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 األعمال جدول من األول البند

  إدارة أنـبش لـالعم ةـخط استعراض ادةـإع
  العالمي االتفاق ضوء على العاملة، اليد هجرة

 ةـوالنظامي ةـوالمنظم ةـاآلمن رةـالهج لـأج نـم

 
 الوثيقة غرض

 المناقشة الستنتاجات إنفاذا   (9199-9152 للفترة) الخمسية العمل خطة عن تقريرا   الوثيقة هذه تقدم
 511 دورته في الدولي العمل مؤتمر اعتمدها التي العاملة، اليد لهجرة والفعالة العادلة اإلدارة بشأن العامة

 دعتماا ءضو في ليةولدا لعملا لمنظمة تيجيةاالسترا تلوياوألا بالنسبة إلى نعكاساتاال تناولتو (،9152)
 األول/ كانون في ،والنظامية والمنظمة اآلمنة الهجرة أجل من العالمي االتفاق ةلمتحدا لألمم لعامةا لجمعيةا
 .9152 يسمبرد

 أي لخاإد وريلضرا من كان إذا ما نبشأ داتشاإر تقديم لىإ الوثيقة، هذه في مدعوّ اإلدارة ومجلس
 بالنسبة إلى لويةوألا ذات اءاتباإلجر يتعلق فيما لكذ في بما ،ليةولدا لعملا منظمة عمل خطة على تعديل
 الوقت وفي ،ال  فعا دعما   العاملة اليد هجرة نبشأ لعالميا قالتفاا تماالتزا تنفيذ عملد ،ليةولدا لعملا منظمة
 (.91 ةلفقرا في قرارلا وعمشر نظر)ا كذلك لمكونةا تلهيئاا تحتياجاا تلبية نفسه

 

 جميعها. االستراتيجية األهداف :المعني االستراتيجي الهدف

 على العاملة اليد وحراك هجرة بشأن وفعالة منصفة سياسات :2 النتيجة :المشترك السياسي المحرك المعنية/ الرئيسية النتيجة
 الدولي المستوى

  ،9152 ديسمبر األول/ كانون في والنظامية والمنظمة اآلمنة الهجرة أجل من العالمي االتفاق اعتماد بعد السياسية: االنعكاسات
  ،9199-9152 الفترة خالل العاملة اليد هجرة بشأن المكتب عمل في األولوية ذات بالمجاالت تتعلق أخرى مؤشرات هناك
  الدولي العمل مؤتمر اعتمدها التي العاملة، اليد لهجرة والفعالة العادلة اإلدارة بشأن العامة المناقشة استنتاجات مراعاة مع
 ذاته. حد في العالمي واالتفاق (9152) 511 دورته في

 توجد. ال القانونية: االنعكاسات

 الموارد حشد المطلوب ومن .9152-9152 الفترة بعد لما والميزانية برنامجلل القادمة المقترحات على انعكاسات المالية: االنعكاسات
 العمل. خطة لتنفيذ الميزانية خارج من

 العمل. خطة سعيه إلى تنفيذ في اإلدارة مجلس يقدمها التي اإلرشادات المكتب يراعي سوف المطلوب: المتابعة إجراء

 العاملة اليد هجرة فرع ،والمساواة العمل ظروف إدارة الوثيقة: مصدر الوحدة
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 المقدمة

( مناقشة عامة بشأن مواجهة تحديات 7062)حزيران/ يونيه  601أجرى مؤتمر العمل الدولي في دورته  .1

وناقش المؤتمر الفوائد والتحديات المالزمة لهجرة اليد العاملة  6اإلدارة من أجل هجرة عادلة وفّعالة لليد العاملة.

عن األولويات األخرى لعمل منظمة العمل  وحدد المجاالت المواضيعية التي تتطلب اهتماماً خاصاً، فضالً 

جرى  ،الدولية. وأفضت المناقشات إلى استنتاجات في شكل قرار بشأن اإلدارة العادلة والفّعالة لهجرة اليد العاملة

في تشرين  336تمدها مجلس اإلدارة في دورته (، اع7077-7062للفترة )إنفاذها من خالل خطة عمل خمسية 

ع م وتنص خطة العمل على استعراض أهمية األنشطة المقترحة ورصد التنفيذ تمشياً  7062.7الثاني/ نوفمبر 

 (.62و 62الموارد المتاحة )النقطتان 

، أيدت الجمعية العامة لألمم المتحدة االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة 7062وفي كانون األول/ ديسمبر  .2

 7062والمنظمة والنظامية، الذي جرى وضعه من خالل مشاورات ومفاوضات حكومية دولية طوال عامي 

تفاق اال ليسو 3، ويغطي جميع جوانب الهجرة الدولية، بما في ذلك العمل الالئق وهجرة اليد العاملة.7062و

صحا  المللحة اآلخرين بشأن طريقة ألعام للدول و إرشادالعالمي معاهدة دولية، ولكن الهدف منه هو توفير 

 .فعاليةمعالجة مسائل الهجرة وتعزيز التعاون الدولي على نحو أكثر 

ن أجل هجرة اليد العاملة على ضوء االتفاق العالمي مإدارة وتعيد هذه الوثيقة استعراض خطة العمل بشأن  .3

الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية. وتدرس الوثيقة االنعكاسات المترتبة عن أهداف هذا االتفاق العالمي على 

األولويات االستراتيجية ووسائل العمل في خطة عمل منظمة العمل الدولية. ويرد في الملحق موجز عن الروابط 

يقة إرشاد مجلس اإلدارة فيما يتعلق بتنفيذ منظمة العمل بين االتفاق العالمي وخطة العمل. كما تلتمس هذه الوث

شراكاتها، بما في ذلك على مستوى الميدان، ودورها في شبكة األمم المتحدة الجديدة بالتفاق العالمي واالدولية 

 قدعم تنفيذ االتفامن أجل التي أنشأها األمين العام لتحقيق اتساق أكبر داخل منظومة األمم المتحدة  ،للهجرة

 العالمي المذكور.

 هجرة اليد العاملةدارة مبادئ األساسية إلرؤية مشتركة: ال

فت خطة عمل منظمة العمل الدولية المكتَب بأن يعمل على نحو وثيق مع الممثل الخاص لألمين العام لألمم كلّ  .4

نة والمنظمة المتحدة المعني بالهجرة الدولية، الذي نسق علمية وضع الميثاق العالمي بشأن الهجرة اآلم

تشجيع ة ولفريدالثالثية اطبيعتها ولية ولدالعمل انهج منظمة والنظامية، ومع الوكاالت الشقيقة، لتوسيع نطاق فهم 

 ام إطارها المعياري، داخل منظومة األمم المتحدة وعلى مستوى المجتمع العالمي بشكل أعم.ستخدا

التوعية الفعالة مع الدول األعضاء في األمم المتحدة. الجهود المبذولة في هذا المجال، فضالً عن  ولقد أثمرت .5

والواقع أن الديباجة تنص على أن الميثاق العالمي بشأن الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية يستند إلى معايير 

 ارةإشبالعمل الالئق والهجرة، وتشير  ذات الللةحقوق اإلنسان، بما في ذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية 

في إطار برنامج منظمة العمل الدولية من أجل  الواردةية إلى العمل الالئق في كافة األهداف والمفاهيم جوهر

 2( لمؤتمر العمل الدولي.7062) 603هجرة عادلة على النحو المبين في تقرير المدير العام المقدم إلى الدورة 

: جعل الهجرة خياراً ال ضرورة، من خالل خلق فرص العمل ما يلي وتشمل النقاط الرئيسية في جدول األعمال

الالئق في بلدان المنشأ؛ احترام حقوق اإلنسان، بما يشمل حقوق العمال، لجميع المهاجرين؛ ضمان التوظيف 

 

مؤتمر  ، التقرير الرابع،في المشهد المتغير لهجرة اليد العاملة السديدةلتحديات اإلدارة  التصديمكتب العمل الدولي:    6
 .9152، جنيف، 511العمل الدولي، الدورة 

 .GB.331/INS/4/1(Rev.(الوثيقة    7

المؤتمر الحكومي الدولي العتماد االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة الجمعية العامة لألمم المتحدة:    3
الذي اعتمدته الجمعية العامة في  21/521القرار (؛ A/CONF.231/3) والنظامية: مشروع الوثيقة الختامية للمؤتمر

 بشأن االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية. 9152كانون األول/ ديسمبر  52

)باء(، مؤتمر األول تقرير المدير العام، التقرير  ،هجرة عادلة: برنامج لمنظمة العمل الدولية مكتب العمل الدولي:   2

 .7062، جنيف، 603العمل الدولي، الدورة 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_550538.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_579683.pdf
https://undocs.org/ar/A/CONF.231/3
https://undocs.org/ar/A/RES/73/195
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_243593.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_243593.pdf
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العادل والمساواة في المعاملة للعمال المهاجرين لمنع استغاللهم والتمييز ضدهم على المستوى الوطني؛ إقامة 

أكثر متانة بين سياسات العمالة والهجرة، بما يشمل إجراء عمليات تقييم سليمة الحتياجات سوق العمل روابط 

وضع السياسات أصحا  العمل ومنظمات العمال في  واالعتراف بالمهارات؛ إشراك وزارات العمل ومنظمات

 وداخل األقاليم. البلدانالعامة بشأن الهجرة؛ تعزيز التعاون الحقيقي بين 

الشاملة  اإلرشاديةستند االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية إلى مجموعة من المبادئ وي .6

ترف بسيادة ة؛ يعيضع األفراد في صميمه؛ يستند إلى التعاون الدولي؛ يحترم السيادة الوطني . كما أنه:والمترابطة

؛ يستند إلى القانون الدولي لحقوق 7030المستدامة لعام ؛ يتجّذر في برنامج التنمية المرعيةاألصول القانون و

راعي ؛ يينقضايا الجنسجواز فسخ قوانين الحماية ومبدأ عدم التمييز؛ يراعي عدم اإلنسان وإلى احترام مبدأ 

على الحكومة ككل وعلى المجتمع ككل. وتتسق هذه المبادئ مع رؤية منظمة قائماً قضايا األطفال؛ يتضمن نهجاً 

مل امة لمؤتمر العالدولية لإلدارة العادلة والفعالة لهجرة اليد العاملة، مما يؤكد حسن توقيت المناقشة الع العمل

 .7062هجرة اليد العاملة في عام ل السديدة دارةاإلالدولي بشأن 

أهداف االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة 
 ألولويةمنظمة العمل الدولية ذات ا أنشطةوالنظامية و

لتحقيق  هدفاً  73 بتنفيذالتزام جماعي  يدعو االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية إلى .7

العديد من هذه األهداف العمل الالئق وجوانب الهجرة في سوق  ويتناولالهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية. 

 (.7077-7062للفترة العمل الدولية )هذه األهداف في خطة عمل منظمة  وسبقت معالجةالعمل، 

 أهداف االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية

 جمع واستخدام بيانات دقيقة ومصنفة كأساس للسياسات القائمة على األدلة -5

 بلدهم األصليوالعوامل الهيكلية التي تضطر الناس إلى مغادرة السلبية الدوافع  التقليل إلى أدنى حد من -9

 في جميع مراحل الهجرة احينهفي وتقديم معلومات دقيقة  -1

 مالئمةهويتهم القانونية ووثائق  مستندات تثبتجميع المهاجرين  أن يكون لدىضمان  -2

 الهجرة النظاميةسبل تعزيز توافر ومرونة  -1

 قتيسير التوظيف المنصف واألخالقي وضمان الظروف التي تكفل العمل الالئ -1

 والحد منها ،في الهجرة االستضعافمعالجة أوجه  -2

 إنقاذ األرواح وتنسيق الجهود الدولية بشأن المهاجرين المفقودين -2

 تعزيز التدابير عبر الوطنية لمكافحة تهريب المهاجرين -2

 منع االتجار باألشخاص ومكافحته والقضاء عليه في سياق الهجرة الدولية -51

 ريقة متكاملة وآمنة ومنسقةإدارة الحدود بط -55

 تعزيز اليقين والقدرة على التنبؤ في إجراءات الهجرة من أجل الفرز والتقييم واإلحالة على نحو مناسب -59

 عدم اللجوء إلى احتجاز المهاجرين إال كمالذ أخير، والعمل على إيجاد بدائل -51

 على امتداد دورة الهجرة القنصلي المستوىعلى  تعزيز الحماية والمساعدة والتعاون -52

 تيسير حصول المهاجرين على الخدمات األساسية -51

 االندماج والتماسك االجتماعي كامل تحقيقأجل لمهاجرين والمجتمعات من ل توفير اإلمكانيات -51

لجمهور ا القضاء على جميع أشكال التمييز وتعزيز الخطاب العام المستند إلى األدلة من أجل التأثير على تصورات -52
 عن الهجرةالعام 

 االستثمار في تنمية المهارات وتيسير االعتراف المتبادل بالمهارات والمؤهالت والكفاءات -52

 التنمية المستدامة في جميع البلدان تحقيق خلق ظروف تساعد المهاجرين والمغتربين على المساهمة الكاملة في -52

 أسرع وأكثر أمانا  وأقل كلفة، وتيسير االندماج المالي للمهاجرين تشجيع إرسال التحويالت المالية بوسائل -91

 اما  مستد بصورة آمنة تصون كرامتهم وكذلك إعادة إدماجهم إدماجا   قبولهمإعادة ى تيسير عودة المهاجرين والتعاون عل -95

 المكتسبة اإلعاناتاستحقاقات الضمان االجتماعي و نقل تتيح قابليةإنشاء آليات  -99

 للهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية تعزيز التعاون الدولي والشراكات العالمية تحقيقا   -91
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بشأن بيانات وإحلاءات هجرة اليد  المقررةوعلى سبيل المثال، تتالءم أعمال منظمة العمل الدولية الجارية و .8

من االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية، الذي يسعى  6تاماً مع الهدف  العاملة تالؤماً 

لنظر يمكن امواءمة منهجيات جمع البيانات. وتحقيق إلى تعزيز قاعدة األدلة العالمية بشأن الهجرة الدولية وإلى 

لعمال المهاجرين، اللادرة في كانون ان تحديث التقديرات اإلقليمية والعالمية لمنظمة العمل الدولية بشأ إلى

المبادئ التوجيهية المنهجية الجديدة المتعلقة باإلحلاءات بشأن الهجرة الدولية إلى ، و7062األول/ ديسمبر 
بشأن العمال المهاجرين، التي أقرها المؤتمر الدولي  لتسهيل جمع البيانات القابلة للمقارنة دولياً  لليد العاملة

أول مساهمات منظمة العمل  على أنها، 7062ء إحلاءات العمل في تشرين األول/ أكتوبر العشرين لخبرا

من االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية. وعلى غرار  6تحقيق الهدف  في اتجاهالدولية 

ات لقدرات في جمع اإلحلاءفي مجال بناء ا ونشاطهذلك، فإن استمرار تقديم المكتب الدعم إلى الهيئات المكونة 

من  6تنفيذ الهدف  بدوره وتجميعها وإدارتها ونشرها بشأن هجرة اليد العاملة، سوف يدعم القابلة للمقارنة دولياً 

 ) ( من خطة العمل(.62( وه)63االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية )انظر النقاط 

تناد صريحةً إلى االس إشارةً  الهجرة النظامية سبلمي بشأن تعزيز توافر ومرونة من االتفاق العال 5ويشير الهدف  .9

لة ات بشأن تنقّل اليد العامة ومبادئها العامة عند وضع اتفاقإلى معايير منظمة العمل الدولية ومبادئها التوجيهي

احبة هات المعنية صبالتعاون مع الج بالجنسين، ةالمتعلقلالعتبارات  وتستجيبإلى حقوق اإلنسان  تستند

تعزيز معايير العمل الدولية واألطر السياسية التي  في مجالمنظمة العمل الدولية  ومن شأن نشاطالمللحة. 

هذه المعايير، وإجراءاتها الرامية إلى التلدي  خاطئ عن هجرة اليد العاملة، بما في ذلك نشر فهم تخضع لها

)أ( من خطة 63للقوالب النمطية واألحكام المسبقة ضد العمال المهاجرين كما هو منلوص عليه في النقطة 

اإلشارات إلى تحسين عملية  تمثلالعمل، أن يدعم هذا الهدف فضالً عن أهداف أخرى من االتفاق العالمي. و

والوظائف في أسواق العمل وإلى إشراك قطاع األعمال ونقابات العمال في رسم معالم  المزاوجة بين المهارات

شهادة أخرى على استيعا  االتفاق العالمي لشواغل منظمة العمل الدولية )انظر  ،سياسات هجرة اليد العاملة

ت التفاقان ابشأدرات الجارية في بناء القلية ولدالعمل امنظمة أن تضطلع إجراءات ينبغي ((. وه)ج( و)5الهدف 

لوطنية واإلقليمية ت المؤسسااد ابإعد، الجتماعيار الحوالثالثية لدعم ت المنلااف واألطردة امتعدولثنائية ا

دورة التدريبية الف. ولهدر هذا اطاإفي  المندرجةت ماااللتزالية لتنفيذ ولدالعمل المكونة لمنظمة ت الهيئاوا

اختبارها  التي جرى ،ات الثنائية ومتعددة األطراف"لتفاوض على االتفاق"ابعنوان العالمية لمنظمة العمل الدولية 

ات العمل الثنائية ي وضع اتفاق، ونماذج التدريب إلرشاد الممارسات الحسنة ف7062بنجاح في تموز/ يوليه 

ي هإنما التي يجري إعدادها مع مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة، 

 .مجديةأيضا أدوات 

الحالي لمنظمة العمل الدولية بشأن هجرة اليد العاملة المؤقتة، بما في ذلك إجراء مسح  النشاطوينبغي أن يسهم  .11

للمعارف القائمة فيما يتعلق بنطاق مخططات الهجرة الدائرية والمؤقتة وباستخدامها  7062-7062في الفترة 

 وتستجيبإلى حقوق اإلنسان  تستنداليد العاملة  حراكلمخططات  أجل وضع منوآثارها، في تقديم أدلة هامة 

 االتفاق العالمي.من )د( 5على نحو ما شجع عليه الهدف  المتللة بالجنسين،لالعتبارات 

 على مناقشات االتفاق العالمي، كما يتجلى ،رت المبادرة العالمية لمنظمة العمل الدولية بشأن التوظيف العادلوأثّ  .11

من االتفاق. بيد أن المناقشات اللعبة بشأن خفض الحماية للهجرة غير النظامية أدت إلى صياغة  1لهدف في ا

، مما قد يحد من الحقوق األساسية "للعمال المهاجرين المنخرطين في العمل "6"1في إطار الهدف  حل وسط

عامة والمبادئ التوجيهية التشغيلية المبادئ ال( إلى 6)1مدفوع األجر والتعاقدي". ومن جهة أخرى، يشير الهدف 
 المنلوصلمنظمة العمل الدولية، التي تنص بوضوح على توفير الحماية الكاملة  من أجل التوظيف العادل

معايير العمل الدولية للالح جميع العمال المهاجرين. وتحظر المبادئ التوجيهية للمنظمة قيام جهات عليها في 

وم على العمال المهاجرين أو تحميلهم إياها أو تحميلهم ما يتلل بذلك من التوظيف وأصحا  العمل بفرض رس

ياً التعيين والتوظيف، تمش اتبوضوح في إطار عملي محدودة األدوار والمسؤوليات تكونتكاليف وتستلزم أن 

بشأن تحديد  لمنظمة العمل الدولية ( من االتفاق العالمي. وسوف يساهم اجتماع الخبراءه)ج( و)1مع الهدف 

، مساهمةً متزايدةً في 7062، الذي ُعقد في تشرين الثاني/ نوفمبر التوظيف وما يتلل بذلك من تكاليفرسوم 

 5هذا المجال، من خالل الموافقة على تحديد رسوم التوظيف وما يتلل بذلك من تكاليف.

  

 

 .GB.335/INS/14/2وثيقة انظر ال   5
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)أ( 62)د( و63)أ( و67ن في النقاط بيّ لعادل، المويمكن لتوسيع نطاق عمل منظمة العمل الدولية بشأن التوظيف ا .12

من خطة عمل منظمة العمل الدولية، أن يدعم تنفيذ االتفاق العالمي، كما لقي ترحيب المجتمع الدولي في مختلف 

ئ وضع مباد ،اعتماد االتفاق العالمي. وتشمل األنشطة المضطلع بها مؤخراً  التي أدت إلىاالجتماعات العالمية 

ف التنمية المستدامة. األهد 6-2-60تكاليف التوظيف دعماً للمؤشر  من أجل قياسدولي البنك ال مع توجيهية

المبادئ التوجيهية ، قُدمت 7062مع مكاتب اإلحلاء الوطنية في أيلول/ سبتمبر  تحقق عقدتوبعد ورشة 

مية ف التنفي االجتماع الثامن لفريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداالمتفق عليها 

تشغيل المبادرة العالمية  ويجري حالياً  7.1من المستوى  د تلنيف المؤشر المذكور باعتبارهالمستدامة وأُعي

الدولية  منظمة العمل بنشاطلمنظمة العمل الدولية بشأن التوظيف العادل في عشرة بلدان رائدة. وترتبط المبادرة 

عمل للقضاء على عمل األطفال والالرائد ي إطار البرنامج الدولي بشأن منع االتجار بالبشر ومنع العمل الجبري ف

من االتفاق العالمي.  60وبالتالي فهي تدعم تحقيق الهدف  2،2-2، وفي سياق التحالف (+IPEC) الجبري

 عتعزيز الحماية القنللية تمشياً ملبلداً إضافياً، بما في ذلك  63ويجري تنفيذ أنشطة التدريب وبناء القدرات في 

 7062و 7062من االتفاق العالمي. ونُظمت دورات تدريب عالمية بشأن التوظيف العادل في عامي  62الهدف 

مع مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية. ويجري وضع اللمسات األخيرة على نماذج التدريب 

ل. شأن العمل الجبري والتوظيف العادوترجمتها، وكذلك الشأن بالنسبة إلى نماذج تدريب اللحفيين ب المعنية

، التحاد الدولي لنقابات العمالل التابعةشؤون توظيف المهاجرين  في أربعة بلدان منلة المشورة في توأطلق

ي مجال ف تجربتهمتتيح للعمال تقييم  على شبكة اإلنترنتعالمية منلة وهي بدعم من منظمة العمل الدولية، 

هذه األنشطة واألدوات مهمة أيضاً في بلدين إضافيين. و ويزمع إطالقها ؛التوظيف واإلبالغ عن اإلساءات

 في الهجرة. االستضعافبشأن الحد من أوجه  2لتحقيق األهداف األخرى من االتفاق، مثل الهدف 

لتحديد  المعنيةالعمل الحالية )د( من االتفاق العالمي إلى استعراض قوانين العمل وظروف 2ويدعو الهدف  .13

مواطن الضعف واإلساءات المتللة بأماكن العمل التي يتعرض لها العمال المهاجرون على جميع مستويات 

ارف لمعاتنمية  في مجال قررةالملية ولدالعمل اة منظمة نشطأ ومن شأنعلى نحو فّعال. ومعالجتها المهارات، 

من )د( 62)د( و67لنقطتين لى النحو المبيّن في ا، علجماعيةاضة ولمفااولنقابية الحرية ن ابشأرات لقدء ابناو

ف، فضالً عن إسهام الخالصة الوافية لمنظمة لهدهذا افي تحقيق أن تسهم ، ليةولدالعمل اخطة عمل منظمة 

العمل الدولية بشأن القوانين والسياسات التي تسهل سبل خروج العمال المهاجرين من الوضع غير النظامي 

 )و( من خطة العمل.67في الوقت نفسه في األوضاع غير النظامية، وفقاً للنقطة تحميهم السمة غير المنظمة، وو

 التدريبن لتقنية بشأدة المساعاومن االتفاق العالمي.  62الهدف  بوصفهارات واالعتراف بها، لمهاتنمية ا وترد .14

وجرى لية. دولل العمامة ظمنل ة عمطفي خعليا  رات والوظائف ومطابقة المهارات، هي أيضاً أولويةلمهااعلی 

المهارات للعمال المهاجرين من خالل تعاون مشترك بين فرع ب المعنيتوسيع برنامج منظمة العمل الدولية 

شمل العمال تبرامج وطنية لتنمية القدرات لكي  يستند إلى ،ستخداملالقابلية الهجرة اليد العاملة وفرع المهارات و

بلداً في آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية والدول العربية.  70في الوقت الراهن، تجري تغطية المهاجرين. و

، بالتعاون مع الجماعات االقتلادية اإلقليمية في غر  أفريقيا وأفريقيا 7062وستُعقد ورش عمل ثالثية في عام 

 فوضيةمة المشترك ألفريقيا بقيادة الوسطى ومنطقة الساحل. وفي الوقت نفسه، يدعم برنامج هجرة اليد العامل

 ظماالتحاد األفريقي ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة، إدارة هجرة اليد العاملة، بما في ذلك نُ 

، جرى اختبار أدوات مثل دليل منظمة 7062معلومات سوق العمل وتنمية المهارات واالعتراف بها. وفي عام 

ع وستوض ،كيفية تسهيل االعتراف بمهارات العمال المهاجرينات التوظيف بشأن العمل الدولية لمقدمي خدم

 وما بعده. 7062عليه اللمسات األخير ويُنشر في عام 

  

 

 تصدرومعاييره متوافرة، لكن البلدان ال  : المؤشر واضح من حيث المفهوم ومنهجيته مستقرة دوليا  9 المستوى   1

 البيانات بصورة منتظمة. انظر تصنيف مستويات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي على الموقع 
https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/tier-classification/ 
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العالمي بشأن المهارات، على إرساء شراكة عالمية  نشاطهامنظمة العمل الدولية في سياق تعزيز  وتنكبّ  .15

األمم المتحدة للتربية والعلم  ومنظمة(، مع المنظمة الدولية للهجرة 62للمهارات )على النحو الذي يشجعه الهدف 

والثقافة )اليونسكو( والمنظمة الدولية ألصحا  العمل واالتحاد الدولي لنقابات العمال، لتعزيز العمل على 

حا  الحكومات وأص تنتهجهاين الوطني واإلقليمي الفرعي. وتهدف الشراكة إلى تغيير الطريقة التي اللعيد

العمل والعمال ومنظماتهم وغيرهم من أصحا  المللحة، في تنمية مهارات العمال المهاجرين واالعتراف 

نابر للحوار وتبادل بها، مع التركيز بشكل خاص على النساء والشبا . وستسعى هذه الشراكة إلى إقامة م

الممارسات الجيدة، لإلسهام في اإلدماج الناجح والمستدام في سوق العمل و "كسب األدمغة" في بلدان المنشأ 

والمقلد، ولتعزيز الهجرة النظامية في الترتيبات الثنائية ومتعددة األطراف بشأن هجرة اليد العاملة، استناداً 

ل وفرص التدريب للالح العمال المهاجرين المحتملين والعمال إلى عمليات تقييم احتياجات سوق العم

 المهاجرين العائدين.

من االتفاق العالمي  77وسيوفر عمل منظمة العمل الدولية بشأن الحماية االجتماعية وسائل مهمة لتحقيق الهدف  .16

العمل الدولية من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية، حيث جرت اإلشارة بوضوح إلى توصية منظمة 

)و( 63)ج( و67(. وتتواءم األنشطة الواردة في النقاط 707)رقم  7067بشأن أرضيات الحماية االجتماعية، 

من االتفاق العالمي، السيما بناء قدرات منظمة  77)ج( من خطة عمل منظمة العمل الدولية مع الهدف 62و

لمتعلقة بالحماية االجتماعية، وعمليات التقييم المقررة العمل الدولية بشأن قابلية نقل االستحقاقات واإلعانات ا

 يبيةالتدرالدورات ة من المهاجرين. ولعقبات التي تواجه فئات محددا لتذليلونماذج التدخل القائمة على األدلة 

رين. جلمنظمة العمل الدولية أساسية من الناحية العملية في إنجاح أي آليات قائمة تتيح قابلية نقلها للالح المها

، أجرت منظمة العمل الدولية ومركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية 7062وفي آذار/ مارس 

توسيع نطاق الحماية االجتماعية ليشمل العمال والرابطة الدولية للضمان االجتماعي، أول تدريب عالمي بشأن 
الدليل "اإلرشادي" لمنظمة العمل الدولية المتعلق النماذج المختارة من  ، الختبارالمهاجرين والالجئين وأسرهم

بتوسيع نطاق الحماية االجتماعية لتشمل العمال المهاجرين والالجئين وأسرهم. ومن المقرر إصدار الطبعة 

لبناء القدرات على  األهداف ، وكذلك الشأن بالنسبة إلى ورش العمل محددة7062الثانية من الدليل في عام 

االتحاد األفريقي والجماعة االقتلادية لدول غر  أفريقيا.  مفوضيةالفرعي، مثل ورش  المستوى اإلقليمي

من االتفاق العالمي بشأن سبل وصول المهاجرين إلى  65على تحقيق الهدف  ويمكن أن يساعد هذا العمل أيضاً 

 الخدمات األساسية، بما يشمل الرعاية اللحية.

ي أيضاً مع أنشطة منظمة العمل الدولية بشأن هجرة اليد العاملة، مثل وتتواءم األهداف األخرى لالتفاق العالم .17

ها في جميع مراحل الهجرة حينفي و. ولطالما كان تقديم معلومات دقيقة 62و 61و 65و 3و 7األهداف 

( من شواغل منظمة العمل الدولية لسنوات عدة، كما حظي بالدعم في إطار مشاريع التعاون اإلنمائي 3 )الهدف

مة العمل الدولية، بما في ذلك دعم مراكز موارد المهاجرين التي توفر لهم الخدمات األساسية وتحمي لمنظ

( 62. وعلى غرار ذلك، فإن القضاء على جميع أشكال التمييز )الهدف 65حقوقهم األساسية تمشياً مع الهدف 

((، هي من الشواغل ه)61دف خاصة ضد المرأة، بما في ذلك من خالل ضمان الحق في الحرية النقابية )اله

األساسية لمنظمة العمل الدولية. ويمكن أن تساعد دراسة منظمة العمل الدولية للعقبات والممارسات الجيدة في 

عمل الدولية، )د((، في خطة عمل منظمة ال67مجال ضمان الحق في الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية )

 تحقيق أجل لمهاجرين والمجتمعات منمنح اإلمكانيات لق واسع إلى الذي يدعو على نطا 61على تحقيق الهدف 

االندماج والتماسك االجتماعي. ويقوم ذلك على جزء كبير من عمل منظمة العمل الدولية في الميدان  كامل

مان التي تساعد على ض لقضايا الجنسين،لتعزيز سياسات هجرة اليد العاملة المستندة إلى الحقوق والمراعية 

لمنافسة المهاجرين من النساء والرجال. ودماج في سوق العمل وأسواق العمل الشاملة وتمكين العمال ااإل

تقديراً لللحفيين ذوي الخطا  لعاملة اليد ن هجرة الية بشأولدالعمل السنوية لمنظمة العالمية اإلعالمية ا

)ج(. 62الهدف في ح لمقترع النوامن اء جرإ إنما هي، لعاملةاليد دة بشأن هجرة الجواعالية المتوازن والتقارير 

من جانب ، وهو لمالي للمهاجرينج اماندإلافي تعزيز نشاطها لية ولدالعمل امنظمة وعلى غرار ذلك، تواصل 

لية ولدالعمل افي خطة عمل منظمة دة لوية محدمن االتفاق، رغم أن هذا العنلر ليس ذا أو 70جوانب الهدف 

( وإنقاذ األرواح من خالل البحث واإلنقاذ 2مسائل الهوية القانونية )الهدف  نأ(. ورغم 7077-7062للفترة )

(، بما في ذلك إجراءات فرز طلبات القبول 66( وإدارة الحدود )الهدف 2( والتهريب )الهدف 2)الهدف 

بشكل مباشر في خطة عمل منظمة العمل الدولية، يمكن ليست مدرجة (، 63( واالحتجاز )الهدف 67 )الهدف

ة لهجرة اليد العاملة المستندة إلى الحقوق والمراعية يتعزيز األطر السياس الهادف إلى منظمة العمل الدولية لنشاط

 مستضعفة طوال عملية الهجرة.الوضاع األ، أن يساعد على حماية المهاجرين في لقضايا الجنسين
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العوامل التي تجبر الناس على الهجرة، برنامج  التقليل إلى أدنى حد منمن االتفاق العالمي بشأن  7ويدعم الهدف  .18

عمل منظمة العمل الدولية من أجل هجرة عادلة. والواقع أن برنامج العمل الالئق يساهم بأكمله في تحقيق هذا 

منظمة العمل الدولية على توسيع نطاق عملها لمعالجة تقاطع االستخدام  تدأ ، 7الهدف. وفي سياق الهدف 

جرة فيما يتعلق بالكوارث الطبيعية واآلثار الضارة الناجمة عن تغير المناخ وتدهور البيئة. وتغير المناخ واله

ويستكشف المكتب فرص التعاون مع أمانة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التلحر، خاصة من خالل فرع هجرة 

. 7062توقيع عليها في عام اليد العاملة وبرنامج الوظائف الخضراء في أفريقيا. وجرت صياغة مذكرة تفاهم لل

اتفاقية األمم المتحدة  المنشأة بموجب فرقة العملكما أن منظمة العمل الدولية هي عضو خبير أساسي في 

المعنية بالنزوح في إطار آلية وارسو الدولية المعنية بالخسائر واألضرار، و ،اإلطارية بشأن تغير المناخ

ارة إلى معايير منظمة العمل الدولية واالتفاق العالمي. واعتمد وساهمت المنظمة في وضع توصيات تشمل اإلش

مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ هذه التوصيات في دورته الرابعة والعشرين 

 .7062لمؤتمر األطراف( في كانون األول/ ديسمبر  72)الدورة 

)ج( من 63ي بشأن تنمية المنشآت والعمل للحسا  الخاص )النقطة منظمة العمل الدولية الجار عمل وينطوي .19

 62 بالهدفعلى صالت  السواء، ى حدرعايا البلد عللين وللمهاجر الموّجهخطة العمل( من خالل نهجها الشامل 

 .ةبشأن التعاون في تسهيل إعادة اإلدماج المستدام 76الهدف لمغتربين في التنمية المستدامة وبشأن مساهمات ا

( وضع برامج دعم هادفة ومنتجات مالية تيّسر استثمارات المهاجرين والمغتربين ه)62ويقترح الهدف 

حياة المجتمع  في)ح( إلى تيسير إعادة إدماج المهاجرين العائدين 76. ويدعو الهدف ومباشرتهم المشاريع

 يدواأن يستفمات المالية، من أجل والعمل الالئق والخد االستخداممن بينها إتاحة فرص  وسائلالمحلي، من خالل 

من أعمالهم. وفي السياق ذاته، يقدم مشروع منظمة العمل الدولية "دعم إعادة إدماج المهاجرين العائدين بالكامل 

إلعادة اإلدماج االجتماعي واالقتلادي المستند  ( مساعدة ملّممة خليلاً 7062-7065للفترة )إلى إثيوبيا" 

 63 253رين العائدين، مع تركيز خاص على النساء والفتيات. وحتى اليوم، استفاد إلى الحقوق للالح المهاج

 66 706إللمام باألمور المالية؛ وتلقى واومهارات الحياة  التدريب على تنظيم المشاريععائداً، من  مهاجراً 

زات المشروع األخرى، على اهتمامهم وطلبهم؛ ومن بين إنجا لتدريب المهني على المهارات بناءا عائداً، مهاجراً 

عائداً من ذوي االحتياجات الخاصة. وتعمل  مهاجراً  7217 لزهاء جرى تقديم الدعم النفسي واالجتماعي والطبي

فريقيا ل أفي شمامشاريع تنفيذ على لية ولدالعمل ومركز التدريب الدولي التابع لمنظمة الية ولدالعمل امنظمة 

 .العائدين للمهاجرينمماثل  لتقديم دعم

، كما ُسلّط اليد العاملة سارية المفعول ال تزال اإلجراءات المقررة لمنظمة العمل الدولية بشأن إدارة هجرةو .21

 إسهاماً كبيراً لية ولدالعمل اعمل منظمة يسهم وف سالعالمي. و قتفاوض على االتفامزيد من الضوء بعد العليها 

كاء لشرمشاركة االتي تضمن لوسائل والسبل يشمل ابما عالمي، الوفاء بااللتزامات الناشئة عن االتفاق الفي 

 الجتماعي.ار الحوواالجتماعيين ا

 آليات تنفيذ االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة 
 والمنظمة والنظامية ودور منظمة العمل الدولية 

 على المستوى العالمي هجرةاإلدارة السديدة للفي 

، بما في ذلك من خالل تنسيق 73االتفاق العالمي، كما ورد في الهدف  فيلدولي عنلراً أساسياً يشكل التعاون ا .21

أتى من خالل الشبكة الجديدة لألمم تللهجرة استجابة أكثر اتساقاً، يتوقع أن ت استجابة منظومة األمم المتحدة

وتحل هذه (. 25المتحدة بشأن الهجرة )االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية، الفقرة 

من خطة عمل منظمة  61و 65في الفقرتين  المذكوروالمعني بالهجرة سابق الالشبكة محل الفريق العالمي 

ع الهجرة ضمن قالتي ت ،في منظومة األمم المتحدة العمل الدولية. وتتألف هذه الشبكة من الوكاالت األعضاء

القدرات والخبرة التقنية و يةمن الكيانات ذات الواللجنة تنفيذية تتألف  أنشئتة، بكالش تها. وفي إطار هذهايوال

مية السامفوضية األمم المتحدة مكتب هي منظمة العمل الدولية وأال والمتعلقة بالهجرة،  يادينفي المالواضحة 

وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومكتب األمم  ومفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين لحقوق اإلنسان

متحدة للطفولة وإدارة األمم المتحدة للشؤون االقتلادية المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة األمم ال

 يهاً بوظيفة منسق الشبكة. وستوفر اللجنة التنفيذية توج اللجنة ستضطلعو ؛ة والمنظمة الدولية للهجرةواالجتماعي

لعمليات الشبكة وتضع أولويات استراتيجية لدعم الدول األعضاء في تنفيذ االتفاق العالمي ومتابعته  عاماً 

استعراضه على نحو فعال، بما في ذلك منتدى استعراض الهجرة الدولية الناشئ عن االتفاق العالمي )الذي و

ان كقد كل أربع سنوات(. وعليه، سيحل محل الحوار رفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية، وسوف يع

ألنشطة رسم معالم افي  دوراً هاماً  ظمةلمنا أن منحتلتنفيذية اللجنة الية في ولدالعمل اعضوية منظمة من شأن 

 ة.لهجرن ابشأة لمتحدالألمم ة لمتضافرا
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 يفية لمعالجة مسائل محددةويمكن للشبكة أن تنشئ أفرقة عمل حول مجاالت مواضيعية أو جغرافية أو وظ .22

قنية لتالعالمي حول المشورة ا واالتساقنتائج، مثل توفير بناء القدرات الموجهة نحو إجراءات مع  بالترافق

ة اإلقليمي أو القطري. وستسترشد الشبك ىالعمل المشترك على المستو يسيروات والمبادئ التوجيهية أو تواألد

وم، اليحتى اللجنة التنفيذية بالتشاور مع أعضاء الشبكة وأصحا  المللحة اآلخرين. و تضعهابخطة عمل 

م أن االختيار سيقع على األعضاء لمفهوالكن من وى أعمال هذه األفرقة، محتون بشأق تفاالتوصل إلى أي ا يتم لم

لعمل المكونة لمنظمة ت الهيئام مشاركة اما  ألباايفتح أن  يفترض، وهو ما آلخرينوالشركاء الشبكة امن 

لة ملقضايا المتعلقة بهجرة اليد العاضمان أن تكون ا فيمنظمة العمل الدولية  ولقد أفلحت. مشاركةً نشطة ليةولدا

فتح با  الترشح للرئاسة أو التشارك في الرئاسة أمام جميع أعضاء . وسيُ النظر فيها التي يجريا ايمن بين القض

 أفرقة العمل.

إن إنشاء آلية لبناء القدرات، بما في ذلك مركز تواصل وصندوق استئماني ناشئ متعدد الشركاء لألمم المتحدة  .23

اق العالمي )االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة االتف واردة في عالمية للمعارف، هي بدورها عناصر ومنلة

 (.23والمنظمة والنظامية، الفقرة 

ألمم امنظومة  اتساقلى تعزيز إستسعى ة وحدلمتالألمم ة لجديدبالكامل الشبكة الية ولدالعمل امنظمة وتدعم  .24

دة على مزيد من العمل ويمكن أن تنطوي الهياكل الجديلية. ولدالعمل اهج منظمة نُل حوة إلى أقلى حد لمتحدا

ته خطة عمل منظمة العمل الدولية، رغم أن الخطة تضمنت ارنة بما توخّ قشترك بين الوكاالت في المستقبل مالم

 من خطة العمل(. 61هدف توسيع نطاق الشراكات داخل منظومة األمم المتحدة وخارجها )انظر النقطة  أصالً 

منظمة  أمام نين ممكنتيفرصت ،لدولية في شبكة األمم المتحدة للهجرةاالتفاق العالمي ودور منظمة العمل ا شّكليو .25

يشمل الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي،  نطاق تأثيرها ونُهجها وممارساتها الجيدة، بما كي توسع ةالعمل الدولي

لعالمي ااالتفاق  سينفذتعمل بشكل خاص على مستوى الميدان حيث  التي من خالل الشراكات متعددة الوكاالت

 اللندوق االستئماني متعدد الشركاء فرصة أخرى لدعم هذه الشراكات. تيحفي جزء كبير منه. وي

 مشروع قرار

 مجلس اإلدارة:إن  .26

( ال تزال تعكس أولويات المنظمة 2122-2118للفترة )ر إلى أن خطة عمل منظمة العمل الدولية اشأ )أ(
االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة  تنفيذ دعم في ذلكبشأن هجرة اليد العاملة، بما 

 ؛والنظامية

تعزيز شراكات زيادة والمدير العام إلى مراعاة إرشاداته في تنفيذ خطة عمل منظمة العمل الدولية  دعا )ب(
في شبكة األمم المتحدة للهجرة  المندرجة وكاالتالمنظمة العمل الدولية مع الوكاالت األخرى، مثل 

ألمم المتحدة وتعزيز الحوار االجتماعي والهيكل لالقطرية فرق الصة في الميدان، بما في ذلك وخا
 الثالثي في تنفيذ االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية.



GB.335/POL/1(Rev.) 

 

9 GB335-POL_1(Rev.)-[WORKQ-190313-1]-Ar.docx  

 الملحق

 بين خطة عمل منظمة العمل الدولية بشأن  صالتلمحة عامة عن ال
 هجرة اليد العاملة واالتفاق العالمي من أجل الهجرة ل السديدة دارةاإل

 اآلمنة والمنظمة والنظامية

 أهداف االتفاق العالمي من أجل 
 آلمنة والمنظمة والنظاميةاالهجرة 

  فيالعمل المتوخى  معالجة من خالل 
 خطة عمل منظمة العمل الدولية

 غير بشكل  غير معالجة أو معالجة 
 المتصل العمل من خالل مباشر 

 خطة عمل منظمة العمل الدوليةب

جمع واستخدام بيانات دقيقة ومصنفة   1
 كأساس للسياسات القائمة على األدلة

 X   

الدوافع  التقليل إلى أدنى حد من  2
والعوامل الهيكلية التي السلبية 

تضطر الناس إلى مغادرة بلدهم 
 األصلي

 X 
 )من خالل خدمات العمل 
 الالئق لمنظمة العمل الدولية(

  

ي فها في حينوتقديم معلومات دقيقة   3
 جميع مراحل الهجرة

 X   

جميع  أن يكون لدىضمان   4
هويتهم  مستندات تثبتالمهاجرين 

 مالئمةالقانونية ووثائق 

خدمات منظمة من خالل  ةغير مباشر صلة   
طر هجرة اليد العاملة العمل الدولية بشأن أ  
 المستندة إلى الحقوق

الهجرة  سبلتعزيز توافر ومرونة   5
 النظامية

 X   

تيسير التوظيف المنصف واألخالقي   6
وضمان الظروف التي تكفل العمل 

 الالئق

 X   

في  االستضعافمعالجة أوجه   7
 والحد منها ،الهجرة

 X   

إنقاذ األرواح وتنسيق الجهود الدولية   8
 المفقودينبشأن المهاجرين 

من خالل خدمات منظمة  ةغير مباشر صلة   
طر هجرة اليد العاملة العمل الدولية بشأن أ  
 المستندة إلى الحقوق

تعزيز التدابير عبر الوطنية لمكافحة   9
 تهريب المهاجرين

   X 

منع االتجار باألشخاص ومكافحته   11
والقضاء عليه في سياق الهجرة 

 الدولية

 X 

 )من خالل مبادرة منظمة 
 العمل الدولية بشأن التوظيف العادل(

  

إدارة الحدود بطريقة متكاملة وآمنة   11
 ومنسقة

   X 

 تعزيز اليقين والقدرة على التنبؤ   12
في إجراءات الهجرة من أجل الفرز 
 والتقييم واإلحالة على نحو مناسب

من خالل خدمات منظمة  ةغير مباشر صلة   
طر هجرة اليد العاملة العمل الدولية بشأن أ  
 المستندة إلى الحقوق

عدم اللجوء إلى احتجاز المهاجرين   13
إال كمالذ أخير، والعمل على إيجاد 

 بدائل

   X 
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 أهداف االتفاق العالمي من أجل 
 آلمنة والمنظمة والنظاميةاالهجرة 

  فيالعمل المتوخى  معالجة من خالل 
 خطة عمل منظمة العمل الدولية

 غير بشكل  غير معالجة أو معالجة 
 المتصل العمل من خالل مباشر 

 خطة عمل منظمة العمل الدوليةب

تعزيز الحماية والمساعدة والتعاون   14
القنصلي على امتداد على المستوى 
 دورة الهجرة

 X 

 )من خالل مبادرة منظمة العمل الدولية 
 طر هجرة بشأن التوظيف العادل وأ  

 اليد العاملة المستندة إلى الحقوق(

  

تيسير حصول المهاجرين على   15
 الخدمات األساسية

من خالل خدمات منظمة  ةغير مباشر صلة   
طر هجرة اليد العاملة العمل الدولية بشأن أ  

تدعم المنظمة كذلك المستندة إلى الحقوق؛ 
 مراكز موارد المهاجرين

لمهاجرين ل اإلمكانيات توفير  16
كامل تحقيق أجل والمجتمعات من 

 االندماج والتماسك االجتماعي 

 X   

القضاء على جميع أشكال التمييز   17
 وتعزيز الخطاب العام المستند 

ن أجل التأثير على إلى األدلة م
 الهجرةعن  العام الجمهور تصورات

 X   

االستثمار في تنمية المهارات   18
وتيسير االعتراف المتبادل 

 بالمهارات والمؤهالت والكفاءات

 X   

خلق ظروف تساعد المهاجرين   19
والمغتربين على المساهمة الكاملة 

في التنمية المستدامة في جميع 
 البلدان

 X   

تشجيع إرسال التحويالت المالية   21
وأكثر أمانا  وأقل بوسائل أسرع 

كلفة، وتيسير االندماج المالي 
 للمهاجرين

 X   

ى تيسير عودة المهاجرين التعاون عل  21
بصورة آمنة تصون  قبولهمإعادة و

متهم وكذلك إعادة إدماجهم كرا
 مستداما   إدماجا  

 X   

 تتيح قابلية نقلإنشاء آليات   22
استحقاقات الضمان االجتماعي 

 المكتسبة واإلعانات

 X   

تعزيز التعاون الدولي والشراكات   23
للهجرة اآلمنة  العالمية تحقيقا  

 والمنظمة والنظامية

 X   
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