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  مقدمة  -أوالً  

يف العـامل    املهاجرين الدوليني  يف املائة من   ١٥و ١٠ أن ما بني   املصادر الدولية  رقّدُت  -١
جتعـل   حد ذاهتا  يف   نظامية طبيعة اهلجرة غري ال     أن على الرغم من   ،)١(نظامييف وضع غري     هم

اقتصادات يف حني أن     و . هذه الظاهرة  بشأن حجم  على بيانات موثوق هبا      من الصعب العثور  
العمل من شباب ونساء     الباحثني عن    كبرية من العداد  األاستيعاب  ال تستطيع   البلدان النامية   
يف  القـوة العاملـة      فإن تناقص السكان وتشّيخهم قد أديا إىل تقلص         يتزايد، نما فتئ عدده  

  واملتوسطة ذات املهارات املتدنية  اليد العاملة املهاجرة     على   اً طلب وهو ما ولّد  البلدان املتقدمة،   
 يف قنـوات    توسع مماثـل  هذا الطلب    مل يقابل    ومع ذلك، . دالقتصااطاعات  قيف العديد من    

مال لعتوظيف ا  إىل كثرية   يف أحيان يلجأون    العمل رباب أ فإنونتيجة لذلك،   . يةمانظاهلجرة ال 
  .هذه الفجوات سد من أجل نظامي يف وضع غري  الذين هماملهاجرين

 نظـامي وضع غري    أسرهم الذين هم يف    املهاجرين وأفراد دخول   تردع الدول لكي  و  -٢
اهلجرة غري  جترميثل م، اختاذ تدابري قمعية إىل بشكل متزايد، فإهنا تلجأ إىل إقليمها أو البقاء فيه

التـصورات   ويعزز اهلجرة غري النظامية   جترميويشجع  . دالطروري   اإلدا حتجاز، واال النظامية
  أشـخاص غري نظامي الذين هم يف وضع وأفراد أسرهم أن العمال املهاجرين  اليت ترى العامة

  الوظـائف علـى  أو منافـسني غـري شـرفاء    من الدرجة الثانيـة   أو أفراد"نيغري شرعي "
 املناهض للهجرة  اخلطاب العام   يؤجج جرميهذا الت إن  ومن مث، ف  ،   االجتماعية ستحقاقاتواال
 أفراد أسـرهم  ون  يالعمال املهاجر فإن  ،  وعالوة على ذلك  . كره األجانب والتمييز  كذلك  و

أن يقوم مقدمو اخلدمات العامة      من   يف خوف يعيشون عموماً    يف وضع غري نظامي    الذين هم 
 حيـد مـن    مر الذي األ عنهم،   سلطات اهلجرة   بإبالغ أفراد عاديون أو موظفون آخرون أو     

 جيعلـهم ، و قضاءجلوئهم إىل ال  فرص   نمكما حيّد   ،  األساسيةحبقوق اإلنسان     متتعهم إمكانية
  .اإليذاءاالستغالل و أنواع  منالالستغالل وسوء املعاملة يف العمل ولغريمهأكثر عرضة 

  من ٥يف املادة   "  يف وضع غري قانوين     الذين هم  نوالعمال املهاجر "مصطلح  وُيعّرف    -٣

، اليت تـنص    )االتفاقية( أفراد أسرهم العمال املهاجرين و   حقوق مجيع  حلماية االتفاقية الدولية 
 يعتربون غري حائزين للوثائق الالزمة أو يف وضـع          أسرهمعلى أن العمال املهاجرين أو أفراد       

،  إذا مل يؤذن هلم بالدخول واإلقامة ومزاولة نشاط مقابل أجر يف دولـة العمـل               نظاميغري  
 .مبوجب قانون تلك الدولة ومبوجب اتفاقات دولية تكون تلك الدولة طرفاً فيها وذلك

هـو  " املزودون بوثـائق  غري  " أو" نظامييف وضع غري    "مصطلح   أن اللجنةوترى    -٤
لوصـف  " يشرعغري  "مصطلح   استخدام أما .هموضع  اإلشارة إىل  لدى الصحيح املصطلح

__________ 

)١( International Labour Office, International Labour Migration: A rights-based approach (2010), p. 32. 
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 وينبغـي جتنبـه    غري مناسب  هو استخدام فمي  نظايف وضع غري      الذين هم  العمال املهاجرين 
  .)٢(اإلجرامب ممن خالل ربطههم وصم يل إىلمي كونهل

دولـة  إىل   دخلوا    قد  إما ألهنم  نظامي غري    وضعاً  العمال املهاجرين   يكون وضع  وقد  -٥
العمـل يف تلـك     أو  اإلقامة   وأ  فال يؤذن هلم بالبقاء    ومن مث  ،بطريقة غري مصرح هبا   ل  العم

 شـروط   على أي حنو آخر    م جتاوزوا املدة احملددة إلقامتهم، أو ألهنم ينتهكون       ألهنالدولة، أو   
وضعهم هذا ال لذنب اقترفوه     أيضاً   نيون النظام واملهاجروقد يفقد   . مدة إقامتهم املرخص هبا   

 أو تؤثر علـيهم   توقعةمغري   ظروف أخرى   أي أووإمنا ألسباب خارجة عن إرادهتم كاملرض       
فإن الوضـع   ،  ة العمال املهاجرين   طرائق إقام   أياً كانت   اللجنة أنه  تؤكدو .أسرهمأفراد   على

 من  ال ميكن بأي حال من األحوال أن يكون سبباً يف حرماهنم           املهاجرين    للعمال نظاميغري ال 
 .ة املنصوص عليها يف اجلزء الثالث من االتفاقي األساسيةحقوقهم

هاجرين الذين هم يف وضع غري      اإلطار املعياري حلماية حقوق العمال امل       -ثانياً  
  ي وأفراد أسرهممانظ

  اجلزء الثالث من االتفاقية  -ألف  

مبـن   حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم،        اجلزء الثالث من االتفاقية   حيمي    -٦
هـي   احلقوق احملمية يف اجلزء الثالـث        ومعظم. نظاميهم يف وضع غري     فيهم أولئك الذين    

 من املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا فيها العهد الدويل اخلـاص            جمموعة تتناوهلاحقوق  
.  والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       ،باحلقوق املدنية والسياسية  
ـ و، لسياسية احملمية يف اجلزء الثالث ومن بني احلقوق املدنية وا     د سـياق حـق العمـال    ّدُح
 وحق العمال املهاجرين    ،)١٦املادة  ( يف احلرية والسالمة الشخصية      املهاجرين وأفراد أسرهم  

 من الفئة مراعاة وضع هذهمع  ) ١٧املادة  (احملرومني من حريتهم يف أن يعاملوا معاملة إنسانية         
خـرى  األعاهدات   اليت ال تنص امل    ، للعمال املهاجرين  ددةاحمل احلقوق منو .أصحاب احلقوق 
ـ      ما يشمل    ،بشكل صريح  على محايتها    حلقوق اإلنسان   ااحلماية من املصادرة غري املصرح هب

إجراءات  اليت تصحبددة احملجرائية اإلضمانات وال، )٢١املادة  (هاإتالفأو  لوثائق الشخصيةل
للحصول علـى    القنصلية أو الدبلوماسية     السلطات واحلق يف اللجوء إىل      ،)٢٢املادة   (الطرد

ـ       منو. )٢٣املادة   (محايتها ومساعدهتا  ع  بني احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية جلمي
،  دون غريها  االتفاقيةاليت حتميها    قوقمن احل عّد اثنان منها     يُ ،العمال املهاجرين وأفراد أسرهم   

ـ همحق، و)٣١املادة ( ومها احلق يف احترام اهلوية الثقافية للعمال املهاجرين      هم يف حتويل دخل
اجلزء ينص  وباإلضافة إىل ذلك،    ). ٣٢املادة  ( يف دولة العمل     مته عند انتهاء إقام   مومدخراهت

__________ 

 .٢، الفقرة ٣٤٤٩انظر قرار اجلمعية العامة  )٢(
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 مجيع العمـال    ويؤكد على التزام  ،  )٣٣املادة   (احلق يف احلصول على املعلومات    الثالث على   
  .)٣٤ املادة(االمتثال لقوانني دولة العمل أو العبور باملهاجرين وأفراد أسرهم 

  الصكوك القانونية الدولية األخرى  -باء  

 ١الفقرة  ف .احلماية مناحلد األدىن   على معيار    ال تنص إالّ   االتفاقيةأن  تالحظ اللجنة     -٧
أو حريـات    حقوق منح مينع الدول األطراف من    ليس هناك ما  أنه  تنص على    ٨١  املادة من

 هم في نمبأفراد أسرهم،   و للعمال املهاجرين  يف االتفاقية  املنصوص عليها  من تلك  أكثر مالءمة 
أو  معاهدة ثنائية  ةأي أو  املتبعة املمارسةأو  القانون  حبكم  وذلك  ،  غري نظامي  ع هم يف وض   من

 التزام الدولـة   أن  اللجنة وترى. لدولة الطرف املعنية  ل تكون نافذة بالنسبة   متعددة األطراف 
 اإلنـسان  املعاهدات األساسـية حلقـوق    مقترناً مبا ورد يف      قرأيجيب أن    مبوجب االتفاقية 

على الرغم من أن    ف.  فيها اًطرفتكون الدولة املعنية     ذات الصلة اليت   األخرىوالصكوك الدولية   
  .املعاهدات مستقلة وقائمة بذاهتا، فهي تكمل بعضها البعض وتعزز كل واحدة منها األخرى

 ، مبوجب نظامييف وضع غري      الذين هم  للمهاجرين احلقوق املكفولة وغالباً ما تتميز      -٨
اجلزء  يف نطاق نظرياهتا الواردة  من    أوسع بنطاق ،اإلنسان حلقوقالدولية األخرى    املعاهدات
 احلقوق املكفولة وتنطبق  .  إضافية اًحقوق أيضاً هذه املعاهدات  وتتضمن .من االتفاقية  الثالث

 وغريهـم مـن غـري    مبن فيهم املهـاجرون ،  الناس مجيع  على بوجه عام  تلك املعاهدات  يف
لى أساس العرق أو اللون أو نوع اجلنس أو اللغـة أو             متييز من أي نوع ع      أي  دون ،املواطنني

املولد الدين أو الرأي السياسي أو غري السياسي أو األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو                
  . اهلجرةيفاملتمثل  وضعال مبا يف ذلك أي وضع آخر،أو 
 نطـاق ،  ، على سبيل املثال   املدنية والسياسية  الدويل اخلاص باحلقوق  العهد   كرسيو  -٩

املـساواة يف   و  حبرية عقد الزواج  واحلق يف    ،يف التجمع السلمي   أوسع فيما يتعلق باحلق    محاية
 احلق يف املـساواة   و ،احلماية اخلاصة  كل طفل يف   حقو ،بني الزوجني  واملسؤولياتاحلقوق  

،  ذلكوباإلضافة إىل. وحقوق األقليات ، القانون اليت يوفرهامايةاحلاملساواة يف أمام القانون و 
سـواء   مجيع العمال املهـاجرين،    تنطبق على  املنصوص عليها يف العهد    احلقوق األخرى فإن  

واحلق  ،نقابات العمال اجلمعيات و  احلق يف تكوين   مثل،  غري نظامي  مأ يف وضع نظامي  أكانوا  
 يف وضـع نظـامي      الذين هم  العمال املهاجرين  بني تفاقيةاال متّيز يف حني ،  محاية األسرة  يف
  يف  املهـاجرين  حق تفاقيةاالو كل من العهد  وحيمي  . يف وضع غري نظامي    الذين هم ك  أولئو

 ةالدولإقليم    حنو قانوين داخل   ما داموا مقيمني على    قامةحرية اختيار مكان اإل   التنقل و  حرية
  . املعنيةطرفلا

 ضاًينص أي  واالجتماعية والثقافية  الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية   العهد  ف،  وباملثل  -١٠
عقد الزواج  ، واحلق يف    احلق يف اإلضراب   مبا يف ذلك   احلقوق، منأوسع نطاقاً   جمموعة   على
يف  احلـق و،  واملراهقني  لألطفال توفري محاية خاصة  ، واحلق يف    محاية األمومة احلق يف   ، و حبرية



CMW/C/GC/2 

GE.13-46458 6 

. احلقوق الثقافيـة   وبعض،  غذاء والكساء الكافيان  الالئق، مبا يف ذلك     معيشي   ستوىالتمتع مب 
يف وضـع    الذين هـم   بالعمال املهاجرين  فيما يتعلق  إالّهذه احلقوق   على   االتفاقية وال تنص 
 نياملهنـي   والتـدريب  رشاداإل و احلق يف العمل  ب العهد يعترف،  وباإلضافة إىل ذلك  . نظامي

ذه هب وتعترف االتفاقية . احلياة الثقافية  واملشاركة يف  السكن و محاية األسرة  و تكوين النقابات و
وباإلضـافة  . أفراد أسرهم و يف وضع نظامي    الذين هم  بالعمال املهاجرين  فيما يتعلق  وقاحلق

مـن   اجلزء الثالث  يف  الواردة واالجتماعية والثقافية  احلقوق االقتصادية ، فإن معظم    إىل ذلك 
  .العهد يف نطاق نظرياهتا أضيق من تتسم بنطاق االتفاقية

  قوق اإلنسان حلاإلقليمية عاهدات امل    
اإلعـادة  احلمايـة مـن      ميع املهاجرين جل اإلنسان اإلقليمية حلقوق  املعاهدات وفرت  -١١

الـيت   الطرد الفردي  يف إجراءات  الضمانات اإلجرائية إال أن    .)٤( اجلماعي دطرال و )٣(القسرية
 يقيمـون الذين   املهاجرين ال تنطبق إال على    اإلنسان اإلقليمية حلقوق  املعاهداتتنص عليها   

االجتمـاعي   يف امليثاق  احلقوق احملمية  وتنطبق .)٥( الطرف ةالدولإقليم   ين داخل قانو على حنو 
 بقدر ما يكونون من رعايا أطراف متعاقدة أخرى مقيمني بـشكل            األجانب" على األورويب

 لعمـال علـى ا   أو ،)٦("إقليم الطرف املتعاقد املعـين    على حنو نظامي يف     قانوين أو يعملون    
 اللجنـة   ومع ذلك، فقـد رأت     ." يف أراضيه   قانوين شكلب"ملقيمني ا املهاجرين وأفراد أسرهم  

 الفئـات   علـى  ينطبق أيـضاً   امليثاق االجتماعي األورويب   األوروبية للحقوق االجتماعية أن   
 يف التعليم  احلق فإن،  وعالوة على ذلك  . زودين بوثائق غري امل  املهاجرين الضعيفة من األطفال  

اإلقليميـة   يف مجيع النظم  ،  هتم هجر وضععن   ض النظر بغ،  األطفال املهاجرين   جلميع مكفول
  .)٧(اإلنسان حلقوق

__________ 

 من املادة   ٨نسان، الفقرة   ؛ واالتفاقية األمريكية حلقوق اإل    ٣انظر االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، املادة        )٣(
 .٥، املادة  والشعوب؛ وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان٢٢

؛ واالتفاقية األمريكيـة حلقـوق      ٤ من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، املادة        ٤انظر الربوتوكول رقم     )٤(
امليثاق العريب حلقوق   ؛ و )٥(١٢، املادة    والشعوب ؛ وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان    )٩(٢٢اإلنسان، املادة   

 ).١(٢٦، املادة )امليثاق العريب(اإلنسان 
؛ واالتفاقية األمريكيـة حلقـوق      ١ من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، املادة        ٧انظر الربوتوكول رقم     )٥(

ق ؛ وامليثاق العريب حلقو   )٤(١٢، املادة    والشعوب ؛ وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان    )٦(٢٢اإلنسان، املادة   
 ).٢(٢٦، املادة )امليثاق العريب(اإلنسان 

 . وامللحق،)٩-٤(١٩ة امليثاق االجتماعي األورويب، املاد )٦(
 مـن   ١٤تقرأ مقرونة مع الفقرة      (٢ من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، املادة        ١انظر الربوتوكول رقم     )٧(

؛ وامليثـاق األفريقـي حلقـوق    )١(١٧ ، املادة والشعوب؛ وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان )هذه االتفاقية 
) ٢(١٧وانظر أيضاً اجتهاد اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية بشأن املـادة           . ١١ورفاهية الطفل، املادة    

 والسوابق القضائية حملكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان بـشأن    ،من امليثاق االجتماعي األورويب املعدل    
 .مريكية حلقوق اإلنسان من االتفاقية األ١٩املادة 
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  منظمة العمل الدولية    
 الذي عقدتـه منظمـة    الدويل   العمل  مؤمتر ا اعتمده يتال معايري العمل الدولية   بقتط  -١٢

، غـري نظـامي    هم يف وضع  أولئك الذين    همفين  مب،   العمال املهاجرين  بشأن العمل الدولية 
 الـواردة يف   األساسـية يف العمـل     املبادئ واحلقوق  وتنطبق. لى خالف ذلك  ينص ع  مل ما

بغض النظـر  ، يع العمال املهاجرين  على مج  )٨(الثماين األساسية  اتفاقيات منظمة العمل الدولية   
  بـشأن  ١٩٩٨لعـام    إعالن منظمة العمل الدولية   ويتطلب  . هتمع هجر وضو عن جنسيتهم 

منظمـة العمـل     الدول األعضاء يف   من مجيع متابعته   و األساسية يف العمل   املبادئ واحلقوق 
.  وتنفيذها هذه االتفاقيات  يف األساسية املنصوص عليها   تعزيز املبادئ املتعلقة باحلقوق    الدولية

 اًأحكام تتضمن واملعايري اليت ذات التطبيق العام  معايري منظمة العمل الدولية    عدد من يكتسي  و
 والضمان االجتماعي ومحاية    وتفتيش العمل  الةجماالت العم  بشأن العمال املهاجرين يف    حمددة
  والفنـادق  الزراعـة والبنـاء    قطاعات مثل  وكذلك يف الصحة املهنية،   والسالمة و  األجور
وضع غـري    املهاجرين الذين هم يف    لعمالبالنسبة إىل ا   أمهية خاصة العمل املرتيل،   و واملطاعم
املتعلقـة   القوانني والسياسات الوطنيـة     صياغة يفتسترشد الدول أيضاً،    ،  وأخرياً .)٩(نظامي

اتفاقية منظمـة   ب،  نظامييف وضع غري      الذين هم  محاية العمال املهاجرين   و هبجرة اليد العاملة  
االتفاقيـة  و ،)١٠()مراجعـة  (بـشأن العمـال املهـاجرين     ) ١٩٤٩(٩٧رقم   العمل الدولية 

واملعاملـة   تكافؤ الفـرص   ز وتعزي أوضاع اعتسافية املتعلقة باهلجرة يف    ) ١٩٧٥(١٤٣ رقم
  .١٥١و ٨٦ رقم تنياملرفق تني، والتوصي)تكميلية أحكام(املهاجرين  للعمال

__________ 

العمـل   بشأن إلغاء ) ١٩٥٧(١٠٥رقم  و ؛ربي أو اإللزامي  اجل العملاملتعلقة ب ) ١٩٣٠(٢٩رقم   االتفاقيات )٨(
 أسـوأ بشأن حظر   ) ١٩٩٩(١٨٢رقم  و؛  االستخدام احلد األدىن لسن  بشأن  ) ١٩٧٣(١٣٨رقم  و؛  اجلربي

محايـة  احلرية النقابية و  بشأن  ) ١٩٤٨(٨٧رقم  و؛   واإلجراءات الفورية للقضاء عليها    أشكال عمل األطفال  
 )١٩٥١(١٠٠رقم  واملفاوضة اجلماعية؛   و حق التنظيم مبادئ    تطبيق بشأن) ١٩٤٩(٩٨رقم  و؛  التنظيمحق  
 ).املهنةيف االستخدام و( التمييزبشأن ) ١٩٥٨(١١١، ورقم املساواة يف األجور بشأن

، ١٣١، و ١٢٩، و ١٢١، و ١١٠، و ٩٥، و ٨١، و ١٩رقم    منظمة العمل الدولية   اتفاقياتعلى سبيل املثال،     )٩(
 .٢٠١، و٢٠٠، و١٨٩، و١٨٤، و١٨١، و١٧٢، و١٦٧، و١٥٥و

إقلـيم    قانوين داخل  املقيمني بشكل  العمال املهاجرين  إال على ،  من حيث املبدأ  ،  ٩٧  رقم  االتفاقية ال تنطبق  )١٠(
احليلولة  تؤدي إىل  بري اليت التدا اختاذالدول األطراف    األحكام اليت تتطلب من     بعض إالّ أهنا تتضمن  ،  دولة ما 

 .وضع غري نظامي يف العمال املهاجرين دون وقوع 
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احلماية اليت توفرها االتفاقية فيما يتعلق حبقوق العمال املهاجرين وأفراد            -ثالثاً  
   نظاميأسرهم الذين هم يف وضع غري 

  املبادئ األساسية   -ألف  

  امةقاإلدخول والتنظيم  سلطة  -١  
حدودها وتنظيم  مراقبة   بني السلطة السيادية للدول األطراف يف        االتفاقية توازناً تقيم    -١٣

مجيـع العمـال   دخول وإقامة العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، من ناحية، ومحاية حقـوق          
مبن فـيهم أولئـك     اجلزء الثالث من االتفاقية،     املهاجرين وأفراد أسرهم، املنصوص عليها يف       

 مـن  ٧٩يف املـادة   وينعكس هذا التوازن. ، من ناحية أخرىنظامييف وضع غري    م  الذين ه 
  .ةاالتفاقي

  نظمة األلقوانني ولواجب االمتثال   -٢  
 من االتفاقية ما يكون من       الثالث ليس يف اجلزء   من االتفاقية على أنه      ٣٤تنص املادة     -١٤

 كل دولة   ام بالتقيد بقوانني وأنظمة   أثره إعفاء العمال املهاجرين وأفراد أسرهم سواء من االلتز        
ويتضمن . ولأو االلتزام باحترام اهلوية الثقافية لسكان تلك الد       العمل  دولة  ومن دول العبور    

العبـور  من دول    دولة   ةااللتزام باالمتثال للقوانني واألنظمة املعمول هبا يف دولة العمل أو أي          
مي والنظام العام أو حقوق اآلخرين  األمن القويستهدفأي عمل عدائي   اجب االمتناع عن  و

  .تهموحري

  تسوية الوضع  -٣  
ـ أنه ال جيب  من االتفاقية  ٣٥املادة  وضح  ت  -١٥ مايـة  وفر احلتفسري اجلزء الثالث الذي ي
يعين ضـمناً   تفسرياً  ،  هجرهتمميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، بغض النظر عن وضع          جل

 أو  نظامي،فراد أسرهم الذين يكونون يف وضع غري        العمال املهاجرين أو أ   هؤالء  تسوية وضع   
تـسوية  بالدول األطراف ليست ملزمة     ويف حني أن    . أي حق يف مثل هذه التسوية     إعطاءهم  

 فإنه يتعني عليها أن تتخذ، حني يوجد يف أراضـيها  وضع العمال املهاجرين أو أفراد أسرهم،    
ي، تدابري مالئمة لضمان عدم     وأفراد أسرهم يف وضع غري نظام     يكونون هم   عمال مهاجرون   

أن تنظر   يتعني على الدول األطراف   من مث،   و. )٦٩ املادة من   ١الفقرة  ( وضع ال اهذاستمرار  
الـوطين    للتـشريع  وفقاً،  كل حالة على حدة    يف ،هؤالء األشخاص  تسوية وضع  يف إمكانية 

ـ    مع مراعاة ،  املتعددة األطراف  أو الثنائية  ولالتفاقات عمول به امل ، ومـدة   وهلمظـروف دخ
 حبالتـهم األسـرية    االعتبارات املتصلة وال سيما   ،  ذات الصلة   األخرى االعتباراتو ،إقامتهم

إجـراءات  لدول األطراف يف تشريعاهتا الوطنيـة       درج ا  وحينما ت  .)٦٩ املادةمن   ٢الفقرة  (
  مجيع العمال املهاجرين   ضمان عدم تعرض   اعليهيتعني  تسوية وضع العمال املهاجرين،     تتعلق ب 
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االستفادة مـن إجـراءات       جمال  يف متييزي  أل نظامييف وضع غري    الذين هم   وأفراد أسرهم   
   ).٦٩ و٧املادتان  (التسوية هذه وعدم تطبيق هذه اإلجراءات بطريقة تعسفية

 ة الشديد اهلشاشةحالة  كثر الوسائل فعالية ملعاجلة      تشكل أ   التسوية أنباللجنة  ذكّر  وُت  -١٦
من  و .)١١(نظامييف وضع غري    الذين يعيشون   ن وأفراد أسرهم    و املهاجر لعمالاليت يعاين منها ا   

، لتجنب أو   برامج تسوية سياسات، مبا يف ذلك     يف وضع   ينبغي للدول األطراف أن تنظر      مث،  
أو  نظـامي  وضع غـري     ن وأفراد أسرهم يف   و العمال املهاجر  اليت يكون فيها   احلاالت معاجلة

  ).٦٩ من املادة ١ الفقرة(وضع  يف هذا ال خلطر الوقوع فيهايتعرضون

  )اجلزء السادس (التعاون الدويل  -٤  
تتعاون الدول األطراف يف تعزيز الظروف السليمة والعادلة واإلنسانية واملـشروعة             -١٧

نسقة اليت تكفـل للعمـال      املسياسات  وتشكل ال  .)٦٤ من املادة    ١ الفقرة(للهجرة الدولية   
االحتياجـات   استناداً إىل  للهجرة،   قانونية القنوات ال  ناالستفادة م املهاجرين وأفراد أسرهم    

 من  ٢الفقرة   ( بالنسبة إىل مجيع مستويات املهارات     -واملوارد املتوقعة والفعلية لسوق العمل      
فإن الدول ، توفري قنوات للهجرة القانونية ومن خالل.  هذا التعاونيف  هاماً، عنصراً)٦٤املادة 

 غري   عمليات التنقل واالستخدام    وإهناء املتمثل يف منع   اهلدف   يف حتقيق األطراف تسهم أيضاً    
  ).٦٨ املادة(نظامي  غري  للعمال املهاجرين الذين هم يف وضعالقانونية أو السرية

  )اجلزء الثاين( التمييز عدم  -باء  

اإلنسان  الصكوك الدولية حلقوق   مجيعيف إعمال     أساسياً مبدأً عدم التمييز  مبدأُيعّد    -١٨
أسـباب   ضـمن   بصورة صرحية  اجلنسية  من االتفاقية  ٧ املادةوتدرج   .املتحدة األممق  ميثاو

غـري   يـشمل تفـسرياً    حظر التمييز  قد فسرت    هيئات املعاهدات كما أن   . التمييز احملظورة 
 .)١٢(هم القانوين ووثائقهم القانونيـة    وضععن   بغض النظر ،  العمال املهاجرين  مثل،  املواطنني
 املهاجرين وأفراد  على مجيع العمال   أيضاً الثالث من االتفاقية   دة يف اجلزء  احلقوق الوار  وتنطبق
على أسـاس   متمايزة  عاملة  م إن أية ف لذلكو. غري نظامي  من هم يف وضع   ن فيهم   مب،  أسرهم
 منـصوصاً عليهـا يف      تفريقال أسباب هذا  تكن ما مل  اهلجرة تشكل متييزاً   وضع أو اجلنسية
ـ   يفوأن يقضى هبا     مبوجب االتفاقية،  شروعهدف م  تتوخى حتقيق ، و القانون  ددةظروف حم

  .)١٣( املشروع املنشوددفاهل  معأن تتناسبو
__________ 

 .٥٢بشأن العمال املرتليني املهاجرين، الفقرة ) ٢٠١١(١تعليق اللجنة العام رقم  )١١(
 بشأن عدم التمييـز   ) ٢٠٠٩(٢٠ العام رقم الثقافية، التعليق   واالجتماعية و  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية    )١٢(

 .٣٠، الفقرة واالجتماعية والثقافية ق االقتصاديةاحلقو يف
اللجنة و؛  ١٣، الفقرة   بشأن عدم التمييز  ) ١٩٨٩(١٨ العام رقم  اإلنسان، التعليق  قوقحب  املعنية لجنةالانظر   )١٣(

 .١٣، الفقرة التعليم بشأن احلق يف ٢٠ العام رقمالثقافية، التعليق واالجتماعية واملعنية باحلقوق االقتصادية 



CMW/C/GC/2 

GE.13-46458 10 

يف  احلقوق املنصوص عليهـا   " تأمنياحترام و "  الدول األطراف  من ٧ تقتضي املادة و  -١٩
حـق  على   ٧املادة  وال تنص   .  متييز  أي دونأفراد أسرهم   املهاجرين و  ميع العمال جلاالتفاقية  
 وأفراد أسـرهم   نوالعمال املهاجر ما جيب أن يتمتع هبا        على  مدى تطبيقها  يقتصرو .مستقل

.  منـها  اجلزء الثالـث  ال سيما   و،  االتفاقية هاميمن حقوق حت   غري نظامي  الذين هم يف وضع   
شري ي،  هذا السياق  يفو. على حد سواء   وحبكم الواقع  حبكم القانون  التمييز ٧املادة  شمل  تو

إىل  "حبكم الواقـع   "ويشري مصطلح ،  القانون وجود يف امل التمييز إىل "حبكم القانون " مصطلح
. قانونيـاً  أو رمسياً  به ولو مل يعترف   حىت تأثري على   الذي ينطوي  أو يف الواقع  وجودامل التمييز
 قوانينها وأنظمتها وممارساهتا اإلداريـة      من خالل جعل   ظر التمييز حب  الدول األطراف  وتلتزم

التمييز  معاجلة جمرد أن  اللجنة وترى. ضد العمال املهاجرين وأفراد أسرهم     متييز    أي خالية من 
قـوق  ح محاية األطراف يتعني على الدول   ،من مث و .املساواة الفعلية  يكفل لن حبكم القانون 

للحيلولـة  تدابري إجيابية    االتفاقية من خالل اعتماد    العمال املهاجرين املنصوص عليها يف     يعمج
املواقف اليت تسبب أو تدمي التمييز الفعلي ضدهم، ولتخفيـف تلـك            دون نشوء الظروف و   

  .الظروف واملواقف والتخلص منها
ومتـشياً  . العمال املهاجرين  وغري املباشر ضد   التمييز املباشر  كال من  ٧ وحتظر املادة   -٢٠

 غـري  التمييزفإن اإلنسان،  الدولية األخرى حلقوق  اآللياتمع السوابق القضائية الصادرة عن 
ة حمايدات  مارسامل أو   اتسياسالأو   واننيقال بدوينما ت ح حيدث العمال املهاجرين  املباشر ضد 
فـإن  ،  على سبيل املثال  ف. حقوقهم غري متناسب على   تأثري  على تنطوي اهولكن،  ايف ظاهره 
العمـال    على بشكل غري متناسب   ؤثريقد  لتحاق باملدارس   لال امليالد شهادات  تقدمي اشتراط

هـذه   األحيانكثري من    يف   تتوفر لديهم ال  الذين  و نظامييف وضع غري      الذين هم  املهاجرين
  .فض منحهم إّياهارُي أو الشهادات

  )اجلزء الثالث(محاية احلقوق املدنية والسياسية   -جيم  

  احلماية من العنف  -١  
،  منـهم  ، وال سيما النساء   يف وضع غري نظامي     الذين هم  نوالعمال املهاجر يتعرض    -٢١
مبا يف  ،   خاصة  فاعلة جهات على أيدي   األخرى أشكال العنف و سوء املعاملة ل ل متزايد بشك
 العنـف اجلنـسي    ، على سبيل املثـال،     تشمل هيو ، الدولة وموظفي،   العمل ربابأ ذلك

مبوجـب  و .الرعاية الطبيـة   احلرمان من احلصول على    و النفسي واإليذاء والضرب والتهديد 
 مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم  حبمايةلدول األطراف   اتلتزم  ،  ١٦ من املادة    ٢الفقرة  

 املوظفني العموميني   على يد البدين والتهديدات والتخويف، سواء     يذاء   واإل من التعرض للعنف  
  الـدول األطـراف     من ويتطلب هذا االلتزام  . اجلماعات أو املؤسسات اخلاصة   األفراد أو   أو  
  :يلي ما
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   ؛ر هذه األفعال تشريعات حتظإنفاذاعتماد و  )أ(
 ؛فعال يف حاالت االعتداء والعنفالالتحقيق   )ب(  

   املسؤولني عن هذه األفعال وتسليط العقوبات املناسبة عليهم؛قاضاةم  )ج(
   وأفراد أسرهم؛تقدمي تعويضات كافية للضحايا  )د(  

   يف جمال حقوق اإلنسان؛توفري التدريب للموظفني العموميني  )ه(
ة كيانات اخلاص الو  األفراد سلوك موظفي الدولة وتنظيم     وكلسل الرصد الفعال   )و(

  .فعال هذه األحدوثمنع بغية 
كره أو   مظاهر العنصرية  ملكافحة مجيع  اختاذ تدابري فعالة   أيضاً األطراف الدولعلى  و  -٢٢

من  ال سيما أفراد أسرهم، و  ضد العمال املهاجرين و    تعصب  ما يتصل بذلك من    أو األجانب
 ،علـى الكراهيـة   والتحريض ، الكراهية املرتكبة بدافعرائماجل مثل، ظاميغري ن هم يف وضع  

ورفـع  ،   اإلعالم طويف وسائ  الساسة فيها تلك الصادرة عن   مبا  الكراهية،  ب ة املفعم طباخلُو
حقـوق  تعزيز احتـرام    وكذلك   ،األفعال  هلذه ة اإلجرامي بشأن الطبيعة  مستوى الوعي العام  

  .للعمال املهاجرين اإلنسان

  احلماية من التوقيف واالحتجاز التعسفيني   -٢  
 واألمان الشخـصي   املهاجرين وأفراد أسرهم يف احلرية       حق العمال  ١٦املادة  حتمي    -٢٣

ميتثل لإلجراء احملدد    هوية العمال املهاجرين جيب أن       التحقق من على أن   ، وتنص   )١الفقرة  (
 مـن العهـد     ٩ من املادة    ١ فقرةال ١٦ من املادة    ٤ الفقرة   ّملكوت). ٣الفقرة  (القانون  يف  

أال ُيعّرض العمال املهـاجرون     فتؤكد على وجوب    الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      
توقيف لكي ال يكون    و .للقبض عليهم أو احتجازهم تعسفاً    " فردياً أو مجاعياً  "وأفراد أسرهم   

، نظـامي  غري  يف وضع مبن فيهم أولئك الذين هم     العمال املهاجرين وأفراد أسرهم،      واحتجاز
 حتقيق هدف مـشروع مبوجـب       خيايتوأن   و  القانون، ماأن ينص عليه  جيب  ،  اًتعسفيإجراًء  

  .دمع اهلدف املشروع املنشووأن يتناسبا ظروف حمددة ضيهما توأن تق االتفاقية،
 وثـائق    حيـازة  ح هبا أو دون   بطريقة غري مصرّ  ما   اللجنة أن عبور حدود بلد       رىتو  -٢٤

 الدخول إىل بلد ما بصورة غري وجترمي .اوز مدة تصريح اإلقامة ال يشكل جرمية   صحيحة، أو جت  
، نظاميةشرعية إمنا يتجاوز املصلحة املشروعة للدول األطراف يف ضبط وتنظيم اهلجرة غري ال            

 يـشكالن قد  شرعيني  الدخول واإلقامة غري ال   يف حني أن    و. ويؤدي إىل احتجاز ال ضرورة له     
ضد األشخاص أو املمتلكـات أو      ما جرميتني    يف حد ذاهت   إهنما ال يشكالن  ف،  تني إداري تنيخمالف

  .)١٤(األمن القومي
__________ 

 ، املقـدم إىل جملـس حقـوق اإلنـسان         قرير املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنـسان للمهـاجرين        انظر ت  )١٤(
)A/HRC/20/24( ١٣، الفقرة. 
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، األسباب اليت جتيز االحتجـاز     ّددال حت  ١٦ من املادة    ٤ الفقرة   وعلى الرغم من أن     -٢٥
املهاجرين وأفراد أسـرهم مـن حريتـهم إال         حرمان العمال   وجوب عدم    على   فإهنا تنص 

عالوة على ذلـك، جيـب أن يكـون         و. ات اليت حيددها القانون    لإلجراء وفقاً و ألسبابل
وأن  مبوجب االتفاقيـة،   هدف مشروع  يتوخى حتقيق و االحتجاز منصوصاً عليه يف القانون،    

  . املشروع املنشوددفاهل معأن يتناسب و ددةظروف حمتقتضيه 
 االحتجازيةغري االحتجازية أو  من التدابري  تدبريكل ه جيب أن يكونأنوترى اللجنة     -٢٦

  ينظـر جيب أنو. وفردي تقييم مفصل يستند دائماً إىل  أن  و اًاستثنائي احلق يف احلرية   اليت تقيد 
  هذا التقييـد   ما إذا كان   مبا يف ذلك  ،  لحريةلتقييد   أيمالءمة  مدى  و ضرورة يف هذا التقييم 

  اللجوء إىل  عدم التناسب من الدول األطراف      مبدأ ويقتضي   .اهلدف املراد حتقيقه    مع متناسباً
 ، وخصوصاً األقل قسراً األفضلية للتدابري   وإعطاء  ،  كمالذ أخري إالّ  احتجاز العمال املهاجرين    
وينبغـي يف  .  هذه التدابري كافية لتحقيق اهلدف املنشود  كلما كانت التدابري غري االحتجازية،    

  .التدابري تدخالً وتقييداً على كل حالة على حدةأقل مجيع هذه األحوال تطبيق 
الذي يكون مشروعاً وغري تعـسفي يف        ، اإلداري للمهاجرين  حتجاز اال  يصبح قدو  -٢٧

 تقدميللدولة الطرف املعنية   فيهاميكن الفترة اليت إىل ما بعد إذا ما استمر  تعسفياًإجراًء البداية،
 القانون مدة قصوى لالحتجـاز ، جيب أن حتّدد يف     مثل هذه احلالة  نشوء   ملنعو .مربر مناسب 

مثـل   حالة عدم وجود يف  عن الشخص احملتجزتلقائياًئها اإلفراج  انقضاوجيب بعد   داري،  اإل
أن  أو د املـدة  غري حمد   بأي حال من األحوال     اإلداري حتجازاال أالّ يكون جيب  و. رربِّ املُ هذا

 االحتجاز رهن وُيراجع مربر اإلبقاء على أحد العمال املهاجرين .مدته أطول من الالزمتكون 
ما يؤدي  كثرياً  و. الذي يعترب احتجازاً تعسفياً    االحتجاز املطول وغري املربر   نع  ة دورية مل  مراجع

 من مث ال  ، و فضفاضة معايري   احتجاز مطول يستند إىل   االحتجاز الوقائي للعمال املهاجرين إىل      
 فترة زمنيةقصر ألكل حالة على حدة ولحتجاز إال بعد إجراء تقييم فردي فرض هذا االينبغي 

 ويف .ة من االتفاقي١٦ الضمانات اإلجرائية املنصوص عليها يف املادة مع مجيعوافق مبا يت، ةكنمم
 ، احملتجز  العامل املهاجر   سيطرة  أمر الطرد ألسباب خارجة عن      تنفيذ احلاالت اليت يتعذر فيها   

  .لفترة زمنية غري حمددة يتعّين اإلفراج عنه لتفادي احتمال احتجازه
 العمال املهاجرين وأفراد    إبالغالدول األطراف   من   ١٦ من املادة    ٥وتقضي الفقرة     -٢٨

. لغة يفهموهنا إن أمكن    حلظة توقيفهم وب   جيري توقيفهم بأسباب القبض عليهم    أسرهم الذين   
 .مالتهم املوجهة إليه   ب ،بلغة يفهموهنا و ،إبالغهم على وجه السرعة   جيب  عالوة على ذلك،    و

منوذجيـة   يف إعداد مناذج إخطار      أن تنظر  هلا، ينبغي   لتزامهلذا اال وحىت متتثل الدول األطراف     
األكثـر اسـتخداماً     باللغات   ، معلومات عن سبل االنتصاف املتاحة     ، يف مجلة أمور   ،تضمنت

إالّ أنه   .ة يف الدولة الطرف املعني    نظامييف وضع غري     هم   الذين  العمال املهاجرين  وفهماً لدى 
وقائعية العلومات  اململة إلصدار أمر احتجاز يتضمن       مك هذهخطار  اإلمناذج  ينبغي أن تكون    

  .واألسس القانونية املتعلقة باالحتجاز
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 العمال املهـاجرين    بعض حقوق  ، تنطبق ضمانات  ١٦ من املادة    ٦ومبوجب الفقرة     -٢٩
 جرمية   على أي شخص يشتبه يف ارتكابه      رهن احملاكمة احملبوسني أو احملتجزين    وأفراد أسرهم   

  .ها بالفعلأنه ارتكبيف أو 
يف   على حق العمال املهاجرين احملرومني من حريتهم       ١٦ من املادة    ٧وتنص الفقرة     -٣٠

تلـك   متثل مصاحل    للدولة اليت الدبلوماسية لدولة منشئهم أو      السلطات القنصلية أو  ب االتصال
   :مبا يلي الدول األطراف وهي تلزم أيضاً .الدولة

العامل املهـاجر    أو احتجاز    بتوقيف   دون تأخري   املذكورة  السلطات إبالغ  )أ(  
   املعين، إذا طلب ذلك؛

   والسلطات املذكورة؛تصال بني الشخص املعين اال يسري مجيع سبلت  )ب(  
نـصوص  احلقوق امل بذا احلق وكذلك    هب ، دون تأخري  ،إبالغ الشخص املعين    )ج(  

   ؛ الساريةاألخرىعليها يف املعاهدات 
 لتمثيلمعها  ، واختاذ الترتيبات    لسلطات املذكورة مبمثلي ا االتصال وااللتقاء     )د(  

  .الشخص املعين متثيالً قانونياً
االستفادة بشكل فعال مـن احلقـوق       من  غية متكني العمال املهاجرين احملتجزين      بو  -٣١

 ذات  تقدم الدول األطراف املعلومـات      أعاله، )ج ( الفقرة الفرعية  يف إطار املنصوص عليها   
دخوهلم إىل املركز الذي ُيحرمون  أو بعد وقت قصري من     ى دخوهلم أي لد الصلة دون تأخري،    
) أ (علق بالنقطة وفيما يت. بلغة يفهموهناإليهمهذه املعلومات تقدم  ويفضل أن فيه من حريتهم،

منها إذا طلب    تتصل بالسلطات املذكورة إالّ      جيب أال حملتجِزة  أعاله، تؤكد اللجنة أن الدولة ا     
، ال ُيوّجه انتباه السلطات املذكورة      بصفة خاصة و. اجرون احملتجزون العمال امله ذلك صراحة   

حلماية دون علمهـم    يف جمال ا  احتياجات  ميكن أن تكون لديهم      الذين املهاجرين   إىل العمال 
  .موموافقته

 ،العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم      مجيع   حقعلى   ١٦ من املادة    ٨وتنص الفقرة     -٣٢
لكي  دعوى أمام احملكمة،     إقامة يف   ،بض عليهم أو احتجازهم   الذين حيرمون من حريتهم بالق    

 العامل  تأمر باإلفراج عن  جيب على احملكمة أن      و .قانونية احتجازهم مدى   يف   تأخريدون  تبت  
ترى اللجنة أن االحتجاز اإللزامـي للعمـال        و.  غري قانوين  احتجازه كان   ن إ املهاجر احملتجز 

 إذا  ١٦  من املادة  ٨الفقرة   يتناىف مع    نظاميضع غري   يف و  الذين هم    املهاجرين وأفراد أسرهم  
ملعرفة ما إذا كان العامل املهاجر املعين قد         رمسي   إجراء تقييم   على  املراجعة القضائية  اقتصرت
إمكانية إصدار أمر  أن تتاح تصريح دخول ساري املفعول، دوندون  الدولة الطرف دخل إىل
  .١٦  من املادة٤الفقرة  مع  يتناىفالقبض عليه إذا كان  عنهباإلفراج

جيب أن فقط  اهلجرة ألغراض تجزحيويلقى القبض عليه   شخصكل وترى اللجنة أن  -٣٣
  يف يبّتل مبمارسة سلطة قضائية   خمول قانوناً  أو موظف آخر   أمام قاض  على وجه السرعة  ميثل  
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 حتجاز؛اال أو هذا التوقيف  استمرارضرورة  مدى  يف  و االحتجاز أو/وقبض  ال  مشروعية مدى
. وجدت مربرات لذلك  إذا  ،  إكراهاً أقل  تطبيق تدابري  أو/و  عنه غري املشروط أمر باإلفراج   يو

 علـى   ،مبمارسة سلطة قـضائية   أن يضطلع أحد القضاة أو موظف آخر خمول قانوناً          وينبغي  
يقـع  جيب أن   و. بإعادة النظر يف ضرورة استمرار االحتجاز ويف مشروعيته        ،منتظمة فترات

فـراج عـن   القرينة املؤيدة لإل تنحيةأنه ينبغي   إلثبات   سلطات االحتجاز  على اتعبء اإلثب 
  متثيل قانوينفرصة احلصول، باجملان إذا لزم األمر، على عامل املهاجرلل تتاحجيب أن و. احملتجز

 وخباصـة ،  األطفالوال ينبغي أبداً احتجاز     . االحتجاز مشروعيةللطعن يف    مشورة قانونية و
  . فقطألغراض اهلجرة،  عن ذويهم أو املنفصلني مبرافقملصحوبنيغري ا األطفال

يقيمون  املهاجرين الذين    على حق العمال  من االتفاقية    ١٦ من املادة    ٨الفقرة  وتنص    -٣٤
 اقتضى األمر ذلك ودون     إذا،   فوري  مترجم  خدمات  يف احلصول على    من هذا القبيل   وىادع

ترى اللجنة  و .م اللغة املستخدمة أو التحدث هبا     ، إذا كانوا عاجزين عن فه     احتميلهم تكاليفه 
احملتجزين يف   مجيع العمال املهاجرينإبالغ تدابري فعالة لضمان اختاذاألطراف  ينبغي للدولأنه 

قوقهم بـصورة  حب الذين خيتارون العودة الطوعية،      مبن فيهم أولئك  ،  احتجاز املهاجرين  مراكز
تعلق حبقوقهم يف احلصول على املساعدة القنصلية ويف مالئمة وبلغة يفهموهنا، وال سيما فيما ي  

 واإلفراج عنهم، ويف طلب اللجوء واحلصول على معلومات         ،الطعن يف مشروعية احتجازهم   
  . على هذه األفعالشهودال باألشخاص أو االجتار املتاحة لضحايا تدابري احلماية عن
 ممـن هاجرين وأفراد أسرهم    لعمال امل  على أن يكون ل    ١٦ من املادة    ٩ الفقرة   وتنص  -٣٥

. بصورة غري قانونية حق يف التعـويض قابـل لإلنفـاذ           أو االحتجاز    توقيفوقعوا ضحايا لل  
يف ذلك إثبات عـدم     يكفي  و. ١٦ق على حدوث انتهاك للمادة      يتوقف إعمال هذا احل    الو

ن تكفل الدول األطراف أ   و. حتجاز مبوجب القانون الوطين أو الدويل     اال شرعية التوقيف أو  
وجيب على  . ة السلطة احمللية املختص    التعويض قابالً لإلعمال بصورة فعالة أمام      احلق يف يكون  

للطـرد لـدى   لعمال املهاجرين وأفراد أسرهم الدول األطراف أن تضمن أيضاً عدم تعرض ا       
  .مطالبتهمالنظر يف 

  احلماية من املعاملة الالإنسانية  -٣  
األطـراف التـزام    الدول  يقع على عاتق    التفاقية،   ا  من ١٧ املادة    من ١ للفقرة وفقاً  -٣٦

تـرم  حتحرمون من حريتهم معاملة إنـسانية        العمال املهاجرين وأفراد أسرهم الذين يُ      مبعاملة
الكرامـة    احتـرام   تكريس من أجل و.  هويتهم الثقافية  وكذلكاملتأصلة  كرامتهم اإلنسانية   

 تلتزم الدول األطـراف ، من حريتهم  ونحرمالذين يُ أفراد أسرهم   للعمال املهاجرين و   املتأصلة
مرافق الصرف   مبا يف ذلك توفري   ،  طبقةنالدولية امل   مع املعايري  وافقمبا يت  الظروف املالئمة  بتوفري

للملتزمني  املناسبمبا يف ذلك الغذاء     ( والغذاء الكايف  الكافية؛ غسيلالو واالستحمام   الصحي
 ؛األقارب واألصـدقاء  ب االتصال واحلق يف    ؛لشربمياه ا و) بالقواعد الدينية املتعلقة باألغذية   
 ملمارسة   هلم الفرص الكافية إتاحة  و،  موظفني طبيني مؤهلني   وإمكانية احلصول على خدمات   
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من الدول األطراف ضمان عدم      ويقتضي هذا االلتزام أيضاً      . على سبيل املثال   م،شعائر دينه 
 ذلك العنف اجلنـسي واالعتـداء       تعرضهم ألي شكل من أشكال املعاملة الالإنسانية، مبا يف        

 على الـدول    يتعني ومن مث، . اآلخريناحملتجزين أو السجناء    اجلنسي، على أيدي احلراس أو      
  : االضطالع مبا يلياألطراف
    وغريهم من املوظفني؛اإلشرافاملوظفني املعنيني بتدريب   )أ(  
ـ    مراقبة مستقلة لألماكن اليت يُ     إتاحة إمكانية إجراء    )ب(   ا العمـال   حـرم فيه
 ؛ من حريتهم أو قد حيرمون فيهانواملهاجر

ضمان استفادهتم من آليات فعالة ومستقلة لتقدمي الشكاوى، مبا يف ذلـك              )ج(  
  إمكانية احلصول على املشورة القانونية وخدمات املترمجني الفوريني؛

 اليت حتـدث    غريه من ضروب سوء املعاملة    التحقيق يف شكاوى التعذيب و      )د(  
  حرم فيها العمال املهاجرون وأفراد أسرهم من احلرية؛اكن اليت ُييف األم

  .تقدمي املسؤولني عن هذه األفعال إىل العدالة  )ه(  
أفراد أسرهم و العمال املهاجرين عزل املتهمني من على ١٧ من املادة  ٢وتنص الفقرة     -٣٧

بارتكاب  امل يدانو  كأشخاص تناسب مع وضعهم  ي لنظام   وخضوعهم عن األشخاص املدانني  
 بأسرع ما ميكن  حيالون  و ،راشدينعن ال   املتهمون األحداث عزلُي،  وباإلضافة إىل ذلك   .جرمية

  .إىل القضاء للفصل يف قضاياهم
 وتـنص   ، اإلداري لالحتجاز الطابع غري العقايب   على   ١٧ من املادة    ٣وتؤكد الفقرة     -٣٨

األحكام املتعلقة  بسبب خرق    ُيحتجزونلعمال املهاجرين أو أفراد أسرهم الذين       على وضع ا  
األشخاص احملتجزين  ، مبعزل عن األشخاص املدانني أو        عملياً كلما كان ذلك ممكناً   باهلجرة،  

ينبغي إبقاء املهاجرين   هذا االحتجاز لفترة طويلة،  إمكانية استمرار  وبالنظر إىل    .رهن احملاكمة 
ينبغـي  ،  ة علـى ذلـك    وعالو . هلذا الغرض   خصيصاً مصممةاحملتجزين يف مراكز احتجاز     

  قيود أو تدابري صارمة تتجاوز ما هو ضروري أليأفراد أسرهمن ووالعمال املهاجرضع خي الّأ
البحث  دول األطراف لل ه ينبغي  اللجنة أن  وترى. النظامسري  وحسن   االحتجاز اآلمن  لضمان

  .كمالذ أخري هذا االحتجاز إالّ عدم استخدام، وينبغي  اإلداريحتجازلال بدائل عن
 للعمـال  االحتجـاز اإلداري  إجراء  وترى اللجنة أنه ينبغي، كقاعدة عامة، تنفيذ          -٣٩

 اليت يـديرها القطـاع      مراكز احتجاز املهاجرين  وتطرح   . داخل مؤسسات عامة   املهاجرين
 مـن   تكون يف حـلّ   لدول األطراف أن    ال جيوز ل  و. راقبةامليف جمال    معّينةصعوبات  اخلاص  

وإذا .  خاصة الحتجاز األشـخاص    بالتعاقد مع مؤسسات  اإلنسان  حقوق  يف جمال   التزاماهتا  
حقوق احترام   يتعني عليها أن تكفل    الدول األطراف هذه املهام إىل شركات خاصة،         أسندت

وجيب أن  .  من االتفاقية  ١٧ املادة   يفالعمال املهاجرين احملتجزين، على النحو املنصوص عليه        
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، فضالً عن   االحتجاز يف جمال حقوق اإلنسان     الدول األطراف تدريب موظفي مراكز       تكفل
  .على مراعاة احلساسيات الثقافية واعتبارات السن ونوع اجلنستدريبهم 

  يتمثل يف  هو، و نظام العدالة اجلنائية  ل اهلدف األساسي  ١٧ من املادة    ٤ الفقرة تؤكدو  -٤٠
معاملتـهم  و راشدين عن ال   اجلاحنني  األحداث عزلجيب  و. همإعادة تأهيل  و احننيإصالح اجل 

قواعـد   مبا يف ذلـك ،  الدوليةوعمالً باملعايري،  القانوينتتناسب مع عمرهم ووضعهم معاملة  
  .حريتهم األحداث اجملردين من املتحدة بشأن محاية األمم
 احملتجـزين    املهـاجرين وأفـراد أسـرهم      للعمال ١٧ من املادة    ٥وتكفل الفقرة     -٤١

إذا كـان   ف.  أفراد أسرهم  منالزيارات  تلقي  بعلق  حقوق املواطنني فيما يت   نفس   واملسجونني
 بعـض احلقـوق املتعلقـة        الذين حيرمون من حريتهم    مينح للمواطنني قانون الدولة الطرف    

مكافئـة  حقوق  منح  أيضاً   يتعني عليها    ،أفراد األسرة الزائرة  باالتصال املباشر   مثل  ،  بالزيارة
. نظـامي  يف وضع غري     م أولئك الذين هم   مبن فيه للعمال املهاجرين احملتجزين أو املسجونني،      

من الدول األطراف القضاء على التمييز الفعلي ضد العمال املهاجرين احملتجزين           ويتعني على   
قـوق  حب  مع غريهـم،    على قدم املساواة   ،متتعهماليت حتول دون     إزالة احلواجز العملية     خالل

  .ة وصول أفراد أسرهم إليهمل االحتجاز يف أماكن نائية، مما يؤدي إىل صعوبمثالزيارة، 
هتمام باملشاكل اليت يثريهـا  اال  من الدول األطراف ١٧ من املادة    ٦الفقرة   تقتضيو  -٤٢

هذه  يفو.  الزوجات واألطفال القّصر   وال سيما  احلرمان من احلرية بالنسبة إىل أفراد األسرة،      
 بالنظر   اإلداري جازحتلال البحث عن بدائل   األطراف أنه ينبغي للدول    اللجنة ترى،  احلاالت

من الناحيـة   سواء  إىل ما ينطوي عليه هذا االحتجاز يف معظم األحيان من عواقب وخيمة،             
  .واألطفال على الزوجني، االقتصادية أو النفسية

بعدم التمييز حيث يـنص     فيما يتعلق    حكماً حمدداً    ١٧ من املادة    ٧وتتضمن الفقرة     -٤٣
رهم احملتجزين أو املسجونني بنفس احلقوق اليت يتمتع هبا على متتع العمال املهاجرين وأفراد أس    

ومن آثار هذا احلكم توسـيع   .  هم يف الوضع نفسه    الذيننو دولة العمل أو املرور العابر       مواط
عمـال  ، لتشمل ال  ١٧ تلك الواردة يف املادة      عالوة على ق الضمانات اإلجرائية اإلضافية،     نطا

العامل اخلارجي، مبا يف ذلك عن طريق اهلـاتف،         تصال ب ل احلق يف اال   ثاملهاجرين احملتجزين، م  
  متاحـة  دمات، إذا كانت هذه اخل    وإمكانية احلصول على خدمات املهنيني الصحيني والتعليم      

  . أيضاًللمواطنني

 عدم احتجـاز    ينبغي ،كقاعدة عامة و. األسرة مسألة احتجاز   أيضاً هذا احلكم  ويثري  -٤٤
بـدائل   ل تويل األولوية دائمـاً   األطراف أن   ينبغي للدول    و ،اليت لديها أطفال   األطفال واألسر 

،  منه  بدّ  ال اًأمر األسرة احتجاز وحينما يكون  .سرواأل عندما يتعلق األمر باألطفال   لالحتجاز  
 وفقـاً ،  "فترة زمنية مناسبة   وألقصر أخري ملجأإال ك " احتجاز األطفال  اللجوء إىل عدم  جيب  
 ،يوىل االعتبار األول ،  وعالوة على ذلك   .حقوق الطفل  قيةاتفا  من ٣٧من املادة   ) ب( للفقرة

على النحو املنصوص   ،   الفضلى ملعيار مصاحل الطفل   ،اإلجراءات اليت تتعلق باألطفال    يف مجيع 
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  يعامـل  أن تكفل الدول األطراف  و. حقوق الطفل  اتفاقية  من ٣  من املادة  ١ يف الفقرة  عليه
 تتناسـب مـع     ، وبطريقة يف اإلنسان  للكرامة املتأصلة  بإنسانية واحترام  نواألطفال احملتجز 

). ٣٧املـادة  ، الطفـل اتفاقية حقوق ( مجيع الضمانات القانونيةأيضاً  وأن تكفل هلم   سنهم،
فـرص   تيح، وت مناسبة لألطفال  معيشةأماكن   األطراف أن توفر   يتعني على الدول   من مث، و
األطفـال   يف حالة  وحدات عائلية خاصة  إنشاء  والترفيه،  واللعب و  مرافق التعليم  إىل وصولال

إال إذا كـان     األطفال عن والديهم على كره منهم      فصل   عدمجيب  و. مع والديهم  احملتجزين
 مـن   ١، الفقـرة    الطفلاتفاقية حقوق   (  الفضلى الطفلصون مصاحل   ل اًالفصل ضروري  هذا
عهد إليـه واجـب      يُ وصي قانوين   مبرافق غري املصحوبني  ألطفالل نينبغي أن يعيّ  و. )٩ املادة

   .مرافق االحتجاز خارج الطفلرعاية 
للعـامالت   الوضع اخلـاص   أن تأخذ يف االعتبار     أيضاً األطراف  على الدول  بجيو  -٤٥

، والنساء مرافق منفصلة للرجال   وفراألطراف أن ت   على الدول يتعني  و .تازتجاحمل املهاجرات
 االحتياجـات   أيضاً ليبتو،  نسنياخلاصة بكل من اجل    خدمات الرعاية الصحية   توفري تضمنو

 وينبغي للدول  .اللوايت لديهن أطفال صغار    واألمهات املرضعات واألمهاتلحوامل  لاحملددة  
 أمهات  نَّكُإذا   أو احلمل األشهر األخرية من   يف نَّإذا كُ  العامالت املهاجرات  احتجاز فاديت

 للمجرمات غري االحتجازية بريالسجينات والتدا ملعاملة قواعد األمم املتحدة تقدم  و .مرضعات
  .يف هذه احلاالت مفيدة للدول مبادئ توجيهية) بانكوك قواعد(

 ويؤثر،  العمال املهاجرين  الضعيفة من  الفئاتب بالغاًاً  لحق االحتجاز ضرر  أن يُ  ميكنو  -٤٦
أفـراد أسـرهم    ن و واملهاجر هؤالء العمال وقد يشمل    .والعقلية  البدنية صحتهم  على سلباً

واألشـخاص   ذوي اإلعاقة   واألشخاص  مبرافق كبار السن غري املصحوبني   و تعذيبضحايا ال 
 املستضعفني خاصة حلماية  وينبغي اختاذ تدابري  . اإليدز/ةفريوس نقص املناعة البشري   ب املصابني

 واألدوية  الصحية املالئمة   اخلدمات احلصول على   إمكانية مبا يف ذلك  ،  احملرومني من حريتهم  
 لعمال املهـاجرين   ل )١٥("عقولةمترتيبات تيسريية   " ينبغي توفري ،  على ذلك وعالوة   .واملشورة

  على قدم املساواة   ،التمتع حقهم يف ضمان  من أجل    ذوي اإلعاقة أفراد أسرهم   و ذوي اإلعاقة 
  .احلريات األساسية حبقوق اإلنسان و،مع اآلخرين

بقصد التحقق من أية    "، ترى اللجنة أن االحتجاز      ١٧ من املادة    ٨وفيما يتعلق بالفقرة      -٤٧
 فـإن العمـال      اإلداري، ومن مث   حتجازيغطي كامل مدة اال   " خمالفة لألحكام املتعلقة باهلجرة   

  .املهاجرين وأفراد أسرهم املعرضني لالحتجاز اإلداري ال يتحملون أية تكاليف تنشأ عن ذلك
  شـديد   من ضـعف   من حريتهم  نواحملروم نوالعمال املهاجر  ما يعانيه وبالنظر إىل     -٤٨

 يف الرصد املستقل  بأمهية مقتنعة اللجنة ، فإن أوضاعهم  حمنتهم والغموض الذي يكتنف    بسبب
مؤسـسات  للوينبغي أن تتـاح   . واإليذاء ضروب سوء املعاملة   من منع التعذيب وغريه  جمال  

مفوضـية األمـم     و ،يف اجملتمع املدين   ذات الصلة  الفاعلةواجلهات   ،اإلنسان الوطنية حلقوق 
__________ 

 .٢اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املادة  )١٥(
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مفّوضية األمم املتحدة الـسامية     و ،األمحر للصليبواللجنة الدولية    ،لشؤون الالجئني  املتحدة
اليت ُيحتجز فيها    أماكن االحتجاز  يعإىل مج   واسع فرص الوصول على نطاق    ،حلقوق اإلنسان 

  .املهاجرون أو قد يكونون حمتجزين فيها

   أثناء إجراءات الطردتوفري احلماية  -٤  
 مـا خيـص   ية ف االتفاقية الطرد اجلماعي وتوفر ضمانات إجرائي      من   ٢٢حتظر املادة     -٤٩

املهاجرين وأفراد أسرهم الـذين هـم يف وضـع نظـامي            عمال  لل الفردي إجراءات الطرد 
 ال تـنظم   تنظم إجراء الطرد فقـط و      ٢٢أن املادة   يف حني   و .نظامي على حد سواء    غري وأ

لطرد التعسفي وضـمان تـوفري      أسبابه املوضوعية، فإن الغرض منها يكمن يف منع حاالت ا         
 على مجيـع اإلجـراءات      ٢٢وتنطبق املادة   .  يف بعض احلاالت   احلماية املوضوعية من الطرد   

الرامية إىل إلزام العمال املهاجرين بالرحيل سواء وصفت يف القانون الـوطين بأهنـا طـرد                
  .ذلك من األوصاف غري أو

  ةعدم اإلعادة القسري: احلماية املوضوعية من الطرد    
اإلقليمـي  الدويل و   القانون يف على النحو الوارد  ،  يتمثل مبدأ عدم اإلعادة القسرية      -٥٠

ـ ،  قسراً أي شخص  ترحيل  حظر يف،   الالجئني حلقوق اإلنسان وقانون   شـكل مـن     أيب
 نتـهاكات لال أو االضـطهاد  بالفعل خلطر  ميكن أن يتعرض فيه    إقليم إىل بلد أو  ،  األشكال

 خطـر التعـذيب    يشمل هذا املبدأ   أن  اللجنة وترى .ق اإلنسان حلقوالتجاوزات اخلطرية    أو
 االحتجاز الالإنسانية   ظروف مبا يف ذلك  ،  املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       و

 على احلق   وكذلك اخلطر عدم تقدمي العالج الطيب الالزم يف بلد العودة،         و  للمهاجرين واملهينة
 حيصل فيهـا  احلاالت اليت ال   على ينطبق أيضاً هو  و. )من االتفاقية  ١٠ و ٩املادتان  ( يف احلياة 
أفـراد  املهـاجرين و   ه ينبغي محاية  أن  اللجنة وترى. اإلعادة القسرية  منعلى احلماية    األفراد

يف احلق يف احلياة األسرية واحليـاة       خالً تعسفياً   ا الطرد تد   يشكل فيه  احلاالت اليت  يفأسرهم  
 الـذين هـم يف وضـع       وأفراد أسرهم  نواملهاجر أن حيمى من الطرد      وينبغي أيضاً . اخلاصة
   .وحباجة إىل محاية دولية نظامي غري

  د اجلماعيحظر الطر    
ـ    الطرد اجلماعي   من االتفاقية صراحةً   ٢٢ من املادة    ١حتظر الفقرة     -٥١  ةوتقضي بدراس

م يقـضي بـأن     الدول األطراف التزا  عاتق  على  يقع  و.  فيها على حدة   كل حالة طرد والبتّ   
توفر إجراءات طرد األجانب ضمانات كافية للتأكد من أن الظروف الشخصية لكل عامـل              

ويتسع نطـاق هـذا     . مهاجر قد روعيت مراعاة حقيقية وعلى أساس كل حالة على حدة          
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تـشمل   واليت قد    ةيل فع سلطةااللتزام ليشمل مجيع األماكن اليت متارس عليها الدولة الطرف          
  .)١٦(رلبحاالسفن يف أعايل ا

  الضمانات اإلجرائية يف إجراءات الطرد الفردي    
السماح فقط باحلاالت   و منع حاالت الطرد التعسفي      ٢٢ من املادة    ٢ الفقرة   توخيت  -٥٢

 ٢٢ من املادة    ٣وتنص الفقرة    ."عمالً بقرار تتخذه السلطة املختصة وفقاً للقانون      "اليت تنفذ   
 بالقرار بلغة يفهمها، ويتم بناًء على طلبه وحيثما ال          على ضرورة إخطار العامل املهاجر املعين     

 يف  إالّ إخطاره بالقرار كتابة، وإخطاره باألسباب اليت استند إليها القرار،           يكون ذلك إلزامياً  
وتعد هذه احلقوق هامة لـضمان مراعـاة        . يقومها األمن ال  األحوال االستثنائية اليت يقتضي   

قرار من هـذا    عمال املهاجرين من إعداد حججهم ضد       األصول القانونية من خالل متكني ال     
ومما خيدم الغرض نفسه إعمال حق األشخاص املعنيني يف االطالع على هذه احلقوق             . القبيل

  .قبل صدور القرار أو على األكثر وقت صدوره
تقدمي السبب املربر لعدم طرده ويف مراجعة الـسلطة  يف  مل حق الشخص املعين     ويش  -٥٣

قرار الطرد إىل حـني     تنفيذ  احلق يف التماس وقف     ) ٢٢ املادة    من ٤الفقرة  (ه  املختصة لقضيت 
 وضـع   يؤدي إىل تـسوية   القرار ال   تنفيذ   وقف   ويف حني أن  . إعادة مراجعة القرار املذكور   

الشخص املعين أثناء مدة اإلجراءات، فإنه مينع الدولة الطرف من طرده قبل صدور قرار هنائي               
  انتصاف سبلبتوفري   تلتزم الدول األطراف   من االتفاقية،  ٨٣  للمادة وفقاًو. يؤكد هذا الطرد  

 وأفراد أسـرهم   لعمال املهاجرين دعاوى ا  سلطة خمتصة أن تراجع   احلق يف    مبا يف ذلك  ،  فعالة
 ه يتعني مـنح   أن  اللجنة الحظوت .االتفاقية املعترف هبا يف   حقوقهم وحرياهتم  الذين انتهكت 

 من  هم سبيل انتصاف  ملتابعة  الالزمة التسهيالتو الكايفالوقت  م  أفراد أسره و العمال املهاجرين 
 تشمل هذه التـسهيالت    أن وينبغي.  حقهم يف مراجعة قضاياهم    إعمالوذلك لضمان    الطرد

خدمات الترمجة الشفوية اليت تكون جمانيـة عنـد         واحلق يف احلصول على املساعدة القانونية       
 املختـصة  لسلطةومن األمثل أن تكون ا    . لك القضية تقتضي ذ   مالبساتاللزوم، إذا كانت    

وال جيوز تقييد حق استئناف قرار الطرد املنـصوص         . د حمكمة من احملاكم   قرار الطر  مبراجعة
  ."يقومرة تتعلق باألمن الهألسباب قا" من االتفاقية إال ٢٢  من املادة٤عليه يف الفقرة 

ين، إذا ألغي يف وقت الحـق      على أنه حيق للشخص املع     ٢٢ من املادة    ٥وتنص الفقرة     -٥٤
جيب على الدولـة الطـاردة      و. قرار طرد يكون قد نفذ بالفعل، التماس التعويض وفقاً للقانون         

 للمطالبة بالتعويض مـن اخلـارج       الضروريةالشخص املطرود التسهيالت    لدى  التأكد من أن    
وز للدولة الطاردة   وعالوة على ذلك، ال جي    .  له بوسائل منها على سبيل املثال تعيني ممثل قانوين       

  . من الدخول جمدداً إىل إقليمهاحلرمان الشخص املعين) امللغى(االحتجاج بالقرار السابق 
__________ 

 Hirsi Jamaa and Others v. Italy, Application No. 27765/09 انظر احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، )١٦(

(23 February 2012). 
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 على منح الشخص املعين الذي صدر ضـده قـرار           ٢٢ من املادة    ٦وتنص الفقرة     -٥٥
بالطرد فرصة معقولة قبل الرحيل أو بعده لتسوية أية مطالب متعلقة باألجور وغريهـا مـن                

 ويعكس هـذا    . يكون عليه أداؤها   ات معلّقة التزامبة األداء له، ولتسوية أية      تحقات الواج املس
املتعلقـة  ) ١٩٧٥(١٤٣رقـم    اتفاقية منظمة العمل الدولية    من ٩من املادة    ١الفقرة  احلكم  

أحكـام  (املهـاجرين    واملعاملة للعمـال   تكافؤ الفرص   وتعزيز أوضاع اعتسافية باهلجرة يف   
واالستحقاقات األخرى فعالـة    أن تكون فرصة تسوية املطالبات واألجور       وجيب  ). تكميلية
ويواجه العمال املهاجرون يف الكثري من األحيان مشاكل يف متابعة املطالبات القانونية            . عملياً

 باهظـة يف دولة العمل بعد عودهتم إىل دوهلم األصلية، مبا يف ذلـك تكـاليف التقاضـي ال                
،  أن تتـيح   ومن مث، فإنه ينبغي للدول األطراف     .  توفري األدلة  الصعوبات اليت تعترض سبل    أو

لعمال املهاجرين وأفراد أسرهم فترة معقولة قبل طردهم للمطالبـة          لكلما كان ذلك ممكناً،     
 أن تنظر يف اعتماد إجراءات قانونيـة      وينبغي للدول األطراف أيضاً   . باألجور واالستحقاقات 
وباإلضـافة إىل   .  هذه املطالبات  تسويةل املهاجرين من    تمكني العما حمددة زمنياً أو سريعة ل    

ذلك، ينبغي للدول األطراف أن تربم اتفاقات ثنائية حبيث ميكن للعمال املهاجرين العائـدين              
إىل دوهلم األصلية أن يصلوا إىل العدالة يف دولة العمل لتقدمي شكاوى بشأن سـوء املعاملـة     

  .دفوعةواملطالبة باألجور واالستحقاقات غري امل
 على أنه جيوز للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم الذين         ٢٢ من املادة    ٧وتنص الفقرة     -٥٦

خيضعون لقرار الطرد أن يسعوا إىل الدخول إىل دولة أخرى غري دولة منشئهم، دون املساس               
 ممارسة هذا اخليار من جانب العمال املهاجرين وأفراد أُسـرهم           وتتوقف. بتنفيذ قرار الطرد  

  .ةوافقة الدولة الثالثعلى م
يعفى العمال املهاجرون وأفراد أسرهم مـن        على أن    ٢٢ة   من املاد  ٨تنص الفقرة   و  -٥٧

جيوز للدولة الطاردة أن تطلب منهم دفع تكاليف السفر اخلاصـة           و. حتمل تكاليف طردهم  
 إىل  ال يطلب من العمال املهاجرين دفع تكاليف اإلجراءات القانونية اليت تؤدي          ، غري أنه    هبم

إال أن اللجنـة     ).١٧ من املادة    ٨انظر أيضاً الفقرة    (طردهم أو تكاليف احتجازهم اإلداري      
خـارج عـن     يف وضع غري نظامي    الذين هم  ،ني العمال املهاجر  ه ال ينبغي حتميل   أن تالحظ

 صاحب العمـل   عدم استكمال  العقد أو  إرادهتم، مثل االستغناء عن خدماهتم قبل انتهاء مدة       
  .تكاليف السفر مبا يف ذلك، تكاليف الطرددفع ، الالزمة إلجراءاتل

تنص علـى   و،  ٢٥ من املادة    ٣ والفقرة   ها من ٦ الفقرة   ٢٢املادة  من   ٩ الفقرة   وتكمل  -٥٨
 حرمان العمال املهاجرين وأفراد أسرهم من حقوقهم املكتسبة، مثل حق احلصول            جيوزأنه ال   

جتماعي أو سداد   ك استحقاقات الضمان اال   ، مبا يف ذل   "غريها من املستحقات  "على األجور و  
 ينبغي للدول األطراف أن تكفل      ومن مث، . ق هبذه االستحقاقات  ة فيما يتعل  دفوعاملسامهات امل 

حصول العمال املهاجرين وأفراد أسرهم على املعلومات املتعلقة مبقدار استحقاقات الـضمان          
  .االجتماعي املتراكمة قبل طردهم
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  احلماية القنصلية    
 العمـال   القيام، دون تـأخري، بـإبالغ      من االتفاقية على وجوب      ٢٣تنص املادة     -٥٩

 احلماية   إىل وإتاحة جلوئهم  صدر ضدهم قرار بالطرد، حبقهم       الذيناملهاجرين وأفراد أسرهم    
 وهي ُتلزم أيضاً سـلطات    . لدولة منشئهم واملساعدة من السلطات القنصلية أو الدبلوماسية       

وبناًء على ذلك، تبلغ الدولة الطاردة الشخص       . سبل إعمال هذا احلق   الدولة الطاردة بتيسري    
املعين هبذا احلق دون تأخري، أي حلظة إخطاره بقرار الطرد أو بعد ذلك بفترة قصرية، ويفضل                

 تيسري مجيع سـبل االتـصال بـني      ى الدولة الطرف  عليتعني  و. أن يكون ذلك بلغة يفهمها    
  . منشئهدولة  الدبلوماسية لوالسلطات القنصلية أوالشخص املعين 

  )اجلزء الثالث(محاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   -دال  

  احلماية من االستغالل يف العمل   -١  

  اإللزامي وعمل األطفال وأاحلماية من العمل القسري     
مجيـع   من االتفاقية بأن تتخذ الدول األطراف تدابري فعالة ملكافحة    ١١تقضي املادة     -٦٠

 ،ويشمل ذلـك   .)١٧( العمال املهاجرين  فرض على الذي يُ أشكال العمل القسري أو اإللزامي      
 ٢١لزم املادة وُت. عبودية الدَّْين وحجز جوازات السفر واحلبس غري القانوين        ،على سبيل املثال  

مبصادرة أو إتـالف     أرباب العمل وشركات التوظيف      قيامالدول األطراف بأن تكفل عدم      
 التـدريب   وفري وينبغي للدول األطراف ت    .)١٨(اهلوية العائدة للعمال املهاجرين   سفر أو   وثائق ال 

للموظفني املكلفني بإنفاذ القانون والتأكد من أن املهن اليت يهيمن عليها العمال املهـاجرون،     
 وبعض أشكال الترفيه، حتظى حبمايـة       )١٩( العامالت املهاجرات، مثل العمل املرتيل     وال سيما 

 .)٢٠(لعمل وختضع لعمليات التفتيشنني اقوا

 القوانني واللوائح املتعلقـة      أن  من االتفاقية على   ٢٥من املادة   ) ب(١وتنص الفقرة     -٦١
وجيب أال يكون احلّد األدىن     .  على أطفال املهاجرين   أيضاًباحلد األدىن لسن االستخدام تنطبق      

 )١٩٧٣(١٣٨العمل الدولية رقـم      من اتفاقية منظمة     ٢ عاماً، وفقاً للمادة     ١٥املذكور أقل من    
 مـن االتفاقيـة،   ١١وفقاً للمادة ،  أنه  ذلك ويضاف إىل . بشأن احلد األدىن لسن االستخدام    

  محاية أطفال العمال املهاجرين من أي شكل من أشكال الرق          ضمانب تلتزم الدول األطراف  
 األخالقـي  العمل الذي ميكن أن يعرض للخطر تعليمهم وسالمتهم وسلوكهم       أو   الدعارة وأ

__________ 

 ).  أعاله٨انظر احلاشية  (٢٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  )١٧(
 .٣٩، الفقرة املهاجرين بشأن العمال املرتليني) ٢٠١١(١ اللجنة العام رقم تعليقانظر  )١٨(
 . املتعلقة بالعمل الالئق للعمال املرتليني) ٢٠١١(١٨٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  )١٩(
 .٤١، الفقرة املهاجرين بشأن العمال املرتليني) ٢٠١١(١  رقماللجنة العام تعليقانظر  )٢٠(
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 ويتعني على الدول األطراف محاية أطفال العمال        .)٢١(وصحتهم، مثل ساعات العمل الطويلة    
   .املهاجرين من العنف وكفالة حقوقهم يف التعليم والترفيه والصحة املهنية

  املساواة يف املعاملة     
عـن  متتع العمال املهاجرين، بغض النظر      وجوب   على   ٢٥ من املادة    ١تنص الفقرة     -٦٢

وضعهم، بنفس املعاملة اليت حيظى هبا املواطنون من حيث األجر وشروط العمـل األخـرى               
 جيوز للدول األطراف أن ترفض وصول العمال املهاجرين الذين          وبينما. )٢٢(وأحكام التوظيف 

ميلكون تصاريح عمل إىل أسواق العمل فيها، حيق جلميع العمال املهاجرين، مبـن فـيهم                ال
 عالقـة   منذ بداية ، التمتع حبقوق العمل واالستخدام،      نظامييف وضع غري    أولئك الذين هم    

مـن  ) ب(و) أ(١ ةوشروط العمل وأحكام التوظيف الواردة يف الفقـر       . حىت انتهائها العمل  
املسائل أيضاً كل   يشمل   مبدأ املساواة يف املعاملة      بل إن . جامعةً مانعة  ليست أمثلة    ٢٥املادة  

أحكـام    للقانون الوطين واملمارسة العملية، من شروط العمـل أو          اليت تعترب، وفقاً   األخرى
  .األحكام املتعلقة حبماية األمومة، مثل تلك التوظيف

أن حيددوا صراحة شروط توظيـف      بلزم أرباب العمل    ينبغي للدول األطراف أن تُ    و  -٦٣
 تكون حرة   ، يف العقود اليت   نظاميالعمال املهاجرين، مبن فيهم أولئك الذين هم يف وضع غري           

ن واجباهتم احملددة، وسـاعات      بلغة يفهموهنا، وتبيّ    وُتحّرر ومنصفة وحتظى مبوافقتهم الكاملة   
 أن  للدول األطراف وينبغي  . )٢٣(عملهم وأجورهم وأيام راحتهم وغري ذلك من شروط العمل        

 حـىت وقـت    دفع األجور، والتأخر يف الـسداد        يف حاالت التخلف عن   تتخذ تدابري فعالة    
، وحتويل األجور إىل حسابات يتعذر على العمال املهاجرين الوصول إليها، أو دفـع              الترحيل

، مقارنـة   نظـامي سيما ألولئك الذين هم يف وضع غري         أجور أقل للعمال املهاجرين، وال    
وينبغي للدول األطراف أيضاً تعزيز عمليات التفتيش يف أماكن العمل اليت يعمـل          . باملواطنني

 وإصدار تعليمات إلدارات تفتيش العمل بعدم تبادل البيانـات          عادةًون  فيها العمال املهاجر  
األساسـي    واجبها حيث إن  ،)٢٤( اهلجرة  املعنية مبسائل  سلطاتال مع بوضع املهاجرين    املتعلقة

أدائهم هذا  أثناء  محاية العمال   العمل و  ظروفاملتعلقة ب  األحكام القانونية  إنفاذ تأمني يتمثل يف 
) ١٩٤٧(٨١رقـم    اتفاقية منظمة العمل الدوليـة      من ٣ من املادة ) أ(١ ة للفقر وفقاً،  العمل

  .ةيف الصناعة والتجار بشأن تفتيش العمل

__________ 

 ). أعاله٨انظر احلاشية  (١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  )٢١(
 ).املهنةيف االستخدام و( التمييزبشأن ) ١٩٥٨(١١١رقم اتفاقية منظمة العمل الدولية  )٢٢(
 .٤٠ و٣٨هاجرين، الفقرتان بشأن العمال املرتليني امل) ٢٠١١(١انظر تعليق اللجنة العام رقم  )٢٣(
 .٥٠ و٤٩ و٤١املرجع نفسه، الفقرات  )٢٤(
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  تساوية املعمل الاألثر األفقي وإعمال حقوق     
 فيمـا يتعلـق    ،املهـاجرين بني املواطنني و   املعاملة يف املساواة  على ٢٥تنص املادة     -٦٤
التوظيـف يف القطـاع     عقود   يف هذا احلق  أيضاًمن  ضت و ، العمل األخرى  شروطاألجور و ب

 على عـدم    ٢٥ من املادة    ٣وتنص الفقرة   .  املهاجر وضع العامل   النظر عن  صرفب،  اخلاص
إعفاء أرباب العمل من أية التزامات قانونية أو تعاقدية، وعلى عدم قصر التزاماهتم بأي شكل               

ويتعني على الدول األطراف فرض     . نبسبب أي خمالفة يف إقامة أو استخدام العمال املهاجري        
 ، يف عقود التوظيف يف القطاع اخلـاص       ،عقوبات مناسبة على أرباب العمل الذين ينتقصون      
، وضـمان   نظامي هم يف وضع غري      الذينمن مبدأ املساواة يف املعاملة إزاء العمال املهاجرين         

نتـصاف القـضائية   سبل وصول هؤالء العمال املهاجرين إىل حماكم العمل أو إىل سـبل اال          
 ولتفعيـل هـذا    .)٢٥()٨٣املـادة   (دون خوف من ترحيلهم     واألخرى عند انتهاك حقوقهم     

مـاكن  أل  فعـال  مراقبةنظام   إنشاء أيضاً  الدول األطراف   اللجنة أنه جيب على    ترىاحلكم،  
يف   الـذين هـم    املهاجرين توظف العمال  ا أهن  عنها املعروف الصناعات يفال سيما   العمل، و 

  .نظاميوضع غري 

  حق االنضمام إىل نقابات العمال    
 للتعبري عـن  لعمال املهاجرين   لإن حق التنظيم واملشاركة يف املفاوضة اجلماعية أساسي           -٦٥

  من االتفاقية  ٢٦ ملادةوتنص ا . )٢٦(احتياجاهتم والدفاع عن حقوقهم، وخاصة من خالل النقابات       
 األخرى اليت حتمـي    واجلمعيات  العمال اتيف االنضمام إىل نقاب    مجيع العمال املهاجرين   على حق 
هـذا  ومع ذلك، فقد ُينشئ     . تشكيل النقابات يف   محاية احلق  على ٢٦ال تنص املادة    و. مصاحلهم
  نطاقـاً  أوسـع  التزامات،  اإلنسان األخرى حلقوق  الصكوك الدولية   مع مقروءاً باالقتران ،  احلكم
  مـن  ٢ املادة   طبق، تن على سبيل املثال  ف .ةاالتفاقية ويف الصك اآلخر ذي الصل      األطراف يف  للدول

 ١الفقرة  و،  حق التنظيم  النقابية ومحاية  بشأن احلرية ) ١٩٤٨(٨٧رقم   اتفاقية منظمة العمل الدولية   
 على العمـال   ،على حد سواء  ،  املدنية والسياسية  الدويل اخلاص باحلقوق   من العهد  ٢٢ املادةمن  

 يف   العمـال املهـاجرين     حـق  أيضاً ٢٦ة  اد امل ميحتو .وضع غري نظامي   املهاجرين الذين هم يف   
ات أخرى   مجعي ة، والتماس مساعدة نقابات العمال وأي      النقابية املشاركة يف االجتماعات واألنشطة   

 حـق املفاوضـة اجلماعيـة،    ها وتكفل الدول األطراف هذه احلقوق، مبا في   .منشأة وفقاً للقانون  
، وتزودهم مبعلومـات     هجرهتم  النظر عن وضع   وتشجع التنظيم الذايت للعمال املهاجرين بصرف     

  .)٢٧(اجلمعيات ذات الصلة اليت ميكنها تقدمي املساعدة هلمدوائر عن 
، تالحظ اللجنة أن هناك قيـوداً مـشاهبة يف          ٢٦ من املادة    ٢وفيما يتعلق بالفقرة      -٦٦

 والثقافية،   من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية       ٨من املادة   ) أ(١ الفقرة
وتشري اللجنة .  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية٢٢ من املادة ٢ويف الفقرة 

__________ 

 .٥٠ و٤٩املرجع نفسه، الفقرتان  )٢٥(
 .٤٥املرجع نفسه، الفقرة  )٢٦(
 .٤٧ و٤٦املرجع نفسه، الفقرتان  )٢٧(



CMW/C/GC/2 

GE.13-46458 24 

 ألغراض تفسري ما يشكل القيود املسموح هبا يف         ذات الصلة إىل اجتهادات هيئات املعاهدات     
  . من االتفاقية٢٦ من املادة ٢إطار الفقرة 

  احلق يف الضمان االجتماعي  -٢  
 من االتفاقية علـى     ٢٧ من املادة    ١فيما يتعلق بالضمان االجتماعي، تنص الفقرة       و  -٦٧

متتع مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم بنفس املعاملة اليت يعامـل هبـا مواطنـو               وجوب  
ستوفون الشروط اليت ينص عليها التشريع املنطبـق يف تلـك الدولـة             ي ما داموا العمل   دولة

 يـنص  تشريعاً دولة طرف  تسن وحينما. املتعددة األطراف املنطبقة فيها   واملعاهدات الثنائية و  
غري مـشروطة بـدفع مـسبق       أم   مشروطةكانت  أ، سواء   اجتماعيةاستحقاقات   دفع على

 ذلـك  املنصوص عليهـا يف    تطلباتامل ستويفي املعين العامل املهاجر إذا كان   و ،لالشتراكات
احلد من إمكانيـة  أو  من هذه االستحقاقات ةعندها حرمانه بصورة تعسفي  ، ال ميكن    التشريع

وبناًء علـى   . احلق يف الضمان االجتماعي    ينطبق على  حظر التمييز  حيث إن  حصوله عليها، 
 جيب أن يكـون منـصوصاً عليـه         اهلجرة وضع أو اجلنسية ييز على أساس   فإن أي مت   ،ذلك
أن يكـون   و ددةف حم ظرووأن تقتضيه    مبوجب االتفاقية،  اً مشروع اًهدف يتوخىوالقانون   يف

 مـن  هبامش معني  تتمتع الدول األطراف   يف حني  و .)٢٨( املشروع املنشود  دفاهل  مع متناسباً
معاملـة   تربر وجـود   حاالت مماثلة   يف  املوجودة االختالفات تما إذا كان   احلرية يف تقدير  

 أن  كن مي عليها تفسري الكيفية اليت    جيب    فإنه ،، فضالً عن تقدير مدى هذه االختالفات      خمتلفة
مع ،  اهلجرة وضع أو اجلنسية بصورة حصرية إىل   تستنداليت  ،  ختلفةاملعاملة  تتوافق هبا هذه امل   

  .)٢٩(٢٧و ٧أحكام املادتني 
 يف الضمان االجتماعي   العمال املهاجرين  حق على أن    ٢٧ من املادة    ١وتنص الفقرة     -٦٨

دولة  املختصة يف  لسلطاتكن ل نطبقة فيها، ومي  امل واملتعددة األطراف لمعاهدات الثنائية   لخيضع  
هـذا   تطبيقتحديد وسائل ل، بوضع الترتيبات الالزمة  القيام، يف أي وقت دولة العمل و املنشأ

بـشأن   ملنظمة العمل الدولية   اإلطار متعدد األطراف   يف على النحو املوصى به   و. االستحقاق
أو إقليميـة    قات ثنائيـة  اتفا أن تنظر يف إبرام    ينبغي للدول األطراف  ،  هجرة األيدي العاملة  

غـري  املهاجرين  للعمال ، وكذلكتوفر للعمال املهاجرين النظاميني  لكي ي  متعددة األطراف  أو
إتاحة تغطية ومزايا يف جمال الضمان االجتماعي فضالً عن         حسب مقتضى احلال،     ،النظاميني

 مـن   ١ ةالفقـر  ال ميكن تفـسري    إال أنه . )٣٠(إمكانية حتويل مستحقات الضمان االجتماعي    

__________ 

 .Koua Poirrez v. France, Application No. 40892/98 (30 December 2003), para. 39 أعاله، ١٩انظر احلاشية  )٢٨(
 .Gaygusuz v. Austria, Application No. 17371/90 (16 September 1996), para. 42، املرجع نفسه )٢٩(
مبادئ وإرشـادات   : هجرة األيدي العاملة  بشأن   ملنظمة العمل الدولية   اإلطار متعدد األطراف  "منظمة العمل الدولية،     ) ٣٠(

 .٩-٩، اإلرشاد )٢٠٠٦جنيف، (، "غري ملزمة من أجل هنج قائم على احلقوق إزاء هجرة األيدي العاملة
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املعمـول   مبوجب التشريعات يستحقوهنا   املزايا اليت  من العمال املهاجرين  حترم  على أهنا  ٢٧ املادة
  .)٣١(دولة منشئهم مع معاملة باملثل على اتفاق جملرد عدم توقيع هذه الدولة، دولة العمل هبا يف
لتـشريع   على أنه يف احلاالت اليت ال يسمح فيهـا ا          ٢٧ من املادة    ٢وتنص الفقرة     -٦٩

 الدولة الطـرف     تنظر املنطبق للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم باحلصول على استحقاق ما،        
 مقدار االشتراكات اليت أسهموا هبا فيما يتعلق هبذا االستحقاق، هلمدفع  يف إمكانية أن ُياملعنية

ـ  . على أساس املساواة يف املعاملة مع املواطنني    راف ويف هذا الصدد، جيب على الـدول األط
االشتراكات املذكورة  سداد  تقدمي أسباب موضوعية يف كل حالة من احلاالت اليت يعترب فيها            

 االشتراكات اليت أسهم هبا العامل املهـاجر  سدادجيب أالّ ينطوي قرار عدم      و. أمراً مستحيالً 
وعالوة على ذلـك،    . وضع هجرته أحد أفراد أسرته على التمييز على أساس جنسيته أو           أو

 حق العامل املهاجر يف احلصول على اسـتحقاقات الـضمان           تأثريينبغي أالّ   لجنة أنه   ترى ال 
  . حبدوث تغيري يف مكان العملاالجتماعي

" الضمان االجتماعي " أن   ٢٧ من املادة    ٢يف الفقرة   " االشتراكات"تعين اإلشارة إىل    ال  و  -٧٠
ضمان االجتمـاعي القائمـة    إىل خمططات الفقط يشري  ٢٧ من املادة    ١املدرج يف إطار الفقرة     

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق      ٩ هذه القراءة الضيقة مع املادة       وال تتفق . على االشتراكات 
مبا يف ذلك التأمني    " "الضمان االجتماعي " تقّر باحلق يف     االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اليت   

علـى مجيـع     من العهد  ٩ادة  امل انطباق إىل   وترى اللجنة، يف معرض إشارهتا     ."االجتماعي
الضمان " أن،  حبوزهتمتوجد   اليت   والوثائق القانوين وضعهم بغض النظر عن  ،  املهاجرين العمال

  االجتماعيـة  أيضاً االستحقاقات  يشمل  من االتفاقية  ٢٧ يف املادة املنصوص عليه    "االجتماعي
وضـع   ن الذين هـم يف    يجراملهاالعمال  ه يتعني منح    أنو،  غري القائمة على االشتراكات    احلالية
 بقدر مـا تـنص    ،  متييزي على أساس غري  االستحقاقات  هذه   نظامي فرصة احلصول على    غري

  .احلق مثل هذا على الطرف املعنية املعمول هبا يف الدولة التشريعات
، والضعف الشديد يف حاالت الفقر املدقع       اللجنة أنه ينبغي للدول األطراف،     وترى  -٧١

أفـراد  و نظامييف وضع غري      الذين هم  للعمال املهاجرين  الطارئة جتماعيةاال تقدمي املساعدة 
طيلة فترة احتياجهم   وذلك  ،  ذوي اإلعاقة  لألشخاص خدمات الطوارئ  مبا يف ذلك  أسرهم،  

 هم يف وضع غري     الذينبأنه حىت وإن كان العديد من العمال املهاجرين         اللجنة   روتذكّ .إليها
القائمة علـى االشـتراكات، فهـم       لضمان االجتماعي   اخمططات   ال يشاركون يف     نظامي

  .)٣٢(يسهمون يف متويل خمططات وبرامج احلماية االجتماعية بدفع ضرائب غري مباشرة

__________ 

 .Koua Poirrez v. France, para. 39 أعاله، ١٩انظر احلاشية  )٣١(
، )E/2010/89 (واالجتماعي إىل اجمللس االقتصادي   اإلنسان السامية حلقوق  املتحدة األمم تقرير مفوضة انظر   )٣٢(

 .٤٦الفقرة 
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  احلق يف الرعاية الطبية العاجلة   -٣  
 من االتفاقية على حق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم يف تلقي أيـة             ٢٨تنص املادة     -٧٢

ة بصورة عاجلة حلفظ حياهتم أو لتاليف ضرر ال ميكن عالجه يلحـق     عناية طبية تكون مطلوب   
مقـروءة  ،  ٢٨ إال أن املـادة    .بصحتهم، وذلك على أساس املساواة يف املعاملة مع املواطنني        

  نطاقـاً  أوسـع  التزاماتقد تنشئ   ،  اإلنسان األخرى حلقوق  الصكوك الدولية   مع باالقتران
الـدويل اخلـاص     من العهد  ١٢املادة  ف .ذي الصلة االتفاقية ويف الصك     يف األطراف للدول

يف التمتـع بـأعلى     حق كل شـخص   على  تنص   واالجتماعية والثقافية  باحلقوق االقتصادية 
مجيـع  حصول   ضمانب فإن الدول األطراف ملزمة    ولذلك. من الصحة ميكن بلوغه    مستوى

 - على األقل - احلد األدىن ، علىبصورة فعالة، وضع هجرهتمعن  بصرف النظر، األشخاص
 املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية      وترى اللجنـة  . متييزي على أساس غري   الرعاية الصحية  من

 اخلـدمات   وكـذلك ،  الصحية األولية  الرعاية هذه الرعاية تشمل  أن   واالجتماعية والثقافية 
 ،مهـاجر   لكل طفل  أنه حيق  الطفل حقوق  جلنة رىوت. املسكّنةالوقائية والعالجية و   الصحية
اليت يتمتع هبا  نفس الرعاية الصحية  احلصول على  ،حقوق الطفل  اتفاقية  من ٢٤ب املادة   مبوج
  مجيع حصول، يف مجلة أمور،     كفلاألطراف أن ت   يتعني على الدول   وهلذا الغرض، . نواطنوامل

 ضد األمراض املعدية    محتصني أطفاهل و على األدوية األساسية  أفراد أسرهم   العمال املهاجرين و  
قبل  املناسبة على الرعاية الصحية    املهاجرات حصول النساء أيضاً   تكفل   أن عليهاو. الرئيسية

  .التوليد يف احلاالت الطارئةرعاية و، أمونةامل الصحة اإلجنابية الوالدة وبعدها، وخدمات
ميـع العمـال    جل جيب تأمني احلصول على الرعاية الطبية العاجلة         هوترى اللجنة أن    -٧٣

وعلى  . ومن مث على أساس غري متييزي      ،ملساواة يف املعاملة مع املواطنني     أساس ا  علىاملهاجرين  
الرغم من أن الرعاية الطبية ال تكون بالضرورة جمانية، فإن املساواة يف املعاملـة تقتـضي أن                 

 على املواطنني يف جمال     ي على العمال املهاجرين وأفراد أسرهم نفس القواعد اليت تسر         يتسر
 العمال   من حظر حتصيل رسوم باهظة    وينبغي للدول األطراف     .ء منها دفع الرسوم أو اإلعفا   

 الدفع الفوري هلذه الرسـوم أو إثبـات         اشتراط أو   نظامييف وضع غري    هم  املهاجرين الذين   
بـسبب   الرعاية الطبية العاجلة  عن تقدمي    االمتناع ال ينبغي أبداً  و. سدادها قبل تقدمي اخلدمة   

لعمـال املهـاجرين    تزويد ا  أن تكفل اً  أيض األطراف للدولوينبغي   .على الدفع  عدم القدرة 
 .حقوقهم املتعلقة بالصحة   عن معلوماتو الطبية املقدمة  الرعاية  عن مبعلوماتأفراد أسرهم   و

يراعي  تدريب   على واملهنيني الصحيني  األطباء  حصول األطراف أن تكفل   ينبغي للدول كما  
  .أفراد أسرهمو لعمال املهاجريناملقدمة ل صحيةالرعاية الب فيما يتعلق  الثقافيةاالعتبارات

العمال املهاجرين هذه الرعاية الطبيـة      منح   على أنه ال جيوز رفض       ٢٨وتنص املادة     -٧٤
 ينبغي للدول األطراف عدم اسـتخدام       ولذلك. عملبسبب أية خمالفة فيما يتعلق باإلقامة وال      

 أن حيول فعلياً دون اتـصال العمـال        الرعاية الصحية كأداة ملراقبة اهلجرة، وهو ما من شأنه        
.  مبقدمي الرعاية الصحية العامة خوفاً من الترحيـل        نظامياملهاجرين الذين هم يف وضع غري       
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، يتعني على الدول األطراف أالّ تطلب من مؤسسات الصحة العامـة أن             وحتقيقاً هلذه الغاية  
اهلجـرة املتعلـق    ات عن وضع     بيان مبسائل اهلجرة أو تتبادل معها    تنقل إىل السلطات املعنية     

. )٣٣(ُيشترط منهم فعل ذلك    وينبغي أن تبلغ مقدمي خدمات الرعاية الصحية بأنه ال        باملريض،  
 يف إنفاذ لقوانني اهلجـرة   عمليات   أال جتري  األطرافيتعني على الدول    وعالوة على ذلك،    

ـ      حيدّ ألن ذلك ،  أو بالقرب منها   تقدمي الرعاية الطبية   مرافق العمـال   صول من إمكانيـة ح
  . هذه الرعايةعلىأفراد أسرهم املهاجرين و

  احلق يف التعليم  -٤  
جلميع أطفـال   " احلق األساسي يف احلصول على التعليم     " من االتفاقية    ٣٠حتمي املادة     -٧٥

 ٣٠املـادة    وتنص   ."عاملة مع مواطين الدولة املعنية    على أساس املساواة يف امل    "العمال املهاجرين   
إمكانية االلتحاق باملؤسسات احلكومية للتعلـيم قبـل املدرسـي          جيب أن تتاح     أنه   علىأيضاً  
 وفقـاً ،  اللجنـة وتـرى   . والديه كمهاجرين  أو الطفل املعين  بوضعاملساس   دونباملدارس   أو

 ه جيب علـى   أن،  واالجتماعية والثقافية  الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية     من العهد  ١٣ للمادة
، املهاجرين مبن فيهم أطفال العمال    للجميع، جمانياً وإلزامياً  اًابتدائي اًتعليم أن توفر  األطراف الدول

التكاليف املباشرة   مجيعبإلغاء   األطراف ملزمة ، فإن الدول    وبالتايل. وضع هجرهتم عن   بغض النظر 
 مثـل ،  غري املباشرة تكاليف  اآلثار السلبية لل   التخفيف من  وكذلك،  الرسوم املدرسية  مثلتعليم،  لل
وجيب أن ُيكفل حصول أطفال املهاجرين علـى التعلـيم       .والزي املدرسي  املواد املدرسية  فقاتن

 األطراف جيب على الدول   ،وبناًء على ذلك   .الثانوي على أساس املساواة يف املعاملة مع املواطنني       
الفـرص  ، مع   وضع هجرهتم عن   بصرف النظر ،  أطفال العمال املهاجرين   فرص   أن تكفل تكافؤ  

لـدول  ل وباملثـل، ينبغـي      .الثانوي اجملـاين   احلصول على التعليم   ة ألطفال املواطنني يف   املتاح
تتيح أيـضاً     لدى تقدميها لشىت أشكال التعليم الثانوي، مبا يف ذلك التعليم املهين، أن            ،األطراف

 قبـل   اجملـاين التعلـيم    علىنفسه  املبدأ   وينطبق. أشكال التعليم هذه ألطفال العمال املهاجرين     
 جيب على الدول األطراف أن تكفـل تكـافؤ          ولذلك.  املنح الدراسية  برامج أو على  ملدرسيا

طفال املواطنني  أل  املتاحة فرصال، مع   وضع هجرهتم فرص أطفال املهاجرين، بصرف النظر عن       
  . املنح الدراسيةبرامجيف احلصول على التعليم اجملاين قبل املدرسي أو االستفادة من 

 التمييـز  من أشكال متعددة مـن     قد يعانون  األطفال املهاجرين   أن وتالحظ اللجنة   -٧٦
 مبـدأ  ويتطلب .على سبيل املثال   أو اإلعاقة،     اجلنس  األصل اإلثين أو نوع    أو بسبب العرق 

األطفال املهاجرين  ضد  ميارسأي متييز  علىأن تقضي  الدول األطراف   من املساواة يف املعاملة  
 التفريق العنصري يف املـدارس     جتنب على الدول األطراف  جيب   ولذلك. نظمها التعليمية  يف

أي شكل من  إلغاء فضالً عن العمال املهاجرين، أطفال وتفادي تطبيق معايري خمتلفة يف معاملة 
ومن الضروري أيـضاً أن     . يف الفصول الدراسية   أطفال العمال املهاجرين   ضد التمييز أشكال
  .هؤالء األطفال ملنع التمييز ضد  فعالةليات وسياسات وآبرامج وضعاألطراف   الدولتضمن
__________ 

 .٤٣ أعاله، الفقرة ١٢انظر احلاشية  )٣٣(
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 الـدول األطـراف    أنه يتعني على   اللجنة أيضاً ترى  التعليم،    احلصول على  نضمالو  -٧٧
 بيانات عن   مبسائل اهلجرة أو تتبادل معها    لسلطات املعنية   اتطلب من املدارس أن تنقل إىل        أالّ

عمليـات  جتري  أن  أو   ،كمهاجرين  النظامي أو غري النظامي    وضع والديهم  وضع التالميذ أو  
 مـن إمكانيـة    حيـدّ ها، ألن ذلكأو بالقرب من  داخل املرافق املدرسية    قوانني اهلجرة  نفاذإل

وينبغي للدول األطراف أن تبلغ بشكل واضح       .  على التعليم   أطفال العمال املهاجرين   حصول
توفر هلم التدريب   أن  ، و  ذلك بأهنم غري مطالبني بأن يفعلوا    مديري املدارس واملعلمني واآلباء     

  .طفال العمال املهاجرينألبشأن احلقوق التعليمية 
 األصـليتني   اللغة والثقافة  عليمتيسري ت إىل   السعيب دولة العمل  أن التزام  تالحظ اللجنة و  -٧٨

 ٣ وفقاً للفقرة  يف وضع نظامي    الذين هم  طفال العمال املهاجرين  هو حق متاح بشكل صريح أل     
 جلميع )٣١ املادة( احترام اهلوية الثقافية    احلق يف  إالّ أهنا تشدد على   ،  التفاقيةمن ا  ٤٥ ملادةمن ا 

هـذين    يفوترى اللجنة، يف معرض نظرها. أفراد أسرهم، مبن فيهم األطفالالعمال املهاجرين و  
 اليت تنطبق على   حقوق الطفل  اتفاقيةمن   ٢٩ من املادة ) ج(١ الفقرة باإلضافة إىل ،  معاً احلكمني

  الذين هـم   املهاجرينالعمال   ألطفال  أيضاً أن تكفل  األطراف أنه ينبغي للدول  ،  األطفالمجيع  
طفـال العمـال    أل بالفعل كان متاحاً إذا   التعليم باللغة األم   احلصول على  يف وضع غري نظامي   

  .املزودين بوثائق والذين يستخدمون اللغة األم نفسهااملهاجرين 
 عدد من  للحصول على   مسبقاً شرطاً كثري من األحيان  يف ال  قانونيةالوية  وتشكل اهل   -٧٩

ال سيما  و،  نظامييف وضع غري    الذين هم    املهاجرينالعمال  أطفال  ويعاين  . احلقوق األساسية 
طـوال   ضعف احلـال  من   ،مبوجوده اليت ال تعترف   الدولة املضيفة  يف أولئك الذين ولدوا  

 أبناء العمال املهاجرين فور والدهتم      تسجيلبالتزام    الدول األطراف  ويقع على عاتق  . حياهتم
، ومنحهم شهادات امليالد وغريها من وثـائق        ينجراهكمبصرف النظر عن وضع والديهم      

 تشترط الدول األطراف من العمال املهاجرين إبـراز تـصريح   جيب أالّ و). ٢٩املادة  (اهلوية  
املهاجرين الذين هم يف    ، ألن ذلك من شأنه أن حيرم بالفعل األطفال          املواليداإلقامة لتسجيل   

يف سجالت املواليد، مما قد يتسبب يف حرمـاهنم         أن ُيسّجلوا    من حقهم يف     نظاميوضع غري   
وال يّربر .  واخلدمات الصحية وفرص العمل ومن حقوق أخرىأيضاً من احلصول على التعليم    

بعاد هـؤالء   عدم امتثال العمال املهاجرين لاللتزام بتسجيل أبنائهم فور والدهتم مباشرة است          
  .ماألطفال من التعلي

       


