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و.و .عدَاٌ داود عبد انشًري
احلًاية اندونية

حلقىق انعًال املهاجريٍ وأفراد أسرهى

(يركس اندراسات انعربية نهُشر وانتىزيع ،مجهىرية يصر انعربية)5102 ،
 943صفحة

عرض يٍ قبم و.و عبدانباسط عبدانرحيى عباش

يقرر اندراسات انعهيا يف كهية انقاَىٌ وانعهىو انسياسية
جايعة دياىل
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عرض انكتاب

يرى البعض أن التقديم لكتاب ال طائل من ورائو ،ويرد عليهم تيوفيل غوتييو (أننا نردد
منذ زمن بعيد أن ال جدوى من التصدير بمقدمات ،ومع ذلك ما زلنا نكتب المقدمات) ،وبين
وجهتي النظر ىاتين وقع اختياري على تقديم ىذا الكتاب.
يحمل الكتاب عنوان  :الحماية الدولية لحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرىم لمؤلفو
م.م عدنان داود الشمري ،والذي تم نشره من قبل مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع في
جمهورية مصر العربية لعام  ،5102وبواقع  943صفحة.
ىذا الموضوع المتداول بحدة في الوقت الراىن ،والحديث عنو لم ينفذ بعد وىو بسيط

في طرحو ولكنو معقد بسبب كم المشاكل الشائكة التي يطرحها.

إن مؤلف الكتاب يعرض علينا عملً تبرز أىميتو من حيث أنو يرتبط على نحو مباشر

بظاىرة لم تعد مقتصرة على بلد أو دولة بعينها وىو شديد االرتباط بسلمة اإلنسان ومنع
تعرضو لمعاملت ال تنسجم مع حقوقو اإلنسانية واستغلل ظروفو التي تشكل الحافز
والمسبب الرئيس في اتخاذ قرار الهجرة.
فأنطلق المؤلف من اشكالية مدى تمتع ىؤالء العمال المهاجرين وأفراد أسرىم بالحقوق
المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية واالقليمية .متبعاً المؤلف المنهج التحليلي في
استعراض الوسائل الدولية واالقليمية لحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرىم للوقوف على
الثغرات التي اعترتها ،ثم استعان بالمنهج المقارن بين ىذه الوسائل للستفادة منها في تطوير
وسد أوجو القصور التي اعترت التنظيم الدولي لهذه الحماية ،كما لم يغفل الجانب التاريخي
بغية الوقوف على بعض الوقائع واالحداث ذات الصلة بالموضوع والتي كانت سبباً في نشوء

قواعد قانونية أو عقد مؤتمرات أو اصدار قرارات تعزز الجهود الدولية في مجال حماية حقوق
العمال المهاجرين وأفراد أسرىم.
وقد توصل مؤلف الكتاب إلى حقيقة مفادىا؛ إن من أبرز التحديات التي تواجو
المجتمعات في جميع أنحاء العالم ىو تصاعد العنف ضد المهاجرين بشكل عام والمهاجرين
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من أجل العمل بشكل خاص ،وأن الدول الصناعية الكبرى تنطلق من فكرة اساسية أن

الهجرة وقبول المهاجرين أمر مرىون باحتياجات الدول المستقبلة ولذلك فأن سياسات قبول

المهاجرين واإلجراءات والفرص المتاحة والتغاضي عن المهاجرين في اوضاع غير نظامية ،كل
ذلك يرتبط بمدى حاجة البلد المعني لهذه االيدي العاملة.
كما أكد لنا حقيقة وجود مجموعة كبيرة من المواثيق الدولية واالقليمية التي تقر حقوقاً
للعمال المهاجرين وأفراد أسرىم .إال أن المشكلة تكمن في افتقار الحكومات وسواىا إلى
تدابير حقيقية لكفالة حماية كافية لهم ،وأنهم مستبعدين من دائرة الحماية في اماكن كثيرة من
دول العالم مما زاد ذلك من تفاقم حرمانهم من حقوقهم االساسية التي يتمتع بها كل فرد في
ظل القانون الدولي لحقوق االنسان.
وختاماً فأن انطباعنا عن ىذا الكتاب ،ىو ان السعة في التوثيق والدقة في التحليل
والتعمق في الجزئيات والوضوح والتنظيم المنطقي في العرض ىو بعض ما يمتاز بو ىذا
الكتاب وىو بل شك عمل قيم في يد الباحثين والمختصين في حقوق االنسان.
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