
 

 االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

 45/158اعتمدت بقرار الجمعية العامة 

  1990ديمسبر /  كانكف األكؿ 18المؤرخ في 

 الديباجة 

 إف الدكؿ األطراؼ في ىذه االتفاقية، 

إذ تأخذ في اعتبارىا المبادئ المنصكص عمييا في الصككؾ األساسية لألمـ المتحدة المتعمقة 
بحقكؽ اإلنساف، كخاصة اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف، كالعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ 

االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، كالعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية، 
كاالتفاقية الدكلية لمقضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز العنصرم، كاتفاقية القضاء عمى جميع 

 . أشكاؿ التمييز ضد المرأة، كاتفاقية حقكؽ الطفؿ

ذ تأخذ في اعتبارىا أيضا المبادئ كالمعايير الكاردة في الصككؾ ذات الصمة المكضكعة في  كا 
، (97رقـ )إطار منظمة العمؿ الدكلية، كخاصة االتفاقية المتعمقة باليجرة مف أجؿ العمؿ 

كاالتفاقية المتعمقة باليجرة في ظركؼ تعسفية كتشجيع تكافؤ الفرص كالمساكاة في معاممة 
، كالتكصية (86رقـ )كالتكصية بشأف اليجرة مف أجؿ العمؿ  (143رقـ )العماؿ المياجريف 

(, 39رقـ )، كاالتفاقية المتعمقة بالسخرة أك العمؿ القسرم (151رقـ )بشأف العماؿ المياجريف 
 (, 105رقـ )كاالتفاقية المتعمقة بإلغاء السخرة 

ذ تؤكد مف جديد أىمية المبادئ الكاردة في اتفاقية مناىضة التمييز في ميداف التعميـ،  كا 
 الصادرة عف منظمة األمـ المتحدة لمتربية كالعمـ كالثقافة، 

ذ تشير إلى اتفاقية مناىضة التعذيب كغيره مف ضركب المعاممة أك العقكبة القاسية أك  كا 
الالإنسانية أك الميينة، كاإلعالف الصادر عف مؤتمر األمـ المتحدة الرابع لمنع الجريمة 
كمعاممة المجرميف، كمدكنة قكاعد سمكؾ المكظفيف المكمفيف بإنفاذ القكانيف، كاالتفاقيات 

 . المتعقمة بالرؽ

ذ تشير إلى أحد أىداؼ منظمة العمؿ الدكلية،  كما كرد في دستكرىا، ىك حماية مصالح  كا 
ذا تضع في اعتبارىا خبرة كتجربة تمؾ . العماؿ عند استخداميـ في بمداف غير بمدانيـ كا 



 . المنظمة في المسائؿ المتصمة بالعماؿ المياجريف كأفراد أسرىـ

ذ تعترؼ بأىمية العمؿ المنجز بصدد العماؿ المياجريف كأفراد أسرىـ في أجيزة مختمفة في  كا 
األمـ المتحدة، كخاصة في لجنة حقكؽ اإلنساف كلجنة التنمية االجتماعية، كفي منظمة األمـ 

المتحدة لألغذية كالزراعة، كمنظمة األمـ المتحدة لمتربية كالعمـ كالثقافة، كمنظمة الصحة 
 , العالمية، ككذلؾ في منظمات دكلية أخرل

ذ تعترؼ أيضا  بالتقدـ الذم أحرزتو بعض الدكؿ، عمى أساس إقميمي أك ثنائي، صكب  كا 
حماية حقكؽ العماؿ المياجريف كأفراد أسرىـ، فضال عف اعترافيا بأىمية كفائدة االتفاقات 

 . الثنائية كالمتعددة األطراؼ في ىذا المجاؿ

ذ تدرؾ  أىمية كحجـ ظاىرة اليجرة التي تشمؿ مالييف الناس كتمس عددا كبيرا مف الدكؿ  كا 
 . في المجتمع الدكلي

دراكا منيا ألثر تدفؽ مكجات العماؿ المياجريف عمى الدكؿ كالشعكب المعنية، كرغبة منيا  كا 
في إرساء قكاعد يمكف أف تسيـ في التكفيؽ بيف مكاقؼ الدكؿ عف طريؽ قبكؿ مبادئ أساسية 

 تتعمؽ بمعاممة العماؿ المياجريف كأفراد أسرىـ، 

ذ تضع في اعتبارىا  حالة الضعؼ التي كثيرا ما يجد العماؿ المياجركف كأفراد أسرىـ  كا 
أنفسيـ فييا بسبب أمكر منيا بعدىـ عف دكلة المنشأ كالصعكبات التي يمكف أف تصادفيـ، 

 الناشئة عف كجكدىـ في دكلة العمؿ، 

ذ ىي مقتنعة  بأف حقكؽ العماؿ المياجريف كأفراد أسرىـ لـ يعترؼ بيا بقدر كاؼ في كؿ  كا 
 , مكاف، كبأنيا تتطمب لذلؾ حماية دكلية مناسبة

ذ تأخذ في االعتبار  أف اليجرة غالبا ما تككف السبب في نشكء مشاكؿ خطيرة ألفراد أسر  كا 
 العماؿ المياجريف ككذلؾ لمعماؿ أنفسيـ، كخاصة بسبب تشتت األسرة، 

ذ تضع في اعتبارىا  أف المشاكؿ اإلنسانية التي تنطكم عمييا اليجرة تككف أجسـ في حالة  كا 
ذ ىي مقتنعة لذلؾ بضركرة تشجيع اإلجراءات المالئمة بغية منع  اليجرة غير النظامية، كا 

التنقالت السرية كاالتجار بالعماؿ المياجريف كالقضاء عمييا، كفي الكقت نفسو تأميف حماية 
 . ما ليـ مف حقكؽ اإلنساف األساسية

ذ ترل  أف العماؿ غير الحائزيف لمكثائؽ الالزمة أك الذيف ىـ في كضع غير نظامي  كا 
يستخدمكف، في أحياف كثيرة، بشركط أقؿ مكاتاة مف شركط عمؿ العماؿ اآلخريف، كأف بعض 



أرباب العمؿ يجدكف في ذلؾ ما يغرييـ بالبحث عف ىذا النكع مف اليد العاممة بغية جني 
 فكائد المنافسة غير العادلة، 

ذ ترل أيضا  أف ميما يثني عف المجكء إلى استخداـ العماؿ المياجريف الذيف ىـ في كضع  كا 
غير نظامي أف يتـ االعتراؼ عمى نطاؽ أكسع بما لجميع العماؿ المياجريف مف حقكؽ 
اإلنساف األساسية، كأف منح بعض الحقكؽ اإلضافية لمف يككنكف في كضع نظامي مف 

العماؿ المياجريف كأفراد أسرىـ سيشجع جميع المياجريف كأرباب العمؿ عمى احتراـ القكانيف 
 كاإلجراءات التي أقرتيا الدكؿ المعنية كعمى االمتثاؿ ليا، 

كاقتناعا منيا  لذلؾ بالحاجة إلى تحقيؽ الحماية الدكلية لحقكؽ جميع العماؿ المياجريف كأفراد 
أسرىـ، مع إعادة التأكيد عمى القكاعد األساسية ككضعيا في اتفاقية شاممة يمكف أف تطبؽ 

 عمى المستكل العالمي، 

 :  قد اتفقت عمى ما يمي

 الجزء األول

 النطاق والتعاريف

  1  المادة 

تنطبؽ ىذه االتفاقية، باستثناء ما ينص عميو خالفا لذلؾ فيما بعد، عمى جميع العماؿ - 1
المياجريف كأفراد أسرىـ دكف تمييز مف أم نكع مثؿ التمييز بسبب الجنس، أك العنصر، أك 

المكف، أك المغة، أك الديف أك المعتقد، أك الرأم السياسي أك غيره، أك األمؿ القكمي أك العرقي 
أك االجتماعي، أك الجنسية، أك العمر، أك الكضع االقتصادم، أك الممكية، أك الحالة 

 . الزكجية، أك المكلد، أك أم حالة أخرل

تنطبؽ ىذه االتفاقية خالؿ كامؿ عممية ىجرة العماؿ المياجريف كأفراد أسرىـ، كتشمؿ - 2
ىذه العممية التحضير لميجرة، كالمغادرة، كالعبكر، كفترة اإلقامة بكامميا، كمزاكلة نشاط مقابؿ 

 .  أجر في دكلة العمؿ ككذلؾ العكدة إلى دكلة المنشأ أك دكلة اإلقامة العادية

   

  2المادة 



 : ألغراض ىذه االتفاقية

إلى الشخص الذم سيزاكؿ أك يزاكؿ أك ما برح يزاكؿ " العامؿ المياجر"يشير مصطمح - 1
 . نشاطا مقابؿ أجر في دكلة ليس مف رعاياىا

إلى العامؿ المياجر الذم يحتفظ بمحؿ أقامتو " عامؿ الحدكد" يشير مصطمح  (أ)- 2
 المعتاد في دكلة مجاكرة كيعكد إليو عادة كؿ يـك أك عمى األقؿ مرة كاحدة في األسبكع، 

إلى العامؿ المياجر الذم يتكقؼ عممو، بطبيعتو، " العامؿ المكسمي " يشير مصطمح  (ب)
 عمى الظركؼ المكسمية، كال يؤدم إاّل أثناء جزء مف السنة، 

، الذم يضـ فئة صائدم األسماؾ، إلى العامؿ المياجر الذم "المالح"يشير مصطمح  (ج)
 يعمؿ عمى سفينة مسجمة في دكلة ليس مف رعاياىا، 

إلى العامؿ المياجر الذم يعمؿ عمى " العامؿ عمى منشأة بحرية "  يشير مصطمح  (د)
 منشأة بحرية تخضع لكالية دكلة ليس مف رعاياىا، 

إلى العامؿ المياجر الذم يككف محؿ إقامتو المعتاد " العامؿ المتجكؿ " يشير مصطمح  (ىػ)
 في دكلة ما، يضطر إلى السفر إلي دكلة أك دكؿ أخرل لفترات كجيزة نظرا لطبيعة مينتو، 

إلى العامؿ المياجر الذم يقبؿ بدكلة العمؿ " العامؿ المرتبط بمشركع " يشير مصطمح  (ك)
 لفترة محددة لكي يعمؿ فقط في مشركع معيف يجرم تنفيذه في تمؾ الدكلة مف قبؿ رب عممو، 

 : إلى العامؿ المياجر" عامؿ االستخداـ المحدد "يشير مصطمح  (ز)

الذم أرسمو رب العمؿ لفترة زمنية محدكدة كمعينة إلى دكلة العمؿ، لالضطالع بميمة " 1"
 محددة أك كاجب محدد، أك 

الذم يقـك لفترة زمنية محدكدة كمعينة بعمؿ يتطمب ميارة مينية أك تجارية أك تقنية أك " 2"
 غيرىا مف الميارات العالية التخصص، أك 

، بناء عمى طمب رب العمؿ في دكلة العمؿ، باالضطالع لفترة زمنية محدكدة " 3" الذم يقـك
كمعينة بعمؿ مؤقت أك قصير بطبيعتو، كالذم يتعيف عميو أف يغادر دكلة العمؿ إما عند 

انتياء فترة اإلقامة المأذكف لو بيا أك قبميا إذا كاف لـ يعد يضطمع بتمؾ الميمة المحددة أك 
 الكاجب المحدد أك يشتغؿ بذلؾ العمؿ، 



إلى العامؿ المياجر الذم يزاكؿ نشاطا مقابؿ " العامؿ لحسابو الخاص " يشير مصطمح  (ح)
أجر خالؼ النشاط الذم ُيزاكؿ بمكجب عقد استخداـ، كيكسب قكتو عف طريؽ ىذا النشاط 
الذم يزاكلو عادة بمفرده أك باالشتراؾ مع أفراد مف أسرتو، أك إلى أم عامؿ مياجر آخر 

يعترؼ بو في التشريع المنطبؽ في دكلة العمؿ أك في االتفاقات الثنائية أك المتعددة األطراؼ 
 .  بكصفو عامال لحسابو الخاص

  3المادة 

 : ال تنطبؽ ىذه االتفاقية عمى

األشخاص الذيف ترسميـ أك تشغميـ منظمات كككاالت دكلية أك األشخاص الذيف ترسميـ - أ
كينظـ قبكليـ كمركزىـ القانكف الدكلي , أك تشغميـ دكلة ما خارج إقميميا ألداء مياـ رسمية

 . العاـ أك اتفاقات أك اتفاقيات دكلية محددة

األشخاص الذيف تقـك دكلة ما أك مف ينكب عنيا بإرساليـ أك تشغيميـ خارج إقميميا، - ب
كالذيف يشترككف في برامج التنمية كبرامج التعاكف األخرل، كينظـ قبكليـ كمركزىـ باتفاؽ مع 

 . دكلة العمؿ كال يعتبركف، بمكجب ذلؾ االتفاؽ، عماال مياجريف

 . األشخاص الذيف يقيمكف في دكلة تختمؼ عف دكلة منشئيـ بكصفيـ مستثمركف- ج

الالجئيف كعديمي الجنسية، ما لـ ينص عمى ذلؾ االنطباؽ في التشريع الكطني ذم -  د
 الصمة لمدكلة الطرؼ المعنية أك في الصككؾ الدكلية السارية بالنسبة ليا 

 الطالب كالمتدربيف، - ق

المالحيف كالعماؿ عمى المنشآت البحرية الذيف لـ يسمح ليـ باإلقامة كمزاكلة نشاط مقابؿ - ك
 , أجر في دكلة العمؿ

  4المادة 

إلى األشخاص المتزكجيف مف عماؿ " أفراد األسرة "ألغراض ىذه االتفاقية، يشير مصطمح 
مياجريف أك الذيف تربطيـ بيـ عالقة تنشأ عنيا، كفقا لمقانكف المنطبؽ، آثار مكافئة لمزكاج، 
ككذلؾ أطفاليـ المعاليف كغيرىـ مف األشخاص المعايف الذيف يعترؼ بيـ أفرادا في األسرة 

كفقا لمتشريع المنطبؽ أك االتفاقات المنطبقة الثنائية أك المتعددة األطراؼ المبرمة بيف الدكؿ 
 .  المعنية



  5المادة 

 : ألغراض ىذه االتفاقية، فإف العماؿ المياجريف كأفراد أسرىـ

يعتبركف حائزيف لمكثائؽ الالزمة أك في كضع نظامي إذا ُأذف ليـ بالدخكؿ كاإلقامة - أ
كمزاكلة نشاط مقابؿ أجر في دكلة العمؿ بمكجب قانكف تمؾ الدكلة كبمكجب اتفاقات دكلية 

 . تككف تمؾ الدكلة طرفا فييا

يعتبركف غير حائزيف لمكثائؽ الالزمة أك في كضع غير نظامي إذا لـ يمتثمكا لمشركط - ب
 . مف ىذه المادة (أ)المنصكص عمييا في الفقرة الفرعية 

  6المادة 

 ألغراض ىذه االتفاقية 

 . الدكلة التي يككف الشخص المعني مف رعاياىا" دكلة المنشأ " يقصد بمصطمح - أ

الدكلة التي سيزاكؿ العامؿ المياجر فييا، أك يزاكؿ " دكلة العمؿ " يقصد بمصطمح  - ب
 حاليا، أك زاكؿ نشاطا مقابؿ أجر، حسبما تككف الحاؿ، 

أية دكلة يمر فييا الشخص المعني في أية رحمة إلى " دكلة العبكر" يقصد بمصطمح - ج
 . دكلة العمؿ أك مف دكلة العمؿ إلى دكلة المنشأ أك دكلة اإلقامة المعتادة

 

 الجزء الثاني

 عدم التمييز في الحقوق

  7المادة 

تتعيد الدكؿ األطراؼ، كفقا لمصككؾ الدكلية المتعمقة بحقكؽ اإلنساف، باحتراـ الحقكؽ 
المنصكص عمييا في ىذه االتفاقية كتأمينيا لجميع العماؿ المياجريف كأفراد أسرىـ المكجكديف 

في إقميميا أك الخاضعيف لكاليتيا دكف تمييز مف أم نكع، مثؿ التمييز بسبب الجنس، أك 
العنصر، أك المكف، أك المغة، أك الديف أك المعتقد، أك الرأم السياسي أك غيره، أك األصؿ 

الجنسية، أك العمر، أك الكضع االقتصادم، أك , القكمي، أك العرقي، أك االجتماعي، أ



 . الممكية، أك الحالة الزكجية، أك المكلد، أك أم حالة أخرل

   

 الجزء الثالث

 حقوق اإلنسان لجميع العمال الهاجرين وأفراد أسرهم

  8المادة 
يتمتع العماؿ المياجركف كأفراد أسرىـ بالحرية في مغادرة أم دكلة، بما في ذلؾ دكلة - 1

كال يخضع ىذا الحؽ ألية قيكد باستثناء القيكد التي ينص عمييا القانكف كتقتضييا . منشئيـ
حماية األمف الكطني، أك النظاـ العاـ، أك الصحة العامة، أك اآلداب العامة أك حقكؽ الغير 
 . كحرياتيـ، كالتي تككف متمشية مع الحقكؽ األخرل المعترؼ بيا في ىذا الجزء مف االتفاقية

 .  لمعماؿ المياجريف كأفراد أسرىـ الحؽ في أم كقت في دخكؿ دكلة منشئيـ كالبقاء فييا- 2

  9المادة 

 .  يحمي القانكف حؽ الحياة لمعماؿ المياجريف كأفراد أسرىـ

  10المادة 

ال يّعرض العامؿ المياجر أك أم فرد مف أسرتو لمتعذيب أك المعاممة أك العقكبة القاسية أك 
 .  الالإنسانية أك الميينة

  11المادة 
 . ال يّعرض العامؿ المياجر أك أم فرد مف أسرتو لالسترقاؽ أك االستعباد- 1

 . ال يمـز العامؿ المياجر أك أم فرد مف أسرتو بالعمؿ سخرة أك قسرا- 2

 مف ىذه المادة تمنع، في الدكؿ التي يجكز فييا أف يفرض السجف 3ال يعتبر أف الفقرة - 3
مع األشغاؿ الشاقة كعقكبة عمى جريمة ما، أداء األشغاؿ الشاقة طبقا لحكـ يقضي بيذه 

 . العقكبة صادر عف محكمة مختصة

 ". العمؿ سخرة أك قسرا " ألغراض ىذه المادة، ال يشمؿ مصطمح - 4



 مف ىذه المادة مما يطمب عادة مف 3أم عمؿ أك أية خدمة غير مشار إلييما في الفقرة - أ
شخص محتجز نتيجة ألمر قانكني صادر عف محكمة، أك يطمب مف شخص في أثناء فترة 

 . اإلفراج المشركط مف ىذا االحتجاز

 أية خدمة مستكجبة في حاالت الطكارئ أك الككارث التي تيدد حياة المجتمع أك رفاىيتو، - ب

أم عمؿ أك أية خدمة تشكؿ جزءا مف االلتزامات المدنية العادية ما دامت مفركضة - ج
 . أيضا عمى رعايا الدكلة المعنية

  12المادة 

كيشمؿ ىذا الحؽ . لمعماؿ المياجريف كأفراد أسرىـ الحؽ في حرية الفكر كالضمير كالديف- 1
حرية أف يككف ليـ ديف أك معتقد يختاركنو أك أف يعتنقكا ىذا الديف أك المعتقد، كحرية إظيار 

قامة لمشعائر،  دينيـ أك معتقدىـ، إما منفرديف أك مع جماعة كعمنا، أك خمكة، عبادة كا 
 . كممارسة كتعميما

ال يّعرض العماؿ المياجركف كأفراد أسرىـ إلكراه ينتقص مف حريتيـ في أف يككف ليـ - 2
 ديف أك معتقد يختاركنو، أك أف يعتنقكا ىذا الديف أك المعتقد، 

ال تخضع حرية إظيار الفرد لدينو أك معتقده إاّل لمقيكد التي يقررىا القانكف كتقتضييا - 3
حماية السالمة العامة، أك النظاـ العاـ، أك الصحة العامة، أك اآلداب العامة أك حقكؽ الغير 

 . كحرياتيـ األساسية

تتعيد الدكؿ األطراؼ في ىذه االتفاقية باحتراـ حرية األبكيف، المذيف يككف كاحد منيما - 4
عمى األقؿ مف العماؿ المياجريف، كاألكلياء القانكنييف، إف كجدكا، في تأميف التعميـ الديني 

 . كاألخالقي ألكالدىـ كفقا لمعتقداتيـ الخاصة

   

  13المادة 
 . لمعماؿ المياجريف كأفراد أسرىـ حؽ اعتناؽ اآلراء دكف أم تدخؿ- 1

لمعماؿ المياجريف كأفراد أسرىـ الحؽ في حرية التعبير، كيشمؿ ىذا الحؽ حرية التماس - 2
جميع أنكاع المعمكمات كاألفكار كتمقييا كنقميا، بصرؼ النظر عف الحدكد، سكاء بالقكؿ أك 



 . الكتابة أك الطباعة، أك في شكؿ فني أك بأية كسيمة أخرل يختاركنيا

 مف ىذه المادة كاجبات كمسؤكليات 3تستتبع ممارسة الحؽ المنصكص عميو في الفقرة - 3
كلذلؾ يجكز أف تخضع لبعض القيكد، شريطة أف ينص عمييا القانكف كأف تككف . خاصة
 : الزمة 

 الحتراـ حقكؽ الغير أك سمعتيـ - أ

 لحماية األمف القكمي لمدكؿ المعنية أك النظاـ العاـ، أك الصحة أك اآلداب العامة - ب

 لغرض منع أية دعاية لمحرب - ج

لغرض منع أية دعكة إلى الكراىية القكمية أك العنصرية أك الدينية تشكؿ تحريضا عمى - د
 .  التمييز أك العداء أك العنؼ

  14المادة 

ال يعرض العامؿ المياجر أك أم فرد مف أسرتو لمتدخؿ التعسفي أك غير المشركع في حياتو 
الخاصة أك في شؤكف أسرتو أك بيتو أك مراسالتو أك اتصاالتو األخرل أك لالعتداءات غير 

كيحؽ لكؿ عامؿ مياجر كلكؿ فرد مف أسرتو التمتع بحماية . القانكنية عمى شرفو كسمعتو
 . القانكف ضد ىذا التدخؿ أك ىذه االعتداءات

  15المادة 

ال يحـر العامؿ المياجر أك أم فرد مف أسرتو تعسفا مف ممتمكاتو، سكاء أكانت مممككة ممكية 
ذا صكدرت كميا أك جزئيا ممتمكات عامؿ مياجر أك . فردية أك باالشتراؾ مع الغير كا 

ممتمكات فرد مف أسرتو، بمقتضى التشريع النافذ في دكلة العمؿ، فإنو يحؽ لمشخص المعني 
 . أف يتمقى تعكيضا عادال ككافيا

 

  16المادة 
 . لمعماؿ المياجريف كأفراد أسرىـ الحؽ في الحرية كالسالمة الشخصية- 1

يحؽ لمعماؿ المياجريف كأفراد أسرىـ الحصكؿ مف الدكلة عمى الحماية الفعالة مف - 2
التعرض لمعنؼ كاإلصابة البدنية كالتيديدات كالتخكيؼ، سكاء عمى يد المكظفيف العمكمييف 



 . أك عمى يد األشخاص العادييف أك الجماعات أك المؤسسات

أم عممية تحقؽ مف ىكية العماؿ المياجريف أك أفراد أسرىـ يقـك بيا المكظفيف المكمفكف - 3
 . بإنفاذ القكانيف يجب أف تجرم كفقا إلجراءات يحددىا القانكف

ال يّعرض العماؿ المياجركف كأفراد أسرىـ، فرديا أك جماعيا، لمقبض عمييـ أك احتجازىـ - 4
 . تعسفا، كال يحرمكف مف حريتيـ إاّل ألسباب ككفقا إلجراءات يحددىا القانكف

يبّمغ العماؿ المياجركف أك أفراد أسرىـ بأسباب القبض عمييـ عند إلقاء القبض، كبقدر - 5
 . كما يبّمغكف عمى كجو السرعة بمغة يفيمكنيا بالتيـ المكجو إلييـ. اإلمكاف بمغة يفيمكنيا

يحضر عمى كجو السرعة العماؿ المياجركف أك أفراد أسرىـ المقبكض عمييـ أك - 6
المحتجزكف بتيمة جنائية، أماـ قاض أك أم مسؤكؿ آخر مأذكف لو قانكنا بممارسة سمطة 

كال يجكز . قضائية، كيككف ليـ الحؽ في المحاكمة في غضكف فترة معقكلة أك اإلفراج عنيـ
كقاعدة عامة حبسيـ احتياطيا في انتظار المحاكمة، كلكف يجكز أف يككف اإلفراج عنيـ 
مرىكنا بضمانات لكفالة مثكليـ لممحاكمة، في أم مرحمة أخرل مف اإلجراءات القضائية، 

 . كلكفالة تنفيذ الحكـ عند االقتضاء

في حالة إلقاء القبض عمى عامؿ مياجر أك فرد مف أسرتو أك إيداعو السجف أك حبسو - 7
 : احتياطيا ريثما يتـ تقديمو لممحاكمة أك احتجازه بأم طريقة أخرل

تخطر السمطات القنصمية أك الديبمكماسية لدكلة منشئة أك الدكلة التي تمثؿ مصالح تمؾ - أ
 , الدكلة دكف إبطاء، إذا طمب ذلؾ بإلقاء القبض عميو أك احتجازه كبأسباب ذلؾ

كتحاؿ أية رسالة مف . يككف لمشخص المعني الحؽ في االتصاؿ بالسمطات المذككرة- ب
الشخص المعني إلى السمطات المذككرة دكف إبداء، كما يككف لو الحؽ في أف يتمقى دكف 

 . إبطاء الرسائؿ المكجية مف السمطات المذككرة

ُيحاط الشخص المعني عمما، دكف إبطاء بيذا الحؽ كبالحقكؽ المستمدة مف المعاىدات - ج
ذات الصمة، إف كجدت، المنطقة بيف الدكؿ المعنية، في التراسؿ كااللتقاء بممثمي السمطات 

 . المذككرة كاتخاذ الترتيبات معيـ لتمثيمو قانكنيا

لمعماؿ المياجريف كأفراد أسرىـ الذيف يحرمكف مف حريتيـ بالقبض عمييـ أك احتجازىـ - 8
الحؽ في إقامة دعكل أماـ المحكمة، لكي تبت تمؾ المحكمة دكف إبطاء في قانكنية احتجازىـ 

كتكفر ليـ عند حضكرىـ ىذه الدعكل . كتأمر باإلفراج عنيـ إف كاف االحتجاز غير قانكني



مساعدة مف مترجـ شفكم، لك اقتضى األمر كدكف تحميميـ تكاليفو، إذا كانكا عاجزيف عف 
 . فيـ المغة المستخدمة أك التحدث بيا

لمعماؿ المياجريف كأفراد أسرىـ ممف كقعكا ضحايا لمقبض عمييـ أك احتجازىـ بصكرة - 9
 . غير قانكنية حؽ نافذ في التعكيض

  17المادة 
يعامؿ العماؿ المياجركف كأفراد أسرىـ الذيف يحرمكف مف حيتيـ معاممة إنسانية مع - 1

 . احتراـ الكرامة المتأصمة لإلنساف كىكيتيـ الثقافية

يعزؿ المتيمكف مف العماؿ المياجريف كأفراد أسرىـ عف األشخاص المدانيف، إاّل في - 2
أما . ظركؼ استثنائية، كيمقكف معاممة مختمفة تتناسب مع كضعيـ كأشخاص غير مدانيف

 . األحداث المتيمكف فيعزلكف عف الراشديف، كيحالكف إلى القضاء بأسرع ما يمكف

يكضع أم عامؿ مياجر أك أم فرد مف أسرتو يحتجز في دكلة العبكر أك في دكلة العمؿ - 3
لخرقو األحكاـ المتعمقة باليجرة بمعزؿ عف األشخاص المدانيف أك األشخاص المحتجزيف رىف 

 . المحاكمة، كمما كاف ذلؾ ممكنا عمميا

يككف اليدؼ مف معاممة العامؿ المياجر أك أحد أفراد أسرتو خالؿ أية فترة يسجف فييا - 4
كيعزؿ األحداث . تنفيذا لحكـ صادر عف محكمة قضائية ىك إصالحو كتأىيمو اجتماعيا

 . المخالفكف عف الراشديف كيعاممكف معاممة تميؽ بعمرىـ كبكضعيـ القانكني

يتمتع العماؿ المياجركف كأفراد أسرىـ خالؿ االحتجاز أك السجف بنفس حقكؽ المكاطنيف - 5
 . في أف يزكرىـ أفراد أسرىـ

إذا حـر عامؿ مياجر مف حريتو، تبدم السمطات المختصة في الدكلة المعنية اىتماما - 6
 . بالمشاكؿ التي قد تنشأ ألفراد أسرتو، خصكصا لزكجو كأطفالو القّصر

يتمتع العماؿ المياجركف كأفراد أسرىـ ممف يتعرضكف ألم شكؿ مف أشكاؿ االحتجاز أك - 7
السجف كفقا لمقكانيف النافذة في دكلة العمؿ أك في دكلة العبكر بنفس حقكؽ رعايا تمؾ الدكلة 

 المكجكديف في نفس الكضع 

إذا احتجز عامؿ مياجر أك أحد أفراد أسرتو بقصد التحقؽ مف أية مخالفة لألحكاـ - 8
 . المتعمقة باليجرة، ال يتحمؿ أية نفقات تترتب عمى ذلؾ



  18المادة 

لمعماؿ المياجريف كأفراد أسرىـ الحؽ في المساكاة مع رعايا الدكلة المعنية أماـ المحاكـ - 1
كعند إثبات أية تيمة جنائية ضدىـ، أك تحديد حقكقيـ كالتزاماتيـ في دعكل . بأنكاعيا

قضائية، يككف مف حقيـ سماع أقكاليـ بطريقة عادلة كعمنية أماـ محكمة مختصة كمستقمة 
 . كنزيية تعقد كفقا لمقانكف

لمعماؿ المياجريف كأفراد أسرىـ الذيف تكّجو إلييـ تيمة جنائية الحؽ في افتراض براءتيـ - 2
 . إلى أف تثبت إدانتيـ كفقا لمقانكف

لمعماؿ المياجريف كأفراد أسرىـ، عند إثبات أية تيمة جنائية ضدىـ، الحؽ في الحصكؿ - 3
 : عمى الضمانات التالية كحد أدنى

 . إبالغيـ فكرا كبالتفصيؿ بمغة يفيمكنيا بطبيعة التيمة المكجية إلييـ كسببيا- أ

إتاحة ما يكفي مف الكقت كالتسييالت ليـ إلعداد دفاعيـ كاالتصاؿ بمحاميف مف - ب
 . اختيارىـ

 , محاكمتيـ دكف إبطاء ال داعي لو- ج

محاكمتيـ حضكريا، كقياميـ بالدفاع عف أنفسيـ بأنفسيـ أك بمساعدة قانكنية يختاركنيا، - د
بالغيـ بيذا الحؽ إذا لـ تتكفر ليـ مساعدة قانكنية، كتخصيص مساعدة قانكنية ليـ في أية  كا 
حالة تقتضي فييا مصمحة العدالة ذلؾ كدكف أف يدفعكا شيئا في أية حالة مف ىذا القبيؿ إذا 

 . لـ تكف لدييـ مكارد كافية لدفع ثمف ىذه المساعدة

قياميـ باستجكاب أك طمب استجكاب الشيكد ضدىـ كاستحضار كاستجكاب شيكد دفاه -ىػ
 . عنيـ بنفس الشركط التي تنطبؽ عمى الشيكد ضدىـ

الحصكؿ مجانا عمى مساعدة مترجـ شفكم إذا كانكا ال يفيمكف أك يتكممكف المغة - ك
 . المستخدمة في المحكمة

 . عدـ إجبارىـ عمى الشيادة ضد أنفسيـ أك عمى االعتراؼ بأنيـ مذنبكف- ز

في حالة األحداث، تككف إجراءات الدعكل عمى نحك يأخذ في االعتبار أعمارىـ - 4
 . كاستصكاب العمؿ عمى تأىيميـ



لمعماؿ المياجريف كأفراد أسرىـ المدانيف بجريمة مف الجرائـ الحؽ في أف يعاد النظر في - 5
 . إدانتيـ كفي الحكـ الصادر ضدىـ كذلؾ مف قبؿ محكمة أعمى درجة كفقا لمقانكف

حيف يصدر حكـ نيائي بإدانة عامؿ مياجر أك فرد مف أسرتو بفعؿ إجرامي كحيف - 6
ُينّقض في كقت الحؽ الحكـ بإدانتو أك يتـ العفك عنو عمى أساس أف كاقعة جديدة أك مكتشفة 
حديثا أثبتت عمى نحك قاطع أنو حدثت إساءة في تطبيؽ أحكاـ العدالة، يعّكض كفقا لمقانكف 
الشخص الذم أكقعت عميو العقكبة نتيجة ليذه اإلدانة، ما لـ يثبت أف عدـ الكشؼ في الكقت 

 . المناسب عف الكاقعة المجيكلة يرجع كميا أك جزئا إلى ذلؾ الشخص

ال يتعرض العامؿ المياجر أك أم فرد مف أسرتو لممحاكمة أك لمعقاب مرة أخرل عف - 7
جـر سبؽ أف ُأديف بو أك ُبرئ منو نيائيا كفقا لمقانكف كلإلجراءات الجنائية المتبعة في الدكلة 

 . المعنية

  19المادة 

ال يعتبر العامؿ المياجر أك أم فرد مف أسرتو مذنبا في أم فعؿ إجرامي بسبب أم فعؿ - 1
أك أفعاؿ لـ يكف يشّكؿ كقت ارتكابو فعال إجراميا بمكجب القانكف الكطني أك الدكلي، كما ال 

ذا سمح نص في قانكف صدر . تنزؿ عقكبة أشد مف تمؾ التي كانت مطبقة كقت ارتكابو كا 
 . بعد ارتكاب الجـر بغرض عقكبة أخؼ، كجب أف يستفيد مف ىذا النص

تراعي، عند فرض أية عقكبة عمى فعؿ إجرامي ارتكبو عامؿ مياجر أك أحد أفراد أسرتو، - 2
 . االعتبارات اإلنسانية المتصمة بكضعو، كخاصة ما يتعمؽ منيا بحقو في اإلقامة أك العمؿ

  20المادة 

 . ال يجكز سجف العامؿ المياجر أك أم فرد مف أسرتو لمجرد عدـ كفائو بالتزاـ تعاقدم- 1

ال يجكز حرماف العامؿ المياجر أك أم فرد مف أسرتو مف إذف اإلقامة أك تصريح العمؿ - 2
أك طرده لمجرد عدـ كفائو بالتزاـ ناشئ عف عقد عمؿ إاّل إذا كاف الكفاء بذلؾ االلتزاـ يشكؿ 

 . شرطا لذلؾ اإلذف أك التصريح

  21المادة 

ليس مف الجائز قانكنا ألم شخص، ما لـ يكف مكظفا رسميا مخكال حسب األصكؿ بمكجب 
القانكف، أف يصادر أك يعدـ أك يحاكؿ إعداـ كثائؽ اليكية، أك الكثائؽ التي تخّكؿ الدخكؿ 



كال يجكز . إلى األراضي الكطنية أك البقاء أك اإلقامة أك االستقرار فييا، أك تصاريح العمؿ
كال يجكز، بأية . مصادرة ىذه الكثائؽ بصكرة مرخص بيا دكف إعطاء إيصاؿ مفصؿ بذلؾ

حاؿ مف األحكاؿ، إعداـ جكاز سفر أك كثيقة معادلة لجكاز سفر عامؿ مياجر أك أحد أفراد 
 . أسرتو

  22المادة 

كينظر . ال يجكز أف يتعرض العماؿ المياجركف كأفراد أسرىـ إلجراءات الطرد الجماعي- 1
 . كُيبّت في كؿ قضية طرد عمى حدة

ال يجكز طرد العماؿ المياجريف كأفراد أسرىـ مف إقميـ دكلة طرؼ إاّل عمال بقرار تتخذه - 2
 . السمطة المختصة كفقا لمقانكف

كيتـ بناء عمى طمبيـ كحيثما ال يككف ذلؾ إلزاميا . يتـ إخطارىـ بالقرار بمغة يفيمكنيا- 3
خطارىـ كذلؾ باألسباب التي استند إلييا القرار، عدا في األحكاؿ  إخطارىـ بالقرار كتابة، كا 

كيبمغ األشخاص المعنيكف بيذه الحقكؽ قبؿ صدكر . االستثنائية التي يقتضييا األمف الكطني
 . القرار أك عمى األكثر كقت صدكره

يحؽ لمشخص المعني، عدا في حالة صدكر قرار نيائي مف ىيئة قضائية، أف يتقدـ - 4
باألسباب المبررة لعدـ طرده كأف تقـك السمطة المختصة بمراجعة قضيتو، ما لـ تقض 

كرييما تتـ المراجعة، يحؽ لمشخص المعني طمب كقؼ . ضركرات األمف الكطني بغير ذلؾ
 . قرار الطرد

يحؽ لمشخص المعني، إذا ألغي في كقت الحؽ قرار بالطرد يككف قد نفذ بالفعؿ، أف - 5
يطمب تعكيضا كفقا لمقانكف كال يجكز استخداـ القرار السابؽ لمنعو مف العكدة إلى الدكلة 

 . المعنية

في حالة الطرد، يمنح الشخص المعني فرصة معقكلة قبؿ الرحيؿ أك بعده لتسكية أية - 6
مطالب متعمقة باألجكر كغيرىا مف المستحقات الكاجبة األداء لو، كلتسكية أية مسؤكليات 

 . معّمقة

دكف المساس بتنفيذ قرار بالطرد، يجكز لمعامؿ المياجر أك ألم فرد مف أفراد أسرتو - 7
 . يخضع ليذا القرار أف يسعى لمدخكؿ إلى دكلة أخرل غير دكلة منشئة

. في حالة طرد عامؿ مياجر أك أحد أفراد أسرتو، ال يتحمؿ أم منيـ تكاليؼ الطرد- 8



 . كيجكز أف يطمب مف الشخص المعني دفع تكاليؼ سفره

ال يمس الطرد مف دكلة العمؿ، في حد ذاتو، أية حقكؽ لمعامؿ المياجر أك أحد أفراد - 9
أسرتو تككف مكتسبة كفقا لقانكف تمؾ الدكلة، بما في ذلؾ حؽ الحصكؿ عمى األجكر كغيرىا 

 . مف المستحقات الكاجبة لو

  23المادة 

يتمتع العماؿ المياجركف كأفراد أسرىـ بالحؽ في المجكء، إلى الحماية كالمساعدة مف 
السمطات القنصمية أك الديبمكماسية لدكلة منشئيـ أك لمدكلة التي تمثؿ مصالح تمؾ الدكلة، 

كبصفة خاصة، يخطر الشخص . كمما حدث مساس بالحقكؽ المعترؼ بيا في ىذه االتفاقية
المعني في حالة الطرد بيذا الحؽ دكف إبطاء، كتّيسر سمطات الدكلة القائمة بالطرد ممارسة 

 . ىذا الحؽ

  24المادة 

لكؿ عامؿ مياجر كلكؿ فرد في أسرتو الحؽ في االعتراؼ بو في كؿ مكاف بكصفو شخصا 
 . أماـ القانكف

  25المادة 

يتمتع العماؿ المياجركف بمعاممة ال تقؿ مراعاة عف المعاممة التي تنطبؽ عمى رعايا - 1
 : دكلة العمؿ مف حيث األجر كمف حيث ما يمي

شركط العمؿ األخرل، أم أجر العمؿ اإلضافي، كساعات العمؿ، كالراحة األسبكعية، - أ
نياء عالقة االستخداـ، كغير ذلؾ مف  كأياـ العطمة المدفكعة األجر، كالسالمة، كالصحة، كا 

 . شركط العمؿ التي يغطييا ىذا المصطمح بمكجب القانكف الكطني كالممارسة الكطنية

شركط االستخداـ األخرل، أم السف الدنيا لالستخداـ، كالتقيدات المفركضة عمى العمؿ - ب 
في المنزؿ، كأية مسألة أخرل، يعتبرىا القانكف الكطني كالممارسة الكطنية شرطا مف شركط 

 . االستخداـ

ليس مف المشركع  االنتقاص في عقكد العمؿ الخاصة مف مبدأ المساكاة في المعاممة - 2
 .  مف ىذه المادة1المشارة إليو في الفقرة 

تتخذ الدكؿ األطراؼ جميع التدابير المناسبة لضماف أاّل يحـر العماؿ المياجركف مف أية - 3



كعمى كجو . حقكؽ تنشأ عف ىذا المبدأ بسبب أية مخالفة في إقامتيـ أك استخداميـ
الخصكص، ال يعفى أرباب العمؿ مف أية التزامات قانكنية أك تعاقدية كال تقّيد التزاماتيـ بأم 

 . شكؿ بسبب أم مخالفة مف ىذا القبيؿ

  26المادة 

 : تعترؼ الدكؿ األطراؼ بحؽ العماؿ المياجريف كأفراد أسرىـ في - 1

المشاركة في اجتماعات كأنشطة نقابات العماؿ كأم جمعيات أخرل منشأة كفقا لمقانكف، - أ
بقصد حماية مصالحيـ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كمصالحيـ األخرل، مع الخضكع 

 . فقط لمكائح المنظمة المعنية

لى أية جمعية مف قبيؿ الجمعيات سابقة الذكر، - ب االنضماـ بحرية إلى اية نقابة عماؿ كا 
 . مع الخضكع فقط لمكائح المنظمة المعنية

التماس العكف كالمساعدة مف أية نقابة عماؿ كمف أية جمعية مف قبيؿ الجمعيات سابقة - ج
 . الذكر

ال يجكز كضع أم قيكد عمى ممارسة ىذه الحقكؽ عدا القيكد التي ينص عمييا القانكف  - 2
كالتي تككف ضركرية في مجتمع ديمقراطي لصالح األمف الكطني كالنظاـ العاـ أك حماية 

 .  حقكؽ الغير كحرياتيـ

  27المادة 

فيما يتعمؽ بالضماف االجتماعي، يتمتع العماؿ المياجركف كأفراد أسرىـ في دكلة العمؿ - 1
بنفس المعاممة التي يعامؿ بيا رعايا الدكلة بقدر استيفائيـ لمشركط التي ينص عمييا التشريع 

كتستطيع . المنطبؽ في تمؾ الدكلة كالمعاىدات الثنائية كالمتعددة األطراؼ المنطبقة فييا
السمطات المختصة في دكلة المنشأ كدكلة العمؿ القياـ، في أم كقت، بكضع الترتيبات 

 . الالزمة لتحديد كسائؿ تطبيؽ ىذه القاعدة

في الحاالت التي ال يسمح فييا التشريع المنطبؽ لمعماؿ المياجريف كأفراد أسرىـ بالتمتع - 2
باستحقاؽ ما، تقـك الدكؿ المعني بالنظر في إمكانية أف يدفع لألشخاص المعنييف مقدار 

االشتراكات التي أسيمكا بيا فيما يتعمؽ بيذا االستحقاؽ، عمى أساس المعاممة التي يعامؿ بيا 
 .  الرعايا الذيف يكجدكف في ظركؼ مماثمة



  28المادة 

لمعماؿ المياجريف كأفراد أسرىـ الحؽ في تمقي أية عناية طبية تككف مطمكبة بصكرة عاجمة 
لحفظ حياتيـ أك لتالفي ضرر ال يمكف عالجو يمحؽ بصحتيـ كذلؾ عمى أساس المساكاة في 

كال يحـر ىؤالء مف ىذه العناية الطبية الطارئة بسبب أية . المعاممة مع رعايا الدكلة المعنية
 .  مخالفة فيما يتعمؽ باإلقامة أك االستخداـ

  29المادة 

لكؿ طفؿ مف أطفاؿ العامؿ المياجر الحؽ في الحصكؿ عمى أسـ كفي تسجيؿ كالدتو، كفي 
 . الحصكؿ عمى جنسية

  30المادة 

لكؿ طفؿ مف أطفاؿ العامؿ المياجر الحؽ األساسي في الحصكؿ عمى التعميـ عمى أساس 
كال يجكز رفض أك تقييد إمكانية االلتحاؽ . المساكاة في المعاممة مع رعايا الدكلة المعنية

بالمؤسسات الحككمية لمتعميـ قبؿ المدرسي أك بالمدارس بسبب الكضع غير النظامي مف 
حيث اإلقامة أك االستخداـ ألم مف األبكيف، أك بسبب الكضع غير النظامي القامة الطفؿ 

 . في دكلة العمؿ

  31المادة 

تضمف الدكؿ األطراؼ احتراـ اليكية الثقافية لمعماؿ المياجريف كأفراد أسرىـ كال تمنعيـ - 1
 . مف االحتفاظ بكشائجيـ الثقافية مع دكلة منشئيـ

يمكف لمدكؿ األطراؼ أف تتخذ التدابير المناسبة الالزمة لمساعدة كتشجيع الجيكد - 2
 .  المبذكلة في ىذا الصدد

  32المادة 
يحؽ لمعماؿ المياجريف كأفراد أسرىـ، لدل انتياء إقامتيـ في دكلة العمؿ، أف يحكلكا دخكليـ 
.  كمدخراتيـ، كأف يحممكا معيـ كفقا لمتشريع في الدكؿ المعنية، أمتعتيـ كممتمكاتيـ الشخصية

  33المادة 

يحؽ لمعماؿ المياجريف كأفراد أسرىـ أف تبّمغيـ دكلة المنشأ أك دكلة العمؿ أك دكلة - 1



 : العبكر، حسبما تككف الحاؿ، بما يمي

 حقكقيـ الناجمة عف ىذه االتفاقية - أ

شركط السماح ليـ بالدخكؿ، كحقكقيـ كالتزاماتيـ بمقتضى القانكف كالممارسة في الدكلة - ب
المعنية، كالمسائؿ األخرل التي تمكنيـ مف االلتزاـ باإلجراءات اإلدارية أك غيرىا مف 

 . الرسميات في تمؾ الدكلة

تتخذ الدكؿ األطراؼ جميع التدابير التي تراىا مالئمة لنشر المعمكمات المذككرة أك - 2
ضماف تقديميا مف قبؿ أرباب العمؿ أك نقابات العماؿ أك الييئات أك المؤسسات المختصة 

 . األخرل، كتتعاكف مع الدكؿ األخرل المعنية، حسب االقتضاء

تقدـ تمؾ المعمكمات الكافية، عند الطمب، إلى العماؿ المياجريف كأفراد أسرىـ مجانا، - 3
 . كقدر اإلمكاف، بمغة يستطيعكف فيميا

  34المادة 

ليس في ىذا الجزء مف االتفاقية ما يككف مف أثره إعفاء العماؿ المياجريف كأفراد أسرىـ سكاء 
مف االلتزاـ بالتقيد بقكانيف كأنظمة كؿ دكلة مف دكؿ العبكر كدكلة العمؿ أك االلتزاـ باحتراـ 

 . اليكية الثقافية لسكاف تمؾ الدكؿ

  35المادة 

ليس في ىذا الجزء مف االتفاقية ما يفسر بأنو ينطكم عمى تسكية كضع العماؿ المياجريف أك 
أفراد أسرىـ الذيف يككنكف غير حائزيف لمكثائؽ الالزمة أك في كضع غير نظامي أك أم حؽ 
في مثؿ ىذه التسكية لكضعيـ، كليس فيو ما يمس التدابير الرامية إلى ضماف تييئة أكضاع 

سميمة كمنصفة لميجرة الدكلية عمى النحك المنصكص عميو في الجزء السادس مف ىذه 
 .  االتفاقية

 الجزء الرابع

 حقوق أخرى لمعمال المهاجرين وأفراد أسرهم

 الحائزين لموثائق الالزمة أو الذين هم في وضع نظامي

  36المادة 



يتمتع العماؿ المياجركف كأفراد أسرىـ الحائزكف لمكثائؽ الالزمة أك الذيف ىـ في كضع 
نظامي في دكلة العمؿ بالحقكؽ المنصكص عمييا في ىذا الجزء مف االتفاقية باإلضافة إلى 

 . الحقكؽ المنصكص عمييا في الجزء الثالث

  37المادة 

مف حؽ العماؿ المياجريف كأفراد أسرىـ، قبؿ خركجيـ مف دكلة المنشأ أك، عمى األكثر، كقت 
دخكليـ إلى دكلة العمؿ، أف تبمغيـ دكلة المنشأ أك دكلة العمؿ، حسب االقتضاء، تبميغا 
كامال بجميع الشركط المنطبقة عمى دخكليـ، كبكجو خاص بالشركط المتعمقة بإقامتيـ 
كاألنشطة التي يجكز ليـ مزاكلتيا مقابؿ أجر، فضال عف المتطمبات التي يجب عمييـ 

استيغاؤىا في دكلة العمؿ، كالسمطة التي يجب عمييـ االتصاؿ بيا إلدخاؿ أم تعديؿ عمى 
 . تمؾ الشركط

  38المادة 

تبذؿ دكؿ العمؿ كؿ جيد لإلذف لمعماؿ المياجريف كأفراد أسرىـ بالغياب مؤقتا دكف أف يككف 
كتراعي دكؿ العمؿ . لذلؾ تأثير عمى اإلذف ليـ باإلقامة أك العمؿ، حسبما تككف عميو الحاؿ

في ذلؾ االحتياجات الخاصة لمعماؿ المياجريف كأفراد أسرىـ كالتزاماتيـ خاصة في دكؿ 
 . منشئيـ

يككف لمعماؿ المياجريف كأفراد أسرىـ الحؽ في تزكيدىـ بمعمكمات كافية عف الشركط التي يتـ 
 . بمقتضاىا اإلذف بحاالت الغياب المؤقت ىذه

  39المادة 

يككف لمعماؿ المياجريف كأفراد أسرىـ الحؽ في حرية االنتقاؿ في إقميـ دكلة العمؿ كحرية - 1
 . اختيار محؿ إقامتيـ بيا

 مف ىذه المادة ألية قيكد باستثناء القيكد التي 1ال تخضع الحقكؽ المذككرة في الفقرة - 2
ينص عمييا القانكف كتقتضييا حماية األمف الكطني أك النظاـ العاـ أك الصحة العامة أك 

اآلداب العامة أك حقكؽ الغير كحرياتيـ، كالتي تككف متمشية مع الحقكؽ األخرل المعترؼ 
 . بيا في ىذه االتفاقية

  40المادة 



يككف لمعماؿ المياجريف كأفراد أسرىـ الحؽ في تككيف الجمعيات كنقابات العماؿ في دكلة 
 . العمؿ لتعزيز كحماية حقكقيـ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كغيرىا مف المصالح

ال يجكز كضع أم قيكد عمى ممارسة ىذا الحؽ عدا القيكد التي ينص عمييا القانكف كالتي 
تككف ضركرية في مجتمع ديمقراطية لصالح األمف الكطني كالنظاـ العاـ، أك لحماية حقكؽ 

 . الغير كحرياتيـ

  41المادة 

يحؽ لمعماؿ المياجريف كأفراد أسرىـ، أف يشارككا في الشؤكف العامة في دكلة منشئيـ، - 1
 . كأف يدلكا بأصكاتيـ كأف ُينتخبكا في االنتخابات التي ُتجرل في تمؾ الدكلة، كفقا لتشريعيا

 . تقـك الدكؿ المعنية، حسب االقتضاء ككفقا لتشريعيا، بتيسير ممارسة ىذه الحقكؽ- 2

  42المادة 

تنظر الدكؿ األطراؼ في أمر كضع إجراءات أك إنشاء مؤسسات يمكف عف طريقيا أف - 1
ُتراعى، سكاء في دكؿ المنشأ أك دكؿ العمؿ، االحتياجات كاألماني كااللتزامات الخاصة 
لمعماؿ المياجريف كأفراد أسرىـ، كتتكخى، حسب االقتضاء، إمكانية أف يصبح لمعماؿ 

 . المياجريف كأفراد أسرىـ، في تمؾ المؤسسات، ممثمكف يتـ اختيارىـ بحرية

تيسر دكؿ العمؿ، كفقا لتشريعيا الكطني، استشارة العماؿ المياجريف كأفراد أسرىـ أك - 2
دارتيا  . مشاركتيـ في اتخاذ القرارات المتعمقة بحياة المجتمعات المحمية كا 

يجكز أف يتمتع العماؿ المياجركف بالحقكؽ السياسية في دكلة العمؿ إذا منحتيـ تمؾ - 3
 . الدكلة ىذه الحقكؽ في ممارستيا لسيادتيا

  43المادة 

يتمتع العماؿ المياجركف بالمساكاة في المعاممة مع رعايا دكلة العمؿ فيما يتعمؽ بما - 1
 : يمي

إمكانية الكصكؿ إلى المؤسسات كالخدمات التعميمية، مع مراعاة متطمبات القبكؿ كغيرىا - أ
 . مف أنظمة المؤسسات كالخدمات المعنية



 . إمكانية الكصكؿ إلى خدمات التكجيو كالتكظيؼ المينييف- ب

عادة التدريب المينييف- ج  , إمكانية الكصكؿ إلى مرافؽ كمؤسسات التدريب كا 

إمكانية الحصكؿ عمى مسكف، بما في ذلؾ مشاريع اإلسكاف االجتماعي، كالحماية مف - د
 االستغالؿ فيما يتعمؽ باإليجار، 

إمكانية الحصكؿ عمى الخدمات االجتماعية كالصحية، شريطة الكفاء بمتطمبات االشتراؾ - ق
 في برامج ىذه الخدمات، 

إمكانية الكصكؿ إلى التعاكنيات كالمؤسسات المدارة ذاتيا دكف أف يعني ذلؾ تغييرا في - ك
 كضعيـ كمياجريف كمع مراعاة قكاعد كأنظمة الييئات المعنية، 

 . إمكانية الكصكؿ إلى الحياة الثقافية كاالشتراؾ فييا- ز

تييئ الدكؿ األطراؼ األحكاؿ التي تكفؿ المساكاة الفعمية في المعاممة لتمكيف العماؿ - 2
 مف ىذه المادة كمما كفت شركط إقامتيـ، 1المياجريف مف التمتع بالحقكؽ المذككرة في الفقرة 

 . كما تأذف بيا دكلة العمؿ، بالمتطمبات المناسبة

ال تمنع دكؿ العمؿ رب عمؿ العماؿ المياجريف مف إنشاء مرافؽ سكنية أك اجتماعية أك - 3
 مف ىذه االتفاقية، يجكز لدكلة العمؿ أف تجعؿ إنشاء ىذه 70كمع مراعاة المادة . ثقافية ليـ

 . المرافؽ خاضعا لمشركط المطبقة عمكما بيذا الخصكص في تمؾ الدكلة

  44المادة 

تقـك الدكؿ األطراؼ، اعترافا منيا بأف األسرة ىي الكحدة الجماعية الطبيعية كاألساسية - 1
في المجتمع كبأف مف حقيا أف تتكفر ليا الحماية مف قبؿ المجتمع كالدكلة، باتخاذ التدابير 

 . المناسبة لضماف حماية كحدة أسر العماؿ المياجريف

تقـك الدكؿ األطراؼ باتخاذ ما تراه مناسبا كيدخؿ في نطاؽ اختصاصيا مف تدابير رامية - 2
إلى تيسير لـ شمؿ العماؿ المياجريف بأزكاجيـ أك باألشخاص الذيف تربطيـ بيـ عالقة تنشأ 

عنيا، كفقا لمقانكف المنطبؽ، آثار مكافئة لمزكاج، ككذلؾ بأكالدىـ المعاليف القّصر غير 
 . المتزكجيف

تنظر دكؿ العماؿ، العتبارات إنسانية، بعيف العطؼ في منح معاممة متساكية، عمى - 3
 مف ىذه المادة، لألفراد اآلخريف مف أسر العماؿ 2النحك المنصكص عميو في الفقرة 



 . المياجريف

  45المادة 

يتمتع أفراد أسر العماؿ المياجريف، في دكلة العمؿ، بالمساكاة في المعاممة مع رعايا تمؾ - 1
 : الدكلة، كذلؾ فيما يتعمؽ بما يمي

إمكانية الكصكؿ إلى المؤسسات كالخدمات التعميمية، مع مراعاة متطمبات القبكؿ كغيرىا - أ
 . مف أنظمة المؤسسات كالخدمات المعنية

إمكانية الكصكؿ إلى مؤسسات كخدمات التكجيو كالتدريب المينييف، شريطة الكفاء - ب
 . بمتطمبات االشتراؾ فييا

إمكانية الحصكؿ عمى الخدمات االجتماعية كالصحية، شريطة الكفاء بمتطمبات االشتراؾ - ج
 . في برامج ىذه الخدمات

 . إمكانية الكصكؿ إلى الحياة الثقافية كالمشاركة فييا- د

تنتيج دكؿ العمؿ، بالتعاكف مع دكؿ المنشأ عند االقتضاء، سياسة تستيدؼ تيسير - 2
إدماج أكالد العماؿ المياجريف النظاـ المدرسي المحمي، كبصفة خاصة فيما يتعمؽ بتعميميـ 

 . المغة المحمية

تسعى دكؿ العمؿ إلى تيسير تعميـ المغة كالثقافة األصميتيف ألكالد العماؿ المياجريف، - 3
 . كفي ىذا الصدد، تتعاكف معيا دكؿ المنشأ حيثما كاف ذلؾ مناسبا

لدكؿ العمؿ أف تكفر برامج تعميمية خاصة بالمغة األصمية ألكالد العماؿ المياجريف، - 4
 . بالتعاكف مع دكؿ المِنشأ عند االقتضاء

  46المادة 

يتمتع العماؿ المياجركف كأفراد أسرىـ، رىنا بالتشريع المنطبؽ لمدكؿ المعنية، فضال عف 
االتفاقات الدكلية ذات الصمة كالتزامات الدكؿ المعنية الناشئة عف اشتراكيا في االتحادات 
الجمركية، باإلعفاء مف رسـك االستيراد كالتصدير كضرائبيا فيما يتعمؽ بأمتعتو الشخصية 
كالمنزلية فضال عف المعدات الالزمة لمزاكلة النشاط الذم ُيتقاضى عنو أجر كسمح ليـ 

 : بدخكؿ دكلة العمؿ لمزاكلتو، كذلؾ



 لدل مغادرة دكلة المنشأ أك دكلة اإلقامة المعتادة، - أ

 لدل السماح ليـ في بادئ األمر بدخكؿ دكلة العمؿ، - ب

 لدل مغادرة دكلة العمؿ نيائيا، -ج 

 . لدل العكدة نيائيا إلى دكلة المنشأ أك دكلة اإلقامة المعتادة- د

  47المادة 

لمعماؿ المياجريف الحؽ في تحكيؿ دخكليـ كمدخراتيـ، كخصكصا األمكاؿ الالزمة - 1
كتتـ ىذه التحكيالت . إلعالة أسرىـ، مف دكلة العمؿ إلى دكلة منشئيـ أك إلى أية دكلة أخرل

كفقا لإلجراءات التي يحددىا التشريع المنطبؽ لمدكلة المعنية ككفقا لالتفاقات الدكلية 
 . المنطبقة

 . تتخذ الدكؿ المعنية التدابير المناسبة لتيسير ىذه التحكيالت- 2

  48المادة 

دكف المساس باالتفاقات المنطبقة المتعمقة باالزدكاج الضريبي، فإف العماؿ المياجريف - 1
 : كأفراد أسرىـ، فيما يتعمؽ بالدخكؿ التي يحصمكف عمييا في دكلة العمؿ

ال يجكز إلزاميـ بدفع ضرائب أك مككس أك رسـك أيا كاف كصفيا تككف أكبر مقدارا أك - أ
 أشد إرىاقا مما يفرض عمى الرعايا في ظركؼ مماثمة، 

يككف ليـ الحؽ في االقتطاعات أك اإلعفاءات مف الضرائب أيا كاف كصفيا أك في أية - ب
بداالت ضريبية تطبؽ عمى الرعايا في ظركؼ مماثمة، كمف بينيا البداالت الضريبية المتعمقة 

 . بالمعاليف مف أفراد أسرىـ

تسعى الدكؿ األطراؼ إلى اعتماد تدابير مالئمة لتفادم االزدكاج الضريبي عمى دخكؿ - 2
 . كمدخرات العماؿ المياجريف كأفراد أسرىـ

  49المادة 

حيثما يتطمب التشريع الكطني إذنيف منفصميف لإلقامة كمزاكلة العمؿ، تصدر دكؿ العمؿ - 1
 . لمعماؿ المياجريف إذنا باإلقامة ال تقؿ مدتو عف مدة اإلذف بمزاكلة نشاط مقابؿ أجر



العماؿ المياجركف الذيف يسمح ليـ في دكلة العمؿ بحرية اختيار النشاط الذم يزاكلكنو - 2
مقابؿ أجر ال يعتبركف في كضع غير نظامي كال يفقدكف اإلذف ليـ باإلقامة، لمجرد إنياء 

 . النشاط الذم يزاكلكنو مقابؿ أجر قبؿ انتياء تصاريح عمميـ أك األذكف المماثمة

 مف ىذه المادة كقتا كافيا إليجاد 2إلعطاء العماؿ المياجريف المشار إلييـ في الفقرة - 3
أنشطة بديمة يزاكلكنيا مقابؿ أجر، ال يسحب إذف اإلقامة لفترة ال تقؿ عف الفترة التي قد 

 . يستحقكف خالليا استحقاقات بطالة

  50المادة 

في حالة كفاة العامؿ المياجر أك انفصاـ رابطة الزكجية، تنظر دكلة العمؿ بعيف العطؼ - 1
في منح أفراد أسرة ذلؾ العامؿ المياجر المقيميف فييا عمى أساس لـّ شمؿ األسرة، إذنا 

 . بالبقاء، كتراعي دكلة العمؿ طكؿ الفترة التي أقامكا خالليا في تمؾ الدكلة

تتاح ألفراد األسرة الذيف ال يمنحكف ىذا اإلذف فترة معقكلة مف الكقت، قبؿ المغادرة، - 2
 . لتمكينيـ مف تسكية شؤكنيـ في دكلة العمؿ

 مف ىذه المادة بحيث تضر بأم حؽ في اإلقامة 2 ك1ال يجكز تفسير أحكاـ الفقرتيف - 3
كالعمؿ تمنحو ألفراد األسرة ىؤالء، لكال ىذه األحكاـ، تشريعات دكلة العمؿ أك المعاىدات 

 . الثنائية أك المتعددة األطراؼ المنطبقة عمى تمؾ الدكلة

  51المادة 

العماؿ المياجركف الذيف ال يسمح ليـ في دكلة العمؿ بحرية اختيار النشاط الذم يزاكلكنو 
مقابؿ أجر ال يعتبركف في كضع غير نظامي، كال يفقدكف اإلذف ليـ باإلقامة لمجرد إنياء 

النشاط الذم يزاكلكنو مقابؿ أجر قبؿ انتياء تصاريح عمميـ، إاّل إذا كاف إذف اإلقامة يتكقؼ 
كيككف . صراحة عمى النشاط المحدد المزاكؿ مقابؿ أجر كالذم ُسمح ليـ بالدخكؿ مف أجمو

ليؤالء العماؿ المياجريف الحؽ في التماس عمؿ بديؿ كالمشاركة في مشاريع العمؿ العامة 
عادة التدريب أثناء الفترة المتبقية مف إذف عمميـ، رىنا بالشركط كالتقييدات المنصكص  كا 

 . عمييا في إذف العمؿ

  52المادة 

يككف لمعماؿ المياجريف في دكلة العمؿ الحؽ في أف يختاركا بحرية األنشطة التي - 1



 : يزاكلكنيا مقابؿ أجر رىنا بالقيكد أك الشركط التالية

 : يجكز لدكلة العمؿ، فيما يتعمؽ بأم عامؿ مياجر- 2

أف تقصر إمكانية الكصكؿ إلى فئات محدكدة مف األعماؿ أك الكظائؼ أك الخدمات أك - أ
األنشطة في الحاالت التي يككف فييا ذلؾ ضركريا لمصالح ىذه الدكلة كمنصكصا عميو في 

 . التشريع الكطني

أف تقيد حرية اختيار النشاط المزاكؿ مقابؿ أجر كفقا لتشريعاتيا المتعمقة باالعتراؼ - ب
كمع ذلؾ، تعمؿ الدكؿ األطراؼ . بالمؤىالت المينية التي يتـ الحصكؿ عمييا خارج إقميميا

 . المعنية عمى اتخاذ الترتيبات الالزمة لالعتراؼ بيذه المؤىالت

يجكز أيضا لدكلة العمؿ، بالنسبة لمعماؿ المياجريف الحائزيف لتصاريح عمؿ محدكدة - 2
 : الزمف

أف تجعؿ حؽ االختيار الحر لألنشطة التي يزاكلكنيا مقابؿ أجر مشركطا بأف يككف - أ
العامؿ المياجر قد أقاـ في إقميميا إقامة مشركعة لغرض مزاكلة نشاط مقابؿ أجر لفترة مف 

 . الكقت محددة ؼ تشريعيا الكطني ال ينبغي أف تتجاكز سنتيف

أف تقيد إمكانية كصكؿ العامؿ المياجر إلى األنشطة التي تزاكؿ مقابؿ أجر، عمال - ب
بسياسة منح األكلكية لرعاياىا أك لألشخاص الذيف يماثمكنيـ ليذه األغراض بمكجب تشريع أك 

كال ينطبؽ ىذا القيد عمى العامؿ المياجر الذم أقاـ في . اتفاقات ثنائية أك متعددة األطراؼ
إقميميا إقامة مشركعة لغرض مزاكلة نشاط مقابؿ أجر لفترة مف الكقت محددة في تشريعيا 

 . الكطني ال ينبغي أف تتجاكز خمس سنكات

تحدد دكؿ العمؿ الشركط التي يؤذف بمكجبيا لمعامؿ المياجر، الذم سمح لو بالدخكؿ - 4
كتراعى المدة التي قضاىا العامؿ بالفعؿ بصكرة . لمعمؿ، أف يقـك بعمؿ لحسابو الخاص

 . مشركعة في دكلة العمؿ

  53المادة 

يسمح ألفراد أسرة العامؿ المياجر الذيف يككف لدييـ ىـ أنفسيـ إذف باإلقامة أك الدخكؿ - 1
غير محدكد زمنيا أك قابؿ لمتجديد تمقائيا بأف يختاركا بحرية نشاط يزاكلكنو مقابؿ أجر، بنفس 

 .  مف ىذه االتفاقية52الشركط التي تنطبؽ عمى ىذا العامؿ المياجر كفقا لممادة 



فيما يتعمؽ بأفراد أسرة العامؿ المياجر غير المسمكح ليـ بأف يختاركا بحرية نشاطا - 2
يزاكلكنو مقابؿ أجر، تنظر الدكؿ األطراؼ بعيف العطؼ في منحيـ األكلكية عمى العماؿ 
األخريف الذيف يمتمسكف الدخكؿ إلى بمد العمؿ في الحصكؿ عمى إذف لمزاكلة نشاط مقابؿ 

 . أجر، رىنا باالتفاقات الثنائية كالمتعددة األطراؼ المنطبقة

  54المادة 

يتمتع العماؿ المياجركف، دكف المساس بأحكاـ أذكف إقامتيـ أك تصاريح عمميـ كالحقكؽ - 1
 مف ىذه االتفاقية، بالمساكاة في المعاممة مع رعايا 37 ك35المنصكص عمييا في المادتيف 

 : دكلة العمؿ مف حيث

 الحماية مف الفصؿ، - أ

 استحقاقات البطالة - ب

 االستفادة مف مشاريع العمؿ العاممة التي يقصد منيا مكافحة البطالة، - ج

إمكانية الحصكؿ عمى عمؿ بديؿ في حالة فقداف العمؿ أك إنياء النشاط اآلخر الذم - د
 .  مف ىذه االتفاقية53يزاكلكنو مقابؿ آخر، رىنا بالمادة 

إذا ادعى عامؿ مياجر أف رب عممو قد انتيؾ شركط عقد عممو، يحؽ لو أف يرفع - 2
قضيتو إلى السمطات المختصة في دكلة العمؿ، كذلؾ بالشركط المنصكص عمييا في الفقرة 

 .  مف ىذه االتفاقية 18 مف المادة 1

   

  55المادة 

يحؽ لمعماؿ المياجريف، الذيف منحكا تصريحا لمزاكلة نشاط مقابؿ أجر، رىنا بالشركط 
المرفقة بذلؾ التصريح، التمتع بالمساكاة في المعاممة مع رعايا دكلة العمؿ في ممارسة ىذا 

 . النشاط مقابؿ أجر

  56المادة 

ال يجكز طرد العماؿ المياجريف كأفراد أسرىـ المشار إلييـ في ىذا الجزء مف االتفاقية - 1
مف دكلة العمؿ إاّل لألسباب المحددة في التشريع الكطني لتمؾ الدكلة كرىنا بالضمانات 



 . المقررة في الجزء الثالث

ال يمجأ إلى الطرد ككسيمة لحرماف أم عامؿ مياجر أك فرد مف أفراد أسرتو مف الحقكؽ - 2
 . الناشئة عف اإلذف باإلقامة كتصريح العمؿ

عند النظر في طرد عامؿ مياجر أك فرد مف أفراد أسرتو، ينبغي مراعاة االعتبارات - 3
 . اإلنسانية كطكؿ المدة التي أقاـ الشخص المعني خالليا في دكلة العمؿ

   

 الجزء الخامس

 األحكام المنطبقة عمى فئات خاصة من

 العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

  57المادة 

تتمتع الفئات الخاصة مف العماؿ المياجريف كأفراد أسرىـ المحددة في ىذا الجزء مف ىذه 
االتفاقية، الحائزيف لمكثائؽ الالزمة أك الذيف ىـ في كضع نظامي، بالحقكؽ المنصكص عمييا 
 .  في الجزء الثالث، كبالحقكؽ المنصكص عمييا في الجزء الرابع مع مراعاة المعدؿ منيا أدناه

  58المادة 

 مف ىذه االتفاقية، 2مف المادة  (أ) 3يحؽ لعماؿ الحدكد، كما ىـ معرّفكف في الفقرة - 1
التمتع بالحقكؽ المنصكص عمييا في الجزء الرابع التي يمكف تطبيقيا عمييـ بسبب كجكدىـ 

كعمميـ في أراضي دكلة العمؿ، عمى أف يؤخذ في االعتبار أنيـ ال يقيمكف عمى كجو 
 . االعتياد في تمؾ الدكلة

تنظر دكؿ العمؿ بعيف العطؼ في منح عماؿ الحدكد الحؽ في أف يختاركا بحرية - 2
كال يؤثر منح ىذا الحؽ عمى مركزىـ . النشاط الذم يزاكلكنو مقابؿ أجر بعد فترة زمنية محددة

 .كعماؿ حدكد

  59المادة 

فكف في الفقرة - 1  مف ىذه 2مف المادة  (ب) 2يحؽ لمعماؿ المكسمييف، كما ىـ معرن



االتفاقية، التمتع بالحقكؽ المنصكص عمييا في الجزء الرابع التي يمكف تطبيقيا عمييـ بسبب 
كجكدىـ كعمميـ في إقميـ دكلة العمؿ، كالتي تتفؽ كمركزىـ في تمؾ الدكلة كعماؿ مكسمييف، 

 . مع مراعاة أنيـ مكجكدكف في تمؾ الدكلة لشطر مف السنة فحسب

 مف ىذه المادة، في منح العماؿ المكسمييف الذيف 1تنظر دكلة العمؿ، مع مراعاة الفقرة - 2
عممكا في أراضييا فترة زمنية طكيمة إمكانية مزاكلة أنشطة أخرل مقابؿ أجر، مع إعطائيـ 
األكلكية عمى غيرىـ مف العماؿ الساعيف إلى دخكؿ تمؾ الدكلة، رىنا باالتفاقات المنطبقة 

 . الثنائية كالمتعددة األطراؼ

  60المادة 

 مف ىذه االتفاقية، 3مف المادة  (ق) 3يحؽ لمعماؿ المتجكليف، كما ىـ معرفكف في الفقرة 
التمتع بالحقكؽ المنصكص عمييا في الجزء الرابع التي يمكف منحيا ليـ بسبب كجكدىـ 

 .   كعمميـ في إقميـ دكلة العمؿ، كالتي تتفؽ كمركزىـ كعماؿ متجكليف في تمؾ الدكلة

  61المادة 

 مف ىذه 3مف المادة  (ك) 3يحؽ لمعماؿ المرتبطيف بمشركع، كما ىـ معنرفكف في الفقرة - 1
االتفاقية، كأفراد أسرىـ، التمتع بالحقكؽ المنصكص عمييا في الجزء الرابع، باستثناء أحكاـ 

 مف حيث اتصاليا 43مف المادة  (د) 1، كالفقرة 43مف المادة  (ج)ك (ب) 1الفقرتيف 
  55 إلى 53، كالمكاد 45مف المادة  )ب) 1بمشاريع اإلسكاف االجتماعي، كالفقرة 

إذا ادعى العامؿ المرتبط بمشركع أف رّب عممو قد أنتيؾ شركط عقد عممو، فإنو يحؽ لو - 2
أف يرفع قضيتو إلى السمطات المختصة في الدكلة التي ليا الكالية عمى رّب العمؿ ذاؾ، 

 .  مف ىذه االتفاقية18 مف المادة 1كذلؾ بالشركط المنصكص عمييا في الفقرة 

رىنا باالتفاقات  الثنائية أك المتعددة األطراؼ النافذة بالنسبة لمدكؿ األطراؼ المعنية، - 3
تسعى ىذه الدكؿ األطراؼ إلى تمكيف العماؿ المرتبطيف بمشاريع مف البقاء محمييف بشكؿ 
كاؼ عف طريؽ نظـ الضماف االجتماعي لدكلة منشئيـ أك دكلة إقامتيـ المعتادة، خالؿ 

كتتخذ الدكؿ األطراؼ المعنية التدابير المناسبة بيدؼ تجنب أم حرماف . عمميـ بالمشركع
 . مف الحقكؽ أك تكرار لمدفع في ىذا الشأف

 مف ىذه االتفاقية كباالتفاقات الثنائية أك المتعددة 47دكف المساس بأحكاـ المادة - 4
األطراؼ ذات الصمة، تسمح الدكؿ األطراؼ المعنية بدفع ما يكسبو العماؿ المرتبطكف 



 .   بمشاريع إلييـ في دكلة منشئيـ أك دكلة إقامتيـ المعتادة

  62المادة 

 مف ىذه 3مف المادة  (ز) 3كما ىـ معرفكف في الفقرة , يحؽ لعماؿ االستخداـ المحدد- 1
 (ب) 1االتفاقية، التمتع بالحقكؽ المنصكص عمييا في الجزء الرابع، باستثناء أحكاـ الفقرتيف 

 مف حيث اتصاليا بمشاريع اإلسكاف 43مف المادة  (د) 1، كالفقرة 43مف المادة  (ج)ك
 , 54مف المادة  )د) 1 كالفقرة 53االجتماعي، كالمادة 

يحؽ ألفراد أسر عماؿ االستخداـ المحدد التمتع بالحقكؽ المتعمقة بأفراد أسر العماؿ - 2
 . 53المياجريف المنصكص عمييا في الجزء الرابع مف ىذه االتفاقية، باستثناء أحكاـ المادة 

  63المادة 

فكف في الفقرة - 1  مف ىذه 3مف المادة  (ح) 3يحؽ لمعامميف لحسابيـ الخاص، كما ىـ معرن
االتفاقية، التمتع بالحقكؽ المنصكص عمييا في الجزء الرابع فيما عدا الحقكؽ التي ال تنطبؽ 

 . إاّل عمى العماؿ الحائزيف لعقد عمؿ

 مف ىذه االتفاقية ال يعني إنياء النشاط 79 ك 53مع عدـ اإلخالؿ بالمادتيف - 2
االقتصادم لمعامميف لحسابيـ الخاص في حد ذاتو سحب اإلذف الممنكح ليـ أك ألفراد أسرىـ 
بالبقاء أك مزاكلة نشاط مقابؿ أجر في دكلة العمؿ، إاّل إذا كاف إذف اإلقامة يتكقؼ صراحة 

 . عمى النشاط المحدد المزاكؿ مقابؿ أجر كالذم سمح ليـ بالدخكؿ مف أجمو

   

 الجزء السادس

 تعزيز الظروف السميمة والعادلة واإلنسانية والمشروعية

 فيما يتعمق بالهجرة الدولية لمعمال وأفراد أسرهم

  64المادة 

 مف 79تتشاكر الدكؿ األطراؼ المعنية كتتعاكف، حسب االقتضاء، دكف المساس بالمادة - 1
ىذه االتفاقية، بيدؼ تعزيز الظركؼ السميمة كالعادلة كاإلنسانية فيما يتعمؽ باليجرة الدكلية 



 . لمعماؿ كأفراد أسرىـ

ينبغي في ىذا الصدد إيالء االعتبار الكاجب ليس فقط لالحتياجات كالمكارد مف اليد - 2
العاممة بؿ أيضا لالحتياجات االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية كغيرىا لمعماؿ المياجريف 

 . كأفراد أسرىـ المعنييف، فضال عف آثار ىذه اليجرة عمى المجتمعات المعنية

  65المادة 

تحتفظ الدكؿ األطراؼ بالخدمات المناسبة لمعالجة المسائؿ المتعمقة باليجرة الدكلية - 1
 : كتشمؿ اختصاصاتيا، في جممة أمكر، ما يمي. لمعماؿ كأفراد أسرىـ

 كضع كتنفيذ السياسات المتعمقة بيذه اليجرة، - أ

تبادؿ المعمكمات كالتشاكر كالتعاكف مع السمطات المختصة في الدكؿ األطراؼ األخرل - ب
 . المعنية بيذه اليجرة

تكفير المعمكمات المناسبة، كخصكصا ألرباب العمؿ كالعماؿ كمنظماتيـ، بشأف - ج
السياسات كالقكانيف كاألنظمة المتصمة باليجرة كاالستخداـ، كبشأف االتفاقات المبرمة مع دكؿ 

 أخرل بشأف اليجرة، كبشأف المسائؿ األخرل ذات الصمة، 

تكفير المعمكمات كتقديـ المساعدة المناسبة لمعماؿ المياجريف كأفراد أسرىـ بشأف - د
التصاريح كاإلجراءات الرسمية كالترتيبات الالزمة المتعمقة بيؤالء مف حيث المغادرة، كالسفر، 
كالكصكؿ، كاإلقامة، كاألنشطة المزاكلة مقابؿ أجر، كالخركج كالعكدة، فضال عف المعمكمات 

المتعمقة بظركؼ العمؿ كالمعيشة في دكلة العمؿ كبقكانيف كأنظمة الجمارؾ، كالعممة، 
 . كالضرائب، كالقكانيف كاألنظمة األخرل ذات الصمة

تيسر الدكؿ األطراؼ، حسب االقتضاء، تكفير ما يكفي مف الخدمات القنصمية كالخدمات - 2
األخرل الالزمة لتمبية االحتياجات االجتماعية كالثقافية كاالحتياجات األخرل لمعماؿ 

   .المياجريف كأفراد أسرىـ

  66المادة 

 مف ىذه المادة، يقتصر الحؽ في االضطالع بعمميات بيدؼ 3رىنا بأحكاـ الفقرة - 1
 : استخداـ العماؿ لمعمؿ في دكلة أخرل عمى الجيات التالية



 . الدكائر أك الييئات العامة التابعة لمدكلة التي تجرم فييا ىذه العمميات- أ

الدكائر أك الييئات العامة التابعة لدكلة العمؿ، عمى أساس اتفاؽ بيف الدكليتيف - ب
 . المعنيتيف

 . ىيئة منشأة نتيجة التفاؽ ثنائي أك متعدد األطراؼ- ج

شرافيا - 2 رىنا بأم إذف يصدر عف السمطات العامة لمدكؿ األطراؼ المعنية كمكافقتيا كا 
حسبما قد يجرل تحديده بمكجب التشريع الكطني كالممارسة الكطنية لتمؾ الدكؿ، يجكز أيضا 
لمككاالت كأرباب العمؿ المحتمميف أك األشخاص الذيف يتصرفكف بالنيابة عنيـ االضطالع 

 . بالعمميات المذككرة

  67المادة 

تتعاكف الدكؿ األطراؼ المعنية، حسب االقتضاء، في اعتماد تدابير تتعمؽ بالعكدة - 1
المنظمة لمعماؿ المياجريف كأفراد أسرىـ إلى دكلة المنشأ عندما يقرركف العكدة أك ينتيي إذف 

 . إقامتيـ أك عمميـ، أك عندما يككنكف في دكلة العمؿ في كضع غير نظامي

فيما يتعمؽ بالعماؿ المياجريف كأفراد أسرىـ الذيف ىـ في كضع نظامي، تتعاكف الدكؿ - 2
األطراؼ المعنية، حسب االقتضاء، بشركط تتفؽ عمييا تمؾ الدكؿ، بغية العمؿ عمى إيجاد 
أحكاؿ اقتصادية مناسبة الستقرارىـ مف جديد كعمى تسييؿ إعادة إدماجيـ إدماجا اجتماعيا 

 .  كثقافيا دائما في دكلة المنشأ

  68المادة 

تتعاكف الدكؿ األطراؼ، بما في ذلؾ دكؿ العبكر، بيدؼ منع ككقؼ عمميات التنقؿ - 1
. كاالستخداـ غير القانكنية أك السرية لمعماؿ المياجريف الذيف ىـ في كضع غير نظامي
كتشمؿ التدابير الكاجب اتخاذىا لتحقيؽ ىذه الغاية، في إطار كالية كؿ دكلة مف الدكؿ 

 : المعنية، ما يمي

 . تدابير مالئمة لمنع نشر المعمكمات المضممة المتصمة باليجرة خركجا كدخكال- أ

تدابير لمكشؼ عف التنقالت غير القانكنية أك السرية لمعماؿ المياجريف كأفراد أسرىـ - ب
كلمقضاء عمييا، كفرض جزاءات فعالة عمى األشخاص أك الجماعات أك الكيانات الذيف 

 . ينظمكف أك يديركف مثؿ ىذه التنقالت أك يساعدكف في تنظيميا أك إدارتيا



تدابير لغرض جزاءات فعالة عمى األشخاص أك الجماعات أك الكيانات الذيف يستخدمكف - ج
العنؼ أك التيديد أك التخكيؼ ضد العماؿ المياجريف أك أفراد أسرىـ الذيف ىـ في كضع غير 

 . نظامي

تتخذ دكؿ العمؿ جميع التدابير المالئمة كالفعالة التي تكفؿ في أراضييا كقؼ استخداـ - 2
العماؿ المياجريف الذيف ىـ في كضع غير نظامي، بما في ذلؾ القياـ، عند االقتضاء، 

كال تمس ىذه التدابير ما لمعماؿ . بغرض الجزاءات عمى الذيف يستخدمكف مثؿ ىؤالء العماؿ
 . المياجريف عمى رب عمميـ مف حقكؽ ناشئة عف استخداميـ

  69المادة 

تتخذ الدكؿ االطراؼ، حيف يكجد في أراضييا عماؿ مياجركف كأفراد أسرىـ في كضع - 1
 . غير نظامي، تدابير مالئمة لضماف عدـ استمرار ىذه الحالة

كمما نظرت الدكؿ األطراؼ المعنية في إمكانية تسكية كضع ىؤالء األشخاص كفقا - 2
لمتشريع الكطني المنطبؽ كلالتفاقات الثنائية أك المتعددة األطراؼ، تؤخذ في االعتبار المالئـ 

ظركؼ دخكليـ، كمدة إقامتيـ في دكلة العمؿ، كاالعتبارات األخرل ذات الصمة، كال سيما 
 . االعتبارات المتصمة بحالتيـ األسرية

  70المادة 

تتخذ الدكؿ األطراؼ تدابير ال تقؿ مكاتاة عف التدابير التي تنطبؽ عمى رعاياىا لضماف أف 
تككف ظركؼ عمؿ كمعيشة العماؿ المياجريف كأفراد أسرىـ الذيف ىـ في كضع نظامي متفقة 

 . مع معايير المالئمة الصحية كالسالمة كالصحة كمبادئ الكرامة اإلنسانية

   
  71المادة 

تقـك الدكؿ األطراؼ، حيثما اقتضت الضركرة، بتسييؿ إعادة جثث العماؿ المياجريف أك - 1
 . أفراد أسرىـ الذيف يتكفكف إلى دكلة المنشأ

فيما يتعمؽ بمسائؿ التعكيض المتصمة بكفاة عامؿ مياجر أك أحد أفراد أسرتو، تقدـ - 2
الدكؿ األطراؼ، حسب االقتضاء، المساعدة إلى األشخاص المعنييف بغية تسكية ىذه 

كتتـ تسكية ىذه المسائؿ عمى أساس القانكف الكطني المنطبؽ كفقا . المسائؿ عمى الفكر



 . ألحكاـ ىذه االتفاقية كأية اتفاقات ثنائية أك متعددة األطراؼ ذات صمة بالمكضكع

   

 الجزء السابع

 تطبيق االتفاقية

  72المادة 

لغرض استمرار تطبيؽ ىذه االتفاقية، تنشأ لجنة معنية بحماية حقكؽ العماؿ  (أ)- 1
 . ("المجنة"كيشار إلييا فيما يمي باسـ )المياجريف كأفراد أسرىـ 

عند بدء سرياف ىذه االتفاقية، تتألؼ المجنة مف عشرة خبراء، كبعد نفاذ االتفاقية بالنسبة  (ب)
لمدكلة الطرؼ الحادية كاألربعيف، مف أربعة عشر مف الخبراء ذكم المكانة األخالقية الرفيقة 

 . كالحيدة كالكفاءة المشيكد بيا في الميداف الذم تشممو االتفاقية

تنتخب الدكؿ األطراؼ أعضاء المجنة باالقتراع السرم مف قائمة بأسماء أشخاص  (أ)- 2
ترشحيـ الدكؿ األطراؼ، مع إيالء االعتبار الكاجب لمتكزيع الجغرافي العادؿ، بما في ذلؾ 

كيجكز لكؿ دكلة مف . كؿ مف دكؿ المنشأ كدكؿ العمؿ، كلتمثيؿ النظـ القانكنية الرئيسية
 . الدكؿ األطراؼ أف ترشح شخصا كاحدا مف بيف رعاياىا

 . ينتخب األعضاء كيعممكف بصفتيـ الشخصية (ب)

يجرم أكؿ انتخاب في مكعد ال يتجاكز ستة أشير مف تاريخ نفاذ ىذه االتفاقية كتجرم - 3
كيقـك األميف العاـ لألمـ المتحدة، قبؿ أربعة أشير عمى األقؿ . االنتخابات التالية كؿ سنتيف

مف مكعد إجراء كؿ انتخاب، بتكجيو رسالة إلى جميع الدكؿ األطراؼ يدعكىا فييا إلى تقديـ 
كيقـك األميف العاـ بإعداد قائمة أبجدية بأسماء جميع . أسماء مرشحييا في غضكف شيريف

مع بياف الدكؿ األطراؼ التي رشحتيـ، كيقدـ ىذه , األشخاص المرشحيف عمى ىذا النحك
القائمة إلى الدكؿ األطراؼ قبؿ مكعد إجراء ذلؾ االنتخاب بشير عمى األقؿ مع سير 

 . األشخاص المرشحيف

يجرم انتخاب أعضاء المجنة في اجتماع تقعده الدكؿ األطراؼ بدعكة مف األميف العاـ - 4
كفي ذلؾ االجتماع، الذم يكتمؿ نصابو بحضكر ثمثي الدكؿ . في مقر األمـ المتحدة

األطراؼ، يككف أعضاء المجنة المنتخبكف ىـ المرشحكف الذيف يحصمكف عمى أكبر عدد مف 



 . األصكات كعمى األغمبية المطمقة مف أصكات الدكؿ األطراؼ الحاضرة كالمصكتة

غير أف مدة عضكية خمسة مف . يتكلى أعضاء المجنة مناصبيـ لمدة أربع سنكات (أ)- 5
األعضاء المنتخبيف في االنتخاب األكؿ تنتيي بانقضاء سنتيف، كبعد االنتخاب األكؿ مباشرة 

 . يختار رئيس اجتماع الدكؿ األطراؼ أسماء ىؤالء األعضاء الخمسة بالقرعة

 4 ك3 ك2يجرل انتخاب األعضاء اإلضافييف األربعة في المجنة كفقا ألحكاـ الفقرات  (ب)
كتنتيي مدة . مف ىذه المادة بعد نفاذ االتفاقية بالنسبة لمدكلة الطرؼ الحادية كاألربعيف

عضكية عضكيف مف األعضاء اإلضافييف المنتخبيف في ىذه المناسبة بانقضاء سنتيف، 
 . كيختار رئيس اجتماع الدكؿ األطراؼ اسمي ىذيف العضكيف بالقرعة

 . يحؽ إعادة انتخاب أعضاء المجنة إذا أعيد ترشيحيـ (ج)

إذ تكفي عضك مف أعضاء المجنة أك استقاؿ أك أعمف أنو، ألم سبب آخر، أصبح ال - 6
يستطيع أداء كاجبات المجنة، تقـك الدكلة الطرؼ التي رشحت الخبير بتعييف خبير آخر مف 

 . كيككف التعييف الجديد خاضعا لمكافقة المجنة. رعاياىا لمفترة المتبقية مف مدة عضكيتو

يكفر أميف عاـ األمـ المتحدة ما يمـز مف مكظفيف كتسييالت لمجنة كي تؤدم مياميا - 7
 . بفعالية

يحصؿ أعضاء المجنة عمى مكافآت مف مكارد األمـ المتحدة كفقا لمشركط كاألحكاـ التي - 8
 . قد تقررىا الجمعية العامة

يحؽ ألعضاء المجنة التمتع بالتسييالت كالمزايا كالحصانات المقررة لمخبراء  المكفديف - 9
في بعثات لألمـ المتحدة، عمى النحك المنصكص عميو في األجزاء ذات الصمة مف اتفاقية 

 . امتيازات األمـ المتحدة كحصاناتيا

  73المادة 

تتعيد الدكؿ األطراؼ بأف تقدـ إلى األميف العاـ لألمـ المتحدة تقريرا لتنظر فيو المجنة - 1
عف التدابير التشريعية كالقضائية كاإلدارية كغيرىا مف التدابير المتخذة لتنفيذ أحكاـ ىذه 

 : االتفاقية كذلؾ

 في غضكف سنة بعد بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة لمدكلة الطرؼ المعنية، - أ



 . ثـ مرة كؿ خمس سنكات ككمما طمبت المجنة ذلؾ- ب

تبيف أيضا التقارير المقدمة بمكجب ىذه المادة العكامؿ كالصعكبات، إف كجدت، التي - 2
تؤثر عمى تنفيذ االتفاقية، كتتضمف معمكمات عف خصائص تدفع مكجات اليجرة التي 

 . تتعرض ليا الدكلة الطرؼ المعنية

 . تقرر المجنة أية مبادئ تكجييية أخرل تنطبؽ عمى فحكل التقارير- 3

 . تكفر الدكؿ األطراؼ تقاريرىا لمجميكر في بمدانيا عمى نطاؽ كاسع- 4

  74المادة 

تدرس المجنة التقارير المقدمة مف كؿ دكلة طرؼ، كتحيؿ ما تراه مناسبا مف التعميقات - 1
كيجكز ليذه الدكلة الطرؼ أف تقدـ إلى المجنة مالحظات عف أية . إلى الدكلة الطرؼ المعنية

كيجكز لمجنة، عند نظرىا في ىذه التقارير، أف تطمب . تعميقات تبدييا المجنة كفقا ليذه المادة
 . مف الدكؿ األطراؼ معمكمات تكميمية

يحيؿ أميف عاـ األمـ المتحدة إلى المدير العاـ لمكتب العمؿ الدكلي، في مكعد مناسب - 2
قبؿ افتتاح كؿ دكرة عادية لمجنة، نسخا مف التقارير المقدمة مف الدكؿ األطراؼ المعنية 
كالمعمكمات ذات الصمة بالنظر في ىذه التقارير، حتى يتمكف المكتب مف مساعدة المجنة 

بالخبرة التي قد يقدميا المكتب فيما يتعمؽ باألمكر التي تتناكليا ىذه االتفاقية كتقع في مجاؿ 
كتنظر المجنة في أثناء مداكالتيا في أية تعميقات أك مكاد قد . اختصاص منظمة العمؿ الدكلية

 . يقدميا المكتب

كما يجكز لألميف العاـ لألمـ المتحدة، بعد التشاكر مع المجنة، أف يحيؿ إلى الككاالت - 3
المتخصصة األخرل فضال عف المنظمات الحككمية الدكلية نسخا مف أجزاء ىذه التقارير 

 . التي قد تدخؿ في نطاؽ اختصاصيا

يجكز لمجنة أف تدعك الككاالت المتخصصة كغيرىا مف أجيزة األمـ المتحدة، فضال عف - 4
المنظمات الحككمية الدكلية كغيرىا مف الييئات المعنية، إلى تقديـ معمكمات خطية عف 

 . األمكر التي تتناكليا ىذه االتفاقية كتقع في نطاؽ أنشطتيا، لتنظر فييا المجنة

تدعك المجنة مكتب العمؿ الدكلي إلى تعييف ممثميف لالشتراؾ، بصفة استشارية، في - 5
 . اجتماعات المجنة



لمجنة أف تدعك ممثمي الككاالت المتخصصة األخرل كغيرىا مف أجيزة األمـ المتحدة، -6
فضال عف المنظمات الحككمية الدكلية، إلى حضكر جمساتيا كاإلدالء بآرائيـ كمما نظرت في 

 . أمكر تقع في ميداف اختصاص تمؾ الجيات

تقدـ المجنة تقريرا سنكيا إلى الجمعية العامة لألمـ المتحدة عف تنفيذ ىذه االتفاقية - 7
يتضمف آراءىا كتكصياتيا كيستند، عمى كجو الخصكص، إلى دراسة التقارير المقدمة مف 

 . الدكؿ األطراؼ كما تقدمو مف مالحظات

يحيؿ أميف عاـ األمـ المتحدة التقارير السنكية لمجنة إلى الدكؿ األطراؼ في ىذه - 8
االتفاقية، كالمجمس االقتصادم كاالجتماعي، كلجنة حقكؽ اإلنساف التابعة لألمـ المتحدة، 

لى المنظمات األخرل ذات الصمة  .  كالمدير العاـ لمكتب العمؿ الدكلي، كا 

  75المادة 

 تعتمد المجنة نظاميا الداخمي، - 1

 تنتخب المجنة أعضاء مكتبيا لمدة سنتيف، - 2

 تجتمع المجنة مرة كؿ سنة في المعتاد، - 3

 . تعقد المجنة اجتماعاتيا عادة في مقر األمـ المتحدة- 4

  76المادة 

ألم دكلة طرؼ في ىذه االتفاقية أف تعمف في أم كقت بمكجب ىذه المادة أنيا تعترؼ - 1
باختصاص المجنة في تمقي كدراسة رسائؿ تدعي فييا دكلة طرؼ أف دكلة طرفا أخرل ال 

كال يجكز تمقي الرسائؿ المكجية بمكجب ىذه المادة . تفي بالتزاماتيا بمكجب ىذه االتفاقية
كالنظر فييا إاّل إذا قدمتيا دكلة طرؼ تككف قد أصدرت إعالناف تعترؼ فيو باختصاص 

كال تتمقى المجنة أية رسالة إذا كانت تتعمؽ بدكلة طرؼ لـ . المجنة فيما يتعمؽ بالدكلة نفسيا
 : كتعالج الرسائؿ الكاردة بمكجب ىذه المادة كفقا لإلجراء التالي. تصدر ىذا االعالف

إذا رأت دكلة طرؼ في االتفاقية أف دكلة طرفا أخرل ال تفي بالتزاماتيا بمكجب ىذه - أ
كلمدكلة الطرؼ . االتفاقية، جاز ليا أف تكجو نظر تمؾ الدكلة الطرؼ إلى ذلؾ برسالة مكتكبة

كتقدـ الدكلة التي تتمقى الرسالة إلى الدكلة التي أرسمتيا، في . أيضا أف تعمـ المجنة بالمكضكع
غضكف ثالثة أشير مف تمقييا، إيضاحا أك أم بياف آخر كتابة تكضح فيو المسألة، عمى أف 



إشارة إلى اإلجراءات كسبؿ , يتضمف، إلى الحد الممكف كبقدر ما يككف ذا صمة بالمكضكع
 . االنتصاؼ القانكنية المحمية التي اتخذت أك ينتظر اتخاذىا أك المتاحة بالنسبة لممسألة

إذا لـ تسك المسألة بما يرضي الدكلتيف الطرفيف المعنيتيف في غضكف ستة أشير مف - ب
تمقي الدكلة المتمقية لمرسالة األكلى، كاف ألم مف الدكلتيف الحؽ في إحالة المسألة إلى المجنة 

لى الدكلة األخرل،   بكاسطة إخطار مكجو إلى المجنة كا 

ال تتناكؿ المجنة مسألة أحيمت إلييا إاّل بعد أف تتأكد مف أف كؿ سبؿ االنتصاؼ القانكنية - ج
المحمية المتاحة قد استخدمت كاستنفدت في المسألة طبقا لمبادئ القانكف الدكلي المعترؼ بيا 

غير أف المجنة لف تتبع ىذه القاعدة إذ رأت أف تطبيؽ إجراءات االنتصاؼ القانكنية . عمكما
 . مطكؿ بصكرة غير معقكلة

مف ىذه الفقرة، تتيح المجنة مساعييا الحميدة لمدكلتيف  (ج)رىنا بأحكاـ الفقرة الفرعية - د
الطرفيف المعنيتيف بغية التكصؿ إلى حؿ كّدم لممسألة عمى أساس احتراـ االلتزامات الكاردة 

 , في ىذه االتفاقية

 . تعقد المجنة جمسات مغمقة عند النظر في الرسائؿ بمكجب ىذه المادة- ىػ

مف ىذه الفقرة، أف تطمب إلى  (ب)لمجنة، في أية مسألة محالة إلييا كفقا لمفقرة الفرعية - ك
، تزكيدىا بأية معمكمات (ب)الدكلتيف الطرفيف المعنيتيف، المشار إلييما في الفقرة الفرعية 

 . ذات صمة

مف ىذه الفقرة،  (ب)يككف لمدكلتيف الطرفيف المعنيتيف المشار إلييما في الفقرة الفرعية - ز
أك /الحؽ في أف تككنا ممثمتيف عندما تنظر المجنة في المسألة كأف تقدما بيانات شفكيا ك

 كتابة، 

 

تقدـ المجنة، في غضكف اثني عشر شيرا مف تاريخ تمقي اإلخطار بمكجب الفقرة الفرعية - ح
 : مف ىذه الفقرة تقريرا عمى النحك التالي  (ب)

مف ىذه الفقرة، تقصر المجنة  (د)في حالة التكصؿ إلى حؿ كفقا ألحكاـ الفقرة الفرعية " 1"
 , تقريرىا عمى بياف مكجز بالكقائع كالحؿ الذم تـ التكصؿ إليو

، تقدـ المجنة في تقريرىا (د)في حالة عدـ التكصؿ إلى حؿ كفقا ألحكاـ الفقرة الفرعية " 2"



كُترفؽ بالتقرير . الكقائع ذات الصمة بشأف القضية القائمة بيف الدكلتيف الطرفيف المعنيتيف
البيانات الكتابية كمحضر البيانات الشفكية التي تقدمت بيا الدكلتاف الطرفاف المعنيتاف، 
كلمجنة أيضا أف ترسؿ إلى الدكلتيف الطرفيف المعنيتيف فقط أية آراء قد تراىا ذات صمة 

 . بالقضية القائمة بينيما

 . كفي كؿ مسألة، ُيرسؿ التقرير إلى الدكلتيف الطرفيف المعنيتيف

يبدأ نفاذ أحكاـ ىذه المادة عندما تصدر عشر مف الدكؿ األطراؼ في ىذه االتفاقية - 2
كتكدع الدكؿ األطراؼ ىذه اإلعالنات لدل األميف .  مف ىذه المادة1إعالنا بمكجب الفقرة 

كيجكز سحب . العاـ لألمـ المتحدة الذم يرسؿ نسخا منيا إلى الدكؿ األطراؼ األخرل
كال يخؿ ىذا السحب بالنظر في أية . اإلعالف في أم كقت بإشعار يرسؿ إلى األميف العاـ

مسألة تككف مكضكع رسالة أحيمت بالفعؿ بمكجب ىذه المادة، كال يتـ تمقي أية رسالة أخرل 
مف أية دكلة طرؼ بمكجب ىذه المادة بعد تمقي األميف العاـ لإلشعار بسحب اإلعالف، ما لـ 

 . تكف الدكلة الطرؼ المعنية قد أصدرت إعالنا جديدا

  77المادة 

يجكز ألية دكلة طرؼ في ىذه االتفاقية أف تعمف في أم كقت بمكجب ىذه المادة أنيا - 1
تعترؼ باختصاص المجنة في تمقي كدراسة الرسائؿ الكاردة مف أفراد أك نيابة عف أفراد 

يخضعكف لكاليتيا كيّدعكف أف حقكقيـ الفردية المقررة بمكجب أحكاـ ىذه االتفاقية قد تعرضت 
كال تتمقى المجنة أية رسالة إذا كانت تتصؿ بدكلة طرؼ . النتياؾ مف قبؿ تمؾ الدكلة الطرؼ

 . لـ تصدر ىذا االعالف

تعتبر المجنة أية رسالة تقدـ بمكجب ىذه المادة غير مقبكلة إذا كانت غفال مف التكقيع - 2
أك إذا رأت إنيا تشكؿ إساءة الستعماؿ حؽ تقديـ ىذه الرسالة أك أنيا تتفؽ مع أحكاـ ىذه 

 . االتفاقية

 : ال تنظر المجنة في أية رسائؿ يتقدـ بيا فرد بمكجب ىذه المادة ما لـ تتحقؽ مف- 3

أف المسألة نفسيا لـ تُبحث كال يجرم بحثيا بمكجب إجراء آخر مف إجراءات التحقيؽ أك - أ
 . التسكية الدكلية

كأف الفرد قد استنفد جميع سبؿ االنتصاؼ المحمية المتاحة، كال تسرم ىذه القاعدة في - ب
األحكاؿ التي يككف فييا تطبيؽ سبؿ االنتصاؼ، في نظر المجنة، مطكال بطريقة غير معقكلة، 



 . أك مف غير المحتمؿ أف ينصؼ ىذا الفرد بشكؿ فعاؿ

 مف ىذه المادة، تكجو المجنة نظر الدكلة الطرؼ في ىذه 3رىنا بمراعاة أحكاـ الفقرة - 4
 كُيدعى أنيا تنتيؾ أيا مف أحكاـ 1االتفاقية التي تككف قد أصدرت إعالنا بمكجب الفقرة 
كتقدـ الدكلة المتمقية إلى المجنة في . االتفاقية إلى أية رسائؿ مقدمة إلييا بمكجب ىذه المادة

غضكف ستة أشير تفسيرات أك بيانات كتابية تكضح األمر كما تككف تمؾ الدكلة قد اتخذتو 
 . مف إجراءات لعالجو، إف كجدت

تنظر المجنة في الرسائؿ التي تتمقاىا بمكجب ىذه المادة في ضكء جميع المعمكمات - 5
 . المتاحة ليا مف الفرد أك مف ينكب عنو كمف الدكلة الطرؼ المعنية

 . تعقد المجنة اجتماعات مغمقة عند دراسة الرسائؿ المقدمة إلييا بمكجب ىذه المادة- 6

لي الفرد- 7  . تحيؿ المجنة آراءىا إلى الدكلة الطرؼ المعنية كا 

تصبح أحكاـ ىذه المادة نافذة إذا أصدرت عشر مف الدكؿ األطراؼ في ىذه االتفاقية - 8
 مف ىذه المادة، كتكدع الدكؿ األطراؼ ىذه اإلعالنات لدل األميف 1إعالنات بمكجب الفقرة 

كيجكز سحب . العاـ لألمـ المتحدة الذم يرسؿ نسخا منيا إلى الدكؿ األطراؼ األخرل
كال يخؿ ىذا السحب بالنظر في أية . اإلعالف في أم كقت بإشعار يرسؿ إلى األميف العاـ

مسألة تككف مكضكع رسالة أحيمت بالفعؿ بمكجب ىذه المادة، كال يتـ تمقي أية رسالة أخرل 
مف أم فرد أك ممف ينكب عنو، بمكجب ىذه المادة بعد تمقي األميف العاـ لإلشعار بسحب 

 .  اإلعالف، ما لـ تكف الدكلة الطرؼ قد أصدرت إعالنا جديدا

  78المادة 

 مف ىذه االتفاقية دكف مساس بأية إجراءات لتسكية المنازعات أك 76تطبؽ أحكاـ المادة 
حسـ الشكاكل في المجاؿ الذم تشممو ىذه االتفاقية منصكص عمييا في الكثائؽ التأسيسية 

لألمـ المتحدة كالككاالت المتخصصة أك في االتفاقيات التي تعتمدىا، كال تحكؿ تمؾ األحكاـ 
دكف لجكء الدكؿ األطراؼ إلى أية إجراءات لتسكية المنازعات كفقا لالتفاقات الدكلية النافذة 

 .  فيما بينيا

 

 الجزء الثامن



  أحكام عامة

  79المادة 

ليس في ىذه االتفاقية ما يمس حؽ كؿ دكلة طرؼ في أف تحدد المعايير المنظمة لدخكؿ 
كفيما يتعمؽ بالمسائؿ األخرل المتصمة بكضعيـ القانكني . العماؿ المياجريف كأفراد أسرىـ

كمعاممتيـ معاممة العماؿ المياجريف كأفراد أسرىـ، تخضع الدكؿ األطراؼ لمقيكد المبينة في 
 . ىذه االتفاقية

  80المادة 

ليس في ىذه االتفاقية ما يفسر عمى أنو يخؿ بأحكاـ ميثاؽ األمـ المتحدة كأحكاـ دساتير 
الككاالت المتخصصة التي تحدد مسؤكليات مختمؼ ىيئات األمـ المتحدة كالككاالت 

 .  المتخصصة كؿ عمى حدة فيما يتعمؽ بالمسائؿ التي تتناكليا ىذه االتفاقية

  81المادة 

ليس في ىذه االتفاقية ما يمس منح حقكؽ أك حريات أكثر مالءمة لمعماؿ المياجريف - 1
 : كأفراد أسرىـ بمكجب 

 . القانكف أك الممارسة المتبعة في إحدل الدكؿ األطراؼ- أ

 . أك أم معاىدة ثنائية أك متعددة األطراؼ تككف نافذة بالنسبة لمدكلة الطرؼ المعنية- ب

ليس في ىذه االتفاقية ما يفسر عمى أنو يعطي ضمنا أم دكلة أك مجمكعة أك شخص - 2
أم حؽ في االشتراؾ في أم نشاط أك القياـ بأم عمؿ مف شأنو اإلخالؿ بأم مف الحقكؽ أك 

 . الحريات المبينة في ىذه االتفاقية

   

  82المادة 

ال يجكز التنازؿ عف حقكؽ العماؿ المياجريف كأفراد أسرىـ المنصكص عمييا في ىذه 
كال يسمح بممارسة أم شكؿ مف أشكاؿ الضغط عمى العماؿ المياجريف كأفراد . االتفاقية

كال يمكف، بمقتضى عقد، . أسرىـ بغية تخمييـ أك تنازليـ عف أم مف الحقكؽ المذككرة
كتتخذ الدكؿ األطراؼ التدابير المناسبة . االنتقاص مف الحقكؽ المعترؼ بيا في ىذه االتفاقية



 .  لكفالة احتراـ ىذه المبادئ

  83المادة 

 : تتعيد كؿ دكلة مف الدكؿ األطراؼ في ىذه االتفاقية بالقياـ بما يمي

تأميف كسائؿ االنتصاؼ الفعاؿ ألم أشخاص تُنتيؾ حقكقيـ أك حرياتيـ المعترؼ بيا في - أ
 . ىذه االتفاقية، حتى لك ارتكب االنتياؾ أشخص يتصرفكف بصفتيـ الرسمية

تأميف قياـ السمطات القضائية أك ا إلدارية أك التشريعية المختصة، أك أية سمطة - ب
مختصة أخرل يقررىا نظاـ الدكلة القانكني، بإعادة النظر في دعاكل، أم أشخاص يمتمسكف 

يجاد إمكانيات لالنتصاؼ عف طريؽ القضاء  . كسيمة لالنتصاؼ كالبت فييا، كا 

 .  ضماف قياـ السمطات المختصة بإعماؿ سبؿ االنتصاؼ متى منحت- ج

  84المادة 

تتعيد كؿ دكلة طرؼ باعتماد ما يمـز مف التدابير التشريعية كغيرىا لتنفيذ أحكاـ ىذه 
 . االتفاقية

   

 الجزء التاسع

 أحكام ختامية

   

   

  85المادة 

 .  يعيف األميف العاـ لألمـ المتحدة كديعا ليذه االتفاقية

  86المادة 

 . يفتح باب التكقيع عمى ىذه االتفاقية لجميع الدكؿ كىي خاضعة لمتصديؽ- 1



 . يفتح باب االنضماـ إلى ىذه االتفاقية ألم دكلة- 2

 . تكدع كثائؽ التصديؽ أك االنضماـ لدل األميف العاـ لألمـ المتحدة- 3

  87المادة 

يبدأ نفاذ ىذه االتفاقية في اليـك األكؿ مف الشير الذم يمي انقضاء فترة ثالثة أشير عمى - 1
 . تاريخ إيداع الكثيقة العشريف مف كثائؽ التصديؽ أك االنضماـ

يبدأ نفاذ ىذه االتفاقية بالنسبة إلى كؿ دكؿ تصدؽ عمى االتفاقية أك تنضـ إلييا بعد بدء - 2
نفاذىا، في اليـك األكؿ مف الشير الذم يمي انقضاء فترة ثالثة أشير عمى تاريخ إيداع تمؾ 

 .  الدكلة لكثيقة تصديقيا أك انضماميا

  88المادة 

ال يجكز ألم دكلة مصدنقة عمى ىذه االتفاقية أك منضمة إلييا أف تستثني أم جزء مف 
، أم فئة معينة مف العماؿ 3االتفاقية مف التطبيؽ، أك تستثني، دكف اإلخالؿ بالمادة 

 . المياجريف، مف تطبيقيا

  89المادة 

ألية دكلة طرؼ أف تنسحب مف ىذه االتفاقية، بعد فترة ال تقؿ عف خمس سنكات مف - 1
بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة إلى الدكلة المعنية، بكاسطة إشعار كتابي يكجو إلى األميف العاـ 

 . لألمـ المتحدة

يصبح ىذا االنسحاب نافذا في اليـك األكؿ مف الشير الذم يمي انقضاء فترة اثني عشر - 2
 . شيرا عمى تاريخ تمقي األميف العاـ لألمـ المتحدة لإلشعار

لف يؤدم ىذا االنسحاب إلى إعفاء الدكلة الطرؼ مف االلتزامات الكاقعة عمييا بمكجب - 3
ىذه االتفاقية فيما يتعمؽ بأم فعؿ أك امتناع عف فعؿ يحدث قبؿ التاريخ الذم يصبح فيو 

كلف يخؿ االنسحاب بأم شكؿ باستمرار النظر في أم مسألة تككف المجنة . االنسحاب نافذا
 . ماضية في نظرىا بالفعؿ قبؿ التاريخ الذم يصبح فيو االنسحاب نافذا

بعد التاريخ الذم يصبح فيو انسحاب دكلة طرؼ مف االتفاقية نافذا، ال تبدأ المجنة النظر - 4
 . في أية مسألة جديدة تتعمؽ بتمؾ الدكلة



  90المادة 

بعد خمس سنكات مف بدء نفاذ ىذه االتفاقية، يجكز ألية دكلة طرؼ أف تقدـ في أم - 1
. كقت طمبا لتنقيح ىذه االتفاقية بكاسطة إشعار كتابي يكجو إلى األميف العاـ لألمـ المتحدة
كيقـك األميف العاـ إثر ذلؾ بإبالغ أية تعديالت مقترحة إلى الدكؿ األطراؼ طالبا إلييا 

إشعاره بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر لمدكؿ األطراؼ بغرض النظر في المقترحات 
كفي حالة ما إذا حبذ ثمث الدكؿ األطراؼ عمى األقؿ، في غضكف . كالتصكيت عمييا أـ ال

أربعة أشير مف تاريخ ذلؾ التبميغ، عقد ىذا المؤتمر، يدعك األميف العاـ المؤتمر إلى االنعقاد 
كيقدـ أم تعديؿ تعتمده أغمبية الدكؿ األطراؼ الحاضرة كالمصكتة . تحت رعاية األمـ المتحدة

 . إلى الجمعية العامة لممكافقة عميو

يبدأ نفاذ التعديالت متى كافقت عمييا الجمعية العامة لألمـ المتحدة كقبمتيا أغمبية ثمثي - 2
 . الدكؿ األطراؼ كفقا لإلجراءات الدستكرية لكؿ منيا

متى بدأ نفاذ التعديالت تصبح ممزمة لمدكؿ األطراؼ التي قبمتيا، بينما تظؿ الدكؿ - 3
 . األطراؼ األخرل ممزمة بأحكاـ ىذه االتفاقية كبأم تعديؿ سابؽ تككف قد قبمتو

  91المادة 

يتمقى األميف العاـ لألمـ المتحدة نص التحفظات التي تبدييا الدكؿ األطراؼ لدل التكقيع - 1
 . أك التصديؽ أك االنضماـ كيعممو عمى جميع الدكؿ

 . ال يقبؿ أم تحُفظ يتنافى مع ىدؼ كمقصد ىذه االتفاقية- 2

يمكف في أم كقت سحب التحفظات، كذلؾ بتكجيو إشعار بيذا المعنى إلى األميف العاـ - 3
كيسرم ىذا اإلشعار اعتبارا مف تاريخ . لألمـ المتحدة الذم يبمغو في حينو إلى جميع الدكؿ

 .  تمقيو

  92المادة 

يخضع لمتحكيـ أم نزاع بيف دكلتيف أك أكثر مف الدكؿ األطراؼ حكؿ تفسير ىذه - 1
. االتفاقية أك تطبيقيا ال يسكل عف طريؽ المفاكضات، بناء عمى طمب كاحدة مف ىذه الدكؿ
فإذا لـ يتمكف األطراؼ، خالؿ ستة أشير مف تاريخ طمب التحكيـ، مف االتفاؽ عمى تنظيـ 
أمر التحكيـ، جاز ألم مف تمؾ األطراؼ إحالة النزاع إلى محكمة العدؿ الدكلية بطب يقدـ 



 . كفقا لمنظاـ األساسي لممحكمة

لكؿ دكؿ طرؼ أف تعمف، كقت التكقيع أك التصديؽ عمى ىذه االتفاقية أك االنضماـ - 2
كال تككف الدكؿ األطراؼ األخرل .  مف ىذه المادة1إلييا، أنيا ال تعتبر نفسيا ممزمة بالفقرة 

 . ممزمة بتمؾ الفقرة إزاء أية دكلة طرؼ أصدرت إعالنا مف ىذا القبيؿ

 مف ىذه المادة أف تسحب ىذا اإلعالف في 3ألم دكلة طرؼ أصدرت إعالنا كفقا لمفقرة - 3
 . أم كقت بإشعار تكجيو إلى األميف العاـ لألمـ المتحدة

  93المادة 

تكدع ىذه االتفاقية، التي تتساكل نصكصيا اإلسبانية كاإلنكميزية كالركسية كالصينية - 1
 . كالعربية كالفرنسية في الحجية، لدل األميف العاـ لألمـ المتحدة

 . يحيؿ األميف العاـ لألمـ المتحدة نسخا مصدقة مف ىذه االتفاقية إلى جميع الدكؿ- 2

   

ثباتا لذلؾ،  قاـ المفكضكف المكقعكف أدناه، المخكلكف حسب األصكؿ مف جانب حككماتيـ،  كا 
 . بالتكقيع عمى ىذه االتفاقية

   

  

 
 


