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POL 33/006/2007

أسئلة وأجوبة :اتفاقية العمال املهاجرين
من هو العامل املهاجر؟
طبقاً لالتفاقية الدولية حلماية حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم (اتفاقية العمال املهاجرين) ،العامل املهاجر هو
"شخص سيشارك ،أو يشارك حالياً ،أو شارك فيما سبق ،يف نشاط مأجور يف دولة ال يكون ،أو تكون ،من

عرف "أفراد أسرة" العمال املهاجرين حبسب اتفاقية العمال املهاجرين أبهنم الزوجات/األزواج أو الشركاء
مواطنيها" .ويُ َّ
القصر املعالون غري املتزوجني .
مبقتضى القانون العام ،واألطفال َّ
من هم العمال املهاجرون غري الشرعيني؟ وملاذا هم غري شرعيني؟
العامل غري الشرعي هو شخص ال ميلك إذانً قانونياً ابلبقاء يف بلد مضيف أو بلد للمرور (الرتانزيت) .وحتمي اتفاقية
العمال املهاجرين حقوق العمال املهاجرين الشرعيني وغري الشرعيني  .1ودخول بلد ما واإلقامة فيه بال ختويل أو وثيقة
ال ينطبق على مجيع العمال املهاجرين غري الشرعيني نظراً ألن بعض من جيري هتريبهم إىل بلد ما يعملون بواثئق مزورة
بوفرها ِّ
املتجرون هبم .وقد حيدث هذا على حنو غري متعمد ،كما ميكن أن تكون أسباب تغري الوضع يف بعض األحيان
تعسفية وجائرة .ففي جمرى الرحلة الواحدة ،قد ينـزلق الشخص من وضع الالشرعية إىل الشرعية وابلعكس بناء على
السياسات احلكومية وأنظمة منح أتشريات الدخول.
ملاذا حيتاج العمال املهاجرون وعائالهتم إىل احلماية؟
ميكن أن يكون العمال املهاجرون وأسرهم ،كفئة ،عرضة النتهاكات حقوق اإلنسان املنبثقة حتديداً عن وضعهم
كأشخاص ال يتمتعون ابملواطنة.
تتضمن احلقوق اليت كثرياً ما ححيرم منها العمال املهاجرون وأسرهم :حرية التنقل واإلقامة؛ واحلق يف احلياة ويف السالمة

البدنية والنفسية ،وال سيما أثناء املرور؛ واحلق يف اخلصوصية؛ واحلرية من االعتقال التعسفي والطرد اجلماعي دون
التمكني من اإلجراءات املرعية؛ واملصادرة التعسفية لواثئقهم الشخصية الثبوتية؛ واحلرمان من فرص تعليمية متكافئة،
والسكن واملستوى املعيشي والرعاية الصحية الكافية؛ واحلرية من انتهاك حقوقهم العمالية واحلق يف العمل ،مبا يف ذلك
عمل السخرة واالنتهاكات النامجة عن التهريب واالجتار ابلبشر .وكثرياً ما يكون معدل اخنراط العمال املهاجرين يف
األعمال اخلطرية واحلاطة ابلكرامة والقذرة أعلى من املعدل العام؛ كما حيرمون يف كثري من األحيان من احلق يف حرية
االنتساب إىل اجلمعيات والتعبري والتدين؛ بينما يواجهون احلرمان من احلق يف احلياة األسرية أو مل الشمل .وتعرتف
اتفاقية العمال املهاجرين هبذا وتسعى إىل محاية هذه احلقوق.
كيف خرجت اتفاقية العمال املهاجرين إىل النور؟

 1وفقاً التفاقية العمال املهاجرين ،املهاجر حامل الوثيقة أو الشرعي هو ذاك الشخص "املخول بدخول الدولة اليت يعمل فيها ،وابإلقامة وممارسة نشاط مأجور فيها"
(املادة .)5

دخلت اتفاقية العمال املهاجرين حيز النفاذ يف  1يوليو/متوز  2003بعد سنوات من النقاش حلقوق املهاجرين استمرت
منذ أوائل السبعينيات من القرن املاضي يف صفوف اجملتمع الدويل .واستكملت جمموعة عمل أُنشئت يف  1980صياغة
االتفاقية يف  .1990واعتمدت اجلمعية العامة االتفاقية يف  18ديسمرب/كانون األول  ،1990وفُتحت للتوقيع عليها من
جانب مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة .ويف الوقت الراهن ،تشارك فيها  37دولة طرفاً .2
يف  ،1997بدأت منظمات فليبينية وآسيوية أخرى للعمال املهاجرين ابالحتفال ابلثامن عشر من ديسمرب/كانون
األول كيوم دويل للتضامن مع املهاجرين .وإثر ذلك ،أعلنت اجلمعية العامة ،يف  4ديسمرب/كانون األول ،2000

ذلك اليوم يوماً دولياً للمهاجرين استجابة لدعوات أطلقتها املنظمات غري احلكومية وجهات انشطة أخرى يف
اجملتمع املدين .وميثِّل  18ديسمرب/كانون األول فرصة ملنظمي احلمالت كي يلفتوا األنظار إىل ضرورة توفري مزيد

من احلماية حلقوق العمال املهاجرين .وكل عام حيتفل اجملتمع الدويل ابملسامهات اليت يقدمها ماليني املهاجرين إىل
اقتصادات الدول يف شىت أحناء العامل ،مبا يف ذلك بلداهنم األصلية ،اليت يبعثون يف كثري من األحيان بتحويالهتم
املالية إليها( .أنظر الرابط اخلاص بعمل منظمة العفو الدولية بشأن حقوق العمال املهاجرين على املوقع
اإللكرتوين:
http://web.amnesty.org/pages/refugees- index-eng

ما هي اتفاقية العمال املهاجرين وما الذي تتكفل به؟

اتفاقية العمال املهاجرين هي إحدى املعاهدات الدولية األساسية حلقوق اإلنسان .وهي أول صك دويل يعرتف حتديداً
ابحلقوق اإلنسانية األساسية جلميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم .وهتدف إىل توحيد املعايري القانونية الدولية حلماية
العمال املهاجرين وأفراد أسرهم ،وحتمي حقوق مجيع املهاجرين ،مبن فيهم من ال يتمتعون بوضع شرعي .كما توفر
الضماانت ضد املعاملة التمييزية وتوسع مظلة أحكام عدم التمييز املوجودة يف االتفاقيات األخرى حلقوق اإلنسان
لتشملهم ،نظراً ألهنا حتظر كذلك التمييز على أساس اعتبارات إضافية أخرى من قبيل الوضع املتعلق ابجلنسية والوضع
االقتصادي.
هل هي االتفاقية الوحيدة اليت حتمي حقوق املهاجرين ِّ
وتعززها؟
ال ،فحقوق هؤالء حممية مبوجب معاهدات دولية خمتلفة حلقوق اإلنسان .فالقانون الدويل اخلاص حبقوق العمل
والالجئني ،وحيث ينطبق القانون اإلنساين والقانون اجلنائي الدوليني ،تكفل مجيعاً احلماية حلقوق العمال املهاجرين
أيضاً.
وال ختص املعاهدات الدولية األساسية الست حلقوق اإلنسان العمال املهاجرين على وجه التحديد نظراً النطباقها على
فئات أخرى من األشخاص .فاالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري ،والعهد الدويل اخلاص
ابحلقوق املدنية والسياسية ،والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،واتفاقية مناهضة التعذيب
 2أنظر الرابط اخلاص ابلدول األطراف مع املوقع اإللكرتوين:

http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterIV/treaty24.asp

وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،توفر معايري عامة تنطبق على مجيع البشر بغض
النظر عن وضعهم أو ظروفهم .وتوفر اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة احلماية
للطفل واملرأة ،على التوايل ،مبن فيهم األطفال املهاجرون والنساء املهاجرات .وابإلضافة إىل ذلك ،هناك عدد من
اتفاقيات منظمة العمل الدولية اليت حتمي احلقوق العمالية وحقوق العمال املهاجرين .وال مييِّز قانون العمل الدويل (مبا
فيه االتفاقيات الثماين اليت حددهتا اهليئة احلاكمة ملنظمة العمل الدولية ابعتبارها اتفاقيات أساسية) بصورة عامة بني
العمال على أساس جنسيتهم أو وضعهم القانوين .وفضالً عن ذلك ،فإن اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم  97لسنة
 ،1949ورقم  143لسنة  1975توفران محاية خاصة للحقوق العمالية وحقوق العمال املهاجرين.
أما الصكوك الدولية األخرى اليت ميكن أن توفر احلماية فتتضمن الربوتوكولني امللحقني ابالتفاقية الدولية ملناهضة اجلرمية
الدولية العابرة للحدود ،املتعلقني ابالجتار ابألشخاص وهتريبهم .3وكثرياً ما يكون املهاجرون يف خمتلف أرجاء العامل بال
معرضني للحرمان التعسفي من جنسيتهم :ويف هذه احلالة ،يتمتع هؤالء ابحلماية من جانب أحكام االتفاقية
دولة أو َّ
بشأن األشخاص الذين ال حيملون جنسية دولة ما للعام  ،1954واتفاقية انعدام اجلنسية للعام  .1961وتتضمن املعايري
اإلقليمية ذات الصلة اتفاقية جملس أورواب ملناهضة االجتار ابلبشر املربمة يف .2005
ولذا ينبغي على منظمي احلمالت والدعاة الذين يتطلعون إىل محاية احلقوق اإلنسانية للمهاجرين وتعزيزها النظر قبل كل
شيء يف ظروف الشخص وتقرير أي الصكوك اليت يتضمنها إطار املعايري الدولية واإلقليمية والوطنية للحماية املطبقة يف
بلداهنم هي األنسب للحالة اخلاصة للمهاجر.
إذا مل تكن اتفاقية العمال املهاجرين هي الوحيدة اليت حتمي حقوق العمال املهاجرين ،فما ضرورهتا؟
تفصل ِّ
على الرغم من أن اتفاقية العمال املهاجرين ختلق قلة قليلة من احلقوق اجلديدة ،إال أهنا ِّ
وحتدد على حنو عياين
كيفية انطباق املعايري الراسخة حلقوق اإلنسان على العمال املهاجرين وأفراد أسرهم .وينبغي النظر إليها ابلطريقة نفسها
اليت ينظر هبا إىل اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التمييز ضد املرأة ،اللتني ِّ
ترسخان احلقوق اإلنسانية لفئتني
حمددتني – األطفال والنساء ،على التوايل .ومثل األطفال والنساء ،فإن العمال املهاجرين وأسرهم ،بصفتهم فئة،
معرضون خلطر انتهاك حقوقهم اإلنسانية بسبب انتساهبم إىل هذه الفئة .فتعزز اتفاقية العمال املهاجرين حقوق
املهاجرين اليت تنطبق على مجيع البشر ،مبا يف ذلك احلق يف احلياة (املادة )9؛ ويف احلرية من التعذيب وغريه من ضروب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (املادة )10؛ ويف حرية الرأي والتعبري (املادة )13؛ واالعرتاف
ابملهاجر كشحص أمام القانون (املادة  .)24كما تعيد التأكيد على حق املهاجرين يف املساعدة القنصلية إذا ما جرى
اعتقاهلم أو احتجازهم (املادة .)16
واتفاقية العمال املهاجرين فريدة من حيث كوهنا الصك الوحيد الذي يتطلب من احلكومات اختاذ التدابري الضرورية
لضمان إبالغ العمال املهاجرين وأسرهم من جانب الدولة املضيفة أو دول املرور (الرتانزيت) أو دولة املنشأ حبقوقهم
 3بينما ال يُعترب "بروتوكوال ابلريمو" هذين اتفاقيتني هبذه الصفة ،فإن كالً منهما يتضمن "فقرة حتفظية" تضمن أن ال تؤثر أحكام الربوتوكول سلباً على احلقوق
والواجبات واملسؤوليات املرتتبة على القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل لالجئني .ويقتضي هذا احلكم أيضاً أن تؤول أحكام
الربوتوكولني وتطبق على حنو ال مييِّز بني األشخاص بسبب كوهنم مهاجرين جرى هتريبهم أو ضحااي لالجتار ابألشخاص.

املتضمنة يف االتفاقية .كما إهنا تسمح للعمال املهاجرين وأسرهم ابلتقدم بشكاوى رمسية ،كل مبفرده ،عرب إجراءات
مستقرة عندما يعتقدون أنه قد جرى انتهاك حقوقهم (املادة  .)77ويف سبتمرب/أيلول  ،2007أصبحت غواتيماال الدولة
الطرف األوىل اليت تُصدر إعالانً مبقتضى املادة  ،77اليت ِّ
متكن جلنة األمم املتحدة اخلاصة ابلعمال املهاجرين ،وهي هيئة
من اخلرباء املستقلني الذين يراقبون تنفيذ اتفاقية العمال املهاجرين ،من تلقي مثل هذه الشكاوى .4واحلق اجلديد اآلخر
الذي تتضمنه اتفاقية العمال املهاجرين هو احلق يف اإلبالغ بشروط السماح ابلدخول إىل أراضي الدولة بلغة يفهمها
العامل املهاجر (املادة .)33
وكذلك األمر ،فإن على دول املنشأ ،مبقتضى اتفاقية العمال املهاجرين ،مسؤولية تزويدهم ابملعلومات واملساعدة املناسبة
قبل مغادرهتم أراضيها ،وتوفري اخلدمات القنصلية وغريها من اخلدمات هلم يف بلد املقصد "لتلبية احلاجات االجتماعية
والثقافية وغريها من احلاجات" الضرورية للعمال األجانب وأسرهم (املادة .)65
من هم املشمولون ابحلماية من جانب االتفاقية؟ وهل تتكفل حبماية احلقوق اإلنسانية جلميع العمال املهاجرين؟
نعم ،تسعى االتفاقية إىل منع استغالل مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم ،والقضاء على هذا االستغالل ،طيلة مدة
دورة اهلجرة ،بدءاً من مغادرة بلد املنشأ ،ومروراً ابلعبور والوصول واإلقامة يف بلد املقصد ،وانتهاء ابلعودة النهائية إىل
بلد املنشأ.
تشمل احلقوق األساسية املهمة للجميع ،على سبيل املثل ،احلق يف مغادرة أي دولة ودخول دولة املنشأ (املادة
)8؛ وحظر العمل القسري أو اإلجباري (املادة )11؛ واحلماية من التجريد التعسفي من املمتلكات (املادة )15؛
واحلق يف حرية الشخص وأمنه على نفسه (املادة .)16

ومثة حقوق إضافية يتمتع هبا العمال املهاجرون الشرعيون يف الدولة املضيفة (اجلزء  .)IVوتشمل هذه حرية
التنقل واإلقامة داخل حدود الدولة ِّ
املوظفة (املادة  ،)39واحلق يف يح ِّ
صوتوا وأن يحنتخبوا يف بلد املنشأ (املادة .)41
وتشمل األحكام اإلضافية األخرى املمنوحة للعمال املهاجرين الشرعيني احلق يف حتويل مدخراهتم من الدولة
املو ِّظفة ،وكذلك حكماً يرمي إىل فك االرتباط بني إذن اإلقامة والسماح ابلعمل ،وذلك ملنع إساءة التصرف من
جانب أصحاب العمل (املادة .)49

هل توفر اتفاقية العمال املهاجرين احلماية حلقوق األشخاص اآلخرين من غري املواطنني كطاليب اللجوء والالجئني
ومن ال حيملون جنسية دولة ما؟
ال ،فحقوق األشخاص من غري املواطنني ،كطاليب اللجوء والالجئني واألشخاص الذين ال حيملون جنسية دولة ما،
حمميون من قبل القانون الدويل عرب اتفاقيات حمددة من قبيل االتفاقية املتعلقة بوضع الالجئني املربمة يف ،1951
واالتفاقية املتعلقة ابألشخاص الذين ال حيملون جنسية دولة ما لسنة  .1954بيد أن ذلك ال يعين أن الالجئني وطاليب

 4يبدأ سراين مفعول املادة عندما تُصدر تسع دول أخرى إعالانً مماثالً.

اللجوء ال حيتاجون إىل احلماية حلقوقهم العمالية ،على سبيل املثل ،نظراً ألن العديد من هؤالء يعملون .إال أن محاية
حقوقهم يف هذه احلالة مكفولة مبقتضى اتفاقيات دولية أخرى.5
هل تح ِّ
شجع اتفاقية العمال املهاجرين اهلجرة غري الشرعية؟ وهل تحقيم حقاً يف إضفاء الشرعية؟

اتفاقية العمال املهاجرين ال تدعو إىل اهلجرة غري الشرعية (املادة  ،)34كما إهنا ال جترب الدول على إضفاء الشرعية على
وضع العمال غري الشرعيني (املادة  .)35وعوضاً عن ذلك ،فهي تسعى إىل محاية حقوق أساسية بعينها للمهاجرين غري
الشرعيني املعرضني على حنو خاص النتهاكات حقوق اإلنسان نتيجة افتقارهم لوضع ما .وبغض النظر عن وضعه ،فإن
لكل عامل مهاجر وكل فرد من أفراد عائلته أو عائلتها "احلق يف االعرتاف به كشحص يف كل مكان أمام القانون"
(املادة  .6)24ويف الوقت نفسه ،تعرتف اتفاقية العمال املهاجرين أبن اهلجرة غري الشرعية هي بطبيعتها غري مرغوب فيها
وهلا أثرها السليب على احلقوق اإلنسانية ألولئك املهاجرين .7ولذا فهي هتدف إىل تقليص اهلجرة غري الشرعية ،وتلزم
الدول األطراف ،مبا فيها دول املرور ،أبن "تتعاون بغرض منع عمليات االنتقال والتوظيف غري القانونية والسرية للعمال
املهاجرين الذين ال يتمتعون بوضع شرعي" (املادة  .))1(68وتدعو االتفاقية إىل فرض عقوابت ،عند الضرورة ،على
أصحاب العمل الذين يشغِّلون عماالً غري شرعيني ،وتفرض املادة  69على الدول اختاذ التدابري املناسبة لضمان عدم
استمرار حالة اهلجرة غري الشرعية فوق أراضيها.

كيف تتصدى االتفاقية ألوجه الضعف اخلاصة لدى املهاجرين؟
كثرياً ما يواجه املهاجرون االنتهاكات حلقوقهم بسبب عدم انتمائهم للبلد املضيف أو حبكم عملهم ،على سبيل املثل،

أو بسبب القطاعات اليت يعملون فيها حتديداً .ولذا فإن اتفاقية العمال املهاجرين هتدف إىل محاية العمال املهاجرين يف
مواجهة الظروف اخلاصة اليت ميكن أن جيدوا أنفسهم فيها ،مبا يف ذلك ،مثالً ،االعتقال والطرد التعسفي من البلد
املضيف أو بلد املرور .وتضمن يف مادهتا  )7(16إمكان طلب العون القنصلي يف حال االعتقال ،ويف املادة  ،23يف
مجيع احلاالت األخرى ،وخصوصاً عندما تكون السلطات بصدد اختاذ قرار ابلطرد .وهذه ضمانة أساسية اللتزامها
ابإلجراءات املرعية.
إن للمهاجرين حقاً يف احلرية ويف احلرية من االعتقال التعسفي .وإذا ما جرى اعتقاهلم بتهم إدارية ،ينبغي عدم
احتجازهم سوية مع جمرمني مدانني أو مع أشخاص موقوفني يف انتظار احملاكمة (املادة  .)3(17وتتصدى اتفاقية العمال
املهاجرين أيضاً ألحد املصادر الرئيسية الستضعاف العمال املهاجرين جبعل مصادرة واثئقهم وإتالفها أمراً غري قانوين،
إال أذا مت ذلك على يد موظف عام خمول بذلك من قبل القانون (املادة .)21

وأحد اجلوانب املهمة األخرى التفاقية العمال املهاجرين هو أهنا توفر محاية أفضل مما توفره املعاهدات األخرى حلقوق
اإلنسان ضد الطرد التعسفي واجلماعي .فهي تفرض حظراً مطلقاً على الطرد اجلماعي سواء للمهاجرين الشرعيني أو
غري الشرعيني (املادة  .)22وتشمل الضماانت اليت تنص عليها املادة  22وجوب التوصل إىل قرار الطرد وفقاً للقانون،
 5أنظر ،مثالً ،االتفاقية املتعلقة بوضع الالجئني لسنة  1951واالتفاقية املتعلقة بوضع األشخاص الذين ال حيملون جنسية دولة ما لسنة .1954
 6تنص املادة  6من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على حق كل شخص يف أن يعرتف به كشخص يف كل مكان أمام القانون .وينعكس هذا احلق كذلك يف املادة
 16من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية ،واملادة  5من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
 7تشري الديباجة إىل أن املشكالت اإلنسانية اليت تنطوي عليها اهلجرة تنطوي على خطورة أكرب يف حالة اهلجرة غري الشرعية  ...وينبغي التشجيع على اختاذ تدابري
مناسبة ملنع عمليات االنتقال السرية واالجتار ابلعمال املهاجرين ،مع ضمان احلماية يف الوقت نفسه حلقوق هؤالء اإلنسانية األساسية "...

وتوافر احلق يف الطعن يف قرار الطرد أمام هيئة قضائية .وتشمل الضماانت األخرى وجوب أن تتاح للمهاجرين "فرصة
معقولة قبل مغادرهتم أو بعدها لكي يتوصلوا إىل تسوية بشأن مطالباهتم املتعلقة أبجورهم وبغري ذلك من املستحقات
الواجبة هلم" .وابلعالقة مع املهاجرين الذين يتمتعون بوضع شرعي ،ينبغي أن أتخذ الدول يف احلسبان "االعتبارات
اإلنسانية  ...وطول املدة اليت قضاها املهاجر كمقيم يف البلد املضيف" (املادة  .))3(56وحتظر اتفاقية العمال املهاجرين
أيضاً استخدام الطرد كوسيلة "حلرمان العامل املهاجر أو أحد أفراد أسرته/أسرهتا من احلقوق الناشئة عن اإلذن له/هلا
ابإلقامة وتصريح العمل" (املادة .))2(56
كيف حتمي اتفاقية العمال املهاجرين احلق يف العمل واحلقوق يف مكان العمل للعمال املهاجرين؟ وهل يتمتع
العمال املهاجرون ابحلقوق نفسها اليت يتمتع هبا املواطنون يف مكان العمل؟
مفصالً نسبياً للحقوق العمالية للعمال املهاجرين ،الذين كثرياً ما يعانون من التمييز
تورد اتفاقية العمال املهاجرين سرداً َّ
ومن االنتهاكات عند دخوهلم سوق العمل ،وأثناء عملهم .فقد تصادر واثئقهم الشخصية أو يتم احتجازها لدى
أصحاب العمل ،وقد يعملون يف ظروف خطرية وغري صحية ،أو يتلقون أجراً غري مناسب ،أو خيضعون ألشكال من

العمل القسري أو عمل السخرة أو العمل العبودي ،أو لالحتجاز غري القانوين ،أو للحرمان من احلق يف االنتساب إىل
اجلمعيات أو لتقييده ،كأن مينعوا من تشكيل النقاابت العمالية أو االنضمام إليها أو يستثنوا من االتفاقيات اجلماعية
اخلاصة بشروط العمل ،أو التعرض للتهديدات اجلسدية أو النفسية أو لالنتهاكات على أيدي أصحاب العمل.
وفق اتفاقية العمال املهاجرين ،تنطبق احلقوق العمالية على مجيع العمال املهاجرين ،بغض النظر عن وضعهم ،مبا
يف ذلك احلق يف احلرية من العبودية واالسرتقاق ،واحلظر املفروض على عمل السخرة والعمل اإلجباري (املادة
 .)11وجيب أن يتمتع هؤالء ابملساواة يف املعاملة مع املواطنني من حيث األجر وظروف العمل ،مبا يتضمن

ساعات العمل اإلضايف والعطلة األسبوعية وإهناء اخلدمة .وعلى وجه اخلصوص ،جتعل االتفاقية من غري القانوين

قيام أصحاب العمل ابلتمييز بني العمال املهاجرين والعمال الوطنيني يف تعاقدات التوظيف يف القطاع اخلاص
(املادة .))2(25
وجلميع العمال املهاجرين حق يف حتويل أي من مدخراهتم ودخوهلم من الدولة ِّ
املوظفة يف هناية إقامتهم يف تلك
الدولة (املادة  .)32ويف حالة العمال املهاجرين ،ححتث الدول على تيسري حتويلهم ألجورهم ومدخراهتم إىل البلد

األصلي للمهاجر.

وجلميع العمال املهاجرين حق يف االنضمام إىل النقاابت العمالية (املادة  ،)26بينما يستطيع العمال املهاجرون

الشرعيون كذلك تشكيل النقاابت العمالية وغريها من اجلمعيات بغرض محاية حقوقهم االقتصادية واالجتماعية

والثقافية (املادة .)40
وحيق للعمال املهاجرين الشرعيني التمتع ابملعاملة نفسها اليت يلقاها املواطنون (دومنا انتقاص من شروط السماح

هلم ابإلقامة أو أذون العمل) فيما يتعلق ابحلماية من الفصل ،واالنتفاع مبزااي البطالة وبرامج األشغال العامة (املادة

.)54
وحتمي املادة  66العمال من اإلساءة على أيدي وكالء التوظيف غري املرخص هلم ضمن إجراءات اهلجرة ،وذلك
بنصها على أنه ينبغي السماح للوكاالت اجملازة رمسياً فقط جبلب العمال األجانب ألغراض التوظيف.
ما هي احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية األخرى اليت حتميها اتفاقية العمال املهاجرين؟
حيق جلميع العمال األجانب وأسرهم التمتع ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وفقاً حلقهم يف التطور الكامل
لشخصيتهم اإلنسانية وبغرض حتقيق قدراهتم ككائنات بشرية .فانتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية هي
على السواء سبب ونتيجة للهجرة ،وميكن أن يكون هلا أثر مباشر على قدرة املهاجرين على االندماج يف بلد املقصد.
تشمل احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت تتضمنها اتفاقية العمال املهاجرين :حق أطفال العمال
املهاجرين ،بغض النظر عن وضعهم ،يف احلصول على التعليم (املادة )30؛ وحق أطفال العمال املهاجرين

الشرعيني يف املساواة مع أطفال املواطنني يف الدراسة واخلدمات (املادة )43؛ وتحشجع الدول املضيفة على تيسري
اإلدماج الثقايف لألطفال من خالل توفري التعليم هلم بلغتهم األصلية .وحيق جلميع املهاجرين ،بغض النظر عن

وضعهم ،التمتع ابلرعاية الطبية الطارئة (املادة  .)28وللعمال املهاجرين الشرعيني وأسرهم حق يف السكن ،مبا يف
ذلك االنتفاع بربامج السكن االجتماعية ،واحلماية من االستغالل فيما يتعلق أبجور املنازل (املادة  1 ،43د).

وحيق للمهاجرين الشرعيني ،مع أفراد أسرهم ،االنتفاع ابخلدمات االجتماعية والصحية يف بلد املقصد (املاداتن
1(43هـ) و1(45ج)).
وجلميع العمال املهاجرين ،بغض النظر عن وضعهم ،احلق يف مزااي الضمان االجتماعي على قدم املساواة مع
مواطين الدولة ِّ
املوظفة .وحيث ال يستطيع املهاجرون احلصول على مزااي بعينها ،بسبب التشريع الوطين النافذ،

تح ِّ
شجع االتفاقية الدولة على تعويضهم عن "القيمة اليت أسهموا هبا فيما يتعلق ابملزااي على أساس املعاملة نفسها
اليت حُتنح للمواطنني ممن هم يف ظروف مماثلة" (املادة .)27
ما الذي تقوله االتفاقية بشأن وحدة أسر املهاجرين؟
ليس مثة حق يف وحدة األسرة أو يف مل مشلها مبقتضى االتفاقية ،ولكن تُشجع الدول األطراف على تيسري إعادة توحيد
املخولة ابلتمتع حبماية اجملتمع والدولة".
األسر ومحاية وحدة األسرة ابعتبارها "الوحدة الطبيعية واألساسية للمجتمع َّ
وإذا ما تويف مهاجر شرعي أو حصل على الطالق ،فإن على الدولة ِّ
املوظفة أن تنظر بعني التحبيذ يف الطلبات اليت
يقدمها أفراد أسرة ذلك العامل املهاجر املوجودون يف الدولة للبقاء فيها" ،مع األخذ يف احلسبان" طول مدة إقامتهم يف
الدولة .وميكن هلذا أن يكون أمراً أساسياً حلماية حقوق زوجات/أزواج العمال املهاجرين ،الذين قد جيدون أنفسهم بال

حق قانوين يف البقاء على أراضي الدول ِّ
املوظفة بعد الطالق أو الوفاة ،ومع ذلك فهم غري قادرين أو راغبني يف العودة
إىل بلد املنشأ.
لالطالع على املزيد من عمل منظمة العفو الدولية بشأن حقوق املهاجرين ،يرجى زايرة صفحة املوقع اإللكرتوين
التالية:

http://web.amnesty.org/pages/refugees-index-eng

