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  مقدمة  -أوالً   
، تركِّز ٦/١٤بعد استعراض سريع ألنشطة الوالية عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان   -١

انظر (املقررة اخلاصة على العبودية املرتلية، اليت متثل أحد جماالت األولوية اليت عينتها ألعماهلا              
A/HRC/9/20.(  

  أنشطة الوالية  -ثانياً   

  الزيارات القطرية  -ألف   
 قامـت املقـررة     ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٤أكتوبر إىل   / تشرين األول  ٢٤من    -٢

للدخول يف حوار مع احلكومة بشأن      ) A/HRC/15/20/Add.2انظر  (اخلاصة ببعثة إىل موريتانيا     
  .فعالية السياسات املوريتانية وقوانينها وبراجمها احملددة ملكافحة الرق

انظر ( قامت بزيارة إكوادور     ٢٠١٠فرباير  / شباط ١ يناير إىل / كانون الثاين  ٢٥ومن    -٣
A/HRC/15/20/Add.3 (             بناء على طلب احلكومة للدخول يف حوار مع احلكومة مـن أجـل

  .نع ِعمالة األطفال والقضاء عليها تدرجيياًملتقييم أثر خطة إكوادور القومية 
ملناقـشة   ٢٠١٠مـايو  / أيـار  ٢٨ إىل   ١٧من  ذهبت املقررة اخلاصة إىل الربازيل      و  -٤

 اجليدة والتحديات يف جهود الربازيل ملكافحة الرق جبميع أشـكاله، وخاصـة             املمارسات
ويف سياق هذه البعثة، حضرت أيضاً مؤمتر الـسخرة  ). A/HRC/15/20/Add.4انظر (السخرة  

  . من أصحاب املصلحةوحضره العديدالذي نظمته احلكومة 
 موريتانيا وإكوادور والربازيل لتعاوهنـا      وتشعر املقررة اخلاصة باالمتنان حلكومات      -٥

وتشكر أيضاً ممثلي وكـاالت     . ومساعدهتا للمقررة اخلاصة يف إعداد وإجراء هذه الزيارات       
األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية وأصحاب املصلحة اآلخرين الذين قابلتهم ملا قـدموه          

قررة اخلاصة ضحايا الرق والناجني واألهم من هذا كله تشكر امل. من دعم ونظرات ثاقبة مثينة
  . عليهاجتارهبممنه الذين حتلوا بالشجاعة لعرض 

. وترحب املقررة اخلاصة بالدعوتني املوجهتني إليها من رومانيا وإيطاليا لزيارهتمـا            -٦
وسوف تقدر املقررة اخلاصة حصوهلا على دعوات من البلدان اليت أرسلت إليهـا طلبـات               

  .ن وبنغالديش وسوازيلند والسودان وقطر ونيبالأوزبكستا:  وهيلزيارهتا
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  األنشطة األخرى  -باء   
قامت املقررة اخلاصة منذ تقريرها األخري، مشتركة مع واليات أخـرى، بإرسـال               -٧

انظر (رسائل إىل أوزبكستان وكازاخستان واهلند بشأن حاالت مدعاة تسبب القلق لواليتها            
A/HRC/15/20/Add.1.(  

. اجلارية شاركت املقررة اخلاصة يف عدة مـؤمترات تتـصل بواليتـها          وأثناء السنة     -٨
كومات وكذلك مع وكاالت األمم املتحدة واملنظمات غري        احلوعقدت أيضاً مشاورات مع     

  .وعلى سبيل املثال تود املقررة اخلاصة أن تربز ما يلي. احلكومية وأصحاب املصلحة اآلخرين
املقررة اخلاصـة االجتمـاع الـسنوي        حضرت   ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٧يف يوم     -٩

لصندوق األمم املتحدة االستئماين للتربعات اخلاص بأشكال الرق املعاصرة، حيث قـدمت            
. تقريراً موضوعياً عن عبودية الدين ونتائج بعثاهتا والطرق اليت ميكن هبا للصندوق دعم املتابعة       

ملقررة اخلاصة بارتياح أن الصندوق     وفيما يتعلق بنقطة التركيز املوضوعية هلذا التقرير تالحظ ا        
  .٢٠٠٩ مشروعاً تتصدى للعبودية املرتلية يف ١٧َدَعَم 
 استضافت املقررة اخلاصة واملفوضية السامية حلقوق       ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٥ويف    -١٠

  قيمـة  اإلنسان مشاورة خرباء بشأن العبودية املرتلية، وأتاحت هذه املـشاورة ُمـدخالت           
  . هذا التقريرعليهللموضوع الذي يركز 

  مصدر قلق عاملي يف جمال حقوق اإلنسان: العبودية املرتلية  -ثالثاً   
 معظمهم من - يف ظل صناعة العمل املرتيل العاملية تعاين أعداد كبرية من الناس   -١١

وهم يعانون دون أن يراهم أحد يف عبوديتهم        .  من ضياع كرامتهم   - النساء والبنات   
وقانون معاهدات ) ٤املادة (قض مع اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان املرتلية، وهو ما يتنا

  .حقوق اإلنسان

  بني الفرصة والضياع: العمل املرتيل  -ألف   
 يف املائة من قوة العمـل       ١٠ إىل   ٤تقدر منظمة العمل الدولية أن نسبة تتراوح من           -١٢

 بني النسبةتراوح تلبلدان الصناعية   ويف ا . )١(املستخدمة يف البلدان النامية تعمل يف العمل املرتيل       
 املـرأة   أن عمالـة   الطلب على العمل املرتيل      ومما حيفز .  يف املائة من جمموع العمالة     ٢,٥ و ١

 تدابري سياسية مناظرة لتسهيل التوفيق بني العمل وحيـاة األسـرة، إىل    وجودبدونارتفعت  
نتقال حنو مزيد مـن الرعايـة يف   جانب تقدم جمموع السكان يف العمر مقترناً باالجتاه إىل اال  

__________ 

 .٢٠، الفقرة )٢٠٠٩) (١(، التقرير الرابع "العمل الالئق من أجل العمال املرتليني"منظمة العمل الدولية،  )١(
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وباإلضافة إىل ذلك، توجد صلة تربط بني زيادة حاالت عدم املساواة يف الـدخل يف               . البيت
ويف بعض البلدان أصبح استئجار العمال املرتليني رمزاً جديـداً          . )٢(البلد وزيادة العمل املرتيل   

  .ة أو العليايعين االنتماء إىل الطبقة املتوسطأصبح على علو املكانة إذ 
 ويـشمل الطهـي     ها األسرة املعيشية أو لصاحل    داخلوالعمل املرتيل هو عمل جيري        -١٣

والتنظيف والغسيل والعمل يف احلديقة والعمل كسائق ورعاية األطفال والكبار واحليوانـات            
 جند ويف كل أحناء العامل.  فيه بغلبة أحد اجلنسني  ويظل هذا العمل نشاطاً يتسم      . األليفة املرتلية

 ٨٣ونصيب املرأة من جمموع العمالة املرتلية يتراوح بني         . أن معظم العمال املرتليني من النساء     
  . )٣( يف إثيوبيا٩٠,٧ يف املائة يف الربازيل و٩٣,٣يف املائة يف سويسرا و

ففي الشرق األوسط وكثري من البلدان اآلسيوية، ُينتظر عادة         . وتتباين أمناط العمالة    -١٤
ويف . ، العيش داخل األسر املعيشية لصاحب العمـل       العامالتل املرتليني، وخاصة    من العما 
يف عدد متزايد من بلدان أمريكا اجلنوبية، تعيش نسبة أعلى مـن العمـال              كذلك   و ،أوروبا

  .املرتليني يف بيوهتم اخلاصة ويعملون يف العادة لدى أكثر من صاحب عمل واحد
ولو أمكن كفالة ممارسـات     . ة ال غىن عنها للمجتمع    ويقدِّم العمال املرتليون مسامه     -١٥

منصفة يف العمل الستطاع هذا القطاع أن يتيح للعمال املرتليني فرص كسب مرتبات إضافية              
ألسرهم واالنتقال إىل خيارات تعليمية ال تتوفر إال يف الـسياقات احلـضرية ومتابعتـها أو                

  . رعاية األطفال عامالتاكتساب فرص اخلربة يف بالد وثقافات أخرى يف حالة
ويف حني أنه لن يكون من املناسب هلـذا الـسبب وصـم العمـال املرتلـيني أو                    -١٦

مستخدميهم، فإن اخلصائص احملددة هلذا القطاع جتعل العمال املرتليني معرضني بصورة خاصة       
يف بعض  لالستغالل االقتصادي واإليذاء، بل واإلخضاع للعبودية املرتلية واالسترقاق املرتيل،          

معزولني جسدياً واجتماعيـاً عـن    وكثرياً ما جيد العمال املرتليون أنفسهم    . احلاالت املتطرفة 
  .، وخاصة إذا كانوا يعيشون مع صاحب العملأسرهم وأصدقائهم وأقراهنم

والعزلة اجلسدية واالجتماعية، اليت يتعمد تكريسها أحياناً بعض أصـحاب العمـل              -١٧
 حقوق اإلنسان اخلاصة هبم يف حرية التنظـيم واالنـضمام إىل            عدميي الضمري، تتعارض مع   

. والعالقة الشخصية جداً مع صاحب العمل جتعل املساومة اجلماعية عسرية جـداً           . احتادات
وهناك اآلن عدد مـن     . ورغم هذه العقبات يتزايد تشكيل منظمات خاصة للعمال املرتليني        

 بل وقام بعض الـرواد بتنظـيم أنفـسهم يف           ،عاحتادات العمال املرتليني اليت تقوم بعمل رائ      
  .ويتزايد أيضاً إدماج العمال املرتليني يف النقابات العمالية.  بالعمال املرتلينيةتعاونيات خاص

__________ 

)٢( R. Milkman, E. Reese and B. Roth, “The macro-sociology of paid domestic labour”, in Work and 

Occupations, vol. 25, No. 4, pp. 483-507. 

 ٢٠، الفقـرة    "العمل الالئق من أجل العمال املرتليني     "لالطالع على مزيد من اإلحصاءات الشاملة، انظر         )٣(
 ).١-١اجلدول (
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. عن بصر اجلمهـور   " غائبني جسدياً "ويف كثري من األحيان يكون العمال املرتليون          -١٨
رى ذات الطـابع اجلنـساين، جتـري        واألهم من ذلك وكما حيدث متاماً يف العالقات األخ        

مـن  " جمال خـاص  "يتم بناء   و. احملاوالت املتعمدة إلخفاء العمل املرتيل عن أعني اجلمهور       
الناحية االجتماعية، حيث ُيفترض أن تكون العالقات يف العمل خارجة عن سيطرة الدولة أو              

ل العنف املرتيل ضد املـرأة  وهذا التفكري يذكِّر باحلُجج العتيقة اليت كانت تلتمس تقبُّ        . اجملتمع
  .بدالً من االعتراف باجلرائم اليت تشكل هذه األفعال" باعتباره موضوعاً خاصاً"أو الطفل 

 العمل املرتيل عمل غري ماهر أو أنه ليس عمـالً علـى             يعتربوهناك مفهوم خاطئ      -١٩
 دون أجر يف إطـار   املرأة الذي تقوم بهعملقيمة الاإلطالق؛ بنفس الطريقة اليت يتم هبا خبس       

تستند إىل  عالقة  والعالقة بني العامل املرتيل وصاحب العمل ُينظر إليها خطأً على أهنا            . األسرة
 كل منهما، حيث يأمر السيد الرفيع اخلادم الوضيع، وليست ترتيباً تعاقدياً بني طـرفني             مرتبة
 تنطوي على اعتبـار وم وهناك صورة عصرية هلذه املشكلة يف املفه. قوق والتزامات متبادلة  حب

وميكن أن يعين ذلك، حسب إرادة صاحب العمل، إمـا  ". أفراداً من األسرة "  نيالعمال املرتلي 
  .معاملة مواتية جداً أو تدخالً ال ميكن حتمله يف الفضاء اخلاص واحلريات الشخصية

  األعمـال املرتليـة    يف ممارسـة   أنشطة النساء     سريعاً ويف السنوات األخرية اتسعت     -٢٠
ونشأت صناعة كاملـة    . وأصبحت واحداً من العوامل الرئيسية يف التأنيث املستمر للهجرة        

 ارتفاع الطلب على العمل املرتيل يف البلدان األكثر         يدفع إليها إلحلاق املهاجرين بالعمل املرتيل     
ـ              رب ثراًء واملظاهر الصارخة لعدم املساواة يف األجور على الصعيد العاملي ووكاالت التعيني َع

، وخاصة النساء من آسيا، أكرب جمموعة من العمال املرتليني           اآلن املهاجرونيشكل  و. الوطنية
وجتذب فرص العمل املرتيل املهاجرات غري احلاصالت علـى         . )٤(يف الشرق األوسط وأوروبا   

 يفتقرن إىل املـؤهالت اللغويـة       ولكنهنقدر كبري من التعليم وكذلك النساء األكثر تعليماً         
  .هادات املقبولة عاملياً للعثور على أنواع أخرى من العملالش أو
 من ناحية تأشـريات الـدخول       ضعيفووجود العمال املرتليني املهاجرين يف مركز         -٢١

واإلقامة وعدم معرفة السياق احمللي واللغة احمللية والتمييز جيعل العمال املرتلـيني املهـاجرين              
  .واإلخضاع ملمارسات شبيهة بالرقمعرضني بصورة خاصة لالستغالل واإليذاء 

 عمل األطفـال يف األعمـال       زيادة حمددة من    بصورةوتشعر املقرر اخلاصة بالقلق       -٢٢
 إذ إهنـم  ،بحث عن األطفال للعمـل يف املنـازل   ال وجيري كثرياً ). ج٢انظر القسم   (املرتلية  

سيطرة علـى   ُيعتربون أقل تكلفة وليست لديهم مطالب كثرية والسيطرة عليهم أسهل من ال           
وهناك أعداد كبرية من العمال املرتليني األطفال يف مجيع القارات، ولكـن العـدد              . الكبار

 طفل  ١٧٥ ٠٠٠وعلى سبيل املثال، تقول منظمة العمل إن        . األكرب قد يكون مقيماً يف آسيا     
 ٦٨٨ ٠٠٠حتت سن الثامنة عشرة يعملون يف اخلدمة املرتلية يف أمريكا الوسطى، و أكثر من        

__________ 

 .٢١، الفقرة "العمل الالئق من أجل العمال املرتليني" )٤(
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 طفل بني ٣٨ ٠٠٠ يف جنوب أفريقيا، و    ١٥ طفالً حتت سن     ٥٣ ٩٤٢فل يف إندونيسيا، و   ط
وتشكل البنات النسبة األكرب من العمال املرتليني . )٥(سن السابعة واخلامسة يف غواتيماال

وكما تقول منظمة العمل الدوليـة      ).  يف املائة حسب بعض التقديرات     ٩٠(األطفال  
 يف اخلدمة املرتلية عن أي فئة أخـرى مـن           ١٦ت سن   يوجد عدد أكرب من البنات حت     

  .)٦(األطفال  عمالة

  مظاهر العبودية املرتلية والرق املرتيل  -باء   
ل املرتليني ضحية ممارسات     إليها إىل وقوع العما    املشارتؤدي أوجه الضعف    كثرياً ما     -٢٣

يري األجور الدنيا وحيصل بعضهم على أجور تقل كثرياً عن معا      .  غري منصفة واستغاللية   أعمال
 تعـسفية أو    استقطاعاتأو ال حيصلون على أجور إطالقاً، يف حني أن البعض اآلخر يواجه             

ومن املتوقع من كثري من العمال املرتليني اإلقامة مع صاحب العمل، ومع ذلك       . حجز األجور 
 العمال  وقد ينتظر من  . املقبولة أقل من املستويات      مهينة أو  ال تتاح هلم سوى ظروف معيشية     

هـم  ، وأن يكونوا دائماً رهـن الطلـب و         ساعة يومياً  ١٨-١٦املقيمني ممارسة العمل ملدة     
ويواجهـون مـراراً تقييـدات    . يفقدون احلق يف احلصول على أيام راحة وإجازات منتظمة     

  .  أيضاً اإليذاء اجلسدي والعاطفي واجلنسيعويشي. ريتهم يف االتصال والتنقلحل
لفاصل بني العمل املرتيل، حىت وإن كان مقترنـاً بانتـهاكات     ويصعب رسم اخلط ا     -٢٤

مارسة العملية يوجد   املويف  . خطرية ملعايري العمل املنصفة، والعبودية املرتلية واالسترقاق املرتيل       
طيف واسع يتراوح من العمال املرتليني العاملني يف عالقات عمل تسري حسب معايري العمل              

وبسبب الطابع اجلنـائي،    .  املرتلية والرق املرتيل   العبودية ضحايا   وحقوق اإلنسان املنطبقة إىل   
وبالتايل السري، للعبودية والرق، يستحيل حتديد نسبة العمال املرتليني الذين يقعون بالفعـل             

  .ضحية العبودية والرق
أن الضحية يتعرض لالستغالل االقتـصادي      هو  والعامل املشترك بني الرق والعبودية        -٢٥

ويف حاالت الرق، اليت    . اماً على أفراد آخرين وال يستطيع إهناء العالقة بإرادته احلرة         ويعتمد مت 
 واألعراف اخلاصة بالرق والعبودية والسخرة      ١٩٢٦اتفاقية عام   يرد تعريفها الكالسيكي يف     

الضحية وفقـاً للعـرف أو املمارسـة        " امتالك"، يدعي اجلناة احلق يف      شاهبةواملمارسات امل 
ويف العبوديـة   . أو القانون احمللي، حىت وإن كان ذلك انتهاكاً للقانون الـدويل          االجتماعية  

__________ 

ن االطالع عليه يف املوقع     ، وميك "حقائق وأرقام عاملية باختصار   : العمل املرتيل : "انظر منظمة العمل الدولية    )٥(
http://www.ilo.org/ipec/areas/Childdomesticlabour/lang--en/index.htm. 

)٦( Dr. June Kane, Helping Hands or Shackled Lives? Understanding child domestic labour and 

responses to it (Geneva, ILO, 2004), p. III. 
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وال يعين ذلك أن العبودية     . )٧(واملمارسات الشبيهة بالرق ال يوجد مثل هذا االدعاء بامللكية        
إذ إن اإلذالل واالسـتغالل  : انتهاكات حقوق اإلنـسان بني من جسامة  هي االنتهاك األقل    
  . تتساوى بل وقد تزيد عنفاً حسب طبيعة احلالة الفرديةواملعاناة ميكن أن

وميكن متييز العبودية املرتلية والرق املرتيل من حيث إن االستغالل حيدث أساسـاً يف                -٢٦
ويف كثري من احلاالت تقترن هذه الظاهرة بأشكال أخـرى          . األسر املعيشية للجناة أو حوهلا    

يام باألعمال املرتلية مثالً قد يفرض على الـضحية         فإىل جانب اقتضاء الق   . من العبودية والرق  
  . العمل يف الزراعة أو يف السوق أو العمل يف البغاء

حلاالت وقع فيها أشخاص مستأجرين للعمـل       اوقد ميزت املقررة اخلاصة عدداً من         -٢٧
 اخلاصة بـالرق    ١٩٢٦املرتيل ضحايا للعبودية أو الرق حسب التعريف الوارد يف اتفاقية عام            

راف واملمارسات الشبيهة بالرق لعـام      عاالتفاقية التكميلية إلبطال الرق وجتارة الرق واأل       وأ
 مـن   ٨أو التشريعات املتصلة باملادة     ) ١٩٥٦االتفاقية التكميلية اخلاصة بالرق لعام       (١٩٥٦

  .العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  الرق املرتيل  -١  
ىل جانب أشكال أخرى من الرق، موجوداً يف أجـزاء مـن            إ،  ال يزال الرق املرتيل     -٢٨

 مـن اتفاقيـة   ١وتعرف املادة . العامل، وخاصة بعض بلدان منطقة الساحل يف أفريقيا الغربية    
حالة أو وضع أي شخص متارس عليه السلطات النامجة عن حق " الرق بأنه    ١٩٢٦الرق لعام   

اً يف بعض قطاعات اجملتمع يف موريتانيا، رغم وال يزال الرق موجود". امللكية، كلها أو بعضها
وينتهي ). A/HRC/15/20/Add.2انظر  (أن احلكومة قد منعت وجرمت هذه املمارسة قانونياً         

 العمـل   م أن يواصلوا  وجيب عليه . األمر بالنساء واألطفال خاصة إىل الوقوع يف الرق املرتيل        
أطفال السيد، أو إحضار املـاء      قبل شروق الشمس وحىت املغيب، حيث يقومون برعاية         من  
وإىل . ن احلبوب أو نقل اخليام الثقيلة أو أداء مهام مرتلية أخرى          حمجع خشب الوقود أو ط     أو

جانب ظروف املعيشة والعمل االستغاليل واالعتداء اجلسدي واجلنسي املتكرر، تظهر الطبيعة           
تقدميهم  ن تأجريهم للغري أو   احملددة للرق يف أن الضحية وأوالدها يعتربون ملكاً لسيدهم وميك         

  . للغري على سبيل القرض أو اهلدية
 عن حمكمة العدل التابعة    ٢٠٠٨وتالحظ املقررة اخلاصة أيضاً احلكم الصادر يف عام           -٢٩

حكومة النيجر بدفع تعويـضات إىل      للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا اليت أمرت فيه         
 سنة واضطرت للعمل طـوال عـشر   ١٢عمرها و" سيدها"مرتلية سابقة بيعت إىل  " جارية"

__________ 

 ٢٦،  ٧٣٣١٦/٠١، طلـب رقـم      سيليادين ضد فرنـسا    حلقوق اإلنسان،    احملكمة األوربية : انظر أيضاً  )٧(
 . وما يليها١٢٢، الفقرات ٢٠٠٥يوليه /متوز
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 تعترف حبق   ورغم أن الرق يف النيجر خيضع للتجرمي فإن احملاكم الوطنية مل          . )٨(سنوات تقريباً 
  .والزواج من رجل آخر" سيدها"املدعية يف التحرر من 

  العبودية املرتلية الناشئة عن عبودية الدين  -٢  
ة املرتلية حالة عبودية الدين، اليت يشار إليها أيضاً         من احلاالت اليت تؤدي إىل العبودي       -٣٠

مـن االتفاقيـة    ) أ(١وتعرف املـادة    ). A/HRC/12/21انظر للعلم   (ادي  بباسم العمل االستع  
احلال أو الوضع الناجم عـن      " الدين بأهنا    )إسار ( عبودية ١٩٥٦التكميلية بشأن الرق لعام     

 له ضماناً لـدين عليـه، إذا        تابعشخص  ارهتان مدين بتقدمي خدماته الشخصية أو خدمات        
كانت القيمة املنصفة هلذه اخلدمات ال تستخدم لتصفية هذا الدين أو مل تكن مـدة هـذه                 

  ". اخلدمات أو طبيعتها حمددة
انظـر  (وعبودية الدين اليت ظلت ترتبط تارخيياً باإلنتاج الزراعي والفقراء املعـدمني      -٣١

A/HRC/12/21 (    وباإلضافة إىل العمل الزراعـي الـذي يؤديـه         . ملةميكن أن متس أسراً كا
 متتد ترتيبات العبودية أحياناً إىل النساء الالئي يرغمن على اخلدمة يف األسرة املعيشية              ،الرجال

ويف بعض احلاالت يرغم اآلباء على التخلي عن واحد أو أكثر من أوالدهم             . لصاحب الدين 
  . )٩(ن للعبودية املرتليةلصاحب الدين الذي خيضعهم يف كثري من األحيا

 الزراعة واهلجرة من الريف إىل احلضر وتطور الصناعات التـصديرية           ميكنةوبسبب    -٣٢
 مقترنة بتآكل حقوق العمال خارج سياق العمل االسـتعبادي التقليـدي،            ،كثيفة العمالة ال

سديد ، حيث يلتزم األشخاص املعوزون بالعمل لت      "العبودية اجلديدة "نشأت أمناط جديدة من     
 التملص من  أو سلف األجور اليت حيصلون عليها من صاحب العمل وال يستطيعون             القروض

ويف .  القـضاء   نطاق  خارج  التشديد  وهو اخلوف من تنفيذ    هاملسبب  ذلك  تسديد الدين، و  
النهاية  بعض الضحايا يف ووقوعهذا السياق يالحظ الباحثون تزايد تأنيث العمالة االستعبادية 

  .)١٠(العمل االستعبادي املرتيلك ضحايا يف شبا
ويف . يف سياق اهلجرة حبثاً عن العمل املرتيل      " العبودية اجلديدة "وميكن أيضاً أن تنشأ       -٣٣

 كبرية جتاه صـاحب العمـل       يونيةدمكثري من األحيان يتحمل العمال املرتليون املهاجرون        
ة السفر اجلوي ورسـوم      وذلك لتغطية تكاليف تذكر    ،الوكالة اليت تنظم تعيينهم ونقلهم     أو

 ويف بلدان .لتسديد هذا الدينوبعد ذلك يكون من املتوقع من العامل املرتيل أن يعمل . التعيني
__________ 

)٨( Economic Community of West African States, Community Court of Justice, Hadijatou 

Mani Koraou v. The Republic of Niger, application No. ECW/CCJ/APP/08/08; Judgment 

No. ECW/CCJ/JUD/06/08 of 27 October 2008. 
 .Forced and Bonded Labour in Nepal: Briefing Note” (July 2009)“اهليئة الدولية ملكافحة الرق، : انظر ) ٩(

 Krishna Prasad Upadhyaya, “Poverty, Discrimination and Slavery: Theانظر على سـبيل املثـال    )١٠(

reality of bonded labour in India, Nepal and Pakistan” (Anti-Slavery International, 2008). 
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كثرية ال يستطيع العمال املرتليون املهاجرون تغيري صاحب العمل نظراً ألن سريان تأشـريهتم             
إىل ذلك قد مينعون    وباإلضافة  )). و(٢انظر القسم   (يتوقف على كفالة صاحب العمل األويل       

من العودة إىل أوطاهنم ألن صاحب العمل أو وكالة التعيني تسحب جواز السفر أو تـذكرة                
ومع اخنفاض املرتبات   . اإلحلاق بالعمل وال يستطيعون ترك موقعهم قبل تسديد دين        . العودة

 دوالر شهرياً، فإن ذلـك يعـين أن العمـال         ٣٠٠-١٠٠يف كثري من األحيان إىل أقل من        
رتليني املهاجرين يصبحون مستعبدين لفترات طويلة جتاه صاحب عمل واحد، وهو ما جيعل            امل

  . استغالهلم أمراً ميسوراً
ومـن  . وميكن ربط العمل االستعبادي املرتيل مبمارسة الثقافية اليت متيز بني اجلنسني            -٣٤

ترغم الفتيات بني سن    بني بعض اجملموعات اإلثنية يف غانا والبلدان اجملاورة على سبيل املثال            
ي ز، حيث يعملن بصفة مـا يـسمى تروكـو         االستعبادي سنوات على العمل     ١٠ إىل   ٦
)trokosi(    أو فودوسي )vudusi(   ويقـدم اآلبـاء   .  الوثنية احمللية  املعابد يف   خلدمة أسر الكهنة 

 علـى  رفع لعنة حلـت   كثمن يدفع من أجل إزالة تقصري خلقي أو          املعبد إىل   هؤالء الفتيات 
وباإلضافة إىل أداء األعمال املرتلية والواجبات الطقوسية يف املعابد ينتظر أيـضاً مـن              . باءاآل

 أيضاً  نوينتظر منه .  ساعات طوال يف األرض الزراعية امللحقة باملعبد       العملي  زتروكوفتيات  
ورغم أن حكومة غانـا قـد       . اعتباراً من سن البلوغ    العالقات اجلنسية مع الكاهن    ممارسة
  . )١١(أهنا مل تستأصل بعد  هذه املمارسة إالمتجرَّ

  استغالل األطفال يف العمل املرتيل  -٣  
واالتفاقية . ميكن أن يصل استغالل األطفال يف العمل املرتيل إىل حد العبودية املرتلية             -٣٥

 أو املمارسـات الـيت      األعرافأي من    "بالتحديد تبطل   ١٩٥٦ عاملالتكميلية املعنية بالرق    
األبوين أو كليهما، أو للوصي، بتسليم طفل أو مراهق دون الثامنة عـشرة إىل              تسمح ألحد   

شخص آخر لقاء عوض أو بال عوض، على قصد استغالل الطفل أو املراهـق أو اسـتغالل                 
  )).د(١املادة " (عمله
، نظراً ألن طابع العمل يتطلب عمل خطر بصورة خاصة على األطفال   والعمل املرتيل     -٣٦

وعادة ينتظر مـن األطفـال      . ويلة من العمل، مبا يف ذلك العمل أثناء الليل        منطياً ساعات ط  
 ثقيلة أو معاجلة مواد خطرة وسامة مثـل مبيـدات   رفع أمحال... العاملني يف اخلدمة املرتلية    

وبسبب عزلتهم اجلسدية واالجتماعية يتعرض األطفال العـاملني يف         . احلشرات أو املنظفات  
 أو  ل اإلقامة خلطر كبري بصورة خاصة من ناحية اإليـذاء اجلـسدي           اخلدمة املرتلية على سبي   

ويف معظم السياقات يكون من املرجح أن يؤدي        .  أو املعاملة املهينة واحلاطة بالكرامة     اجلنسي
العمل املرتيل خارج نطاق األسرة، بطبيعته أو بسبب الظروف اليت جيري فيها، إىل اإلضـرار               

__________ 

، A/HRC/7/6/Add.3املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، البعثـة إىل غانـا،                )١١(
 .٥٠-٤٢الفقرات 
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 االتفاقية بشأن حظر أسـوأ      مفعولالقهم، ويندرج حتت    بصحة األطفال أو سالمتهم أو أخ     
اتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة       (أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها        

، للعمل "موافقته"وال جيب أبداً أن يعمل أي طفل، بغض النظر عن عمره أو   . )١٢()١٨٢ رقم
  .يف أسوأ أشكال عمالة األطفال

ن يتوقف األطفال العاملني يف املنازل عن الذهاب إىل املدرسة بسبب ويف أكثر األحيا    -٣٧
  .ويضيف ذلك إىل تعرضهم لالستغالل. ظروفهم أو مطالب أصحاب العمل

 رغـم أنفهـم يف اسـتغالل        التواطؤويف كثري من احلاالت، يدفع الفقر اآلباء إىل           -٣٨
ل من أسر فقرية يف كثري من       ، يقوم األطفا  )A/HRC/12/21/Add.1انظر  (ففي هاييت   . أطفاهلم

للبقاء مع األسـر     (restavèk)ليكون طفالً مقيماً    األحيان بإرسال واحد أو أكثر من أطفاهلم        
وينبغي أن تكفل   . متاماًألسرة أو غرباء    لاألكثر رخاًء، اليت قد تكون أسر أقارب أو أصدقاء          

طفل ودفع نفقات تعليمه، علـى      هذه املمارسة يف شكلها املثايل قيام األسرة املضيفة برعاية ال         
ويف .  املرتليـة البـسيطة    األعمالأن يكون من املتوقع من الطفل يف املقابل أن يؤدي بعض            

 الذين يقـدر عـددهم بنحـو       يف هاييت،    يتعرض أغلبية ما يسمى األطفال املقيمني     الواقع،  
البـاً  وهم يعملـون غ   .  طفل، لالستغالل يف إطار العبودية املرتلية      ٥٠٠ ٠٠٠-١٥٠ ٠٠٠

ساعات طويلة للغاية دون أجر وحيرمون من االلتحاق باملدرسة وحيرمون من الرعاية الصحية             
وتقترن هذه  . والغذاء الكايف أو املأوى ويف أحيان كثرية يعانون من اإليذاء اجلسدي واجلنسي           

  كريول ةاليت تعين حرفياً بلغ   ) (الطفل املقيم  ("restavèk" إىل درجة أن كلمة      باإليذاءاملمارسة  
  . التحقريقد أصبحت مصطلحاً ينطوي على ") اإلقامة مع"

 يرتبط ثقافياً بأفريقيا الغربية والوسطى، ففي عـدة         األطفال املقيمني ويبدو أن نظام      -٣٩
 للعيش مع األقارب    ا األسر بعض أطفاهل   أن ترسل بلدان يف تلك املنطقة تقتضي الثقافة احمللية        

 هذه املمارسة تقليدياً إىل تعزيز عالقات التضامن واالرتباط         وهتدف. من ناحية األم أو األب    
، بسبب تآكل هـذه      خيضعون يف هناية األمر    ولكن هؤالء األطفال يف أكثر األحيان     . باألسرة

  .)١٣(الروابط، للعبودية املرتلية على يد أقارهبم
ويعمُد بعض  . ويتزايد تورط اآلباء يف استغالل األطفال يف السوق العام للعمل املرتيل            -٤٠

وينتهي . اآلباء إىل ذلك اعتقاداً منهم بأن أطفاهلم سيحصلون على التعليم الرمسي وعلى العمل     
عبودية املرتلية  الاألمر بالوسطاء الذين خيدعون اآلباء يف كثري من األحيان إىل بيع األطفال يف              

يـتم  ) A/HRC/15/20/Add.3انظـر  (ففي اإلكـوادور  . أو يف أشكال أخرى من االستغالل  
األطفال على يد آبائهم أو آخرين إىل أطراف ثالثة يستطيعون اسـتخدام األطفـال              " تأجري"

__________ 

، )٢٠٠٧ (CRC/C/MYS/CO/1جلنة حقوق الطفل، املالحظات اخلتاميـة بـشأن ماليزيـا،           : انظر أيضاً  )١٢(
 .٩١ الفقرة

)١٣( A/HRC/7/6/Add.3 ٥٧-٥٦، الفقرات. 
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وتعرب تقارير جملس أوروبا    . ويتم استغالل كثري من الضحايا يف العبودية املرتلية       . كيفما شاءوا 
ىل أوروبا،   سنة من أفريقيا الغربية إ     ١٥ إىل   ٨عن القلق إزاء االجتار الدويل باألطفال بني سن         

 وتقوم هـذه    .)١٤(حيث ُيستغلون يف العمل املرتيل، وعادةً ما يكون ذلك يف بيوت مواطنيهم           
 الفشل يف االعتراف باألطفال باعتبارهم كائنات بشرية كاملة حبقوق          قاعدةاملمارسات على   

وبدالً من ذلك يعامل األطفال كسلعة ميكن نقلها من مكان آلخـر واسـتغالهلا              . متساوية
  .  الكبارلصاحل
 العمل املرتيل بسبب عدم وجـود أي        بأنفسهمويف كثري من األحوال يقبل األطفال         -٤١

 مسكن جديـد    تعين االنتقال إىل   ترتيبات اإلقامة يف األسرة املعيشية       ألنخيار آخر، وخاصة    
عنهم ى   فيهم األطفال الذين يتخل    نويسعى أطفال الشوارع، مب   . حلصول على التعليم  اوأحياناً  

. لهم أو يهربون من اعتداء األبوين، للحصول على العمل املرتيل أو احلصول على املـأوى              أه
واألطفال الذين يصبحون يتامى نتيجة مرض اإليدز ينتهون أيضاً يف كثري من احلـاالت إىل               

وتتزايد أيضاً هجرة الفتيات وحدهم من املناطق الريفية الفقرية         . )١٥(العبودية املرتلية الوقوع يف   
  .)١٦(اً عن العمل املرتيلحبث
وجيد األطفال أنه من العسري عليهم بصورة خاصة انتزاع أنفـسهم مـن حـاالت             -٤٢

فالعالقة بني صاحب العمل والطفل تبدأ عادةً بصورة تبدو جيدة قبل           . العبودية املرتلية 
وبالتايل يشعر األطفال أهنم خمطئون ويبقـون       . إىل السطح  االستغالل واإليذاء    يربزأن  
ترك املكان وجيد األطفال الذين تعرضوا لإليذاء اجلنسي أن . أسرهم" إحباط"وفاً من خ

وعندما يتركون البيت فإهنم خيشون العودة إىل " تلطيخهم" بسبب اخلجل من أمر صعب
ويف كثري من األحيان يواجه العمال املرتليون من . أسرهتم وينتهون باإلقامة يف الشوارع

 مسافات بعيدة حواجز ماليـة أو لغويـة         عربأو مت االجتار هبم     األطفال الذين هاجروا    
  .وثقافية متنعهم من العودة إىل بيوهتم

  العبودية املرتلية يف حاالت الزواج القسري وزواج األطفال  -٤  
وُيرغم الضحايا  . )١٧(جيمع الزواج القسري بني االستغالل اجلنسي والعبودية املرتلية         -٤٣

لية متشياً مع األمناط املقولبة اجلنسانية، مع اخلضوع للمطالب اجلنسية          على أداء الواجبات املرت   

__________ 

 Committee on Equal Opportunities for Women and Men, “Domestic: اجلمعية الربملانية جمللس أوروبـا  ) ١٤(

slavery: servitude, au pairs and mail-order brides”, Assembly document No. 9102 (2001), para. 21. 
 .٢٤٠، ص )٢٠٠٦األمم املتحدة، (التقرير العاملي بشأن العنف ضد األطفال م، األمني العا ) ١٥(
)١٦( A/HRC/7/6/Add.3 ٥٥ و٥٤، الفقرتان. 
املقررة اخلاصة املعنية جبوانب حقوق اإلنسان لضحايا االجتار باألشخاص، ال سـيما النـساء واألطفـال                 ) ١٧(

A/HRC/4/23 ٤٣، الفقرة. 
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مـن  ) ج(١ويرد اعتراف صريح الصلة بني الزواج القسري والعبودية يف املادة           . ألزواجهن
 اليت تعترب أن املرأة تقع يف حالـة العبوديـة إذا            ١٩٥٦االتفاقية التكميلية املعنية بالرق لعام      

  :خضعت ملا يلي
  : اً من األعراف أو املمارسات اليت تتيحأي"  

الوعد بتزويج امرأة، أو تزوجيها فعالً، دون أن متلك حق الرفض، ولقاء بدل مايل               '١'
أو عيين ُيدفع ألبويها أو للوصي عليها أو ألسرهتا أو ألي شخص آخـر أو أيـة                 

 جمموعة أشخاص أخرى؛

 آخـر لقـاء مثـن    منح الزوج أو أسرته أو قبيلته حق التنازل عن زوجته لشخص  '٢'
 عوض آخر؛ أو

  ".إمكان جعل املرأة، لدى وفاة زوجها، إرثاً ينتقل إىل شخص آخر '٣'
وال توجد إحصاءات موثوقة عن أعداد الضحايا وخاصة ألنه من العسري جداً متييـز        -٤٤

 عـن   ة أو التهديد أو الضرر أو اخلـداع        على أساس القو   التعاقديالزواج القسري والزواج    
واملشكلة ال تقتصر على    .  اليت قد تنطوي على ضغط اجتماعي هائل للموافقة        ترتيبات الزواج 

وعلى سبيل املثـال    .  وطين عربعداً  بلدان حمددة ومتتد احلاالت يف كثري من األحيان لتأخذ بُ         
 حالة سـنوياً ملـواطنني      ٣٠٠-٢٥٠تعاجل وحدة الزواج القسري يف اململكة املتحدة حوايل         

  .)١٨(يواجهون زواجاً قسرياً
 أحد الطرفني على األقل دون      عقد القران عندما يكون   وزواج األطفال، وهو      -٤٥

 أشكال الزواج القـسري نظـراً ألن الطفـل          هو أحد السن األدىن القانوين للزواج،     
 من القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة          ١٦وتنص املادة   . يستطيع املوافقة   ال

زواجه أي أثر قانوين، وتتخذ مجيع اإلجـراءات        ال يكون خلطوبة الطفل أو      "على أنه   
منها لتحديد سن أدىن للزواج وجلعل تسجيل الزواج يف التشريعية الضرورية مبا يف ذلك 

وتعترب جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة أن احلـد األدىن           ". سجل رمسي أمراً إلزامياً   
ا احلد، الذي يتمشى مع      وهذ .)١٩( سنة للرجل واملرأة   ١٨لسن الزواج ينبغي أن يكون      

تعريف الطفل، املنصوص عليه يف اتفاقية حقوق الطفل، يظهر أيضاً يف امليثاق األفريقي             
  ).٢١املادة (حلقوق اإلنسان والشعوب 

وتوصلت دراسة شاملة قامت هبا منظمة األمم املتحـدة للطفولـة إىل أن النـساء                 -٤٦
أقل تعليماً وتزيد احتماالت معاناهتن من      والبنات الالئي يتزوجن دون سن الثامنة عشرة هن         

__________ 

 .٣٠املرجع نفسه، الفقرة  )١٨(
 بشأن املساواة يف الزواج والعالقات األسـرية        ٢١ على التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم         جلنة القضاء  )١٩(

 .٣٦، الفقرة )١٩٩٤(
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والعبودية املرتلية املتأصلة يف زواج األطفال تلغي متكني األطفـال بإنكـار         . )٢٠(العنف املرتيل 
  . التعليمية وخيار تشكيل شبكات محائية من األصدقاء واألقرانمفرصه

  على الغريالة االعتماد الشديد حلالعبودية الناشئة عن االستغالل االقتصادي   -٥  
 من العهد   ٨متتد العبودية واملمارسات األخرى الشبيهة بالرق احملظورة مبوجب املادة            -٤٧

الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية إىل ما هو أبعد من احلاالت احملددة اليت تعترف هبا                
صادي  وتشمل حاالت أخرى من االستغالل االقت      ١٩٥٦االتفاقية التكميلية بشأن الرق لعام      
 عن حالـة  يبتعد إىل درجة كبرية حبيث ال يستطيع أن اينيكون فيها الضحية معتمداً على اجل 

وميكن أن تستمد التبعية يف هذا السياق من العديد من العوامـل اجلـسدية              . )٢١(االستغالل
ويف حني أن كل عامل قد يكون حبد        . واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والنفسية والقانونية    

عـزز  ت حالة اعتماد شديد تتسم بالعبودية فإن العوامل قـد           ختلق قوياً إىل درجة      عامالً تهذا
  .شبكة من عوامل التبعية اليت ال يستطيع الضحية انتزاع نفسه منهائ بعضها البعض وتنش

 مقدمة أو مؤجلة هبـدف زيـادة       دفع مبالغ وتشمل العوامل االقتصادية ذات الصلة        -٤٨
 أو حظـر    والدفع يف شكل عيين فقط     ، تبقي العمال حتت مستوى الفقر     ودفع مبالغ  ،التبعية

  . حرية تغيري صاحب العمل
وميكن أن تكون تقييدات حقوق اإلنسان اخلاصة بالعمال املرتليني يف حرية التنقـل               -٤٩

ويف بعض احلاالت ُيرغم العمال املرتليون على العيش        . واإلقامة مؤشرات أخرى على التبعية    
وال ميثل ذلك انتهاكاً فقط ولكنه ميثـل        . عمل وحبسهم يف البيت طوال النهار     مع صاحب ال  

أيضاً وسيلة يتم هبا عزهلم وعدم متكينهم من التبليغ عن االسـتغالل إىل الـسلطات وعـدم        
  .قدرهتم على احلصول على دعم من أقراهنم أو أصدقائهم أو ممثليهم النقابيني

ة واالجتماعية، ومنها مثالً التهديد حببس      وجتاوزات حقوق اإلنسان االقتصادي     -٥٠
الغذاء أو املياه أو الرعاية الطبية األساسية عندما يكون العامل معتمداً على صـاحب              
العمل للحصول على هذه السلع ميكن أيضاً أن تضع الضحية يف وضع ال يترك له خياراً 

  . سوى اخلضوع لالستغالل
بعية ويصبح يف بعض احلاالت املتطرفة الـسبب  ويعزز االعتداء اجلسدي والنفسي الت      -٥١

وعلى سبيل املثال قد يتم إخضاع العامـل        ). وليس جمرد نتيجة هلا   (اجلوهري للعبودية املرتلية    
وهي ظاهرة تعرف باسم (املرتيل إىل االعتداء بدرجة شديدة تستتبع اعتماداً نفسياً على اجلاين           

__________ 

 ).٢٠٠٥نيويورك، (ممارسة تقليدية ضارة  :الزواج املبكرانظر اليونيسيف،  )٢٠(
 Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, secondانظر  )٢١(

edition (N.P. Engel Publications, 2005) من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، ٨، املادة 
يـتعني  " العبودية"املذكورة يف العهد تشري إىل أن مصطلح        األعمال التمهيدية   ويربز نوواك أن    . ١٢الفقرة  

 .تطبيقه على كل األشكال املتصورة من السيطرة واإلذالل
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وميكن أن يتعرض الضحية بصورة     ). ف املرتيل يف سياق العن  " متالزمة النساء ضحايا الضرب   "
منتظمة للضرب واإلهانة واإلذالل والتحقري إلرغامها على اخلضوع لساعات عمل مفرطـة            

وهذا اإليذاء ميكن أن يعزز أمناطاً أخرى       . والعمل بوقت إضايف دون أجر يف أيام الراحة، إخل        
والعنـف  . لتمييز اإلثين أو اجلنساين   من اخلضوع املكتسب استناداً إىل الطبقة االجتماعية أو ا        

 أو التهديد ببيع الضحية يف       املتكرر اجلنسي، الذي يتراوح من املضايقة اجلنسية إىل االغتصاب       
وتلقت املقررة اخلاصة أيـضاً     . )٢٢(سوق النخاسة اإلجبارية، يستخدم أيضاً كأداة لإلخضاع      

عن ارتكاهبم جـرائم مل يرتكبوهـا إذا        العديد من التقارير عن هتديد العمال املرتليني بالتبليغ         
  .تقدموا بشكوى من ظروف العمل االستغاللية

 يف االسـتغالل والعبوديـة      هافرغم أن ويف عدد من البلدان تصبح السلطات شريكاً          -٥٢
عندما تسمح ألصحاب العامل بتقييد حرية احلركة واإلقامة للعمال املرتليني املهـاجرين، أو             

ففـي  . اإلخفاق بصورة منهجية يف إعمال احملظورات ذات الصلة       حىت مطالبتهم بذلك، أو     
اململكة العربية السعودية مثالً الحظت املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضـد املـرأة وأسـبابه               
وعواقبه أنه بعكس قرار احلكومة الرمسي يتم سحب جوازات السفر وتصاريح اإلقامة بصورة             

. )٢٣(ر ببعضهم إىل الوقوع يف ظروف شبيهة بالرق       منهجية من املهاجرين وبذلك ينتهي األم     
وال يزال التشريع األردين بشأن العمال املرتليني، رغم أنه تشريع متقدم جـداً يف جوانـب                
أخرى، يقتضي أن يعيش العمال املرتليني املهاجرين مع أصحاب العمل وأن يلتمـسوا اإلذن              

  .)٢٤(ةجازة قصريإ يف  ذلك حىت ولو كان-منهم ملغادرة البيت 

  املهاجرون والعبودية املرتلية  -٦  
تتيح اهلجرة سبيالً للمرأة من البلدان النامية للعثور على عمل يف اخلـارج وإقامـة                 -٥٣
ولكن توجد أقلية كبرية من النساء الالئي يهاجرن حبثاً عن العمل وينتهي هبـن              . ألسرهتا أو

  .األمر إىل الوقوع يف العبودية املرتلية
ع أن العمال املرتليني املهاجرين يعيشون يف ظل وضع متذبذب بـصورة            ومن الشائ   -٥٤

خاصة من ناحية اإلقامة، وهو ما جيعلهم معتمدين على صاحب العمـل وبالتـايل يـسهل                
حيث يعرف النظام باسـم     (وال يزال عدد من البلدان يف آسيا والشرق األوسط          . استغالهلم
وال يسمح للعامل املرتيل بتغيري كفيـل       . ة بعينها يربط تأشريات العامل املرتيل بأسر    ) الكفالة

__________ 

)٢٢( Human Rights Watch, Swept under the rug: Abuses against Domestic Workers Around the World 

(2006), p. 17. 
املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسـبابه وعواقبـه، بعثـة إىل اململكـة العربيـة الـسعودية،                    )٢٣(

A/HRC/11/6/Add.3 ٥٧، الفقرة. 
)٢٤( Human Rights Watch, Slow Reform: Protection of Migrant Domestic Workers in Asia and the 

Middle East (2010), pp. 3-4. 
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من الناحيـة   أن تتحقق    يف ظروف استثنائية يصعب       إال التأشرية بدون موافقة صاحب العمل    
ي عاملة تعيش مع صاحب العمل وتطرد من العمل أن جتـد نفـسها يف               أل وميكن. العملية

 شبكة دعم من األسرة أو      غمضة عني يف الشارع وبدون أي دخل أو مركز إقامة قانونية أو           
  .تذكرة عودة أو احلق يف التماس عمل آخر

ترتيبات الزواج  يف   وضع النساء     املرتيل رقعن ال  جملس أوروبا يف تقرير له       أبرزوقد    -٥٥
وهو وضع مـشابه     ،"عرائس الطلب بالربيد  "، اللوايت ُيطلق عليهن أيضاً وصف       عرب الوطنية 

ـ  سياقاًاً و  شريك تواجه امرأة من أولئك النساء    وعندما   .)٢٥(للعبودية من حيث بنيته     اًاجتماعي
ـ  يف وضـع يعّرضـها     ا بسهولة نفسه دفإهنا قد جت  ،  جديدين عليها  اًوثقافي سوء املعاملـة   ل

 تأشـرية   فحصوهلن على . لغة السوء االباالت  احليف  ة   واجلنسي ة املرتلي  بل للعبودية  واالستغالل،
.  على األقل  ن من السنوات  ب لعدد معيّ  رتَّاملزواج  الاستمرار  ب عادةًمرهون    إىل البلد  دخولال
ـ    وضَع بعض البلدان    حاالت التبعية، أحدثت  تخفيف  ول ات لمهـاجر ل اً إقامة قانونية خاص

سـتغالل  ال أو   يذاءإلهن  ضت تعرُّ اثبإ يستطعن    عن أزواجهن اللوايت   و املنفصالت أاملطلقات  
  .)٢٦( شركائهن على يدشديد
غري احلاصالت على إقامـة     كثري من النساء والفتيات     ال أيضاًالعمل املرتيل   وجيتذب    -٥٦

كما أنه يوفِّر   ،  نقداًُتدفع األجور املستحقة عنه     و ظهوراًًأقل  ألن هذا العمل يف العادة      ،  قانونية
لسلطات ايف مثل هذه احلاالت إبالغ      وختشى النساء عادةً    . يف كثري من احلاالت   هلن السكن   
 من  معايري العمل وإنفاذ   التحقيقات اجلنائية    رابط بني ال يف حالة خاصةً  ستغالل،  بتعرضهن لال 

غري احلاصـلني   العمال املرتليني   وتوجد بني   .  من جهة أخرى    اهلجرة وسلطات احلد من   جهة
ـ  على وضع محاية آخر    أو    اللجوء لحصول على لمؤهالت    نساءٌ رمسيةعلى أوراق     هن، ولكن

 قـد   اًأشخاص بأالّ ُتخضع لإلبعاد     اماهتا الدولية التزبدول  بسبب عدم وفاء ال    الترحيل   نيواجه
               ضـحايا االضـطهاد    النـساء   و. )٢٧(يواجهون االضطهاد أو التعـذيب لـدى عـودهتم        

 عرضـةٌ  -" الشرفاحلفاظ على    " القتل بدافع  ضات خلطر جرائم  النساء املعرَّ ك -اجلنساين  
لالستغالل، ألن السلطات الوطنية     اتضعرَّم بال أوراق ثبوتية   ات مهاجر نصبحن ي  أل كذلك

بـدائل  "لديها  لضحية   ا واقعي أن بدون أساس   فترض  ألهنا ت ثل هذا االضطهاد أو     مبال تعترف   
  . يف بلدها األصلي" ياً داخلللهرب

__________ 

)٢٥( Domestic slavery: servitude, au pairs and mail-order brides, paras- 27-34. 

، A/HRC/4/34/Add.4تقرير املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة، وأسبابه وعواقبه، مهمة يف هولنـدا،     )٢٦(
 .٥٩ و٥٨الفقرتان 

، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو         ٣٣انظر االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني، املادة        )٢٧(
 التعليقات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز      انظر  . ٣ املادة   العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،     

بشأن تعرض نـساء     (٣٤ و ٣٣، الفقرتان   CEDAW/C/CHN/CO/6مجهورية الصني الشعبية،    : ضد املرأة 
 ).من مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية لالستغالل
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         الدبلوماسـيني لـدى   لعمال املرتلـيني املـستخدمني      ا حرية  يف حمددةثغرة   وتوجد  -٥٧
أُخضع  عدد من احلاالت     مت اإلبالغ عن  قد  ف.  دبلوماسي  مبركز  املتمتعني أو املوظفني الدوليني  

عمـال  وال.  للعبودية وما يرتبط هبا من أشكال اإليـذاء        ون يف منازل دبلوماسيني   العامل فيها
يكون ،  أوالً.  بشكل خاص   جمموعة ضعيفة  نيدبلوماسيون لدى   ستخدماملاملهاجرون  املرتليون  

، دبلوماسياللدى  ار استخدامه   ستمررهناً با  عادةًالبلد  رتيل إىل    العامل امل  وضع تأشرية دخول  
 احلـصانات حتمـي   ،  ثانياً. الستغالل تعرضه ل  ة تغيري العمل يف حال    يحر ميلك   اللذلك فإنه   
مبوجب اتفاقية فيينـا    و. الدبلوماسيني من إنفاذ التشريعات الوطنية      الدبلوماسية واالمتيازات

وباإلضـافة إىل   .  اجلنائية دعاوىن باحلصانة من ال   ويالدبلوماس يتمتع،  للعالقات الدبلوماسية 
ـ  علـى أهنـا    العديد من وزارات اخلارجية واحملاكم إىل تفسري اتفاقية فيينا            ترتع ذلك،  نحمت

 ٣١ن املادة   أ، رغم   ون يف منازهلم  ملاعالرفعها  يمن الدعاوى املدنية اليت      صانةاحلالدبلوماسيني  
الدعاوى املتعلقة بـأي    "الدبلوماسي  اليت يتمتع هبا    املدنية   احلصانة   ثين من ستتمن اتفاقية فيينا    

ــة امل  ــه يف الدول ــاري ميارس ــين أو جت ــشاط مه ــديها ن ــد ل ــاقعتم ــارج نط                            خ
  ". ه الرمسيةوظائف
ترتع إىل التكتم على األخبـار      لة  أن البلدان املرسِ  القلق من    ة اخلاص ةويساور املقرر   -٥٨

مـن  و. حتقيقات جنائيـة  بدل فتح   ها  ورتكبه دبلوماسي يي  ذ االستغالل ال   عن ذات املصداقية 
للمطالبـة برفـع احلـصانة      الالزمة  لة الشجاعة    البلدان املستقبِ  تعوز ما   ناحية أخرى، كثرياً  

 غري مرغوب   اًشخاصأ تلك األفعال مرتكيب   نيدبلوماسيعن اعتبار ال  ن  عاللإلالدبلوماسية أو   
  . وقت مبنح حقوقاً مستقلة يف اإلقامةوالقيام يف نفس ال ،فيهم

  االجتار بالبشر والعبودية املرتلية   -٧  
ف القانون الدويل يعرّ  و.  العبودية املرتلية  إىلبالبشر هو أحد السبل اليت تؤدي       االجتار    -٥٩

 عـن طريـق     هم أو استالم  ؤهم أو إيوا  همل حتوي وأ همنقل أو   أشخاصبأنه استخدام   االجتار  
          أو غري ذلك مـن أشـكال القـسر أو االختطـاف           أو استعماهلا،    القوة   التهديد باستعمال 

أو تلقي   دفعموقف ضعف أو    أو استغالل   السلطة  إساءة استعمال   أو االحتيال أو اخلداع أو      
غـرض  بموافقة شخص له سيطرة على شـخص آخـر          للحصول على   مبالغ مالية أو مزايا     

أسـوأ أشـكال    بـني    والعبودية   رقلشبيهة بال  واملمارسات ا  رقال ويندرج   ،)٢٨(االستغالل
الـضحية علـى هـذا      " موافقة"ال تعترب   إذ إنه   االستغالل اليت ميكن أن تنجم عن االجتار؛        

  .)٢٩( ذات قيمةاالستغالل

__________ 

ل التفاقية األمـم  مبروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه املك        )٢٨(
         مبكافحـة           املتعلقـة        أوروبا    جملس        اتفاقيةانظر أيضاً . ٣املنظمة عرب الوطنية، املادة املتحدة ملكافحة اجلرمية 

  .٤املادة   ،       بالبشر      االجتار

 . نفسهاملرجعانظر  )٢٩(
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خـرى مـن    األشكال  األ بني االجتار و   روابطاستبعاد وجود   ال ميكن   ويف حني أنه      -٦٠
بدو ت حتت غطاء أنشطة عادةًيتم العبودية املرتلية إىل ي ؤداملاالجتار فإن مة، املنظَّة فياجلرمية العن
مرتكبني  العمال املرتليني تدبري  وكالء  ويصبح  . واسع النطاق  قبول اجتماعي حتظى ب قانونية أو   

ـ إذا ظروف العمل أو  بشأن  خداع زبائنهم   وا  دإذا تعمّ لالجتار    يف ممارسـات غـري   وااخنرط
أن مثل هـذه املمارسـات   ب مع علمهم،  )السفرحجز جوازات   ك (سيطرة عليهم مشروعة لل 

  .)٣٠(زبائنهمستؤدي إىل استغالل 
 طفلـهما لطـرف     ام إذا سلّ  اأطفاهلماالجتار ب  يف   وقد يصبح الوالدان أيضاً شريكني      -٦١

 بـشأن في آخر تعليقات ختاميـة      ف. ستغل يف العمل املرتيل    سيُ الطفلبأن   علمهماثالث مع   
إزاء العدد املتزايد    " قلقها عنأعربت اللجنة   ،  ل، مثالً جلنة حقوق الطف   صدرت عن    باكستان

  تجر هبم داخلياً، والذين يبيعهم الوالدان أحياناً أو جيَبرون على الـزواج،           من األطفال الذين يُ   
  ). ٩٥الفقرة ، CRC/C/PAK/CO/3-4الوثيقة  (".أو ُيستغلون جنسياً أو يف األعمال املرتلية

  دية املرتلية األسباب اجلذرية للعبو  - جيم  
اإلقـصاء  أوسع نطاقـاً مـن   أمناط  برتبطتولكنها  العبودية املرتلية يف فراغ   تنشأال    -٦٢

  . حماية للالدولةتوفري عدم من ، من ذلك كلهالتمييز، واألهم واالجتماعي واالقتصادي 

  تأنيث الفقر والتمييز بني اجلنسني   -١  
 بني  التوفيقلنساء كثريات   ح  أتاحيث   ،أةمتكني املر يف  خادمات املنازل   أسهم توافر     -٦٣
كـان مـن    ،  لذلك. أسرهنون   جتاه أبنائه  اجلنسانية  االجتماعية نالتزاماهتو املهنية   نهتتطلعا

ـ    لوايت بفضلهن صار  لنساء والفتيات ال  ا أن ختضع املريرة  املفارقات    حـد  أل اً هذا التقدم ممكن
  .القائمة يف جوهرها على نوع اجلنسأشكال االستغالل 

، فالنـساء . ناستغالهل لهِّس العمل املرتيل وي   إىلتأنيث الفقر النساء والفتيات      يدفعو  -٦٤
 خفـض   أكثر من الرجال مـن     عاننيي نأطفاهلتأمني احتياجات   عبء  كثرياً  لوايت يتحّملن   ال
أزمة اقتصادية وخفض    حدوث   واخلدمات العامة األساسية يف حال    الرفاه  نفاق على برامج    اإل

 ما تكـون    اًألسباب كثري  يف كثري من البلدان،      ا بأكمله ةزراعيت  اهنيار قطاعا ن  وإ. امليزانية
النساء والفتيات إىل اهلجرة مـن الريـف إىل          قد دفع    جمحفة،مبعدالت تبادل جتاري    مرتبطة  

يائسة يفوق الطلب،  الرخيصة و العاملة  اليد  ال وألن املعروض من  . إىل خارج بلداهنن  احلضر أو   
 نياستغالل العمال املرتلـي   بلغ من الشدة حداً جعل درجة       القوة  عدم التكافؤ يف عالقات      فإن

  .  صاحب العملبإرادةمرهونة 

__________ 

انظر تقرير املقررة اخلاصة، املعنية جبوانب حقوق اإلنسان لضحايا االجتار باألشخاص، ال سـيما النـساء                 )٣٠(
  .٣٣-٢٨، الفقرات E/CN.4/2006/62/Add.3ان، واألطفال، البعثة اليت قامت هبا إىل لبن
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فكثرياً ما تفـضِّل    . العبودية املرتلية املؤدي إىل   سار   من مسات امل   التمييز بني اجلنسني  و  -٦٥
 على  سرةُألااملدرسة ملساعدة   ر الفتيات على ترك     جَببينما تُ ،  ر أن يواصل البنني تعليمهم    ساُأل

التزامها مبوجب اتفاقيـة    بالدول  تفي   ال    أشد وطأة عندما   هذه األمناط صبح  وت .كسب املال 
وإتاحـة  توفري التعليم االبتدائي اجملاين واإللزامي للبنات والبـنني         ب) ٢٨املادة  (حقوق الطفل   

لسياقات الثقافيـة، اعتقـاد     يف بعض ا  ،  وهناك.  وتيسري احلصول عليه   التعليم الثانوي والعايل  
 التعليم الرمسـي    ا يوفره أفضل ممّ   للفتاة تدريباً  روفِّيبأن العمل املرتيل     نطاق واسع منتشر على   

  .  وأماًتصبح زوجةكي ل
            اجلنساين، حيـث تنتقـل      التمييز أيضاًعامالت املرتليات   واجه ال تالعمل،  مكان  يف  و  -٦٦

           اجلنسانية املقولبة اليت ختـصص األعمـال املرتليـة لنـساء          ر  اوداألإىل السياق املهين    أيضاً  
وهنا يكُمـن  . عتراضااعتراف أو  أو فأةاألعمال بال مكا   فُيتوقَّع منهن القيام بتلك      -األسرة  

 رغم  -  دائماً العامالت املرتليات رهن اإلشارة   وجود  يف كثري من األحيان السبب وراء توقُّع        
 ألنو. جازاتساعات العمل وأيام الراحة واإل    من   األقصى   عددالاملتعلقة ب   معايري العمل  وجود
 فإن العديد األسرة من اإلناث،     هم أفراد    انباجملالعمل املرتيل   على أن من يقوم ب    جرت  العادة  

ـ  احلقيق تـه  عمل يعتقدون أن كلف     كبري مقابل  بفع مرتّ يتلكّأون يف د  اب العمل   صحمن أ           ةي
  .قدر من االمتناناملأكل واملشرب مع والسكن  دى توفريال ينبغي أن تتع

الـيت  احلماية االجتماعية   على  تظل املرأة معتمدة    ثقافية،  السياقات  العديد من ال  يف  و  -٦٧
لوايت يعشن بعيـدات  الللعامالت املرتليات  يطرح مشكلة واضحة و ما وه. هلا األسرة توفرها  

يعشن لوايت  النساء ال إىل  نظر  ُيألنه  ب العمل   مرتل صاح  فال ميكنهن اختيار ترك   . عن أسرهن 
  . زدراء والريبة اال بعنينمبفرده
ـ  اجلنـسي    نهبلل سهلة فريسةوالصورة املقولبة للعمالة املرتلية باعتبارها        -٦٨ سهم يف  ت
ليـشمل أيـضاً    لة املرتلية   امع احلياة اجلنسية لل   التحكم يف وميتد  . ني واالستغالل اجلنسي  يذاءاإل

ظـن  إذا  ة جـداً     يف أحيان كـثري    ظلماً ية املرتل ملةاالعوُتطرد  : حلقوق اإلجنابية  من ا  احرماهن
 مثـل هـذه     ضمينبشكل  التشريعات يف كثري من الدول       تؤيدو. ا حامل أهنمل  صاحب الع 
  أشـكال  من إجازة األمومة وغريها من    خاصة  ثين العامالت املرتليات    ستتعندما   االنتهاكات

  . املاحلماية املمنوحة للنساء احلو

   أو الطبقة االجتماعية أو لون البشرةالعرق اإلثنية أو التمييز على أساس   -٢  
أو لـون   العرق  اإلثنية أو   لتمييز على أساس    با جوهرياً املرتلية ارتباطاً  رتبط العبودية ت  -٦٩

ة مـن  وحا يف قيمة اإلنسان وكرامته، املست     فالتفاوتات املوهومة . أو الطبقة االجتماعية  البشرة  
قـد  و.  بدون رمحـة   الستغاللٍلمتّهد   يف املظهر اخلارجي أو النسب،       ال معىن هلا  تالفات  اخ

ه على السواء حىت أهنم يتصّورون أنفسهم،       ضحايايف نفوس مرتكبيه و   أمناط التمييز   ترّسخت  
  ". خدماً"و" سادةً"شعورياً أو ال شعورياً، 
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ـ   المناط  باأللق  فيما يتع التمييز يظهر بأكرب درجة من الوضوح       مع أن   و  -٧٠  رقثابتة من ال
خالل البعثات الـيت    و. بطريقة أو بأخرى    التمييز ونواجهيني ي عمال املرتل ال أغلب  فإن املرتيل،

ــرر  ــا املق ــت هب ــة قام ــوادور ةاخلاص ــل ) A/HRC/15/20/Add.3( إىل إك والربازي
)A/HRC/15/20/Add.4( بكـثري    ربالعبودية املرتلية أك  املطاف إىل   انتهاء   احتمال   أن ت، الحظ

فـتح  األبشرة  ال ات ذو اتلربازيلييف حالة ا  منه  أفريقي   من أصل    اتالفتيات املنحدر يف حالة   
يف الربازيـل   املرتليني   العمال يف املائة من األطفال      ٦٩ أن   اتدراسإحدى ال ووجدت  . لوناً
ـ    ٣١ بينما يعترب ،  "سود "م بأهن منفسهون أ فصنِّي              ن األطفـال العمـال املرتلـيني       يف املائة م

  .)٣١("بيضاً"أنفسهم 
أُجريت وجدت دراسات فقد  . من خالل الفوارق يف األجور    التحيزات أيضاً   وتظهر    -٧١

مـثالً   يناملهـاجر ني  فلبينيني ال  املرتلي األجور اليت ُتدفع للعمال   يف بلدان الشرق األوسط، أن      
  .)٣٢( أفريقيامن جنوب آسيا أو مناكنة الدبشرة التفوق عادةً أجور زمالئهم ذوي 

فـي  ف. العبودية املرتليـة بد يف سياقات ثقافية خمتلفة، ووجاملطبقي،  الالتمييز  ويرتبط    -٧٢
جمتمعـات الـسكان    بعـض   أفراد  و) الداليت" (نياملنبوذ" من يسمَّون    لشكّيجنوب آسيا،   

 اخلاضعني للسخرة املرتلية، وهي شـكل مـن أشـكال         األصليني الغالبية العظمى من الناس      
الطبقـات  بأنواع معينة من األعمال املرتلية املهينة       تقترن   على ذلك،    وعالوةً. ية املرتلية العبود

ملـة  احلعلى الرغم من    واهلند،  واليات  في بعض   ف. ظروف استغاللية  ب بطتراً وت الدنيا حتديد 
نـساء   مـن    طويلة للقضاء على هذه املمارسة، ال تزال العديد       منذ فترة   احلكومة  اليت تشنها   

ة طبقانتمائهن إىل تلك ال   بسبب  و: "ش القمامة نب " الواردة يعملن يف   التقاريرحسب   ،الداليت
            يف اصـة أو    البيـوت اخل  يف  من الفـضالت البـشرية      املراحيض اجلافة   تنظيف  ن  منهيطلب  

  .)٣٣(األماكن العامة

   محاية الدولة انتفاء  -٣  
 لو أن أوضاعها هذه   يف  لتكون  رتلية  الغالبية العظمى من ضحايا العبودية امل     ما كانت     -٧٣

  .  مع التزاماهتا مبوجب القانون الدويلمتشياًت هلم احلماية الكافية الدول وفّر
العنايـة  و أن تبذل اجلهد  العبودية و و رقال م مجيع أشكال  ن على الدول أن جترّ    يتعّيو  -٧٤

.  اجلرميـة  فظاعـة ن عقوبات تتناسب مع     تعّيأن   و هامرتكبية  اكمحمق فيها و  يتحقلل نيالواجب
ولذلك والعبودية،  رق  من البلدان ال تزال تفتقر إىل أحكام جنائية حمددة بشأن ال          ولكن كثرياً   

__________ 

)٣١( Helping Hands or Shackled Lives? Understanding child domestic labour and responses to it, p. 25. 
 ,ILO, Gender and migration in Arab States: The case of domestic workers (Beirutانظـر، مـثالً،   )٣٢(

Regional Office for Arab States, 2004), p. 18.  
)٣٣( WaterAid India, “Burden of Inheritance: Can we stop Manual Scavenging?” (New Delhi, 2009). 
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               وهـو ،  ذات الـصلة فقـط    بعض األفعال الفرديـة     تضطر إىل االعتماد على احملاكمة على       
ـ  وقد  . خطورة اجلرمية ما ال يعكس يف كثري من األحيان درجة          ة األوروبيـة   واجهت احملكم

توغو من  فتاة  ب ةتعلقمل، ا ساليادين ضد فرنسا  البارزة  قضية  الحلقوق اإلنسان هذه املشكلة يف      
كن لديها أحكام جنائية    ي إىل أن فرنسا، يف ذلك الوقت، مل         ونظراً. ةاملرتليلعبودية  ت ل عضخ

إىل مـة   ت احملك فقد خلـص  فعالة،  وة   خاص لضحية محاية توفِّر ل  والعبودية   رقحمددة بشأن ال  
يف التحقيق يف   الدول   تفشل ماكثرياً  وعالوة على ذلك،     .)٣٤(االستعبادحلق يف عدم    اانتهاك  

  .  أو االعتداءالقسري كاحلبس، ةاملرتلياملصاحبة للعبودية رائم اجل
مـع   قدم املساواة    علىيف قانون العمل    يني  عمال املرتل للاحلماية  دول كثرية   ر  ال توفّ و  -٧٥

يف و. إىل العبودية املرتلية  بالغة السوء، يؤدي، يف حاالت    و االستغالل،   لىمما يشجع ع  ،  غريهم
يف وتقـام،   . ستبعد العمل املرتيل من نطاق تطبيق قوانني العمل ذات الصلة         ُيعدد من الدول،    

ون ملاعال الّ يستفيد أ ومن الشائع جداً  . أقل محايةمعايري  ر  أحسن األحوال، أنظمة موازية توفّ    
ـ       وأالرعاية الصحية   ك ، االجتماعية األساسية  زاياملمن ا يون  املرتل          زالتعـويض يف حالـة العج
إلجازات املدفوعة األجـر  كاحقوق العمل ال من  و ،إجازة األمومة  وأاملعاشات التقاعدية    وأ

  . ساعات العملأو احلد األقصى لأو أيام الراحة 
 أعداد كبرية من     فيها آسيويةبلدان  عشرة  قوانني  تناولت  دراسة حديثة    توصلتوقد    -٧٦

 شمل العمال املرتليني  تبلدان   من تلك ال   ثالثة فقط يف  أن تشريعات العمل    إىل  العمال املرتليني   
 العمال هم فينلعمال املرتليني، مبللعمل مبوجب قانون ا محاية كاملة   يوفر فقط   اً واحد وأن بلداً 
 اليت توجد فيها أوجـه    ق األوسط   دول الشر ومنذ مدة طويلة ظلت      .)٣٥(نواملهاجر نواملرتلي

 العمال   كي تشمل  ها العمل السارية في    قوانني وسيع نطاق يف ت  ر تفكّ االقصور التشريعي نفسه  
 هو البلد الوحيد الـذي       األردن ، فإن ومع ذلك . ة هبم خاصاعتماد تشريعات   يف  أو   نياملرتلي

يف بعض البلـدان    و. لينيليشمل العمال املرت  يف السنوات األخرية    قانون العمل   جنح يف تعديل    
 مما يؤدي إىل  ،  األطفال راعيةترتيب  والعمل املرتيل   املشترك بني    بالقاسمرف  تع يُ األوروبية، ال 

  .  مينحها القانونماية اليتاحل  يفثغرات
 فـأدت    حمددة حلماية العمال املرتليني    قواعد ت دول اعتمد  علىوهناك أمثلة إجيابية      -٧٧

 اًخاصألجور  لأدىن  اً  ، حد جنوب أفريقيا، مثالًً   طبقتفقد  . ملرتليةالعبودية ا إىل تراجع    بذلك
 علـى   لصنييف ا اصة  اخلدارية  اإلهونغ كونغ   منطقة  العمل يف   وينص قانون   . العمال املرتليني ب

إجازة األمومـة واإلجـازة     على  ة أسبوعي و  ويوم راح أجر إضايف   على  حد أدىن لألجور و   
 لعمـال املرتلـيني   امنح   القانون النمساوي ويقتضي  . لينيلعمال املرت ل األجر   السنوية املدفوعة 

__________ 

)٣٤( Siliadin v. France, paras. 141 ff. 
)٣٥( Asia Pacific Forum on Women, Law and Development, “Advance Domestic Workers Rights: 

Recognise Their Right to Collective Representation” (2010). 
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ساعات الليـل   تشمل   على األقل من الراحة اليومية،       اتساعاملقيمني مع مستخِدميهم عشر     
  .التاسعة مساًء حىت السادسة صباحاًمن 
ر  تـوفِّ  يناملهـاجر  دة للعمال املرتليني  موحَّعمل  وقد استحدث بعض البلدان عقود        -٧٨

دولة اإلمارات  استحدثت، على سبيل املثال، ٢٠٠٧في عام   ف. الدنيااالستخدام   عايريمبعض  
 املتعلقة  االستحقاقاتفصيل   يبّين بالت  العمال املرتليني فائدة   ل اً موحد  عمل العربية املتحدة عقد  

يف حذو دولة اإلمـارات     لبنان  وحذا  . باألجور وفترات الراحة ودفع الرواتب والعالج الطيب      
 عن ضمان   اًزال قاصر يال   منها    أن العديد  عم  كبرياً دة تقدماً العقود املوحَّ ُتمثّل  و. ٢٠٠٩عام  

ومـن  . ال املختلفة مع ال فئات عدم التمييز بني     هااحلد األدىن من املعايري الدولية، مبا في      احترام  
. عنها  بديالً كوني ميكن أن    الوحدة أن يكّمل تشريعات العمل لكنه        العقود امل  شأن إحداث 

ـ وضـع أ   عقوبات و  النص على عن طريق     العمال املرتليني  ة حتمي نني العمل الفعال  قواف ة نظم
دود املالزمـة   احلوسائل انتصاف فعالة تتجاوز     ويسهل الوصول إليها    تظلُّم  لرصد وآليات   ل

  . لقانون العقود
        تنفيذها كـثرياً    محاية العمال املرتليني، فإن   هبدف   قوانني وعقود    تتوفّروحىت عندما     -٧٩

علـى تـسجيل    حىت  مرغماً   ، ال يكون صاحب العمل    يف بعض األحيان  و. ما يكون قاصراً  
 يفالـسلطات   ختفق   أو   ظلُّم جمدية ال توجد آليات ت   و. يني الذين يعيشون يف بيته     املرتل العمال

ـ   ال متلك يف كثري من البلدان،     و.  على النحو املناسب   متابعة الشكاوى  ة صالحي السلطات ال
.  املنـازل اخلاصـة    داخـل و املوارد البشرية الالزمة ملتابعة االنتهاكات اليت جتري         القانونية أ 

صل أن حت االجتماعي  ضمان  فتشية العمل وال  ميكن مل  حيث   اً إجيابي استثناًء  أوروغواي تشكلو
قانون لانتهاكات   االشتباه يف حدوث      يف حال   عمليات تفتيش مرتيل   جراءعلى إذن قضائي إل   

أن  بلدان أخـرى  تشترطو. )٣٦( ملراقبة العمل املرتيل خاصاً قسماًيةفتشملا  أنشأت ؛ وقد العمل
جراء مقابالت دورية   حضور العمال املرتليني الذين يعيشون يف بيته إل       العمل  صاحب   يضمن

ـ     تيح هلم اإل  ي و مكسر عزلته وهو ما ي  . خاصة مع مفتشي العمل    سوء بالغ عن تعرضـهم ل
  . املعاملة واالستغالل

الواجبة التطبيق بسبب    القوانني والعقود    عمالتنفيذ وإ ن األحيان، يقوَّض    ويف كثري م    -٨٠
ـ ، ال وللسبب نفسه.  بالقدر الكايف حقوقهم والتزاماهتم  على    العمال املرتليني  عدم إطْالع  تم ت

ل يشكّماذا  قرير   ت تقديرهم األخالقي الفردي  ترك ل وُيبذلك  اب العمل   صح العديد من أ   ةتوعي
 هم ويصعب رانتش بسبب ا  قد جتد النقابات صعوبة يف تنظيم العمال املرتليني       و. عادلةالعاملة  امل
العمال بل ُيمنع   . يف بيوت مستخِدميهم  يف كثري من األحيان إذا كانوا يعيشون        هبم  ل  اصتاال

 ل انتهاكاً نقابات أو االنضمام إليها، وهو ما يشكّإنشاءمن حىت  يف بعض احلاالت، ،املرتليون

__________ 

)٣٦( Human Rights Watch, “Decent Work for Domestic Workers: The Case for Global Labor 

Standards” (2010), p. 19.  
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 ، فـإن وعلى الرغم مـن هـذه العقبـات   . ظر التمييزحلين اجلمعيات و للحق يف حرية تكو   
املساعدة الذاتية اخلاصة بالعمال املرتليني قد أخذت على        املنظمات غري احلكومية وجمموعات     

إنشاء مراكز للمعلومات يف أمـاكن      ك ،احلكومة مسؤوليات   بنيتندرج  عاتقها القيام مبهام    
أو تـوفري   ) املياهنقاط استخراج   مراكز التسوق أو    ك(يها  الوصول إل  نوالعمال املرتلي  يستطيع
  .  اهلاربني من سوء املعاملة أو االستغاللعمالاملأوى لل

ة من عـدم كفايـة      خاصصورة   املهاجرين ب   العمل املرتيل الذي يشّغل    قطاعويعاين    -٨١
وطنيـة  لا عرب   االستخدام لشركات   تنظيم هذا القطاع كلياً   بلدان كثرية    تفقد ترك . التنظيم

 محايـة   على حـساب  اب العمل   صحتلبية احتياجات أ  ببقدر أكرب    معنية ما تكون    غالباًاليت  
قـد   ن السلطات و تك يف بعض احلاالت، ال   و.  لألشخاص الذين تستخدمهم   حقوق اإلنسان 

ستخدام ومـن   الا التوكالكل   يسجِّلنظام تسجيل   كوضع  ت حىت التدابري األساسية،     اختذ
 جتري معاجلـة   ما   وكثرياً .)٣٧(د من ينتهي املطاف هبم كمستخدمني     عنومن العمال    هملبجت

ة تلـك املـشاكل      اخلربة التقنية الالزمة ملعاجل    عوزهالطات اهلجرة اليت ت   سيف إطار   املشاكل  
  . اسبةبالطريقة املن

عقد اتفاقات ثنائية   للة تعاوهنا   لة واملستقبِ البلدان املرسِ  فتيف السنوات األخرية، كثَّ   و  -٨٢
اتفاق ثنـائي   ويتضمن  .  للمهاجرين ومحايتهم   املرتيل قطاع العمل ذكرات تفاهم لتنظيم    أو م 

 ونالعمال املرتليـون املهـاجر     لقىياألرجنتني وبريو، على سبيل املثال، ضمانات بأن        أبرمته  
مبوجب قانون العمل فيما يتعلق باألجور وظروف العمـل        ون  لقاها املواطن ينفس املعاملة اليت    

احلماية وسائل  س  تكّروال  اتفاقات أخرى أقل تقدمية     غري أن هناك    . )٣٨(جتماعيوالضمان اال 
 علـى  وعـالوةً . األجورة من التعسفياالقتطاعات أو حظر املضمونة أيام الراحة  كاألساسية  

طعـت يف إطـار هـذه        مشاكل يف تنفيذ التعهدات اليت قُ      تطرأ يف كثري من األحيان    ذلك،  
  . االتفاقات الثنائية

  ؟ "اخلاص" عن اجملال مرة أخرىهل يتغاضى : اإلطار الدويل  -دال   
 والـرق القانون الدويل حلقوق اإلنسان بشكل قاطع مجيع أشكال العبوديـة            ظرحي  -٨٣
ض تنفيذ   يقوّ مماصيات العبودية املرتلية،    اة ال تعاجل خ   وفرالصكوك الدولية املت  غري أن   . نياملرتلي

، الحت يف األفق أخرياً إمكانية إحـراز بعـض          ودبعد عقود من الرك   و. هذا احلظر الشامل  
           منـع   مـن مث   و ، معايري الئقة للعمـل املـرتيل       وضع التقدم يف قانون العمل الدويل لضمان     

  . العبودية املرتلية

__________ 

ىل املكـسيك،   إ ...انظر كذلك تقرير املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين، البعثة اليت قام هبا               )٣٧(
  .  ٦٣         ، الفقرة A/HRC/11/6/Add.3          ؛ الوثيقة   ٩١         ، الفقرة  A/HRC/11/7/Add.2       الوثيقة

)٣٨( “Decent Work for Domestic Workers: The Case for Global Labor Standards”, p. 19. 
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  قانون العمل الدويل   -١  
 يعتـرب   ، وبـذلك  السخرة والعمل اجلربي وعمل األطفال    الدويل  قانون العمل    حيظر  -٨٤
العمل الدولية ذات الصلة    منظمة  صكوك  ومن مجلة   . خمالفة للقانون املرتلية    العبودية أن ضمناً

              أسـوأ أشـكال عمـل األطفـال       حظـر واتفاقية  ) ١٠٥رقم  (إلغاء العمل اجلربي    اتفاقية  
               األساسـية  واحلقـوق  املبادئ شأن ب١٩٩٨ عامل الدولية العمل وإعالن منظمة) ١٨٢رقم (

   .يف العمل
، يـدعو إىل اختـاذ      ١٩٦٥ عـام    عود إىل  ي ،قراراً ت منظمة العمل الدولية   واعتمد  -٨٥

 حىت اآلن   لق هذه الدعوة مل ت    غري أن . )٣٩(العمال املرتليني إجراءات معيارية لتحسني ظروف     
ائـة  امل  اتفاقيات منظمة العمل الدولية    بنيحىت اآلن   فال توجد   .  اجملتمع الدويل  يف  صاغيةً آذاناً

ـ . على وجه التحديد  اتفاقية ُتعىن بالعمال املرتليني      والثماين والثمانني   العديـد مـن     ل إن ب
ها ستخدمتبعض الدول    ما فتئت " شروط مرونة "ذلك  بدالً عن    االتفاقيات الرئيسية تتضمن  

ومن بـني   . هذه االتفاقيات الذي توفّره   من نطاق احلماية      الستبعاد العمال املرتليني   خصِّيصاً
 )١٧١رقـم   (واتفاقية العمل الليلي    ) ١٨٣رقم  (اتفاقية محاية األمومة    املربمة  املعاهدات  خر  آ

إذا كان تطبيق هذه االتفاقية سـيثري       فئات حمدودة من العمال     "للدول استبعاد   اللتان جتيزان   
  .)٤٠() من االتفاقيتني٢املادة  (."مشاكل خاصة ذات طابع جوهري

إدارة منظمـة    جملس   مجعيات العمال املرتليني، قرر   بقيادة    على احلملة الدولية   ورداً  -٨٦
على جدول أعمال الدورة    خيص العمال املرتليني    العمل الدولية وضع بند بشأن العمل الالئق        

يف قرار تارخيي، قرر املـؤمتر  و). ٢٠١٠ هيوني/حزيران( ملؤمتر العمل الدويل     التاسعة والتسعني 
ملزِمـة  شكل اتفاقيـة     يف   وستوضعالعمال املرتليني،   ختص  اعتماد معايري بشأن العمل الالئق      

  . توصيةتستكملها 

  القانون الدويل حلقوق اإلنسان   -٢  
. أشكال العبوديـة   من   اوغريهالعبودية املرتلية   القانون الدويل حلقوق اإلنسان      رحيظ  -٨٧

ـ  بـشأن  اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واالتفاقية التكميلية        وإىل جانب               ملربمـة يف  ا رق ال
املعايري ذات الصلة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة          العثور على   ميكن  ،  ١٩٥٦عام  

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد          يف  و) ٨املادة  (والسياسية  
العهد الدويل  يف  و) ٢٧املادة  (اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      يف  و) ١١املادة  (أسرهم  

عادلـة    املتعلقة بشروط عمـل    ٧املادة  (اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      

__________ 

 .٢١-٢٠، امللحق األول، ص ١٩٦٥يوليه /، متوز)جنيف ( النشرة الرمسية،منظمة العمل الدولية )٣٩(
، ٢، املادة   )١٧١رقم  (؛ واتفاقية العمل الليلي     ٢، الفقرة   ٢، املادة   )١٨٣رقم  (تفاقية محاية األمومة    انظر ا  )٤٠(

 .٢الفقرة 
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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال     يف  و) ٣٢ و ١٩املادتان  (اتفاقية حقوق الطفل    يف  و) ومواتية
  ). ال العمل يف جمالتمييز ضدهاعدم يف ق املرأة املتعلقة حب ١١املادة (التمييز ضد املرأة 

 امتثـال الـدول     يت تراقب ت جلان اخلرباء املستقلني ال    درأو على هذه املعايري،     بناًءو  -٨٨
إشـارات  ) عاهداتاملهيئات  (دت هبا مبوجب هذه املعاهدات      األطراف لاللتزامات اليت تعهّ   

ويف . )٤١(استغالل العمال املرتلـيني    إىل   يف مالحظاهتا اخلتامية بشأن التقارير القطرية     ة  تكررم
ـ  هاآليات الشكاوى الفردية، مبا في، تظل االستفادة غري كافية من    املقابل  اصإجراء املقرر اخل

اللجنة أوردت   بشأن املساواة بني اجلنسني،      ٢٨في التعليق العام رقم     ف .)٤٢(لتقدمي البالغات 
رتلية أو غريها من  تكراراً إشارات حمددة إىل الرق املقنَّع بقناع اخلدمة امل        املعنية حبقوق اإلنسان    

جلنة محاية  كانت  ،  يف صيغتها النهائية   الوثيقة   هذهوضع  أثناء  و. )٤٣(أشكال اخلدمة الشخصية  
 املرتلـيني   العمـال  اً بـشأن   عام اًناقش تعليق تحقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم       

  . ٢٠١٠ اعتماده يف هناية عام غرضبين املهاجر
بل جلنة حقوق اإلنسان     من قِ  ون املكلف ون اخلرباء املستقل  أيضاً وقد تناول هذه القضية     -٨٩

 جلنـة   اهتمام املعاصرة   رقالفريق العامل املعين بأشكال ال    وجه   دوق. وجملس حقوق اإلنسان  
 واليات اإلجراءات اخلاصـة،     وقد عمدت . )٤٤(ةاملرتلي مشكلة العبودية   ىلإحقوق اإلنسان   

املقررة اخلاصـة   و ،هعواقبأسبابه و والعنف ضد املرأة     مبسألة   ة املعني ة اخلاص ةسيما املقرر  وال
 علـى  احلقائق   هاتقصييف  إىل التركيز    سيما النساء واألطفال،   املعنية باالجتار باألشخاص ال   

  .)٤٥(تقدم املناقشاتيف  بذلك  فأسهمتحالة العمال املرتليني

__________ 

؛ ٣١، الفقرة   CCPR/C/TCD/CO/1انظر، مثالً، املالحظات اخلتامية للجنة املعنية حبقوق اإلنسان، تشاد،           )٤١(
جتماعيــة والثقافيــة، كنـــدا، املالحظــات اخلتاميــة للجنــة املعنيــة بــاحلقوق االقتــصادية واال

E/C.12/CAN/CO/5-E/C.12/CAN/CO/4  ،  جلنة حقوق الطفـل، املالحظـات اخلتاميـة       ؛  ٤٩الفقرة، 
 على التمييز العنصري،    املالحظات اخلتامية للجنة القضاء   ؛  ٨٢، الفقرة   CRC/C/BGD/CO/4 بنغالديش،

؛ التعليقات اخلتامية للجنة املعنية بالقـضاء       ١٦، الفقرة   CERD/C/ARE/CO/17 اإلمارات العربية املتحدة،  
مناهضة التعـذيب،   ة  ؛ جلن ٢٦-٢٥، الفقرتان   CEDAW/C/MYS/CO/2ماليزيا،  : على التمييز ضد املرأة   

  .٧ة ، الفقرCAT/C/CR/34/BHRمالحظات ختامية بشأن البحرين، 
 .http://www2.ohchr.org/english/issues/slavery/rapporteur/submitting_info.htm: انظر )٤٢(
، )املساواة يف احلقوق بني الرجال والنساء (٣، املادة ٢٨اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم  )٤٣(

CCPR/C/21/Rev.1/Add.10 ١٢، الفقرة.  
 .٥١، الفقرة E/CN.4/Sub.2/2004/36انظر، مثالً،  )٤٤(
؛ )A/HRC/4/34/Add.4(تقرير املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة، وأسبابه وعواقبه، مهمة يف هولندا              )٤٥(

           تقرير املقررة اخلاصة املعنية باالجتـار باألشـخاص،          ؛  (A/HRC/7/6/Add.3)البعثة اليت قامت هبا إىل غانا       
البعثـة     ؛  (A/HRC/4/23/Add.2)النساء واألطفال، البعثة اليت قامت هبا إىل البحرين وُعمان وقطر           ال سيما   

  .(E/CN.4/2006/62/Add.3)اليت قامت هبا إىل لبنان 
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. ذه القـضية  يف تناول ه  دوره القيادي    جملس أوروبا    أظهرعلى الصعيد اإلقليمي،    و  -٩٠
 والعبودية رق ال بشأن) ٢٠٠٤(١٦٦٣وقد أعربت اجلمعية الربملانية جمللس أوروبا يف توصيتها         

ـ عن استيائها الستمرار وجود     " بالربيد الطلب   عرائس"واألطفال   وراعيات نياملرتلي  يف  رقال
 يف عـادةً يعملـن    و من اإلناث  اليوم   غالبية رقيق " على أن    ت يف الوقت نفسه   شدد و أوروبا

نظمـة  ملوقد تناولت هيئات حقوق اإلنسان التابعة لالحتاد األفريقـي و         . )٤٦("املنازل اخلاصة 
، ٢٠١٠ هيوني/حزيران ١٨ إىل   ١٧من  و. )٤٧(لق بالعمال املرتليني  عتالدول األمريكية شواغل ت   

مته منظمـة   نظاملرتلية   ض العبودية اغرأل االجتار   حول كبري يف مؤمتر    ة اخلاص ة املقرر تشارك
  .  والتعاون يف أوروبااألمن
ـ  إالّاإلقليمـي   على املستوى   على مستوى اخلرباء و   اجلاري   العمل   مل حيقق و  -٩١  اً اعتراف

املكلفـة  ألمم املتحـدة    التابعة ل اهليئات احلكومية الدولية     املطروحة من ِقبل     شاكلبامل اًحمدود
عت جلنة وضـع    ود. صلة حبقوق اإلنسان  ذات  والية  بحقوق اإلنسان أو    بوالية من واليات    

املنـازل  يف  خادمـات   العامالت ك  الفتيات   تشغيلتدابري ملنع   اختاذ  ىل  إاملرأة الدول األعضاء    
 على التعليم والتدريب املهين     نضمان حصوهل ل و اًجنسيعليهن   واالعتداء   اً اقتصادي نواستغالهل

ـ     ثحيو. )٤٨(وسائل الترفيه اخلدمات الصحية والغذاء واملأوى و    على  و ؤمتر برنامج عمـل امل
العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك مـن تعـصب              

 ٦٧كما جاء يف الفقرة (زل ا املن ني يف ملاالدول على إيالء اهتمام خاص حلماية األشخاص الع       
 االستعراض الدوري الشامل، قدم عدد من الـدول    ويف إطار ). A/CONF.189/12ة  من الوثيق 
هذه اإلشارات إىل   ولكن مثل    .)٤٩(العمال املرتليني حتسني محاية   بغية   دول نظرية إىل  توصيات  

يوجـد أي   ال  و .متباعدةال تزال   قوق اإلنسان   يتعلق حب خطري وعاملي وواسع النطاق     شاغل  
الذي ) ٤٨/١٠٤القرار (إعالن اجلمعية العامة بشأن القضاء على العنف ضد املرأة شيء يشبه 

 اجملتمـع، مليئـاً     أنـشأه آخـر   " جماالً خاصاً "أن يتفّحص باستمرار     لمجتمع الدويل أتاح ل 
  . انتهاكات حقوق اإلنسانب

__________ 

 .٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٢، املعتمدة يف ١٦٦٣اجلمعية الربملانية جمللس أوروبا، التوصية  )٤٦(
 concluding recommendations by the African Committee of Experts on the Rights andانظر، مثالً،  ) ٤٧(

Welfare of the Child on Nigeria (2009); Inter-American Commission on Human Rights, report on 

the situation of human rights in Guatemala, OEA/Ser.L/V/II.111, doc. No. 21 rev. (2001), para. 32. 
الطفلـة،   ضـد  والعنف التمييز أشكال مجيع على القضاء بشأن عليها املتفق االستنتاجات املرأة، جلنة وضع )٤٨(

E/2007/27-E/CN.6/2007/9 ب(٦-١٤، الفقرة.( 
؛ )A/HRC/11/30(انظر، مثالً، تقارير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل بـشأن ماليزيـا               )٤٩(

؛ والبحـرين   )A/HRC/10/75(؛ واإلمارات العربية املتحـدة      )A/HRC/11/23(واململكة العربية السعودية    
)A/HRC/8/19.( 
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  االستنتاجات والتوصيات  - رابعاً  
العبودية فإن يظل بعيداً عن األنظار،    الضحايا  العدد األكرب من    على الرغم من أن       -٩٢

كل منطقـة  ه املشكلة ومتس هذ. حقوق اإلنسان ليف جماقلق عاملي مصدر  ل  شكّتاملرتلية  
شكال وتتراوح بني الـرق بـاملعىن       األاألوجه و خذ العديد من    تت هيو. العاملمن مناطق   
كأعمـال  ،  رقاملمارسات الشبيهة بـال   و ١٩٢٦ لعام رقاالتفاقية اخلاصة بال  املقصود يف   
ء  الساعيات وراماليني النساء والفتياتغري أن . األطفال يف املنازلعمل ية ورتلالسخرة امل

مـساواهتن بغريهـن يف     ون   حقوقه الفرص اليت يتيحها العمل املرتيل يتعّرضن للخطر ألن       
                مـسامهة يـة مـع أهنـن يقـّدمن         كاف حتظى باحلماية ال    ال ستقاللة واال التمتع بالكرام 

  .لمجتمعلمة قّي
  متشياًالعبوديةرق وجترمي مجيع أشكال ال ويتمثل أحد جوانب االستجابة الفعالة يف  -٩٣

جانباً عـضوياً مـن   تشكل هذه القضية ويف الوقت ذاته، . مع االلتزامات الدولية للدول 
قدم  على    العمالية م على محاية حقوقه    العمال املرتليني أخرياً   حصولالتحدي األكرب لتأمني    

مكافحة العبودية املرتلية ومحاية حقوق العمال املرتليني وجهان لعملة         و. غريهماملساواة مع   
  :  الدول مبا يلية اخلاصةوصي املقررتو. واحدة
 هـا ، مبـا في   ا ومظاهره اميع أشكاهل جب حمددة لتجرمي العبودية     اًعتمد أحكام أن ت  •

  مما يـسمى ممارسـات     ذلك ج القسري وغري  يزوتاألطفال وال تزويج  السخرة و 
 تلك األفعـال    مالحقة مرتكيب ني يف   العناية الواجب و وأن تبذل اجلهد  ؛  "ثقافية"

     علـى  اجلناةمن   حصول الضحايا على تعويض   إمكانية  ضمن  أن ت ، و تهمقبومعا
  .يومعنومادي ما يلحقهم من ضرر 

ضحايا العبودية  للمعلومات والشكاوى لصاحل    متيسرة  فعالة و أن تنشئ آليات     •
لـهاتف  لخطـوط   ك(أفراد اجملتمع احمللي    غريهم من   واملرتليني   لعمالااملرتلية و 

تعليمـات   تـصدر ، وأن   )املطلوبـة لغات   ال عليهاالعاملون  حدث  الساخن يت 
العبودية االشتباه يف   قضايا  إلحالة  اهلجرة وغريها من السلطات املعنية      لسلطات  

 ةشروطاملر املساعدة الكافية وغري     توفِّ، وأن    الشرطة وسلطات العمل   إىلاملرتلية  
جهم،  وإعـادة إدمـا    هم وتأهيل تهممحاي لمن أج ميع ضحايا العبودية املرتلية     جل

 .صلةال ذات كوميةاحلنظمات غري امل متويل وذلك بوسائل منها

  التنقل واالتصال   يف املرتليني حرية العمال حتظر بشدة قيام أي شخص بتقييد       أن   •
 ساعات العمل أو عـن      يف غري ، مبا يف ذلك منعهم من مغادرة املرتل         بدون داع 

، كر الطـريان  وثائق اهلوية أو تذا   غري ذلك من     و هم جوازات سفر  حجزطريق  
 .وأن تتخذ إجراءات ضد أي شخص يقوم بذلك
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 من  ستخدام منع وكاالت اال    بوسائل منها  ز التبعية  املمارسات اليت تعزّ   أن تكبح  •
 عـيين دفع ال الحظر  و) اب العمل صح أ بدل(  العمال املرتليني  تقاضي أتعاهبا من  

 .عيةلتباليت يكون الغرض منها إنشاء اؤجل  أو املسبق املخطط الدفعحظر و

ـ    ليشملقوانني العمل    اليت توفرها    احلماية نطاق   توسعأن   •  ن العمال املرتليني، مب
 ء احلرمـان  هناعلى قدم املساواة مع غريهم إ     ن،  واملهاجر نوالعمال املرتلي هم  في

 جـازات بساعات العمل وأيام الراحة واإل    املتعلقة  الستحقاقات   من ا  التمييزي
 . ماية من الفصل التعسفيوإجازة األمومة واحل والرعاية الصحية

 يستطيعون فهمهـا  على عقد مكتوب بلغة      العمال املرتليني  حصولتقتضي  أن   •
 أدىن لألجـور    اًضع حد أن ت وينبغي للدول   .  يف حساب مصريف   همودفع أجور 

 الفقر يف البلد    جلميع العمال املرتليني، مبن فيهم املهاجرون، على أن يفوق خطَّ         
 يلللبنك الدو رجعي  اخلط امل ن  ع ،ف من الظروف  حتت أي ظر   وأالّ يقل،    املعين

 يـوم بدوالرات الواليات املتحـدة يف ال      ين دوالر  حالياً يبلغ(الفقر  الذي حيّدد   
  .  إضايف يف احلد األدىن لألجوردفع عيينأي أن ُيحتسب ال ينبغي و). الواحد

ون األطفال معرضون بشكل خاص للعبودية املرتلية، خاصة إذا كانوا يعيـش   وإن    -٩٤
  .  عن عمل مرتيلاً حبثم مبفردهواهاجرإذا أو /اب العمل وصحمع أ

 الذين تقل أعمـارهم     نيألطفال املهاجرين أو احمللي   على ا ينبغي أن حتظر الدول      •
 مع العيش يف أماكن عملهم بسبب اخلطـر املـالزم       العمل املرتيل   سنة ١٨عن  

 األطفـال   علىرتيل  العمل امل  ذلك من أنواع     حظر غري ينبغي أن يُ  و. لذلك عادةً 
 بعـد نظـراً      تعليمهم اإللزامي  واكململ ي  سنة أو    ١٥الذين تقل أعمارهم عن     

 .  مع دراستهم ذلكتعارضل

طر العبودية املرتلية خل اليت يتعرض أطفاهلا شة  املهمَّ ينبغي أن تساعد الدول األسر     •
نفسه يف الوقت   عزز  تأن  و،  )، مثالً  برامج التحويالت النقدية املشروطة    بواسطة(

، مبـن فـيهم أطفـال    الوحيديناجلهود الرامية إىل توفري بدائل جمدية لألطفال        
بذل املزيد من   تأن  ويتعني على الدول    . واليتامىاملهجورين  األطفال  والشوارع  
 لمن أج  الدينيني ومنظمات اجملتمع احمللي      زعماءمني وال  مع املعلّ  للتعاون اجلهود

  . إهناء عمل األطفال يف املنازل
والبيـت  ل مكان العمطرح يف أماكن عملهم، تاملقيمني   يف حالة العمال املرتليني   و  -٩٥

لحد مـن العمـل     ول. ةعزلة خطري ن الناس   عفئة  هذه ال حيث تعزل   مشكلة صعبة للغاية    
  : أن تقوم مبا يلي، ينبغي للدول هوتنظيم  يف تلك الظروفاملرتيل
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 اسـتخدام عمـال      قبل ةيوع للت اً إلزامي اًأصحاب العمل تدريب  حضور  اشتراط   •
وضـمان  عمال املقيمني معهم    تسجيل ال بينبغي إلزام أصحاب العمل     و. مقيمني

 . مع مفتشي العمل على انفراد مقابالت دوريةحضورهم إلجراء 

 واملوارد  اتاخلربتزويدها ب  و  الصالحيات القانونية الالزمة سلطات العمل     إعطاء •
 أمر قضائي، يف حال استناداً إىل، مل أماكن الع الالزمة لتنفيذ عمليات تفتيش يف    

. انتهاكات خطرية ملعايري العمـل    حدوث   ذات مصداقية بشأن     وجود ادعاءات 
متس لتحقيق يف اجلرائم املبلغ عنها اليت       ل ةولوياأل أن تعطي ويتعني على الشرطة    

 . العمال املرتليني املقيمني مع مستخِدميهم

        اسـتخدام وائم سـوداء حتظـر      وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي للدول أن تضع ق        •
أو مقيماً   عامالًاستغل  أفرادها قد   حد  َيثُبت أن أ  سر اليت   اُأل على   آخرينعمال  
 . تهمعاملأساء 

 إذ إن وضـعهم     ،لإلخـضاع للعبوديـة   رضـة   املهاجرون عُ والعمال املرتليون     -٩٦
وصـي  لك، تلـذ . كثرياً ما يواجهون شىت أنواع األذىوهشاً  ما يكون    غالباً كمهاجرين

   : الدول مبا يلية اخلاصةاملقرر
        ،يـد حرعاية صاحب عمـل و    بدخول  الإلغاء أنظمة اهلجرة اليت تربط تأشرية        •

  .الدبلوماسينيلدى ني متخَدسامل لعمال املرتلينييف حالة ا مبا يف ذلك
حرية وإلغاء  تهم بِ ماقإاملهاجرين يف اختيار مكان       العمال املرتليني  حبقف  ارتعاال •

          تعلـق باإلقامـة يف مـرتل      نص عليها القانون أو اللوائح فيمـا ي       يشروط  ي  أ
  .ملصاحب الع

 لعمـال املرتلـيني   ليف البلد    يف البقاء يتيح حقاً    هجرة خاص    حبث إنشاء مركز   •
و االسـتغالل  هم التعـرض لإليـذاء أ     ثبت ادعاء قدمون ما ي   ي ن الذي يناملهاجر

 .اب العملصح أاخلطريين على يد

 سـتخدام اعتماد وكـاالت اال  لمن أجز تعاوهنا الثنائي واملتعدد األطراف    تعزي •
 العمال املرتلـيني    بشأناالتفاقات الثنائية   تكون   وينبغي أن    .هاوتنظيمعيني  والت

 العمال  لصاحلضمن عدم التمييز     وأن ت  لى املعايري الدولية  بناًء ع مة  املهاجرين ملزِ 
 . فعالة لضمان االمتثال آليات نص على ت احملليني وأناملرتليني

املهـاجرين  عمـال   تسجيل مجيع ال  على  تعاون سلطات اهلجرة والعمل     ضمان   •
 . اهيستطيعون فهم بلغة همحقوقعلى هم عالطْوإ

رتكبـها  ياليت  ذات املصداقية    أو االستغالل    يذاءادعاءات اإل يف  بعناية  التحقيق   •
ـ لة  الدولة املرسِ   مل ترفع  إذاو.  وتقدمي اجلناة إىل احملاكمة    هاودبلوماسي دعوى ال

ر طلب رفع احلصانة الدبلوماسية، أو إذا تعذّ      تينبغي للدول املضيفة أن     فنائية،  اجل
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مرتكب اجلرمية املزعوم شـخص غـري        أن   علن يف احلاالت اخلطرية   تذلك، أن   
  . ستقلةامل ةماقحقوق اإل لضحيةا منح ، معمرغوب فيه

تنظيم أنفسهم يف مجيع أحناء     ن خالل   ممكاسب باهرة    نوالعمال املرتلي حقق  قد  و  -٩٧
. دافرالعّمـال كـأ   هناك حاجة إىل بذل املزيد من اجلهود لتمكني         غري أنه ال تزال     . العامل
  : ة مبا يلي اخلاصةوصي املقررتو

مع مجعيات  التعاون   ، من خالل   من اجلهود  اًمزيد العمال   نقابات بذلأن ت ينبغي   •
ن العمال املرتليني، مب  ضم إليها   تكي  ل فعالً،   ةوجود امل موتعاونياهت العمال املرتليني 

 . نواجرهامل نو العمال املرتليهمفي

نـع العمـال    الـيت مت  ل الدول كافة العقبات القانونية أو الواقعية        زيينبغي أن ت   •
من ممارسة حقهم اإلنساين يف حرية تكوين اجلمعيات، مبـا يف ذلـك              املرتليني

 . النقابات العمالية

والنقابـات   لتعاون مع مجعيات العمـال املرتلـيني      ، با طنيةينبغي للسلطات الو   •
  محالت إلعالم العمال املرتلـيني     أن تشن قوق اإلنسان،    حل ؤسسات الوطنية املو

توفرة  املعلومات م  كونينبغي أن ت  و. ابسبل إعماهل قوقهم و حاضراً ومستقبالً حب  
صول إليهـا   ، الو  مجيع العمال املرتليني، مبن فيهم املهاجرون      يستطيعيف أماكن   

  .  يفهموهنالغاتبو
ل دول  ستوضح تكا  على الصعيد الدويل     املتخذةالتقعيدية   إلجراءاتاوقد ظلت     -٩٨

رحـب  لـذلك، ت  و.  الوطين صعيدالعبودية املرتلية على ال   من  توفري محاية فعالة    كثرية عن   
عـايري   اعتماد اتفاقية بشأن م    قد قررت أخرياً  منظمة العمل الدولية    بكون   ة اخلاص ةاملقرر

ـ      يف االتفاقية تُدَرج  تأمل أن   هي  الئقة للعمل املرتيل، و    . رالتوصيات الواردة يف هذا التقري
  : ا يليمب ة اخلاصةوصي املقررتو

 االتفاقيـة   على ضمان اسـتناد   أن تتعاون الدول يف إطار منظمة العمل الدولية          •
سية حلقوق اإلنسان   ىل املعاهدات الرئي  إ املرتيللعمل  ل ةعايري الالئق املاملقبلة بشأن   

تعـيني  ستخدام وال  لتنظيم مجيع جوانب اال     عنها  التزامات حمددة  ضمان نشوء و
 . ملهاجرين تشمل أيضاً العمال املرتليني اوالعمل

الدوليـة    جملس حقوق اإلنسان وغريه من احملافل احلكوميـة        يتصدىينبغي أن    •
 أن تتنـاول     وينبغـي  .آليات مناسبة عن طريق   املرتلية   العبوديةملعاجلة   املناسبة

ذات ستعراض الدوري الشامل العبودية املرتلية وأوجـه القـصور         التوصيات ا 
 . العمال املرتلينييف محاية  الصلة

ينبغي للدول أن تنظر يف التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن أسوأ              •
اتفاقية محاية حقوق مجيـع العمـال       على  و) ١٨٢رقم  (أشكال عمل األطفال    
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  العمال املرتلـيني   ستثينليت ت سحب التحفظات ا  أن ت ملهاجرين وأفراد أسرهم و   ا
  . انضمت إىل أطرافهامن نطاق تطبيق االتفاقيات اليت

 جلميع أشكال العبودية املرتليـة      اً خاص عاهدات اهتماماً املهيئات  تويل  ينبغي أن    •
  .  النظر يف تقارير الدول األطرافأثناء

لتمييز بني اجلنسني والتمييز    من ا يف أمناط راسخة    ذور عميقة   جلعبودية املرتلية   ول  -٩٩
 يف عـدم تقـدير    املشكلة  ويكمن جوهر   .  االجتماعية على أساس العرق واإلثنية والطبقة    

  لذا،. هحق قدر، هأجر أو بدونكان لقاء ألسرة، سواء جل أفراد اأو ألداخل املرتل العمل 
فيذ االلتزامات املتفـق عليهـا يف       ينبغي للدول أن تعزز جهودها الرامية إىل تن        •

 . ديربان نتائج املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة يف بكني ومؤمتر استعراض

 علنـاً واحملليني  كبار املسؤولني احلكوميني والزعماء الدينيني       عترفيينبغي أن   و •
 العمال املرتليني مساواة  أن يشددوا على    لمجتمع و  املرتيل بالنسبة ل   العملبقيمة  

 . يف الكرامة واالستقالل الذايتبغريهم 

        


