
 7102مكتـــب العمـــل الدولـــي   جنيــف   

 أولاً

1ًقرارًبشأنًاإلدارةًالعادلةًوالفّعالةًلهجرةًاليدًالعاملة

ّ،7102ّعامّفيّالمائةّبعدّالسادسةّدورتهّفيّالمنعقدّالدولية،ّالعملّلمنظمةّالعامّالمؤتمرّإنّ 

تستندّإلىّالتقريرّالرابع،ّوعنوانهّ"التصديّلتحدياتّاإلدارةّالسديدةّّعامةّمناقشةّأجرىّوقد

ّالمتغيرّلهجرةّاليدّالعاملة"،فيّالمشهدّ

 يعتمدّاالستنتاجاتّالتالية؛ّّ.0

ّالواجبّالنحوّعلىّاالستنتاجاتّفيّالنظرّإلىّالدوليّالعملّمكتبّإدارةّمجلسّيدعوّّ.7

 إنفاذها؛ّفيّالدوليّالعملّمكتبّإرشادّوإلى

 يطلبّإلىّالمديرّالعامّأنّيقومّبماّيلي:ّّ.3

 ؛االستنتاجات،ّلينظرّفيهاّمجلسّاإلدارةإلنفاذّّعملّخطةّإعدادّ)أ(

إبالغّاالستنتاجاتّإلىّالمنظماتّالعالميةّواإلقليميةّوالدوليةّذاتّالصلةّالسترعاءّاهتمامها،ّّ)ب(

مدخالتّمنظمةّالعملّالدوليةّإلىّاالتفاقّالعالميّبشأنّالهجرةّ فيّاالعتبارّعندّتقديّم وأخذهّا

 اآلمنةّوالمنظمةّوالنظامية؛

االستنتاجاتّعندّإعدادّمقترحاتّالبرنامجّوالميزانيةّالمقبلةّوإنفاذهاّوإنفاذّالجوانبّّمراعاةّ)ج(

لعاّم المستدامّة ببرنامجّالتنميّة البرنامجّوالميزانية7131ّذاتّالصلّة تنفيّذ عنّد قدرّاإلمكانّ، ،ّ

ّ.7102-7102للفترةّ

ًالعاملةًاليدًوالفعالةًلهجرةًالعادلةًاإلدارةًبشأنًالستنتاجات

ّالعاملةّاليدّهجرةّومخاطرّوتحدياتّفرصّ-أوالاّ

فتئتّ .0 ومّا ّهجرةّاليدّالعاملةّسمةّمنّسماتّأسواقّالعملّالمعاصرةّومستقبلّالعملّ. إن 

ّاليدّالعاملة.ّويبي نّكلّمنّ البرامجّالسياسيةّالوطنيةّوالدوليةّتعطيّاألولويةّأكثرّفأكثرّلهجرة

والنظامية،ّّوالمنظمةّاآلمنةّالهجرةّبشأنّالعالميّواالتفاق7131ّّلعامّالمستدامةّالتنميةّبرنامج

األهميةّالعالميةّالتيّترتديهاّهذهّالمسألةّويوفرانّفرصةّمهمةّأمامّمنظمةّالعملّالدوليةّلتعزيزّ

 برنامجهاّللعملّالالئق،ّبماّفيّذلكّالمبادئّوالحقوقّاألساسيةّفيّالعمل.

ّفيّالتنوعّو .7 ّالعاملةّآخذة ّاليد ّاليدّوهجرة ّوأصبحتّهجرة التعقيدّعلىّنحوّمتزايد.

العاملةّالمؤقتةّأكثرّانتشاراا.ّوباتتّبلدانّكثيرةّاليومّبلدانّمنشأّوعبورّومقصدّفيّالوقتّنفسه.ّ

ّيمثلنّفيّقطاعاتّمعينة،ّمنّقبيلّ ويلتحقّعددّمتزايدّمنّالنساءّبصفوفّالعمالّالمهاجرين،ّوهن 

ةّالقوىّالعاملةّالمهاجرة.ّويمكنّأنّتتعرضّهؤالءّالنساءّقطاعّالرعايةّوالعملّالمنزلي،ّغالبي

 للتمييزّواالستغاللّواإلساءة،ّبماّفيّذلكّالعنفّوالتحرش.

ويمكنّأنّتسهمّاإلدارةّالجيدةّلهجرةّاليدّالعاملةّفيّتحقيقّالتنميةّالمستدامةّفيّبلدانّ  .3

ّالعمالّالمهاجرينّوأسرهم.ّومنّالمنشأّوالعبورّوالمقصد،ّويمكنهاّأنّتعودّبالفوائدّوالفرصّعلى

بينّعرضّاليدّالعاملةّوالطلبّعليهاّوأنّتساعدّعلىّتنميةّونقلّالمهاراتّ شأنهاّأنّتخلقّتوازناّا

ّتثريّ ّوأن ّاالبتكار ّتعزز ّوأن ّاالجتماعية ّالحماية ّنُظم ّفي ّتُسهم ّوأن ّالمستويات ّكافة على

واجتماعياا.ّأماّاإلدارةّالس يئةّلهجرةّاليدّالعاملةّفقدّتفضيّإلىّالمخاطرّالمجتمعاتّالمحليةّثقافياّا

ّوالعبورّ ّفيّبلدانّالمنشأ ّوالعملّالالئق، ّالمستدامة ّإلىّالتنمية ّفيّذلكّبالنسبة ّبما والتحديات،

والمقصد،ّخاصةّفيماّيتعلقّبالعمالّذويّاألجورّالمتدنية.ّويمكنّأنّتشملّهذهّالمخاطرّانعدامّ

لدينّاألمنّوالسمةّغيرّالمنظمةّوهجرةّاأل دمغةّوالنزوحّوتزايدّخطرّعملّاألطفالّوالعملّسداداّا

والعملّالجبريّواالتجارّباألشخاصّومخاطرّالسالمةّوالصحةّوغيرّذلكّمنّأوجهّالعجزّفيّ

————— 
ّ.7102حزيران/ّيونيه01ّّاعتمدّفي0ّّّّ
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ومنّشأنّالعنصريةّ المخاطرّإلىّعواقبّمميتةّ. وفيّبعضّالحاالتّيؤديّبعضّهذّه العملّالالئقّ.

لخاطئةّوالمعلوماتّالمضللةّأنّتزيدّمنّالتحدياتّالجمةّوكراهيةّاألجانبّوالتمييزّوالتصوراتّا

ّالتيّتواجههاّهجرةّاليدّالعاملة.

واالستفادةّإلىّأقصىّحدّمنّمنافعّهجرةّاليدّالعاملةّوالتقليلّمنّمخاطرهاّوتكاليفهاّ .4

بصفتهّا ولمنظمةّالعملّالدوليةّ، اليدّالعاملةّ. سليمةّوفعالةّلهجرّة نظمةّماالجتماعيةّيستلزمانّإدارّة

ثالثيةّفريدةّذاتّنهجّقائمّعلىّالحقوق،ّدوٌرّمهمّتضطلعّبهّفيّهذاّالمسعى؛ّولقدّأنجرتّحتىّ

منّالعملّمنّشأنهّأنّيضعهاّفيّموضعّتول يّدورّالريادةّفيّمجالّالعملّالالئقّ كبيراّا اآلنّقدراّا

ّتسهمّإسهاماتّمتينةّفيّاالتفاق ّاليدّالعاملةّوأنّيجعلها ّنةاآلمّالهجرةّنبشأّالعالميّفيّهجرة

 .7131والنظاميةّوفيّتنفيذّبرنامجّعامّّوالمنظمة

ّالعاملةّاليدّلهجرةّوفعالةّعادلةّإدارةّنحوّ-ثانيااّ

ّلجميعّالدولّالحقّالسياديّفيّوضعّسياساتهاّالخاصةّإلدارةّهجرةّاليدّ .5 اعترافااّبأن 

ّالفرصّوالمخاطرّقدّتتفاوتّبينّبلٍدّوآخرّوداخلّ ممراتّالهجرة،ّمنّالضروريّالعاملةّوبأن 

تصميمّاستجاباتّسياسيةّفعالةّومكي فةّمعّكلّحالة.ّوينبغيّلهذهّاالستجاباتّأنّتستندّإلىّبياناتّ

موثوقةّوبيناتّتتصدىّللتحدياتّالفريدةّالتيّتواجههاّمختلفّالبلدانّواألقاليمّوالجهاتّالفاعلة.ّ

ّنماذجّإدارةّهجرةّاليدّالعاملةّ الراميةّإلىّتحقيقّالعملّالالئقّللجميع،ّتستهلّوتبي نّالتجاربّأن 

بإطارّسياسيّشاملّيسترشدّبمعاييرّالعملّالدوليةّوبالمبادئّوالحقوقّاألساسيةّفيّالعمل.ّويجبّ

أنّتستجيبّاإلدارةّالفعالةّلهجرةّاليدّالعاملةّكذلكّلالحتياجاتّالمتغيرةّلقطاعّاألعمالّوالعمال،ّ

ّا ّالتصديّللثغراتّفي ّفيّذلك ّخاصّللنساءّبما ّاهتمام ّإيالء ّمع ّوالتدريب، لمهاراتّوالتعليم

ّأنّ ّعليه ّالمتعارف ّومن ّاألخرى. ّالمستضعفة ّوالمجموعات ّالمعوقين ّواألشخاص والشباب

مؤسساتّسوقّالعملّهيّبمثابةّأدواتّلتنفيذّسياساتّشاملةّومنصفةّوعادلةّلصالحّجميعّالعمال،ّ

ّبمنّفيهمّالعمالّالمهاجرون.

ّالمختصةّوتتطلبّاإل .1 ّالوكاالتّالحكومية ّبين ّتنسيقاا ّالعاملة ّاليد ّلهجرة ّالفعالة دارة

لتحديدّوتحقيقّأهدافّمشتركةّ)نهجّ"علىّصعيدّالحكومةّككل"(.ّويكمنّالحوارّاالجتماعي،ّ

بكافةّأشكالهّالمختلفة،ّفيّصميمّواليةّمنظمةّالعملّالدولية،ّوهوّأساسيّبالنسبةّإلىّتحقيقّهجرةّ

ّوثمةّبراهينّدامغةّعلىّأنهّيمكنّلمشاركةّالهيئاتّالمكونةّالثالثيةّلمنظمةّعادلةّلليدّالع املة.

العملّالدوليةّفيّالعملياتّالوطنيةّواإلقليمية،ّأنّتعززّفعاليةّواستدامةّالسياساتّالمعنيةّبهجرةّ

هاراتّماليدّالعاملة،ّبماّفيّذلكّتلكّالمعنيةّبالتوظيفّالعادلّوحمايةّالعمالّالمهاجرينّوتنميةّال

ّواالعترافّبالمؤهالت،ّوأنّتحس نّالصورةّفيّأذهانّالناس.

ّمجاالتّتستلزمّاهتمامااّخاصاّا

منّالضروريّوجودّأسواقّعملّّحمايةًالعمالًالمهاجرينًوإدماجهمًفيًسوقًالعمل. .2

ّالالئقّ ّفرصّالعمل ّلضمان ّوالمقصد ّوالعبور ّالمنشأ ّبلدان ّفي ّالصمود ّعلى ّوقادرة شاملة

والتدابيرّالتيّتحميّوتضمنّالعملّالالئقّتسهمّفيّاإلدماجّللمهاجرينّور البلدّعلىّحدّسواءّ. عايّا

االجتماعيّواالقتصاديّوالمساواةّفيّالمعاملة.ّومنّالضروريّاإلنفاذّالفعالّللحقوقّاألساسيةّ

ّكمهاجرين.ّ ّبغضّالنظرّعنّوضعهم ّإلىّالعدالة، ّوالنفاذ فيّالعملّلصالحّالعمالّالمهاجرين،

حقوقّالعمالّالمهاجرينّفيّالعمل،ّكماّيتجلىّذلكّفيّاتفاقياتّمنظمةّالعملّالدوليةّذاتّوحمايةّ

(ّواتفاقيةّالعمالّالمهاجرين22ّ)رقم0242ّّالصلة،ّمنّقبيلّاتفاقيةّالعمالّالمهاجرينّ)مراجعة(،ّ

ّ ّتكميلية(، 0225ّّ)أحكام ّوكاالتّاالستخدام043)رقم ّاتفاقية ّومنها ّوغيرّذلكّمنّالمعايير، )ّ

(،ّتستلزمّنهجااّمنسقاّا022)رقم7100ّّ(ّواتفاقيةّالعمالّالمنزليين،020ّ)رقم0222ّّالخاصة،ّ

منّجانبّإداراتّالسياساتّالعامةّوالمؤسساتّالمعنيةّبإنفاذّالقوانينّواللوائحّالمرتبطةّبالعملّ

معّالقوانينّوالممارساتّالوطنية.  والشركاءّاالجتماعيينّفيّالدولّاألعضاء،ّتمشياّا
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البرامجّالعترافًبالمهاراتًوتنميتهاً. .2 فيهّا بمّا اليدّالعاملةّ، تفتقرّبرامجّهجرّة مّا غالباّا

المؤقتة،ّإلىّنُظمّفعالةّلمالءمةّالمهاراتّمعّالوظائف.ّومعّذلك،ّينبغيّأنّتستندّهذهّالبرامجّإلىّ

لالرتقاءّ اتّالعمالّبمهارعملياتّتقييمّدقيقةّلالحتياجاتّوالنقصّفيّالمهارات،ّوأنّتوفرّفرصاّا

.ّويضطلعّالقطاعّالخاص،ّشأنهّتدريبهمالمهاجرينّوالعمالّمنّرعاياّالبلدّعلىّحدّسواءّوإعادةّ

لةّومهمةّفيّتزويدّواضعيّالسياساتّ شأنّمنظماتّأصحابّالعملّومنظماتّالعمال،ّبأدوارّمكم 

ون،ّوالسيماّمنّبمعلوماتّمحدثةّبشأنّاحتياجاتّسوقّالعمل.ّوغالبااّماّيواجهّالعمالّالمهاجر

ّللحصولّعلىّالتدريبّالمهنيّواالعترافّ ّمحدودة ّسبالا يكونونّمنّذويّالمهاراتّالمتدنية،

ويمكنّأنّتؤديّإداراتّالتوظيفّ يتعلقّاألمرّباالعترافّبالتعليمّالسابقّ. خاصةّعندمّا بالمهاراتّ،

ّمهمااّ فيّتوفيرّمواءمةّّالعامةّووكاالتّاالستخدامّالخاصة،ّعندّتنظيمهاّعلىّنحوّسليم،ّدوراا

فعالةّبينّالمهاراتّوالوظائفّلصالحّالعمالّالمهاجرين.ّوينبغيّأنّتوفرّمنظمةّالعملّالدوليةّ

للهيئاتّالمكونةّفيّمجالّتنميةّالمهاراتّواالعترافّبها. وفعاالّا نشطاّا  دعماّا

لّالتوظيفّالعادلّأساسيّللحدّمنّتعرضّالعمالّالمهاجرينّلالستغالّالتوظيفًالعادل. .2

ّواالتجارّ ّالجبري ّوالعمل ّاألطفال ّوعمل ّالجنس ّنوع ّعلى ّالقائم ّوالعنف ّالمعاملة وسوء

لّبّالوظائفّفيّبلدانّالمنشأّوالمقصدّعلىّحدّسواء.ّمعّالمهاراتّباألشخاص،ّولتحسينّمواءمة

ّ.أصبحّهذاّاألمرّأكثرّأهميةّمعّتزايدّالهجرةّالمؤقتةّوتعق دّسالسلّالتوريدّواإلمدادّأكثرّفأكثر

منظمة وترويجّمبادرّة والمبّبشأنّالتوظيفّالدوليةّالعملّومنّشأنّتنفيّذ ادئّالعادلّوالمبادئّالعامّة

ّ ّعام ّوبروتوكول ّالتوظيفّالعادل ّأجل ّمن ّالتشغيلية ّالجبري،7104ّّالتوجيهية ّالعمل التفاقية

يفّتوظوالتوصيةّالمصاحبةّلها،ّأنّيمنعاّويعالجاّالتجاوزات،ّبماّفيّذلكّفرضّرسوم0231ّّ

 وتكاليفّمرتبطةّبذلكّعلىّالعمالّالمهاجرينّوضمانّالشفافيةّوالفعالية.

ًالجتماعية. .01 ّالحمايةّّالحماية ّإلى ّوأسرهم ّالمهاجرين ّالعمال ّنفاذ ّتسهيل إن 

االجتماعية،ّتمشيااّمعّالقوانينّواللوائحّالوطنيةّوااللتزاماتّالدولية،ّيضمنّاحترامّحقوقهمّفيّ

ويضعهمّعلىّقدمّالمساواةّمعّالعمالّمنّرعاياّالبلدّويدعمّالهجرةّالعادلةّلليدّالضمانّاالجتماعيّ

متعددةّّاالجتماعيّالضمانالتفاوضّبشأنّاتفاقاتّّالعاملة.ّويمكنّأنّتنظرّالبلدانّفيّماّيلي:ّ)أ(

إدراجّأحكامّتتعلقّ )بّ( األطرافّأوّثنائيةّاألطرافّلضمانّقابليةّنقلّحقوقّوإعاناتّالمهاجرينّ؛

الضمانّاالجتماعيّفيّالترتيباتّالمتعلقةّبهجرةّاليدّالعاملة؛ّ)ج(ّضمانّنفاذّالعمالّالمهاجرينّب

وأسرهمّإلىّالنُظمّالوطنيةّللحمايةّاالجتماعية،ّبماّفيهاّأرضياتّالحمايةّاالجتماعية،ّالتيّترميّ

 إلىّضمانّالحصولّعلىّمجموعاتّخدماتّمنهاّالرعايةّالصحيةّاألساسية.

يمكنّأنّيواجهّالعمالّالمهاجرونّعوائق،ّفيّالقانونّوالممارسة،ّّالنقابية.ًالحرية .00

.ّوالحريةّالنقابيةّحقّأساسيّوشرطّتمكينيّلتحقيقّالعملّالجماعيةمنّحيثّالتنظيمّوالمفاوضةّ

 الالئق.

ّّالبياناتًواإلحصاءات. .07 ّببرنامجّعام ّبيانات7131ّتذكيراا ّمنّالضروريّإرساء ،

ابلةّللمقارنةّبشأنّهجرةّاليدّالعاملة،ّتكونّمصنفةّبحسبّالسنّوالجنسّوغيرّمحدثةّوموثوقةّوق

ذلكّمنّالمعايير،ّلوضعّسياساتّتقومّعلىّالبيناتّوتقييمّأثرّبرامجّهجرةّاليدّالعاملةّوحمايةّ

العمالّالمهاجرين.ّمنّاألساسيّتنسيقّمفاهيمّهجرةّاليدّالعاملةّوتعاريفها،ّشأنهّشأنّجمعّّحقوق

ّوينبغيّّالبيانات ّاألعظم. ّالسواد ّالمهاجرون ّالعمال ّفيها ّيشكل ّمحددة ّقطاعاتّاقتصادية حول

 االضطالعّبهذاّالعملّفيّإطارّخططّوطنيةّإقليميةّلجمعّالبيانات.

المؤقتةّلليدّالعاملةّإيجابيةّبالنسبةّّالهجرةًالمؤقتةًلليدًالعاملة. .03 يمكنّأنّتكونّالهجرّة

شأّوالمقصد،ّويمكنهاّأنّتسدّحقااّالثغراتّقصيرةّاألجلّفيّاليدّإلىّأسواقّالعملّفيّبلدانّالمن

العاملةّوالمهاراتّفيّقطاعاتّبعينها.ّغيرّأنهّيتعينّإيالءّالعنايةّالكاملةّلإلدارةّالسديدةّالفعالةّ

البلدّوضمانّ للهجرةّالمؤقتةّلليدّالعاملةّمنّأجلّحمايةّحقوقّالعمالّالمهاجرينّوالعمالّمنّرعايّا

معّالقوانينّواللوائحّالوطنيةّوااللتزاماتّالدولية،ّالعملّال الئقّوتوفيرّالمساواةّفيّالمعاملة،ّتمشياّا

 واحترامّالمبادئّوالحقوقّاألساسيةّفيّالعمل.ّ

هناكّتزايدّفيّالهجرةّغيرّالنظاميةّلليدّالعاملة،ّّالهجرةًغيرًالنظاميةًلليدًالعاملة. .04

مهاراتّالمتدنية.ّوتزيدّالهجرةّغيرّالنظاميةّلليدّالعاملةّمنّالسيماّبالنسبةّإلىّالعمالّمنّذويّال

فيّبعضّ ،ّحاالتالاستضعافّالعمالّالمهاجرينّإزاءّاالستغاللّوانتهاكاتّحقوقّاإلنسانّويمكنهّا

ّالعمالّ ّأمام ّمشاكل ّبالتالي ّتثير ّوقد ّعليها. ّالمتفق ّعملهم ّوظروف ّالعمال ّتخف ضّأجور أن

ّالمحلية ّوالمجتمعات ّبمقدرةّّالمهاجرين ّالعامة ّتقوضّالثقة ّأن ّيمكنها ّكما ّنفسها. والحكومات

الحكوماتّعلىّأنّتديرّبفعاليةّهجرةّاليدّالعاملةّويمكنهاّأنّتفضيّإلىّتصوراتّسلبيةّفيّأذهانّ

 الناس.



4 

يمكنّأنّتكونّاالتفاقاتّالثنائيةّأدواتّمفيدةّإلدارةّالهجرةّبغيةّّالتفاقاتًالثنائية. .05

آلمنةّوالنظاميةّوالمنسقةّلليدّالعاملةّفيماّبينّالبلدان،ّعندماّتستجيبّعلىّالسواءّتسهيلّالهجرةّا

الحتياجاتّأسواقّالعملّوتوفرّالحمايةّللعمالّالمهاجرين،ّويمكنهاّأنّتعودّبمنفعةّأكبرّإذاّقامتّ

 علىّالحوارّاالجتماعي.

يمكن أن تكون أطر اإلدارة  أطر اإلدارة السديدة اإلقليمية بشأن هجرة اليد العاملة. .01
السديدة اإلقليمية مكوناً مهماً لسياسة منصفة وفعالة في مجال هجرة اليد العاملة. غير أّن المؤسسات 
اإلقليمية والوطنية يمكن أن تكون ضعيفة وناقصة الموارد. وغالباً ما ال تكون القوانين والسياسات 

اجة إلى مشاركة أكبر وأفضل من جانب الهيئات الوطنية متسقة مع األطر اإلقليمية. وتبرز الح
المكونة لمنظمة العمل الدولية. وقد بدأ بناء قدرات وزارات العمل ومنظمات العمال ومنظمات 

ّأصحاب العمل للمشاركة في النقاشات والعمليات اإلقليمية، يأتي ببعض ثماره.

ّّإلىّبالنسبةّاألولوياتّقدماا:ّالمضيّ-ثالثااّ

ّالدوليةّملالعّمنظمةّنشاط

ينبغيّلمنظمةّالعملّالدوليةّأنّترس خّنشاطهاّوترتقيّبهّفيّمجالّالهجرةّالدوليةّ .02

ّرياديااّبشأنّالعملّ فيّّلالئقالليدّالعاملةّلكيّتستجيبّالحتياجاتّالهيئاتّالمكونةّوتلعبّدوراا

الدوليةّفيّهذاّّهجرةّاليدّالعاملة.ّوينبغيّلهذهّالوثيقةّأنّترشدّالمزيدّمنّأنشطةّمنظمةّالعمل

اآلمنةّوالمنظمةّوالنظامية.ّ فيّوضعّاالتفاقّالعالميّمنّأجلّالهجرّة فيّذلكّمساهمتهّا بمّا المجالّ،

 وتشملّاألولوياتّبالنسبةّإلىّنشاطّمنظمةّالعملّالدوليةّماّيلي:

نظمةّالعملّمّتعزيزّالتصديقّوالتطبيقّالفعالّالتفاقياتّوتوصياتّمعاييرّالعملّالدولية:ّ)أ(

ّرةّالسديدةّلهجرةّاليدّالعاملةالمعنيةّباإلداّواألطرّالسياسيةّالدولية،ّحسبّمقتضىّالحال،

المعاييرّّ؛المهاجرينحمايةّالعمالّو الوعيّبشأنّهذّه ّديدوتبوإظهارّمرونتهّاواألطرّاستثارّة

 .سهلةّاالستخدامالتصوراتّالخاطئةّبشأنّمعنىّبعضّاألحكامّمنّخاللّموادّ

تنميةّمهاراتّوآلياتّمنّأجلّاالعترافّبالمهارات،ّّ"0".ّتوفيرّالدعمّبهدف:ّالمهاراتّ)ب(

ّ؛المستوىّالقطاعيّفيّذلكّعلىسواءّكانتّمكتسبةّعلىّنحوّرسميّأوّغيرّرسمي،ّبماّ

موائمةّالتدريبّّ"3"ّمنّالمهاراتّعلىّجميعّالمستويات؛ّوتقييمّأفضلّلالحتياجات"7ّ"

بمشاركةّنشطةّللشركاءّّ.للتلبيةّمتطلباتّسوقّالعم وتكونّجميعّهذهّاإلجراءاتّمصحوبةّا

ّاالجتماعيين.

ّّ)ج( ّالعادل. ّوالمبادئّالتوظيف ّالعامة ّالمبادئ ّلتفعيل ّالمكونة ّالهيئات ّجهود ّوتعزيز دعم

منظمةّالعملّالدولية،ّبماّفيّّ،ّالصادرةّعنالتوجيهيةّالتشغيليةّمنّأجلّالتوظيفّالعادل

لمبادئّوبناءّالقدراتّوتقديمّالمساعدةّالتقنيةّواالستفادةّمنّأوجهّذلكّمنّخاللّنشرّهذهّا

ّالجهودّّمعالتآزرّ ّومواصلة أدواتّومبادراتّأخرىّتهدفّإلىّتعزيزّالتوظيفّالعادل.

ّللغايةّواختبارّالراميةّإلىّوضعّ منّبرنامج2ّّ-01منهجيةّلقياسّتكاليفّالتوظيفّوفقاا

يتصلّعّبمزيدّمنّالعملّلتحديدّرسومّاواالضطال7131ّلعامّّالمستدامةالتنميةّ لتوظيفّومّا

أثيرّأنّيقيِّمّتّالعملّالدوليّينبغيّلمكتببذلكّمنّتكاليف.ّورهنااّبقرارّمنّمجلسّاإلدارة،ّ

ّالعملّمنّخاللّتقييمّرفيعّالمستوىّأوّ فيّغضونّخمسّمالئمّآخرّّأسلوبوفعاليةّهذا

 مجلسّاإلدارةّماّإذاّكانّمنّالضروريّاتخاذّمزيدّمنّاإلجراءات.ّسنوات،ّعلىّأنّيحدد

العاملةّالبيانات.ّ)د( اليّد بشأنّهجرّة للمقارنّة حستكونّّ،جمعّونشرّبياناتّقابلّة بّالجنسّمصنفّة

علىّأسواقّالعملّفيّبلدانّالمنشأّوالعبورّّهاتأثيربشأنّ،ّوالمعاييرمنّوغيرّذلكّوالسنّ

عملّالمؤتمرّالدوليّلخبراءّإحصاءاتّالعملّالعمالّاّبشأنوّ،والمقصد ومواصلّة لمهاجرينّ.

اعتمادّمعاييرّدوليةّبشأنّإحصاءاتّهجرةّاليدّالعاملة.ّوتقديمّّسعيااّإلىّ،7102فيّعامّ

منّأجلّتحسينّا التقنيّة الدولّاألعضاءّبجمعلمساعدّة الممارسّقياّم اتّالبياناتّوتسهيلّتقاسّم

 الجيدة.
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.ّبناءّقدراتّالهيئاتّالمكونةّمنّأجلّوضعّوتنفيذّاتفاقاتّثنائيةّومتعددةّالحمايةّاالجتماعيةّ(ه)

ّالعمالّ ّلتشمل ّاالجتماعية ّالحماية ّنظم ّوتوسيع ّاالجتماعي ّالضمان ّمجال األطرافّفي

المهاجرين،ّبماّفيّذلكّمنّخاللّأرضياتّالحمايةّاالجتماعية،ّكماّهوّمحددّفيّالقوانينّ

باالل تزاماتّالدولية.ّوتوجيهّاإلرشادّوتقييمهّوتطويرهّبشأنّطريقةّواللوائحّالوطنيةّورهناّا

التصديّللعقباتّالتيّتواجهّفئاتّمحددةّمنّالمهاجرينّخاصةّفيّممراتّهجرةّاليدّالعاملةّ

ّوضمنّالجماعاتّاالقتصاديةّاإلقليمية.

ّلتحديدّالعوائقّالمطروحةّالعملّمعّالهيئاتّالمكونةّلمنظمةّالعملّالدوليةالحريةّالنقابية.ّّ)و(

ّالحريةّ ّالتدابيرّواالستراتيجياتّّالنقابيةأمام ّألكثرابالنسبةّإلىّالعمالّالمهاجرين،ّوتقييم

ّفعاليةّللتصديّلتلكّالعوائق.

المؤقتةّأوّالدائريةّلهجرةّاليدّالعاملة،ّّللبرامج.ّإجراءّتحليلّمقارنّهجرةّاليدّالعاملةّالمؤقتةّ(ز)

يشملّبرامجّرع علىّالعمالّالمهاجرينّّ،ايةّصاحبّالعملبمّا والعمالّمنّأجلّدراسةّأثرهّا

ّالبلد ،ّوتقديمّالنتائجّإلىّمجلسّاإلدارةّالوطنيةوعلىّظروفّالعملّواألسواقّّمنّرعايا

 للنظرّفيها.

الجيدةّبشأنّالحدّمنّهجرةّاليدّّالممارسات.ّتشجيعّتقاسمّهجرةّاليدّالعاملةّغيرّالنظاميةّ(ح)

ّوتعزيزّاحترامّّالعاملةّغير ّيشملّسبلّالخروجّمنّالوضعّغيرّالنظامي. ّبما النظامية،

حقوقّاإلنسانّوالمبادئّوالحقوقّاألساسيةّفيّالعملّلفائدةّالعمالّالمهاجرينّبصرفّالنظرّ

ّالبحوثّودعمّكمهاجرينّعنّوضعهم ّيتعلقّبإجراء ّمنّالعملّفيما ّواالضطالعّبمزيد .

املةّغيرّالنظامية.ّوتشجيعّالحكوماتّعلىّضمانّأنّيُتاحّالبلدانّفيّالحدّمنّهجرةّاليدّالع

إمكانيةّاإلبالغّبأمانّعنّظروفّعملّتعسفيةّوأنّّنظاميغيرّفيّوضعّللعمالّالمهاجرينّ

 يصلواّإلىّالعدالة.ّ

ّاألطرافّ(ط) ّومتعددة ّللجمعّبينّممثليّحكوماتّاالتفاقاتّالثنائية ّتعزيزّالمنصاتّالثالثية .

ّوالعب ّالمنشأ ّلتبادلّبلدان ّمختلفة ّمستويات ّعلى ّاالجتماعيين ّوالشركاء ّوالمقصد ور

التصميمّوالمحتوىّوالتفاوضّوالتنفيذّوالرصدّوالتقييمّفيماّيتعلقّّبشأنالممارساتّالجيدةّ

باالتفاقاتّالثنائيةّومتعددةّاألطرافّالتيّتراعيّقضاياّالجنسين،ّتمشيااّمعّمعاييرّمنظمةّ

لدانّفيّبواالستجابةّلمتطلباتّسوقّالعملّّ،وارّاالجتماعيالعملّالدوليةّالقائمةّعلىّالح

 وحمايةّالعمالّالمهاجرين.المنشأّوالمقصدّحسبّمقتضىّالحال،ّ

.ّتعميقّالتعاونّمعّالفريقّالتعاونّمعّمؤسساتّمعنيةّعاملةّفيّمجالّهجرةّاليدّالعاملةّ(ي)

ّّ،العالميّالمعنيّبالهجرة ّومفوضية ّللهجرة ّالدولية ّالمنظمة ّالساميةّخاصة ّالمتحدة األمم

إلىّاعتمادّوتنفيذّاالتفاقّالعالميّمنّأجلّّالمؤديةالعمليةّّفيّذلكّفيلحقوقّاإلنسان،ّبماّ

ّاآلمنةّوالمنظمةّوالنظامية. يةّالثالثالطبيعةّعلىّنحوّكاملّمنّّاالستفادةّينبغيوّالهجرة

ّاري.وإطارهاّالمعيّلمنظمةّالعملّالدوليةّالفريدة


