
  االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
 

  بدء �فاذ اتفاقية األمم املتحدة حلماية حقوق العمال املهاجرين
. ، بدأ �فاذ االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم٢٠٠٣يوليه / متوز١يف   

عايري الدولية امللزِمة لتناول معاملة املهاجرين احلائزين للوثائق الالزمة واملهاجرين غري وتنص االتفاقية على جمموعة من امل
احلائزين هلا على السواء ورعايتهم وحقوق اإل�سان اخلاصة هبم، فضالً عن التزامات ومسؤوليات الدول املرسِلة 

  .والدول املستقبِلة
أذربيجان، إكوادور، : دّقت على االتفاقية أو ا�ضمت إليها التالية قد ص٢١ وحتى هذا التاريخ، فإن الدول ال  

أوروغواي، أوغندا، بليز، البوسنة واهلرسك، بوليفيا، الرأس األخضر، سري ال�كا، السلفادور، السنغال، سيشيل، 
  .طاجيكستان، غا�ا، غواتيماال، غينيا، الفلبني، كولومبيا، مصر، املغرب، املكسيك

  :من هم: املهاجرون
 مليون شخص، من بينهم عمال مهاجرون والجئون وملتمسو جلوء ومهاجرون دائمون وغريهم، ١٧٥أكثر من يوجد   

" العامل املهاجر"وقد عُرِّف مصطلح . وكثري من هؤالء عمال مهاجرون. يعيشون ويعملون يف بلد غري بلد مولدهم أو جنسيتهم
  ى أ�ه من اتفاقية العمال املهاجرين عل٢ من املادة ١يف الفقرة 

  "الشخص الذي سيزاول أو يزاول أو ما برح يزاول �شاطاً مقابل أجر يف دولة ليس من رعاياها"
ومعظم . ch.unhchr.www://http: للحصول على مزيد من املعلومات، يرجى الرجوع إىل املوقع  

ولكن الفقر وعدم القدرة على الكسب أو . بلدهم األصلي بسهولةاألشخاص الذين يهاجرون ال يتخذون قرار مغادرة 
الرئيسية ال�تقال الباحثني عن عمل من اإل�تاج مبا يكفي لكي يعيل الشخص �فسه أو يعيل أسرة من األسر مها من األسباب 

وب، أو الصراعات فاحلر. ولكن توجد أسباب أخرى تفسّر ملاذا يذهب الناس إىل اخلارج حبثاً عن عمل. دولة إىل أخرى
األهلية، أو عدم األمن أو االضطهاد النامجني عن التمييز بسبب العرق أو األصل اإلثين أو اللون أو الدين أو اللغة أو اآلراء 

  .السياسية هي مجيعاً عوامل تسهم يف تدفق العمال املهاجرين



ئة معينة من العمال املهاجرين وأسرهم، وتفتح االتفاقية آفاقاً جديدة يف تعريف هذه احلقوق اليت تنطبق على ف  
العمال احلدوديون والعمال املومسيون واملالّحون والعاملون على منشآت حبرية والعاملون املتجولون والعاملون : من بينهم

  .املستخدمون يف مشروع حمدد والعاملون حلساهبم اخلاص
  كيف جتري محاية العمال املهاجرين وأسرهم يف إطار االتفاقية؟

  :تسعى االتفاقية إىل أداء دور يف منع وإزالة استغالل مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم طوال عملية اهلجرة بأكملها  
  االستعداد للهجرة

من الناحية املثالية، ينبغي أن يكون يف وسع العمال املهاجرين، عند استعدادهم للهجرة، اكتساب فهم أساسي للغة   
 من االتفاقية حق العمال ٣٧وتقرر املادة . إليها وثقافتها وهياكلها القا�و�ية واالجتماعية والسياسيةالدولة اليت سيذهبون 

املهاجرين وأفراد أسرهم احلائزين للوثائق الالزمة يف أن جيري إبالغهم قبل خروجهم من دولة املنشأ أو، على األكثر، وقت دخوهلم 
 دخوهلم فضالً عن املتطلبات اليت جيب عليهم استيفاؤها يف دولة العمل والسلطة إىل دولة العمل جبميع الشروط املنطبقة على

  .اليت جيب عليهم االتصال هبا إلدخال أي تعديل على تلك الشروط
  مشاكل التكيُّف

وكثرياً ما يكو�ون هدفا لالرتياب أو . يتعرّض العمال املهاجرون بصورة خاصة للعنصرية وكره األجا�ب والتمييز  
فربط اهلجرة واملهاجرين ربطاً متعمَّداً باإلجرام هو اتّجاه خطري بوجه خاص . ء يف اجملتمعات اليت يعيشون ويعملون فيهاالعدا

وجيري جتريم املهاجرين . يشجِّع ضمناً على العداء والعنف املدفوعني بدافع كره األجا�ب ويؤدي إىل التغاضي عنهما
غري "اوية عن طريق توصيف املهاجرين الذين ليسوا يف وضع �ظامي بأهنم أ�فسهم، وهو ما حيدث بأكثر األشكال مأس

  .، مما يضعهم ضمناً خارج �طاق القا�ون وخارج �طاق احلماية اليت تتيحها سيادة القا�ون"قا�و�يني
صري وقد قامت أيضاً بتناول مشاكل التكيف الدول املشرتكة يف املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العن  

وقد شُجِّعت الدول، يف اإلعالن وبر�امج ). ٢٠٠١ديربان، جنوب أفريقيا، (وكره األجا�ب وما يتصل بذلك من تعصُّب 
العمل اللذين اعتمدمها املؤمتر، على مباشرة محالت إعالمية لضمان أن يتلقى اجلمهور معلومات دقيقة بشأن قضايا املهاجرين 

  .ابي للمهاجرين يف اجملتمع املضيفواهلجرة، مبا يف ذلك اإلسهام اإلجي
ومن املعروف أيضاً أن عماالً مهاجرين قد استُبعِدوا من �طاق األ�ظمة اليت تغطي شروط العمل وأهنم قد حُرِموا من   

اة عن  من االتفاقية على أن يتمتع العمال املهاجرون مبعاملة ال تقل مراع٢٥وتنص املادة . احلق يف االشرتاك يف األ�شطة النقابية



ويكفل عدد . املعاملة اليت تنطبق على رعايا دولة العمل من حيث األجر ومن حيث أوضاع العمل األخرى وشروط االستخدام
من األحكام احملددة الواردة يف االتفاقية للمهاجرين الذين هم يف وضع �ظامي أو احلائزين على الوثائق الالزمة احلق يف حرية التنقل 

  . والنقابات ويف االشرتاك يف الشؤون العامةويف تشكيل اجلمعيات
 من االتفاقية من الدول األطراف أن تضمن احرتام اهلوية الثقافية للعمال املهاجرين وأفراد ٣١وتطلب املادة   

  .أسرهم وال متنعهم من االحتفاظ بوشائجهم الثقافية مع دولة منشئهم
  املعوقات االجتماعية والثقافية

فهم يواجهون مشاكل خطرية فيما يتعلق بالسكن وعلى . وضاع املعيشية للعمال املهاجرين غري مرضيةكثرياً ما تكون األ  
الرغم من إسهامهم يف خمططات الضمان االجتماعي فإهنم وأفراد أسرهم ال يتمتعون دائماً بنفس املزايا وإمكا�يات االستفادة من 

 من االتفاقية على أن يتمتع العمال املهاجرون وأفراد ٢٧وتنص املادة . ضيفةاخلدمات االجتماعية اليت يتمتع هبا مواطنو الدولة امل
أسرهم يف دولة العمل، فيما يتعلق بالضمان االجتماعي، بنفس املعاملة اليت يُعامَل هبا رعايا تلك الدولة بقدر استيفائهم للشروط اليت 

ة طبية تكون مطلوبة بصورة عاجلة حلفظ حياهتم أو لتاليف ضرر ال  احلق يف تلقي أية رعاي٢٨ومتنحهم املادة . ينص عليها القا�ون
  .ميكن عالجه يلحق بصحتهم

 من االتفاقية على أن تقوم الدول األطراف ٤٤وتنص املادة .  األموكثرياً ما حيتفظ العمال املهاجرون بأسرهم يف دولتهم  
بتيسري مجع مشل العمال املهاجرين احلائزين للوثائق الالزمة بأزواجهم أو باألشخاص الذين تربطهم بالعمال املهاجرين عالقة تنتج 

 الذين يدرسون - ميكن أن يُتوقع من أوالد املهاجرين كذلك فإ�ه كثرياً ما قيل، عندما تبقى األسر معاً، أ�ه ال. آثاراً معادلة للزواج
 أن يتساووا يف األداء مع أقراهنم من التالميذ ما مل تُتَّخذ تدابري خاصة للتغلب على هذه -بلغة خمتلفة ويتكيفون مع بيئة جديدة 

يمية اإلمجالية �ظراً إىل قبول األطفال ومن الناحية األخرى، فإن خشية اآلباء احملليني من أن تتدهور املستويات التعل. الصعوبات
 منها أن لكل طفل من أطفال العامل ٣٠وتقرر االتفاقية يف املادة . املهاجرين قد أصبح يشكل قضية حساسة يف بعض الدول

  .املهاجر احلق األساسي يف احلصول على التعليم على أساس املساواة يف املعاملة مع رعايا الدول املعنية
فاقية أيضاً عدداً من األحكام احملددة فيما يتعلق باملعاملة املتساوية للمهاجرين الذين هم يف وضع �ظامي وتتضمن االت  

أو احلائزين للوثائق الالزمة خبصوص إمكا�ية احلصول على التعليم والتدريب املهين وخدمات الصحة واإلسكان واحلقوق 
  .الثقافية

  



  الطرد التعسفي والعودة الطوعية
فاملادتان . صكوك القا�و�ية الدولية احلماية للعمال املهاجرين من الطرد التعسفي، مثالً عندما ينتهي عقد العملتقرر ال  

.  من االتفاقية حتظران تدابري الطرد اجلماعي وتفرضان خطوات إجرائية معينة جيب اختاذها عند إصدار قرار الطرد٥٦ و٢٢
  . الوطن إذا رغبوا يف ذلكوللعمال املهاجرين أيضاً احلق يف العودة إىل

  وقف االجتار باألشخاص/اهلجرة غري النظامية والسرية
عندما يكون املهاجر غري النظامي غري متمتع مبركز املهاجر، فإ�ه يكون هدفاً طبيعياً لالستغالل ويُجرب على   

دية إىل دفع اآلالف من وكثرياً ما تؤدي سياسات اهلجرة التقيي. قبول أي �وع من العمل وأي أوضاع عمل ومعيشة
  .املهاجرين احملتملني إىل القنوات غري القا�و�ية

وتسعى االتفاقية إىل وضع حد ملا جيري على حنو غري قا�و�ي أو سري من توظيف العمال املهاجرين واالجتار   
  .ةهبم ولوقف توظيف العمال املهاجرين الذين هم يف وضع غري �ظامي أو غري احلائزين للوثائق الالزم

  كيف سيجري رصد تنفيذ االتفاقية؟
جلنة محاية حقوق مجيع (وستقوم جلنة برصد هذه العملية . يقع تنفيذ االتفاقية على كاهل الدول األطراف  

  .تتألف من عشرة خرباء يعملون بصفتهم الشخصية وتنتخبهم الدول األطراف) العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
تقديم تقارير عن اخلطوات اليت اختذهتا لتنفيذ االتفاقية خالل عام واحد من بدء وتقبل الدول األطراف بالتزام   

ويُتوقّع أن توضح التقارير املشاكل اليت صودفت يف . �فاذ االتفاقية يف حق الدولة املعنية، وكل مخس سنوات بعد ذلك
تقارير، فإهنا حتيل ما تراه مناسباً من وبعد أن تفحص اللجنة ال. تنفيذ االتفاقية وأن تقدم معلومات عن تدفقات اهلجرة

  .التعليقات إىل الدولة الطرف املعنية
  .ويتوخى يف االتفاقية حتقيق تعاون وثيق بني اللجنة والوكاالت الدولية، وخاصة منظمة العمل الدولية  

  هل ميكن لألفراد أن خياطبوا اللجنة اليت تقوم برصد تنفيذ االتفاقية؟
التفاقية، حيق ألي دولة طرف أن تعلن اعرتافها باختصاص اللجنة يف تلقي ودراسة  من ا٧٧مبوجب املادة   

وال ميكن . الواردة من أفراد أو �يابة عن أفراد خيضعون لواليتها ويدّعون أن حقوقهم مبوجب أحكام االتفاقية قد ا�تُهِكتالرسائل 
وإذا اقتنعت اللجنة بأن . اص اللجنة على هذا النحوقبول مثل هذه الرسائل إال إذا كا�ت تتصل بدولة طرف اعرتفت باختص

املسألة مل تُبحث وال جيري حبثها يف إطار دويل آخر وأن مجيع سبل اال�تصاف احمللية قد استُنفِدت، جاز هلا أن تطلب تفسريات وأن 



وحتى . ف لكي يبدأ سريا�هويتطلب اإلجراء اخلاص بالرسائل الفردية صدور عشرة إعال�ات عن الدول األطرا. تعرب عن آرائها
  .، مل يدخل هذا اإلجراء حيز النفاذ٢٠٠٣يوليه / متوز١

  هل توجد آليات دولية أخرى حلماية املهاجِرين؟
إن بدء �فاذ االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم سيعزِّز ويكمِّل جمموعة من األحكام   

وينص الكثري من أحكام هذه املعاهدات . عاهدات األمم املتحدة الرئيسية املتعلقة حبقوق اإل�ساناألخرى املنصوص عليها يف م
ومن الصكوك اليت تتصل باملوضوع على حنو خاص يف هذا الصدد العهد الدويل اخلاص باحلقوق . يف الواقع على محاية املهاجرين

دية واالجتماعية والثقافية واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع املد�ية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصا
وقد أعربت اللجان . أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفل

 بتنفيذ أحكامها دون متييز فيما اليت ترصد تنفيذ هذه املعاهدات عن القلق يف مناسبات كثرية من عدم القيام يف حاالت كثرية
  .خيص املهاجرين

واتفاقية ) ٩٧رقم  (١٩٤٩لعام ) املنقّحة(كذلك فإن اتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة باهلجرة من أجل العمل   
موضوعة حتتويان على أحكام ) ١٤٣رقم  (١٩٧٥اخلاصة مبنظمة العمل الدولية لعام ) األحكام التكميلية(العمال املهاجرين 
  .حلماية املهاجرين

  املقرر اخلاص املعين حبقوق اإل�سان للمهاجرين
، بإ�شاء والية ١٩٩٩/٤٤، عمالً بقرارها ١٩٩٩قامت جلنة حقوق اإل�سان التابعة لألمم املتحدة يف عام 

سائل التغلب يبحث طرق وو"وقد طلبت اللجنة إىل املقرر اخلاص أن . املقرر اخلاص املعين حبقوق اإل�سان للمهاجرين
على العقبات القائمة أمام احلماية الفعالة والكاملة حلقوق اإل�سان للمهاجرين، مبا فيها العقبات والصعوبات اليت تعرتض 

  ".عودة املهاجرين الذين ليست لديهم الوثائق الالزمة أو الذين هم يف وضع غري �ظامي
ملقدمة إليها بشأن اال�تهاكات املدّعاة حلقوق اإل�سان وتباشر املقررة اخلاصة عملها استناداً إىل املعلومات ا

أو لعرض هذه احلاالت عليها، /للمهاجرين وذلك بتوجيه رسائل رمسية إىل احلكومات املعنية لتوضيح هذه احلاالت و
اجرين يف وتقوم ببعثات لتقصي احلقائق يف البلدان اليت تدعوها إىل زيارهتا من أجل حبث حالة محاية حقوق اإل�سان للمه

  .البلد املعين

 


