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چکیده
کارگران مهاجر جایگاه نامشخصی را در نظامهای حقوقی دولت-ملتها اشغال کردهاند .حتی زماانی کاا ایا
کارگران با طور قانونی مهاجرت میکنند ،از حقوقی محادودرر از حقاوش شاهروندان برداوردار ه.اتند .ج.اتار
حاضر با روش روصیفی رحلیلی با بررسی کنوان.یون سازمان ملا متحاد در ماورد کاارگران مهااجر و روی ارد
ارحادیا اروپا پردادتا است را چگونگی رأثیر آنها را بر مرز بی نظامهاای حقاوقی ملای در ایا رابراا را روشا
سازد .مقالا روصیفی رحلیلی بوده و از روش کتابخاناای استفاده شده است .در ای مقالا ،اصاالت متاون ،صاداقت
و امانتداری رعایت شده است .از جملا نتایج رحقیق این ا کارگران مهاجر از بردای حقاوش برداوردار ه.اتند
کنوان.یون مل متحد درباره حقوش کارگران مهاجر بیشتر ناظر بر حققو بشر است را حقوش شاهروندی کاارگران.
حقوش سلبی با رمرکز بر محافظت از آسیب هایی مشخص .در عی حال حمایت ن.بت با شاهروندی رسامی در
سرح بالارری از حمایت از حقوش کارگر مهاجر قرار دارد.
کلید واژهها
کارگران مهاجر ،کنوان.یون سازمان مل متحد در مورد کارگران مهاجر ،ارحادیا اروپا ،حقوش بشر.

* دانشجوی دکتری رشتا حقوش عمومی ،دانش ده حقوش ،دانشگاه شهید بهشتی ،رهران ،ایران( .نوی.نده م.ئول)
abozar.falsafi@gmail.com
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مقدمه
موضوع مهاجرت در حقوش ملی و حقوش فرا ملی همچنان یک موضوع پیچیده است کا ایدههای داصی
در مورد این ا چا ک.ی در محدوده یک کشور قرار دارد و چا امری با شمول مهاجران در درر است را با
چالش می کشد .دولتها اغلب با دنبال پذیرش کارگران مهاجر با عنوان منبع نیروی کار ارزان یا ماهر بودهاند
و ه.تند ،اما ای کارگران مهاجر افرادی ه.تند کا همراه با دود نیازهای ان.انی و حقوش نیازمند حمایت را با
دود با همراه دارند .در عی حال ،کارگران با دنبال یافت فرصتهای بهتر برای دود و دانوادههایشان بودهاند
را در محلی کا کار میکنند پیشرفت نمایند .از آنجایی کا مهاجرت امری است م.تلزم جابجایی افراد در آن
سوی مرزها ،نمیروان با ای موضوع را صرفاً در راستای یک دولت واحد یا زمینا فردی داصی بررسی کرد.
مهاجرت کارگران شام ررکیب پیچیدهای از شرایط اقتصادی ،روابط بی المللی و سیاستهای دولتی است کا
در سروح مختلف جامعا رخ میدهد .ای جابجایی افراد سؤالات مهمی را در مورد این ا چگونا آن افراد در
کشورهای مقصدشان با رسمیت شنادتا میشوند و از چا حقوقی بردوردار ه.تند ،پیش میکشد .مفاهیم
سنتی حقوش بشر عموم ًا شهروندان را با دولتهایی مرربط میکند کا پس از مهاجرت م.ئولیت رأمی حقوش
را بر عهده داشتند .اما ای روی رد با سؤالاری در مورد رعهداری کا دولتها در قبال حقوش غیرشهروندان دارند
یا این ا آنها چا حقوقی باید داشتا باشند پاسخی فراهم نمیکند .ای موضوعات بردی از کشم شهایی را کا
بی حقوش بشر نحیف و جهانشول از ی .و و حقوش شهروندی ستبر و انحصاری از دیگر سو وجود دارد،
برج.تا میکند .از آنجایی کا کارگران مهاجر شهروندان کشور دود ه.تند نا کشور مقصد ،ای ج.تار رلاش
کرده است را وضعیت حقوقی ای افراد را در کشور مقصد یا کشور میزبان ررسیم کند .بدیهی است کا
مهاجرت آنها با صورت قانونی یا غیرقانونی نقش مهمی در اعرای حقوش مذبور دارد .با ای حال ،هما ای افراد
در جایگاهی پایی رر از سرح «شهروند» و در عی حال در فضایی قرار دارند کا هنوز از بردی حقوش
بردوردارند .این ا ای حقوش چی.تند و چگونا رعریف میشوند موضوع ج.تار حاضر است .در رلاش برای
درک بردی از پویاییها و فرآیندهای ش دهنده حقوش شهروندی کارگران مهاجر ،ای ج.تار با بررسی دو
کنوان.یون مهم بی المللی و منرقاای میپردازد :کنوان.یون سازمان مل متحد در مورد حقوش هما کارگران
مهاجر و اعضای دانوادههای آنها (کنوان.یون مل متحد در مورد کارگران مهاجر) و ارحادیا اروپا .علت انتخاب
ای دو مورد روی ردهای متفاوری است کا با موضوع مهاجرت کارگری و حقوش شهروندی ارائا میکنند.
کنوان.یون مل متحد در مورد کارگران مهاجر رلاش میکند را سی.تم بی المللی حقوش بشر را با قلمرو
کارگران مهاجر از طریق رضمی دسترسی با حقوش مربوط با دادرسی ،دسترسی با بردی ددمات دولتی و
محافظت از ایشان در برابر استثمار گ.ترش دهد .با ای ررریب ،با م.ائ مهاجرت نیروی کار از چارچوبی
34

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حقوق کارگران مهاجر در اتحادیه اروپا...؛ فلسفیزاده حقیقی

حقوش بشری میپردازد و دولتها را با عنوان بازیگر غالب در نظر میگیرد .ارحادیا اروپا نیز نشاندهنده
سرحی از ی پارچگی و رحرک بی المللی است کا در دنیای مدرن بینظیر است .جابجایی افراد ی ی از چهار
آزادی اساسی ارحادیا اروپا با همراه جابجایی کالا ،ددمات و سرمایا است .با ای ررریب ،ارحادیا اروپا نماینده
یک سادتار فراملی مهم است ،البتا سادتاری کا مت ی بر دولت-ملت هایی است کا آن را رش ی دادهاند.
ج.تار حاضر برای بررسی موضوع مذکور ابتدا ادبیات پژوهش را مورد بررسی قرار داده است .در ق.مت بعدی
کنوان.یون سازمان مل متحد در مورد کارگران مهاجر مورد ردقیق قرار گرفتا است را روی رد ای کنوان.یون
را ن.بت با کارگران مهاجر روش سازد .سپس روی رد ارحادیا اروپا با کارگران مهاجر را مورد مداقا قرار داده
است و در نهایت با ارائا نتیجا و پیشنهاد پردادتا است.
مواد و روشها
مقالا روصیفی رحلیلی بوده و از روش کتابخاناای برای بررسی موضوع استفادهشده است.
پیشینه پژوهش
در حالی کا اکثریت قاب روجهی از مردم جهان در کشور مح رولد دود زندگی و کار میکنند ،اقلیت
قاب روجهی نیز اینگونا نی.تند .برآوردهای سازمان بی المللی مهاجرت ( )IOMنشان میدهد کا 501
میلیون نفر در کشوری غیر از کشور مح رولد دود کار میکنند 440 ،میلیارد دلار ( )USDدستمزد دریافت
میکنند و  010میلیارد دلار ( )USDوجا حوالا میکنند .بر اساس الگوی سازمان بی المللی مهاجرت،
مهاجرت نیروی کار بی المللی ناشی از عوام «جذبکنندهای» مانند نیاز با نیروی کار در کشورهای صنعتی،
عوام رشد جمعیت و بی اری ،و پیوندهای فراملی بی کشورهای مختلف است .در حالی کا ای ربیی بردی
از عوام اساسی را برج.تا میسازد ،برای با ررسیم طیف کاملی از پیچیدگی ذاری در فرآیند مهاجرت نیروی
کار کافی نی.ت .اول ًا در حالی کا شرایط اقتصادی ،هم کشش و هم فشار را ام انپذیر میسازد و در ایجاد
انگیزه برای مهاجرت مهم است ،سیاستهای داص دولتها نیز بعضاً در راستای محدودکردن سیر ای
مهاجرتها اعمال میشود ) .(Aristide, 1999: 45موانع سیاست مم است بر نوع مهاجرت نیز رأثیر
بگذارد .برای مثال اگرچا مهاجرت قانونی نیروی کار با ایالات متحده ب.یار دشوار است ،ای کشور در نحوه
بردورد با کارگران غیرقانونی ن.بت ًا سه گیر است.
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عوام اقتصادی ددی در مهاجرت نیروی کار نیز میرواند پیچیده باشد .رحقیقات نشان داده است کا
عوام کشش اقتصادی اغلب میروانند مهمتر از عوام فشار باشند .مرالعات انجام شده در مورد مهاجرت بی
ایالات متحده و م زیک نشانگر ای است کا مهاجرت م زی یها با ایالات متحده اغلب بیشتر از م زیک بر
سلامت اقتصاد آمری ا رأثیر دارد ) .(Macías & Gustavo, 2008: 435علاوه بر ای  ،مهاجرت نیروی کار
با طور کلی بر ح.ب رصادف یا با لحاظ انگیزش متغییر نی.ت .مصاحبا های انجام شده با مهاجران م زی ی
در ایالات متحده با عنوان بخشی از پروژه مهاجرت از م زیک نشان میدهد کا مهاجرت اقتصادی اغلب با
هدف دستیابی با اهداف اقتصادی داصی (درید دانا ،شروع رجارت ،بورسیا رحصیلی و غیره) فراهمنمودن
نوعی امنیت درآمد در غیاب برناماهای امنیت ملی اشتغال درم زیک است (Massey Douglas, 2006:
).352
ی ی دیگر از عوام مؤثر بر مهاجرت افراد ،ایجاد شب اهای فراملی است کا با ارائا شب اهای حمایتی با
کاهش هزیناهای اجتماعی و اقتصادی جابجایی کمک میکند .ای شب اهای فراملی همچنی کانالهایی را
برای اطلاعات فراهم میکنند و افراد را از شرایط و فرصتهای مختلف آگاه میسازند (Massey Douglas
) .et al., 1993: 431شب اهای بی کشورها و جریان حوالاجات نیز میرواند با نشاناای از رونق مرربط با
مهاجرت کمک شایانی کند ).(Favell, 2008: 701
مهاجرت نیروی کار را نیز نباید در ماهیت آن ی .ان در نظر گرفت .افراد مختلف مم است در زمانهای
مختلف برای پیشبرد اهداف اقتصادی مختلفی مهاجرت کنند .با عنوان مثال ،مرالعاای کا در هلند بر روی
مهاجران اروپای مرکزی و شرقی انجام شده است ،چهار دستا متفاوت از مهاجران کارگری را ررسیم کرد.
مقولاهای شناساییشده عبارت بودند :از مهاجران «در گردش» کا متمای با کارگران فصلی با واب.تگی
ضعیف با کشور مقصد ه.تند مهاجران «پایدار» با اررباطات ضعیف با کشور دود و با کشور مقصد مهاجران
«دورابعیتی» کا اررباط قوی با کشور دود و کشور مقصد داشتند و مهاجران «مقیم» کا واب.تگی ضعیفی با
کشور مبدأ داشتند ) .(Engbersenet al., 2013: 6بنابرای  ،مهاجران کارگری نباید از نظر دلای مهاجرت
و یا واب.تگی داصشان با کشور مبدأ یا مقصدشان ی .ان انگاشتا شوند.
رحقیقات در مورد اثرات اقتصادی مهاجرت ب.یار متفاوت بوده است .بخشی از محاسبات با سرح مهارت
کارگران و ن.بت آن با مالیات در مقاب مقدار مصرفشده در حوزه ددمات پردادتااند .با ای حال ،محاسبات
میرواند پیچیدهرر باشد بر اساس فرضیاری مبنی بر این ا آیا مهاجران را اشغالکننده فضا در اقتصاد دان.ت کا
رعداد فرصتهای معینی دارد یا این ا آیا با گ.ترش اقتصاد کمک میکنند و فرصتهای بیشتری را برای
هما ایجاد میکنند .از آنجایی کا کارگران مهاجر اغلب دستمزدهای پایی رری دارند ،میروانند قیمت کالاها و
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ددمات را نیز کاهش دهند و برای ک.بوکارها و مصرفکنندگان منافع اقتصادی ایجاد کنند .با دلی رعداد
زیاد عوام و پیچیدگی شرایط« ،رئوریهای اقتصادی باطور متفاوری پیشبینی میکنند کا مهاجرت مم
است برای کارگران کشور پذیرنده مفید یا مضر باشد یا در واقع مم است رأثیری بر آنها نداشتا باشد»
).(Rachel & Hunt, 1999: 32
علاوه بر ای  ،در حالی کا بردی از نظریاپردازان عوام کشش اقتصادی را با عنوان ایجاد فرصتهای
اقتصادی برای مهاجران در کوراه مدت میبینند ،بردی دیگر معتقدند کا در واقع اقتصاد کشورهای صنعتی با
گوناای سادتار یافتا است کا نیاز با حضور نیروی کار دارجی با دستمزد پایی دارد (Piore Michael,
).1979: 128
با عنوان مثال ،رعدادی از ک.بوکارها پس از اعمال قانونی محدودکننده در ایالت آلاباما کا باعث شد
ب.یاری از مهاجران غیرقانونی ایالت را ررک کنند ،مش لاری را در یافت کارگر گزارش کردند & (Boswell
).Andrew, 2011: 241
کارگران مهاجر در اقتصاد ب.یاری از کشورهای جهان دارای اهمیت ه.تند .رأثیر دقیق آنها احتمالاً با
مشخصات داص مهاجران و همچنی نیازها و جمعیتشناسی جامعا پذیرنده ب.تگی دارد .برای کشورهای
اروپایی با کاهش جمعیت ،مهاجران کارگر مم است برای پرکردن ش افهای ایجاد شده روسط جمعیت رو
با کاهش مهم باشند ).(Rainer, 2007: 22
با ای حال ،آنچا قاب ذکر است ای است کا در حالی کا م.ائ اقتصادی در جابجایی مهاجران
کارگری ،نگرش ن.بت با مهاجران در کشورهای میزبان و ش گیری سیاست مهاجرت نقش دارند ،ای
رأثیرات با اندازهای ظریف ه.تند کا نبای.تی منجر با رعمیمهای کلی شود .علاوه بر ای  ،در حالی کا
دولتها عموماً انتخاب میکنند کا کدام مهاجر کارگری را بپذیرند یا نپذیرند ،حقها نباید در اررباط با
بهرهوری اقتصادی افراد باشد.
کنوانسیون ملل متحد درباره کارگران مهاجر
کنوان.یون مذکور حقهای داصی را برای هما کارگران مهاجر بدون روجا با وضعیت مهاجرت آنها فراهم
میکند در حالی کا بردی حقوش دیگر برای مهاجرتهای قانونی در نظر گرفتا شده است .از جملا قاب
روجارری حقها میروان با حق دروج از کشور ،حق درمان اضرراری پزش ی برای هما مهاجران (و درمان
منظم پزش ی برای مهاجران قانونی) ،حق شرکت در ارحادیاهای کارگری ،و حق رسیدگی عادلانا و برابری در
مقاب قانون اشاره کرد .برای کارگران مهاجر قانونی حقهای بیشتری شام حق مهاجرت دانواده ،مشارکت
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سیاسی و دسترسی منظم با مراقبتهای پزش ی در نظر گرفتا شده است ).(Paul de et al., 2009: 36
ای کنوان.یون از نظر روی رد دود برای حمایت از حقوش کارگران مهاجر در مواردی ب.یار گ.ترده است .برای
مثال مهمرری و شاید بحثبرانگیزرری مورد عبارت است از این ا کنوان.یون حقوش داصی را برای مهاجران
غیرقانونی یا ثبتنشده مجاز میداند ،اگرچا دولتها هنوز ای ادتیار را دارند کا سیاستهای مهاجرری دود را
کنترل کنند ) .(Bosniak, 1991: 41با ای حال ،در نظرگرفت ای حقوش برای مهاجران غیرقانونی نیز با
عنوان ی ی از دلای اصلی عدم موفقیت کنوان.یون در میان کشورهایی کا عمدر ًا مهاجرپذیرند ،ذکر شده
است ).(Srdjan, 2007: 403
رجزیا و رحلی هزینا-فایده از سوی کشورهای پذیرنده نشان داده است کا کنوان.یون ارزش رصویب
ندارد ) .(Ruhs, 2012: 1277سایر محققان نیز ای کنوان.یون را ناروان در رسیدگی واقعی با نیازهای
کارگران مهاجر میدانند ).(Bosniak, 1991: 41
علاوه بر ای  ،دلی دیگری کا برای ش .ت کنوان.یون ذکر شده است ،رصورات نادرست در مورد معنی و
محتوای دقیق کنوان.یون است ،با طوری کا دولتها گمان میکردند کا ای کنوان.یون بیش از آنچا کا
واقعاً با آن نیاز است ،ب.ط یافتا است ).(Srdjan, 2007: 403
با روجا با رعداد ن.بت ًا معدودی از کشورهایی کا کنوان.یون را رصویب کردهاند و عدم وجود کشورهای
ثرورمند و پذیرنده مهاجر از فهرست کشورهایی کا ای کنوان.یون را رصویب کردهاند ،رحقیقات اندکی در
مورد کنوان.یون انجام صورت گرفتا است .با ای حال ،فقدان رصویب آن نباید موجب شود کا با کلی آن را
کنار گذاشت .ای کنوان.یون ی ی از گ.تردهرری موافقتناماهای بی المللی غیرمنرقاای درباره حقوش
کارگران مهاجران است.
آنچا در مورد ای کنوان.یون قاب روجا است رمرکز آن بر دولت با عنوان بازیگر اصلی و رمرکز آن بر
حقهای مهاجران است نا حق مهاجرت .بنابرای  ،ای کنوان.یون با طرح ب.یج نیروی کار ارحادیا اروپا ب.یار
متفاوت است ،زیرا ارحادیا اروپا هم یک نهاد فراملی است و هم حق جاباجایی در داد مرزهای دود را فراهم
میکند .کنوان.یون با حفظ رمرکز دود بر حقها در چارچوب دولت ،از الگوی رعیی شده روسط سایر
کنوان.یونها در نظام سازمان مل متحد پیروی میکند .با ای حال ،رمایز ای کنوان.یون ای است کا در
اینجا دولت وظیفا حمایت از حقوش افرادی میشود کا شهروند نی.تند و حتی مم است مهاجران
غیرقانونی یا «نادواستا» باشند.
ای کا ای کنوان.یون دولتها را در قبال افرادی کا شهروند آنها نی.تند م.ئول میکند ،با نظر
میرسد کا پیامدهای عمیقی برای مفاهیم شهروندی با قرار دادن حق بر کار و نا حق بر ولادت با عنوان
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پایا و مبنای حقها داشتا باشد .کشورهای ثرورمندی کا ای کنوان.یون را امضاء ن ردهاند با رصور این ا
ای کنوان.یون ابزاری برای کشورهای مهاجرفرست برای محافظت از شهروندان دود در دارج از کشور
است و نگرانی عمیق در مورد حقوش مهاجران یا وضعیت اسفناک کارگران مهاجر را در اص مد نظر قرار
نمیدهد ،مورد اعتراض قرار گرفتا است .بردی محققی معتقدند «هدف در م زیک ،حقوش مهاجران
م زی ی در ایالات متحده بود و نا حقوش مهاجرانی کا در م زیک ه.تند یا از قلمرو ما عبور کردند را با
شمال بروند» ).(Fabienne, 2002: 267
در واقع کنوان.یون کارگران مهاجر بیان مفاهیم جهانی حقوش نی.ت ،بل ا راهی برای دولتها برای ارائا
منافع مادی با شهروندان دود در دارج از کشور است .با نظر میرسد کا رأثیرات کنوان.یون با دلی رعداد
ن.بت ًا کم مهاجران مشمول ،رمرکز منحصر با فرد بر دولتهایی است کا رمای با نادیده گرفت پویاییهای
منرقاای و نیروهای اقتصادی دارند و رمرکز بر حقوش منفی محدود شده است.
اگر کنوان.یون عمدراً راهی برای پیشبرد منافع دولتی داص بود ،باید انتظار داشت کا اجرای آن همراه با
نرخ مهاجرت متفاوت باشد .کشورهایی کا با ای کنوان.یون ملحق میشوند و رعداد مهاجران زیادی در داد
مرزهای دود دارند ،رلاش میکنند را حد مم کنوان.یون کمتر مد نظر قرار دهند .با ای حال ،با نظر
میرسد هیچ یک از ای مواضع درست نباشد .آنچا از روصیاهای کمیتا کارگران مهاجر برمیآید ،رمرکز بر
م.ائ حفاظت از آسیب و حقوش اولیا مهاجران است ،بدون روجا با م.ائ مربوط با شمول یا مشارکت در
جامعا کشور میزبان یا ارائا مزایای اجتماعی .با طور مشابا ،از آنجایی کا نظام سازمان مل بر فرض رقدم
دولت استوار است ،گزارشهای کمیتا مذکور عموم ًا زمینا منرقاای یا عوام دارجی را در نظر نمیگیرند .در
حالی کا رقریب ًا هر گزارش دولتی حاوی بیانیاای است ،مانند مورد گزارش اکوادور کا «کمیتا داطرنشان
میکند کا بردی از کشورهایی کا کارگران مهاجر اکوادوری در آنها شاغ ه.تند ،هنوز طرف کنوان.یون
نی.تند کا مم است مانعی برای بردورداری کارگران مهاجر از حقوش دود بر اساس کنوان.یون باشد» ،با
طور کلی هیچ بحث دیگری در مورد پویایی منرقاای یا هم اری بی المللی ضروری صورت نمیگیرد .کمیتا
روصیا میکند کا مصر با کشورهای دلیج فارس هم اری کند را با سی.تم کفالا پایان دهد کا با موجب آن
کارگران مهاجر در موقعیتی کا با یک کارفرمای داص مرربط میشوند منجر با سوء استفاده از کارگر
میشود .روصیا مشابهی برای سریلان ا برای رقویت قراردادهای دوجانبا دود با کشورهایی کا ب.یاری از
کارگران مهاجر دود را با آنجا می فرستد ،با ویژه برای اطمینان از محافظت در برابر سوء استفاده و استثمار
ارائا شده است.
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نظام کفالا یا سی.تم ال فالة« ،نظام حمایت» نظامی است کا برای نظارت بر کارگران مهاجر استفاده
میشود کا عمدراً در بخشهای سادتمانی و دانگی در کشورهای عضو شورای هم اری دلیج فارس و چند
کشور هم.ایا ،یعنی بحری  ،کویت ،لبنان ،قرر ،عمان ،عرب.تان سعودی و امارات متحده عربی کار میکنند.
ای نظام از هما کارگران مهاجر میدواهد کا یک حامی دادلی داشتا باشند ،معمولاً کارفرمای آنها ،کا
م.ئول ویزا و وضعیت قانونی آنها است .ای عم روسط سازمانهای حقوش بشری با دلی ایجاد فرصت های
آسان برای استثمار کارگران مورد انتقاد قرار گرفتا است ،زیرا ب.یاری از کارفرمایان با برداشت گذرناما و سوء
استفاده از کارگران دود با احتمال عواقب قانونی اندکی مواجا می شوند .بعید است را زمانی کا ای نظام اصلاح
شود ،وضعیت کارگران مهاجر بهبود یابد ،با موجب آن کارگران در ادتیار کارفرمایانی ه.تند کا از ویزای آنها
حمایت مالی کرده اند.
بر اساس مشاهدات نهایی کمیتا کارگران مهاجر ،با نظر میرسد رمرکز عمده ای کنوان.یون بر حقوش
مدنی باشد .رقریباً هیچ رمرکزی بر مفاهیم شهروندی چندفرهنگی یا شهروندی فراملی در کنوان.یون مذکور
وجود ندارد .با ای حال ،آنچا واضح است ای است کا نهاد نظارری اصلی کنوان.یون رمرکز نهادی را بر حقوش
شهروندی یا مهاجران و با ویژه حمایت از آنها در برابر آسیب م.تقیم برگزیده است .ای رمرکز بر مجموعا
مضیقی از حقها نشانگر ای است کا کمیتا باجای مفاهیم غامضرر حقوش بشر ،با دنبال دیدگاهی درباره
حقها ذی کنوان.یون است کا با حوزه حقوش بشر رعلق دارد .گزارشهای کمیتا حاکی از نگرانی اساسی در
مورد حقوش مهاجران غیرقانونی است .با طور کلی ،اکثریت گزارشها با حقوقی ادتصاص داشت کا هما
مهاجران بدون در نظر گرفت وضعیت آنها دارا بودند و بخش کوچ تری از حقها نیز با افرادی کا در وضعیت
عادی یا گروههای داصی از مهاجران بودند ادتصاص داشت .بنابرای  ،با نظر میرسد ی ی از جنباهای مهم
کنوان.یون اهمیتی است کا برای حمایت از حقوش مهاجران صرف نظر از وضعیت آنها قائ شده است.
حقوق کارگران مهاجر در اتحادیه اروپا
ارحادیا اروپا بیشتر از هر سازمان منرقاای دیگر در جهان ،سیاستی را دنبال کرده است کا با طور کلی
ام ان جابجایی نیروی کار را برای شهروندان ارحادیا اروپا با سایر کشورهای آن ارحادیا فراهم میکند .در کنار
جابجایی آزاد کالا ،سرمایا و ددمات ،جابجایی مردم رک چهارم از «چهار آزادی» اساسی ارحادیا اروپا است.
روافقناما عمومی کا ام ان جاباجایی نیروی کار را فراهم میکند ،با رش ی ارحادیا اروپا در دها  5510مورد
رصویب قرار گرفت ،اگرچا ادیراً در دستورالعم شماره  EC/03/4004از سال  4004رعیی ر لیف شده
است ) .(Boswell & Andrew, 2011: 241با ای حال ،در حالی کا شهروندان ارحادیا اروپا با طور
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کلی حق جابجایی دارند ،مشروط با محدودیتهای داصی ،حق جابجایی عموم ًا م.تلزم ای است کا فرد
شاغ باشد ،بودجا کافی برای رأمی هزینا زندگی دود داشتا باشد ،درس بخواند یا عضو دانواده فردی باشد
کا در ای کشور اقامت دارد ) .(Boswell & Andrew, 2011: 241با ای حال ،سرح بیسابقا
جاباجایی و مهاجرت ادیر ،پرسشهایی را درباره این ا کدام نوع «شهروندی» در ایجاد مفهوم شهروندی
ارحادیا اروپا ددی است ،ایجاد کرده است .با طور داص ،سؤالاری در مورد این ا چگونا ارباعی کا رابعیت
ارحادیا اروپا را ندارند از حققو شهروندی بردوردار میشوند یا از آن حقوش محروم میشوند باقی میماند.
در حالی کا اغلب ای امر با عنوان یک اص رلقی میشود کا ارحادیا اروپا نهادی است کا با طور
فزایندهای حاکمیت دولتها را از طریق واگذاری ادتیارات مختلفشان با ای ارحادیا کاهش داده است ،لزوماً
همیشا صادش نی.ت .حتی م.ائ مهاجرت کا با نظر میرسد بیشتری ام ان را برای از بی بردن قدرت
رمایز دولت-ملت دارد ،همیشا از ای ام ان بردوردار نبوده است .بردی در مورد روند منتهی با روافق در مورد
جاباجایی نیروی کار داطرنشان کردهاند کا سیر واقعی ی پارچگی اروپا ،در ای مورد ،از زوال راریخی غیرقاب
اجتناب دولت-ملت ناشی نمیشود بل ا برع س با نظر میرسد کا امر ذکور ناشی از رج.م هماهنگی
بی المللی مورد مذاکره و ب.ط سازوکارهای دادلی موازی است کا هدف هما آنها رح یم اقتصادی و سیاسی
دولت-ملت بوده است ).(Romero, 1993: 17
بنابرای  ،حتی از آنجایی کا ب.یاری از دولتها مم است بردی از حوزههای ملی را کنترل کنند ،باید در
نظر داشت کا چنی اقداماری در چارچوب رصمیمگیری دولت در رابرا با رفاه کلی و منافع شخصی افراد
صورت گرفتا است .مهاجرت و جاباجایی در داد ارحادیا اروپا با رلاش دولتها برای اعمال موانع و
محدودیتهایی با هدف رقویت دود مشخص شده است .با ای حال ،با طور متناقضی ،ای رلاشها اغلب با
دلی نیروهای اقتصادی زیربنایی و اثرات فرسایشی آنها بر دولت رفاه و شهروندی رفاهی ،رأثیر مع وس
داشتا است.
اول ًا کشورهای ثرورمندرر در ارحادیا اروپا با دنبال ای بودهاند کا از نظامهای رفاهی دود در برابر
گردشگری سودآور محافظت کنند زیرا کشورهای کمتر ثرورمندی عضو ارحادیا اروپا شدهاند .ی ی از
نگرانیهای ویژه الحاش  ،A8گروهی از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی ،بود کا در سال  4004با ارحادیا
ملحق شدند .طبق شرایط پذیرش آن کشورها ،دولتهایی کا قبلاً در آن زمان عضو ارحادیا اروپا بودند مجاز
بودند را در برابر مهاجرت دادلی ارباع کشورهای  A8برای مدت حداکثر هفت سال مانع ایجاد کنند .دوره
هفت سالا با ررریب  4 + 1 + 4ربدی شد کا با موجب آن کشورها میروان.تند یک دوره اولیا ارزیابی را اجرا
کرده و سپس محدودیتها را در صورت لزوم رمدید کنند (.)Kvist, 2004: 301
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کشورهای  A8کا با نام  EU8نیز شنادتا میشوند ،هشت کشور از  50کشوری ه.تند کا در طول
گ.ترش ارحادیا اروپا در سال  4004با آن پیوستند .آنها جدا از دو کشوردیگر کا در سال  4004با ارحادیا
ملحق شدند ،یعنی قبرس و مالت ،گروهبندی میشوند با دلی سابقا ن.بتاً مشابا در بلوک شرقی سابق،
سرح درآمد سرانا ،سرح شادص روسعا ان.انی ،و مهمتر از هما موقعیت جغرافیایی در سرزمی اصلی اروپا،
کا در آن دو کشور دیگر از دستا  4004فوش الذکر از جزایر مدیترانا ه.تند .ای کشورها عباررند از :جمهوری
چک ،استونی ،مجارستان ،لتونی ،لیتوانی ،له.تان ،اسلواکی ،اسلوونی.
با نظر میرسید کا دو موضوع اصلی دولتها را در اقدامات دود در اررباط با جابجایی ارباع کشورهای A8
ناگزیر میسازد .اولی مورد نگرانی در مورد هجوم سی بازار کار با نیروی کار کمهزینا بود .با عنوان مثال ،در
ای مدت رصویر «لولاکش له.تانی» با عنوان نمادی از هجوم جدید مهاجران اروپای مرکزی و شرقی کا با
سمت کشورهای ثرورمندرر حرکت میکردند ،دست با دست میگشت .آلمان و ارریش با ویژه در رلاش برای
محدود کردن جابجایی کارگران با کشورهای دود ب.یار رلاش میکردند و در ورطا سخترری مجموعا از
الزامات قرار گرفتند با عنوان مثال ،ارریش اجازه نمیداد بیش از  3درصد نیروی کار در داد داک دود را
ارباع بیگانا رش ی دهند (.)Kvist, 2004: 301
آنچا با ویژه در مورد ای سیاستها قاب روجا بود نا فقط وجود آنها بل ا رمای کشورها با ای امر بود کا
نمیدواستند رأثیرات رمرکز بر جاباجایی نیروی کار بر آنها م.تولی شود و بنابرای موانعی ایجاد کردند سایر
کشورها نیز اح.اس کردند کا مجبور ه.تند محدودیتهای دود را افزایش دهند .بنابرای  ،حتی کشورهایی
مانند بریتانیا کا در ابتدا سیاست ن.بت ًا بازی داشتند ،پس از ارخاذ دطمشیهای مشابا در کشورهای دیگر،
شرایری را برای مهاجرت ایجاد کردند ( .)Kvist, 2004: 301لذا دطمشیهای دولتهای ارحادیا با وضوح
از نیازها یا وضعیت بازار کار ناشی نمیشود ،بل ا از روی رد هم.ایگان نیز ربعیت میکند.
جنبا دوم ای محدودیتها بررسی مزایای رفاهی-اجتماعی و نگرانی فزاینده در مورد «گردشگری
سودمند» بود زیرا کشورهای عضو ارحادیا اروپا نگران ای امر بودند کا افراد عمدر ًا برای دسترسی با مزایای
موجود در ارحادیا و نا برای کار با آنجا مهاجرت کنند یا حتی بیشتر از ای  ،فرد فقط با اندازهای کار میکند را
در سی.تم رفاه اجتماعی گنجانده شود ( .)Kvist, 2004: 301از آنجایی کا قوانی و آراء دیوان اروپایی بر
اص برابری رأکید میکند ،رلاشها برای محدود کردن دسترسی با مزایای رفاهی-اجتماعی برای رازه واردان،
عموماً رأثیری بر کاهش دسترسی شهروندان با همان مزایا داشت .بنابرای  ،رمرکز بر محافظت از مزایای دولت
رفاه در برابر رازه واردان با طور همزمان فرآیندی را ایجاد کرد کا بنابر آن میان دولت رفاهی با طور فزایندهای
با شهروندان اصلی دود جدایی حاص شد (.)Schierup et al., 2006: 87
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ای ایده کا مزایای رفاهی-اجتماعی مم است عاملی در رعیی الگوهای مهاجرت باشد رعجب آور نی.ت و
در واقع ،رحقیقات ادیر نشان داده است کا نحوه روزیع مزایا در سروح مهاجرت نقش دارد .با ای حال ،ای رأثیر
همچنی محرک جاباجایی ب.یار کمتری ن.بت با قدرت بازار کار و در دسترس بودن فرصتهای شغلی است
( .)De Giorgi and Pellizzari, 2009: 353جدای از جاباجایی در اروپا ،ای موضوع نیز اهمیت دارد کا
ورود غیراروپاییها چگونا بای.تی مدیریت شود .دولتها در عوض رعیی دولت-ملت باعنوان مرز کنترل ،اکنون
بخشی از «قلعا اروپا» ه.تند نامی کا حاکی از امنیتی است کا دولتهای اروپایی عموماً مای با پذیرش آن
بودهاند ( .)Favell & Hansen, 2002: 581با ای حال ایده قلعا اروپا دو رأثیر مهم دارد .ی ی ای است کا
رأکید بر قلعا با ای معنی است کا ارحادیا اروپا با طور مؤثری با فشارهای اقتصادی برای مهاجرت نیروی کار
مقابلا ن رده است .دوم ای کا رمرکز بر قلعا با رقویت بردی از گرایشهای بیگانا هراسی و طرد دیگری یاری
رسانده و دروط رف یک بی افراد مشمول و طردشده در جامعا را رقویت کرده است.
محدود کردن اش ال مختلف رواناییهای مهاجرت شغلی برای مهاجران غیر رابع ارحادیا اروپا با ای معنی
است کا ی ی از رنها گزیناهای باقی مانده دردواست پناهندگی است .حتی با شروع ابتدای دها ،5550
بردی داطرنشان کردند کا «روقف استخدام موقت نیروی کار و فرسودگی ردریجی مهاجرت ثانویا برای ارحاد
مجدد دانواده ،با ای معنی است کا پناهندگی رنها راه قانونی باقی مانده برای ورود با اروپای غربی است»
( .)Freeman Gary, 1992: 1144مهاجرت شغلی با طور کلی رنها برای کارگران ماهر مجاز است و
حتی در بردی شرایط محدودرر میشود ،زیرا کشورهایی مانند بریتانیا اکثر طرش مهاجرت از طریق مهارت را
قرع کردهاند ،با جز مناطقی با کمبود مهارت معینی مواجا ه.تند.
در ای زمینا نیاز فزآینده با کارگران ،سیاست ارحادیا اروپا در اررباط با ی پارچگی و وحدت از طریق
مشارکت نیروی کار رغییر کرده است .بنابرای  ،رلاشها برای ایجاد یک مدل اجتماعی اروپایی «باطور
یکسویا با برناماای برای رشد اقتصادی و روسعا سرمایا ان.انی و بیگانگی از پیشفرض حقوش اجتماعی
شهروندی مرربط شد» ( .)Schierup et al., 2006: 87ارحادیا اروپا عمدراً بر اساس کاهش موانع بی
کشورها با جای ایجاد پیوندهای ایجابی میان آنها درگیر ی پارچگی سلبی شده است .ای ی پارچگی منفی با
شدت با رأسیس ارحادیا اروپا و رأکید آن بر کاهش رعرفاها و موانع رجاری مرربط است .ای رمرکز بر حذف
موانع با جای ررویج ی پارچگی با ای معنی است کا در حالی کا ارحادیا اروپا برای رفع موانع اقتصادی رلاش
میکند ،موانع اجتماعی در سرح کشورهای عضو رقویت میشوند ( .)Schierup et al., 2006: 87با
طور کلی ،رلاشهای جامعرر برای ادغام در ارحادیا اروپا م.تلزم ارزیابی انتقادیرر آنچا برای ایجاد شهروندی
«اروپایی» کا مرزهای ملی را پشت سر میگذرد ،ضروری است .با ویژه ،ارحادیا اروپا باید با نحوه گنجاندن
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حقوش اجتماعی و اقتصادی در مفاهیم گ.تردهرر شهروندی دست و پنجا نرم کند .در نهایت ،بحث در مورد
این ا چا ک.ی بای.تی پذیرفتا شود و نقش هر دو کشور مبدأ و مقصد و با طور بالقوه ارحادیا اروپا با عنوان
یک ک در ش گیری سیاست مهاجرت شغلی نامشخص باقی میماند.
نتیجهگیری
کنوان.یون سازمان مل متحد در مورد کارگران مهاجر ،با رمرکز کام بر گفتمان حقوش بشر ،را حد زیادی
دغدغا مرزهای محصور اجتماعی را ندارد .کنوان.یون مذکور در عی حالی کا عموماً رداوم مهاجرتهای
غیرقانونی را رشویق نمیکند را زمانی کا بردی از حقوش اولیا مهاجران محافظت میشود ،عمدر ًا با رصمیمات
دولتها در مورد نوع یا رعداد مهاجرانی کا یک کشور برای پذیرش انتخاب میکند بیروجا است .علاوه بر ای ،
کمیتا کارگران مهاجر با جای حقوش اجتماعی یا سیاسی مهاجران کارگری ،بر رأمی حقهای منفی و
حمایت از مهاجران در برابر آسیب رمرکز کرده است .ارحادیا اروپا از طریق ایجاد شهروندی منرقاای در کنار
شهروندی ملی یک فرد ،بیشتری رلاش را در بازرعریف مرزهای شمول و طرد انجام داده است .با ای حال ،ای
شهروندی منرقاای همچنان گرفتار دو موضوع مهم و ح نشده است .اولی مورد ای است کا اگرچا
ارحادیا اروپا را حد زیادی موانع دادلی مهاجرت نیروی کار را از بی برده است ،اما مرزهای دارجی آن با طور
کلی کاملاً سختگیرانا باقی میمانند و سیاست مهاجرت نیروی کار همگام با واقعیت وضعیت اقتصادی نی.ت
زیرا پناهندگی با مفری واقعی برای مهاجرت شغلی ربدی شده است .بنابرای  ،در حالی کا عضویتپذیری در
داد گ.ترش یافتا است ،مرزهای آن با طور مشابا ن.بت با جهان دارج غیرقاب نفوذ باقی مانده است.
ثانیاً ،رمرکز بر ی پارچگی منفی در ارحادیا اروپا با طور کلی با ای معنی است کا مفاهیم نوظهور شهروندی
ارحادیا اروپا با معنای دسترسی با بردی حقوش سیاسی و مدنی است در حالی کا هنوز نشاندهنده نگرانی
در مورد ارائا مزایای اجتماعی است و رعیی این ا چا ک.ی در نظامهای رفاه اجتماعی گنجانده شده است.
بنابرای  ،با نظر می رسد دو م.ألا مشترک در میان است .اولاً ،کشورها در هما زمیناها در ب.ط حقهای
«منفی» برای مهاجران کارگر راحترر بودهاند و رمایلی با گ.ترش مزایای سیاسی یا اجتماعی نداشتااند.
بنابرای  ،حتی از آنجایی کا با نظر میرسد نگرانیهای عمومی در مورد محافظت از مهاجران کارگری در برابر
آسیب یا رفتار ناعادلانا در هما زمیناها وجود دارد ،دسترسی با مزایای رفاه اجتماعی ب.یار محدود است .ثانیاً،
نگرانی در مورد چگونگی ررسیم مرزهای شمول و ی پارچگی وجود دارد .با دلی رمرکز بر گفتمان حقها و با
دلی این ا اکثر کشورهای عضو ،الحاش رعداد زیادی مهاجر را نمی پذیرند ،ای موضوع در کنوان.یون سازمان
مل متحد در مورد کارگران مهاجر کمتر برج.تا شده است .با ای حال ،هم ایالات متحده و هم ارحادیا اروپا
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در مورد چگونگی ررسیم ای مرزها رردید دارند .در ایالات متحده ،ناکامی طولانی مدت در داشت یک سیاست
مهاجرری کا بازراباننده واقعیتهای واقعی مردم باشد یا رمرکز بر اعرای عفو با مهاجران غیرقانونی رنها را
حدی کا بتوان مرز را کنترل کرد ،نشاندهنده نگرانی عمیق در مورد چگونگی رعریف این ا چا ک.ی یا
ک.انی را باید اجازه ورود در شمول ی پارچگی داد میشود .با طور مشابهی در ارحادیا اروپا ،محدودیتها هم
در مورد مهاجرت شغلی ارباع کشورهای ثالث و هم برای ارباع کشورهای  EU8نشان دهنده نگرانیها در
مورد رعیی مرزهای ب.تا اجتماعی است .ی ی از م.ائلی کا ح نشده باقی میماند ،رنش بی حقوش
شهروندی و حقوش بشر است .رلاشهای جامعا بی المللی برای رسیدگی با حقوش مهاجران کارگری راکنون
موفقیتآمیز نبوده است .رعداد محدود رصویب ناماها و کم روجهی با حقوش سیاسی و اقتصادی با ای
معناست کا کنوان.یون سازمان مل متحد در مورد کارگران مهاجر با اندازه کافی قوی نی.ت را از حقوش
مهاجران کارگری با ش لی اساسی حمایت کند .در حالی کا بعید با نظر میرسد با زودی سازوکاری قوی و
بی المللی برای رسیدگی با حقوش مهاجران کارگری پدیدار شود ،میروان پیشنهاداری اندک ارائا داد .اولاً
دولتها باید رلاش کنند را اطمینان حاص شود کا سیاست مهاجرت شغلی آنها با واقعیت اقتصادی
کشورهایشان مرابقت دارد .حضور میلیونها کارگر غیرقانونی در ایالات متحده یا استفاده از سی.تم پناهندگی
در اروپا باعنوان ش پیشفرض مهاجرت نیروی کار ،هر دو نشاندهنده ای است کا سیاستهای مهاجرت
شغلی نتوان.تا است با نیازهای اقتصادی همگام شود .حصول اطمینان از این ا مهاجران کارگری قادر با
جابجایی منظم ه.تند ،نا رنها با دولتها فرصت کنترل بیشتر بر این ا چا ک.ی ،چا زمانی و چگونا جاباجا
میشود می دهد ،بل ا حمایت بیشتری از حقوش مهاجران را نیز فراهم میکند .ثانیاً ،اعرای حقوش سیاسی
رسمی با مهاجران کارگری ،حداق در سرح محلی ،باید با طور گ.تردهرری مورد روجا قرار گیرد .چنی
حقهایی رضمی کننده محافظت در برابر سوء استفاده نی.ت ،اما حداق یک سرح پایا از مشارکت سیاسی و
سازوکاری را ایجاد میکند کا با وسیلا آن میروان نیازهای مهاجران را در سادتارهای سیاسی مح زندگی
آنها بازنمایی کرد .ای روصیاها با طور کام با سمت رضمی حمایت از حقوش مهاجران کارگر پیش نمیرود.
با ای حال گامهای اولیا مهمی ه.تند و میروانند برای اطمینان از این ا جوامع حداق مجموعاای از حقها
را برای هما ک.انی کا در درون مرزهای دولت-کشور کار میکنند با رسمیت میشناسند ،ب.یار مهم
ه.تند.
ملاحظات اخلاقی
در ای مقالا ،اصالت متون ،صداقت و امانتداری رعایت شده است.
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