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 الدورة الستون

 من جدول األعمال املؤقت) أ(١٤البند 

 فئات حمددة من اجلماعات واألفراد

 العمال املهاجرون

 تقرير أعدته املقررة اخلاصة، السيدة غابرَيالّ ردريغس بيساّرو
 ٢٠٠٣/٤٦عمالً بقرار جلنة حقوق اإلنسان 

 موجــز

وأثناء الفترة اليت يتناوهلا التقرير، استمرت . ٢٠٠٣/٤٦نة حقوق اإلنسان يقدَّم هذا التقرير وفقاً لقرار جل 
ويتضمن . املقـررة اخلاصة يف تلقي معلومات عن حقوق اإلنسان للمهاجرين ويف تبادل الرسائل مع احلكومات              

ويرد . يا واملغربوزارت املقررة اخلاصة إسبان.  هبذا التقرير موجزاً ملا ُوجِّه من رسائل وما ورد من ردود١املرفق 
 . على التوايل التقريران عن هاتني الزيارتني٤ و٣يف املرفقني 

 موجزاً لكل ما شاركت فيه املقررة       (A/58/275)ويتضمن تقرير املقررة اخلاصة املقدَّم إىل اجلمعية العامة          
 هذا التقرير، شاركت    وبعد الفترة اليت يتناوهلا   . ٢٠٠٣يناير  /اخلاصـة من اجتماعات وأنشطة منذ كانون الثاين       
 .املقررة اخلاصة يف عدد من األنشطة األخرى الشبيهة

، أرسلت املقررة اخلاصة استبياناً طلبت فيه معلومات عن حالة املهاجرين،           ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٦ويف   
أو "  خدماً مرتلينياملهاجرون العاملون"ُيشار إليهم فيما بعد بعبارة (ذكوراً وإناثاً، الذين يعملون خدماً يف املنازل 

، ُوزِّع على مجيع البعثات الدائمة يف جنيف، وعلى )، وهي تشمل كال اجلنسني"اخلدم املرتليون املهاجرون"بعبارة 
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املـنظمات غـري احلكومية، وعلى وكاالت األمم املتحدة وبراجمها وغريها من الوكاالت والربامج ذات الصلة،                
 .لوكذلك على خرباء دوليني يف هذا اجملا

والحظت املقررة اخلاصة أن وجود مهاجرات يعملن خادمات مرتليات يف البلدان املتقدمة قد بات أمراً ال  
ونظراً الزدياد نسبة   . غىن عنه من أجل إتاحة اجملال للمرأة أن تنهض بدور أكرب يف سوق العمل ويف اجملتمع عامةً                

ما ينهض به املهاجرون العاملون خدماً مرتليني يف جمال رعاية املسنني بني السكان يف كثري من البلدان املتقدمة، فإن 
 .املسنني قد بات يكتسي أمهية خاصة

ولتلبية الطلب املتزايد على املساعدة يف األعمال املرتلية يف البلدان املتقدمة، ازدادت املبادرات واالتفاقات   
إن طبيعة  . بالتايل حاالت اهلجرة العفوية للنساء    الرامـية إىل تيسري هجرة اإلناث العامالت يف املنازل، وازدادت           

ونطاق املبادرات العامة واخلاصة الرامية إىل تيسري استجالب اخلادمات املرتليات وتيسري هجرهتن تتباين من بلد إىل 
غري أن املقررة اخلاصة قد الحظت أن هذه املبادرات عموماً ال           . آخـر وفقاً التفاقات العمالة وتشريعات اهلجرة      

 .تكفل للخادمات املرتليات املهاجرات شروطَ توظيف الئقة وال تضمن هلن حقوقهن األساسية

وتالحظ املقررة اخلاصة أن مثة عوامل شىت جتعل اخلدم املرتليني املهاجرين فئة مستضعفة للغاية من فئات                 
استجالهبم، على زيادة شدة    وكثرياً ما يعمل التشريع يف البلد املضيف هلم، وكذلك أساليب           . العمـال املهاجرين  

وتشكل . تبعيتهم ملستخِدميهم، وخاصة عندما تكون شروط إقامتهم العادية يف البلد متوقفة على عقد توظيفهم             
مديونـية اخلدم املرتليني يف أوطاهنم عامالً قوياً للضغط عليهم، حيث يْؤِثرون عادةً عدم التظلم على ما يتعرضون     

وعالوة على ذلك، فإن املمارسة املتمثلة يف قيام        .  إعادهتم إىل أوطاهنم   لــه مـن إسـاءات خشية صرفهم أو        
مسـتخِدمي اخلـدم املرتليني املهاجرين باالحتفاظ بأوراقهم الثبوتية لديهم تسهم يف وضعهم يف حالة من التبعية                 

 قوانني  وإن عدم إبرام عقود عمل معهم وعدم اعتراف       . والعجـز أمام ما يتعرضون لـه من سوء معاملة وعنف         
العمـل يف كـثري من البلدان بالعمل يف اخلدمة املرتلية يتيحان للمستخِدم أن يفرض شروط التوظيف من جانب                   

 .كما أن اخلدم املرتليني املهاجرين بصورة غري قانونية يكونون مستضعفني أكثر من غريهم. واحد

يت يقصدها اخلدم املرتليون إن انعـدام آلـيات اإلشـراف وقلـة الرقابة من جانب حكومات البلدان ال       
املهاجـرون، ومن جانب الوكاالت اليت تأيت هبم، وكذلك من جانب قنصليات بلداهنم، هي عوامل تعمل على                 

ونتيجة لذلك، يعاين كثري منهم انتهاكات حلقوقهم       . زيادة عزلتهم وعدم االكتراث مبا يتعرضون لـه من امتهان        
 .مهينة، دون أن يتلقوا محاية أو أن تتاح هلم إمكانية االنتصاف الفعالويعملون يف أوضاع تعسفية وال إنسانية و

ويف ضوء املعلومات اليت تلقتها املقررة اخلاصة وأوردهتا يف التقرير، تقدِّم املقررة جمموعة من التوصيات إىل  
 تدابري لضمان محاية دول منشإ اخلدم املرتليني املهاجرين وإىل دول وجهتهم كيما تتخذ هذه الدول كل ما يلزم من

حقوقهم وإزالة العوامل اليت جتعلهم مستضعفني يف مجيع مراحل هجرهتم، بدءاً باستجالهبم ووصوالً إىل عودهتم إىل 
 .أوطاهنم
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 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 ٤ ٢-١ ..............................................................................مقدمة

 ٤ ٧-٣ .....................................................أنشطة املقررة اخلاصة -أوالً

 ٥ ١٠-٨ ......................... مرتلينيحقوق اإلنسان للمهاجرين العاملني خدماً -ثانياً

 ٦ ١٦-١١ ..................................................التعريف والنطاق -ألف 

 حقوق اإلنسان للمهاجرين العاملني خدماً مرتليني يف ضوء الصكوك -باء 
 ٨ ٢٤-١٧ ....................................................الدولية الرئيسية  

 ١٠ ٣٥-٢٥ .............................الوضع الراهن وما شوهد من ممارسات -جيم 

 ١٢ ٦٥-٣٦ ينيالعوامل اليت تساهم يف استضعاف املهاجرين العاملني خدماً مرتل -دال 

 ١٢ ٤٠-٣٦ .................................................االستجالب -١  

 ١٤ ٥٠-٤١ ..االستجالب الشرعي واالجتار باألشخاص واالسترقاق والسخرة -٢  

 ١٦ ٦٥-٥١ ................عقد العمل واعتراف القانون باخلدمة املرتلية -٣  

 ١٩ ٦٩-٦٦ ............................................................. االستنتاجات -ثالثاً

 ٢٠ ٩٢-٧٠ .................................................................التوصيات -رابعاً
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 مقدمــة

 .٢٠٠٣/٤٦مالً بقرار جلنة حقوق اإلنسان يقدَّم هذا التقرير ع -١

ويرد يف اجلزء األول منه عرض موجز لألنشطة اليت اضطلعت هبا املقررة اخلاصة منذ آخر تقرير قدمته إىل  -٢
أما اجلزء الثاين فيتضمن حتليالً حلالة املهاجرين العاملني يف اخلدمة          ). 4 إىل   Add.1 و E/CN.4/2003/85(اللجـنة   
 .د اجلزء الثالث املالحظات اخلتامية للمقررة اخلاصة، ويورد اجلزء الرابع توصياهتاويور. املرتلية

  أنشطة املقررة اخلاصة-أوالً 

ظلـت املقـررة اخلاصة تتلقى معلومات عن حقوق اإلنسان للمهاجرين وتتراسل مع احلكومات يف هذا      -٣
كومية واألفراد وغري ذلك من أعضاء اجملتمع       وتتلقى املقررة معلومات من احلكومات واملنظمات غري احل       . الشـأن 
وقد وجهت  . وما برحت املقررة تسترعي انتباه احلكومات إىل معلومات عن حقوق اإلنسان للمهاجرين           . املدين

. عـدداً غري قليل من الرسائل باالقتران مع غري ذلك من اإلجراءات اخلاصة املتعلقة مبواضيع حمددة تتناوهلا اللجنة          
 موجزاً ملا وجه إىل احلكومات من مراسالت وملا ورد من ردود أثناء             E/CN.4/2004/78/Add.1قة  وتتضمن الوثي 

 .الفترة اليت يتناوهلا هذا التقرير

وتعتزم املقررة اخلاصة إقامة حوار تعاوين مع احلكومات، ومع املنظمات اإلقليمية والدولية واجملتمع املدين،  -٤
وكل ما يرد من معلومات     . ت واحلاالت اليت متس حقوق اإلنسان للمهاجرين      فـيما يتعلق بالتشريعات واملمارسا    

وتود املقررة اخلاصة . ُيرتأى أهنا وافية وفقاً للمعايري احملددة، يتم استرعاء انتباه احلكومات إليه بروح تعاونية صادقة
 .يف هذا الشأن أن تعرب عن امتناهنا جلميع احلكومات اليت ردت على رسائلها

، طلبت اللجنة إىل املقررة اخلاصة أن تواصل برنامج زياراهتا،          ٢٠٠٣/٤٣ قرار جلنة حقوق اإلنسان      ويف -٥
اليت ُتسهم يف حتسني محاية حقوق اإلنسان للمهاجرين ويف تنفيذ أحكام الوالية املسندة إليها جبميع جوانبها تنفيذاً 

وستقوم بزيارة إىل . ا هذا التقرير، بزيارة إسبانيا واملغربوقد قامت املقررة اخلاصة، خالل الفترة اليت يتناوهل. وافياً
، على ٣ و٢ويرد التقريران عن الزيارتني املذكورتني يف املرفقني . ٢٠٠٤فرباير /مجهورية إيران اإلسالمية يف شباط

إيطاليا وبلجيكا : ٢٠٠٤وتلقت املقررة اخلاصة أيضاً دعوات لزيارة البلدان التالية يف عام . التوايل، من هذا التقرير
 .وبوركينا فاسو وبريو وكوت ديفوار

 موجزاً لكل ما شاركت فيه من اجتماعات (A/58/275)ويتضمن تقرير املقررة اخلاصة إىل اجلمعية العامة  -٦
وبعد الفترة اليت تناوهلا التقرير املذكور،      . ٢٠٠٣يوليه  / حىت متوز  ٢٠٠٢نوفمرب  /وأنشـطة مـنذ تشـرين الثاين      

قررة اخلاصة يف اجتماع استشاري إقليمي نظمته هيئة تنسيق البحوث بشأن اإليدز والتنقل يف آسيا               شـاركت امل  
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بالـتعاون مع منظمات غري حكومية آسيوية أخرى، حيث ُعقد هذا االجتماع االستشاري يف              ) كـارام آسـيا   (
الغرض منه إقامة تعاون    ، وكان   ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين األول  ٢سبتمرب إىل   / أيلول ٣٠كواالملـبور يف الفترة من      

ويف . أوثق مع املقررة اخلاصة يف الوالية املسندة إليها من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان للمهاجرين يف اإلقليم                
، قامت املقررة جبولة استشارية يف كل من السلفادور ونيكاراغوا وهندوراس وغواتيماال            ٢٠٠٣أغسـطس   /آب

ة ومنظمات غري حكومية وكنائس وأمناء مظامل وقنصليات        وكوسـتاريكا، شـاركت فـيها سـلطات حكومي        
وأتيح للمقررة اخلاصة يف هذه اجلولة أن تطَّلع على كيفية التنسيق . وأكادمييون وممثلون ملنظمات متعددة األطراف

فه بني مراحل عملية اهلجرة يف كل من هذه البلدان، وعلى التشريعات السارية فيها يف هذا اجملال، وعلى ما تصاد                  
وركزت املشاورات يف أمريكا الوسطى على منع . من مشاكل وما حققته من منجزات يف مضمار حقوق اإلنسان

 .االجتار بالبشر وهتريب املهاجرين

، توجهت املقررة اخلاصة إىل نيويورك لعرض       ٢٠٠٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٣ إىل   ٩ويف الفـترة مـن       -٧
عامة وإجراء مشاورات مع الدول األعضاء، واملنظمة الدولية للهجرة،         تقريـرها عـلى اللجنة الثالثة للجمعية ال       
 تشرين  ٢٢ إىل   ١٧ويف الفترة من    . ، ومنظمات غري حكومية   )يونيفام(وصـندوق األمـم املـتحدة إلمناء املرأة         

وحتدثت . ، شاركت املقررة اخلاصة يف املؤمتر العاملي اخلامس ألبرشيات املهاجرين والالجئني          ٢٠٠٣نوفمرب  /الثاين
فأبرزت ما يواَجه من حتديات يف محاية حقوق اإلنسان         . املقـررة يف املؤمتـر عن احلالة الراهنة للهجرة يف العامل          

نوفمرب / تشرين الثاين  ٢٥ إىل   ٢٣ويف الفترة من    . لـلمهاجرين يف ظل العوملة وانتشار اجلرمية املنظَّمة عرب البلدان         
، نظمها "احلوار بني الشمال واجلنوب: اهلجرة وحقوق اإلنسان"أن ، شاركت املقررة يف منتدى لشبونة بش٢٠٠٣

ويف هذا املنتدى، وجهت املقررة األنظار إىل احلالة الراهنة         .  اجلـنوب التابع جمللس أوروبا     -مركـز الشـمال     
 .للمهاجرين من منطقة جنويب الصحراء الكربى إىل بلدان أوروبا ومشال أفريقيا

 هاجرين العاملني خدماً مرتليني حقوق اإلنسان للم-ثانياً 

، أرسلت املقررة اخلاصة استبياناً طلبت فيه معلومات عن حالة املهاجرين،           ٢٠٠٣يونيه  / حزيـران  ٦يف   -٨
املهاجرون العاملون خدماً "ُيشار إليهم فيما بعد بعبارة  (الذكـور مـنهم واإلناث، الذين يعملون خدماً مرتليني          

، ُوزع على مجيع البعثات الدائمة لدى )، وهي تشمل كال اجلنسني"رتليون املهاجروناخلدم امل"، أو بعبارة "مرتليني
األمم املتحدة يف جنيف، وعلى املنظمات غري احلكومية، ووكاالت األمم املتحدة وبراجمها وغريها من الوكاالت               

 .والربامج ذات الصلة، وكذلك على خرباء دوليني يف هذا اجملال

.  أسئلة، موجهة إىل البلدان املوِفدة للمهاجرين واىل البلدان املتلقية هلم على السواء١٠وتضمن االستبيان  -٩
سجل املهاجرين العاملني خدماً مرتليني، سواء رعايا البلد العاملون     : وُصنِّفت األسئلة يف ثالث فئات رئيسية، هي      
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ري التشريعية واإلدارية والسياسية الرامية إىل محاية يف اخلارج أو املهاجرون؛ والتشريع املتعلق باخلدمة املرتلية؛ والتداب
وتود املقررة اخلاصة أن تتوجه بالشكر إىل كل من قدَّم إجابات مكتوبة على االستبيان من               . هـؤالء العـاملني   

 .)١(حكومات ومنظمات وخرباء وأفراد

 ظل تشريعات الدول وممارساهتا وتتضمن الفقرات التالية دراسة حلالة املهاجرين العاملني خدماً مرتليني يف -١٠
. ويف ضـوء املعـايري الدولية حلقوق اإلنسان، هبدف صياغة توصيات من أجل محاية حقوقهم محاية أكثر فعالية                 

ويسـتند التحليل إىل ما تضمنته اإلجابات على االستبيان من معلومات، واىل املعلومات الواردة من مصادر شىت                 
 .رة اخلاصة شخصياًواملمارسات اليت شاهدهتا املقر

  التعريف والنطاق-ألف 

ترى املقررة اخلاصة أن من األمهية مبكان إدراك أن اخلدمة املرتلية قد باتت من األنشطة الضرورية لعملية                  -١١
فثمة كثري من النساء والرجال يعملون خدماً مرتليني يف بيئة سليمة والئقة ُتحترم فيها حقوقهم ويشعرون    . التنمية

وتنوه املقررة اخلاصة بأنه ال ينبغي اعتبار اخلدمة املرتلية مصدراً للتعسف، بل هي . عن العمل الذي يؤدونهبالرضا 
وعمالً بالوالية املسندة إليها، تقدم املقررة اخلاصة يف هذا         . عمل مشروع ينبغي أن يتضمن ضوابط قانونية وافية       

وكذلك، ارتأت املقررة، .  مرتليني من إساءات وانتهاكاتالتقرير شرحاً ملا يتعرض لـه املهاجرون العاملون خدماً
يف ضـوء مـا لديها من خربة وما تلقته من معلومات، أن تركز يف تقريرها على حالة اخلادمات املرتليات بوجه                     

 . خاص

ُيستخدم كل من ) وكذلك املساعد املرتيل أو املساعدة املرتلية (ُيقصد بالعامل أو العاملة يف اخلدمة املرتلية         -١٢
طباخ أو طباخة،   : يف مـرتل أو مسكن خاص، على أساس متفرغ أو غري متفرغ، ألداء أي من الوظائف التالية                

خادم أو خادمة، نادل أو نادلة، قهرمان، ممرض أو ممرضة، مرٍب أو مربية، راٍع أو راعية لألطفال أو املسنني أو                    
مطعم، سائق، راعي إسطبل، حدائقي أو حدائقية، غسال املعوقني، خادم شخصي أو خادمة شخصية، قّيم أو قّيمة 

 .وكواء أو غسالة وكواءة، حارس أو حارسة

الكنس، أو التنظيف بواسطة    : ، تشمل مهام اخلدم املرتليني ما يلي      )٢(ووفقاً لتعريف منظمة العمل الدولية     -١٣
وقطع األثاث وأشياء شىت؛ غسل     املكنسـة الكهربائية؛ تنظيف أو غسل أو تشميع األرضيات واألبواب والنوافذ            

وكـي ورتق مفروشات اَألِسرَّة وأغطية الطاوالت وغريها من األقمشة املرتلية وامللبوسات؛ غسيل األطباق وآنية               
املائدة؛ إعداد الطعام وطهيه وتقدميه، وإعداد املشروب وتقدميه؛ شراء األطعمة وشىت األدوات املرتلية؛ أداء مهام               

ومعظم اخلدم املرتليني املهاجرين يقيمون يف منازل مستخِدميهم،        .  على خدم وعمال آخرين    شىت مماثلة؛ اإلشراف  
ويتناول هذا التقرير حصراً حالة اخلدم املرتليني       . وال يعمـل سـوى قليل منهم بصفة مستقلة يف أكثر من بيت            
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دد املتزايد من املهاجرات    املهاجـرين املقيمني يف منازل مستخِدميهم، لكوهنم مستضَعفني بوجه خاص ونظراً للع           
 .اللوايت يوجدن يف هذه احلالة

وتالحـظ املقـررة أنه نظراً لعوامل دميوغرافية واجتماعية، تتزايد احلاجة باطراد يف البلدان املتقدمة إىل                 -١٤
لبلدان ويف بعض ا  . وكثرياً ما ُيحِجم رعايا البلدان أنفسهم عن ممارسة هذا النوع من األعمال           . املسـاعدة املرتلية  

الـثرية، ازداد الطلب على اخلدم املرتليني املهاجرين زيادة كبرية يف السنوات األخرية وبدرجة متناسبة مع التنمية                 
وشهدت املقررة اخلاصة أثناء زيارتيها إىل إسبانيا وكندا وجوداً كبرياً هلؤالء اخلدم وطلباً متزايداً              . )٣(االقتصادية

ناء زياراهتا إىل كل من اإلكوادور واملكسيك والفلبني واملغرب، معلومات عن           وكذلك، تلقت املقررة، أث   . عليهم
عدد متزايد من النساء اللوايت هاجرن إىل أوروبا والواليات املتحدة واليابان وبلدان اخلليج واألردن ولبنان وشيلي 

ري منهن متزوجات   فكث: وهلؤالء اخلادمات خلفيات شىت   . وكوسـتاريكا وبلدان أخرى للعمل خادمات مرتليات      
. وهلـن أبـناء، وأخريات منهن شابات للغاية ويرون يف هذا النوع من العمل اإلمكانية الوحيدة للعمالة الالئقة                 
. والـبعض مـنهن بلغن مرحلة تعليمية عالية، والبعض اآلخر بلغن مرحلة التعليم األساسي، ومثة أخريات أميات         

 .ألمل يف حتسني أوضاعهن املعيشية وأوضاع أسرهن على حنو الئقوالقاسم املشترك بينهن مجيعاً هو الرغبة وا

وتالحظ املقررة اخلاصة أن إحدى أكرب العقبات اليت حتول دون إجراء حتليل متعمق حلقوق اخلدم املرتليني  -١٥
الء وتعزى قلة تسجيل هؤ   . املهاجرين ومحاية هذه احلقوق محاية أكثر فعالية هي صعوبة تقدير هذه الظاهرة كماً            

وعالوة . أوهلا وأكثرها بداهة هو كون كثري من هؤالء اخلدم املرتليني مهاجرين غري شرعيني: اخلدم إىل عوامل شىت
على ذلك، فكثري من البلدان اليت أفرزت أعداداً كبرية من املهاجرين ال حتتفظ بسجالت لرعاياها الذين يعملون                 

يقصدها املهاجرون، ال تشترط القوانني دوماً على ملتمسي رخص ويف البلدان اليت . )٤(خدمـاً مرتليني يف اخلارج    
بل وحىت يف االتفاقات العمالية، . )٥(العمل أن حيددوا املهنة اليت سيزاولوهنا أو النشاط االقتصادي الذي سيمارسونه

ئف املومسية يف بعض    وإضافة إىل ذلك، ففيما يتعلق بالوظا     ". العمال املؤقتون "يندرج اخلدم املرتليون أحياناً يف فئة       
هذه . املهـن احملددة، كاخلدمة املرتلية، ال تنص التشريعات يف بعض البلدان على ضرورة استصدار رخصة عمل               

 .العوامل مجيعها جتعل من الصعب حتديد أعداد الرعايا األجانب العاملني يف هذا القطاع

ني املهاجرين هم شديدو التعرض للتجاوزات      ووفقـاً لـلمعلومات اليت تلقتها املقررة، فإن اخلدم املرتلي          -١٦
وفيما يلي حتليل أجرته املقررة حلالة هؤالء اخلدم يف ضوء االلتزامات الدولية املتصلة حبقوق     . )٦(والنتهاك حقوقهم 

 .اإلنسان والعناصر اليت ُتسهم يف استضعافهم

 

 



E/CN.4/2004/76 
Page 8 

 

  الدولية الرئيسية حقوق اإلنسان للمهاجرين العاملني خدماً مرتليني يف ضوء الصكوك-باء 

. جتـدر اإلشـارة بـادئ ذي بدء إىل أن كل شخص، بوصفه إنساناً، يتمتع حبقوق اإلنسان األساسية                  -١٧
لكل إنسان حق التمتع    : " منه، حيث ينص على ما يلي      ٢واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يقر هبذا املبدأ يف املادة          

ن، دومنا متييز من أي نوع، وال سيما التمييز بسبب العنصر، أو            جبميع احلقوق واحلريات املذكورة يف هذا اإلعال      
 أو االجتماعي، أو األصل الوطين اللـون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غري السياسي، أو                

 ).أُضيف اخلط للتأكيد" (الثروة، أو املولد، أو أي وضع آخر

.  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية٢ من املادة ١ هـذا املبدأ ذاته معترف به يف الفقرة        -١٨
، أن القاعدة العامة تقضي بكفالة كل حق من         ١٥وتؤكـد اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، يف تعليقها العام رقم           

 .احلقوق املنصوص عليها يف العهد دون متييز بني املواطنني واألجانب

لى احلقوق اليت ال جيوز للدولة أن تقيدها أو حتد منها ويتوجب عليها أن     من العهد ع   ٤وتـنص املـادة      -١٩
احلق يف احلياة؛ واحلق : تكفلها لكل من خيضع لواليتها القضائية، حىت أثناء حاالت الطوارئ، وهي احلقوق التالية  

رة على الوفاء بالتزام يف املعاملـة معاملـة إنسانية، واحلرية من االسترقاق؛ واحلق يف عدم السجن جملرد عدم القد    
تعـاقدي؛ واحلق يف عدم اإلدانة بسبب فعل أو امتناع عن فعل مل يكن يشكل وقت حدوثه فعالً جنائياً مبقتضى                    
أحكـام القـانون الوطين أو الدويل؛ وحق كل إنسان يف أن ُيعترف بشخصيته القانونية؛ واحلق يف حرية الفكر                   

دم املرتليني املهاجرين يتمتعون هبذه احلقوق بصرف النظر عما إذا كان وعليه، ميكن القول إن اخل. والضمري والدين
 .)٧(وضعهم نظامياً أم غري نظامي بنظر سلطات اهلجرة

وإضافة إىل احلقوق اليت ال جيوز تقييدها أو احلد منها الوارد ذكرها أعاله، مثة حقوق أخرى ذات صلة                   -٢٠
 هبا يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، ويف العهد الدويل اخلاص      خاصـة حبالـة اخلدم املرتليني املهاجرين معترف       

باحلقوق املدنية والسياسية، ويف االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، ويف إعالن               
اة أمام القانون، وحظر    فهناك مثالً مبدأ املساو   . منظمة العمل الدولية املتعلق باملبادئ واحلقوق األساسية يف العمل        

الـتدخل التعسـفي يف احلياة الشخصية أو العائلية أو املرتلية أو يف املراسالت، وحرية احلركة و التنقل، واحلرية                   
ووفقاً إلعالن منظمة العمل الدولية، يتعني على أعضاء املنظمة أن يعملوا على            . النقابية وحرية تشكيل اجلمعيات   

القسري أو اإللزامي، والقضاء فعلياً على ظاهرة تشغيل األطفال، وإلغاء التمييز يف            إزالـة مجيع أشكال التشغيل      
 . جمايل التوظيف واملهن

 منه، على ٢ من املادة ٢وينص العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف الفقرة  -٢١
عل ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف هذا العهد بريئة تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بأن تضمن ج: "ما يلي
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مـن أي متيـيز بسبب العرق، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غري السياسي، أو                      
غري أن  ). أُضيف اخلط للتأكيد  " ( أو االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غري ذلك من األسباب           األصل القومي 

للبلدان النامية أن تقرر، مع إيالء املراعاة الواجبة حلقوق اإلنسان " منها، تنص على أن   ٣ ذاهتا، يف الفقرة     ٢ املادة
وينبغي ". والقتصادها القومي، إىل أي مدى ستضمن احلقوق االقتصادية املعترف هبا يف هذا العهد لغري املواطنني              

ال من جانب البلدان النامية وفقط فيما يتعلق باحلقوق         التشـديد عـلى أن هـذا االستثناء ال جيوز التذرع به إ            
 .االقتصادية

ومثـة بعض احلقوق املنصوص عليها يف العهد واليت يرد ذكرها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وُيعاد                  -٢٢
عد بعبارة يشار إليها فيما ب(تأكـيدها يف االتفاقـية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم         

، هي حقوق ذات صلة خاصة حبالة اخلدم املرتليني املهاجرين، وهي، على وجه اخلصوص، احلقوق               ")االتفاقـية "
: حق كل شخص يف التمتع بأوضاع عمل منصفة ومرضية تكفل لـه أجراً يؤمن لـه، على األقل، ما يلي: التالية

 أي نوع؛ سالمة العمل ومراعاته للصحة؛ مرتـب منصـف ومكافـئ يف قيمته مع عمل متكافئ، دون متييز من    
االسـتراحة يف العمل، والتمتع بأوقات فراغ تتخلله، واحلد املعقول من عدد ساعات العمل، واإلجازات الدورية       

كما يعترف العهد باحلق يف تشكيل النقابات واالنتساب        . املدفوعة األجر، فضالً عن تقاضي أجٍر عن أيام العطل        
وُيقر العهد أيضاً حبق كل . ئها، وباحلق يف الضمان االجتماعي، مبا يف ذلك التأمني االجتماعيإليها وانتخاب أعضا

ومن احلقوق ذات الصلة اخلاصة أيضاً حبالة اخلدم . إنسان بالتمتع بأعلى درجة ممكنة من الصحة اجلسدية والعقلية   
غذاء وامللبس واملأوى، لـه وألفراد     املرتلـيني املهاجرين حق كل شخص يف مستوى معيشي الئق، مبا يف ذلك ال             

 . أسرته

وعلى الرغم من أن االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم مل تصدِّق عليها  -٢٣
 دولة حىت هذا التاريخ، ترى املقررة اخلاصة أن هذه االتفاقية هي ذات أمهية فيما يتعلق حبالة اخلدم                  ٢٤سـوى   
فعلى سبيل املثال، ُتقر . ملهاجرين ألهنا تتضمن معياراً أدىن للحقوق جلميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهماملرتليني ا

االتفاقية صراحة بعدم جواز حرمان املهاجرين من حقوقهم العمالية األساسية لكون وضعهم غري نظامي من حيث 
انوناً ألي شخص، ما مل يكن موظفاً رمسياً خموالً         كما تنص االتفاقية على أنه ال جيوز ق       . اإلقامـة أو االستخدام   

حسب األصول مبوجب القانون، أن يصادر أو يتلف أو حياول إتالف وثائق اهلوية، أو الوثائق اليت ختول الدخول                  
وتتضمن االتفاقية نصاً ذا صلة     . إىل األراضـي الوطنية أو البقاء أو اإلقامة أو االستقرار فيها، أو تصاريح العمل             

ة باملوضوع، يؤكد حق العمال املهاجرين الذين هم يف وضع نظامي يف أن تبلغهم دولة املنشأ أو دولة العمل، خاص
كما . قبل خروجهم من دولة املنشأ أو وقت دخوهلم إىل دولة العمل، جبميع الشروط املتعلقة بدخوهلم وإقامتهم               

 دون أن يكون لذلك تأثري على اإلذن هلم         يتوجـب على الدول أن تبذل كل جهد لإلذن للعمال بالتغيب مؤقتاً           
 .باإلقامة أو العمل
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 تتناول مسائل حمددة ذات صلة خاصة حبالة اخلدم املرتليني          )٨(وبعـض اتفاقـيات منظمة العمل الدولية       -٢٤
  بشأن اهلجرة يف أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ١٩٧٥ ملنظمة العمل الدولية لعام ١٤٣فاالتفاقية رقم . املهاجرين

الفرص واملعاملة للعمال املهاجرين، تنص على أن املهاجر املقيم بشكل قانوين يف البلد من أجل العمل ال ُيعترب يف                   
كما تنص على أن تتاح لـه، يف حالة املنازعة، إمكانية الدفاع عن حقوقه . وضع غري نظامي جملرد أنه فقد وظيفته

 بشأن العمال املهاجرين، فتنص     ١٩٤٩لعام  ) املنقحة (٩٧لية رقم   أما اتفاقية منظمة العمل الدو    . أمام هيئة خمتصة  
عـلى وجـوب اختاذ كل اإلجراءات املناسبة ملكافحة الدعايات املضللة فيما يتعلق باهلجرة إىل اخلارج واهلجرة                 

اتاة عن كما تنص على معاملة املهاجرين املوجودين بصورة قانونية يف أراضي دولة عضٍو معاملة ال تقل مؤ. الوافدة
األجور، وعضوية املنظمات النقابية، والسكن، والضمان      : املعاملـة الـيت تتـيحها لرعاياها فيما يتعلق مبا يلي          

أما املرفقان األول والثاين . االجتماعي، والضرائب، واإلجراءات القانونية املتعلقة باملسائل املشار إليها يف االتفاقية      
 من ِقبل كيانات خاصة وعامة، وُيلزمان الدولة بالرقابة على أنشطة هذه            باالتفاقـية، فينظمان استجالب العمال    

غري أن  . كما ينصان على أن تشترط الدولة إبرام عقد مكتوب بني صاحب العمل والعامل املهاجر             . الكـيانات 
 بلدان شىت،   اتفاقيات منظمة العمل الدولية ال تتناول أوضاع املهاجرين املؤقتني، وهي الفئة اليت يندرج فيها، يف              

 .اخلدم املرتليون املهاجرون

  الوضع الراهن وما شوهد من ممارسات-جيم 

وقد راح كثري من    . تلقـت املقررة معلومات عن حاالت خدم مرتليني مهاجرين لقوا حتفهم أو اختفوا             -٢٥
ي هـؤالء اخلـدم ضحايا لعنف جسدي أو نفسي من جانب مستخِدميهم أو غريهم من أفراد أسرهم أو موظف                  

 .وُوجِّه نظر املقررة إىل حاالت نساء تعرضن للصفع واللطم. الوكاالت اليت استجلبتهم من أوطاهنم

وكـثرياً مـا يصل اخلدم املرتليون املهاجرون إىل بلدان وجهتهم دون معرفة لغاهتا، فيصادفون صعوبات             -٢٦
مو هؤالء اخلدم عدم قدرة اخلدم على       ويف بعض األحيان، َيعترب مستخدِ    . كبرية يف التواصل مع من يعملون لديهم      

وكثرياً ما يتعرض اخلدم    . التواصـل معهـم مظهراً من مظاهر عدم الكفاءة، ُيسهم يف إجياد توترات ومنازعات             
املرتليون املهاجرون ملظاهر العنصرية وكراهية األجانب، ولتعنيف من جانب مجيع أفراد األسر، مبن فيهم األطفال، 

 . وتترتب على ذلك آثار نفسية بالغة بالنسبة هلؤالء اخلدم. ارات مهينةالذين يعيِّروهنم بعب

وكـثري مـن اخلادمات املرتليات املهاجرات يقعن ضحايا العتداءات جنسية من جانب مستخِدميهن أو                -٢٧
ء وكثريات منهن مرغمات على البقا    . )٩(أبنائهم أو أقربائهم أو من جانب خدم مرتليني آخرين يعيشون يف البيت           

وأفاد بعضهن أهنن ال يتجرأن على التحدث       . يف بيت مغتصبهن ذاته، حيث يتكرر العنف اجلنسي ضدهن بانتظام         
. عما يتعرضن لـه من عنف، حىت مع زوجة مغتصبهن أو والدته، خشية من أال يصدقنهن أو أن يغضنب عليهن                  

ت املرتليات املهاجرات، اللوايت كثرياً ما كما يبلَّغ عن حدوث عدد ال يستهان به من حاالت االنتحار بني اخلادما     
 .يعانني االكتئاب
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فُتفتح مراسالهتم وُيتنصَّت على مكاملاهتم   . ويف كثري من األحيان، ُتنتهك خصوصية اخلدم املرتليني احملليني         -٢٨
كرامتهم فالتعدي على خصوصية هؤالء اخلدم هو شكل من أشكال املضايقة اليت حتط من . اهلاتفية وتفتَّش غرفهم

هذه اإلساءات مجيعها تعمل على تعزيز عالقة التسلط        . وتقوي شعورهم بأهنم دون غريهم وال حيظون باحترامهم       
 . واخلضوع بني املستخِدم واخلادم املرتيل املهاجر

وتلقـت املقررة معلومات عن حاالت مستخِدمني لفَّقوا أدلة ضد خادماهتم املرتليات املهاجرات متهمني               -٢٩
 بالسرقة أو غريها من اجلنايات جملرد أال يتعني عليهم أن يدفعوا هلن أمثان تذاكر رحالت عودهتن لدى انقضاء إياهن

وعندما توجَّه االهتامات إىل هؤالء اخلادمات، ال تتاح هلن يف كثري من األحيان فرص االستعانة               . فترات عقودهن 
 من املتعذر للغاية عليهن الدفاع عن أنفسهن، ال سيما          مبحـامني أو مـترمجني شفويني أثناء احملاكمات، مما جيعل         

وقد شهدت املقررة اخلاصة حاالت كثرية مل تقدم القنصليات . )١٠(عندما ال حيصلن على دعم من قنصليات بلداهنن
 . فيها مساعدة لرعاياها ومل تتعاون مع سلطات اهلجرة

ن ألول مرة، فُيَصنب بصدمة ثقافية قوية، حيث ومثة حاالت كثرية تكون اخلادمات فيها قد غادرن أوطاهن  -٣٠
جيهلـن تقالـيد البلد الذي توجهن إليه وثقافته، وحيث ختتلف عاداته اختالفاً كبرياً وتنطوي عملية التكيف مع                  

وتلقت املقررة معلومات عن حاالت خدم مرتليني مهاجرين ُحظر عليهم          . بيئـتهن اجلديـدة على صعوبات مجة      
 . ممارسة شعائر دينهم

 ساعة يف اليوم وجيب عليهن     ١٩وأحيطت املقررة اخلاصة علماً خبادمات مرتليات مهاجرات يعملن زهاء           -٣١
ويتعني على كثري منهن    . أن يظلَّـن حتت تصرف مستخِدميهن ليالً هناراً، األمر الذي ُيعترب عملياً مبثابة استرقاق             

لن أحياناً لدى أصدقاء مستخِدميهن أو أقربائهم، دون مرافقة مستخِدميهن أو مستخِدماهتن كل الوقت، بل وُيَشغَّ
. كما أحيطت املقررة اخلاصة علماً عن حاالت خدم مرتليني مهاجرين ال ُيمنحون أيام راحة             . تقاضي أجر إضايف  

ونظراً ألن أجور اخلادمات املرتليات     . ومـن أكـثر الشـكاوى املتصلة بانتهاك احلقوق العمالية احتجاز األجر           
ات متدنية أساساً، حيث تقل عن احلد األدىن قانوناً، فإهنن مكرهات على العمل فترات طويلة من أجل                 املهاجـر 

وهناك أيضاً كثري من حاالت الفصل بال مربر، وعدم         . تسديد الديون اليت ترتبت عليهن لدى مغادرهتن أوطاهنن       
 .قابةمنح أيام عطل وإجازات مدفوعة األجر، ومنع أو استحالة االنتساب إىل ن

وتلقـت املقررة اخلاصة معلومات عن حاالت مستخِدمني مينعون خدمهم املرتليني املهاجرين من مراجعة               -٣٢
كما تلقت املقررة معلومات عن حاالت وقعت . طبيـب عندما يصابون مبرض، أو يتوجب عليهم مواصلة العمل      

وُيخضعون . وات كهربائية مرتليةفـيها حـوادث خلدم بسبب مستحضرات كيميائية ُتستخدم يف التنظيف أو أد        
أحياناً الختبارات للتحقق من عدم إصابتهم بأمراض ُمعدية، مبا فيها فريوس نقص املناعة البشرية، دون إحاطتهم                

 .علماً بذلك، مث ُيصرفون يف وقت الحق



E/CN.4/2004/76 
Page 12 

 

فبعضهن . ء الئقاًوال يتم إيواء مجيع اخلادمات املرتليات املهاجرات اللوايت يعشن يف مرتل مستخِدمهن إيوا -٣٣
لديهن غرفهن اخلاصة، بينما ُترغم غريهن على مشاطرة الغرفة مع األطفال، أو مع املسنني الذين يتولَّني رعايتهم،                 

وُيحَرمن أحياناً من الطعام كشكل . أو مع خدم مرتليني آخرين، بل وُيرغمن أحياناً على النوم يف املطبخ أو احلمام
 أخرى، ُيرغم اخلدم املرتليون املهاجرون على أن يقتاتوا بفضالت طعام           ويف حـاالت  . مـن أشـكال العقـاب     
 .مستخِدمهم وأفراد أسرته

وعـند وصول اخلادم املرتيل املهاجر إىل بيت مستخِدمه، كثرياً ما ُتسحب منه مستندات هويته ووثائق                 -٣٤
 حيث إن هذه العملية تضع      إن سحب هذه الوثائق يشكل هاجساً من أكرب هواجس املقررة اخلاصة،          . )١١(سـفره 

 .)١٢(اخلـدم يف حالة من التبعية املطلقة ومتنعهم من التنقل واحلركة، بل ومن العودة إىل أوطاهنم دون موافقة مستخِدمهم                  
وتلقت املقررة اخلاصة معلومات عن حاالت خادمات مل يغادرن مرتل مستخِدمهن ألنه ال جيوز يف بعض البلدان                 

كما أن من غري املمكن يف بعض البلدان تلقي عالج طيب دون هذه          . محل وثائق اهلوية  اخلـروج إىل الشارع دون      
ويف هذا الشأن، فإن    . هذه الظروف ُتحوِّل اخلدمة املرتلية أحياناً إىل شكل من أشكال االسترقاق          . )١٣(الوثـائق 

 حقوق اإلنسان حيث الدول على      الفريق العامل املعين بأشكال الرق املعاصرة والتابع للجنة الفرعية لتعزيز ومحاية          
أن تـتخذ مـا يلـزم من تدابري حلظر مصادرة جوازات السفر العائدة للعمال املهاجرين، وخاصة منهم اخلدم                   "

 .)١٤("املرتليون، واملعاقبة على ذلك

فال . وتلقـت املقـررة معلومات عن حاالت كثرية يعاين فيها اخلدم املرتليون املهاجرون اكتئاباً ووحدة               -٣٥
يسمح هلم أحياناً أن يتحدثوا هاتفياً مع أسرهم، وال يؤذن هلم باخلروج إلجراء مكاملات هاتفية بواسطة هواتف                 

وأحياناً . وعندما ال حيق هلم أخذ أيام عطل أو إجازات، يقضون فترات طويلة دون رؤية أبنائهم وأَُسرهم. عمومية
فقط، وعلى الرغم من حصوهلم على إجازات، ال        ميـنحون تأشـرية صاحلة لدخول بلد استخدامهم مرة واحدة           

ميكـنهم زيارة بلدهم، ويضاف إىل ذلك أهنم يتلقون أحياناً أخباراً سيئة عن صحة أفراد أسرهم أو عن مشاكل                   
 .يصادفها أبناؤهم

 العوامل اليت ُتساهم يف استضعاف املهاجرين العاملني خدماً مرتليني -دال 

 االستجالب -١ 

ة اخلاصة أن بعض البلدان ال متنح رخص إقامة وعمل إال للخدم املرتليني املهاجرين الذين               تالحـظ املقرر   -٣٦
ومتنح بلدان شىت تأشريات خاصة للخدم      . يكفـلهم فرد ما بصفته الشخصية أو تكفلهم الوكالة اليت استجلبتهم          

ظفي املنظمات الدولية، ورعايا    املرتلـيني املهاجرين الذين يعملون لدى املوظفني الدبلوماسيني أو القنصليني، ومو          
. )١٥(تلـك البلدان الذين يعملون يف اخلارج ويعودون إىل بلد الوجهة لفترة حمددة من الزمن، فضالً عن رعاياها                 
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وعندما يهاجر اخلدم املرتليون بواسطة نظام الكفالة أو بتأشرية خاصة، فإن شرعية وجودهم يف البلد تتوقف على                 
ويف بعض البلدان،   . بل ويتم أحياناً إدراج اسم الكفيل يف تأشرية اخلادم املرتيل املهاجر          . عالقة العمل مع الكفيل   

فـإن اخلدم املرتليني املهاجرين، يف حال فسخ عقد العمل املربم بينهم وبني مستخدميهم، يفقدون تلقائياً ترخيص              
يتوىل املستخِدمون الكفيلون   كما  .  وميكن ترحيلهم، حىت عندما يتم الفسخ بسبب تعسف الكفيل         )١٦(إقامـتهم 

وأحياناً، يف حال عدم اختاذ الكفيل ما يلزم من تدابري، يصبح اخلدم            . مسـؤولية جتديـد رخص اإلقامة والعمل      
 .املرتليون املهاجرون يف وضع غري نظامي، مما يعمل على زيادة استضعافهم وتبعيتهم

ناهيك عن أسلوب استجالهبم، يتعني عليهم، قبل       ويسـاور املقـررة قلق ألن اخلدم املرتليني املهاجرين،           -٣٧
مغادرهتم أوطاهنم، أن يتحملوا تكاليف معينة متصلة بذلك، قد تشمل تكاليف السفر، وضرائب اخلروج، ورسوم   

ومن النتائج املترتبة على ذلك بالنسبة لكثري من اخلدم املرتليني املهاجرين أن يستدينوا من              . الوكالة، وما إىل ذلك   
وتنطوي االستدانة يف بلد املنشأ على ضغط شديد . م وأصدقائهم ومعارفهم أو أن يرهنوا أو يبيعوا ممتلكاهتمأقربائه

وحتاشياً . عـلى اخلادم، الذي ال ميكنه العودة قبل أن يكون قد وفر مبلغاً كبرياً من املال من أجل تسديد ديونه                   
واملؤسسات املالية يف بعض البلدان، كسري النكا وبريو        الستدانة اخلدم املرتليني املهاجرين، فإن مصارف الدولة        

 .وإكوادور من بني بلدان أخرى، قد بدأت متنحهم ائتمانات

ويف بعـض احلاالت، قد يقرر املستخِدم أن يتحمل هذه التكاليف باحتفاظه مبرتب أو أكثر من مرتبات                  -٣٨
تخَدميهم يف بلد املقصد، كتكاليف احلصول ويكون املستخِدمون ملزمني أحياناً بتحمل تكاليف مس . مسـتخَدمه 

وعلمت املقررة اخلاصة أن املستخِدمني الذين حتملوا مجيع تكاليف استجالب          . عـلى رخصـة إقامة وعمل مثالً      
وتفادياً هلروهبا، حيدون من حرية حركتها بعدم السماح هلا مبغادرة املرتل           . اخلادمـة يعتربوهنا استثماراً اقتصادياً    

وحتدث هذه احلالة بتواتر أكرب عندما يتعني على املستخِدمني أن يدفعوا           . فال أبواب املرتل عليها   وحدهـا أو بإق   
تكاليف إعادة اخلدم املرتليني املهاجرين إىل أوطاهنم أو أن يدفعوا غرامات تترتب على رغبة أو اقتضاء ترك هؤالء               

 .اخلدم وظائفهم

ت اخلاصة اليت تتوىل عمليات االستجالب، وذلك بواسطة     ومتارس بعض الدول رقابة على أعمال الوكاال       -٣٩
فبغية استصدار الرخص وجتديدها، يتعني على الوكاالت أن تستويف شروطاً دنيا معينة وأن تتقيد              . نظام ترخيص 

غري أن املقررة اخلاصة قد تلقت معلومات عن وجود وكاالت عديدة تعمل            . مبعايري حمددة فيما يتعلق بالكفاالت    
 شرعي، فضالً عن وكاالت حائزة لرخص نظامية ترتكب أنواعاً شىت من اإلساءات حبق املهاجرين،               بشـكل غري  

كـأن تفـرض عليهم مثالً حتمل تكاليف استجالهبم على الرغم من حظر التشريعات لذلك، وأن تفرض عليهم                  
. يت يفرضها القانون  تسـديد تكاليف سددها املستخِدمون، ودفع رسوم مفرطة على الرغم من احلدود والقيود ال             

كمـا علمـت املقـررة اخلاصة أن مثة وكاالت واصلت أعماهلا على الرغم مما فُرض عليها من غرامات لقيامها              
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بعملـيات اسـتجالب غري شرعية، وأن مثة كثرياً من حاالت تلقي موظفي الدولة رشاوى من موظفي وكاالت                  
 .االستجالب غري الشرعية

عاً حلدوث انتهاكات حلقوق اإلنسان ملواطنيها، قد اختذت تدابري صارمة للغاية، إن بعض بلدان املنشإ ، من -٤٠
ويف . )١٧(كحظر استجالب نساء وطنيات للعمل يف اخلدمة املرتلية يف اخلارج أو وضع حد أدىن لسن هذه اخلدمة                
ىل التفاوض حاالت أخرى، عمدت بعض احلكومات، كحكومة الفلبني، حرصاً منها على محاية حقوق رعاياها، إ

بشـأن توقـيع اتفاقات ثنائية ومذكرات تفاهم مع بلدان الوجهة، ووضعت آليات وبرامج لضمان هجرة اخلدم                 
 .املرتليني املهاجرين يف ظل أوضاع نظامية ولتوعيتهم حبقوقهم وبآليات التظلم واحلماية املتاحة هلم

 خرةاالستجالب غري الشرعي واالجتار باألشخاص واالسترقاق والس -٢ 

إن مفاهيم االستجالب غري الشرعي واالجتار باألشخاص واالسترقاق والسخرة تتعلق حباالت حمددة تصبح  -٤١
ومثة كثري من النساء اللوايت ختتارهن ما تسمى بوكاالت . املهاجرات متورطات فيها يف حاالت اهلجرة غري النظامية
فينبغي لبلدان املنشإ  وبلدان املقصد على       . ق أو السخرة  االستجالب يقعن ضحية لالجتار هبن، وبالتايل، لالسترقا      

السواء أن تشدد الرقابة على هذه الوكاالت، كيما تتم عملية اختيار العامالت يف أوضاع تتم فيها مراعاة الكرامة 
 .والقانون

إن النسـاء اللـوايت يهاجرن من أجل العمل كخادمات مرتليات يكونن، بفعل عوامل شىت، شديدات                 -٤٢
إن بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكملة . التعرض خلطر االجتار هبن

نقلهم " منه، يعِّرف االجتار باألشخاص بأنه  ٣التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، يف املادة           
طة التهديد بالقوة أو استعماهلا أو غري ذلك من أشكال القسر أو            أو تنقيـلهم أو إيواؤهـم أو اسـتقباهلم بواس         

االختطاف أو االحتيال أو اخلداع أو استغالل السلطة أو استغالل حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية 
ويشمل االستغالل، كحٍد أدىن،    . أو مـزايا لنيل موافقة شخص لـه سيطرة على شخص آخر لغرض االستغالل            

ستغالل دعارة الغري أو سائر أشكال االستغالل اجلنسي أو السخرة أو اخلدمة قسراً، أو االسترقاق أو املمارسات               ا
 ".الشبيهة بالرق، أو االستعباد أو نزع األعضاء

وتـرى املقـررة اخلاصـة أن مـن األمهية إدراك أن العمل اجلنسي واالجتار باألشخاص ليسا متالزمني               -٤٣
 لتعريف االجتار باألشخاص حسبما يرد بالربوتوكول، ال يقتصر مضمون هذه العبارة على العمل فوفقاً. بالضرورة

ومن جهة . اجلنسي، بل قد يشمل هذا االجتار حالة من حاالت السخرة أو االسترقاق ليست استغالل دعارة الغري
 .أخرى، ينبغي إدراك أن العمل اجلنسي قد يكون خياراً طوعياً من خيارات العمل
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وأحيطت املقررة اخلاصة علماً بأن كثرياً من حاالت االجتار بالنساء من أجل استغالهلن يف الدعارة حتدث  -٤٤
فقد أحيطت املقررة اخلاصة علماً . بذريعة االجتار هبن من أجل مزاولة أعمال أخرى، وعلى األخص اخلدمة املرتلية

الء النساء، بعرض شروط وأوضاع عمل عليهن تقوم بعد         بـأن الوكاالت تقوم أحياناً، أثناء عملية اختيارها هؤ        
. ذلك بتعديلها، أو أهنا ال تقدم إليهن معلومات صحيحة عن طبيعة العمل الذي سيقمن بأدائه يف بلد االستخدام                 

وكثري من املهاجرات اللوايت ينتهي هبن األمر بالعمل خادمات مرتليات قد غادرن بلداهن إثر تلقيهن وعوداً بعمل                 
لف ومتالئم مع مؤهالهتن، وهناك نساء هاجرن للعمل خادمات مرتليات ينتهي هبن األمر باستغالهلن يف أعمال      خمت

ويف كثري من األحيان، ال تكون املهاجرات على دراية بإجراءات اهلجرة والشروط احملددة من قبل               . قسرية أخرى 
تولون نقلهن بشكل غري نظامي دون أن يكن على بلد املقصد، حيث تثقن بالوكاالت أو بالوكالء اخلاصني الذين ي

إن الوضـع غـري النظامي للعاملني يف اخلدمة املرتلية يعمل على زيادة تبعيتهم              . عـلم حبالـتهم أو أوضـاعهن      
 .واستضعافهم

وأحيطت املقررة اخلاصة علماً بأن بعض التشريعات تسمح للخدم املرتليني املهاجرين، إثر دفع مبلغ من                -٤٥
فبموجب هذه القوانني، عمدت وكاالت خاصة أو وكالء . ن ينتقلوا من عهدة وكيل إىل عهدة وكيل آخراملال، أ

عدد من النساء إىل البلد، ولدى وصوهلن إليه، مت         " استرياد"خاصون، بالتواطؤ مع عدد من الكفالء الزائفني، إىل         
عملن مع الوكيل األصلي، وانتهى هبن      وكثري منهن مل يكن على علم بأهنن لن ي        . إجياد وظائف هلن حسب الطلب    

 .األمر إىل مزاولة أعمال خمتلفة متاماً عن األعمال اليت اتفق معهن عليها، ووقعن أحياناً ضحايا للسخرة واالستغالل

وأحيطـت املقـررة اخلاصـة عـلماً بأن التشريعات اجلنائية يف كثري من البلدان تتناول جرمية االجتار                   -٤٦
عريف هذا االجتار كثرياً ما ُيفسر تفسرياً تقييدياً ويقتصر على االجتار باألشخاص ألغراض             غري أن ت  . باألشخاص

هذا التفسري مغلوط فيه ويستثين أنواعاً أخرى من االجتار باألشخاص ال تقل عن ذلك أمهية       . االسـتغالل اجلنسي  
ن هلم صلة مباشرة بضحايا هذا      وترى املقررة اخلاصة أن من األمهية أن يكون لدى كل املوظفني الذي           . وخطـورة 

 .االجتار، كأفراد الشرطة وموظفي اهلجرة، معرفة جيدة بالتشريعات الوطنية والدولية املتصلة بذلك

إن املهاجرين العاملني خدماً مرتليني الذين يقعون ضحايا لالجتار هبم ال يفتقرون إىل احلماية فحسب، بل                -٤٧
ظ أعاله، تقضي تشريعات بعض البلدان بإعادة املهاجر العامل يف اخلدمة           فكما لوح . كثرياً ما يعاملون كمجرمني   

املرتلـية إىل بلـده حال انتهاء عالقة العمل مع كفيله، حىت يف حال فسخ اخلادم أو اخلادمة هذه العالقة بسبب                     
ؤالء ويف حاالت أخرى، يعاقَب ه    . أوضـاع االسـتغالل، بـل واالسترقاق، اليت يرغمون على املعيشة يف ظلها            

املهاجـرون عـلى إقامـتهم يف الـبلد بشكل غري نظامي، حىت عندما يكون ذلك قد حدث نتيجة للخداع أو                     
 .االستغالل
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. إن تشـريعات كثري من البلدان حتظر االسترقاق واالستعباد والسخرة واالختطاف واحلرمان من احلرية              -٤٨
ع من االسترقاق أو شبه االستبعاد، نظراً لعالقة        وكثري من املهاجرات العامالت خادمات مرتليات يعملن يف أوضا        

 .العمل التعسفية اقتصادياً واليت تنطوي على تبعية تامة واستحالة االنفكاك من هذه العالقة

 املتعلقة بالعمل اجلربي أو     ١٩٣٠ لعام   ٢٩ووفقـاً للتعريف الوارد يف اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم            -٤٩
التهديد باملعاقبة أو بعواقب وخيمة، وكون العمل       : عنصران يتسم هبما هذا العمل، مها     ، هناك   )السخرة(اإللزامي  

. وكثري من اخلادمات املرتليات املهاجرات يعملن حتت التهديد الصريح أو النفسي بالترحيل أو العنف . غري طوعي 
ات املهاجرات من قبل    إن أوضـاع العمـل التعسـفية والعنف النفسي والتسلط والسيطرة على اخلادمات املرتلي             

مسـتخِدميهم، والقيود املفروضة على حرية حركتهن، تزيد من شعورهن بالعزلة والعجز إىل درجة أنه كثرياً ما                 
وكما ذُكر آنفاً، فإن كثرياً من النساء ُيخدعن وال يعلمن طبيعة استخدامهن أو             . ينتاهبن اخلوف من ترك عملهن    

حلقوقهن، ويف غياب آليات للرقابة، من الصعوبة مبكان على اخلادمات          ونظـراً لطبيعة االنتهاك ذاته      . شـروطه 
 .املرتليات املهاجرات أن يتكلمن عما يعانينه من إساءات

ومثة بلدان مقصد معينة، كأملانيا أو سويسرا أو املكسيك، سعياً منها إىل منع اهلجرة غري النظامية وخطر                  ٥٠
 خالل بعثاهتا الدبلوماسية والقنصلية يف بلدان املنشإ  وتتعاون مع           الوقوع ضحية لالجتار، تشن محالت توعية من      

ويف بعض بلدان املنشإ  واملقصد،      . املـنظمات غري احلكومية احمللية للتعريف بالطرق النظامية للهجرة والتوظيف         
. باُتخـذت إجراءات للحيلولة دون االستجالب غري الشرعي والوسائل التعسفية من جانب وكاالت االستجال             

ويف بعض البلدان، كباكستان، يوجد نظام رقابة على هذه الوكاالت، اليت ال يسمح هلا مبمارسة أعماهلا إال بإذن                  
أما اجلهات املستخِدمة اليت تِرد     . من وزارة العمل بعد التحقق من موثوقية اجلهات املستخِدمة بواسطة السفارات          

أن ارتكاهبا جتاوزات، فتدرج أمساؤها يف قائمة وحيظر عليها شكاوى بشأن العقود أو عدم تقيدها بأحكامها أو بش
 .استجالب مهاجرين مستقبالً

 عقد العمل واعتراف القانون باخلدمة املرتلية -٣ 

إن أحـد العناصـر الـيت تسهم يف إمكانية تعرُّض اخلادمات املرتليات املهاجرات لالجتار هبن والنتهاك                  -٥١
وال . )١٨(فبعض النساء يهاجرن دون توقيعهن أي عقد      . د عمل مكتوب  حقوقهـن األساسية هو عدم وجود عق      

وحىت عندما يشترط بلد املقصد إبرام عقد       . يوجـد أحياناً سوى اتفاق شفوي بني املستخِدم ووكالة االستخدام         
 يف ظل   والنساء اللوايت يهاجرن  . عمل مع املستخَدم بغية منحه تأشرية، ال يسلَّم املستخَدم دوماً نسخة عن العقد            

 .هذه األوضاع كثرياً ما يكتشفن لدى وصوهلن إهنن قد اسُتجلنب ملزاولة عمل خمتلف عن العمل املتفق عليه
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ومثة حالة أخرى يساور املقررة اخلاصة قلق بشأهنا هي توقيع عقود يف بلد االستخدام بلغات ال يفهمها                  -٥٢
فقد أُحيطت املقررة اخلاصة .  العاملني شروطاً جمحفةفبموجب هذه العقود، يقبل بعض. اخلدم املرتليون املهاجرون

ومثة حاالت أخرى   . علماً حباالت عن نساء وقَّعن على عقود ورد فيها أنه ال حيق هلن مغادرة مرتل مستخِدمهن               
وقَّعت فيها خادمات على عقود نصت على فرض غرامات عليهن يف حال عودهتن إىل أوطاهنن قبل انقضاء فترة                  

 .حمددة

ويف كـثري من البلدان، ال يتضمن قانون العمل لوائح ناظمة للخدمة املرتلية، أو أن هذه اخلدمة مستثناة                   -٥٣
ويف بلدان شىت، . )١٩(صراحة من هذا القانون فيما يتصل باألجور وأوضاع العمل والتحرش اجلنسي وما إىل ذلك          

ويف كال احلالتني فإن    . ضعني لكفالة مستخِدميهم  ُيعتـرب املهاجرون العاملون يف اخلدمة املرتلية عاملني مؤقتني خا         
 .العقد، حىت يف حال وجوده، ال يفرض التزامات على األطراف

ويف حـال عـدم وجود عقد أو عندما ال يتضمن قانون العمل أحكاماً بشأن اخلدمة املرتلية، أو يف كال     -٥٤
لبة حبقوقهم، أو باحلصول على تعويض مناسب يف       احلالتني، ال يوجد نص قانوين ميكن مبوجبه للخدم املرتليني املطا         

حال اإلخالل بشروط االستخدام، أو املطالبة بأجر منصف أو معاش تقاعدي أو ضمان اجتماعي أو تأمني صحي، 
وإضافة إىل ذلك، ففي حال وقوع حادثة . أو تعويض يف حال الفصل بال سبب وجيه أو يف حالة التحرش اجلنسي

 .ن عمله أو يف حال مرضه، ال يوجد أي نص قانوين حيميه من الفصلللعامل املهاجر يف مكا

. وعليه، فإن كثرياً من اخلادمات املرتليات املهاجرات يعملن عادة يف أوضاع غري ثابتة وتتصف باالستغالل -٥٥
فيل، وعند وجودهن يف وضع غري نظامي أو عندما تكون شرعية حالتهن يف البلد متوقفة على عالقة العمل مع الك

تضـاف إىل هـذه األوضـاع املتقلقلة حالتا ضعفهن وعجزهن جتاه املمارسات االستغاللية واجملحفة من جانب                 
 .)٢٠(املستخِدم

ويف غياب رقابة وإشراف من جانب الدولة على حالة اخلدم املرتليني املهاجرين، جيد هؤالء اخلدم أنفسهم  -٥٦
 . من تعرضهم لإلساءات واالنتهاكاتيف حالة من العزلة والعجز التامني، مما يزيد

والحظت املقررة اخلاصة أنه نادراً ما يقدم اخلدم املرتليون املهاجرون شكاوى عن مستخِدميهم ونادراً ما  -٥٧
اخلشية من توقيفهم وترحيلهم بسبب إقامتهم غري     : ويعزى ذلك إىل أسباب شىت، هي     . يلتمسون محاية أو انتصافاً   

ائق هويتهم حبوزهتم؛ وعدم قدرهتم على االستفادة من آليات احلماية؛ وعدم معرفتهم            الشـرعية؛ وعدم وجود وث    
. وليس للخادم املرتيل املهاجر دوماً احلق يف البقاء يف البلد ريثما تسوى حالته            . اللغـة؛ ومديونيـتهم يف أوطاهنم     

قيه مساعدة من الدولة، ال توجد وعندما حيق له ذلك، ال يكون له دوماً احلق يف العمل، حيث إنه، يف حال عدم تل
وأُحيطت املقررة اخلاصة علماً بأن السلطات املختصة ال حترص على مقاضاة مرتكيب . لديه موارد من أجل الكفاف
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جتاوزات حبق اخلدم املرتليني املهاجرين، كاالحتفاظ جبوازات سفرهم أو أجورهم، على الرغم مما يقدمه الضحايا               
 . من شكاوى

لى ذلك، فعندما يكون اخلدم املرتليون املهاجرون مستثنني عمداً من قوانني عمل البلد املضيف              وعالوة ع  -٥٨
فعندما ُتعترب اخلدمة املرتلية نشاطاً غري رمسي، فإن الوسيلة الوحيدة          . هلم، ال ميكنهم املطالبة بأي حق من حقوقهم       

 .لتسوية اخلالقات هي بالتراضي

الت لدى املوظفني الدبلوماسيني أو موظفي املنظمات الدولية، يتمتع         وفـيما يـتعلق باخلادمـات العام       -٥٩
ويف . املستخِدمون باحلصانة التامة من قانون العقوبات يف بلد املضيف وحبصانة جزئية من القانون املدين واإلداري       

 . )٢١(هذه احلاالت، يكون من املستحيل عملياً على اخلادمات املطالبة حبقوقهن

غري أن احلماية   .  القنصليات أن تقدم مساعدة لرعاياها املتواجدين يف أراضي دولة أخرى          ويتوجب على  -٦٠
فال توجد دوماً يف بلد مقصد      : ويعزى ذلك إىل أسباب شىت    . الـيت تقدمها هذه القنصليات ال تكون دوماً فعالة        

 هؤالء اخلدم غري نظامي إال بعد اخلادم املرتيل املهاجر قنصلية لبلد منشئه؛ وال تكون القنصليات على علم بأن وضع
أن يطلـبوا هم أنفسهم محاية منها، أو بعد أن تقوم سلطات البلد املضيف بإبالغ القنصليات بوجودهم؛ وعدم                  

 .)٢٢(قدرة اخلدم على مراجعة قنصلياهتم أو عدم رغبتهم يف ذلك ألسباب شىت

 املرتليني املهاجرين عن طريق برامج خمصصة وتبذل بعض البلدان جهوداً يف سبيل تقدمي محاية أكرب للخدم  -٦١
واخلادمات اللوايت يغادرن منازل مستخِدميهن هرباً مما يتعرضن له من إساءات وعنف ال يعرفن أين يتوجهن  . هلم

ويف البحرين، تستقبل سفارتا الفلبني واهلند اخلادمات املرتليات املهاجرات اللوايت واجهن           . يف كـثري من األحيان    
ـ    وتتحمل سفارة الفلبني تكاليف الدعاوى عندما حتال القضايا إىل احملاكم؛ ولدى     . ع مستخِدميهن مشـكالت م

سفارة اهلند خمصصات تعاد هبا إىل البلد اخلادمات املرتليات املهاجرات الراغبات يف التخلص من حاالت تعسفية أو 
 .اللوايت توجد منازعات بينهن وبني مستخدميهن

اصة بأن فتح بلد املقصد سجالً دقيقاً ومفصالً باخلادمات املرتليات املهاجرات من شأنه وتعتقد املقررة اخل -٦٢
ومن شأن ذلك أيضاً أن يتيح لقنصليات       . أن يتـيح للبلد وضع هذه الفئة املهنية يف االعتبار لدى وضعه سياساته            

 تتوىل استجالب اخلدم املرتليني،     بلـدان املنشإ ، وكذلك للدوائر املختصة يف بلد املقصد وللوكاالت اخلاصة اليت            
 .وللمنظمات غري احلكومية، أن ترصد أوضاع عمل اخلدم املرتليني املهاجرين وتقدم هلم احلماية عند الضرورة

وتقضي التشريعات يف بعض البلدان بأن متارس الوكاالت رقابة على املستخِدمني لضمان تقيدهم بأحكام  -٦٣
غري أنه،  .  فيما يتعلق بساعات العمل واألجر واإليواء واإلطعام وما إىل ذلك          العقـد أو بشروط االتفاق الشفوي     
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وفقـاً ملـا ورد من معلومات، متيل الوكاالت إىل حماباة املستخِدم يف حاالت النـزاع، وال تتدخل دوماً عندما                   
 .ُتنتهك حقوق اخلدم املرتليني املهاجرين

خلدم املرتليني املهاجرين، بأن يسرت هلم مثالً إمكانية        وقـد وضعت بعض بلدان املقصد آليات حلماية ا         -٦٤
ويف بعض . )٢٣(االستفادة من آليات التظلم أو الوساطة يف املنازعات أو قدمت هلم مساعدة قانونية أثناء املرافعات        

رتليني البلدان، تتوىل وزارة العمل تنظيم عمليات تفتيش للتحقق من أوضاع العمل، وتنظم برامج لتوعية اخلدم امل               
 .)٢٤(املهاجرين حبقوقهم وتعريفهم بآليات التظلم

ويف بلـدان أخرى توجد مراكز تديرها منظمات غري حكومية توفر سكناً ومأوى للخادمات املرتليات                -٦٥
وتسعى هذه املنظمات أحياناً إىل إجياد      . املهاجـرات اللـوايت يهربن من منازل مستخِدميهن العنيفني أو املسيئني          

كما تقدم مساعدة   .  آخرين هلؤالء اخلادمات أو تتحمل تكاليف معاجلتهن أو إعادهتن إىل أوطاهنن           مسـتخِدمني 
وكذلك، تقوم  . قانونـية للخادمات املرتليات املهاجرات احملتجزات ريثما يتم ترحيلهن، وتشرف على أوضاعهن           

 يصادفن مشاكل يف أعماهلن، وتوفر النقابات يف بعض البلدان بإسداء مشورة اجتماعية وتقدمي مساعدة قانونية ملن
سـكناً مؤقـتاً لـلخادمات اللوايت فصلن عن عملهن، وتنظم دورات تدريبية للتوعية باحلقوق العمالية وحقوق       

 .اخلادمات املرتليات املهاجرات، وبالصحة اإلجنابية وغري ذلك من املواضيع

  االستنتاجات-ثالثاً 

دان املتقدمة، بات وجود خادمات مرتليات مهاجرات اللوايت يعملن         الحظت املقررة اخلاصة أنه، يف البل      -٦٦
ونظراً لزيادة . أمراً ال غىن عنه إلتاحة اجملال للمرأة يف هذه البلدان أن تنهض بدور أكرب يف سوق العمل ويف اجملتمع

وترى املقررة اخلاصة . يةنسبة املسنني بني سكان كثري من البلدان املتقدمة، باتت رعاية املسنني وظيفة متزايدة األمه
 .كذلك أن من األمهية تأكيد أن اخلدمة املرتلية هي عمل الئق ومصدر من مصادر التطور الشخصي واجملتمعي

وأمام زيادة الطلب على اخلادمات املرتليات يف البلدان املتقدمة، ازدادت املبادرات واالتفاقات الرامية إىل        -٦٧
وإن طبيعة ونطاق املبادرات . دمة املرتلية، كما ازدادت اهلجرة العفوية بني النساءتيسري هجرة اإلناث للعمل يف اخل

العامة واخلاصة الرامية إىل تيسري استجالب وهجرة اخلادمات املرتليات تتباينان من بلد إىل آخر، وفقاً لالتفاقات                
 عموماً ليست قادرة على ضمان غري أن املقررة اخلاصة تالحظ أن هذه املبادرات   . العمالـية وتشـريعات اهلجرة    

 .أوضاع عمل الئقة للخادمات املرتليات املهاجرات وعلى ضمان احترام حقوقهن األساسية

وتالحـظ املقررة أن العوامل اليت جتعل اخلدم املرتليني املهاجرين، الذكور منهم واإلناث، فئة مستضعفة                -٦٨
رياً ما تعمل تشريعات البلد املضيف وأساليب االستجالب       فكث. للغاية من فئات العمال املهاجرين هي عوامل شىت       
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على إجياد تبعية شديدة للمستخَدم جتاه مستخِدمه، ال سيما عندما تكون اإلقامة النظامية يف البلد متوقفة على عقد 
لـه وإن مديونية اخلادمة يف موطنها تشكل ضغطاً شديداً عليها، إذ تفضل عادة عدم اإلبالغ عما تتعرض . العمل

وعالوة على ذلك، فإن املمارسة املتمثلة باالحتفاظ       . مـن إساءات خشية فصلها من عملها أو إعادهتا إىل وطنها          
مبسـتندات اخلادمـات املرتليات املهاجرات تسهم يف وضعهن يف حالة من التبعية والعجز أمام املعاملة التعسفية                 

املرتلية يف قوانني العمل يف كثري من البلدان يتيحان         إن عدم وجود عقود عمل وعدم االعتراف باخلدمة         . والعنف
ومما جيعل اخلدم املرتليني املهاجرين أشد تعرضاً للمخاطر        . للمسـتخِدم أن يفرض من جانب واحد شروط العمل        

واألزمـات عـدم حيازهتم أوراقهم الثبوتية وتراخيص عملهم وإقامتهم، أو وضعهم غري النظامي جتاه سلطات                 
 .اهلجرة

ن عـدم وجـود آليات إشراف، وعدم كفاية آليات الرقابة من جانب حكومة بلد املقصد ووكاالت                 إ -٦٩
االسـتجالب، بـل ومن جانب القنصليات، هي عوامل تفضي باخلدم املرتليني املهاجرين إىل حالة من العزلة يتم     

الء اخلدم يف ظل أوضاع ونتيجة لذلك، يعمل كثري من هؤ. التسـتر فيها على ما يتعرضون له من معاملة تعسفية  
 .تعسفية، بل وحاطة بالكرامة والإنسانية، دون محاية أو إمكانية االنتصاف الفعال

  التوصيات-رابعاً 

تشجع املقررة اخلاصة بلدان منشأ اجملموعات الكبرية من املهاجرين العاملني يف اخلدمة املرتلية وتشجع  -٧٠
دابري لضمان محاية حقوقهم وإزالة العوامل اليت تسهم يف         بلـدان مقصـدهم على أن تتخذ كل ما يلزم من ت           

 .جعلهم مستضعفني يف مجيع مراحل اهلجرة، بدءاً باستجالهبم وانتهاء بعودهتم

وهتيب املقررة اخلاصة بالدول أن تصدق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين               -٧١
 .وأفراد أسرهم

صة بلدان املنشإ  بشن محالت تستهدف منع اهلجرة غري النظامية للخادمات            وتوصـي املقـررة اخلا     -٧٢
وتستحسن املقررة  . املرتليات، ومحالت للتوعية مبخاطر اهلجرة غري النظامية والتعريف بُسبل اهلجرة النظامية          

 .اخلاصة اشتراك سفارات بلدان املقصد وقنصلياهتا يف هذه احلمالت

على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء         وتوصـي املقـررة بالتصديق       -٧٣
واألطفـال، املكمـل التفاقـية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وحتث الدول على تعديل                 

 من ٣متطابقاً مع تعريفها الوارد يف املادة " االجتار باألشخاص"تشـريعاهتا الوطنية حبيث يصبح تعريف عبارة        
 .الربوتوكول
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وتوصي املقررة بالعمل على معاقبة القائمني على االجتار باألشخاص، وبعدم تركهم يرتكبون جرائمهم  -٧٤
وتوصي بعدم معاقبة ضحايا املمارسات غري القانونية، وبوضع برامج محاية تتيح هلم، يف ظروف              . بـال عقاب  

وتنوه املقررة  . ة معاملة العمال املهاجرين معاملة تعسفية     معينة، أن يبقوا يف بلد االستخدام وحتول دون إمكاني        
اخلاصـة يف هـذا الشأن باالستنتاجات والتوصيات الواردة يف تقريرها إىل اجلمعية العامة واملتعلقة بتهريب                

 .)٢٥(املهاجرين واالجتار باألشخاص

املرتليني املهاجرين، بطرق وتشـجع املقررة الدول على أن تتخذ تدابري للحيلولة دون مديونية اخلدم     -٧٥
منها، مثالً، إبرام اتفاقات تلزم املستخِدمني أو الوكاالت أو كليهما بتحمل تكاليف استجالهبم، كما تشجع               

 . املقررة الدول على وضع برامج إلقراض املهاجرات

م، وينبغي هلذه   وتستنسب املقررة تنظيم برامج لتدريب اخلدم املرتليني املهاجرين قبل مغادرهتم أوطاهن           -٧٦
الـربامج أن تتضـمن، حسـب االقتضاء، تعليماً أساسياً للغة بلد االستخدام، وتدريباً عملياً يف تكنولوجيا                 

 .املعلومات وعلى كيفية إجراء احلواالت املالية، من بني أمور أخرى

يها بواسطة نظام   وتشجع املقررة اخلاصة الدول اليت تسمح بدخول اخلدم املرتليني املهاجرين إىل أراض            -٧٧
الكفالة ومبنحهم تأشريات خاصة على أن تعيد النظر يف تشريعاهتا حبيث ال َتُعد حالة املهاجرين تتوقف مباشرة     
على عالقة العمل مع مستخِدم حمدد، وحبيث يتسىن هلؤالء اخلدم، يف ظل ظروف وأوضاع حمددة، أن يغريوا                 

قق من أن تشريعاهتا ال تنص على أحكام تلحق ضرراً          كما تشجع املقررة الدول على أن تتح      . مسـتخِدمهم 
باخلدم املرتليني املهاجرين الذين يبلِّغون عن مستخدميهم بصدد انتهاكات حلقوقهم العمالية وحقوقهم األساسية 
األخرى، وعلى أن تسمح هلم بالبقاء يف البلد، وأن تقدم هلم ما يلزمهم من مساعدة لتمكينهم من املشاركة يف 

 .ى املقامة حبق مستخدميهم لالنتصاف منهمالدعاو

وتوصي املقررة اخلاصة بتضمني تشريعات وسياسات بلدان املنشإ  وبلدان املقصد آليات رقابة على               -٧٨
وهلذا . أعمال الوكاالت اليت تتوىل استجالب اخلدم املرتليني املهاجرين للتحقق من مراعاهتا حلقوقهم ومصاحلهم

 .ضع قواعد حمددة فيما يتعلق بأجورهم ومبراقبة تطبيق هذه القواعدالغرض، توصي املقررة بو

وتوصي املقررة اخلاصة بإلزام وكاالت االستجالب بأن جتدد تراخيصها دورياً، كما توصي بوضع نظم  -٧٩
صل رقابـة ال تسمح إال للوكاالت اليت تتقيد مبعايري حمددة فيما يتعلق حبقوق اخلدم املرتليني املهاجرين أن توا             

كمـا توصي بإلزام الوكاالت قانونياً مبمارسة رقابة على املستخِدمني، وبإلزامها، يف حال حدوث              . أعماهلـا 
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منازعات، بأن تكفل محاية متساوية للخدم املرتليني املهاجرين وملستخِدميهم استناداً إىل أحكام عقد العمل، مبا 
 .يف ذلك من حيث ساعات العمل واألجور واإليواء واإلطعام

وتوصي املقررة اخلاصة بأن تنص التشريعات املتعلقة باستجالب اخلدم املرتليني املهاجرين على إبرام              -٨٠
عقد مكتوب يتضمن بيانات شخصية عن املستخِدم واملستخَدم وأجره الشهري ومهامه وساعات عمله وأيام              

وط إهناء العقد وإجراءات التظلم،     راحته وإجازاته وطعامه ومأواه وتأمينه الصحي ونقله إىل بلد وجهته وشر          
وعندما يكون العقد حمرراً بلغة بلد االستخدام،       . وأن يتضمن العقد أحكاماً يف حالة وفاة املستخَدم أو مرضه         

 .توصي املقررة اخلاصة بوجوب ترمجته

ات تسري وتستحسن املقررة اخلاصة أن حترر دول املقصد عقوداً منوذجية فيما يتعلق باخلادمات املرتلي -٨١
أيضـاً على املهاجرات اللوايت يوجدن يف وضع غري نظامي، على أن حتدد هذه العقود ساعات العمل واحلد                  

 .وينبغي هلذه العقود أن تتيح للخدم املرتليني املهاجرين إمكانية املطالبة حبقوقهم أمام احملاكم. األدىن لألجر

شريعاهتا مصادرة جوازات سفر املهاجرين وأن      وتوصـي املقررة اخلاصة الدول بأن تكفل أن حتظر ت          -٨٢
 .حتقق حتقيقاً جاداً يف شكاواهم يف هذا الشأن

وتوصي املقررة اخلاصة بلدان املقصد بأال تتيح يف تشريعاهتا إمكانية فصل اخلدم املرتليني املهاجرين يف               -٨٣
حكاماً حتظر إخضاع هؤالء    كما توصيها بتضمني هذه التشريعات أ     . حال مرضهم دون منحهم تعويضاً منصفاً     

 .اخلدم لفحوصات طبية معينة دون موافقتهم الصرحية

وتؤكد املقررة اخلاصة أمهية ضمان أن تتاح لكل خادم مرتيل مهاجر إمكانية زيارة أسرته وأن يكون له  -٨٤
ق يف اإلجازات، وحتقيقاً هلذه الغاية، توصي املقررة اخلاصة بتضمني العقود أحكاماً تنص على احل. احلق يف ذلك

وأن تتضمن االتفاقات اليت تنظم دخول اخلادم بلد املقصد وإقامته فيه أحكاماً تتيح له مغادرة البلد والعودة  
وتستحسن املقررة اخلاصة وضع برامج . إليه، مبا يف ذلك عن طريق إصدار تأشريات لدخول البلد عدة مرات

جرين بأفراد أسرهم، مبا يف ذلك عن طريق اإلنترنت أو برسوم عامة وخاصة لتيسري اتصال اخلدم املرتليني املها
 .هاتفية خاصة

وحتقيقاً هلذه  . وتشـدد املقررة اخلاصة على ضرورة حفظ سجالت موثوقة باخلدم املرتليني املهاجرين            -٨٥
 أن  وينبغي. الغايـة، تشجع املقررة دول املنشإ واملقصد على أن تضع نظماً معلوماتية لتسجيل هؤالء اخلدم              

 .تتضمن هذه السجالت تفاصيل عن مستخِدميهم، كأمسائهم وعناوينهم
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وتوصـي املقـررة اخلاصة، يف حالة رفع دعاوى إدارية أو قضائية ضد املهاجرين العاملني يف اخلدمة                  -٨٦
وتشري املقررة اخلاصة يف هذا     . املرتلـية، أن تكفل هلم التشريعات احترام مجيع احلقوق والضمانات القضائية          

 . )٢٦(الشأن إىل التوصيات الواردة يف تقريرها إىل جلنة حقوق اإلنسان يف دورهتا التاسعة واخلمسني

وتوصـي املقـررة اخلاصة القنصليات والسفارات أن تنهض بدور نشط يف محاية حقوق املهاجرين                -٨٧
 ترى أن من املمارسات     وهي. العاملني يف اخلدمة املرتلية، ال سيما عن طريق مراقبة أوضاعهم بصورة منتظمة           

اجليدة أن تتيح القنصليات مأوى للخادمات اللوايت يهربن من بيوت مستخدميهن املسيئني هلن، وأن تقدم هلن 
وعندما يتعذر على اخلادمات املرتليات املهاجرات أن يطالنب        . املسـاعدة لـدى عرض قضاياهن على احملاكم       

 قيام القنصليات بالوساطة بني األطراف بإقامة اتصاالت مع      حبقوقهـن أمـام احملاكم، ترى املقررة اخلاصة أن        
 .الوزارات واإلدارات املعنية هي مبادرة يف عداد املمارسات اجليدة

وترى املقررة اخلاصة أن من املمارسات اجليدة أن تتيح بلدان املقصد للخدم املرتليني املهاجرين أرقاماً  -٨٨
كما تستحسن تنظيم   . ها التماس املشورة أو اإلبالغ عن حاالهتم      هاتفـية أو خدمـات جمانية ميكنهم بواسطت       

 .دورات تدريبية هلم

وتوصـي املقررة اخلاصة بلدان املقصد بشن محالت للتعريف مبا يقدمه اخلدم املرتليون املهاجرون من                -٨٩
ي أيضاً  وهي توص . مسامهة هامة، كما توصيها بشن محالت لتعزيز احترام حقوقهم ومكافحة التمييز ضدهم           

 .بتشجيع السياسات العامة الرامية إىل تعزيز احترام هؤالء املهاجرين وحقوقهم

وتوصي املقررة اخلاصة املنظمات الدولية والسفارات والقنصليات باعتماد مدونات لقواعد السلوك            -٩٠
قواعد، وبأن تتخذ   بشـأن استجالب اخلدم املرتليني املهاجرين، كما توصيها بأن تلزم موظفيها بالتقيد هبذه ال             

 .إجراءات تأديبية حبقهم يف حال إخالهلم هبا

وتوصـي املقـررة اخلاصـة بالتعاون على الصعيد الدويل كيما يتسىن للدول اليت تفتقر إىل املوارد                  -٩١
 .الضرورية أن تنفذ التوصيات الوارد ذكرها أعاله

لية، ذكوراً كانوا أم إناثاً، إىل أن ينظموا        وتدعـو املقـررة اخلاصة املهاجرين العاملني يف اخلدمة املرت          -٩٢
فهم بعملهم هذا يسهمون يف تطوير ورفاه . أنفسهم، وتذكِّرهم بأن من احلري هبم أن يكونوا فخورين بعملهم

 .أسرهم وجمتمعاهتم وبلداهنم األصلية والبلدان املضيفة هلم
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Notes 

1  The following countries replied to the questionnaire:  Costa Rica, Croatia, Germany, Guatemala, 

Mauritius, Mexico, Mozambique, Nicaragua, Panama, Poland, Slovakia, Thailand.  Several NGOs and 
trade unions also sent replies to the questionnaire and collaborated closely with the Special Rapporteur 
in providing information on the situation of migrant domestic workers.  The International Labour 
Organization (ILO) and the Organization of American States (OAS) also provided very useful 
information for this report. 

2  International Standard Classification of Occupations, Group 9131, ISCO-88, ILO, Geneva. 

3  According to an ILO study, the United Arab Emirates issues an average of 300 visas per day for 
migrant domestic workers.  See ILO, Gender Promotion Programme - Series on Women and Migration, 
No. 10, Migrant Women in the United Arab Emirates, the case of female domestic workers, Rima 
Sabban, 2002. 

4  Others, such as Sri Lanka, register migrant domestic workers before they leave.  The register 
includes, inter alia, the country of destination and the name and address of the employer. 

5  Some countries of destination issue special visas for domestic workers, thus enabling the number of 
migrant domestic workers in an administratively regular situation to be identified.  In Thailand, the 
Ministry of Labour keeps a register of regular immigrants employed as domestic workers.  The Special 
Rapporteur was informed that there were 65,361 migrant domestic workers in Thailand in 2002.  The 
Government of Germany reported that on 31 December 2002 according to the Federal Employment 
Service 23,032 foreigners were registered as employed in domestic services and 4,128 foreigners were 
employed marginally.  In Lebanon an effort is also being made to register all migrant domestic workers 
entering the country and their employers. 

6  For a fuller view of some of the cases received by the Special Rapporteur, see E/CN.4/2003/85/Add.1 
and E/CN.4/2004/78/Add.1. 

7  See the report of the Special Rapporteur on the rights of non-citizens of the Sub-Commission on the 
Promotion and Protection of Human Rights, Mr. Weissebrodt (E/CN.4/Sub.2/2003/25). 

8  ILO Conventions Nos. 97 and 143 should also be taken into account. 

9  See the case sent to the Government of Thailand on 7 November 2002 (E/CN.4/2003/85/Add.1). 

10  See the case sent by the Special Rapporteur to the Government of Saudi Arabia on 7 July 2003 
(E/CN.4/2004/78/Add.1). 

11  See the letter sent by the Special Rapporteur to the Government of Israel on 26 June 2003 
(E/CN.4/2004/78/Add.1). 

12  See the allegation sent by the Special Rapporteur to the Government of Saudi Arabia on 3 September 
2002 (E/CN.4/2003/85/Add.1). 

13  Ibid. 

14  E/CN.4/Sub.2/2003/31. 
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15  During a visit to Canada, for example, the Special Rapporteur received information on the 
possibility of obtaining a work permit as a migrant domestic worker under the national domestic 
workers’ programme.  See E/CN.4/2001/83/Add.1. 

16  See the allegation sent by the Special Rapporteur to the Government of Israel on 19 September 2002 
(E/CN.4/2003/85/Add.1).  See also the allegation sent by the Special Rapporteur to the Governor of 
Hong Kong on 4 June 2003 (E/CN.4/2004/78/Add.1). 

17  For example, in 1999, Bangladesh went as far as prohibiting its nationals from working abroad as 
domestic staff.  Indonesia has prohibited work as domestic staff in some of the Gulf States.  Pakistan 
has established 35 as the minimum age for applying for a job as a domestic worker. 

18  Some countries, such as Sri Lanka, require all female migrant domestic workers to have a written 
contract before they leave the country.  The contract between the worker and the employer must be 
ratified by the Sri Lankan Embassy in the country of destination.  The contract is a basis for 
negotiations between the recruitment agency and the Sri Lankan diplomatic staff in the country of 
destination in the event of disputes. 

19  See the reply from the Government of Singapore, dated 20 January 2003 (E/CN.4/2003/85/Add.1). 

20  The canton of Zurich, Switzerland, has a model contract which also applies to illegal female 
workers, stipulating working hours and the minimum wage.  In theory, this contract enables all female 
migrant domestic workers, irrespective of their migrant status, to claim their rights in court. 

21  In order to protect the rights of migrant domestic staff working in the homes of foreign diplomats, 
some Governments, including that of Germany, have circulated a note urging employers to observe the 
minimum labour and social standards applied to nationals.  Some international organizations have 
adopted codes of conduct on the recruitment of migrant domestic workers.   

22  In most cases consulates confine the assistance provided to migrant domestic workers who report, or 
are reported by, their employers, to providing interpreters and assisting and being present during the 
legal proceedings, or by helping migrant domestic workers to return home and issuing passports or 
travel documents. 

23  For example, the Government of Singapore informed the Special Rapporteur that there is a telephone 
number which migrant domestic workers can call free of charge to obtain information on their rights 
and on the procedure for changing employer.  See the Government’s reply to the Special Rapporteur’s 
communication (E/CN.4/2003/85/Add.1).  In Bahrain, the Ministry of Employment endeavours to 
resolve disputes between female migrant domestic workers and their employers amicably.  If a case 
cannot be resolved and is taken to court, a lawyer is appointed by the court to defend the migrant 
domestic worker. 

24  In Costa Rica, the Ministry of Employment carries out inspections and can receive complaints from 
female migrant domestic workers.  The National Institute of Women has a telephone line for reporting 
abuses and has set up training programmes for female migrant domestic workers working in the 
country. 

25  A/58/275. 

26  E/CN.4/2003/85. 
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