

 ١٩املادة 

                                             ً                                  ال يعتـرب العـامل املهاجر أو أي فرد من أسرته مذنباً يف أي فعل إجرامي                 - ١ 
                                               ً        ً                                  بسبب أي فعل أو إغفال مل يكن يشكل وقت ارتكابه فعالً إجرامياً مبوجب القانون الوطين               

           وإذا مسح نص   .                                  من تلك اليت كانت مطبقة وقت ارتكابه                              أو الدويل؛ كما ال ترتل عقوبة أشد 
  .                                                                     يف قانون صدر بعد ارتكاب اجلرم بفرض عقوبة أخف، وجب أن يستفيد من هذا النص

                                                                     تراعى، عند فرض أية عقوبة على فعل إجرامي ارتكبه عامل مهاجر أو أحد      - ٢ 
                       ها حبقه يف اإلقامة أو                                                                             أفراد أسرته، االعتبارات اإلنسانية املتصلة بوضعه، وخاصة ما يتعلق من         

  .     العمل

 ٢٠املادة 

                                                                              ال جيوز سجن العامل املهاجر أو أي فرد من أسرته جملرد عدم وفائه بالتزام               - ١ 
  .      تعاقدي

                                                                               ال جيـوز حـرمان العامل املهاجر أو أي فرد من أسرته من إذن اإلقامة أو                 - ٢ 
                   ذا كان الوفاء بذلك                                                               تصريح العمل أو طرده جملرد عدم وفائه بالتزام ناشئ عن عقد عمل إال إ

  .                 ً                      االلتزام يشكل شرطاً لذلك اإلذن أو التصريح

 ٢١املادة 

                   ً                       ً     ً    ً                   لـيس من اجلائز قانوناً ألي شخص، ما مل يكن موظفاً رمسياً خموالً حسب األصول     
                                                                                               مبوجـب القـانون، أن يصادر أو يعدم أو حياول إعدام وثائق اهلوية، أو الوثائق اليت ختول                 

   وال   .                                                     و البقاء أو اإلقامة أو االستقرار فيها، أو تصاريح العمل                          الدخول إىل األراضي الوطنية أ
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         وال جيوز،    .                                                                          جيوز مصادرة هذه الوثائق بصورة مرخص هبا دون إعطاء إيصال مفصل بذلك           
                                                                                  بأية حال من األحوال، إعدام جواز سفر عامل مهاجر أو أحد أفراد أسرته، أو وثيقة معادلة 

  .              جلواز السفر هذا

 ٢٢املادة 

ّ                                                         ز أن يـتعّرض العمال املهاجرون وأفراد أسرهم إلجراءات الطرد                 ال جيـو   - ١          
  .       ُ                          وينظر وُيبت يف كل قضية طرد على حدة  .       اجلماعي

                                                              ً              ال جيوز طرد العمال ملهاجرين وأفراد أسرهم من إقليم دولة طرف إال عمالً              - ٢ 
  .                              ً         بقرار تتخذه السلطة املختصة وفقاً للقانون

                                  ويتم بناء على طلبهم وحيثما ال يكون   .                                 يتم إخطارهم بالقرار بلغة يفهموهنا - ٣ 
           ً                                                                        ذلك إلزامياً، إخطارهم بالقرار كتابة، وإخطارهم كذلك باألسباب اليت استند إليها القرار، 

                            ويبلغ األشخاص املعنيون هبذه      .                                                          عـدا يف األحـوال االستثنائية اليت يقتضيها األمن الوطين         
  .                                            احلقوق قبل صدور القرار أو على األكثر وقت صدوره

ـ  - ٤                                                                         ق للشخص املعين، عدا يف حالة صدور قرار هنائي من هيئة قضائية، أن                حي
                                                                                           يـتقدم باألسباب املربرة لعدم طرده وأن تقوم السلطة املختصة مبراجعة قضيته، ما مل تقض               

                                                 وريثما تتم املراجعة، حيق للشخص املعين طلب وقف          .                                ضـرورات األمن الوطين بغري ذلك     
  .          قرار الطرد

    ُ                                                ذا أُلغي يف وقت الحق قرار بالطرد يكون قد نفذ                               حيـق للشخص املعين، إ     - ٥ 
                      ً     ً                                                                  بـالفعل، أن يطلب تعويضاً وفقاً للقانون وال جيوز استخدام القرار السابق ملنعه من العودة             

  .                إىل الدولة املعنية

                                                                           يف حالـة الطـرد، مينح الشخص املعين فرصة معقولة قبل الرحيل أو بعده               - ٦ 
                                       من املستحقات الواجبة له، ولتسوية أية                                            لتسـوية أيـة مطالـب متعلقة باألجور وغريها   

  .            ّ   مسؤوليات معلّقة
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                                                                               دون املساس بتنفيذ قرار بالطرد، جيوز للعامل املهاجر أو ألي فرد من أفراد              - ٧ 
  .                                                              أسرته خيضع هلذا القرار أن يسعى للدخول إىل دولة أخرى غري دولة منشئة

        منهم                                                                       يف حالـة طـرد عـامل مهاجر أو أحد أفراد أسرته، ال يتحمل أي               - ٨ 
  .                                          وجيوز أن يطلب من الشخص املعين دفع تكاليف سفره  .             تكاليف الطرد

                                                                              ال ميـس الطرد من دولة العمل، يف حد ذاته، أية حقوق للعامل املهاجر أو                - ٩ 
                                ً                                                          أحـد أفراد أسرته تكون مكتسبة وفقاً لقانون تلك الدولة، مبا يف ذلك حق احلصول على                

  .                                  األجور وغريها من املستحقات الواجبة له

 ٢٣ملادة ا

                                                                                      يتمـتع العمـال املهاجرون وأفراد أسرهم باحلق يف اللجوء إىل احلماية واملساعدة من               
                                                                                                   السـلطات القنصلية أو الدبلوماسية لدولة منشئهم أو للدولة اليت متثل مصاحل تلك الدولة، كلما              

            ُ                        وبصفة خاصة، ُيخطر الشخص املعين يف        .                                                  حـدث مساس باحلقوق املعترف هبا يف هذه االتفاقية        
ّ                                             حالة الطرد هبذا احلق دون إبطاء، وتيّسر سلطات الدولة القائمة بالطرد ممارسة هذا احلق                                  .  

 ٢٤املادة 

                                                                       لكـل عامل مهاجر ولكل فرد يف أسرته احلق يف االعتراف به يف كل مكان بوصفه       
  .    ً              شخصاً أمام القانون

 ٢٥املادة 

                اليت تنطبق على                                                                 يتمتع العمال املهاجرون مبعاملة ال تقل مراعاة عن املعاملة           - ١ 
  :                                           رعايا دولة العمل من حيث األجر ومن حيث ما يلي

                                                                       شروط العمل األخرى ، أي أجر العمل اإلضايف، وساعات العمل، والراحة             ) أ ( 
                                                                               األسبوعية، وأيام العطلة املدفوعة األجر، والسالمة، والصحة، وإهناء عالقة االستخدام، وغري 

                                        لح مبوجب القانون الوطين واملمارسة الوطنية؛                                     ذلك من شروط العمل اليت يغطيها هذا املصط
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                                                                      شـروط االسـتخدام األخـرى، أي السن الدنيا لالستخدام، والتقييدات             ) ب ( 
                                                                                           املفروضة على العمل يف املرتل، وأية مسألة أخرى يعتربها القانون الوطين واملمارسة الوطنية            

  .    ً                  شرطاً من شروط االستخدام

                                   العمل اخلاصة من مبدأ املساواة يف                                           لـيس من املشروع االنتقاص يف عقود         - ٢ 
  .              من هذه املادة ١                             املعاملة املشار إليها يف الفقرة 

                                              ّ                           تـتخذ الـدول األطـراف مجيع التدابري املناسبة لضمان أالّ حيرم العمال              - ٣ 
  .                                                                                           املهاجرون من أية حقوق تنشأ عن هذا املبدأ بسبب أية خمتلفة يف إقامتهم أو استخدامهم              

                                                      ّ              ى أرباب العمل من أية التزامات قانونية أو تعاقدية وال تقّيد                                    وعلى وجه اخلصوص، ال يعف    
  .                                             التزاماهتم بأي شكل بسبب أي خمالفة من هذا القبيل

 ٢٦املادة 

  :                                                    تعترف الدول األطراف حبق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم يف - ١ 

                                                                      املشاركة يف اجتماعات وأنشطة نقابات العمال وأي مجعيات أخرى منشأة            ) أ ( 
                                                                               لقانون، بقصد محاية مصاحلهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومصاحلهم األخرى،             ً   وفقاً ل 

                                   مع اخلضوع فقط للوائح املنظمة املعنية؛

                                                                              االنضمام حبرية إىل أية نقابة عمال وإىل أية مجعية من قبيل اجلمعيات سابقة               ) ب ( 
                                          الذكر، مع اخلضوع فقط للوائح املنظمة املعنية؛

                                                          املسـاعدة من أية نقابة عمال ومن أية مجعية من قبيل                               الـتماس العـون و      ) ج ( 
  .                   اجلمعيات سابقة الذكر

                                                                        ال جيوز وضع أي قيود على ممارسة هذه احلقوق عدا القيود اليت ينص عليها           - ٢ 
                                                                                           القانون واليت تكون ضرورية يف جمتمع دميقراطي لصاحل األمن الوطين والنظام العام أو محاية              

  .                 حقوق الغري وحرياهتم
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 ٢٧ املادة

                                                                           فيما يتعلق بالضمان االجتماعي، يتمتع العمال املهاجرون وأفراد أسرهم يف           - ١ 
                                                                                               دولـة العمل بنفس املعاملة اليت يعامل هبا رعايا تلك الدولة بقدر استيفائهم للشروط اليت               
                                                                                     يـنص عليها التشريع املنطبق يف تلك الدولة واملعاهدات الثنائية واملتعددة األطراف املنطبقة    

                                                                                 ستطيع السلطات املختصة يف دولة املنشأ ودولة العمل القيام، يف أي وقت، بوضع               وت  .     فيها
  .                                               الترتيبات الالزمة لتحديد وسائل تطبيق هذه القاعدة

                                                                          يف احلـاالت اليت ال يسمح فيها التشريع املنطبق للعمال املهاجرين وأفراد             - ٢ 
                       انية أن يدفع لألشخاص                                                                         أسـرهم بالتمتع باستحقاق ما، تقوم الدولة املعنية بالنظر يف إمك          

                                                                                           املعنيني مقدار االشتراكات اليت أسهموا هبا فيما يتعلق هبذا االستحقاق، على أساس املعاملة             
  .                                              اليت يعامل هبا الرعايا الذين يوجدون يف ظروف مماثلة

 ٢٨املادة 

                                                                                     للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم احلق يف تلقي أية عناية طبية تكون مطلوبة بصورة              
ـ                                                                         ظ حياهتم أو لتاليف ضرر ال ميكن عالجه يلحق بصحتهم وذلك على أساس                          عاجلـة حلف

                                             وال حيرم هؤالء من هذه العناية الطبية الطارئة      .                                                 املسـاواة يف املعاملة مع رعايا الدولة املعنية       
  .                                             بسبب أية خمالفة فيما يتعلق باإلقامة أو االستخدام

 ٢٩املادة 

                       حلصول على اسم، ويف تسجيل                                                 لكـل طفـل مـن أطفال العامل املهاجر احلق يف ا        
  .                         والدته، ويف احلصول على جنسية

 ٣٠املادة 

                                                                                      لكـل طفل من أطفال العامل املهاجر احلق األساسي يف احلصول على التعليم على أساس                
                                                   وال جيوز رفض أو تقييد إمكانية االلتحاق باملؤسسات         .                                                 املسـاواة يف املعاملة مع رعايا الدولة املعنية       
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                                                                      ل املدرسي أو باملدارس بسبب الوضع غري النظامي من حيث اإلقامة أو                                      احلكومـية للتعلـيم قـب     
  .                                                                        االستخدام ألي من األبوين، أو بسبب الوضع غري النظامي إلقامة الطفل يف دولة العمل

 ٣١املادة 

                                                                           تضـمن الـدول األطراف احترام اهلوية الثقافية للعمال املهاجرين وأفراد            - ١ 
  .                            ئجهم الثقافية مع دولة منشئهم                              أسرهم وال متنعهم من االحتفاظ بوشا

                                                                         ميكـن للدول األطراف أن تتخذ التدابري املناسبة الالزمة ملساعدة وتشجيع            - ٢ 
  .                         اجلهود املبذولة يف هذا الصدد

 ٣٢املادة 

                                                                           حيق للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم، لدى انتهاء إقامتهم يف دولة العمل، أن حيولوا  
     ً                                          وفقاً للتشريع املنطبق يف الدول املعنية، أمتعتهم                                        دخوهلـم ومدخـراهتم، وأن حيملوا معهم،      

  .                وممتلكاهتم الشخصية

 ٣٣املادة 

                                      ِّ                                         حيق للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم أن تبلِّغهم دولة املنشأ أو دولة العمل             - ١ 
  :                                       أو دولة العبور، حسبما تكون احلال، مبا يلي

                               حقوقهم النامجة عن هذه االتفاقية؛  ) أ ( 

                                                 بالدخول، وحقوقهم والتزاماهتم مبقتضى القانون                            شـروط السـماح هلـم       ) ب ( 
                                                                                          واملمارسة يف الدولة املعنية، واملسائل األخرى اليت متكنهم من االلتزام باإلجراءات اإلدارية            

  .                               أو غريها من الرمسيات يف تلك الدولة

                                                                          تـتخذ الـدول األطراف مجيع التدابري اليت تراها مالئمة لنشر املعلومات              - ٢ 
                                                                  تقدميها من قبل أرباب العمل أو نقابات العمال أو اهليئات أو املؤسسات                املذكورة أو ضمان

  .                                                        املختصة األخرى، وتتعاون مع الدول األخرى املعنية، حسب االقتضاء
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                                                                           تقـدم تلك املعلومات الكافية، عند الطلب، إىل العمال املهاجرين وأفراد            - ٣ 
  .          ً                                   أسرهم جماناً، وقدر اإلمكان، بلغة يستطيعون فهمها

 ٣٤ة املاد

                                                                                       لـيس يف هذا اجلزء من االتفاقية ما يكون من أثره إعفاء العمال املهاجرين وأفراد                
                                                                                               أسرهم سواء من االلتزام بالتقيد بقوانني وأنظمة كل دولة من دول العبور ودولة العمل أو               

  .                                              االلتزام باحترام اهلوية الثقافية لسكان تلك الدول

 ٣٥املادة 

                                               ما يفسر بأنه ينطوي على تسوية وضع العمال                                             لـيس يف هـذا اجلزء من االتفاقية          
                                                                                           املهاجـرين أو أفـراد أسرهم الذين يكونون غري حائزين للوثائق الالزمة أو يف وضع غري                
                                                                                              نظـامي أو أي حـق يف مثل هذه التسوية لوضعهم، وليس فيه ما ميس التدابري الرامية إىل                  

                    نصوص عليه يف اجلزء                                                                         ضـمان هتيـئة أوضاع سليمة ومنصفة للهجرة الدولية على النحو امل           
  .                      السادس من هذه االتفاقية

            اجلزء الرابع

                                                                           حقـوق أخرى للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم احلائزين للوثائق الالزمة أو          
                     الذين هم يف وضع نظامي

 ٣٦املادة 

                                                                                     يتمـتع العمال املهاجرون وأفراد أسرهم احلائزون للوثائق الالزمة أو الذين هم يف              
                                                        ل باحلقوق املنصوص عليها يف هذا اجلزء من االتفاقية باإلضافة إىل                      وضع نظامي يف دولة العم

  .                                احلقوق املنصوص عليها يف اجلزء الثالث
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 ٣٧املادة 

                                                                                   مـن حق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، قبل خروجهم من دولة املنشأ أو، على               
   سب                                                                                   األكـثر، وقـت دخوهلـم إىل دولة العمل، أن تبلغهم دولة املنشأ أو دولة العمل، ح          

               ً     ً                                                            االقتضاء، تبليغاً كامالً جبميع الشروط املنطبقة على دخوهلم، وبوجه خاص بالشروط املتعلقة 
                                                   ً                                       بإقامتهم واألنشطة اليت جيوز هلم مزاولتها مقابل أجر، فضالً عن املتطلبات اليت جيب عليهم              
                                                                                         اسـتيفاؤها يف دولة العمل، والسلطة اليت جيب عليهم االتصال هبا إلدخال أي تعديل على               

  .         لك الشروط ت

 ٣٨املادة 

                                                                          تبذل دول العمل كل جهد لإلذن للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم بالغياب            - ١ 
     ً                                                                                       مؤقـتاً دون أن يكـون لذلك تأثري على اإلذن هلم باإلقامة أو العمل، حسبما تكون عليه                 

                                                                                وتراعي دول العمل، يف ذلك، االحتياجات اخلاصة للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم             .     احلال
  .                          اماهتم، وخاصة يف دولة منشئهم     والتز

                                                                 يكون للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم احلق يف تزويدهم مبعلومات وافية عن  - ٢ 
  .                                                 الشروط اليت يتم مبقتضاها اإلذن حباالت الغياب املؤقت هذه

 ٣٩املادة 

                                                                        يكون للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم احلق يف حرية االنتقال يف إقليم دولة        - ١ 
  .                      اختيار حمل إقامتهم هبا           العمل وحرية

                                       من هذه املادة ألية قيود باستثناء        ١                                     ال ختضـع احلقوق املذكورة يف الفقرة         - ٢ 
                                                                                                القـيود الـيت ينص عليها القانون وتقتضيها محاية األمن الوطين أو النظام العام أو الصحة                

         األخرى                                                                                    العامة أو اآلداب العامة أو حقوق الغري وحرياهتم، واليت تكون متمشية مع احلقوق            
  .                        املعترف هبا يف هذه االتفاقية
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 ٤٠املادة 

                                                                       يكون للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم احلق يف تكوين اجلمعيات ونقابات           - ١ 
                                                                                           العمال يف دولة العمل لتعزيز ومحاية حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية وغريها من            

  .     املصاحل

                             عدا القيود اليت ينص عليها                                                    ال جيـوز وضع أي قيود على ممارسة هذا احلق            - ٢ 
                                                                                          القـانون والـيت تكون ضرورية يف جمتمع دميقراطي لصاحل األمن الوطين والنظام العام، أو               

  .                       حلماية حقوق الغري وحرياهتم

 ٤١املادة 

                                                                  حيق للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم أن يشاركوا يف الشؤون العامة يف دولة  - ١ 
نتخب                         ُ                       ً           وا يف االنتخابات اليت ُتجرى يف تلك الدولة، وفقاً                                       ُ           منشئهم، وأن يدلوا بأصواهتم وأن ُي

  .        لتشريعها

                                    ً                                      تقـوم الدول املعنية، حسب االقتضاء ووفقاً لتشريعها، بتيسري ممارسة هذه            - ٢ 
  .     احلقوق

 ٤٢املادة 

                                                                      تنظر الدول األطراف يف أمر وضع إجراءات أو إنشاء مؤسسات ميكن عن             - ١ 
                                          ول العمل، االحتياجات واألماين وااللتزامات               ُ                                     طريقها أن ُتراعى، سواء يف دول املنشأ أو د        

                                                                                   اخلاصـة للعمـال املهاجرين وأفراد أسرهم، وتتوخى، حسب االقتضاء، إمكانية أن يصبح         
  .                                                                    للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم، يف تلك املؤسسات، ممثلون يتم اختيارهم حبرية

            جرين وأفراد                     ً                                     تيسر دول العمل، وفقاً لتشريعها الوطين، استشارة العمال املها - ٢ 
  .                                                                    أسرهم أو مشاركتهم يف اختاذ القرارات املتعلقة حبياة اجملتمعات احمللية وإدارهتا
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                                                                            جيـوز أن يتمـتع العمال املهاجرون باحلقوق السياسية يف دولة العمل إذا              - ٣ 
  .                                             منحتهم تلك الدولة هذه احلقوق يف ممارستها لسيادهتا

 ٤٣املادة 

                                           اة يف املعاملة مع رعايا دولة العمل فيما                                         يتمـتع العمـال املهاجرون باملساو      - ١ 
  :            يتعلق مبا يلي

                                                                         إمكانـية الوصول إىل املؤسسات واخلدمات التعليمية، مع مراعاة متطلبات            ) أ ( 
                                              القبول وغريها من أنظمة املؤسسات واخلدمات املعنية؛

                                                 إمكانية الوصول إىل خدمات التوجيه والتوظيف املهنيني؛  ) ب ( 

                                               مرافق ومؤسسات التدريب وإعادة التدريب املهنيني؛                 إمكانية الوصول إىل  ) ج ( 

                                                                    إمكانـية احلصول على مسكن، مبا يف ذلك مشاريع اإلسكان االجتماعي،             ) د ( 
                                      واحلماية من االستغالل فيما يتعلق باإلجيار؛

                                                                      إمكانـية احلصـول عـلى اخلدمات االجتماعية والصحية، شريطة الوفاء               ) ه ( 
       خلدمات؛                             مبتطلبات االشتراك يف برامج هذه ا

                                                  ً                          إمكانية الوصول إىل التعاونيات واملؤسسات املدارة ذاتياً دون أن يعين ذلك             ) و ( 
      ً                                                         تغيرياً يف وضعهم كمهاجرين ومع مراعاة قواعد وأنظمة اهليئات املعنية؛

  .                                              إمكانية الوصول إىل احلياة الثقافية واالشتراك فيها  ) ز ( 

                              الفعلية يف املعاملة لتمكني                                                   هتيئ الدول األطراف األحوال اليت تكفل املساواة       - ٢ 
                             من هذه املادة كلما وفت       ١                                                              العمـال املهاجـرين من التمتع باحلقوق املذكورة يف الفقرة           
  .                                                       شروط إقامتهم، كما تأذن هبا دولة العمل، باملتطلبات املناسبة
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ّ                                                          ال متنع دول العمل رّب عمل العمال املهاجرين من إنشاء مرافق سكنية أو              - ٣                   
                                          من هذه االتفاقية، جيوز لدولة العمل أن جتعل   ٧٠                 ومع مراعاة املادة   .     هلم                  اجتماعية أو ثقافية

  .                      ً                    ً                         إنشاء هذه املرافق خاضعاً للشروط املطبقة عموماً هبذا اخلصوص يف تلك الدولة

 ٤٤املادة 

                          ً                                                 تقـوم الـدول األطـراف، اعترافاً منها بأن األسرة هي الوحدة اجلماعية              - ١ 
َبل اجملتمع والدولة،                                             الطبيعية واألساسية يف اجملتمع وبأن                                    ِ َ                               من حقها أن تتوفر هلا احلماية من ِق

  .                                                         باختاذ التدابري املناسبة لضمان محاية وحدة أسر العمال املهاجرين

                                      ً                                   تقوم الدول األطراف باختاذ ما تراه مناسباً ويدخل يف نطاق اختصاصها من           - ٢ 
                      شخاص الذين تربطهم هبم                       ّ                                             تدابري رامية إىل تيسري ملّ مشل العمال املهاجرين بأزواجهم أو باأل          

                    ً                                                                       عالقـة تنشأ عنها، وفقاً للقانون املنطبق، آثار مكافئة للزواج، وكذلك بأوالدهم املعالني             
ّ              القّصر غري املتزوجني    .  

                                                                  تنظر دول العمل، العتبارات إنسانية، بعني العطف يف منح معاملة متساوية،  - ٣ 
                        اد اآلخرين من أسر العمال                     من هذه املادة، لألفر ٢                                         عـلى الـنحو املنصوص عليه يف الفقرة         

  .        املهاجرين

 ٤٥املادة 

َ                                                                     يتمتع أفراد أَُسر العمال املهاجرين، يف دولة العمل، باملساواة يف املعاملة مع             - ١  ُ             
  :                                        رعايا تلك الدولة، وذلك فيما يتعلق مبا يلي

                                                                         إمكانـية الوصول إىل املؤسسات واخلدمات التعليمية، مع مراعاة متطلبات            ) أ ( 
                                أنظمة املؤسسات واخلدمات املعنية؛               القبول وغريها من

                                                              إمكانية الوصول إىل مؤسسات وخدمات التوجيه والتدريب املهنيني، شريط   ) ب ( 
                             الوفاء مبتطلبات االشتراك فيها؛
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                                                                      إمكانـية احلصـول عـلى اخلدمات االجتماعية والصحية، شريطة الوفاء             ) ج ( 
                                    مبتطلبات االشتراك يف برامج هذه اخلدمات؛

  .                                   صول إىل احلياة الثقافية واملشاركة فيها           إمكانية الو  ) د ( 

                                                                          تنتهج دول العمل، بالتعاون مع دول املنشأ عند االقتضاء، سياسة تستهدف           - ٢ 
                                                                                          تيسـري إدماج أوالد العمال املهاجرين يف النظام املدرسي احمللي، وبصفة خاصة فيما يتعلق              

  .                    بتعليمهم اللغة احمللية

                                    غة والثقافة األصليتني ألوالد العمال                                             تسـعى دول العمل إىل تيسري تعليم الل        - ٣ 
  .                                                                  ً املهاجرين، ويف هذا الصدد، تتعاون معها دول املنشأ حيثما كان ذلك مناسباً

                                                                            لـدول العمل أن توفر برامج تعليمية خاصة باللغة األصلية ألوالد العمال             - ٤ 
  .                                           املهاجرين، بالتعاون مع دول املنشأ عند االقتضاء

 ٤٦املادة 

                       ً                                  ً          جرون وأفراد أسرهم، رهناً بالتشريع املنطبق للدول املعنية، فضالً                            يتمتع العمال املها   
                                                                                       عـن االتفاقـات الدولـية ذات الصـلة والتزامات الدول املعنية الناشئة عن اشتراكها يف         
                                                                                االحتادات اجلمركية، باإلعفاء من رسوم االسترياد والتصدير وضرائبهما فيما يتعلق بأمتعتهم 

                               ُ                            عدات الالزمة ملزاولة النشاط الذي ُيتقاضى عنه أجر ومسح                            ً          الشخصية واملرتلية فضالً عن امل    
  :                                 هلم بدخول دولة العمل ملزاولته، وذلك

                                              لدى مغادرة دولة املنشأ أو دولة اإلقامة املعتادة؛  ) أ ( 

                                            لدى السماح هلم يف بادئ األمر بدخول دولة العمل؛  ) ب ( 

                            ً  لدى مغادرة دولة العمل هنائياً؛  ) ج ( 

  .                                      إىل دولة املنشأ أو دولة اإلقامة املعتادة                ً لدى العودة هنائياً  ) د ( 
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 ٤٧املادة 

                                                 ً                  للعمـال املهاجرون احلق يف حتويل دخوهلم ومدخراهتم، وخصوصاً األموال           - ١ 
          وتتم هذه    .                                                                                  الالزمة إلعالة أسرهم، من دولة العمل إىل دولة منشئهم أو إىل أية دولة أخرى             

                       ً              طبق للدولة املعنية ووفقاً لالتفاقات                  ً                                       الـتحويالت وفقاً لإلجراءات اليت حيددها التشريع املن       
   .                الدولية املنطبقة

  .                                                    تتخذ الدول املعنية التدابري املناسبة لتيسري هذه التحويالت - ٢ 

 ٤٨املادة 

                                                                          دون املسـاس باالتفاقات املنطبقة املتعلقة باالزدواج الضرييب، فإن العمال           - ١ 
  :                    عليها يف دولة العمل                                                   املهاجرون وأفراد أسرهم، فيما يتعلق بالدخول اليت حيصلون

                                            ً                            ال جيـوز إلزامهم بدفع ضرائب أو مكوس أو رسوم أياً كان وصفها تكون              ) أ ( 
           ً              ً    ُ                                 أكرب مقداراً أو أشد إرهاقاً مما ُيفرض على الرعايا يف ظروف مماثلة؛

                                                  ً                      يكون هلم احلق يف االقتطاعات أو اإلعفاءات من الضرائب أياً كان وصفها              ) ب ( 
                                                    على الرعايا يف ظروف مماثلة، ومن بينها البدالت الضريبية                              أو يف أيـة بدالت ضريبية تطبق   
  .                              املتعلقة باملعالني من أفراد أسرهم

                                                                       تسعى الدول األطراف إىل اعتماد تدابري مالئمة لتفادي االزدواج الضرييب           - ٢ 
   .                                              على دخول ومدخرات العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

 ٤٩املادة 

                                    منفصلني لإلقامة ومزاولة العمل، تصدر                                  حيثما يتطلب التشريع الوطين إذنني    - ١ 
                              ً                                                                دول العمل للعمال املهاجرين إذناً باإلقامة ال تقل مدته عن مدة اإلذن مبزاولة نشاط مقابل               

  .   أجر
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                                                                   العمال املهاجرين الذين يسمح هلم يف دولة العمل حبرية اختيار النشاط الذي  - ٢ 
                              فقدون اإلذن هلم باإلقامة جملرد                                                                يـزاولونه مقابل أجر ال يعتربون يف وضع غري نظامي وال ي           

  .                                                                            إهناء النشاط الذي يزاولونه مقابل أجر قبل انتهاء تصاريح عملهم أو األذون املماثلة

                  ً      ً    من هذه املادة وقتاً كافياً  ٢                                           إلعطاء العمال املهاجرين املشار إليهم يف الفقرة  - ٣ 
                      ة ال تقل عن الفترة اليت                                                            إلجياد أنشطة بديلة يزاولوهنا مقابل أجر، ال يسحب إذن اإلقامة لفتر

  .                               قد يستحقون خالهلا استحقاقات بطالة

 ٥٠املادة 

                                                                                يف حالـة وفاة العامل املهاجر أو انفصام رابطة الزوجية، تنظر دولة العمل              - ١ 
                                                                   ّ                       بعـني العطـف يف منح أفراد أسرة ذلك العامل املهاجر املقيمني فيها على أساس ملّ مشل                  

  .                                             العمل طول الفترة اليت أقاموا خالهلا يف تلك الدولة           ً                       األسرة، إذناً بالبقاء؛ وتراعي دولة 

                         ُ                                                    تـتاح ألفراد األسرة الذين ال ُيمنحون هذا اإلذن فترة معقولة من الوقت،              - ٢ 
  .                                                 قبل املغادرة، لتمكينهم من تسوية شؤوهنم يف دولة العمل

                                    من هذه املادة حبيث تضر بأي حق يف      ٢    و  ١                              ال جيوز تفسري أحكام الفقرتني       - ٣ 
                                                                               والعمل متنحه ألفراد األسرة هؤالء، لوال هذه األحكام، تشريعات دولة العمل أو                      اإلقامـة   

  .                                                          املعاهدات الثنائية أو املتعددة األطراف املنطبقة على تلك الدولة

 ٥١املادة 

                                                                                   العمـال املهاجرون الذين ال يسمح هلم يف دولة العمل حبرية اختيار النشاط الذي               
                                                    وضع غري نظامي، وال يفقدون اإلذن هلم باإلقامة جملرد                                               يـزاولونه مقابل أجر ال يعتربون يف        

                                                                                                 إهناء النشاط الذي يزاولونه مقابل أجر قبل انتهاء تصاريح عملهم، إال إذا كان إذن اإلقامة               
ُ                                    يتوقف صراحة على النشاط احملدد املزاول مقابل أجر والذي ُسمح هلم بالدخول من أجله                                                                  .  

                                             لتماس عمل بديل واملشاركة يف مشاريع العمل                                                 ويكـون هلؤالء العمال املهاجرين احلق يف ا       
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                                                             ً                                   العامـة وإعـادة التدريب أثناء الفترة املتبقية من إذن عملهم، رهناً بالشروط والتقييدات              
  .                        املنصوص عليها يف إذن العمل

 ٥٢املادة 

                                                                           يكـون للعمال املهاجرين يف دولة العمل احلق يف أن خيتاروا حبرية األنشطة              - ١ 
  .        ً                           أجر رهناً بالقيود أو الشروط التالية                   اليت يزاولوهنا مقابل 

  :                                            جيوز لدولة العمل، فيما يتعلق بأي عامل مهاجر- ٢ 

                                                                           أن تقتصـر إمكانية الوصول إىل فئات حمدودة من األعمال أو الوظائف أو               ) أ ( 
                                                 ً                                     اخلدمـات أو األنشـطة يف احلـاالت الـيت يكون فيها ذلك ضرورياً ملصاحل هذه الدولة                 

       الوطين؛       ً                 ومنصوصاً عليه يف التشريع 

                                                ً                               أن تقـيد حرية اختيار النشاط املزاول مقابل أجر وفقاً لتشريعاهتا املتعلقة              ) ب ( 
                    ومع ذلك، تعمل الدول   .                                                         باالعتراف باملؤهالت املهنية اليت يتم احلصول عليها خارج إقليمها

  .                                                          األطراف املعنية على اختاذ الترتيبات الالزمة لالعتراف هبذه املؤهالت

                                                            العمل، بالنسبة للعمال املهاجرين احلائزين لتصاريح عمل                ً        جيوز أيضاً لدولة   - ٣ 
  :          حمددة الزمن

                                                          ً                أن جتعل حق االختيار احلر لألنشطة اليت يزاولوهنا مقابل أجر مشروطاً بأن              ) أ ( 
                                                                                  يكـون العـامل املهاجر قد أقام يف إقليمها إقامة مشروعة لغرض مزاولة نشاط مقابل أجر    

                           طين ال ينبغي أن تتجاوز سنتني؛                                 لفترة من الوقت حمددة يف تشريعها الو

                                                                             أن تقيد إمكانية وصول العامل املهاجر إىل األنشطة اليت تزاول مقابل أجر،              ) ب ( 
   ً                                                                                 عمـالً بسياسة منح األولوية لرعاياها أو لألشخاص الذي مياثلوهنم هلذه األغراض مبوجب             

           مل املهاجر                                  وال ينطبق هذا القيد على العا       .                                                 تشـريع أو اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف       



 

-55- 

                                                                                        الذي أقام يف إقليمها إقامة مشروعة لغرض مزاولة نشاط مقابل أجر لفترة من الوقت حمددة         
  .                                          يف تشريعها الوطين ال ينبغي أن تتجاوز مخس سنوات

                                                                        حتـدد دول العمل الشروط اليت يؤذن مبوجبها للعامل املهاجر، الذي مسح             - ٤ 
                                    وتراعى املدة اليت قضاها العامل بالفعل   .                                           لـه بالدخول للعمل، أن يقوم بعمل حلسابه اخلاص

  .                         بصورة مشروعة يف دولة العمل

 ٥٣املادة 

                                                                           يسـمح ألفـراد أسرة العامل املهاجر الذين يكون لديهم هم أنفسهم إذن              - ١ 
                               ً                        ً                      ً                   باإلقامـة أو الدخـول غري حمدود زمنياً أو قابل للتجديد تلقائياً بأن خيتاروا حبرية نشاطاً                

     من   ٥٢                                         ً         شروط اليت تنطبق على هذا العامل املهاجر وفقاً للمادة                            يزاولونه مقابل أجر، بنفس ال
  .            هذه االتفاقية

                                                                            فـيما يتعلق بأفراد أسرة العامل املهاجر غري املسموح هلم بأن خيتاروا حبرية           - ٢ 
     ً                                                                                   نشـاطاً يزاولونه مقابل أجر، تنظر الدول األطراف بعني العطف يف منحهم األولوية على              

                                                         الدخول إىل بلد العمل يف احلصول على إذن ملزاولة نشاط                                         العمال اآلخرين الذي يلتمسون     
  .               ً                                            مقابل أجر، رهناً باالتفاقات الثنائية واملتعددة األطراف املنطبقة

 ٥٤املادة 

                                                                          يتمـتع العمال املهاجرون، دون املساس بأحكام أذون إقامتهم أو تصاريح            - ١ 
                  قية، باملساواة يف                    من هذه االتفا     ٢٧    و   ٢٥                                             عمـلهم واحلقـوق املنصوص عليها يف املادتني         

  :                                  املعاملة مع رعايا دولة العمل من حيث

                 احلماية من الفصل؛  ) أ ( 

                   استحقاقات البطالة؛  ) ب ( 

                                                              االستفادة من مشاريع العمل العامة اليت يقصد منها مكافحة البطالة؛  ) ج ( 
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                                                                            إمكانـية احلصـول على عمل بديل يف حالة فقدان العمل أو إهناء النشاط                ) د ( 
  .                 من هذه االتفاقية  ٥٢                    ً         ونه مقابل أجر، ورهناً باملادة                اآلخر الذي يزاول

                                                              إذا ادعى عامل مهاجر أن رب عمله قد انتهك شروط عقد عمله، حيق لـه  - ٢ 
                                                                                       أن يرفع قضيته إىل السلطات املختصة يف دولة العمل، وذلك بالشروط املنصوص عليها يف              

  .                 من هذه االتفاقية  ١٨           من املادة  ١       الفقرة 

 ٥٥املادة 

ـ     ُ           ً                            ً              ال املهاجـرين، الذين ُمنحوا تصرحياً ملزاولة نشاط مقابل أجر، رهناً                       حيـق للعم                    
                                                                                   بالشروط املرفقة بذلك التصريح، التمتع باملساواة يف املعاملة مع رعاية دولة العمل يف ممارسة 

  .                    هذا النشاط مقابل أجر

 ٥٦املادة 

      ء من                                                                         ال جيوز طرد العمال املهاجرين وأفراد أسرهم املشار إليهم يف هذا اجلز            - ١ 
                                                                        ً                    االتفاقـية مـن دولـة العمل إال لألسباب احملددة يف التشريع الوطين لتلك الدولة ورهناً                

  .                              بالضمانات املقررة يف اجلزء الثالث

  ُ                                                                           ال ُيـلجأ إىل الطرد كوسيلة حلرمان أي عامل مهاجر أو أي فرد من أفراد                - ٢ 
  .                                                   أسرته من احلقوق الناشئة عن اإلذن باإلقامة وتصريح العمل

                                                                       لـنظر يف طرد عامل مهاجر أو فرد من أفراد أسرته، ينبغي مراعاة                     عـند ا   - ٣ 
  .                                                                  االعتبارات اإلنسانية وطول املدة اليت أقام الشخص املعين خالهلا يف دولة العمل
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           اجلزء اخلامس

                                                            األحكام املنطبقة على فئات خاصة من العمال املهاجرين أفراد أسرهم

 ٥٧املادة 

                                               هاجرين وأفراد أسرهم احملددة يف هذا اجلزء من                                            تتمتع الفئات اخلاصة من العمال امل      
                                                                                          هـذه االتفاقية، احلائزين للوثائق الالزمة أو الذين هم يف وضع نظامي، باحلقوق املنصوص              
                                                                                            علـيها يف اجلزء الثالث، وباحلقوق املنصوص عليها يف اجلزء الرابع مع مراعاة املعدل منها               

  .     أدناه

 ٥٨املادة 

ُ   َّ                    ُمعرَّفون يف الفقرة                               حيق لعمال احلدود، كما هم     - ١             من هذه    ٢           من املادة     )  أ ( ٢ 
                                                                                       االتفاقـية، التمتع باحلقوق املنصوص عليها يف اجلزء الرابع اليت ميكن تطبيقها عليهم بسبب         
                                                                                         وجودهـم وعملهم يف أراضي دولة العمل، على أن يؤخذ يف االعتبار أهنم ال يقيمون على                

  .                        وجه االعتياد يف تلك الدولة

                                                 عني العطف يف منح عمال احلدود احلق يف أن خيتاروا                               تـنظر دول العمـل ب      - ٢ 
                         وال يؤثر منح هذا احلق على    .                                                                 حبرية النشاط الذي يزاولونه مقابل أجر بعد فترة زمنية حمددة         

  .                 مركزهم كعمال حدود

 ٥٩املادة 

ُ   َّ                         حيـق للعمال املومسيني، كما هم ُمعرَّفون يف الفقرة           - ١        من   ٢           من املادة     )  ب ( ٢                         
                                                            باحلقوق املنصوص عليها يف اجلزء الرابع اليت ميكن تطبيقها عليهم                             هـذه االتفاقـية، التمتع    

                                                                            بسبب وجودهم وعملهم يف إقليم دولة العمل، واليت تتفق ومركزهم يف تلك الدولة كعمال 
  .                                                            مومسيني، مع مراعاة أهنم موجودون يف تلك الدولة لشطر من السنة فحسب
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                      ملادة، يف منح العمال                 من هذه ا    ١                                            تـنظر دولـة العمل، مع مراعاة الفقرة          - ٢ 
                                                                                  املومسيني الذي عملوا يف أراضيها فترة زمنية طويلة إمكانية مزاولة أنشطة أخرى مقابل أجر، 
                                                                     ً                    مـع إعطـائهم األولويـة على غريهم من العمال الساعني إىل دخول تلك الدولة، رهناً                

  .                                          باالتفاقات املنطبقة الثنائية واملتعددة األطراف

 ٦٠املادة 

ُ   َّ                     جولني، كما هم ُمعرَّفون يف الفقرة                          حيـق للعمـال املت                 من هذه    ٢           من املادة       )  ه ( ٢             
                                                                                         االتفاقـية، التمـتع باحلقوق املنصوص عليها يف اجلزء الرابع اليت ميكن منحها هلم بسبب               
                                                                             وجودهـم وعمـلهم يف إقليم دولة العمل، واليت تتفق ومركزهم كعمال متجولني يف تلك     

  .      الدولة

 ٦١املادة 

ُ   َّ                       مبشروع، كما هم ُمعرَّفون يف الفقرة                           حيق للعمال املرتبطني   - ١            من املادة    )  و ( ٢               
                                                                                           مـن هـذه االتفاقية، وأفراد أسرهم، التمتع باحلقوق املنصوص عليها يف اجلزء الرابع،                ٢

         من حيث   ٤٣         من املادة   )  د ( ١          ، والفقرة   ٤٣         من املادة   )  ج ( و  )  ب ( ١                       باستثناء أحكام الفقرتني 
  .  ٥٥     إىل   ٥٢         ، واملواد   ٥٤         من املادة   )  ب ( ١                                       اتصاهلا مبشاريع اإلسكان االجتماعي، والفقرة 

ّ                                إذا ادعى العامل املرتبط مبشروع أن رّب عمله قد انتهك شروط عقد عمله،  - ٢                                   
ّ                      فإنـه حيـق لـه أن يرفع قضيته إىل السلطات املختصة يف الدولة اليت هلا الوالية على رّب                                                                                           

   .               هذه االتفاقية    من  ١٨           من املادة  ١                                              العمل ذاك، وذلك بالشروط املنصوص عليها يف الفقرة 

    ً                                                                    رهناً باالتفاقات الثنائية أو املتعددة األطراف النافذة بالنسبة للدول األطراف  - ٣ 
                                                                                        املعنـية، تسعى هذه الدول األطراف إىل متكني العمال املرتبطني مبشاريع من البقاء حمميني              

  ،                                                                                        بشـكل كاف عن طريق نظم الضمان االجتماعي لدولة منشئهم أو دولة إقامتهم املعتادة             
                                                             وتتخذ الدول األطراف املعنية التدابري املناسبة هبدف جتنب أي           .                      خـالل عملهم باملشروع   

  .                                         حرمان من احلقوق أو تكرار للدفع يف هذا الشأن



 

-59- 

                                               من هذه االتفاقية وباالتفاقات الثنائية أو         ٤٧                             دون املسـاس بأحكام املادة       - ٤ 
                       دفع ما يكسبه العمال                                                                      املـتعددة األطـراف ذات الصـلة، تسمح الدول األطراف املعنية ب           

  .                                                           املرتبطون مبشاريع إليهم يف دولة منشئهم أو دولة إقامتهم املعتادة

 ٦٢املادة 

ُ   َّ                        حيق لعمال االستخدام احملدد، كما هم ُمعرَّفون يف الفقرة           - ١     ٢           من املادة     )  ز ( ٢                               
  ني                                                                                  من هذه االتفاقية، التمتع باحلقوق املنصوص عليها يف اجلزء الرابع، باستثناء أحكام الفقرت 

                           من حيث اتصاهلا مبشاريع       ٤٣           من املادة     )  د ( ١              ، والفقـرة      ٤٣               مـن املـادة       )  ج ( و  )  ب ( ١
  .  ٥٤         من املادة   )  د ( ١          ، والفقرة   ٥٢                        اإلسكان االجتماعي، واملادة 

          ُ                                                                  حيق ألفراد أُسر عمال االستخدام احملدد التمتع باحلقوق املتعلقة بأفراد أسر            - ٢ 
                       باستثناء أحكام املادة     .                     ع من هذه االتفاقية                                                  العمال املهاجرين املنصوص عليها يف اجلزء الراب      

٥٣  .  

 ٦٣املادة 

ُ   َّ               حيق للعاملني حلساهبم اخلاص، كما هم ُمعرَّفون يف الفقرة  - ١     ٢         من املادة   )  ح ( ٢                              
                                                                                             من هذه االتفاقية، التمتع باحلقوق املنصوص عليها يف اجلزء الرابع فيما عدا احلقوق اليت ال               

  .   عمل        َّ                          تنطبق إالَّ على العمال احلائزين لعقد 

                                         من هذه االتفاقية، ال يعين إهناء النشاط       ٧٩    و   ٥٢                         مع عدم اإلخالل باملادتني      - ٢ 
                                                                                     االقتصادي للعاملني حلساهبم اخلاص يف حد ذاته سحب اإلذن املمنوح هلم أو ألفراد أسرهم              
                                                                                                بالبقاء أو مزاولة نشاط مقابل أجر يف دولة العمل، إال إذا كان إذن اإلقامة يتوقف صراحة                

َ                                          احملدد املزاَول مقابل أجر والذي مسح هلم بالدخول من أجله          على النشاط           .  
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            اجلزء السادس

                                                                             تعزيـز الظروف السليمة والعادلة واإلنسانية واملشروعة فيما يتعلق باهلجرة          
                            الدولية للعمال وأفراد أسرهم

 ٦٤املادة 

                                                                       تتشـاور الـدول األطراف املعنية وتتعاون، حسب االقتضاء، دون املساس            - ١ 
                                                                                     من هذه االتفاقية، هبدف تعزيز الظروف السليمة والعادلة واإلنسانية فيما يتعلق             ٩ ٧        باملادة  

  .                                  باهلجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم

                                                                          ينبغي يف هذا الصدد إيالء االعتبار الواجب ليس فقط لالحتياجات واملوارد            - ٢ 
              وغريها للعمال                         ً                                                       مـن الـيد العاملة بل أيضاً لالحتياجات االجتماعية واالقتصادية والثقافية            

  .                                 ً                                      املهاجرين وأفراد أسرهم املعنيني، فضالً عن آثار هذه اهلجرة على اجملتمعات املعنية

 ٦٥املادة 

                                                                        حتـتفظ الدول األطراف باخلدمات املناسبة ملعاجلة املسائل املتعلقة باهلجرة           - ١ 
  :                                   وتشمل اختصاصاهتا، يف مجلة أمور، ما يلي  .                            الدولية للعمال وأفراد أسرهم

                                     ع وتنفيذ السياسات املتعلقة هبذه اهلجرة؛  وض  ) أ ( 

                                                                         تـبادل املعلومـات والتشـاور والتعاون مع السلطات املختصة يف الدول              ) ب ( 
                               األطراف األخرى املعنية هبذه اهلجرة؛

                             ً                                        توفـري املعلومات املناسبة، وخصوصاً ألرباب العمل والعمال ومنظماهتم،           ) ج ( 
                                          اهلجرة واالستخدام، وبشأن االتفاقات املربمة                                                 بشأن السياسات والقوانني واألنظمة املتصلة ب     

                                                      مع دول أخرى بشأن اهلجرة، وبشأن املسائل األخرى ذات الصلة؛
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                                                                           توفـري املعلومات وتقدمي املساعدة املناسبة للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم            ) د ( 
     درة،                                                                                      بشـأن التصاريح واإلجراءات الرمسية والترتيبات الالزمة املتعلقة هبؤالء من حيث املغا           

                                                                        ً              والسفر، والوصول، واإلقامة، واألنشطة املزاولة مقابل أجر، واخلروج والعودة، فضالً عن           
                                                                                   املعلومـات املـتعلقة بظـروف العمل واملعيشة يف دولة العمل وبقوانني وأنظمة اجلمارك،        

  .                                                   والعملة، والضرائب، والقوانني واألنظمة األخرى ذات الصلة

                                اء، توفري ما يكفي من اخلدمات                                          تيسـر الـدول األطراف، حسب االقتض       - ٢ 
                                                                                      القنصلية واخلدمات األخرى الالزمة لتلبية االحتياجات االجتماعية والثقافية واالحتياجات         

  .                                  األخرى للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم

 ٦٦املادة 

                                                   من هذه املادة، يقتصر احلق يف االضطالع بعمليات          ٢    ً                  رهناً بأحكام الفقرة     - ١ 
  :                                مل يف دولة أخرى على اجلهات التالية                      هبدف استخدام العمال للع

                                                                   الدوائر أو اهليئات العامة التابعة للدولة اليت جتري فيها هذه العمليات؛  ) أ ( 

                                                                                الدوائـر أو اهليـئات العامـة التابعة لدولة العمل، على أساس اتفاق بني                ) ب ( 
                 الدولتني املعنيتني؛

  .                                            هيئة منشأة نتيجة التفاق ثنائي أو متعدد األطراف  ) ج ( 

    ً                                                                        رهناً بأي إذن يصدر عن السلطات العامة للدول األطراف املعنية وموافقتها            - ٢ 
                                                                                       وإشرافها حسبما قد جيري حتديده مبوجب التشريع الوطين واملمارسة الوطنية لتلك الدول،            
        ً                                                                                جيـوز أيضاً للوكاالت وأرباب العمل احملتملني أو األشخاص الذين يتصرفون بالنيابة عنهم             

  .     ذكورة                   االضطالع بالعمليات امل
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 ٦٧املادة 

                                                                         تـتعاون الدول األطراف املعنية، حسب االقتضاء، يف اعتماد تدابري تتعلق            - ١ 
                                                                                               بـالعودة املنظمة للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم إىل دولة املنشأ عندما يقررون العودة أو              

  .                                                                       ينتهي إذن إقامتهم أو عملهم، أو عندما يكونون يف دولة العمل يف وضع غري نظامي

                                                                       ما يتعلق بالعمال املهاجرين وأفراد أسرهم الذين هم يف وضع نظامي،               فـي  - ٢ 
                                                                                         تـتعاون الـدول األطراف املعنية، حسب االقتضاء، بشروط تتفق عليها تلك الدول، بغية              
                                                                                         العمـل عـلى إجيـاد أحوال اقتصادية مناسبة الستقرارهم من جديد وعلى تسهيل إعادة               

  .            يف دولة املنشأ              ً         ً        ً      ً     إدماجهم إدماجاً اجتماعياً وثقافياً دائماً 

 ٦٨املادة 

                                                              تتعاون الدول األطراف، مبا يف ذلك دول العبور، هبدف منع ووقف عمليات  - ١ 
  .                                                                                التنقل واالستخدام غري القانونية أو السرية للعمال املهاجرين الذين هم يف وضع غري نظامي

      الدول                                                                                      وتشـمل التدابري الواجب اختاذها لتحقيق هذه الغاية، يف إطار والية كل دولة من               
  :              املعنية، ما يلي

                                                        ً      ً   تدابري مالئمة ملنع نشر املعلومات املضللة املتصلة باهلجرة خروجاً ودخوالً؛  ) أ ( 

                                                                           تدابـري للكشـف عن التنقالت غري القانونية أو السرية للعمال املهاجرين              ) ب ( 
                                          َّ                                             وأفـراد أسـرهم وللقضاء عليها، وفرض جزاءات فعَّالة على األشخاص أو اجلماعات أو              

                                                                       الذين ينظمون أو يديرون مثل هذه التنقالت أو يساعدون يف تنظيمها أو إدارهتا؛         الكيانات 

                    َّ                                                    تدابـري لفـرض جزاءات فعَّالة على األشخاص أو اجلماعات أو الكيانات              ) ج ( 
                                                                                           الذيـن يستخدمون العنف أو التهديد أو التخويف ضد العمال املهاجرين أو أفراد أسرهم              

  .                       الذين هم يف وضع غري نظامي

                                  َّ                            دول العمل مجيع التدابري املالئمة والفعَّالة اليت تكفل يف أراضيها وقف       تتخذ   - ٢ 
                                                                               استخدام العمال املهاجرين الذين هم يف وضع عري نظامي، مبا يف ذلك القيام، عند االقتضاء، 
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                            وال متس هذه التدابري ما للعمال   .                                                بفرض اجلزاءات على الذين يستخدمون مثل هؤالء العمال
  .                             هم من حقوق ناشئة عن استخدامهم                   املهاجرين على رب عمل

 ٦٩املادة 

                                                                      تـتخذ الـدول األطراف، حني يوجد يف أراضيها عمال مهاجرون وأفراد             - ١ 
  .                                                             أسرهم يف وضع غري نظامي، تدابري مالئمة لضمان عدم استمرار هذه احلالة

                                                                        كـلما نظـرت الـدول األطـراف املعنية يف إمكانية تسوية وضع هؤالء               - ٢ 
                                                                     ع الوطين املنطبق ولالتفاقات الثنائية أو املتعددة األطراف، تؤخذ يف                     ً         األشخاص وفقاً للتشري  

                                                                                     االعتبار املالئم ظروف دخوهلم، ومدة إقامتهم يف دولة العمل، واالعتبارات األخرى ذات            
  .                                             الصلة، وال سيما االعتبارات املتصلة حبالتهم األسرية

 ٧٠املادة 

                               دابري اليت تنطبق على رعاياها                                                            تـتخذ الـدول األطراف تدابري ال تقل مواتاة عن الت           
                                                                                       لضمان أن تكون ظروف عمل ومعيشة العمال املهاجرين وأفراد أسرهم الذين هم يف وضع              

  .                                                                           نظامي متفقة مع معايري اللياقة البدنية والسالمة والصحة ومبادئ الكرامة اإلنسانية

 ٧١املادة 

         العمال                                                         تقوم الدول األطراف، حيثما اقتضت الضرورة، بتسهيل إعادة جثث - ١ 
  .                                                  املهاجرين أو أفراد أسرهم الذين يتوفون إىل دولة املنشأ

                                                                     فيما يتعلق مبسائل التعويض املتصلة بوفاة عامل مهاجر أو أحد أفراد أسرته،  - ٢ 
                                                                                     تقـدم الدول األطراف، حسب االقتضاء، املساعدة إىل األشخاص املعنيني بغية تسوية هذه             

                                     ً        ئل على أساس القانون الوطين املنطبق وفقاً                             وتتم تسوية هذه املسا     .                       املسـائل عـلى الفور    
  .                                                                       ألحكام هذه االتفاقية وأية اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف ذات صلة باملوضوع



 

-64- 

            اجلزء السابع

               تطبيق االتفاقية

 ٧٢املادة 

                                                           لغرض استعراض تطبيق هذه االتفاقية، تنشأ جلنة معنية حبماية حقوق   ) أ ( - ١ 
  ؛  ")      اللجنة "                          ويشار إليها فيما يلي باسم  (        أسرهم                           مجيع العمال املهاجرين وأفراد

                                                                              عـند بدء سريان هذه االتفاقية، تتألف اللجنة من عشرة خرباء، وبعد نفاذ               ) ب ( 
                                                                                           االتفاقية بالنسبة للدولة الطرف احلادية واألربعني، من أربعة عشر من اخلرباء ذوي املكانة             

  .                        يدان الذي تشمله االتفاقية                                              األخالقية الرفيعة واحليدة والكفاءة املشهود هبا يف امل

                                                                تنتخـب الدول األطراف أعضاء اللجنة باالقتراع السري من قائمة          ) أ ( - ٢ 
                                                                                     بأمسـاء أشـخاص ترشحهم الدول األطراف، مع إيالء االعتبار الواجب للتوزيع اجلغرايف             

  .                                                                                             العـادل، مبا يف ذلك كل من دول املنشأ ودول العمل، ولتمثيل النظم القانونية الرئيسية              
                                        ً      ً                 ز لكل دولة من الدول األطراف أن ترشح شخصاً واحداً من بني رعاياها؛   وجيو

  .                                   ينتخب األعضاء ويعملون بصفتهم الشخصية  ) ب ( 

                                                                          جيـري أول انـتخاب يف موعد ال يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه                - ٣ 
      أربعة                                         ويقوم األمني العام لألمم املتحدة، قبل         .                                             االتفاقية وجترى االنتخابات التالية كل سنتني     

                                                                                       أشـهر على األقل من موعد إجراء كل انتخاب، بتوجيه رسالة إىل مجيع الدول األطراف               
                                  ويقوم األمني العام بإعداد قائمة       .                                                      يدعوها فيها إىل تقدمي أمساء مرشحيها يف غضون شهرين        

                                                                                      أجبديـة بأمسـاء مجيع األشخاص املرشحني على هذا النحو، مع بيان الدول األطراف اليت               
                                                                         هذه القائمة إىل الدول األطراف قبل موعد إجراء ذلك االنتخاب بشهر                          رشحتهم، ويقدم 

ِ َ                  على األقل، مع ِسَير األشخاص املرشحني              .  
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                                                                       جيري انتخاب أعضاء اللجنة يف اجتماع تعقده الدول األطراف بدعوة من            - ٤ 
                                                  ويف ذلك االجتماع، الذي يكتمل نصابه حبضور ثلثي          .                                    األمـني العام يف مقر األمم املتحدة      

                                                                               األطراف، يكون أعضاء اللجنة املنتخبون هم املرشحون الذين حيصلون على أكرب                   الـدول 
  .                                                                      عدد من األصوات وعلى األغلبية املطلقة من أصوات الدول األطراف احلاضرة واملصوتة

          غري أن مدة   .                                                     يـتوىل أعضـاء اللجـنة مناصبهم ملدة أربعة سنوات          ) أ ( - ٥ 
                                     ب األول تنتهي بانقضاء سنتني؛ وبعد                                                      عضـوية مخسـة مـن األعضاء املنتخبني يف االنتخا         

                                                                                    االنتخاب األول مباشرة خيتار رئيس اجتماع الدول األطراف أمساء هؤالء األعضاء اخلمسة            
         بالقرعة؛

                                              ً                        جيرى انتخاب األعضاء اإلضافيني األربعة يف اللجنة وفقاً ألحكام الفقرات            ) ب ( 
  .                     طرف احلادية واألربعني                                                                 مـن هـذه املادة بعد نفاذ االتفاقية بالنسبة للدولة ال            ٤    و  ٣    و  ٢

                                                                                      وتنـتهي مـدة عضوية عضوين من األعضاء اإلضافيني املنتخبني يف هذه املناسبة بانقضاء              
                                                                سنتني؛ وخيتار رئيس اجتماع الدولة األطراف امسي هذين العضوين بالقرعة؛

  .                                 ُ            حيق إعادة انتخاب أعضاء اللجنة إذ أُعيد ترشيحهم  ) ج ( 

                                     أو استقال أو أعلن أنه، ألي سبب آخر، ال     ُ                         إذا ُتويف عضو من أعضاء اللجنة  - ٦ 
                                                                                         يستطيع أداء واجبات اللجنة، تقوم الدولة الطرف اليت رشحت اخلبري بتعيني خبري آخر من              

  .                        ً               ويكون التعيني اجلديد خاضعاً ملوافقة اللجنة  .                                     رعاياها للفترة املتبقية من مدة عضويته

                      وتسهيالت للجنة كي                                                        يوفر األمني العام لألمم املتحدة ما يلزم من موظفني         - ٧ 
  .                   تؤدي مهامها بفعالية

                                                     ً                  حيصل أعضاء اللجنة على مكافآت من موارد األمم املتحدة وفقاً للشروط            - ٨ 
  .                                   واألحكام اليت قد تقررها اجلمعية العامة
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                                                                        حيق ألعضاء اللجنة التمتع بالتسهيالت واملزايا واحلصانات املقررة للخرباء          - ٩ 
                                              على النحو املنصوص عليه يف األجزاء ذات الصلة من                                     املوفديـن يف بعـثات األمم املتحدة،      

  .                                     اتفاقية امتيازات األمم املتحدة وحصاناهتا

 ٧٣املادة 

                                                            ً                  تتعهد الدول األطراف بأن تقدم إىل األمني العام لألمم املتحدة تقريراً لتنظر            - ١ 
          ة لتنفيذ                                                                                         فـيه اللجـنة عن التدابري التشريعية والقضائية واإلدارية وغريها من التدابري املتخذ            

  :                        أحكام هذه االتفاقية، وذلك

                                                              يف غضون سنة بعد بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة للدولة الطرف املعنية؛  ) أ ( 

  .                                       مث مرة كل مخس سنوات وكلما طلبت اللجنة ذلك  ) ب ( 

        ً                                                                   تـبني أيضـاً التقارير املقدمة مبوجب هذه املادة العوامل والصعوبات، إن             - ٢ 
                                               اقية، وتتضمن معلومات عن خصائص تدفق موجات                                           وجـدت، اليت تؤثر على تنفيذ االتف      

  .                                      اهلجرة اليت تتعرض هلا الدولة الطرف املعنية

  .                                                          تقرر اللجنة أية مبادئ توجيهية أخرى تنطبق على فحوى التقارير - ٣ 

  .                                                         توفر الدول األطراف تقاريرها للجمهور يف بلداهنا على نطاق واسع - ٤ 

 ٧٤املادة 

                                     ً     ة من كل دولة طرف، وحتيل ما تراه مناسباً من                           تدرس اللجنة التقارير املقدم - ١ 
                                               وجيوز هلذه الدولة الطرف أن تقدم إىل اللجنة          .                                             التعلـيقات إىل الدولـة الطـرف املعنـية        

                            وجيوز للجنة، عند نظرها يف هذه   .                                         ً           مالحظات عن أية تعليقات تبديها اللجنة وفقاً هلذه املادة
  .  ية                                               التقارير، أن تطلب من الدول األطراف معلومات تكميل
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                                                                           حيـيل األمني العام لألمم املتحدة إىل املدير العام ملكتب العمل الدويل، يف              - ٢ 
                                               ً                                              موعـد مناسـب قبل افتتاح كل دورة عادية للجنة، نسخاً من التقارير املقدمة من الدول                
                                                                                         األطـراف املعنية واملعلومات ذات الصلة بالنظر يف هذه التقارير، حىت يتمكن املكتب من              

                                                                             ربة اليت قد يقدمها املكتب فيما يتعلق باألمور اليت تتناوهلا هذه االتفاقية                               مساعدة اللجنة باخل  
                                    وتنظر اللجنة يف أثناء مداوالهتا يف أية    .                                                  وتقـع يف جمـال اختصـاص منظمة العمل الدولية         

  .                               تعليقات أو مواد قد يقدمها املكتب

       يل إىل                                                                        كما جيوز لألمني العام لألمم املتحدة، بعد التشاور مع اللجنة، أن حي            - ٣ 
                         ً                                ً                          الوكاالت املتخصصة األخرى فضالً عن املنظمات احلكومية الدولية نسخاً من أجزاء هذه            

  .                                    التقارير اليت قد تدخل يف نطاق اختصاصها

                                                              جيوز للجنة أن تدعو الوكاالت املتخصصة وغريها من أجهزة األمم املتحدة،  - ٤ 
                              نية، إىل تقدمي معلومات خطية        ً                                                       فضالً عن املنظمات احلكومية الدولية وغريها من اهليئات املع        

  .                                                                        عن األمور اليت تتناوهلا هذه االتفاقية وتقع يف نطاق أنشطتها، لتنظر فيها اللجنة

                                                                       تدعـو اللجـنة مكتـب العمل الدويل إىل تعيني ممثلني لالشتراك، بصفة              - ٥ 
  .                           استشارية، يف اجتماعات اللجنة

                 ها من أجهزة األمم                                             للجنة أن تدعو ممثلي الوكاالت املتخصصة األخرى وغري - ٦ 
           ً                                                                           املتحدة، فضالً عن املنظمات احلكومية الدولية، إىل حضور جلساهتا واإلدالء بآرائهم كلما            

  .                                        نظرت يف أمور تقع يف ميدان اختصاص تلك اجلهات

                  ً      ً                                                        تقـدم اللجنة تقريراً سنوياً إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة عن تنفيذ هذه              - ٧ 
                                                    ويستند، على وجه اخلصوص، إىل دراسة التقارير املقدمة                                    االتفاقية يتضمن آراءها وتوصياهتا   

  .                                   من الدول األطراف وما تقدمه من مالحظات

                                                                            حييل األمني العام لألمم املتحدة التقارير السنوية للجنة إىل الدول األطراف            - ٨ 
                                                                                      يف هـذه االتفاقـية، واجمللس االقتصادي واالجتماعي، وجلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم             

  .                                                             ، واملدير العامل ملكتب العمل الدول، وإىل املنظمات األخرى ذات الصلة      املتحدة
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 ٧٥املادة 

  .                           تعتمد اللجنة نظامها الداخلي - ١ 

  .                                  تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها ملدة سنتني - ٢ 

  .                               جتتمع اللجنة مرة كل سنة يف املعتاد - ٣ 

  .                                            تعقد اللجنة اجتماعاهتا عادة يف مقر األمم املتحدة - ٤ 

 ٧٦املادة 

                                                                      ألي دولـة طرف يف هذه االتفاقية أن تعلن يف أي وقت مبوجب هذه املادة            - ١ 
                                                                            ً           أهنا تعترف باختصاص اللجنة يف تلقي ودراسة رسائل تدعي فيها دولة طرف أن دولة طرفاً          

                                    وال جيوز تلقي الرسائل املوجهة مبوجب هذه   .                                        أخرى ال تفي بالتزاماهتا مبوجب هذه االتفاقية
                                       ً                     إذا قدمتها دول طرف تكون قد أصدرت إعالناً تعترف فيه باختصاص                     املادة والنظر فيها إال

                                                            وال تتلقى اللجنة أية رسالة إذا كانت تتعلق بدولة طرف            .                                    اللجنة فيما يتعلق بالدولة نفسها    
  :                                         ً              وتعاجل الرسائل الواردة مبوجب هذه املادة وفقاً لإلجراء التايل  .                 مل تصدر هذا اإلعالن

                       ً                        ه االتفاقية أن دولة طرفاً أخرى ال تفي بالتزاماهتا                      إذا رأت دولة طرف يف هذ  ) أ ( 
  .                                                                    جاز هلا أن توجه نظر تلك الدولة الطرف إىل ذلك برسالة مكتوبة             .                    مبوجب هذه االتفاقية  

                                         وتقدم الدولة اليت تتلقى الرسالة إىل الدولة   .                   ً                        وللدولة الطرف أيضاً أن تعلم اللجنة باملوضوع
             ً                                       لقيها، إيضاحاً أو أي بيان آخر كتابة توضح فيه                                                  اليت أرسلتها، يف غضون ثالثة أشهر من ت       

                                                                                          املسـألة، على أن يتضمن، إىل احلد املمكن وبقدر ما يكون ذا صلة باملوضوع، إشارة إىل                
                                                                                             اإلجراءات وسبل االنتصاف القانونية احمللية اليت اختذت أو ينتظر اختاذها أو املتاحة بالنسبة             

         للمسألة؛
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                                             الدولتني الطرفني املعنيتني يف غضون ستة أشهر                                      إذا مل تسو املسألة مبا يرضي         ) ب ( 
                                                                                             مـن تلقي الدولة املتلقية للرسالة األوىل، كان ألي من الدولتني احلق يف إحالة املسألة إىل                

                                                     اللجنة بواسطة إخطار موجه إىل اللجنة وإىل الدولة األخرى؛

                                                                                ال تتـناول اللجـنة مسألة أحيلت إليها إال بعد أن تتأكد من أن كل سبل                  ) ج ( 
                                                                 ً                          االنتصاف القانونية احمللية املتاحة قد استخدمت واستنفدت من املسألة طبقاً ملبادئ القانون            

                                                            غري أن اللجنة لن تتبع هذه القاعدة إذا رأت أن تطبيق إجراءات     .                      ً    الدويل املعترف هبا عموماً   
                                        االنتصاف القانونية مطول بصورة غري معقولة؛

                                   ذه الفقرة، تتيح اللجنة مساعيها          من ه   )  ج (    ً                             رهـناً بأحكام الفقرة الفرعية        ) د ( 
ّ                                          احلمـيدة للدولتني الطرفني املعنيتني بغية التوصل إىل حل وّدي للمسألة على أساس احترام                                                                

                                  االلتزامات الواردة يف هذه االتفاقية؛

                                                           تعقد اللجنة جلسات مغلقة عن النظر يف الرسائل مبوجب هذه املادة؛    ) ه ( 

                 من هذه الفقرة،     )  ب (    ً                   وفقاً للفقرة الفرعية                                        للجنة، يف أية مسألة حمالة إليها         ) و ( 
               ، تزويدها بأية  ) ب (                                                                 أن تطلب إىل الدولتني الطرفني املعنيتني، املشار إليهما يف الفقرة الفرعية 

                   معلومات ذات الصلة؛

   من   )  ب (                                                                     يكـون للدولتني الطرفني املعنيتني املشار إليهما يف الفقرة الفرعية             ) ز ( 
                                                      ً  ثلتني عندما تنظر اللجنة يف املسألة وأن تقدما بيانات شفوياً                             هذه الفقرة، احلق يف أن تكونا مم

          أو كتابة؛ / و

                                ً                                        تقـدم اللجنة، يف غضون اثين عشر شهراً من تاريخ تلقي اإلخطار مبوجب               ) ح ( 
  :                    ً                 من هذه الفقرة تقريراً على النحو التايل  )  ب (               الفقرة الفرعية 

           من هذه    ) د (                        ً                                   يف حالـة التوصـل إىل حل وفقاً ألحكام الفقرة الفرعية             ̀  ١̀ 
                                                                         الفقرة، تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع واحلل الذي مت           

             التوصل إليه؛
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       ، تقدم  ) د (                            ً                           يف حالـة عدم التوصل إىل حل وفقاً ألحكام الفقرة الفرعية     ̀  ٢̀ 
                                                                  اللجنة يف تقريرها الوقائع ذات الصلة بشأن القضية القائمة بني الدولتني 

                                      ر البيانات الكتابية وحمضر البيانات      ُ              وُترفق بالتقري   .                    الطـرفني املعنيـتني   
           ً      وللجنة أيضاً أن     .                                                       الشـفوية اليت تقدمت هبا الدولتان الطرفان املعنيتان       

                                                                          ترسـل إىل الدولتني الطرفني املعنيتني فقط أية آراء قد تراها ذات صلة             
                        بالقضية القائمة بينهما؛

  .             ُ                                       ويف كل مسألة، ُيرسل التقرير إىل الدولتني الطرفني املعنيتني

                                                                           يبدأ نفاذ أحكام هذه املادة عندما تصدر عشر من الدول األطراف يف هذا              - ٢ 
                                   وتودع الدول األطراف هذه اإلعالنات       .                  من هذه املادة    ١              ً                   االتفاقـية إعالناً مبوجب الفقرة      

     وجيوز   .                                          ً                            لدى األمني العام لألمم املتحدة الذي يرسل نسخاً منها إىل الدول األطراف األخرى
                            وال خيل هذا السحب بالنظر يف      .                            شعار يرسل إىل األمني العام                              سحب اإلعالن يف أي وقت بإ     

                                                                                            أية مسألة تكون موضوع رسالة أحيلت بالفعل مبوجب هذه املادة؛ وال يتم تلقي أية رسالة               
                                                                                       أخـرى مـن أيـة دولة طرف مبوجب هذه املادة بعد تلقي األمني العام لإلشعار بسحب                 

  .        ً      ً  رت إعالناً جديداً                                          اإلعالن، ما مل تكن الدولة الطرف املعنية قد أصد

 ٧٧املادة 

                                                                         جيـوز ألية دولة طرف يف هذه االتفاقية أن تعلن يف أي وقت مبوجب هذه                - ١ 
                                                                                                املادة أهنا تعترف باختصاص اللجنة يف تلقي ودراسة الرسائل الواردة من أفراد أو نيابة عن               

ّ                                                أفراد خيضعون لواليتها ويّدعون أن حقوقهم الفردية املقررة مبوجب أحكام هذه اال           تفاقية قد                       
                                               وال تتلقى اللجنة أية رسالة إذا كانت تتصل          .                 ِ َ                           تعرضت النتهاك من ِقَبل تلك الدولة الطرف      

  .                          بدولة طرف مل تصدر هذا اإلعالن

                                                                ً              تعترب اللجنة أية رسالة تقدم مبوجب هذه املادة غري مقبولة إذا كانت غفالً              - ٢ 
                                  هذه الرسائل أو أهنا ال تتفق                                    ِّ                                  من التوقيع أو إذا رأت أهنا تشكِّل إساءة الستعمال حق تقدمي          

  .                     مع أحكام هذه االتفاقية
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                                                                               ال تنظر اللجنة يف أية رسائل يتقدم هبا فرد مبوجب هذه املادة ما مل تتحقق                - ٣ 
  :  من

                  ُ                                            أن املسألة نفسها مل ُتبحث وال جيري حيثها مبوجب إجراء آخر من إجراءات   ) أ ( 
                            التحقيق أو التسوية الدولية؛

                                                    د مجيع سبل االنتصاف احمللية املتاحة؛ وال تسري هذه                                وأن الفـرد قد استنف      ) ب ( 
                                                                    ً                     القاعدة يف األحوال اليت يكون فيها تطبيق سبل االنتصاف، يف نظر اللجنة، مطوالً بطريقة              

  .                                                   َّ   غري معقولة، أو من غري احملتمل أن ينصف هذا الفرد بشكل فعَّال

          ر الدولة                                      من هذه املادة، توجه اللجنة نظ       ٢    ً                             رهـناً مبـراعاة أحكام الفقرة        - ٤ 
ّ                 وُيّدعى أهنا تنتهك  ١                                            ً                     الطرف يف هذه االتفاقية اليت تكون قد أصدرت إعالناً مبوجب الفقرة          ُ  
                       وتقدم الدولة املتلقية     .    ً                                                                     أياً من أحكام االتفاقية إىل أية رسائل مقدمة إليها مبوجب هذه املادة           

    تلك                                                                                      إىل اللجـنة يف غضون ستة أشهر تفسريات أو بيانات كتابية توضح األمر وما تكون                
  .                                         الدولة قد اختذته من إجراءات لعالجه، إن وجدت

                                                                            تـنظر اللجـنة يف الرسـائل اليت تتلقاها مبوجب هذه املادة يف ضوء مجيع                - ٥ 
  .                                                                  املعلومات املتاحة هلا من الفرد أو من ينوب عنه ومن الدولة الطرف املعنية

       جب هذه                                                             تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند دراسة الرسائل املقدمة إليها مبو - ٦ 
  .     املادة

  .                                                  حتيل اللجنة آراءها إىل الدولة الطرف املعنية وإىل الفرد - ٧ 

                                                                        تصـبح أحكام هذه املادة نافذة إذا أصدرت عشر من الدول األطراف يف              - ٨ 
                          وتودع الدول األطراف هذه      .                  من هذه املادة    ١                                         هـذه االتفاقـية إعالنات مبوجب الفقرة        

                ً                             ة الذي يرسل نسخاً منها إىل الدول األطراف                                                  اإلعالنـات لـدى األمني العام لألمم املتحد       
            وال خيل هذا     .                                                            وجيوز سحب اإلعالن يف أي وقت بإشعار يرسل إىل األمني العام            .        األخـرى 

                                           ُ                                             السحب بالنظر يف أية مسألة تكون موضوع رسالة أُحيلت بالفعل مبوجب هذه املادة؛ وال              
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                     ذه املادة بعد تلقي                                                                             يـتم تلقـي أية رسالة أخرى من أي فرد أو ممن ينوب عنه، مبوجب ه               
  .                                                                  ً      ً  األمني العام لإلشعار بسحب اإلعالن، ما مل تكن الدولة الطرف قد أصدرت إعالناً جديداً

 ٧٨املادة 

                                                       من هذه االتفاقية دون مساس بأية إجراءات لتسوية           ٧٦                          تطـبق أحكـام املـادة        
       لوثائق                                                                       املنازعات أو حسم الشكاوى يف اجملال الذي تشمله هذه االتفاقية منصوص عليها يف ا

                                                                                       التأسيسـية لألمم املتحدة والوكاالت املتخصصة أو يف االتفاقيات اليت تعتمدها، وال حتول             
                                                                   ً           تلك األحكام دون جلوء الدول األطراف إىل أية إجراءات لتسوية املنازعات وفقاً لالتفاقات 

  .                          الدولية النافذة فيما بينها

            اجلزء الثامن

           أحكام عامة

 ٧٩املادة 

                                              ة ما ميس حق كل دولة طرف يف أن حتدد املعايري املنظمة                          لـيس يف هـذه االتفاقـي      
                                                                                        لدخـول العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، وفيما يتعلق باملسائل األخرى املتصلة بوضعهم            
                                                                                         القانوين ومعاملتهم معاملة العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، ختضع الدول األطراف للقيود           

  .                     املبينة يف هذه االتفاقية

 ٨٠املادة 

                                                                             يف هذه االتفاقية ما يفسر على أنه خيل بأحكام ميثاق األمم املتحدة وأحكام                   لـيس    
                                                                                 دساتري الوكاالت املتخصصة اليت حتدد مسؤوليات خمتلف هيئات األمم املتحدة والوكاالت           

  .                                                              املتخصصة كل على حدة فيما يتعلق باملسائل اليت تتناوهلا هذه االتفاقية
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 ٨١املادة 

                                            ا ميس منح حقوق أو حريات أكثر مالئمة للعمال                              لـيس يف هذه االتفاقية م      - ١ 
  :                          املهاجرين وأفراد أسرهم مبوجب

                                               القانون أو املمارسة املتبعة يف إحدى الدول األطراف؛  ) أ ( 

                                                                     أو أي معاهدة ثنائية أو متعددة األطراف تكون نافذة بالنسبة للدولة الطرف   ) ب ( 
  .      املعنية

       ً                           طي ضمناً أي دولة أو جمموعة أو                                                    ليس يف هذه االتفاقية ما يفسر على أنه يع         - ٢ 
                                                                                       شـخص أي حق يف االشتراك يف أي نشاط أو القيام بأي عمل من شأنه اإلخالل بأي من                  

  .                                     احلقوق أو احلريات املبينة يف هذه االتفاقية

 ٨٢املادة 

                                                                                 ال جيوز التنازل عن حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم املنصوص عليها يف هذه             
                                                            مارسة أي شكل من أشكال الضغط على العمال املهاجرين وأفراد                 وال يسمح مب    .           االتفاقـية 

                      وال ميكن، مبقتضى عقد،      .                                                               أسـرهم بغـية ختليهم أو تنازهلم عن أي من احلقوق املذكورة           
                                       وتتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة       .                                                 االنتقاص من احلقوق املعترف هبا يف هذه االتفاقية       

  .                        لكفالة احترام هذه املبادئ

 ٨٣املادة 

  :                                                           تتعهد كل دولة من الدول األطراف يف هذه االتفاقية بالقيام مبا يلي 

                       َّ            ُ                                   تـأمني وسائل االنتصاف الفعَّال ألي أشخاص ُتنتهك حقوقهم أو حرياهتم            ) أ ( 
                                                                           املعترف هبا يف هذه االتفاقية، حىت لو ارتكب االنتهاك أشخاص يتصرفون بصفتهم الرمسية؛
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                                        إلدارية أو التشريعية املختصة، أو أية                                              تـأمني قـيام السلطات القضائية أو ا         ) ب ( 
                                                                                         سـلطة خمتصـة أخرى يقررها نظام الدولة القانوين، بإعادة النظر يف دعاوى أي أشخاص               

                                       وإجياد إمكانيات لالنتصاف عن طريق القضاء؛  .                                 يلتمسون وسيلة لالنتصاف والبت فيها

  .                                                   ضمان قيام السلطات املختصة بإعمال سبل االنتصاف مىت منحت  ) ج ( 

 ٨٤ املادة

                                                                                      تتعهد كل دولة طرف باعتماد ما يلزم من التدابري التشريعية وغريها لتنفيذ أحكام              
  .            هذه االتفاقية

            اجلزء التاسع

             أحكام ختامية

 ٨٥املادة 

   .                                 ً              يعني األمني العام لألمم املتحدة وديعاً هلذه االتفاقية 

 ٨٦املادة 

  .            اضعة للتصديق     وهي خ  .                                             يفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية جلميع الدول - ١ 

  .                                       يفتح باب االنضمام إىل هذه اتفاقية ألي دولة - ٢ 

   .                                                         تودع وثائق التصديق أو االنضمام لدى األمني العام لألمم املتحدة - ٣ 

 ٨٧املادة 

                                                                                يـبدأ نفاذ هذه االتفاقية يف اليوم األول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة               - ١ 
  .                           من وثائق التصديق أو االنضمام                                          ثالثة أشهر على تاريخ إيداع الوثيقة العشرين 
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                                                                                يبدأ نفاذ هذه االتفاقية بالنسبة إىل كل دولة تصدق على االتفاقية أو تنضم              - ٢ 
                                                                                                إلـيها بعد بدء نفاذها، يف اليوم األول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثالثة أشهر على                 

  .                                                 تاريخ إيداع تلك الدولة لوثيقة تصديقها أو انضمامها

 ٨٨املادة 

            ِّ                                                        ألي دولة مصدِّقة على هذه االتفاقية أو منضمة إليها أن تستثين أي جزء من      ال جيوز 
                              ، أي فئة معينة من العمال       ٣                                                                االتفاقـية مـن التطبـيق، أو تسـتثين، دون اإلخالل باملادة             

  .                    املهاجرين، من تطبيقها

 ٨٩املادة 

                                                                         ألية دولة طرف أن تنسحب من هذه االتفاقية، بعد فترة ال تقل عن مخس               - ١ 
                                                                                 مـن بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة إىل الدولة املعنية، بواسطة إشعار كتايب يوجه إىل             سـنوات 

  .                      األمني العام لألمم املتحدة

                      ً                                             يصبح هذا االنسحاب نافذاً يف اليوم األول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة  - ٢ 
  .            ً                                              اثين عشر شهراً على تاريخ تلقي األمني العام لألمم املتحدة لإلشعار

                                                                   دي هذا االنسحاب إىل إعفاء الدولة الطرف من االلتزامات الواقعة                  لـن يؤ   - ٣ 
                                                                                 عليها مبوجب هذه االتفاقية فيما يتعلق بأي فعل أو امتناع عن فعل حيدث قبل التاريخ الذي 

                                                          ولن خيل االنسحاب بأي شكل باستمرار النظر يف أي مسألة            .                       ً    يصبح فيه االنسحاب نافذاً   
  .                                        ً  قبل التاريخ الذي يصبح فيه االنسحاب نافذاً                                تكون اللجنة ماضية يف نظرها بالفعل

                                                           ً          بعد التاريخ الذي يصبح فيه انسحاب دولة طرف من االتفاقية نافذاً، ال تبدأ  - ٤ 
   .                                                 اللجنة النظر يف أية مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة
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 ٩٠املادة 

                                                                 بعـد مخـس سنوات من بدء نفاذ هذه االتفاقية، جيوز ألية دولة طرف أن      - ١ 
           ً                                                                      أي وقت طلباً لتنقيح هذه االتفاقية بواسطة إشعار كتايب يوجه إىل األمني العام                        تقـدم يف    

                                                                 ويقوم األمني العام إثر ذلك بإبالغ أية تعديالت مقترحة إىل الدول األطراف   ،            لألمم املتحدة
ِ                                                                    طالباً إليها إِشعاره مبا إذا كانت حتبذ عقد مؤمتر للدول األطراف بغرض النظر يف املقترحات          ً     

                                                                ويف حالة ما إذا حبذ ثلث الدول األطراف على األقل، يف غضون              .                عليها أم ال           والتصويب
                                                                                               أربعة أشهر من تاريخ ذلك التبليغ، عقد هذا املؤمتر، يدعو األمني العام املؤمتر إىل االنعقاد               

                                                        ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية الدول األطراف احلاضرة          .                              حتـت رعايـة األمـم املتحدة      
  .                      العامة للموافقة عليه                 واملصوتة إىل اجلمعية

                                                                              يبدأ نفاذ التعديالت مىت وافقت عليها اجلمعية العامة لألمم املتحدة وقبلتها            - ٢ 
  .                             ً                             أغلبية ثلثي الدول األطراف وفقاً لإلجراءات الدستورية لكل منها

                                                                        مىت بدأ نفاذ التعديالت تصبح ملزمة الدول األطراف اليت قبلتها، بينما تظل       - ٣ 
  .                                                         ى ملزمة بأحكام هذه االتفاقية وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته                 الدول األطراف األخر

 ٩١املادة 

                                                                 يتلقى األمني العام لألمم املتحدة نص التحفظات اليت تبديها الدول األطراف  - ١ 
  .                                                      لدى التوقيع أو التصديق أو االنضمام ويعممه على مجيع الدول

  .  ية            ُّ                                ال يقبل أي حتفُّظ يتناىف مع هدف ومقصد هذه االتفاق - ٢ 

                                                                      ميكـن يف أي وقت سحب التحفظات، وذلك بتوجيه إشعار هبذا املعىن إىل              - ٣ 
                        ً  ويسري هذا اإلشعار اعتباراً   .                                                      األمني العام لألمم املتحدة الذي يبلغه يف حينه إىل مجيع الدول

  .              من تاريخ تلقيه
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 ٩٢املادة 

                                                                        خيضـع للتحكـيم أي نزاع بني دولتني أو أكثر من الدول األطراف حول               - ١ 
                                                     ً                                 هذه االتفاقية أو تطبيقها ال يسوى عن طريق املفاوضات، بناًء على طلب واحد من                   تفسري

                                                                      فإذا مل يتمكن األطراف، خالل ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من              .               هـذه الـدول   
                                                                                        االتفـاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز ألي من تلك األطراف إحالة النـزاع إىل حمكمة               

  .                     للنظام األساسي للمحكمة                            ً  العدل الدولية بطلب يقدم وفقاً 

                                                                             لكل دولة طرف أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق على هذه االتفاقية أو              - ٢ 
                وال تكون الدول     .                  من هذه املادة    ١                                                          االنضـمام إلـيها، أهنا ال تعترب نفسها ملزمة بالفقرة           

  .                                                             ً               األطراف األخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرفة أصدرت إعالناً من هذا القبيل

                       من هذه املادة أن تسحب  ٢                       ً     ً             ألي دولـة طرف أصدرت إعالناً وفقاً للفقرة    - ٣ 
  .                                                         هذا اإلعالن يف أي وقت بإشعار توجهه إىل األمني العام لألمم املتحدة

 ٩٣املادة 

                                                                          تودع هذه االتفاقية، اليت تتساوى نصوصها اإلسبانية واإلنكليزية والروسية          - ١ 
  .                             ة، لدى األمني العام لألمم املتحدة                                  والصينية والعربية والفرنسية يف احلجي

                               ً                                           حيـيل األمني العام لألمم املتحدة نسخاً مصدقة من هذه االتفاقية إىل مجيع              - ٢ 
  .     الدول

       ً                                                                        وإثـباتاً لذلك، قام املفوضون املوقعون أدناه، املخولون حسب األصول من جانب             
  .                                  حكوماهتم، بالتوقيع على هذه االتفاقية
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            املرفق الثاين
                                                                      ت على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد                           الـدول اليت وقع   

  )    ٢٠٠٥      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٥ (                                    أسرهم، أو صدقت عليها أو انضمت إليها 

       الدولة              تاريخ التوقيع  ) أ (                        تاريخ التصديق أو االنضمام

         أذربيجان   ) أ (    ١٩٩٩      يناير  /             كانون الثاين  ١١
        األرجنتني     ٢٠٠٤      أغسطس  /    آب  ١٠ 
        إكوادور   ) أ (    ٢٠٠٢      فرباير  /  اط    شب ٥
          إندونيسيا     ٢٠٠٤      سبتمرب  /       أيلول  ٢٢ 
         أوروغواي   ) أ (    ٢٠٠١      فرباير  /      شباط  ١٥
       أوغندا   ) أ (    ١٩٩٥      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٤
         باراغواي     ٢٠٠٠      سبتمرب  /       أيلول  ١٣ 
     بليز   ) أ (    ٢٠٠١      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٤
        بنغالديش     ١٩٩٨       أكتوبر  /            تشرين األول ٧ 
    بنن     ٢٠٠٥  رب     سبتم /       أيلول  ١٥ 
             بوركينا فاسو     ٢٠٠١      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٦     ٢٠٠٣      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٦
               البوسنة واهلرسك  ) أ (    ١٩٩٦      ديسمرب  /            كانون األول  ١٣
        بوليفيا   ) أ (    ٢٠٠٠       أكتوبر  /            تشرين األول  ١٦
    بريو     ٢٠٠٤      سبتمرب  /       أيلول  ٢٢     ٢٠٠٥      سبتمرب  /       أيلول  ١٤
      تركيا     ١٩٩٩      يناير  /             كانون الثاين  ١٣     ٢٠٠٤      سبتمرب  /       أيلول  ٢٧
     توغو     ٢٠٠١      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٥ 
       ليشيت-      تيمور    ) أ (    ٢٠٠٤      يناير  /             كانون الثاين  ٣٠
       اجلزائر   ) أ (    ٢٠٠٥      أبريل  /       نيسان  ٢١
          جزر القمر     ٢٠٠٠      سبتمرب  /       أيلول  ٢٢ 
                         اجلماهريية العربية الليبية   ) أ (    ٢٠٠٤      يونيه  /        حزيران  ١٨
           بية السورية             اجلمهورية العر   ) أ (    ٢٠٠٥      يونيه  /        حزيران ٢
            الرأس األخضر   ) أ (    ١٩٩٧      سبتمرب  /       أيلول  ١٦
                  سان تومي وبرينسييب     ٢٠٠٠      سبتمرب  /       أيلول ٦ 
         سري النكا   ) أ (    ١٩٩٦     مارس  /      آذار  ١١
          السلفادور     ٢٠٠٢      سبتمرب  /       أيلول  ١٣     ٢٠٠٣     مارس  /      آذار  ١٤
        السنغال   ) أ (    ١٩٩٩      يونيه  /        حزيران ٩
        سرياليون     ٢٠٠٠      سبتمرب  /       أيلول  ١٥ 
      سيشيل  ) أ (    ١٩٩٤      ديسمرب  /            كانون األول  ١٥
     شيلي     ١٩٩٣      سبتمرب  /       أيلول  ٢٤     ٢٠٠٥     مارس  /      آذار  ٢١
                  صربيا واجلبل األسود     ٢٠٠٤      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١١ 
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       الدولة              تاريخ التوقيع  ) أ (                        تاريخ التصديق أو االنضمام

          طاجيكستان     ٢٠٠٠      سبتمرب  /       أيلول ٧     ٢٠٠٢      يناير  /             كانون الثاين ٨
      غابون    ٢٠٠٤      ديسمرب  /            كانون األول  ١٥ 
     غانا     ٢٠٠٠      سبتمرب  /       أيلول ٧     ٢٠٠٠      سبتمرب  /       أيلول ٧
         غواتيماال     ٢٠٠٠      سبتمرب  /       أيلول ٧     ٢٠٠٣     مارس  /      آذار  ١٤
      غينيا   ) أ (    ٢٠٠٠      سبتمرب  /       أيلول ٧
        بيساو-      غينيا      ٢٠٠٠      سبتمرب  /       أيلول  ١٢ 
      غيانا     ٢٠٠٥      سبتمرب  /       أيلول  ١٥ 
        هندوراس   ) أ (    ٢٠٠٥      أغسطس  /    آب ٩
       الفلبني     ١٩٩٣      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٥     ١٩٩٥      يوليه  /     متوز ٥
         ريغيزستان ق   ) أ (    ٢٠٠٣      سبتمرب  /       أيلول  ٢٩
        كمبوديا     ٢٠٠٤      سبتمرب  /       أيلول  ٢٧ 
         كولومبيا   ) أ (    ١٩٩٥     مايو  /      أيار  ٢٤
       ليبرييا     ٢٠٠٤      سبتمرب  /       أيلول  ٢٢ 
       ليسوتو     ٢٠٠٤      سبتمرب  /       أيلول  ٢٤     ٢٠٠٥      سبتمرب  /       أيلول  ١٦
    مايل   ) أ (    ٢٠٠٣      يونيه  /        حزيران ٥
    مصر   ) أ (    ١٩٩٣      فرباير  /      شباط  ١٩
   رب   املغ     ١٩٩١      أغسطس  /    آب  ١٥     ١٩٩٣      يونيه  /        حزيران  ٢١
       املكسيك     ١٩٩١     مايو  /      أيار  ٢٢     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ٨
          نيكاراغوا   ) أ (    ٢٠٠٥       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٦
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 *:سلسلة صحائف وقائع حقوق اإلنسان
                           الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان  ) ١        التنقيح    ( ٢    رقم 
                                                    اخلدمات االستشارية والتعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان  ) ١        التنقيح    ( ٣    رقم 
                      أساليب مكافحة التعذيب  ) ١      تنقيح   ال   ( ٤    رقم 
                                 حاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي  ) ٢        التنقيح    ( ٦    رقم 
                     إجراءات تقدمي الشكاوى  ) ١        التنقيح    ( ٧    رقم 
                   حقوق الشعوب األصلية  ) ١        التنقيح    ( ٩    رقم 
           حقوق الطفل  ) ١        التنقيح    (  ١٠    رقم 
                 تعسفي أو اإلعدام                                                        حـاالت اإلعـدام خـارج نطاق القضاء أو اإلعدام ال            ) ١        التنقيح    (  ١١    رقم 

               بإجراءات موجزة 
                               جلنة القضاء على التمييز العنصري   ١٢    رقم 
                                  القانون اإلنساين الدويل وحقوق اإلنسان   ١٣    رقم 
                   أشكال الرق املعاصرة   ١٤    رقم 
                          اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان  :                       احلقوق املدنية والسياسية   ١٥    رقم 
                        ية واالجتماعية والثقافية                            اللجنة املعنية باحلقوق االقتصاد  ) ١        التنقيح    (  ١٦    رقم 
                   جلنة مناهضة التعذيب   ١٧    رقم 
             حقوق األقليات  ) ١        التنقيح    (  ١٨    رقم 
                                         املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان   ١٩    رقم 
                     حقوق اإلنسان والالجئون   ٢٠    رقم 
                        حق اإلنسان يف السكن املالئم   ٢١    رقم 
                 االتفاقية واللجنة  :                 التمييز ضد املرأة   ٢٢    رقم 
                                                   ارسات التقليدية الضارة اليت تؤثر يف صحة املرأة والطفل   املم   ٢٣    رقم 
                         واللجنة املعنية باالتفاقية                                                 االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين،   ) ١        التنقيح    (  ٢٤    رقم 
                               حاالت اإلخالء القسري وحقوق اإلنسان   ٢٥    رقم 
                                    الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي   ٢٦    رقم 
      ً                                            سؤاالً يتكرر طرحها بشأن املقررين اخلاصني لألمم املتحدة        سبعة عشر   ٢٧    رقم 
                                              تأثري أنشطة املرتزقة على حق الشعوب يف تقرير املصري   ٢٨    رقم 
                              محاية حق الدفاع عن حقوق اإلنسان  :                        املدافعون عن حقوق اإلنسان   ٢٩    رقم 
                          مقدمة للمعاهدات األساسية     :                                               نظـام معاهدات حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة          ٣٠    رقم 

                                    املتعلقة حبقوق اإلنسان وهيئات املعاهدات
           ــــــــــ

  .            مل تعد تصدر ٨   و ٥   و ١                  صحائف الوقائع رقم   * 
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                                                                             هذه السلسلة من صحف الوقائع يف حقوق اإلنسان تصدرها مفوضية األمم املتحدة            
                               وتتناول السلسلة جمموعة خمتارة من   .                                            السامية حلقوق اإلنسان مبكتب األمم املتحدة يف جنيف

  .                                            حقوق اإلنسان اليت حتظى بدراسة نشطة أو أمهية خاصة      مسائل 

                                                                          واهلدف من صحف الوقائع يف حقوق اإلنسان هو مساعد مجهور أوسع على حسن              
                                                                                        إدراك حقـوق اإلنسـان األساسـية والتعريف مبا تفعله األمم املتحدة من أجل تعزيزها               

                 وصحف الوقائع هذه   .  ق                                                           ومحايتها، وباآللية الدولية املتاحة للمساعدة على إعمال تلك احلقو
                                           ويرحب بإصدارها منقولة إىل لغات أخرى غري لغات   .                                 جمانـية وتـوزع يف كل أحناء العامل   

                                                                                        األمم املتحدة الرمسية بشرط عدم تغيري احملتويات، وقيام جهة اإلصدار بإخطار مركز األمم             
  .                                                  ً    املتحدة حلقوق اإلنسان بذلك وعزو املادة إليه بوصفه صدراً هلا

  :      رات إىل            توجه االستفسا
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