
 
 مذكرة مفاهيمية

 الشرق األوسطفي آسيا/افريقيا إلى والتنقل وهجرة األيدي العاملة  األقاليمية المعنية بالعمل الالئق اتالمشاور 

 (7102 اكتوبر/تشرين األول 5-4 بيروت، لبنان،)
 

 . الخلفية والمبررات0

 العالمية اتسياق السياس

تشرين األول/اكتوبر  11في  الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة 1نالالجئين والمهاجريبشأن إعالن نيويورك  من خالل
اتفاق التي تؤدي إلى اعتماد اتفاقيين عالميين:  المشاورات والمفاوضات الحكومية الدوليةأطلق المجتمع العالمي عملية  ،6112

رة إلى أن العمليتين منفصلتان ومختلفتان واتفاق عالمي لالجئين، مع اإلشا والقانونيةعالمي للهجرة اآلمنة والمنظمة 
  6ومستقلتان".

، "مجموعة من 6112المتوّقع إبرامه بحلول نهاية عام  ،والقانونيةاالتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة  وسوف يحدد
ادها، بعد سلسلة من المشاورات المبادئ وااللتزامات واالتفاقيات بين الدول األعضاء فيما يتعلق بالهجرة الدولية بكافة أبع

الهجرة غير النظامية والمسارات  . ويتعلق أحد المواضيع بـ "معالجةأساسية للهجرة ستة مواضيع التي تغّطي 4واإلقليمية 3العالمية
  .ذات الصلة"وغير ذلك من التدابير  ، بما في ذلك العمل الالئق، وتنقل اليد العاملة، واالعتراف بالمهارات والمؤهالت،النظامية

خصائص على حّد سواء، و مقصد ى طبيعة الهجرة التي تنطوي على بعد على صعيد المصدر وبعد على صعيد الوبالنظر إل
 الحاجة إلى تعتبر منظمة العمل الدولية أنأفريقيا إلى الشرق األوسط، هجرة اليد العاملة في الممرات المترابطة في آسيا/

مشاورة من خالل استضافة االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والقانونية ذي اإلسهام في المشاورات التي تغ
وبالنظر إلى أعداد المهاجرين في  كتسب أهمية قصوى.تفي ممرات الهجرة الرئيسية،  المعنية لفاعلةبين الجهات ا أقاليمية

                                                           
 .6112تشرين األول/اكتوبر  A/RES/71/1 ،3، نيويورك بشأن الالجئين والمهاجرينإعالن الجمعية العامة لألمم المتحدة،  1
، نظمة والقانونيةطرائق المفاوضات الحكومية الدولية بشأن االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمالجمعية العامة لألمم المتحدة،  6

A/RES/71/280 ،2  611101نيسان/ابريل .  
 بما في ذلك في مكتب األمم المتحدة في جنيف، ومقّر األمم المتحدة في نيويورك ومقّر األمم المتحدة في فيينا. 3
 61-11ولمنطقة إفريقيا في أديس أبابا ) أيلول/سبتمبر(، 61-62سوف تنعقد المشاورات اإلقليمية لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في بيروت ) 4

وستتولى قيادة هذه االجتماعات اإلقليمية اللجان اإلقليمية تشرين الثاني/نوفمبر(.  1-2تشرين األول/اكتوبر( ولمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بانكوك )
الهادئ، واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، واللجنة  اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيطالمعنية التابعة لألمم المتحدة، أي 

 ، وسيتم تنظيمها بالتعاون مع وكاالت منظومة األمم المتحدة األخرى والدول األعضاء.االقتصادية ألفريقيا



الجنوب، من صوات أللمنصات المتاحة لالعدد القليل نسبي ا لو ا من أفريقيا بشكل متزايد، من آسيا وأيض   وال سّيماالشرق األوسط 
الشرق  آسيا/أفريقيا إلىالممرات في تستضيف منظمة العمل الدولية مشاورة ثالثية أقاليمية بشأن العمل الالئق والتنقل في وف س

، التي ستنعقد في العمل الالئق والتنقلبشأن  ةالعالمي ةالمواضيعي المشاورةستغذي  هذه المشاورةنتائج  ومن المتّوقع أن األوسط.
االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة وضع في نهاية المطاف في  وأن تسهم، 5في جنيف تشرين األول/اكتوبر 16-13

 والقانونية.والمنظمة 

 السياق األقاليمي

وحدها  7افت دول مجلس التعاون الخليجياستضو  2لعمال المهاجرين.لا مناطق المقصد الرئيسية عالمي   أحدالشرق األوسط  ُيعدّ 
 6111.2استضافتهم في عام  الذين مليون 6105 الـ زيادة كبيرة على أي، 6115مليون مهاجر دولي في عام  65أكثر من 

 1المهاجرين على الصعيد العالمي مجموعفي المائة من  11المهاجرون في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من  وشّكل
لكنها  فحسب، وهذه األرقام ليست مرتفعة من حيث القيمة المطلقة (.11في العالمفي المائة من العمال المهاجرين  16وحوالى )

في المائة من سكان بلدان مجلس التعاون الخليجي في  45 تشّكل نسبة المهاجرين نسبة من مجموع السكان:مرتفعة أيضا  ك
في المائة من السكان  21من السكان في البحرين والكويت، وأكثر من في المائة  51يشكل المهاجرون أكثر من و  المتوسط؛

وفي غضون ذلك،  في القوى العاملة في القطاع الخاص. أكثرهذه النسب ترتفع في قطر واإلمارات العربية المتحدة، و 
الالجئين بشكل كبير  استضافت بلدان المشرق في األردن ولبنان مهاجرين والجئين على حّد سواء، وسط تزايد أعداد السكان

 بسبب النزاع في سوريا. 

 والضيافة. ،والنقل ،النفط والغاز قطاعن في الشرق األوسط في قطاعات متنوعة، بما في ذلك ويتم استخدام العمال المهاجري
، مع أعداد ذكور(من ال )وهم في الغالبالخليج أكبر عدد من العمال المهاجرين، وخاصة في دول  يضّم قطاع البناءومع ذلك، 
فيما يتعلق  ومعظمهم من الذكور اإلناث من حيث األعمال المنزلية والرعاية؛ ا في العمل المنزلي )معظمهم منكبيرة أيض  

ا كبيرة من العمال الموسميين في الزراعة )من النساء والذكور على حد كما تتلقى بلدان المشرق أعداد   السائقين والحراس(.ب
 سواء(.

                                                           
لقضايا المشتركة أمين عام األمم المتحدة لموجز ُكلّفت منظمة العمل الدولية وهيئة األمم المتحدة للمرأة بتولي القيادة المشتركة إلعداد المدخالت في  5

 .بين الوكاالت الذي سيدعم هذه المشاورات
لحماية جميع العمال من االتفاقية الدولية  6ُيستخدم مصطلح "العامل المهاجر" في هذه المذكرة المفاهيمية وفقاً للمعايير الدولية، وخاّصًة المادة  2

الذي سيزاول أو يزاول أو ما برح يزاول نشاطا مقابل أجر في "الشخص  باعتباره لتي تعرف "العامل المهاجر"(، ا1991المهاجرين وأفراد أسرهم )
(، 91)رقم  1949 لعامالهجرة من أجل العمالة )المنقحة(، المتعلقة بوترد تعريفات مماثلة في اتفاقية منظمة العمل الدولية  ".دولة ليس من رعاياها
 العمالأن الحكومات في الشرق األوسط ترى أن معظم هجرة  وتجدر اإلشارة إلى (.143)رقم  1915تكميلية( لعام رين )أحكام واتفاقية العمال المهاج

 مؤقتة، وتميل إلى تفضيل استخدام مصطلح "العمال األجانب المؤقتين" أو "العمال الوافدين المؤقتين".
غنية  مملكة العربية السعودية وقطر واإلمارات العربية المتحدة بلدان مقصدمان والعُ دول مجلس التعاون الخليجي البحرين والكويت وُتعتبر  1

 .بالموارد
الموقع اإللكتروني0 على  6115"االتجاهات في مخزون الهجرة الدولية0 تنقيح عام (، 6115إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم المتحدة ) 1

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.html. 
 نفس المصدر. 9

 على الموقع اإللكتروني0 العّمال المهاجرين"،"التقديرات العالمية لمنظمة العمل الدولية بشأن (، 6115منظمة العمل الدولية ) 11

en/index.htm--migration/publications/WCMS_436343/lang-http://ilo.org/global/topics/labour. 

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.html
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.html
http://ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_436343/lang--en/index.htm
http://ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_436343/lang--en/index.htm


جرين في الشرق الهند وبنغالديش وباكستان أكبر مخزون من المها تقّدممن آسيا ) إلى الشرق األوسط هاجرينويأتي معظم الم
من  صاأعداد مرتفعة بشكل خأعداد من مجموعة متنوعة من البلدان في أفريقيا )مع  األوسط(، في حين ُتسّجل زيادة في

ثيوبيا، وكينيا بالنظر إلى . ومن المتوقع أن ترتفع هذه األعداد أكثر (ل أخرى، من بين دو 11مصر، والسودان، والصومال، وا 
هذه مع بلدان في الشرق األوسط من خالل  المنشأالعديد من بلدان  التزمتوقد  16توقعات السكان وقوة عاملة سريعة النمو.

بية قبل المغادرة ووحدات برامج تدري ، من بين أمور أخرى،عدد منها وضعاتفاقات ثنائية تنظم هجرة اليد العاملة، في حين 
على  أو حظرالنساء منها حظر ا على هجرة  البعض وضعفي الخارج، في حين  مواطنيهامساعدة للشؤون القنصلية بهدف 

 العمل المنزلي.

 في حل النقص الكبير في اليد العاملة وتساعدالفرصة الكتساب مهارات إضافية والهروب من الفقر في الوطن،  وبما أّنها تّوفر
ترّحب  المقصد المنشأ وبلدان بلدانفإّن  في المشرق، المناولفي دول مجلس التعاون الخليجي، وتلبية الحاجة إلى الرعاية في 

ا ال يحصى المشرق، عدد   إلىوقد وفرت الهجرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وبدرجة أقل  بشكل عام بهجرة اليد العاملة.
ل العمال المهاجرون في الشرق حوّ قد و  دوالرات من التحويالت للعمال المهاجرين وأسرهم.من الوظائف، وحققت مليارات ال

في  1707تدفق التحويالت من دول الخليج الست مجتمعة، يشّكل ، و 6115مليارات دوالر أمريكي في عام  111األوسط 
 13.المائة من تدفقات التحويالت المالية العالمية

هم في الغالب من ذوي المهارات المنخفضة وعرضة  ةوالزراعي ةالمنزلي واألعمالفي البناء ين العاملن إّن العمال المهاجري
العمل الالئق،  أوجه القصور على صعيدمجموعة متنوعة من لو  توظيفهموالهجرة التي تسبق  االستقدامفي عملية  تلالستغالال
وغالبا  ما يتلقون معاملة  على األغلب بمهارات أعلى لضيافةالنفط والغاز والنقل وا قطاعالعمال المهاجرون في  يتمتعفي حين 

 .أفضل

تنظيم المجموعة المعقدة من التدفقات األقاليمية على مدى العقدين الماضيين وتعتمد في المقام األول لمحاوالت ازدادت الوقد 
ظم متسقة للهجرة عبر الوزارات داخل على التشريعات واآلليات الوطنية، في حين تميل الحكومات إلى الكفاح من أجل تطوير ن

في  ملزمةا على مذكرات تفاهم غير ثنائية تقتصر عموم   اتفاقياتوباإلضافة إلى ذلك، هناك  14البلدان وفيما بين المناطق.
 على نحو أكثر يؤدي إلى مشاركةنظام  ومع ذلك، تبقى التحدّيات في وضع .آسيا/أفريقيا إلى الشرق األوسط ممرات الهجرة من

ويحمي المهاجرين من أوجه القصور في والعمال،  ومستقدمي العمالأصحاب العمل الحكومات و  الهجرة بين منافعا إنصاف  
 .العمل الالئق وظروف العمل السيئة

                                                           
 ،وماليت ف. واليوحى 6115"االتجاهات في مخزون الهجرة الدولية 0 تنقيح عام (، 6115قتصادية واالجتماعية لألمم المتحدة )إدارة الشؤون اال 11

(، "الهجرة الكينية إلى دول الخليج0 التوفيق بين المصالح االقتصادية وحماية العمال على الموقع اإللكتروني0 6112)
http://www.migrationpolicy.org/print/15632#.WOtDGK103cs 

مليار بحلول نهاية القرن )انظر إدارة الشؤون  4.4إلى  6115مليار في عام  1.1من المتوقّع أن يشهد عدد سكان أفريقيا زيادة من حوالى  16

 على الموقع اإللكتروني0 6115توقعات السكان العالم0 تنقيح عام (، 6115حدة )االقتصادية واالجتماعية لألمم المت
https://esa.un.org/unpd/wpp/publications/files/key_findings_wpp_2015.pdf 

( "تحويالت الهجرة" على الموقع اإللكتروني 0 6115البنك الدولي ) 13
data-remittances-http://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration 

مؤتمر العمل الدولي، ، شهد المتغير لهجرة اليد العاملةفي الم لتحديات اإلدارة السديدةالتصدي  راجع، على وجه الخصوص، منظمة العمل الدولية، " 14

 .الرابع الفصل ، وبصورة خاصة6111الدورة السادسة بعد المائة، مكتب العمل الدولي، جنيف 

http://www.migrationpolicy.org/print/15632#.WOtDGK103cs
http://www.migrationpolicy.org/print/15632#.WOtDGK103cs
http://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data
http://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data


الذي و ، آلسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك ة في االجتماع اإلقليمي تبّشر باألملفي اآلونة األخيرة، ظهرت عالمات غير أنه 
إعالن بالي )في كانون األول/ديسمبر  باإلضافة إلى بلدان آسيوية، بلدان مجلس التعاون الخليجي واألردن ولبنان، عتمدت فيها

 ا على ما يلي:( الذي يتضمن اتفاق  6112

 التي: ،معايير العمل الدولية ذات الصلةوفق ا لتعزيز سياسات هجرة اليد العاملة، "

 لجميع؛باحتياجات سوق العمل ل تعترف (أ)
تحميل (، بما في ذلك عدم 6112العادل ) لالستقدامتستند إلى المبادئ العامة والمبادئ التوجيهية التشغيلية  (ب)

 ؛والسماح لهم باالحتفاظ بهوياتهم الشخصية ووثائق السفر ؛االستقدام وما يتصل بها من نفقاترسوم  العمال
الضمان  ومنافعمن خالل تحسين قابلية نقل المهارات  يهافلجميع العمال المهاجرين، بما  الالزمةتوفير الحماية  (ج)

 االجتماعي؛
 (؛6112مراعاة اإلطار المتعدد األطراف لمنظمة العمل الدولية بشأن هجرة اليد العاملة ) (د)
العمل أو  فسخ عقدحرية العمال في التنقل، وحقهم في  تعيقالعمل والعامل التي  صاحبمعالجة العالقات بين  (ه)

 عمل، مع مراعاة أي التزامات تعاقدية قد تنطبق، وحقهم في العودة بحرية إلى بلدانهم األصلية.ال صاحبتغيير 

في أفريقيا، قامت مفوضية االتحاد األفريقي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة واللجنة االقتصادية 
، في أفريقيا واإلدماجمن أجل التنمية  هجرة األيدي العاملةإدارة بشأن رك المشتبرنامج الألفريقيا التابعة لألمم المتحدة بتطوير 

كبرنامج شامل إلدارة هجرة اليد العاملة في  6115يناير كانون الثاني/واعتمده رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي في 
التحاد األفريقي الخاص بارة في أفريقيا إطار سياسة الهج منتنفيذ مكون هجرة اليد العاملة  هذا البرنامج يدعمو  المنطقة.

عالن وخطة عمل االتحاد األفريقي بشأن العمالة والقضاء على الفقر والتنمية الشاملة، فضال  6112) االتحاد  أجندةعن  ( وا 
الجتماع إعالن أديس أبابا في اقد اعتمدت أفريقيا  في منظمة العمل الدوليةالهيئات المكّونة ل وكانت. 6123األفريقي لعام 

ا على ما يلي: )أ( أولويات السياسة العامة الذي يتضمن اتفاق  و ، 6115اإلقليمي األفريقي الثالث عشر في كانون األول/ديسمبر 
على نطاق القارة بشأن تعزيز إدارة هجرة اليد العاملة على الصعد الوطني ودون اإلقليمي واإلقليمي والدولي، ووضع سياسات 

ا إلطار منظمة العمل منظمة العمل الدولية ووفق  سوق العمل، وفق ا للمعايير ذات الصلة بذلك ل تياجاتاح تأخذ في االعتبار
من أجل  هجرة األيدي العاملةب( تيسير تنفيذ البرنامج المشترك بشأن إدارة )و الدولية المتعدد األطراف بشأن هجرة اليد العاملة؛

 في أفريقيا. واإلدماجالتنمية 

ا لتبادل المعارف حول منتدى أقاليمي   ،ضافة إلى ذلكباإل استضافت منظمة العمل الدوليةط بين المناطق، وفي معرض الرب
 في أّيار/مايو في أفريقيا والدول العربية وآسيا في مدغشقر،للعمال المنزليين المهاجرين  العادلة للهجرة برنامج عملتحقيق 



 محتملة ا لصياغة طرق عمليةوتتيح هذه التطورات فرص  15اتخاذها. لتي يجبا ا من التدابير الملموسة، والذي حدد عدد  6112
 أفريقيا والشرق األوسط.و آسيا والمحيط الهادئ  ممرات الهجرة المترابطة بين ا نحو هجرة عادلة لليد العاملة فيقدم   للمضي

 آسيا/أفريقيا إلى الشرق األوسط ممرات من في ال والتنقل وهجرة األيدي العاملة بشأن العمل الالئق األقاليمية ورةالمشا - 7

 أهداف االجتماع

إجراء تقييم تقني للتحديات  في عمليةتوجيه الخبراء في ممرات الهجرة المترابطة  في المشاورة اإلقليميةالغرض من يتمثل 
إجراء  االجتماع وسيّسهل .العادل االستقدام، بما في ذلك الهجرة العادلة تحقيقا في مقترحة للمضي قدم  الطرق الالرئيسية و 

ما يلي: )أ( كيف يمكن مناقشة تعاونية بين الحكومات، والنقابات، وأصحاب العمل، ووكاالت األمم المّتحدة من أجل استكشاف 
في الذي يساعد العمال المهاجرين  االزدهار بشكل عادل أكثر )ب( كيف يمكن تقاسموتحقيق العمل الالئق للعمال المهاجرين؛ 

أن االجتماع لن يتناول وتجدر اإلشارة إلى  .و)ج( كيف يمكن للعمال المهاجرين أن يسهموا على نحو أفضل في التنمية؛ توليده
عتبر قضية هامة في المناطق الثالث التي يغطيها وعلى الرغم من أن هذا األمر يُ  الالجئين وال المشردين قسرا. وضع

المفوض السامي  بقيادةا من خالل االتفاق العالمي بشأن الالجئين، عالج حالي  ين تُ االجتماع، فإن استجابة المجتمع الدولي لالجئ
عداد األالعمل الالئق هو ميزة ربط هامة بين االتفاقين، ال يمكن تجاهل أثر  بما أنّ ومع ذلك،  لألمم المتحدة لشؤون الالجئين.

 .لعمل في بعض بلدان المنطقةكبيرة من الالجئين على العمال الوطنيين والمهاجرين في أسواق اال

 ما يلي:وتتمثل أهداف االجتماع ب

 التحديات التي تواجهها  مختلف قييم الممارسات والتحديات الواعدة في حماية حقوق العمال المهاجرين، مع مراعاةت
 و سط،آسيا/أفريقيا إلى الشرق األو  الممرات من في على نحو عادل أكثرالهجرة  منافعالمرأة والرجل، وتقاسم 

 ( وطرقأقاليميةتوفير منظورات سياسية إقليمية ) ا للتنفيذقابلة  ممكنة  -يها مدعومة بمبادئ متفق عل - للمضي قدم 
آسيا/أفريقيا إلی الشرق األوسط والنقاط  من ممراتالالعادل، في  االستقدامجرة عادلة، بما في ذلك ھمن أجل تحقيق 

االتفاق العالمي تخدم التي اإلقليمية المواضيعية العالمية و  المشاوراتيها في للنظر ف ،واالتفاق المشترك تمامذات االه
 .من أجل الهجرة

 

                                                           
العربية وآسيا، في المنتدى األقاليمي لتبادل المعارف حول تحقيق برنامج عمل للهجرة العادلة للعمال المنزليين المهاجرين في أفريقيا والدول اتفق  15

 ( وضع العمال المنزليين في جدول أعمال الحوارات اإلقليمية واألقاليمية القائمة وتوسيع نطاق المشاركة لتشمل أفريقيا؛1جملة أمور، على ضرورة0 )
زيادة ( 3و) من فيهم المهاجرون؛إنشاء شبكة مشتركة بين األقاليم لتبادل الخبرات وخلق موقف مشترك عبر المناطق بشأن العمال المنزليين ب( 6و)

الدعوة إلى إدراج العمال المنزليين على قدم ( 4و) شفافية ممارسات التوظيف ومساءلة وكاالت التوظيف وأصحاب العمل من خالل تدابير ملموسة؛
ضمان الشفافية والتنفيذ الفعال لالتفاقات ( 5و) المساواة مع العمال اآلخرين المشمولين بقوانين العمل وتعزيز قدرات اإلنفاذ في بلدان المنشأ والمقصد؛

ائية، والتأكد الثنائية بشأن هجرة العمال من خالل التحاور االجتماعي وإشراك الشركاء االجتماعيين في عملية تصميم ورصد وتقييم اتفاقيات العمل الثن
مشترك فيما بين بلدان المنشأ بشأن الحد األدنى للحقوق والحماية في العمل على االتفاق على موقف ( 2)و من أنها تتماشى مع معايير العمل الدولية؛

تحديد وتنفيذ آليات التنقل المهني للعامل المنزلي في بلدان المنشأ والمقصد، بما في ذلك تنمية المهارات ( 1)و العمل للعمال المنزليين المهاجرين؛
 . وإصدار الشهادات

 .en/index.htm--training/WCMS_454724/lang-migration/events-http://www.ilo.org/global/topics/labourراجع الموقع اإللكتروني0 
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 الموضوعات األساسية

، بما في ذلك العمل النظاميةالهجرة غير النظامية والمسارات " بشأن "الهجرة من أجلاالتفاق العالمي وتماشيا مع موضوع "
المناقشة العامة بشأن هجرة و  "وغير ذلك من التدابير ذات الصلة اف بالمهارات والمؤهالت،الالئق، وتنقل اليد العاملة، واالعتر 

اليد العاملة على الصعد ، والتي رّكزت على اإلدارة الفّعالة لهجرة 6117اليد العاملة في مؤتمر العمل الدولي في حزيران/يونيه 
مقترحات حول أربعة مجاالت رئيسية على األقاليمية القضايا وال رةستستكشف المشاو واألقاليمي،  والثنائي واإلقليمي الوطني

 النحو التالي:

  العادل االستقدامتحقيق للمضي قدم ا نحو طرق 
كيف يمكن تخفيض ؛ العادل وكيف يمكن التغلب عليها االستقدامما يلي: العوائق التي تحول دون  تشمل المناقشة قد)

القيام به من أجل ما الذي يمكن  ؛من العمال المهاجرين العمل بدال   ألصحاب وتحميلهااإلجمالية  االستقدامتكاليف 
أن  لالستقدامكيف يمكن و  ؛االستقدامفي عملية  والعمل القسريالعبودية  لقضاء على الظروف التي قد تؤدي إلىا

 .(12مهارات لرجال والنساء على حد سواءتوافق ال يؤدي إلى تحسين
  العمل الالئق للعمال المهاجرينطرق للمضي قدم ا نحو تحقيق 

؛ الداخلي سوق العملفي ما يلي: وضع األجور وحماية األجور، والحماية االجتماعية، والتنقل  المناقشةتشمل  قد)
 (.هاوحلّ  النزاعاتلعمل، ومنع لوالتشريعات الوطنية والتغطية القطاعية بما في ذلك العمل المنزلي، والتفتيش الفعال 

  معالجة األوضاع غير النظاميةإلى األمام طرق للمضي قدم ا نحو 
العواقب  ؛أوضاع غير نظامية فيبالعمال المهاجرين  األمرينتهي  أفكار حول كيفما يلي:  المناقشةتشمل  قد)

؛  هاتمعالجل واإلجراءات المنع الفعال لألوضاع غير النظامية ؛بعض فئات العمال المهاجرينعلى لحظر ل المحتملة
 .، على نحو أكثر فعاليةوضع غير نظامي الذي هم في حقوق العمال المهاجرينحماية واآلليات ل

 العاملة األيديهجرة  إدارة 
على 17التنسيق والتعاون بين وزارات العمل والهيئات الحكومية األخرى المعنية قد تشمل هذه المناقشة كيفية تحسين 

رة )بما في ذلك من خالل االتفاقات الثنائية والمنابر األقاليمية(، وعلى الهجومناطق الصعيد الوطني عبر ممرات 
 ، فضال  عن كيفية تحسين مواءمة سياسات الهجرة مع سياسات العمالة.الصعيد العالمي

 طرائق المشاورات األقاليمية

لتبادل الممارسات الواعدة، ودراسة  لجميع المشاركين فرصة   وستشّكلعقد المشاورة األقاليمية على المستوى التقني الرفيع، ستُ 
ة في المناطق المترابطة، في إطار برنامج عمل للهجرة العادلتحقيق ا من أجل المضي قدم   طرفإمكانات اإلصالح ومناقشة 

                                                           
 نيو دلهي، في ارات والهجرة في الممرات بين أفريقيا الجنوبية والشرق األوسط فيمنظمة العمل الدولية منتدى خبراء أقاليمي بشأن المه استضافت 12

 . 6111يوليه /تموز
الشركاء والتعليم والتربية، بالتعاون الوثيق مع  على سبيل المثال، وزارات الداخلية والشؤون الخارجية وشؤون المرأة والمالية والتخطيط اإلنمائي 11

 .االجتماعيين



ا ناد  استحيثما كان هذا ممكنا، ا لزيادة المشاركة والترابط فيما بين المناطق، بذل الجهود أيض  وستُ  قواعد تشاتام هاوس.خاضع ل
العمال المنزليين )بين الهيئات المكونة في أفريقيا وآسيا والشرق األوسط( بشأن  المذكور أعالهإلى االجتماع األقاليمي 

 .6112في مدغشقر في عام  المهاجرين الذي انعقد

منظمات ن محكوميين، فضال عن أعضاء مسؤولين  ، بمن فيهممن مساهمات خبراء وممارسين مختارين المشاورةوستستفيد 
أظهروا موظفين ذوي الصلة في المنظمات الدولية الذين لعمال ومنظمات المجتمع المدني وباحثين و أصحاب العمل ومنظمات ا

 لالجتماع. التقنيةفهم بالغ األهمية للمواضيع عن 

، وتغطي آخر التنقللهجرة األيدي العاملة و  قائم على الحقوقنهج وسيسترشد االجتماع بورقة معلومات أساسية تستند إلى 
 والممارسات الواعدة والمبتكرة التي تنطبق على سياق المناطق المترابطة. العالقةالتطورات في المناطق، بما في ذلك الشواغل 

 وستتم ترجمة الوثائق الرئيسية إلى العربية متزامنة.األساس باللغة اإلنكليزية مع ترجمة عربية وستجري المشاورة األقاليمية في 
 .، بقدر اإلمكانبق امس

العمل الدولية واإلطار المتعدد األطراف لمنظمة  معاييرومن شأن النهج القائم على الحقوق، على النحو المنصوص عليه في 
 فيأن تكون مسائل جامعة ودور الحوار االجتماعي، واالهتمام بالقضايا الجنسانية  العمل الدولية بشأن هجرة اليد العاملة،

 .اضيعيةالمو  الجلسات

 ج المتوقعتائالن

قابلة ممكنة وطرق األقاليمية مجموعة من االتجاهات المقترحة في مجال السياسة العامة  يكون الناتج المتوقع من المشاورةس
ا للتنفيذ تتناسب مع السياق األقاليمي المحدد، الستخدامها في  -مبادئ متفق عليها تستند إلى  –لكل موضوع  للمضي قدم 

مداوالت ال هذه المجموعة من االتجاهات خدمتومن المتوخى أن  الشرق. لمترابطة في آسيا/أفريقيا والشرق األوسطالمناطق ا
، النظاميةبشأن "الهجرة غير النظامية والمسارات  ةعالميال ةمواضيعيالمشاورة ال، وال سيما االتفاق العاملي من أجل الهجرةحول 

  .العاملة، واالعتراف بالمهارات والمؤهالت، وغيرها من التدابير ذات الصلة" بما في ذلك العمل الالئق، وتنقل اليد

 التآزر مع العمليات والمشاورات األخرىأوجه 

 الذي انعقد في حزيران/يونيه خالل مؤتمر العمل الدولي العاملة األيديسيستفيد االجتماع من المناقشة العامة بشأن هجرة 
منظمة  إعالن بالي المذكور أعاله، ومبادئ وتوجيهات منائج والتوجيهات األخرى المتاحة بالنت وسيسترشد، 12ونتائجه 6117

اوستستفيد المشاورة  .، على سبيل الذكرومعايير العمل الدولية ذات الصلة العادل، االستقدام العمل الدولية بشأن من نتائج  أيض 
والذي لعمال المنزليين المهاجرين في أفريقيا والدول العربية وآسيا ل ةبرنامج عمل للهجرة العادلالمنتدى األقاليمي المعني بتحقيق 

منتدى أقاليمي لمنظمة العمل الدولية بشأن إلى نتائج ا التوجيهات أيض   تستندوسوف  .6112 في أّيار/مايو مدغشقر،انعقد في 

                                                           
، على 6111، مؤتمر العمل الدولي، الدورة السادسة بعد المائة، جنيف، ستنتاجات فيما يتعلق باإلدارة العادلة والفعالة لهجرة اليد العاملةالقرار واال 11

 ..en/index.htm--adopted/WCMS_561871/lang-tp://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/106/reports/textshtالموقع اإللكتروني0 

http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/106/reports/texts-adopted/WCMS_561871/lang--en/index.htm


واجتماع نقابي أقاليمي  6117يوليه نيودلهي، في تموز/، عقد فيالشرق األوسط -ات جنوب آسيا المهارات والهجرة في ممر 
 .6117نيسان/أبريل في بيروت، انعقد في بشأن الهجرة 

االجتماع األقاليمي لمنظمة العمل الدولية من دور منظمة العمل الدولية بوصفها جهة محايدة ومستقلة، ويدور حول  وسيستفيد
ولضمان التعزيز . الشرق األوسط -أفريقيا األوسط و  الشرق -الممرات بين آسيا  الهجرة العادلة في لببرنامج عمالنهوض 

 لحوار أبوظبي. 11المتبادل مع حوار أبو ظبي، سيتم التحضير لالجتماع التشاوري األقاليمي بالتشاور مع اللجنة الرباعية

 المشاركون المقترحون. 3

البحرين واألردن لبنان و لشرق األوسط )في ا مقصدبلدان  2دولة، من  21من المتوقع أن يتجاوز العدد اإلجمالي للمشاركين 
والهند،  ،بلدان منشأ في آسيا )بنغالديش 7مان وقطر والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة( ووالكويت وعُ 

ثيوبيا وكينيا والمغربفي بلدان منشأ  2واندونيسيا، ونيبال، وباكستان، والفلبين، وسري النكا(، و والسودان  أفريقيا )مصر وا 
 وسيشمل المشاركون الذين يتمتعون بمعرفة سليمة فيما يتعلق بهجرة األيدي العاملة ما يلي: وأوغندا(.

 وصانعو سياسات. مسؤولون حكوميون 
 ممثلو منظمات أصحاب العمل. 
 ممثلو منظمات العمال. 
  اإلقليميةأشخاص ذوو الخبرة من المجتمع المدني، واألوساط األكاديمية، واللجان/العمليات. 

  موظفون من وكاالت األمم المتحدة وشركاء التنمية، بما في ذلك مكتب الممثل الخاص لألمين العام المعني بالهجرة
األمم وهيئة  الالجئينالمتحدة لشؤون  األممومفوضية اإلنسان المتحدة السامية لحقوق  األمممفوضية الدولية، ومكتب 
واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ اللجنة االقتصادية و  المتحدة للمرأة

والمنظمة الدولية للهجرة ووزارة التنمية الدولية في المملة المتحدة واالتحاد األوروبي  واللجنة االقتصادية إلفريقيا
 والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون. 

 العاملة األيديهجرة المعنيون بون موظفو منظمة العمل الدولية العامل. 

                                                           
 النكا واإلمارات العربية المتحدة. تتألف اللجنة الرباعية من الكويت والفلبين وسري 19


