
 
 
 

 (حيال القرار المتعلق بالعنف ضد العامالت المهاجراتمعلىمات حىل جهىد وزارة العمل والتنمية االجتماعية )

 

  التوقٌع أو التصدٌق أو االنضمام إلى صكوك األمم المتحدة و/ أو منظمة العمل الدولٌة ذات الصلة و / أو

 التقٌد بأحكامها 

 ـادكذ اإلاملىت الّشبُت العّىدًت ِلى الّذًذ مً ـىىن ألامم اإلاخدذة ومىٍمت الّمل الذولُت راث الفلت وهي: -

م  .1 ً ًِ وٍش ب اإلاهاحٍش مت اإلاىٍمت بشوجىهٌى ميافدت تهٍش البر والبدش والجى اإلاىمل الجفاكُت ألامم اإلاخدذة إلايافدت الجٍش

 ِبر الحذود الىوىُت

 الاجفاكُت الذولُت لللماء ِلى حمُْ ؤؼياٌ الخمُحز الّىفشي  .2

حره مً لشوب اإلاّاملت ؤو الّلىبت اللاظُت ؤو الالإوعاهُت ؤو اإلاهُىت .3  اجفاكُت مىاهمت الخّزًب ٔو

 حمُْ ؤؼياٌ الخمُحز لذ اإلاشؤة جفاكُت اللماء ِلىا .4

 0291بؽإن الّمل الجبري ؤو ؤلالضامي لّام  92اجفاكُت مىٍمت الّمل الذولُت سكم  .5

ت لّام  011 سكممىٍمت الّمل الذولُت  جفاكُتا .6 بؽإن معاواة الّماٌ والّامالث في ألاحش ًِ ِمل ري كُمت مدعاٍو

0290. 

 029ز في الاظخخذام واإلاهىت لّام لخمُحبؽإن ا 000 ٌؽإنمىٍمت الّمل الذولُت  جفاكُتا .7

  0291بؽإن إلٕاء الّمل الجبري لّام  019اجفاكُت مىٍمت الّمل الذولُت سكم  .8

 

 ًبشأن الهجرة والعمل والحماٌة  صٌاغة وتنفٌذ تشرٌعات وسٌاسات وخطط تراعً المنظور الجنسان

االجتماعٌة وإنهاء العنف ضد العامالت المهاجرات والفتٌات المهاجرات، بما فً ذلك المٌزانٌات المخصصة 

 لمعالجة العنف ضد العامالت المهاجرات 

ّاث والعُاظاث  التي جشاعي  - ؽإن الهجشة اإلاىٍىس الجيعاوي بكامذ اإلاملىت الّشبُت العّىدًت بئجخار ِذد مً الدؽَش

 وهي ِلى الىدى آلاحي: والّمل والحماًت الاحخماُِت

: اإلاىافلت ِلى هٍام ميافدت91/1/0291في  922كشاس مجلغ الىصساء سكم  -
ً
:   هـ ، اوال

ً
حشائم الاججاس باألشخاؿ ، زاهُا

 حشائم الاججاس باألشخاؿ في هُئت خلىق الاوعان.   حؽىُل لجىت إلايافدت

خ :999الاًزاء الفادس بلشاس مجلغ الىصساء سكم )هٍام الحماًت مً  -  هـ0292/  01/  02 ( وجاٍس

حرها مً الخذابحر الىكائُت اإلاىاظبت للحماًت مً ؤلاًزاء خعب ما  - جىفحر ؤماهً ؤلاًىاء ؤو الاظخمافت للحاالث اإلادخاحت ٔو

خ 29121دت الخىفُزًت لىٍام الحماًت مً ؤلاًزاء الفادسة باللشاس الىصاسي سكم )وسد في اإلاادة الثاهُت مً الالئ ( وجاٍس

 هـ8/9/0299

tel:19%20/%2010%20/%201434


 

خ  901كشاس مجلغ الىصساء سكم  -  :1/2/0292وجاٍس
ً
اإلاىافلت ِلى الئدت ِماٌ الخذمت اإلاجزلُت ومً في   هـ اإلاخممً اوال

 : ًىىن الخٍلم مً كشاساث اللجان اإلاىفىؿ 
ً
ً ( مً الئدت ِماٌ   ِليها فيخىمهم ، زاهُا اإلاادة ) الحادًت والّؽٍش

 لىٍامه، ورلً إلى خحن مباؼشة اإلاداهم الّمالُت اخخفاـاتها.  الخذمت اإلاجزلُت ومً في خىمهم
ً
 ؤمام دًىان اإلاٍالم وفلا

 ففل )حؽُٕل الاخذار في هٍام الّمل( .  -

ماٌ الخىشة ؤو  (022ففل )حؽُٕل اليعاء في هٍام الّمل( خُث جممىذ اإلاادة ) - دمش حؽُٕل اإلاشؤة في اإلاهً وألِا ًُ

دذد الىصٍش  ّذ خىشة ؤو لاسة مً ؼإنها ؤن حّشك اليعاء ألخىاس او  –بلشاس مىه  –الماسة، ٍو
ُ
ماٌ التي ح اإلاهً وألِا

 الشاس مدذدة مما ًجب مّه خٍش ِملهً فيها او جلُُذه بؽشوه خاـت.

 اؿ.هٍام خماًت ألاحىس للّاملحن في اللىاُ الخ -

مىكْ معاهذ ِباسة ًِ مىفت إلىتروهُت لدعهُل إحشاءاث اظخلذام الّمالت اإلاجزلُت وصٍادة معخىي خفَ خلىق حمُْ  -

الاوشاف خُث ٌعاهم "معاهذ" بشفْ وعي ؤصحاب الّمل والّمالت اإلاجزلُت بخىلُذ خلىكهم وواحباتهم، هما ًخممً 

 بشهامج خماًت ؤحىس الّمالت اإلاجزلُت .

هـ اإلاخممً حذٌو الّلىباث إلاخالفي ؤهٍمت الّمل واإلاخممً ِلىباث سادِت 0/9/0292في  88218ي سكم اللشاس الىصاس  -

 إلاخالفي مىاد هٍام الّمل فُما ًخّلم بدؽُٕل اإلاشؤة او الىفل.

في  9، 0واإلاخممً الخىٍُم اإلاىخذ لبِئت ِمل اإلاشؤة خُث جممىذ الفلشة  91/9/0221في  92891اللشاس الىصاسي سكم  -

 -ىابي الّامت لدؽُٕل اليعاء في وافت ألاوؽىت ماًلي :الم

ت اإلاشؤة بما ٌؽيل       .0 و ؤلّاف جىبُم جيافؤ الفشؿ، إبىاٌ ؤو إال ًجىص اللُام بإي ِمل مً ؼإهه المٕي ِلى خٍش

 اإلاّاملت في الّمل بما ال ًخىافم مْ هٍام الّمل وألاهٍمت اإلادلُت ألاخشي.

ت. ال ًجىص الخمُحز في       .9  ؤحىس الّامالث ًِ الّاملحن في الّمل ري اللُمت اإلادعاٍو

هـ 99/00/0292في  990998كىاِذ مماسظت وؽاه الاظخلذام وجلذًم الخذماث الّمالُت الفادسة باللشاس الىصاسي سكم  -

ن ـذس بدم والب الترخُق مخالفت مخّللت باألخيام اإلاىٍمت لحماًت ؤال ًىىن ظبم و ؤخُث سوعي في الؽشوه 

 .ما لم ًشد اِخباسه و ميافدت الاججاس باألشخاؿؤالىفىلت، 

 : ًجىص بلشاس مً الىصٍش ؤاإلاخممً   هـ09/9/0298في  919كشاس وصاسي سكم  -
ً
/   و مً ًفىله هلل خذمت الّاملؤوال

 ومنها ما وسد في :  في خاالث مُّىت  ومً في خىمهممً فئت ِماٌ الخذمت اإلاجزلُت   الّاملت

 و تهذد ظالمت حعمه.ؤزبىث جيلُف الّامل بإِماٌ خىشة تهذد صحخه  .0

 خذ افشاد اظشجه بئظاءة مّاملت الّامل.ؤو ؤزبىث كُام ـاخب الّمل  .9

 

 



 
 

  تقوٌم آثار السٌاسات والقوانٌن والبرامج التً تتناول التمٌٌز والعنف ضد العامالت المهاجرات 

ّت ؤلاظالمُت بىلْ ؤهٍمت جدمي خلىق اإلاشؤة فيان لىصاسة  حععى اإلاملىت الّشبُت العّىدًت مً خالٌ ؤهٍمتها اإلاعخمذة مً الؽَش

لى وحه الخفىؿ الّامالث ألاحىبُاث  ،خُث اجخزث الّمل والخىمُت الاحخماُِت دوس في مىاهمت الّىف والخم ُحز لذ اإلاشؤة ِو

ت في هزا الؽإن وهي ِلى الىدى آلاحي:  الىصاسة خىىاث ِذًذة و مدعاِس

خ 999ـذوس هٍام الحماًت الاحخماُِت بلشاس مجلغ الىصساء سكم )  -  هـ . 02/01/0292( وجاٍس

خ 29121)     بلشاس مّالي الىصٍش سكمإـذاس الالئدت الخىفُزًت لىٍام الحماًت مً ؤلاًزاء  -  هـ . 8/9/0299( وجاٍس

الح والخإهُل الاحخماعي والىفس ي إلى  - ولْ اظتراجُجُاث للّمل مْ خاالث الحماًت للّمل وفم الالئدت وتهذف إلى ؤلـا

 الحاالث التي جدخاج إلى ؤلاًىاء اإلاؤكذ .

 إوؽاء إداسة مخخفت بالذِم والحماًت للّمالت اإلاجزلُت .  -

دذد معئىلُاث مياجب بلذ اإلايؽإ ووظىاء  - ىضح جفاـُل الخىٌُف للّمالت اإلاجزلُت، ٍو ش هٍام الىترووي ًىزم الّلىد ٍو جىٍى

 الاظخلذام في اإلاملىت . 

ب في حمُْ دٌو الاسظاٌ وجىلُذ آلُت جىُِت الّمالت كبل اللذوم للمملىت ِبر مياجب الاسظاٌ . -  إكامت وسؼت جذٍس

ف - بُت إلاياجب الاظخلذام في اإلاملىت . إكامت وسؼت ِمل حٍّش  ُت وجذٍس

 ( لجىت في اإلاملىت الظخلباٌ ؼياوي ودِاوي ِماٌ الخذمت اإلاجزلُت ِلى ؤصحاب الّمل .92جخفُق ) -

 ( لٕاث . 2جخفُق مشهض اجفاٌ ٌعخلبل البالٔاث والؽياوي بّذد )  -

 جخفُق محزاهُت خاـت للّامالث اإلاجزلُاث لدعلُمهً خلىكهً .  -

 اس وصاسي ًجحز للىصاسة هلل خذماث الّمالت اإلاجزلُت بذون مىافلت ـاخب الّمل .إـذاس كش  -

 

  تشجٌع البحوث وجمع البٌانات المصنفة حسب نوع الجنس عن اتجاهات هجرة الٌد العاملة للمرأة والعنف ضد

العامالت المهاجرات، بما فً ذلك العامالت المنزلٌات والعامالت المهاجرات غٌر الموثقات فً جمٌع مراحل 

 الهجرة 

 

الالىتروهُت لدعهُل ؤلاحشاءاث في حمُْ الذوائش الحىىمُت  حؽهذ اإلاملىت الّشبُت العّىدًت جىىس ٔحر معبىق في ألاهٍمت

ْ ؤلاحشاءاث وبىاء ِلُه فئن  كاِذة بُاهاث وصاسة الّمل و الخىمُت الاحخماُِت ومشهض اإلاّلىماث  ولخىزُم اإلاّامالث وحعَش

ماث جدذد هُى الىوجي جدخىي مّلىماث ؼاملت وجففُلُت ًِ حمُْ ؤهىاُ الّمالت وحؽمل مّلىماث دًمىٔشافُت ومّلى 

الّمل ومىكّه وهزه اإلاّلىماث حؽمل الّمالت اإلاجزلُت الّاملت في اإلاملىت ومً الىاخُت اللاهىهُت وهُفُت الخداهم فئن 

اث الىدًت ووصاسة الّذٌ جىزم حمُْ ؤهىاُ اللماًا وحؽمل الّىف. و هؤهذ ِلى ؤن حمُْ الّمالت الّاملت  هُئاث الدعٍى

  في اإلاملىت هي
ً
ألهٍمت ؤلاكامت والّمل، وفُما ِذا رلً ٌّذ دخىلهم إلى ؤساض ي اإلاملىت ٔحر هٍامي باظخثىاء  خالّت ٔالبا



 
 لىفىؿ خاـت باليعبت لبّن الفئاث ِلى ظبُل اإلاثاٌ: )الجيعُاث آلاجُت: العىسٍحن/ اللبائل 

ً
ما جم جىٍُمه وفلا

لت هٍامُت ٌؽتره فيها هلل الخذماث الىاصخت/ الُمىُحن( ، هما ؤن خذمت ؤححر هٍمذ اظخثىاًء ِمل اإلاشافلحن ب ىٍش

لت هٍامُت.  للمشافم بل ًىخفى بئـذاس اؼّاس ؤححر إلاضاولت الّمل بؽيل كاهىوي، واإلاا ًلُم اإلاشافم بىٍش

 

  منع العنف ضد العامالت المهاجرات، بما فً ذلك تنظٌم توظٌف العمال الوسطاء وبرامج بناء القدرات وجهود
 التوعٌة للحكومة والمجتمع المدنً بما فً ذلك الفتٌات. 

 مً كشاس مجلغ الىصساء ال حؽىُل لجىت ميافدت حشائم ؤلاججاس باألشخاؿ في هُئت خلىق ؤلاوعان جم -
ٌ
فادس في البىذ زاهُا

مت ِلى امشؤة ؤو ،لحذ مً الّىف لذ اإلاشؤة ل ورلً هـ 91/1/0291في  922 سكم  والزي ؼذد في الّلىباث ارا جم اسجياب الجٍش

 للمادة الشابّت مً هٍام ميافدت حشائم ؤلاججاس باألشخاؿ
ً
 .وفل ورلً وفلا

هفذ اإلاادة الّؽشون مً هٍام الّمل بإهه ال ًجىص لفاخب الّمل ؤو الّامل ؤن ًلىم بّمل مً ؼإهه إظاءة اظخّماٌ  -

ؤخيام هزا الىٍام ؤو اللشاساث واللىائذ الفادسة جىفُزا ألخيامه ، هما ال ًجىص ألي منهما اللُام بّمل مً ؼإهه المٕي ِلى 

ت ِماٌ ؤو ؤصحاب ِمل  ت آلاخش ؤو خٍش ت الّمل ؤو خٍش ً لخدلُم ؤي مفلحت ؤو وحهت هٍش ًخبىاها مما ًدىافى مْ خٍش آخٍش

ت الخالفاث  .اخخفاؿ الجهت اإلاخخفت بدعٍى

هما هفذ اإلاادة الحادًت والعخىن ِلى ؤن مً واحباث ـاخب الّمل ؤن ًمخىْ ًِ حؽُٕل الّامل سخشة وؤال ًدخجض دون -

 مىه وؤن ٌّامل
ً
باالخترام الالئم وؤن ًمخىْ ًِ ول كٌى ؤو فّل ًمغ هشامتهم ودًنهم، والتي  ظىذ كمائي ؤحش الّامل ؤو حضءا

 لجذٌو اإلاخالفاث والّلىباث الفادس باللشاس الىصاسي سكم )
ً
خ 88218ًلابلها ِلىبت وفلا هـ، هما جممىذ 0/9/0292( وجاٍس

 ًدىاٌو خٍش اخخفاً ـاخب الّمل بجىاص ظفش 1الالئدت الخىفُزًت في اإلاادة )
ً
الّامل ٔحر العّىدي، ِلى ؤهه في خاله  ( هفا

ولب الّامل اخخفاً ـاخب الّمل بجىاص ظفشه فئن رلً ال ًىىن إال بمىحب إكشاس مً الّامل بمىافلخه، ِلى ؤن ٌُّذه له 

 لجذٌو اإلاخالفاث 
ً
لابلها ِلىبت ِلى ـاخب الّمل اإلاخالف وجخّذد بخّذد الّماٌ وفلا ـاخب الّمل ِىذ ولبه، ٍو

 .والّلىباث

هفذ اإلاادة العابّت و العخىن مً هٍام الّمل ِلى ؤهه ال ًجىص لفاخب الّمل ؤن ًىكْ ِلى الّامل حضاء ٔحر واسد في هزا -

  .الىٍام ؤوفي الئدت جىٍُم الّمل

هفذ الفلشة الشابّت مً اإلاذة الحادًت والثماهىن ِلى خم الّامل في جشن الّمل مْ الاخخفاً بيافت خلىكه الىٍامُت ولها -

اإلاعئٌى اِخذاء ًدعم بالّىف ؤو ظلىن مخل  في خاٌ وكْ ِلُه مً ـاخب الّمل ؤو مً ؤخذ افشاد اظشجه ؤو مً اإلاذًش

 .باآلداب هدى الّامل ؤو ؤخذ افشاد اظشجه

 ـاخب الّمل بإن ال   هفذ الفلشة الثاهُت مً اإلاادة العابّت مً الئدت ِماٌ الخذمت اإلاجزلُت ومً في خىمهم ِلى ؤن ًلتزم-  

 . ًيلف ِامل الخذمت اإلاجزلُت بإي ِمل خىش يهذد صحخه ؤو ظالمت حعمه ؤو ًمغ هشامخه ؤلاوعاهُت

 :  اجخزث وصاسة الّمل والخىمُت الاحخماُِت ِذة جذابحر  جممً خلىق الّامل وهي -

ٌى لجمُْ ؼشائذ اإلاجخمْ ِبر خملت اِمل  .0 ت للـى وخملت خلىق الّمالت اإلاجزلُت في حمُْ  بىعي،اللُام بدمالث جىٍِى

  اإلاملىت.مىاوم 

 ؤصحاب الّمل ِلى الخىكُْ ِلى إكشاس بمّشفت ألاهٍمت والخّلُماث  إلضام .9

ُت الّمالت والّمالء ؤصحاب الّمل بالحلىق والىاحباث وؤهٍمت الاججاس  إلضام .9   باألشخاؿ.مياجب الاظخلذام بخِى



 
ف بالحلىق باللٕاث  اللُام بالخيعُم مْ اإلاياجب اإلاشظلت .2   اإلاخخلفت.بالخٍّش

ب للمياجب الىظىاء في اإلاملىت إكامت  .9   وخاسحها.وسػ الخذٍس

ف  .9  الؽياوي.البآل ؤو  جلذًم بألُتالخيعُم مْ العفاساث للخٍّش

ادة الىعي الىٍامي بالحلىق والىاحباث والاواُل ِلى مىاد هٍام الّمل لخىٍُ الّمالُتمىكْ الثلافت  وؽاءإ .1 م بهذف ٍص

اخب الّمل   .الّالكت الخّاكذًت بحن الّامل ـو

        مىكْ معاهذ ليؽش الحلىق الىاحباث .8

 

  ضمان آلٌات والخدمات المساعدة فً الحماٌة وتحسٌن الوصول إلى العدالة 
هفل الىٍام ألاظاس ي للحىم لجمُْ اإلاخىاحذًً ِلى ؤسك اإلاملىت خلهم في الخىحه لللماء واإلاىالبت بإي خم مً  -

م اللماء ورلً وفلا لحىم اإلاادة العابّت وألاسبّىن مً الىٍام ألاظاس ي للحىم والتي هفذ ِلى ؤن  خلىكهم ًِ وٍش

بحن الىٍام ؤلاحشاءاث الالصمت لزلً . هما ؤن هٍام خم الخلاض ي مىفٌى بالدعاوي للمىاوىحن واإلالُمحن في اإلام لىت ، ٍو

ت الخالفاث الّمالُت هما هٍمذ الئدت ِماٌ الخذمت اإلاجزلُت ومً في خىمهم ما  الّمل ؤفشد ففال خاؿ بدىٍُم حعٍى

ٌى للّذالت في اإلاىاد الخالُت   : ًخق جدعحن الـى

الخذمت اإلاجزلُت بّمل ٔحر اإلاخفم ِلُه في الّلذ ؤو بالّمل لذي اإلاادة الثاهُت ال ًجىص لفاخب الّمل ؤن ًيلف ِامل  -

 الٕحر

ش ِلذ الّمل وجشحمخه خفٍا لحم الىشفحن هىظُلت مً وظائل الازباث ِىذ  - اإلاادة الثالثت الضمذ ـاخب الّمل بخدٍش

ت  الاخخالف وهٍمذ اإلاادة الشابّت ِىاـش الّلذ المشوٍس

ِلى التزام ـاخب الّمل بالحمىس بىفعت ؤو إهابت ٔحره ؤمام لجىت الففل في هفذ الفلشة العابّت مً اإلاادة العابّت  -

اث في اإلاىاُِذ التي جدذدها للىٍش في اإلاىالبت اإلالذمت لذه   . اإلاىاِص

اًت التي  - لذم خذماث الِش ؤوؽإث وصاسة الّمل والخىمُت الاحخماُِت دوسا إلًىاء الّامالث جدخىي ِلى وامل الخجهحزاث ٍو

مت لححن اهتهاء كماًاهً مْ ؤصحاب الّمل.جدلم  الث ؤلاكامت الىٍش  للجًز

 

اث التي  -بثمان لٕاث –( 02200سكم بالٔاث خماًت ) ؤوللذ وصاسة الّمل والخىمُت الاحخماُِت  - وإـذاس الىخِباث واإلاىٍى

خللي البالٔاث ووشق حّشَّف الّاملت بئحشاءاث الاهخفاف ِىذ اهتهان ؤٍي مً خلىكها بما في رلً آلالُت اإلاخخفت ب

عخلبل سكم البالٔاث مً ألاشخاؿ واإلاياجب والؽشواث والعفاساث ألي  الحفٌى ِلى اإلاعاِذة اللاهىهُت والترحمت َو

خم الخّامل  مخالفت لألهٍمت اإلاّمٌى بها. وفي خالت جىزُم اهتهان لحلىق الّمالت ًخم إسظاٌ فشق مُذاهُت جباؼش الحالت ٍو

 . مّها وفم آلُاث مدذدة
 المساواة بٌن الجنسٌن وتمكٌن النساء والفتٌات المهاجرات والتصدي لجمٌع أشكال  اإلجراءات المتخذة بشأن

  لهجرة اآلمنة والمنظمة والعادٌة .العنف التً ترتكب ضدهن، وذلك تمشٌاً مع المٌثاق العالمً ل
لفذ به   الّمللم ًمحز هٍام الّمل بحن الجيعحن فُما ًخق الحلىق الّامت اإلاخّللت بّلذ  - وهق الىٍام ِلى الّامل ٍو

ول شخق وبُعي ٌّمل إلافلحت ـاخب الّمل ظىاء وان رهشا ؤو ؤهثى وكذ ؤفشد الىٍام بّن الىفىؿ الخاـت 



 
ذ مً الحلىق لممان بِئت مىاظبت ومدفضه هما ، للمشؤة الّاملت  لخىٍُم ِمل اليعاء والتي حّىي اإلاشؤة الّاملت اإلاٍض

خ92891وصاسي سكم )ؤـذسث الىصاسة كشاس  والزي حاء بدىٍُم بِئت ِمل اإلاشؤة والىق ِلى المىابي هـ 91/9/0221 ( وجاٍس

خ120واللشاس الىصاسي الفادس سكم )  والؽشوه الالصم جىفشها في بِئت الّمل الزي هٍم ظاِاث  هـ0299/ 99/9 ( وجاٍس

اًت ألاوفاٌ خُث ؤلضم  جاخذ لهً البِئت اإلاىاظبتؤو  .الشلاِت مذفىِت ألاحش للمشؤة الّاملت للّمل بئوؽاء مشافم ِس

 للمادة )
ً
 ًخىافش فُه الّذد اليافي 092الىٍام ـاخب الّمل وفلا

ً
 مىاظبا

ً
( الزي ٌؽٕل خمعحن ِاملت فإهثر ؤن ًيهئ مياها

 للحماهت، و 
ً
التي مً اإلاشبُاث، هما ًجىص للىصٍش ؤن ًلضم ـاخب الّمل الزي ٌعخخذم مائت ِاملت فإهثر ؤن ًيش ئ داسا

 لجذٌو اإلاخالفاث والّلىباث في خاٌ ِذم التزام ـاخب الّمل بخىفحر رلً
ً
ومنها اإلاادة الخاظّت .ًلابلها ِلىبت وفلا

دذد الىصٍش بلشاس مىه  ماٌ الخىشة ؤو الماسة ٍو وألاسبّىن بّذ اإلاائت والتي جىق ِلى ؤهه ًدٍش حؽُٕل اإلاشؤة في اإلاهً والِا

ماٌ التي حّذ خىشة ؤو لاسة مً ؼإنها ؤن حّشك اليعاء ألخىاس ؤو ؤلشاس مدذده مما ًجب مّه خٍش ِملهً  اإلاهً و الِا

خ 9892/0هما حاء اللشاس الىصاسي سكم )  فيها ؤو جلُُذه بؽشوه خاـت هـ مىضحا لهزه اإلاادة وملشسا 2/2/0291( وجاٍس

 لجذٌو اإلاخالفاث للحماًت اللاهىهُت لّمل اليعاء وخٍش حؽُٕلهً في بّن اإلاهً الخىشة والتي ِاكب
ً
ذ ِليها وفلا

 .والّلىباث

ض خلىق الّامالث اإلاجزلُاث، هخذابحر الخىُِت التي جمىلْ بها وصاسة الّمل  - جم اجخار الّذًذ مً الخذابحر الشامُت إلى حٍّض

حرها مً مؤظعاث اإلاجخمْ  اإلاذوي والخىمُت الاحخماُِت، وهُئت خلىق ؤلاوعان، والجمُّت الىوىُت لحلىق ؤلاوعان ٔو

ذ لألظباب اإلاؤدًت إلى اسجياب حشائم الاظخٕالٌ  راث الفلت، وما جماسظه لجىت ميافدت حشائم الاججاس باألشخاؿ مً ـس

الاكخفادي والجيس ي ومّالجتها، وهزلً ما جلىم به ول مً إداسة الخفخِؾ الخابّت لىصاسة الّمل والخىمُت الاحخماُِت، 

 بإن إظاءة اإلاّاملت والاظخٕالٌ والّىف لذ الّامالث ألاحىبُاث وخاـت وهُئت خلىق ؤلاوعان مً دوٍس سكابي. 
ً
وإكشاسا

 ًِ اإلاعاءلت؛ فلذ جم اجخار الّذًذ مً الخذابحر الشامُت إلى 
ً
حرها مً الاهتهاواث التي كذ جماسط بُّذا الّامالث اإلاجزلُاث ٔو

مىً   جلخُفها في اإلاشاخل الخالُت:حّل بِئت الّمل في العىق العّىدي للىافذًً جممً خلىق الّامل ٍو

ش آلالُاث الاظخلذام: .0 ب ِلى ـىس الاججاس باألشخاؿ  جىٍى ورلً بخإهُل مياجب وؼشواث الاظخلذام مً خالٌ الخذٍس

ف  باإلاّاًحر الخاـت بمماسظت اليؽاه و الخإهذ مً اظدُفاء الؽشواث للمّاًحر اإلاىلىبت للحفٌى ِلى  والخٍّش

 الذٌو التي جم إبشام اجفاكُاث حّاون مّها. التراخُق والخيعُم مْ ظفاساث 

ش الشكابت والاؼشاف ِلى اإلاماسظحن: جم إوالق بشهامج معاهذ للّمالت اإلاجزلُت وهى هٍام الىترووي ًشبي إحشاءاث  .9 جىٍى

جىٌُف الّاملت اإلاجزلُت مً بلذها إلى ؤن حٕادس اإلاملىت بّذ اهتهاء الّلذ بؽفافُت وولىح .ورلً بمؽاسهت الجهاث 

إلاّىُت داخل اإلاملىت وخاسحها جم ؤجمخت ؤلاحشاءاث اإلاىزلت للّاملت اإلاجزلُت مً بذاًت دخىلها للمملىت ختى اهتهاء ا

الّلذ، وخفَ خلىق ِمالت الخذمت اإلاجزلُت مً خالٌ بىاكت الشواجب وإلضام وافت ؤصحاب ببرهامج خماًت ألاحىس 

ق وجلذًم الذِم والحماًت مً خالٌ وصاسة الّمل والخىمُت ومشاكبت العذاد وجىزُم الّلىد والشواجب ولمان الحلى 

 الاحخماُِت. 

ش آلُاث الذِم والحماًت: جم إوالق سكم بالٔاث خماًت ) .9 اث  -بثمان لٕاث –( 02200جىٍى وإـذاس الىخِباث واإلاىٍى

بخللي البالٔاث  التي حّشَّف الّاملت بئحشاءاث الاهخفاف ِىذ اهتهان ؤٍي مً خلىكها بما في رلً آلالُت اإلاخخفت

عخلبل سكم البالٔاث مً ألاشخاؿ واإلاياجب والؽشواث  ووشق الحفٌى ِلى اإلاعاِذة اللاهىهُت والترحمت َو



 
والعفاساث ألي مخالفت لألهٍمت اإلاّمٌى بها. وفي خالت جىزُم اهتهان لحلىق الّمالت ًخم إسظاٌ فشق مُذاهُت جباؼش 

خم الخّامل مّها وفم آلُاث مدذدة  . الحالت ٍو

  حفَ خلىق الّامالث جم اجخار الخذابحر الخالُت:الخذابحر الاظدباكُت لوفي إواس 

 وسؼت ِمل في دٌو الاسظاٌ للخٍّشف بيافت خلىق الّمالت اإلاجزلُت  29اكامت  -

 جىزُم ِلىد الّمالت اإلاجزلُت في معاهذ لممان الحلىق  -

ىلها  اإلاجزلُتجىُِت الّمالت  - فُت بالحلىق بلٕاث  للملىتبالحلىق فىس ـو مً خالٌ حعلُمهم وؽشاث حٍّش

والُت جللي الى جىفحر بىاكاث اجفاٌ معبلت الذفْ حعلم في اإلاىاس ًخم اسظاٌ سظائل هفُت بالحلىق   باإللافتمخخلفت

ذة لٕاث الذاِم لّشكم الاجفاٌ بمشهض الاجفاٌ الخابْ للىصاسة البالٔاث وجلذًم اإلاعاِذة اللاهىهُت  الحماًت  بتزوٍذهم ب

 احىبُت 

اصحاب الّمل بالدسجُل في بشهامج خماًت احىس الّمالت اإلاجزلُت واـذاس بىاكاث بىىُت للّمالت لممان الحلىق  إلضام -

 اإلاالُت  

اًت الصحُت اإلاجاهُت في اإلاعدؽفُاث واإلاشاهض الحىىمُت  باإللافت الى خمُى اإلاخّاكذاث مْ  - خمخًّ الّامالث بالِش ٍو

 ىٍام الخإمحن الفحي الخّاووي.ؼشواث الاظخلذام ل

 

  تعزٌز التعاون والشراكات الثنائٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة وغٌرها من الشراكات للتصدي للعنف ضد العامالت
 المهاجرات 

دولت مشظلت للّمالت اإلاجزلُت، تهذف هزه  02وكّذ وصاسة الّمل والخىمُت الاحخماُِت ِلى اجفاكُاث اظخلذام مْ  -

خماًت ول مً ؤصحاب الّمل والّمالت اإلاجزلُت وجىٍُم الّالكت الخّاكذًت بُنهما، هما ًلتزم ؤوشاف الاجفاق الاجفاكُاث إلى 

)خىىمتي البلذًً( بمىحب ؤخيام هزا الاجفاق بممان ؤن ًىىن جىٌُف واظخلذام الّمالت مً مياجب ؤو ؼشواث ؤو 

ذابحر اللاهىهُت بدم جلً اإلاياجب ؤو الؽشواث ؤو الىواالث وواالث مشخفت مً هال البلذًً، إلافت إلى الالتزام باجخار الخ

التي جخشق كىاهحن ؤي مً البلذًً، هما ًلتزم ألاوشاف بمىحبها بممان ِذم كُام ؤصحاب الّمل، ؤو وواالث ؤو مياجب ؤو 

جمىحن و  , ؼشواث الاظخلذام بفشك ؤي اظخلىاِاث ؤو جيالُف ٔحر هٍامُت مً الّامل ملابل اظخلذامه ؤو جىٌُفه

ا لللىاِذ واللىاهحن اإلاّمٌى بهما ًخم 
ً
ؤوشاف الّلذ مً اللجىء للعلىاث اإلاخخفت في خاٌ وحىد ؤي خالف حّاكذي وفل

مً خالٌ هزه الاجفاكُاث اِخماد ِلذ ِمل مىخذ ٌؽخمل ِلى وافت الؽشوه والبىىد الالصمت لخىٍُم الّالكت الّمالُت 

اخب الّمل .  بحن الّامل اإلاجزلي ـو

ف بيافت خلىق الّمالت اإلاجزلُت وسػ اكامت  -  .ِمل في دٌو الاسظاٌ للخٍّش


