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االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أرسهم

اعتمدت بقرار الجمعية العامة 45/158

ي 18 كانون االأول / ديسم�ب 1990
المؤرخ �ن

تمت المصادقة عليها بموجب القانون رقم 026 – 2003 بتاريخ 17 يوليو 2003 الذي يسمح لرئيس الجمهورية 
سالمية الموريتانية لالتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين  بالمصادقة علي انضمام الجمهورية االإ

وأفراد أرسهم.

الديباجة

ي اعتبارهــا المبــادئ المنصــوص عليهــا 
ي هــذه االتفاقيــة، إذ تأخــذ �ف

إن الــدول االأطــراف �ف
ــان  ع ــة االإ ــان، وخاص نس ــوق االإ ــة بحق ــدة المتعلق ــم المتح ــية لاأم ــوك االأساس ي الصك

�ف
نســان، والعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة  العالمــي لحقــوق االإ
والثقافيــة، والعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، واالتفاقيــة الدوليــة 
ــع أشــكال  ــة القضــاء عــى جمي ف العنــري، واتفاقي ــري ــع أشــكال التمي للقضــاء عــى جمي

ف ضــد المــرأة، واتفاقيــة حقــوق الطفــل. التميــري

ي الصكــوك ذات الصلــة 
ي اعتبارهــا أيضــا المبــادئ والمعايــري الــواردة �ف

وإذ تأخــذ �ف
ي إطــار منظمــة العمــل الدوليــة، وخاصــة االتفاقيــة المتعلقــة بالهجــرة مــن 

الموضوعــة �ف
ــجيع  ــفية وتش ــروف تعس ي ظ

ــرة �ف ــة بالهج ــة المتعلق ــم97(، واالتفاقي ــل )رق ــل العم أج
ي ،)معاملــة العمــال المهاجريــن )رقــم 143( والتوصيــة بشــأن 

تكافــؤ الفــرص والمســاواة �ف
الهجــرة مــن أجــل العمــل )رقــم 86 والتوصيــة بشــأن العمــال المهاجريــن )رقــم 151(، 
ــة  ــة المتعلق ــم 39(, واالتفاقي ــري )رق ــل ,)الق ــخرة أو العم ــة بالس ــة المتعلق واالتفاقي

ــم 105( ــخرة )رق ــاء الس بإلغ
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ــدان  ي مي
ف �ف ــري ــة التمي ــة مناهض ي اتفاقي

ــواردة �ف ــادئ ال ــة المب ــد أهمي ــن جدي ــد م وإذ تؤك
ــة، ــم والثقاف ــة والعل بي ــدة للرت ــم المتح ــة االأم ــن منظم ــادرة ع ــم، الص التعلي

وب المعاملــة أو العقوبــة  ه مــن �ف وإذ تشــري إل اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــري
عــان الصــادر عــن مؤتمــر االأمــم المتحــدة الرابــع  القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة، واالإ
ف بإنفــاذ  ف المكلفــ�ي ، ومدونــة قواعــد ســلوك الموظفــ�ي ف لمنــع الجريمــة ومعاملــة المجرمــ�ي

ــرق. ــة بال ــات المتعقل ، واالتفاقي ف ــ�ي القوان

ي دســتورها، هــو حمايــة 
وإذ تشــري إل أحــد أهــداف منظمــة العمــل الدوليــة، كمــا ورد �ف

ة  ي اعتبارهــا خــرب
ي بلــدان غــري بلدانهــم. وإذا تضــع �ف

مصالــح العمــال عنــد اســتخدامهم �ف
ي المســائل المتصلــة بالعمــال المهاجريــن وأفــراد أرسهــم.

وتجربــة تلــك المنظمــة �ف

ي 
ف بأهميــة العمــل المنجــز بصــدد العمــال المهاجريــن وأفــراد أرسهــم �ف وإذ تعــرت

ــة  ــة التنمي نســان ولجن ــة حقــوق االإ ي لجن
ي االأمــم المتحــدة، وخاصــة �ف

أجهــزة مختلفــة �ف
ي منظمــة االأمــم المتحــدة لاأغذيــة والزراعــة، ومنظمــة االأمــم المتحــدة 

االجتماعيــة، و�ف
ي منظمــات دوليــة أخرى,

بيــة والعلــم والثقافــة، ومنظمــة الصحــة العالميــة، وكذلــك �ف للرت

 ، ي
ف أيضــا بالتقــدم الــذي أحرزتــه بعــض الــدول، عــى أســاس إقليمــي أو ثنــا�أ وإذ تعــرت

افهــا بأهميــة  صــوب حمايــة حقــوق العمــال المهاجريــن وأفــراد أرسهــم، فضــا عــن اعرت
ي هــذا المجــال.

وفائــدة االتفاقــات الثنائيــة والمتعــددة االأطــراف �ف

ا  ف النــاس وتمــس عــددا كبــري ي تشــمل مايــ�ي
وإذ تــدرك أهميــة وحجــم ظاهــرة الهجــرة الــ�ت

. ي المجتمــع الــدولي
مــن الــدول �ف

وإدراكا منهــا الأثــر تدفــق موجــات العمــال المهاجريــن عــى الــدول والشــعوب المعنيــة، 
ف مواقــف الــدول عــن طريــق  ي التوفيــق بــ�ي

ي إرســاء قواعــد يمكــن أن تســهم �ف
ورغبــة منهــا �ف

قبــول مبــادئ أساســية تتعلــق بمعاملــة العمــال المهاجريــن وأفــراد أرسهــم،

ــراد  ــال المهاجــرون وأف ــا يجــد العم ا م ــري ي كث
ــ�ت ــة الضعــف ال ي اعتبارهــا حال

وإذ تضــع �ف
ي 

أرسهــم أنفســهم فيهــا بســبب أمــور منهــا بعدهــم عــن دولــة المنشــأ والصعوبــات الــ�ت
ي دولــة العمــل،

يمكــن أن تصادفهــم، الناشــئة عــن وجودهــم �ف
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ف بهــا بقــدر  وإذ هــي مقتنعــة بــأن حقــوق العمــال المهاجريــن وأفــراد أرسهــم لــم يعــرت
ي كل مــكان، وبأنهــا تتطلــب لذلــك حمايــة دوليــة مناســبة,

كاف �ف

ة الأفــراد  ي نشــوء مشــاكل خطــري
ي االعتبــار أن الهجــرة غالبــا مــا تكــون الســبب �ف

وإذ تأخــذ �ف
أرس العمــال المهاجريــن وكذلــك للعمــال أنفســهم، وخاصــة بســبب تشــتت االأرسة،

ي تنطــوي عليهــا الهجــرة تكــون أجســم 
نســانية الــ�ت ي اعتبارهــا أن المشــاكل االإ

وإذ تضــع �ف
ــراءات  ــجيع االإج ورة تش ــرف ــك ب ــة لذل ــي مقتنع ــة، وإذ ه ــري النظامي ــرة غ ــة الهج ي حال

�ف
ي 

المائمــة بغيــة منــع التنقــات الريــة واالتجــار بالعمــال المهاجريــن والقضــاء عليهــا، و�ف
نســان االأساســية. ف حمايــة مــا لهــم مــن حقــوق االإ الوقــت نفســه تأمــ�ي

ي وضــع غــري نظامــي 
وإذ تــرى أن العمــال غــري الحائزيــن للوثائــق الازمــة أو الذيــن هــم �ف

وط عمــل العمــال االآخريــن،  وط أقــل مواتــاة مــن رسش ة، بــرش ي أحيــان كثــري
يســتخدمون، �ف

ي ذلــك مــا يغريهــم بالبحــث عــن هــذا النــوع مــن 
ــاب العمــل يجــدون �ف وأن بعــض أرب

ي فوائــد المنافســة غــري العادلــة،
اليــد العاملــة بغيــة جــ�ف

ي عــن اللجــوء إل اســتخدام العمــال المهاجريــن الذيــن هــم 
وإذ تــرى أيضــا أن مهمــا يثــ�ف

اف عــى نطاق أوســع بمــا لجميــع العمــال المهاجرين  ي وضــع غــري نظامــي أن يتــم االعــرت
�ف

ي 
ــون �ف ــن يكون ــة لم ضافي ــوق االإ ــض الحق ــح بع ــية، وأن من ــان االأساس نس ــوق االإ ــن حق م

ــن  ــع المهاجري ــجع جمي ــم سيش ــراد أرسه ــن وأف ــال المهاجري ــن العم ــي م ــع نظام وض
ــة وعــى  ــدول المعني ــا ال ي أقرته

ــ�ت ف واالإجــراءات ال ــ�ي ام القوان ــاب العمــل عــى احــرت وأرب
االمتثــال لهــا،

ــال  ــع العم ــوق جمي ــة لحق ــة الدولي ــق الحماي ــة إل تحقي ــك بالحاج ــا لذل ــا منه واقتناع
ي 

ــا �ف ــية ووضعه ــد االأساس ــى القواع ــد ع ــادة التأكي ــع إع ــم، م ــراد أرسه ــن وأف المهاجري
: ــىي ــا ي ــى م ــت ع ــد اتفق ــتوى العالمي،ق ــى المس ــق ع ــن أن تطب ــاملة يمك ــة ش اتفاقي
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الجزء االأول

النطاق والتعاريف

المادة 1 ¤

تنطبــق هــذه االتفاقيــة، باســتثناء مــا ينــص عليــه خافــا لذلــك فيمــا بعــد، عــى . 1
ف  ف مــن أي نــوع مثــل التميــري جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أرسهــم دون تميــري
ــد، أو  ــن أو المعتق ــة، أو الدي ــون، أو اللغ ــر، أو الل ــس، أو العن ــبب الجن بس
ي أو االجتماعــي، أو الجنســية، 

ه، أو االأمــل القومــي أو العــر�ت الــرأي الســياسي أو غــري
ــة الزوجيــة، أو المولــد،  أو العمــر، أو الوضــع االقتصــادي، أو الملكيــة، أو الحال

أو أي حالــة أخــرى.

ــراد . 2 ــن وأف ــال المهاجري ــة هجــرة العم ــة خــال كامــل عملي ــق هــذه االتفاقي تنطب
ة  أرسهــم، وتشــمل هــذه العمليــة التحضــري للهجــرة، والمغــادرة، والعبــور، وفــرت
ي دولــة العمــل وكذلــك العــودة إل 

قامــة بكاملهــا، ومزاولــة نشــاط مقابــل أجــر �ف االإ
قامــة العاديــة. دولــة المنشــأ أو دولــة االإ

المادة 2 ¤

الأغراض هذه االتفاقية:

اول أو يــزاول أو مــا . 1 ف يشــري مصطلــح »العامــل المهاجــر« إل الشــخص الــذي ســري
ي دولــة ليــس مــن رعاياهــا.

بــرح يــزاول نشــاطا مقابــل أجــر �ف

2 .

ــل أ.  ــظ بمح ــذي يحتف ــر ال ــل المهاج ــدود« إل العام ــل الح ــح » عام ــري مصطل يش
ي دولــة مجــاورة ويعــود إليــه عــادة كل يــوم أو عــى االأقــل مــرة 

أقامتــه المعتــاد �ف
ــبوع، ي االأس

ــدة �ف واح
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يشــري مصطلــح » العامــل الموســمي » إل العامــل المهاجــر الــذي يتوقــف عملــه، ب. 
بطبيعتــه، عــى الظــروف الموســمية، وال يــؤدي إ ّ ال أثنــاء جــزء مــن الســنة،

يشــري مصطلــح »المــاح«، الــذي يضــم فئــة صائــدي االأســماك، إل العامــل 	. 
ــا، ــن رعاياه ــس م ــة لي ي دول

ــجلة �ف ــفينة مس ــى س ــل ع ــذي يعم ــر ال المهاج

يشــري مصطلــح » العامــل عــى منشــأة بحريــة » إل العامــل المهاجــر الــذي يعمــل د. 
عــى منشــأة بحريــة تخضــع لواليــة دولــة ليــس مــن رعاياهــا،

ــل ه.  ــون مح ــذي يك ــر ال ــل المهاج ــول » إل العام ــل المتج ــح » العام ــري مصطل يش
ات  ــرت ــة أو دول أخــرى لف ــا، يضطــر إل الســفر إلي دول ــة م ي دول

ــاد �ف ــه المعت إقامت
ــه، ة نظــرا لطبيعــة مهنت ف وجــري

ــل و.  ــذي يقب وع » إل العامــل المهاجــر ال ــط بمــرش ــح » العامــل المرتب يشــري مصطل
ي 

ف يجــري تنفيــذه �ف وع معــ�ي ي مــرش
ة محــددة لــ�ي يعمــل فقــط �ف بدولــة العمــل لفــرت

تلــك الدولــة مــن قبــل رب عملــه،

يشري مصطلح »عامل االستخدام المحدد » إل العامل المهاجر:ز. 

ــة العمــل، لاضطــاع بمهمــة »  ــة إل دول ــة محــدودة ومعين ة زمني ــذي أرســله رب العمــل لفــرت 1« ال
محــددة أو واجــب محــدد، أو

ة زمنيــة محــدودة ومعينــة بعمــل يتطلــب مهــارة مهنيــة أو تجاريــة أو تقنيــة أو  2« الــذي يقــوم لفــرت
هــا مــن المهــارات العاليــة التخصــص، أو »غري

ة زمنيــة » محــدودة  ي دولــة العمــل، باالضطــاع لفــرت
3« الــذي يقــوم، بنــاء عــى طلــب رب العمــل �ف

ف عليــه أن يغــادر دولــة العمــل  ومعينــة بعمــل مؤقــت أو قصــري بطبيعتــه، والــذي يتعــ�ي
قامــة المــأذون لــه بهــا أو قبلهــا إذا كان لــم يعــد يضطلــع بتلــك  ة االإ إمــا عنــد انتهــاء فــرت

المهمــة المحــددة أو الواجــب المحــدد أو يشــتغل بذلــك العمــل،

ــزاول ح.  ــذي ي ــح » العامــل لحســابه الخــاص » إل العامــل المهاجــر ال يشــري مصطل
نشــاطا مقابــل أجــر خــاف النشــاط الــذي يـُـزاول بموجب عقد اســتخدام، ويكســب 
اك مــع أفــراد  قوتــه عــن طريــق هــذا النشــاط الــذي يزاولــه عــادة بمفــرده أو باالشــرت
ي دولــة 

يــع المنطبــق �ف ي الترش
ف بــه �ف مــن أرستــه، أو إل أي عامــل مهاجــر آخــر يعــرت

ــابه  ــا لحس ــه عام ــراف بوصف ــددة االأط ــة أو المتع ــات الثنائي ي االتفاق
ــل أو �ف العم

الخــاص.
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المادة 3 ¤

ال تنطبق هذه االتفاقية عل:

ــخاص أ.  ــة أو االأش ــات ووكاالت دولي ــغلهم منظم ــلهم أو تش ــن ترس ــخاص الذي االأش
الذيــن ترســلهم أو تشــغلهم دولــة مــا خــار	 إقليمهــا الأداء مهــام رســمية, وينظــم 
قبولهــم ومركزهــم القانــون الــدولي العــام أو اتفاقــات أو اتفاقيــات دوليــة محــددة.

ــغيلهم ب.  ــالهم أو تش ــا بإرس ــوب عنه ــن ين ــا أو م ــة م ــوم دول ــن تق ــخاص الذي االأش
ــرى،  ــاون االأخ ــج التع ــة وبرام ــج التنمي ي برام

كون �ف ــرت ــن يش ــا، والذي ــار	 إقليمه خ
ون، بموجــب ذلــك  وينظــم قبولهــم ومركزهــم باتفــاق مــع دولــة العمــل وال يعتــرب

ــن. ــاال مهاجري ــاق، عم االتف

ي دولــة تختلــف عــن دولــة منشــئهم بوصفهــم 	. 
االأشــخاص الذيــن يقيمــون �ف

مســتثمرون. 

ــع د.  ي ي الترش
ــاق �ف ــك االنطب ــى ذل ــص ع ــم ين ــا ل ــية، م ــي الجنس ف وعديم ــ�ي الاجئ

ي الصكــوك الدوليــة الســارية 
ي ذي الصلــة للدولــة الطــرف المعنيــة أو �ف

الوطــ�ف
ــا ــبة له بالنس

،ه.  ف الطاب والمتدرب�ي

ــة و.  قام ــم باالإ ــمح له ــم يس ــن ل ــة الذي ــآت البحري ــى المنش ــال ع ف والعم ــ�ي الماح
ــل, ــة العم ي دول

ــر �ف ــل أج ــاط مقاب ــة نش ومزاول

المادة 4 ¤

ف مــن  وجــ�ي ف الأغــراض هــذه االتفاقيــة، يشــري مصطلــح »أفــراد االأرسة » إل االأشــخاص المرت
عمــال مهاجريــن أو الذيــن تربطهــم بهــم عاقــة تنشــأ عنهــا، وفقــا للقانــون المنطبــق، 
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ــن  ــخاص المعاي ــن االأش ــم م ه ف وغري ــ�ي ــم المعال ــك أطفاله ــزوا	، وكذل ــة لل ــار مكافئ آث
ــة  ــات المنطبق ــق أو االتفاق ــع المنطب ي ــا للترش ي االأرسة وفق

ــرادا �ف ــم أف ف به ــن يعــرت الذي
ــة. ــدول المعني ف ال ــ�ي مــة ب ــة أو المتعــددة االأطــراف المرب الثنائي

المادة 5 ¤

الأغراض هذه االتفاقية، فإن العمال المهاجرين وأفراد أرسهم:

ــول أ.  ــم بالدخ ــي إذا أُذن له ــع نظام ي وض
ــة أو �ف ــق الازم ــن للوثائ ون حائزي ــرب يعت

ي دولــة العمــل بموجــب قانــون تلــك الدولــة 
قامــة ومزاولــة نشــاط مقابــل أجــر �ف واالإ

وبموجــب اتفاقــات دوليــة تكــون تلــك الدولــة طرفــا فيهــا.

ــوا ب.  ــم يمتثل ي وضــع غــري نظامــي إذا ل
ــق الازمــة أو �ف ــن للوثائ ون غــري حائزي ــرب يعت

ــادة. ــة )أ( مــن هــذه الم ــرة الفرعي ي الفق
ــا �ف وط المنصــوص عليه ــرش لل

المادة 6 ¤

الأغراض هذه االتفاقية

ــن أ.  ي م
ــ�ف ــخص المع ــون الش ي يك

ــ�ت ــة ال ــأ » الدول ــة المنش ــح » دول ــد بمصطل يقص
ــا. رعاياه

اول العامــل المهاجــر فيهــا، أو ب.  ف ي ســري
يقصــد بمصطلــح » دولــة العمــل » الدولــة الــ�ت

يــزاول حاليــا، أو زاول نشــاطا مقابــل أجــر، حســبما تكــون الحــال،

ي أيــة 	. 
ي �ف

يقصــد بمصطلــح » دولــة العبــور« أيــة دولــة يمــر فيهــا الشــخص المعــ�ف
ــة  قام ــة االإ ــأ أو دول ــة المنش ــل إل دول ــة العم ــن دول ــل أو م ــة العم ــة إل دول رحل

ــادة. المعت
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ي
الجزء الثا�ن

ي الحقوق
ن �ن عدم التمي�ي

المادة 7 ¤

ام  نســان، باحــرت تتعهــد الــدول االأطــراف، وفقــا للصكــوك الدوليــة المتعلقــة بحقــوق االإ
ــال المهاجريــن  ــع العم ــا لجمي ــة وتأمينه ــذه االتفاقي ي ه

ــا �ف ــوص عليه ــوق المنص الحق
ف مــن أي نــوع،  ف لواليتهــا دون تميــري ي إقليمهــا أو الخاضعــ�ي

وأفــراد أرسهــم الموجوديــن �ف
ف بســبب الجنــس، أو العنــر، أو اللــون، أو اللغــة، أو الديــن أو المعتقــد،  مثــل التميــري
، أو االجتماعــي، أ, الجنســية،  ي

ه، أو االأصــل القومــي، أو العــر�ت أو الــرأي الســياسي أو غــري
ــد، أو أي  ــة، أو المول ــة الزوجي ــة، أو الحال ــادي، أو الملكي ــع االقتص ــر، أو الوض أو العم

حالــة أخــرى.

الجزء الثالث

نسان لجميع العمال الهاجرين وأفراد أرسهم حقوق االإ

المادة 8 ¤

ي . 1
ي مغــادرة أي دولــة، بمــا �ف

يتمتــع العمــال المهاجــرون وأفــراد أرسهــم بالحريــة �ف
ي 

ذلــك دولــة منشــئهم. وال يخضــع هــذا الحــق الأيــة قيــود باســتثناء القيــود الــ�ت
، أو النظــام العــام، أو  ي

ــة االأمــن الوطــ�ف ــا حماي ــون وتقتضيه ــا القان ينــص عليه
ــون  ي تك

ــ�ت ــم، وال ــري وحرياته ــوق الغ ــة أو حق ــة، أو االآداب العام ــة العام الصح
ــة. ي هــذا الجــزء مــن االتفاقي

ف بهــا �ف متمشــية مــع الحقــوق االأخــرى المعــرت

ي دخــول دولــة منشــئهم . 2
ي أي وقــت �ف

للعمــال المهاجريــن وأفــراد أرسهــم الحــق �ف
والبقــاء فيهــا.
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المادة 9 ¤

يحمي القانون حق الحياة للعمال المهاجرين وأفراد أرسهم.

المادة 10  ¤

ــة  ــة أو العقوب ــب أو المعامل ــه للتعذي ــن أرست ــرد م ــر أو أي ف ــل المهاج ــرض العام ال يّع
ــة. ــانية أو المهين ــا إنس ــية أو ال القاس

المادة 11 ¤

قاق أو االستعباد.. 1 ال يّعرض العامل المهاجر أو أي فرد من أرسته لاسرت

ال يلزم العامل المهاجر أو أي فرد من أرسته بالعمل سخرة أو قرا.. 2

ــا أن . 3 ــوز فيه ي يج
ــ�ت ــدول ال ي ال

ــع، �ف ــادة تمن ــذه الم ــن ه ــرة 3 م ــرب أن الفق ال يعت
ــة عــى جريمــة مــا، أداء االأشــغال  يفــرض الســجن مــع االأشــغال الشــاقة كعقوب

ــة. ــة مختص ــن محكم ــادر ع ــة ص ــذه العقوب ي به
ــىف ــم يق ــا لحك ــاقة طبق الش

الأغراض هذه المادة، ال يشمل مصطلح » العمل سخرة أو قرا ».. 4

ي الفقــرة 3 مــن هــذه المــادة ممــا يطلــب أ. 
أي عمــل أو أيــة خدمــة غــري مشــار إليهمــا �ف

ي صــادر عــن محكمــة، أو يطلــب مــن 
عــادة مــن شــخص محتجــز نتيجــة الأمــر قانــو�ف

وط مــن هــذا االحتجــاز. فــرا	 المــرش ة االإ ي أثنــاء فــرت
شــخص �ف

ي تهــدد حيــاة المجتمــع ب. 
ي حــاالت الطــوارئ أو الكــوارث الــ�ت

أيــة خدمــة مســتوجبة �ف
أورفاهيتــه،

ــة مــا دامــت 	.  ــة العادي امــات المدني ف ــة خدمــة تشــكل جــزءا مــن االلرت أي عمــل أو أي
ــة. ــة المعني ــا الدول مفروضــة أيضــا عــى رعاي
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المادة 12 ¤

ــن. . 1 ــري والدي ــر والضم ــة الفك ي حري
ــق �ف ــم الح ــراد أرسه ــن وأف ــال المهاجري للعم

ويشــمل هــذا الحــق حريــة أن يكــون لهــم ديــن أو معتقــد يختارونــه أو أن يعتنقوا 
هــذا الديــن أو المعتقــد، وحريــة إظهــار دينهــم أو معتقدهــم، إمــا منفرديــن أو 

مــع جماعــة وعلنــا، أو خلــوة، عبــادة وإقامــة للشــعائر، وممارســة وتعليمــا.

ي أن . 2
كــراه ينتقــص مــن حريتهــم �ف ال يّعــرض العمــال المهاجــرون وأفــراد أرسهــم الإ

يكــون لهــم ديــن أو معتقــد يختارونــه، أو أن يعتنقــوا هــذا الديــن أو المعتقــد،

ي يقررهــا القانون . 3
ال تخضــع حريــة إظهــار الفــرد لدينــه أو معتقــده إّ  ال للقيــود الــ�ت

ــة، أو  ــة، أو النظــام العــام، أو الصحــة العام ــة الســامة العام ــا حماي وتقتضيه
االآداب العامــة أو حقــوق الغــري وحرياتهــم االأساســية.

ــن . 4 ــن، اللذي ــة االأبوي ام حري ــرت ــة باح ــذه االتفاقي ي ه
ــراف �ف ــدول االأط ــد ال تتعه

 ، ف يكــون واحــد منهمــا عــى االأقــل مــن العمــال المهاجريــن، واالأوليــاء القانونيــ�ي
ــا لمعتقداتهــم  ي الأوالدهــم وفق

ي واالأخــا�ت
ــ�ف ــم الدي ف التعلي ي تأمــ�ي

إن وجــدوا، �ف
ــة. الخاص

المادة 13 ¤

لعمال المهاجرين وأفراد أرسهم حق اعتناق االآراء دون أي تدخل. . 1

، ويشــمل هــذا الحــق . 2 ي حريــة التعبــري
للعمــال المهاجريــن وأفــراد أرسهــم الحــق �ف

حريــة التمــاس جميــع أنــواع المعلومــات واالأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا، بــرف النظــر 
ــة  ي أو بأي

ــ�ف ــكل ف ي ش
ــة، أو �ف ــة أو الطباع ــول أو الكتاب ــواء بالق ــدود، س ــن الح ع

وســيلة أخــرى يختارونهــا.
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ي الفقــرة 3 مــن هــذه المــادة واجبــات . 3
تســتتبع ممارســة الحــق المنصــوص عليــه �ف

يطــة أن ينــص  ومســؤوليات خاصــة. ولذلــك يجــوز أن تخضــع لبعــض القيــود، رسش
عليهــا القانــون وأن تكــون الزمــة :

ام حقوق الغري أو سمعتهمأ.  الحرت

ــة االأمــن القومــي للــدول المعنيــة أو النظــام العــام، أو الصحــة أو االآداب ب.  لحماي
العامــة

لغرض منع أية دعاية للحرب	. 

ــكل د.  ــة تش ــة أو الديني ــة أو العنري ــة القومي ــوة إل الكراهي ــة دع ــع أي ــرض من لغ
ــف. ــداء أو العن ف أو الع ــري ــى التمي ــا ع تحريض

المادة 14 ¤

وع  ال يعــرض العامــل المهاجــر أو أي فــرد مــن أرستــه للتدخــل التعســفي أو غــري المــرش
ي شــؤون أرستــه أو بيتــه أو مراســاته أو اتصاالتــه االأخــرى أو 

ي حياتــه الخاصــة أو �ف
�ف

فــه وســمعته. ويحــق لــكل عامــل مهاجــر ولــكل فــرد  لاعتــداءات غــري القانونيــة عــى رسش
ــداءات. ــذه االعت ــل أو ه ــذا التدخ ــد ه ــون ض ــة القان ــع بحماي ــه التمت ــن أرست م

المادة 15 ¤

ــت  ــه، ســواء أكان ــن ممتلكات ــه تعســفا م ــن أرست ــرد م ــل المهاجــر أو أي ف ال يحــرم العام
ــكات  ــا ممتل ــا أو جزئي ــودرت كلي . وإذا ص ــري ــع الغ اك م ــرت ــة أو باالش ــة فردي ــة ملكي مملوك
ي دولــة العمــل، 

يــع النافــذ �ف عامــل مهاجــر أو ممتلــكات فــرد مــن أرستــه، بمقتــىف الترش
ــا. ي أن يتلقــى تعويضــا عــادال وكافي

ــه يحــق للشــخص المعــ�ف فإن
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المادة 16 ¤

ي الحرية والسامة الشخصية.. 1
للعمال المهاجرين وأفراد أرسهم الحق �ف

ــة . 2 ــة عــى الحماي ــن وأفــراد أرسهــم الحصــول مــن الدول يحــق للعمــال المهاجري
صابــة البدنيــة والتهديــدات والتخويــف، ســواء  الفعالــة مــن التعــرض للعنــف واالإ
ف أو الجماعــات  ــ�ي ــد االأشــخاص العادي ف أو عــى ي ــ�ي ف العمومي ــد الموظفــ�ي عــى ي

أو المؤسســات.

ــا . 3 ــوم به ــراد أرسهــم يق ــن أو أف ــال المهاجري ــة العم ــن هوي ــق م ــة تحق أي عملي
ف يجــب أن تجــري وفقــا الإجــراءات يحددهــا  ف المكلفــون بإنفــاذ القوانــ�ي الموظفــ�ي

ــون. القان

ال يّعــرض العمــال المهاجــرون وأفــراد أرسهــم، فرديــا أو جماعيــا، للقبــض عليهــم . 4
أو احتجازهــم تعســفا، وال يحرمــون مــن حريتهــم إ ّ ال الأســباب ووفقــا الإجــراءات 

يحددهــا القانــون.

يّبلــغ العمــال المهاجــرون أو أفــراد أرسهــم بأســباب القبــض عليهــم عنــد إلقــاء . 5
مــكان بلغــة يفهمونهــا. كمــا يّبلغــون عــى وجــه الرعــة بلغــة  القبــض، وبقــدر االإ

يفهمونهــا بالتهــم الموجــه إليهــم.

ــى وجــه الرعــة العمــال المهاجــرون أو أفــراد أرسهــم المقبــوض . 6 يحــرف ع
عليهــم أو المحتجــزون بتهمــة جنائيــة، أمــام قــاض أو أي مســؤول آخــر مــأذون 
ي غضــون 

ي المحاكمــة �ف
لــه قانونــا بممارســة ســلطة قضائيــة، ويكــون لهــم الحــق �ف

ــا  ــهم احتياطي ــة حبس ــدة عام ــوز كقاع ــم. وال يج ــرا	 عنه ف ــة أو االإ ة معقول ــرت ف
ــات  ــا بضمان ــرا	 عنهــم مرهون ف ــون االإ ــن يجــوز أن يك ــة، ولك ي انتظــار المحاكم

�ف
ي أي مرحلــة أخــرى مــن االإجــراءات القضائيــة، 

لكفالــة مثولهــم للمحاكمــة، �ف
ــد االقتضــاء. ــم عن ــذ الحك ــة تنفي ولكفال
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ي حالــة إلقــاء القبــض عــى عامــل مهاجــر أو فــرد مــن أرستــه أو إيداعــه الســجن أو . 7
�ف

حبســه احتياطيــا ريثمــا يتــم تقديمــه للمحاكمــة أو احتجــازه بــأي طريقــة أخرى:

ي تمثــل أ. 
تخطــر الســلطات القنصليــة أو الديبلوماســية لدولــة منشــئة أو الدولــة الــ�ت

مصالــح تلــك الدولــة دون إبطــاء، إذا طلــب ذلــك بإلقــاء القبــض عليــه أو احتجــازه 
وبأســباب ذلــك,

ــة ب.  ــال أي ــورة. وتح ــلطات المذك ــال بالس ي االتص
ــق �ف ي الح

ــ�ف ــخص المع ــون للش يك
ي إل الســلطات المذكــورة دون إبــداء، كمــا يكــون لــه 

رســالة مــن الشــخص المعــ�ف
ــورة. ــلطات المذك ــن الس ــة م ــائل الموجه ــاء الرس ــى دون إبط ي أن يتلق

ــق �ف الح

ي علمــا، دون إبطــاء بهــذا الحــق وبالحقــوق المســتمدة مــن 	. 
يُحــاط الشــخص المعــ�ف

اســل  ي الرت
ف الــدول المعنيــة، �ف المعاهــدات ذات الصلــة، إن وجــدت، المنطقــة بــ�ي

تيبــات معهــم لتمثيلــه قانونيــا. وااللتقــاء بممثــىي الســلطات المذكــورة واتخــاذ الرت

للعمــال المهاجريــن وأفــراد أرسهــم الذيــن يحرمــون مــن حريتهــم بالقبــض . 8
ي إقامــة دعــوى أمــام المحكمــة، لــ�ي تبــت تلــك 

عليهــم أو احتجازهــم الحــق �ف
فــرا	 عنهــم إن كان  ي قانونيــة احتجازهــم وتأمــر باالإ

المحكمــة دون إبطــاء �ف
. وتوفــر لهــم عنــد حضورهــم هــذه الدعــوى مســاعدة مــن  ي

االحتجــاز غــري قانــو�ف
ــوا عاجزيــن  ــو اقتــىف االأمــر ودون تحميلهــم تكاليفــه، إذا كان جــم شــفوي، ل مرت

ــا. ــم اللغــة المســتخدمة أو التحــدث به ــن فه ع

ــم أو . 9 ــض عليه ــا للقب ــوا ضحاي ــن وقع ــم مم ــراد أرسه ــن وأف ــال المهاجري للعم
ــض. ي التعوي

ــذ �ف ــق ناف ــة ح ــري قانوني ــورة غ ــم ص احتجازه

المادة 17 ¤

يعامــل العمــال المهاجــرون وأفــراد أرسهــم الذيــن يحرمــون مــن حيتهــم معاملــة . 1
نســان وهويتهــم الثقافيــة. ام الكرامــة المتأصلــة لاإ إنســانية مــع احــرت
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يعــزل المتهمــون مــن العمــال المهاجريــن وأفــراد أرسهــم عــن االأشــخاص . 2
ــع  ــب م ــة تتناس ــة مختلف ــون معامل ــتثنائية، ويلق ــروف اس ي ظ

، إ ّ ال �ف ف ــ�ي المدان
. أمــا االأحــداث المتهمــون فيعزلــون عــن  ف وضعهــم كأشــخاص غــري مدانــ�ي

الراشــدين، ويحالــون إل القضــاء بــأرسع مــا يمكــن.

ي دولــة . 3
ي دولــة العبــور أو �ف

يوضــع أي عامــل مهاجــر أو أي فــرد مــن أرستــه يحتجــز �ف
ف أو  العمــل لخرقــه االأحــكام المتعلقــة بالهجــرة بمعــزل عــن االأشــخاص المدانــ�ي

االأشــخاص المحتجزيــن رهــن المحاكمــة، كلمــا كان ذلــك ممكنــا عمليــا.

ة . 4 يكــون الهــدف مــن معاملــة العامــل المهاجــر أو أحــد أفــراد أرستــه خــال أيــة فــرت
يســجن فيهــا تنفيــذا لحكــم صــادر عــن محكمــة قضائيــة هــو إصاحــه وتأهيلــه 
اجتماعيــا. ويعــزل االأحــداث المخالفــون عــن الراشــدين ويعاملــون معاملــة تليــق 

. ي
بعمرهــم وبوضعهــم القانــو�ف

ــراد أرسهــم خــال االحتجــاز أو الســجن بنفــس . 5 ــال المهاجــرون وأف ــع العم يتمت
ــراد أرسهــم. ي أن يزورهــم أف

ف �ف ــ�ي ــوق المواطن حق

ي الدولــة . 6
إذا حــرم عامــل مهاجــر مــن حريتــه، تبــدي الســلطات المختصــة �ف

ــه  ــا لزوج ــه، خصوص ــراد أرست ــأ الأف ــد تنش ي ق
ــ�ت ــاكل ال ــا بالمش ــة اهتمام المعني

وأطفالــه القــّر.

يتمتــع العمــال المهاجــرون وأفــراد أرسهــم ممــن يتعرضــون الأي شــكل مــن أشــكال . 7
ي دولــة العبــور 

ي دولــة العمــل أو �ف
ف النافــذة �ف االحتجــاز أو الســجن وفقــا للقوانــ�ي

ي نفــس الوضــع
بنفــس حقــوق رعايــا تلــك الدولــة الموجوديــن �ف

إذا احتجــز عامــل مهاجــر أو أحــد أفــراد أرستــه بقصــد التحقــق مــن أيــة مخالفــة . 8
تــب عــى ذلــك. لاأحــكام المتعلقــة بالهجــرة، ال يتحمــل أيــة نفقــات ترت
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المادة 18 ¤

ي المســاواة مــع رعايــا الدولــة المعنيــة . 1
للعمــال المهاجريــن وأفــراد أرسهــم الحــق �ف

ــد  ــة ضدهــم، أو تحدي ــة تهمــة جنائي ــات أي ــد إثب ــا. وعن أمــام المحاكــم بأنواعه
ــم  ــماع أقواله ــم س ــن حقه ــون م ــة، يك ــوى قضائي ي دع

ــم �ف اماته ف ــم والرت حقوقه
ــا  ــد وفق ــة تعق ــة مختصــة ومســتقلة ونزيه ــام محكم ــة أم ــة وعلني ــة عادل بطريق

للقانــون.

ي . 2
للعمــال المهاجريــن وأفــراد أرسهــم الذيــن توّجــه إليهــم تهمــة جنائيــة الحــق �ف

اض براءتهــم إل أن تثبــت إدانتهــم وفقــا للقانــون. افــرت

ــة ضدهــم، . 3 ــة جنائي ــة تهم ــات أي ــد إثب ــراد أرسهــم، عن ــن وأف ــال المهاجري للعم
: ــد أد�ف ــة كح ــات التالي ــى الضمان ــول ع ي الحص

ــق �ف الح

إباغهــم فــورا وبالتفصيــل بلغــة يفهمونهــا بطبيعــة التهمــة الموجهــة إليهــم أ. 
ــببها. وس

عــداد دفاعهــم واالتصــال ب.  إتاحــة مــا يكفــي مــن الوقــت والتســهيات لهــم الإ
ف مــن اختيارهــم. بمحامــ�ي

محاكمتهم دون إبطاء ال داعي له,	. 

ــاعدة د.  ــهم أو بمس ــهم بأنفس ــن أنفس ــاع ع ــم بالدف ــا، وقيامه ــم حضوري محاكمته
قانونيــة يختارونهــا، وإباغهــم بهــذا الحــق إذا لــم تتوفــر لهــم مســاعدة قانونيــة، 
ــة  ي فيهــا مصلحــة العدال

ــة تقتــىف ــة حال ي أي
ــة لهــم �ف وتخصيــص مســاعدة قانوني

ي أيــة حالــة مــن هــذا القبيــل إذا لــم تكــن لديهــم 
ذلــك ودون أن يدفعــوا شــيئا �ف

مــوارد كافيــة لدفــع ثمــن هــذه المســاعدة.

قيامهــم باســتجواب أو طلــب اســتجواب الشــهود ضدهــم واســتحضار واســتجواب ه. 
ي تنطبــق عــى الشــهود ضدهــم.

وط الــ�ت شــهود دفــاه عنهــم بنفــس الــرش
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ــوا ال يفهمــون أو يتكلمــون و.  جــم شــفوي إذا كان ــا عــى مســاعدة مرت الحصــول مجان
ــة. ي المحكم

اللغــة المســتخدمة �ف

اف بأنهم مذنبون.ز.  عدم إجبارهم عى الشهادة ضد أنفسهم أو عى االعرت

ي االعتبــار . 4
ي حالــة االأحــداث، تكــون إجــراءات الدعــوى عــى نحــو يأخــذ �ف

�ف
تأهيلهــم. عــى  العمــل  واســتصواب  أعمارهــم 

ي أن . 5
ف بجريمــة مــن الجرائــم الحــق �ف للعمــال المهاجريــن وأفــراد أرسهــم المدانــ�ي

ي الحكــم الصــادر ضدهــم وذلــك مــن قبــل محكمــة 
ي إدانتهــم و�ف

يعــاد النظــر �ف
أعــى درجــة وفقــا للقانــون.

ي بإدانــة عامــل مهاجــر أو فــرد مــن أرستــه بفعــل إجرامــي . 6
ف يصــدر حكــم نهــا�أ حــ�ي

ي وقــت الحــق الحكــم بإدانتــه أو يتــم العفــو عنــه عــى أســاس 
ف يُّنقــض �ف وحــ�ي

أن واقعــة جديــدة أو مكتشــفة حديثــا أثبتــت عــى نحــو قاطــع أنــه حدثــت إســاءة 
ــت  ــذي أوقع ــخص ال ــون الش ــا للقان ــّوض وفق ــة، يع ــكام العدال ــق أح ي تطبي

�ف
ي الوقــت 

دانــة، مــا لــم يثبــت أن عــدم الكشــف �ف عليــه العقوبــة نتيجــة لهــذه االإ
المناســب عــن الواقعــة المجهولــة يرجــع كليــا أو جزئــا إل ذلــك الشــخص.

ــرة . 7 ــاب م ــة أو للعق ــه للمحاكم ــن أرست ــرد م ــل المهاجــر أو أي ف ال يتعــرض العام
أخــرى عــن جــرم ســبق أن أُديــن بــه أو بـُـرئ منــه نهائيــا وفقــا للقانــون ولاإجــراءات 

ي الدولــة المعنيــة.
الجنائيــة المتبعــة �ف

المادة 19 ¤

ــي . 1 ــل إجرام ي أي فع
ــا �ف ــه مذنب ــن أرست ــرد م ــر أو أي ف ــل المهاج ــرب العام ال يعت

بســبب أي فعــل أو أفعــال لــم يكــن يــش ّ كل وقــت ارتكابــه فعــا إجراميــا 
ي 

ــ�ت ــة أشــد مــن تلــك ال ل عقوب ف ــرف ، كمــا ال ت ي أو الــدولي
بموجــب القانــون الوطــ�ف

ــكاب  ــد ارت ــدر بع ــون ص ي قان
ــص �ف ــمح ن ــه. وإذا س ــت ارتكاب ــة وق ــت مطبق كان

ــص. ــذا الن ــن ه ــتفيد م ــب أن يس ــف، وج ــة أخ ــرض عقوب ــرم بغ الج
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تراعــي، عنــد فــرض أيــة عقوبــة عــى فعــل إجرامــي ارتكبــه عامــل مهاجــر أو أحــد . 2
نســانية المتصلــة بوضعــه، وخاصــة مــا يتعلــق منهــا  أفــراد أرستــه، االعتبــارات االإ

قامــة أو العمــل. ي االإ
بحقــه �ف

المادة 20 ¤

ــه . 1 ــدم وفائ ــرد ع ــه لمج ــن أرست ــرد م ــر أو أي ف ــل المهاج ــجن العام ــوز س ال يج
ــدي. ام تعاق ف ــرت بال

ــة أو . 2 قام ــن إذن االإ ــه م ــن أرست ــرد م ــر أو أي ف ــل المهاج ــان العام ــوز حرم ال يج
أ عــن عقــد عمــل إّ  ال  ام نــاسش ف تريــح العمــل أو طــرده لمجــرد عــدم وفائــه بالــرت

ــح. ذن أو التري ــك االإ ــا لذل ط ــكل رسش ام يش ف ــرت ــك االل ــاء بذل إذا كان الوف

المادة 21 ¤

ليــس مــن الجائــز قانونــا الأي شــخص، مــا لــم يكــن موظفــا رســميا مخــوال حســب االأصــول 
ــق  ــة، أو الوثائ ــق الهوي ــدام وثائ ــاول إع ــدم أو يح ــادر أو يع ــون، أن يص ــب القان بموج
ــا، أو  ــتقرار فيه ــة أو االس قام ــاء أو االإ ــة أو البق ي الوطني

ــول إل االأرا�ف ــّول الدخ ي تخ
ــ�ت ال

ــاء  ــا دون إعط ــص به ــورة مرخ ــق بص ــذه الوثائ ــادرة ه ــوز مص ــل. وال يج ــح العم تصاري
إيصــال مفصــل بذلــك. وال يجــوز، بأيــة حــال مــن االأحــوال، إعــدام جــواز ســفر أو وثيقــة 

معادلــة لجــواز ســفر عامــل مهاجــر أو أحــد أفــراد أرستــه.

المادة 22 ¤

ال يجــوز أن يتعــرض العمــال المهاجــرون وأفــراد أرسهــم الإجــراءات الطــرد . 1
ي كل قضيــة طــرد عــى حــدة.

الجماعــي. وينظــر ويُــب ّ ت �ف

ال يجــوز طــرد العمــال المهاجريــن وأفــراد أرسهــم مــن إقليــم دولــة طــرف إ ّ ال . 2
عمــا بقــرار تتخــذه الســلطة المختصــة وفقــا للقانــون.
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ــا ال . 3 ــم وحيثم ــى طلبه ــاء ع ــم بن ــا. ويت ــة يفهمونه ــرار بلغ ــم بالق ــم إخطاره يت
ي 

يكــون ذلــك إلزاميــا إخطارهــم بالقــرار كتابــة، وإخطارهــم كذلــك باالأســباب الــ�ت
 . ي

ي يقتضيهــا االأمــن الوطــ�ف
ي االأحــوال االســتثنائية الــ�ت

اســتند إليهــا القــرار، عــدا �ف
ويبلــغ االأشــخاص المعنيــون بهــذه الحقــوق قبــل صــدور القــرار أو عــى االأكــرش 

وقــت صــدوره.

ي مــن هيئــة قضائيــة، . 4
ي حالــة صــدور قــرار نهــا�أ

، عــدا �ف ي
يحــق للشــخص المعــ�ف

رة لعــدم طــرده وأن تقــوم الســلطة المختصــة  أن يتقــدم باالأســباب المــرب
ــا  ــك. وريهم ي بغــري ذل

ــن الوطــ�ف ورات االأم ــم تقــض �ف ــا ل ــه، م بمراجعــة قضيت
ــرد. ــرار الط ــف ق ــب وق ي طل

ــ�ف ــخص المع ــق للش ــة، يح ــم المراجع تت

ي وقــت الحــق قــرار بالطــرد يكــون قــد نفــذ . 5
، إذا ألغــي �ف ي

يحــق للشــخص المعــ�ف
بالفعــل، أن يطلــب تعويضــا وفقــا للقانــون وال يجــوز اســتخدام القــرار الســابق 

لمنعــه مــن العــودة إل الدولــة المعنيــة.

ي فرصــة معقولــة قبــل الرحيــل أو بعــده . 6
ي حالــة الطــرد، يمنــح الشــخص المعــ�ف

�ف
هــا مــن المســتحقات الواجبــة االأداء  لتســوية أيــة مطالــب متعلقــة باالأجــور وغري

لــه، ولتســوية أيــة مســؤوليات مّعلقــة.

ــن . 7 ــرد م ــر أو الأي ف ــل المهاج ــوز للعام ــرد، يج ــرار بالط ــذ ق ــاس بتنفي دون المس
أفــراد أرستــه يخضــع لهــذا القــرار أن يســعى للدخــول إل دولــة أخــرى غــري دولــة 

منشــئة.

ي حالــة طــرد عامــل مهاجــر أو أحــد أفــراد أرستــه، ال يتحمــل أي منهــم تكاليــف . 8
�ف

ي دفــع تكاليــف ســفره.
الطــرد. ويجــوز أن يطلــب مــن الشــخص المعــ�ف

ي حــد ذاتــه، أيــة حقــوق للعامــل المهاجــر أو . 9
ال يمــس الطــرد مــن دولــة العمــل، �ف

ي ذلــك حــق 
أحــد أفــراد أرستــه تكــون مكتســبة وفقــا لقانــون تلــك الدولــة، بمــا �ف

هــا مــن المســتحقات الواجبــة لــه. الحصــول عــى االأجــور وغري
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المادة 23 ¤

ــة والمســاعدة  ي اللجــوء، إل الحماي
يتمتــع العمــال المهاجــرون وأفــراد أرسهــم بالحــق �ف

ي تمثــل مصالــح 
مــن الســلطات القنصليــة أو الديبلوماســية لدولــة منشــئهم أو للدولــة الــ�ت

ــة. وبصفــة  ي هــذه االتفاقي
ف بهــا �ف ــة، كلمــا حــدث مســاس بالحقــوق المعــرت تلــك الدول

ي حالــة الطــرد بهــذا الحــق دون إبطــاء، وتّيــر 
ي �ف

خاصــة، يخطــر الشــخص المعــ�ف
ــة القائمــة بالطــرد ممارســة هــذا الحــق. ســلطات الدول

المادة 24 ¤

ــه  ــكان بوصف ي كل م
ــه �ف اف ب ــرت ي االع

ــق �ف ــه الح ي أرست
ــرد �ف ــكل ف ــر ول ــل مهاج ــكل عام ل

ــون. ــام القان ــخصا أم ش

المادة 25 ¤

ي تنطبــق . 1
يتمتــع العمــال المهاجــرون بمعاملــة ال تقــل مراعــاة عــن المعاملــة الــ�ت

: عــى رعايــا دولــة العمــل مــن حيــث االأجــر ومــن حيــث مــا يــىي

، وســاعات العمــل، والراحــة أ.  ي
ضــا�ف وط العمــل االأخــرى، أي أجــر العمــل االإ رسش

االأســبوعية، وأيــام العطلــة المدفوعــة االأجــر، والســامة، والصحــة، وإنهــاء عاقــة 
ي يغطيهــا هــذا المصطلــح بموجــب 

وط العمــل الــ�ت االســتخدام، وغــري ذلــك مــن رسش
ي والممارســة الوطنيــة.

القانــون الوطــ�ف

وط االســتخدام االأخــرى، أي الســن الدنيــا لاســتخدام، والتقيــدات المفروضــة ب.  رسش
ي والممارســة 

هــا القانــون الوطــ�ف ل، وأيــة مســألة أخــرى، يعترب ف ي المــرف
عــى العمــل �ف

وط االســتخدام. طــا مــن رسش الوطنيــة رسش

ي . 2
ي عقــود العمــل الخاصــة مــن مبــدأ المســاواة �ف

وع االنتقــاص �ف ليــس مــن المــرش
ي الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة.

المعاملــة المشــارة إليــه �ف
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ــال . 3 ــرم العم ــان أ ّ ال يح ــبة لضم ــري المناس ــع التداب ــراف جمي ــدول االأط ــذ ال تتخ
ي 

ــة �ف ــة مخالف ــدأ بســبب أي ــذا المب ــن ه ــأ ع ــوق تنش ــرون مــن أيــة حق المهاج
إقامتهــم أو اســتخدامهم. وعــى وجــه الخصــوص، ال يعفــى أربــاب العمــل مــن 
ــبب أي  ــكل بس ــأي ش ــم ب اماته ف ــد الرت ــة وال تقّي ــة أو تعاقدي ــات قانوني ام ف ــة الرت أي

ــل. ــن هــذا القبي ــة م مخالف

المادة 26 ¤

ي :. 1
ف الدول االأطراف بحق العمال المهاجرين وأفراد أرسهم �ف تعرت

ــأة أ.  ــرى منش ــات أخ ــال وأي جمعي ــات العم ــطة نقاب ــات وأنش ي اجتماع
ــاركة �ف المش

وفقــا للقانــون، بقصــد حمايــة مصالحهــم االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة 
ــة. ــة المعني ــح المنظم ــط للوائ ــوع فق ــع الخض ــرى، م ــم االأخ ومصالحه

ــات ب.  ــل الجمعي ــن قبي ــة م ــة جمعي ــال وإل أي ــة عم ــة نقاب ــة إل اي ــام بحري االنضم
ــة. ــة المعني ــح المنظم ــط للوائ ــوع فق ــع الخض ــر، م ــابقة الذك س

ــل 	.  ــن قبي ــة م ــة جمعي ــن أي ــال وم ــة عم ــة نقاب ــن أي ــاس العــون والمســاعدة م التم
ــر. ــابقة الذك ــات س الجمعي

ي ينــص . 2
ــ�ت ــود ال ــود عــى ممارســة هــذه الحقــوق عــدا القي ال يجــوز وضــع أي قي

ي 
ي مجتمــع ديمقراطــي لصالــح االأمــن الوطــ�ف

وريــة �ف ي تكــون �ف
عليهــا القانــون والــ�ت

والنظــام العــام أو حمايــة حقــوق الغــري وحرياتهــم.

المادة 27 ¤

ي . 1
فيمــا يتعلــق بالضمــان االجتماعــي، يتمتــع العمــال المهاجــرون وأفــراد أرسهــم �ف

ي يعامــل بهــا رعايــا الدولــة بقــدر اســتيفائهم 
دولــة العمــل بنفــس المعاملــة الــ�ت

ــدات  ــة والمعاه ــك الدول ي تل
ــق �ف ــع المنطب ي ــا الترش ــص عليه ي ين

ــ�ت وط ال ــرش لل
ــا. وتســتطيع الســلطات المختصــة  ــة فيه ــة والمتعــددة االأطــراف المنطبق الثنائي
تيبــات الازمــة  ي أي وقــت، بوضــع الرت

ــة العمــل القيــام، �ف ــة المنشــأ ودول ي دول
�ف

لتحديــد وســائل تطبيــق هــذه القاعــدة.
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يــع المنطبــق للعمــال المهاجريــن وأفــراد . 2 ي ال يســمح فيهــا الترش
ي الحــاالت الــ�ت

�ف
ــة أن  ي إمكاني

ــر �ف ي بالنظ
ــ�ف ــدول المع ــوم ال ــا، تق ــتحقاق م ــع باس ــم بالتمت أرسه

ــق  ــا يتعل ــا فيم ي أســهموا به
ــ�ت اكات ال ف مقــدار االشــرت ــ�ي يدفــع لاأشــخاص المعني

ي يعامــل بهــا الرعايــا الذيــن 
بهــذا االســتحقاق، عــى أســاس المعاملــة الــ�ت

ــة. ــروف مماثل ي ظ
ــدون �ف يوج

المادة 28 ¤

ــة  ــون مطلوب ــة تك ــة طبي ــة عناي ــي أي ي تلق
ــق �ف ــم الح ــراد أرسه ــن وأف ــال المهاجري للعم

ر ال يمكــن عاجــه يلحــق بصحتهــم وذلــك  ي �ف
بصــورة عاجلــة لحفــظ حياتهــم أو لتــا�ف

ــن  ــؤالء م ــرم ه ــة. وال يح ــة المعني ــا الدول ــع رعاي ــة م ي المعامل
ــاواة �ف ــاس المس ــى أس ع

قامــة أو االســتخدام. هــذه العنايــة الطبيــة الطارئــة بســبب أيــة مخالفــة فيمــا يتعلــق باالإ

المادة 29 ¤

ي تســجيل 
ي الحصــول عــى أســم و�ف

ــل المهاجــر الحــق �ف ــال العام ــن أطف ــل م ــكل طف ل
ــية. ــى جنس ــول ع ي الحص

ــه، و�ف والدت

المادة 30 ¤

ــم  ــى التعلي ي الحصــول ع
ــل المهاجــر الحــق االأســاسي �ف ــال العام ــن أطف ــل م ــكل طف ل

ي المعاملــة مــع رعايــا الدولــة المعنيــة. وال يجــوز رفــض أو تقييــد 
عــى أســاس المســاواة �ف

إمكانيــة االلتحــاق بالمؤسســات الحكوميــة للتعليــم قبــل المــدرسي أو بالمــدارس بســبب 
ــن، أو بســبب  ــن االأبوي ــة أو االســتخدام الأي م قام ــث االإ ــن حي ــي م ــري النظام الوضــع غ

ي دولــة العمــل.
الوضــع غــري النظامــي القامــة الطفــل �ف
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المادة 31 ¤

ــراد . 1 ــن وأف ــال المهاجري ــة للعم ــة الثقافي ام الهوي ــرت ــراف اح ــدول االأط ــن ال تضم
ــئهم. ــة منش ــع دول ــة م ــائجهم الثقافي ــاظ بوش ــن االحتف ــم م ــم وال تمنعه أرسه

يمكــن للــدول االأطــراف أن تتخــذ التدابــري المناســبة الازمــة لمســاعدة وتشــجيع . 2
ي هــذا الصــدد.

الجهــود المبذولــة �ف

المادة 32 ¤

ــة العمــل، أن  ي دول
ــاء إقامتهــم �ف ــدى انته ــراد أرسهــم، ل ــن وأف يحــق للعمــال المهاجري

ي الــدول المعنيــة، 
يــع �ف يحولــوا دخولهــم ومدخراتهــم، وأن يحملــوا معهــم وفقــا للترش

أمتعتهــم وممتلكاتهــم الشــخصية.

المادة 33 ¤

ــة . 1 ــأ أو دول ــة المنش ــم دول ــم أن تّبلغه ــراد أرسه ــن وأف ــال المهاجري ــق للعم يح
: ــىي ــا ي ــال، بم ــون الح ــبما تك ــور، حس ــة العب ــل أو دول العم

حقوقهم الناجمة عن هذه االتفاقيةأ. 

القانــون ب.  بمقتــىف  اماتهــم  ف والرت وحقوقهــم  بالدخــول،  لهــم  الســماح  وط  رسش
ام  ف ــرت ــن االل ــم م ي تمكنه

ــ�ت ــرى ال ــائل االأخ ــة، والمس ــة المعني ي الدول
ــة �ف والممارس

ي تلــك الدولــة.
هــا مــن الرســميات �ف داريــة أو غري باالإجــراءات االإ

ــات . 2 ــرش المعلوم ــة لن ــا مائم ي تراه
ــ�ت ــري ال ــع التداب ــراف جمي ــدول االأط ــذ ال تتخ

ــال أو  ــات العم ــل أو نقاب ــاب العم ــل أرب ــن قب ــا م ــان تقديمه ــورة أو ضم المذك
الهيئــات أو المؤسســات المختصــة االأخــرى، وتتعــاون مــع الــدول االأخــرى 

المعنيــة، حســب االقتضــاء.

تقــدم تلــك المعلومــات الكافيــة، عنــد الطلــب، إل العمــال المهاجريــن وأفــراد . 3
مــكان، بلغــة يســتطيعون فهمهــا. ــا، وقــدر االإ أرسهــم مجان
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المادة 34 ¤

ي هــذا الجــزء مــن االتفاقيــة مــا يكــون مــن أثــره إعفــاء العمــال المهاجريــن وأفــراد 
ليــس �ف

ف وأنظمــة كل دولــة مــن دول العبــور ودولــة  ام بالتقيــد بقوانــ�ي ف أرسهــم ســواء مــن االلــرت
ام الهويــة الثقافيــة لســكان تلــك الــدول. ام باحــرت ف العمــل أو االلــرت

المادة 35 ¤

ي هــذا الجــزء مــن االتفاقيــة مــا يفــر بأنــه ينطــوي عــى تســوية وضــع العمــال 
ليــس �ف

ي وضــع 
المهاجريــن أو أفــراد أرسهــم الذيــن يكونــون غــري حائزيــن للوثائــق الازمــة أو �ف

ي مثــل هــذه التســوية لوضعهــم، وليــس فيــه مــا يمــس 
غــري نظامــي أو أي حــق �ف

التدابــري الراميــة إل ضمــان تهيئــة أوضــاع ســليمة ومنصفــة للهجــرة الدوليــة عــى النحــو 
ــة. ــن هــذه االتفاقي ي الجــزء الســادس م

ــه �ف المنصــوص علي
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 الجزء الرابع

حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أرسهم الحائزين للوثائق الالزمة أو 
ي وضع نظامي

الذين هم �ن

المادة 36 ¤

ي 
يتمتــع العمــال المهاجــرون وأفــراد أرسهــم الحائــزون للوثائــق الازمــة أو الذيــن هــم �ف

ي هــذا الجــزء مــن االتفاقيــة 
ي دولــة العمــل بالحقــوق المنصــوص عليهــا �ف

وضــع نظامــي �ف
ي الجــزء الثالــث.

ضافــة إل الحقــوق المنصــوص عليهــا �ف باالإ

المادة 37 ¤

مــن حــق العمــال المهاجريــن وأفــراد أرسهــم، قبــل خروجهــم مــن دولــة المنشــأ أو، عــى 
ــة العمــل،  ــة المنشــأ أو دول ــة العمــل، أن تبلغهــم دول ، وقــت دخولهــم إل دول االأكــرش
ــه  ــم، وبوج ــى دخوله ــة ع وط المنطبق ــرش ــع ال ــا بجمي ــا كام ــاء، تبليغ ــب االقتض حس
ي يجــوز لهــم مزاولتهــا مقابــل أجــر، 

وط المتعلقــة بإقامتهــم واالأنشــطة الــ�ت خــاص بالــرش
ي 

ي دولــة العمــل، والســلطة الــ�ت
ي يجــب عليهــم اســتيغاؤها �ف

فضــا عــن المتطلبــات الــ�ت
وط. دخــال أي تعديــل عــى تلــك الــرش يجــب عليهــم االتصــال بهــا الإ

المادة 38 ¤

ذن للعمــال المهاجريــن وأفــراد أرسهــم بالغيــاب مؤقتــا  تبــذل دول العمــل كل جهــد لــاإ
ــه  ــون علي ــبما تك ــل، حس ــة أو العم قام ــم باالإ ذن له ــى االإ ــري ع ــك تأث ــون لذل دون أن يك
ــن وأفــراد  ــك االحتياجــات الخاصــة للعمــال المهاجري ي ذل

الحــال. وتراعــي دول العمــل �ف
ي دول منشــئهم. يكــون للعمــال المهاجريــن وأفــراد أرسهــم 

اماتهــم خاصــة �ف ف أرسهــم والرت
ذن بحــاالت  ي يتــم بمقتضاهــا االإ

وط الــ�ت ي تزويدهــم بمعلومــات وافيــة عــن الــرش
الحــق �ف

الغيــاب المؤقــت هــذه.
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المادة 39 ¤

ــم . 1 ي إقلي
ــال �ف ــة االنتق ي حري

ــق �ف ــم الح ــراد أرسه ــن وأف ــال المهاجري ــون للعم يك
ــا. ــار محــل إقامتهــم به ــة اختي ــة العمــل وحري دول

ي الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة الأيــة قيــود باســتثناء . 2
ال تخضــع الحقــوق المذكــورة �ف

ي أو النظــام 
ــة االأمــن الوطــ�ف ي ينــص عليهــا القانــون وتقتضيهــا حماي

القيــود الــ�ت
ي 

العــام أو الصحــة العامــة أو االآداب العامــة أو حقــوق الغــري وحرياتهــم، والــ�ت
ي هــذه االتفاقيــة.

ف بهــا �ف تكــون متمشــية مــع الحقــوق االأخــرى المعــرت

المادة 40 ¤

ي تكويــن الجمعيــات ونقابــات العمــال 
يكــون للعمــال المهاجريــن وأفــراد أرسهــم الحــق �ف

هــا  ــة وغري ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــة حقوقهــم االقتصادي ــز وحماي ــة العمــل لتعزي ي دول
�ف

ي 
ــ�ت ــود ال ــدا القي ــق ع ــذا الح ــة ه ــى ممارس ــود ع ــع أي قي ــوز وض ــح. ال يج ــن المصال م

ي 
ي مجتمــع ديمقراطيــة لصالــح االأمــن الوطــ�ف

وريــة �ف ي تكــون �ف
ينــص عليهــا القانــون والــ�ت

ــة حقــوق الغــري وحرياتهــم. والنظــام العــام، أو لحماي

المادة 41 ¤

ي . 1
ــة �ف ــؤون العام ي الش

ــاركوا �ف ــم، أن يش ــراد أرسه ــن وأف ــال المهاجري ــق للعم يح
ي 

ُ تجــرى �ف ي
ي االنتخابــات الــ�ت

دولــة منشــئهم، وأن يدلــوا بأصواتهــم وأن يُنتخبــوا �ف
يعهــا. تلــك الدولــة، وفقــا لترش

ــة . 2 ــري ممارس ــا، بتيس يعه ــا لترش ــاء ووفق ــب االقتض ــة، حس ــدول المعني ــوم ال تق
ــوق. ــذه الحق ه
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المادة 42 ¤

ي أمــر وضــع إجــراءات أو إنشــاء مؤسســات يمكــن عــن . 1
ــدول االأطــراف �ف تنظــر ال

ي 
ي دول المنشــأ أو دول العمــل، االحتياجــات واالأمــا�ف

طريقهــا أن ُتراعــى، ســواء �ف
ــب  ــى، حس ــم، وتتوخ ــراد أرسه ــن وأف ــال المهاجري ــة للعم ــات الخاص ام ف وااللرت
ي تلــك 

االقتضــاء، إمكانيــة أن يصبــح للعمــال المهاجريــن وأفــراد أرسهــم، �ف
ــة. ــم بحري ــم اختياره ــون يت ــات، ممثل المؤسس

، استشــارة العمــال المهاجريــن . 2 ي
يعهــا الوطــ�ف تيــر دول العمــل، وفقــا لترش

ــاة المجتمعــات  ي اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بحي
وأفــراد أرسهــم أو مشــاركتهم �ف

ــا. ــة وإدارته المحلي

ــل إذا . 3 ــة العم ي دول
ــية �ف ــوق السياس ــرون بالحق ــال المهاج ــع العم ــوز أن يتمت يج

ــيادتها. ــتها لس ي ممارس
ــوق �ف ــذه الحق ــة ه ــك الدول ــم تل منحته

المادة 43 ¤

ي المعاملــة مــع رعايــا دولــة العمــل فيمــا . 1
 يتمتــع العمــال المهاجــرون بالمســاواة �ف

: يتعلــق بمــا يــىي

ــات أ.  ــاة متطلب ــع مراع ــة، م ــات التعليمي ــات والخدم ــول إل المؤسس ــة الوص إمكاني
ــة. ــات المعني ــات والخدم ــة المؤسس ــن أنظم ــا م ه ــول وغري القب

.ب.  ف إمكانية الوصول إل خدمات التوجيه والتوظيف المهني�ي

 .	, ف إمكانية الوصول إل مرافق ومؤسسات التدريب وإعادة التدريب المهني�ي

ســكان االجتماعــي، د.  ي ذلــك مشــاريع االإ
إمكانيــة الحصــول عــى مســكن، بمــا �ف

يجــار، والحمايــة مــن االســتغال فيمــا يتعلــق باالإ

يطــة الوفــاء بمتطلبات ه.  إمكانيــة الحصــول عــى الخدمــات االجتماعيــة والصحيــة، رسش
ي برامــج هــذه الخدمات،

اك �ف االشــرت
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ي ذلــك و. 
ــا دون أن يعــ�ف إمكانيــة الوصــول إل التعاونيــات والمؤسســات المــدارة ذاتي

ي وضعهــم كمهاجريــن ومــع مراعــاة قواعــد وأنظمــة الهيئــات المعنيــة،
ا �ف تغيــري

اك فيها.ز.   إمكانية الوصول إل الحياة الثقافية واالشرت

ف . 2 ي المعاملــة لتمك�ي
ي تكفــل المســاواة الفعليــة �ف

أ الــدول االأطــراف االأحــوال الــ�ت تهــ�ي
ي الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة 

العمــال المهاجريــن مــن التمتــع بالحقــوق المذكــورة �ف
وط إقامتهــم، كمــا تــأذن بهــا دولــة العمــل، بالمتطلبات المناســبة. كلمــا وفــت رسش

ال تمنــع دول العمــل رب عمــل العمــال المهاجريــن مــن إنشــاء مرافــق ســكنية أو . 3
اجتماعيــة أو ثقافيــة لهــم. ومــع مراعــاة المــادة 70 مــن هــذه االتفاقيــة، يجــوز 
وط المطبقــة عمومــا  لدولــة العمــل أن تجعــل إنشــاء هــذه المرافــق خاضعــا للــرش

ي تلــك الدولــة.
بهــذا الخصــوص �ف

المادة 44 ¤

افــا منهــا بــأن االأرسة هــي الوحــدة الجماعيــة . 1 تقــوم الــدول االأطــراف، اعرت
ــة مــن  ــأن مــن حقهــا أن تتوفــر لهــا الحماي ي المجتمــع وب

ــة واالأساســية �ف الطبيعي
ــة وحــدة أرس  ــري المناســبة لضمــان حماي ــة، باتخــاذ التداب ــل المجتمــع والدول قب

ــن. ــال المهاجري العم

ي نطــاق اختصاصهــا مــن . 2
تقــوم الــدول االأطــراف باتخــاذ مــا تــراه مناســبا ويدخــل �ف

تدابــري راميــة إل تيســري لــم شــمل العمــال المهاجريــن بأزواجهــم أو باالأشــخاص 
الذيــن تربطهــم بهــم عاقــة تنشــأ عنهــا، وفقــا للقانــون المنطبــق، آثــار مكافئــة 

. ف وجــ�ي ف ف القــّر غــري المرت للــزوا	، وكذلــك بأوالدهــم المعالــ�ي

منــح معاملــة . 3 ي 
�ف العطــف  ف  بعــ�ي إنســانية،  العمــال، العتبــارات  تنظــر دول 

ي الفقــرة 2 مــن هــذه المــادة، لاأفــراد 
متســاوية، عــى النحــو المنصــوص عليــه �ف

االآخريــن مــن أرس العمــال المهاجريــن.
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المادة 45 ¤

ي المعاملــة . 1
ي دولــة العمــل، بالمســاواة �ف

 يتمتــع أفــراد أرس العمــال المهاجريــن، �ف
: مــع رعايــا تلــك الدولــة، وذلــك فيمــا يتعلــق بمــا يــىي

ــات أ.  ــاة متطلب ــع مراع ــة، م ــات التعليمي ــات والخدم ــول إل المؤسس ــة الوص  إمكاني
ــة.  ــات المعني ــة المؤسســات والخدم ــن أنظم هــا م ــول وغري القب

يطــة ب.  ، رسش ف  إمكانيــة الوصــول إل مؤسســات وخدمــات التوجيــه والتدريــب المهنيــ�ي
اك فيهــا. الوفــاء بمتطلبــات االشــرت

الوفــاء 	.  يطــة  إمكانيــة الحصــول عــى الخدمــات االجتماعيــة و الصحيــة، رسش  
الخدمــات. برامــج هــذه  ي 

�ف اك  االشــرت بمتطلبــات 

إمكانية الوصول إل الحياة الثقافية والمشاركة فيها.د. 

تنتهــج دول العمــل، بالتعــاون مــع دول المنشــأ عنــد االقتضــاء، سياســة تســتهدف . 2
ــة  ، وبصف ــىي ــدرسي المح ــام الم ــن النظ ــال المهاجري ــا	 أوالد العم ــري إدم تيس

خاصــة فيمــا يتعلــق بتعليمهــم اللغــة المحليــة.

ف الأوالد العمــال . 3 تســعى دول العمــل إل تيســري تعليــم اللغــة والثقافــة االأصليتــ�ي
ي هــذا الصــدد، تتعــاون معهــا دول المنشــأ حيثمــا كان ذلــك 

المهاجريــن، و�ف
مناســبا.

ــال . 4 ــة الأوالد العم ــة خاصــة باللغــة االأصلي ــج تعليمي ــر برام ــدول العمــل أن توف ل
ــاء. ــد االقتض ــأ عن ــع دول المِنش ــاون م ــن، بالتع المهاجري
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المادة 46 ¤

يــع المنطبــق للــدول المعنيــة،  يتمتــع العمــال المهاجــرون وأفــراد أرسهــم، رهنــا بالترش
ــن  ــئة ع ــة الناش ــدول المعني ــات ال ام ف ــة والرت ــة ذات الصل ــات الدولي ــن االتفاق ــا ع فض
ــا  ائبه ــر و�ف اد والتصدي ــن رســوم االســتري ــاء م عف ــة، باالإ ي االتحــادات الجمركي

اكها �ف اشــرت
ليــة فضــا عــن المعــدات الازمــة لمزاولــة النشــاط  ف فيمــا يتعلــق بأمتعتــه الشــخصية والمرف

الــذي يُتقــا�ف عنــه أجــر وســمح لهــم بدخــول دولــة العمــل لمزاولتــه، وذلــك:

قامة المعتادة،أ.  لدى مغادرة دولة المنشأ أو دولة االإ

ي بادئ االأمر بدخول دولة العمل،ب. 
لدى السماح لهم �ف

لدى مغادرة دولة العمل نهائيا	. 

قامة المعتادة.د.  لدى العودة نهائيا إل دولة المنشأ أو دولة االإ

المادة 47 ¤

ي تحويــل دخولهــم ومدخراتهــم، وخصوصــا االأمــوال . 1
للعمــال المهاجريــن الحــق �ف

ــة  ــة دول ــة منشــئهم أو إل أي ــة العمــل إل دول ــة أرسهــم، مــن دول عال الازمــة الإ
يــع المنطبق  ي يحددهــا الترش

أخــرى. وتتــم هــذه التحويــات وفقــا لاإجــراءات الــ�ت
للدولــة المعنيــة ووفقــا لاتفاقــات الدوليــة المنطبقــة.

تتخذ الدول المعنية التدابري المناسبة لتيسري هذه التحويات.. 2

المادة 48 ¤

، فــإن العمــال . 1 ي يــ�ب  دون المســاس باالتفاقــات المنطبقــة المتعلقــة بــاالزدوا	 الرف
ي دولــة 

ي يحصلــون عليهــا �ف
المهاجريــن وأفــراد أرسهــم، فيمــا يتعلــق بالدخــول الــ�ت

لعمل: ا
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ائــب أو مكــوس أو رســوم أيــا كان وصفهــا تكــون أكــرب أ.  ال يجــوز إلزامهــم بدفــع �ف
ي ظــروف مماثلــة،

مقــدارا أو أشــد إرهاقــا ممــا يفــرض عــى الرعايــا �ف

ائــب أيــا كان وصفهــا أو ب.  عفــاءات مــن الرف ي االقتطاعــات أو االإ
يكــون لهــم الحــق �ف

ي ظــروف مماثلــة، ومــن بينهــا البــداالت 
يبيــة تطبــق عــى الرعايــا �ف ي أيــة بــداالت �ف

�ف
ف مــن أفــراد أرسهــم. يبيــة المتعلقــة بالمعالــ�ي الرف

ي عــى . 2 يــ�ب تســعى الــدول االأطــراف إل اعتمــاد تدابــري مائمــة لتفــادي االزدوا	 الرف
دخــول ومدخــرات العمــال المهاجريــن وأفــراد أرسهم.

المادة 49 ¤

ــل، . 1 ــة العم ــة ومزاول قام ف لاإ ــ�ي ف منفصل ــ�ي ي إذن
ــ�ف ــع الوط ي ــب الترش ــا يتطل حيثم

ــه عــن مــدة  قامــة ال تقــل مدت ــا باالإ ــن إذن تصــدر دول العمــل للعمــال المهاجري
ــر. ــل أج ــاط مقاب ــة نش ذن بمزاول االإ

ي دولــة العمــل بحريــة اختيــار النشــاط . 2
العمــال المهاجــرون الذيــن يســمح لهــم �ف

ذن  ي وضــع غــري نظامــي وال يفقــدون االإ
ون �ف الــذي يزاولونــه مقابــل أجــر ال يعتــرب

ــاء  ــل انته ــل أجــر قب ــه مقاب ــذي يزاولون ــاء النشــاط ال قامــة، لمجــرد إنه لهــم باالإ
تصاريــح عملهــم أو االأذون المماثلــة.

ي الفقــرة 2 مــن هــذه المــادة وقتــا . 3
عطــاء العمــال المهاجريــن المشــار إليهــم �ف الإ

ة  قامــة لفــرت يجــاد أنشــطة بديلــة يزاولونهــا مقابــل أجــر، ال يســحب إذن االإ كافيــا الإ
ي قــد يســتحقون خالهــا اســتحقاقات بطالــة.

ة الــ�ت ال تقــل عــن الفــرت

المادة 50 ¤

ي حالــة وفــاة العامــل المهاجــر أو انفصــام رابطــة الزوجيــة، تنظــر دولــة العمــل . 1
�ف

ف فيهــا عــى  ي منــح أفــراد أرسة ذلــك العامــل المهاجــر المقيمــ�ي
ف العطــف �ف بعــ�ي

ي 
ة الــ�ت أســاس لــّم شــمل االأرسة، إذنــا بالبقــاء، وتراعــي دولــة العمــل طــول الفــرت

ي تلــك الدولــة.
أقامــوا خالهــا �ف
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ة معقولــة مــن الوقــت، قبــل . 2 ذن فــرت تتــاح الأفــراد االأرسة الذيــن ال يمنحــون هــذا االإ
ي دولــة العمــل.

المغــادرة، لتمكينهــم مــن تســوية شــؤونهم �ف

ف 1 و 2 مــن هــذه المــادة بحيــث تــرف بــأي حــق . 3 ال يجــوز تفســري أحــكام الفقرتــ�ي
يعــات  قامــة والعمــل تمنحــه الأفــراد االأرسة هــؤالء، لــوال هــذه االأحــكام، ترش ي االإ

�ف
دولــة العمــل أو المعاهــدات لثنائيــة أو المتعــددة االأطــراف المنطبقــة عــى تلــك 

الدولــة.

المادة 51 ¤

ــاط  ــار النش ــل بحريــة اختي ــة العم ي دول
ــم �ف ــمح له ــن ال يس ــرون الذي ــال المهاج العم

ذن لهــم  ي وضــع غــري نظامــي، وال يفقــدون االإ
ون �ف الــذي يزاولونــه مقابــل أجــر ال يعتــرب

قامــة لمجــرد إنهــاء النشــاط الــذي يزاولونــه مقابــل أجــر قبــل انتهــاء تصاريــح عملهــم،  باالإ
ــر  ــل أج ــزاول مقاب ــدد الم ــاط المح ــى النش ــة ع ــف �اح ــة يتوق قام إ ّ ال إذا كان إذن االإ
ي 

ــن الحــق �ف ــال المهاجري ــون لهــؤالء العم ــه. ويك ــن أجل ــمح لهــم بالدخــول م ــذي ُس وال
ة  ي مشــاريع العمــل العامــة وإعــادة التدريــب أثنــاء الفــرت

التمــاس عمــل بديــل والمشــاركة �ف
ي إذن العمــل.

وط والتقييــدات المنصــوص عليهــا �ف المتبقيــة مــن إذن عملهــم، رهنــا بالــرش

المادة 52 ¤

ي أن يختــاروا بحريــة االأنشــطة . 1
ي دولــة العمــل الحــق �ف

يكــون للعمــال المهاجريــن �ف
وط التاليــة: ي يزاولونهــا مقابــل أجــر رهنــا بالقيــود أو الــرش

الــ�ت

يجوز لدولة العمل، فيما يتعلق بأي عامل مهاجر:. 2

 أن تقــر إمكانيــة الوصــول إل فئــات محــدودة مــن االأعمــال أو الوظائــف أو أ. 
وريــا لمصالــح هــذه  ي يكــون فيهــا ذلــك �ف

ي الحــاالت الــ�ت
الخدمــات أو االأنشــطة �ف

. ي
ــ�ف ــع الوط ي ي الترش

ــه �ف ــا علي ــة ومنصوص الدول
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يعاتهــا المتعلقــة ب.  أن تقيــد حريــة اختيــار النشــاط المــزاول مقابــل أجــر وفقــا لترش
ــع  ــا. وم ــا خــار	 إقليمه ــم الحصــول عليه ي يت

ــ�ت ــة ال اف بالمؤهــات المهني باالعــرت
اف  ــات الازمــة لاعــرت تيب ــة عــى اتخــاذ الرت ــدول االأطــراف المعني ــك، تعمــل ال ذل

بهــذه المؤهــات.

ــح . 3 ــن لتصاري ــن الحائزي ــال المهاجري ــبة للعم ــل، بالنس ــة العم ــا لدول ــوز أيض يج
ــن: عمــل محــدودة الزم

وطــا بــأن أ.  ي يزاولونهــا مقابــل أجــر مرش
أن تجعــل حــق االختيــار الحــر لاأنشــطة الــ�ت

وعــة لغــرض مزاولــة نشــاط  ي إقليمهــا إقامــة مرش
يكــون العامــل المهاجــر قــد أقــام �ف

ي ال ينبغــي أن تتجــاوز 
يعهــا الوطــ�ف ة مــن الوقــت محــددة ف ترش مقابــل أجــر لفــرت

. ف ســنت�ي

ي تــزاول مقابــل أجــر، ب. 
 أن تقيــد إمكانيــة وصــول العامــل المهاجــر إل االأنشــطة الــ�ت

ــذه  ــم له ــن يماثلونه ــخاص الذي ــا أو لاأش ــة لرعاياه ــح االأولوي ــة من ــا بسياس عم
ــق  ــراف. وال ينطب ــددة االأط ــة أو متع ــات ثنائي ــع أو اتفاق ي ــب ترش ــراض بموج االأغ
وعــة لغــرض  ي إقليمهــا إقامــة مرش

هــذا القيــد عــى العامــل المهاجــر الــذي أقــام �ف
ي ال 

ــ�ف ــا الوط يعه ي ترش
ــددة �ف ــت مح ــن الوق ة م ــرت ــر لف ــل أج ــاط مقاب ــة نش مزاول

ينبغــي أن تتجــاوز خمــس ســنوات.

ي يــؤذن بموجبهــا للعامــل المهاجــر، الــذي ســمح . 4
وط الــ�ت  تحــدد دول العمــل الــرش

ي 
ــ�ت ــه بالدخــول للعمــل، أن يقــوم بعمــل لحســابه الخــاص. وتراعــى المــدة ال ل

ي دولــة العمــل.
وعــة �ف قضاهــا العامــل بالفعــل بصــورة مرش

المادة 53 ¤

ــن يكــون لديهــم هــم أنفســهم إذن . 1  يســمح الأفــراد أرسة العامــل المهاجــر الذي
قامــة أو الدخــول غــري محــدود زمنيــا أو قابــل للتجديــد تلقائيــا بــأن يختــاروا  باالإ
ــذا  ــى ه ــق ع ي تنطب

ــ�ت وط ال ــرش ــس ال ــر، بنف ــل أج ــه مقاب ــاط يزاولون ــة نش بحري
ــة. ــا للمــادة 52 مــن هــذه االتفاقي العامــل المهاجــر وفق
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ــاروا . 2 ــأن يخت ــم ب ــموح له ــري المس ــر غ ــل المهاج ــراد أرسة العام ــق بأف ــا يتعل فيم
ــف  ف العط ــ�ي ــراف بع ــدول االأط ــر ال ــر، تنظ ــل أج ــه مقاب ــاطا يزاولون ــة نش بحري
ــد  ــول إل بل ــون الدخ ــن يلتمس ــن الذي ــال االأخري ــى العم ــة ع ــم االأولوي ي منحه

�ف
ــات  ــا باالتفاق ــر، رهن ــل أج ــاط مقاب ــة نش ــى إذن لمزاول ــول ع ي الحص

ــل �ف العم
ــة. ــراف المنطبق ــددة االأط ــة والمتع الثنائي

المادة 54 ¤

ــح . 1 ــال المهاجــرون، دون المســاس بأحــكام أذون إقامتهــم أو تصاري ــع العم يتمت
ف 35 و 37 مــن هــذه االتفاقيــة،  ي المادتــ�ي

عملهــم والحقــوق المنصــوص عليهــا �ف
ي المعاملــة مــع رعايــا دولــة العمــل مــن حيــث:

بالمســاواة �ف

الحماية من الفصل،أ. 

استحقاقات البطالةب. 

ي يقصد منها مكافحة البطالة،	. 
االستفادة من مشاريع العمل العاملة ال�ت

ي حالــة فقــدان العمــل أو إنهــاء النشــاط االآخــر د. 
إمكانيــة الحصــول عــى عمــل بديــل �ف

الــذي يزاولونــه مقابــل آخــر، رهنــا بالمــادة 53 مــن هــذه االتفاقيــة.

ــه . 2 ــه، يحــق ل وط عقــد عمل ــه قــد انتهــك رسش إذا ادعــى عامــل مهاجــر أن رب عمل
وط  ي دولــة العمــل، وذلــك بالــرش

أن يرفــع قضيتــه إل الســلطات المختصــة �ف
ــة . ــذه االتفاقي ــن ه ــادة 18 م ــن الم ــرة 1 م ي الفق

ــا �ف ــوص عليه المنص

المادة 55 ¤

ــا  ــل أجــر، رهن ــة نشــاط مقاب ــن منحــوا تريحــا لمزاول ــن، الذي ــال المهاجري يحــق للعم
ــة  ــا دول ــع رعاي ــة م ي المعامل

ــاواة �ف ــع بالمس ــح، التمت ــك التري ــة بذل وط المرفق ــرش بال
ــر. ــل أج ــاط مقاب ــذا النش ــة ه ي ممارس

ــل �ف العم
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المادة 56 ¤

ي هــذا الجــزء . 1
ال يجــوز طــرد العمــال المهاجريــن وأفــراد أرسهــم المشــار إليهــم �ف

ي 
ــ�ف ــع الوط ي ي الترش

ــددة �ف ــباب المح ــل إ ّ ال لاأس ــة العم ــن دول ــة م ــن االتفاقي م
ي الجــزء الثالــث.

ــات المقــررة �ف ــا بالضمان ــة ورهن لتلــك الدول

ال يلجــأ إل الطــرد كوســيلة لحرمــان أي عامــل مهاجــر أو فــرد مــن أفــراد أرستــه مــن . 2
قامــة وتريــح العمــل. ذن باالإ الحقــوق الناشــئة عــن االإ

ــاة . 3 ــي مراع ــه، ينبغ ــراد أرست ــن أف ــرد م ــر أو ف ــل مهاج ــرد عام ي ط
ــر �ف ــد النظ عن

ي دولــة 
ي خالهــا �ف

ي أقــام الشــخص المعــ�ف
نســانية وطــول المــدة الــ�ت االعتبــارات االإ

العمــل.
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الجزء الخامس

االأحكام المنطبقة عل فئات خاصة من العمال المهاجرين وأفراد أرسهم

المادة 57 ¤

ي هــذا 
تتمتــع الفئــات الخاصــة مــن العمــال المهاجريــن وأفــراد أرسهــم المحــددة �ف

ي وضــع نظامــي، 
الجــزء مــن هــذه االتفاقيــة، الحائزيــن للوثائــق الازمــة أو الذيــن هــم �ف

ي الجــزء 
ــا �ف ــوق المنصــوص عليه ــث، وبالحق ي الجــزء الثال

ــا �ف ــوق المنصــوص عليه بالحق
ــاه. ــع مــع مراعــاة المعــدل منهــا أدن الراب

المادة 58 ¤

ــن . 1 ــادة 2 م ــن الم ــرة 3 )أ( م ي الفق
ــون �ف ــم معرّف ــا ه ــدود، كم ــال الح ــق لعم يح

ي يمكــن 
ي الجــزء الرابــع الــ�ت

هــذه االتفاقيــة، التمتــع بالحقــوق المنصــوص عليهــا �ف
ــى أن  ــل، ع ــة العم ي دول

ي أرا�ف
ــم �ف ــم وعمله ــبب وجوده ــم بس ــا عليه تطبيقه

ــة. ــك الدول ي تل
ــاد �ف ــار أنهــم ال يقيمــون عــى وجــه االعتي ي االعتب

يؤخــذ �ف

ــاروا . 2 ي أن يخت
ــح عمــال الحــدود الحــق �ف ي من

ف العطــف �ف تنظــر دول العمــل بعــ�ي
ة زمنيــة محــددة. وال يؤثــر  بحريــة النشــاط الــذي يزاولونــه مقابــل أجــر بعــد فــرت

منــح هــذا الحــق عــى مركزهــم كعمــال حــدود.

المادة 59 ¤

ي الفقــرة 2 )ب( مــن المــادة 2 مــن . 1
، كمــا هــم معرًفــون �ف ف يحــق للعمــال الموســمي�ي

ي يمكــن 
ي الجــزء الرابــع الــ�ت

هــذه االتفاقيــة، التمتــع بالحقــوق المنصــوص عليهــا �ف
ي تتفــق 

ي إقليــم دولــة العمــل، والــ�ت
تطبيقهــا عليهــم بســبب وجودهــم وعملهــم �ف

ي 
ــودون �ف ــم موج ــاة أنه ــع مراع ، م ف ــمي�ي ــال موس ــة كعم ــك الدول ي تل

ــم �ف ومركزه
تلــك الدولــة لشــطر مــن الســنة فحســب.
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ــال . 2 ــح العم ي من
ــادة، �ف ــرة 1 مــن هــذه الم ــاة الفق ــة العمــل، مــع مراع تنظــر دول

ة زمنيــة طويلــة إمكانيــة مزاولــة أنشــطة  ي أراضيهــا فــرت
ف الذيــن عملــوا �ف الموســمي�ي

ف  هــم مــن العمــال الســاع�ي أخــرى مقابــل أجــر، مــع إعطائهــم االأولويــة عــى غري
ــة والمتعــددة االأطــراف. ــا باالتفاقــات المنطبقــة الثنائي ــة، رهن إل دخــول تلــك الدول

المادة 60 ¤

ي الفقــرة 3 )ه( مــن المــادة 3 مــن هــذه 
، كمــا هــم معرفــون �ف ف يحــق للعمــال المتجولــ�ي

ي يمكــن منحهــا لهــم 
ي الجــزء الرابــع الــ�ت

االتفاقيــة، التمتــع بالحقــوق المنصــوص عليهــا �ف
ــال  ــم كعم ــق ومركزه ي تتف

ــ�ت ــل، وال ــة العم ــم دول ي إقلي
ــم �ف ــم وعمله ــبب وجوده بس

ــة. ــك الدول ي تل
ف �ف ــ�ي متجول

المادة 61  ¤

ــن . 1 ــرة 3 )و( م ي الفق
ــون �ف ــم مًعرف ــا ه وع، كم ــرش ف بم ــ�ي ــال المرتبط ــق للعم يح

ــوص  ــوق المنص ــع بالحق ــم، التمت ــراد أرسه ــة، وأف ــذه االتفاقي ــن ه ــادة 3 م الم
ف 1 )ب( و)	( مــن المــادة 43 ،  ي الجــزء الرابــع، باســتثناء أحــكام الفقرتــ�ي

عليهــا �ف
ســكان االجتماعــي،  والفقــرة 1 )د( مــن المــادة 43 مــن حيــث اتصالهــا بمشــاريع االإ

ــواد 53 إل 55 ــادة 45 ، والم ــن الم ــرة 1 ب م والفق

وط عقــد عملــه، . 2 وع أن رّب عملــه قــد أنتهــك رسش إذا ادعــى العامــل المرتبــط بمــرش
ــا  ي له

ــ�ت ــة ال ي الدول
ــة �ف ــلطات المختص ــه إل الس ــع قضيت ــه أن يرف ــق ل ــه يح فإن

ي الفقــرة 1 مــن 
وط المنصــوص عليهــا �ف الواليــة عــى رّب العمــل ذاك، وذلــك بالــرش

المــادة 18 مــن هــذه االتفاقيــة.
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رهنــا باالتفاقــات الثنائيــة أو المتعــددة االأطــراف النافــذة بالنســبة للــدول االأطراف . 3
ف بمشــاريع  ف العمــال المرتبطــ�ي المعنيــة، تســعى هــذه الــدول االأطــراف إل تمكــ�ي
ــة  ــق نظــم الضمــان االجتماعــي لدول ف بشــكل كاف عــن طري ــ�ي ــاء محمي ــن البق م
وع. وتتخــذ الــدول  منشــئهم أو دولــة إقامتهــم المعتــادة، خــال عملهــم بالمــرش
االأطــراف المعنيــة التدابــري المناســبة بهــدف تجنــب أي حرمــان مــن الحقــوق أو 

ي هــذا الشــأن.
تكــرار للدفــع �ف

ــة أو . 4 ــات الثنائي ــة وباالتفاق ــن هــذه االتفاقي ــادة 47 م دون المســاس بأحــكام الم
ــا  ــع م ــة بدف ــراف المعني ــدول االأط ــمح ال ــة، تس ــراف ذات الصل ــددة االأط المتع
ي دولــة منشــئهم أو دولــة إقامتهــم 

يكســبه العمــال المرتبطــون بمشــاريع إليهــم �ف
ــادة. المعت

المادة 62 ¤

ي الفقــرة 3 )ز( مــن . 1
يحــق لعمــال االســتخدام المحــدد, كمــا هــم معرفــون �ف

ــزء  ي الج
ــا �ف ــوص عليه ــوق المنص ــع بالحق ــة، التمت ــذه االتفاقي ــن ه ــادة 3 م الم

ــرة 1 )د(  ــادة 43 ، والفق ــن الم ف 1 )ب( و)	( م ــ�ي ــتثناء أحــكام الفقرت ــع، باس الراب
ســكان االجتماعــي، والمــادة 53  مــن المــادة 43 مــن حيــث اتصالهــا بمشــاريع, االإ

ــادة 54  ــن الم ــرة 1 د م والفق

يحــق الأفــراد أرس عمــال االســتخدام المحــدد التمتــع بالحقــوق المتعلقــة بأفــراد . 2
ي الجــزء الرابــع مــن هــذه االتفاقيــة، 

أرس العمــال. المهاجريــن المنصــوص عليهــا �ف
باســتثناء أحــكام المــادة 53

المادة 63 ¤

ــن . 1 ــرة 3 )ح( م ي الفق
ــون �ف ــم معرًف ــا ه ــاص، كم ــابهم الخ ف لحس ــ�ي ــق للعامل  يح

ــزء  ي الج
ــا �ف ــوص عليه ــوق المنص ــع بالحق ــة، التمت ــذه االتفاقي ــن ه ــادة 3 م الم

ــد  ــن لعق ــال الحائزي ــى العم ــق إ ّ ال ع ي ال تنطب
ــ�ت ــوق ال ــدا الحق ــا ع ــع فيم الراب

عمــل.
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ي إنهــاء النشــاط . 2
ف 53 و 79 مــن هــذه االتفاقيــة ال يعــ�ف مــع عــدم االإخــال بالمادتــ�ي

ــوح  ذن الممن ــحب االإ ــه س ــد ذات ي ح
ــاص �ف ــابهم الخ ف لحس ــ�ي ــادي للعامل االقتص

ي دولــة العمــل، إ ّ 
لهــم أو الأفــراد أرسهــم بالبقــاء أو مزاولــة نشــاط مقابــل أجــر �ف

قامــة يتوقــف �احــة عــى النشــاط المحــدد المــزاول مقابــل أجــر  ال إذا كان إذن االإ
والــذي ســمح لهــم بالدخــول مــن أجلــه.
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الجزء السادس

وعية فيما يتعلق بالهجرة نسانية والم�ش  تعزيز الظروف السليمة والعادلة واالإ
الدولية للعمال وأفراد أرسهم

المادة 64 ¤

1- تتشــاور الــدول االأطــراف المعنيــة وتتعــاون، حســب االقتضــاء، دون المســاس بالمــادة 
ــا  ــانية فيم نس ــة واالإ ــليمة والعادل ــروف الس ــز الظ ــدف تعزي ــة، به ــذه االتفاقي ــن ه 79 م

يتعلــق بالهجــرة الدوليــة للعمــال وأفــراد أرسهــم.

ي هــذا الصــدد إيــاء االعتبــار الواجــب ليــس فقــط لاحتياجــات والمــوارد مــن 
2- ينبغــي �ف

هــا للعمــال  اليــد العاملــة بــل أيضــا لاحتياجــات االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة وغري
، فضــا عــن آثــار هــذه الهجــرة عــى المجتمعــات  ف المهاجريــن وأفــراد أرسهــم المعنيــ�ي

المعنيــة.

المادة 65  ¤

تحتفــظ الــدول االأطــراف بالخدمــات المناســبة لمعالجــة المســائل المتعلقــة . 1
ي جملــة أمــور، 

بالهجــرة الدوليــة للعمــال وأفــراد أرسهــم. وتشــمل اختصاصاتهــا، �ف
: مــا يــىي

وضع وتنفيذ السياسات المتعلقة بهذه الهجرة،أ. 

ي الــدول ب. 
تبــادل المعلومــات والتشــاور والتعــاون مــع الســلطات المختصــة �ف

االأطــراف االأخــرى المعنيــة بهــذه الهجــرة.

ــاب العمــل والعمــال ومنظماتهــم، 	.  توفــري المعلومــات المناســبة، وخصوصــا الأرب
ــأن  ــتخدام، وبش ــرة واالس ــة بالهج ــة المتصل ف واالأنظم ــ�ي ــات والقوان ــأن السياس بش
مــة مــع دول أخــرى بشــأن الهجــرة، وبشــأن المســائل االأخــرى ذات  االتفاقــات المرب

الصلــة،
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ــراد د.  ــن وأف ــال المهاجري ــبة للعم ــاعدة المناس ــم المس ــات وتقدي ــري المعلوم د- توف
تيبــات الازمــة المتعلقــة بهــؤالء  أرسهــم بشــأن التصاريــح واالإجــراءات الرســمية والرت
ــة مقابــل  قامــة، واالأنشــطة المزاول مــن حيــث المغــادرة، والســفر، والوصــول، واالإ
أجــر، والخــرو	 والعــودة، فضــا عــن المعلومــات المتعلقــة بظــروف العمــل 
ــب،  ائ ــة، والرف ــارك، والعمل ــة الجم ف وأنظم ــ�ي ــل وبقوان ــة العم ي دول

ــة �ف والمعيش
ــة. ــة االأخــرى ذات الصل ف واالأنظم ــ�ي والقوان

تيــر الــدول االأطــراف، حســب االقتضــاء، توفــري مــا يكفــي مــن الخدمــات . 2
القنصليــة والخدمــات االأخــرى الازمــة لتلبيــة االحتياجــات االجتماعيــة والثقافيــة 

ــم. ــراد أرسه ــن وأف ــال المهاجري ــرى للعم ــات االأخ واالحتياج

المادة 66 ¤

ي االضطــاع بعمليــات . 1
 رهنــا بأحــكام الفقــرة 3 مــن هــذه المــادة، يقتــر الحــق �ف

ي دولــة أخــرى عــى الجهــات التاليــة:
بهــدف اســتخدام العمــال للعمــل �ف

ي تجري فيها هذه العمليات.أ. 
الدوائر أو الهيئات العامة التابعة للدولة ال�ت

ف ب.  الدوائــر أو الهيئــات العامــة التابعــة لدولــة العمــل، عــى أســاس اتفــاق بــ�ي
. ف المعنيتــ�ي ف  الدوليتــ�ي

ي أو متعدد االأطراف.	. 
 هيئة منشأة نتيجة التفاق ثنا�أ

رهنــا بــأي إذن يصــدر عــن الســلطات العامــة للــدول االأطــراف المعنيــة وموافقتهــا . 2
ــة  ي والممارس

ــ�ف ــع الوط ي ــب الترش ــده بموج ــرى تحدي ــد يج ــبما ق ــا حس افه وإرسش
ف أو  ــ�ي ــل المحتمل ــاب العم ــوكاالت وأرب ــا لل ــوز أيض ــدول، يج ــك ال ــة لتل الوطني

ــورة. ــات المذك ــة عنهــم االضطــاع بالعملي ــون بالنياب ــن يترف االأشــخاص الذي
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المادة 67 ¤

ــري تتعلــق . 1 ي اعتمــاد تداب
تتعــاون الــدول االأطــراف المعنيــة، حســب االقتضــاء، �ف

بالعــودة المنظمــة للعمــال المهاجريــن وأفــراد أرسهــم إل دولــة المنشــأ عندمــا 
ي دولــة 

يقــررون العــودة أو ينتهــي إذن إقامتهــم أو عملهــم، أو عندمــا يكونــون �ف
ي وضــع غــري نظامــي.

العمــل �ف

ي وضــع نظامــي، . 2
فيمــا يتعلــق بالعمــال المهاجريــن وأفــراد أرسهــم الذيــن هــم �ف

وط تتفــق عليهــا تلــك  تتعــاون الــدول االأطــراف المعنيــة، حســب االقتضــاء، بــرش
ــة مناســبة الســتقرارهم مــن  ــة العمــل عــى إيجــاد أحــوال اقتصادي ــدول، بغي ال
ي دولــة 

جديــد وعــى تســهيل إعــادة إدماجهــم إدماجــا اجتماعيــا وثقافيــا دائمــا �ف
المنشــأ.

المادة 68 ¤

ي ذلــك دول العبــور، بهــدف منــع ووقــف عمليــات . 1
تتعــاون الــدول االأطــراف، بمــا �ف

ي 
التنقــل واالســتخدام غــري القانونيــة أو الريــة للعمــال المهاجريــن الذيــن هــم �ف

ي 
وضــع غــري نظامــي. وتشــمل التدابــري الواجــب اتخاذهــا لتحقيــق هــذه الغايــة، �ف

: إطــار واليــة كل دولــة مــن الــدول المعنيــة، مــا يــىي

تدابري مائمة لمنع نرش المعلومات المضللة المتصلة بالهجرة خروجا ودخوال.أ. 

تدابــري للكشــف عــن التنقــات غــري القانونيــة أو الريــة للعمــال المهاجريــن وأفــراد ب. 
أرسهــم وللقضــاء عليهــا، وفــرض جــزاءات فعالــة عــى االأشــخاص أو الجماعــات أو 
ي تنظيمهــا 

الكيانــات الذيــن ينظمــون أو يديــرون مثــل هــذه التنقــات أو يســاعدون �ف
أو إدارتهــا.

تدابــري لغــرض جــزاءات فعالــة عــى االأشــخاص أو الجماعــات أو الكيانــات الذيــن 	. 
ــراد  ــن أو أف ــال المهاجري ــف ضــد العم ــد أو التخوي ــف أو التهدي يســتخدمون العن

ي وضــع غــري نظامــي.
أرسهــم الذيــن هــم �ف
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ــا . 2 ي أراضيه
ــل �ف ي تكف

ــ�ت ــة ال ــة والفعال ــري المائم ــع التداب ــل جمي ــذ دول العم تتخ
ي 

ي وضــع غــري نظامــي، بمــا �ف
وقــف اســتخدام العمــال المهاجريــن الذيــن هــم �ف

ذلــك القيــام، عنــد االقتضــاء، بغــرض الجــزاءات عــى الذيــن يســتخدمون مثــل 
هــؤالء العمــال. وال تمــس هــذه التدابــري مــا للعمــال المهاجريــن عــى رب عملهــم 

مــن حقــوق ناشــئة عــن اســتخدامهم.

المادة 69 ¤

ي أراضيهــا عمــال مهاجــرون وأفــراد أرسهــم . 1
ف يوجــد �ف تتخــذ الــدول االطــراف، حــ�ي

ي وضــع غــري نظامــي، تدابــري مائمــة لضمــان عــدم اســتمرار هــذه الحالــة.
�ف

ي إمكانيــة تســوية وضــع هــؤالء االأشــخاص . 2
كلمــا نظــرت الــدول االأطــراف المعنيــة �ف

ــراف،  ــددة االأط ــة أو المتع ــات الثنائي ــق ولاتفاق ي المنطب
ــ�ف ــع الوط ي ــا للترش وفق

ي دولــة العمــل، 
ي االعتبــار المائــم ظــروف دخولهــم، ومــدة إقامتهــم �ف

تؤخــذ �ف
واالعتبــارات االأخــرى ذات الصلــة، وال ســيما االعتبــارات المتصلــة بحالتهــم 

ــة. االأرسي

المادة 70 ¤

ــق عــى رعاياهــا  ي تنطب
ــ�ت ــري ال ــاة عــن التداب ــري ال تقــل موات ــدول االأطــراف تداب تتخــذ ال

ــن  ــم الذي ــراد أرسه ــن وأف ــال المهاجري ــة العم ــل ومعيش ــروف عم ــون ظ ــان أن تك لضم
ي وضــع نظامــي متفقــة مــع معايــري المائمــة الصحيــة والســامة والصحــة ومبــادئ 

هــم �ف
نســانية. ــة االإ الكرام
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المادة 71 ¤

ورة، بتســهيل إعــادة جثــث العمــال . 1 تقــوم الــدول االأطــراف، حيثمــا اقتضــت الــرف
المهاجريــن أو أفــراد أرسهــم الذيــن يتوفــون إل دولــة المنشــأ.

ــراد . 2 ــل مهاجــر أو أحــد أف ــاة عام ــة بوف ــض المتصل ــق بمســائل التعوي ــا يتعل فيم
ــخاص  ــاعدة إل االأش ــاء، المس ــب االقتض ــراف، حس ــدول االأط ــدم ال ــه، تق أرست
ف بغيــة تســوية هــذ المســائل عــى الفــور. وتتــم تســوية هــذه المســائل  المعنيــ�ي
ي المنطبــق وفقــا الأحــكام هــذه االتفاقيــة وأيــة 

عــى أســاس القانــون الوطــ�ف
ــوع. ــة بالموض ــراف ذات صل ــددة االأط ــة أو متع ــات ثنائي اتفاق
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الجزء السابع

تطبيق االتفاقية

المادة 72 ¤

1 .

ــوق أ.  ــة حق ــة بحماي ــة معني ــأ لجن ــة، تنش ــذه االتفاقي ــق ه ــتمرار تطبي ــرض اس لغ
العمــال المهاجريــن وأفــراد أرسهــم )ويشــار إليهــا فيمــا يــىي باســم »اللجنــة«(.

اء، وبعــد نفــاذ ب.  ة خــرب عنــد بــدء رسيــان هــذه االتفاقيــة، تتألــف اللجنــة مــن عــرش
ــن  ــرش م ــة ع ــن أربع ، م ف ــ�ي ــة واالأربع ــرف الحادي ــة الط ــبة للدول ــة بالنس االتفاقي
ي 

اء ذوي المكانــة االأخاقيــة الرفيقــة والحيــدة والكفــاءة المشــهود بهــا �ف الخــرب
ــة. ــمله االتفاقي ــذي تش ــدان ال المي

2 .

ــماء أ.  ــة بأس ــن قائم ــري م اع ال ــرت ــة باالق ــاء اللجن ــراف أعض ــدول االأط ــب ال تنتخ
أشــخاص ترشــحهم الــدول االأطــراف، مــع إيــاء االعتبــار الواجــب للتوزيــع 
ي ذلــك كل مــن دول المنشــأ ودول العمــل، ولتمثيــل 

ي العــادل، بمــا �ف
الجغــرا�ف

ــح  ــراف أن ترش ــدول االأط ــن ال ــة م ــكل دول ــوز ل ــية. ويج ــة الرئيس ــم القانوني النظ
ــا. ف رعاياه ــ�ي ــن ب ــدا م ــخصا واح ش

ينتخب االأعضاء ويعملون بصفتهم الشخصية.ب. 

ي موعــد ال يتجــاوز ســتة أشــهر مــن تاريــخ نفــاذ هــذه . 3
يجــري أول انتخــاب �ف

ف العــام لاأمــم  . ويقــوم االأمــ�ي ف ــات التاليــة كل ســنت�ي االتفاقيــة وتجــري االنتخاب
المتحــدة، قبــل أربعــة أشــهر عــى االأقــل مــن موعــد إجــراء كل انتخــاب، بتوجيــه 
ــحيها  ــماء مرش ــم أس ــا إل تقدي ــا فيه ــراف يدعوه ــدول االأط ــع ال ــالة إل جمي رس
ف العــام بإعــداد قائمــة أبجديــة بأســماء  ي غضــون شــهرين. ويقــوم االأمــ�ي

�ف
ي 

ف عــى هــذا النحــو, مــع بيــان الــدول االأطــراف الــ�ت جميــع االأشــخاص المرشــح�ي
رشــحتهم، ويقــدم هــذه القائمــة إل الــدول االأطــراف قبــل موعــد إجــراء ذلــك 
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. ف ــح�ي ــخاص المرش ــري االأش ــع س ــل م ــى االأق ــهر ع ــاب بش االنتخ

ي اجتمــاع تقعــده الــدول االأطــراف بدعــوة . 4
يجــري انتخــاب أعضــاء اللجنــة �ف

ي ذلــك االجتمــاع، الــذي يكتمــل 
ي مقــر االأمــم المتحــدة. و�ف

ف العــام �ف مــن االأمــ�ي
ي الــدول االأطــراف، يكــون أعضــاء اللجنــة المنتخبــون هــم 

نصابــه بحضــور ثلــ�ش
ــة  ــى االأغلبي ــوات وع ــن االأص ــدد م ــرب ع ــى أك ــون ع ــن يحصل ــحون الذي المرش

ــة. ة والمصوت ــا�ف ــراف الح ــدول االأط ــوات ال ــن أص ــة م المطلق

5 .

ــة أ.  ــدة عضوي ــري أن م ــنوات. غ ــع س ــدة أرب ــم لم ــة مناصبه ــاء اللجن ــول أعض  يت
، وبعــد  ف ي االنتخــاب االأول تنتهــي بانقضــاء ســنت�ي

ف �ف خمســة مــن االأعضــاء المنتخبــ�ي
ــؤالء  ــماء ه ــراف أس ــدول االأط ــاع ال ــس اجتم ــار رئي ة يخت ــارسش ــاب االأول مب االنتخ

ــة. ــة بالقرع ــاء الخمس االأعض

ي اللجنــة وفقــا الأحــكام الفقــرات 2 ب. 
ف االأربعــة �ف ضافيــ�ي يجــرى انتخــاب االأعضــاء االإ

ــة الطــرف الحاديــة  و 3 و 4 مــن هــذه المــادة بعــد نفــاذ االتفاقيــة بالنســبة للدول
ي 

ف �ف ف المنتخبــ�ي ضافيــ�ي . وتنتهــي مــدة عضويــة عضويــن مــن االأعضــاء االإ ف واالأربعــ�ي
، ويختــار رئيــس اجتمــاع الــدول االأطــراف اســمي  ف هــذه المناســبة بانقضــاء ســنت�ي

هذيــن العضويــن بالقرعــة.

يحق إعادة انتخاب أعضاء اللجنة إذا أعيد ترشيحهم.	. 

ــر، . 6 ــبب آخ ــه، الأي س ــن أن ــتقال أو أعل ــة أو اس ــاء اللجن ــن أعض ــو م ي عض
ــو�ف إذ ت

ــحت  ي رش
ــ�ت ــرف ال ــة الط ــوم الدول ــة، تق ــات اللجن ــتطيع أداء واجب ــح ال يس أصب

ــه.  ــدة عضويت ــن م ــة م ة المتبقي ــرت ــا للف ــن رعاياه ــر م ــري آخ ف خب ــ�ي ــري بتعي الخب
ــة. ــة اللجن ــا لموافق ــد خاضع ف الجدي ــ�ي ــون التعي ويك

ف وتســهيات للجنــة كي . 7 ف عــام االأمــم المتحــدة مــا يلــزم مــن موظفــ�ي يوفــر أمــ�ي
تــؤدي مهامهــا بفعاليــة.

وط . 8 يحصــل أعضــاء اللجنــة عــى مكافــآت مــن مــوارد االأمــم المتحــدة وفقــا للــرش
ي قــد تقررهــا الجمعيــة العامــة.

واالأحــكام الــ�ت
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اء . 9 يحــق الأعضــاء اللجنــة التمتــع بالتســهيات والمزايــا والحصانــات المقــررة للخــرب
ي االأجــزاء 

ي بعثــات لاأمــم المتحــدة، عــى النحــو المنصــوص عليــه �ف
الموفديــن �ف

ذات الصلــة مــن اتفاقيــة امتيــازات االأمــم المتحــدة وحصاناتهــا.

المادة 73 ¤

ــرا . 1 ف العــام لاأمــم المتحــدة تقري ــأن تقــدم إل االأمــ�ي ــدول االأطــراف ب تتعهــد ال
هــا مــن  ــة وغري داري ــة واالإ ــة والقضائي يعي ــري الترش ــة عــن التداب ــه اللجن لتنظــر في

ــك: ــة وذل ــذ أحــكام هــذه االتفاقي ــري المتخــذة لتنفي التداب

ي غضون سنة بعد بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية،أ. 
�ف

ثم مرة كل خمس سنوات وكلما طلبت اللجنة ذلك.ب. 

ف أيضــا التقاريــر المقدمــة بموجــب هــذه المــادة العوامــل والصعوبــات، إن . 2 تبــ�ي
ــة، وتتضمــن معلومــات عــن خصائــص  ــذ االتفاقي ــر عــى تنفي ي تؤث

ــ�ت وجــدت، ال
ي تتعــرض لهــا الدولــة الطــرف المعنيــة.

تدفــع موجــات الهجــرة الــ�ت

تقرر اللجنة أية مبادئ توجيهية أخرى تنطبق عى فحوى التقارير.. 3

ي بلدانها عى نطاق واسع.. 4
توفر الدول االأطراف تقاريرها للجمهور �ف

المادة 74 ¤

تــدرس اللجنــة التقاريــر المقدمــة مــن كل دولــة طــرف، وتحيــل مــا تــراه مناســبا من . 1
التعليقــات إل الدولــة الطــرف المعنيــة. ويجــوز لهــذه الدولــة الطــرف أن تقــدم 
ــادة.  ــذه الم ــا له ــة وفق ــا اللجن ــات تبديه ــة تعليق ــن أي ــات ع ــة ماحظ إل اللجن
ي هــذه التقاريــر، أن تطلــب مــن الــدول االأطــراف 

ويجــوز للجنــة، عنــد نظرهــا �ف
معلومــات تكميليــة.

ي . 2
، �ف ف عــام االأمــم المتحــدة إل المديــر العــام لمكتــب العمــل الــدولي يحيــل أمــ�ي

موعــد مناســب قبــل افتتــاح كل دورة عاديــة للجنــة، نســخا مــن التقاريــر المقدمــة 
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ي هــذه التقاريــر، 
مــن الــدول االأطــراف المعنيــة والمعلومــات ذات الصلــة بالنظــر �ف

ي قــد يقدمهــا المكتــب 
ة الــ�ت ــة بالخــرب حــ�ت يتمكــن المكتــب مــن مســاعدة اللجن

ي مجــال اختصــاص 
ــة وتقــع �ف ــا هــذه االتفاقي ي تتناوله

ــ�ت ــور ال ــق باالأم ــا يتعل فيم
ــات أو  ــة تعليق ي أي

ــا �ف ــاء مداوالته ي أثن
ــة �ف ــة. وتنظــر اللجن منظمــة العمــل الدولي

مــواد قــد يقدمهــا المكتــب.

ف العــام لاأمــم المتحــدة، بعــد التشــاور مــع اللجنــة، أن يحيــل . 3  كمــا يجــوز لاأمــ�ي
ــة  ــة الدولي ــات الحكومي ــن المنظم ــا ع ــرى فض ــة االأخ ــوكاالت المتخصص إل ال

ي نطــاق اختصاصهــا.
ي قــد تدخــل �ف

نســخا مــن أجــزاء هــذه التقاريــر الــ�ت

هــا مــن أجهــزة االأمــم . 4 يجــوز للجنــة أن تدعــو الــوكاالت المتخصصــة وغري
هــا مــن الهيئــات  المتحــدة، فضــا عــن المنظمــات الحكوميــة الدوليــة وغري
ي تتناولهــا هــذه االتفاقيــة 

المعنيــة، إل تقديــم معلومــات خطيــة عــن االأمــور الــ�ت
ــة. ــا اللجن ــر فيه ــطتها، لتنظ ــاق أنش ي نط

ــع �ف وتق

اك، بصفــة . 5 ف لاشــرت ف ممثلــ�ي تدعــو اللجنــة مكتــب العمــل الــدولي إل تعيــ�ي
اللجنــة. ي جتماعــات 

�ف استشــارية، 

هــا مــن أجهــزة االأمــم . 6 للجنــة أن تدعــو ممثــىي الــوكاالت المتخصصــة االأخــرى وغري
المتحــدة، فضــا عــن المنظمــات الحكوميــة الدوليــة، إل حضــور جلســاتها 
ــات. ــك الجه ــدان اختصــاص تل ي مي

ــع �ف ــور تق ي أم
ــا نظــرت �ف دالء بآرائهــم كلم واالإ

ــذ . 7 ــة العامــة لاأمــم المتحــدة عــن تنفي ــرا ســنويا إل الجمعي ــة تقري تقــدم اللجن
هــذه االتفاقيــة يتضمــن آراءهــا وتوصياتهــا ويســتند، عــى وجــه الخصــوص، إل 

ــدول االأطــراف ومــا تقدمــه مــن ماحظــات. ــر المقدمــة مــن ال دراســة التقاري

ف عــام االأمــم المتحــدة التقاريــر الســنوية للجنــة إل الــدول االأطــراف . 8 يحيــل أمــ�ي
نســان  ي هــذه االتفاقيــة، والمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي، ولجنــة حقــوق االإ

�ف
وإل   ، الــدولي العمــل  لمكتــب  العــام  والمديــر  المتحــدة،  لاأمــم  التابعــة 

ــة. ــرى ذات الصل ــات االأخ المنظم
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المادة 75 ¤

1 .، تعتمد اللجنة نظامها الداخىي

2 .، ف تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنت�ي

ي المعتاد،. 3
تجتمع اللجنة مرة كل سنة �ف

ي مقر االأمم المتحدة. . 4
تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة �ف

المادة 76  ¤

ي أي وقــت بموجــب هــذه المــادة . 1
ي هــذه االتفاقيــة أن تعلــن �ف

الأي دولــة طــرف �ف
ي تلقــي ودراســة رســائل تدعــي فيهــا دولــة طــرف 

ف باختصــاص اللجنــة �ف أنهــا تعــرت
اماتهــا بموجــب هــذه االتفاقيــة. وال يجــوز تلقــي  ف أن دولــة طرفــا أخــرى ال تفــي بالرت
ــة  ــا دول ــا إ ّ ال إذا قدمته ــر فيه ــادة والنظ ــذه الم ــب ه ــة بموج ــائل الموجه الرس
ف فيــه باختصــاص اللجنــة فيمــا يتعلــق  طــرف تكــون قــد أصــدرت إعانــان تعــرت
ــرف  ــة ط ــق بدول ــت تتعل ــالة إذا كان ــة رس ــة أي ــى اللجن ــها. وال تتلق ــة نفس بالدول
لــم تصــدر هــذا االعــان. وتعالــج الرســائل الــواردة بموجــب هــذه المــادة وفقــا 

: لاإجــراء التــالي

اماتهــا بموجــب أ.  ف ي االتفاقيــة أن دولــة طرفــا أخــرى ال تفــي بالرت
إذا رأت دولــة طــرف �ف

ــك برســالة  ــة الطــرف إل ذل ــك الدول ــا أن توجــه نظــر تل ــة، جــاز له هــذه االتفاقي
ــة  ــدم الدول ــوع. وتق ــة بالموض ــم اللجن ــا أن تعل ــرف أيض ــة الط ــة. وللدول مكتوب
ي غضــون ثاثــة أشــهر مــن تلقيهــا، 

ي أرســلتها، �ف
ي تتلقــى الرســالة إل الدولــة الــ�ت

الــ�ت
إيضاحــا أو أي بيــان آخــر كتابــة توضــح فيــه المســألة، عــى أن يتضمــن، إل 
الحــد الممكــن وبقــدر مــا يكــون ذا صلــة بالموضــوع, إشــارة إل االإجــراءات وســبل 
ي اتخــذت أو ينتظــر اتخاذهــا أو المتاحــة بالنســبة 

االنتصــاف القانونيــة المحليــة الــ�ت
للمســألة.
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ي غضــون ســتة ب. 
ف �ف ــ�ي ف المعنيت ف الطرفــ�ي ــ�ي ي الدولت

ــر�ف ــا ي ــم تســو المســألة بم إذا ل
ي 

ف الحــق �ف أشــهر مــن تلقــي الدولــة المتلقيــة للرســالة االأول، كان الأي مــن الدولتــ�ي
إحالــة المســألة إل اللجنــة بواســطة إخطــار موجــه إل اللجنــة وإل الدولــة االأخــرى،

ال تتنــاول اللجنــة مســألة أحيلــت إليهــا إ ّ ال بعــد أن تتأكــد مــن أن كل ســبل 	. 
ــألة  ي المس

ــتنفدت �ف ــتخدمت واس ــد اس ــة ق ــة المتاح ــة المحلي ــاف القانوني االنتص
ــع  ــن تتب ــة ل ــري أن اللجن ــا. غ ــا عموم ف به ــرت ــدولي المع ــون ال ــادئ القان ــا لمب طبق
ــورة  ــول بص ــة مط ــاف القانوني ــراءات االنتص ــق إج ــدة إذ رأت أن تطبي ــذه القاع ه

ــة. ــري معقول غ

رهنــا بأحــكام الفقــرة الفرعيــة )	( مــن هــذه الفقــرة، تتيــح اللجنــة مســاعيها د. 
ف بغيــة التوصــل إل حــل وّدي للمســألة عــى  ف المعنيتــ�ي ف الطرفــ�ي الحميــدة للدولتــ�ي

ــة, ــذه االتفاقي ي ه
ــواردة �ف ــات ال ام ف ام االلرت ــرت ــاس اح أس

ي الرسائل بموجب هذه المادة.ه. 
تعقد اللجنة جلسات مغلقة عند النظر �ف

ي أيــة مســألة محالــة إليهــا وفقــا للفقــرة الفرعيــة )ب( مــن هــذه الفقــرة، أن و. 
للجنــة، �ف

ي الفقــرة الفرعيــة )ب(، 
، المشــار إليهمــا �ف ف ف المعنيتــ�ي ف الطرفــ�ي تطلــب إل الدولتــ�ي

تزويدهــا بأيــة معلومــات ذات صلــة.

ــن ز.  ــة )ب( م ــرة الفرعي ي الفق
ــا �ف ف المشــار إليهم ــ�ي ف المعنيت ــ�ي ف الطرف ــ�ي ــون للدولت يك

ــألة وأن  ي المس
ــة �ف ــر اللجن ــا تنظ ف عندم ــ�ي ــا ممثلت ي أن تكون

ــق �ف ــرة، الح ــذه الفق ه
ــة، ــات شــفويا و/أو كتاب ــا بيان تقدم

ــخ تلقــي االإخطــار بموجــب ح.  ي عــرش شــهرا مــن تاري
ــ�ف ي غضــون اث

ــة، �ف تقــدم اللجن
ــالي : ــرا عــى النحــو الت ــة )ب( مــن هــذه الفقــرة تقري الفقــرة الفرعي

ي حالــة التوصــل إل حــل وفقــا الأحــكام الفقــرة الفرعيــة )د( مــن هــذه الفقــرة، تقــر اللجنــة » 
1« �ف

تقريرهــا عــى بيــان موجــز بالوقائــع والحــل الــذي تــم التوصــل إليــه,

ي تقريرهــا » 
ي حالــة عــدم التوصــل إل حــل وفقــا الأحــكام الفقــرة الفرعيــة )د(، تقــدم اللجنــة �ف

2« �ف
. ُوترفــق  ف ف المعنيتــ�ي ف الطرفــ�ي ف الدولتــ�ي الوقائــع ذات الصلــة بشــأن القضيــة القائمــة بــ�ي
ــان  ــا الدولت ــت به ي تقدم

ــ�ت ــفوية ال ــات الش ــرف البيان ــة ومح ــات الكتابي ــر البيان بالتقري
ف فقــط  ــ�ي ف المعنيت ف الطرفــ�ي ــ�ي ــة أيضــا أن ترســل إل الدولت ــان، وللجن الطرفــان المعنيت
ي كل مســألة، يُرســل التقريــر 

أيــة آراء قــد تراهــا ذات صلــة بالقضيــة القائمــة بينهمــا. و�ف
. ف ف المعنيتــ�ي ف الطرفــ�ي إل الدولتــ�ي
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ي هــذه . 2
يبــدأ نفــاذ أحــكام هــذه المــادة عندمــا تصــدر عــرش مــن الــدول االأطــراف �ف

ــدول االأطــراف  ــودع ال ــادة. وت ــن هــذه الم ــرة 1 م ــا بموجــب الفق ــة إعان االتفاقي
ف العــام لاأمــم المتحــدة الــذي يرســل نســخا منهــا  عانــات لــدى االأمــ�ي هــذه االإ
ي أي وقــت بإشــعار يرســل 

عــان �ف إل الــدول االأطــراف االأخــرى. ويجــوز ســحب االإ
ي أيــة مســألة تكــون موضــوع 

ف العــام. وال يخــل هــذا الســحب بالنظــر �ف إل االأمــ�ي
رســالة أحيلــت بالفعــل بموجــب هــذه المــادة، وال يتــم تلقــي أيــة رســالة أخــرى 
شــعار  ف العــام لاإ مــن أيــة دولــة طــرف بموجــب هــذه المــادة بعــد تلقــي االأمــ�ي
ــا  ــدرت إعان ــد أص ــة ق ــرف المعني ــة الط ــن الدول ــم تك ــا ل ــان، م ع ــحب االإ بس

جديــدا.

المادة 77 ¤

ي أي وقــت بموجــب هــذه . 1
ي هــذه االتفاقيــة أن تعلــن �ف

يجــوز الأيــة دولــة طــرف �ف
ــواردة مــن  ي تلقــي ودراســة الرســائل ال

ــة �ف ف باختصــاص اللجن المــادة أنهــا تعــرت
ــة  ــم الفردي ــون أن حقوقه ــا ويّدع ــون لواليته ــراد يخضع ــن أف ــة ع ــراد أو نياب أف
المقــررة بموجــب أحــكام هــذه االتفاقيــة قــد تعرضــت النتهــاك مــن قبــل تلــك 
الدولــة الطــرف. وال تتلقــى اللجنــة أيــة رســالة إذا كانــت تتصــل بدولــة طــرف لــم 

عــان. تصــدر هــذا االإ

ــت . 2 ــة إذا كان ــادة غــري مقبول ــة رســالة تقــدم بموجــب هــذه الم ــة أي ــرب اللجن تعت
غفــا مــن التوقيــع أو إذا رأت إنهــا تشــكل إســاءة الســتعمال حــق تقديــم هــذه 

ــة. الرســالة أو أنهــا تتفــق مــع أحــكام هــذه االتفاقي

ــم . 3 ــة رســائل يتقــدم بهــا فــرد بموجــب هــذه المــادة مــا ل ي أي
ــة �ف ال تنظــر اللجن

تتحقــق مــن:

أن المســألة نفســها لــمُ تبحــث وال يجــري بحثهــا بموجــب إجــراء آخــر مــن إجــراءات أ. 
التحقيــق أو التســوية الدوليــة.
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وأن الفــرد قــد اســتنفد جميــع ســبل االنتصــاف المحليــة المتاحــة، وال تــري هــذه ب. 
ي نظــر اللجنــة، 

ي يكــون فيهــا تطبيــق ســبل االنتصــاف، �ف
ي االأحــوال الــ�ت

القاعــدة �ف
مطــوال بطريقــة غــري معقولــة، أو مــن غــري المحتمــل أن ينصــف هــذا الفــرد بشــكل 

فعــال.

ــة . 4 ــة نظــر الدول ــادة، توجــه اللجن ــن هــذه الم ــرة 3 م ــاة أحــكام الفق ــا بمراع رهن
ــرة 1  ــب الفق ــا بموج ــدرت إعان ــد أص ــون ق ي تك

ــ�ت ــة ال ــذه االتفاقي ي ه
ــرف �ف الط

ــا  ــة إليه ــائل مقدم ــة رس ــة إل أي ــكام االتفاقي ــن أح ــا م ــك أي ــا تنته ــى أنه ويُدع
ي غضــون ســتة أشــهر 

بموجــب هــذه المــادة. وتقــدم الدولــة المتلقيــة إل اللجنــة �ف
ات أو بيانــات كتابيــة توضــح االأمــر ومــا تكــون تلــك الدولــة قــد اتخذتــه مــن  تفســري

إجــراءات لعاجــه، إن وجــدت.

ــع . 5 ي ضــوء جمي
ــادة �ف ــا بموجــب هــذه الم ي تتلقاه

ــ�ت ي الرســائل ال
ــة �ف تنظــر اللجن

ــرف  ــة الط ــن الدول ــه وم ــوب عن ــن ين ــرد أو م ــن الف ــا م ــة له ــات المتاح المعلوم
ــة. المعني

تعقــد اللجنــة اجتماعــات مغلقــة عنــد دراســة الرســائل المقدمــة إليهــا بموجــب . 6
هــذه المــادة.

تحيل اللجنة آراءها إل الدولة الطرف المعنية وإلي الفرد.. 7

ي . 8
ــدول االأطــراف �ف ــن ال ــذة إذا أصــدرت عــرش م ــادة ناف ــح أحــكام هــذه الم تصب

ــدول  ــودع ال ــادة، وت ــذه الم ــن ه ــرة 1 م ــب الفق ــات بموج ــة إعان ــذه االتفاقي ه
ــل  ــذي يرس ــدة ال ــم المتح ــام لاأم ف الع ــ�ي ــدى االأم ــات ل عان ــذه االإ ــراف ه االأط
ــت  ي أي وق

ــان �ف ع ــحب االإ ــرى. ويجــوز س ــراف االأخ ــدول االأط ــا إل ال ــخا منه نس
ي أيــة مســألة 

ف العــام. وال يخــل هــذا الســحب بالنظــر �ف بإشــعار يرســل إل االأمــ�ي
ــي  ــم تلق ــادة، وال يت ــذه الم ــب ه ــل بموج ــت بالفع ــالة أحيل ــوع رس ــون موض تك
أيــة رســالة أخــرى مــن أي فــرد أو ممــن ينــوب عنــه، بموجــب هــذه المــادة بعــد 
عــان، مــا لــم تكــن الدولــة الطــرف قــد  شــعار بســحب االإ ف العــام لاإ تلقــي االأمــ�ي

ــدا. ــا جدي أصــدرت إعان
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المادة 78 ¤

تطبــق أحــكام المــادة 76 مــن هــذه االتفاقيــة دون مســاس بأيــة إجــراءات لتســوية 
ي المجــال الــذي تشــمله هــذه االتفاقيــة منصــوص عليهــا 

المنازعــات أو حســم الشــكاوى �ف
ي 

ــ�ت ــات ال ي االتفاقي
ــة أو �ف ــوكاالت المتخصص ــدة وال ــم المتح ــية لاأم ــق التأسيس ي الوثائ

�ف
تعتمدهــا، وال تحــول تلــك االأحــكام دون لجــوء الــدول االأطــراف إل أيــة إجــراءات لتســوية 

المنازعــات وفقــا لاتفاقــات الدوليــة النافــذة فيمــا بينهــا.
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الجزء الثامن

أحكام عامة

المادة 79 ¤

ي أن تحــدد المعايــري المنظمــة 
ي هــذه االتفاقيــة مــا يمــس حــق كل دولــة طــرف �ف

ليــس �ف
لدخــول العمــال المهاجريــن وأفــراد أرسهــم. وفيمــا يتعلــق بالمســائل االأخــرى المتصلــة 
ــراد أرسهــم، تخضــع  ــن وأف ــة العمــال المهاجري ي ومعاملتهــم معامل

ــو�ف بوضعهــم القان
ي هــذه االتفاقيــة.

الــدول االأطــراف للقيــود المبينــة �ف

المادة 80 ¤

ــدة  ــم المتح ــاق االأم ــكام ميث ــل بأح ــه يخ ــى أن ــر ع ــا يف ــة م ــذه االتفاقي ي ه
ــس �ف لي

ي تحــدد مســؤوليات مختلــف هيئــات االأمــم 
وأحــكام دســاتري الــوكاالت المتخصصــة الــ�ت

ــا  ي تتناوله
ــ�ت ــق بالمســائل ال ــا يتعل ــوكاالت المتخصصــة كل عــى حــدة فيم المتحــدة وال

ــة. هــذه االتفاقي

المادة 81 ¤

ي هــذه االتفاقيــة مــا يمــس منــح حقــوق أو حريــات أكــرش ماءمــة للعمــال . 1
ليــس �ف

المهاجريــن وأفــراد أرسهــم بموجــب :

ي إحدى الدول االأطراف.أ. 
القانون أو الممارسة المتبعة �ف

أو أي معاهــدة ثنائيــة أو متعــددة االأطــراف تكــون نافــذة بالنســبة للدولــة الطــرف ب. 
المعنيــة.

ي هــذه االتفاقيــة مــا يفــر عــى أنــه يعطــي ضمنــا أي دولــة أو مجموعــة أو . 2
ليــس �ف

ي أي نشــاط أو القيــام بــأي عمــل مــن شــأنه االإخــال 
اك �ف ي االشــرت

شــخص أي حــق �ف
ي هــذه االتفاقية.

بــأي مــن الحقــوق أو الحريــات المبينــة �ف
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المادة 82 ¤

ــا  ــوص عليه ــم المنص ــراد أرسه ــن وأف ــال المهاجري ــوق العم ــن حق ــازل ع ــوز التن ال يج
ــال  ــى العم ــط ع ــكال الضغ ــن أش ــكل م ــة أي ش ــمح بممارس ــة. وال يس ــذه االتفاقي ي ه

�ف
المهاجريــن وأفــراد أرسهــم بغيــة تخليهــم أو تنازلهــم عــن أي مــن الحقــوق المذكــورة. وال 
ي هــذه االتفاقيــة. وتتخــذ 

ف بهــا �ف يمكــن، بمقتــىف عقــد، االنتقــاص مــن الحقــوق المعــرت
ــادئ. ام هــذه المب ــة احــرت ــري المناســبة لكفال ــدول االأطــراف التداب ال

المادة 83 ¤

: ي هذه االتفاقية بالقيام بما يىي
تتعهد كل دولة من الدول االأطراف �ف

ــم أ.  ــم أو حرياته ــك حقوقه ــخاص ُتنته ــال الأي أش ــاف الفع ــائل االنتص ف وس ــ�ي تأم
ــون  ــاك أشــخص يترف ــب االنته ــو ارتك ــة، حــ�ت ل ــا �في هــذه االتفاقي المعــرتف به

ــمية. ــم الرس بصفته

ــة ب.  ــة، أو أي ــة المختص يعي ــة أو الترش داري ــة أو ا الإ ــلطات القضائي ــام الس ف قي ــ�ي تأم
ي دعــاوى، 

، بإعــادة النظــر �ف ي
ســلطة مختصــة أخــرى يقررهــا نظــام الدولــة القانــو�ف

إمكانيــات  وإيجــاد  فيهــا،  والبــت  لانتصــاف  وســيلة  يلتمســون  أشــخاص  أي 
ــاء. ــق القض ــن طري ــاف ع لانتص

ضمان قيام السلطات المختصة بإعمال سبل االنتصاف م�ت منحت.	. 

المادة 84 ¤

هــا لتنفيــذ أحــكام  يعيــة وغري تتعهــد كل دولــة طــرف باعتمــاد مــا يلــزم مــن التدابــري الترش
هــذه االتفاقيــة.
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الجزء التاسع

أحكام ختامية

المادة 85 ¤

ف العام لاأمم المتحدة وديعا لهذه االتفاقية. ف االأم�ي يع�ي

المادة 86 ¤

يفتح باب التوقيع عى هذه االتفاقية لجميع الدول وهي خاضعة للتصديق.. 1

يفتح باب االنضمام إل هذه االتفاقية الأي دولة.. 2

ف العام لاأمم المتحدة.. 3 تودع وثائق التصديق أو االنضمام لدى االأم�ي

المادة 87 ¤

ة . 1 ي اليــوم االأول مــن الشــهر الــذي يــىي انقضــاء فــرت
يبــدأ نفــاذ هــذه االتفاقيــة �ف

يــن مــن وثائــق التصديــق أو  ثاثــة أشــهر عــى تاريــخ إيــداع الوثيقــة العرش
االنضمــام.

 يبــدأ نفــاذ هــذه االتفاقيــة بالنســبة إل كل دول تصــدق عــى االتفاقيــة أو تنضــم . 2
ة  ــرت ــىي انقضــاء ف ــذي ي ــن الشــهر ال ــوم االأول م ي الي

ــدء نفاذهــا، �ف ــا بعــد ب إليه
ثاثــة أشــهر عــى تاريــخ إيــداع تلــك الدولــة لوثيقــة تصديقهــا أو انضمامهــا.

المادة 88 ¤

ي أي جــزء 
ــة أو منضمــة إليهــا أن تســتث�ف ــة مصًدقــة عــى هــذه االتفاقي ال يجــوز الأي دول

ــة مــن  ــة معين ، دون االإخــال بالمــادة 3، أي فئ ي
ــق، أو تســتث�ف ــة مــن التطبي مــن االتفاقي

ــن، مــن تطبيقهــا. العمــال المهاجري
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المادة 89 ¤

ة ال تقــل عــن خمــس . 1 الأيــة دولــة طــرف أن تنســحب مــن هــذه االتفاقيــة، بعــد فــرت
ســنوات مــن بــدء نفــاذ االتفاقيــة بالنســبة إل الدولــة المعنيــة، بواســطة إشــعار 

ف العــام لاأمــم المتحــدة. ي يوجــه إل االأمــ�ي كتــا�ب

ــىي انقضــاء . 2 ــذي ي ــن الشــهر ال ــوم االأول م ي الي
ــذا �ف ــح هــذا االنســحاب ناف يصب

شــعار. ف العــام لاأمــم المتحــدة لاإ ــ�ي ــي االأم ــخ تلق ي عــرش شــهرا عــى تاري
ــ�ف ة اث ــرت ف

ــات الواقعــة . 3 ام ف ــن االلرت ــة الطــرف م ــاء الدول ــؤدي هــذا االنســحاب إل إعف ــن ي ل
ــل  ــن فع ــاع ع ــل أو امتن ــأي فع ــق ب ــا يتعل ــة فيم ــذه االتفاقي ــب ه ــا بموج عليه
يحــدث قبــل التاريــخ الــذي يصبــح فيــه االنســحاب نافــذا. ولــن يخــل االنســحاب 
ي نظرهــا بالفعــل 

ي أي مســألة تكــون اللجنــة ماضيــة �ف
بــأي شــكل باســتمرار النظــر �ف

قبــل التاريــخ الــذي يصبــح فيــه االنســحاب نافــذا.

بعــد التاريــخ الــذي يصبــح فيــه انســحاب دولــة طــرف مــن االتفاقيــة نافــذا، ال . 4
ــة. ــة مســألة جديــدة تتعلــق بتلــك الدول ي أي

تبــدأ اللجنــة النظــر �ف

المادة 90 ¤

بعــد خمــس ســنوات مــن بــدء نفــاذ هــذه االتفاقيــة، يجــوز الأيــة دولــة طــرف أن . 1
ي يوجــه  ــا�ب ــة بواســطة إشــعار كت ــح هــذه االتفاقي ــا لتنقي ي أي وقــت طلب

تقــدم �ف
ف العــام إثــر ذلــك بإبــاغ أيــة  ف العــام لاأمــم المتحــدة. ويقــوم االأمــ�ي إل االأمــ�ي
حــة إل الــدول االأطــراف طالبــا إليهــا إشــعاره بمــا إذا كانــت تحبــذ  تعديــات مقرت
ــا  ــت عليه حــات والتصوي ي المقرت

ــدول االأطــراف بغــرض النظــر �ف ــر لل ــد مؤتم عق
ي غضــون 

ي حالــة مــا إذا حبــذ ثلــث الــدول االأطــراف عــى االأقــل، �ف
أم ال. و�ف

ف العــام  أربعــة أشــهر مــن تاريــخ ذلــك التبليــغ، عقــد هــذا المؤتمــر، يدعــو االأمــ�ي
المؤتمــر إل االنعقــاد تحــت رعايــة االأمــم المتحــدة. ويقــدم أي تعديــل تعتمــده 
ة والمصوتــة إل الجمعيــة العامــة للموافقــة عليــه. أغلبيــة الــدول االأطــراف الحــا�ف
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ــدة . 2 ــم المتح ــة لاأم ــة العام ــا الجمعي ــت عليه ــ�ت وافق ــات م ــاذ التعدي ــدأ نف يب
ــا. ــكل منه ــتورية ل ــراءات الدس ــا لاإج ــراف وفق ــدول االأط ي ال

ــ�ش ــة ثل ــا أغلبي وقبلته

ــا . 3 ــا، بينم ي قبلته
ــ�ت ــدول االأطــراف ال ــة لل ــح ملزم ــات تصب ــاذ التعدي ــدأ نف ــ�ت ب م

ــل  ــأي تعدي ــة وب ــذه االتفاقي ــكام ه ــة بأح ــرى ملزم ــراف االأخ ــدول االأط ــل ال تظ
ــه. ــد قبلت ــون ق ســابق تك

المادة 91 ¤

ــدول . 1 ــا ال ي تبديه
ــ�ت ــات ال ــص التحفظ ــدة ن ــم المتح ــام لاأم ف الع ــ�ي ــى االأم يتلق

ــدول. ــع ال ــى جمي ــه ع ــام ويعمم ــق أو االنضم ــع أو التصدي ــدى التوقي ــراف ل االأط

ال يقبل أي تُحفظ يتنا�ف مع هدف ومقصد هذه االتفاقية.. 2

ي أي وقــت ســحب التحفظــات، وذلــك بتوجيــه إشــعار بهــذا المعــ�ف إل . 3
يمكــن �ف

ي حينــه إل جميــع الــدول. ويــري 
ف العــام لاأمــم المتحــدة الــذي يبلغــه �ف االأمــ�ي

شــعار اعتبــارا مــن تاريــخ تلقيــه. هــذا االإ

المادة 92 ¤

ف أو أكــرش مــن الــدول االأطــراف حــول تفســري . 1 ف دولتــ�ي يخضــع للتحكيــم أي نــزاع بــ�ي
هــذه االتفاقيــة أو تطبيقهــا ال يســوى عــن طريــق المفاوضــات، بنــاء عــى طلــب 
ــن  ــن االأطــراف، خــال ســتة أشــهر م ــم يتمك ــإذا ل ــدول. ف ــن هــذه ال واحــدة م
تاريــخ طلــب التحكيــم، مــن االتفــاق عــى تنظيــم أمــر التحكيــم، جــاز الأي مــن 
ــا  ــدم وفق ــب يق ــة بط ــدل الدولي ــة الع اع إل محكم ف ــرف ــة ال ــراف إحال ــك االأط تل

للنظــام االأســاسي للمحكمــة.
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لــكل دول طــرف أن تعلــن، وقــت التوقيــع أو التصديــق عــى هــذه االتفاقيــة أو . 2
ــرب نفســها ملزمــة بالفقــرة 1 مــن هــذه المــادة. وال  االنضمــام إليهــا، أنهــا ال تعت
تكــون الــدول االأطــراف االأخــرى ملزمــة بتلــك الفقــرة إزاء أيــة دولــة طــرف أصــدرت 

إعانــا مــن هــذا القبيــل.

ــادة أن تســحب . 3 ــن هــذه الم ــرة 3 م ــا للفق ــا وفق ــة طــرف أصــدرت إعان الأي دول
ــدة. ــم المتح ــام لاأم ف الع ــ�ي ــه إل االأم ــعار توجه ــت بإش ي أي وق

ــان �ف ع ــذا االإ ه

المادة 93 ¤

يــة والروســية . 1 ف نكلري ســبانية واالإ ي تتســاوى نصوصهــا االإ
تــودع هــذه االتفاقيــة، الــ�ت

ف العــام لاأمــم المتحــدة. ي الحجيــة، لــدى االأمــ�ي
والصينيــة والعربيــة والفرنســية �ف

ــة إل . 2 ــن هــذه االتفاقي ــة م ف العــام لاأمــم المتحــدة نســخا مصدق ــ�ي ــل االأم يحي
ــون  ــاه، المخول ــون أدن ــون الموقع ــام المفوض ــك، ق ــا لذل ــدول. وإثبات ــع ال جمي

ــة.  ــع عــى هــذه االتفاقي ــم، بالتوقي ــب حكوماته ــن جان حســب االأصــول م

 


