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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الثانية والثالثون

 من جدول األعمال 3البند 
 حقوق اإلنسان، المدنية والسياسية واالقتصاديةتعزيز وحماية جميع 

 واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية 

 ترر ثير بشرر ن للمهرراجري   اإلنسرران بحقرروق المعنرري الخررا  المقرررر تقريررر  
 اإلنسررران حقررروق علررر  األطررررا  والمتعرررددة الثنائيرررة التجاريرررة االتفاقرررا 
      للمهاجري 

 األمانة مذكرة مقدمة م   
تتشرف األمانة بأن حتيل  ترررلر اررلرخل ا لاع ارقلق ارلسا النملان لنم لاجررن  الل    
. ورقللرا اررللرخل ا للاع  ا تلل ا الترررللر  عللن 17/12برللراخل سنللو  رللسا النمللان  أعللد عملل ا 

قنرللأل ألن مللا حترلل  بسجللأل عللات مللن رللس اقتمللا   وخلةللاي اجتمللاع، نتي،للة حتررللر الت،للاخل    للان  ا 
بقض األ يان  عنى  ماا  رسا النمان لنم اجررن. والت،اخل  ليمت بطبيقت ا سليةة  لنلن 

  والمياسللة ااماةيللة  وارمللان السلنيللة اللل  تللصار عنللى االقتمللا  القللار، االخللت ل ا ميللاان الرللس 
جتاخلرللة تقللاقل  الللة عللدت االسللترراخل اللل  رقللاا من للا القمللال ار للاجرون  وو األجللسخل اا أةللر ن ن ملل

ارنخقضة وتص   إىل التقّد  ارباشر وارمن ج عنى  رسا النمان ارنقسللة ملل. وتيملل التنرل  
وتقارلا  للب بلألر مصسمللية شلامنة ومتينلة أملر ملروخل  لضلمان  تل   يلل  اا جيلداا  يملوتن يملأل تن

ار للاجررن انللاة  الت،لللاخل  عنللى مللس شلللام  ومنمللخل. ورمللقى اررلللرخل ا للاع ا تلل ا الترررلللر إىل 
ترلللدو تسجي لللان عمنيلللة لنلللدول وإشلللراي ارن ملللان الدوليلللة والرطلللاة ا لللاع والنرابلللان القماليلللة 

  اردا األخرى ا عمنية إعمال  رسا ار اجررن عنى مس  ام .و يانان اجملتم  
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 مقدمة -أوالا  
 بإجيللللا  ربللللني وتللللس .17/12برللللراخل سنللللو  رللللسا النمللللان  ررللللّدت تلللل ا الترررللللر عملللل ا  -1

  /نيملان 1 من القرت  ا لنم اجررن النمان ارسا ارقق ا اع ارررخل هبا امطن  ال  األنشطة
 االتقاقلللان رملللألة ةُينلللر   ارسامللليق،  اجللللاء أملللا .2016نيملللان/أبرر   19إىل  2015 أبررللل 
 . لنم اجررن النمان  رسا عنى وتأالتا األلراف وارتقد   الثناةية

       الخا  المقرر بها اضطلع التي األنشطة -ثانياا  
        والمشاورا  المؤتمرا  في المشاركة -ألف 

قلللدت اررلللرخل ا لللاع ارشلللسخل  لنممتشلللاخل  ا اصلللة لاملللني القلللات علللن ملللص ر الرملللة بشلللأن  -2
التقام  م  التحر ان النبل  ل جةلني وار لاجررن  وقلدت مملافة شلقسرة وخطيلة لتملتقني هبلا ا 

 إعدا  تررررتا بشأن ت ي ارمألة. 
ان وارلللص ران مشلللاخل ان وإسللل امان ا علللد  ملللن االللساخل اا و انلللت لنمرلللرخل ا لللاع أرضللل -3

الدوليلللة والقنيميلللة  الللا ا  للللب اجتملللاة ل اخل  الشلللصون االقتملللا رة واالجتماعيلللة بشلللأن ام،لللر  
الدوليللة  ومشللاوخل  ةيمللا بللني ارن مللان الدوليللة ن مت للا ارن مللة الدوليللة لن ،للر  ا إلللاخل مبلللا خل  

 "ار اجرون ا البندان ارأ ومة". 

     الُقطرية الزيارا   -باء 
ا مللللسء اسللللتمراخل وصللللسل ار للللاجررن اللللل الن للللاميني بأعللللدا  اللللل ممللللبسقة إىل االلللدو   -4

 2015األوخلوبيلللة  عنلللخل اررلللرخل ا لللاع عنلللى تللل ي ارملللألة. ةرلللد  اخل برو مللل  ا  ارران/رسنيلللأل 
 يلللج اجتمللل  مللل  ؤثنلللني علللن مصسملللان االحتلللا  األوخلوا واسلللتطن  خلأر لللل بشلللأن االسلللتنتاجان 

(. وقلللدت اقرتا للللان A/HRC/29/36)مللللألة إ اخل   لللدو  االحتللللا  األوخلوا اللللساخل   ا ترررللللري علللن م
بشأن وااة  المياسة القامة الرةيمية ل حتا  األوخلوا  مث  ا طة األوخلوبيلة بشلأن ام،لر   وترررلر 
جلنة اارران اردنية والقدالة والشصون الداخنية ا الربران األوخلوا بشأن السم  ا منطرة البحلر 

ارتسسط واااجلة إىل اعتملا   لج شلام  ا االحتلا  األوخلوا بشلأن مملألة ام،لر . وقلدت األبيض 
إ الة أمات الن،نة ارشرت ة بني الس اخلان ارقنيلة ارلسا النملان ا إرطاليلا والن،نلة القرعيلة اا أرض

 ارقنية ارسا النمان التابقة لنربران األوخلوا. 
 2015إىل أسللرتاليا اللل   انللت مرللرخل  ا تشللررن األول/أ تللسبر وأخلجةللت  رللاخل  اررللرخل ا للاع  -5

 رللللاخل  نللللاوخلو وتللللس رتطنلللل  إىل اامللللسل عنللللى خل  اا . ولنللللد سللللد 2016 للللر تشللللررن الثللللاا/نسةمرب 
. ورتطنلللل  اررللللرخل ا للللاع إىل الريللللات 2016مساعيللللد  رللللاخل  ررللللست هبللللا ا تشللللررن الثللللاا/نسةمرب  وتأ يللللد

  .2016أراخل/مارس باراخلتني ألنغسال واليسنان ا 
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 ت ثير التجارة الثنائية والمتعددة األطرا  عل  حقوق اإلنسان للمهاجري  -ثالثاا  
 معلوما  أساسية -ألف 

ال راال عدت استرراخل أوماة ار اجررن واستغ مل عنلى نطلاا واسل   وال سليما القملال  -6
اسلتمراخل. ومل  تاارلد االتتملات  وو األجسخل ارنخقضة  من ارماة  ال  تشغ  بلال اررلرخل ا لاع ب

بالق قللة بللني الت،للاخل  االلر  واتقاقللان االسللتثماخل الثناةيللة وارتقللد   األلللراف وتأالفللا عنللى  رللسا 
رملللقى اررلللرخل ا لللاع إىل إلرلللاء ن لللر  ةا ملللة أ ثلللر عنلللى تلللأال الت،لللاخل  عنلللى  اا النملللان عمسمللل

  رسا النمان لنم اجررن. 
منيسن م اجر  232منيسن عام  من أص   سايل  150.3ربنغ عد  القمال ار اجررن  -7

عللن األمللن اا  ويل ا القللا   ومللن ارتسقلل  أن رمللتمر تاارللد عللد  القمللال اللل رن رقللربون االلدو  اثلل
 ورصمن ارررخل ا اع بردخل  الت،لاخل  عنلى  قلا النملس االقتملا   وتقارلا الرةلاي االجتملاع،  .(1)والقم 

 حتر  لن،مي   ملينة إراةيلة شلامنة ومنملقة مملتدامة ا  يل  االاالن.لننأل ر  ظ أن الت،اخل    
وتشل تردرران البنب الدويل إىل أن ا  را  عد  القمال ار اجررن من البندان الناميلة إىل البنلدان 

 سليقس  عنلى االقتملا  القلار، 2025-2005ا اراةلة ا القلرت  ملن  3اررتققة الدخ  وللس بنملبة 
  .(2)بنيسن  والخل 356 اناسد بريمة

ورلدخلي اررللرخل ا لاع أن الت،للاخل  ا  للد  ا لا ال خنللن أن تصخلل  تررلر  التحللدران اللل   -8
تطر  للا ام،للر   وال تلل، قللا خل  عنللى مللداوا   يلل  القنلل  ارتمللنة هبللا  لننللأل رص للد أن تقارللا اراةللة 

وا لللرتات  رلللسا النملللان  الشلللقاةية وارملللاءلة وارماخلسلللان األخ قيلللة ا سلللال األعملللال الت،اخلرلللة
لنم اجررن ا السقت نقمأل قد حير   مينة إراةية إجيابية. وقد أبرمت مق لل اانسملان  عنلى 

تتقن  ارسا النمان. وشن  اا مدى القردرن اراميني  اتقاقان جتاخلرة تقضينية تتضمن أ نام
قللارل الدوليللة ارللسا النمللان  إىل تاارللد التقمللل ارت،للاأ لنماا لننللأل أ ى أرضلل اا إجيابيللاا  لللب تطللسخل 

اا ةقنيلاا عن التطبيل  اجملحلخل لرتتيبلان تنرل  األرلد  القامنلة وقلسانني ام،لر   ملا خثل  انت ا ل ةض ا 
ارسا النمان لنقمال ار اجررن وأسرتل. وال ررتمر ترييل ارررخل ا اع عنى الترنبلان النا لة 

ال رت،لاأ ملن اا ة وارمان السلنية الل  باتلت جلاءعن االخت ل ا مسا رن الرس   والمياسة ااماةي
الملللب  النقينلللة تقللل  الت،لللاخل  أ ا  لنن لللس  ارلللسا اا الن لللات الت،لللاخل  اللللدويل  بللل  رشلللم  أرضللل

 النمان  ولتحري  التنمية وتسةل ةرع أةض  جلمي  القمال ار اجررن.
اميةللان وايليللان التابقللة ورنللسي اررللرخل ا للاع ا تلل ا الترررللر  بالقملل  اللل   تضللطن  بللأل  -9

لامل ارتحد  التالية وبسالاة  سياسلا ا القاملةي تيةلان مقاتلدان  رلسا النملان  واالسلتقرا  
__________ 

تر يلللا خلللاع عنلللى  - الترلللدرران القاريلللة لنقملللال ار لللاجررني النتلللاةج وارن ،يلللةمن ملللة القمللل  الدوليلللة   (1)
 (.2015)جنيخل  منتد القم  الدويل   القمال ارناليني ار اجررن

(2) World Bank, Global Economic Prospects: Economic Implications of Remittances and Migration 

(Washington, D.C., 2006). 
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اللللدوخل  الشللللام   وارننقلللسن ايخللللرون بسالرللللان ا إللللاخل الجللللراءان ا اصلللة  وارمثلللل  ا للللاع 
ية  ومص ر األمل ارتحد  لنت،اخل  لامني القات ارقق بام،ر  الدولية والتنمية  ومن مة القم  الدول

والتنميلة )األوننتلا (  واالساخل الرةيل  ارملتسى بشللأن ام،لر  الدوليلة والتنميلة والقررل  القلار، ارقللق 
بقملل  ارن مللة الدوليللة اا . ورنللسي اررللرخل ا للاع أرضلل2030بللام،ر  وخطللة التنميللة ارمللتدامة لقللات 
  والتنمية. لن ،ر  وارنتدى القار، ارقق بام،ر 

والنلل  اررللرخل ا للاع عنللى تريلليل لااللر عنللى  رللسا النمللان وعنللى  خلاسللة اسللتط عية  -10
مقسمللية األمللل ارتحللد  المللامية ارللسا النمللان )ارقسمللية(  والن،نللة االقتمللا رة اا جترر للا  اليلل

اا بشأن منطرة الت،اخل  اار  الراخلرة. وتشاوخل اررلرخل ا لاع أرضل ألةررريا ومصسمة ةرردخلرش إرربن
 م  خرباء من األمل ارتحد   وأ ا خيني ومن مان اجملتم  اردا. 

      العولمة سياق في والهجرة الدولية التجارة بي  العالقة  -باء 
أسللا  الرللانسن  ررمللد بالت،للاخل  الدوليللة تبللا ل المللن  أو ا للدمان بللني الللدول. وررسللى -11

الت،للللاخل  الللللدويل اسجللللد ارقاتللللدان واالتقاقللللان الدوليللللة  والرللللسانني احملنيللللة لندولللللة الطللللرف ا 
االتقلاا الت،للاخل   والمللساب  الرضللاةية ا سللال تمللسرة ارنا عللان الت،اخلرللة بللني الللدول. وخنللن أن 

د   األلللراف  وقللد تشللم  االتقاقللان الت،اخلرللة ترتيبللان اناةيللة واللدو   األلللراف أو ترتيبللان متقلل
 أو بروتس سالن بشأن االستثماخل.  تضمنت االتقاقان األخل  ةمسالا 

وجللرن القللا   عنللى أن تللن ل ام،للر  عنللى المللقيد الللسلق ةرللط  ملل  ةملل  ام،للر  عللن  -12
اا اعتبلاخلان الت،لاخل . ومل  ر لسخل القسرلة  باتلت المياسلان الت،اخلرلة وسياسلان ام،لر  أ ثلر ترابطلل

االقتمللا ان وتيمللل تنرلل  األرللد  القامنللة بللني البنللدان وارنللال . وقنمللا رن للر إىل خلابللةا ا حتررللر 
ار لللاجر  شلللخق للللأل  رلللسا  بللل  رن لللر إليلللأل باعتبلللاخلي أ لللد "عسامللل  النتلللا " ا الت،لللاخل   وقلللد 

ةيمللللا رتقنللل  با للللدمان الللل  خننللللأل ترلللدخ ا أو المللللن  الللل  خننللللأل  (3)"رُقاَمللل  مقامنللللة البضلللاعة"
ما رمطدت ارقاو  اا  ثل   اا ا ر  ارناخ االقتما   النيربايل اجلدرد الماةد  اليإنتاج ا. و ر 

الت،للاخل   اللساجا مللن قبيلل  المياسللان ارريللد  لن ،للر   وعربللان حتللسل  ون إصللداخل التأشلللان  
والتمييلا ملد القملال األجانللد واالعلرتاف احمللدو  بلارصت ن ار نيللة  وتل،  لساجا تلتحنل ةي للا 

 ارترنبة ا سسا القم  والشساا  ارتقنرة باألمن السلق. اال تياجان
وقللللد ع،للللان خطللللط ام،للللر   اللللل  تمللللت،يد بللللدوخلتا لنتغلللللان القنيميللللة ا الطنللللد  -13

الرطللاع، عنللى القمالللة وا أرللا  ام،للر   عللن مسا بللة تمللاخلة وتللل  تنرلل  األرللد  القامنللة. وأ ى 
رللة واللل ممللترر  واللل ن اميللة خللاخل  اللللاخل  لللب إىل عللس   ر للسخل أشللنال مللن القملل  اللل ترنيد

التن يمللل،  ال سللليما ا قطاعلللان اقتملللا رة  ملللن قبيللل  القمللل  ارنلللايل  والاخلاعلللة وجت يلللا األا رلللة 
وتغنيق ا والبنلاء والضلياةة والملحة وخلعارلة  بلاخل الملن  والمليا ة  ومملاةد األنلاي والملناعان 

  االستخراجية  ال  ال خنن نرن ا بم سلة.
__________ 

ان لر العل ن ارتقنلل  بأتلداف ومراصللد من ملة القمل  الدوليللة  الل   أ للد ةيلأل ارلص ر القللات لنمن ملة أن القملل   (3)
 ليو سنقة.
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 طرق المحدود لمس لة المهاجري  في المفاوضا  التجارية المتعددة األطرا الت  
اعتمللد االتقللاا القلللات بشللأن التقررقللان اجلمر يلللة والت،للاخل  ا بدارللة األملللر مق للست ن لللات  -14

جتاخل  متقد  األللراف ررلست عنلى أسلا  مبلدأ   علدت التمييلا وارقامنلة بارثل . و ثل  املدف ملن 
بقللد  ارللة االلرا القاريللة الثانيللة ا التخقيللخل  إىل  للد  بللل  مللن الرسللست االتقللاا اللل   اعتمللد 

  اجلمر ية وااساجا الت،اخلرة ا  ي  أماء القا .
 (  هبم لة عاليلة  إىل تسسلي  صل  يان1994-1986وسقت جسللة مقاوملان أوخلالسا  ) -15

د  من لللللا الت،لللللاخل  ا االتقلللللاا القلللللات بشلللللأن التقررقلللللان اجلمر يلللللة والت،لللللاخل  لتشلللللم  سلللللاالن جدرللللل
ا دمان  وخلأ  ارال  وارننية القنررة  وارنمسجان  والاخلاعة  لنن لا خل لان بشلن  شلبأل  ملر  
عنلللللى األشلللللخاع ارلللللرتبطني بسجلللللس  جتلللللاخل  )ارنرلللللسلني ملللللمن ةلللللروة الشلللللر ة السا لللللد ( والقماللللللة 

لللراف ا االتقللاا القللات ار للاخلان القاليللة. وتللر  إشللاخل  اللدو   إىل القمالللة ا الن للات ارتقللد  األ  ان
) ( الللل  تتنلللاول انترلللال 2ا ارلللا   األوىلي اا بللل   وحتدرلللدبشلللأن الت،لللاخل  ا ا لللدمان  الشلللن  الرا

"األشلللخاع الطبيقيلللني الللل رن تلللل ملللسخل و خلللدمان ملللن عضلللس  واألشلللخاع الطبيقيلللني ملللن عضلللس 
لنمرةل  اا ووةرلال رن رقمنسن للدى ملسخل  خلدمان ملن عضلس  و للب ةيملا رتقنل  بتسخلرلد خدملة ملا". 

ارتقنلل  ار للة األشللخاع الطبيقيللني ارللسخل رن لنخللدمان اسجللد االتقللاا  ال رنطبلل  الشللن  الرابلل  
ىل سلللسا القماللللة ا بنلللد اررملللد وال عنلللى الجلللراءان إنلللى األشلللخاع الللل رن رنشلللدون السصلللسل ع

 ارتمنة باجلنمية أو القامة أو القم  بمقة  اةمة. 
قاجل من مة الت،اخل  القارية ممألة "الاراا االجتماع،" من وقد أصرن  وٌل عنى أن ت -16

خلل ل إ خلا  أ نللات جتاخلرللة ترضلل، بللأن تراعلل، الللدول األلللراف االلد األ   مللن  رللسا القمللال  
 لنن ممصولية تن يل مقارل القم  استبقدن من ارقاومان الت،اخلرة ارتقد   األلراف.

جسلللة الدو للة لتسسللي  ةةللان القملللال    جللرن عللد  اللاوالن خللل ل2001ومنلل  عللات  -17
ارشلللمسلني باالتقلللاا القلللات بشلللأن الت،لللاخل  ا ا لللدمان  ملللن خللل ل إقلللراخل اريلللا  النملللبية لنبنلللدان 
الناميللة عللرب قطاعلللان خدماتيللة اللد   وإلغلللاء اختبللاخل اال تياجللان االقتملللا رة  مللا خللن  اللللدول 

للب    تملقر ارقاوملان   لر بقلد سنطة تردرررة واسقة بشأن حتدرد القمال ارربلسلني. ومل   
  عللللن التق للللد 2015ارللللص ر الللللس اخل  اللللل   عردتللللأل من مللللة الت،للللاخل  القاريللللة ا نلللللوا ا عللللات 

 بالتاامان قسرة بشأن القمال  و  األجسخل ارنخقضة. 
 تنامي اتفاقا  التجارة التفضيليةاالتجاه نحو النزعة اإلقليمية و   

ريللة بشللأن الت،للاخل  ا من مللة الت،للاخل  القاريللة  لللرأن  رللا   ا رلل   للس  ارناقشللان القا -18
   ا  عللللللد  2013منحسرللللللة ا عللللللد  اتقاقللللللان الت،للللللاخل  القنيميللللللة والتقضللللللينية. وانللللللسل عللللللات 

االتقاقللان أ ثللر مللن أخلبلل  مللران  وانضللل  لل  عضللس ا من مللة الت،للاخل  القاريللة إىل اتقللاا  تلل ي
  تنرللللت 2016شللللبا /ةربارر  1و للللر  .(4)يةعنللللى األقلللل  مللللن اتقاقللللان الت،للللاخل  التقضللللين وا للللد
__________ 

(4) WTO database on preferential trade agreements (ptadb.wto.org) . 
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 خللل   425بشلللأن إبلللرات اتقاقلللان جتاخلرلللة إقنيميلللة  من لللا اا إخطلللاخل  625من ملللة الت،لللاخل  القاريلللة 
  .(5)النقا   يا
وتقنللو اتقاقللان الت،للاخل  القنيميللة والتقضللينية سنمللنة متمللنة مللن الللن  ج ارتبقللة بشللأن  -19

ارشلللرت ة لشللرا أةررريللا واجلنللسا األةرررلل، )النسميملللا(  تنرلل  األرللد  القامنللة. وتمللم  المللسا 
وارنطرللة االقتمللا رة األوخلوبيللة والرابطللة األوخلوبيللة لنت،للاخل  االلر  واالحتللا  األوخلوا بالتنرلل  الناملل  
لارللد  القامنللة ا  يلل  الرطاعللان. ور  للظ  لللب بسجللأل خللاع ملل  تر للا  ر للة ام،للر  مللمن 

  بنغللت نملللبة ار للاجررن  الللل رن رقيشلللسن ا 2015وا علللات  بنللدان ارنطرلللة اجلغراةيللة السا لللد .
ا اراةة من ار لاجررن  82ا اراةة  مراب   87أةررريا ورنحدخلون من بند آخر ا تنب ارنطرة  

ا اراةلة  53ا اراةة من ار لاجررن ا أمررنلا ال تينيلة ومنطرلة البحلر النلاخلر  و 66ا آسيا  و
  .(6)من ار اجررن ا أوخلوبا

وملل  خقللض التقررقللان ا  يلل  أمللاء القللا   حتللسل اللسخل الرت يللا ا الت،للاخل  إىل تقارللا  -20
التنام  االقتما   واخرتاا قطاعان مقينة. وتنلاي تسجلأل متاارلد ا اتقاقلان الت،لاخل  التقضلينية 

شلان ولنلد األخل  إىل اعتما  آليان ال اخل  الرشيد  لن ،ر  من قبي  الجراءان ارتقنرة بالتأ
الن،سء واأل نات ارماانة را وخل  ا الشن  الراب  من االتقاا القلات بشلأن الت،لاخل  ا ا لدمان  
أو إىل تسسلي  نطلاا االتقلااا والضلمانان ا اصلة بقلس   ار لاجررنا ومأسملة اسلتردات القمالللةا 

ةيللة والمياسللية لنبنللدان واختبللاخل ار للاخلان. اللل أن تلل ي االتقاقللان  ني للا  للر اين ارمللان اجلغرا
  اررتققة الدخ   ما رمد ا ممنحة القمال  و  ار اخلان القالية والقمالة ارصقتة.

علللن قنرلللأل ملللن أن رلللص   االعتملللا  عنلللى الملللنطة التردرررلللة اا ورقلللرا اررلللرخل ا لللاع سلللد  -21
إىل تقلررض  رلسا واالنقرا  برراخل حتدرد القملال ارربلسلني  و ل لب انقلدات االسلتحراقان الرانسنيلة  

النمللان لنخطللر  ورمللقر عللن  الللة مللن عللدت االسللترراخل جتقلل  القمللال ار للاجررن عرمللة ل سللتغ ل 
امارللة  رللسا النمللان اا جيللداا والتقمللخل. إ  ال بللد مللن تللسةر آليللان لنتنرلل  اريمللر وارللن ل تن يملل

ا   وإجيلا  ةللرع لنم لاجررن  ولتحريل  ةساةللد الت،لاخل  وام،لر   وتلل، عدرلد   تشلم  النمللس االقتمل
 القم   و را   الردخل  التناةمية واالبتناخل.

 ثيرها في حقوق اإلنسان للمهاجري االتفاقا  التجارية الدولية وت  -رابعاا  
حتللد  نطللاا  ارللة  رللسا النمللان لنم للاجررن ا االتقاقللان الت،اخلرللة الدوليللة امللد  -22

من  رسا النمان أو صب من صنسي إشاخل  ارقاتدان الت،اخلرة الدولية بشن  اد  إىل    
 القم   وإىل الطرررة ارتبقة ا تققي  تدابل ت ي اامارة أو إنقا تا. 

__________ 

(5) See https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm . 
(6) United Nations, DepartmentofEconomicandSocialTrendsin,international migration“,Affairs 

2015”,2015/4December.(2015).No 



A/HRC/32/40 

GE.16-07271 8 

وسللتتناول األجللااء التاليللة التللأال ارباشللر واميننلل، عنللى  للد سللساء ل تقاقللان الت،اخلرللة  -23
تللأال الت،للاخل  عنللى الثناةيللة وارتقللد   األلللراف عنللى  رللسا النمللان لنم للاجررن. ورتقلل خل حتدرللد 
إىل الناعة القنيميلة اا ار اجررن عنى وجأل الدقة بمبد التقريدان النا ة عن اجلنسح الماةد  الي

ومللن  األةضللنية ا إبللرات االتقاقللان الت،اخلرللة الدوليللة  إىل جانللد قنللة الدخلاسللان الت،رربيللة بشللأن 
ارقنسمان ارتا ة وحتد   اجملاالن الق قة بني الت،اخل  و رسا النمان. وبناء عنى  لب  سترد ت 

من البحج. أما ارسامي  ال  تناوما ارررخل ا اع بالققل  ا اا ال  تتطند من ارررخل ا اع مارد
( وارماخلسلللان ارتبقللة ا اسلللتردات A/HRC/26/35ترررررللأل الملللابرني بشللأن االسلللتغ ل ا القملل  )

ياا اادرج عن الت،اخل  الدوليلة. وتلر  ا الترررلر ( ةميشاخل إلي ا بإجيا  ا سA/70/310القمالة )
اا تمي  أجااةأل  أمثنة عنى ارماخلسان اجليد  والممان الرةيمية ل تقاقان الت،اخلرة الراةملة  اليل

 من أج  العمال النام  ارسا النمان.

 الت ثير المباشر عل  حقوق المهاجري  -ألف 
 القيود المفروضة عل  حرية التنقل  

رقرتف الرانسن الدويل ارسا النمان ا     ةلر  ا  ررلة التنرل   اخل   لدو  بنلدي   -24
عللن اعرتاةللأل ارللأل ا مغللا خل  بنللدي والقللس   إليللأل. وال رننللر أ للد أن  لللب ال ررابنللأل  لل  ا  ةضلل ا 

 خللسل إقنلليل  ولللة أخللرى  وأن الللدول حتللتقظ بمللنطت ا الملليا رة ا تن لليل ام،للر . وملل   لللب  
ناملة اسجلد الرلانسن اللدويل   لر عنلد االا  قلراخلان بشلأن ام،لر   بلا رتات وتقارلا ت   الدول م

  وتنقي  التااما ا ا سال  رسا النمان جتاي اجلمي  بغض الن ر عن ومق ل.
ورشقر ارررخل ا اع بالرن  ألن الرلسانني والضلسابط علرب السلنيلة ارتقنرلة بلام،ر  تقلر   -25
عنى أسا  ار اخلان بدل أن تنسن  امية  خلال أن اللاخل اللدويل ارلسا وتقتمد الترميل اا قيس 

النمان رنق عنى تدابل امارة ار لاجررن. وا الللاخل ارتقلد  األللراف  ال رشلم  خلةل  الريلس  
ا اراةلة ملن  5عن تنر  القمال ارصقتني اسجد االتقاا القات بشأن الت،اخل  ا ا لدمان سلسى 

ارية. وعل و  عنلى  للب  ال تتقلدى نملبة االلتااملان ارتقنرلة بالقملال ارلصقتني جتاخل  ا دمان الق
ا اراةة من االلتاامان الرنينة ال  تق دن هبا الدول  17 و  ار اخلان ارتدنية ا سال الت،اخل  

ا اراةللللة مللللن االلتاامللللان  و   70وا اررابلللل   تمللللت دف  .(7)ا الشللللن  الرابلللل  مللللن االتقللللاا
ا اراةلللة الرءسلللاء التنقيللل رني وارلللدرررن  25ان القاليلللة القلللامنني ا ا لللدمان  وتملللت دف ار لللاخل 

  .(8)ا اراةة من ا ارسرقني ارنرسلني  اخ  الشر ة السا د  43وارختمني  بينما تشم  

__________ 

(7) Marion Panizzon, “Standing together apart: bilateral migration agreements and the temporary 

movement of persons under ‘Mode 4’ of GATS”,,Working Paper No. 77 (Centre on Migration 

Policy and Society, University of Oxford, 2010). 
إىل تن للليل ت،لللر   و  األجلللسخل ارتسسلللطة وارنخقضلللة ا االتقاقلللان الثناةيلللة ارتقنرلللة بتنرللل   أر لللرن اللللدول ملللي ا  (8)

 ( أ ناي.69-65األرد  القامنة  وت، اتنخل عن االتقاقان الت،اخلرة )ان ر القرران 
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وعنلللى اللللرال ملللن تمللل،ي  انتقلللاا علللار، ا االتقاقلللان ارتقنرلللة بتنرللل  األرلللد  القامنلللة  -26
التمقينيان  سلا  التحيلا عنلى أسلا  جغلراا  ملا أ ى إىل تقارلا االخلت ل ا ميلاان خ ل ةرت  

ملن تملحيحأل. وقلد سل،نت اللدول األعضلاء ا  الرس  بني الدول اررسنة والدول ارملتربنة  بلدالا 
من مللة التقللاون والتنميللة ا اريللدان االقتمللا    رللا   قللدخلتا دمللة أمللقاف ا عللد  االتقاقللان 

تقنرة بتنر  األرد  القامنة وتضاعخل ت ا القد  ا بندان أمررنا ال تينيةا وا اررابل   الثناةية ار
  .(9)ؤاانةاا   تم،  بندان آسيا وأةررريا أخلقام

ال تياجان أسلساا القمل   وال راال ارررخل ا اع رشقر بالرن  ألن الدول   جتر حتني ا  -27
لللل لب. و لللر ا اا ن عنلللى بلللدالن التنرللل  تبقلللللللدر ا ا فتنلللخل الرطاعلللان و  تلللدخ  تقلللدر 

االلاالن اللل  تتللي  ةي للا الرتتيبللان الت،اخلرللة التنرلل  بللني  يلل  الرطاعللان  ةللإن البللت ا لنبللان 
بالضلللغس  االقتملللا رة  واللللروابط المياسلللية وارماخلسلللان اا ام،لللر  ا البنلللدان ارملللتربنة رتلللأار  ثلللل 

اا األ للللة الغارلللر  عنلللى ةساةلللد ام،لللر  ارن ملللة تن يملللاا  املللالترنيدرلللة ارتبقلللة ا الربلللسل  إ  تت،اتللل  
وقللد ال للظ اررللرخل ا للاع  أانللاء  راخلتللأل لنمصسمللان التابقللة ل حتللا  األوخلوا ا برو ملل    اا.جيللد

اخلتقللاة الطنللد عنللى األرللد  القامنللة اللل ارللاتر  ا القدرللد مللن الرطاعللان  اللا ا  لللب الاخلاعللة 
مللا رللص   إىل نشللسء أسللساا عملل   اا نللايل  وتللس مللا ال رُقللرتف بللأل عمسمللوالضللياةة والبنللاء والقملل  ار

خقيللة ُرمللتغ   ةي للا ار للاجر اللل الن للام،. وال للظ اررللرخل ا للاع أن اللللاخل اللل   ومللقأل االحتللا  
األوخلوا بشللأن ام،للر  جيللد أن ررللرتن بتسسللي  ةللرع ار للاجررن ا االسللتقانة بللالرنسان الن اميللة 

 صقتة ال  ال تتطند م اخلان. لنحمسل عنى السراةخل ار
أن رسجللأل االنتبللاي إىل الللدول اللل  تنضللل إىل اتقاقللان جدرللد  اا ورللس  اررللرخل ا للاع أرضلل -28

ترللس  مقللارل القملل  وترتيبللان تنرلل  األرللد  القامنللة المللاخلرة عنللى مللس رضللر بالقمالللة ار للاجر . 
اعلة شلرا أةررريلا  واجلماعلة وتنشخل مقاومان منطرلة الت،لاخل  االر  الث ايلة بلني النسميملا و 

الراةيللللة لن،نللللسا األةرررلللل، بقللللض التحللللدران اررتبطللللة بااللتاامللللان ارتداخنللللة بللللني اجلماعللللان 
ملن البنلدان الل  تنتمل، إىل  اعلة اا بنلد 26القنيمية ا مرا ل  فتنقلة ملن التنامل . ةملن أصل  

تلل ي اجلماعلان  وتنلاي عللد  عنلى األقلل   إىل  لاعتني ملن  اا بنلد 12اقتملا رة إقنيميلة  رنتملل، 
مللن البنللدان اللل  اللس  مقاومللان ل نضللمات إىل احتللا ان  ر يللة فتنقللة  مللا رقللق أن مللسالق 

 بقض الدول سسف حيمنسن عنى ةرع أ رب ا التنر  مراخلنة بغلتل. 
ومللن اياللاخل القمنيللة النا للة عللن ترييللد التنرلل   أن أسللساا القملل  ا قيللة واللل الن اميللة  -29
 للى بللاعرتاف الللدول وال اضلل  لتن يم للا. ونتي،للة للل لب  ررلل  ار للاجر مللحية ارماخلسللان حت ال

ا ا علللة ارتبقلللة ا اسلللتردات القماللللة  والقمللل  ا رلللروف عمللل  الللل آمنلللة  ورملللب  أ ثلللر عرملللة 
بلا سف ملن اا ل ستغ ل ا القم  عنى أرلد  أصلحاا القمل  ملن علدخ، ال ملة ور ل  مملنسن

سن تناي أ نات مناسبة لتيمل التنر   قد رن  ار لاجر ا تياجلان سلسا الرت ي . ةقندما ال تن
القم  ال  ال حت ى باالعرتاف ةيرمد الرنسان ال الن امية والسسطاء المررني  أو رت،او  ارلد  

  اياتأل وخلةاتأل.اا ارممسح هبا لنحمسل عنى عم   سا ة
__________ 

(9) World Economic and Social Survey 2004: International Migration (United Nations publication, 

Sales No. E.04.II.C.3). 
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 عدم التمييز والمساواة في الفر  والمعاملة   
رنق الرانسن الدويل ارسا النمان عنى تسةل اامارة جلمي  األةرا  ارسجس رن ملمن و  -30

والرلة الدوللة  بغلض الن لر عللن وملق ل  م لاجررن. وبارثل   رشللم  ن لات من ملة القمل  الدوليللة 
 الث ا، الشام  امارة القمالة   ي  القمال بملرف الن لر علن وملق ل الرلانسا. وتقلا  االجت لا ان

 ةية الناشلةة عنلى الملقيد القنيمل، اربلدأ الراةلل  بانطبلاا ارقلارل الدوليلة لنقمل  و رلسا النمللانالرضلا
 الدولية وقسانني القم  السلنية عنى  ي  القمال ار اجررن  ون  ييا. 

اللللل أن اررللللرخل ا للللاع ال رللللاال رشللللقر بللللالرن  ألن عللللدت تللللسةر بيانللللان عللللن ممللللافان  -31
عملال ارنخقضلة وارتسسلطة األجلر  وعلدت االعلرتاف هبل ي ارملافان  إىل ار اجررن  ا سال األ

جاند مساقخل التمييا واخلتقاة مقدالن البطالة ا بنلدان اررملد   ن لا عسامل   لد ن ملن إ خلا  
أ نللللات تتقنلللل  بتنرلللل  القمللللال  و  األجللللسخل ارنخقضللللة ا االتقاقللللان الت،اخلرللللة وأّ ن إىل وملللل  

  . وقللد رتقللر  ار للاجر لنتمييللا ا مر نللة البللت األويل اللل   جتررللأل القاملل  ار للاجر ا مرتبللة أ
الدوللللة لنلللدخسل ا اتقاقلللان جتاخلرلللة وا الرلللراخلان ارتقنرلللة بلللام،ر . وتقمللل  اجلماعلللة االقتملللا رة 
التابقة لرابطة أمل جنسا شرا آسيا )آسيان( عنى ترنيق ااساجا ال  حتسل  ون ام،لر   لنلن 

وال رللاال  .(10)ا اراةللة مللن سللسا القملل  1.5اررتققللة األجللر  اللل   ثلل   لللب ررتمللر عنللى ار للن 
ار اجرون ال رن رقمنلسن ا ار لن ارنخقضلة األجلر رقلانسن ملن الرلسانني التمييارلة الل  تملتبقدتل 

  من نطاا ام،ر  الن امية.
 و لللر ار لللاجر اررللليل بشلللن   اةلللل رقلللاا ملللن مملللاوك سلللسا القمللل   والتمييلللا  و لللري -32

ا اراةللة مللن ار للاجررن القللامنني ا بنللدان التنميللة  16األجانللد  وسللسء ارقامنللة. ورللااول  للسايل 
 .(11)ا اراةللللة مللللن ارللللسالنني 7والتقلللاون ا اريللللدان االقتمللللا   م نلللا منخقضللللة األجللللر  مرابللل  

القدرلد  رقاى  لب إىل تلدا مملتسران التقنليل أو التلدخلرد  إ  تشلل البيانلان اررابنلة إىل أن وال
  من القمال ار اجررن خننسن مصت ن تقسا ما تس مطنسا.

ورتبلللدى التمييلللا الللل   رملللت دف ار لللاجررن باسلللتمراخل ا  يلللا ل اليسميلللة بأوجلللأل علللد   -33
متقد    من ا الرنسان ال الن امية واللس  ء الملررني الل رن ال الم لنم لاجر علن ل لنلتمنن ملن 

جلللسا ان سلللقر القملللال أو والللاة  تلللسرت لا وشلللرو  القمللل  السصلللسل إىل بنلللدان اررملللدا و ،لللا 
الراةمللة عنللى االسللتغ ل اللل  تقللر  عنللى ار للاجررن. وخلل ل  رللاخلان اررللرخل ا للاع  ال للظ أن 

عنللللى أسللللا  جنملللليا ل   يللللج رن للللر إىل األشللللخاع مللللن اا ار للللاجررن رمللللنقسن تمللللنيقاا  ييارلللل
ل مرتبللان أعنللى أل اء نقللو القملل  جنملليان مقينللة عنللى أ للل أ ثللر قيمللة مللن ايخللررن وتللدة  ملل

 )ا القم  ارنايل عنى سبي  ارثال(. 

__________ 

(10) GunturSugiyartoandDovelynRannveigAflowofskilledlabourwithin:ASEAN’freer‘“,Agunias

aspirations,opportunitiesandchallengesin2015andIssuesinNo. 11 (IOM Regional,Brief,”beyond 

Office for Asia and the Pacific and the Migration Policy Institute, December 2011). 
   (.2014)جنيخل  منتد القم  الدويل   ت،ر  عا لةي برنامج رن مة القم  الدوليةمن مة القم  الدولية   (11)
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بسجس   االن قد تا ا  ةي ا  لد  التمييلا ملد ار لاجررن إىل اا ورقنل ارررخل ا اع أرض -34
 59 للد التخسرللخل النق لل، أو القنللخل اجلمللد  واجلنملل، أو الرتلل . وقللد تبللني لامللل ارتحللد  أن 

النمبللس رني ارت،للر هبللل اللل رن أجررللت مق للل مرللاب ن عنللى ملل  سللقن ا اراةللة مللن ار للاجررن 
 . (12)عنى مرت   مي  مل ا القم اا صيد تارنندرة  انسا  امد إةا  ل  ش س 

أ للرب مللن التللدابل الراميللة إىل التمللد  لنتمييللا ارمللن ج مللد اا وقللد االل ن الللدول عللد  -35
تتقنللل  بقلللدت التمييلللا إملللاةة إىل ترتيبلللان اا بنلللس ار لللاجررن ملللن خللل ل تضلللمني اتقاقا لللا الت،اخلرلللة 

لنرصلللد والنقلللا . ورللللنق اتقلللاا الت،لللاخل  االلللر  بلللني السالرلللان ارتحللللد  وبنلللدان أمررنلللا السسللللطى 
واجلم سخلرللة الدومينينيللة عنللى  نللة أمللسخل من للا أنشللطة التقللاون اللل  تقللا  اامارللة مللن التمييللا ا 

وتُرصلد مقلارل القمل  ا اللدول األللراف ملن خل ل  منان القم  واراةة االمتثال رقارل القمل .
  مشروة رنق  بالتقاون م  من مة القم  الدولية.

  ل المتعدد األوج  في ماان العملتفشي االستغال  
تنللاول اررللرخل ا للاع بالققلل  ممللألة االسللتغ ل ا القملل  عنللى مللس ممللتقيض ا ترررللر  -36

ررلللر  أن ملللن الضلللروخل  أن تتضلللمن االتقاقلللان (. وتلللس رص لللد ا تللل ا الترA/HRC/26/35سلللاب  )
الت،اخلرللة األ نللات ال  مللة لسملل  ألللر مصسمللية انمللة وشللامنة ومنامللة مللن أجلل  مللمان التريللد 

 اقارل القم  وصسن  رسا القمال ار اجررن. 
وقد أ خلجت ا بقض االتقاقان الت،اخلرة آليان لنرصد والنقلا  تقتملد عنلى علد  وسلاة   -37

التقملللخل ارملللن ج  بملللب  من لللا إنشلللاء مقتشللليان لنقمللل  وتلللدخلرد ارقتشلللني  لنشلللخل واستةملللال 
وتنقي  عمنيان تقتيش منت مة ا أملا ن القمل   وإجلراء تلدقي  ا رلروف القمل  ا  يل  مرا ل  

  وققللت  نسمتللا اساتيمللاال والسالرللان 2013س سلل  الريمللة ارضللاةة والمللدا . وا نيمللان/أبرر  
لت،للاخل  االلر  بللني السالرللان ارتحللد  وبنللدان أمررنللا السسللطى واجلم سخلرللة ارتحللد   ا سللياا اتقللاا ا

هبللدف مقاجلللة مللسالن الضللقخل ارصسملل، ا إلللاخل اا التااملل 18الدومينينيللة  "خطللة إنقللا " تتضللمن 
القملل  عنللى النقللا     ارللة القمالللة ا اساتيمللاال. وتشللم  تلل ي االلتاامللان تقارللا قللدخل  مقتشلليان

و ارللة القمللال مللن إالل ا الشللر ان عنللى مللس مقللاجش  ومللمان امتثللال شللر ان التمللدرر لرللسانني 
مقلللتش إملللاا ملللن مقتشللل،  100القمللل  وإنقلللا  قلللراخلان احمللللا ل القماليلللة. وقلللد ورقلللت اساتيملللاال 

 . (13)ل تقاااا عن مسرقني آخررن  حتضل  القم   ةض ا 
أن مللة السللتردات القمالللة اضلل  لنللساة  تن يميللة اا خل  والتنرلل  أرضللوومللقت اتقاقللان الت،للا -38

وتقنيللب تيا لل  الرسللست اللل   اا مللن أجلل  التمللد  لاسللاليد اللل األخ قيللة ا االسللتردات حتدرللد
ترللست عنللى وا ة. وا بقللض االلاالن  أنشللةت قساعللد بيانللان مشللرت ة بللني الللدول تتقنلل  بللام،ر   ال

__________ 

(12) United Nations Inter-AgencyProjectonHumanExploitationofCambodianmen at“,Trafficking 

sea”29. (April 2009) 
(13) International Institute for Labour Studies, Social Dimensions of Free Trade Agreements, (Geneva, 

ILO, 2015) . 
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ة ا تل ا اجمللال وملمان تسريلخل القملال  و  األجلسخل ارنخقضلة ا من أجل  تنملي  اجل لس  ارب ولل
ار ن ال  تتناسلد مل  م لاخلا ل وملصت  ل أ ثلر. و مل  اررلرخل ا لاع عنلى مقنسملان علن ن لات 

خلسلست التسريلخل بالنملبة لنم لاجررن لنلن تل ا اا تراخيق القم  ا   سخلرة  سخلرلا  الل   ألغلى تررربل
د اخللت ل ميللاان الرللس   يللج جيللس  لبنللدان ارمللدخل أن تشللرت  وجللس  بمللباا الن للات ال رللاال منرسصلل

 .  (14)و رقة وأن تش،  ار اجررن عنى الب غ لضمان عدت جتاو  القام  مد  ص  ية التأشل 
 نظيم النقابي والمفاوضة الجماعيةحرية التعبير وتاوي  الجمعيا  والحق في الت  

شللني  النرابلان القماليلة واالنضللمات إلي لا  تلل، إن  رلسا  يل  القمللال ار لاجررن ا ت -39
 رللسا خلاسللخة ا الرللانسن الللدويل ارللسا النمللان وقللسانني القملل  الدوليللة  وقللد عمنللت من مللة 
القم  الدولية  ون  ن  عنى مر القرس   من خ ل تينن ا الث ا،  عنى حتسر  ت ا االلتلاات إىل 

عدت  نن القمال ار اجررن من ارماخلسلة االر   واق . وم   لب  رشقر ارررخل ا اع بالرن  إ اء
ار ل ا تشني  النرابلان القماليلة أو االنضلمات إلي لا و ر لل ا ارقاوملة اجلماعيلة. وا  ثلل 
مللن الللدول  تريللد التشللررقان السلنيللة تنللسرن النرابللان عنللى أسللا  اجلنمللية أو السملل  الرللانسا  

سانني القمللل  ا بقلللض اللللدول  عنلللى سلللبي  ارثلللال  رلللص   إىل تقلللاقل اسلللتغ ل ار لللاجررن. ةرللل ملللا
تشلللرت  وجلللس  علللد  أ   ملللن ارلللسالنني لتشلللني  نرابلللة عماليلللة  بينملللا قلللد تشلللرت   ول أخلللرى 

الللد   تتقنللل  بالقاملللة ل نضلللمات إىل النرابلللة. وا  نتلللا االللالتني  خنللل  اا اسلللتيقاء القملللال شلللرول
 ار اجرون من ؤاخلسة  رسق ل األساسية. 

واجأل القمال ار اجرون عربان ا سال التن يل النراا أل ل ررت اون ا م لن رقلاف وقد  -40
عن للا ارسالنللسن  ا أمللا ن ناةيللة أو ا قطاعللان ال اضلل  لنتن لليل. وال للظ اررللرخل ا للاع خلل ل 
 راخلاتلأل وجللس  ن لات النقالللة الل   جييللا إخضللاة القامل  لمللنطة النقيل  ورمللم  بقلال القاملل  ارنللايل 

رقملل  لللدى أةللرا  عللن القللا  ا للاخلج، ورقّرمللأل لنتقمللخل. وقللد رتقللر  ار للاجر اللل الن للام، اللل   
لنتخسرللللخل مللللن االنضللللمات إىل النرابللللان أو تشللللنين ا بمللللبد  درللللدان القملللل  مللللن القملللل  اا أرضلللل
   البقا  أو القنخل  أو قد رساجأل التمييا من ارسالن ال   رن ر إليأل  مناةو عنى ةرع القم . أو
اررلرخل ا لاع أن قلدخل  ار لاجر عنلى االنضلمات إىل النرابلان القماليلة أملر  اسلل  ورص د -41

رساج للة االخللت ل اميننلل، ا ميللاان الرللس  اللل   رمللل الن للات الت،للاخل  االلايل. وتللص   النرابللان 
  2010ا  نني ار اجررن  وممان أ نات وشرو  عم  عا لة. ةق، عات  ةقاالا اا القمالية  وخل 
علن  ةل  أجلسخل عماملا التارننلدرني الل رن رقمنلسن ا قطلخل  لاخل  ABلسمملسجس بلاخل  انقت شر ة

و مل   اا التسن  ةالتح  ا اة من القمال بنرابة  سمسنال القمالية  الل  ال رلت الشلر ة قضلاةي
 . (15)القمال  ا  ارة ارطاف  عنى تقسرض من  نسمة المسرد

__________ 

(14) Open Working Group on Labour Migration and Recruitment,SouthKorea’sEmploymentPermit“

System: a successful government-to-government model?”, Policy Brief No. 2 (2014) . 
(15) ILO Country Office for the Philippines, A Case Study of Thai Migrant Workers in Sweden 

(Manila, 2012) . 
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أن ترا  بارناسد االقتما رة ةرط  ب  جيد  ورص د ارررخل ا اع أن التنمية ال خنن -42
إىل الترلللدت احمللللر  ا االللساخل االجتملللاع، والثرلللاا. ولننرابلللان القماليلللة  وخل اا قياسلللاا أن ترلللي ل أرضللل

ةقلللال ا تيملللل انلللدما  ار لللاجررن ا بنلللدان اررملللد  و للللب بتقارلللا التضلللامن اجلملللاع، وإقاملللة 
وشلبنة  النرتنلترابلان القملال ملساخل  مقنسملان عنلى شبنان اللدعل. وأنشلأ االحتلا  األوخلوا لن

اجتماعيلللة جل لللان االتملللال ا اصلللة بار لللاجررن ا  يللل  أملللاء أوخلوبلللا  اخللل  النرابلللان القماليلللة 
(. وا  نللدا  ن مللت النرابللة ارشللرت ة لقمللال األا رللة والت،للاخل  www.unionmigrantnet.eu)ان لر 

مرا للللا  عللللل ا  يلللل  أمللللاء البنللللد تمللللاعد القمللللال  10حتللللالخل القمللللال الللللاخلاعيني  مللللن أجلللل  إنشللللاء 
ار لللاجررن بلللالطرا التاليلللةي مقاجللللة الرضلللارا ارتقنرلللة بتقملللخل أصلللحاا القمللل  وأملللا ن القمللل  ا طلللر  
ورللروف المللننا وارمللاعد  ا القلل   الطلل   واسللتحراقان تقللسرض القمللال واسللتحراقان الجللا   

لا وخلعارلة اللدوخلان الدخلاسلية بشلأن التلدخلرد ا سلال السالدرةا وتيمل عمنيان تملحي  أوملاة القملا
 المحة والم مة وتقنل النغة النننيارة  نغة اانيةا وتردو من   خلاسية أللقال القمال ار اجررن.

والنرابللللان القماليللللة شللللررنة أساسللللية ا منلللل  االجتللللاخل بالبشللللر والقملللل  اجلللللرب . وقللللد أ ى  -43
ا اا  انلاا واالحتلا  اللدويل لقملال األا رلة  عنلى سلبي  ارثلال   وخل االحتا  الدويل لنرابلان القملال  

االد مللن القمل  اجلللرب  ا ممللان  النا لاو ا  للسن  رقلساخل عللن لررلل  اللدعس  إىل تنقيلل  بروتس للسل 
 خلاعة وتمني   بسا النا او وارنت،لان ارشلترة من لا بطراةل   تثل  التقاقيلة من ملة القمل  الدوليلة 

وقللد  .(16)ر أسللسأ أشللنال عملل  األلقللال والجللراءان القسخلرللة لنرضللاء عني للابشللأن   لل 182خلقللل 
أ ن الشللرا ة بللني احتللا  خلرللروت نسةللاخلوت القمللايل ا  سسللتاخلرنا  ومر للا القمللال المللاندرنيني  واحتللا  
تس يللد القمللال ا نينللاخلااسا  إىل إنشللاء ارر للا النرللاا لنم للاجررن  اللل   ررللدت ارمللاعد  الرانسنيللة 

ة ال  مة باجملان جلمي  القمال ار اجررن اللراابني ا تملحي  وملق ل الرلانسا ور لدف إىل وال اخلر
   .(17)مناةحة االجتاخل باأللقال عن لرر  إقامة شرا ة م  االحتا  احملن، لماةر، سياخلان األجر 

اا ةقلاالا وتص   اتقاقان التقاون والتنمي  بني النرابان ا البندان األصنية وبنلدان اررملد  وخل  -44
  وقلل  ؤثنللس 2014ا سللد الثغللران ا سللال اامارللة وتقبةللة ار للاجررن عللرب االلدو . ةقلل، عللات اا أرضلل

مللص ر نرابللان عمللال جنللسا أةررريللا  واالحتللا  الامبللابس  لنقمللال ارنللاليني والقمللال ارتحللالقني  واحتللا  
  النرابلان ا جنلسا أةررريلا  وملص ر عمال ا دمة ارنالية والقملال ارتحلالقني ا جنلسا أةررريلا  واحتلا

ر للللدف إىل تبللللا ل الللللدعل اا ليمللللستس لننرابللللان القماليللللة  ومللللص ر  مبللللابس  لننرابللللان القماليللللة  إع نلللل
بين للا  وتقارللا قللدخل  النرابللان السلنيللة عنللى ممللاعد  القمللال ارنللاليني احملنيللني وار للاجررن لنضللغط  ةيمللا

ورللرى اررللرخل ا للاع أن  .(18)لرطررللة بشللأن القملل  ال ةلل عنللى  نسما للا  لل، تساصلل  تنقيلل  براس للا ا
الدول ارلدوخلتا أن تملتقني باتقاقلان التقلاون ا إقاملة خلوابلط مصسملية مل  النرابلان القماليلة وملمان 

 امط ة ت ي النرابان بدوخل الشررب ا ارقاومان الت،اخلرة.
__________ 

(16) International Trade Union Confederation, How to Combat Forced Labour and Trafficking: Best 

Practices Manual for Trade Unions (Brussels, 2009) . 
 .اررج  نقمأل (17)

(18) See www.ilo.org/dyn/migpractice/migmain.showPractice?p_lang=en&p_practice_id=163  . 
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املات الل   تص رلأل النرابللان ملن اللدول األللراف ا االتقاقلان الت،اخلرللة باللدوخل اا وتملنيم -45
تلنق عنلى  ارلة  رلسا ار لاجررن ا التن ليل النرلاا اا القمالية  بدأن تلدخل  ا قسانين لا أ نامل

وارقاومللة اجلماعيلللة. وأ ى  للللب ا بقلللض االللاالن  إىل حتمللني التلللدابل احملنيلللة امارلللة القماللللة 
النراا نتي،لة الضلغسلان الل     منحت عمان القمال اا  ا التن يل2006ارن مة. وا عات 

  .(19)مسخلست عني ا قب  التمدر  عنى اتقاا الت،اخل  م  السالران ارتحد 
عنللدما رتقلل خل اا لنللن اررللرخل ا للاع رص للد أن تلل ا ال حيللدا ا  يلل  المللياقان  خمسصلل -46

لقلات( ملد )ارلدع، اعنى احملا ل احملنية إقراخل  رسا ار اجررن ا التن ليل  ملا تلس الشلأن ا قضلية 
   ( ا أونتاخلرس بنندا.2011) ةرراخل

لواجبررة والحررق العقبرا  الترري تحررو ل دون الولرو ل علرر  العدالررة، ومراعرراة األلرو ل القانونيررة ا  
 في االنتصا  الفعا ل

رنقللل  الرلللانسن اللللدويل ارلللسا النملللان  ا  نلللة أملللسخل   ارلللة القلللر  ا ااملللسل عنلللى  -47
سلبي  انتمللاف ةقلال مللن المللنطة الرضلاةية أو ال اخلرللة أو التشللررقية ارختملة  أو مللن أ  سللنطة 
 فتمة أخرى رنق عني ا الن ات الرانسا لندولة  أو أ  إمنانية ل نتماف عن لرر  الرضاء. 

رلللرخل ا لللاع أن بقلللض البنلللدان األصلللنية قلللد عاخلملللت  علللل م لللاجررن رملللقسن ورقنلللل ار -48
لنحمسل عنى سبي  انتماف ةقال  ر ال تترس  قدخل ا عنى ارناةمة ا سسا القمل  الدوليلة 
أو قللدخل ا عنللى االسللتقا   مللن التحللسر ن اراليللة. وقللد ابللت جملنللو ع قللان القملل  ا  سلسمبيللا 

نية ومللقت القمللال ار للاجررن اللل رن شللاخل سا ا برنللامج القمللال الربرطانيللة أن المللنطان ارنمللي
الللاخلاعيني ارللسنيني الننللد  عنللى الراةمللة المللس اء بمللبد  عم للل لننرابللان ومنقللت القمللال مللن 
ارشللاخل ة ا الربنللامج ا ارسسللل التللايل أل للا اشللى أن رمللتقا  عللن القمللال ارنمللينيني بقمللال 

  .(20)ل ا إلاخل نراامن اساتيماال إ ا ما ن مسا أنقم 
وعنللدما ال حي للى ار للاجر بالللدعل مللن  نسمتللأل ةإنللأل رتحملل  عللدء إخطللاخل المللنطان  -49

وترللدو الشللناوى بشللأن االنت ا للان اللل  تطللال  رسقللأل. لنللن ار للاجر قللد رساجللأل عللد  عربللان 
 تقلرت  وصلسلأل إىل سلب  االنتملاف الرانسنيلة  بين لا ملا رنل،ي اجل ل  بشلرو  االسلتخدات  بلالن ر
إىل عللدت وجللس  عرللد عملل  منتللساا واجل لل  بشللرو  اتقللاا الت،للاخل  أو تنرلل  األرللد  القامنلللة  
وبالللللاخل ارنطبللل  ا  لللال وجلللس  اتقاقلللان متقاخلملللةا واجل للل  بلللالرسانني السلنيلللة ارتقنرلللة بالقمللل  
ا وام،للر  أو بالنغللة احملنيللةا وتقلل خل االسللتقانة احللامني فتمللني أو اامللسل عنللى ارقسنللة الرانسنيللة

والقربلللان اللللل  تقللللرت  االنضلللمات إىل النرابللللانا وا للللسف مللللن انترلللات أصللللحاا القملللل  أو مللللن 
التقر  لنرت ي . ومن ارمنل بأل ا اربلا ك التسجي يلة بشلأن األعملال الت،اخلرلة و رلسا النملان 

ملا رملتثنسن ملن التمتل  بللنقو ارملتسى ملن اامارلة الرانسنيلة ارلسا النمللان اا أن ار لاجررن االبل
ال  تطب  عنى باق، المنان وبأن ت ا حيسل  ون عر  قضارا مشروعة تنطس  عنلى انت ا لان 

  ارصسمان الت،اخلرة ارسا النمان عنى احملا ل لتبت ةي ا.
__________ 

(19) International Institute for Labour Studies, Social Dimensions of Free Trade Agreements.  

(20) See www.labourlawoffice.com/wp-content/uploads/2015/08/BM5.pdf . 
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ور لدف مق لل االتقاقلان الت،اخلرلة إىل إجيلا  تمللسرة بلني األللراف خلاخل  إللاخل ارراجقللة  -50
أبرمللت ملل  ج للان مللن بين للاي خلابطللة أمللل جنللسا  الرضللاةية. وتنللاي أمثنللة عنللى تلل ي االتقاقللان

شلللرا آسللليا  والرابطلللة األوخلوبيلللة لنت،لللاخل  االللر   والملللسا اجلنسبيلللة ارشلللرت ة )مل سسلللسخل(  ومنطرلللة 
أمررنللا الشللمالية لنت،للاخل  االلر   واالحتللا  اجلمر لل، لن،نللسا األةرررلل، واجلماعللة الراةيللة لن،نللسا 

ؤاانللة بللني اليابللان وسسرمللرا وبللني تللسنو وتر يللا  مللن بللني اتقاقللان جتاخلرللة اا األةرررل،. وأبرمللت أرضلل
اتقاقان أخرى. لنن  جتدخل الشاخل  إىل أن بقلض االتقاقلان الت،اخلرلة خنلن اال ت،لا  هبلا أملات 

  .احملا ل احملنية   ما تس ااال ا األخلجنتني والربا ر  وارنميب مث ا 
رمللللتقح  ا الن للللات الت،للللاخل   ومللللن اللللل ارمللللتغرا  ا مللللسء اخللللت ل ميللللاان الرللللس  ا -51
ترةلل  اانسمللان قضللارا تتقنلل  بالقمالللة ا سللياا الت،للاخل  إال ا  للاالن نللا خل   بلل  مللن اللل  أال

ارمتغرا أن تطقن ا ت ي الرضارا. وتبرى االبية الدعاوى ا  ارة ارطلاف  عالرلة ا الرنلسان 
ُ لد ن  نلسل تسعسرلة  اا ا خل  جلدال اخلرة ارنشأ  اسجد شرو  التبا ل الت،اخل . وا  االن نل

أخللرى رقاجللللة انت ا لللان  رلللسا ار للاجررن. و نلللب منطرلللة أمررنلللا الشللمالية لنت،لللاخل  االللر  آليلللة 
متردمللة لتمللسرة ارنا عللان لنللن سللب  االنتمللاف ارتا للة تلل، سللب  وفيللة  وحتملل  عنللى التمللاءل 

رنا الشمالية  وتس اتقاا مسا  بشأن مدى قابنية النقا   ألن اتقاا التقاون ا سال القم  ألمر 
التقاا الت،اخل  اار  ألمررنا الشمالية  ال رلنق إال عنلى سلب  انتملاف مناملة ينلق ةي لا ةررل  
التحنيل إىل وقسة انت اي رتقن  بقم  األلقلال  أو الملحة والمل مة ار نيتلني  أو باالد األ   

نملللا تللل تد الشلللناوى أبقلللد ملللن لاجلللسخل. وال تقلللر  عرسبلللان بشلللأن انت لللاي مقلللارل القمللل   وق
ارناتللد ال اخلرلللة السلنيللة ارنشلللأ  لرصللد اتقلللاا الت،لللاخل  االلر  ألمررنلللا الشللمالية. وا ملللا رملللمى 

(  خلةل  عملال منملينيسن شللنسى اسجلد اتقلاا التقللاون 1998قضلية "تقلاح والرلة واشللنطن" )
النرلللاا وارقاوملللة ا سلللال القمللل  ألمررنلللا الشلللمالية رلللدعسن ةي لللا انت لللاي  رلللسق ل ا التن للليل 

اجلماعيللة  و ر للل ا اامارللة مللن التمييللا وا المللحة والملل مة  ورللدعسن أن أصللحاا القملل  
اسللتخدمسا الت درللد والتخسرللخل  ةقمللدن سللنطان والرللة واشللنطن إىل إنشللاء خللط اتمللال مباشللر 

من ارلسرقني لتنر، الشناوى بالنغة السبانية  وإعدا  مسا  إع مية بالنغة السبانية وتقيني مارد 
 النالرني بالسبانية ا قطاة الاخلاعة.

ورص للد اررللرخل ا للاع أن تقارللا سللب  وصللسل ار للاجررن إىل القدالللة ليتمننللسا مللن متابقللة  -52
إجللراءان التراملل، مباشللر ا أمللر أساسلل، لنتغنللد عنللى التقللاون ا الن للات الت،للاخل  )ان للر اجلللاء 

 أ ناي(. اا خامم
      والتاامل والثقافية تماعيةواالج االقتصادية الحقوق  

عنللى الللدول  اسجللد الرللانسن الللدويل  التللااٌت بضللمان اارللسا االقتمللا رة واالجتماعيلللة  -53
والثراةيللة جلميلل  األةللرا   ون  ييللا  اللا ا  لللب االل  ا القملل  اللل   رنقلل  لنم للاجر اامللسل 

وألسلرتأل  ورلروف القمل  ارأمسنلة عنى تقسرض رماو  ما حيم  عنيأل ارسالن  والقيش النرو لأل 
والمللللحية  وا الرا للللة وأوقللللان القللللراغ  وحتدرللللد مقرللللسل لمللللاعان القملللل   وا إجللللا ان  وخلرللللة 
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مملصولية ا لرتات اا مدةسعة األجر  و  لب ارناةأ  عن أرات القط  الرنية. وترل  عنلى اللدول أرضل
ملللاع، والملللنن  والغللل اء وإقلللراخل  رلللسا ملللن  نت لللا  االلل  ا التقنللليل والملللحة والضلللمان االجت

وا البيةللة المللحية والثراةللة  و لللب عنللى مللس رقللا  عللدت التمييللا مللد ار للاجررن ورمللسن   واريللاي
  رامت ل و ررت ل.

ورشقر ارررخل ا اع بالرن  ألن ا رتات و ارة وإعمال اارسا االقتما رة واالجتماعيلة  -54
نمبة لنم اجررن  وال سيما القمال  وو األجسخل والثراةية ر   ا  ثل من األ يان بقيد ارنال بال

ارنخقضللة أو القمللال اللل الن للاميني. و  تسارللد الللدول عنللى وملل  سياسللان ممللحسبة ب ليللان 
ارمللللاءلة اللللل  تنقلللل   تلللل  ار للللاجررن باجملمسعللللة النامنللللة مللللن اارللللسا االقتمللللا رة واالجتماعيللللة 

ا اع رقنل أن تناي القدرد من ار اجررن والثراةية  بمرف الن ر عن ومق ل الرانسا. وارررخل 
ال رن ال خننسن الرلدخل  عنلى ااملسل عنلى سلنن  ورقيشلسن  جلراء لل لب  ا مملا ن منت لة 
أو ال تمللتسا ارقللارل ارطنسبللة. وقنمللا حيملل  ار للاجرون عنللى ةللرع االسللتقا   مللن الرعارللة الطبيللة 

نلللدان القبلللسخل أو اررملللد. وقلللد حيلللرت وا لللدمان االجتماعيلللة الضلللروخلرة ون لللل االسلللتحراقان ا ب
ألقال ار اجررن من اا  ا االلتحاا بارلداخل  بملبد وملق ل أو ومل  أسلرتل الل الرلانسا. 
وا بقللض االلاالن  قللد تمللقر آاللاخل الت،للاخل  عللن تللدتسخل بيةلل، أو عللن اخلتنللاا جللراةل ا سنمللنة 

طر ار للاجررن إىل مغللا خل  المللدا  مللن قبيلل  االجتللاخل أو القملل  اجلللرب  أو عملل  األلقللال  مللا رضلل
 بندا ل األصنية. 

وخنلللن أن تنلللسن االتقاقلللان الت،اخلرلللة ةقاللللة ا ومللل  ن لللل قسرلللة لرصلللد وإنقلللا  اارلللسا  -55
االقتمللا رة واالجتماعيلللة والثراةيلللة عنللى ملللس ررنلللق التنللاليخل االقتملللا رة واالجتماعيلللة اررتبطلللة 

القملل  بللني إنقللا  اا د النللاوت  خنللن أرضللبللام،ر  ورملل   انللدما  ار للاجررن ا بنللد اررمللد. وعنلل
قسانني ام،ر  وا دمان القامة   ر رتمم لنمسرقني القمسميني أ اء م ام ل االجتماعية اماملة 
 ون تللدخ ن. وقللد أنشللأن اجلماعللة الناخلربيللة سنللو التنميللة البشللررة واالجتماعيللة  ارنللسن مللن 

  القمالة والتا من ارماة  االجتماعية.و خلاء ا الدول األعضاء جيتمقسن رناقشة قضارا 
إىل  رللا   إمنانيلة نرلل  اسلتحراقان الضللمان االجتمللاع،  وأ ن االتقاقلان الت،اخلرللة أرضلاا  -56

واارللسا ارنتمللبة األخللرى  وتشلل،ي  االعللرتاف ارتبللا ل بالشلل ا ان وارللصت ن وار للاخلان  و عللل 
اراليللة. وتضللمن المللسا اجلنسبيللة ارشللرت ة تقنلليل ار للاجررن وتللدخلرب ل  وخقللض تنللاليخل التحللسر ن 

)مل سسللسخل( ممللاوا  ار للاجررن بللارسالنني ا بنللد اررمللد  ا اارللسا اردنيللة واالجتماعيللة والثراةيللة 
واالقتمللا رة وااررللان  وال سلليما ا االل  ا القملل  وؤاخلسللة أ  نشللا  قللانسا. ورشللم  االتقللاا 

شلأن الضلمان االجتملاع،  الل   وقل  عنيلأل بنلدان أوخلوبيلان األمررن، ارتقد  األلراف ب - األربل 
من أمررنا ال تينية   ي  األشخاع ال رن يضقسن لتشررقان الضمان االجتملاع، ا اا بند 12و

أ  من اللدول ارسققلة و ل لب أةلرا  أسلرتل  ورلنق عنلى ترلدو اسلتحراقان نردرلة ا  اللة الق،لا 
   وإصابان القم .أو الشيخسخة أو وةا  أ د أةرا  األسر 
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 شواغل الفئا  الساانية الضعيفة فيما يتعلق بحقوق اإلنسان  
رسصل، اررللرخل ا للاع بللإر ء اتتملات خللاع لتللأال الت،للاخل  احملتمل  عنللى ار للاجررن اللل رن  -57

قللد رللا ا   ميشلل ل بمللبد خمللاةق متشللابنة أخللرى اابتللة أو متغللل   مثلل  نللسة اجلللنو والقمللر 
والقلللرا واالنتملللاء إىل أقنيلللة ملللن األقنيلللان أو شلللقد ملللن الشلللقسا األصلللنية أو العاقلللة أو اااللللة 

يلل  اجلنملل،. وملل  أن تلل ي المللمان ال  ثلل  مللسالن مللقخل م  مللة ا ار للاجررن  المللحية أو ار
ةإن ت ي القةان قد تنسن أ ثر عرمة من التا  طر االستغ ل والتقمخل بمبد ومق ا ال 

 الرانسا وعرس  القم  ال ارمترر. 
 نوع الجنس  

ا  يل  أملاء القلا    رص د ارررخل ا اع أن قطلاة ا لدمان تلس أ لرب ارشلغنني لننملاء -58
اللل ممللبسقة لتحريلل  اا ورللرى أن تيمللل ام،للر  وتن يم للا بشللن  جيللد خنللن أن رتللي  لنمللرأ  ةرصلل

االستر ل ارايل والرتقل،. وملن  واعل، االخلتيلاح أن اتقاقلان إقنيميلة  مثل  اتقلاا الملسا ارشلرت ة 
 تنطس  عنى  ييا مد اررأ . لشرا أةررريا واجلنسا األةررر،  أةضت إىل إلغاء تشررقان ولنية 

وارلللرأ   وال سلللليما ارلللرأ  القامنللللة ا قطللللاة الرعارلللة  مقرمللللة بشلللن  خللللاع ل سللللتغ ل  -59
لنتقملخل اا والتقمخل  أل ا تقم  ا عالة بارقنيني ارا   واالجتملاع،. وقلد رتقلر  الرجل  أرضل

أفيللة االتقاقللان الت،اخلرللة واالسللتغ ل  ا قطاعللان مثلل  البنللاء والاخلاعللة. ورللصمن اررللرخل ا للاع ب
 تتي  جلمي  ار اجررن ةرصة التما  النماف علن انت ا لان  رلسا النملان ومقلارل القمل   ال 

  ون خسف من  شق ل والتقر  ل  ت،ا  والرت ي .
 األطفا ل  

إن أللقللال ار للاجررن شللساا  ةررللد  ا سللياا الت،للاخل   ألن بيللن ل نمللبة  بللل  مللن األلقللال  -60
  2010 رقمنللللسن ا الرطللللاة اللللل الن للللام،  و لللل لب ا صللللناعة اجلللللنو الت،للللاخل . وا عللللاتاللللل رن 
ارنتللد الللسلق رناةحللة عملل  األلقللال و ارللة القمللال ارللراترني ا إلللاخل و اخل  القملل  البنميللة   أنشللش

ا و لب ا سياا االتقاا الت،اخل  بني بنما والسالرلان ارتحلد . ورلنق اتقلاا الشلرا ة بلني  ول أةررريل
باسلل اتقلاا  ستسنلس  اا ومنطرة البحر الناخلر  واحمليط اما ك و ول االحتا  األوخلوا  ال   رقرف أرضل

 عنى وم  برامج تقنيمية تقاونية  دف إىل الرضاء عنى عم  األلقال. 
أما ألقال القمال ار اجررن  ةرد رص   استبقا تل من ن ام، التقنليل والملحة ا بنلد  -61

اررمد إىل عساقد لسرنة األمد عنى صحت ل البدنية والقرنية وعنى راة ل. وتنر، من مة األملل 
بقنللللسان "الت،للللاخل  االلللر   2004ارتحللللد  لنطقسلللللة )اليسنيمللللخل( الضللللسء  ا نشللللر  أصللللدخل ا عللللات 

عنلى  اللة األلقلال ار لاجررن  ا سلياا اتقلاا الت،لاخل  االر  بلني السالرلان ارتحلد   واأللقال" 
وبنلدان أمررنللا السسللطى واجلم سخلرلة الدومينينيللة   للس ل عرملة أ ثللر مللن اللتل لنقرللر والتقنللب 

 األسر  وسسء التغ رة بمبد الرتاج  ال   رش دي    من الرطاة الاخلاع، والقمالة الررقية. 
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      المهاجري  حقوق عل  الهيالي ت ثيرال  -باء 
 النزعة الحمائية واختال ل ميزان القوة، والتفاو  واستمرار عدم المساواة   

أن اميمنلللة الللل  ماخلسلللت ا البنلللدان اررتققلللة اللللدخ  ا األن ملللة اا رص لللد اررلللرخل ا لللاع سلللد  -62
 اا عنلى الشلراة  الملنانية األشلد ملققوارقاومان ارتقنرة بالت،اخل  الدولية  انت ما عساقد تاةنة 

وال سلليما ار للاجرون. وا  يلل  مرا لل  إخلسللاء الن للات الت،للاخل  ارتقللد  األلللراف  أ ى اتبللاة الللن ج 
اامللللاة، ا قطاعللللان اللللد   إىل  رمللللان االقتمللللا ان الناميللللة مللللن جللللق ةساةللللد الت،للللاخل  االلللر  ا 

الللة  ان األجللسخل ارتسسللطة إىل ارتدنيللة. وملل  الرطاعللان اللل  تتمتلل  ةي للا ايللا  نمللبية تتمثلل  ا القم
اسللتمراخل انترللال ار للاجررن إىل ارنللال   ان النتاجيللة القاليللة  قللس  النقللس  االقتمللا   والمياسلل، 
لنبندان ارتردمة عنى مس شدرد ارقاوملان والرصلد وارملاءلة ا الرتتيبلان الت،اخلرلة وترتيبلان تنرل  

الت،اخل  القارية   لان لنبنلدان اررتققلة اللدخ  النمليد األ لرب ملن األرد  القامنة. وا إلاخل من مة 
 .(21)إىل تقسق لللا ملللن  يلللج تلللسةر ارلللساخل  اراليلللة والرانسنيلللةاا الشلللناوى اررةسعلللة  ورقلللاى  للللب أساسللل

مرتققللة الللدخ   تساجللأل اا إىل أن البنللدان الناميللة اللل  تراملل، بنللداناا وتشللل الدخلاسللان الت،رربيللة أرضلل
  2009علا   لللسل ار لل  القاصللنة بللني انت للاء ارنا علة الرضللاةية وبللدء إجللراءان االمتثللال. وا عللات 
مللن ل اا تق للد خلءسللاء سمسعللة القشللررن بقللدت تنللراخل األخطللاء ااماةيللة نقملل ا ا سللال الت،للاخل   إقللراخل 

 20مللن أصلل   17ويل رقيللد بللأن بالتقللاون ارتأصلل  ا االقتمللا  القللار،  لنللن صللندوا النرللد الللد
جتاخلرلللة ملللا جقللل   ،لللل الت،لللاخل  القاريلللة ال اليلللة ررتاجللل  اا ةلللر   خللل ل األ ملللة اراليلللة  قيلللس اا بنلللد

ا الملللنة(. بنيللسن  والخل ملللن  والخلان السالرللان ارتحلللد   50ا اراةلللة ) 0.25ال ترللل  عللن  بنمللبة
 نسًّا ا سلللياا الت،لللاخل   عنلللى اللللرال ملللمأسملللة  تلللا ا  شلللساا  ار لللاجررن ُخبُللللونتي،لللة لنتقاوتلللان ار

 عنى  رسا ار اجررن.اا مباشر اا قراخلان الت،اخل  تصار تأال  أن
وال بد من حتري  قدخل أ رب من التلسا ن بلني اامارلة الل   لن  لنلدول وارملتثمررن و يل   -63

ابلة الرضلاةية األشخاع ايخررن  اخ  السالرة الرضاةية لاللراف الت،اخلرلة. ةمليا   الرلانسن والرق
 تمبحان منرسصتني عندما رتاح لنممتثمر التملا  االنتملاف ملن الا ل ةلسا ولنيلة  مثل  تيةلان
 تملسرة ارنا عللان بللني ارمللتثمررن واللدول  مللن  ون أن رمللتنقد سللب  االنتملاف السلنيللة. وعنللى الللرال

 قللان الت،للاخل  واالسللتثماخلمللن إ خلا  األ نللات ارتقنرللة بتمللسرة ارنا عللان بللني ارمللتثمررن والللدول ا اتقا
ارربمة ا  ي  أماء القا    انت البندان النامية والبندان الل   لر اقتملا ا ا ار نلة انتراليلة تل، 

وملل   .(22)2014ا اراةللة مللن  يلل  الللدعاوى اللل  أقيمللت ا عللات  60الطللرف ارللدعى عنيللأل ا 
ةللإن ارمللتثمررن ا البنللدان  اا ةشلليةاا أن عللد  الللدعاوى اررةسعللة مللد البنللدان ارتردمللة تللا ا  شللية

ا اراةللللة مللللن  يلللل   عللللاوى تمللللسرة ارنا عللللان بللللني  80ارمللللدخل  لللللرأ  ارللللال أقللللامسا أ ثللللر مللللن 
وال تسجد  دو  قمسى لريمة ارناة ن التقسرضية ال  حتد تا احملنملة   .(23)ارمتثمررن والدول

__________ 

(21) Martin A. Weiss and others, “International investment agreements (IIAs): frequently asked 

questions”,. Congressional Research Service (15 May 2015) 
 .  اررج  نقمأل (22)

 .  نقمألاررج   (23)
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للل لب  تر للت عمنيللة تمللسرة ارنا عللان  وتقتللرب الرللراخلان منامللة  ون إمنانيللة االسللتةناف. ونتي،للة
ال خنن إنناخلي عنى إعمال اارسا  إ  أن  ة ا تمال ملقيخل اا سنبياا بني ارمتثمررن والدول أار 

أن رأيت  نل الدول لملان النلا  إ ا  انلت تل ي اللدول مطالبلة بلدة  خلسلست بات لة عنلى سلبي  
 متناسلد  رملنحة البنلدان اررتققلة اللدخ التمسرة.  ما أن  قة سب  االنتماف  يل   عنلى ملس الل 

  (.A/70/301)ان ر 
انتهرا  الحرق فري الحصرو ل علر  المعلومرا ، وانعردام الشرفافية وفرر  المشراركة المجديرة   

 في الشؤون العامة
إن التقاو  األخل بشأن الشرا ة عرب احمليط اما ك  والشرا ة الت،اخلرة واالستثماخلرة علرب  -64

واتقلاا الت،لاخل  ا ا لدمان  الل  تشلم  انثل،  ،لل الت،لاخل  ا ا لدمان عنلى احمليط األلنمل،  
األق   رمنط الضسء عنلى ملا رنتنلخل ارقاوملان الت،اخلرلة ملن انقلدات الشلقاةية وةلرع االساخل القلات 
وارماءلة. وال راال ارررخل ا اع رشقر بالرن    غلي من ارننقني بسالران  إ اء اا،لل الل   بنغلأل 

مملللان الشلللر ان علللرب السلنيلللة عنلللى النرلللاا القلللات وارملللاءلة بشلللأن مراعلللا  مقلللارل  رلللسا لغيلللان 
تتلللي   ملللااا عنلللى  يلللا  ار لللاجررن  ةإ لللا نلللا خل اا  بلللل اا  النملللان. وخلالللل أن اللللن ل الت،اخلرلللة تلللصار تلللأال 

سق ل ارلاا لنمشاخل ة اجملدرة ا عمنيان التقاو   ملا رشلن  انت ا لاا لنم اجررن أو رن خثن ل ةرص
األساسية ا ترررر ارمل واامسل عنى ارقنسمان وارشلاخل ة القاملة. وال رقنلل اررلرخل ا لاع ملا إ ا  
 انللللت تنللللاي سمسعللللان م للللاجر  رصخلللل  خلأر للللا ا تلللل ي ارقاومللللانا ومشللللاخل ة اجملتملللل  ارللللدا ا 

الن ات الت،اخل  ارقاومان الت،اخلرة ال تق، بالغر  عمسماا. وعنى الرال من اخت ل مياان الرس  ا 
الدويل  تتراعو الدول مر  بقد أخرى عن إ خال إص  ان عنلى ارقاوملان الت،اخلرلة الا جيقن لا 

 أ ثر شقاةية أو رقا  ارماءلة من خ ل إنقا  األ نات مد منت ن، اارسا  ان المنة.
رتضللللمن ورشللللقر اررللللرخل ا للللاع باالخلتيللللاح ألن اتقللللاا الت،للللاخل  االلللر  بللللني  نللللدا و سلسمبيللللا  -65

منامة تمم  لن  شخق مريل ا أ  من البنلدرن بترلدو استقملاخل خطل، إىل الملنطان اا أ نام
السلنيللة  وتنللات اانسمللان بنشللر االستقمللاخلان والللر و . لننللأل رشللد  عنللى أفيللة أن تنللسن الشللرو  

  ريرية لنمشاخل ة. اا ارنمسع عني ا ا ت ي األ نات وامحة وأن تتي  بالقق  ةرص
 ظيم تنقل األيدي العاملة في اإلطار الثنائيمزايا تن  

منللل  الملللتينان  اعتُلللرب ر لللسخل االتقاقلللان الثناةيلللة ارتقنرلللة بتنرللل  األرلللد  القامنلللة لتن للليل  -66
إ  ا تملبت اللدول مرونلة أ لرب ا  اا إجيابيلاا ت،ر  القمالة  ان األجسخل ارنخقضة وارتسسطة تطسخل 

ن  ومقاجلة الثغران ا سال اامارة االجتماعية وتنبية تيمل التنر  عرب فتنخل ممتسران ار اخلا
ا تياجللان سللسا القملل  مراخلنللة اللا تللس متللاح ا االتقاقللان الت،اخلرللة ارتقللد   األلللراف. وتشللل 

اا اتقاقلل 358   لان تنللاي مللا ال ررل  عللن 2015ترلدرران من مللة القملل  الدوليلة إىل أنللأل ا عللات 
  .(24)بشأن تنر  األرد  القامنةاا اناةي

__________ 

(24) International Labour Office, Bilateral Agreements and Memoranda of Understanding on 

Migration of Low Skilled Workers: A Review (Geneva, 2015) . 
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ونتي،لللللة التحلللللسل ا ايونلللللة األخلللللل  إىل إ خلا  مملللللألة التنرللللل  ا االتقاقلللللان اللاخلرلللللة  -67
وملل  ران التقللاتل وإع نللان التقللاون ارتبللا ل  باتللت الللدول تتقاملل  ملل  اتقاقللان تنرلل  األرللد  

  من الرتتيبلان ارتقنرلة بتنرل 70القامنة عنى أ ا ال خلنية وال منامة. ةق، آسيا  تناي  سايل 
 40-30األرد  القامنة رمتخدت اللاخل ال الرن، ارنمسع عنيأل ا م  ران التقلاتل مرابل  

 . (25)ا اراةة ا أةررريا وأوخلوبا واألمررنتني
ورشللقر اررلللرخل ا للاع بلللالرن  ملللن أن ترللس  االتقاقلللان الثناةيلللة ارتقنرللة بتنرللل  األرلللد   -68

ة بالتنر  ال   ن  اسجد االلتاامان ارنملسع عني لا القامنة اامارة االجتماعية واامارة ارتقنر
ا اتقاقلان أخللرى  مللا رارللد ملن عللدت اسللترراخل وملل  القملال بتقررضلل ل اللاالن الضللقخل النا للة 

اا أن االتقاقان الثناةية ارتقنرة بتنر  األرد  القامنة ال تتملل  اةملاا عن الناوح. وتس ر  ظ أرض
علللن تغطيلللة اللللدوخل  اا مارلللة الللل   نح لللا لنم لللاجررن وترملللر  وملللبالشلللمسل ةيملللا رتقنللل  بتلللدابل اا

النامنللة لقمنيللة ام،للر   وعللن مقاجلللة الشللساا  اجلنمللانية  وتغقلل  التشللاوخل ملل  اجل للان صللا بة 
 ارمنحة خاخل  اانسمة  وتدابل  ارة األجسخل و  ر  ،ا وااة  المقر وامسرة. 

من ،لة ا  ل  ار لاجررن  وتل، انت ا لان ورص د ارررخل ا لاع اسلتمراخل االنت ا لان ار -69
ترللرتن بللام،ر  اللل الن اميللة و ررللد ار للاجررن والقملل  اجلللرب  وعملل  األلقللال واالجتللاخل بالبشللر 
 ر ا رل  ر لسخل اتقاقلان القمل  الثناةيلة ارتقنرلة بتنرل  األرلد  القامنلة الل   لدف إىل حتملني 

 ل ارشروعة. تدابل اامارة االجتماعية وااد من األنشطة ا
وررللرتح اررللرخل ا للاع وملل  إلللاخل عللار، لنتنرلل  ا االتقاقللان الت،اخلرللة الثناةيللة وارتقللد    -70

األلراف من شأنأل أن رقا   ارة ار لاجررن. وخنلن االسلتنا  ا  للب الللاخل إىل تلدابل اامارلة 
ارنمللسع عني للا ا اللللاخل ارتقللد  األلللراف بشللأن ت،للر  األرللد  القامنللة اللل   ومللقتأل من مللة 

 ( 86)خلقلل  1949( والتسصية بشأن القملال ار لاجررن )المليغة ارنرحلة(  2006قم  الدولية )ال
اللل  أخلةلل  هبللا اتقللاا رللس ج، بشللأن ام،للر  ارصقتللة والداةمللة برمللد القملل   وتللس اتقللاا رتضللمن 

تتقنللل  باالسلللتردات وارملللاوا  ا ارقامنلللة  والتقنللليل والتلللدخلرد ار لللق  والملللنن  وعرلللس  اا أ نامللل
 الستخدات  ا  نة أ نات أخرى. ا

 تعزيز حقوق اإلنسان للمهاجري  -خامساا  
 الدولة والرلد والرقابة الفعالي تعزيز مبدأ مساءلة  -ألف 

م  اربا ك ال   عا إلي ا القرر  القام  ارقق باألعمال الت،اخلرة و رسا النمان اا  شي -71
أن تتأ لد ملن أن االتقاقلان الت،اخلرلة الل  تربم لا والي من ارننقني بسالران  جيلد عنلى اللدول 

لنمبلا ك التسجي يلة بشلأن اا تراع، االلتاامان الساققة عني ا اسجد الرانسن الدويل. وت ا رقق وةر
__________ 

 .  اررج  نقمأل (25)
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األعمال الت،اخلرة و رلسا النملان أن عنلى اللدول علدت انت لاي التااما لا اسجلد الرلانسن اللدويل 
اى إلي لللا تللل ي االنت ا لللان  أو عنلللدما تتخنلللخل علللن االللا  ارلللسا النملللان عنلللدما خنلللن أن تُقللل

خطلللسان مناسلللبة رنللل  انت ا لللان اجل لللان القاعنللللة ا اصلللة أو لنتحريللل  ةي لللا أو ارقاقبلللة عني للللا 
أن  تن  عن التمدر  عنى االتقاقان ال  تارد من اا االنتماف من ا. ومن واجد الدول أرض أو

  بالنام .صقسبة مماند   رسا النمان و رسا القم  
ورللس  اررللرخل ا للاع أن ررشللد الللدول إىل المللب  اللل  تضللمن االتمللاا بللني مللا تربمللأل مللن  -72

اتقاقلللان جتاخلرللللة والتااما للللا جتللللاي ار للللاجررن اسجللللد الرللللانسن الللللدويل. ورللللدخلي اررللللرخل ا للللاع أنللللأل 
سنملنة  وجس  ا  شام  رنقل  رقاجللة  يل  التحلدران ارتملنة بالت،لاخل  وام،لر   لنلن إ خلا  ال

اا مللن القمنيللان واأل نللات بمللقة منت مللة أانللاء ارقاومللان الت،اخلرللة سللسف ررسلل،  ا خلأرللأل  إلللاخل 
امارللة  رللسا ار للاجررن. وخنللن أن رشللم  تلل ا الن للات وخلو  إشللاخلان صللرحية إىل اا متينللاا مصسمللي

علللن الملللنسي الدوليلللة ارتقنرلللة ارلللسا النملللان والقماللللة ا أ نلللات الت،لللاخل   ونشلللر ارقنسملللان 
مشللروة أ نللات االتقاقللان الت،اخلرللة وإتا للة القللرع لننرللاا القللات بشللأن تللداعيان الت،للاخل  و لل  
بيانان مساسقة تنسن ا متناول اجلم سخل ل سرتشا  هبا ا المياسان ارتقنرة بالت،اخل  وا مقرةة 

 أرا  ام،ر . 
قاقللان الت،اخلرللة عنللى ورص للد اررللرخل ا للاع اااجللة إىل إجللراء عمنيللان تريلليل لتللأال االت -73

 رلللسا النملللان تقنلللو الملللياقان والرلللدخلان السلنيلللة  ان الملللنة )البشلللررة واراليلللة والمياسلللية 
والترنيلللة( ملللن أجللل  حتدرلللد األ نلللات ارناسلللبة ةيملللا رتقنللل  بشلللرو  االسلللتثناءان القاملللة  وسلللب  

د أن تنلسن االنتماف الرضاةية والتا من آليان التقلسرض والتملسرة واللت نل واالنتملاف. وجيل
تلل ي الرتتيبللان ممللحسبة ب ليللان لنرصللد والنقللا  تسملل  بالتشللاوخل ملل  ار للاجررن واضلل  لنرصللد 

لققاليت ا. وخنن أن رماعد تقيلني و اللة ولنيلة تتلسىل بشلن  مملتر  خلصلد  يل  اا ارمتمر ممان
اا ورنبغ، أرضل الس اخلان ارقنية برضارا ام،ر  عنى التسص  إىل ة ل شام  لت،ربة القمالة ار اجر .

 رللا   وعلل، مقتشلليان القملل  وارصسمللان السلنيللة ارللسا النمللان وأمنللاء ار للا  بشللأن شللساا  
ار اجررن  ورنبغل، تننيلخل تل ي النيانلان بضلمان مراعلا   رلسا النملان لنقملال ار لاجررن ا 

 تنقي  االتقاقان الت،اخلرة.
 التجارية عل  حقوق اإلنسانعمليا  التقييم المسبقة والالحقة لت ثير االتفاقا    

تقترب عمنيان ترييل تأال االتقاقان الت،اخلرة عنلى  رلسا النملان مقيلد  بسجلأل خلاع  -74
عند اج  رسا النمان لنم اجررن أل ا تر ا عنلى علدت التمييلا بسصلقأل ملن اربلا ك التسجي يلة 

األخللل  عنللى أشللد القةلللان  الرةيمللية وحتللسل الرت يللا مللن النللساتج ال اليللة لنت،للاخل  إىل تللأال تلل ي
وبالمللاةة إىل  لللب  تللص   عمنيللان التريلليل تلل ي إىل تقارللا ارمللاءلة و نللني أصللحاا  اا.مللقق

اارللللسا. وتلللل، قللللد تشللللم  عمنيللللان تريلللليل  ون إقنيميللللة وولنيللللة  و خلاسللللان  للللاالن الللللد   
والبنيللس   واسترمللاءان إقنيميللة  وخنللن أن تنللسن  يق للا  انللة ا تريلليل تللأال الت،للاخل  ارباشللر

 عنى  رسا ار اجررن. 
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ورنتم، إجراء عمنيان الترييل ارمبرة لتأال االتقاقان الت،اخلرة عنى  رسا النمان   -75
أاناء ارقاومان الت،اخلرة  قيمة أساسية ا حتدرد ارخالر والتخقيخل من  د ا   ما ر  ر من 

يلل ي بللدعل مللن ارقسمللية. وإجللراء حتنيلل  تريليل اتقللاا ارنطرللة الراخلرللة لنت،للاخل  االلر  اللل   جيلر  تنق
لنترييل  قي  بأن ررب  ارناسد التس رقية بالنمبة رختنخل شراة  المنان ورص د ا السقت نقمأل 
أفية االعرتاف ا اخلان ومصت ن ار لاجررن وملروخل  مساصلنة تطلسرر م لاخلان القملال ملن خل ل 

 التدخلرد والتقنيل.
بانت للللات عمنيللللان تريلللليل )تريلللليل التللللأال االقتمللللا   واالجتمللللاع، وجيللللر  االحتللللا  األوخلوا  -76

والبيةلل،( ألاللر  يلل  ارقاومللان الت،اخلرللة الثناةيللة وارتقللد   األلللراف الرةيمللية عنللى االسللتدامة. وتتللي  
عمنيلان التريلليل وملل  تسققللان لتلدةران ام،للر  واعتبللاخلان اللد     ملد الشللررب الت،للاخل   بشللأن 

 نات من  التأشلان  واألجسخل  ورروف القم   والقةان االجتماعية الضقيقة.ار اخلان والرطاة  وأ 
 دة األدلة الالزمة لوضع السياسا تعزيز قاع  

أفيللة  لل  بيانللان مساسقللة بشللأن سللسا القمالللة ار للاجر  تميلل  اا رص للد اررللرخل ا للاع سللد  -77
رتبقللة ا االسللتخدات والرطللاة اللل جسانب للا  اللا ا  لللب قنللسان ام،للر  اللل الن اميللة  وارماخلسللان ا

الرن،  والبيانان ارمنقة  مد ار اخلان والمن ونسة اجلنو والقرا واألص  الرسم،  وال  للب 
من ا ماةق. إ  أن تلسةر تل ي البيانلان ملن شلأنأل أن رتلي  لنلدول مقرةلة ا تياجلان سلسا القمل  

رلسةر  2030خطلة التنميلة ارملتدامة لقلات الققنية لدر ا وتنبية ت ي اال تياجان. وإ خلا  ام،لر  ا 
جلملل  البيانللان  بللالن ر إىل وجللس  اتقللاا  للاع، بالققلل  بللني الللدول عنللى أن ام،للر  تشللن  اا إلللاخل 

مللن  18-17إ للدى األولسرللان اللل  تتطنللد الرصللد ارمللتمر. ةرللد اتقرللت الللدول ا إلللاخل الغارللة 
  2020قلدخلان البنلدان الناميلة انلسل علات  أتداف التنمية ارمتدامة  عنى تقارا تردو الدعل لبناء

لتحري   را    بل  ا تساةر بيانان عالية اجلس   ومناسبة التسقيلت ومساسقلة ومقملنة  ملد السمل  
 من  يج ام،ر  ممن أسو أخرى.

وملللن ار لللل بلللنقو الرلللدخل أن رتلللاح لن،م لللسخل االلللل ة عنلللى ارقنسملللان ارتقنرلللة بتنقيللل   -78
بإمنللللان القمللللال ار للللاجررن التأ للللد مللللن امتثللللال و للللاالن االسللللتردات  بللللرامج ام،للللر   للللر رنللللسن

أن رضللمن ارمللاءلة القامللة بشللأن اا وأصللحاا القملل  لنتشللررقان. ةارللا   الشللقاةية مللن شللأنأل أرضلل
تنقيلللل  بللللرامج ت،للللر  األرللللد  القامنللللة ورملللل   عنللللى الس للللاالن اانسميللللة و عللللا   ارللللة  رللللسا 

 ار اجررن اامسل عنى ارقنسمان.
 ام حقوق اإلنسان الواجبة التطبيق أحا  

بشلأن ومل   لد اا أ ناملاا رشل ارررخل ا اع إىل أن عد  اتقاقان جتاخلرلة تتضلمن أرضل -79
مل  اتقاقيلة ةيينلا لرلانسن ارقاتلدان. اا لنخروا اجلستررلة الل  تطلال شلرو  التبلا ل الت،لاخل    شلي

تتقن  ارسا النمان  اا ا أ ناموا  ال اشرتلت األلراف ا اتقاا جتاخل  ما تضمني االتقا
مثنمللا ةقلل  االحتللا  األوخلوا  جيللد أن تبللني تلل ي األلللراف أن البنللد ارتقنلل  ارللسا النمللان تللس 
عنملللر أساسللل، ا االتقلللاا الت،لللاخل . ةللل لب سيضلللمن ملللا ملللا رلللربخل إ لللاء اتقلللاا الت،لللاخل  عنلللدما 

 تُنت ب  رسا ار اجررن. 
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 شروط االستثناءا  العامة  
مت شلللرو  االسلللتثناءان القاملللة  سسلللينة ةقاللللة لتقارلللا تلللدابل  ملللن النيلللة الللل  اسلللتخد -80

تتخلل تا الللدول لتحريلل  أتللداف الرةللاي القللات. وا إلللاخل االتقللاا القللات بشللأن التقررقللان اجلمر يللة 
والت،اخل  ومن مة الت،اخل  القارية  أقرن الدول بالقق  بأن الرساعد والمياسان الت،اخلرة خنن أن 

أار ملاخل عنلى  رلسا القملال إ ا   تنلن تنلاي ملمانان م ةملة و  تنقل  التشلررقان رنسن ما 
 السلنية. واستخدمت الدول شرو  االسلتثناءان ملن أجل  التملد  لنقمل  اجللرب  وعمل  األلقلال

 واستحداا أنساة أخرى من اامارة من خ ل اشرتا  اعتما  مقارل القم . 
اا ارلللداةقني علللن إ خلا  شلللرو  االسلللتثناءان القاملللة جغراةيلللورلللرى اررلللرخل ا لللاع أن تنلللسة  -81

ربقج عنى االخلتياح. ةرد أ خلجت عد  بندان من منطرة آسليا واحملليط املا ك وأمررنلا اا واقتما ر
اجلنسبيللة شللرو  االسللتثناءان القامللة ا االتقاقللان الت،اخلرللة. وشللرو  االسللتثناءان القامللة مدخلجللة 

ة بننلللدا ومسخلرشللليس  وتر يلللا  و للل لب ا االتقاقلللان ارتقلللد   ا بلللرامج ارقاتلللدان ا اصلللاا أرضللل
 األلراف مث  اتقاا االستثماخل ا المسا ارشرت ة لشرا أةررريا واجلنسا األةررر،. 

       القضائية االنتصا  سبل عل  الولو ل  
رشللد  اررللرخل ا للاع عنللى مللروخل   نللن ار للاجررن مللن التمللا  سللب  االنتمللاف مباشللر   -82
ت اميةلللان الرضلللاةية واحمللللا ل القاملللةي ةاسلللتر ل الملللنطة الرضلللاةية ونلللسة الرقابلللة القاملللة الللل  أملللا

رنقن ا اللاخل الدويل ارسا النمان أمران ال ام عن ما لملسن اارلسا األساسلية. وعنلى ملس 
 ما تردت  رص   لاب  الغمس  وتقد  ارمتسران ا الن لات الت،لاخل  االايل  إىل اسلتغ ا مقرةلة
ار اجررن ارسق ل  وسب  الترام، وسب  االنتماف ارتا ة. وا إلاخل آليلان تملسرة ارنا علان 
ااالية اردخلجة ا االتقاقان الت،اخلرة  يض  القملال ار لاجرون رقيلاخل منقمل  وخلاع اللتملا  
 االنتمللللاف عللللن ارخالقللللان الت،اخلرللللة  وتللللل مطللللالبسن بللللالن،سء إىل الرنللللسان الترنيدرللللة  ارننقللللة

عنللى الدولللة ا متابقللة  عللساي  يثمللا رنللسن اا ل نتمللاف. ورمللب  ار للاجر مقتمللداا وارضللنية  لنبلل
متقاخلمللة. وبضلمان وجللس  مناةل  اللتمللا  االنتمللاف ا اا لندوللة ممللان مملترنة وفتنقللة وأ يانل

ر  احملللا ل القامللة تارللد إمنانيللة ممللاءلة الدولللة وتتللاح ارقنسمللان ا النرللاا القللات عللن بللرامج ت،لل
األرد  القامنة ومقامنة القمال ار اجررن.  ما أن إ الة ااساجا ال  تقرت  السصلسل إىل القداللة 

  نن ار اجررن من المق، إىل حتمي   رسا النمان األساسية ارنقسلة مل.
 تحقيق التوازن في المساءلة والتمثيل في عطار المنظما  الدولية  

بشلللأن لرررلللة مقامنلللة اا يلللة مملللاءلة اللللدول بقضللل ا بقضلللرشلللد  اررلللرخل ا لللاع عنلللى أف -83
مسالني ا ا ا اخل . وبالماةة إىل آليان تمسرة ارنا عان وسب  االنتماف الرضاةية  رنبغ، أن 
تن ر الدول ا االستقانة تمي  ايليان الدولية ارسا النمان وآليان من مة القم  الدولية ا 

القامللل  ار لللاجر  الللل   سللليح ى امارلللة أةضللل  إ ا تضلللمنت  مقاجللللة الشلللساا  ارتقنرلللة اقامنلللة
 االتقاقان الت،اخلرة إشاخل  صرحية إىل المنسي الدولية ارسا النمان وصنسي القم . 
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إرلل ء مارللد مللن االتتمللات لضللمان عللدت اشللتطا  ايليللان الدوليللة ا سللايل اا ورنبغل، أرضلل -84
ن مملللاءلة تللل ي ايليلللان أملللات  يللل  أصلللحاا الت،لللاخل  وام،لللر  ا سلللا ا  البنلللدان الناميلللة وملللما

ارملللنحة و ثين لللا ملللل. ورلللرى اررلللرخل ا لللاع أن  لللة  اجلللة إىل خنللل  خلوابلللط مصسملللية أمللل  بلللني 
 الت،اخل  و رسا القمال ا اللاخل الدويل. 

 أهمية المجتمع المدني  
ا  أ ن النرابللللان القماليللللة  وارن مللللان اللللل اانسميللللة والتللللا مللللن اجل للللان القاعنللللة -85

اجملتملل  ارللدا خلسللالة تامللة ا  رللا   الللسع، ارللسا ار للاجررن وترللدو الترللاخلرر إىل آليللان  رللسا 
النمللان الدوليللة. ةمر للا  رللسا ار للاجررن ا ارنملليب عنللى سللبي  ارثللال  جيللر  استرمللاءان 
  نسعيللة عللن جتللاخلا ار للاجررن  ورقللد ترللاخلرر عللن ارماخلسللان التقمللقية ا سللال اسللتردات القمالللة

ورللدعس إىل الصلل ح التشللررق،  ور للتل بارنا عللان الرضللاةية ارللصار   وررللدت الشللناوى ا إللللاخل 
 منطرة أمررنا الشمالية لنت،اخل  اار  ورن ل تدخلربان ا جلنة البندان األمررنية ارسا النمان.

      الخا  القطاع مع ذلك في بما الهجرة، مجا ل في والتعاون الشراكا  تعزيز  -باء 
تتحم  الدول ارملصولية الرةيملية علن مقاجللة تلأال حتررلر الت،لاخل  عنلى  رلسا النملان.  -86

ال أن االتقاقان الت،اخلرة  انت اثابلة أ ا  بالنملبة لن، لان القاعنلة ا الرطلاة ا لاع  الا ا 
إ اخل    لب  واةر األعمال  لق ل  رسا النملان والتبملر اللدقي  ا المياسلان الققاللة ا سلال

ا خلأا اغلران  ا أسلاليد اا القمالة ار اجر . وساعدن اجل ان القاعنة ا الرطلاة ا لاع أرضل
ال اخل  ما صنة بمياسان تنر  األرد  القامنلة والمياسلان الت،اخلرلة ملن أجل  اقيلخل ارملصولية 

ثنلللاة، بلللني الرانسنيلللة  وإجيلللا  أسلللساا جدرلللد   والن لللس  بارملللصولية االجتماعيلللة. وبلللدأ االتقلللاا ال
 السالران ارتحد  ارتقن  بارنمسجان عمنية إص ح سياسايت شامنة ألصحاا ممنحة متقلد رن 
  ا ن السالران ارتحد  ا إلاخلتا ةلرع  مبس رلا ا السصلسل إىل أسلساا ار بلو ا مرابل  حتملني

 رروف القم  ا ارمان . 
ممللنحة متقللد رن تشللري واررللرخل ا للاع عنللى عنللل بسجللس  عللد  خطللط عملل  ألصللحاا  -87

اللللدول والرطلللاة ا لللاع والنرابلللان القماليلللة ا صللليااة مقلللارل أخ قيلللة لتشلللغي  القملللال ار لللاجررن 
وتقارا ت ي ارقارل. ور دف إع ن خلابطلة آسليان بشلأن  ارلة وتقارلا  رلسا القملال ار لاجررن إىل 

الرشيد  م،ر  األرد  القامنلة ا تقارا  ارة  رسا ت ي القةة والن س  هبا عن لرر  تقارا ال اخل  
بندان خلابطة أمل جنسا شلرا آسليا. ون ملت مصسملة  رلسا النملان واألعملال الت،اخلرلة سنملنة 

 2012-2009مللللن اجتماعللللان اراةللللد  ارمللللتدرر  ألصللللحاا ممللللنحة متقللللد رن خلللل ل القللللرت  
ضلاء اجملتمل  ارلدا اانسمان والشر ان ارتقد   اجلنمليان  والنرابلان القماليلة والتلا ملن أع م 

(  اللل  تقللا  ارمللصولية وارماخلسللان األخ قيللة 2011مللن أجلل  إعللدا  مبللا ك   للا لن ،للر  بنرامللة )
ا سلللللال اسلللللتخدات القملللللال ار لللللاجررن. وقلللللا ن من ملللللة تقارلللللا ارملللللصولية االجتماعيلللللة لنشلللللر ان 

نسميللة أسللقر عللن إعللدا  ا ماليارلا ملل  من مللة تينااانيتللا الل اااا جترربيللاا وشلرا ان األعمللال مشللروع
 سمسعة أ وان ل اخل  شصون القمال ار اجررن. 
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ملللن أجللل  خقلللض التنلللاليخل البشلللررة واالجتماعيلللة واالقتملللا رة اا وتقاونلللت اللللدول أرضللل -88
لن ،لللر   وتسسلللي  القلللرع ارتا لللة لنم لللاجررن السلللتثماخل إرلللرا ا ل بطرررلللة حترللل  مر و رلللة أ لللرب. 

مصسمة  57الما خل عن التحالخل من أج  الشمسل ارايل أ ثر من ورتس د ا إلاخل إع ن مارا 
لترللدو ا للدمان اراليللة ا االقتمللا ان الناشللةة والناميللة مللن أجلل  تشلل،ي  الشللمسل ارللايل بطللرا 

  من ا  عنى سبي  ارثال  خقض تناليخل التحسر ن ارالية وتش،ي  ا دمان ارالية الرقمية.
عنلى إشلراي ار لاجررن ومن ملان اا ارمنحة ارتقد رن أرضوعمنت الشرا ان بني أصحاا  -89

  Patrimonio Hoyارغرتبلني ا تنميلة ستمقلا ل ا البنلدان األصلنية وبنلدان اررملد. وا إللاخل برنلامج 
  اللل  تقملل  ا صللناعة مللسا  البنللاء  حتملل  أسللر ار للاجررن عنللى التمسرلل  Cemexاللل   ألنرتللأل شللر ة 

الترنيلللللة لتلللللتمنن ملللللن تشلللللييد بيس لللللا أو تسسللللليق ا. وا السالرلللللان ارتحلللللد    وملللللسا  البنلللللاء وارملللللاعد 
ا خلصللد و ارللة  رللسق ل. وقللدت اا خلةيمللياا القمللال اللل رن رشللاخل سن ا برنللامج الغلل اء القللا ل  وخل  رللص  

بللدعل إعمللال  رللسا النمللان مللن اا منامللاا بقللض أصللحاا الق مللان الت،اخلرللة ا قطللاة الت،اةللة تق للد
   الشراةية.خ ل خلة  الردخل 

 االستنتاجا  والتوليا  -سادساا  
 ستنتاجا الا -ألف 

عن تنميررة التجرررارة الدوليررة تخررردم مصررلحة الجميرررع، لارر  احتررررام حقرروق اإلنسررران  -90
المبردأ األساسرري  وارون هريالمافولرة لجميرع األفرراد، بغرن النظرر عرر  وضرعهم، يجر  أن 

  الموج  لتحقيق النمو االقتصادي والتقدم في مجا ل الرفاه االجتماعي.
ويرررردر  المقرررررر الخررررا  أال وجررررود لحررررل واحررررد مناسرررر  لجميررررع الحرررراال  ينفررررع  -91

للتحررديا  العالميررة الراهنررة لانرر  ي مررل فرري أن ياررون تسررليا الضرروء علرر  هررذا المجررا ل الهررام 
ضرررري فرررري بحررررح المسرررائل وتحديررررد الحلررررو ل العمليررررة. وتقرررديم تولرررريا  نقطررررة انطرررالق للم

سبيل عل  التخفيف م  حدة اختال ل ميزان القوة المت لل في االقتصاد العرالمي والتركيرز  وال
غير المتاافئ عل  الافاءة االقتصادية وتحقيق مااس  قصيرة األجل علر  حسراا العمالرة 

سررران واالعتبرررارا  التجاريرررة. المهررراجرة عال باتخررراذ تررردابير فعالرررة مررر  أجرررل دمررر  حقررروق اإلن
وتعزيرز ذلرك بر طر مؤسسرية شراملة ومتينرة اا جيرداا وتيسير تنقل األيردي العاملرة وتنظيمر  تنظيمر

 هو أمر ضروري لضمان تمتع جميع المهاجري  بمنافع التجارة عل  نحو شامل ومنصف.

      التوليا   -باء 
  حقروق اإلنسران للمهراجري ، يولري ولمعالجة الت ثير المباشر للتجارة الدولية عل -92

 المقرر الخا  بما يلي: 
أن تصرردق الرردو ل علرر  المعاهرردا  الدوليررة األساسررية لحقرروق اإلنسرران،  )أ( 

سرريما المعاهرردا  الترري تعتررر  بحقرروق العمررا ل المهرراجري ، كاالتفاقيررة الدوليررة لحمايررة  وال
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األساسرررية لمنظمرررة العمرررل حقررروق جميرررع العمرررا ل المهررراجري  وأفرررراد أسررررهم، واالتفاقيرررا  
الدوليرررة، واتفاقيرررا  منظمرررة العمرررل الدوليرررة بشررر ن العمرررا ل المهررراجري   االتفاقيرررة المتعلقرررة 

 ، واتفاقيررة منظمررة 97 رقررم  1949بررالهجرة مرر  أجررل العمالررة  بصرريغتها المنقحررة ، لعررام 
وغيرهرا    143 رقرم  1975العمل الدولية بشر ن العمرا ل المهراجري   أحارام تاميليرة ، 

 ، 81 رقرم  1947م  اتفاقيا  منظمرة العمرل الدوليرة  وال سريما اتفاقيرة تفتريل العمرل، 
 ، واتفاقيررررة العمررررا ل 86 رقررررم  1947واتفاقيررررة عقررررود االسررررتخدام  العمررررا ل الوطنيررررون ، 

وجميع االتفاقيا  األخرى التري يمار  أن تروفر الحمايرة    189 رقم  2011المنزليي ، 
منع االتجار باألشخا ، وبخالة النساء واألطفا ل، وقمعر   للعما ل المهاجري ، وبروتوكو ل

والمعاقبة علير  المامرل التفاقيرة األمرم المتحردة لماافحرة الجريمرة المنظمرة عبرر الوطنيرة، 
 واالتفاقية الخالة بوضع الالجئي ؛

 الدوليرررة الصررراو  علررر  لرررريحة عشرررارا  عدراج علررر اا فرررور  الررردو ل تبرررادر أن (ا)
لة في جميع اتفاقا  التجارة الجديردة واالتفاقرا  التري أعيرد والعما اإلنسان بحقوق المتعلقة

      التفاوض بش نها؛ 
أن تحررر  الرردو ل علرر  أال تضررعف اتفاقررا  التجررارة وتنقررل األيرردي العاملررة  ) ( 

أشاا ل الحماية القائمة في المجا ل االجتماعي ومجا ل تنقل األيردي العاملرة الممنوحرة بموجر  
 الواردة في اتفاقا  أخرى؛  االلتزاما 
لتنقررل األيرردي العاملررة، اا عالميرراا أن تضررع الرردو ل والمنظمررا  الدوليررة عطررار  ) ( 

بالتشرراور مررع النقابررا  العماليررة والمجتمررع المرردني، وأن ترردرج هررذا اإلطررار فرري االتفاقررا  
 التجارية بغية حماية حقوق المهاجري ؛ 

العمل فري جميرع مراحرل عمليرة الهجررة، أن تعزز الدو ل رلد وعنفاذ معايير  )تل( 
م  مرحلة ما قبل المغادرة واالستقدام في البلد األللي عل  مرحلرة العمرل فري بلرد المقصرد؛ 
وأن توسررع نطرراق الرقابررة لتشررمل القطاعررا  الترري تعتبررر عررادةا غيررر منظمررة وغيررر نظاميررة، وأن 

ضررافة واإلمررداد؛ وأن ترردرج عمليررا  تفترريل أمرراك  العمررل والترردقيق فرري سالسررل القيمررة الم
إلفررررال  مسررررؤولي الهجرررررة ووكررررالء التو يررررف وألررررحاا العمررررل وغيرررررهم مرررر  اا تضررررع حررررد

المتعسفي  م  العقاا عل  انتها  حقروق المهراجري ، بسربل منهرا فررض جرزاءا  وغرامرا  
يافرررري مرررر  المرررروارد وتجررررري مشرررراورا  علرررر   ماليررررة؛ وأن تعتمررررد تشررررريعا ، وتخصرررر  مررررا

 يمتثل أحد األطرا  في اتفاق تجاري لشروط هذا االتفاق؛  المستوى الوزاري عندما ال
 موضروع تنراو ل فري الحاومرة ماونرا  لارلاا جامعراا نهجر الردو ل تعتمد أن (و)
 وتالريفهم المظرالم وأمنراء اإلنسران لحقروق الوطنيرة المؤسسا  تدري  تضم  وأن الهجرة
      وق المهاجري ؛ حق انتهاكا  ع  باإلبالغ
أن تحمي الدو ل حقوق العما ل المهراجري  فري التنظريم النقرابي وأن تعمرل  ) ( 

 مع النقابا  العمالية ورابطا  المهاجري  عل  وضع األطر المؤسسية المتصلة بالتجارة؛ 
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 التارراليف لتخفيررف ترردابير التجاريررة االتفاقررا  تضررمي  الرردو ل تافررل أن (ح)
قبيررل مررا يلرري: الفصررل برري  سررلطا  عنفرراذ  دية المرتبطررة بررالهجرة مرر واالقتصررا االجتماعيررة

قواني  الهجرة والوكاال  التي تقدم الخدما  العامة؛ وضمان الحق في العمل؛ واإلشرا  
عل  عمليرا  التو يرف؛ وكفالرة عماانيرة نقرل اسرتحقاقا  الضرمان االجتمراعي وغيرر ذلرك 

لترري تعتررررض مرر  االسررتحقاقا ؛ وتخفررين تارراليف التحرررويال  الماليررة؛ وعزالررة العقبررا  ا
      علدار الت شيرا ؛ وضمان االعترا  بالمؤهال  المهنية، في جملة تدابير أخرى؛

تتررريل للمهررراجري  اا أن تافرررل الررردو ل تضرررمي  االتفاقرررا  التجاريرررة أحاامررر ) ( 
الولرررو ل المباشرررر علررر  المحررراكم والهيئرررا  القضرررائية العامرررة، بمرررا فررري ذلرررك ضرررمان تررروفر 

انونيرررة للمهررراجري  لتقرررديم الشرررااوى الفرديرررة أو الجماعيرررة خررردما  الترجمرررة والمررروارد الق
عندما تنتهك حقوقهم نتيجة اتفاق تجاري ما؛ ورلد سبل الولو ل عل  الخدما  اإلداريرة 
المتعلقررررة بالعمررررل والمحرررراكم والهيئررررا  القضررررائية لضررررمان عرررردم وجررررود عقبررررا  تعترررررض 

نتهاكرا  التري تطرا ل المهاجري  في سعيهم عل  الحصو ل عل  سربيل انتصرا  فعرا ل عر  اال
 حقوقهم؛ 
أن تنظررر الرردو ل والمنظمررا  الدوليررة فرري وضررع اتفرراق عطرراري للتعرراون برري   ) ( 

منظمرررة التجرررارة العالميرررة ومنظمرررة العمرررل الدوليرررة لتعزيرررز الصرررال  المؤسسرررية بررري  حقررروق 
التجارة، بسبل منها تخصي  التمويل  قد تتيل هرذه الليرة وضرع مبرادج توجيهيرة و العما ل 

 وتقاسم الممارسا  الجيدة ووضع آلية لتسوية المنازعا  ؛ 
أن تسررررتثمر الرررردو ل والمجتمررررع المرررردني ورابطررررا  المهرررراجري  والنقابررررا   )ي( 

اريرة علر  حقروق العمالية في جمع بيانا  محددة الهد  لزيادة فهرم تر ثير االتفاقرا  التج
اإلنسان وحقوق العمل للمهاجري  وأن تافل عتاحة المعلومرا  للعمروم؛ وعجرراء دراسرا ، 
تتضم  بيانا  مصنفة بحس  نوع الجنس والعمر والعرق واأللل القومي، مر  بري  فئرا  
أخرى، تتعلق باالستخدام وبالقطاعرا  غيرر النظاميرة وغيرر الرسرمية والتري تسرتقط  عمالرة 

 هارا ؛ منخفضة الم
أن تتعاون الدو ل م  أجل وضع خطا عمل أللرحاا مصرلحة متعرددي   )ل( 

ترمي عل  عشرا  ألحاا العمل والنقابا  العمالية ورابطا  المهراجري  وغيررهم مر  أفرراد 
 المجتمع المدني في تشجيع العمل الالئق، وتقاسم الممارسا  الفضل ؛

القطررراع الخرررا ، وتضرررمي  أن تستاشرررف الررردو ل بررررام  أخررررى إلشررررا   )ت( 
يقضي، في جملة أمور، بتوعيرة المهراجري  وتروفير الخبررا  اا شروط التباد ل التجاري التزام

القانونيررة الالزمررة لتعزيررز قررواني  العمررل، وتقررديم المسرراعدة علرر  النقابررا  العماليررة، وتنظرريم 
درة، وأن دورا  تدريبيررة لمفتشرري العمررل وترروفير خرردما  االسررتخدام والتوجيرر  قبررل المغررا

بشر ن المروارد الماليرة اا تافل اسرتدامة هرذه المبرادرا  بتضرمي  االتفاقرا  التجاريرة أحاامر
  وغيرها م  الموارد الالزمة إلدارتها.
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ولمعالجة الت ثير الهيالي للتجارة الدولية عل  حقوق اإلنسان للمهراجري ، يولري  -93
 المقرر الخا  الدو ل بما يلي: 

فراوض علر  عبررام اتفاقرا  تجاريرة، علر  الحصرو ل علر  أن تسع ، عند الت )أ( 
الررردعم التقنررري مررر  منظمرررا  األمرررم المتحررردة ووكاالتهرررا المتخصصرررة، وال سررريما المفوضرررية 
السررامية لحقرروق اإلنسرران، ومنظمررة العمررل الدوليررة، ومنظمررة التجررارة العالميررة، واألوناترراد، 

اررررام ذا  الصررررلة فرررري لتسررررتعي  برررر  فرررري اإلجررررراءا  الترررري تتخررررذها للتحقررررق مرررر  أن األح
 االتفاقا  المذكورة تحترم المعايير الدولية لحقوق اإلنسان وتساهم في تعزيزها وععمالها؛

 والنقابررررا  المهرررراجري  ورابطررررا  المهرررراجري  مررررع باالشررررترا  تعمررررل، أن (ا)
 لررياغة وفرري المفاوضررا  فرري الجمهررور مشرراركة مسررتوى زيررادة فررر  بحررح علرر  العماليررة،
 واسررتحدا  التجاريررة المفاوضررا  أثنرراء المعلومررا  نشررر يشررمل بمررا التجاريررة، االتفاقررا 

لليررا  التشرراركية الترري مرر  شرر نها أن تترريل للمهرراجري  عماانيررة االستفسررار أو ا مرر  طائفررة
التعليق بش ن المفاوضا  ولرياغة جميرع االتفاقرا  االسرتثمارية والتجاريرة ذا  الصرلة أو 

      وضا ؛عماانية المشاركة في تلك المفا
أن تجري، لدى عبرام اتفاقا  تجارية، عمليا  تقييم مسبقة والحقة شراملة  ) ( 

لت ثير هذه االتفاقرا  علر  حقروق اإلنسران، علر  أن تراعر  فري ذلرك حقروق المهراجري  مر  
خال ل عجراء مشراورا  مباشررة مرع المهراجري ، ورابطاتهرا ومرع النقابرا  العماليرة، وأن تسرتند 

التقيرريم هررذه، فُتضررمف  االتفاقررا  شررروط االسررتثناءا  العامررة ذا  الصررلة وغيررر علرر  عمليررا  
تتعلرق اا ذلك م  آليا  التعوين والتسوية والتظلم واالنتصا ، التي يما  أن تشمل أحاامر

بالحد األدن  لألجور، وعنشراء لرناديق الرعايرة االجتماعيرة لردعم العمرا ل المهراجري ، وتعزيرز 
واعتمرراد مخططررا  الترر مي  الطرروعي للمهرراجري  علرر  جانرر  المسرراعدة فرري الرردعم القنصررلي، 

  اإلساان أو المساعدة االنتقالية، وشروط انتهاء عقد العمل، في جملة تدابير أخرى؛
أن تضم  عدماج االعتبارا  الجنسانية بالقدر الاافي فري عمليرا  تقيريم  ) ( 

تسررن  تبرريذ  هررذا الترر ثير علرر  حقرروق ترر ثير االتفاقررا  التجاريررة علرر  حقرروق اإلنسرران حترر  ي
 وتخفيف حدت  عل  نحو فعا ل؛  ورجاالا  اإلنسان للمهاجري  نساءا 

أن تضم  عدماج االعتبارا  الخالة بالطفل بالقردر الارافي فري عمليرا   )ه( 
تقيرريم ترر ثير االتفاقررا  التجاريررة علرر  حقرروق اإلنسرران حترر  يتسررن  تبرريذ  هررذا الترر ثير علرر  

 طفا ل المهاجري  وتخفيف حدت  عل  نحو فعا ل؛ حقوق اإلنسان أل
ض بشر ن جميرع االتفاقرا  التفراو  عمليرة في المهاجري  ع  ممثلي  تشر  أن (و)

التجاريررررة الثنائيررررة والمتعررررددة األطرررررا ، بمررررا يشررررمل ممثلرررري الفئررررا  الضررررعيفة، عنرررردما تسررررفر 
تقييم ت ثير االتفاقا  التجارية عل  حقوق اإلنسان ع  تحديد مسائل يحتمرل  هورهرا  عمليا 

      فيما يتعلق بالمهاجري ؛ 
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أن تررردرج أحاامررراا تتعلرررق بتنقرررل األيررردي العاملرررة فررري االتفاقرررا  التجاريرررة  ) ( 
ة مررر  عدراجهرررا فررري االلتزامرررا  الثنائيرررة غيرررر الرسرررمي اإلقليميرررة والمتعرررددة األطررررا ، بررردالا 

المتعلقررة بتنقررل األيرردي العاملررة، علرر  أن تعاررس علرر  نحررو كامررل وواضررل احترررام حقرروق 
 المهاجري ؛
 جميررررع فرررري المدرجررررة المنازعررررا  تسرررروية آليررررا  عخررررال ل عرررردم تضررررم  أن (ح)

تفاقا  التجارية الجديدة واالتفاقا  التي أعيد التفاوض بش نها بقردرة الردو ل علر  حمايرة اال
      حقوق المهاجري ؛

أن تشررترط تقررديم تقررارير سررنوية عرر  ترر ثير اتفاقررا  التجررارة واالسررتثمار علرر   ) ( 
 حقوق اإلنسان في كل بلد وأن تتيل المعلوما  للعموم.

 ويولي المقرر الخا  ب ن تقوم األمم المتحدة والمنظما  ذا  الصلة بما يلي:  -94
ضرررررمان عدراج اعتبرررررارا  حقررررروق اإلنسررررران المتعلقرررررة باتفاقرررررا  التجرررررارة  )أ( 

 واالستثمار في تقارير الدو ل الموجهة عل  الليا  الدولية لحقوق اإلنسان؛ 
 مررر  وغيرهرررا العماليررة والنقابرررا  الخررا ، والقطررراع الرردو ل تزويرررد موالررلة (ا)
الممارسرا  الفضرل  التري لفاعلة في المجتمع المدني بالمعلوما  والتوجيها  و ا الجها 

      تهد  عل  حماية حقوق المهاجري  في سياق التجارة؛
موالرررلة تقررررديم المسررراعدة التقنيررررة للررردو ل ومسرررراعدتها فررري مجررررا ل بنرررراء  ) ( 

القرردرا  كرري تجررري عمليررا  تقيرريم ترر ثير االتفاقررا  التجاريررة علرر  حقرروق اإلنسرران، وكرري 
 اا؛كافياا  وأمناء المظالم دعمتدعم عمل المؤسسا  الوطنية لحقوق اإلنسان 

ضرررررمان اسرررررتمرار التعررررراون فيمرررررا بررررري  جميرررررع وكررررراال  األمرررررم المتحررررردة  ) ( 
والوكاال  ذا  الصلة التي تعن  بالقضايا المتعلقة باالستثمار واالتفاقرا  التجاريرة الثنائيرة 

فرري ذلررك المفوضررية السررامية لحقرروق اإلنسرران، ومنظمررة العمررل  والمتعررددة األطرررا ، بمررا
وليرررة، ومنظمرررة التجرررارة العالميرررة، واألوناتررراد، وتعمررريم مراعررراة حقررروق اإلنسررران ومعرررايير الد

 العمل، بما في ذلك جميع المعايير المتعلقة بالمهاجري ؛ 
تعزيررز قاعرردة األدلرررة الترري ُيسررتند عليهرررا فرري وضررع السياسرررا  فرري مجرررا ل  )ه( 

بحو  محددة الهد ، يتعلق بحقوق المهاجري  ع  طريق عجراء مشاورا  و  التجارة فيما
بوسائل منها جمع بيانا  مصنفة بحس  نوع الجنس والعمر واأللل القومي والعررق، فري 

 جملة فئا  أخرى، بش ن االستخدام والقنوا  غير الرسمية وغير النظامية.
    


