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الديباجة
إن الدول األطراف في هذه االتفاقية،
إذ تأخذ في اعتبارها املبادئ املنصوص عليها في الصكوك األساسية لألمم
املتحدة املتعلقة بحقوق اإلنسان ،وخاصة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،
والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،والعهــد
الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياســية ،واالتفاقية الدولية للقضاء على
جميــع أشــكال التمييــزالعنصــري ،واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز
ضــد املـرأة ،واتفاقيــة حقوق الطفل،
وإذ تأخــذ فــي اعتبارهــا أيضــا املبــادئ واملعاييــر الــواردة فــي الصكــوك ذات
الصلــة املوضوعــة فــي إطــارمنظمــة العمــل الدوليــة ،وخاصــة االتفاقيــة املتعلقــة
بالهجــرة مــن أجــل العمــل (رقــم ،)97واالتفاقيــة املتعلقــة بالهجــرة فــي ظــروف
تعســفية وتشــجيع تكافــؤ الفــرص واملســاواة فــي( ،معاملــة العمــال املهاجريــن
(رقــم  )143والتوصيــة بشــأن الهجــرة مــن أجــل العمــل (رقــم  86والتوصيــة
بشــأن العمــال املهاجريــن (رقــم  ،)151واالتفاقيــة املتعلقــة بالســخرة أو العمــل،
(القســري (رقــم  ،)39واالتفاقيــة املتعلقــة بإلغــاء الســخرة (رقــم ،)105
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وإذ تؤكد من جديد أهمية املبادئ الواردة في اتفاقية مناهضة التمييزفي
ميدان التعليم ،الصادرة عن منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة،
وإذ تشــير إلــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة
أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة ،واإلعــان الصــادر عــن مؤتمــر
األمــم املتحــدة الرابــع ملنــع الجريمــة ومعاملــة املجرميــن ،ومدونــة قواعــد ســلوك
املوظفيــن املكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن ،واالتفاقيــات املتعقلــة بالــرق،
وإذ تشيرإلى أحد أهداف منظمة العمل الدولية ،كما ورد في دستورها،
هــو حمايــة مصالــح العمــال عنــد اســتخدامهم فــي بلــدان غيــربلدانهــم .وإذا تضــع
فــي اعتبارهــا خبــرة وتجربــة تلــك املنظمــة فــي املســائل املتصلــة بالعمــال املهاجريــن
وأفراد أســرهم،
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وإذ تعترف بأهمية العمل املنجزبصدد العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
فــي أجهــزة مختلفــة فــي األمــم املتحــدة ،وخاصــة فــي لجنــة حقــوق اإلنســان ولجنــة
التنميــة االجتماعيــة ،وفــي منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة ،ومنظمــة
األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة ،ومنظمــة الصحــة العامليــة ،وكذلــك فــي
منظمــات دوليــة أخــرى،
وإذ تعترف أيضا بالتقدم الذي أحرزته بعض الدول ،على أساس إقليمي
أو ثنائــي ،صــوب حمايــة حقــوق العمــال املهاجريــن وأف ـراد أســرهم ،فضــا عــن
اعترافهــا بأهميــة وفائــدة االتفاقــات الثنائيــة واملتعــددة األطـراف فــي هــذا املجال،
وإذ تدرك أهمية وحجم ظاهرة الهجرة التي تشمل ماليين الناس وتمس
عددا كبيرا من الدول في املجتمع الدولي،
وإدراكا منهــا ألثــرتدفــق موجــات العمــال املهاجريــن علــى الــدول والشــعوب
املعنيــة ،ورغبــة منهــا فــي إرســاء قواعــد يمكــن أن تســهم فــي التوفيــق بيــن مواقــف
الــدول عــن طريــق قبــول مبــادئ أساســية تتعلــق بمعاملــة العمــال املهاجريــن
وأف ـراد أســرهم،
وإذ تضــع فــي اعتبارهــا حالــة الضعــف التــي كثي ـرا مــا يجــد العمــال
املهاجرون وأفراد أسرهم أنفسهم فيها بسبب أمور منها بعدهم عن دولة املنشأ
والصعوبــات التــي يمكــن أن تصادفهــم ،الناشــئة عــن وجودهــم فــي دولــة العمــل،
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وإذ تأخــذ فــي االعتبــارأن الهجــرة غالبــا مــا تكــون الســبب فــي نشــوء مشــاكل
خطيرة ألفراد أســرالعمال املهاجرين وكذلك للعمال أنفســهم ،وخاصة بســبب
تشــتت األسرة،
وإذ تضــع فــي اعتبارهــا أن املشــاكل اإلنســانية التــي تنطــوي عليهــا الهجــرة
تكــون أجســم فــي حالــة الهجــرة غيــر النظاميــة ،وإذ هــي مقتنعــة لذلــك بضــرورة
تشــجيع اإلج ـراءات املالئمــة بغيــة منــع التنقــات الســرية واالتجــار بالعمــال
املهاجريــن والقضــاء عليهــا ،وفــي الوقــت نفســه تأميــن حمايــة مــا لهــم مــن حقــوق
اإلنســان األساســية،
وإذ تــرى أن العمــال غيــرالحائزيــن للوثائــق الالزمــة أو الذيــن هــم فــي وضــع
غيرنظامي يستخدمون ،في أحيان كثيرة ،بشروط أقل مواتاة من شروط عمل
العمــال اآلخريــن ،وأن بعــض أربــاب العمــل يجــدون فــي ذلــك مــا يغريهــم بالبحــث
عــن هــذا النــوع مــن اليــد العاملــة بغيــة جنــي فوائــد املنافســة غيــرالعادلــة،
وإذ تــرى أيضــا أن مهمــا يثنــي عــن اللجــوء إلــى اســتخدام العمــال املهاجريــن
الذيــن هــم فــي وضــع غيــرنظامــي أن يتــم االعت ـراف علــى نطــاق أوســع بمــا لجميــع
العمــال املهاجريــن مــن حقــوق اإلنســان األساســية ،وأن منــح بعــض الحقــوق
اإلضافيــة ملــن يكونــون فــي وضــع نظامــي مــن العمــال املهاجريــن وأف ـراد أســرهم
سيشــجع جميع املهاجرين وأرباب العمل على احترام القوانين واإلجراءات التي
أقرتهــا الــدول املعنيــة وعلــى االمتثــال لهــا،
واقتناعا منها لذلك بالحاجة إلى تحقيق الحماية الدولية لحقوق جميع
العمــال املهاجريــن وأفـراد أســرهم ،مــع إعــادة التأكيــد علــى القواعــد األساســية
ووضعهــا فــي اتفاقيــة شــاملة يمكــن أن تطبــق علــى املســتوى العالمــي،
قد اتفقت على ما يلي:
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وإذ هــي مقتنعــة بــأن حقــوق العمــال املهاجريــن وأفـراد أســرهم لــم يعتــرف
بهــا بقــدركاف فــي كل مــكان ،وبأنهــا تتطلــب لذلــك حمايــة دوليــة مناســبة،

291

الصكوك الكونية
292

الجزء األول
النطاق والتعاريف
املادة 1
 -1تنطبــق هــذه االتفاقيــة ،باســتثناء مــا ينــص عليــه خالفــا لذلــك فيمــا بعد،
على جميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم دون تمييزمن أي نوع مثل التمييزبسبب
الجنس ،أوالعنصر ،أواللون ،أواللغة ،أوالدين أواملعتقد ،أوالرأي السيا�سي أو
غيــره ،أواألمــل القومــي أوالعرقــي أواالجتماعــي ،أوالجنســية ،أوالعمــر ،أوالوضــع
االقتصــادي ،أوامللكيــة ،أوالحالــة الزوجيــة ،أواملولــد ،أوأي حالــة أخــرى.
 -2تنطبــق هــذه االتفاقيــة خــال كامــل عمليــة هجــرة العمــال املهاجريــن
وأف ـراد أســرهم ،وتشــمل هــذه العمليــة التحضيــرللهجــرة ،واملغــادرة ،والعبــور،
وفتــرة اإلقامــة بكاملهــا ،ومزاولــة نشــاط مقابــل أجــر فــي دولــة العمــل وكذلــك
العــودة إلــى دولــة املنشــأ أو دولــة اإلقامــة العاديــة.
املادة 2
ألغراض هذه االتفاقية:
 -1يشيرمصطلح «العامل املهاجر» إلى الشخص الذي سيزاول أو يزاول
أو ما برح يزاول نشاطا مقابل أجرفي دولة ليس من رعاياها.
( -2أ) يشــير مصطلــح « عامــل الحــدود» إلــى العامــل املهاجــر الــذي يحتفــظ
بمحــل أقامتــه املعتــاد فــي دولــة مجــاورة ويعــود إليــه عــادة كل يــوم أو علــى
األقــل مــرة واحــدة فــي األســبوع،
(ب) يشيرمصطلح «العامل املوسمي» إلى العامل املهاجرالذي يتوقف عمله،
بطبيعته ،على الظروف املوسمية ،وال يؤدي إال أثناء جزء من السنة،
(ج) يشــيرمصطلــح «املــاح» ،الــذي يضــم فئــة صائــدي األســماك ،إلــى العامــل
املهاجرالذي يعمل على سفينة مسجلة في دولة ليس من رعاياها،
(د) يشــير مصطلــح «العامــل علــى منشــأة بحريــة» إلــى العامــل املهاجــر الــذي
يعمــل علــى منشــأة بحريــة تخضــع لواليــة دولــة ليــس مــن رعاياهــا،
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(و) يشــير مصطلــح «العامــل املرتبــط بمشــروع» إلــى العامــل املهاجــر الــذي
يقبــل بدولــة العمــل لفتــرة محــددة لكــي يعمــل فقــط فــي مشــروع معيــن
يجــري تنفيــذه فــي تلــك الدولــة مــن قبــل رب عملــه،
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(ه) يشــيرمصطلــح «العامــل املتجــول» إلــى العامــل املهاجــرالــذي يكــون محــل
إقامتــه املعتــاد فــي دولــة مــا ،يضطــر إلــى الســفر إلــى دولــة أو دول أخــرى
لفت ـرات وجيــزة نظ ـرا لطبيعــة مهنتــه،

(ز) يشيرمصطلح «عامل االستخدام املحدد» إلى العامل املهاجر:
« »1الــذي أرســله رب العمــل لفتــرة زمنيــة محــدودة ومعينــة إلــى دولــة
العمــل ،لالضطــاع بمهمــة» محــددة أو واجــب محــدد ،أو
« »2الذي يقوم لفترة زمنية محدودة ومعينة بعمل يتطلب مهارة مهنية
أو تجاريــة أو تقنيــة أو غيرهــا مــن املهــارات العاليــة التخصــص ،أو
« »3الــذي يقــوم ،بنــاء علــى طلــب رب العمــل فــي دولــة العمــل ،باالضطــاع
لفتــرة زمنيــة محــدودة ومعينــة بعمــل مؤقــت أو قصيــر بطبيعتــه ،والــذي
يتعيــن عليــه أن يغــادردولــة العمــل إمــا عنــد انتهــاء فتــرة اإلقامــة املــأذون
لــه بهــا أو قبلهــا إذا كان لــم يعــد يضطلــع بتلــك املهمــة املحــددة أو الواجــب
املحــدد أو يشــتغل بذلــك العمــل،
(ح) يشــير مصطلــح «العامــل لحســابه الخــاص» إلــى العامــل املهاجــر الــذي
ي ـزاول نشــاطا مقابــل أجــر خــاف النشــاط الــذي ُي ـزاول بموجــب عقــد
اســتخدام ،ويكســب قوتــه عــن طريــق هــذا النشــاط الــذي يزاولــه عــادة
بمفــرده أو باالشــتراك مــع أفـراد مــن أســرته ،أو إلــى أي عامــل مهاجــرآخــر
يعترف به في التشريع املنطبق في دولة العمل أو في االتفاقات الثنائية أو
املتعــددة األط ـراف بوصفــه عامــا لحســابه الخــاص.
املادة 3
ال تنطبق هذه االتفاقية على:
أ -األشــخاص الذيــن ترســلهم أو تشــغلهم منظمــات ووكاالت دوليــة أو
األشــخاص الذيــن ترســلهم أو تشــغلهم دولــة مــا خــارج إقليمهــا ألداء مهــام
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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رســمية ،وينظــم قبولهــم ومركزهــم القانــون الدولــي العــام أو اتفاقــات أو
اتفاقيــات دوليــة محــددة.
ب -األشــخاص الذين تقوم دولة ما أو من ينوب عنها بإرســالهم أو تشــغيلهم
خــارج إقليمهــا ،والذيــن يشــتركون فــي برامــج التنميــة وبرامــج التعــاون
األخــرى ،وينظــم قبولهــم ومركزهــم باتفــاق مــع دولــة العمــل وال يعتبــرون،
بموجــب ذلــك االتفــاق ،عمــاال مهاجريــن.
ج -األشــخاص الذيــن يقيمــون فــي دولــة تختلــف عــن دولــة منشــئهم بوصفهــم
مســتثمرون.
د -الالجئيــن وعديمــي الجنســية ،مــا لــم ينــص علــى ذلــك االنطبــاق فــي التشــريع
الوطنــي ذي الصلــة للدولــة الطــرف املعنيــة أو فــي الصكــوك الدوليــة
الســارية بالنســبة لهــا
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ه -الطالب واملتدربين،
و -املالحيــن والعمــال علــى املنشــآت البحريــة الذيــن لــم يســمح لهــم باإلقامــة
ومزاولــة نشــاط مقابــل أجــرفــي دولــة العمــل،
املادة 4
ألغـراض هــذه االتفاقيــة ،يشــيرمصطلــح «أفـراد األســرة» إلــى األشــخاص
املتزوجيــن مــن عمــال مهاجريــن أو الذيــن تربطهــم بهــم عالقــة تنشــأ عنهــا ،وفقــا
للقانــون املنطبــق ،آثــارمكافئــة للــزواج ،وكذلــك أطفالهــم املعاليــن وغيرهــم مــن
األشــخاص املعايــن الذيــن يعتــرف بهــم أفـرادا فــي األســرة وفقــا للتشــريع املنطبــق
أو االتفاقــات املنطبقــة الثنائيــة أو املتعــددة األطـراف املبرمــة بيــن الــدول املعنيــة.
املادة 5
ألغراض هذه االتفاقية ،فإن العمال املهاجرين وأفراد أسرهم:
ُ
أ -يعتبرون حائزين للوثائق الالزمة أو في وضع نظامي إذا أذن لهم بالدخول
واإلقامــة ومزاولــة نشــاط مقابــل أجــرفــي دولــة العمــل بموجــب قانــون تلــك
الدولــة وبموجــب اتفاقــات دوليــة تكــون تلــك الدولة طرفا فيها.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

املادة 6
ألغراض هذه االتفاقية:
أ -يقصــد بمصطلــح «دولــة املنشــأ» الدولــة التــي يكــون الشــخص املعنــي مــن
رعاياهــا.
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ب -يعتبــرون غيــر حائزيــن للوثائــق الالزمــة أو فــي وضــع غيــر نظامــي إذا لــم
يمتثلــوا للشــروط املنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الفرعيــة (أ) مــن هــذه
املــادة.

ب -يقصــد بمصطلــح «دولــة العمــل» الدولــة التــي ســيزاول العامــل
املهاجــر فيهــا ،أو يــزاول حاليــا ،أو زاول نشــاطا مقابــل أجــر ،حســبما
تكــون الحــال،
ج -يقصد بمصطلح «دولة العبور» أية دولة يمرفيها الشخص املعني في أية
رحلــة إلــى دولــة العمــل أو مــن دولــة العمــل إلــى دولــة املنشــأ أو دولــة اإلقامــة
املعتادة.

الجزء الثاني
عدم التمييزفي الحقوق
املادة 7
تتعهــد الــدول األط ـراف ،وفقــا للصكــوك الدوليــة املتعلقــة بحقــوق
اإلنســان ،باحتـرام الحقــوق املنصــوص عليهــا فــي هــذه االتفاقيــة وتأمينهــا لجميــع
العمــال املهاجريــن وأفـراد أســرهم املوجوديــن فــي إقليمهــا أو الخاضعيــن لواليتهــا
دون تمييــزمــن أي نــوع ،مثــل التمييــزبســبب الجنــس ،أو العنصــر ،أو اللــون ،أو
اللغــة ،أو الديــن أو املعتقــد ،أو ال ـرأي السيا�ســي أو غيــره ،أو األصــل القومــي،
أو العرقــي ،أو االجتماعــي ،أ ،الجنســية ،أو العمــر ،أو الوضــع االقتصــادي ،أو
امللكيــة ،أو الحالــة الزوجيــة ،أو املولــد ،أو أي حالــة أخــرى.

ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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الجزء الثالث
حقوق اإلنسان لجميع العمال الهاجرين وأفراد أسرهم
املادة 8
 -1يتمتع العمال املهاجرون وأفراد أســرهم بالحرية في مغادرة أي دولة،
بمــا فــي ذلــك دولــة منشــئهم .وال يخضــع هــذا الحــق أليــة قيــود باســتثناء القيــود
التــي ينــص عليهــا القانــون وتقتضيهــا حمايــة األمــن الوطنــي ،أو النظــام العــام،
أو الصحــة العامــة ،أو اآلداب العامــة أو حقــوق الغيــر وحرياتهــم ،والتــي تكــون
متمشــية مــع الحقــوق األخــرى املعتــرف بهــا فــي هــذا الجــزء مــن االتفاقيــة.
 -2للعمــال املهاجريــن وأف ـراد أســرهم الحــق فــي أي وقــت فــي دخــول دولــة
منشــئهم والبقــاء فيهــا.
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املادة 9
يحمي القانون حق الحياة للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم.
املادة 10
ال ّ
يعــرض العامــل املهاجــرأو أي فــرد مــن أســرته للتعذيــب أو املعاملــة أو
العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة.
املادة 11
 -1ال ّ
يعرض العامل املهاجرأوأي فرد من أسرته لالسترقاق أواالستعباد.
 -2ال يلزم العامل املهاجرأو أي فرد من أسرته بالعمل سخرة أو قسرا.
 -3ال يعتبــر أن الفقــرة  3مــن هــذه املــادة تمنــع ،فــي الــدول التــي يجــوز
فيهــا أن يفــرض الســجن مــع األشــغال الشــاقة كعقوبــة علــى جريمــة مــا ،أداء
األشــغال الشــاقة طبقــا لحكــم يق�ضــي بهــذه العقوبــة صــادر عــن محكمــة
مختصــة .
 -4ألغراض هذه املادة ،ال يشمل مصطلح «العمل سخرة أو قسرا».
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

ب -أيــة خدمــة مســتوجبة فــي حــاالت الطــوارئ أو الكــوارث التــي تهــدد حيــاة
املجتمــع أورفاهيتــه،
ج -أي عمــل أو أيــة خدمــة تشــكل جــزءا مــن االلتزامــات املدنيــة العاديــة مــا
دامــت مفروضــة أيضــا علــى رعايــا الدولــة املعنيــة.
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أ -أي عمــل أو أيــة خدمــة غيــر مشــار إليهمــا فــي الفقــرة  3مــن هــذه املــادة ممــا
يطلــب عــادة مــن شــخص محتجــزنتيجــة ألمــرقانونــي صــادرعــن محكمــة،
أويطلــب مــن شــخص فــي أثنــاء فتــرة اإلفـراج املشــروط مــن هــذا االحتجــاز.

املادة 12
 -1للعمــال املهاجريــن وأف ـراد أســرهم الحــق فــي حريــة الفكــر والضميــر
والديــن .ويشــمل هــذا الحــق حريــة أن يكــون لهــم ديــن أو معتقــد يختارونــه أو أن
يعتنقــوا هــذا الديــن أو املعتقــد ،وحريــة إظهــاردينهــم أو معتقدهــم ،إمــا منفرديــن
أو مــع جماعــة وعلنــا ،أو خلــوة ،عبــادة وإقامــة للشــعائر ،وممارســة وتعليمــا.
 -2ال ّ
يعــرض العمــال املهاجــرون وأف ـراد أســرهم إلك ـراه ينتقــص مــن
حريتهــم فــي أن يكــون لهــم ديــن أو معتقــد يختارونــه ،أو أن يعتنقــوا هــذا الديــن أو
املعتقــد،
 -3ال تخضع حرية إظهارالفرد لدينه أو معتقده إ ّ ال للقيود التي يقررها
القانون وتقتضيها حماية السالمة العامة ،أوالنظام العام ،أوالصحة العامة،
أواآلداب العامة أو حقوق الغيروحرياتهم األساسية.
 -4تتعهد الدول األطراف في هذه االتفاقية باحترام حرية األبوين ،اللذين
يكــون واحــد منهمــا علــى األقــل مــن العمــال املهاجريــن ،واألوليــاء القانونييــن ،إن
وجــدوا ،فــي تأميــن التعليــم الدينــي واألخالقــي ألوالدهــم وفقــا ملعتقداتهم الخاصة.
املادة 13
 -1للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم حق اعتناق اآلراء دون أي تدخل.
 -2للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم الحق في حرية التعبير ،ويشمل هذا
الحــق حريــة التمــاس جميــع أنــواع املعلومــات واألفــكار وتلقيهــا ونقلهــا ،بصــرف
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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النظرعن الحدود ،سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة ،أو في شكل فني أو بأية
وســيلة أخــرى يختارونها.
 -3تســتتبع ممارســة الحــق املنصــوص عليــه فــي الفقــرة  3مــن هــذه املــادة
واجبات ومســؤوليات خاصة .ولذلك يجوز أن تخضع لبعض القيود ،شــريطة
أن ينــص عليهــا القانــون وأن تكــون الزمــة:
أ -الحترام حقوق الغيرأو سمعتهم،
ب -لحماية األمن القومي للدول املعنية أوالنظام العام ،أوالصحة أواآلداب
العامة،
ج -لغرض منع أية دعاية للحرب،
د -لغــرض منــع أيــة دعــوة إلــى الكراهيــة القوميــة أو العنصريــة أو الدينيــة
تشــكل تحريضــا علــى التمييــز أو العــداء أو العنــف.
املادة 14
ال يعــرض العامــل املهاجــرأو أي فــرد مــن أسـرته للتدخــل التعســفي أو غيــر
املشــروع فــي حياتــه الخاصــة أو فــي شــؤون أسـرته أو بيتــه أو مراســاته أو اتصاالتــه
األخرى أولالعتداءات غيرالقانونية على شرفه وسمعته .ويحق لكل عامل مهاجر
ولكل فرد من أسرته التمتع بحماية القانون ضد هذا التدخل أوهذه االعتداءات.
املادة 15
ال يحرم العامل املهاجرأو أي فرد من أسرته تعسفا من ممتلكاته ،سواء
أكانت مملوكة ملكية فردية أو باالشــتراك مع الغير .وإذا صودرت كليا أو جزئيا
ممتلــكات عامــل مهاجــرأو ممتلــكات فــرد مــن أســرته ،بمقت�ضــى التشــريع النافــذ
في دولة العمل ،فإنه يحق للشــخص املعني أن يتلقى تعويضا عادال وكافيا.
املادة 16
 -1للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم الحق في الحرية والسالمة الشخصية.
 -2يحــق للعمــال املهاجريــن وأف ـراد أســرهم الحصــول مــن الدولــة علــى
الحماية الفعالة من التعرض للعنف واإلصابة البدنية والتهديدات والتخويف،
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

 -3أي عمليــة تحقــق مــن هويــة العمــال املهاجريــن أو أفـراد أســرهم يقــوم
بهــا املوظفيــن املكلفــون بإنفــاذ القوانيــن يجــب أن تجــري وفقــا إلجـراءات يحددهــا
القانون.
 -4ال ّ
يعــرض العمــال املهاجــرون وأف ـراد أســرهم ،فرديــا أو جماعيــا،
للقبــض عليهــم أو احتجازهــم تعســفا ،وال يحرمــون مــن حريتهــم إ ّ ال ألســباب
ووفقــا إلج ـراءات يحددهــا القانــون.
ّ -5يبلــغ العمــال املهاجــرون أو أفـراد أســرهم بأســباب القبــض عليهــم عنــد
إلقــاء القبــض ،وبقــدراإلمــكان بلغــة يفهمونهــا .كمــا ّيبلغــون علــى وجــه الســرعة
بلغــة يفهمونهــا بالتهــم املوجــه إليهــم.
 -6يحضرعلى وجه السرعة العمال املهاجرون أوأفراد أسرهم املقبوض
عليهــم أو املحتجــزون بتهمــة جنائيــة ،أمــام قــاض أو أي مســؤول آخــرمــأذون لــه
قانونا بممارسة سلطة قضائية ،ويكون لهم الحق في املحاكمة في غضون فترة
معقولــة أو اإلفـراج عنهــم .وال يجــوز كقاعــدة عامــة حبســهم احتياطيــا فــي انتظــار
املحاكمة ،ولكن يجوز أن يكون اإلفراج عنهم مرهونا بضمانات لكفالة مثولهم
للمحاكمــة ،فــي أي مرحلــة أخــرى مــن اإلج ـراءات القضائيــة ،ولكفالــة تنفيــذ
الحكــم عنــد االقتضــاء.
 -7فــي حالــة إلقــاء القبــض علــى عامــل مهاجــرأو فــرد مــن أســرته أو إيداعــه
الســجن أو حبســه احتياطيــا ريثمــا يتــم تقديمــه للمحاكمــة أو احتجــازه بــأي
طريقــة أخــرى:
أ -تخطرالسلطات القنصلية أو الديبلوماسية لدولة منشئة أو الدولة التي
تمثــل مصالــح تلــك الدولــة دون إبطــاء ،إذا طلــب ذلــك بإلقــاء القبــض
عليــه أو احتجــازه وبأســباب ذلــك،
ب -يكون للشخص املعني الحق في االتصال بالسلطات املذكورة .وتحال أية
رســالة مــن الشــخص املعنــي إلــى الســلطات املذكــورة دون إبــداء ،كمــا يكــون
له الحق في أن يتلقى دون إبطاء الرســائل املوجهة من الســلطات املذكورة.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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سواء على يد املوظفين العموميين أوعلى يد األشخاص العاديين أو الجماعات
أو املؤسســات.
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جُ -يحاط الشخص املعني علما ،دون إبطاء بهذا الحق وبالحقوق املستمدة
مــن املعاهــدات ذات الصلــة ،إن وجــدت ،املنطقــة بيــن الــدول املعنيــة ،فــي
التراســل وااللتقــاء بممثلــي الســلطات املذكــورة واتخــاذ الترتيبــات معهــم
لتمثيلــه قانونيا.
 -8للعمــال املهاجريــن وأف ـراد أســرهم الذيــن يحرمــون مــن حريتهــم
بالقبــض عليهــم أو احتجازهــم الحــق فــي إقامــة دعــوى أمــام املحكمــة ،لكــي تبــت
تلــك املحكمــة دون إبطــاء فــي قانونيــة احتجازهــم وتأمــر باإلف ـراج عنهــم إن كان
االحتجــاز غيــر قانونــي .وتوفــر لهــم عنــد حضورهــم هــذه الدعــوى مســاعدة مــن
مترجم شفوي ،لو اقت�ضى األمرودون تحميلهم تكاليفه ،إذا كانوا عاجزين عن
فهــم اللغــة املســتخدمة أو التحــدث بهــا.
 -9للعمــال املهاجريــن وأفـراد أســرهم ممــن وقعــوا ضحايــا للقبــض عليهــم
أو احتجازهــم صــورة غيــرقانونيــة حــق نافــذ فــي التعويــض.
املادة 17
 -1يعامــل العمــال املهاجــرون وأفـراد أســرهم الذيــن يحرمــون مــن حيتهــم
معاملــة إنســانية مــع احتـرام الكرامــة املتأصلــة لإلنســان وهويتهــم الثقافيــة.
 -2يعــزل املتهمــون مــن العمــال املهاجريــن وأفـراد أســرهم عــن األشــخاص
املدانيــن ،إ ّ ال فــي ظــروف اســتثنائية ،ويلقــون معاملــة مختلفــة تتناســب مــع
وضعهم كأشخاص غيرمدانين .أما األحداث املتهمون فيعزلون عن الراشدين،
ويحالــون إلــى القضــاء بأســرع مــا يمكــن.
 -3يوضع أي عامل مهاجرأو أي فرد من أسرته يحتجزفي دولة العبور أو
في دولة العمل لخرقه األحكام املتعلقة بالهجرة بمعزل عن األشخاص املدانين
أو األشخاص املحتجزين رهن املحاكمة ،كلما كان ذلك ممكنا عمليا.
 -4يكــون الهــدف مــن معاملــة العامــل املهاجــرأو أحــد أفـراد أســرته خــال
أيــة فتــرة يســجن فيهــا تنفيــذا لحكــم صــادر عــن محكمــة قضائيــة هــو إصالحــه
وتأهيله اجتماعيا .ويعزل األحداث املخالفون عن الراشدين ويعاملون معاملة
تليــق بعمرهــم وبوضعهــم القانونــي.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

 -6إذا حــرم عامــل مهاجــر مــن حريتــه ،تبــدي الســلطات املختصــة فــي
الدولة املعنية اهتماما باملشاكل التي قد تنشأ ألفراد أسرته ،خصوصا لزوجه
ّ
القصــر.
وأطفالــه
 -7يتمتــع العمــال املهاجــرون وأف ـراد أســرهم ممــن يتعرضــون ألي شــكل
من أشكال االحتجازأو السجن وفقا للقوانين النافذة في دولة العمل أوفي دولة
العبــور بنفــس حقــوق رعايــا تلــك الدولــة املوجوديــن فــي نفــس الوضــع
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 -5يتمتــع العمــال املهاجــرون وأف ـراد أســرهم خــال االحتجــازأو الســجن
بنفــس حقــوق املواطنيــن فــي أن يزورهــم أفـراد أســرهم.

 -8إذا احتجــزعامــل مهاجــرأو أحــد أفـراد أســرته بقصــد التحقــق مــن أيــة
مخالفــة لألحــكام املتعلقــة بالهجــرة ،ال يتحمــل أيــة نفقــات تترتــب علــى ذلــك.
املادة 18
 -1للعمال املهاجرين وأفراد أســرهم الحق في املســاواة مع رعايا الدولة
املعنيــة أمــام املحاكــم بأنواعهــا .وعنــد إثبــات أيــة تهمــة جنائيــة ضدهــم ،أو
تحديــد حقوقهــم والتزاماتهــم فــي دعــوى قضائيــة ،يكــون مــن حقهــم ســماع
أقوالهــم بطريقــة عادلــة وعلنيــة أمــام محكمــة مختصــة ومســتقلة ونزيهــة تعقــد
وفقــا للقانــون.
 -2للعمــال املهاجريــن وأف ـراد أســرهم الذيــن ّ
توجــه إليهــم تهمــة جنائيــة
الحــق فــي افت ـراض براءتهــم إلــى أن تثبــت إدانتهــم وفقــا للقانــون.
 -3للعمــال املهاجريــن وأف ـراد أســرهم ،عنــد إثبــات أيــة تهمــة جنائيــة
ضدهــم ،الحــق فــي الحصــول علــى الضمانــات التاليــة كحــد أدنــى:
أ -إبالغهــم فــورا وبالتفصيــل بلغــة يفهمونهــا بطبيعــة التهمــة املوجهــة إليهــم
وســببها.
ب -إتاحــة مــا يكفــي مــن الوقــت والتســهيالت لهــم إلعــداد دفاعهــم واالتصــال
بمحاميــن مــن اختيارهــم.
ج -محاكمتهم دون إبطاء ال داعي له،
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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د -محاكمتهــم حضوريــا ،وقيامهــم بالدفــاع عــن أنفســهم بأنفســهم أو
بمســاعدة قانونيــة يختارونهــا ،وإبالغهــم بهــذا الحــق إذا لــم تتوفــر لهــم
مســاعدة قانونيــة ،وتخصيــص مســاعدة قانونيــة لهــم فــي أيــة حالــة
تقت�ضــي فيهــا مصلحــة العدالــة ذلــك ودون أن يدفعــوا شــيئا فــي أيــة
حالــة مــن هــذا القبيــل إذا لــم تكــن لديهــم مــوارد كافيــة لدفــع ثمــن هــذه
املســاعدة.
ه -قيامهــم باســتجواب أو طلــب اســتجواب الشــهود ضدهــم واســتحضار
واســتجواب شــهود دفــاه عنهــم بنفــس الشــروط التــي تنطبــق علــى الشــهود
ضدهــم.
و -الحصــول مجانــا علــى مســاعدة مترجــم شــفوي إذا كانــوا ال يفهمــون أو
يتكلمــون اللغــة املســتخدمة فــي املحكمــة.
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ز -عدم إجبارهم على الشهادة ضد أنفسهم أوعلى االعتراف بأنهم مذنبون.
 -4في حالة األحداث ،تكون إجراءات الدعوى على نحو يأخذ في االعتبار
أعمارهم واستصواب العمل على تأهيلهم.
 -5للعمــال املهاجريــن وأفـراد أســرهم املدانيــن بجريمــة مــن الجرائــم الحــق
فــي أن يعــاد النظــرفــي إدانتهــم وفــي الحكــم الصــادرضدهــم وذلــك مــن قبل محكمة
أعلــى درجــة وفقا للقانون.
 -6حيــن يصــدرحكــم نهائــي بإدانــة عامــل مهاجــرأو فــرد مــن أســرته بفعــل
إجرامي وحين ُي ّنقض في وقت الحق الحكم بإدانته أويتم العفوعنه على أساس
أن واقعــة جديــدة أو مكتشــفة حديثــا أثبتــت علــى نحــو قاطــع أنــه حدثــت إســاءة
فــي تطبيــق أحــكام العدالــة ،يعـ ّـوض وفقــا للقانــون الشــخص الــذي أوقعــت عليــه
العقوبــة نتيجــة لهــذه اإلدانــة ،مــا لــم يثبــت أن عــدم الكشــف فــي الوقــت املناســب
عــن الواقعــة املجهولــة يرجــع كليــا أو جزئــا إلــى ذلــك الشــخص.
 -7ال يتعرض العامل ُاملهاجرأو أي فرد من أسرته للمحاكمة أو للعقاب
مرة أخرى عن جرم سبق أن أدين به أو ُبرئ منه نهائيا وفقا للقانون ولإلجراءات
الجنائية املتبعة في الدولة املعنية.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

 -1ال يعتبرالعامل املهاجرأو أي فرد من أسرته مذنبا في أي فعل إجرامي
بســبب أي فعــل أو أفعــال لــم يكــن يــش ّ كل وقــت ارتكابــه فعــا إجراميــا بموجــب
القانــون الوطنــي أو الدولــي ،كمــا ال تنــزل عقوبــة أشــد مــن تلــك التــي كانــت مطبقــة
وقــت ارتكابــه .وإذا ســمح نــص فــي قانــون صــدربعــد ارتــكاب الجــرم بغــرض عقوبــة
أخــف ،وجــب أن يســتفيد مــن هــذا النــص.
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املادة 19

 -2تراعــي ،عنــد فــرض أيــة عقوبــة علــى فعــل إجرامــي ارتكبــه عامــل مهاجــر
أو أحد أفراد أسرته ،االعتبارات اإلنسانية املتصلة بوضعه ،وخاصة ما يتعلق
منها بحقه في اإلقامة أو العمل.
املادة 20
 -1ال يجوز سجن العامل املهاجرأو أي فرد من أسرته ملجرد عدم وفائه
بالتزام تعاقدي.
 -2ال يجوز حرمان العامل املهاجرأو أي فرد من أسرته من إذن اإلقامة
أو تصريح العمل أو طرده ملجرد عدم وفائه بالتزام نا�شئ عن عقد عمل إ ّ ال إذا
كان الوفاء بذلك االلتزام يشكل شرطا لذلك اإلذن أو التصريح.
املادة 21
ليــس مــن الجائــزقانونــا ألي شــخص ،مــا لــم يكــن موظفــا رســميا مخــوال
حســب األصــول بموجــب القانــون ،أن يصــادر أو يعــدم أو يحــاول إعــدام وثائــق
الهوية ،أو الوثائق التي ّ
تخول الدخول إلى األرا�ضي الوطنية أو البقاء أو اإلقامة
أو االســتقرار فيهــا ،أو تصاريــح العمــل .وال يجــوز مصــادرة هــذه الوثائــق بصــورة
مرخص بها دون إعطاء إيصال مفصل بذلك .وال يجوز ،بأية حال من األحوال،
إعدام جوازسفرأووثيقة معادلة لجوازسفرعامل مهاجرأوأحد أفراد أسرته.
املادة 22
 -1ال يجــوز أن يتعــرض العمــال املهاجــرون وأف ـراد أســرهم إلج ـراءات
الطــرد الجماعــي .وينظــر ُويبــت فــي كل قضيــة طــرد علــى حــدة.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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 -2ال يجــوز طــرد العمــال املهاجريــن وأفـراد أســرهم مــن إقليــم دولــة طــرف
إ ّ ال عمــا بقـرارتتخــذه الســلطة املختصــة وفقــا للقانــون.
 -3يتــم إخطارهــم بالقـراربلغــة يفهمونهــا .ويتــم بنــاء علــى طلبهــم وحيثمــا ال
يكــون ذلــك إلزاميــا إخطارهــم بالقـراركتابــة ،وإخطارهــم كذلــك باألســباب التــي
اســتند إليهــا الق ـرار ،عــدا فــي األحــوال االســتثنائية التــي يقتضيهــا األمــن الوطنــي.
ويبلــغ األشــخاص املعنيــون بهــذه الحقــوق قبــل صــدور القـرارأو علــى األكثــروقــت
صــدوره.
 -4يحــق للشــخص املعنــي ،عــدا فــي حالــة صــدور ق ـرار نهائــي مــن هيئــة
قضائيــة ،أن يتقــدم باألســباب املبــررة لعــدم طــرده وأن تقــوم الســلطة املختصــة
بمراجعــة قضيتــه ،مــا لــم تقــض ضــرورات األمــن الوطنــي بغيــرذلــك .وريهمــا تتــم
املراجعــة ،يحــق للشــخص املعنــي طلــب وقــف ق ـرارالطــرد.
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 -5يحــق للشــخص املعنــي ،إذا ألغــي فــي وقــت الحــق ق ـرار بالطــرد يكــون
قــد نفــذ بالفعــل ،أن يطلــب تعويضــا وفقــا للقانــون وال يجــوز اســتخدام القـرار
الســابق ملنعــه مــن العــودة إلــى الدولــة املعنيــة.
 -6فــي حالــة الطــرد ،يمنــح الشــخص املعنــي فرصــة معقولــة قبــل الرحيــل
أو بعــده لتســوية أيــة مطالــب متعلقــة باألجــور وغيرهــا مــن املســتحقات الواجبــة
األداء لــه ،ولتســوية أيــة مســؤوليات ّ
معلقــة.
 -7دون املســاس بتنفيــذ ق ـراربالطــرد ،يجــوز للعامــل املهاجــرأو ألي فــرد
من أفراد أسرته يخضع لهذا القرارأن يسعى للدخول إلى دولة أخرى غيردولة
منشئة.
 -8فــي حالــة طــرد عامــل مهاجــرأو أحــد أفـراد أســرته ،ال يتحمــل أي منهــم
تكاليــف الطــرد .ويجــوز أن يطلــب مــن الشــخص املعنــي دفــع تكاليــف ســفره.
 -9ال يمــس الطــرد مــن دولــة العمــل ،فــي حــد ذاتــه ،أيــة حقــوق للعامــل
املهاجــرأو أحــد أف ـراد أســرته تكــون مكتســبة وفقــا لقانــون تلــك الدولــة ،بمــا فــي
ذلــك حــق الحصــول علــى األجــور وغيرهــا مــن املســتحقات الواجبــة لــه.

ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

يتمتــع العمــال املهاجــرون وأفـراد أســرهم بالحــق فــي اللجــوء ،إلــى الحمايــة
واملســاعدة من الســلطات القنصلية أو الديبلوماســية لدولة منشــئهم أو للدولة
التي تمثل مصالح تلك الدولة ،كلما حدث مساس بالحقوق املعترف بها في هذه
االتفاقيــة .وبصفــة خاصــة ،يخطــرالشــخص املعنــي فــي حالــة الطــرد بهــذا الحــق
دون إبطــاءّ ،
وتيســرســلطات الدولــة القائمــة بالطــرد ممارســة هــذا الحــق.
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املادة 23

املادة 24
لــكل عامــل مهاجــرولــكل فــرد فــي أســرته الحــق فــي االعتـراف بــه فــي كل مــكان
بوصفــه شــخصا أمــام القانــون.
املادة 25
 -1يتمتــع العمــال املهاجــرون بمعاملــة ال تقــل مراعــاة عــن املعاملــة التــي
تنطبــق علــى رعايــا دولــة العمــل مــن حيــث األجــرومــن حيــث مــا يلــي:
أ -شروط العمل األخرى ،أي أجرالعمل اإلضافي ،وساعات العمل ،والراحة
األســبوعية ،وأيــام العطلــة املدفوعــة األجــر ،والســامة ،والصحــة ،وإنهــاء
عالقــة االســتخدام ،وغيــر ذلــك مــن شــروط العمــل التــي يغطيهــا هــذا
املصطلــح بموجــب القانــون الوطنــي واملمارســة الوطنيــة.
ب -شــروط االســتخدام األخــرى ،أي الســن الدنيــا لالســتخدام ،والتقيــدات
املفروضــة علــى العمــل فــي املنــزل ،وأيــة مســألة أخــرى ،يعتبرهــا القانــون
الوطنــي واملمارســة الوطنيــة شــرطا مــن شــروط االســتخدام.
 -2ليــس مــن املشــروع االنتقــاص فــي عقــود العمــل الخاصــة مــن مبــدأ
املســاواة فــي املعاملــة املشــارة إليــه فــي الفقــرة  1مــن هــذه املــادة.
 -3تتخــذ الــدول األط ـراف جميــع التدابيــر املناســبة لضمــان أ ّ ال يحــرم
العمــال املهاجــرون مــن أيــة حقــوق تنشــأ عــن هــذا املبــدأ بســبب أيــة مخالفــة فــي
إقامتهــم أو اســتخدامهم .وعلــى وجــه الخصــوص ،ال يعفــى أربــاب العمــل مــن أيــة
التزامــات قانونيــة أو تعاقديــة وال ّ
تقيــد التزاماتهــم بــأي شــكل بســبب أي مخالفــة
مــن هــذا القبيــل.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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املادة 26
 -1تعترف الدول األطراف بحق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم في:
أ -املشــاركة فــي اجتماعــات وأنشــطة نقابــات العمــال وأي جمعيــات
أخــرى منشــأة وفقــا للقانــون ،بقصــد حمايــة مصالحهــم االقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة ومصالحهــم األخــرى ،مــع الخضــوع فقــط للوائــح
املنظمــة املعنيــة.
ب -االنضمام بحرية إلى اية نقابة عمال وإلى أية جمعية من قبيل الجمعيات
سابقة الذكر ،مع الخضوع فقط للوائح املنظمة املعنية.
ج -التماس العون واملساعدة من أية نقابة عمال ومن أية جمعية من قبيل
الجمعيات سابقة الذكر.
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 -2ال يجــوز وضــع أي قيــود علــى ممارســة هــذه الحقــوق عــدا القيــود التــي
ينــص عليهــا القانــون والتــي تكــون ضروريــة فــي مجتمــع ديمقراطــي لصالــح األمــن
الوطنــي والنظــام العــام أو حمايــة حقــوق الغيــروحرياتهــم.
املادة 27
 -1فيمــا يتعلــق بالضمــان االجتماعــي ،يتمتــع العمــال املهاجــرون
وأف ـراد أســرهم فــي دولــة العمــل بنفــس املعاملــة التــي يعامــل بهــا رعايــا الدولــة
بقــدر اســتيفائهم للشــروط التــي ينــص عليهــا التشــريع املنطبــق فــي تلــك الدولــة
واملعاهــدات الثنائيــة واملتعــددة األط ـراف املنطبقــة فيهــا .وتســتطيع الســلطات
املختصــة فــي دولــة املنشــأ ودولــة العمــل القيــام ،فــي أي وقــت ،بوضــع الترتيبــات
الالزمــة لتحديــد وســائل تطبيــق هــذه القاعــدة.
 -2فــي الحــاالت التــي ال يســمح فيهــا التشــريع املنطبــق للعمــال املهاجريــن
وأف ـراد أســرهم بالتمتــع باســتحقاق مــا ،تقــوم الــدول املعنــي بالنظــرفــي إمكانيــة
أن يدفــع لألشــخاص املعنييــن مقــداراالشــتراكات التــي أســهموا بهــا فيمــا يتعلــق
بهــذا االســتحقاق ،علــى أســاس املعاملــة التــي يعامــل بهــا الرعايــا الذيــن يوجــدون
فــي ظــروف مماثلــة.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

للعمــال املهاجريــن وأفـراد أســرهم الحــق فــي تلقــي أيــة عنايــة طبيــة تكــون
مطلوبــة بصــورة عاجلــة لحفــظ حياتهــم أو لتالفــي ضــرر ال يمكــن عالجــه يلحــق
بصحتهــم وذلــك علــى أســاس املســاواة فــي املعاملــة مــع رعايــا الدولــة املعنيــة .وال
يحــرم هــؤالء مــن هــذه العنايــة الطبيــة الطارئــة بســبب أيــة مخالفــة فيمــا يتعلــق
باإلقامــة أو االســتخدام.
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املادة 28

املادة 29
لــكل طفــل مــن أطفــال العامــل املهاجــرالحــق فــي الحصــول علــى أســم وفــي
تســجيل والدتــه ،وفــي الحصــول علــى جنســية.
املادة 30
لــكل طفــل مــن أطفــال العامــل املهاجــرالحــق األسا�ســي فــي الحصــول علــى
التعليــم علــى أســاس املســاواة فــي املعاملــة مــع رعايــا الدولــة املعنيــة .وال يجــوز
رفض أو تقييد إمكانية االلتحاق باملؤسســات الحكومية للتعليم قبل املدر�ســي
أو باملــدارس بســبب الوضــع غيــرالنظامــي مــن حيــث اإلقامــة أو االســتخدام ألي
مــن األبويــن ،أو بســبب الوضــع غيــرالنظامــي القامــة الطفــل فــي دولــة العمــل.
املادة 31
 -1تضمــن الــدول األط ـراف احت ـرام الهويــة الثقافيــة للعمــال املهاجريــن
وأفراد أسرهم وال تمنعهم من االحتفاظ بوشائجهم الثقافية مع دولة منشئهم.
 -2يمكــن للــدول األط ـراف أن تتخــذ التدابيــر املناســبة الالزمــة ملســاعدة
وتشــجيع الجهــود املبذولــة فــي هــذا الصــدد.
املادة 32
يحــق للعمــال املهاجريــن وأف ـراد أســرهم ،لــدى انتهــاء إقامتهــم فــي دولــة
العمــل ،أن يحولــوا دخولهــم ومدخراتهــم ،وأن يحملــوا معهــم وفقــا للتشــريع فــي
الــدول املعنيــة ،أمتعتهــم وممتلكاتهــم الشــخصية.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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املادة 33
 -1يحق للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم أن ّتبلغهم دولة املنشأ أو دولة
العمل أو دولة العبور ،حسبما تكون الحال ،بما يلي:
أ -حقوقهم الناجمة عن هذه االتفاقية
ب -شروط السماح لهم بالدخول ،وحقوقهم والتزاماتهم بمقت�ضى القانون
واملمارســة فــي الدولــة املعنيــة ،واملســائل األخــرى التــي تمكنهــم مــن االلتـزام
باإلجـراءات اإلداريــة أوغيرهــا مــن الرســميات فــي تلــك الدولــة.
 -2تتخذ الدول األطراف جميع التدابيرالتي تراها مالئمة لنشراملعلومات
املذكورة أو ضمان تقديمها من قبل أرباب العمل أو نقابات العمال أو الهيئات
أو املؤسســات املختصــة األخــرى ،وتتعــاون مــع الــدول األخــرى املعنيــة ،حســب
االقتضاء.
 -3تقــدم تلــك املعلومــات الكافيــة ،عنــد الطلــب ،إلــى العمــال املهاجريــن
وأف ـراد أســرهم مجانــا ،وقــدر اإلمــكان ،بلغــة يســتطيعون فهمهــا.
املادة 34
ليــس فــي هــذا الجــزء مــن االتفاقيــة مــا يكــون مــن أثــره إعفــاء العمــال
املهاجريــن وأفـراد أســرهم ســواء مــن االلتـزام بالتقيــد بقوانيــن وأنظمــة كل دولــة
مــن دول العبــور ودولــة العمــل أو االلتـزام باحتـرام الهويــة الثقافيــة لســكان تلــك
الــدول.
املادة 35
ليــس فــي هــذا الجــزء مــن االتفاقيــة مــا يفســر بأنــه ينطــوي علــى تســوية
وضــع العمــال املهاجريــن أو أفـراد أســرهم الذيــن يكونــون غيــر حائزيــن للوثائــق
الالزمــة أو فــي وضــع غيــر نظامــي أو أي حــق فــي مثــل هــذه التســوية لوضعهــم،
وليــس فيــه مــا يمــس التدابيــرالراميــة إلــى ضمــان تهيئــة أوضــاع ســليمة ومنصفة
للهجــرة الدوليــة علــى النحــو املنصــوص عليــه فــي الجــزء الســادس مــن هــذه
االتفاقيــة.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

حقوق أخرى للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم الحائزين للوثائق الالزمة
أو الذين هم في وضع نظامي
املادة 36
يتمتــع العمــال املهاجــرون وأف ـراد أســرهم الحائــزون للوثائــق الالزمــة أو
الذيــن هــم فــي وضــع نظامــي فــي دولــة العمــل بالحقــوق املنصــوص عليهــا فــي هــذا
الجــزء مــن االتفاقيــة باإلضافــة إلــى الحقــوق املنصــوص عليهــا فــي الجــزء الثالــث.

الصكوك الكونية

الجزء الرابع

املادة 37
مــن حــق العمــال املهاجريــن وأف ـراد أســرهم ،قبــل خروجهــم مــن دولــة
املنشــأ أو ،علــى األكثــر ،وقــت دخولهــم إلــى دولــة العمــل ،أن تبلغهــم دولــة املنشــأ
أو دولــة العمــل ،حســب االقتضــاء ،تبليغــا كامــا بجميــع الشــروط املنطبقــة علــى
دخولهــم ،وبوجــه خــاص بالشــروط املتعلقــة بإقامتهــم واألنشــطة التــي يجــوز لهم
مزاولتهــا مقابــل أجــر ،فضــا عــن املتطلبــات التــي يجــب عليهــم اســتيغاؤها في دولة
العمــل ،والســلطة التــي يجــب عليهــم االتصــال بهــا إلدخــال أي تعديــل علــى تلــك
الشــروط.
املادة 38
تبــذل دول العمــل كل جهــد لــإذن للعمــال املهاجريــن وأف ـراد أســرهم
بالغيــاب مؤقتــا دون أن يكــون لذلــك تأثيــر علــى اإلذن لهــم باإلقامــة أو العمــل،
حســبما تكــون عليــه الحــال .وتراعــي دول العمــل فــي ذلــك االحتياجــات الخاصــة
للعمــال املهاجريــن وأف ـراد أســرهم والتزاماتهــم خاصــة فــي دول منشــئهم .يكــون
للعمــال املهاجريــن وأف ـراد أســرهم الحــق فــي تزويدهــم بمعلومــات وافيــة عــن
الشــروط التــي يتــم بمقتضاهــا اإلذن بحــاالت الغيــاب املؤقــت هــذه.
املادة 39
 -1يكــون للعمــال املهاجريــن وأف ـراد أســرهم الحــق فــي حريــة االنتقــال فــي
إقليــم دولــة العمــل وحريــة اختيــارمحــل إقامتهــم بهــا.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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 -2ال تخضــع الحقــوق املذكــورة فــي الفقــرة  1مــن هــذه املــادة أليــة قيــود
باســتثناء القيــود التــي ينــص عليهــا القانــون وتقتضيهــا حمايــة األمــن الوطنــي أو
النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو اآلداب العامــة أو حقــوق الغيــر وحرياتهــم،
والتــي تكــون متمشــية مــع الحقــوق األخــرى املعتــرف بهــا فــي هــذه االتفاقيــة.
املادة 40
يكــون للعمــال املهاجريــن وأف ـراد أســرهم الحــق فــي تكويــن الجمعيــات
ونقابــات العمــال فــي دولــة العمــل لتعزيــز وحمايــة حقوقهــم االقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة وغيرهــا مــن املصالــح .ال يجــوز وضــع أي قيــود علــى
ممارســة هــذا الحــق عــدا القيــود التــي ينــص عليهــا القانــون والتــي تكــون ضروريــة
فــي مجتمــع ديمقراطيــة لصالــح األمــن الوطنــي والنظــام العــام ،أو لحمايــة حقــوق
الغيــر وحرياتهــم.
املادة 41
 -1يحــق للعمــال املهاجريــن وأف ـراد أســرهم ،أن يشــاركوا فــي الشــؤون
العامــة فــي دولــة منشــئهم ،وأن يدلــوا بأصواتهــم وأن ُينتخبــوا فــي االنتخابــات التــي
ُتجــرى فــي تلــك الدولــة ،وفقــا لتشــريعها.
 -2تقــوم الــدول املعنيــة ،حســب االقتضــاء ووفقــا لتشــريعها ،بتيســير
ممارســة هــذه الحقــوق.
املادة 42
 -1تنظــر الــدول األط ـراف فــي أمــر وضــع إج ـراءات أو إنشــاء مؤسســات
يمكــن عــن طريقهــا أن ُتراعــى ،ســواء فــي دول املنشــأ أو دول العمــل ،االحتياجــات
واألمانــي وااللتزامــات الخاصــة للعمــال املهاجريــن وأف ـراد أســرهم ،وتتوخــى،
حسب االقتضاء ،إمكانية أن يصبح للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم ،في تلك
املؤسســات ،ممثلــون يتــم اختيارهــم بحريــة.
 -2تيســر دول العمــل ،وفقــا لتشــريعها الوطنــي ،استشــارة العمــال
املهاجريــن وأف ـراد أســرهم أو مشــاركتهم فــي اتخــاذ الق ـرارات املتعلقــة بحيــاة
املجتمعــات املحليــة وإدارتهــا.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

املادة 43
 -1يتمتــع العمــال املهاجــرون باملســاواة فــي املعاملــة مــع رعايــا دولــة العمــل
فيمــا يتعلــق بمــا يلــي:
أ -إمكانيــة الوصــول إلــى املؤسســات والخدمــات التعليميــة ،مــع مراعــاة
متطلبــات القبــول وغيرهــا مــن أنظمــة املؤسســات والخدمــات املعنيــة.
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 -3يجــوز أن يتمتــع العمــال املهاجــرون بالحقــوق السياســية فــي دولــة
العمــل إذا منحتهــم تلــك الدولــة هــذه الحقــوق فــي ممارســتها لســيادتها.

ب -إمكانية الوصول إلى خدمات التوجيه والتوظيف املهنيين.
ج -إمكانيــة الوصــول إلــى مرافــق ومؤسســات التدريــب وإعــادة التدريــب
املهنييــن،
د -إمكانية الحصول على مسكن ،بما في ذلك مشاريع اإلسكان االجتماعي،
والحماية من االستغالل فيما يتعلق باإليجار،
ه -إمكانية الحصول على الخدمات االجتماعية والصحية ،شريطة الوفاء
بمتطلبات االشتراك في برامج هذه الخدمات،
و -إمكانيــة الوصــول إلــى التعاونيــات واملؤسســات املــدارة ذاتيــا دون أن يعنــي
ذلــك تغييـرا فــي وضعهــم كمهاجريــن ومــع مراعــاة قواعــد وأنظمــة الهيئــات
املعنيــة،
ز -إمكانية الوصول إلى الحياة الثقافية واالشتراك فيها.
 -2تيهــئ الــدول األطـراف األحــوال التــي تكفــل املســاواة الفعليــة فــي املعاملــة
لتمكيــن العمــال املهاجريــن مــن التمتــع بالحقــوق املذكــورة فــي الفقــرة  1مــن هــذه
املادة كلما وفت شروط إقامتهم ،كما تأذن بها دولة العمل ،باملتطلبات املناسبة.
 -3ال تمنــع دول العمــل رب عمــل العمــال املهاجريــن مــن إنشــاء مرافــق
ســكنية أو اجتماعيــة أو ثقافيــة لهــم .ومــع مراعــاة املــادة  70مــن هــذه االتفاقيــة،
يجــوز لدولــة العمــل أن تجعــل إنشــاء هــذه املرافــق خاضعــا للشــروط املطبقــة
عمومــا بهــذا الخصــوص فــي تلــك الدولــة.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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املادة 44
 -1تقــوم الــدول األطـراف ،اعترافــا منهــا بــأن األســرة هــي الوحــدة الجماعيــة
الطبيعيــة واألساســية فــي املجتمــع وبــأن مــن حقهــا أن تتوفــرلهــا الحمايــة مــن قبــل
املجتمــع والدولــة ،باتخــاذ التدابيــراملناســبة لضمــان حمايــة وحــدة أســرالعمــال
املهاجرين.
 -2تقــوم الــدول األط ـراف باتخــاذ مــا ت ـراه مناســبا ويدخــل فــي نطــاق
اختصاصها من تدابيررامية إلى تيسيرلم شمل العمال املهاجرين بأزواجهم أو
باألشــخاص الذيــن تربطهــم بهــم عالقــة تنشــأ عنهــا ،وفقــا للقانــون املنطبــق ،آثــار
ّ
القصــر غيــر املتزوجيــن.
مكافئــة للــزواج ،وكذلــك بأوالدهــم املعاليــن
 -3تنظردول العمال ،العتبارات إنسانية ،بعين العطف في منح معاملة
متســاوية ،علــى النحــو املنصــوص عليــه فــي الفقــرة  2مــن هــذه املــادة ،لألف ـراد
اآلخريــن مــن أســرالعمــال املهاجريــن.
املادة 45
 -1يتمتــع أف ـراد أســر العمــال املهاجريــن ،فــي دولــة العمــل ،باملســاواة فــي
املعاملــة مــع رعايــا تلــك الدولــة ،وذلــك فيمــا يتعلــق بمــا يلــي:
أ -إمكانيــة الوصــول إلــى املؤسســات والخدمــات التعليميــة ،مــع مراعــاة
متطلبــات القبــول وغيرهــا مــن أنظمــة املؤسســات والخدمــات املعنيــة.
ب -إمكانيــة الوصــول إلــى مؤسســات وخدمــات التوجيــه والتدريــب املهنييــن،
شــريطة الوفــاء بمتطلبــات االشــتراك فيهــا.
ج -إمكانية الحصول على الخدمات االجتماعية والصحية ،شريطة الوفاء
بمتطلبات االشتراك في برامج هذه الخدمات.
د -إمكانية الوصول إلى الحياة الثقافية واملشاركة فيها.
 -2تنتهــج دول العمــل ،بالتعــاون مــع دول املنشــأ عنــد االقتضــاء ،سياســة
تستهدف تيسيرإدماج أوالد العمال املهاجرين النظام املدر�سي املحلي ،وبصفة
خاصة فيما يتعلق بتعليمهم اللغة املحلية.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

 -4لــدول العمــل أن توفــر برامــج تعليميــة خاصــة باللغــة األصليــة ألوالد
العمــال املهاجريــن ،بالتعــاون مــع دول امل ِنشــأ عنــد االقتضــاء.
املادة 46
يتمتــع العمــال املهاجــرون وأف ـراد أســرهم ،رهنــا بالتشــريع املنطبــق
للــدول املعنيــة ،فضــا عــن االتفاقــات الدوليــة ذات الصلــة والتزامــات الــدول
املعنيــة الناشــئة عــن اشــتراكها فــي االتحــادات الجمركيــة ،باإلعفــاء مــن رســوم
االســتيراد والتصديــر وضرائبهــا فيمــا يتعلــق بأمتعتــه الشــخصية واملنزليــة
فضــا عــن املعــدات الالزمــة ملزاولــة النشــاط الــذي ُيتقا�ضــى عنــه أجــر وســمح
لهــم بدخــول دولــة العمــل ملزاولتــه ،وذلــك:
أ -لدى مغادرة دولة املنشأ أو دولة اإلقامة املعتادة،
ب -لدى السماح لهم في بادئ األمربدخول دولة العمل،
ج -لدى مغادرة دولة العمل نهائيا
د -لدى العودة نهائيا إلى دولة املنشأ أو دولة اإلقامة املعتادة.
املادة 47
 -1للعمــال املهاجريــن الحــق فــي تحويــل دخولهــم ومدخراتهم ،وخصوصا
األمــوال الالزمــة إلعالــة أســرهم ،مــن دولــة العمــل إلــى دولــة منشــئهم أو إلــى أيــة
دولــة أخــرى .وتتــم هــذه التحويــات وفقــا لإلج ـراءات التــي يحددهــا التشــريع
املنطبــق للدولــة املعنيــة ووفقــا لالتفاقــات الدوليــة املنطبقــة.
 -2تتخذ الدول املعنية التدابيراملناسبة لتيسيرهذه التحويالت.
املادة 48
 -1دون املســاس باالتفاقــات املنطبقــة املتعلقــة بــاالزدواج الضريبــي ،فــإن
العمال املهاجرين وأفراد أسرهم ،فيما يتعلق بالدخول التي يحصلون عليها في
دولة العمل:
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

الصكوك الكونية

 -3تسعى دول العمل إلى تيسيرتعليم اللغة والثقافة األصليتين ألوالد العمال
املهاجرين ،وفي هذا الصدد ،تتعاون معها دول املنشأ حيثما كان ذلك مناسبا.
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أ -ال يجــوز إلزامهــم بدفــع ضرائــب أو مكــوس أو رســوم أيــا كان وصفهــا تكــون
أكبــرمقــدارا أو أشــد إرهاقــا ممــا يفــرض علــى الرعايــا فــي ظــروف مماثلــة،
ب -يكــون لهــم الحــق فــي االقتطاعــات أو اإلعفــاءات مــن الضرائــب أيــا كان
وصفهــا أو فــي أيــة بــداالت ضريبيــة تطبــق علــى الرعايــا فــي ظــروف مماثلــة،
ومــن بينهــا البــداالت الضريبيــة املتعلقــة باملعاليــن مــن أف ـراد أســرهم.
 -2تســعى الــدول األط ـراف إلــى اعتمــاد تدابيــر مالئمــة لتفــادي االزدواج
الضريبــي علــى دخــول ومدخ ـرات العمــال املهاجريــن وأف ـراد أســرهم.
املادة 49
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 -1حيثمــا يتطلــب التشــريع الوطنــي إذنيــن منفصليــن لإلقامــة ومزاولــة
العمــل ،تصــدر دول العمــل للعمــال املهاجريــن إذنــا باإلقامــة ال تقــل مدتــه عــن
مــدة اإلذن بمزاولــة نشــاط مقابــل أجــر.
 -2العمــال املهاجــرون الذيــن يســمح لهــم فــي دولــة العمــل بحريــة اختيــار
النشــاط الــذي يزاولونــه مقابــل أجــرال يعتبــرون فــي وضــع غيــرنظامــي وال يفقــدون
اإلذن لهــم باإلقامــة ،ملجــرد إنهــاء النشــاط الــذي يزاولونــه مقابــل أجــرقبــل انتهــاء
تصاريــح عملهــم أو األذون املماثلــة.
 -3إلعطــاء العمــال املهاجريــن املشــار إليهــم فــي الفقــرة  2مــن هــذه املــادة
وقتــا كافيــا إليجــاد أنشــطة بديلــة يزاولونهــا مقابــل أجــر ،ال يســحب إذن اإلقامــة
لفتــرة ال تقــل عــن الفتــرة التــي قــد يســتحقون خاللهــا اســتحقاقات بطالــة.
املادة 50
 -1فــي حالــة وفــاة العامــل املهاجــرأو انفصــام رابطــة الزوجيــة ،تنظــردولــة
العمل بعين العطف في منح أفراد أسرة ذلك العامل املهاجراملقيمين فيها على
أســاس لـ ّـم شــمل األســرة ،إذنــا بالبقــاء ،وتراعــي دولــة العمــل طــول الفتــرة التــي
أقامــوا خاللهــا فــي تلــك الدولــة.
 -2تتــاح ألف ـراد األســرة الذيــن ال يمنحــون هــذا اإلذن فتــرة معقولــة مــن
الوقــت ،قبــل املغــادرة ،لتمكينهــم مــن تســوية شــؤونهم فــي دولــة العمــل.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

املادة 51
العمــال املهاجــرون الذيــن ال يســمح لهــم فــي دولــة العمــل بحريــة اختيــار
النشاط الذي يزاولونه مقابل أجرال يعتبرون في وضع غيرنظامي ،وال يفقدون
اإلذن لهــم باإلقامــة ملجــرد إنهــاء النشــاط الــذي يزاولونــه مقابــل أجــرقبــل انتهــاء
تصاريــح عملهــم ،إال إذا كان إذن اإلقامــة يتوقــف صراحــة علــى النشــاط
املحــدد املـزاول مقابــل أجــروالــذي ُســمح لهــم بالدخــول مــن أجلــه .ويكــون لهــؤالء
العمــال املهاجريــن الحــق فــي التمــاس عمــل بديــل واملشــاركة فــي مشــاريع العمــل
العامــة وإعــادة التدريــب أثنــاء الفتــرة املتبقيــة مــن إذن عملهــم ،رهنــا بالشــروط
والتقييــدات املنصــوص عليهــا فــي إذن العمــل.
املادة 52
 -1يكــون للعمــال املهاجريــن فــي دولــة العمــل الحــق فــي أن يختــاروا بحريــة
األنشــطة التــي يزاولونهــا مقابــل أجــررهنــا بالقيــود أو الشــروط التاليــة:
 -2يجوز لدولة العمل ،فيما يتعلق بأي عامل مهاجر:
أ -أن تقصرإمكانية الوصول إلى فئات محدودة من األعمال أو الوظائف أو
الخدمــات أو األنشــطة فــي الحــاالت التــي يكــون فيهــا ذلــك ضروريــا ملصالــح
هــذه الدولــة ومنصوصــا عليــه فــي التشــريع الوطنــي.
ب -أن تقيــد حريــة اختيــار النشــاط امل ـزاول مقابــل أجــر وفقــا لتشــريعاتها
املتعلقــة باالعت ـراف باملؤهــات املهنيــة التــي يتــم الحصــول عليهــا خــارج
إقليمهــا .ومــع ذلــك ،تعمــل الــدول األطـراف املعنيــة علــى اتخــاذ الترتيبــات
الالزمــة لالعت ـراف بهــذه املؤهــات.
 -2يجــوز أيضــا لدولــة العمــل ،بالنســبة للعمــال املهاجريــن الحائزيــن
لتصاريــح عمــل محــدودة الزمــن:
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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 -3ال يجــوز تفســير أحــكام الفقرتيــن  1و  2مــن هــذه املــادة بحيــث تضــر
بــأي حــق فــي اإلقامــة والعمــل تمنحــه ألف ـراد األســرة هــؤالء ،لــوال هــذه األحــكام،
تشريعات دولة العمل أو املعاهدات لثنائية أو املتعددة األطراف املنطبقة على
تلــك الدولــة.
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أ -أن تجعل حق االختيارالحرلألنشطة التي يزاولونها مقابل أجرمشروطا
بــأن يكــون العامــل املهاجــر قــد أقــام فــي إقليمهــا إقامــة مشــروعة لغــرض
مزاولــة نشــاط مقابــل أجــرلفتــرة مــن الوقــت محــددة ف تشــريعها الوطنــي
ال ينبغــي أن تتجــاوز ســنتين.
ب -أن تقيــد إمكانيــة وصــول العامــل املهاجــرإلــى األنشــطة التــي تـزاول مقابــل
أجر ،عمال بسياسة منح األولوية لرعاياها أولألشخاص الذين يماثلونهم
لهــذه األغ ـراض بموجــب تشــريع أو اتفاقــات ثنائيــة أو متعــددة األط ـراف.
وال ينطبــق هــذا القيــد علــى العامــل املهاجــرالــذي أقــام فــي إقليمهــا إقامــة
مشــروعة لغــرض مزاولــة نشــاط مقابــل أجــرلفتــرة مــن الوقــت محــددة فــي
تشــريعها الوطنــي ال ينبغــي أن تتجــاوز خمــس ســنوات.
 -4تحــدد دول العمــل الشــروط التــي يــؤذن بموجبهــا للعامــل املهاجــر،
الذي ســمح له بالدخول للعمل ،أن يقوم بعمل لحســابه الخاص .وتراعى املدة
التــي قضاهــا العامــل بالفعــل بصــورة مشــروعة فــي دولــة العمــل.
املادة 53
 -1يســمح ألفـراد أســرة العامــل املهاجــرالذيــن يكــون لديهــم هــم أنفســهم
إذن باإلقامة أو الدخول غيرمحدود زمنيا أو قابل للتجديد تلقائيا بأن يختاروا
بحريــة نشــاط يزاولونــه مقابــل أجــر ،بنفــس الشــروط التــي تنطبــق علــى هــذا
العامــل املهاجــروفقــا للمــادة  52مــن هــذه االتفاقيــة.
 -2فيما يتعلق بأفراد أسرة العامل املهاجرغيراملسموح لهم بأن يختاروا
بحريــة نشــاطا يزاولونــه مقابــل أجــر ،تنظــر الــدول األط ـراف بعيــن العطــف فــي
منحهــم األولويــة علــى العمــال األخريــن الذيــن يلتمســون الدخــول إلــى بلــد العمــل
فــي الحصــول علــى إذن ملزاولــة نشــاط مقابــل أجــر ،رهنــا باالتفاقــات الثنائيــة
واملتعــددة األط ـراف املنطبقــة.
املادة 54
 -1يتمتــع العمــال املهاجــرون ،دون املســاس بأحــكام أذون إقامتهــم
أو تصاريــح عملهــم والحقــوق املنصــوص عليهــا فــي املادتيــن  35و  37مــن هــذه
االتفاقيــة ،باملســاواة فــي املعاملــة مــع رعايــا دولــة العمــل مــن حيــث:
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

الجزء الخامس
األحكام املنطبقة على فئات خاصة من العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
املادة 57
تتمتع الفئات الخاصة من العمال املهاجرين وأفراد أســرهم املحددة في
هــذا الجــزء مــن هــذه االتفاقيــة ،الحائزيــن للوثائــق الالزمــة أوالذيــن هــم فــي وضــع
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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أ -الحماية من الفصل،
ب -استحقاقات البطالة
ج -االستفادة من مشاريع العمل العاملة التي يقصد منها مكافحة البطالة،
د -إمكانية الحصول على عمل بديل في حالة فقدان العمل أوإنهاء النشاط
اآلخرالذي يزاولونه مقابل آخر ،رهنا باملادة  53من هذه االتفاقية.
 -2إذا ادعى عامل مهاجرأن رب عمله قد انتهك شروط عقد عمله ،يحق
لــه أن يرفــع قضيتــه إلــى الســلطات املختصــة فــي دولــة العمــل ،وذلــك بالشــروط
املنصــوص عليهــا فــي الفقــرة  1مــن املــادة  18مــن هــذه االتفاقيــة .
املادة 55
يحــق للعمــال املهاجريــن ،الذيــن منحــوا تصريحــا ملزاولــة نشــاط مقابــل
أجــر ،رهنــا بالشــروط املرفقــة بذلــك التصريــح ،التمتــع باملســاواة فــي املعاملــة مــع
رعايــا دولــة العمــل فــي ممارســة هــذا النشــاط مقابــل أجــر.
املادة 56
 -1ال يجــوز طــرد العمــال املهاجريــن وأف ـراد أســرهم املشــار إليهــم فــي هــذا
الجزء من االتفاقية من دولة العمل إ ّ ال لألسباب املحددة في التشريع الوطني
لتلــك الدولــة ورهنــا بالضمانــات املقــررة فــي الجــزء الثالــث.
 -2ال يلجــأ إلــى الطــرد كوســيلة لحرمــان أي عامــل مهاجــرأو فــرد مــن أفـراد
أســرته مــن الحقــوق الناشــئة عــن اإلذن باإلقامــة وتصريــح العمــل.
 -3عند النظرفي طرد عامل مهاجرأو فرد من أفراد أسـرته ،ينبغي مراعاة
االعتبارات اإلنسانية وطول املدة التي أقام الشخص املعني خاللها في دولة العمل.
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نظامــي ،بالحقــوق املنصــوص عليهــا فــي الجــزء الثالــث ،وبالحقــوق املنصــوص
عليهــا فــي الجــزء الرابــع مــع مراعــاة املعــدل منهــا أدنــاه.
املادة 58
 -1يحــق لعمــال الحــدود ،كمــا هــم ّ
معرفــون فــي الفقــرة ( 3أ) مــن املــادة  2مــن
هــذه االتفاقيــة ،التمتــع بالحقــوق املنصــوص عليهــا فــي الجــزء الرابــع التــي يمكــن
تطبيقها عليهم بسبب وجودهم وعملهم في أرا�ضي دولة العمل ،على أن يؤخذ في
االعتبــارأنهــم ال يقيمــون علــى وجــه االعتيــاد فــي تلــك الدولــة.
 -2تنظــر دول العمــل بعيــن العطــف فــي منــح عمــال الحــدود الحــق فــي أن
يختــاروا بحريــة النشــاط الــذي يزاولونــه مقابــل أجــربعــد فتــرة زمنيــة محــددة .وال
يؤثــرمنــح هــذا الحــق علــى مركزهــم كعمــال حــدود.
املادة 59
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 -1يحق للعمال املوسميين ،كما هم ً
معرفون في الفقرة ( 2ب) من املادة
 2مــن هــذه االتفاقيــة ،التمتــع بالحقــوق املنصــوص عليهــا فــي الجــزء الرابــع التــي
يمكــن تطبيقهــا عليهــم بســبب وجودهــم وعملهــم فــي إقليــم دولــة العمــل ،والتــي
تتفق ومركزهم في تلك الدولة كعمال موسميين ،مع مراعاة أنهم موجودون في
تلــك الدولــة لشــطرمــن الســنة فحســب.
 -2تنظــر دولــة العمــل ،مــع مراعــاة الفقــرة  1مــن هــذه املــادة ،فــي منــح
العمــال املوســميين الذيــن عملــوا فــي أراضيهــا فتــرة زمنيــة طويلــة إمكانيــة
مزاولــة أنشــطة أخــرى مقابــل أجــر ،مــع إعطائهــم األولويــة علــى غيرهــم مــن
العمــال الســاعين إلــى دخــول تلــك الدولــة ،رهنــا باالتفاقــات املنطبقــة الثنائيــة
واملتعــددة األط ـراف.
املادة 60
يحــق للعمــال املتجوليــن ،كمــا هــم معرفــون فــي الفقــرة ( 3ه) مــن املــادة 3
من هذه االتفاقية ،التمتع بالحقوق املنصوص عليها في الجزء الرابع التي يمكن
منحها لهم بسبب وجودهم وعملهم في إقليم دولة العمل ،والتي تتفق ومركزهم
كعمــال متجوليــن فــي تلــك الدولة.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

 -1يحــق للعمــال املرتبطيــن بمشــروع ،كمــا هــم ً
معرفــون فــي الفقــرة ( 3و)
مــن املــادة  3مــن هــذه االتفاقيــة ،وأفـراد أســرهم ،التمتــع بالحقــوق املنصــوص
عليهــا فــي الجــزء الرابــع ،باســتثناء أحــكام الفقرتيــن ( 1ب) و(ج) مــن املــادة ،43
والفقــرة ( 1د) مــن املــادة  43مــن حيــث اتصالهــا بمشــاريع اإلســكان االجتماعــي،
والفقــرة  1ب مــن املــادة  ،45واملــواد  53إلــى .55
 -2إذا ادعــى العامــل املرتبــط بمشــروع أن ر ّب عملــه قــد أنتهــك شــروط
عقــد عملــه ،فإنــه يحــق لــه أن يرفــع قضيتــه إلــى الســلطات املختصــة فــي الدولــة
التــي لهــا الواليــة علــى ر ّب العمــل ذاك ،وذلــك بالشــروط املنصــوص عليهــا فــي
الفقــرة  1مــن املــادة  18مــن هــذه االتفاقيــة.
 -3رهنا باالتفاقات الثنائية أواملتعددة األطراف النافذة بالنسبة للدول
األط ـراف املعنيــة ،تســعى هــذه الــدول األط ـراف إلــى تمكيــن العمــال املرتبطيــن
بمشــاريع مــن البقــاء محمييــن بشــكل كاف عــن طريــق نظــم الضمــان االجتماعــي
لدولة منشئهم أو دولة إقامتهم املعتادة ،خالل عملهم باملشروع .وتتخذ الدول
األطراف املعنية التدابيراملناسبة بهدف تجنب أي حرمان من الحقوق أوتكرار
للدفــع فــي هــذا الشــأن.
 -4دون املساس بأحكام املادة  47من هذه االتفاقية وباالتفاقات الثنائية
أواملتعددة األطراف ذات الصلة ،تسمح الدول األطراف املعنية بدفع ما يكسبه
العمال املرتبطون بمشاريع إليهم في دولة منشئهم أودولة إقامتهم املعتادة.
املادة 62
 -1يحــق لعمــال االســتخدام املحــدد ،كمــا هــم معرفــون فــي الفقــرة ( 3ز) مــن
املــادة  3مــن هــذه االتفاقيــة ،التمتــع بالحقــوق املنصــوص عليهــا فــي الجــزء الرابــع،
باستثناء أحكام الفقرتين ( 1ب) و(ج) من املادة  ، 43والفقرة ( 1د) من املادة  43من
حيث اتصالها بمشاريع ،اإلسكان االجتماعي ،واملادة  53والفقرة  1د من املادة .54
 -2يحــق ألفـراد أســرعمــال االســتخدام املحــدد التمتــع بالحقــوق املتعلقــة
بأف ـراد أســر العمــال .املهاجريــن املنصــوص عليهــا فــي الجــزء الرابــع مــن هــذه
االتفاقيــة ،باســتثناء أحــكام املــادة .53
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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املادة 61
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املادة 63
 -1يحــق للعامليــن لحســابهم الخــاص ،كمــا هــم ً
معرفــون فــي الفقــرة ( 3ح)
مــن املــادة  3مــن هــذه االتفاقيــة ،التمتــع بالحقــوق املنصــوص عليهــا فــي الجــزء
الرابــع فيمــا عــدا الحقــوق التــي ال تنطبــق إ ّ ال علــى العمــال الحائزيــن لعقــد عمــل.
 -2مــع عــدم اإلخــال باملادتيــن  53و  79مــن هــذه االتفاقيــة ال يعنــي إنهــاء
النشــاط االقتصــادي للعامليــن لحســابهم الخــاص فــي حــد ذاتــه ســحب اإلذن
املمنــوح لهــم أو ألف ـراد أســرهم بالبقــاء أو مزاولــة نشــاط مقابــل أجــر فــي دولــة
العمــل ،إال إذا كان إذن اإلقامــة يتوقــف صراحــة علــى النشــاط املحــدد املـزاول
مقابــل أجــروالــذي ســمح لهــم بالدخــول مــن أجلــه.

الجزء السادس
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تعزيزالظروف السليمة والعادلة واإلنسانية واملشروعية فيما يتعلق
بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم
املادة 64
 -1تتشــاور الــدول األط ـراف املعنيــة وتتعــاون ،حســب االقتضــاء ،دون
املساس باملادة  79من هذه االتفاقية ،بهدف تعزيزالظروف السليمة والعادلة
واإلنســانية فيمــا يتعلــق بالهجــرة الدوليــة للعمــال وأفـراد أســرهم.
 -2ينبغــي فــي هــذا الصــدد إيــاء االعتبــارالواجــب ليــس فقــط لالحتياجــات
واملــوارد مــن اليــد العاملــة بــل أيضــا لالحتياجــات االجتماعيــة واالقتصاديــة
والثقافيــة وغيرهــا للعمــال املهاجريــن وأف ـراد أســرهم املعنييــن ،فضــا عــن آثــار
هــذه الهجــرة علــى املجتمعــات املعنيــة.
املادة 65
 -1تحتفــظ الــدول األط ـراف بالخدمــات املناســبة ملعالجــة املســائل
املتعلقــة بالهجــرة الدوليــة للعمــال وأف ـراد أســرهم .وتشــمل اختصاصاتهــا ،فــي
جملــة أمــور ،مــا يلــي:
أ -وضع وتنفيذ السياسات املتعلقة بهذه الهجرة،
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

ج -توفيراملعلومات املناسبة ،وخصوصا ألرباب العمل والعمال ومنظماتهم،
بشــأن السياســات والقوانيــن واألنظمــة املتصلــة بالهجــرة واالســتخدام،
وبشــأن االتفاقات املبرمة مع دول أخرى بشــأن الهجرة ،وبشــأن املســائل
األخــرى ذات الصلة،
د -توفيــر املعلومــات وتقديــم املســاعدة املناســبة للعمــال املهاجريــن وأف ـراد
أسرهم بشأن التصاريح واإلجراءات الرسمية والترتيبات الالزمة املتعلقة
بهــؤالء مــن حيــث املغــادرة ،والســفر ،والوصــول ،واإلقامــة ،واألنشــطة
املزاولــة مقابــل أجــر ،والخــروج والعــودة ،فضــا عــن املعلومــات املتعلقــة
بظــروف العمــل واملعيشــة فــي دولــة العمــل وبقوانيــن وأنظمــة الجمــارك،
والعملــة ،والضرائــب ،والقوانيــن واألنظمــة األخــرى ذات الصلــة.
 -2تيســرالــدول األطـراف ،حســب االقتضــاء ،توفيــرمــا يكفــي مــن الخدمــات
القنصليــة والخدمــات األخــرى الالزمــة لتلبيــة االحتياجــات االجتماعيــة
والثقافيــة واالحتياجــات األخــرى للعمــال املهاجريــن وأف ـراد أســرهم.
املادة 66
 -1رهنــا بأحــكام الفقــرة  3مــن هــذه املــادة ،يقتصــر الحــق فــي االضطــاع
بعمليــات بهــدف اســتخدام العمــال للعمــل فــي دولــة أخــرى علــى الجهــات التاليــة:
أ -الدوائرأو الهيئات العامة التابعة للدولة التي تجري فيها هذه العمليات.
ب -الدوائــرأو الهيئــات العامــة التابعــة لدولــة العمــل ،علــى أســاس اتفــاق بيــن
الدوليتيــن املعنيتين.
ج -هيئة منشأة نتيجة التفاق ثنائي أو متعدد األطراف.
 -2رهنــا بــأي إذن يصــدر عــن الســلطات العامــة للــدول األط ـراف املعنيــة
وموافقتهــا وإش ـرافها حســبما قــد يجــرى تحديــده بموجــب التشــريع الوطنــي
واملمارسة الوطنية لتلك الدول ،يجوز أيضا للوكاالت وأرباب العمل املحتملين
أو األشــخاص الذيــن يتصرفــون بالنيابــة عنهــم االضطــاع بالعمليــات املذكــورة.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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ب -تبــادل املعلومــات والتشــاور والتعــاون مــع الســلطات املختصــة فــي الــدول
األطـراف األخــرى املعنيــة بهــذه الهجــرة،
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املادة 67
 -1تتعــاون الــدول األطـراف املعنيــة ،حســب االقتضــاء ،فــي اعتمــاد تدابيــر
تتعلق بالعودة املنظمة للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم إلى دولة املنشأ عندما
يقــررون العــودة أو ينتهــي إذن إقامتهــم أو عملهــم ،أو عندمــا يكونــون فــي دولــة
العمــل فــي وضــع غيــرنظامــي.
 -2فيمــا يتعلــق بالعمــال املهاجريــن وأف ـراد أســرهم الذيــن هــم فــي وضــع
نظامي ،تتعاون الدول األطراف املعنية ،حسب االقتضاء ،بشروط تتفق عليها
تلك الدول ،بغية العمل على إيجاد أحوال اقتصادية مناسبة الستقرارهم من
جديــد وعلــى تســهيل إعــادة إدماجهــم إدماجــا اجتماعيــا وثقافيــا دائمــا فــي دولــة
املنشأ.
املادة 68
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 -1تتعــاون الــدول األطـراف ،بمــا فــي ذلــك دول العبــور ،بهــدف منــع ووقــف
عمليات التنقل واالســتخدام غيرالقانونية أو الســرية للعمال املهاجرين الذين
هم في وضع غيرنظامي .وتشمل التدابيرالواجب اتخاذها لتحقيق هذه الغاية،
فــي إطــارواليــة كل دولــة مــن الــدول املعنيــة ،مــا يلي:
أ -تدابيــر مالئمــة ملنــع نشــر املعلومــات املضللــة املتصلــة بالهجــرة خروجــا
ودخــوال،
ب -تدابيرللكشف عن التنقالت غيرالقانونية أو السرية للعمال املهاجرين
وأفـراد أســرهم وللقضــاء عليهــا ،وفــرض جـزاءات فعالــة علــى األشــخاص
أوالجماعــات أوالكيانــات الذيــن ينظمــون أويديــرون مثــل هــذه التنقــات
أو يســاعدون في تنظيمها أو إدارتها،
ج -تدابيــرلغــرض جـزاءات فعالــة علــى األشــخاص أو الجماعــات أو الكيانــات
الذين يستخدمون العنف أوالتهديد أوالتخويف ضد العمال املهاجرين
أو أفراد أسرهم الذين هم في وضع غيرنظامي.
 -2تتخــذ دول العمــل جميــع التدابيــر املالئمــة والفعالــة التــي تكفــل فــي
أراضيهــا وقــف اســتخدام العمــال املهاجريــن الذيــن هــم فــي وضــع غيــرنظامــي ،بمــا
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

املادة 69
 -1تتخــذ الــدول االط ـراف ،حيــن يوجــد فــي أراضيهــا عمــال مهاجــرون
وأفـراد أســرهم فــي وضــع غيــرنظامــي ،تدابيــرمالئمــة لضمــان عــدم اســتمرارهذه
الحالــة.
 -2كلمــا نظــرت الــدول األط ـراف املعنيــة فــي إمكانيــة تســوية وضــع هــؤالء
األشــخاص وفقــا للتشــريع الوطنــي املنطبــق ولالتفاقــات الثنائيــة أو املتعــددة
األط ـراف ،تؤخــذ فــي االعتبــار املالئــم ظــروف دخولهــم ،ومــدة إقامتهــم فــي دولــة
العمل ،واالعتبارات األخرى ذات الصلة ،وال سيما االعتبارات املتصلة بحالتهم
األســرية.
املادة 70
تتخــذ الــدول األطـراف تدابيــرال تقــل مواتــاة عــن التدابيــرالتــي تنطبــق علــى
رعاياهــا لضمــان أن تكــون ظــروف عمــل ومعيشــة العمــال املهاجريــن وأف ـراد
أسرهم الذين هم في وضع نظامي متفقة مع معاييراملالئمة الصحية والسالمة
والصحــة ومبــادئ الكرامــة اإلنســانية.
املادة 71
 -1تقــوم الــدول األط ـراف ،حيثمــا اقتضــت الضــرورة ،بتســهيل إعــادة
جثــث العمــال املهاجريــن أو أف ـراد أســرهم الذيــن يتوفــون إلــى دولــة املنشــأ.
 -2فيمــا يتعلــق بمســائل التعويــض املتصلــة بوفــاة عامــل مهاجــر أو
أحــد أف ـراد أســرته ،تقــدم الــدول األط ـراف ،حســب االقتضــاء ،املســاعدة إلــى
األشــخاص املعنييــن بغيــة تســوية هــذ املســائل علــى الفــور .وتتــم تســوية هــذه
املســائل علــى أســاس القانــون الوطنــي املنطبــق وفقــا ألحــكام هــذه االتفاقيــة وأيــة
اتفاقــات ثنائيــة أو متعــددة األط ـراف ذات صلــة باملوضــوع.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

الصكوك الكونية

في ذلك القيام ،عند االقتضاء ،بغرض الجزاءات على الذين يستخدمون مثل
هــؤالء العمــال .وال تمــس هــذه التدابيــرمــا للعمــال املهاجريــن علــى رب عملهــم مــن
حقــوق ناشــئة عــن اســتخدامهم.
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الصكوك الكونية

الجزء السابع
تطبيق االتفاقية
املادة 72
( -1أ) لغرض استمرارتطبيق هذه االتفاقية ،تنشأ لجنة معنية بحماية حقوق
العمال املهاجرين وأفراد أسرهم (ويشارإليها فيما يلي باسم «اللجنة»)،
(ب) عنــد بــدء ســريان هــذه االتفاقيــة ،تتألــف اللجنــة مــن عشــرة خبـراء،
وبعــد نفــاذ االتفاقيــة بالنســبة للدولــة الطــرف الحاديــة واألربعيــن ،مــن
أربعة عشرمن الخبراء ذوي املكانة األخالقية الرفيقة والحيدة والكفاءة
املشــهود بهــا فــي امليــدان الــذي تشــمله االتفاقيــة.
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( -2أ) تنتخــب الــدول األط ـراف أعضــاء اللجنــة باالقت ـراع الســري مــن قائمــة
بأســماء أشــخاص ترشــحهم الــدول األطـراف ،مــع إيــاء االعتبــارالواجــب
للتوزيــع الجغرافــي العــادل ،بمــا فــي ذلــك كل مــن دول املنشــأ ودول العمــل،
ولتمثيل النظم القانونية الرئيسية .ويجوز لكل دولة من الدول األطراف
أن ترشــح شــخصا واحــدا مــن بيــن رعاياهــا،
(ب) ينتخب األعضاء ويعملون بصفتهم الشخصية.
 -3يجري أول انتخاب في موعد ال يتجاوز ستة أشهرمن تاريخ نفاذ هذه
االتفاقيــة وتجــري االنتخابــات التاليــة كل ســنتين .ويقــوم األميــن العــام لألمــم
املتحــدة ،قبــل أربعــة أشــهر علــى األقــل مــن موعــد إج ـراء كل انتخــاب ،بتوجيــه
رســالة إلــى جميــع الــدول األط ـراف يدعوهــا فيهــا إلــى تقديــم أســماء مرشــحيها فــي
غضــون شــهرين .ويقــوم األميــن العــام بإعــداد قائمــة أبجديــة بأســماء جميــع
األشــخاص املرشــحين علــى هــذا النحــو ،مــع بيــان الــدول األطـراف التــي رشــحتهم،
ويقدم هذه القائمة إلى الدول األطراف قبل موعد إجراء ذلك االنتخاب بشهر
علــى األقــل مــع ســيراألشــخاص املرشــحين.
 -4يجــري انتخــاب أعضــاء اللجنــة فــي اجتمــاع تقعــده الــدول األط ـراف
بدعوة من األمين العام في مقراألمم املتحدة .وفي ذلك االجتماع ،الذي يكتمل
نصابــه بحضــور ثلثــي الــدول األط ـراف ،يكــون أعضــاء اللجنــة املنتخبــون هــم
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

( -5أ) يتولــى أعضــاء اللجنــة مناصبهــم ملــدة أربــع ســنوات .غيــرأن مــدة عضويــة
خمسة من األعضاء املنتخبين في االنتخاب األول تنتهي بانقضاء سنتين،
وبعد االنتخاب األول مباشرة يختاررئيس اجتماع الدول األطراف أسماء
هــؤالء األعضــاء الخمســة بالقرعــة.
(ب) يجــرى انتخــاب األعضــاء اإلضافييــن األربعــة فــي اللجنــة وفقــا ألحــكام
الفق ـرات  2و 3و 4مــن هــذه املــادة بعــد نفــاذ االتفاقيــة بالنســبة للدولــة
الطــرف الحاديــة واألربعيــن .وتنتهــي مــدة عضويــة عضويــن مــن األعضــاء
اإلضافييــن املنتخبيــن فــي هــذه املناســبة بانقضــاء ســنتين ،ويختــاررئيــس
اجتمــاع الــدول األط ـراف اســمي هذيــن العضويــن بالقرعــة.
(ج) يحق إعادة انتخاب أعضاء اللجنة إذا أعيد ترشيحهم.
 -6إذ توفــي عضــو مــن أعضــاء اللجنــة أو اســتقال أو أعلــن أنــه ،ألي ســبب
آخر ،أصبح ال يستطيع أداء واجبات اللجنة ،تقوم الدولة الطرف التي رشحت
الخبيــربتعييــن خبيــرآخــرمــن رعاياهــا للفتــرة املتبقيــة مــن مــدة عضويتــه .ويكــون
التعييــن الجديــد خاضعــا ملوافقــة اللجنة.
 -7يوفــرأميــن عــام األمــم املتحــدة مــا يلــزم مــن موظفيــن وتســهيالت للجنــة
ـكـي تــؤدي مهامهــا بفعاليــة.
 -8يحصــل أعضــاء اللجنــة علــى مكافــآت مــن مــوارد األمــم املتحــدة وفقــا
للشــروط واألحــكام التــي قــد تقررهــا الجمعيــة العامــة.
 -9يحــق ألعضــاء اللجنــة التمتــع بالتســهيالت واملزايــا والحصانــات املقررة
للخب ـراء املوفديــن فــي بعثــات لألمــم املتحــدة ،علــى النحــو املنصــوص عليــه فــي
األج ـزاء ذات الصلــة مــن اتفاقيــة امتيــازات األمــم املتحــدة وحصاناتهــا.
املادة 73
 -1تتعهــد الــدول األط ـراف بــأن تقــدم إلــى األميــن العــام لألمــم املتحــدة
تقريـرا لتنظــرفيــه اللجنــة عــن التدابيــرالتشــريعية والقضائيــة واإلداريــة وغيرهــا
مــن التدابيــر املتخــذة لتنفيــذ أحــكام هــذه االتفاقيــة وذلــك:
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

الصكوك الكونية

املرشــحون الذين يحصلون على أكبرعدد من األصوات وعلى األغلبية املطلقة
مــن أصــوات الــدول األطـراف الحاضــرة واملصوتــة.
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الصكوك الكونية

أ -في غضون سنة بعد بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة للدولة الطرف املعنية،
ب -ثم مرة كل خمس سنوات وكلما طلبت اللجنة ذلك.
 -2تبين أيضا التقاريراملقدمة بموجب هذه املادة العوامل والصعوبات،
إن وجــدت ،التــي تؤثــرعلــى تنفيــذ االتفاقيــة ،وتتضمــن معلومــات عــن خصائــص
تدفع موجات الهجرة التي تتعرض لها الدولة الطرف املعنية.
 -3تقرر اللجنة أية مبادئ توجيهية أخرى تنطبق على فحوى التقارير.
 -4توفرالدول األطراف تقاريرها للجمهور في بلدانها على نطاق واسع.
املادة 74
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 -1تدرس اللجنة التقاريراملقدمة من كل دولة طرف ،وتحيل ما تراه مناسبا
من التعليقات إلى الدولة الطرف املعنية .ويجوز لهذه الدولة الطرف أن تقدم إلى
اللجنة مالحظات عن أية تعليقات تبديها اللجنة وفقا لهذه املادة .ويجوز للجنة،
عند نظرها في هذه التقارير ،أن تطلب من الدول األطراف معلومات تكميلية.
 -2يحيل أمين عام األمم املتحدة إلى املديرالعام ملكتب العمل الدولي ،في
موعــد مناســب قبــل افتتــاح كل دورة عاديــة للجنــة ،نســخا مــن التقاريــراملقدمــة
مــن الــدول األطـراف املعنيــة واملعلومــات ذات الصلــة بالنظــرفــي هــذه التقاريــر،
حتــى يتمكــن املكتــب مــن مســاعدة اللجنــة بالخبــرة التــي قــد يقدمهــا املكتــب فيمــا
يتعلــق باألمــور التــي تتناولهــا هــذه االتفاقيــة وتقــع فــي مجــال اختصــاص منظمــة
العمــل الدوليــة .وتنظــر اللجنــة فــي أثنــاء مداوالتهــا فــي أيــة تعليقــات أو مــواد قــد
يقدمهــا املكتــب.
 -3كمــا يجــوز لألميــن العــام لألمــم املتحــدة ،بعــد التشــاور مــع اللجنــة ،أن
يحيل إلى الوكاالت املتخصصة األخرى فضال عن املنظمات الحكومية الدولية
نســخا مــن أجـزاء هــذه التقاريــرالتــي قــد تدخــل فــي نطــاق اختصاصهــا.
 -4يجــوز للجنــة أن تدعــو الــوكاالت املتخصصــة وغيرهــا مــن أجهــزة األمــم
املتحــدة ،فضــا عــن املنظمــات الحكوميــة الدوليــة وغيرهــا مــن الهيئــات املعنيــة،
إلــى تقديــم معلومــات خطيــة عــن األمــور التــي تتناولهــا هــذه االتفاقيــة وتقــع فــي
نطــاق أنشــطتها ،لتنظــرفيهــا اللجنــة.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

 -6للجنة أن تدعوممثلي الوكاالت املتخصصة األخرى وغيرها من أجهزة
األمــم املتحــدة ،فضــا عــن املنظمــات الحكوميــة الدوليــة ،إلــى حضــور جلســاتها
واإلدالء بآرائهــم كلمــا نظــرت فــي أمــور تقــع فــي ميــدان اختصــاص تلــك الجهــات.
 -7تقــدم اللجنــة تقري ـرا ســنويا إلــى الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة عــن
تنفيذ هذه االتفاقية يتضمن آراءها وتوصياتها ويستند ،على وجه الخصوص،
إلــى دراســة التقاريــراملقدمــة مــن الــدول األطـراف ومــا تقدمــه مــن مالحظــات.
 -8يحيــل أميــن عــام األمــم املتحــدة التقاريــر الســنوية للجنــة إلــى الــدول
األطـراف فــي هــذه االتفاقيــة ،واملجلــس االقتصــادي واالجتماعــي ،ولجنــة حقــوق
اإلنســان التابعــة لألمــم املتحــدة ،واملديــر العــام ملكتــب العمــل الدولــي ،وإلــى
املنظمــات األخــرى ذات الصلــة.
املادة 75
 -1تعتمد اللجنة نظامها الداخلي.
 -2تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها ملدة سنتين.
 -3تجتمع اللجنة مرة كل سنة في املعتاد.
 -4تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في مقراألمم املتحدة.
املادة 76
 -1ألي دولــة طــرف فــي هــذه االتفاقيــة أن تعلــن فــي أي وقــت بموجــب هــذه
املــادة أنهــا تعتــرف باختصــاص اللجنــة فــي تلقــي ودراســة رســائل تدعــي فيهــا دولــة
طــرف أن دولــة طرفــا أخــرى ال تفــي بالتزاماتهــا بموجــب هــذه االتفاقيــة .وال يجــوز
تلقي الرسائل املوجهة بموجب هذه املادة والنظرفيها إال إذا قدمتها دولة طرف
تكــون قــد أصــدرت إعالنــان تعتــرف فيــه باختصــاص اللجنــة فيمــا يتعلــق بالدولــة
نفســها .وال تتلقــى اللجنــة أيــة رســالة إذا كانــت تتعلــق بدولــة طــرف لــم تصــدرهــذا
االعــان .وتعالــج الرســائل الــواردة بموجــب هــذه املــادة وفقــا لإلجـراء التالــي:
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

الصكوك الكونية

 -5تدعواللجنة مكتب العمل الدولي إلى تعيين ممثلين لالشتراك ،بصفة
استشارية ،في جتماعات اللجنة.
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أ -إذا رأت دولــة طــرف فــي االتفاقيــة أن دولــة طرفــا أخــرى ال تفــي بالتزاماتهــا
بموجــب هــذه االتفاقيــة ،جــازلهــا أن توجــه نظــرتلــك الدولــة الطــرف إلــى
ذلــك برســالة مكتوبــة .وللدولــة الطــرف أيضــا أن تعلــم اللجنــة باملوضــوع.
وتقــدم الدولــة التــي تتلقــى الرســالة إلــى الدولــة التــي أرســلتها ،فــي غضــون
ثالثة أشهرمن تلقيها ،إيضاحا أوأي بيان آخركتابة توضح فيه املسألة،
علــى أن يتضمــن ،إلــى الحــد املمكــن وبقــدر مــا يكــون ذا صلــة باملوضــوع،
إشارة إلى اإلجراءات وسبل االنتصاف القانونية املحلية التي اتخذت أو
ينتظــراتخاذهــا أو املتاحــة بالنســبة للمســألة،
ب -إذا لــم تســو املســألة بمــا ير�ضــي الدولتيــن الطرفيــن املعنيتيــن فــي غضــون
ستة أشهرمن تلقي الدولة املتلقية للرسالة األولى ،كان ألي من الدولتين
الحق في إحالة املسألة إلى اللجنة بواسطة إخطارموجه إلى اللجنة وإلى
الدولة األخرى،
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ج -ال تتنــاول اللجنــة مســألة أحيلــت إليهــا إ ّ ال بعــد أن تتأكــد مــن أن كل ســبل
االنتصــاف القانونيــة املحليــة املتاحــة قــد اســتخدمت واســتنفدت فــي
املســألة طبقــا ملبــادئ القانــون الدولــي املعتــرف بهــا عمومــا .غيــرأن اللجنــة
لــن تتبــع هــذه القاعــدة إذ رأت أن تطبيــق إجـراءات االنتصــاف القانونيــة
مطــول بصــورة غيــرمعقولــة،
د -رهنا بأحكام الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة ،تتيح اللجنة مساعيها
الحميــدة للدولتيــن الطرفيــن املعنيتيــن بغيــة التوصــل إلــى حــل ّ
ودي
للمســألة علــى أســاس احت ـرام االلتزامــات الــواردة فــي هــذه االتفاقيــة،
ه -تعقد اللجنة جلسات مغلقة عند النظرفي الرسائل بموجب هذه املادة،
و -للجنــة ،فــي أيــة مســألة محالــة إليهــا وفقــا للفقــرة الفرعيــة (ب) مــن هــذه
الفقــرة ،أن تطلــب إلــى الدولتيــن الطرفيــن املعنيتيــن ،املشــار إليهمــا فــي
الفقــرة الفرعيــة (ب) ،تزويدهــا بأيــة معلومــات ذات صلــة،
ز -يكــون للدولتيــن الطرفيــن املعنيتيــن املشــارإليهمــا فــي الفقــرة الفرعيــة (ب)
مــن هــذه الفقــرة ،الحــق فــي أن تكونــا ممثلتيــن عندمــا تنظــر اللجنــة فــي
املســألة وأن تقدمــا بيانــات شــفويا و/أو كتابــة،
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

« »1فــي حالــة التوصــل إلــى حــل وفقــا ألحــكام الفقــرة الفرعيــة (د) مــن هــذه
الفقــرة ،تقصــراللجنــة تقريرهــا علــى بيــان موجــزبالوقائــع والحل الذي تم
التوصــل إليــه،
« »2فــي حالــة عــدم التوصــل إلــى حــل وفقــا ألحــكام الفقــرة الفرعيــة (د)،
تقدم اللجنة في تقريرها الوقائع ذات الصلة بشأن القضية القائمة بين
الدولتيــن الطرفيــن املعنيتيــنُ .وترفــق بالتقريــرالبيانات الكتابية ومحضر
البيانات الشفوية التي تقدمت بها الدولتان الطرفان املعنيتان ،وللجنة
أيضــا أن ترســل إلــى الدولتيــن الطرفيــن املعنيتيــن فقــط أيــة آراء قــد تراهــا
ذات صلــة بالقضيــة القائمــة بينهمــا .وفــي كل مســألةُ ،يرســل التقريــرإلــى
الدولتيــن الطرفيــن املعنيتيــن.
 -2يبدأ نفاذ أحكام هذه املادة عندما تصدرعشرمن الدول األطراف في
هــذه االتفاقيــة إعالنــا بموجــب الفقــرة  1مــن هــذه املــادة .وتــودع الــدول األطـراف
هــذه اإلعالنــات لــدى األميــن العــام لألمــم املتحــدة الــذي يرســل نســخا منهــا إلــى
الــدول األط ـراف األخــرى .ويجــوز ســحب اإلعــان فــي أي وقــت بإشــعاريرســل إلــى
األميــن العــام .وال يخــل هــذا الســحب بالنظــرفــي أيــة مســألة تكــون موضــوع رســالة
أحيلت بالفعل بموجب هذه املادة ،وال يتم تلقي أية رسالة أخرى من أية دولة
طــرف بموجــب هــذه املــادة بعــد تلقــي األميــن العــام لإلشــعاربســحب اإلعــان ،مــا
لــم تكــن الدولــة الطــرف املعنيــة قــد أصــدرت إعالنــا جديــدا.
املادة 77
 -1يجوز ألية دولة طرف في هذه االتفاقية أن تعلن في أي وقت بموجب
هــذه املــادة أنهــا تعتــرف باختصــاص اللجنــة فــي تلقــي ودراســة الرســائل الــواردة
مــن أفـراد أو نيابــة عــن أفـراد يخضعــون لواليتهــا ّ
ويدعــون أن حقوقهــم الفرديــة
املقررة بموجب أحكام هذه االتفاقية قد تعرضت النتهاك من قبل تلك الدولة
الطرف .وال تتلقى اللجنة أية رسالة إذا كانت تتصل بدولة طرف لم تصدرهذا
االعالن.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

الصكوك الكونية

ح -تقدم اللجنة ،في غضون اثني عشرشهرا من تاريخ تلقي اإلخطاربموجب
الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة تقريرا على النحوالتالي:
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 -2تعتبــر اللجنــة أيــة رســالة تقــدم بموجــب هــذه املــادة غيــر مقبولــة إذا
كانت غفال من التوقيع أو إذا رأت إنها تشكل إساءة الستعمال حق تقديم هذه
الرســالة أو أنهــا تتفــق مــع أحــكام هــذه االتفاقيــة.
 -3ال تنظراللجنة في أية رســائل يتقدم بها فرد بموجب هذه املادة ما لم
تتحقق من:
أ -أن املســألة نفســها لــم ُتبحــث وال يجــري بحثهــا بموجــب إج ـراء آخــر مــن
إج ـراءات التحقيــق أو التســوية الدوليــة،
ب -وأن الفرد قد استنفد جميع سبل االنتصاف املحلية املتاحة ،وال تسري
هذه القاعدة في األحوال التي يكون فيها تطبيق سبل االنتصاف ،في نظر
اللجنة ،مطوال بطريقة غيرمعقولة ،أو من غيراملحتمل أن ينصف هذا
الفرد بشكل فعال.
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 -4رهنا بمراعاة أحكام الفقرة  3من هذه املادة ،توجه اللجنة نظرالدولة
الطرف في هذه االتفاقية التي تكون قد أصدرت إعالنا بموجب الفقرة ُ 1ويدعى
أنها تنتهك أيا من أحكام االتفاقية إلى أية رسائل مقدمة إليها بموجب هذه املادة.
وتقدم الدولة املتلقية إلى اللجنة في غضون ستة أشهرتفسيرات أوبيانات كتابية
توضح األمروما تكون تلك الدولة قد اتخذته من إجراءات لعالجه ،إن وجدت.
 -5تنظراللجنة في الرسائل التي تتلقاها بموجب هذه املادة في ضوء جميع
املعلومات املتاحة لها من الفرد أومن ينوب عنه ومن الدولة الطرف املعنية.
 -6تعقــد اللجنــة اجتماعــات مغلقــة عنــد دراســة الرســائل املقدمــة إليهــا
بموجــب هــذه املــادة.
 -7تحيل اللجنة آراءها إلى الدولة الطرف املعنية وإلى الفرد.
 -8تصبح أحكام هذه املادة نافذة إذا أصدرت عشرمن الدول األطراف
فــي هــذه االتفاقيــة إعالنــات بموجــب الفقــرة  1مــن هــذه املــادة ،وتــودع الــدول
األطراف هذه اإلعالنات لدى األمين العام لألمم املتحدة الذي يرسل نسخا منها
إلى الدول األطراف األخرى .ويجوز سحب اإلعالن في أي وقت بإشعاريرسل إلى
األميــن العــام .وال يخــل هــذا الســحب بالنظــرفــي أيــة مســألة تكــون موضــوع رســالة
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

املادة 78
تطبــق أحــكام املــادة  76مــن هــذه االتفاقيــة دون مســاس بأيــة إج ـراءات
لتســوية املنازعــات أو حســم الشــكاوى فــي املجــال الــذي تشــمله هــذه االتفاقيــة
منصوص عليها في الوثائق التأسيسية لألمم املتحدة والوكاالت املتخصصة أو
في االتفاقيات التي تعتمدها ،وال تحول تلك األحكام دون لجوء الدول األطراف
إلى أية إجراءات لتســوية املنازعات وفقا لالتفاقات الدولية النافذة فيما بينها.

الصكوك الكونية

أحيلــت بالفعــل بموجــب هــذه املــادة ،وال يتــم تلقــي أيــة رســالة أخــرى مــن أي فــرد
أو ممن ينوب عنه ،بموجب هذه املادة بعد تلقي األمين العام لإلشــعاربســحب
اإلعــان ،مــا لــم تكــن الدولــة الطــرف قــد أصــدرت إعالنــا جديــدا.

الجزء الثامن
أحكام عامة
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املادة 79
ليــس فــي هــذه االتفاقيــة مــا يمــس حــق كل دولــة طــرف فــي أن تحــدد املعايير
املنظمــة لدخــول العمــال املهاجريــن وأف ـراد أســرهم .وفيمــا يتعلــق باملســائل
األخرى املتصلة بوضعهم القانوني ومعاملتهم معاملة العمال املهاجرين وأفراد
أســرهم ،تخضــع الــدول األطـراف للقيــود املبينــة فــي هــذه االتفاقيــة.
املادة 80
ليــس فــي هــذه االتفاقيــة مــا يفســر علــى أنــه يخــل بأحــكام ميثــاق األمــم
املتحــدة وأحــكام دســاتيرالــوكاالت املتخصصــة التــي تحــدد مســؤوليات مختلــف
هيئات األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة كل على حدة فيما يتعلق باملسائل
التــي تتناولهــا هــذه االتفاقيــة.
املادة 81
 -1ليــس فــي هــذه االتفاقيــة مــا يمــس منــح حقــوق أو حريــات أكثــرمالءمــة
للعمــال املهاجريــن وأف ـراد أســرهم بموجــب:
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

الصكوك الكونية

أ -القانون أو املمارسة املتبعة في إحدى الدول األطراف،
ب -أو أي معاهــدة ثنائيــة أو متعــددة األطـراف تكــون نافــذة بالنســبة للدولــة
الطــرف املعنيــة.
 -2ليــس فــي هــذه االتفاقيــة مــا يفســر علــى أنــه يعطــي ضمنــا أي دولــة أو
مجموعــة أو شــخص أي حــق فــي االشــتراك فــي أي نشــاط أو القيــام بــأي عمــل مــن
شــأنه اإلخــال بــأي مــن الحقــوق أو الحريــات املبينــة فــي هــذه االتفاقيــة.
املادة 82
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ال يجوز التنازل عن حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم املنصوص
عليها في هذه االتفاقية .وال يســمح بممارســة أي شــكل من أشــكال الضغط على
العمــال املهاجريــن وأفـراد أســرهم بغيــة تخليهــم أو تنازلهــم عــن أي مــن الحقــوق
املذكورة .وال يمكن ،بمقت�ضى عقد ،االنتقاص من الحقوق املعترف بها في هذه
االتفاقية .وتتخذ الدول األطراف التدابيراملناسبة لكفالة احترام هذه املبادئ.
املادة 83
تتعهد كل دولة من الدول األطراف في هذه االتفاقية بالقيام بما يلي:
أ -تأميــن وســائل االنتصــاف الفعــال ألي أشــخاص ُتنتهــك حقوقهــم أو
حرياتهم املعترف بها في هذه االتفاقية ،حتى لو ارتكب االنتهاك أشــخص
يتصرفــون بصفتهــم الرســمية،
ب -تأميــن قيــام الســلطات القضائيــة أو ا إلداريــة أو التشــريعية املختصــة،
أو أيــة ســلطة مختصــة أخــرى يقررهــا نظــام الدولــة القانونــي ،بإعــادة
النظرفي دعاوى ،أي أشخاص يلتمسون وسيلة لالنتصاف والبت فيها،
وإيجــاد إمكانيــات لالنتصــاف عــن طريــق القضــاء،
ج -ضمان قيام السلطات املختصة بإعمال سبل االنتصاف متى منحت.
املادة 84
تتعهــد كل دولــة طــرف باعتمــاد مــا يلــزم مــن التدابيــرالتشــريعية وغيرهــا
لتنفيــذ أحــكام هــذه االتفاقيــة.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

أحكام ختامية
املادة 85
يعين األمين العام لألمم املتحدة وديعا لهذه االتفاقية.
املادة 86

الصكوك الكونية

الجزء التاسع

 -1يفتــح بــاب التوقيــع علــى هــذه االتفاقيــة لجميــع الــدول وهــي خاضعــة
للتصديــق.
 -2يفتح باب االنضمام إلى هذه االتفاقية ألي دولة.
 -3تودع وثائق التصديق أو االنضمام لدى األمين العام لألمم املتحدة.
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املادة 87
 -1يبدأ نفاذ هذه االتفاقية في اليوم األول من الشهرالذي يلي انقضاء فترة
ثالثة أشهرعلى تاريخ إيداع الوثيقة العشرين من وثائق التصديق أواالنضمام.
 -2يبــدأ نفــاذ هــذه االتفاقيــة بالنســبة إلــى كل دول تصــدق علــى االتفاقيــة
أو تنضم إليها بعد بدء نفاذها ،في اليوم األول من الشهرالذي يلي انقضاء فترة
ثالثة أشهرعلى تاريخ إيداع تلك الدولة لوثيقة تصديقها أو انضمامها.
املادة 88
ال يجوز ألي دولة ً
مصدقة على هذه االتفاقية أومنضمة إليها أن تستثني
أي جــزء مــن االتفاقيــة مــن التطبيــق ،أوتســتثني ،دون اإلخــال باملــادة  ،3أي فئــة
معينة من العمال املهاجرين ،من تطبيقها.
املادة 89
 -1ألية دولة طرف أن تنسحب من هذه االتفاقية ،بعد فترة ال تقل عن
خمــس ســنوات مــن بــدء نفــاذ االتفاقيــة بالنســبة إلــى الدولــة املعنيــة ،بواســطة
إشــعاركتابــي يوجــه إلــى األميــن العــام لألمــم املتحــدة.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

الصكوك الكونية

 -2يصبــح هــذا االنســحاب نافــذا فــي اليــوم األول مــن الشــهر الــذي يلــي
انقضــاء فتــرة اثنــي عشــر شــهرا علــى تاريــخ تلقــي األميــن العــام لألمــم املتحــدة
لإلشــعار.
 -3لــن يــؤدي هــذا االنســحاب إلــى إعفــاء الدولــة الطــرف مــن االلتزامــات
الواقعــة عليهــا بموجــب هــذه االتفاقيــة فيمــا يتعلــق بــأي فعــل أوامتنــاع عــن فعل
يحــدث قبــل التاريــخ الــذي يصبــح فيــه االنســحاب نافــذا .ولــن يخــل االنســحاب
بأي شــكل باســتمرارالنظرفي أي مســألة تكون اللجنة ماضية في نظرها بالفعل
قبــل التاريــخ الــذي يصبــح فيــه االنســحاب نافــذا.
 -4بعــد التاريــخ الــذي يصبــح فيــه انســحاب دولــة طــرف مــن االتفاقيــة
نافــذا ،ال تبــدأ اللجنــة النظــر فــي أيــة مســألة جديــدة تتعلــق بتلــك الدولــة.
املادة 90
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 -1بعــد خمــس ســنوات مــن بــدء نفــاذ هــذه االتفاقيــة ،يجــوز أليــة دولــة
طــرف أن تقــدم فــي أي وقــت طلبــا لتنقيــح هــذه االتفاقيــة بواســطة إشــعاركتابــي
يوجــه إلــى األميــن العــام لألمــم املتحــدة .ويقــوم األميــن العــام إثــرذلــك بإبــاغ أيــة
تعديالت مقترحة إلى الدول األطراف طالبا إليها إشعاره بما إذا كانت تحبذ عقد
مؤتمــرللــدول األطـراف بغــرض النظــرفــي املقترحــات والتصويــت عليهــا أم ال .وفــي
حالــة مــا إذا حبــذ ثلــث الــدول األطـراف علــى األقــل ،فــي غضــون أربعــة أشــهرمــن
تاريــخ ذلــك التبليــغ ،عقــد هــذا املؤتمــر ،يدعــو األميــن العــام املؤتمــرإلــى االنعقــاد
تحــت رعايــة األمــم املتحــدة .ويقــدم أي تعديــل تعتمــده أغلبيــة الــدول األطـراف
الحاضــرة واملصوتــة إلــى الجمعيــة العامــة للموافقــة عليــه.
 -2يبــدأ نفــاذ التعديــات متــى وافقــت عليهــا الجمعيــة العامــة لألمــم
املتحــدة وقبلتهــا أغلبيــة ثلثــي الــدول األطـراف وفقــا لإلجـراءات الدســتورية لــكل
منهــا.
 -3متــى بــدأ نفــاذ التعديــات تصبــح ملزمــة للــدول األط ـراف التــي قبلتهــا،
بينمــا تظــل الــدول األطـراف األخــرى ملزمــة بأحــكام هــذه االتفاقيــة وبــأي تعديــل
ســابق تكــون قــد قبلتــه.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

 -1يتلقــى األميــن العــام لألمــم املتحــدة نــص التحفظــات التــي تبديهــا الدول
األطـراف لــدى التوقيــع أوالتصديــق أواالنضمــام ويعممــه علــى جميــع الدول.
 -2ال يقبل أي ُ
تحفظ يتنافى مع هدف ومقصد هذه االتفاقية.
 -3يمكــن فــي أي وقــت ســحب التحفظــات ،وذلــك بتوجيــه إشــعار بهــذا
املعنــى إلــى األميــن العــام لألمــم املتحــدة الــذي يبلغــه فــي حينــه إلــى جميــع الــدول.
ويســري هــذا اإلشــعار اعتبــارا مــن تاريــخ تلقيــه.

الصكوك الكونية

املادة 91

املادة 92
 -1يخضــع للتحكيــم أي نـزاع بيــن دولتيــن أوأكثــرمــن الــدول األطـراف حــول
تفسيرهذه االتفاقية أوتطبيقها ال يسوى عن طريق املفاوضات ،بناء على طلب
واحدة من هذه الدول .فإذا لم يتمكن األطراف ،خالل ستة أشهرمن تاريخ طلب
التحكيم ،من االتفاق على تنظيم أمرالتحكيم ،جازألي من تلك األطراف إحالة
النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطب يقدم وفقا للنظام األسا�سي للمحكمة.
 -2لــكل دول طــرف أن تعلــن ،وقــت التوقيــع أو التصديــق علــى هــذه
االتفاقيــة أو االنضمــام إليهــا ،أنهــا ال تعتبــر نفســها ملزمــة بالفقــرة  1مــن هــذه
املــادة .وال تكــون الــدول األطـراف األخــرى ملزمــة بتلــك الفقــرة إزاء أيــة دولــة طرف
أصــدرت إعالنــا مــن هــذا القبيــل.
 -3ألي دولــة طــرف أصــدرت إعالنــا وفقــا للفقــرة  3مــن هــذه املــادة أن
تســحب هذا اإلعالن في أي وقت بإشــعارتوجهه إلى األمين العام لألمم املتحدة.
املادة 93
 -1تــودع هــذه االتفاقيــة ،التــي تتســاوى نصوصهــا اإلســبانية واإلنكليزيــة
والروســية والصينيــة والعربيــة والفرنســية فــي الحجيــة ،لــدى األميــن العــام لألمــم
املتحدة.
 -2يحيــل األميــن العــام لألمــم املتحــدة نســخا مصدقــة مــن هــذه االتفاقيــة
إلــى جميــع الــدول .وإثباتــا لذلــك ،قــام املفوضــون املوقعــون أدنــاه ،املخولــون
حســب األصــول مــن جانــب حكوماتهــم ،بالتوقيــع علــى هــذه االتفاقيــة.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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