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ة مجيعـة حلمايـاالتفاقية الدولي
 العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

  اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

  يني املهاجرينرتل بشأن العمال امل١التعليق العام رقم     

  مقدمة  -أوالً   
 يف املائة مـن     ١٠ني األفراد وقد تصل نسبته إىل        وظيفة مهمة ملالي   رتيلإن العمل امل    -١

عـدد  يف وُسجِّلت على مدى العقـود املاضـية زيـادة        . )١(إمجايل العمالة يف بعض البلدان    
  .ومتثل النساء األغلبية الساحقة من هؤالء العمال. ينيرتلاملهاجرين من العمال امل

ُيشار إليها  (ن وأفراد أسرهم    وقد الحظت اللجنة املعنية حبقوق مجيع العمال املهاجري         -٢
يني يف جمموعة   رتل أو العمال امل   رتيلعدم وجود إشارات صرحية إىل العمل امل      ) فيما يلي باللجنة  

تـشرين  واسعة من اُألطر القانونية الدولية، فقررت، يف دورهتا احلادية عشرة املعقـودة يف              
ية الوفاء بالتزاماهتا مبوجب    ، إصدار تعليق عام ُترشد به الدول إىل كيف        ٢٠٠٩أكتوبر  /األول

يلـي   ُيشار إليها فيما  (االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم          
ونظَّمت اللجنة يوم مناقشة عامة هبذا الـشأن يف      . يني املهاجرين رتلحيال العمال امل  ) باالتفاقية

اركة قويـة مـن الـدول       ، واجتذبت هذه املناقشة مـش     ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول  ١٤
 ،واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية واملنظمات التجارية واجملتمع املدين واملهاجرين         

ويستند هذا التعليق العام إىل هـذه  . وقُدِّم يف هذا الصدد عدد من اآلراء املكتوبة والدراسات      
 من تقارير عن تنفيـذ      اإلسهامات وإىل خربة اللجنة يف استعراض ما ُتقدمه الدول األطراف         

  .االتفاقية

__________ 

يني يف العامل، وُيعـزى ذلـك يف جـزء منـه إىل انتـشار               رتلدقيقة بشأن عدد العمال امل    ال توجد بيانات     )١(
غري أن املتاح   . يني كفئة على حدة   رتلعلَن ولكَون اإلحصاءات الوطنية قلما تعد العمال امل        غري املُ  رتيلامل العمل

 يف املائة من إمجايل العمالة يف البلـدان الناميـة   ١٠ و٤ ميثل ما بني     رتيلمن هذه البيانات ُيفيد بأن العمل امل      
 الالئـق  العمل"،  )٢٠٠٩(ل الدولية   انظر منظمة العم  .  يف املائة منها يف البلدان الصناعية      ٢,٥ و ١بني   وما
 .٢٠١٠، ٩٩الدويل، الدورة العمل مؤمتر ، )١(، التقرير الرابع "ينيرتللعمال املأجل ا من
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، كما جاء تعريفـه يف االتفاقيـة، أي شـخص           "العامل املهاجر "وُيقصد مبصطلح     -٣
وبنـاء  . )٢("سيزاول أو يزاول أو ما برح يزاول نشاطاً مقابل أجر يف دولة ليس من رعاياها              "

عندما يكون   الم  عليه، توفر االتفاقية احلماية على حنو صريح للعمال املهاجرين وأفراد أسره          
خالل كامل عملية هجرة العمال املهاجرين وأفراد أسرهم،        "املهاجر يعمل فعلياً فحسب بل      

 ومزاولـة   ، وفترة اإلقامة بكاملها   ، والعبور ، واملغادرة ،وتشمل هذه العملية التحضري للهجرة    
  .)٣(" العادية وكذلك العودة إىل دولة املنشأ أو دولة اإلقامة،نشاط مقابل أجر يف دولة العمل

ويعترب بعض املهاجرين حائزين لوثائق أو يف وضع نظامي، يف حني يعترب آخرون غري                -٤
حائزين للوثائق أو يف وضع غري نظامي، حبسب وضعهم اإلداري مبوجب قـوانني اهلجـرة               

وألن االتفاقية حتدد احلقوق اليت تنطبق على مجيع العمال املهاجرين بصرف النظـر             . الوطنية
، فـإن هـذا     )٥(، مث متيز حقوق املهاجرين احلائزين لوثائق أو يف وضع نظامي          )٤(عهمعن وض 

  .يني املهاجرين، ما مل ُيذكر خالف ذلك صراحةًرتلالتعليق العام يشري إىل مجيع العمال امل
. يف أي صكوك دولية بعـد     " رتيلالعامل امل "أو  " رتيلالعمل امل "ومل ُيعرَّف مصطلح      -٥
حظ، باالستناد إىل عناصر مشتركة يف التعاريف الـواردة يف التـشريعات            أن اللجنة تال   غري

يشري بصفة عامة إىل شخص يؤدي عمالً يف إطـار          " رتيلالعامل امل "، أن مصطلح    )٦(الوطنية
عالقة استخدام يف منازل خاصة تابعة لغريه من الناس أو لفائدة املقيمني يف تلك املنازل، سواء 

  .ال يقيم معهاأكان يقيم مع األسرة أم 
كما " العامل املهاجر "يني املهاجرين مشمولون مبصطلح     رتلوترى اللجنة أن العمال امل      -٦

 ُيقصد به اسـتبعاد العمـال       متييز من االتفاقية، وأن أي      ٢ من املادة    ٢جاء تعريفه يف الفقرة     
  .يني املهاجرين من احلماية سيشكِّل انتهاكاً واضحاً ألحكام االتفاقيةرتلامل
ويف حني ينطبق الكثري من القضايا والشواغل املتصلة حبقوق اإلنسان واحملدَّدة يف هذا                -٧

يني، فإن عدداً من القضايا والشواغل خيص حالـة العمـال          رتلالتعليق العام على مجيع العمال امل     
يون املهاجرون بقـدر أكـرب      رتلوبصفة عامة، يواجه العمال امل    . يني املهاجرين دون غريهم   رتلامل
العزلة واالعتماد على   ويتأتى ضعفهم من    . طر التعرض ألشكال معينة من االستغالل واإلساءة      خ

__________ 

 من االتفاقية من نطاق تطبيقها عدداً من فئات العمال، َمبن فيهم موظفو املنظمات الدوليـة  ٣تستبعد املادة   )٢(
ها، واملستثمرون املقيمون خارج بلد منشئهم الذين ختضع        واملوظفون الذين تستخدمهم الدول خارج إقليم     

أوضاعهم للقانون الدويل العام أو التفاقات حمددة، والطلبة واملتدربون، واملالحون والعاملون يف املنـشآت              
وعالوة على ذلك، ال تنطبق     . البحرية الذين مل ُيسمح هلم باإلقامة ومبزاولة نشاط مقابل أجر يف دولة العمل            

 )).د(٣املادة (اقية على الالجئني وعدميي اجلنسية ما مل ينص التشريع الوطين على هذا االنطباق االتف

 . من االتفاقية١املادة  )٣(

 .اجلزء الثالث من االتفاقية )٤(

 .اجلزء الرابع من االتفاقية )٥(

، مـؤمتر   )١(، التقرير الرابع    "ينيرتلالعمل الالئق من أجل العمال امل     "،  )٢٠٠٩(انظر منظمة العمل الدولية      )٦(
 José Maria Ramirez-Machado, Domestic Work, Conditions of و؛٢٠١٠، ٩٩الدويل، الدورة العمل 

Work and Employment: A Legal Perspective, ILO (2003). 
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عزلة العيش يف بلد أجنيب غالباً ما يتحـدث         : الغري، وهي حالة ميكن أن تشمل العناصر التالية       
سكانه بلغة أجنبية والُبعد عن األسرة؛ ونقص ُنظُم الدعم األساسي وعدم التعود على الثقافـة               

على قوانني اهلجرة والعمل الوطنية؛ واالعتماد على الوظيفة وعلى صاحب العمـل بـسبب              و
الديون املتصلة باهلجرة وبسبب الوضع القانوين وممارسات صاحب العمل اليت ُتقيِّد حريتهم يف             
مغادرة مكان العمل، وجمرد كَون مكان عمل املهاجر قد يكون مأواه الوحيد؛ واعتماد أفـراد               

يـات  رتلوتتعرض العامالت امل  . رتيل بلد املنشأ على التحويالت اليت يرسلها العامل امل        األسرة يف 
وتتفـاقم هـذه    . خاطر إضافية تتصل بنوع اجلنس، مبا يف ذلك العنف اجلنـساين          ملاملهاجرات  

يني املهاجرين غري احلائزين لوثائق أو يف وضع غري         رتلالعمال امل يف حالة   املخاطر وأوجه الضعف    
بالسلطات احلكومية  ما اتصلوا    إذاألسباب منها أهنم غالباً ما يتعرضون خلطر الترحيل         نظامي،  

  .اللتماس احلماية من صاحب عمل يسيء معاملتهم

  يون املهاجرون وأفراد أسرهمرتلاملشاكل اليت يواجهها العمال امل  -ألف   
ذلك أن العمال   . يني املهاجرين ال يبدأ وينتهي يف مكان العمل       رتلإن ضعف العمال امل     -٨
يني املهاجرين يواجهون اخلطر على امتداد دورة اهلجرة ويتعرضون بسبب عـدد مـن              رتلامل

  .العوامل النتهاكات حقوق اإلنسان اخلاصة هبم، مبا فيها تلك احملمية مبوجب االتفاقية

  التوظيف، وما قبل الرحيل، ويف بلدان العبور    
وكاالت التوظيف وغريهم من الوسـطاء      و ل مساسرة العم  يف بلدان كثرية، يتقاضى     -٩

معلومات دقيقة أو عقوداً للمهاجرين يني املهاجرين وال يقدمون رتلرسوماً باهظة من العمال امل
ُيزوَّد العمـال    الوعلى وجه اخلصوص، غالباً ما      .  أو يهيئوهنم هتيئة فعلية قبل السفر      مكتوبة

ـ ويتعرض بعض العمال امل   . وزاتمبعلومات عن حقوقهم وعن ُسُبل اإلبالغ عن التجا        يني رتل
الساعني إىل اهلجرة للنصب على أيدي وكالء توظيف غري قانونيني حيملوهنم على دفع أموال              

  .لقاء تأشريات أو وثائق مزيفة ووظائف ومهية
ولدى عبور البلدان األجنبية، تتعرض النساء والفتيات بصفة خاصة خلطر االعتـداء              -١٠

  .نب الوكالء والوسطاءاجلسدي واجلنسي من جا

  عند الوصول وأثناء العمل    
كثرياً ما ُيترك املهاجرون على األرصفة لدى وصوهلم، ُتثِقل كاهلهم ديون اهلجـرة               -١١

وحىت يف حال توقيع . وثائق قانونية، مما جيعلهم عرضة لإلساءة واالستغالل العمل و الوهم ب
يني املهاجرين إىل توقيع عقود جديـدة       رتلعقود قبل الرحيل، ُيضطر الكثريون من العمال امل       

لدى وصوهلم، وتنص هذه العقود غالباً على راتب أدىن وظروف عمل وسكن خمتلفة مقارنة              
يفهموهنا ويف غياب املـشورة      المبا كان متفقاً عليه أو موعوداً به، ويكون ذلك غالباً بلغة            

  .القانونية وحتت اإلكراه
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علـى  مل جبواز السفر، مما ُيشدِّد العزلـة واالعتمـاد          وكثرياً ما حيتفظ صاحب الع      -١٢
  . وكذلك خارج البلدرتل وُيقيِّد تنقل العامل املهاجر خارج املصاحب العمل

  :ويف مكان العمل، يتعرض الكثريون لظروف عمل استغاللية تشمل ما يلي  -١٣
 َمبن   ولالتصال بأناس خارجه،   رتلالتقييد اجلزئي بل الكلي للتنقل خارج امل        )أ(  

  يف ذلك أفراد األسرة يف بلد املنشأ؛
وكثرياً ما ُينتظَر، ضـمناً أو      . غري حمدَّدة يف الغالب   وساعات عمل مفرطة      )ب(  

 املهاجر املقيم يف بيت صاحب العمل بصفة خاصـة أن يكـون             رتيلصراحةً، من العامل امل   
  متفرغاً متام التفرغ ومستعداً للعمل يف أي وقت؛

ـ يتمتع الكثريون من العمـال امل      الف. رفيه غري كافية  أوقات راحة وت    )ج(   يني رتل
. غري ال،  املهاجرين بأي يوم إجازة متفق عليه؛ وُيسَمح آلخرين بيوم إجازة واحد يف الشهر            

؛ وعندما يكـون صـاحب      تعسفاًوكثرياً ما يقوم صاحب العمل بإلغاء ذلك اليوم أو تغيريه           
. ُتخَصم من الراتب األيام اليت مل يعمل فيها العامل        العمل يف إجازة أو يكون العامل مريضاً،        

ويتعرض آخرون للتوبيخ أو للتهديد بفقدان وظائفهم حىت بوجود أسباب مـشروعة تـربر              
  العائلية؛/غياهبم مثل املرض أو الطوارئ الشخصية

تقييد قدرهتم على السفر حىت للشؤون األسرية الضرورية مثل املرض اخلطري             )د(  
  أو الفواجع؛

ونتيجـة لعـدم    . الرواتب املنخفضة وتأخر دفع الرواتب أو االمتناع عنه         )ه(  
يني يف معظـم البلـدان، ُيـدفع    رتللعمال املاحلد األدىن ألجور اأو عدم تطبيق قوانني    وجود

يني املهاجرين جزء فقط مما ُيدفع لغريهم من العمال يف قطاعـات            رتلللكثريين من العمال امل   
لب دون أي حتويالت قابلة للتقصي يف كشوف احلسابات املـصرفية،           مشاهبة، وذلك يف الغا   

 ُتدفَع هلم رواتب عينية؛ أو

عدم التمتع حبماية الضمان االجتماعي، مبا يف ذلك التأمني مـن املـرض               )و(  
  واالستحقاقات األسرية وحقوق املعاش التراكمية؛

 مـن قبـل     التعرض لالعتداء والتحرش النفسيني واجلسديني واجلنـسيني        )ز(  
  أصحاب العمل ووكالء التوظيف أو الوسطاء؛

  .ظروف السكن غري املالئمة وغري الصحية واملهينة  )ح(  
يني األطفال، الذين يشكلون نسبة كبرية      رتلويتفاقم خطر اإلساءة يف حالة العمال امل        -١٤

 شـبه   فصغر سنهم وعزلتهم وانفصاهلم عن أسرهم وأقراهنم واعتمادهم       . ينيرتلمن العمال امل  
الكامل على أصحاب عملهم عوامل تذكي حدة تعرضهم النتهاكات حقـوقهم مبوجـب             

  .االتفاقية، مبا فيها احلق األساسي يف احلصول على التعليم



CMW/C/GC/1 

5 GE.11-41180 

  األسر الباقية يف بلد املنشأ    
 على وحدة أسرهم وعلـى      تأثرياً سلبياً يني املهاجرين   رتل طول غياب العمال امل    يؤثر  -١٥

سر االجتماعي والنفسي ويفضي يف أحيان كثرية أيـضاً إىل انتـهاكات            رفاه أفراد تلك األ   
  .حلقوق األطفال الباقني يف بلد املنشأ

  العودةعند     
يون املهاجرون صعوبات يف االندماج من جديـد يف سـوق           رتلقد يواجه العمال امل     -١٦

 تتصل بنقل   وقد يواجهون أيضاً صعوبات   . العمل ويف اجملتمع يف بلدان منشئهم لدى عودهتم       
  .استحقاقاهتم من املعاشات والضمان االجتماعي

وال يستطيع الكثريون من املهاجرين التماس االنتصاف من انتهاكات حقوقهم من قبل              -١٧
ونتيجة لـذلك،   . أصحاب عملهم ألنه ال حيق هلم البقاء يف بلد العمل بعد انتهاء عالقة العمل             

 بلدان املنشأ بأجور أدىن من مستحقاهتم ودون إمكانية         يون املهاجرون إىل  رتليعود العمال امل   قد
أما الذين يعودون إىل بلدان منشئهم فارين من عالقـة عمـل            . التماس التعويض واالنتصاف  

  .استغاللية فغالباً ما ال يصلون إىل آليات الدعم وال ميكنهم التماس االنتصاف القانوين

  الثغرات يف احلماية  - باء  

  اجلانب القانوين: ثغرات احلماية    
تعرض جمموعة واسعة من املعاهدات الدولية بوضوح حقوق اإلنسان، مبـا فيهـا               -١٨

ومتشياً مـع   . )٧(حقوق العمال، باعتبارها حقوقاً أساسية للبشر كافة، مبن فيهم العمال كافة          
املعاهدات األخرى حلقوق اإلنسان، تشمل احلماية اليت توفرها االتفاقية من ظروف العمـل             

ويف هـذا   . سيئة واالستغاللية مجيع العمال املهاجرين بصرف النظر عن وضعهم يف اهلجرة          امل
الصدد، تالحظ اللجنة بقلق أن الفئات الرئيسية من القوانني الوطنية كـثرياً مـا تتجاهـل                

يني على حنو يـساهم يف ممارسـات العمـل          رتل والعمال امل  رتيلتستبعد صراحة العمل امل    أو
  . من سبل اجلرب القانوين يف حاالت االنتهاكاتاالستغاللية وحيد

__________ 

ـ األساسية حلقوق اإلنسان معايري وضمانات مهمة حلماية العمال امل        تتضمن مجيع املعاهدات الدولية      )٧( يني رتل
واهتمت عدة هيئات أخرى لرصد معاهدات حقوق اإلنسان اهتماماً خاصاً حبالة املهـاجرين             . يناملهاجر

انظر على وجه التحديد اللجنة املعنية بالقضاء على     . يون املهاجرون رتلوالعمال املهاجرين مبن فيهم العمال امل     
ـ  لجنة  ال؛ و بشأن العامالت املهاجرات  ) ٢٠٠٨(٢٦التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم        احلقوق املعنية ب

بشأن احلق يف العمل؛ وجلنة حقوق الطفل، التعليق        ) ٢٠٠٥(١٨االقتصادية واالجتماعية، التعليق العام رقم      
؛  منـشئهم بشأن معاملة األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم خارج بلـد   ) ٢٠٠٥(٦العام رقم   

املـواطنني؛   بشأن التمييز ضد غـري    ) ٢٠٠٤(٣٠رقم  عامة  التوصية ال وجلنة القضاء على التمييز العنصري،      
 .العهد بشأن وضع األجانب مبوجب) ١٩٨٦(١٥واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 
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" عمال"يني على أهنم    رتليف بلدان كثرية، ال يعترف القانون بالعمال امل       . قانون العمل   -١٩
ستخدم عدد من الفرضيات والتعـاريف اخلاصـة        وُي. هلم احلق يف احلماية املكفولة للعمال     

قوانني العمل، مبا يف ذلك اعتبارهم عـاملني        يني من احلماية اليت توفرها      رتلاملالعمال  الستبعاد  
كـذلك فـإن    ". أصحاب عمل "ال يعتربون، وفقاً لتلك الفرضيات والتعاريف،       لدى أفراد،   

 يف وظائف مقترنة بعمل غري مأجور تؤديه النـساء          رتيلالرؤى التقليدية اليت ختتصر العمل امل     
كـثرياً مـا   " مساعدين لألسرة"يني رتلمل والرؤى التقليدية اليت تعترب العمال ارتلوالبنات يف امل 

ـ                . رتيلتعرقل توسيع نطاق قوانني العمل الوطنية حبيث تشمل بـصورة فعالـة العمـل امل
يون ممارسة احلقوق واحلريات اليت مينحها قانون العمل لغريهم مـن           رتليستطيع العمال امل   الو

  ".العمال "مبركزون، القان أو/هلم، حبكم الواقع و" عدم االعتراف"العمال، وذلك بسبب 
ـ  والعمـال امل رتيلوتتضمن بعض قوانني العمل الوطنية تدابري محاية للعمل امل         -٢٠ يني، رتل

وعلى . يني املهاجرين من نطاق البعض من هذه التدابري أو مجيعها         رتللكنها تستبعد العمال امل   
ظيم من أجل الدفاع عـن  يني املهاجرين على التنرتلسبيل املثال، كثرياً ما تقيد قدرة العمال امل  

ويف حاالت أخرى تنطبق فيها قوانني العمل أو غريها من املعايري وتـدابري             . حقوقهم كعمال 
يني املهاجرين، ميكن أن حتظر القوانني عمليات       رتليني وعلى العمال امل   رتلاحلماية على العمال امل   

  .الرصد وتفتيش العمل يف املنازل
 واإلقامةن القوانني الناظمة لشروط دخول بلدان العمل        كثرياً ما تكو  . قانون اهلجرة   -٢١

فقـوانني اهلجـرة    . يني املهاجرين رتل ألوجه ضعف حمددة بالنسبة إىل العمال امل       فيها مصدراً 
يني املهاجرين غري احلائزين لوثائق     رتلاملفرطة التقييد ميكن أن تؤدي إىل ارتفاع أعداد العمال امل         

وحـىت  .  بصفة خاصة من مث النتهاكات حقوق اإلنسان       أو يف وضع غري نظامي، واملعرضني     
يف حالة العمال احلائزين للوثائق أو الذين يتمتعون بوضع نظامي يف اهلجرة، تظهـر أوجـه                
ضعف مماثلة حيثما ربطت القوانني وضعهم باستمرار رعايتهم من قبـل أصـحاب عمـل               

للترحيل إذا ما حاولوا الفرار     يون املهاجرون   رتلونتيجة لذلك، قد يتعرض العمال امل     . حمددين
  .من عالقة عمل استغاللية أو التمسوا االنتصاف القانوين من أصحاب عملهم

ويف بعض البلدان، تفقد احلوامل أو من ُتكشف إصابتهن بفريوس نقـص املناعـة                -٢٢
يات، تصريح إقامتهن مبوجـب القـوانني       رتلالبشرية من املهاجرات، مبن فيهن العامالت امل      

وكثرياً ما ختـضع العـامالت املهـاجرات        . قة بتصريح اإلقامة وشروط سند الضمان     املتعل
  . طبية إلزامية تتصل بصحتهن اجلنسية واإلجنابية دون موافقة أو مشورةالختبارات

كثرياً ما ال تنطبق القوانني واللوائح الوطنية املتعلقة بالعقود على العمل      . قانون العقود   -٢٣
ـ            رتلاملأو العمال   / و رتيلامل  رتيليني إما بصفة مطلقة أو ألسباب عملية تتعلق بكون العمـل امل

  .يؤدى يف سوق العمل غري املنظمة
يون، ال سيما املهـاجرون،  رتلكثرياً ما ُيستبعد العمال امل . قوانني الضمان االجتماعي    -٢٤

تـع  وعـدم التم  .  القوانني الوطنية املتعلقة بالضمان االجتمـاعي      مبوجبمن نطاق احلقوق    
باستحقاقات الضمان االجتماعي وبتغطية رعاية صحية تراعي نوع اجلنس يتسبب يف تفاقم            

  .يني املهاجرين واعتمادهم على أصحاب عملهمرتلضعف العمال امل
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  اجلانب العملي: ثغرات احلماية    
يني املهاجرين،  رتلحىت وإن نصت القوانني الوطنية على تدابري محاية معينة للعمال امل            -٢٥
لباً ما توجد فجوة بني تدابري احلماية اليت يتمتع هبا هؤالء العمال يف القانون وتلك املتاحـة     غا

" خفي" من طابع رتيلوترتبط بعض العقبات العملية مبا يكتسيه العمل امل. هلم يف الواقع العملي  
  .ذلك يني املهاجرين من املطالبة حبقوقهم أو تثنيهم عنرتلوبعوامل متنع العمال امل

 الـذي   رتيل يف حد ذاته، والعمل امل     رتيلوتتسبب طائفة من العوامل املكونة للعمل امل        -٢٦
يؤديه املهاجرون بصفة خاصة، يف حجب التجاوزات عن األنظار، وجتعـل مـن الـصعب            

  .الكشف عن احتياجات العمال من احلماية
  ؛مغلقةأماكن العمل حمجوبة عن األنظار خلف أبواب   )أ(  
 جزءاً من سوق العمل غـري املـنظم حيـث           رتيلكون العمل امل  عادةً ما ي    )ب(  

  العمال؛ اليسجل العمل و ال
  عزلة العمال املادية واالجتماعية حتول دون اختاذ إجراءات فردية ومجاعية؛  )ج(  
تسبب كثرة أماكن العمل وتشتتها اجلغرايف والقوانني الوطنيـة املتعلقـة           ت  )د(  

  .يش والرصد الفعالة من ِقبل إدارات العملباخلصوصية يف تعقيد عمليات التفت
يني املهاجرين املطالبة حبقـوقهم     رتلوبسبب عدد من العوامل، يصعب على العمال امل         -٢٧

  :ومن تلك العوامل ما يلي. والتماس اجلرب يف حال وقوع انتهاكات
كثرياً ما ال تتاح آليات حمددة لتلقي ومعاجلة الـشكاوى الـواردة مـن                )أ(  
  يني؛رتلامل العمال

يون املهاجرون اجلهة اليت يعرضـون عليهـا   رتلكثرياً ما ال يعرف العمال امل    )ب(  
العمل أو قد يترددون يف االتصال بالشرطة أو بسلطات العمل خوفاً مـن             ب املتعلقةمشاكلهم  
  ومتثل حواجز اللغة وتكاليف اإلجراءات اإلدارية والقانونية وازعني إضافيني؛. الترحيل

يون املهاجرون املعتمدون علـى أصـحاب عملـهم         رتلغ العمال امل   يبلِّ قد ال   )ج(  
لضمان وضعهم يف اهلجرة عما يتعرضون له من جتاوزات خوفاً من التوقيف أو االحتجـاز أو                

 إذا ما رفع شكوى رمسية على صاحب        ،ويف بعض البلدان، ال ميكن للشخص الضحية      . الترحيل
. ت يف القضية وال أن يغادر البلد يف أثنـاء ذلـك           عمله، أن يبحث عن وظيفة أخرى ريثما يب       

يف كـثري   يني  رتلوهذه القيود، إضافة إىل طول آجال الفصل يف القضايا أحياناً، حتمل العمال امل            
  .على اختيار عدم تقدمي شكاواهم أو سحبها بغية العودة إىل بلداهنم سريعاًمن األحيان 
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  مقدمة إىل الدول األطرافتوصيات   -جيم   

  توعية والتدريب قبل الرحيلال    
، ينبغـي أن    رتيلسعياً إىل إرشاد املواطنني الذين يفكرون يف اهلجرة ملزاولة العمل امل            -٢٨

تتخذ الدول األطراف تدابري مناسبة لنشر معلومات عن حقوقهم مبوجب االتفاقيـة وعـن              
ـ             رى شروط قبوهلم وتوظيفهم وكذلك حقوقهم والتزاماهتم مبوجب قـوانني الـدول األخ

  :وميكن أن تشمل هذه التوعية ما يلي). ٣٣املادة (وممارساهتا 
   وترتيباته؛رتيلمعلومات عن خمتلف أنواع العمل امل  )أ(  
  ؛ةمعلومات أساسية عن األطر القانونية واجبة التطبيق، الوطين منها وعرب الوطني  )ب(  
  :معلومات وأفكار أساسية خبصوص ما يلي  )ج(  
 ة باهلجرة؛الرسوم والديون املتصل '١'

 اهلجرة على احلياة األسرية، مثل االنفصال، واحلـق        وآثاراجلوانب األسرية    '٢'
 يف الزيارات األسرية أو العودة، واحلمل أثناء العمل، وأمور أخرى؛

  . خارج بلد املنشأرتيلاملخاطر األخرى املتصلة بالعمل امل '٣'
ع الدول األطراف   ، تشجَّ رتيل اهلجرة ملزاولة العمل امل    قررواوخبصوص العمال الذين      -٢٩

وميكـن إعـداد هـذا    .  للتدريب والتوعية قبل الرحيل  بشكل أكرب  على إعداد برامج حمددة   
يني املهـاجرين وأسـرهم     رتلالتدريب بالتشاور مع املنظمات غري احلكومية املعنية والعمال امل        

  : هذا التدريبتمدة واملوثوق هبا، وميكن أن يشملووكاالت التوظيف املع
 علـى    يشمل األطر الدولية والوطنية     العامل قوق للتعريف حب   شامالً اًمقرر  )أ(  
   ويستخدم االتفاقية مرجعاً؛السواء

يتعلق جبوانب أساسية من قانون بلد العمـل        العامل  واجبات  اً ملعرفة   توجيه  )ب(  
  وثقافته؛

 إلذكاء الوعي، يشمل قضايا اهلجرة وظروف العمـل والـضمان           اًتدريب  )ج(  
 والديون والتمويل والرسوم املتصلة بالعمل واملعرفة األساسية بأسـاليب تـسوية            االجتماعي

  املنازعات وُسُبل اجلرب؛
  املعرفة املالية مبا يشمل معلومات عن التحويالت وخمططات االدخار؛  )د(  
 مبـا يـشمل     ،معلومات االتصال املتعلقة باملساعدة يف حاالت الطـوارئ         )ه(  

  مات اجملتمع املدين املختصة يف بلدان العمل؛السفارات والقنصليات ومنظ
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غري ذلك من املعلومات الالزمة بشأن اجلوانـب اللوجـستية والـسالمة              )و(  
  .  عملية اهلجرة بأكملهاعلى امتدادوالصحة وقضايا حقوق اإلنسان ونقاط املساعدة 

ن قبـل   وحيثما كان مناسباً، ميكن أن تدعم الدول األطراف أيضاً تدريب املهاجري            -٣٠
  :الرحيل من خالل تقدمي ما يلي

  هتيئة لغوية أساسية؛  )أ(  
 مبا يشمل املهارات الوظيفية الرئيسية      ،تدريب على أنواع حمددة من العمل       )ب(  

  حيثما كان مناسباً؛
  .توجيه خاص بثقافة بلد املقصد  )ج(  

  التعاون بني الدول    
ولية عن تنظيم ورصد عملـييت      تتقاسم دول املنشأ ودول العبور ودول العمل املسؤ         -٣١

  . االنتداب والتوظيف
ع دول املنشأ على التعـاون يف املـسائل    شجَّ، تُ ٦٥ و ٦٤ومتشياً مع أحكام املادتني       -٣٢
  :التالية

تراعي احلاجة إىل احلماية، مبا يف ذلك االتفاقات       وضع أطر واتفاقات شفافة       )أ(  
   الدول؛متعددة األطراف املربمة بنيئية واإلقليمية والثنا

استخدام عقود عمل منوذجية وموحدة وملزمة تتضمن شروطاً عادلة وتامة            )ب(  
 من ِقبل أجهزة القانون يف بلـدان        - ومنفذة بالفعل    -وواضحة ومعايري عمل قابلة لإلنفاذ      

ـ وهذه العقود النموذجية، إىل جانب اخلدمات اليت تتـيح للعمـال امل           . املنشأ والعمل  يني رتل
ول على املشورة والتوجيه أو تقدمي الشكاوى ميكن أيضاً أن ُتدمج بـصورة             املهاجرين احلص 

  مفيدة يف االتفاقات الثنائية ومتعددة األطراف املربمة بني بلدان املنشأ وبلدان العمل؛
يني املهـاجرين والعمالـة     رتلاإلبالغ املنتظم والعام عن تدفقات العمال امل        )ج(  
  . الربامج ومسائل إقامة العدلا من احلقوق والتدريب وغريهوقضايا

  وكاالت التوظيف    
 ومراقبة، أن تقوم على حنو فعال بتنظيم        ٦٦جيب على الدول األطراف، طبقاً للمادة         -٣٣

مساسرة العمل ووكاالت التوظيف والوسطاء اآلخرين لضمان احترامهم حقـوق العمـال            
  .ينيرتلامل

يف يني املهاجرين، سواًء    رتلال امل نقل العم جمال   يف   العاملةوجيب أن ختضع الوكاالت       -٣٤
. بلدان املنشأ أم العبور أم العمالة، للترخيص واملوافقة واإلشراف من قبل السلطات العامـة             
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الدولة من الترتيبـات    لتنظيم  رمسية ونظامية وشفافة وخاضعة     أشكاالً  ذلك  يتخذ  وميكن أن   
  :التالية

  ؛ والتجديد الدورياالعتماديشمل عمليات قد الترخيص مبا   )أ(  
  الرصد والتفتيش والتقييم؛  )ب(  
  العقوبات واجلزاءات؛  )ج(  
نظم التسجيل واإلبالغ، مبا فيها الصيغ الشبكية املتاحة لعامة الناس بسهولة             )د(  

  .وعلى نطاق واسع، مع اهتمام خاص بالشكاوى واملنازعات اليت يكون العمال طرفاً فيها
يني املهاجرين رتل حمددة تتعلق حبقوق العمال املمعايريطراف وينبغي أن تضع الدول األ   -٣٥

وميكن أن توضع تلك    . والقواعدتتقيد بتلك املعايري    نشاط الوكاالت اليت ال     وقف  وأن تكفل   
على حنو مفيد يف إطار مشاورات مع منظمات العمال املهاجرين ذاهتا واملنظمات غري             املعايري  

  .رين ومنظمات العمال وأصحاب العملاحلكومية املعنية بالعمال املهاج
وعالوة على ذلك، ُتشجع الدول األطراف على اعتماد مدونات لقواعد السلوك يف              -٣٦

يني املهاجرين، تشمل قواعد حمددة تنظم الرسوم واملبالغ املخصومة         رتلالعمال امل استخدام  جمال  
وينبغي أن حتظر  . واعد وأن تنص على جزاءات وعقوبات مناسبة إلنفاذ تلك الق         ،من الرواتب 

 مبا فيها املبالغ املخصومة من ،اليت يدفعها العمال املهاجروناالستخدام  الدول األطراف رسوم    
  . الرواتب

  شروط العمل    
يني املهاجرين ضمن اإلطار األوسع للعمل الالئق       رتلينبغي التصدي حلقوق العمال امل      -٣٧

 أن التشريعات الوطنية ينبغي أن تنظم العمـل         ويف هذا الصدد، ترى اللجنة    . ينيرتلللعمال امل 
يني مبستوى احلماية ذاته الذي يتمتع به غريهـم      رتل تنظيماً مناسباً لضمان متتع العمال امل      رتيلامل

  .)٨(من العمال
وبناًء عليه، ينبغي توسيع نطاق محاية العمال يف القانون الوطين حبيث تشمل العمال               -٣٨
ماية على قدم املساواة مع غريهم مبوجب القانون، مبا يف ذلـك            يني لضمان متتعهم باحل   رتلامل

وساعات العمل وأيام الراحة واحلرية النقابية والضمان       املتعلقة باحلد األدىن لألجور     األحكام  
االجتماعي فيما يتصل بأمور منها األمومة وحقوق املعاشات والتأمني الصحي، إضـافة إىل             

ويف هذا الصدد، ينبغي أن يتمتـع العمـال         . رتيلعمل امل األحكام األخرى اخلاصة بظروف ال    
تقل مراعاةً عن املعاملة اليت تنطبق على رعايا دولـة العمـل             اليون املهاجرون مبعاملة    رتلامل
  ).٢٥ املادة(

__________ 

احلقوق ب  املعنية لجنةالالصادر عن   ) ٢٠٠٥(١٨ من التعليق العام رقم      ١٠تتماشى هذه التوصية مع الفقرة       )٨(
 .الثقافية واملتعلق باحلق يف العملاالقتصادية واالجتماعية و
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يني املهاجرين يف حرية التنقـل واإلقامـة،        رتلوينبغي أن حتمي الدول حق العمال امل        -٣٩
ـ            الوذلك بُسُبل منها ضمان أ      رتليفرض عليهم العيش مع أصحاب عملهم أو البقـاء يف امل

ـ وينبغي أن تكفل الدول أيضاً احتفاظ العمـال امل        ). ٣٩املادة  (خارج أوقات العمل     يني رتل
وعالوة على ذلك، ينبغي أن تتخذ الدول مجيع        ). ٢١املادة  (املهاجرين بوثائق السفر واهلوية     

 عمالً معترفـاً بـه      رتيللعقليات حبيث يغدو العمل امل    التدابري الالزمة يف سبيل تشجيع تغيري ا      
  . مبا فيها حقوق العمليتمتعون حبقوق أساسية،  معترفاً هبم يون عماالًرتلوالعمال امل

يني املهاجرين على شروط    رتلوتشجع الدول األطراف على ضمان حصول العمال امل         -٤٠
هتم وساعات عملهم وأجـورهم      بالتحديد واجبا  وتبنيمكتوبة بلغة يفهموهنا    وعمل واضحة   

. وأيام راحتهم وغري ذلك من شروط العمل يف عقود حرة ومنصفة وحتظى مبوافقتهم الكاملة             
  .وعلى وجه اخلصوص، ميكن أن تنظر الدول يف وضع أحكام منوذجية أو موحدة هلذا الغرض

رصـد  وينبغي أن ُتضمن الدول األطراف تشريعاهتا الوطنية أحكاماً تتعلق بآليـات            -٤١
يني املهاجرين وأن تعزز خدمات تفتيش العمل حبيث تقـوم هبـذا            رتلظروف عمل العمال امل   

  .الرصد وتتلقى الشكاوى املتعلقة باالنتهاكات املزعومة وحتقق فيها وتعاجلها

  الضمان االجتماعي واخلدمات الصحية    
 استحقاقات  يني املهاجرين على  رتلينبغي أن تكفل الدول األطراف حصول العمال امل         -٤٢

  ).٢٧املادة (الضمان االجتماعي حرصاً على معاملتهم كما يعامل الرعايا 
حيتاجون يني املهاجرين أية عناية طبية      رتلوينبغي أن تكفل الدول تلقي مجيع العمال امل         -٤٣

وينبغـي  ). ٢٨املادة  ( ال ميكن عالجه     بصحتهم ضرر بصورة عاجلة لتفادي أن يلحق      إليها  
يات املهاجرات يف وضع غري نظامي، الاليت يزددن ضـعفاً    رتلص للعامالت امل  إيالء اهتمام خا  

بصفة خاصة أثناء احلمل، إذ حيجمن يف الغالب عن االتصال خبدمات الصحة العامة خوفاً من           
تطلب الدول إىل املؤسسات العامة للرعاية الصحية أن تنقل إىل سلطات            الوينبغي أ . الترحيل

  .  النظامي أو غري النظامي للمريضاهلجرة بيانات عن الوضع
يني املهاجرين احلائزين لوثائق أو يف وضـع        رتلوينبغي أن تكفل الدول متتع العمال امل        -٤٤

نظامي باملساواة يف املعاملة مع رعايا دولة العمل فيما يتصل باخلدمات االجتماعية والصحية             
زامات الدول مبوجب معاهـدات     وعالوة على ذلك، تذكِّر اللجنة بالت     )).    ه)(١(٤٣املادة  (

سيما العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية         الدولية رئيسية أخرى حلقوق اإلنسان،      
واالجتماعية والثقافية، باختاذ التدابري املناسبة يف سبيل أن تكفل جلميع األشخاص اخلاضـعني    
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ن الصحة البدنية   لواليتها، بصرف النظر عن وضعهم يف اهلجرة، أعلى مستوى ميكن بلوغه م           
  . )٩(والعقلية والرعاية واخلدمات والعناية الطبية عند املرض

  حق التنظيم من أجل املفاوضة اجلماعية واحلماية    
ـ إن حق التنظيم واملشاركة يف املفاوضة اجلماعية أساسي لتعـبري العمـال امل              -٤٥ يني رتل

 ٢٦املادتـان  ( النقابات   من خالل  خاصةواملهاجرين عن احتياجاهتم ودفاعهم عن حقوقهم،       
  .ومنظمات العمال) ٤٠و

ـ سيما بلدان عمل العمـال امل      الوينبغي أن تعترف قوانني الدول األطراف،         -٤٦ يني رتل
املهاجرين، حبق هؤالء يف تشكيل منظمات واالنضمام إليها بصرف النظر عن وضـعهم يف              

  . وينبغي أيضا تشجيع التنظيم الذايت). ٢٦املادة (اهلجرة 
يني املهـاجرين مبعلومـات عـن       رتلوتشجع الدول األطراف على تزويد العمال امل        -٤٧

  .مدينة املنشأ والعمل/اجلمعيات املختصة اليت ميكن أن تساعدهم يف بلد

  حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري    
يني املهاجرين  رتلينبغي أن تتخذ الدول األطراف تدابري فعالة لضمان حرية العمال امل            -٤٨

يف ممارسة الدين أو املعتقد الذي خيتارونه، وكذلك حريتهم يف التعبري عن آرائهم بصفة فردية               
معايري دولية أخرى   االتفاقية و  من   ١٣ و ١٢أو مجاعية ويف سياق عام وخاص، طبقاً للمادتني         

  ).١٣ و١٢املادتان (حلقوق اإلنسان 

  الوصول إىل العدالة وسبل االنتصاف    
يني املهاجرين إىل آليات رفـع      رتلدول العمل وصول مجيع العمال امل     ينبغي أن تكفل      -٤٩

وينبغي أن تكفل ). ٨٣ واملادة ١٨ من املادة ١الفقرة (الشكاوى املتعلقة بانتهاكات حقوقهم 
الدول األطراف التحقيق يف هذه الشكاوى على النحو املناسب ويف غـضون فتـرة زمنيـة      

وتيسرياً للوصول إىل آليات اجلرب، ميكن أن       .  املنتهكني معقولة وتوقيع العقوبات املناسبة على    
وينبغي أن تكفل الدول    . ينيرتلتقوم الدول األطراف مثالً بتعيني أمني مظامل معين بالعمال امل         

يني املهاجرين على اجلرب واالنتصاف القانونيني يف       رتل إمكانية حصول العمال امل     أيضاً األطراف
حاب العمل الذين يتمتعون باحلصانة الدبلوماسية مبوجـب        حال انتهاك حقوقهم من قبل أص     

  .اتفاقية فيينا بشأن العالقات الدبلوماسية
__________ 

املعنيـة  لجنة الفكما تربزه . ١٢انظر العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، املادة          )٩(
بشأن عدم التمييز يف احلقوق     ) ٢٠٠٩(٢٠لثقافية يف تعليقها العام رقم      احلقوق االقتصادية واالجتماعية وا   ب

على اجلميع مبـن فـيهم غـري    "ة والثقافية، تطبق احلقوق املنصوص عليها يف العهد     االقتصادية واالجتماعي 
املواطنني، كالالجئني وطاليب اللجوء واألشخاص عدميي اجلنسية والعمال املهـاجرين وضـحايا االجتـار              

ء علـى   وانظر أيضاً جلنة القـضا    ). ٣٠الفقرة  " (الدويل، بغض النظر عن املركز القانوين والوثائق القانونية       
 .بشأن التمييز ضد غري املواطنني) ٢٠٠٤(٣٠مجيع أشكال التمييز العنصري، التعليق العام رقم 
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ي إىل العدالة وسبل    ليني املهاجرين الفع  رتلمجيع العمال امل  وحرصاً على ضمان وصول       -٥٠
 الوصول إىل احملاكم وغري ذلك مـن   هلؤالء العمال    ينبغي أن يتاح     ه، ترى اللجنة أن   االنتصاف

ىن هلم احلصول علـى مـأوى مؤقـت         اآلليات القضائية دون خوف من الترحيل، وأن يتس       
وتشجع الدول األطراف على    . ون إليه عند احلاجة فراراً من ظروف عملهم االستغاللية        يلجؤ

ـ النظر يف اعتماد إجراءات قانونية سريعة أو مقيدة زمنياً ملعاجلة شكاوى العمـال امل              يني رتل
جع على إبرام اتفاقات ثنائية تكفل هبا للمهـاجرين العائـدين إىل بلـد              كما تش . املهاجرين

منشئهم الوصول إىل العدالة يف بلد العمل، مبا يشمل التظلم من اإلساءة واملطالبة بـاألجور               
  . واالستحقاقات غري املدفوعة

  احلصول على وضع نظامي يف اهلجرة    
 واالجتار بالبشر، ينبغي أن تكفل الدول       سعياً إىل منع اهلجرة غري النظامية والتهريب        -٥١

يني املهاجرين إىل قنوات اهلجرة النظامية على أسـاس الطلـب     رتلاألطراف وصول العمال امل   
  ).٦٨املادة (احلقيقي 

وينبغي أن تتخذ الدول األطراف تدابري مناسبة يف سبيل التصدي حلالـة الـضعف                -٥٢
سـيما النـساء     ال ،ن للوثـائق  رون غري احلائزي  يون املهاج رتلالشديد اليت يعيشها العمال امل    

وعلى وجه اخلصوص، ينبغي أن تنظر الدول األطراف يف اعتماد سياسات،           . واألطفال منهم 
أو معاجلة احلاالت اليت يكـون      جتنب  مبا يشمل برامج لتسوية األوضاع يف اهلجرة، من أجل          

يصبحوا يف وضع غـري نظـامي       يون املهاجرون بال وثائق أو معرضني ألن        رتلفيها العمال امل  
  ). ٦٩املادة (

يني املهاجرين مـشروطاً    رتلوينبغي أن تتفادى الدول األطراف جعل وضع العمال امل          -٥٣
قيِّد على  أي ترتيب من هذا القبيل ميكن أن ي       برعاية أو وصاية صاحب عمل حمدد، ذلك أن         

زيد تعرضـهم لالسـتغالل     وي) ٣٩املادة  (يني املهاجرين   رتلحنو مفرط حرية تنقل العمال امل     
  ).١١املادة (يف ذلك العمل القسري أو السخرة  واإلساءة، مبا

  احترام وحدة األسرة    
ـ ينبغي أن تتخذ الدول األطراف تدابري مناسبة حلماية وحدة أسر العمـال امل              -٥٤ يني رتل

 وعلى وجه اخلصوص، ينبغي أن تتاح     ). ٤٤ من املادة    ١الفقرة  (املهاجرين يف وضع نظامي     
يني املهاجرين فرص معقولة لالتصال بأسرهم والتنقل ألسباب أسرية، مبا يف ذلك            رتلامل للعمال

فرص التواصل مع أفراد األسرة الباقني يف بلد املنشأ، والسفر للمشاركة يف املناسبات العائلية              
زواج  املهاجرين املغتربني فترات طويلة حتديـداً، زيـارة األ         ويف حالة الرئيسية مثل اجلنائز،    

وينبغي أن تكفل الدول األطراف السماح لألطفال املنفصلني عـن          . واألبناء يف بلدان أخرى   
  .أحد الوالدين أو كليهما بالبقاء على اتصال مباشر ومنتظم معهما
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وعالوة على ذلك، ينبغي أن تتخذ الدول األطراف تدابري مناسبة فيما يتعلق بالعمـال               -٥٥
 مـن   ٢الفقـرة   (نظامي لتيسري مجع مشلهم بأزواجهم وأبنـائهم        يني املهاجرين يف وضع     رتلامل

ويف حال وفاة عامل مهاجر يف وضع نظامي أو الطالق منه، ينبغي أن تنظر الدول               ). ٤٤ املادة
  ).٥٠املادة (األطراف بعني العطف يف منح أفراد أسرة ذلك العامل املهاجر إذناً بالبقاء فيها 

  التدابري احلماية اخلاصة باألطف    
متشياً مع اتفاقية حقوق الطفل ومع الصكوك ذات الصلة ملنظمة العمـل الدوليـة،                -٥٦

 يـرجح   رتيلينبغي أن تكفل الدول عدم قيام األطفال املهاجرين بأي نوع من أنواع العمل امل             
أن يكون له تأثري خطر أو ضار على صحتهم أو منوهم البـدين أو العقلـي أو الروحـي أو       

وينبغي أن متتنع الدول عن اعتماد سياسـات ترمـي إىل اسـتخدام     . عيالنفسي أو االجتما  
  . رتيلاألطفال املهاجرين يف العمل امل

وتكفل الدول األطراف حصول مجيع األطفال املهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم        -٥٧
واة  وعلى التعليم الثانوي على أساس املـسا       واإللزامييف اهلجرة، على التعليم االبتدائي اجملاين       

 الذي يقوم   رتيليعرقل العمل امل   ال، كما تكفل أ   )٣٠املادة  (يف املعاملة مع رعايا الدولة املعنية       
يطلب إىل املدارس أن تنقل إىل سلطات اهلجرة بيانات عـن            الوينبغي أ . به األطفال تعليمهم  

  .وضع التالميذ النظامي أو غري النظامي
ين فور والدهتم بصرف النظر عن وضع والديهم        يني املهاجر رتلويسجل أبناء العمال امل     -٥٨

وينبغي أن تتخذ الـدول مجيـع      . يف اهلجرة، ومينحون شهادات امليالد وغريها من وثائق اهلوية        
  .)٢٩املادة (التدابري املناسبة لضمان عدم حرمان األطفال من احلصول على جنسية 

مييزية اليت تنكـر أو تقيـد       وينبغي أن تلغي الدول األطراف السياسات واملمارسات الت         -٥٩
  ).٣٠ و٢٨املادتان (سيما حقهم يف الصحة والتعليم  ال ،يني املهاجرينرتلحقوق أبناء العمال امل

  املنظور اجلنساين    
الحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أن وضع املهاجرات اإلنـاث               -٦٠

ر منـها قنـوات اهلجـرة املـستخدمة     خيتلف عن وضع املهاجرين الذكور فيما يتصل بأمو   
هلـا وعواقبـها    اللـوايت يتعرضـن     وقطاعات االستخدام يف سوق العمل وأشكال اإلساءة        

يني نساء وفتيات، ومراعاةً لألدوار التقليديـة       رتلوتسليماً بكون معظم العمال امل    . )١٠(وآثارها
 صـعيد عـاملي     وملا تتسم به سوق العمل من تقسيم جنساين ولتفشي العنف اجلنساين على           

ولتأنيث الفقر وهجرة العمال يف العامل، ينبغي أن تدمج الدول منظوراً جنسانياً يف جهودهـا             
الرامية إىل فهم املشاكل اخلاصة اليت يواجهنها وأن تضع ُسُبالً لالنتصاف من التمييز اجلنساين              

  . عملية اهلجرةطوالالذي يتعرضن له 
__________ 

بشأن العامالت املهاجرات،   ) ٢٠٠٨(٢٦اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم            )١٠(
 .٥الفقرة 



CMW/C/GC/1 

15 GE.11-41180 

وانع اخلاصة جبنس حمـدد والقيـود التمييزيـة         وينبغي أن تلغي الدول األطراف امل       -٦١
املفروضة على هجرة النساء على أساس العمر أو احلالة الزوجية أو احلمل أو وضع األمومـة                

، مبا يف ذلك القيود اليت تشترط من النساء احلصول على موافقة أزواجهن أو              )٧ و ١املادتان  (
أو األحكام الـيت    ) ٨املادة  (لسفر  أولياء أمورهن من الذكور للحصول على جواز سفر أو ل         

يات املهاجرات من الزواج برجال من رعايا بلد العمل أو من املقيمني فيه             رتلمتنع العامالت امل  
وينبغي أن تلغـي الـدول      . ، أو حتول دون تأمني سكن مستقل هلن       )١٤املادة  (بصفة دائمة   

لة بفريوس نقص املناعة البشرية،     األطراف أيضاً القوانني واللوائح واملمارسات التمييزية املتص      
مبا فيها تلك اليت تسفر عن فقدان تأشريات العمل بسبب الوضع من حيث اإلصابة بفريوس               

يني املهاجرين للكشف الطيب، مبا     رتلنقص املناعة البشرية، وأن تكفل عدم خضوع العمال امل        
 طوعيـة ورهنـا     بصفة اليف ذلك الكشف عن احلمل أو عن فريوس نقص املناعة البشرية، إ           

  .مبوافقتهم املستنرية

  السفارات والقنصليات    
ـ يف حني تتحمل دول العمل املسؤولية الرئيسية عن محاية حقوق العمـال امل              -٦٢ يني رتل

املهاجرين، ينبغي أن تؤدي سفارات بلدان املنشأ وقنصلياهتا دوراً نشطاً يف محايـة حقـوق               
 وعلى وجه اخلصوص، تشجع سفارات بلدان       .يني مهاجرين مرتلرعاياها املستخدمني كعمال    

يني املهاجرين على القيام، بالتنسيق مع      رتلاملنشأ وقنصلياهتا املوجودة يف بلدان عمل العمال امل       
  :سلطات بلد العمل، باألمور التالية

مبا يف ذلك   (أن تكفل توافر موظفني مدربني تدريباً مالئماً وآليات مناسبة            )أ(  
يني املهاجرين ومعاجلتـها    رتللتلقي الشكاوى املقدمة من العمال امل     ) اشرةاخلطوط اهلاتفية املب  

  بسبل منها توفري املساعدة القانونية؛
ـ أن توفر املشورة وتيسر احلصول على مـأوى مالئـم للعمـال امل        )ب(   يني رتل

  املهاجرين، ال سيما النساء واألطفال، الفارين من ظروف استخدام استغاللية؛
 جتهيز وثائق السفر املؤقتة وتذاكر العودة لتجنـب مكـوث           أن تسرع يف    )ج(  
  يني املهاجرين املنكوبني يف املالجئ لفترات زمنية طويلة؛رتلالعمال امل
ـ أن تتلقى وتسجل وتنقل املعلومات اليت ميكن أن تفيد العمـال امل             )د(   يني رتل

ا بلداهنم بعد واليت تتعلق     املهاجرين يف بلد العمل والعمال الساعني إىل اهلجرة الذين مل يغادرو          
  :باألمور التالية

 ظروف البلد والعمل احلقيقية؛ '١'

يني املهاجرين، مبا يف ذلك السفر والوصـول والرسـوم          رتلجتربة العمال امل   '٢'
والديون املتصلة باهلجرة وتأثريات اهلجرة على األسر واملنازعات يف مكان          

  .العمل ومسائل احلقوق والوصول إىل العدالة
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ع سفارات بلدان املنشأ وقنصلياهتا على التعاون فيما بينها من أجـل حتديـد            وتشج  -٦٣
ـ وكاالت التوظيف االستغاللية ودعم سياسات احلماية املناسبة اخلاصـة بالعمـال امل            يني رتل

  .املهاجرين
 مهاجر أو فرد من أفراد أسرته، تتصل الـسفارات أو          مرتيلويف حال احتجاز عامل       -٦٤

تجز بغية الترتيب لزيارات املسؤولني القنصليني املعنـيني، وذلـك          القنصليات بالشخص احمل  
  ).٢٣ واملادة ١٦ من املادة ٧الفقرة (بالتشاور مع دولة العمل 

  يني املهاجرين واجملتمع املدينرتلمشاركة العمال امل    
ـ  مع العمال امل   حقيقيةتشدد اللجنة على أمهية إجراء مشاورات         -٦٥ يني املهـاجرين   رتل

ت اجملتمع املدين لدى وضع وتنفيذ التدابري التشريعية وغري التشريعية املتصلة بالعمـال        ومنظما
  .يني املهاجرين وحبماية حقوقهمرتلامل

  الرصد وإعداد التقارير    
ينبغي أن تضّمن الدول األطراف تقاريرها معلومات عن اجلهود الرامية إىل رصـد               -٦٦

شمل تقدمي بيانات إحصائية، إضافة إىل اجلهود املبذولة        يني املهاجرين، مبا ي   رتلحالة العمال امل  
  . يف اعتبارها التوصيات الواردة يف هذا التعليق العامواضعةحلماية حقوقهم مبوجب االتفاقية، 

        


