
1 

2

3
4

5

6

7

8
9

10

 يجب التعامل مع كافة العاملين بالتساوي
وبدون أي تمييز

 ال يتحمل العاملون
  المهاجرون أي رسوم

 جميع عقود
ن  العامل�ي

 المهاجرين يجب
 أن تكون واضحة و

شفافة

 السياسات
 و اإلجراءات

المتضمنة   ال يجوز االحتفاظ
ن  بجوازات سفر العامل�ي

 أو مستندات الهوية
 الخاصة بهم

سدد األجور بانتظام و
ُ
 ت

ي أوقاتها
 بشكل مبا�ش و�ن

المحددة

ام حق تمثيل  اح�ت
ن المهاجرين  العامل�ي
  لدى صاحب العمل

 ظروف عمل آمنة
 ظروف معيشة آمنةو كريمة

و كريمة

توف�ي العالج

ام حرية تغي�ي العمل  اح�ت
 مع ضمان العودة األمنة

ي الوقت المحدد
  و�ن

 ةيامحب نيلماعلا عيمج عتمتي
لمعلا نوناق
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3ول و تشغيل العمال المهاجرين ي
مبادئ التو�ظ

المبدأ األساسي
أ

ن ن بالتساوي وبدون أي تمي�ي يجب التعامل مع كافة العامل�ي
ظ اآلخرين الذين يؤدون  نفس العمل أو أعماال مماثلة . كما  يجب ظ المهاجرين بنفس القدر من المساواة مع العامل�ي ي التعامل مع العامل�ي

 ينب�ظ
ظ يمكن أن يمثل انتهاكا لحقوق اإلنسان ظ المهاجرين من أي تمي�ي  .حماية العامل�ي

االمبدأ األساسي
ب

ن بحماية قانون العمل يتمتع جميع العامل�ي
ي البلد الذي  يتم فيه تنفيذ هذا

عي �ظ ف بها قانونا مع صاحب عمل معروف و �ش  يجب أن يخضع العاملون المهاجرون لعالقة توظيف مع�ت
.العمل

  ال يتحمل العاملون المهاجرون أي رسومالمبدأ 1
 . يجب أن يتحمل صاحب العمل جميع تكاليف التوظيف و السكن

 . ال يتحمل العاملون المهاجرون أي تكاليف تتعلق بالتوظيف و السكن

المبدأ 2
 

ن المهاجرين يجب أن تكون واضحة و شفافة جميع عقود العامل�ي
وط و األحكام ، كما ح و توضيح كافة ال�ش ظ المهاجرين بعقود مكتوبة بلغة يتي� عىل العامل فهمها واستيعابها ، مع �ش  يجب تزويد العامل�ي

.يجب الحصول عىل موافقة العامل عىل هذه العقود و بدون إكراه

السياسات و اإلجراءات المتضمنةالمبدأ 3
كات توظيف ي بيانات سياسة حقوق اإلنسان العامة  ألصحاب العمل و �ش

ظ المهاجرين �ظ  يجب اإلشارة بوضوح إىل حقوق العامل�ي
.المهاجرين، وما يتعلق بها من سياسات و إجراءات تشغيل تختص بمسئوليات حقوق اإلنسان

ن أو مستندات الهوية الخاصة بهمالمبدأ 4  ال يجوز االحتفاظ  بجوازات سفر العامل�ي
 يجب أن يتمتع العاملون المهاجرون بالحرية و بحق الوصول لجواز السفر و مستندات الهوية و أوراق اإلقامة ، كما يمكنهم التمتع بحرية

.التنقل

ي أوقاتها المحددةالمبدأ 5
سدد األجور بانتظام و بشكل مبا�ش و�ن

ُ
ت

ي أوقاتها  المحددة و بانتظام و بشكل مبا�ش
ي يستحقونها �ظ .يجب أن يحصل العاملون المهاجرون عىل أجورهم ال�ت

ن المهاجرين لدى صاحب العملالمبدأ 6 ام حق تمثيل العامل�ي   اح�ت
ظ من حيث االلتحاق بالنقابات التجارية و إمكانية التفاوض بصورة جماعية ي العامل�ي

 .يجب أن يتمتع العاملون المهاجرون بنفس حقوق با�ت

المبدأ 7
 

ظروف عمل آمنة و كريمة
ويع أو المعاملة غ�ي  يجب أن يتمتع العاملون المهاجرون بظروف عمل آمنة و كريمة  و خالية من المضايقات ومن أي شكل من أشكال ال�ت

 .اإلنسانية. و يجب أن يحصلوا عىل رعاية صحية مناسبة و أن تتوفر لهم السالمة و التدريب باللغات  المختصة

ظروف معيشة آمنة و كريمةالمبدأ 8
ظ مقر ظ مقر عملهم وب�ي  يجب أن يتمتع العاملون المهاجرون بظروف معيشية سليمة وصحية، كما يجب أن يتمتعوا بسهولة التنقل ب�ي

ي يقيمون فيها .إقامتهم. يجب أال يحرم العاملون المهاجرون من حرية التنقل ، و أال يقترص وجودهم عىل األحياء ال�ت

توف�ي العالجالمبدأ 9
ظ المهاجرين اللجوء للحلول القانونية و آلليات تظلم ذات مصداقية ، دون الخوف من تبادل االتهام أو من الفصل  يجب أن يُتاح للعامل�ي

.من العمل

المبدأ 10
 

ي الوقت المحدد
ام حرية تغي�ي العمل مع ضمان العودة األمنة و�ن   اح�ت

ي حرمانهم من حق
ي المواقف االستثنائية. كما ال ينب�ظ

 يجب أن يضمن العاملون المهاجرون حق العودة للوطن عند إنتهاء عقود العمل و�ظ
، أيهما أقرب ظ ي البلد المضيف عند إنتهاء عقد العمل األول أو قبل مرور عام�ي

.البحث عن عمل أو تغي�ي العمل �ظ

كات كات ، وذلك بعد إجراء مشاورات واسعة و هو يل�ت دعما من ال�ش  مبادئ دهاقا هي مبادئ قام عىل تطويرها معهد حقوق اإلنسان و ال�ش
ي
. وقد تم إشهار هذه المبادئ  للعامة عىل  مائدة حوار عن الهجرة أقيمت �ن ي

 التجارية و من الحكومة و النقابات التجارية و المجتمع المد�ن
ي يونيو 1102. و ترتكز هذه المبادئ على المبادئ اإلرشادية لألمم المتحدة بخصوص حقوق اإلنسان و الشركات  و المعايير

ي بنجالديش �ن
 دهاقا �ن

 الدولية لحقوق اإلنسان.   و تقدم مبادئ دهاقا خارطة طريق تتبع العامل منذ تعيينه و خالل فترة التوظيف و حتى إنتهاء عقد العمل، كما أنها تقدم
مبادئ أساسية  ينبغي على أصحاب العمل و شركات تشغيل المهاجرين االلتزام بها في كل مرحلة في العملية لضمان توفير الكرامة أثناء الهج
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