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 جملس حقوق اإلنسان
  العشرونالسادسة والدورة 

   من جدول األعمال٣البند 
  املدنية والسياسية واالقتصادية،حقوق اإلنسان مجيع  تعزيز ومحاية   

   ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف

  تقرير املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين، فرانسوا كريبو    

  استغالل عمل املهاجرين    

  موجز    
وهو يعرض حملـة    . ١٧/١٢يقدم هذا التقرير عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان           

تعلقة بـاحلوار   عامة عن األنشطة اليت اضطلع هبا املقرر اخلاص، ويشمل بعض األفكار امل           
ويركز اجلزء املواضيعي مـن     . ٢٠١٣الرفيع املستوى املعين باهلجرة الدولية والتنمية لعام        

ويتناول بعض مظاهر االستغالل يف العمل األكثـر        . التقرير على استغالل عمل املهاجرين    
هلذا النوع من االستغالل، واحلصول علـى       اً  ، وجمموعات املهاجرين املعرضة حتديد    شيوعاً
ويستند التقرير إىل املالحظات املقدمة خالل الزيارات القطرية الـيت          . فعال انتصاف سبيل

قام هبا املقرر اخلاص، والرسائل اليت وردته من األفراد ومنظمات اجملتمع املدين أثناء فتـرة               
   .واليته، وكذلك إىل األحباث املكتبية
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  مقدمة   -أوالً  
 يـبني بإجيـاز     وهو. ١٧/١٢هذا التقرير عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان        يقدم    -١

 ١ يف الفتـرة مـن       املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين   األنشطة اليت اضطلع هبا املقرر اخلاص       
وُيكرَّس الفرع املواضيعي ملسألة استغالل     . ٢٠١٤مارس  / آذار ٣١إىل   ٢٠١٣يونيه  /حزيران

  . عمل املهاجرين

  األنشطة اليت اضطلع هبا املقرر اخلاص  -ثانياً  

  املشاركة يف املؤمترات واملشاورات  -ألف  
أثناء  العاماملقرر  بستراسبورغ، دور    ،٢٠١٣يونيه  / حزيران ١١  توىل املقرر اخلاص يف     -٢

الة احلقوق األساسية التابعة لالحتاد األورويب واحملكمـة األوروبيـة حلقـوق            وكحفل إصدار   
  . اللجوء واحلدود واهلجرةقضايا تعلق بهلذه احملكمة فيما يبشأن السوابق القضائية  يالًاإلنسان دل

للخرباء بشأن اإلدارة   اً  ، حضر املقرر اخلاص اجتماع    ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٢١-٢٠ويف    -٣
   .يف جنيف) املفوضية (مفّوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسانة، نظمته العاملية للهجر

بعنوان بالسياسات  اً  معنياً  ، حضر املقرر اخلاص اجتماع    ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ٣ويف    -٤
مركز عقد يف   " اخلصوصيةدود الذكية؟ املنطق األورويب والعاملي ملراقبة احلدود يف سياق          احل"

  .ربوكسلبوروبية، األ اتدراسات السياس
رفيع املستوى بعنـوان    اً  ، حضر املقرر اخلاص اجتماع    ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ٤ويف    -٥
لحوار الرفيع املستوى املعين باهلجرة الدوليـة والتنميـة       لاً  استعداد: اهلجرة وحقوق اإلنسان  "

  .، الذي نظمته املفوضية يف جنيف"٢٠١٣ لعام
حضر املقرر اخلاص احلوار الرفيع املستوى      ،  ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين األول  ٤-٣ويف    -٦

  .املعين باهلجرة الدولية والتنمية يف اجلمعية العامة بنيويورك
للخرباء بـشأن   اً  ، حضر املقرر اخلاص اجتماع    ٢٠١٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٨ويف    -٧

  . حقوق اإلنسان على احلدود الدولية، نظمته املفوضية يف جنيف
، شارك املقرر اخلاص يف تبادل لوجهات النظر        ٢٠١٣مرب  ديس/ كانون األول  ٣ويف    -٨

  . مع اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب يف ستراسبورغ
، حضر املقرر اخلاص حلقة عمل للخـرباء        ٢٠١٣ديسمرب  / كانون األول  ٥-٤ويف    -٩

، "اتواملؤسـس  اتساق السياسات  تعزيز الصلة بني اهلجرة والتنمية عن طريق حتسني       "بعنوان  
   . يف باريسمنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي نظمتها
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 ، حضر املقرر اخلاص حلقة دراسية بشأن حقوق       ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ١٤ويف    -١٠
  .عمال املنازل املهاجرين يف بريوت

، حضر املقرر اخلاص االجتماع التنسيقي السنوي ٢٠١٤فرباير / شباط ٢١-٢٠ويف    -١١
  .عشر بشأن اهلجرة الدولية يف نيويوركالثاين 
، كان املقرر اخلاص املتحدث الرئيـسي يف االجتمـاع          ٢٠١٤مارس  / آذار ٤ويف    -١٢

الذي  ، املعين بتعميم مراعاة حقوق اإلنسان التابع جمللس حقوق اإلنسان        اخلرباء فريقالسنوي ل 
  .ركز على محاية وتعزيز حقوق اإلنسان للمهاجرين

  يع املستوى املعين باهلجرة الدولية والتنميةاحلوار الرف  -باء  
 ٣ يف نيويورك يومي     احلوار الرفيع املستوى الثاين بشأن اهلجرة الدولية والتنمية       انعقد    -١٣
أدىل مبداخلة يف اجتماع  ووحضر املقرر اخلاص االجتماع، . ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين األول  ٤و

، وكذلك يف العديد    )الشراكات والتعاون  (والثالث) حقوق اإلنسان (املائدة املستديرة الثاين    
وباإلضافة إىل ذلـك،    . املوازية اليت عقدها اجملتمع املدين     اجلانبية واالجتماعات  من األنشطة 

 على اإلدارة   (A/68/283) املقدم إىل اجلمعية العامة      ٢٠١٣ركز املقرر اخلاص يف تقريره لعام       
جرين، لكي يكون وثيقة مفيدة للـدعوة يف  العاملية للهجرة وأثرها على حقوق اإلنسان للمها    

وأعرب املقرر اخلاص عن سروره مبناقشة حقـوق        . مرحلة التحضري للحوار الرفيع املستوى    
طوال احلوار الرفيع املستوى وليس فقط يف إطار املائدة املستديرة بـشأن حقـوق               اإلنسان
ا يف حمافل أخرى خـارج      املناقشات اليت تابعه   معاً  صارخاً  وهو ما يتناقض تناقض   . اإلنسان

ىل األمم املتحدة، ويظهر مدى الفائدة اليت ميكن أن جتىن من نقل املناقشات املتعلقة باهلجرة إ              
  . داخل األمم املتحدة

حقوق إدراج ضمان ما يتعلق باحلوار الرفيع املستوى خطوة هامة إىل األمام في       ا  وخط  -١٤
، واعتماد إعـالن مـا،   احلوار إطار هذا اليت جتري يفناقشات امل كل   يفاإلنسان للمهاجرين   
متابعة احلوار    تبدو تابعة حمددة مخطة عمل أو أنشطة     يأسف لعدم وجود    لكن املقرر اخلاص    

 كافة على االنكباب  حيث أصحاب املصلحة  هو  و. مااً  يف غياهبا، غامضة نوع    ،الرفيع املستوى 
  .٢٠١٥طة التنمية ملا بعد عام خبأثناء املناقشات املتعلقة تنفيذ اإلعالن، مبا يف ذلك على 

  الزيارات القطرية  -جيم  
وقد تعذر عليـه، رغـم      . ، زار املقرر اخلاص قطر    ٢٠١٣نوفمرب  /يف تشرين الثاين    -١٥

أي بلد آخر يف     الطلبات العديدة اليت قدمها خالل العام املاضي، أن حيصل على دعوة لزيارة           
ها إليه، ويأمل أن يتسىن له القيام مبزيـد         وهو ممنت لقطر على الدعوة اليت وجهت      . ٢٠١٣عام  

: وقد أرسل هبذا اخلصوص طلبات إىل البلدان التاليـة        . ٢٠١٤من الزيارات القطرية يف عام      
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 / أيـار  ٢٦ إىل   ١٩حظي طلبه بالقبول، وستتم الزيـارة يف الفتـرة مـن            (سري النكا    )أ(
 كوت ديفـوار ) ج(؛  )حقاًحظي طلبه بالقبول، وستحدد املواعيد ال     (أنغوال  ) ب(؛  )٢٠١٤ مايو

حظي طلبه بالقبول، وسـتحدد     (نيبال  ) د(؛  )حظي طلبه بالقبول، وستحدد املواعيد الحقاً     (
 ؛فييت نام )ط( ؛غانا) ح( ؛مجهورية كوريا) ز( ؛تايلند) و( ؛بنغالديش )  ه(؛  )املواعيد الحقاً 

  .  ميامنار)ل(؛ موريتانيا) ك( ؛ماليزيا) ي(

  رين يف العملاستغالل املهاج  -ثالثاً  

  مقدمة   -ألف  
وتشمل عوامل الدفع احلروب والرتاعات والكـوارث       . يهاجر الناس ألسباب شتَّى     -١٦

اجللب احلاجةُ إىل العمال املهاجرين يف       ومن أهم عواملِ  . الطبيعية واالضطهاد والفقر والبطالة   
ات للهجرة النظامية، ما تكون اهلجرة غري النظامية نتيجة لعدم وجود قنواً  وكثري. دول املقصد 

ما جتحد، إىل عملهم    اً  ذوي املهارات املتدنية رغم وجود حاجة، غالب       ال سيما بالنسبة للعمال   
وينظر العديـد   . السرية هلم  يف بلدان املقصد، وما ينجم عن ذلك من اجتذاب أسواق العمل          

قتـصادي،  من الناس إىل اهلجرة باعتبارها السبيل الوحيد لتحسني وضعهم االجتمـاعي واال      
. آخر سوى اهلجرة أو البقاء حيث هم مهـاجرين غـري نظـاميني            اً  خياراً  يرون أحيان  وال
إقامتـه غـري     يكون وضع  يتردد املهاجر، ال سيما املهاجر غري النظامي أو املهاجر الذي          وال

ك اليت ال يقوم هبا رعايا الدولة، وذل      " القذرة والشاقة واخلطرية  " يف القيام بـاألعمال  ،  مستقر
   .ضمريبال عمل  أرباب يدفعهااستغاللية  مقابل أجور

وقد تأججت التوترات بني املهاجرين والسكان املهاجرين يف عدة أمـاكن بفعـل               -١٧
ويف بعـض   . النقاش حول اهلوية الوطنية، وكذلك بفعل األزمة االقتصادية يف بعض احلاالت          

فرص العمـل   " اختالس"ملهاجرين هتمة   األحيان، مبا يف ذلك يف النقاشات العامة، توجَّه إىل ا         
ولكن يبدو أن الدول ال تستثمر سوى موارد ضئيلة          .بقبول أجور أدىن وشروط عمل بائسة     

حملاولة تقليص نطاق القطاع غري النظامي ومعاقبة أرباب العمل الذين يغتنمون شروط             للغاية
   .العمل االستغاللية لتعزيز قدرهتم التنافسية

بشدة خلطر االستغالل واإلساءة يف مكان العمـل،        اً   املهاجر معرض  وعموماً، يكون   -١٨
؛ ممارسات االستخدام القائمة على االحتيال اليت يتبعها أرباب العمل والوسطاء معاً ) أ(بسبب  

اجلهل بالثقافة واللغة احملليتني وحبقوقـه يف       ) ج(غياب أنظمة الدعم االجتماعي عادة؛      ) ب(
حمدوديـة  ) د(ملتعلقة بالعمل واهلجرة يف البلد الذي يعمـل فيـه؛           العمل والقوانني الوطنية ا   

 اتكال املهاجر على العمل وتبعيتـه       )  ه(انعدام فرص االستعانة بالنظم القانونية واإلدارية؛        أو
لرب العمل بسبب الديون اليت تكبدها من أجل اهلجرة، أو بسبب الوضع القانوين، أو تقييد               
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اعتماد أهل املهاجر على التحـويالت  ) و(مغادرة مكان العمل؛ رب العمل حلرية املهاجر يف   
تتفاقم هذه العوامل بسبب التمييز ومشاعر الكراهية لألجانب اليت          و .املالية اليت يرسلها إليهم   

   .يواجهها املهاجر بصورة متزايدة يف كل مكان
: عمل ما يلي  ومن العوامل اليت تساهم بقدر أكرب يف استغالل املهاجرين يف مكان ال             -١٩

 تـشتد فيهـا املنافـسة؛      ممارسة الضغط من أجل خفض كلفة العمل يف القطاعات اليت         ) أ(
عدم تـوفر فـرص     ) ج( عدم التنفيذ الفعال ملعايري العمل والصحة والسالمة املهنيتني؛        )ب(

وينطبق ذلك على القطاعات اليت يتركز فيها املهـاجرون،         . االنضواء يف نقابات مهنية عادة    
كباعـة  (والعمـل غـري النظـامي        والعمل املرتيل  اعة والبناء والضيافة وتقدمي الرعاية    كالزر

ويعمل املهاجرون عادة لساعات طويلة، ويشمل ذلك ساعات العمل اإلضـافية            ).الشوارع
يف غالب األحيان، ويف بعض األحيان ال حيصلون على فتـرات           اً  اليت ال يتقاضون عنها أجر    
ما يفيدون بأن املعلومات اليت قدمت هلم بـشأن         اً  وكثري. اإلجازة االستراحة أو استحقاقات  

شروط واستحقاقات العمل كانت مضللة، ومل مينحوا فرصة االستفادة من الرعايـة الطبيـة              
خوفهم بـصفة   تساهم يف تعريضهم لالستغالل اليت ومن العوامل الرئيسية .واحلماية القنصلية 

 واالحتجـاز والترحيـل ألسـباب حقيقيـة         عامة من كشف هويتهم وتعرضهم لالعتقال     
متخيلة، ما جيعلهم حيجمون عن اجملازفة بتقدمي شكوى أو االحتجاج أو حشد صـفوفهم               أو

   .عن األمر" االنصراف"يف حتركات عامة وخيتارون غالباً 
 إىل مجيع الـدول أن      ٦٨/١٧٩وقد طلبت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف قرارها           -٢٠

 تلك القـوانني،    اتوانني العمل على حنو فعال، بطرق منها التصدي النتهاك        بإنفاذ ق "تقوم  
مبا فيها العالقات والظـروف      يتعلق بعالقات العمل وظروفه املتصلة بالعمال املهاجرين،       فيما

املتصلة بأجورهم وأوضاعهم الصحية وسالمتهم يف أماكن العمل وحقهم يف حرية تكـوين             
الرفيع املـستوى املعـين   احلوار  اعتمدته اجلمعية العامة خالل ويف اإلعالن الذي    ". اجلمعيات

ـ تعز )أ: (، اتفقت الدول علـى    ٢٠١٣أكتوبر  / يف تشرين األول   باهلجرة الدولية والتنمية   ز ي
، ومحايتها  حقوق اإلنسان واحلريات األساسية جلميع املهاجرين، أياً كان وضعهم كمهاجرين         

من ميارسـن    رات يف مجيع القطاعات، مبن فيهن     محاية العامالت املهاج   )ب(بشكل فعال؛ و  
 عملهم؛ أماكناحترام وتعزيز معايري العمل الدولية وحقوق املهاجرين يف ) ج(و ؛العمل املرتيل 

  . التعاون بشأن برامج حراك العمل) د(و
وهـو يتلقـى أيـضاً،      . والتقى املقرر اخلاص بعمال مهاجرين أثناء زياراته القطرية         -٢١

ومات من املهاجرين أنفسهم، ومن منظمات اجملتمع املدين ومـصادر أخـرى            باستمرار، معل 
ويستند هذا التقرير إىل معلومات مجعها املقرر اخلاص أثناء زياراتـه القطريـة،             . نيابة عنهم 

كما استند املقرر يف    . ومعلومات وردت من مهاجرين ومصادر أخرى وإىل استعراض مكتيب        
ذلك االستنتاجات اليت خلصا إليها أثناء زياراهتما القطرية        تقريره إىل أعمال سلفيه، ويشمل      

   .وتقاريرمها املواضيعية
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ويرى املقرر اخلاص أن ممارسات االستخدام وأثرها على حقوق اإلنسان للمهاجرين             -٢٢
وهو يعتزم أن ينظر يف هذا األمر مبزيد من التفصيل يف أحد ، تستحق إجراء دراسة أكثر مشوالً    

   .ولذلك، فإن التقرير ال يتوسع يف تناول ممارسات االستخدام. ضيعية القادمةتقاريره املوا

  حملة عن اإلطار القانوين   -باء  
 املعاهدات الدولية األساسية حلقوق اإلنـسان يقدم اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان و       -٢٣
اجرون، النظاميون  لعدم التمييز ومحاية حقوق اإلنسان جلميع الناس مبن فيهم امله         اً  واسعاً  إطار

سترقاق  من اإلعالن على حظر اال     ٤وتنص املادة   . وحقوقهم يف العمل   منهم وغري النظاميني،  
ويف  ،بشروط عادلة مرضية    على احلق يف العمل، وحرية اختياره      ٢٣وتنص املادة   . ستعبادواال

يف أن ينـشئ    واحلـق    ،مرضوأجر عادل   ، و تساوياملعمل  عن ال أجر متساو   احلصول على   
سيما  فراغ، وال الالراحة، ويف أوقات     على احلق يف     ٢٤وتنص املادة   . يهاوينضم إل لنقابات  ا

  . يف حتديد معقول لساعات العمل ويف عطالت دورية بأجر
حلقوق االقتـصادية    اخلـاص بـا     من العهد الـدويل    ١٠ إىل   ٦املواد من   وتعترف    -٢٤

التمتـع  ) ب(؛  أو يقبلـه حبريـة    خيتاره    عمل )أ(  حبق كل شخص يف   واالجتماعية والثقافية   
؛  قيمـة العمـل  يكافأة لـدى تـساو  تساوي امل، مبا يف ذلك   بشروط عمل عادلة ومرضية   

 التأمينـات الضمان االجتماعي، مبـا يف ذلـك        ) د(؛  يهاواالنضمام إل تكوين النقابات    )ج(
مـن االسـتغالل    لصاحل مجيع األطفـال واملـراهقني،       محاية خاصة   توفري   )  ه(؛  ةاالجتماعي

  .االقتصادي واالجتماعي
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الرق والعبوديـة           ٨وحتظر املادة     -٢٥

 على أن   ٢٦وتنص املادة   . ق يف حرية تكوين اجلمعيات     على احل  ٢٢وتنص املادة   . والسخرة
  . حبمايتهسواء أمام القانون ويتمتعون دون أي متييز حبق متساو يف التمتع اً مجيعالناس 
 املـساواة يف    اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        من   ١١وتكرس املادة     -٢٦

يف   املساواة يف األجر، مبا    )أ: (احلقوق بني الرجال والنساء يف جمال العمل ويشمل ذلك ما يلي          
ـ املذلك االستحقاقات، واحلق يف املساواة يف املعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمـة               ؛ ساويةت

  . محاية وظيفة اإلجناب)ج(؛ والوقاية الصحية وسالمة ظروف العملاحلق يف ) ب(و
 على  االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري        من   ٥وتنص املادة     -٢٧

ثين، يف املـساواة     أو اللون أو األصل القومي أو اإل       إنسان، دون متييز بسبب العرق    حق كل   
وتنص . تماعية والثقافية  ويشمل ذلك التمتع باحلقوق املدنية واالقتصادية واالج       نون،أمام القا 

 احلق يف العمل، ويف حرية اختيار نوع العمل، ويف شروط عمل عادلـة              على‘ ١‘)  ه(٥املادة  
تقاضي أجر متساو عن العمل املتساوي، ويف نيل مكافـأة     و مرضية، ويف احلماية من البطالة،    

   .عادلة مرضية
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يف محايته مـن االسـتغالل      من اتفاقية حقوق الطفل حبق الطفل        ٣٢وتعترف املادة     -٢٨
اليت تتسم باخلطورة أو تنطوي على ضـرر، وتلـزم الـدول            ل  اعماألاالقتصادي ومن أداء    

باتفاقيـة حقـوق    وينص الربوتوكول االختياري امللحق     . عملاللتحاق ب سن دنيا لال  تحديد  ب
على حظـر بيـع     تغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية        الطفل بشأن بيع األطفال واس    

   تسخري الطفل لعمل قسري؛األطفال مبا يف ذلك لغرض 
 املعـايري  تفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم    االوحتدد    -٢٩

مـع  اً  متاشيالدنيا للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم، بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين،           
مبدأي املساواة وعدم التمييز، ومع األحكام الواردة يف سائر معاهدات األمم املتحدة، وتشري             

وتـشدد  . إىل مسؤوليات الدول يف احترام حقوق اإلنسان جلميع الناس ومحايتها وإعماهلـا           
 ١١وحتظـر املـادة     .  على مبدأ املساواة وعدم التمييز فيما يتعلق حبقوق اإلنـسان          ٧ املادة

يتمتع العمال املهـاجرون     على أن    ٢٥وتنص املادة   . االسترقاق واالستعباد والعمل القسري   
شروط و مبعاملة ال تقل مراعاة عن املعاملة اليت تنطبق على رعايا دولة العمل من حيث األجر              

 أجر العمل اإلضايف، وساعات العمل، والراحة األسبوعية، وأيام         مبا يف ذلك  العمل األخرى،   
اً  أيض ٢٥وتدعو املادة   . ة املدفوعة األجر، والسالمة، والصحة، وإهناء عالقة االستخدام       العطل

للقانون اً  يف شروط االستخدام األخرى وفق     إىل املساواة بني العمال املهاجرين ورعايا الدولة      
 من نفس ٢وتنص الفقرة  . الوطين واملمارسة الوطنية مبا يف ذلك السن الدنيا لاللتحاق بالعمل         

ليس من املشروع االنتقاص يف عقود العمل اخلاصة مـن مبـدأ املـساواة يف                ملادة على أنه  ا
املـشاركة يف نقابـات العمـال وأي         حبق العمال املهاجرين يف      ٢٦وتعترف املادة   . املعاملة

 واملساعدة مـن هـذه النقابـات        مايةويف التماس احل  للقانون،  اً  مجعيات أخرى منشأة وفق   
وهي . زء الرابع من االتفاقية على حقوق إضافية للمهاجرين النظاميني        وينص اجل . واجلمعيات

إمكانيـة  ) ب(؛  )٤٠املادة  (احلق يف تكوين اجلمعيات ونقابات العمال       ) أ: (تشمل ما يلي  
احلماية مـن   ) ج( ؛)٤٣املادة   ( اخلدمات االجتماعية والصحية    وعلى احلصول على مسكن  

  ).٥٤ملادة ا(الفصل واحلق يف استحقاقات البطالة 
 مؤمتر العمل الدويل الذي عقدتـه منظمـة         املعتمدة يف معايري العمل الدولية    وتطبق    -٣٠

وتنطبق املبادئ واحلقوق    . ما مل ينص على خالف ذلك       املهاجرين على العمال العمل الدولية   
ـ   ، الواردة يف اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثماين األساسية        ،األساسية يف العمل   ع  على مجي

 إعالن منظمة العمل الدولية     ويفرض. هم كمهاجرين وضع العمال املهاجرين، بغض النظر عن    
يع الدول األعـضاء    على مج  بشأن املبادئ واحلقوق األساسية يف العمل ومتابعته         ١٩٩٨لعام  

 املبادئ املتعلقة باحلقوق األساسية املنصوص عليهـا يف          وإنفاذ يف منظمة العمل الدولية تعزيز    
يكتسي عدد من معايري منظمة العمل الدولية ذات التطبيق العام واملعـايري            و. تفاقياتهذه اال 

اليت تتضمن أحكاماً حمددة بشأن العمال املهاجرين يف جماالت العمالـة وتفتـيش العمـل               
وكذلك يف قطاعات مثـل     ،  تنيوالضمان االجتماعي ومحاية األجور والسالمة والصحة املهني      

لعمال املهاجرين الذين   لأمهية خاصة بالنسبة    ،   املرتيل والعمل ادق واملطاعم زراعة والبناء والفن  ال



A/HRC/26/35 

9 GE.14-12916 

تسترشد الدول أيضاً، يف صياغة القوانني والـسياسات الوطنيـة          و. هم يف وضع غري نظامي    
 باتفاقية  )أ (املتعلقة هبجرة اليد العاملة ومحاية العمال املهاجرين الذين هم يف وضع غري نظامي            

 اتفاقيـة ب) ب( ؛)٩٧رقم   (١٩٤٩،  )مراجعة(لية بشأن العمال املهاجرين     منظمة العمل الدو  
 ؛)١٤٣رقـم    (١٩٧٥،  )أحكام تكميليـة  (منظمة العمل الدولية بشأن العمال املهاجرين       

إلطار متعدد األطراف ملنظمـة العمـل       ويقدم ا  .١٥١ و ٨٦التوصيتني املرفقتني رقم    ب )ج(
على نشره وتوزيعـه يف     نظمة  املجملس إدارة   وافق   الذي   الدولية بشأن هجرة األيدي العاملة،    

 توجيهـات مفيـدة    حلقوق اإلنسان والعمل،   ، والذي يستند إىل املعايري الدولية     ٢٠٠٦عام  
وغريهم من أصحاب املصلحة لتستعني هبـا يف صـياغة           والشركاء االجتماعيني  للحكومات

   .هلجرة اليد العاملة وتنفيذ السياسات الوطنية
وخباصـة النـساء     ،توكول منع وقمع ومعاقبة االجتـار باألشـخاص       بروويفرض    -٣١

 علـى الـدول     املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية        ،  واألطفال
 أشـخاص   اسـتقدام  ويشمل تعريف االجتار  . األطراف منع االجتار وجترميه، ومحاية الضحايا     

 بالقوة أو استعماهلا أو غري ذلك من أشـكال القـسر   نقلهم أو استقباهلم بواسطة التهديد   أو
. االحتيال أو اخلداع لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض االسـتغالل              أو

   .أو االستعباد السخرة أو االسترقاق ويشمل االستغالل

  مظاهر االستغالل يف العمل   -جيم  
 حتسني وضعهم االجتمـاعي     يعثر العديد من املهاجرين على عمل الئق ميكنهم من          -٣٢

وفيمـا يلـي    . األمر بآخرين ليصبحوا ضحايا لالستغالل يف العمل       ينتهي بينما واالقتصادي
من بعض أسوأ املمارسات اليت يواجهها املهاجرون يف مناطق خمتلفة من العامل، بغض              جمموعة

  .النظر عن وضعهم كمهاجرين

  التمييز  -١  
دميهم التمييز ضدهم على أسس عديـدة منـها         يبلغ املهاجرون عن ممارسة مستخ      -٣٣

اجلنسية والعرق ونوع اجلنس فيما يتعلق جبملة أمور منها األجر والعمل اإلضايف لـساعات              
ويف . تتجاوز حد املعقول وفرص الترقية واحلصول على الرعاية الصحية والفصل التعـسفي           

 وهـو أمـر   ة اإللزامـي ختبار فريوس نقص املناعة البشريبعض األحيان خيضع املهاجرون ال    
 بـشأن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية            منظمة العمل الدوليـة    توصيةحمظور مبوجب   

ويستخدم املهاجرون، النظاميون منهم وغـري النظـاميني،        . )٢٠٠رقم   (٢٠١٠ واإليدز،
بشروط غري ثابتة ومتييزية يف غالب األحيان، وبعقود مؤقتة ال تؤهلـهم للحـصول علـى                

ويعانون، يف بعض األحيان، من االعتداءات اللفظية واجلسدية        . تماعيخدمات الضمان االج  
   .واجلنسية يف مكان العمل
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عتقـال  بادعاء التعرض لال  ملقرر اخلاص   وتتعلق إحدى احلاالت اليت عرضت على ا        -٣٤
والسكن الالئق يف سـياق     واملاء    احلصول على الغذاء    إمكانية ، وعدم نيالتعسفيواالحتجاز  

وزيع املواد الغذائيـة    مل يشملهم ت  املهاجرين   أفيد بأن    يف هذه احلالة،  و. يعيةكارثة طب حدوث  
 وارئمن املآوي املهيأة حلاالت الط     إمكانية االستفادة  من   احرمووواملواد األساسية األخرى،    

هـاجر  وتتعلق حالة أخرى عرضت على املقرر اخلاص مب       . دون غريهم مواطنني  فتحت لل ليت  ا
 بعد لرحف. الرئة نامجة عن داء السلندبة قدمية يف  إصابته بامي كشفطيب إلزختبار ال أخضع

  . السل النشط غري مصاب بعدوى أنهمع  القرار، بالطعن يف ذلك دون أن يسمح له

   عقود عمل واستبدال العقودإبرامعدم   -٢  
عليه املطالبـة حبقوقـه     اً  عندما ال يتمتع املهاجر بعقد عمل، يكون من الصعب جد           -٣٥
صول على تعويض عن أمور منها ظروف العمل أو األجور أو الـضمان االجتمـاعي               واحل
بيد أن وكاالت االستخدام وأرباب العمل ال يربمون عادة عقد          . حوادث العمل أو املرض    أو

مكتوبة بلغة ال يفهموهنا دون أن      اً  ومينح بعض املهاجرين عقود   . عمل مكتوب مع املهاجرين   
آخرون أن رب العمل ال يتقيد بعقد العمل ويشمل ذلك عـدم            ويكتشف  . توفر هلم الترمجة  

أخرى قد اً فعندما يصلون إىل بلد املقصد، يكتشفون أن عقود. التقيد باألجور وشروط العمل
بتلك اليت وقعوها يف بلداهنم، وعادة ما تنص على أجر أدىن ومواصفات عمل             اً  استبدلت متام 

أهنا ستعمل طباخة يف أحد       لتقاها املقرر اخلاص مثالً   حدى املهاجرات اليت ا   فقد قيل إل   .خمتلفة
وُوعد غريها بالعمل   . يف إحدى األسر بأجر أدىن بكثري      عاملة مرتلية  املطاعم لينتهي هبا األمر   

ـ        . مياوماً  ككهربائي أو كسباك لينتهي به األمر عامالً       اً ومبـا أن هـؤالء املهـاجرين غالب
استخدام، ويكون العديد منهم قد اقترض لتـسديد         كرسوماً  كثري  قد دفعوا ماالً   يكونون ما

   . العقودباستبدالآخر سوى القبول اً هذه التكاليف، فإهنم، غالباً، ال جيدون أمامهم خيار

  احتجاز األجور أو دفع أجور جمحفة  -٣  
تشمل انتهاكات حقوق اإلنسان اليت يتعرض هلا املهاجرون عادة، فيما يتعلق بدفع              -٣٦

كمـا  . غري معقول  ه على حنو  دفع أو تأخري  كاالمتناع عن ال  دفع  التعلق ب تات  الفاألجور، خم 
ذلك عدم املساواة يف األجر عن نفـس العمـل          جمحفة، ويشمل   اً  جورأن  واملهاجريتقاضى  

وعادة ما يتقاضى املهاجرون    . اجلنسيةكعايري متييزية   إىل م اً  استناد،  القيمةاملتساوي  العمل   أو
عـن   املهـاجرين     ويبلغ بعـض   . األدىن األجرن  عقل  تاً  أجور،  صخاوجه  غري النظاميني، ب  

، لعمل اإلضايف عن ا اً  يتقاضى غريهم أجر  ال   يف حني    دفوعة األجر، حرماهنم من اإلجازات امل   
ويف أحيان كـثرية، يتقاضـى      . رضية مدفوعة األجر  مإجازة  البعض اآلخر على    ال حيصل   و

يف حالة  ، أوصعباً يف حالة التخلف عن الدفع ثباتاإل جيعلوهو ما اً،  نقدأجورهمن واملهاجر
املقـرر اخلـاص    ت املعروضة على    االوتتعلق إحدى احل  . املربرة من األجور   ات غري قتطاعاال
ـ و. عدةشهر  ألأجورهممل حيصلوا على يعملون يف الزراعة    اجرين  مهجموعة  مب  لبوااعندما ط
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تركوا بعد ذلـك    عم أهنم   ُزو. جبروح همالعديد من أصيب   و طالق النار ا إل و تعرض ،أجورهمب
 مـن   حياولون استرداد عافيتـهم   هم  حلاهلم يف الكوخ البالستيكي الذي كانوا يعيشون فيه و        

   .الدعم احلكوميدون أن حيصلوا على  يف بيئة غري صحية جراحهم

  مصادرة الوثائق   -٤  
وأفـراد   من االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين          ٢١تنص املادة     -٣٧

أسرهم على أن تكفل الدول األطراف عدم جلوء أرباب العمل وشـركات التوظيـف إىل               
بيد أن املقرر اخلـاص التقـى        .هويته أو إتالفها  اجر أو وثيقة    العامل امله فر  وثيقة س  مصادرة

العديد من املهاجرين الذين صادر أرباب عملهم جوازات سفرهم أو وثائق أخـرى تثبـت               
حظراً صارماً، كان املقرر     حلاالت اليت حيظر فيها القانون مصادرة الوثائق      وحىت يف ا  . هويتهم

مع العمال الذين يعتربون من ذوي اً على حدوث ذلك بشكل منهجي خصوصاً اخلاص شاهد
ما ينظر أرباب العمل الذين     اً  وغالب. عمال املنازل وعمال البناء    ، مبن فيهم  "املهارات املتدنية "

 إىل العمال املهاجرين الذين يعملون لديهم كاسـتثمار اقتـصادي           سددوا رسوم االستخدام  
وعادة ما ُيلجأ إىل    . ولذلك حياولون منعهم من املغادرة بطرق منها مصادرة جوازات سفرهم         

وظائف استغاللية فُيكرهون علـى      مصادرة جوازات سفر املهاجرين كوسيلة لإليقاع هبم يف       
وتعزز هذه املمارسة من عزلة املهاجر وتبعيته وتقيد . ذلكأداء أعمال ما كانوا ليقبلوا هبا لوال 

   .التنقل خارج مكان عمله وإقامته وكذلك خارج بلده حريته يف

   العمل واإلقامة تصريح  -٥  
تتوقف شرعية إقامة املهاجر على وجود عالقة عمل يف عدة بلدان تطبـق خمتلـف                 -٣٨

تصريح إقامتـه وقـد     اً  يفقد املهاجر تلقائي  فإذا انتهت هذه العالقة     ". الكفالة"أشكال برامج   
وباإلضافة إىل ذلك، إذا كان رب العمل هو املسؤول عن جتديد تـصاريح             . يتعرض لإلبعاد 

العمل، ميكن أن يصبح املهاجر الذي مل ينقطع عن العمل يف وضع غري نظـامي إذا قـصَّر                  
إجـراءات التجديـد    الكفيل يف جتديد تصرحيه أو امتنع عن ذلك جلملة أسباب منها كلفة             

بعقد العمل يصبح شديد    اً  وبالتايل، فإن املهاجر الذي يكون تصريح عمله مرهون       . تعقيدها أو
ويزداد املهاجر الذي استدان لتسديد رسوم االسـتخدام        . التبعية لرب عمله وعرضة لإلساءة    

لرجوع الذي يتعني عليه تسديده قبل أن يتسىن له ا         عندما جيد نفسه حتت ضغط الدين     اً  ضعف
وهناك مشكلة أخرى يعاين منها العديد من املهـاجرين وهـي خـداع وكالـة               . إىل بلده 

وقـد التقـى املقـرر    . عن تأشرية العملاً االستخدام هلم واستقدامهم بتأشرية سياحية عوض 
اخلاص مبهاجرين عدة من هذه الفئة استعانوا بوكاالت االستخدام للهجرة فمنحتهم تأشـرية   

كمـا  . هبم األمر كعمال بال تصريح ثة أشهر وال ختوهلم حق العمل، وآل  سياحية صاحلة لثال  
ميلك تـصريح    مهاجر أمر وردته معلومات عن تشريعات ختول السلطات املختصة صالحية       

أي شرط من الشروط املنـصوص عليهـا يف تـصرحيه دون             عمل مبغادرة البلد إذا خالف    
   .يف هذا القرارإجراء قانوين أو منح املهاجر أي فرصة للطعن  أي
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 العمـل،   ربتغيري   ب مندما ال يسمح هل   ون يف حالة ضعف شديد ع      املهاجر ويكون  -٣٩
ـ اً  جدال جيرؤ إال عدد قليل      ف ،"الكفالة"يف برامج   عادةً  كما هو احلال      علـى تقـدمي     هممن

من عدم متديد عقـودهم     اً  ، خوف ةعقولاملعمل غري   الظروف  من  شكاوى من سوء املعاملة أو      
قد يسيء أرباب العمل استعمال نظم الكفالـة الـيت          و. قامةإل من فقدان لتصريح ا    ا يليه مو

 مـن فيمنعوهنم  غادرة البلد    مل عملالمن رب   " روجإذن باخل "تشترط حصول املهاجرين على     
منع مـن  اً  على سبيل املثال، مهاجر   ،   املقرر اخلاص  التقىوقد  . وجيه دون سبب     البلد مغادرة
 .ازة ابنتهحلضور جنإىل بلده السفر 

 تانالسالمة والصحة املهني  -٦  

لى بينة من املخاطر اخلاصة اليت ينطـوي        كثري من احلاالت، ع   ال يكون املهاجر، يف       -٤٠
نتـهاكات  االومتثـل   . اللغةوانني احمللية وصعوبات    القاطالعه على    بسبب عدم    عليها عمله 

اً، غالب،   يستخدم ألن املهاجر ري،   مصدر قلق كب   تنيالسالمة والصحة املهني  املرتكبة فيما يتعلق ب   
أنواع يف الزراعة، والبناء، والتعدين، و ، مبا يف ذلكعاليةاليت تنطوي على خماطر   يف القطاعات   

وحاالت احلوادث  نسبة عالية من علىاملقرر اخلاص   أُطلعوقد  . النظاميخمتلفة من العمل غري     
 يف بعض   ،برامج الصحة والسالمة   حتظى وال. ن يف قطاع البناء   ياملهاجر تسجل بني اليت  الوفاة  
املتعلقـة  تدريبية  الدورات  التعطى  وعادة ما    ال ختصص هلا موارد كافية،    األولوية و ب ،األحيان

كـثري مـن    ، يف   فتقر املهاجر يعالوة على ذلك،    و. املهاجرال يفهمها   لغة  بالسالمة املهنية   ب
 دون أن  لساعات طويلـة شاقةة بدني ويؤدي أعماالً، خدام املعداتالدراية باست األحيان، إىل   

 يف  عامالًملهاجر  يؤول األمر با  ما  اً  وكثري. حصول على الرعاية الصحية   تتوفر له فرص كافية لل    
يف بعـض  يـؤدي،   فيجد نفسه يف هناية املطـاف  .  العقد األصلي  وظيفة خمالفة ملا نص عليه    

تعليمات المن   الذي تيسر له     بالرتراً   مستعين تشغيل آالت ثقيلة   تشمل   خطرة  أعماالًاألحيان،  
ويـصبح  . تهسالمتضمن  أي معدات  استخدام دونمنو، وقد ال يتيسر له ذلك    تدريب  الأو  

ظروف رداءة  غري معقول وإىل حدساعات العمل  املهاجر أكثر عرضة للحوادث بسبب طول
يقصرون و  ستخدميهم أ مل تغطية تأمينية مناسبة   عن توفري اً  لعمل أيض ا ابربأ ميتنعوقد  . العمل
 . ذلكيف

. تعويض عن حـوادث العمـل     صعوبة يف احلصول على      املهاجر   يواجهما  اً  كثريو  -٤١
 على أي تعويض، ال من ،ال حيصل، يف بعض األحيانحلوادث صناعية تعرض  ي  الذي املهاجرف

ـ و. التـأمني  وال من شركة    االستخداموال من وكالة    صاحب العمل    مـا يفتقـر إىل   اً غالب
 حواجز النظاميواجه املهاجر غري    وي. احلصول على تعويض    وسبل قوقهتعلقة حب املعلومات  امل

 ىخيـش تعويض عن حـوادث العمـل، أو        احلصول على   احلق يف    يكون له د ال   فق. إضافية
يف صـعوبات   يواجه  قد  ، أو   بتعويض إن هو طالب  السلطات احلكومية    انكشاف أمره لدى  
 .إثبات عالقة العمل
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 احلق يف الرعاية الطبيةى املفروضة علالقيود   -٧  

أسباب بينها  ملة  جلاحلصول على اخلدمات الصحية،     صعوبة يف   بعض املهاجرين   جيد    -٤٢
 وال يستطيع البعض  .  املرض ةلعمل حىت يف حال   رمبا ُيطالب با  و. وسائل النقل قلة  بعد املسافة و  

م بطاقات  يستصدرون هل اب العمل ال    رب أ من الدولة ألن  رعاية صحية مدعومة    احلصول على   
،  الكثري من املهاجرين فقدوا وظائفهم     املقرر اخلاص معلومات تشري إىل أن      وردتوقد  . هوية

االسـتفادة   ذلك من    جرَّاءوا معها تصاريح إقامتهم، فُحرموا      فقدوألزمة االقتصادية،   بسبب ا 
 .وا يسامهون فيهي كانذنظام الرعاية الصحية العام المن 

  ةظروف معيشية غري الئق  -٨  
مبـا يف   األساسية   واخلدمات   اهلياكلاملهاجرين يف مساكن تفتقر إىل      يعيش الكثري من      -٤٣

.  وخدمات الرعاية الصحية املالئمـة     ،للشرب  الصاحل واملاء ، والكهرباء ،ذلك الصرف الصحي  
إذ . نولعمال املهاجر اليت يواجهها ا  الظروف املعيشية املروعة    بأم العني   شهد املقرر اخلاص    وقد  

 مكتظةمنازل  ، يف   تثري االمشئزاز اً  ظروفهاجرون، وبعضهم من املهاجرين غري النظاميني،       يعيش م 
أجـور  ما يتقاضونه من    علم املقرر اخلاص أن     و. ناسبةاملصحي  الصرف  المرافق  ال تتوفر فيها    

ن من يعدهم أربـاب     املهاجريومن  . للحفاظ على مستوى معيشي الئق    يكفيهم يف الغالب     ال
  .ملسكن هلم مث يكتشفون عند وصوهلم إىل بلد العمل عدم صحة تلك الوعودعملهم بتأمني ا

  الضمان االجتماعيصول على استحقاقاتصعوبة احل  -٩  

من املهاجرين ال حيـصلون علـى       اً  كثريتلقى املقرر اخلاص معلومات تشري إىل أن          -٤٤
احلـق يف   طـر فقـدان      عرضة خل  املهاجر فعادة ما يكون  . استحقاقات الضمان االجتماعي  

 يف  وقد جيـد نفـسه    ،  الغياب بسبب   بلدهاحلصول على استحقاقات الضمان االجتماعي يف       
 ملهاجرويواجه ا. عملالبلد لنظام الضمان االجتماعي  يفرضها تقييدية شروط  ذاته أمام الوقت  

ومـن  . الضمان االجتماعي  تصدير منافع مشكلة يف   اً  أيض يف العودة إىل وطنه      الذين يرغب 
ورغم .  خاص النظامي بوجه لمهاجر غري    بالنسبة ل  الضمان االجتماعي صول على    احل الصعب

 القائمـة علـى دفـع       اخلطـط يف  املشاركة   الغالب يف   النظامي يتعذر عليه  املهاجر غري   أن  
ضرائب غـري   ه  دفعب يف متويل خطط احلماية االجتماعية       ، مع ذلك،  ساهمي، فإنه   اشتراكات
احلصول على الضمان االجتماعي، بـسبب      يف  صعوبة  اً  ضأي تاملؤقويواجه املهاجر   . مباشرة

 .طويلةملدة شرط اإلقامة 

 القيود املفروضة على حرية تكوين اجلمعيات  -١٠  

كـي  للمهاجرين  اً  ضرورياً  أمر ة اجلماعي املفاوضةاحلق يف التنظيم واملشاركة يف       يعد  -٤٥
لنقابـات واملنظمـات    عن حقوقهم، ال سيما من خـالل ا       يدافعوا   عن احتياجاهتم و   واعربي

اً حكرواالنضمام إليها احلق يف تشكيل اجلمعيات والنقابات   جتعل  بعض البلدان    لكن. العمالية
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خـشية  إىل   ،يف بعض األحيـان    أن ذلك يكون مرده،      املقرر اخلاص ويعتقد  .  مواطنيها على
حظر ُييف بعض البلدان،    و. باحلقوق همطالبوتزداد م ن  ياملهاجر تشتد شوكة أن  السلطات من   

تتعلـق  حالة  على  املقرر اخلاص    أُطلعوقد  . نقاباتال االنضمام إىل    النظاميعلى املهاجر غري    
نظاميني  مهاجرين غري    بسبب اخنراط نقابة للمهاجرين من احلصول على مركز قانوين        حبرمان  

مـن   والترحيل أو للمنـع     للتوقيف املهاجرينمن   نقابيني   عن تعرض قادة  اً  وأُبلغ أيض . فيها
 .وثائق سفر صاحلةم حيازهترغم  البلدان بلد من ولدخ

 والسخرةاالجتار   -١١  

مهاجرين عن طريق اخلداع، لغرض     تتعلق باستخدام   حاالت  عن  املقرر اخلاص   أُبلغ    -٤٦
اخلداع بطرق منها   (عنوة  العمل  شخص  أي  من   طلب يُ عندماو. اً وجنسي اً اقتصادي ماستغالهل

بالعقوبـة   حتت التهديد ) سفرالعمل، ومصادرة جوازات    نوع ال شأن  بوعود كاذبة   تقدمي  أو  
قد يرقى إىل    بل    ذلك سخرةً  ميكن أن يعد  ،  )عملالصاحب  عند ترك   الترحيل  بتهديد  ال مثل(

 عمـل العلى قبول   ُيجرب املهاجرون   وعالوة على ذلك،    . يف بعض احلاالت، عبودية   اعتباره،  
بفائدة عالية   اليت ُتستقطع عادة     خداماالست قروض    عن طريق  صليف األ مل يوافقوا عليه     الذي
 .من عناصر العمل القسرياً عنصريشكل هو ما و. اًجد

رواتب وساعات العمل وأيام    بشأن ال ن  ياملهاجرجأ املشغلون إىل خداع     ليما  اً  كثريو  -٤٧
احلصول علـى    من   ونرمحيوظروف عمل استغاللية    هؤالء يف    فيعملالعطل وطبيعة العمل،    

االجتار ألغراض االسـتغالل يف     من  اً  نوعاخلداع واالستغالل   هذا   يشكلن  أوميكن  . رواتبهم
ـ موظفي  للمقرر اخلاص إىل أن     اليت أتيحت   املعلومات  وتشري  . العمل  االسـتخدام االت  وك

 إذ ،يف االجتار باملهاجرين ألغراض العمـل القـسري        ني، يف بعض احلاالت، ضالع    ونكوني
 عند  وازات سفرهم  جب ونتفظحي مث ،ظروف العمل ن  بشأداع املهاجرين احملتملني    يتعمدون خ 
 .بنية استغالهلم، استقدامهم

  إهناء العمل  -١٢  
أحكام وشروط إهنـاء عالقـة        ال يوضح  عملالعقد   أنن  يلمهاجر ل يتبنيغالباً ما     -٤٨

باإلضـافة  و.  عمل آخر  البحث عن رب  حرية إهناء العمل و    أن حيرموا ، ميكن   وبذلك. العمل
 يف حاالت اشتراط حصوهلم علـى   البلد يف مغادرة من حقهم   ن  واملهاجرم  ُيحرإىل ذلك، قد    

الفصل إىل   ، يف كثري من األحيان    ،نواملهاجركما يتعرض   . روج من صاحب العمل   باخلإذن  
، ال يـزال سـارياً   عقدهم رغم أن  احلاجة إىل عملهم، إذا انتفت مثالًُيفصلونإذ   ،التعسفي
ـ  يف البلدان   و . األصلي همإىل بلد  يعادونعاطلني عن العمل أو      فيبقون ربط تـصريح   اليت ت
 إذا  قـانوين وضـع غـري      جيد املهاجر نفسه يف هناية املطاف يف      صاحب العمل، قد    باإلقامة  

صحة العقد  باً  القانون أيض وقد ال يعترف    . جديد والبحث عن عمل     اختار البقاء يف البلد    ما
  .ةدون محايما جيعله من ، نظاميمع مهاجر غري املربم 
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  الستغاللطر ا خلني حتديداًفئات املهاجرين املعرض  -دال  

  املؤقتون العمال املهاجرون  -١  
املؤقتني احتياجات العمل الدائم، يف حني يـضطلع   املهاجرين يليب العديد من العمال   -٤٩

آخرون بأعمال مومسية، مبا يف ذلك يف الزراعة أو السياحة، حبيث قد تعترب هجرهتم من قبيل                
وكثرياً ما يناقش موضوع اهلجرة املؤقتـة يف        . حينما يعودون عاماً بعد عام    " الدائرية"ة  اهلجر

على حنو   املنتديات الدولية، ومنها املنتدى العاملي املعين باهلجرة والتنمية، باعتبارها أمراً إجيابياً          
إلنـسان،  ، إال أن برامج اهلجرة املؤقتة قد تكون هلا عواقب سلبية للغاية على حقـوق ا  فريد
 واحلماية  ،يف ذلك الوصول إىل احلقوق االقتصادية واالجتماعية، واحلق يف احلياة األسرية           مبا

العمـل،    ال متنح هذه الربامج املهاجرين احلق يف حريـة اختيـار           ،وعموماً. من االستغالل 
  ال يتمتع  ،وعالوة على ذلك  . جيعلهم يعتمدون على أصحاب عملهم ويعرضهم لالعتداء       ما
 الـيت متـنح     استحقاقات الرعاية االجتماعية   املؤقتون عادة بفرص احلصول على    اجرون  امله

للمقيمني لفترات طويلة، وقد يستبعدوا من برامج محاية األجور والضمان االجتماعي، مبا يف             
وبالتايل يعيش املهاجرون املؤقتـون عـادة يف        . ذلك التأمني الصحي وتغطية إصابات العمل     

العمـال    الدول حقتقّيد وعادة ما .  أو يف أماكن إقامة مؤقتة      املطلوب دون املستوى  مساكن
وال تتسم برامج اهلجرة املؤقتة باملرونة      .  مل مشل األسرة والتدريب املهين     يف املؤقتني املهاجرين

 . أصـحاب العمـل     سلطات غري متكافئة   أمام احتياجات العمال املهاجرين، كما أهنا متنح      
، فقد يصعب عليهم الوصول     ة معين منطقة يقضون وقتاً قصرياً يف   ؤقتون  امل ون املهاجر كان وملا

إىل اخلدمات القانونية والنظام القضائي، ويعزى ذلك ضمن مجلة أمور إىل عدم معرفة القانون       
، إضافة إىل تقييد حقهم يف      كمهاجرين  اهلش هموضعو احمللي والعوائق اللغوية والعزلة الثقافية    

 من قوانني العمل، وهـو  ، خاصة يف بعض البلدان،بعد العمل يف املزارع  ويست. التنظيم النقايب 
ما يـصّعب علـى   ،  دائرون/عادة ما يكون عمالً مومسياً يضطلع به عمال مهاجرون مؤقتون         
  .عمال املزارع املهاجرين إنفاذ حقوقهم أو حتسني ظروف عملهم

  العمال املرتليون املهاجرون  -٢  
 بضعف شديد أمام   ملهاجرون، وأغلبهم من النساء والفتيات،     العمال املرتليون ا   يتسم  -٥٠
 بشأن العمل الالئق للعمـال      ١٨٩وتقر اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       . لعنف واالعتداء ا

ومع ذلك ال يعترف بالعمال املرتليني يف العديد . املرتليني بوضوح بالعمل املرتيل باعتباره عمالً   
ونتيجة . وبالتايل فإهنم ال حيظون باحلماية مبوجب قانون العمل       ،  "عمال"من البلدان على أهنم     

لذلك فإهنم ال حيظون حبقوق العمل، وال حيصلون على العطل السنوية وال يعملون بساعات              
أيضاً من احلقـوق      يف بعض األحيان   ستبعدونُيو .عمل حمددة وال يتمتعون حبد أدىن لألجر      

وتعتمد بعض البلدان على عقود العمل فقط عوضاً عن         . املتعلقة بقوانني الضمان االجتماعي   
  يصعب على العمال املرتليني املهاجرين املطالبة حبقوقهم       ولكن .القانون يف تنظيم العمل املرتيل    
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حب العمـل   وإن كان صا  .  القانون  وغري منظم مبوجب    عملهم عادة ما يعترب غري رمسي      ألن
نظراً للنطاق احملتمـل      العمال املرتليني  يزيد من ضعف   يتمتع باحلصانة الدبلوماسية، فإن ذلك    

  .للحصانة اليت يتمتع هبا صاحب العمل من املقاضاة اجلنائية والدعاوى املدنية
) ٢٠١١عـام    (١ يف تعليقها العام رقم      ،وحددت اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين      -٥١

ل املرتليني املهاجرين، املمارسات اليت تزيد من خماطر تعرض العمـال املرتلـيني             بشأن العما 
االعتماد على الوظيفة وصاحب "املهاجرين لالعتداء واالستغالل يف مكان العمل، مبا يف ذلك         

العمل بسبب الديون املرتبطة باهلجرة والوضع القانوين وممارسات صاحب العمل اليت حتد من             
". ة مكان العمل، وجملرد أن مكان العمل قد يكون هو مـأواهم الوحيـد             حريتهم يف مغادر  

  يف يوجـدون  الـذين  يناملهاجر نيوتتفاقم هذه املخاطر وأجه الضعف بالنسبة للعمال املرتلي       
، إذ إهنم عادة ما يتعرضون للترحيل إن اتصلوا بسلطات الدولـة لطلـب              نظامي  غري وضع

مرتليني فروا من أصحاب     عمالب قى املقرر اخلاص  وقد الت .  أصحاب العمل  تعسف احلماية من 
وقد أبلغ أيضاً هؤالء العمال     . عملهم بعد التعرض العتداءات بدنية ونفسية وجنسية جسيمة       

 أحياناً دون احلـصول      املفرطة، ساعات العمل  عن سوء ظروف العمل واملعيشة، مبا يف ذلك       
دون أن مينحوا وجبـات غذائيـة   على وجبات غذائية أو استراحة وال أيام عطل أسبوعية، و   

كما يتعرض هـؤالء    . كافية ودون سداد رواتبهم لعدة أشهر مع مصادرة جوازات سفرهم         
العمال للتهديد والتخويف، مبا يف ذلك هتديدهم بأال جيدد صاحب العمل تأشرياهتم أو بـأن               

هبـم إىل   يلقـي    يرحلهم أو يقدم بالغات كاذبة للشرطة بأهنم سرقوا أغراضاً من املرتل أو           
وقد عرضت على املقرر اخلاص حالة تتعلق بعاملة مرتلية مهاجرة تعرضت مـراراً             . الشوارع

املطاف يف مركـز     اوتكراراً العتداءات بدنية وجنسية من صاحب عملها، ففرت وانتهى هب         
  .احتجاز، مث انتحرت الحقاً يف مستشفى للعالج النفسي

خاصة العمال املقيمني يف املنازل، لالعتـداء       ويتعرض العمال املرتليون املهاجرون، و      -٥٢
عن أعني  اًألن أماكن عملهم توجد يف منازل خاصة، خلف أبواب مغلقة وبعيد بشكل خاص

وهؤالء العمال . بدنياً، ما يصّعب عليهم اختاذ إجراءات مجاعية     وبالتايل فإهنم معزولون  . الناس
 مـن   ويـضاعف  .ل غري رمسـي    من سوق العم   اً جزء ويشكلون ليسوا مسجلني يف العادة   

ويعد احلق يف تغيري    .  اخلاصة يف املنازل  تفتيشإجراء عمليات    االعتداءات املتكررة عليهم عدم   
 يف تيسري فرار العمال املرتليني املهاجرين مـن أوضـاع االسـتغالل             اًصاحب العمل حامس  

يتعرضون لالعتـداء   ومن املهم أن حيصل العمال املرتليون الذين        . واالعتداء اليت يعيشون فيها   
 للعمـل   ويسعوا تمكنوا من تقدمي شكاوى ضد أصحاب عملهم      يعلى الدعم واملساعدة وأن     

وعرضت على املقرر اخلاص ممارسـة      . لدى صاحب عمل آخر دون مواجهة خطر الترحيل       
على تأشريات متـنحهم   ني العمال املرتليفرادى جيدة تتعلق بنظام للتأشريات حيصل من خالله   

 األساسية مبوجب تشريع العمل الوطين، مبا يف ذلك احلق يف طلب احلـصول              حقوق العمل 
 العمـال املرتلـيني    ذلـك مكّـن  وقد. همعمل على سبل االنتصاف القانونية ضد أصحاب  

ذلك جزئياً ألن التأشريات ليست مرتبطـة       و املهاجرين من الفرار من االعتداء واالستغالل،     
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يرغب من العمال املرتلـيني املهـاجرين يف تـرك          وبالتايل ال يعامل من     . همعمل بأصحاب
 بسبب االعتداء أو االستغالل أو غري ذلك من أشكال سوء املعاملة باعتباره             همعمل أصحاب

  . باعتباره ضحية  للتوقيف والسجن، بلاً معرضنظامي مهاجراً غري

  النساء املهاجرات  -٣  
 نـساء سواء ك  ييز متعددة، تتعرض النساء املهاجرات خلطر الوقوع ضحايا ألوجه مت         -٥٣
 ويرجح أن ُتوظف النساء يف اقتصاد الظل ويف أعمال تتطلب مهارات أقـل          . مهاجراتك أو

اعتماداً أكثر   عموماًهن  و.  الرجال، وإن كان البعض منهن لديه مؤهالت أعلى        باملقارنة مع 
 بعـض   وحتدد.  االعتداء واالستغالل  يعرضهن إىل مزيد من خطر     ، مما على أصحاب أعماهلن  

أو حتظر هجرة النساء صاحبات املهارات املتدنية من اهلجـرة   ،  لنساءجرة ا البلدان سناً أدىن هل   
 تتم هذه املمارسة بنية محاية النـساء مـن    ميكن أنويف حني. للعمل املرتيل ضمن مجلة أمور  

ل عادة ما تضطر النساء إىل اهلجرة بشك       ، بل  فحسب  ممارسة متييزية   ليست االعتداءات، فإهنا 
 ، ما جيعلهن أكثر عرضة لالعتداءات، اليت تشمل شروط العمل اهلشة واألجـور            نظامي غري

 املقرر اخلاص على معلومات تتعلق بالـشروط        تلقى وقد. والسخرة  والتعرض للعنف  املتدنية
،  للهجرة اليت تفرضها بعض البلدان بأن حتصل النساء على موافقة أزواجهن أو أولياء أمورهن            

وال يبدو أن هذه الشروط تطبـق       .  خارج البلد   أثناء غياهبن  أطفاهلن ن سريعى وبأن حتددن م  
  .على الرجال

وُتخضع بعض البلدان النساء    . وتواجه النساء املهاجرات أيضاً التمييز نتيجة للحمل        -٥٤
املهاجرات الختبارات إلزامية، وتتعرض النساء الاليت يثبت محلهن لفقدان تصاريح اإلقامـة            

  املهاجرات  تلقى املقرر اخلاص ادعاءات تتعلق بلوائح مقترحة لترحيل العامالت         وقد. والعمل
 إجراء عمليات إجهاض غري آمنة باعتبـار         السعي إىل  احلوامل، ما قد جيرب هؤالء النساء على      

. ذلك اخليار الوحيد لبقائهن يف العمل، ما يعرضهن ملخاطر صحية وخيمة، منها خطر املوت             
ـ ي جرات أيضاً خلطر العنف القائم على نوع اجلنس، وخاصة من         وتتعرض النساء املها    نعمل

 وقد التقى املقرر اخلاص بالعديد من العامالت املرتليات الـاليت تعرضـن           . املنازل منهن يف 
إىل إجراء عمليات    نيسعي  منهن نتيجة لالغتصاب   نملحي ومن. نياجلنسي  واالعتداء للتحرش

 حيث قد   بلداهنن إىل ن للوصم عند عودهت   نتعرضي ال لكي   أطفاهلن إجهاض غري آمنة أو ترك    
فإهنن أزواجهن، وتتوقف إقامتهن عليهم،     يكفلهن   أما النساء الاليت  . ج وأبناء ازوأ نيكون هل 

وقد التقى املقرر اخلاص خالل إحدى زياراته مبهاجرة هربـت مـن            . يتعرضن للعنف املرتيل  
 وبعض النساء الـاليت  . تصريح إقامتها  ءزوجها الذي يعتدي عليها والذي قام بعد ذلك بإلغا        

 هاجرن للعمل املرتيل خيدعهن من استقدمهن وينتهي هبن املطـاف بالعمـل يف الـدعارة              ي
  .االستغالل اجلنسي ضغرل اجتار ويعد ذلك مبثابة ،باإلكراه
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  األطفال املهاجرون  -٤  
لعمل املرتيل وغري    األطفال العاملني يف الزراعة وا      املهاجرين بني   نسبة كبرية من   هناك  -٥٥

 وبسبب .يف االستغالل اجلنسي التجاريكذلك ، و املختلفة العمل غري رمسي   ذلك من أشكال  
، غالبـاً    دون وصول األطفال املهـاجرين إىل خـدمات التعلـيم           اليت حتول  القيود املتكررة 

ويشمل عمل األطفال يف االقتـصاد      .  سوى العمل   آخر خيارأي   ُيترك هلؤالء األطفال   ال ما
وعادة ما ال توفر هلم احلماية من       . غري الرمسي التجارة الصغرية والتسول والعتالة وما إىل ذلك        

ألن األنشطة املنجزة يف االقتصاد غري       االستغالل بسبب عدم كفاية اللوائح وعمليات الرصد،      
 يةته القطرار املقرر اخلاص خالل إحدى زيار   خِطوقد أُ . عمل الرمسي ال تصنف دائماً على أهنا     

ومسـع  . السخرة  األطفال املومسية إىل البلدان اجملاورة للتسول وغري ذلك من أشكال          بتنقالت
 السابعة لبلداهنم يف هجرة قصرية األمد للتسول ومجـع          هم عن  سن ال تزيد  عن مغادرة أطفال  

.  الطماطم والقيام بغري ذلك من أنواع العمـل الزراعـي يف اخلـارج             وجين علب الصفيح 
ل املهاجرون العاملون يف املنازل خلطر االعتداء بشكل خاص بسبب صـغر            ويتعرض األطفا 

 تنحـصر   ،ويف بعض األحيان  . سنهم وانعزاهلم عن أسرهم واعتمادهم على أصحاب عملهم       
 ومصانع الـشقاء  إقامة األطفال املهاجرين العاملني يف املنازل أو املقيمني والعاملني يف املصانع   

  .اجهون املزيد من االعتداءات البدنية والنفسية واجلنسيةعلى مباين صاحب العمل حيث يو
. البـالغني   املهاجرين من واألطفال املهاجرون أكثر عرضة لالعتداءات واإلصابات       -٥٦

 بني البالغني واألطفال من املهاجرين جيعل األطفال عرضة النتهاك حقـوقهم،            التمييز وعدم
وتـشري  .  وأسوأ أشكال عمل األطفـال     داملسن االستخ   األدىن باحلد يف ذلك ما يتعلق    مبا

 يف بعـض األحيـان   تستقدم األطفال  وكاالتالاملعلومات املتاحة لدى املقرر اخلاص إىل أن        
وعرضت علـى   .  جبوازات سفر مزورة تبني عن خطأ أهنم فوق سن الثامنة عشرة           وتزودهم

سب اإلفادات، رغم   حالة تتعلق بعاملة مرتلية مهاجرة يف سن السابعة عشرة حب          املقرر اخلاص 
مت هذه املهاجرة بالقتل بسبب وفـاة       هِوقد اتُّ . أن لديها جواز سفر يشري إىل أهنا أكرب سناً        

ويتعـرض األطفـال    . طفل كان يف رعايتها، ونفذ فيها حكم اإلعدام الحقاً بضرب العنق          
ـ        .  منهم املصحوبني املهاجرون أيضاً لالجتار، وخاصة غري     ه ويف حني أن أكثر ما يتعـرض ل

، فـإن أكثـر     والـسخرة  الفتيان هو الوقوع ضحايا لالجتار ألغراض االستغالل يف العمل        
 انعدام ؤديوي .تتعرض له الفتيات هو االجتار ألغراض االستغالل اجلنسي والرق اجلنسي          ما

 إىل تعرضـهم  املـصحوبني  العالقات اجملتمعية والرقابة األبوية على األطفال املهاجرين غـري       
وهم يعانون من املزيد من أشكال . ستغالل أكثر من األطفال العاملني من احمللينياالالعتداء ول

.  يف ظروف عمل أسوأ مقارنة باألطفال احملليني عموماًيعملونو سوء املعاملة يف أماكن العمل 
 متكينـاً مـن الناحيـة       همأقلو  هتميشاً  العمال أكثر من بني  يناألطفال املهاجر العمال من   و

منحهم ظروف عمل ومعيـشة      على أصحاب العمل عدم وجود ما حيفز      يعينما  ،  السياسية
 هذا النقص يف احلماية القانونية إىل تدين يف مستويات الصحة            أيضاً يترجم ،وعموماً. مناسبة

  .والتعليم لدى األطفال املهاجرين



A/HRC/26/35 

19 GE.14-12916 

  نظامي  غريوضع املهاجرون يف  -٥  
.  من حقوق اإلنسان اخلاصة بـه       حرمانه نظامي ال يعين كون املهاجر يف وضع غري        -٥٧

فمعاهدات حقوق اإلنسان، ومنها اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثماين األساسية، تنطبـق            
 يف  لالسـتغالل  النظاميني على اجلميع دون متييز، ومع ذلك عادة ما يتعرض املهاجرون غري          

 النظـاميني  املهاجرينونظراً لوضعهم اهلش، فإهنم يقبلون عادة العمل بأجور أدىن من          . العمل
 ،وعالوة على ذلـك   . واملواطنني، كما أهنم يقبلون العمل يف أوضاع قذرة وصعبة وخطرية         

 وخدمات الرعاية الـصحية،     االجتماعية يصعب عليهم على الدوام احلصول على اخلدمات      
  وُيحتجـزوا  كما أهنم يعيشون يف خوف مستمر من أن يفتضح أمرهم ويلقى القبض عليهم            

 وبالتايل فإن خوف العديد من املهاجرين غري      . ، إن سعوا إىل حتسني أوضاع عملهم      لواويرّح
 مينعهم من تكوين النقابات والـسعي إىل        كمهاجرين  من لفت األنظار إىل وضعهم     النظاميني

احلصول على احلماية من السلطات حلقوقهم كعمال، مبا يف ذلك يف حالة عدم تأدية رواتبهم               
 النظـاميني  ويتعرض املهاجرون غري  . السالمةو ةلوائح الصح  ، أو تنفيذ  أو التأخر يف تأديتها   

 نظـاميني  وقد التقى املقرر اخلاص على سبيل املثال مبهاجرين غـري         . أيضاً لالعتداء والفساد  
  . دفع رشوة للشرطةبعد  الحقاًزوا وأفرج عنهمجِأهنم احُتب هأبلغو
 لعمل فيها للمهـاجرين غـري     وللدول سلطة رفض إتاحة سبل الوصول إىل سوق ا          -٥٨

 املهاجرين يعملون يف الواقع، فإهنم مؤهلون للتمتـع          هؤالء ، لكن مبا أن الكثري من     النظاميني
وقد تلقى املقـرر اخلـاص      . ، استناداً إىل مبدأ املساواة وعدم التمييز      متساوية عمل بشروط

 مـع   جتاريـة  عامالت من الدخول يف م    النظاميني معلومات تتعلق بتشريع مينع املهاجرين غري     
 اضطروا لغلق   النظاميني الدولة، مبا يف ذلك جتديد تصاريح العمل، وبالتايل فإن املهاجرين غري          

وينص القانون ذاته على أال تنفذ احملاكم العقود اليت يعـرف عـن أحـد            .  التجارية أعماهلم
ـ  ، وبالتايل يرفض أصحاب األعمال تأدية أجـور      نظامي أطرافها أنه يف وضع غري     ، هموظفم

وحبـسب  . دافعني بأن هؤالء املوظفني ال حيق هلم احلصول على أجر مبوجب القانون اجلديد            
 ،)٣-٢٥املـادة   (االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم            

يعفى أرباب العمل من أية التزامات قانونية أو تعاقدية وال تقيد التزاماهتم بـأي شـكل                 ال
 علـى  ويرى املقرر اخلـاص أن  . ي خمالفة يف إقامة العمال املهاجرين أو استخدامهم       بسبب أ 

 من املهاجرين غري ينتفعون بذل املزيد من اجلهود الستهداف أصحاب العمل الذين       أن ت لدول  ا
 الذين  النظامينيالشرعيني وعادة ما يستغلوهنم عوضاً عن السعي إىل اإلمساك باملهاجرين غري            

 اليت جتذب   السرية تقليص أحجام أسواق العمل   يتمثل يف    ن لذلك أثر مفيد   وسيكو: يعملون
 أوضاع املهاجرين هو التـدبري  تسوية ويعتقد املقرر اخلاص أيضاً أن .  غري النظاميني  املهاجرين

، وخاصـة   يعيشه العديد من املهاجرين غري النظـاميني       األجنع ملواجهة الضعف الشديد الذي    
 بلد لفترة طويلة، أو الذين أتوا إليه أطفاالً أو الذين يعملون وبالتايل املهاجرين الذين عاشوا يف  

  .يسامهون يف اجملتمع الذي يعيشون فيه
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  احلصول على وسائل انتصاف فعال  -هاء  
يقر اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان بأن لكل شخص احلق يف أن يلجأ إىل احملـاكم                 -٥٩

 تـنص   ،وعلى وجه التحديد  .  األساسية املمنوحة له    احلقوق اليت تنتهك  عمالاألإلنصافه عن   
من االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم على تأمني        ٨٣املادة  

السلطات القضائية أو اإلدارية أو التشريعية املختصة لوسائل االنتصاف الفعال للمهـاجرين            
مبا يف ذلك ما يتعلق ،  احمللية والتشريعات اللغةومع ذلك فإن عدم معرفة. عند انتهاك حقوقهم

حبقوق اإلنسان وحقوق العمل وطريقة اإلبالغ عن انتهاكات هـذه احلقـوق، يعـين أن               
وإضافة إىل ذلـك قـد خيـشى        . املهاجرين عادة ما ال يتمتعون بوسائل االنتصاف الفعال       

وخيـشى  .  عملـهم  من أصحاب   عن اعتداءات  إن هم بلغوا    من أعمال االنتقام   املهاجرون
وعادة ما يصعب جداً على املهاجرين السعي       .  دائماً افتضاح أمرهم   النظاميني املهاجرون غري 

). إمـا طوعـاً أو تـرحيالً      (للحصول على سبل انتصاف بعد العودة إىل بلداهنم األصـلية           
واملهاجرون الذين يعيشون يف معسكرات ميلكها أصحاب العمل أو معسكرات تدار للعمال            

اجرين، توجد عادة يف املناطق الريفية، والذين يعتمدون على أصحاب عملهم يف التنقـل              امله
والوصول إىل املرافق اجملتمعية واخلدمات العامة، جيدون من الصعب عمومـاً الوصـول إىل              

وتلقى املقرر اخلاص ادعاءات تتعلق بنقص التـشريعات        . اخلدمات القانونية واملوارد اجملتمعية   
 املدافعني عن حقوق لبعض  ذي معىنوصولأي  ما يتيح رفض ،لتشريعات القائمةوقلة تنفيذ ا

 إىل اإلطـار الـذي     اإلنسان، وخاصة املدافعني القانونيني وسائر مقدمي اخلدمات اجملتمعية،       
 فيه املهاجرون يف معسكرات العمل أو عدم السماح هلم بذلك، مبا يف ذلك عن طريق                يعيش

  .يتعرض له هؤالء املدافعون عن حقوق اإلنسانما يزعم من مضايقة وهتديد 

  وى والوصول إىل احملاكماآليات تقدمي الشك  -١  
خاصة  عادة على املهاجرين الوصول إىل آليات تقدمي الشكاوى واحملاكم،         ال يسهل   -٦٠

 يكـون  وكـثرياً مـا ال    . بسبب النقص املتكرر يف املترمجني الفوريني واملساعدة القانونيـة        
 وإن كـانوا  وحىت   وخمتلف اإلجراءات املطبقة،     ذات الصلة  التشريعاتى علم ب  علاملهاجرون  

ويعزى ذلك إىل عدة    . عملهم يف تقدمي الشكاوى ضد أصحاب     ن فإهنم يترددو  على علم هبا،  
أن تصاريح إقامتهم قد تكون مرتبطة بعالقتهم بأصحاب العمل، أو قد ال تكون             : عوامل هي 

ويكونون  يهم ديون يف بلداهنم األصلية مرتبطة باستقدامهم      معهم وثائق هوية، أو قد تكون عل      
 سدادها، أو قد ال يكون مثة ما يكفي من آليات احلماية أو قـد يكـون   يف أمس احلاجة إىل   

وال ميكن  . املهاجرون الذين يرفعون دعاوى ضد أصحاب عملهم على غري علم هبذه اآلليات           
 وقـد . ب إثبات ارتباطهم بعالقة عمـل عادة للمهاجرين الذين ليس لديهم عقد عمل مكتو  

 املشورة من   التمسوا  الذين النظاميني معلومات تشري إىل أن املهاجرين غري       املقرر اخلاص  تلقى
، كمهاجرين على الكشف عن وضع زبائنهم     نجربوحمامني قد أخربوا أن هؤالء احملامني قد يُ       

وهم غالباً من   (يرغب الشهود     ما وعادة.  وصوهلم إىل احملاكم   يزيد العوائق اليت حتول دون     ما
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 هـم   يكونون  اإلدالء بشهاداهتم، إذ قد خيشون فقدان وظائفهم أو قد         عن )الزمالء يف العمل  
ونظراً لكل هذه املصاعب، سيختار     .  وخيشون أن يفتضح أمرهم    نظامي أنفسهم يف وضع غري   

 هة صاحب عملاملهاجرون يف العديد من احلاالت البحث عن وظيفة جديدة عوضاً عن مواج
  .أفضل استراتيجية للنجاة" املضي قدماً"فعادة ما يبدو : متعسف

. وكثرياً ما يعاين العمال املرتليون املهاجرون على وجه اخلصوص من العزلة الشديدة             -٦١
.  التواصل مع اآلخـرين مالعمل عادة ما ال ميكنه  باحصأزل  ا من  أبداً  منهم ونومن ال يغادر  

 فعادة ما ال يعرفون كيف يقـدموهنا وإىل مـن   ،م تقدمي الشكاوى  وعندما يكون باستطاعته  
يقدموهنا، وقد خيشون أعمال االنتقام، مبا يف ذلك االهتامات املزيفـة بالـسرقة، وفقـدان               

وعادة ما تكون أعمـال االنتقـام   . وظائفهم واحلجز لفترة غري حمددة والتشريد يف الشوارع   
 ، على ذلـك   وكمثال .ل املهاجرين يف العمل   مشكلة عند حماولة الكشف عن حاالت استغال      

دافعني عـن   أحد امل تلقى املقرر اخلاص معلومات تتعلق بتهم جنائية بنشر بيانات خاطئة ضد            
 ارتكبتـها   حلقوق اإلنـسان   جسيمة انتهاكات عن تقرير يفصل   اًحبثأجرى  حقوق اإلنسان   

هـاجرين الـذين    ظروف العمل وحقوق العمل اخلاصـة بامل      ب إحدى الشركات فيما يتعلق   
  .يهايعملون لد

  العمل تفتيشإجراءات   -٢  
العمل أداة مهمة ملكافحة انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ترتكب ضـد            تفتيش يعد  -٦٢

مكان العمل وميكن، إن أجري على النحو املناسب، أن حيول دون وقوع هذه              املهاجرين يف 
مراقبة اهلجـرة     والتشديد على  اميةبطريقة غري نظ    جترمي الدخول واإلقامة   ولكن .االنتهاكات

 إنفـاذ ب  املكلفة هاتاجلالعمل و  تفتيشاملعنية ب  هاتاجليف بعض البلدان إىل التعاون بني        ىأد
 والنتيجة هـي عرقلـة    .أو فرض واجبات مراقبة اهلجرة على مفتشي العمل       /اهلجرة و  قوانني

وف املهاجرين من اإلبالغ     خت وكذلك احلماية الفعالة جلميع املهاجرين مبوجب قانون العمل،      
واملهاجر غري الشرعي   . العملاملعنية ب سلطات  ال ومن التعاون مع     التعسفية عن ظروف العمل  

، أو املهاجر الذي يعمل يف وضع قانوين هش وخيـشى           وُيرحَّل الذي خيشى أن يفتضح أمره    
شي العمـل    يف إبالغ مفت   سيترّدد كثرياً  ،نظامي فقدان وظيفته وبالتايل يضحى يف وضع غري      

مينع مفتشي العمل من إبالغ املعلومات      " حاجز أمان " العمل، ما مل يوجد      مكان بانتهاكات
ينبغي ال  و.  اهلجرة  قوانني إنفاذب  املكلفة يئاتاهل احملتملني إىل    النظاميني اخلاصة باملهاجرين غري  

اخلدمة أيضاً على سائر موظفي  ، بل فحسبهذا على مفتشي العمل" حاجز األمان"أن يطبق 
املدنية الذين قد يكون املهاجرون على اتصال هبم، مثل الـشرطة والعمـال االجتمـاعيني،               

 حقـوق   ومؤسسات  إضافة إىل احملاكم بأنواعها    ،وموظفي املدارس ومهنيي الرعاية الصحية    
وينبغي أن يستطيع املهاجرون اإلبالغ عن االعتداءات دون خشية ما لذلك           . اإلنسان الوطنية 

  .كمهاجرين ات على وضعهممن انعكاس
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ألن  العمل حتـديات خاصـة     تفتيش إجراءاتطرح  ت وفيما يتعلق بالعمال املرتليني،     -٦٣
املنازل اخلاصة حمظورة غالباً على املفتشني، ويتعرض العمـال املرتليـون كـثرياً لالعتـداء               

عـالوة  العمل داخل املنازل اخلاصة،      تفتيشإجراءات   ويرى املقرر اخلاص أن   . واالستغالل
لعمل خارج املرتل، كلها أمور     ل على االجتماعات املنتظمة بني العمال املرتليني ووجود مفتش       
 اخلصوصية مهمة للعمال املرتليني   : مهمة ملكافحة االعتداءات الكثرية جداً ضد العمال املرتليني       

 . هي مهمة ألصحاب العملبقدر ما

  العقوبات املفروضة على أصحاب العمل   -٣  
  مـن نوعهـا  فريدة سيطرة اجتماعية أصحاب العمل الذين يعينون مهاجرينرس  ميا  -٦٤

 ويسهل على أصحاب العمل على وجه اخلصوص استغالل املهاجرين غـري          . على موظفيهم 
االضطالع بأعمال بدنية مضنية لـساعات طويلـة، وكـثرياً           هممن ون، فقد يطلب  النظاميني

ألدىن لألجور، أو ال يدفعون هلم أجـوراً علـى          يدفعون هلم أجوراً أدىن بكثري من احلد ا        ما
 هـذه   ويزيـد  .شكاوى ضدهم  سيتحاشون تقدمي  اإلطالق، ألهنم على يقني بأن موظفيهم     

يف كثري من األحيان على الدعم اجملتمعي واألسـري         املهاجرين   عدم حصول   تفاقماً السيطرة
 مكان اإلقامـة والغـذاء      صاحب العمل  يوفر وعندما. للغة والتشريعات احمللية   معرفتهم وقلة

  الضمري من أصحاب العمـل     وينتقم عدميو  .، فإن ذلك يزيد من اعتمادهم عليه      للمهاجرين
املهاجرين الذين يتقدمون بتظلمات تتعلق بالعمل، من قبيل عدم سداد أجـورهم،            من   أحياناً

ق أو اخـتال    سلطات اهلجرة وغريها من السلطات      عنهم لدى  بالغاإلمبا يف ذلك عن طريق      
  .اهتامات جنائية ضدهم

ونادراً ما يواجه أصحاب العمل الذين ينتهكون حقوق اإلنسان اخلاصة باملهاجرين             -٦٥
وقد التقى املقرر اخلاص بالعديد من املهاجرين، وخاصة املهاجرين         . عواقب هذه االنتهاكات  

 عـدميي  يف القطاعات غري الرمسية، ممن استغلهم أصحاب عمل مـن         العاملني   النظاميني غري
وعادة ما تبدو مكافحة    .  أن أصحاب العمل هؤالء ال يعاقبون على اإلطالق        وبدا له  .الضمري

استغالل املهاجرين يف العمل مبعاقبة أصحاب العمل املستغلني التزاماً مل تستوفه الدولة بعـد،              
 رغم أن ذلك من شأنه أن يسهم إسهاماً كبرياً يف التقليل من عوامل جذب املهاجرين غـري                

  وبالتايل احلد من سطوة املهربني املستغلني على املهاجرين، عن طريق التقليل مـن             النظاميني
 عامـل   اليت تشكل  السريةالعمالة   حجم أسواق تقليص    وبالتايل النظامية  العمالة غري  يةذباج

ويعد توجيه االحتاد األورويب اخلاص بعقوبات أصحاب . النظامية اجلذب الرئيسي للهجرة غري
ل مبادرة واعدة يف هذا الصدد، إذ يرمي إىل تيسري وصول ضـحايا ظـروف العمـل                 العم

، ولكن ال يزال يـتعني      النظاميني  غري املهاجرون االستغاللية إىل العدالة، مبن فيهم    التعسفية و 
  .تنفيذه تنفيذاً فعاالً وعلى نطاق واسع
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  االستنتاجات والتوصيات  -رابعاً  

  االستنتاجات  -ألف  
 إقامة وضع  من يعيشون يف   منهم هاجرون لالستغالل يف العمل، وخاصة    يتعرض امل   -٦٦
العمـال   ا هلذا االستغالل، ومنـه    أكثر من غريها   املهاجرين فئات وتتعرض بعض . هش

 وضـع  املهاجرون املؤقتون والعمال املرتليون املهاجرون والنساء واألطفال واملهاجرون يف   
تصاف فعال من انتهاكات احلقـوق أمـراً        وقد يكون الوصول إىل وسائل ان     . نظامي غري

  .صعباً للغاية أو مستحيالً
 العمالـة    من تشكل احتياجات العمل غري املعترف هبا يف دول املقصد، وخاصة         و  -٦٧

ومن شأن فتح املزيد من قنـوات  . النظامية املتدنية املهارة، عامل جذب كبري للهجرة غري  
، وبالتايل اإلقـرار    "املهارات املتدنية " أصحاب   رون من عتَب للعمال الذين يُ   النظامية اهلجرة

لني، أن يقلـل مـن    ومعاقبة أصحاب العمل املـستغِ  من العمالةباحتياجات دول املقصد 
 وحيد من سطوة منظمات املهربني، وبالتايل يسهم يف حتسني احتـرام            النظامية العمالة غري 

  . حقوق اإلنسان اخلاصة باملهاجرين ومحايتها والوفاء هبا
يرتبط جزء كبري من االستغالل الذي يعاين منه املهاجرون يف العمل بوكاالت            و  - ٦٨

 رغم أن اتفاقية منظمة العمـل الدوليـة         ، رسوم استخدام باهظة   تنتزع االستخدام اليت 
 ختدع املهاجرين احملتملني بشأن رواتبهم    و  ذلك، حتظر بشأن وكاالت االستخدام اخلاصة   

 اعات عملهم وساعات العمل اإلضايف وأيام العطـل        وتوصيفات وظائفهم وس   املتوقعة
وتنص املعايري الدولية للعمل وحقوق اإلنسان علـى أن         .  واحلماية االجتماعية  والسكن

ويؤدي القطاع . بعماهلا حتترم اجلهات الفاعلة اخلاصة على األقل حقوق اإلنسان اخلاصة
 يف اسـتغالل    هامـاً  اخلاص، مبا يف ذلك وكاالت االستخدام وأصحاب العمل، دوراً        

وعلى احلكومات أن تنظم    . املهاجرين يف العمل، وبالتايل جيب أن يكون جزءاً من احلل         
  .بفعالية صناعة االستخدام

تنفيـذاً    وتنفيـذها  وضعاً مفصالً  يلزم وضع سياسة عامة وطنية شاملة للهجرة      و  -٦٩
 مة العمل الدوليـة   منظ إطار وحيتوي.  هبدف مكافحة استغالل املهاجرين يف العمل      فعاالً

وميكـن  .  العاملة على توجيهات مفيدة يف هذا الصدد       اليد  بشأن هجرة  املتعدد األطراف 
لسياسة عامة شاملة يف جمال اهلجرة أن ختفف من حدة التوتر بني املهاجرين واجملتمعـات               

  .احمللية اليت يسفر عنها سوء إدارة شؤون اهلجرة
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  التوصيات  -باء  
 تتناول  ومراعية لالعتبارات اجلنسانية   للهجرة متسقة وشاملة  وضع سياسات وطنية      -٧٠

 بتـشاور واسـع   ومعّدة  احلكومةعلى مجيع مستويات منسقةو مجيع مراحل عملية اهلجرة،   
النطاق مع مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية والقطاع اخلاص ومنظمات أصحاب العمـل            

وينبغـي  . عم من املنظمات الدولية واملهاجرين أنفسهم وبد واجملتمع املدين ومنظمات العمال 
 منها الصحة والتعليم والعمال واألطفال والسياسات قطاعات إشراك الوزارات املسؤولة عن

 هذه  تعتمد وينبغي أن . املتعلقة باهلجرة  سياساتهذه ال االجتماعية إشراكاً كامالً يف إعداد      
ستخدام أخالقية وتنفيـذ   على حقوق اإلنسان، وأن تشمل ممارسات ا      قائماً اًهنج السياسات

معايري العمل بفعالية لفائدة مجيع العمال املهاجرين والوفاء باحتياجات العمل علـى مجيـع              
  . عليها والطلب اليد العاملةعرض  مبزيد من الفعالية بنيوالتوفيق مستويات املهارات،

 ىلإهبا   احلاجة غري املعترف     وال سيما  ،النظامية عوامل جذب اهلجرة غري   ل التصدي  -٧١
 املهارات املتدنية، وما يقابـل      ذوي لعمال املهاجرين يف دول املقصد، مبا يف ذلك العمال        ا

 ومعاقبة أصـحاب العمـل   النظامية ذلك من حاجة إىل فتح عدد أكرب من قنوات اهلجرة     
 خفـض   معاقبة فعالة، ما من شأنه أن يـؤدي إىل النظاميني الذين يستغلون املهاجرين غري  

  .النظاميني  وتقليل استغالل املهاجرين غريالنظامية  غريحاالت اهلجرة
حتسني عملية االستخدام، مبا يف ذلك من خالل التنظـيم الفعـال لوكـاالت                -٧٢

السماسرة، وإلغاء ممارسة حتصيل رسوم االستخدام      /االستخدام اخلاصة والعمالء الفرعيني   
  .عملمن املهاجرين، ألن هذه الرسوم ينبغي أن يغطيها أصحاب ال

ضمان تثقيف رامسي السياسات وعامة اجلمهور باستمرار بشأن حقوق اإلنسان            -٧٣
  .وحقوق العمل اخلاصة باملهاجرين

حتسني مجع البيانات واملؤشرات يف مجيع اجملاالت املتعلقة هبجرة األيدي العاملـة              -٧٤
  .بغية اختاذ قرارات سياسية مستنرية

  .ماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهمالتصديق على االتفاقية الدولية حل  -٧٥
ـ  تنيالتصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية األساسية واالتفـاقي          -٧٦  تنياخلاص

 املتعلقـة  ١٨١إضـافة إىل االتفاقيـة رقـم    ) ١٤٣  ورقم ٩٧رقم  (بالعمال املهاجرين   
  . الالئق للعمال املرتليني املتعلقة بالعمل١٨٩بوكاالت االستخدام اخلاصة، واالتفاقية رقم 

 بشأن األعمال التجاريـة     للمبادئ التوجيهية  املؤسسات التجارية  تشجيع تنفيذ   -٧٧
تاليف ) أ( هذه املبادئ من شركات األعمال وتقتضي .وحقوق اإلنسان ورصد هذا التنفيذ   

إحداث، أو اإلسهام يف إحداث، آثار سلبية من خالل أنشطتها، ومواجهة هـذه اآلثـار           
السعي إىل منع اآلثار السلبية على حقوق اإلنسان املرتبطـة مباشـرة             )ب(ما تقع؛   عند

  .بأعماهلا، أو التخفيف من هذه اآلثار
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ينبغي أن تضطلع سفارات وقنصليات بلدان املنشأ بدور فعال يف محايـة حقـوق                -٧٨
ملساعدة يف  تقدمي خدمات املشورة واملأوى ووثائق السفر وتذاكر العودة وا        ب مواطنيها، مثالً 

 ينبغي تنظيم دورات التدريب بانتظام للمهاجرين       ،وعالوة على ذلك  . اإلجراءات القانونية 
 يف بلد املقصد،    مواجباهتو همحقوق يف بلدان منشأهم قبل سفرهم، وتضمينها معلومات عن       

  .أساسي إليهم لغوي تدريب  وتقدمي،ومعلومات عن آليات تقدمي الشكاوى

   العمل االستغالل يفمظاهر  -١  
اختاذ مجيع التدابري الضرورية ملكافحة التمييز والعنف ضد العمـال املهـاجرين،              -٧٩
واحلرمان من احلـصول     النفسي يف ذلك العنف اجلنسي والضرب والتهديد واالعتداء       مبا

اعتماد وتنفيذ تشريعات حتظر هذه األفعال، والتحقيق بفاعليـة يف          ب الرعاية الطبية،  على
  . للضحاياتعويضات والعنف، ومقاضاة ومعاقبة املسؤولني عنها، وتقدميحاالت التمييز 

على احلماية من استبدال    و ،يفهموهنا  مجيع العمال على عقد بلغة     حصول ضمان  -٨٠
 العمل وتوافق، عقد الذي يوقعه العامل يف بلد منشأهاحترام بلد املقصد لل وضمان. العقود

نبغي أن تعزز االتفاقات الثنائية املربمة بني بلدان        وي. مع ما جاء يف العقد     الذي يضطلع به  
ـ عقداً تتضمن املنشأ وبلدان املقصد محاية حقوق اإلنسان، وأن      ـ  اً منوذجي دد حقـوق  حي

 الت االستخدام املعتمـدة   اواالستعانة بوك . العمال، مبا يف ذلك شروط العمل والرواتب      
  . مع وكاالت فرعية غري مسجلةوالتأكد من عدم عملها

 مجيع العمال املهاجرين، مبقتضى القانون،      حصول مكافحة سرقة األجور وضمان     -٨١
 على رواتبهم بالكامل، مبا يف ذلك العطـل         وحصوهلم على رواتبهم يف حساب مصريف،    

املدفوعة األجر، واإلجازات املرضية وتعويضات ساعات العمل اإلضافية، عند االقتضاء،          
  .عادة أجورهم عند عدم االمتثال لذلكيف الوقت املناسب، ومساعدهتم على است

ضمان عدم مصادرة جوازات السفر وسائر وثائق اهلوية، وجترمي االحتفاظ هبـذه      -٨٢
  .بفعالية مناسبة واملعاقبة على االنتهاكات عقوبات الوثائق، وفرض

هتديدهم  باحلق يف قبول ومغادرة العمل طوعياً، دون        مجيع املهاجرين  متتع ضمان  -٨٣
  الذين خيتارون مغادرة أصحاب عملهم     املهاجرون وينبغي أال يفقد  . بة عليهم فرض عقو ب

 عـن طريـق   مثالً   تصاريح إقامتهم، بل ينبغي أن حيصلوا على الدعم املناسب،           املتعسفني
ومن شأن السماح للمهاجرين بتغـيري      . إمهاهلم فترة طويلة مبا يكفي إلجياد وظيفة جديدة       

  .ن يقلل كثرياً من تعرضهم لالستغاللأ  ذلكيودون ماأصحاب العمل عند
 وضمان حتسني. تنياملهنيوالصحة لسالمة ل املوارد الكافيةلسلطات املعنية با تزويد  -٨٤

 التـدريب   بوسائل منها   الصحة والسالمة يف األماكن اليت يعمل فيها املهاجرون،        ظروف
 املهاجرين على   السليم واالستعانة مبعدات السالمة، وضمان حصول املصابني من العمال        

  .العالج الطيب والتعويض املناسبني
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 ضمان إتاحة الرعاية الطبية جلميع العمال املهاجرين، مبن فيهم املهاجرون غـري             -٨٥
  .وثائق اهلوية أو تصاريح اإلقامةتقدمي  على هاعدم توقفو  واملهاجرون املؤقتون،النظاميني

 يالئـم  مبا يف ذلك ما   ،  ي مالئم شمعي ىضمان متتع مجيع العمال املهاجرين مبستو       -٨٦
  .من غذاء ومياه وملبس ومسكن

 واملهاجرون املؤقتون، فـرص     النظاميني منح املهاجرين، مبن فيهم املهاجرون غري       -٨٧
. املواطنني الوصول إىل استحقاقات الضمان االجتماعي على أساس املساواة يف املعاملة مع          

 تغطيـة  أو إقليمية أو متعددة األطراف إلتاحة     وينبغي للدول دراسة إبرام اتفاقات ثنائية       
  . للعمال املهاجرين يف هذا الصددهمستحقاتو الضمان االجتماعي

تكوين  يفو، نظامي  غريوضع اإلقرار حبق مجيع املهاجرين، مبن فيهم املهاجرون يف         -٨٨
  . واالنضمام إليها، مبا يف ذلك نقابات العمال واالعتراف هبذه النقاباتاملنظمات

اختاذ مجيع التدابري الضرورية ملكافحة االجتار ألغراض االستغالل يف العمل ومجيع             -٨٩
.  املهاجرين، وتقدمي الدعم واملساعدة املناسبني إىل الضحايا       السخرة املفروضة على   أشكال

وتزويد ضحايا االجتار بتصاريح عمل تسمح هلم بالعمل وإمهاهلم فترة كافية تسمح هلـم              
  .  ودراسة اخليارات املتاحة أمامهمهتمحيا بإعادة بناء

 وضع املهاجر يعتمد على صـاحب      أنظمة الكفالة اليت جتعل   تطبيق   االمتناع عن   -٩٠
 إمكانية التعرض   ويزيد من  التنقل ة، وحيد من حري   ينشئ وضعاً هشاً    ألن ذلك   معني عمل

  .السخرة لالستغالل واالعتداء ويؤدي إىل
، والعثـور   خوف من العقاب   اء عقود عملهم، دون   ضمان حرية املهاجرين يف إهن      -٩١

ومحاية املهـاجرين مـن     . على صاحب عمل آخر أو مغادرة البلد عند رغبتهم يف ذلك          
التسريح غري العادل، واالمتناع عن ربط تأشريات الدخول بصاحب العمل، كي يتمكن            

  .املهاجرون من العثور على وظيفة جديدة يف حالة إهناء عملهم

   املهاجرين املعرضة خصوصاً لالستغاللجمموعات  -٢  
تزويد العمال املهاجرين املؤقتني الذي يلبون احتياجات العمل الدائم بتـصاريح             -٩٢

 مـن    معينة  بتصاريح إقامة دائمة بعد فترة     "الدائرين" إقامة طويلة األجل، وتزويد العمال    
ادية واالجتماعيـة   إىل احلقوق االقتـص     املؤقتني  املهاجرين وضمان وصول العمال  . الزمن

  .واحلماية من االستغالل
 صياغة بوسائل منها متديد محاية العمال يف القانون الوطين لتشمل العمال املرتليني،  -٩٣

 ، وسداد األجور على العمل اإلضايف، وساعات العمل       ،أحكام تتعلق باحلد األدىن لألجور    
الضمان  محايةو ،ن اجلمعيات وحرية تكوي  ، والعطلة السنوية  ، وأيام الراحة  ، العمل وظروف

االجتماعي، مبا يف ذلك فيما يتعلق باألمومة واحلقوق يف املعاشات والتـأمني الـصحي،              
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وضمان أن العمال املرتلـيني املهـاجرين       . ةاالنتصاف الفعال و  االستئناف إضافة إىل سبل  
لعمل واجباهتم احملددة وساعات ا    بلغة ميكنهم فهمها، ترد فيه    ،  عمل مكتوب  دلديهم عق 

وينبغي اعتماد عقود منوذجيـة هلـذا       . واألجر وأيام الراحة وغري ذلك من شروط العمل       
وينبغي حرمان األشخاص الذين يعتدون على العمال املرتليني من االستعانة بعمال . الغرض

العمل يف منـازل أصـحاب     تفتيش بإجراءات وينبغي القيام . مرتليني آخرين يف املستقبل   
 عمل خـارج  ينبغي عقد اجتماعات بانتظام بني العمال املرتليني ومفتش كما   العمل أيضاً، 

الوصـول إىل     العمال املرتليني املهـاجرين     بإمكان وضمان أن . ، ملكافحة االعتداء  املرتل
  .آليات تقدمي الشكاوى واملساعدة القانونية

لـى   ضد املهاجرات ع   التمييزيةإلغاء أشكال احلظر اخلاصة بنوع اجلنس والقيود          -٩٤
وإلغاء اختبارات احلمـل    . أو احلمل أو وضع األمومة      االجتماعي الوضع أساس السن أو  

واختـاذ مجيـع التـدابري      .  مبوجب القانون، وإلغاء ترحيل املهاجرات احلوامل      ،اإللزامية
  .الضرورية ملكافحة العنف القائم على نوع اجلنس

وتعزيـز رقابـة    . ريناملهاج  األطفال عمل مواصلة العمل من أجل القضاء على       -٩٥
اليت تعمل فيها أعداد كبرية من األطفال املهـاجرين يف ظـروف             اتاحلكومة يف الصناع  

علـى   مفتشي العمل حصول   وضمان. خطرية، كما هو احلال يف العمل املرتيل والزراعة       
 األطفـال   إمكانيـة وصـول    وضمان.  عمل األطفال  الالزمة بشأن  املعارفو التدريب
وضمان تسجيل أطفال   . املواطنني ليم على أساس املساواة يف املعاملة مع      إىل التع  املهاجرين

 . اهلجرةما خيص، بغض النظر عن وضع اآلباء فيوالدهتم املهاجرين عند

 أصـحاب   ضد عقوبات  وتنفيذ النظاميني  املهاجرين غري  على مكافحة االعتداء   -٩٦
 استناداً إىل   النظامية  للهجرة وينبغي لبلدان املقصد إقامة قنوات    . العمل الذين يستغلوهنم  

لتجنـب   عمليات التـسوية   وينبغي هلا النظر يف   . الطلب واحتياجات العمل املعترف هبا    
 أو عرضـة ألن     نظـامي   اليت يكون فيها املهاجرون يف وضع غري       إجياد حل للحاالت   أو

ل وينبغي هلا أيضاً االمتناع عن االحتجاز املنـهجي للعمـا      . نظامي يصبحوا يف وضع غري   
الحتجاز، متاشـياً مـع     غري ا  بديلة تدابري ، واالعتماد عوضاً عن ذلك على     النظاميني غري

 ٢٠١٢ أبريل/نيسان ٢تقرير املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان واملهاجرين الصادر يف          
)A/HRC/20/24.(  

 يف قطاعات عادة ما يطغى عليها العمال املهـاجرون،          االستخدام رصد ممارسات   -٩٧
الرعاية والعمل املرتيل، لضمان متتع     تقدمي   و والضيافة اعة النسيج والبناء والزراعة   مثل صن 

  .نياملواطن عمل لظروف  عمل مساويةبظروف العمال املهاجرين
 ينبغي لبلدان املنشأ تزويد املهاجرين احملتملني مبعلومات عـن قنـوات اهلجـرة              -٩٨

 واملـوارد املتاحـة هلـم يف حالـة          اميةالنظ  باهلجرة غري  املرتبطة ، وعن املخاطر  النظامية
  .واالستغالل االعتداء
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  الوصول إىل وسائل االنتصاف الفعال من انتهاكات حقوق اإلنسان  -٣  
وسـائل  إىل    مجيع املهاجرين ضحايا االعتداء واالستغالل     إمكانية وصول  ضمان  -٩٩

ـ    ن وضـعهم  االنتصاف الفعال، مبا يف ذلك إمكانية تقدمي طلبات تعويض، بغض النظر ع
 آليـات  إىلملهاجرين  ا وصولتيسري   وينبغي. خوف من العقاب   دونو اإلقامة،   خيص مافي

 رقم هاتف جمـاين ميكنـهم       بوسائل منها ،  همفعالة لتقدمي الشكاوى ضد انتهاكات حقوق     
أن  ؤسسات حقوق اإلنسان الوطنيـة    وميكن مل  .االتصال به لإلبالغ عن احلاالت بلغتهم     

 أن تـساعد    الصدد، وينبغي للقنصليات والـسفارات أيـضاً        بدور مهم يف هذا    تضطلع
وينبغي تبسيط آليات تقدمي الشكاوى لكي يتمكن املهاجرون مـن تـسجيل            . مواطنيها

 بغـض   ،وينبغي التحقيق سريعاً يف مجيع الشكاوى     . واحد يحكوم شكاواهم لدى مكتب  
   .ما خيص اإلقامةفي النظر عن وضع املهاجر

إىل  ،نظـامي   غـري  وضع ملهاجرين، ومنهم املهاجرون يف   ا إمكانية وصول  ضمان  -١٠٠
وينبغي توفري خـدمات    . مؤسسات حقوق اإلنسان واحملاكم بأنواعها، دون خشية الترحيل       

وينبغي للمحاكم أن تطبـق بفعاليـة       . املساعدة القانونية والترمجة الفورية حسب االقتضاء     
. عند إتاحة سبل االنتصاف املناسـبة     قوق اإلنسان وقانون العمل الدويل      الدويل حل قانون  ال

 بالبقـاء يف    املتعسفني وينبغي السماح للمهاجرين الذين رفعوا قضايا ضد أصحاب عملهم        
 عملـهم  صـاحب  البلد، وتقدمي املساعدة الضرورية إليهم للمشاركة يف احملاكمـة ضـد       

عيش بكرامة  وينبغي تزويدهم بوضع اهلجرة املؤقتة الذي يتيح هلم ال        . واحلصول على العدالة  
  . والغذاء عند الضرورة- ليس احلجز -إىل حني البت يف القضية، مبا يف ذلك املأوى 

تلقـي الـشكاوى    فضالً عن    ،العمل، فيما يتعلق بالرصد    تفتيش تعزيز خدمات   -١٠١
وينبغي أن يكون بصحبة املفتشني مترمجون فوريون للغات اليت         . ومعاجلتها والتحقيق فيها 

وينبغي إصدار تعليمات ملفتشي العمل بعدم تبادل البيانات املتعلقـة          . نيتحدثها املهاجرو 
 اهلجرة مع سلطات اهلجرة، بل بـاألحرى التركيـز علـى            ما خيص بوضع املهاجرين في  

  .استغالل أصحاب العمل هلم يف العمل
عقوبات ضد أصحاب العمل تنفيذاً فعـاالً وضـمان التحقيـق يف مجيـع               تنفيذ  -١٠٢

.  واملعاقبة عليها بالشكل املناسب عند االقتضاء،ها سوء املعاملة واالستغاللاالعتداءات، ومن
 كل صاحب عمل ووكيل استخدام يشارك يف غش العمال          أن ُيقدَّم فوراً إىل العدالة     وينبغي

 بوسـائل منـها  ،  أي شكل آخـر   استغالهلم ب املهاجرين أو خداعهم أو يكون مسؤوالً عن        
  .استخدام العمال املهاجرين يف املستقبل/ من توظيفوأن ُيمنع املقاضاة اجلنائية،

 العامـة   والدوائر اهلجرة قوانني إنفاذب اجلهات املكلفة  بني" حواجز األمان "تنفيذ    -١٠٣
 النظـاميني  مثل الشرطة والرعاية الصحية والتعليم، لضمان متتع العمال املهاجرين غـري          

ية دون خشية افتضاح أمرهم وتـوقيفهم   حبقوقهم املدنية واالقتصادية واالجتماعية والثقاف    
  .واحتجازهم وترحيلهم
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 قـوانني  إنفاذاملوظفني املكلفني ب  تدريب القضاة واحملامني وموظفي إنفاذ القانون و        -١٠٤
 اهلجرة، وضمان وعيهم حبقوق اإلنسان اخلاصة باملهـاجرين، مهمـا كـان وضـعهم،             

  . الواجبة هلموبالكرامة
إىل العدالة بعد العودة إىل بلـداهنم األصـلية،          جرين املها إمكانية وصول  ضمان  -١٠٥
  .يف ذلك إمكانية املطالبة باألجور غري املسددة مبا

خوف مـن    متكني املهاجرين، مهما كان وضعهم، من الدفاع عن حقوقهم دون           -١٠٦
 واملؤسسية والربناجمية املناسبة يف هـذا الـصدد،         املعيارية ، وتزويدهم باألدوات  العقاب

  . كفاحهم ضد االعتداء واالستغاللودعمهم يف

       


