
 

 

 

 
 

خي. لذا اهذه الوثيقة مطبوعة بعدد محدود من النسخ للتقليل إلى أدنى حد من األثر البيئي ألنشطة منظمة العمل الدولية واإلسهام في الحياد المن

ة حيرجى من الوفود والمراقبين الكرام التفضل بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وتجنب طلب نسخ إضافية. وكل وثائق مؤتمر العمل الدولي متا
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 محضر األعمال المؤقت 
 7062 حزيران/ يونيه، جنيف، 601الدورة 

 .C.M.M لجنة هجرة اليد العاملة

 7062حزيران/ يونيه  61 التاريخ: 

 هجرة اليد العاملة: األعمال جدول من الرابع البند

 واستنتاجات  قرار تقارير لجنة هجرة اليد العاملة:
 المؤتمر يعتمدها أن أجل مقدمة من

 هجرة اليد العاملة،  لجنة قدمتها التي واالستنتاجات القرار نص هذا، محضر األعمال المؤقت تضمني

 بغية أن يعتمدها المؤتمر. 

  المؤقـت األعمال محضر في االنتـرنت ىعل رالمؤتم عموق على ةاللجن لأعما رتقري رنُش وقد

 ىحت تقديمها اللجنة ألعضاء يمكن التي بالتصويبات رهنا   المؤتمر، يعتمده أن أجل من مقدم وهو ،1-21 رقم

 .مساء   6 الساعة ،1122 يونيه/ حزيران 12

 قرار مقترح بشأن اإلدارة العادلة والفعالة 
 لهجرة اليد العاملة

 ،1122 عام في المائة بعد السادسة دورته في المنعقد الدولية، العمل لمنظمة العام المؤتمر إن  

تستند إلى التقرير الرابع، وعنوانه "التصدي لتحديات اإلدارة السديدة في المشهد  عامة مناقشة أجرى وقد

 لهجرة اليد العاملة"، المتغير

 يعتمد االستنتاجات التالية؛  .2

 إرشاد وإلى الواجب النحو على االستنتاجات في النظر إلى الدولي العمل مكتب إدارة مجلس يدعو  .1

 إنفاذها؛ في الدولي العمل مكتب

 يطلب إلى المدير العام أن يقوم بما يلي:  .2

 ؛لينظر فيها مجلس اإلدارةإلنفاذ االستنتاجات،  عمل خطة إعداد )أ(

إبالغ االستنتاجات إلى المنظمات العالمية واإلقليمية والدولية ذات الصلة السترعاء اهتمامها، وأخذها في  )ب(

االعتبار عند تقديم مدخالت منظمة العمل الدولية إلى االتفاق العالمي بشأن الهجرة اآلمنة والمنظمة 

 والنظامية؛

االستنتاجات عند إعداد مقترحات البرنامج والميزانية المقبلة وإنفاذها وإنفاذ الجوانب ذات الصلة  مراعاة )ج(

 .1122-1122، قدر اإلمكان، عند تنفيذ البرنامج والميزانية للفترة 1121ببرنامج التنمية المستدامة لعام 
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  العادلة اإلدارة بشأن االستنتاجات
 العاملة اليد والفعالة لهجرة

 فرص وتحديات ومخاطر هجرة اليد العاملة -أوالا 

ومستقبل العمل. وما فتئت البرامج السياسية  المعاصرةإن  هجرة اليد العاملة سمة من سمات أسواق العمل  .1

 امةالمستد التنمية برنامجلهجرة اليد العاملة. ويبي ن كل من أكثر فأكثر الوطنية والدولية تعطي األولوية 

، األهمية العالمية التي ترتديها هذه المسألة والنظامية والمنظمة اآلمنة الهجرة بشأن العالمي االتفاقو 1121 لعام

ويوفران فرصة مهمة أمام منظمة العمل الدولية لتعزيز برنامجها للعمل الالئق، بما في ذلك المبادئ والحقوق 

 األساسية في العمل.

حو متزايد. وأصبحت هجرة اليد العاملة المؤقتة أكثر انتشارا . وهجرة اليد العاملة آخذة في التنوع والتعقيد على ن .2

وباتت بلدان كثيرة اليوم بلدان منشأ وعبور ومقصد في الوقت نفسه. ويلتحق عدد متزايد من النساء بصفوف 

ة لالرعاية والعمل المنزلي، غالبية القوى العام قطاعالعمال المهاجرين، وهن  يمثلن في قطاعات معينة، من قبيل 

  .والتحرش المهاجرة. ويمكن أن تتعرض هؤالء النساء للتمييز واالستغالل واإلساءة، بما في ذلك العنف

ويمكن أن تسهم اإلدارة الجيدة لهجرة اليد العاملة في تحقيق التنمية المستدامة في بلدان المنشأ والعبور والمقصد،  .3

ن وأسرهم. ومن شأنها أن تخلق توازنا  بين عرض اليد ويمكنها أن تعود بالفوائد والفرص على العمال المهاجري

ونقل المهارات على كافة المستويات وأن تُسهم في نُظم الحماية  تنميةالعاملة والطلب عليها وأن تساعد على 

ة اليد هجرلالسيئة اإلدارة االجتماعية وأن تعزز االبتكار وأن تثري المجتمعات المحلية ثقافيا  واجتماعيا . أما 

المخاطر والتحديات، بما في ذلك بالنسبة إلى التنمية المستدامة والعمل الالئق، في بلدان  فقد تفضي إلىلعاملة ا

المنشأ والعبور والمقصد، خاصة فيما يتعلق بالعمال ذوي األجور المتدنية. ويمكن أن تشمل هذه المخاطر انعدام 

ايد خطر عمل األطفال والعمل سدادا  لدين والعمل األمن والسمة غير المنظمة وهجرة األدمغة والنزوح وتز

وفي  ومخاطر السالمة والصحة وغير ذلك من أوجه العجز في العمل الالئق. الجبري واالتجار باألشخاص

 والتمييز شأن العنصرية وكراهية األجانب عواقب مميتة. ومن بعض الحاالت يؤدي بعض هذه المخاطر إلى

 ت المضللة أن تزيد من التحديات الجمة التي تواجهها هجرة اليد العاملة.والمعلوما ةالخاطئ والتصورات

زمان يستل االجتماعيةواالستفادة إلى أقصى حد من منافع هجرة اليد العاملة والتقليل من مخاطرها وتكاليفها  .4

على  ذات نهج قائم فريدة إدارة سليمة وفعالة لهجرة اليد العاملة. ولمنظمة العمل الدولية، بصفتها منظمة ثالثية

ا أن يضعه من شأنهمن العمل  المسعى؛ ولقد أنجرت حتى اآلن قدرا  كبيرا  تضطلع به في هذا  مهمالحقوق، دوٌر 

في  متينةالعمل الالئق في هجرة اليد العاملة وأن يجعلها تسهم إسهامات في مجال الريادة تول ي دور في موضع 

 . 1121والنظامية وفي تنفيذ برنامج عام  لمنظمةوا اآلمنة الهجرة بشأن العالمي االتفاق

 نحو إدارة عادلة وفعالة لهجرة اليد العاملة -ثانياا 

اعترافا  بأن  لجميع الدول الحق السيادي في وضع سياساتها الخاصة إلدارة هجرة اليد العاملة وبأن  الفرص  .5

ة فعالي تصميم استجابات سياسية الهجرة، من الضرور ممراتوالمخاطر قد تتفاوت بين بلٍد وآخر وداخل 

. وينبغي لهذه االستجابات أن تستند إلى بيانات موثوقة وبينات تتصدى للتحديات الفريدة مع كل حالة مكي فةو

التي تواجهها مختلف البلدان واألقاليم والجهات الفاعلة. وتبي ن التجارب أن  نماذج إدارة هجرة اليد العاملة الرامية 

الالئق للجميع، تستهل بإطار سياسي شامل يسترشد بمعايير العمل الدولية وبالمبادئ والحقوق  إلى تحقيق العمل

األساسية في العمل. ويجب أن تستجيب اإلدارة الفعالة لهجرة اليد العاملة كذلك لالحتياجات المتغيرة لقطاع 

يب، مع إيالء اهتمام خاص للنساء األعمال والعمال، بما في ذلك التصدي للثغرات في المهارات والتعليم والتدر

مؤسسات سوق  ومن المتعارف عليه أن. واألشخاص المعوقين والمجموعات المستضعفة األخرى والشباب

 بمثابة أدوات لتنفيذ سياسات شاملة ومنصفة وعادلة لصالح جميع العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون. هي العمل
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العاملة تنسيقا  بين الوكاالت الحكومية المختصة لتحديد وتحقيق أهداف وتتطلب اإلدارة الفعالة لهجرة اليد  .6

مشتركة )نهج "على صعيد الحكومة ككل"(. ويكمن الحوار االجتماعي، بكافة أشكاله المختلفة، في صميم والية 

ه أن علىوهو أساسي بالنسبة إلى تحقيق هجرة عادلة لليد العاملة. وثمة براهين دامغة  ،منظمة العمل الدولية

يمكن لمشاركة الهيئات المكونة الثالثية لمنظمة العمل الدولية في العمليات الوطنية واإلقليمية، أن تعزز فعالية 

التوظيف العادل وحماية العمال تلك المعنية بواستدامة السياسات المعنية بهجرة اليد العاملة، بما في ذلك 

 وأن تحس ن الصورة في أذهان الناس.  ،تالمهاجرين وتنمية المهارات واالعتراف بالمؤهال

 اهتماماا خاصاا  تستلزممجاالت 

من الضروري وجود أسواق عمل شاملة وقادرة على  حماية العمال المهاجرين وإدماجهم في سوق العمل. .7

الصمود في بلدان المنشأ والعبور والمقصد لضمان فرص العمل الالئق للمهاجرين ورعايا البلد على حد سواء. 

 .تسهم في اإلدماج االجتماعي واالقتصادي والمساواة في المعاملةلتدابير التي تحمي وتضمن العمل الالئق وا

اإلنفاذ الفعال للحقوق األساسية في العمل لصالح العمال المهاجرين، والنفاذ إلى العدالة، بغض من الضروري و

لعمل، كما يتجلى ذلك في اتفاقيات منظمة وحماية حقوق العمال المهاجرين في االنظر عن وضعهم كمهاجرين. 

( واتفاقية العمال 22)رقم  2292العمل الدولية ذات الصلة، من قبيل اتفاقية العمال المهاجرين )مراجعة(، 

( وغير ذلك من المعايير، ومنها اتفاقية وكاالت االستخدام 292)رقم  2221المهاجرين )أحكام تكميلية(، 

(، تستلزم نهجا  منسقا  من جانب 222)رقم  1122تفاقية العمال المنزليين، ( وا222)رقم  2222الخاصة، 

يين والشركاء االجتماعإدارات السياسات العامة والمؤسسات المعنية بإنفاذ القوانين واللوائح المرتبطة بالعمل 

 في الدول األعضاء، تمشيا  مع القوانين والممارسات الوطنية.

غالبا  ما تفتقر برامج هجرة اليد العاملة، بما فيها البرامج المؤقتة، إلى نُظم فعالة . االعتراف بالمهارات وتنميتها .8

لمالءمة المهارات مع الوظائف. ومع ذلك، ينبغي أن تستند هذه البرامج إلى عمليات تقييم دقيقة لالحتياجات 

العمال المهاجرين والعمال من رعايا البلد على حد بمهارات والنقص في المهارات، وأن توفر فرصا  لالرتقاء 

سواء وإعادة تدريبهم. ويضطلع القطاع الخاص، شأنه شأن منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، بأدوار 

لة ومهمة في تزويد واضعي السياسات بمعلومات محدثة بشأن احتياجات سوق العمل. وغالبا  ما يواجه  مكم 

التدريب  سبال  محدودة للحصول علىيما من يكونون من ذوي المهارات المتدنية، العمال المهاجرون، والس

المهني واالعتراف بالمهارات، خاصة عندما يتعلق األمر باالعتراف بالتعليم السابق. ويمكن أن تؤدي إدارات 

ة ير مواءمة فعالالتوظيف العامة ووكاالت االستخدام الخاصة، عند تنظيمها على نحو سليم، دورا  مهما  في توف

بين المهارات والوظائف لصالح العمال المهاجرين. وينبغي أن توفر منظمة العمل الدولية دعما  نشطا  وفعاال  

 للهيئات المكونة في مجال تنمية المهارات واالعتراف بها.

نف عاملة والعالتوظيف العادل أساسي للحد من تعرض العمال المهاجرين لالستغالل وسوء الم التوظيف العادل. .9

 مع المهارات مواءمةالقائم على نوع الجنس وعمل األطفال والعمل الجبري واالتجار باألشخاص، ولتحسين 
ية مع تزايد الهجرة المؤقتة أصبح هذا األمر أكثر أهمبل  في بلدان المنشأ والمقصد على حد سواء. الوظائف

 التوظيفن بشأ الدولية العمل نظمةنفيذ وترويج مبادرة مد سالسل التوريد واإلمداد أكثر فأكثر. ومن شأن توتعق  
التفاقية  7062التوظيف العادل وبروتوكول عام  من أجلادل والمبادئ العامة والمبادئ التوجيهية التشغيلية الع

والتوصية المصاحبة لها، أن يمنعا ويعالجا التجاوزات، بما في ذلك فرض رسوم  6390العمل الجبري، 
 ف مرتبطة بذلك على العمال المهاجرين وضمان الشفافية والفعالية.توظيف وتكالي

إن  تسهيل نفاذ العمال المهاجرين وأسرهم إلى الحماية االجتماعية، تمشيا  مع القوانين  الحماية االجتماعية. .11

في الضمان االجتماعي ويضعهم على قدم المساواة  حقوقهمااللتزامات الدولية، يضمن احترام والوطنية  واللوائح

وض التفا لليد العاملة. ويمكن أن تنظر البلدان في ما يلي: )أ( ةالعادل الهجرةمع العمال من رعايا البلد ويدعم 

قل حقوق وإعانات قابلية نبشأن اتفاقات الضمان االجتماعي متعددة األطراف أو ثنائية األطراف لضمان 

ان بهجرة اليد العاملة؛ )ج( ضم الترتيبات المتعلقة( إدراج أحكام تتعلق بالضمان االجتماعي في المهاجرين؛ )ب

 ،نفاذ العمال المهاجرين وأسرهم إلى النُظم الوطنية للحماية االجتماعية، بما فيها أرضيات الحماية االجتماعية

 األساسية. التي ترمي إلى ضمان الحصول على مجموعات خدمات منها الرعاية الصحية

يواجه العمال المهاجرون عوائق، في القانون والممارسة، من حيث التنظيم والمفاوضة يمكن أن  الحرية النقابية. .11

 .لتحقيق العمل الالئق حق أساسي وشرط تمكينيالجماعية. والحرية النقابية 
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من الضروري إرساء بيانات محدثة وموثوقة وقابلة ، 1121تذكيرا  ببرنامج عام  البيانات واإلحصاءات.  .12

سات ، لوضع سياوغير ذلك من المعاييرمصنفة بحسب السن والجنس تكون للمقارنة بشأن هجرة اليد العاملة، 

يق تنس األساسيتقوم على البينات وتقييم أثر برامج هجرة اليد العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين. من 

مفاهيم هجرة اليد العاملة وتعاريفها، شأنه شأن جمع البيانات حول قطاعات اقتصادية محددة يشكل فيها العمال 

 المهاجرون السواد األعظم. وينبغي االضطالع بهذا العمل في إطار خطط وطنية إقليمية لجمع البيانات.

ة لليد العاملة إيجابية بالنسبة إلى أسواق العمل في يمكن أن تكون الهجرة المؤقت .الهجرة المؤقتة لليد العاملة .13

بلدان المنشأ والمقصد، ويمكنها أن تسد حقا  الثغرات قصيرة األجل في اليد العاملة والمهارات في قطاعات 

 بعينها. غير أنه يتعين إيالء العناية الكاملة لإلدارة السديدة الفعالة للهجرة المؤقتة لليد العاملة من أجل حماية

حقوق العمال المهاجرين والعمال من رعايا البلد وضمان العمل الالئق وتوفير المساواة في المعاملة، تمشيا  مع 

 الحقوق األساسية في العمل. القوانين واللوائح الوطنية وااللتزامات الدولية، واحترام المبادئ و

لنظامية لليد العاملة، السيما بالنسبة إلى العمال هناك تزايد في الهجرة غير ا لليد العاملة. النظاميةالهجرة غير   .14

لليد العاملة من استضعاف العمال المهاجرين إزاء  النظاميةمن ذوي المهارات المتدنية. وتزيد الهجرة غير 

ور العمال وظروف عملهم أج تخف ضأن في بعض الحاالت، ويمكنها  وانتهاكات حقوق اإلنسان االستغالل

ير بالتالي مشاكل أمام العمال المهاجرين والمجتمعات المحلية والحكومات نفسها. كما يمكنها المتفق عليها. وقد تث

مقدرة الحكومات على أن تدير بفعالية هجرة اليد العاملة ويمكنها أن تفضي إلى تصورات بالثقة العامة  ضأن تقو

 سلبية في أذهان الناس.

يمكن أن تكون االتفاقات الثنائية أدوات مفيدة إلدارة الهجرة بغية تسهيل الهجرة اآلمنة  ثنائية.الاالتفاقات   .15

وفر الحتياجات أسواق العمل وت على السواء والمنسقة لليد العاملة فيما بين البلدان، عندما تستجيب والنظامية

 وار االجتماعي.الح تعود بمنفعة أكبر إذا قامت علىويمكنها أن  ،لعمال المهاجرينلحماية ال

يمكن أن تكون أطر اإلدارة السديدة اإلقليمية مكونا   اليد العاملة. هجرة بشأناإلدارة السديدة اإلقليمية  أطر  .16

مهما  لسياسة منصفة وفعالة في مجال هجرة اليد العاملة. غير أن  المؤسسات اإلقليمية والوطنية يمكن أن تكون 

 تكون القوانين والسياسات الوطنية متسقة مع األطر اإلقليمية. وتبرز ضعيفة وناقصة الموارد. وغالبا  ما ال

بناء قدرات وزارات  وقد بدأالحاجة إلى مشاركة أكبر وأفضل من جانب الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية. 

 بعضالعمل ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل للمشاركة في النقاشات والعمليات اإلقليمية، يأتي ب

 ثماره. 

  إلى بالنسبة ألولوياتالمضي قدماا: ا -ثالثاا 
 الدولية العمل منظمة نشاط

في مجال الهجرة الدولية لليد العاملة لكي تستجيب  بهوترتقي  نشاطها ينبغي لمنظمة العمل الدولية أن ترس خ .17

لوثيقة لهذه اوينبغي الحتياجات الهيئات المكونة وتلعب دورا  رياديا  بشأن العمل الالئق في هجرة اليد العاملة. 

ي االتفاق العالموضع منظمة العمل الدولية في هذا المجال، بما في ذلك مساهمتها في  المزيد من أنشطةترشد  أن

 منظمة العمل الدولية ما يلي: نشاطوتشمل األولويات بالنسبة إلى الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية.  من أجل

ية، حسب منظمة العمل الدول تعزيز التصديق والتطبيق الفعال التفاقيات وتوصيات معايير العمل الدولية: )أ(

 ؛حماية العمال المهاجرينلهجرة اليد العاملة ورة السديدة المعنية باإلدا واألطر السياسية مقتضى الحال،

التصورات الخاطئة بشأن معنى بعض  وتبديدوإظهار مرونتها واألطر استثارة الوعي بشأن هذه المعايير 

 .سهلة االستخداماألحكام من خالل مواد 

سواء كانت تنمية مهارات وآليات من أجل االعتراف بالمهارات،  "2". توفير الدعم بهدف: المهارات )ب(

وتقييم أفضل " 1" ؛المستوى القطاعي في ذلك علىمكتسبة على نحو رسمي أو غير رسمي، بما 

 .موائمة التدريب لتلبية متطلبات سوق العمل "2" من المهارات على جميع المستويات؛ لالحتياجات

 وتكون جميع هذه اإلجراءات مصحوبة  بمشاركة نشطة للشركاء االجتماعيين.
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دعم وتعزيز جهود الهيئات المكونة لتفعيل المبادئ العامة والمبادئ التوجيهية التشغيلية ظيف العادل. التو )ج(

منظمة العمل الدولية، بما في ذلك من خالل نشر هذه المبادئ  ، الصادرة عنمن أجل التوظيف العادل

ت ومبادرات أخرى تهدف إلى أدوا معوبناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية واالستفادة من أوجه التآزر 

ا  منهجية لقياس تكاليف التوظيف وفقواختبار تعزيز التوظيف العادل. ومواصلة الجهود الرامية إلى وضع 

واالضطالع بمزيد من العمل لتحديد رسوم  1121من برنامج التنمية المستدامة لعام  2-21للغاية 

ن أ العمل الدولي ينبغي لمكتبمجلس اإلدارة، لتوظيف وما يتصل بذلك من تكاليف. ورهنا  بقرار من ا

نوات، في غضون خمس سمالئم آخر  أسلوبيقيِّم تأثير وفعالية هذا العمل من خالل تقييم رفيع المستوى أو 

 مجلس اإلدارة ما إذا كان من الضروري اتخاذ مزيد من اإلجراءات. على أن يحدد

 مصنفة حسب الجنس والسنتكون  ،جمع ونشر بيانات قابلة للمقارنة بشأن هجرة اليد العاملة البيانات. )د(

 شأنبو ،على أسواق العمل في بلدان المنشأ والعبور والمقصد هاتأثيربشأن ، والمعاييرمن وغير ذلك 

 ا  إلىسعي ،1122العمال المهاجرين. ومواصلة عمل المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل في عام 

يام الدول قلمساعدة التقنية من أجل تحسين ااعتماد معايير دولية بشأن إحصاءات هجرة اليد العاملة. وتقديم 

 البيانات وتسهيل تقاسم الممارسات الجيدة. األعضاء بجمع

اف ر. بناء قدرات الهيئات المكونة من أجل وضع وتنفيذ اتفاقات ثنائية ومتعددة األطالحماية االجتماعية (ه)

في مجال الضمان االجتماعي وتوسيع نظم الحماية االجتماعية لتشمل العمال المهاجرين، بما في ذلك من 

خالل أرضيات الحماية االجتماعية، كما هو محدد في القوانين واللوائح الوطنية ورهنا  بااللتزامات الدولية. 

لتي تواجه فئات محددة من المهاجرين وتوجيه اإلرشاد وتقييمه وتطويره بشأن طريقة التصدي للعقبات ا

 خاصة في ممرات هجرة اليد العاملة وضمن الجماعات االقتصادية اإلقليمية.

لتحديد العوائق المطروحة أمام الحرية  العمل مع الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدوليةالحرية النقابية.  )و(

 .دي لتلك العوائقفعالية للتص األكثرالنقابية بالنسبة إلى العمال المهاجرين، وتقييم التدابير واالستراتيجيات 

المؤقتة أو الدائرية لهجرة اليد العاملة، بما يشمل  للبرامج. إجراء تحليل مقارن هجرة اليد العاملة المؤقتة (ز)

وعلى  والعمال من رعايا البلدمن أجل دراسة أثرها على العمال المهاجرين  ،اية صاحب العملبرامج رع

 ، وتقديم النتائج إلى مجلس اإلدارة للنظر فيها.الوطنيةظروف العمل واألسواق 

 الجيدة بشأن الحد من هجرة اليد العاملة غير الممارسات. تشجيع تقاسم هجرة اليد العاملة غير النظامية (ح)

النظامية، بما يشمل سبل الخروج من الوضع غير النظامي. وتعزيز احترام حقوق اإلنسان والمبادئ 

 . واالضطالعكمهاجرين والحقوق األساسية في العمل لفائدة العمال المهاجرين بصرف النظر عن وضعهم

املة غير النظامية. بمزيد من العمل فيما يتعلق بإجراء البحوث ودعم البلدان في الحد من هجرة اليد الع

إمكانية اإلبالغ بأمان  نظاميغير في وضع وتشجيع الحكومات على ضمان أن يُتاح للعمال المهاجرين 

 عن ظروف عمل تعسفية وأن يصلوا إلى العدالة. 

. تعزيز المنصات الثالثية للجمع بين ممثلي حكومات بلدان المنشأ االتفاقات الثنائية ومتعددة األطراف (ط)

لتصميم ا بشأنور والمقصد والشركاء االجتماعيين على مستويات مختلفة لتبادل الممارسات الجيدة والعب

والمحتوى والتفاوض والتنفيذ والرصد والتقييم فيما يتعلق باالتفاقات الثنائية ومتعددة األطراف التي تراعي 

واالستجابة  ،وار االجتماعيقضايا الجنسين، تمشيا  مع معايير منظمة العمل الدولية القائمة على الح

 وحماية العمال المهاجرين.في بلدان المنشأ والمقصد حسب مقتضى الحال، لمتطلبات سوق العمل 

. تعميق التعاون مع الفريق العالمي المعني التعاون مع مؤسسات معنية عاملة في مجال هجرة اليد العاملة (ي)

 يفي ذلك فخاصة المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، بما  ،بالهجرة

 يينبغو إلى اعتماد وتنفيذ االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية. المؤديةالعملية 

  .اريوإطارها المعي ةلمنظمة العمل الدولي الثالثية الفريدةطبيعة العلى نحو كامل من  االستفادة

 


