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 حقوق اإلنسان مجلس
 والثالثونالدورة الحادية 

 من جدول األعمال 10و 2البندان 
 التقرير السنوي لمفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان

 وتقارير المفوضية السامية واألمين العام
    المساعدة التقنية وبناء القدرات

التعاون التقني وبناء القدرات لتعزيز وحماية حقوق جميع المهااجرين  بمان   
 واألطفال والمسنون واألشخاص ذوو اإلعاقةفيهم النساء 

  
 تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

   
 موجز 

 أمثلــــمل علــــ   ــــو تقــــدو مةواــــامل األمــــم املتحــــدة النــــامامل تقــــو  ا  نــــان    ــــ ا التق  ــــ   
املةواــــامل النـــامامل أة ب ــــا أو  ال ـــ ا  مــــ    املنـــاعدة التقناـــمل وااــــدماة اليتتتـــاا مل الــــ  تتاح ـــا

كاا ــاة أىــ ب تا ألــمل لتمــم املتحــدة مــن أجــمل تألز ــز اقــو  امل ــاج  ن ويا ت ــا  و نــتند التق  ــ     
حبــوأ أج  ــا املةواــامل النــامامل  تــ ن التيــااإل الويناــمل وا الاماــملى و نــله ال ــو  علــ  مــا  ألتــ  

   املادان و  املق   من من يااة ومماايتاة جادة وباوس منتةابة
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 المقدمة والمنهجية -أولا  
 
الــ ط يلــ  فاــ  ا لــن     30/21 قــدو  ــ ا التق  ــ  عمــ ا  قــ اا إللــن اقــو  ا  نــان  -1

مةواامل األمم املتحدة النامامل تقـو  ا  نـان  عـداب تق  ـ  عـن األ تـ مل الـ  ت ـ ل  يـا املةواـامل 
 النامامل و ائـاة األمـم املتحـدة املألناـمل األىـ بى وعنـد الات ـا ى املنظمـاة ا الاماـمل مـن أجـمل بعـم
ـــ  مـــن ج ـــوب ت مـــ     تألز ـــز اقـــو  امل ـــاج  ن ويا ت ـــا   تتـــ  ألا ا ويتاايتـــا ا  الـــدول فامـــا تب ل
ـــمل  و ةاـــد التق  ـــ  ك يتـــاس تلقـــمل  قـــان موااـــاألامل مـــن املقـــ ا أن  ألقـــد ا ا لـــن    و  اإل ـــا الوينا

 من جدول األعمال  10بوات  اتاب مل والث ثإل    ياا البند 
امل ــاج  ن الثقافاــمل والاتصــاب مل   أنــاتاة  30/21 نــان   اـ اا  و ـوه  إللــن اقــو  ا  -2

إلتمألــا م األصــلامل وإلتمألــاة املقصــدى و  ــ واة  د ــد النــبمل املنايتــبمل الكةالــمل  تحقاــق أاصــ  اــدا 
مـــن فوا ـــد التنماـــمل ومواج ـــمل التحـــد اة الـــ  ت  ا ـــا اهليـــ ة أمـــاو البلـــدان األصـــلامل و لـــدان الألبـــوا 

تتــيا  علــ  مألاملــمل امل ــاج  ن مألاملــمل   نــا امل تكةــمل اتةــا  علــ  كــ امت م عــن و لــدان املقصــد وال
ي  ـــق تـــوفري أ ـــوا  اتما ـــمل امل  مـــمل هلـــم وىكاـــن م مـــن اتصـــول علـــ  ااـــدماة األيتايتـــاملى وتألز ـــز 
آلاــاة التألــاون الــدّو  ويتــلهم ا لــن  ــ ن الــدول منــةولمل عــن تألز ــز ويا ــمل اقــو  ا  نــان  ماــ  

ب ن علــ  أاااــا ا وااااــألإل لول ت ــاى أــن فــا م امل ــاج ون قــري النظــاماإل وفقــاا األ ــخاص املوجــو 
للتزاما ــا الدولاــمل تقــو  ا  نــان واملنــةولااة املتــ كمل  ــإل البلــدان األصــلامل و لــدان الألبــوا و لــدان 
املقصـــد عـــن تألز ـــز اقـــو  ا  نـــان للم ـــاج  ن وتةـــابط الـــنـم مل الـــ  اـــد تـــةبط    تةـــاام اـــألة م 

اــألاا   اعتبــاا  اتاجــمل    مألا ــمل اتالــمل اااصــمل للننــا  والةتاــاة امل ــاج اة وتأل اــ ن للخ ــ   وا
عـــدب امل ـــاج  نى ول يتـــاما الننـــا  واأليةـــال أـــا  ت ـــخم وتزا ـــدوأعـــ إل ا لـــن عـــن  ـــال  القـــ    ا  

 تــــممل األيةــــال قــــري املصــــحو إل  ــــ و  م أو املنةصــــلإل عــــن م الــــ  ن  أل اــــون أ ةنــــ م للخ ــــ  
حاولــمل عبــوا اتــدوب الدولاــملى وأاــ ه ا لــن  واجــ  الــدول ااــ او اقــو  ا  نــان املكةولــمل هلــةل  أ

 امل اج  ن وفقاا للتزاما ا الدولامل الناا مل املتأللقمل حبقو  ا  نان  
الــــ  تألتــــت  يــــاااا  مناــــاا  2015و  2010و غ ــــ   ــــ ا التق  ــــ  الةــــ ة املمتــــدة  ــــإل عــــام   -3

مألقــولا نكــن ى لــ  تقــدأ  تــا ل أولاــمل  و واــذ  ــو  الألمــمل الــ ط ااــ لأل   ــ  املةواــامل النــامامل 
وتألبــــرياا عــــن تقــــو  ا  نــــان لتألز ــــز ااــــ او اقــــو  امل ــــاج  ن ايتــــتيا مل ل لبــــاة الــــدول األع ــــا  

  و ألـــ ض التق  ـــ  املبـــابااة واليتـــ اتايااة الـــ  أثبتـــ   مكا اـــمل تألز ـــز اقـــو  امل ـــاج  ن اا تمام ـــ
ويا ت ــــاى و نــــله ال ــــو  علــــ  املن ياــــاة واملماايتــــاة ا اــــدة والــــداوس املنــــتةابة الــــ   ألت ــــا 
املةواــــــامل النــــــامامل تقــــــو  ا  نــــــان   املاــــــدان و  املقــــــ   و تنــــــاول التق  ــــــ  النتــــــا ل ذاة الصــــــلمل 

اجنـــــا اة املتواألـــــملا الـــــ  واـــــألت ا املةواـــــامل النـــــامامل تقـــــو  ا  نـــــان لنةنـــــ ا   إلـــــال اهليـــــ ة )ا 
و ت ـــمن عـــدباا مـــن املبـــابااة الـــ  اســـ  ا املةواـــامل النـــامامل  التألـــاون مـــ  كاا ـــاة األمـــم املتحـــدة 

 األى ب واملنظماة ا الامامل  
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يتاايتـاة اهليـ ة واعتمـاب  ـل واد ظل  منـ لمل  باا  اواعـد اقـو  ا  نـان ومألا ري ـا    -4
اــا م علــ  اقــو  ا  نــان علــ  املنــتو اة الــويين وا الامــ  والــدّو منــ  واــ  يو ــمل ىثــمل أولو ــمل 

ى كا ــ  يا ــمل اقــو  ا  نــان 2013مــن أولو ــاة املةواــامل النــامامل تقــو  ا  نــان  وابــمل عــاو 
باجــ  ى ــمل ا بااة اااصــمل ى أ2013  يتــاا  اهليــ ة أولو ــمل مــن األولو ــاة املوااــاألامل  و  عــاو 

عنصــ  م اعــاة اهليــ ة   صــل  يتــ  أولو ــاة موااــاألامل  2017-2014 املةواــامل النــامامل للةــ ة 
ــــــاهلي ة   أ تــــــ مل املةواــــــامل ــــــمل  نــــــإل  باا  األعمــــــال املتأللقــــــمل                  حمــــــدبة للمةواــــــامل النــــــامامل  غا

 النامامل ككمل 
و صـــــف  ــ ا التق  ــ  إلموعــمل مــن مماايتــاة التألــاون التقــين الــ  واــألت ا املةواــامل النــامامل  -5

تقــو  ا  نــان ويتــا   كاا ــاة األمــم املتحــدة واملنظمــاة ا الاماــمل والــ  أثبتــ  فألالات ــا واققــ  
 لـــدب بعـــم ج ـــوب الـــدول   موا مـــمل يتاايتـــا ا وايتـــ اتاياا ا واوا ان ـــا الويناـــمل مـــ  تـــا ل ملمويتـــمل 

  ولتانـــري املنااتـــاة   املألـــا ري واملبـــابل الدولاـــمل تقـــو  ا  نـــان والتوصـــااة واللتزامـــاة الدولاـــمل
إللـــن اقـــو  ا  نـــانى  ظمـــ  تلـــ  التيـــااإل    يـــاا ا اجنـــا اة املتواألـــمل مـــن املةواـــامل النـــامامل 

 اعـــاة تقـــو  ا  نـــان األكثـــ  صـــلمل  التألـــاون التقـــين وااـــدماة اليتتتـــاا مل   إلـــال اهليـــ ة مـــ  م
املناتاة الواابة من كاا اة األمـم املتحـدة واملنظمـاة ا الاماـمل  وتقـدو  ـ   املن ياـمل ع اـاا عامـاا 
قــري  ــاممل للمماايتــاة الــ  جتنــد التألــاون التقــين   إلــال اقــو  ا  نــان وااــدماة اليتتتــاا مل 

 املقدممل  
تقــين وىــدما ا اليتتتــاا مل وتنــأل  األمــم املتحــدة واملنظمــاة ا الاماــمل مــن ىــ ل تألاو ــا ال -6

 التزاما ـــا   إلـــال اقـــو  ا  نــــان  تةـــ  ا  ـــاة املنـــةولمل    منـــاعدة الـــدول   أن تكةـــمل أن 
ف ــ  تــدعم ا  ــوب الــ  تبــ هلا الــدول ل ــمان امتثــال التتــ  ألاة والناايتــاة والــتامل واملةيتنــاة 

اة الدولاــــمل وا الاماــــمل تقــــو  الويناــــمل للمألــــا ري الدولاــــمل تقــــو  ا  نــــانى والتصــــد ق علــــ  املألا ــــد
ا  نـان وايتــتأل اض التحةظـاة و  تــا  أ ظمـمل يا ــمل ويناـمل و الاماــمل عاملـمل ومتوافقــمل وآلاـاة حمايتــبمل 
ل صــد ا ت اكــاة اقــو  ا  نــان والتحقاــق فا ــا وجــت األاــ اا النا ــمل عن ــا و اامــمل أو تألز ــز آلاــاة 

يتــــاما الننــــا  والةئــــاة الــــ  تتألــــ ض مــــن  ــــ  ا ىكــــإل أصــــحاإل اتقــــو  للم البــــمل حبقــــوا مى ول 
ى تقــدو املةواــامل النــامامل تقــو  ا  نــان املنــاعدة    الــدول لكــ   للتمااــز  وعلــ  املنــتوب الــدّو
تةـ   التزاما ــا مــن ىــ ل بعــم متــااكت ا   اآللاــاة واهلائــاة الدولاــمل تقــو  ا  نــان  التألــاون مــ  

 مامل ااثما  كون ذل  م  ماا  يتا   كاا اة األمم املتحدة وم  املنظماة ا الا
و عـــداب  ـــ ا التق  ـــ ى  ألـــ  املةواـــامل النـــامامل تقـــو  ا  نـــان مأللومـــاة عـــن التيـــااإل  -7

واملن ياــــاة و ــــ امل الــــتأللوم   مقــــ  املةواــــامل النــــامامل تقــــو  ا  نــــان واملكاتــــ  املادا اــــمل  تــــممل 
مـم املتحـدة للنـ و ومنتتـااط املكات  ا الامامل والق   ـمل ومكو ـاة اقـو  ا  نـان    ألثـاة األ

اقـــو  ا  نـــان لـــدب األف اـــمل الق   ـــمل لتمـــم املتحـــدة الـــ  ن  ألملـــون  تـــكمل وثاـــق مـــ  اتكومـــاة 
منـــاتاة مـــن كاا ـــاة  الة  ـــق الألـــامل  املألـــين  ـــاهلي ةامل ـــاةمل  ويلبـــ  املةواـــامل أ  ـــاا مـــن ىـــ ل 

مــن  بااة التـــةون الاتصـــاب مل   ووابة منـــاتاة واملنظمـــاة ا الاماــملأىــ ب تا ألـــمل لتمــم املتحـــدة 
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والجتماعاــــمل ومنظمــــمل األمــــم املتحــــدة لتق  ــــمل والزااعــــمل )الةــــاوا ومنظمــــمل الألمــــمل الدولاــــمل واملنظمــــمل 
 الدولامل لل ي ة و ائمل األمم املتحدة للمناواة  إل ا ننإل وىكإل امل أة  

  
 إطار التعاون التقني في سياق الهجرة -ثانياا  

 
ملاــون  244عــت اتــدوب الويناــمل ظـا  ة   نــا امل عاملاــمل  و نــا   ــو  تمألتـت ا كــمل األ ــخاص -8

ــــمل مــــن يتــــكان الألــــا   ألاتــــون   الواــــ  اتااــــ  ىــــاا   لــــدا م  3 ــــخ  أو مــــا  نــــبت     املا 
األصــلاملى  صــة م تق  بــاا مـــن الننــا  والةتاــاة  وأ ــااة تقـــد  اة منظمــمل الألمــمل الدولاــمل   كـــا ون 

  ا1)ملاون عاممل م اج  150 ان م ما    و عل     أن من  2015األول/ب نمت 
ــــمل  -9 واهليــــ ة ظــــا  ة متألــــدبة األوجــــ  ومألقــــدة  واــــد تكــــون مةاتــــمل أو با مــــمل انــــ  مل أو يوعا

وتنتخدو انـواة النـة  النظاماـمل وقـري النظاماـمل  و تنقهـمل امل ـاج ون باىـمل البلـد و ـإل  لـد وآىـ  مـن 
 ة علـ   اــ  منـايق الألـا   وألهلــا  اهليـ ة مةألــول  لـدان جنـوإل الكــ ة األااـامل و اهلـاى وتــةث  اهليـ

 ــد د علــ  ااتصــاباة  لــدان املنتــ  والألبــوا واملقصوــد وإلتمألا ــا وثقافا ــا  و  الواــ   ةنــ ى  ــ  
أل  غـــ إل عـــن البـــال بومـــاا أن  ـــواة اهليـــ ة  ـــ  فـــ ابب البتـــ  الـــ  ن  تمتألـــون أيموعـــمل كاملـــمل مـــن 

 اقو  ا  نان  
ن الكثــري مــن امل ــاج  ن اــاباون علــ  التنقوــمل حب  ــمل وأمــان والألــا  والألمــمل وعلــ  الــ قم مــن أ -10

 ك امـــــملى  نـــــدف  م  ـــــإل امل ـــــاج  ن  اجتـــــا  ظـــــ وال قـــــري آمنـــــمل و تـــــمل  تايـــــمل للةـــــواا  الاتصـــــاب مل 
والفتقـــاا     مكا اـــمل التمتـــ   وحمدوب ـــمل الةـــ ص املنتظمـــمل لل يـــ ةوالنزاعـــاة الـــدا  ة والتـــد وا البائـــ  

ق   الصــحمل و  التأللــامى ف ــ ا عــن التألــ ض للتمااــز  و اــافمل    ذلــ ى و ظــ اا     ــاتقو ى كــات
أن اتكومــاة تلــتمن مكافحــمل اهليــ ة قــري النظاماــمل  ويتــا مل من ــا تألز ــز ال اا ــمل علــ  اتــدوبى نكــن 
أن تتحــول اتــدوب    موااــ  للألنــف والتمااــز و يتــا ة مألاملــمل  وتــةبط   ــابة م اابــمل اتــدوب وتغلاــ  

عتباااة األمناـمل    جا ـ  الت ـااق التـد د لنـبمل اهليـ ة القا و اـمل    جألـمل امل ـاج  ن  لتمنـون ال
ي اــاا حمةوفــمل أخــاي  أكــت  و ألتمــد الكثــريون علــ  ىــدماة النمايتــ ة والــوك   وامل ــ  إل وا  ــاة 
مل الةاعلــــمل اااصــــمل األىــــ ب و قــــ   أل ــــ م ف  نــــمل مل ــــ  إل ومتيــــ  ن  نــــائون مألــــاملت م  ول  تــــك

الت       اد ذات  ا ت اكاا تقـو  ا  نـان علـ  الـ قم مـن أن اقـو  امل ـاج  ن نكـن أن تتألـ هض 
ــــا  الت   ــــ  )ا ظــــ   ــــمل  تــــكمل الجتــــاا  البتــــ  بومــــاا ا ت اكــــاا A/HRC/31/35ل  ت ــــا  أثن  اى و املقا 

تقــــو   و   مألــــدف منةصــــمل و ن كــــان تكمالاــــاا مــــن أ ألــــاب عمــــمل املةواــــامل النــــاماملتقــــو  ا  نــــان  
ا  نـــانى أاـــ  ة املةواـــامل النـــامامل تقـــدماا   الن ـــوض  ـــالن ل القـــا م علـــ  اقـــو  ا  نـــان   ا  

التقــين و نــا  القــدااة ومنــا دة  مكافحــمل الجتــاا  البتــ  ومنألــ  الــ ط  ــتم    يــاا  ايتــتخداو الــدعم
 املق ا اااص املألين  الجتاا  األ خاصى ل يتاما الننا  واأليةال 
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ــــد عم اــــملا ونكــــن أ -11 ن  ــــد امل ــــاج ون النظــــاماون وقــــري النظــــاماإل أ ةنــــ م    لــــدان املقصو
للتمااــز املن يــ  ووم مــون مــن اقــوا م األيتايتــامل   الصــحمل واملنــكن والألمــمل ال  ــق  واــد ا تتــ  

   اــ  أ ــا  الألــا  األمــ  الــ ط  ــةجل التألصــ   ا اصــا   املــبغج لتجا ــ اا ــاإل الناايتــ  
جتــا  امل ــاج  ن وقالبــاا مــا  مة ــ     أفألــال الألنــف وجــ ا م الك ا اــمل واا ــ  الــ   ومتــاع  اليتــتاا 

 جو عل  الك ا اـمل  و  كثـري مـن األااـان ا ـ  الألمـال امل ـاج ون املخةاـون عـن األ ظـاا   أميتـ  
 مألاتامل ىاصمل لظ وال مألاتمل وعممل ل تم ا  

ل ــــألاةمل )مثــــملى األ ــــخاص ذوط وتتألــــ ض فئــــاة الننــــا  واأليةــــال وقري ــــا مــــن الةئــــاة ا -12
ا عااـــمل واملنـــنإلا تأل اـــاا  ـــد داا ا ـــ  الألنـــف والتمااـــز   يتـــاا  اهليـــ ة  ويتـــله   اللينـــمل املألناـــمل 

ا  تــــ ن الألــــام ة 2008)26 الق ــــا  علــــ  التمااــــز اــــد املــــ أة ال ــــو    توصــــات ا الألامــــمل ااــــم 
امساـــمل  تأل اـــن  تـــدة ل يتـــتغ ل  امل ـــاج اة علـــ  أن الألـــام ة امل ـــاج اة الـــ   ل وملـــن أواااـــاا 

و يتــا ة املألاملــمل  نــب  واــأل ن قــري النظــام  علــ  صــألاد اهليــ ة ممــا  مةــاام ايتــتبألاب ن وتأل اــ ن 
ا ـــ  اليتـــتغ ل  ونكـــن ايتـــتغ هلن   أعمـــال النـــخ ة وتكـــون فـــ ص اصـــوهلن علـــ  اتـــد األب  

مـــن التــــ يمل     كمـــا اـــد  ــــواج ن م ـــا قاةالفت ــــا مـــن اقـــوا ن حمـــدوبة  نــــب  ااـــوال مـــن 
وعنـــدما  ملقـــ  القـــبج علـــا نى عـــابةا مـــا وـــاكمن علـــ  ا ت اكـــاة اـــوا إل اهليـــ ة و ـــوبعن   م اكـــز 

 الاتيا  ااث  تأل ان لإل  ا  ا نن  و م الهن  ألد ذل  
و تألـــ ض امل ـــاج ون مــــن األيةـــال واملــــ ا قإلى ول يتـــاما أولئــــ  الـــ  ن  ــــم   واـــ  قــــري  -13

  وتتــكمل األى ــاا م ااــمل االــت ما  نــان وجتاو ا ــا    تلــف  ظــام  أ  ــاا ل ت اكــاة اقــو  
الــــ   تألــــ ض هلــــا األيةــــال امل ــــاج ون قــــري املصــــحو إل واملنةصــــلون عــــن ذو  ــــم مصــــدا الــــق  ــــال  
للمةواـــامل النـــامامل تقـــو  ا  نـــان وقري ـــا مـــن كاا ـــاة األمـــم املتحـــدة واملنظمـــاة ا الاماـــمل  و اب 

ل ــــــاة املتحــــــدة عــــــدب م   ــــــابة كبــــــرية أثنــــــا  التــــــدفقاة األىــــــرية لل يــــــ ة والليــــــو     أواو ــــــا والو 
الـــدول أن  ـــدهب األم  كاـــمل  وأوجـــ  اتةاااـــمل اقـــو  ال ةـــمل واملألـــا ري الدولاـــمل األىـــ بى مـــن واجـــ  

ـــمل أولئـــ  األيةـــال وتقـــدو هلـــم اتما ـــمل وتألمـــمل ادمـــمل مصـــات م الة ـــل    اـــد أن  علـــ  الةـــوا  و 
اــــز   كثــــري مــــن األااــــان ت باــــق اــــوا إل اهليــــ ة علــــ   ــــ و  تيــــاو  يتاايتــــاة ومماايتــــاة اهليــــ ة جتم

ا وا اة يا مل ال ةمل و ألـ ض أولئـ  األيةـال ا ـ   اـا  ل يتـتغ ل ول ت ـا  اقـو  ا  نـان  
و اــافمل    ذلــ ى ل  ــ و  جــ ا اة  د ــد النــن    لــدان عد ــدة املألــا ري الدولاــمل اا امــاا كــام ا   

أــــا   ذلــــ   واــــد عملــــ  املةواــــامل النــــامامل تقــــو  ا  نــــان ووكــــالة األمــــم املتحــــدة األىــــ بى
ـــمل )الاو انـــافا  مةواـــامل األمـــم املتحـــدة النـــامامل لتـــةون ال جئـــإلى ومنظمـــمل األمـــم املتحـــدة لل ةول
من أجمل مناعدة الدول عل  وا  اما اة ويتاايتاة و  امل كافامل ىتثمل للمألا ري الدولامل   مألا ا

املتأللـــق و  النـــنواة اامـــن املااـــاملى عـــز ة املةواـــامل النـــامامل تقـــو  ا  نـــان عمل ـــا  -14
ــــمل لكو ــــا تتصــــدب  ــــدعم    الــــدول واملنظمــــاة ا الاما ــــد مــــن ال ــــ  تقــــدأ املز  ــــاهلي ةى أــــا   ذل  
لتحـدط اهليـ ة و ـد اة أىـ ب علـ  أاض الوااـ   والتألـاون التقـين الـ ط  تـكمل جـز اا ل  تيـزأ مـن 

ةواــــامل  اــــ   ــــ امل املةواــــامل النــــامامل تقــــو  ا  نــــان  ــــو أباة مــــن األبواة الــــ  تنــــتخدم ا امل
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النــامامل لتقــدأ  ــ ا الــدعم  و  ــدال  ــ ا التألــاون الــ ط  تــممل املنــاعدة التقناــمل و نــا  القــدااة    
 د ــد الةيــواة القا مــمل   املألــااال والقــدااة والألمــمل علــ  ابم ــا وتانــري اتــواا البنــا  ومنــاعدة 

  نـــان    تـــ مل النظـــ ا  الـــويناإل علـــ   اـــداأ تغاـــري   ـــاا  وت ـــ ل  املةواـــامل النـــامامل تقـــو  ا
التألــاون التقــين  نــا ا علــ  يلــ  الــدول وأوافقت ــا  وتت ــمن تلــ  األ تــ مل  جــ ا  تقاــام  ــاممل تالــمل 
اقــــو  ا  نــــان    لــــد مألــــإل و ــــ  تنــــأل      قاــــق اتنــــا  القــــوا إل والناايتــــاة واملةيتنــــاة 

ة تـا عنصـ ان مكمـ ن واملماايتاة مـ  املألـا ري واللتزامـاة الدولاـمل  واملنـاعدة التقناـمل و نـا  القـداا
                للوظـــــا ف األىـــــ ب ال  انـــــامل للمةواـــــامل النـــــامامل علـــــ  النحـــــو املنصـــــوص علاـــــ    اـــــ اا ا مألاـــــمل

    48/141الألاممل 
و قت ـــ  بعـــم الألمـــمل ا اـــد   إلـــال التألـــاون التقـــين ف مـــاا أف ـــمل لتواـــا  اتقاقاـــمل الـــ   -15

املت ـــ اون مـــن أ ـــخاص وإلموعـــاة ومنااتـــمل اتلـــول الألملاـــمل املمكنـــمل مأل ـــم ومـــ   اـــ    واج  ـــا
األيــ اال الةاعلــمل ذاة الصــلمل  وأصــداة املةواــامل النــامامل تقــو  ا  نــان فالمــاا وثا قاــاا اصــرياا   

أ ـــةإل   ألنـــوان اأ ـــا لنـــ   نـــاا  التألـــاون مـــ  املخـــ   امل  ـــذ لناـــمل جـــا زة األويتـــكاا  2015عـــاو 
مـــــدن موجـــــوبة   يتو نـــــ ا والول ـــــاة املتحـــــدة األم  كاـــــمل  اصـــــ  ثـــــ أ  نـــــا      تـــــاكومـــــاا  

ومالاز ـــا  و نـــله الةـــالم ال ـــو  علـــ  االـــمل الألـــام ة املنزلاـــاة امل ـــاج اة الـــ   ل وملـــن وثـــا ق 
 و ـمل و ألـا  م  ــإل مـن ن   ااةــا   واهلـدال مـن   تــا  الةـالم مــ   اـ  التـ كا  املألناــإل  ـو مســا  

   األ ـخاص الـ  ن ل  ـ عن علــ   نـتملئـ  الـ  ن  صـمتون   أقلـ  األااـان وتقـدأ أصـواة أو 
               ااـــ و  مـــن  بـــئ م  و وجــــد    اـــ  أاجـــا  الألــــا  م  ـــإل مـــن الألمــــال املنـــزلاإل امل ـــاج  ن الــــ  ن 

بون ىكــن م ل وملــون وثــا ق مــن الننــا  وال جــال واــي األيةــال الــ  ن  ألاتــون ااــا م   ااةــا  
من اتصول عل  اادماة الـ  وصـمل علا ـا اآلىـ ون كـ م  منـلم  ـ  واـافون مـن تقـدأ التـكوب 
عندما  تأل اون  يتا ة مألاملت م  واد أميلق  ـ ا الةـالم علـ   ـام  الـدواة الث ثـإل  لـن اقـو  

    او وا  و ا كو  ومومباط ولندن و اوبهل    وعم ض عل  ا م واا  نان 
ومنــ    تــا  ول ــمل مةــوض األمــم املتحــدة النــام  تقــو  ا  نــانى عملــ  املةواــامل عـــن   -16

كثـــ  مـــ  الـــدول مـــن أجـــمل بعـــم مـــا تب لـــ  مـــن ج ـــوب للن ـــوض  تمتـــ   اـــ  األ ـــخاص حبقـــو  
ا  نـــانى أـــن فـــا م امل ـــاج ون  و ـــمل عمل ـــا ااـــدماة اليتتتـــاا ملى أـــا   ذلـــ  تقـــدأ املتـــواة 

نــــاة وتألز ــــز التتــــ  ألاة والناايتــــاةى وتــــوفري التــــدا   واســــاذ مبــــابااة التقناــــمل  تــــ ن  نــــا  املةيت
 ذكا  الـوع  وتنظـام القـاة عمـمل ويناـمل وتانـري اتـواا وتـوفري الوثـا ق واملنتـوااة واألبواة علـ  
ا    ــ  وتبــابل املماايتــاة ا اــدة للبلــدان األىــ ب  وتألكــف املةواــامل النــاماملى أــا   ذلــ  مــن 

ا اـــمل علـــ  تألز ـــز وبعـــم ا  ـــوب الـــ  تبـــ هلا الـــدول مـــن أجـــمل األىـــ   ـــن ل   ا  ىـــ ل مكاتب ـــا املاد
اهليــ ة اــا م علــ  اقــو  ا  نــان  و ألمــمل الألد ــد مــن منظمــاة األمــم املتحــدة واهلائــاة ا الاماــمل 
مــ  الــدول و ــدعم ا مــن ىــ ل التألــاون التقــين   إلــال اهليــ ة  ولــ ل ى تنــأل  املةواــامل النــامامل 

املةـــوض النـــام  و  ا ـــالة دة ل ـــمان أن  نـــدا  بعم ـــا    يـــاا ول ـــمل تقـــو  ا  نـــان جا ـــ
  وتألمــمل املةواــامل عــن  الــ  تقــدو فا ــا املةواــامل مــن ىــ ل ىت ــا اامــمل م ــافمل وتتمتــ  أاــزة  نــبامل
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كثـــ  مـــ   اـــ  وكـــالة األمـــم املتحـــدة ذاة الصـــلمل واملنظمـــاة ا الاماـــمل لكةـــمل أن  كـــون الـــدعم 
 يل  الدول تكمالااا وفألالا  ال ط تقدم   نا ا عل  

وتألمــمل املةواــامل مبا ــ ة مــ  اتكومــاة مــن ىــ ل مكاتب ــا   املاــدان و  املقــ ى وتتألــاون  -17
 نتا  م  أصـحاإل املصـلحمل الـويناإل   يتـبامل تألز ـز اقـو  ا  نـان ويا ت ـا وخاصـمل مـن ىـ ل 

 ــاج  ن  و  ىــ  الــدعم التقــين ت باــق آلاــاة تما ــمل الةئــاة امل متــمل األكثــ  ع اــمل للخ ــ ى مثــمل امل
الـــ ط تقدمـــ   ـــن ل اـــا م علـــ  اقـــو  ا  نـــان  ـــدعم عاملاـــمل  اـــ  اقـــو  ا  نـــان وعـــدو اا لات ـــا 
للتص ال فا ا وعـدو اا لات ـا للتيز ـمل وتتـا ك ا وت ا   ـا أـا  كةـمل اسـاذ القـ اااة و قاـق األ ـداال 

             و علـــــ  املنـــــا لمل والتــــــةافامل علـــــ  أيتـــــاس تتـــــااك  و ـــــّو وـــــ و يتـــــاابة القـــــا ون و قـــــو املنتـــــوبة 
  وجتن  التمااز

صـندو  األمـم املتحـدة للتتعـاة مـن أجـمل التألـاون  إللن ا بااة الـ ط  تـ ال علـ و قدو  -18
التقـــين   ماـــدان اقـــو  ا  نـــان وصـــندو  التتعـــاة ااـــاص  املنـــاعدة املالاـــمل والتقناـــمل مـــن أجـــمل 

صــداان ا انــاان لتمو ــمل املنــاعداة التقناــمل الــ  تقــدم ا تنةاــ  اليتــتأل اض الــدواط التــاممل )وتــا م
املةواـامل النـاماملا املتــواة    املةواـامل النــامامل  تـ ن الناايتـاة والتوج ــاة اليتـ اتايامل   إلــال 
التألـــاون التقـــين  و ـــاا  إللـــن ا بااة ىـــ ل بوااتـــ  املادا اـــمل منـــ لمل اهليـــ ة مـــ  النظـــ ا  ال  انـــاإلى 

التألاون  وتـ ب    ـ ا التق  ـ   ألـج  ـ   األمثلـمل املتأللقـمل  تـو ن واملكنـا  ولاظ وجوب أمثلمل عل  
ــــا ل أ  ــــاا  ــــا  واــــدو  ظــــاو املةواــــامل النــــامامل ل صــــد األبا  و ــــو أباة  بااة اا مــــمل علــــ  النت وموا تا ا

  وأثبـ  النظـاو أ ـ  مةاـد     تـا ل ومـدب جوب ـاعـن كاةاـمل التوصـمل  التق  ـ  مأللوماة ألق اض  ـ ا
عنــــدما أمباجــــ  اهليــــ ة   صــــل   2014د ــــد إلــــالة التألــــاون ذاة الصــــلمل منـــ  عــــاو جـــداا    

 اليت اتايااة املواااألامل ال  انامل الن  للمةواامل النامامل  
للة  ــق الألــامل  ويتــأل  املةواــامل النــامامل تقــو  ا  نــان  صــةت ا مــن األع ــا  املةيتنــإل  -19

واقــو  ا  نــان واملنــا مل ا ننــا امل  مل املألـين  ــاهلي ةاملألـين  ــاهلي ة والــ  ان املتــاا    الة  ــق الألامــ
ـــــا   لـــــ      باا  منظـــــوا اقـــــو  ا  نـــــان   املنااتـــــاة الويناـــــمل وا الاماـــــمل والألاملاـــــمل املتأللقـــــمل  الت
 ــــاهلي ة  وأكــــد املةــــوض النــــام   خصــــااا أتاــــمل اهليــــ ة ويا ــــمل اقــــو  امل ــــاج  ن   عــــدب مــــن 

افمل     تــ   اا ــاة متـــ كمل عــن حمنـــمل امل ــاج  ن   البحـــ  الباا ــاة الألامــمل والكلمـــاة ال  انــامل  اـــ
األ ــاج املتويتــه وجنــوإل  ــ   آيتــاا مــ  مةواــامل األمــم املتحــدة النــامامل لتــةون ال جئــإل واملــد   
الألـاو للمنظمـمل الدولاــمل لل يـ ة واملمثــمل ااـاص لتمــإل الألـاو املألــين  ـاهلي ة الدولاــمل والتنماـمل )ا موعــمل 

 مـــ  الة  ـــق الألــامل  املألـــين  ـــاهلي ةةواــامل النـــامامل تقـــو  ا  نــان عـــن كثــ  ال  اعاــملا  ويتـــتألممل امل
ـــــمل الألامـــــمل املتأللـــــق  ـــــ  املنـــــتوب لليمألا ـــــمل لكةـــــمل أن  كـــــون الجتمـــــا  ال فا و ـــــ كا  ا موعـــــمل ال  اعا
 تح كــــاة ال جئــــإل وامل ــــاج  ن الوايتــــألمل الن ــــا  الــــ ط يتــــامنظم  األمــــإل الألــــاو   الــــدواة اتاب ــــمل 

 مل الألاممل اجتماعاا  قوو عل  أيتاس اقو  ا  نان و  كز عل  امل اج  ن  والنبألإل لليمألا
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تجااارا التعاااون التقنااي علااي المسااتويين الااوطني واإلقليمااي لتعزيااز وحمايااة  -ثالثاا  
حقااوق جميااع العمااال المهاااجرين  بماان فاايهم النساااء واألطفااال والمساانون 

 واألشخاص ذوو اإلعاقة
 

ات والباااراما والماسساااات الوطنياااة  بماااا فاااي ذلااا  امتثاااال التعاااريعات والسياسااا -ألف 
للمعاايير الدولياة لحقاوق الجهاز القضاايي والماسساات الوطنياة لحقاوق اإلنساان  

 اإلنسان
 
علـــ  الصـــألاد الألـــامل ى أصـــداة املةواـــامل النـــامامل مباب  ـــا األيتايتـــامل وى وي ـــا ا ا ـــاب مل  -20

ىــ ل الــدواة التايتـــألمل والنــتإل لليمألاـــمل  املوصــ  يــا املتأللقـــمل حبقــو  ا  نــان علـــ  اتــدوب الدولاـــمل
الألامـــمل و ألـــد ذلـــ      وكنـــمل وجناـــف ويتـــااااة  الاماـــمل أىـــ ب  وتتنـــاول املبـــابل األيتايتـــامل  نـــا  
القـدااة وا  قــاذ والعــ اض واملنـاعدة والةــ   و د ــد اهلو ــمل وا االـمل  اــافمل    ظــ وال الاتيــا  

 ةــمل وايتــألمل مــن أصــحاإل املصــلحمل  وت بــق الــدول وا  ألــابى واــد لقاــ  ت اابــاا وايتــ  الن ــا  مــن يا
األع ا   الةألمل تل  املبـابل األيتايتـاملى و  يتو نـ ا علـ  يتـبامل املثـالى تتـري أما ـمل اتكومـمل املألناـمل 

  اهلي ة    تل  املبابل األيتايتامل   توجا ا ا الداىلامل  
ا امل التــــا   للة  ــــق ووافــــق الة  ــــق الألامــــمل املألــــين  ــــاهلي ة واقــــو  ا  نــــان واملنــــا مل ا ننــــ -21

الألــامل  املألـــين  ـــاهلي ة )الـــ ط تتــاا  املةواـــامل النـــامامل تقـــو  ا  نــان   ا ايتـــت  مـــ   ائـــمل األمـــم 
املتحـــدة للمنـــاواة  ـــإل ا ننـــإل وىكـــإل املـــ أةا علـــ  واـــ  توجا ـــاة عملاـــمل منـــتمدة مـــن القـــا ون 

اهليــــ ة املختل ــــمل علــــ   الــــدّو تقــــو  ا  نــــان واملألــــا ري ذاة الصــــلمل لكةــــمل اليتــــتيا مل لتــــدفقاة
 أيتاس اقو  ا  نان  

عقــــــدة املةواـــــامل النــــــامامل اجتماعــــــاا للخـــــتا   تــــــ ن مواــــــو   2015و  از  ان/ و اـــــ   -22
ااقـــو  ا  نـــان و   ـــ  امل ـــاج  ن  حبـــث الق ـــا ا والتحـــد اةاى بعـــ   لاـــ  ىـــتا  مـــن وكـــالة 
األمـــم املتحـــدة والـــدول األع ـــا  واألويتـــا  األكابناـــمل وا تمـــ  املـــدر ملنااتـــمل الت   ـــ  مـــن منظـــوا 

   اقو  ا  نان 
   املةواـــامل النـــامامل تقـــو  ا  نـــان أن  29/2ويلـــ  إللـــن اقـــو  ا  نـــان   اـــ اا   -23

تقــدو    ا لــن ابــمل ا ألقــاب بواتــ  اتاب ــمل والث ثــإل باايتــمل اــول واــ  امل ــاج  ن الألــا   ن  التتــاوا 
                 مـــــ  الـــــدول وقري ـــــا مـــــن أصـــــحاإل املصـــــلحمل  ويتـــــاتناول التق  ـــــ  عـــــدة  ـــــواقمل أثاا ـــــا ا لـــــن  

األيةــال قــري  وخاصــملى ول يتــاما املخــاي  الــ  تواج  ــا الننــا  امل ــاج اة واأليةــالى 29/2القــ اا 
 واأليةال املنةصلون عن ذو  م   املصحو إل

وتقـــــدو املةواـــــامل النـــــامامل تقـــــو  ا  نـــــان املنـــــاعدة التقناـــــمل   موااـــــا  تتأللـــــق حبقـــــو   -24
 ـــاهلي ة والتنماـــمل مـــن أجـــمل اجتماعـــ  النـــنوط وتتـــاا    أف اـــمل ا  نـــان    املنتـــدب الألـــامل  املألـــين 

اكوماــــمل وىــــد ا  املأللومــــاة وتصــــا  وثــــا ق أيتايتــــامل وتمنــــ م   املنااتــــاة  وعلــــ  يتــــبامل املثــــالى 
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 وااــمل مأللومــاة أيتايتــامل مــن أجــمل املنتـــدباــابة املةواــامل النــامامل تقــو  ا  نــان عملاــمل صـــااقمل 
اـــول مواـــو  ا اامـــمل  ـــ اكاة لتألز ـــز  بمـــا  اقـــو   2015الألـــامل  الـــ ط عمقـــد   ت كاـــا   عـــاو 

ى وأعـــدة كمتابـــاا اصـــرياا ا  نـــان  ماـــ  امل ـــاج  ن ويا ت ـــا يـــدال  قاـــق الةوا ـــد الكاملـــمل لل يـــ ةا
 ألنوان اتصوااة عامـمل النـاس واهليـ ة واقـو  ا  نـانا مـن أجـمل تو  ألـ  علـ  املتـااكإل   اجتمـا  

  2012و املنتدب الألامل    موا تاوس   عا
و   يـــاا    ـــامل الألمـــمل الألـــامل  ملنظمـــمل الألمـــمل الدولاـــمل  تـــ ن الألمـــال املنـــزلاإل امل ـــاج  ن  -25

القــمل باايتــامل عاملاــمل  2015وأميتــ  مى عقــدة املةواــامل النــامامل تقــو  ا  نــان   أ لول/يتــبتمت 
ام      ــــا كو  اــــول اقــــو  ا  نــــان للألمــــال املنــــزلاإل امل ــــاج  ن الــــ  ن  ــــم   واــــ  قــــري  ظــــ

وألقــــ  املنااتــــمل ال ــــو  علــــ   ــــد اة اقــــو  ا  نــــان الــــ   واج  ــــا الألمــــال املنزلاــــون والثغــــ اة 
القا مــمل علــ  صــألاد يــا ت م  واــم املتــااكون  اــافمل    ممثلــ  اتكومــمل ىــتا  مــن آلاــاة اقــو  

 املتحــــدة واملنظمــــاة قــــري اتكوماــــمل تقــــو  ا  نــــان واقــــو  امل ــــاج  نا  نــــان ووكــــالة األمــــم 
واا  ـاة الألمـال املنـزلاإل وامل ــاج  ن والنقا ـاة الألمالاـمل واملةيتنــاة األكابناـمل  وأصـداة املةواــامل 
النــــامامل تقــــو  ا  نــــان التق  ــــ  املألنــــون اىلــــف األ ــــواإل املغلقــــمل  يا ــــمل وتألز ــــز اقــــو  ا  نــــان 

ة  ألـد ذلـ  للألمال املنزلاإل امل ـاج  ن الـ  ن  ـم   واـ  قـري  ظـام ا أثنـا  تنظـام اتـدأى وأعـد
وثاقـــمل ىتاماـــمل تت ـــمن عتـــ  ايتـــا مل ا انـــامل عـــن يا ـــمل اقـــو  ا  نـــان للألمـــال املنـــزلاإل امل ـــاج  ن 

ى  ظـــم املكتـــ  ا الامـــ    أواو ـــا التـــا   للمةواـــامل النـــامامل 2010والن ـــوض يـــا  و  أ اا/مـــا و 
 وااــمل مأللومــاة  ــدوة     وكنــمل  تــ ن  ــ   املنــ لمل اهلامــمل  واــد أواب املكتــ  ا الامــ   تا ي ــا  

أيتايتــامل مألنو ــمل ااقــو  الألمــال املنــزلاإل امل ــاج  ن   أواو ــاا مــن أجــمل مــةى  ملنظمــمل الألمــمل الدولاــمل 
  الألمال املنزلاإلتت من منااتاة اول  مكا امل وا  اتةااامل جد دة ملنظممل الألممل الدولامل  ت ن 

  الاتصــــــاب مل ى أصــــــداة املةواــــــامل النــــــامامل باايتــــــمل عــــــن اتقــــــو 2015و  آذاا/مــــــااس  -26
والجتماعاــمل والثقافاــمل للم ــاج  ن الــ  ن  ــم   واــ  قــري  ظــام   و ن تلــ  الداايتــمل الــ  وماــأل  
لكــــ   نــــتخدم ا اامســــو الناايتــــاة اتكوماــــون واملةيتنــــاة الويناــــمل تقــــو  ا  نــــان ومنظمــــاة 
 ا تمــــ  املــــدر والــــامون والق ــــاة وامل ــــاج ون أ ةنــــ م تصــــف   ــــا  وم ــــمون اقــــو  ا  نــــان
للم ــاج  ن الــ  ن ل وملــون وثــا ق  و ــملى ول يتــاما   إلــالة الصــحمل واملنــكن والتأللــام والألمــمل  

ى  ظـــــــم املكتـــــــ  ا الامـــــــ  القـــــــمل باايتـــــــامل عنوا ـــــــا ااتقـــــــو  2015و  كـــــــا ون األول/ب نـــــــمت 
ة الاتصــاب مل والجتماعاــمل والثقافاــمل للم ــاج  ن  مــا  ألــد األ مــمل الةوا ــملا  ــاا  فا ــا ممثلــو اتكومــا

واملةيتنــــاة الويناــــمل تقــــو  ا  نــــان ومكاتــــ  أمنــــا  املظــــا  وا تمــــ  املــــدر واملنظمــــاة الدولاــــمل 
وا الاماــــمل الناايتــــاة واملماايتــــاة الواعــــدة   الــــدول األع ــــا    ال ــــاب األواوا علــــ  صــــألاد 

 اتقو  الاتصاب مل والجتماعامل والثقافامل للم اج  ن  غج النظ  عن واأل م ا بااط  
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تعزياز التعااون والحاوار العااملين الهجرة الدولياة والتنمياة  با المعنايالحوار الرفياع المساتو   -1 
 للجميع

 4و 3  ى ل التح ري للحواا ال فاـ  املنـتوب املألـين  ـاهلي ة الدولاـمل والتنماـمل الـ ط عمقـد  -27
و  ا  نــان  ظهمــ  املةواــامل النــامامل تقــى 2013و  از  ان/ و اــ   2013تتــ  ن األول/أكتــو   

اجتماعــاا للخــتا   تــ ن اهليــ ة واقــو  ا  نــان واتوكمــمل  و ااتــ  الــدول األع ــا  املنــا مل ذاة 
وآلاــاة اقــو  ا  نــان واملنظمــاة ا الاماــمل  ممثلــ  وكــالة الة  ــق الألــامل  املألــين  ــاهلي ةالصـلمل مــ  

ألكابناــمل  و  التق  ــ  الــ ط واملنظمــاة قــري اتكوماــمل الدولاــمل وا الاماــمل و قا ــاة الألمــال واهلائــاة ا
صــــدا فامــــا  ألــــد  ألنــــوان ا نــــإل اوكمــــمل اهليــــ ة الدولاــــمل القا مــــمل علــــ  أيتــــاس اقــــو  ا  نــــانا 
اـــدبة املةواـــامل النـــامامل تقـــو  ا  نـــان اتاجـــمل املنـــتم ة    التألـــاون واتـــواا  ا تظـــاو   األمـــم 

ّ وامل ـــاج ون أ ةنـــ م مـــن املتحـــدة  ـــإل  اـــ  أصـــحاإل املصـــلحملى أـــن فـــا م الـــدول وا تمـــ  الـــدو 
أجمل  د د الةيواة القا مـمل   الناايتـاة واملألـااال وابم ـا فامـا  تأللـق  املنـا مل التـاململ والنا ـئمل 
املتأللقــــمل  ـــــاهلي ة  و  اتـــــواا ال فاـــــ  املنـــــتوب  ةنـــــ ى اـــــدم  املةواـــــامل النـــــامامل تقـــــو  ا  نـــــان 

يتــــبامل املثــــال  ــــاا  املةــــوض املنــــاعدة لكةــــمل أن ت كــــز املنااتــــاة علــــ  اقــــو  ا  نــــانى وعلــــ  
ـــ  كلمـــمل ا انـــامل   عـــدة أ تـــ مل جا باـــمل  امـــمل لقاـــ  ت اابـــاا مـــن  النـــام  امساـــاا   القـــمل  قـــان ووجه

 وأصحاإل املصلحمل اآلى  ن   والت كا  من ا تم  املدرالدول 
 

 المكسي  وتونس  اختبار ماشرات حقوق اإلنسان للمهاجرين -2 
علـ  منـاعدة   إلـال  ـ  الباا ـاة وتصـناة اى  ظمـ   اباا علـ  يلبـاة الـدول للحصـول -28

مــــ   ــــ اكمل املأل فــــمل  2015املةواــــامل النــــامامل تقــــو  ا  نــــان اجتماعــــاا للخــــتا     انــــان/أ   مل 
الألاملامل  ت ن اهلي ة والتنماـمل   البنـ  الـدّو ومنظمـمل األمـم املتحـدة لل ةولـمل )الاو انـافا ومنظمـمل 

  آيتـااى مـن أجـمل واـ  مة ـ اة تتأللـق حبقـو  ا  نـان للم ـاج  نالألممل الدولامل ومنتـدب اهليـ ة  
اتــق   الصــحمل والتأللــام وتــوفري الألمــمل ال  ــق  وصــوها املتــااكون   الجتمــا  الــ ط   ــال كاز علــ 

باو  ـــومإل ااصــــا   األيتايتــــامل للحقــــو  املك يتــــمل   الصـــكو  الدولاــــمل واــــدبوا يتــــاا  املة ــــ اة 
 عمـال اقـو  ا  نـان للم ـاج  نى و صـةمل ىاصـمل علـ  املنـتوب  واملألا ري ذاة الصلمل لقااس مـدب

الق ــــ ط  ويتــــله املتــــااكون ال ــــو  علــــ  اتاجــــمل     اا ــــاة عــــن االــــمل امل ــــاج  ن وأيتــــ  م و   
مة ــ اة نكــن ايتــتخدام ا لتحنــإل واــ  يتاايتــاة اهليــ ة و  اإل ــا  وا ــ  الجتمــا  منــةولون 

  ا  نــان واهليــ ة و اصــا اون وممثلــون ملنظمــاة اكوماــون حملاــون وويناــون وىــتا    إلــاّ اقــو 
 ا تم  املدر ذاة ااتة الةنامل   إلال    الباا اة 

الـ  ىخـج عن ـا اجتمـا  ااـتا   النتـا ل تنةاـ  اىتبـاا واا لأل  املكنا   ـدوا اا ـد    -29
عملاـــــمل تقاـــــام املة ـــــ اة وصـــــقل ا وأكـــــدة  2015متـــــاواة ويناـــــمل عقـــــدة   أ اا/مـــــا و وتولـــــ  

جـدوب  عــداب  اا ــاة مصــنهةمل عــن امل ــاج  ن  وىلصــ  الألملاــمل    مق اــاة مةاــدة لتحنــإل  ــ  
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             الباا ـــاةى أـــا  تـــممل الاـــ ا  املقـــدو   تـــا   ظـــاو ويـــين للمأللومـــاة املتأللقـــمل  ـــاهلي ة و ـــو االاـــاا 
 ااد ا عداب 

متـــاواة ةنـــ اى  ـــدأة املةواـــامل النــامامل تقـــو  ا  نـــان الألمـــمل  تـــ ن و   يــاا املبـــاباة   -30
يتـــتي   ا  ـــ اكمل املأل فـــمل الألاملاـــمل  تـــ ن اهليـــ ة والتنماـــمل ومنظمـــمل الاو انـــاف  اا ـــدة ويناـــمل   تـــو ن

الــويين التو نــ  لل يــ ة  مــاو ومنظمــمل الألمــمل الدولاــمل ومنتــدب امل ــاج  ن   آيتــاا  ويتــا ى  امل صــد 
             لتقاــــــام  2016ماا  املتــــــ و  ويتانت ــــــاف متــــــاواة   أوا ــــــمل  ــــــبا /فتا     امل ــــــ  امــــــد األمــــــوا

              مـــــدب ا  بـــــا   تلـــــف مة ـــــ اة اقـــــو  ا  نـــــان علـــــ  اهليـــــ ة   تـــــو ن  ويتـــــاكون مـــــن  ــــــإل 
املتـــااكإل الـــو اااة املألناـــمل واملأل ـــد الـــويين لإلاصـــا  واملنظمـــاة قـــري اتكوماـــمل وا  ـــاة صـــاابمل 

 ألى ب  املصلحمل ا
 

 تونس  وضع إطار لستراتيجية وطنية للهجرة تتفق مع المعايير الدولية -3 
اـــدم  منظمـــمل الألمـــمل الدولاـــمل واملةواـــامل النـــامامل تقـــو  ا  نـــان املتـــواة واملنـــاعدة     -31

اكومـــمل تـــو ن   واـــ  ى   ـــمل ي  ـــق ويناـــمل مـــن أجـــمل يتاايتـــاة  يـــ ة األ ـــدط الألاملـــمل  و ـــدب 
  تــو ن و قا ــمل اــأل  أثنــا  منااتــاة ث ثاــمل  ــإل و ااة التــةون الجتماعاــمل ى   ــمل ال   ــق الــ  وم 

ل )ال ـــاب الألـــاو التو نـــ  للتـــغملا وا ـــاب أا ـــاإل الألمـــمل )ال ـــاب التو نـــ  للصـــناعمل والتيـــااة االألمـــ
 يــ ة الاــد الألاملــمل ويا ــمل والصـناعاة التقلاد ــملا النــواتل الن ا اــمل لت ــامل   ــدال     نــإل اوكمــمل 

الألمــال امل ــاج  ن   تــو ن  اــافمل    أولو ــاة التألــاون التقــين  و ــ   تتــممل    لــمل أمــوا اقــو  
 ــ امل  نــا  القــدااة ال اماــمل    يا ــمل اقــو  امل ــاج  ن   تــو ن و ــ امل لتألز ــز اتــواا الجتمــاع  

نـــ ا تم التو نــ  املتأللــق  ــاهلي ة  وعلــ  النحـــو الــ ط بعــ   لاــ  املةواـــامل النــامامل تقــو  ا  نــانى 
التةاااــمل الدولاــمل جتــ ه الدولــمل    التألياــمل  اعتمــاب حبملــمل توعاــمل وايتــألمل مــن  ــ  ا أن ال   ــق  ى   ــمل

 امل اج  ن وأف اب أيت  م  تما مل اقو   ا  الألمال
وجتنـــاداا هلـــ   املبـــاباةى اـــدم  منظمـــمل الألمـــمل الدولاـــمل واملةواـــامل النـــامامل تقـــو  ا  نـــان  -32

   التتــ  أل  فامــا  تأللــق ييــ ة الاــد الألاملــمل   الدولــمل  ويتت ــم القــمل املتــواة التقناــمل  تــ ن ا صــ
الــو اااة التو نــامل وأع ــا  التملــان والتــ كا  الجتمــاعاإل وىــتا   2016عمــمل تألقــد   أوا ــمل عــاو 

مـــن منظمـــمل الألمـــمل الدولاـــمل واملةواـــامل النـــامامل تقـــو  ا  نـــان مـــن أجـــمل حبـــث اا ـــواة امل لو ـــمل 
  189و 143و 97الألمــال امل ــاج  ن واتةاااــاة منظمــمل الألمــمل الدولاــمل ااــم  للتصــد ق علــ  اتةاااــمل

ويتــوال تتنــاول أ  ــاا موااــا  ا انــاملى أــا   ذلــ  يا ــمل اقــو  التو نــاإل   ااــاا  واالــمل الألمــال 
املنــزلاإل   تــو ن وا صــ   التمــمل   اــا ون الألمــمل وبوا مةتتــ  الألمــمل   يا ــمل اقــو  الألمــال 

حــد اة والةــ ص الــ   واج  ــا الألمــال امل ــاج ون   إلــال وصــوهلم    يتــو  الألمــمل امل ــاج  ن والت
الــويين  ويتــتألد منظمــمل الألمــمل الدولاــمل واملةواــامل النــامامل تقــو  ا  نــان متــ و  مــ ك اة ووثــا ق 
تقناــمل عــن كــمل مواــو  مــن املوااــا  املتــاا  لا ــا أعــ   ويتتمنــدط املتــواة    اتكومــمل  تــ ن كاةاــمل 

  ااة املتوىاة تنةا  ا ص
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ى  ظمــ  املةواــامل النــامامل تقــو  ا  نــان  التألــاون مــ  املنظمــمل الدولاـــمل 2015و  عــاو  -33
موظةــاا مــن الــو اااة الــ  تتألامــمل مبا ــ ة مــ  ا ــا ا  20لل يــ ة ومنظمــمل الألمــمل الدولاــمل تــدا باا  ــمل 

ةواـامل النــامامل تقــو    وعقــدة املاـا م علــ  اقــو  ا  نـان اهليــ ة   ا  ـل اهليـ ة  اليتــتناب    
 ا  نان أ  اا جلنمل ايتت  لامل  ت ن مة  اة اقو  ا  نان فاما  تأللق  امل اج  ن  

 
 موريتانيا  تعزيز خطط العمل الوطنية بعأن التجار بالبعر والهجرة -4 

 تننــــاق مــــن مةواــــامل اقــــو   2015أعــــدهة اكومــــمل موا تا اــــا   تتــــ  ن الثــــار/ وفمت  -34
ا  نان والألممل ا  نار متـ و  ى ـمل عمـمل ويناـمل لواـف الجتـاا  األ ـخاص وفقـاا لتوصـامل مقدمـمل 
أثنـــــا  ا ولـــــمل األو  ل يتـــــتأل اض الـــــدواط التـــــاممل  واـــــدم  املةواـــــامل النـــــامامل تقـــــو  ا  نـــــان 

كـان مـن املنتظـ  ى   2015واـوعامل  تـ ن أف ـمل املماايتـاة  و   ا ـمل عـاو م اظـاة وتوصـااة م
    وا  الصاغمل الن ا امل ملت و  اا مل املتأللقمل  الجتاا  البت  واعتماب ا من جا   إللن الو اا 

و ــــالت ل     املنـــــتقبملى يتتواصــــمل املةواـــــامل النــــامامل تقـــــو  ا  نــــان منـــــاعدة اكومـــــمل  -35
مــن  ــ  ا أن ىتثــمل  2017تمــاب ى ــمل عمــمل ويناــمل للم ــاج  ن حبلــول عــاو موا تا اــا علــ   عــداب واع

 للمألا ري الدولامل وتتممل آلامل تتاوا لتنةا  ا  
 

 غواتيمال  المتثال للمعايير الدولية -5 
واصــــل  املةواــــامل النــــامامل تقــــو  ا  نــــان تقــــدأ املنــــاعدة واملتــــواة التقناــــمل     تلــــف  -36

ل يـــــدال اـــــمان امتثـــــال املبـــــابااة وا صـــــ ااة القا و اـــــمل املتأللقـــــمل الليــــان   كـــــو غ س قواتامـــــا
 ــاهلي ة للمألــا ري الدولاـــمل  وعملــ  املةواـــامل النــامامل تقـــو  ا  نــان عـــن كثــ  مـــ  اللينــمل املألناـــمل 
 امل ــاج  ن والنــل اة املختصــمل وا تمــ  املــدر علــ   صــ   اــا ون اهليــ ة  و ن اآلاا  الــ  أع  ــ  

مامل والتوصـــااة املقدمـــمل مـــن املقـــ ا ااـــاص املألـــين حبقـــو  ا  نـــان للم ـــاج  ن عن ـــا املةواـــامل النـــا
 اــد أمباجــ    املتــ و  الــ ط  واللينــمل املألناــمل حبما ــمل اقــو   اــ  الألمــال امل ــاج  ن وأفــ اب أيتــ  م

    ألد   كهز  صةمل حبتمل عل  األمن القوم  وم اابمل اتدوب 
 

 أجل وكالت التوظيفلبنان  صياغة مدونة لقواعد السلوك من  -6 
علـ  الصــألاد الق ـ طى يتــاعدة املةواــامل النـامامل تقــو  ا  نـان اتكومــاة واملةيتنــاة  -37

الويناــمل تقــو  ا  نــان وكاا ــاة ا تمــ  املــدر علــ  صــااقمل تتــ  ألاة وتنقاح ــا تتأللــق  امل ــاج  ن 
ثـــالى اـــدو املكتـــ  علـــ   ـــو  تةـــق مـــ  املألـــا ري الدولاـــمل تقـــو  ا  نـــان  و  لبنـــان علـــ  يتـــبامل امل

ا الامــ  للتــ   األويتــه املنــاعدة لواــ  مدو ــمل لقواعــد النــلو  مــن أجــمل وكــالة التوظاــف الــ  
تألمـــمل مـــ  الألمـــال املنـــزلاإل امل ـــاج  ن واســـ  إلموعـــمل مـــن املبـــابااة الـــ  جأللـــ  وكـــالة التوظاـــف 

 اهلي ة أكث  اي عاا عل  املألا ري الدولامل تقو  ا  نان ذاة الصلمل  امل اج  ن و 
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 سيعيل  مساعدة الحكومة في مكافحة التجار بالبعر -7 
ى أصـــداة ا مألاـــمل الويناـــمل   يتاتـــامل اـــا ون اظـــ  الجتـــاا  األ ــــخاص 2014  عـــاو  -38

الــ ط  ألااــ  علــ  الجتــاا  األ ــخاص و ــن  علــ  أاكــاو تما ــمل اــحا ا الجتــاا  البتــ  و عــابة 
و ــن  القــا ون علــ    تــا   نــمل تننــاق ويناــمل متــ كمل  ــإل الــو اااة لتننــاق ج ــوب الدولــمل  تــ  ال م 

ال اماــمل    مكافحــمل الجتــاا  األ ـــخاص وا  ــ اال علــ  تنةاــ  اليتـــ اتايامل وى ــمل الألمــمل الويناـــمل 
مل املتأللقـمل  الجتــاا  األ ـخاص  واــد يتمــنه  ـ ا القــا ون ايتـتيا مل للتوصــااة املقدمــمل مـن املقــ اة اااصــ

  أعقــاإل الز ــااة الــ  اامــ  يــا    الدولــمل  املألناــمل  الجتــاا  األ ــخاصى ل يتــاما الننــا  واأليةــال
 ا A/HRC/26/37/Add.7)ا ظ   2014  كا ون الثار/ نا   

 
 كوستاريكا  تحسين إمكانية حصول المهاجرين علي الخدمات -8 

ة للنــكان ومةواــامل األمــم املتحــدة عمــدة املنظمــمل الدولاــمل لل يــ ة وصــندو  األمــم املتحــد -39
النـامامل لتـةون ال جئـإل مـن ىـ ل الت ـامل املتـ   املتأللـق  التـباإل والألمالـمل واهليـ ة علـ  تانـري 
ا بمــا  التأللامــ  للم ــاج  ن وال جئــإل التــباإل   مــد نتإل مــن مــدن كويتــتاا كا  و ــد   الت ــامل 

مل  ذكـــا  وعـــ  املدايتـــإل حبقـــو  امل ـــاج  ن القـــاة عمـــمل   إلموعـــمل  تـــااة مـــن ا تمألـــاة اللاـــ
التــــباإل ومنــــاعدة املنـــــةولإل علــــ   نـــــإل  مكا اــــمل اصـــــول امل ــــاج  ن علـــــ  ىــــدماة الصـــــحمل 

 والتأللام واملتواة   إلال اهلي ة وف ص الألممل  
 

 التحاد األوروبي  التدريب المخصص للسلطات الحدودية في مجال حقوق اإلنسان -9 
النــــامامل تقــــو  ا  نــــان املنــــاعدة التقناــــمل    الوكالــــمل األواو اــــمل  بااة اــــدم  املةواــــامل  -40

ــــــدول األع ــــــا    ال ــــــاب األواوا  و  ــــــمل لل ــــــ  اتــــــدوب ااااجا ــــــاة عل               التألــــــاون   إلــــــال الألملا
ى يتاعدة املةواامل النامامل عل  واـ  مـواب تدا باـمل   إلـال اقـو  ا  نـان مـن أجـمل 2012عاو 

 ب و ذكا  وعا م  النم ل املتبألمل   ا  اهلي ة من منظوا اقو  ا  نان  ا س اتدو 
ى  ظهمــ  الوكالــمل األواو اــمل  بااة التألــاون   إلــال الألملاــاة علــ  اتــدوب 2014و  عــاو  -41

ااااجاــــمل للــــدول األع ــــا    ال ــــاب األواوا  ال ــــ ا  مــــ  املةواــــامل النــــامامل تقــــو  ا  نــــان 
ألــاون   أواو ــا واملنظمــمل الدولاــمل لل يــ ة ومةواــامل األمــم املتحــدة النــامامل لتــةون ومنظمــمل األمــن والت

بواتـــإل لتـــدا   املـــدا إل  تـــ ن مكافحـــمل الجتـــاا  البتـــ  ومنألـــ  لةا ـــدة  ومماايتـــإل ويناـــإلال جئـــإل 
 الـــــدواتإل أفـــــ اب مـــــن النـــــل اةاـــــ س اتـــــدوب   الـــــدول األع ـــــا    ال ـــــاب األواوا  وا ـــــ  

اة اهليــــــ ة    يتــــــبا اا و يتــــــتو اا و   الاــــــا والتتغــــــال و لياكــــــا و لغاا ــــــا و ولنــــــدا اتدوب ــــــمل ويتــــــل 
وا م وا مل التتـاكامل والـداهل   واوما اـا والنـو د ويتو نـ ا ولتةاـا ولاتوا اـا واململكـمل املتحـدة لت  ا اـا 

 الألظم  وأ  لندا التمالامل والنمنا والاو ان 
ن ومةواـامل األمـم املتحـدة النـامامل لتـةون ال جئـإل وتقدو املةواـامل النـامامل تقـو  ا  نـا -42

  إلــال اواعــد ومألــا ري اقــو  ا  نــان ملــوظة  القــوة البح  ــمل التا ألــمل ل  ــاب األواوا الــ   التــدا  



A/HRC/31/80 
 

 

GE.16-00969 15/24 

 

أم تــئ  للكتــف عــن  ــبكاة الت   ــ    البحــ  األ ــاج املتويتــه واصــد ا  وأيتــ م  املةواــامل 
 التأللهم عن  مألد اااصمل  القوة البح  مل  النامامل تقو  ا  نان أ  اا   إلموعمل

علــ   2012و تانــري مــن الوكالــمل األواو اــمل ى  ألكــف املكتــ  ا الامــ    أواو ــا منــ  عــاو  -43
تـــدا   مـــداا اـــ س اتـــدوب   كـــمل مـــن الـــدول األع ـــا    ال ـــاب األواوا وقـــري األع ـــا  فاـــ  

أ  ــاا التــدا      ا  ــاة الــ   2014  تــ ن مكافحــمل الجتــاا  البتــ  ومنألــ   و ــو  قــدو منــ  عــاو
تداهس ا س اتـدوب مـواب تتأللـق حبقـو  ا  نـان مـ  ال كاـز علـ  اقـو  امل ـاج  ن  و  كـز التـدا   
علــــــ    ــــــابة توعاــــــمل املتــــــااكإل  املألــــــا ري الدولاــــــمل وا الاماــــــمل تقــــــو  ا  نــــــان املتصــــــلمل  امل ــــــاج  ن 

  هلاوالألقو اة املة وامل عل  الجتاا  البت  وف م م 
 

التحاااد األوروبااي  دعاام نهااا قااايم علااي الحقااوق إزاء األطاار التعااريعية والبرنامجيااة لالتحاااد  -10 
 األوروبي الرامية إلي مكافحة التجار بالبعر

 تـــــ ن منـــــ   EU/2011/36أ ال ـــــاب األواوا  عـــــداب التوجاـــــ  ى عنـــــدما  ـــــد2011  عـــــاو  -44
ااى اــدم  إلموعــمل مــن وكــالة األمــم املتحــدة  اا ــاا ومكافحتــ  ويا ــمل اــحا ا الجتــ الجتــاا  البتــ 

متـــ كاا    إللـــن ال ـــاب األواوا والتملـــان األواوا بعـــ  فاـــ  ال ـــاب األواوا    األىـــ   ـــن ل 
ــــمل  و ــــااك  املةواــــامل كــــ ا مــــن اــــا م علــــ  اقــــو  ا  نــــان   اعــــ    ــــاااة ا ننــــا امل والألم   العتب
تــا    واــ  التوجاــ  واعتمــاب   ال ــ ا  مــ  وكــالة األمــم النــامامل تقــو  ا  نــان  ألــد ذلــ   ن

املتحـدة األىـ بى أـن فا ــا منظمـمل الألمـمل الدولاــمل ومةواـامل األمـم املتحــدة النـامامل لتـةون ال جئــإل 
وا  نـمل و ائـمل األمـم املتحـدة للمنـاواة  الاو اناف ومكتـ  األمـم املتحـدة املألـين  املخـدااةمنظممل و 

 مل أة  إل ا ننإل وىكإل ا
اامـ  املةواـامل النـامامل تقـو  ا  نـان مـ  الـن وكـالة مـن وكـالة ى 2012و  عاو  -45

املتحـدة علـ  التوجاـ   األمم املتحدة ال  مق  ا     وكنـمل  ايتـتكمال و صـداا تأللاـق متـ   لتمـم
ـــــق املخصـــــ  ل امســـــ  الناايتـــــاة واملتـــــ عإل   تـــــ ن مكافحـــــمل الجتـــــاا  البتـــــ   واـــــد واـــــ  التأللا

اة ا تمــ  املــدر مــن أجــمل منــاعدة الــدول األع ــا    ال ــاب األواوا علــ   باا  التوجاــ  ومنظمــ
  التتــ  ألاة الويناـــمل  اليتــتناب    متـــااكمل يتـــا قمل لتمــم املتحـــدة مــ  مةيتنـــاة ال ـــاب األواوا 

اقـو       ا ا ال  و قدو التأللاـق  ا ـاباة عملاـمل  تـ ن ت باـق  ـل   تنةاـ  التوجاـ  اـا م علـ 
ا  نــانى وواــ  اقــو  ا  نــان   صــمام  اــ  ا  ــوبى أــا   ذلــ  أثنــا  مألا ــمل األ ألــاب ا نا اــمل 

 ل جتاا  األ خاص و   ب م 
ى  ظمــ  املةواــامل النــامامل تقــو  ا  نــان واملكتــ  ا الامــ    2013و   انــان/أ   مل  -46

آلاــاة األمــم املتحــدة تقــو  ا  نــان أواو ــا القــمل باايتــامل     وكنــمل عــن التوصــااة الــ  اــدمت ا 
   الـــدول األع ـــا     أط  ائـــاة املألا ـــداة وا جـــ ا اة اااصـــمل واليتـــتأل اض الـــدواط التـــاممل

ــــمل ال ــــاب  األواوا  تــــ ن مواــــو  اقــــو  امل ــــاج  ن  و  اتلقــــمل الداايتــــاملى حبــــث املتــــااكون كاةا
بولــمل ع ــواا مــن  24ت باــق التوصــااة لتحنــإل ااــ او اقــو  ا  نــان للم ــاج  ن  وايتــتم  ممثلــو 
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أع ـــا  ال ـــاب األواوا واملةيتنـــاة الويناـــمل تقـــو  ا  نـــان    عـــ وض ىـــتا  املةواـــامل النـــامامل 
 نــــان واملقــــ ا ااــــاص املألــــين حبقــــو  ا  نــــان للم ــــاج  ن واملةواــــامل األواو اــــمل ومنظمــــمل تقــــو  ا 

الاو انــاف واملنظمــمل الدولاــمل لل يــ ة وإللــن أواو ــا ومنظمــمل الألةــو الدولاــمل  وباس املتــااكون الــ  ن 
ا  لــمل أمــواى من ــا الناايتــاة ال اماــمل    Chatham Houseاجتمألــوا    يــاا اواعــد  ــا او  ــاوس )

  ااتيــــا  األيةــــال امل ــــاج  ن وفصــــمل األيةــــال عــــن أيتــــ  م ويتــــبمل اصــــول امل ــــاج  ن علــــ  منــــ
 ايتتحقاااة أ ظممل الت مإل الصح  الوينامل واتما مل القا و امل للألمال املنزلاإل امل اج  ن  

 
 إثيوبيا  التصدي لعمالة العباا وهجرتهم بسبب العوز -11 

حـــدة )الةـــاوا    ثاو اـــا )وأ  ـــاا   تـــو نا علـــ  تألمـــمل منظمـــمل األق  ـــمل والزااعـــمل لتمـــم املت -47
مألا ــمل األيتــباإل ا  ا ـــمل لل يــ ة وتألز ـــز اآللاــاة ال تكاا ــمل الـــق فــ ص عمـــمل التــباإل   املنـــايق 
ال  ةامل  و ليب املت و  املألنـون اا كـمل التـباإل واألمـن الغـ ا   واتـد مـن الةقـ    األا ـاال  تتـيا  

مل التــباإل و نــإل تنقــمل األ ــدط الألاملــملا ااتااجــاة البــالغإل التنو ــ  ال  ةــ  مــن ىــ ل تألز ــز عمالــ
التــباإل   املنــايق ال  ةاــمل و ألــز     أاصــ  اــد الةوا ــد ا هلا اــمل الــ  نكــن أن  قــدم ا امل ــاج ون 
   إلتمألـــا م األصـــلامل  واـــد ايتـــتخدو املتـــ و  التحـــو  ة مـــن أجـــمل تـــوفري أ تـــ مل منتيـــمل وحبـــث 

ـــ  فــــ ص الألمالـــمل املومساـــمل للبــــالغإل مماايتـــاة ا  تـــا  املنــــتداممل ا لتملـــمل الـــق وظــــا ف ى ـــ ا  و نه
 التباإل  و تمثمل اهلدال    د د املماايتاة الناجحمل وتك اا ا    لدان أى ب  

 
 منطقة أفريقيا  أهمية وجود بيانات سليمة من أجل راسمي السياسات -12 

 ظمــ   ــألبمل النــكان و ــألبمل ا اصــا     بااة التــةون الاتصــاب مل والجتماعاــمل واللينــمل  -48
 ــــ ب ن أ ا ــــا  2014الاتصــــاب مل ألف  قاــــا القــــ  عمــــمل  الاماتــــإل األو    تتــــ  ن الثــــار/ وفمت 

 ــداكاا  و تمثــمل اهلــدال ال  انــ  تلقــ  الألمــمل   تألز ــز امل ــاااة  2015والثا اــمل   أ لول/يتــبتمت 
لتقناـــمل للمــــوظةإل اتكــــوماإل الــــ  ن  قومــــون  اعــــداب  اا ـــاة اهليــــ ة املنــــتمدة مــــن  اــــ  املصــــابا ا

و لال ـا وت باق ـا واـدا م علـ   ثـ ا  يتاايتـاة اهليـ ة الويناـمل وى ـه التنماـمل  وت مـ  القتـا الألمـمل 
نـــإل ف ـــم    ىكـــإل البلـــدان املتـــااكمل مـــن  عـــداب  اا ـــاة ويناـــمل لل يـــ ة تةـــ   املألـــا ري الدولاـــمل و 

ايتـــتخداماة  اا ـــاة اهليـــ ة وااوب ـــا ألقـــ اض يتاايتـــاتاملى أـــا   ذلـــ  الناايتـــاة امل تب ـــمل  تنةاـــ  
وى ــمل التنماــمل ملــا  ألــد  ا2)ا عــ ن الصــابا عــن اتــواا ال فاــ  املنــتوب املألــين  ــاهلي ة الدولاــمل والتنماــمل

    2015عاو 
كاتــ  ا اصــا امل الويناــمل واــم  القــمل الألمــمل الــ   ظمــ    أب ــن أ ا ــا ىــتا  مــن امل -49

املنـةولمل عــن ا اصــا اة ال مساــمل املتأللقــمل  ــاهلي ة الدولاـمل والــو اااة أو الوكــالة املختصــمل الــ  تقــوو 
جبم  و لامل  اا ـاة اهليـ ة ا باا ـمل ألقـ اض يتاايتـاتامل وممثلـ  الـو اااة    ثاو اـا وأوقنـدا و وتنـوا ا 

قا ــا وكاناــا ولانــوتو ومــ وط و اماباــا و ايري ــا  وا ــ  وجنــوإل أف  قاــا و امباــا و مبــا وط ويتــوا  لند و 
__________ 

  68/4ا اا ا مألامل الألاممل  ا2) 
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القـــمل الألمــــمل   باكــــاا منــــدو ون مــــن  ــــنن و واكانــــا فايتــــو وتوقــــو وا زا ــــ  ولاباــــا والنــــنغال وكــــوة 
 ب ةواا وماّ واملغ إل وموا تا اا والناي   

 
 شمال أفريقيا  حماية المهاجرين وملتمسي اللجوء -13 

اصـد  17/22  املةواـامل النـامامل تقـو  ا  نـان   اـ اا  يل  إللن اقـو  ا  نـان   -50
ــــا  و  التق  ــــ  املقــــدو    ا لــــن عمــــ ا  ــــ ا   ــــمل امل ــــاج  ن وملتمنــــ  الليــــو     ــــال أف  قا اال

اى يتـــل   املةواـــامل النــامامل تقـــو  ا  نـــان ال ــو  علـــ   ـــواقمل اقـــو  A/HRC/18/54ال لــ  )
منـ  الليـو  الةـاا ن مـن األاـداأ الـ   ـ د ا من قـمل  ـال ا  نان امل تب مل  نزو  امل ـاج  ن وملت

ى وصـــواة الـــ ب الـــدّو واـــدم  2011آإل/أقنـــ ن أف  قاـــا   الةـــ ة مـــا  ـــإل كـــا ون الثار/ نـــا   و 
 توصااة ت م     يا مل اقو  ا  نان للم اج  ن وملتمن  الليو  

  
 ن واستعراض التحفظاتالتصديق علي الصكوك الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسا -باء 

 
دعم التصديق علي التفاقية الدولية لحماية حقوق جمياع العماال المهااجرين وأفاراد أسارهم  -1 

 والتعريعات الوطنية التي تمتثل للمعايير الدولية
ىــــ ل الةـــــ ة ااـــــد اليتـــــتأل اض يتـــــاعدة املةواـــــامل النـــــامامل تقـــــو  ا  نـــــان عـــــدباا مـــــن  -51

اتكوماة الوينامل الـ  تألتـزو التصـد ق علـ  التةاااـمل الدولاـمل تما ـمل اقـو   اـ  الألمـال امل ـاج  ن 
 ى ول يتاما  ثاو اا وجابو  و مبا وط ولات ا و ندوااس  2017وأف اب أيت  م حبلول عاو 

التـــــا   للمةواـــــامل  ى  ظـــــم املكتـــــ  ا الامـــــ    أواو ـــــا2010 ون األول/ب نـــــمت و  كـــــا -52
أنايتـــــبمل الـــــ ك ب النـــــنو مل الألتـــــ  ن ل تةاااـــــمل القـــــمل باايتـــــامل   التملـــــان  النـــــامامل تقـــــو  ا  نـــــان

متـــ و  ثلـــون عـــدة إلموعـــاة يتاايتـــامل  واـــدو ن ااكمل أع ـــا  التملـــان األواو اـــإل الـــ  ناألواوا أتـــ
األواوا والتةاااـمل   ن أف ـمل النـبمل الـ  نكـن يـا ت ـااق الةيـوة  ـإل اـا ون ال ـابباايتمل  اململ عـ

        وتنــاول اتــدأ اتيــل الــ  تقــدم ا الــدول الــ  تألــااض التصــد ق علــ  التةاااــمل و ــ  ايــل كثــرياا 
وا ـــ  الألد ـــد مـــن  و ن كا ـــ  قـــري منايتـــبمل للألصـــ  ومتناا ـــمل ذاتاـــاا    ألـــج األااـــان مـــا تتكـــ ا 

اقــــو  أع ــــا  التملــــان األواوا ا صــــداا ال مســــ  ملنتــــوا املةواــــامل النــــامامل تقــــو  ا  نــــان و ــــو 
  الألمال امل اج  ن   أواو ا

 
مدغعااقر  دعاام التصااديق علااي التفاقيااة الدوليااة لحمايااة حقااوق جميااع العمااال المهاااجرين  -2 

 معايير الدوليةوأفراد أسرهم والتعريعات الوطنية التي تمتثل لل
للحصــول علــ  عمــمل    2007 نــأل  اآللال مــن الألمــال امل ــاج  ن امللغا ــاإل منــ  عــاو  -53

ـــــمل النـــــألوب مل وموا تـــــاوس  و ـــــم  ـــــ  ولبنـــــان واململكـــــمل الأل  ا ااـــــاا ى ول يتـــــاما   يتاتـــــامل والكو 
و  مـن يتـو تألـ ض الكثـري مـن م ل يتـتغ ل و ألـا ون  وعـوب  الألمـمل   ظـ وال أف ـمل غاباون جت يم 

عامــــمل منــــّز    500  وعنــــدما اــــ ا و  ــــ  اادمــــمل الألامــــمل والتــــةون الجتماعاــــمل أن   يتــــمل املألاملــــمل
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ى  ظمـــ  املةواـــامل النـــامامل تقـــو  2014التـــ      الكو ـــ  واململكـــمل الأل  اـــمل النـــألوب مل   عـــاو 
تـــ  ا  نـــان واملنظمـــمل الدولاـــمل لل يـــ ة ومنظمـــاة ا تمـــ  املـــدر مـــ  و ااة الألـــدل اجتماعـــاا   مك

ا ـان الــو اا  ملنااتـمل اتاجــمل    يا ـمل اقــو  الألمــال امل ـاج  ن امللغا ــاإل  وأصـدا ا لــن اتــاكم 
    لــدان ل نكن ــا أن تــوف  يا ــمل   امللغا ــامل قــري املــا  ة ألــد ذلــ  م يتــوماا  واــف  قــمل الاــد الألاملــمل 

 كافامل للألمال امل اج  ن 
قتــق  علــ  التةاااــمل  واــدم  املةواــامل صــدا  مد 2013تتــ  ن الثــار/ وفمت  27و   -54

النامامل تقـو  ا  نـان الـدعم مـن ىـ ل الـدعوة و نـا  القـدااة    اتكومـمل والتملـان   ج وبتـا 
ـــاا  2014 ـــبا /فتا    20ال اماـــمل    تةألاـــمل  ـــ ا الصـــ  اهلـــاو  وأصـــدا ا ـــان ا م وا ـــمل    اا و 

و ـــو مـــا  نـــاعد علـــ  تألز ـــز  2015اا/مـــا و أ  13 اـــز التصـــد قى وأموب  صـــ  تصـــد ق الدولـــمل   
  ظاو يا مل اقو  ا  نان   مدقتق  

ى اعتمــدة مدقتــق  اا و ــاا ملكافحــمل الجتــاا  البتــ  2014كــا ون األول/ب نــمت   16و   -55
تتــيأل ا علـــ  ذلـــ  أ تــ مل الـــدعوة املكثةـــمل والتــدا   والتوعاـــمل الـــ  ت ــ ل  يـــا املةواـــامل النـــامامل 

نظمـــمل الدولاـــمل لل يـــ ة ومنظمـــمل الاو انـــاف وصـــندو  األمـــم املتحـــدة للنـــكان تقـــو  ا  نـــان وامل
و   ـامل األمـم املتحـدة ا هلـا    وومـ   ـ ا القـا ون امل جألـ  اـحا ا الجتـاا  البتـ  و ألااـ  ا نـاة 
و ةكــد منــةولامل الدولــمل عــن يا ــمل اقــو  ال ــحا ا   الألــوبة     لــد م واتصــول علــ  التألــو ج  

اتكومـملى اـدم  املةواـامل النـامامل تقـو  ا  نـان املتـواة   إلـال امتثـال الدولـمل  و نا ا علـ  يلـ 
للمألـــا ري واملبـــابل الدولاـــمل وعملـــ   وصـــة ا ا انـــمل للة  ـــق الألامـــمل املألـــين  ـــاهلي ة واقـــو  ا  نـــان 
واملنـــا مل ا ننـــا امل التـــا   لة  ـــق األمـــم املتحـــدة الق ـــ ط علـــ  تننـــاق الـــدعم التقـــين الـــ ط اـــدو    

كوممل عندما واأل  ى مل عمـمل ويناـمل ملكافحـمل الجتـاا  البتـ ى و ـ  ى ـمل اعتمـدة وأاـ ة   ات
  و نـــا ا علـــ  يلـــ  مـــن و ااة النـــكان واتما ـــمل الجتماعاـــمل والن ـــوض  ـــامل أةى 2015آذاا/مـــااس 

تقدو املةواامل النـامامل تقـو  ا  نـان املنـاعدة    اتكومـمل   واـ  ى ـمل عمـمل ويناـمل مـن أجـمل 
 الااةى أن فا م امل اج ون واأل خاص ذوو ا عاامل يا مل األ

  
امتثاااال التعاااريعات والسياساااات والباااراما والماسساااات الوطنياااة للمعاااايير الدولياااة  -جيم 

 لحقوق اإلنسان الرامية إلي مكافحة التمييز  ول سيما التمييز ضد المرأة
 

 للعمال المهاجرينالمكسي  وغواتيمال  النهوض بحماية حقوق اإلنسان والعمل  -1 
ـــــمل    2013تنـــــاعد منظمـــــمل الألمـــــمل الدولاـــــمل منـــــ  عـــــاو  -56 و ااة الألمـــــمل واتما ـــــمل الجتماعا

وو ااة الألمـــــــــمل واتما ـــــــــمل الجتماعاـــــــــمل    (Secretaria del Trabajo y Prevision Social)املكنـــــــــا  
هليــ ة الاــد الألاملــمل علــ  واــ  اتةــا  ثنــا    (Ministerio de Trabajo y Prevision Social)قواتامــال 

وتنةاــ    والغــ ض مــن التةــا   ــو تألز ــز فــ ص الألمــمل ال  ــق واملنــتل ويا ــمل اقــو  الألمــمل للألمــال 
لل ىـــــا   و  تـــــا   ظـــــاو ثنـــــا  امل ـــــاج  ن املـــــةاتإل  ويتـــــا مل من ـــــا تألز ـــــز ىـــــدماة الألمالـــــمل الألامـــــمل 
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مــن الناااــمل التقناـــمل  للوكــالة اااصــمل للألمالــمل والتوظاــف واصــد ا  وتنــاعد منظمــمل الألمــمل الدولاــمل
و   ـامل مةاـ  جد ـد للألمـال امل ـاج  ن وتنظـام يـ ة  ف  ـق عمـمل تقـين ثنـا  البلد ن عل    تـا  

  ع مامل عن يا مل اقو  الألمال امل اج  ن أثنا  عملا  التألاإل والتوظاف  
 

 أوروبا  حماية حقوق األطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم -2 
مـــن  3ى عقـــد املكتـــ  ا الامـــ    أواو ـــا  ـــدوة ا ـــا امل عـــن تنةاـــ  املـــابة 2011  عـــاو  -57

  ا جــ ا اة الــ  ســ  امل ــاج  ن مــن األيةــالى  )مصــاا ال ةــمل الة ــل ااتةاااــمل اقــو  ال ةــمل 
ول يتـــاما األيةـــال قـــري املصـــحو إل واملنةصـــلون عـــن ذو  ـــم  و ظمـــ  النـــدوة  التألـــاون مـــ  منظمـــمل 

عم مـــن مةواـــامل األمـــم املتحـــدة النـــامامل لتـــةون ال جئـــإل ومنظمـــمل   قـــاذ ال ةولـــمل الاو انـــاف و ـــد
وا لــن األواوا املألــين  ــال جئإل واملنةاــإل والكمــمل الأللاــا لكتالو اــا ومكتــ  أمــإل املظــا  ) يتــبا ااا 

لقــــمل واــــم  ا ــــاة مــــن الــــاكم الويناــــمل وا الاماــــمل   أواو ــــا اجتمألــــوا لتبــــابل ااــــتاة واآلاا  املتأل
 كاةاــمل ااــ او مبــدأ املصــاا الة ــل  وتنةاــ    تــكمل كامــمل  و ظــ ة النــدوة   إلموعــمل مــن املنــا مل 
اهلامملى أا  تـممل  جـ ا اة  د ـد الألمـ  والقـ اااة املتأللقـمل  ـاتلول الدا مـمل وال و لـمل األجـمل ألولئـ  

ا اـــمل ال ـــ وا مل األيةـــال و مكا اـــمل اصـــوهلم علـــ  ااـــدماة الجتماعاـــمل األيتايتـــامل وال ـــما اة ا ج  
لكةــمل ااــ او اقــو  األيةــال لــدب اســاذ اــ اااة مــن  ــ  ا أن تــةث  تــ ثرياا  الغــاا   منــتقبل م  واــد 
أباجـــ   تـــا ل النـــدوة   منتـــوااة أثـــ ة ا  ـــوب ال اماـــمل    تنةاـــ  ى ـــمل عمـــمل املةواـــامل األواو اـــمل 

 واملنتوب الويين  ا عل  منتوب ال اب األواوا 2014-2010 ت ن القص  قري املصحو إل )
وأعلــن عــن النتــا ل املقدهمــمل   النــدوة   2012وأصــدا املكتــ  ا الامــ    أواو ــا   عــاو  -58

مـــن اتةاااـــمل اقـــو  ال ةـــمل مـــن الناااـــمل الق ـــا امل   أواو ـــا  االـــمل  3ات باـــق املـــابة صـــدوا منتـــوا 
مــن جلنــاة  مل عامــملجلنــىــ ل  األيةــال امل ــاج  نى أوــن فــا م األيةــال قــري املصــحو إل  ــ و  ما

 نـــمل ات  ـــاة املد اـــمل   التملـــان األواوا الـــ  ت ـــ ل  أنـــةولامل منااتـــمل ا ـــا ا اقـــو  ا  نـــان   
ــــمل بوا  ــــت أباة ا انــــامل للــــدعوة     ــــابة التوعاــــمل   تا ال ــــاب األواوا  وأيتــــ م  الداايتــــمل الــــ  تألت

و ــــــ  تنــــــل ه ال ــــــو  علــــــ  ا  ــــــا  الق ــــــا      د ــــــد املصــــــاا الة ــــــل  لتيةــــــال امل ــــــاج  ن  
املماايتـــاة الق ـــا امل ا اـــدة املتأللقـــمل  األيةـــال امل ـــاج  ن وا  ـــوب املب ولـــمل مل اعـــاة مصـــات م لـــدب 
ايتــــــم الناايتــــــاة وتنةاــــــ  الــــــتاملى والىت فــــــاة   املماايتــــــمل  ــــــإل الــــــدول األع ــــــا    ال ــــــاب 

 األواوا 
ص تالـــمل األيةـــال قـــري املصـــحو إل و واصـــمل املكتـــ  ا الامـــ    أواو ـــا   ـــ   ا تمـــاو ىـــا -59

واملنةصـــــلإل عـــــن ذو  ـــــم   أواو ـــــا ويتـــــوال  قـــــدو الـــــدعم    مةيتنـــــاة ال ـــــاب األواوا وبولـــــ  
 و  الننواة القابممل  2016األع ا  فاما تب ل  من ج وب ملتا ألمل ى مل الألممل   عاو 
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فاي مراكاز إياواء  تايلند  دعم جهود الدولة الرامياة إلاي حماياة حقاوق األشاخاص الموجاودين -3 
 المهاجرين

لويناــمل تقــو  تا لنــد اى اــاو املكتــ  ا الامــ   نــوإل  ــ   آيتــاا مــ   نــمل 2013  عــاو  -60
لتألز ــز اــدااة املةيتنــاة الويناــمل تقــو  ا  نــان وقري ــا مــن    يــاا مــا  قدمــ  مــن بعــم ا  نــان 

املةيتناة اتكومامل  ز ااة متـ كمل    م اكـز   ـوا  الننـا  واأليةـال   تا لنـد مـن أجـمل تقاـام كاةاـمل 
مألاملــمل امل ــاج  ن وظــ وف مى ول يتــاما االــمل أفــ اب ال و انياــا  و ألــد الز ــااة عملــ  املنظمتــان  صــواة 

اللاـــمل والويناــــمل ل ــــمان يا ـــمل اقــــو  الننــــا  واأليةـــال   م اكــــز ا  ــــوا   متـــ كمل مــــ  النــــل اة
وتلقـــا م اـــد أب  مـــن التنـــ ا ة األيتايتـــامل وبعـــم املبـــابااة ال اماـــمل    تألز ـــز اـــدااة املةيتنـــاة 

 ذاة الصلمل   إلال اقو  ا  نان 
 

ياة القضااء علاي جمياع الفلبين  مواءمة التعريعات الوطنية المتعلقة بالهجرة ماع أحكاام اتفاق -4 
 أشكال التمييز ضد المرأة

واــأل   ائــمل األمـــم املتحــدة للمنـــاواة  ــإل ا ننــإل وىكـــإل املــ أة    ـــ اكمل مــ  املةواـــامل  -61
النـــامامل تقـــو  ا  نـــان ومنظمـــمل الألمـــمل الدولاـــمل املتـــ و  املألنـــون اتألز ـــز ويا ـــمل اقـــو  ا  نـــان 

الدولاــمل والويناــمل تقــو  ا  نــان مــن أجــمل تألز ــز  والألمــمل للألــام ة امل ــاج اة  الألمــمل مــ  اآللاــاة
تألز ـــز الناايتـــاة امل اعاـــمل املنـــا لملا   الةلبـــإل واملكنـــا  و  وا ـــمل مولـــدوفا  و منـــ م املتـــ و    

مــن ىــ ل البحــوأ و نــا  القــدااة والــدعوة مــ  ال كاــز علــ   لنــو  ا ــنن   إلــاّ اهليــ ة والتنماــمل
اة عــن اللينــمل املألناــمل  الق ــا  علــ  التمااــز اــد املــ أة  واــد الصــاب 26أاكــاو التوصــامل الألامــمل ااــم 

عملـ  الةلبـإل علــ  موا مـمل أاكــاو متـ و  القـا ون ا د ــد املتأللـق  ال عا ــمل الجتماعاـمل للألــاملإل   
 اااا  م  اتةااامل الق ا  عل   ا  أ كال التمااز اد امل أة 

  
القايماة والمعااركة فاي العملياات العاماة مان تزايد استخدام أنظمة الحماية الوطنياة  -دال 

 جانب أصحاا الحقوق  ول سيما النساء والفئات التي تتعرض للتمييز
 

 جمهورية مولدوفا  مساعدة السلطات الوطنية علي حماية الحقوق الفردية  
  يتـــاا  ا  ـــوب الــــ  تبـــ هلا املةواــــامل النـــامامل تقــــو  ا  نـــان لبنــــا  القـــدااة الويناــــملى  -62
ايتتتـاا مل اـدااة أصـحاإل  ز ة املةواامل النـامامل مـن ىـ ل مـا تقدمـ  مـن تألـاون تقـين وىـدماةع

ومــن األمثلــمل علــ  ذلــ  بوا ــا    يــاا التــ اكمل اتقــو  علــ  الوصــول    أ ظمــمل اتما ــمل الويناــمل  
ــــــدوفا ) ــــــإل األمــــــم املتحــــــدة ومول ــــــمل   ى 2013و  تتــــــ  ن األول/أكتــــــو    ا 2017-2013ا هلا ا

مل مـن مولـدوفا املنـاعدة  نـب  ت ااـمل  ـ  ك ا و ـو مـواين مـن قا ـا     لـد  األصـل  يلب  مواين
علـــ  الـــ قم مـــن أن للـــزوجإل يةـــ ا    ـــ    النـــابس  واـــد اظاـــ  املواينـــمل  الـــدعم التقـــين الـــ  و 
لتةنــري  جــ ا اة الدولــمل وتانــري منااتــمل الق ــامل مــ  مكتــ  اهليــ ة والليــو   واصــمل  ــ  ك ا علــ  
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 وماا مسح  لـ   ـالألوبة      وا ـمل مولـدوفا للتنـيامل لـدب النـل اة املد اـمل  و   30ت  رية ملدة 
 االـــمل أىـــ بى عقــــ    ـــااة املقـــ ا ااــــاص املألـــين أنــــ لمل الةقـــ  املـــدا  واقــــو  ا  نـــان   أ لــــول/

أمىلـــ  يتـــبامل ثـــ أ  نـــا  حمتيـــزاة   م كـــز ااتيـــا  للم ـــاج  ن وكا ـــ  تلـــ  ى 2013يتـــبتمت 
اــحا ا ل جتــاا  البتــ  واــدم   لــا ن املنــاعدة القا و اــمل  تــ اال ن والواــو  الننــا  مأل اــاة ا ــ 

لتــ مإل تصــاا ذ  اامــمل   البلــد  ويتــاعدة املةواــامل النــامامل تقــو  ا  نــان مــن ىــ ل منتتــاا  ا 
   إلال اقو  ا  نان ال حا ا و  كا  األمم املتحدة عل  توااذ مقت ااة القا ون الدّو  

  
 الدول آلليات وهيئات األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان والعمل معهاامتثال  -هاء 

 
ليعااتي  تعزيااز قاادرات الدولااة علااي إعااداد تقااارير بعااأن التفاقيااة الدوليااة لحمايااة  -تيمااور  -1 

 حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
  ا  نـان   لاتـ ى اـدم  واـدة منتتـااط اقـو  - نا  عل  يل  مـن اكومـمل تامـوا  -63

املةواــامل النــامامل تقــو  ا  نــان املنــاعدة    عــداب تق  ــ  الدولــمل ال ــ ال األول أوجــ  التةاااــمل 
الدولاـمل تما ــمل اقـو   اــ  الألمـال امل ــاج  ن وأفـ اب أيتــ  م  و  الةـ ة مــا  ـإل آذاا/مــااس وتتــ  ن 

يـــ ة ثـــ أ بوااة تدا باـــمل ى أجـــ ة الواـــدة  التألـــاون مـــ  املنظمـــمل الدولاـــمل لل 2015األول/أكتـــو   
 نــا ا  تــ ن التةاااــمل وعملاــمل  عــداب التقــاا   و تا ي ــاى و نهــ ة  10موظةــاا )أــن فــا م  40 لــ  

 -ت  ــــمل اا مــــمل الق ــــا ا وامل اظــــاة ااتاماــــمل    لغــــمل التاتــــوو )لغــــمل مــــن اللغــــاة ال مساــــمل   تامــــوا 
ة للتق  ـ  مـن املـوظةإل اتكـوماإل منـاتا مـ    تانـري متـاواتإل لات اى و ااك  م  اتكومـمل 

واـــدم  الواـــدة أ  ـــاا  نـــا ا علـــ  يلـــ  مـــن وكاا ـــاة ا تمـــ  املـــدر والق ـــا  ااـــاص والنـــةاااة  
متـــــ و  تق  ـــــ  الدولـــــمل  وعممـــــ  امل اظـــــاة ااتاماـــــمل علـــــ  املنـــــةولإل اتكومـــــمل تأللاقـــــاة علـــــ  

ر واألمــــم املتحــــدة والتــــ كا  اتكــــوماإل واملةيتنــــمل الويناــــمل تقــــو  ا  نــــان وكاا ــــاة ا تمــــ  املــــد
ا هلـــا اإل  اـــافملا    أع ـــا  ف  ـــق عامـــمل تقـــين  قاـــابة اتكومـــمل كـــان  مألـــدو ى ـــمل عمـــمل ويناـــمل تتأللـــق 

 يي ة الاد الألاململ  دعم وايت  من املنظممل الدولامل لل ي ة 
و ت ــــمن متــــ و  ى ــــمل الألمــــمل عــــدباا مــــن التوصــــااة الــــ  اــــدمت ا اللينــــمل املألناــــمل حبما ــــمل  -64

)ا ظــــــــــــــ   2015 اــــــــــــــ  الألمــــــــــــــال امل ــــــــــــــاج  ن وأفــــــــــــــ اب أيتــــــــــــــ  م   أ لول/يتــــــــــــــبتمت اقــــــــــــــو  
CMW/C/TLS/CO/1  ا  و ا ــدة اللينــمل اتكومــمل   التوصــااة  صــ   القــوا إل الــ  تقاهــد اقــو

الألمــــال و ذكــــا  وعــــ  ا م ــــوا  ةوا ــــد اهليــــ ة وتألز ــــز عــــدو التمااــــز و نــــإل اصــــد ظــــ وال الألمــــمل 
امل ــاج  ن  واــدم  املةواــامل النــامامل تقــو  ا  نــان التمو ــمل  و نــإل املنــا لمل عــن   ــ ا  الألمــال

  تاامل ا مكا امل ل ا     بألج     األ ت مل  
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 بيالروس  حماية حقوق اإلنسان لضحايا التجار بالبعر -2 
 ألــد اليتــتأل اض الــدواط التــاممل لبــا اوس واباا علــ  التوصــامل الــ  تق ــ   ــ ن تألــد الدولــمل  -65

   جنـــ  مـــ  املةواـــامل النـــامامل تقـــو  ا  نـــان بوااة تدا باـــمل  تـــ ن يا ـــمل اقـــو  وتنةـــ  جنبـــاا 
الــــ  ن  ى أــــا  تــــممل أولئــــ القــــا ونا  نــــان ل ــــحا ا الجتــــاا  البتــــ  لةا ــــدة ممثلــــ   ائــــاة   ةــــاذ 

 دايتـــون   امل كـــز الـــدّو املألـــين  ـــاهلي ة ومكافحـــمل الجتـــاا  البتـــ    ماننـــ ى تألكـــف املةواـــامل 
ا  نــان االاــاا علــ  تنةاــ  متــ و  للتألــاون التقــين  التتــاوا الوثاــق مــ     ــامل األمــم  النــامامل تقــو 

 2013املتحــدة ا هلـــا      ـــا اوس  وىــ ل امل الـــمل األو  الـــ  ا ت ــ    كـــا ون األول/ب نـــمت 
 مظمــ  الــن بوااة تدا باــمل مــن أجــمل مــوظة    ةــاذ القــا ون  و لــ  القــمل عمــمل للــدول األع ــا  

االتألــاون عــت مل أصــداا  متحــد ن اــد الجتــاا  البتــ  والقــمل عمــمل بولاــمل  تــ ن مواــو    إلموعــ
ا  و مظمــ  اتـدوب  تبـابل ااـتاة وأف ــمل املماايتـاة ملكافحـمل الجتـاا  البتــ  علـ  الصـألاد الـدّو

  2014الن بوااة تدا بامل ملوظة    ةـاذ القـا ون ىـ ل امل الـمل الثا اـمل ا اا ـمل الـ   ـدأة   عـاو 
 الجتــاا  األ ــخاص واــدبة أف ــمل املماايتــاة املتبألــمل لــدب  اولــ  الــدوااة التحــد اة املتأللقــملوتن

و   قتصــ  ات ــوا  صــةمل أيتايتــامل علــ  متــااكإل مــن  ــا اوس فحنــ  مكافحــمل الجتــاا  البتــ ى 
ــــمل مولــــدوفا وكا اىنــــتان   ــــمل  ــــمل أ  ــــاا متــــااكإل مــــن ال ــــاب ال ويتــــ  و يتــــتو اا وأوك ا اــــا و  وا 

   ا ولاتوا ا
 

التحاد األوروبي  مساعدة المقرر الخاص المعناي بحقاوق اإلنساان للمهااجرين علاي دراساة  -3 
 إدارة الحدود الخارجية لالتحاد األوروبي

املقـــــ ا ااـــــاص  2013و 2012يتـــــاعدة املةواـــــامل النـــــامامل تقـــــو  ا  نـــــان   عـــــام   -66
ااجاــمل ل  ــاب األواوا وت ثري ــا علــ  املألــين حبقــو  ا  نــان للم ــاج  ن علــ  باايتــمل  بااة اتــدوب اا

القاـاو  ز ـاااة      وكنـمل لألقـد متـاوااة مـ  منـةولإل    و ـمل حبثـ اقو  ا  نان للم اج  ن  
 ا   A/HRC/23/46ال اب األواوا و      الاا وتو ن وت كاا والاو ان )ا ظ  

  
 الستنتاجات والتوصيات -رابعاا  

 
تبااارز األمثلاااة الاااواردة فاااي هاااذا التقريااار عااادداا مااان التجاااارا التاااي أثبتااا  فايااادة تقاااديم  -67

التعاااون التقنااي والخاادمات الستعااارية فااي دعاام جهااود الاادول لااد  األخااذ باانها قااايم علااي 
 الحقوق إزاء رسم سياسات الهجرة وبرامجها وتنفيذها. 

لهجارة تتطلاب نهجااا متعادد وقد أظهرت التجربة أن حماية حقوق اإلنسان فاي ساياق ا -68
الجوانااب يعااتمل علااي عاادد كبياار ماان الجهااات الفاعلااة الوطنيااة واإلقليميااة والدوليااة. فالتعاااون 
عنصر رييسي من عناصار النجااو والفعالياة فاي عملياات التادخل. ول غناي عان معااركة جمياع 

نفياذها الجهات صاحبة المصلحة الحكومياة وغيار الحكومياة فاي وضاع السياساات والباراما وت
ورصد التقادم المحارز وتقييمهاا لجمياع عملياات التادخل القايماة علاي الحقاوق. ويكتساي هاذا 
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األمر أهمية بالغة للغاية في مجاال الهجارة ألن عناصار سياساات الهجارة متنوعاة جاداا وتعاتمل 
علااي مجموعااة واسااعة ماان الجهااات الفاعلااة الحكوميااة وغياار الحكوميااة. ويسااتند الاادعم الااذي 

وضاااية الساااامية لحقاااوق اإلنساااان وغيرهاااا مااان كياناااات األمااام المتحااادة عااان طرياااق تقدمااال المف
التعااااون التقناااي والخااادمات الستعاااارية إلاااي ضااارورة ضااامان تمتاااع جمياااع المهااااجرين بحقاااوق 
اإلنسااااان بصاااارع النظاااار عاااان وضااااعهم وكفاااال وفاااااء الاااادول بالتزاماتهااااا القانونيااااة الدوليااااة. وإن 

المتمثلااة فاي معاادم إغفاال أحاادم  2030لمسااتدامة لعاام اللتزاماات الااواردة فاي خطااة التنمياة ا
وفااي التعاااون علااي الصااعيد الاادولي لكفاال أن تكااون الهجاارة مأمونااة ومرتبااة ونظاميااة يراعااي فيهااا 
الحتاارام الكاماال لحقااوق اإلنسااان بصاارع النظاار عاان وضااع الهجاارة تقتضااي األخااذ باانها إزاء 

 الهجرة يستند استناداا تاماا إلي حقوق اإلنسان. 
وفي السانوات األخيارة  دعاا مجلاس حقاوق اإلنساان بصاورة متزايادة إلاي األخاذ بانها  -69

إزاء الهجاارة قااايم علااي حقااوق اإلنسااان  وأعاارا عاان رغبتاال فااي أن تواصاال المفوضااية السااامية 
لحقوق اإلنسان الضطالع بادور قياادي. وفاي هاذا الخصاوص  يمكان للمجلاس أن ينظار فاي 

اإلنسان للمهاجرين  بطارق منهاا علاي سابيل المثاال تنظايم  عقد مناقعات منتظمة حول حقوق
 حلقة نقاش سنوية عن ذل . 

وتوضا  األمثلااة الااواردة فااي هااذا التقرياار علااي المساااعدة التقنيااة المقدمااة لاادعم جهااود  -70
الاادول الكثياار ماان الخطااوات التااي يجااب اتخاذهااا لتباااع نهااا إزاء الهجاارة قااايم علااي حقااوق 

 اإلنسان. 
هاااام فااااي المقااااام األول ضاااامان امتثااااال القااااوانين الوطنيااااة المتعلقااااة بااااالهجرة وماااان الم -71

للمعاايير الدولياة ووضاع اساتراتيجية وطنياة لحمايااة حقاوق المهااجرين  بماا يعامل وضاع خطااط 
 لحترام حقوقهم في الصحة والسكن المناسب والتعليم والعمل الاليق وحمايتها وإعمالها. 

الهجاارة تصاانيف الحتياجااات وتحديااد المتطلبااات وماان األساسااي فااي جميااع أشااكال  -72
الخاصاااااة ومخااااااطر فئاااااات محاااااددة تعااااامل النسااااااء واألطفاااااال  بمااااان فااااايهم األطفاااااال غيااااار 
المصااحوبينو والعمااال المناازليين واألشااخاص ذوي اإلعاقااة والمساانين. وتتطلااب هااذ  المهمااة 

ن الماشاارات وضااع ترتيبااات دقيقااة ومعاادة جيااداا لجمااع البيانااات وتحليلهااا ومجموعااة متنوعااة ماا
والمقاااااييس التااااي تتااااي  للاااادول والجهااااات الفاعلااااة األخاااار  قياااااس المااااد  الااااذي يمكاااان فياااال 
للسياساااااات ولعملياااااة تنفياااااذها أن تحماااااي فعليااااااا المهااااااجرين والمجتمعاااااات المضااااايفة وتلباااااي 

 احتياجات كل منهما. 
فاي حاد بيد أن السياسات والقوانين الجيدة التي تمتثال للمعاايير الدولياة ليسا  كافياة  -73

ذاتهااا. ويسااتلزم األماار وجااود ماسسااات لااديها قاادرات مناساابة لتنفيااذها. وينطااوي ذلاا  علااي 
ماااوظفي لتااادريب فاااي مجاااال قاااوانين ومعاااايير حقاااوق اإلنساااان التاااي تتعلاااق بالمهااااجرين ال وفيرتااا

الحدود والموظفين الحكوميين والمهنيين الاذين يقادمون خادمات أساساية أو يتخاذون قارارات 
وكاااذل  منظماااات المجتماااع المااادني  ورساااين والعااااملين فاااي المجاااال الطبااايهاماااة  مثااال المد

 ن أنفسهم. يوالمهاجر 
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 ن علااي توظيااف العمااال المهاااجرينيوماان األهميااة بمكااان تنظاايم أرباااا العماال والقااايم -74
ول سايما مان خاالل  العارو  والعقاود الخاصاة بالعمال وضابطها رصاد ل وتزويادهم بالمعلوماات

والمااوظفين القضاااييين الااذين  انونمفتعااي المصااانع ومااوظفي إنفاااذ القاا التاادريب وتمكااينإتاحااة 
 .  وجبرهموحماية الضحايا   يفصلون في قضايا اإليذاء

ول ساااايما   وأخيااااراا ماااان األساسااااي تاااادريب هيئااااات الرصااااد المسااااتقلة وتعزيااااز قاااادراتها -75
اسساات الماسسات الوطنية لحقوق اإلنساان ومنظماات المجتماع المادني لضامان مسااءلة الم

 العامة علي النحو المناسب. 
المساااااعدة التقنيااااة معظاااام األبعاااااد  بعااااأنفااااي هااااذا التقرياااار  الااااواردةوتغطااااي األمثلااااة  -76

علااي لجميااع أشااكال الهجاارة  متوازنااة تعزيااز اسااتجابةالراميااة إلااي  جميعهااااألساسااية للعماال أو 
أسااااس حقاااوق اإلنساااان. وستواصااال المفوضاااية الساااامية لحقاااوق اإلنساااان بالتعااااون الوثياااق ماااع 
الااادول ووكاااالت األمااام المتحااادة األخااار  ومجموعاااة واساااعة مااان الهيئاااات المساااتقلة العمااال 

متسااااق اتساااااقاا كااااامالا والضااااطالع بأنعااااطة قااااايم علااااي الحقااااوق و نهااااا إزاء الهجاااارة  لترسااااي 
 قيمة عليها.  تضيفكمل وليات تل  الجهات الفاعلة و المساعدة التقنية التي ت

 


