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اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

مبادئ توجيهيةة شأة ا الاقةا ير الةد تقةامها الواةاخص املالتتةة الااشعةة
لألمم املاحاة واهليئاص األخرى*
 -١تشريريا لجنة ري لف لج امل ري لأمام ري كاريرياا لجصصريريالت لأم لل ري لجماة ،ري ج ا ري لأم ري
لطريريا لأريريا  )٤(٧٤اريريا للت اة ري لج ج ري ا ري مقريريصمج ع ريريع لج ،ريرياج لأ ريريارا ا كهريال ك ريريا
جإل ري ري اا ا ريري .لجنة ري ري ن تنص ري ري لجنة ري ري ك لو ري ري ااات لأق ا ري ري ا ريريا لجصص ريريالت لأم لل ري ري
مل ري ا ا لما ري لأم ري ةالل ريريا لجخ ريرياكت لمأريريا تخميريرييف كن ري ك ا ري ت ري للت اة ري
ت لً صااالً انى لجل ،لجصطينن ص ا تش لجنة انى لج لخلاص لج ي تضطنع ةه ا ظ ري
لج . ،لج ج لجيت ميخا ك تشا ك لرم ااات لجنة ةل ل مشا هقاً جن ا )٥(٧٤ن
تملريري .ري ب لأ ريريا ج لجمصر ري ريريان اريريا رصلنريريا ا ريري .لجصصريريالت لأم للري لجماة،ري
-٢
لهل ئات لمأا نا :لأ،نصاات لجقطا لجيت ميخا ك تق ا ا لجصصالت لهل ئات
ج ا لأم
لف لجنة ري ري ا لج ،ريري .لجري ري ي تض ريريطنع ة ريريه تن ريريا لجصص ريريالت لهل ئ ريريات لط ريريا اش ريرياصم ا ت ري ري
للت اة ن
تي ري لأ،نصا ريريات لجمق ريريا ا لجقطا ري لج ريرييت تق ري ا ا ص ريرياكت ا ظصاري ري لما ري لأم ري ري لف
-٣
لجنة ري ضوفريرياه لف ل ريصل لجقريريان ة ري لجنة ري ممثنريرييف تنريريا لجخ ريرياكت ل ري اااً ص ريالً ا ريري.
لجنة اا كر .مل ت للت اة لج ج لمطالفن
ةريريا ت لجنة ري ك تض ريريع ا ريريا ج تصر ري ا ري ف تصف ري ش ّمريريص لجمق ريريا ا لج ريرييت تش ريريةع
-٤
لجصصالت لأم للري ريا ريا اريا ئريات ا ظصاري لماري لأم ري انريى تقري مي ا لج ريا ريا جريا
نيا لجمقا ا طا ق ااف ا جخيف ميىن ت،ز ز لجم،ا ةري لجنة ري لجخ رياكت لأري صص ن تشري
لجنة ري انريريى لج انري لأيريريم اريريا لأ،نصاريريات لجقطا ري لأق اري انريريى نطريريامج ا ظصاري لماري لأم ري
جن صض ض صل لج اء اع لج ج لجيت تق ا تقا ا ا لف لجنة ن
لهل ئات لمأا اصلملرين
تطنا لجنة لف لجصصالت لأم لل لجماة ،ج ا لأم
-٥
لو اا لجل ص لجيت ت هلا ل خصاات لأن يات لجصط قريصمج لونيريا ا ظ ريات لعم ريع
لأ ين انى لجل ،لجصطين اريا كرري .ت ري للت اة ري تشريةع لجخ رياكت لجرييت ح تيري مري ل
__________
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ا  .لجنة
لأ ج ن
-٦
ك كبن

ك لجيت ك

ت ه ه انى حنص امقطع ه يا انى زاي اشرياصم ا

لجل ريص

ري ل لجي ري امج تصملريرييف لجنة ري ر تمض ري ا تقريريا ا لما ري لأم ري لأ،نصاريريات لج ريصل

حماوى املعلوماص املقامة
-٧

تنص لجنة انى كن تنقيف اا نيف:

ا،نصاريريات اريريا لأخاتريريا لجقطا ري جنخ ريرياكت لأ ،ري
(ك)
لخلربلت لخلامل جمنا لجخ اكت صن ا صا جا ممخ اًا

ا،نصاريريات ت،خري لأ،ريريا ف

(ب) لأ،نصاريريات لخلامل ري ضج ن ري ريريا جريريا لج ريرياكت لأل ري اريريا ماج ري لج ،ريرياج
ريصلء صريريانصل فريريع نظريرياايف ك ريريريا نظريرياايف جريريا ه ريريا م،نريريا ضأريصل
لأ ريريارا ا كهريال ك ريريا
لت لجلن اا للت اة ت ا لج ج لجطاف فري ا نطريامج ا ري .لجخ ريا لأ،ري جنمقا ريا ريا
ش  .لأ،نصاريات اريا لج ئريات لجضري ،صاج يرياء لمط رياج لمذري اص ي لوااةري لمةن ريات
لج،اة ري لوة ري لأثن ريريات لأثن ري از رريرييف لأ ريري .لجل يريرييف اوريريا اي لهلص ري لجل يريريان مريرياانيف
مل ات لجل ي ا
(ج) لأ،نصا ريريات لخلامل ري ضج ن ري ريريا ج ريريا لج ريرياكت لأل ري ا ريريا ت ري لج ج ري
لجطرياف جالت اة ري اماة،ري لأالمظريات لخلماا ري جنة ري فري ا لعريالت لجرييت تري أ .نطريامج ا ريري.
لجخ ا لأ ،جنمقا اا
( ) ا،نصا ريريات ا ريريا لجل ريريص لج ريرييت ت ري ري هلا لجصصاجري ري ك لهل ئري ري لأ ،ري ري لماري ري لأم ري ري
جن ريريصض ةم ري كمخ ريرياا للت اة ري لأالمظ ريريات لخلماا ري جنة ري ا ريريا طا ريريا لجي ا ريريات لج ريربلاج
لخلامل اان
و ريرييف ك ت ري ريو لأ،نصا ريريات كا ريريالب لجطا قري ري لج ريرييت ي ريريم ةا ا ريريا لجخ ريريا لأ ،ريريين للت اة ري ري
-8
لجم،ن قات لخلماا جنة ف ا ا اته كنشطمه لجربكل ن
ا ري للةمضريرياء وريرييف ك تق ري اا ا،نصاريريات اريريا لجل ريريص لجلا ري ا ري ف ا ري لج ري ج
-9
لمل ل لواالكت لأنزا صرا لأا ت ( ٧٦لجشريخا ةري لجري ج) ( ٧٧لجشريخا لج ا ري )
اا للت اة ا ك اا لجل ص لأ ج جنم،ا ف ضورالءلت لأمام صرا لأا ت ٧٧ ٧٦ن

نسق املعلوماص وطريقة عرضها على اللجنة
 -١0تريريا لجنة ري ك كرريريع طا قري جإلةريريالهت ريرييف اصلهاهتريريا ةمقريريا ا أط ري اريريصرز اريريا لج نري لأ،ريريين
ض ريري .ك خ ريريص لجمقا ري ريريا انج ري رياً اري ريريا  ١0مل ري ري ات ك كةري ريري).ن و ريرييف ة ري ري لواخ ريريا ل م ري ري
( ا
لأ،نصاري ريريات لج ري ريصل ه ري ريريه جنة ري ري ة ري ريري .اصا ري ري لج ري ري لج ري ريرييت جي ري ريرياي أالهلري ريريا لا ري ري ل ةان ري ري لأي ري ريريان.
لل م يريريا لت ك ة ريصلن لأيريريان .لجريرييت ةميريرياج ة ريري .تق ري و لجمقريريا ا ضج ي ري جن ري ج لأ ،ري ن وريرييف
مي ث لأ،نصاات ا للةمضاء تق مي ا لف لجنة كة اء لجلنيات لأونق لجيت ت،ق ا لجنة
اع ممثنيف ا ظصا لما لأم ن ريا ااهقريات ري ب لجصة قري از ري اريا لو ذريا لت
ص.
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ةشأ نيا لجمقريا ا لجلري اري لأصملريى ضام ا ريا جإلاريالب اريا لارييف لجقنريا تقري و لجمصملري اتن
تش لجنة انى كنه كة اء لج،اض لجش صي ويف ك تقملا لج اكت انى لةالز ك اريا ررياء
لجمقريا ا لخلط ري ن ورييف ك اصريز لج،رياض لجشري صي لجري ي ل مريا جريه ريص ةريت فري ا انريريى
ك ري لأيريريان .لجريرييت تريرينةا مقريريصمج لونيريريا جن ،ريرياج لأ ريريارا ا كه ريال ك ريريا ت ري للت اة ري
لج ج لجطافن
 -١١تصملريرييف لجنة ري ر ةري ض ضج،ريرياض لجشري صي ممثري كري .ا،ري اريريا لجصصاجري لأم للري ك لهل ئري
ر خريص انريى لأرياا ا ض اجري ايريم ،لً جنريا انريى لم ريئن لجم،ن قريات
لجماة ،ج اري لأم ري
لجيت ة ثا ا كاضاء لجنة ن

مسائل أخرى
 -١٢تنص ري لجنة ري ك ض رياً كبريريا ريريتما اريريا ةريريت لف رأريريا لر ريالء م ريصل ت ريريا ج ل لء اريريع
ؤ اء ص ا اين ض لجصصالت لأم لل لجل ا ا لجربلاج لجخ اكت لمأا لجرييت تيري
ت للت اة ن
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املرفق األول
توجيهاص موجهة إىل وااخص األمم املاحةاة واملسسسةاص الوطنيةة حلقةوق
اإلنسةةاا ومنامةةاص ا امةةع املةةاد عنةةا تقةةا معلومةةاص عةةن دولةةة طةةر
معينة
و ريرييف ك تخ ريري .لأ،نصا ريريات لجري ريصل ك كب تقا ريريا لج جري ري لجط ريرياف كل تخ ري وريا لأ،نصا ريريات
-١
لأمصلها لجمقا ا اا ح خا جا جواض تين ط لجضصء انريى مريالت تضريا ب ا ،ري ك جمصفري ش
لأ،نصاات ةشأ لج اكت لأق ا ن ةطنا لف لجصصالت لأن يات لأ ظ ات تق و لأ،نصاات
هقاً جن ،ا ا لج اا لجتت ا ك كبن

ألف -اجلوانب اإلجياشية
ت ري لجمصمل ري ات لجي ريرياةق ريريانا
ارريريى تق ري و ا،نصا ريريات ا ريريا لجمط ريريص لت لأيريريمة
-٢
لأ ريا لت اريا ة ري .لجمشريا ،ات لجي ا ريات لل ريتلت ة ات ك أطريط لج ،ري .لجرييت ت ري لجمقري ا
لحملاز لاج محا مقصمج لونيا جن ،اج لأ ارا ا كهال ك ا ن

ابء -دواعي القلق الرئيسية والاوصياص
 -١الاااشري العامة للانفيذ (املاداتا  73و)84
الاأريعاص والاطبيق
ارى ة ا لجثوالت تشا ،ات لج ج لجطاف كي لعالت لجيت تخص ه ريا تشريا ،اهتا
-٣
لحملن ري ريريريا امصلهقري اريريع لجمزلااهتريريا صرريريا للت اة ري لج ج ري ا ري مقريريصمج ع ريريع لج ،ريرياج لأ ريريارا ا
كهال ك ا ن ه،نى  .لأثاج ميخا لوذا لف:
اا ل ل ة جت لج ج لجطاف ر ريص لً صاه ري جخ اجري ك تري ،خ كمخرياا للت اة ري
(ك)
ع ع لجمشا ،ات لجصط لت لجلن ا
(ب) اا ل ل صانت لجض اكت لأم،نق لاخان ل لريصج انريى لجااا ري لجط ري لجم،نري
هريرياص لج ،ريري .لأيريرياا للرم اا ري لجتعري لجشري ص لخلري اات لأ اةنري صرريريا لجقريريانص لحملنريرييف
أاف ،جنينط لجمق ا ،ىن كبا ج يت ف اكت لجزلا ا
(ج) اا ل ل صا طصج لورالءلت لأم،نقري ةطنريا تريالأ م ا ري .جن ،رياج لأ ريارا ا
ا ه لأش صجص ض ا لأنةم شةع كمل اب لج . ،انى تصظ ف لج ،اج لأ ريارا ا ريريا
ل انز ا جنصاثنا لجالزا ا
( ) ا ريريا ل ل صان ريريت لجقصلاري ري لورالن ري ري لجل ريريا ا لجم ري ري ايت لأاةنري ري كا ريرياا للاري ريتلف
ضجش ا لت لأ تمي ا ة صج لج ،اج لأ ارا ا جصظانف ل تم ا ا اع ص اءلهت لأ ري ك
ا جا ل م لا ص ااان ريا اا ا ن
لجم،ن

4
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سياسة واسرتاتيجية تاسماا ابلأمول
ارريى تريصها ا،نصاريات اريا لجمري لةا لجرييت لدري هتا لج جري لجطريرياف اريا كرري .ت ري للت اة ري
-٤
ا ريريا طا ريريا لام ريريا ا ري ري ل ري ريتلت ة ل ريرياج لهلة ريريا تمي ري ري ا ضجش ري ري صج تالا ريريا لأ ظ ريريص
لجل يريرياين تقصاريريا انريريى مقريريصمج لونيريريا حشري اً اريريع كمخريرياا للت اة ري ريريا جريريا ا،نصاريريات اريريا
لأصل لج شا لجمق لأاج جم ان
الانسيق
ارى تق و ا،نصاات اا لجصزل ك لهل ئ ل خصا ري لأيرين ج اريا لجم يري ا لج،رياا جشرين
-٥
لهلةا لت لجلن ةم للت اة اا رص كي مي ايت تم،نا اا ا ك ه،اج م ريا ك ةري لهتا
ك اصل ا لج شا لجمق لأاج ل م ان
مجع البياانص
ار ريريى مل ريريف كي ميري ري ايت تل ريريا ف لج جري ري لجط ريرياف ا ن ري ري ع ريريع لج ريرياكت لأم،نقري ري
-٦
يريريان .لهلةريريا اريريا ة ريري .لوملريرياءلت اريريا ت ري هقات لأ ريريارا ا لج ،ريرياج لأ ريريارا ا لخلريريا ج
ذري ريريا ه ا ن ري ري ماج ري ري لج،ان ري ري ا لأ ري ريريارا ا لج،ري ريرياةا ا لج يري ريرياء لمط ري ريرياج لأ ري ريريارا ا ريري ريريا
لج ،اج لأ ارا ا لمرانا لج ج لجطافن
لأل صة ة
الرصا املساقل
ارريريى تق ري و ا،نصا ريريات اريريا لأن ي ري لجصط ري قريريصمج لوني ريريا (ل ر ري ت) ل م ريريا
-٧
ه ا م،نا حبقصمج لج ،اج لأ ارا ا كهال ك ا اصل ريا لأاج ري لج شريا جالفريطالم ة ،ن ريا
ا ريريا ل ل صانريريت حمثريري .جن ريريا ج لأم،نق ري اصريريز لأن يريريات لجصط ري جم،ز ريريز محا ري مق ريصمج لونيريريا
(ا ا ج ض ) ك اا كي مي ايت ة تصلر ا للفطالم اا ا ضج ي جن ارا ان
الاا يب يف جمال اختفاقية ونأر املعلوماص املاعلقة هبا
ارريريى تق ري و ا،نصاريريات اريريا ا ريريا لت لجمثق ريريف لجمري ا لأصر ري لف لجل ريريص جنم،ا ريريف
-8
ضلت اة ا ا اثالً تنا لأصر لف لأين ج اا لن ريا لجقريانص ا مشري ات لج ،ري .مريا
اا لف جان ارى ك ضاً تريصها ا،نصاريات اريا لأ ريا لت لجالا ري
لأين ج لجق لن
ل
لف نشا للت اة ج لج ،اج لأ ارا ا كهال ك ا لجل ص ا صااًن
 -٢املبادئ العامة (املاداتا  7و)83
عام الامييز
ارريريى ملريريف لأ،اان ري لجم ز ري لزلء لج ،ريرياج لأ ريريارا ا انريريى ك ريريا فريري ،ص ريريارا ا
-9
م اب كأا اث .لجنو ك لجل ك لج ا ك لأظ ا اا لف جا صلء لجقانص ك
لأ ا لج ،ن ن ميخا ك تش  .لماثنري لأ،اانري لجم ز ري اريا ةو ري .ذرياط لهلةريا لأيرين ج
ل خصا لأ ،ةشن لج . ،لأ،اان لجم ز لجيت م،اض هلا لج ،اج لأ ارا اا رانا
كمل ري اب لج ،ريري .ه ريريا م،نريريا ضمرريريص لورريريازلت ريريريا جريريا اريريا ظريريا ف لج ،ريري.ن ارريريى ك ض رياً
ملف لأ،اان لجم ز ه ريا م،نريا ل مري لخلري اات (لجلري لجم،نري ) جن ،رياج لأ ريارا ا كهريال
ك ا ا ه لمط اجن
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احلق يف احلتول على سبيل اناتا فعال
 -١0ارريريى ملريريف ماجري لج ،ريرياج لأ ريريارا ا كهريال ك ريريا ريريا هري لج ،ريرياج ريريريا لج ظريرياا
ةري اريصلطين لج جري لجطرياف لرياج تقري و لجشريخا ل لريصج
ه ا م،نا ةمخاهن لج اص ة
انريريى للنملريرياف لج ،ريرياج كاريرياا لحملريرياص ك لحملريرياص لو ل ري ل ريريالت لجريرييت تة م ريريا ه ريريا مقريريصة
لأخ صج ري صرريريا للت اة ري ن ارريريى ك ض رياً لوذريريا لف اريريا ل ل صريريا لج ،ريرياج لأ ريريارا انريريى ان ري
ةمنا ل قريصمج اريا ل ل لدري ت لج جري لجطرياف كي تري لةا وةريالهت لج ،رياج لأ ريارا ا كهريال ك ريا
فع ريا نظاايف ةي  .للنملرياف لجقضريان ريريا لجقضريان لأمامري هلري
ا جا اا
ماج لنم اك ل قصمج لأخ صج هل صرا للت اة ن
 -3حق ةةوق اإلنس ةةاا جلمي ةةع العم ةةال امله ةةاجرين وأفة ةراد أس ةةرهمج ي ةةا يأ ةةمل العم ةةال امله ةةاجرين
النااميني وغري النااميني (املواد )3٥-8
إدا ة احلاود واملهاجروا العاشروا
 -١١ار ريريى لوذ ريريا لف ا ريريا ل ل صان ريريت لج ج ري لجط ريرياف مي ريرياص ان ريريى لم ريتلا محا ري ل ريريم اء
ري ريا جريا
ع ريع لأ،رياةا ل
لجمزلاات مقصمج لونيريا جن ،رياج لأ ريارا ا كهريال ك ريا
مق ري ّاص ري هريريا لمملريريصج لجقانصن ري ن ارريريى لجم،ن ريريا انريريى اريريا ل ل صانريريت لورريالءلت لأم  ،ري
تم ريريا اريريع ا ري ك ا ري ا لواريريا لجقيريريا مظريريا لجطريريا لجم،ي ري يف لجل ريرياايف تق ري و ت،ن قريريات ك ض رياً
انريريى طريريصج تنريريا لور ريالءلتن ارريريى ملريريف ل ريريالت لجريرييت ،ريرياين ه ريريا لج ،ريرياج لأ ريريارا كه ريال
ا ري تري ريصلها
ك ريريا ا ريريا لنم اص ريريات ك و ريريا زلت ق ريريصمج لوني ريريا نم ة ري ً جم ري لةا ل ل ل ري
لاخان ري ري للممخ ريرياا لف لجقض ريرياء ل ل ريريصج ان ريريى ري ري  .لنمل ريرياف ةطا ق ري ري ه،اج ري ري ن ار ريريى تق ري ري و
ا،نصاات اا لت اةات لجي ا ضج أصج ل لً لأربا اع لج ج لمأا ا ا ل ل صانريت رياك
كي ت لةا ت،صمج ل ا لأوا ن
اساغالل اليا العاملة وغريه من ضروب سوء املعاملة
 -١٢ارريريى ملريريف ل ريالت لجريرييت جيريرياي ه ريريا ل ريريموالج لج ري لج،اانري جن ،ريرياج لأ ريريارا ا ريريا
جريريا لج ،ريري .لجقيريرياي ا ريري .لمط ريرياج ريريا شري  .لج ،ريرياج لأ ريزج لأ ريريارا ا لجقطااريريات لأ ،ري ن
ارريريى ك ض رياً ملريريف ع ريريع كذريريخاج ريريصء لأ،اان ري ريريا جريريا م ريصل لج ،ريريف لج ري ين لجل يريرييف
لج جري لجطريرياف
لجم ص ريريف هضريالً اريريا لأصلةريريف لجيريرين وريرياب لج ،ريرياج لأ ريريارا ا كهريال ك ريريا
مالت للوا مريالض لج . ،لجقياي لل موالج لجل ييف لنمزلم لماضاءن
اإلجراءاص القانونية الواجبةج واخحاجازج واملساواة أمام احملاام (املواد )١8-١6
 -١٣ارريريى ملريريف لجم ري لةا لجريرييت لد ري هتا لج ج ري لجطريرياف أ ريريع للامقريرياج لجم،ي ري يف جن ريريارا ا
ف ري اكت لمملريريصج لجقانصن ري لجصلر ري جإلر ريالءلت لو ل ري لأملريرين ضهلةريريا (اريريثال ل لريريصج انريريى
صبريريا ل ريريا ل لريريصج انريريى حث ريري .ةريريانصين ل ريريا لأالر،ري لجقضريريان اريريا
ا،نصاريريات ةنوري
لف جريا) لوذريريا لف اريريا ل ل صانريريت ريرياك ةري لن .جالممةريرياز لف اريريا ل ل صريريا جيريرياي لممةريرياز
لأ ارا ا جن يان .لأملن ضهلةا ،زج اريا لأم ري ض تخرياب رريالن ك لعرياا لأري لن لف
ا للممةاز لو ل ي جن يان .لأملن ضهلةا ظا ف للممةاز اريا ل ل صريا لجري أصج ريريا
لج ظاايف اصفع واو لج ج لجطاف اريا ل ل صريا جيرياي لممةرياز كط رياج لج ،رياج لأ ريارا ا ك
ن
لمط اج لأ ارا ا ريا لأل صة ة
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 -١٤تصف ش اا ل ل صانت االصز للممةاز دضع و ل لج جري ك ة ،ري ل ل هتريا لف ر ريات
أامل اا ل ل صانت مث كنشط مل تضطنع اا ر ات ايمقن ن
الطرد (املادة )٢٢
 -١٥ارريريى ملريريف لأشريرياص .لأم،نق ري ةض ري اكت لحملاص ري هريريا لمملريريصج
لوذا لف ا ل الت لأيةن ن

لر ريالءلت لجطريريا

 -١٦تصفري ش اريريا ل ل صريريا لأصظ ريريص ل خصا ريريص ري ا ن ريريات لواريريا لجقيريريا جن ريريارا ا
ك اا ل ل صا ة ،اا لف ر ات أاملري اريا ل ل صانريت مثري كنشريط ملري تضريطنع اريا ر ريات
ايمقن ن
املساعاة القنتلية (املادة )٢3
 -١٧ار ريريى مل ريريف لجم ري ايت لجقان ري ري لحملم ن ري ه ريريا م،ن ريريا ضخل ري اات لجق ل ريرين أي ريرياا
محا مقصمج لج ،اج لأ ارا ا لج،اةا ا ةن لأقل ن
األجو وشروط العمل (املادة )٢٥
 -١8ارى تق و ا،نصاات ةشأ لج ،اج لأ زج لأ ارا ا اا ل ل صا لج ،ري .لأ ريزض ري ج
ف ري ا نط ريريامج ة ريريانص لج ،ريري .ةش ريريأ لأي ريريان .لأمل ريرين ة ظ ريرياا لجخ اج ري لمر ريريص ذ ريريا ه لج ،ريري.
لمأا صيااات لج . ،لورازلت ما لجم قري .ل ريا للمم رياو ةصاثنريا لجيري ا لهلص ري ن
ارريى تقري و ا،نصاريريات اريريا ا ن ريات ت مري لج ،ريري .ك اري ا ا ا ريا ل ل صريريا مثري ذريرياه ريرياض
انى لأ مش لةالهت نطات لهلةا ةصفع لأ ارا ا ريا لج ظرياا ا اريا اري ت ظري صريالت
رج ات لجمصظ ف جإلةالهت اا للنم اصريات لأاتخ ري اري تريصلها ةريالاج تري ا أريا ة ري .لأوريا ا
اريريا للت اةريريات لجث ان ري لأم،ري لمطريالف ةشريريأ لج ،ريري .اري صالت لجم ريريا ةري لج نري ل لمملريرين
ةن ل لأقل لجم لةا لجصةان لمأا ن
حرية اخنضمام إىل اجاماعاص نقاابص العمال واملأا اة فيها (املادة )٢6
 -١9ارريريى تق ري و ا،نصاريريات ا ريريا ل ل صريريا لاخريريا لج ،ريرياج لأ ريريارا ا للنض ري اا لف نقريرياضت
ج لأقل ن
لج ،اج
الضماا اخجاماعي (املادة )٢7
 -٢0ارري ريريى تق ري ري و ا،نصاري ريريات اري ريريا ل ري ريريا ل لري ريريصج انري ريريى لجض ري ري ا للرم ري ريرياايف لأ،ري ريريا
لجمقااري ري ي ريريا ج ريريا لجش ريريا ه لجقانصن ري ري لج ريرييت م،ري ري ان ريريى لج ،ريرياج لأ ريريارا ا ري ريريا لج ظ ريرياا
ل ريريم اء ا ا ريريا كر ريري .ل ل ريريصج ان ريريى لجضري ري ا للرم ريرياايفن ار ريريى ك ض رياً تق ري و ا،نصا ريريات ا ريريا
للت اةات لجث ان لأم ،لمطالف لجيت كةاام ا لج ج لجطاف لاج لجض ا للرم اايفن
الرعاية الطبية (املادة )٢8
ل لصج انريى لجااا ري
 -٢١ارى تق و ا،نصاات اا ما لج ،اج لأ ارا ا كهال ك ا
لجط ري ن ارريريى لوذريريا لف اريريا ل ل صريريا ريرياك كي ح ريريز فري لج ،ريرياج لأ ريريارا ا كهريال ك ريريا اريريا
ة ريري .لأريريصظ لجط ري اريريا ل ل صريريا لأصظ ريريص لجط ريريص انريريزا لةريريالهت ريرينطات لهلةريريا ةصفريريع
لأ ارا ا ريا لج ظاا ن
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تسجيل املواليا واحلتول على جنسية (املادة )٢9
 -٢٢ارى تق و ا،نصاات اا لجخ لجيت تخ  .اا لج ج لجطاف تية  .كط اج اااي ا
لج ري ا  ،نريريص لخلريريا ج ا ري لجريريصل ن ارريريى ك ض رياً تق ري و ا،نصاريريات اريريا لجم ري لةا لجريرييت لد ري هتا
لج جري ري لجط ريرياف ه ريريا م،ن ريريا ةمي ريرية  .كط ريرياج لج ،ريرياج لأ ريريارا ا لمران ريريا لأصج ريريص ا لج جري ري
لجطافن ارى تق و ا،نصاات اا كي ة ص ا ا ف انى لأاك ا نق .ر ي م ا لف كط اهلان
الاعليم (املادة )30
 -٢٣ار ريريى تق ري و ا،نصا ريريات ا ريريا م ريريا كط ريرياج لج ،ريرياج لأ ريريارا ا ريريا ه ري لمط ريرياج ري ريريا
ل لصج انى لجم،ن ن ارى تصف ش اا ل ل صا اك كي ح ز ف
ل انز ا جنصاثنا لجالزا
كط رياج لج ،رياج لأ ريارا ا لجقريانص ك لأ ا ري لج ،ن ري
لمط اج ريريا لألري صة ةري
ه ريريا م،نريريا حبق ري ل لريريصج انريريى لجم،ن ري اريريا ل ل صريريا لأصظ ريريص لج ظريرياا لجم،ن ريرييف انريريزا
لةالهت نطات لهلةا ةصفع لأ ارا ا ريا لج ظاا ن
حتويل املااخيل واملاخراص (املادة )3٢
 -٢٤ارريريى ملريريف لجمري لةا لجريرييت لدري هتا لج جري لجطريرياف جم يريريا نقريري .لجم ريريص الت لأاج ري جل،ريري.
لخلا ج ةي صج كصربن
لأ أالت ام ا ج اااي ا لج،اان
احلق يف اخساعالم ونأر املعلوماص (املادة )33
ج لج ،ريص لأقلري لةريالهت لج ،رياج لأ ريارا ا حبقريصة
 -٢٥تةن وزا ب لأا لج ج لمملرين
لأخ صج ري صرريريا للت اة ري ةش ريريا ه لجي ري ا ة ري أصهل مق ريريصة لجمزلاريرياهت لج ج ري لأ ،ري
ص جا ة شا تنا لأ،نصاريات اريا طا ريا كملري اب لج ،ري .نقرياضت لج ،رياج اريا لف جريا لرياكً
ة لواخا ضجنو لجيت يمط ع لج ،اج لأ ارا ه ان
 -4حقةةوق أخةةرى للعمةةال املهةةاجرين وأف ةراد أسةةرهم احلةةائزين للوائةةق الالزمةةة أو الةةذين هةةم يف
وضع ناامي (املواد )٥6-36
مرحلة ما قبل املغاد ة واحلق يف احلتول على املعلومةاص (املةادة )37ج يةا يف للةا اخلاةزام
من جانب الاول األصلية ودول العمل
 -٢٦ارريريى تق ري و ا،نصا ريريات ا ريريا لجم ري لةا لأم ري ج ش ريريا لأ،نصا ريريات لأم،نق ري حبق ريريصمج لج ،ريرياج
حبق ريريصة لجمزلا ريرياهت
لأ ريريارا ا كهري ريال ك ريريا صر ريريا للت اة ري ري ةش ريريا ه ة ريريصهل ت ريريصظ
صرريريا ة ريصلن مما ريريات ج ري لج ،ريري .ص ري جا ةشريريأ اامن ري اريريا ة ريري .لأوريريا ة ريالاج لجمصا ري
لأمام ن
احلق يف تكوين نقاابص العمال (املادة )40
 -٢٧ارى تق و ا،نصاات اا كي ة ص تة اض انى لج ،اج لأ ارا ا كهال ك ا ل انز ا
جنصاثنا لجالزا تخص ا نقاضت ا اج للنض اا لج ا للفطالم ر ل ة ا ه ان
احلق يف الاتويت والرتشح يف الاولة األصلية (املادة )4١
-٢8
لج،اان
8
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مجع مشل األسرة (املادة )44
 -٢9ار ريريى مل ريريف كي تري ري لةا لدري ري هتا لج جري ري لجط ريرياف جم ي ريريا ع ريريع ريري .لج ،ريرياج لأ ريريارا ا
رز لر ك ذاصاء م رياهت رط رياهل لأ،رياج لجقلريا ريريا لأمريز ر ك ملريف لجم ري ايت لجرييت
لا ه ا لج ،اج لأ ارا كهال ك ا ا ّا ج عع  .لم ا ن
اإلعفاء من سوم اخسارياد والاتاير فيما ياعلق ابألماعة الألتية واملنزلية (املادة )46
-٣0
للت اة ن

ار ريريى تق ري و ا،نصا ريريات ا ريريا لجق ريصلن ك لأ ا ريريات لج ريرييت تم ،ريريا ض ا ريريع لأ ريريا  ٤٦ا ريريا

احلق يف حتويل املااخيل واملاخراص (املادة )47
 -٣١ار ريريى مل ريريف لجم ري لةا لج ريرييت لد ري هتا لج ج ري لجط ريرياف جم ي ريريا ميص ريري .ا ري لأ  .ا ري أالت
لخلري ريريا ج ت يري ريريا نقري ريري .لجم ري ريريص الت لأاج ري ري لأا ري ريرين اري ريريا لج ،ري ريرياج لأ ري ريريارا ا
اااي ري ريريا لج،ري ريرياان
لمرانا لج ج لجطافن
الضرائب (املادة )48
 -٣٢ارى تق و ا،نصاات اا ايان .للز لج لجضا يب لجقصلن لأ ا ريات لجم ز ري فري
لج ،ريرياج لأ ريريارا ا كهري ريال ك ريريا ل ريريانز ا جنصاثن ريريا لجالزاري ري ه ريريا م،ن ريريا ضجضري ريالنا لخلل ريريصاات
لوا اءلت لج لت لجيا انى اااي لج ج لجطافن
تراخيص العمل واإلقامة (املادة )49
 -٣٣ةارى تق و ا،نصاات ا ريا ل ل صريا اري ش ترياأ م لج ،ري .اشريا طاً ةصرريص ظ ري ا ري.
ا ا ل ل صا هق ل ظ لج . ،ن ي لف هق ل تاأ م لج. ،ن
 -٥األحكام املنطبقة على فئاص معينة من العمال املهاجرين وأفراد أسرهم (املواد )63-٥7
العمال احلاوديوا والعمال املومسيوا
ص

 -٣٤ارريريى تق ري و كي ا،نصاريريات ةشريريأ لجم ري ايت لحمل ري لجريرييت صلر ريريا لج ،ريرياج ل ري
 .ل لصج انى مقصة صرا للت اة ن
لج ،اج لأصمس ص ك لج ،اج لأات طص شا ع
 -6تعزية ةةز الاة ةةرو السة ةةليمة والعادلة ةةة واإلنسة ةةانية واملأة ةةروعة فيمة ةةا ياعلة ةةق ابهلجة ةةرة الاولية ةةة
للعمة ةةال وأف ة ةراد أسة ةةرهمج أج اخحاياجة ةةاص مة ةةن الية ةةا العاملة ةةةج واخحاياجة ةةاص اخجاماعية ةةة
واخقاتادية والثقافية واخحاياجاص األخرىج فضةال عةن را اهلجةرة علةى ا امعةاص احملليةة
املا ثرة (املواد )7١-64
األطفال يف حاخص اهلجرة الاولية
 -٣٥ارى ملف ماج كط اج لأ ارا ا لأصةع
لج ن لمملنيف ل ا ماج ف،ف لمط اج لأتصري
لوناج لل موالجن ارى تق و ا،نصاات اا لاا
ج اريص هت ريا جريا عريع ن ري ضمط رياج لأتصري
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م ريريالت لأ ريريا لج ،ريرياةا
ا،نصا ريريات ا ريريا لمط ريرياج ري ريريا لألري ري صة ةري ري
ا،نصاات اا لمط اج لأ ارا ا لأات ط ك فاا ضجشصل من

جري ري لأقلري ري

الاعاوا الاويل مع شلااا املرو العاشر وشلااا املقتا
 -٣٦ارريريى تق ري و ا،نصاريريات اريريا للت اةريريات لجث ان ري ك لأم ،ري لمط ريالف لأربا ري اريريع ةن ري ل
لج ،ري .ه ريريا م،نريا ضج ،ريرياج لأ ريارا ا لهلةريريا ا ريريا ل ل صانريت ري ب للت اةريات تريرين ي لف محا ري
مقصمج لج ،اج لأ ارا ا ك لف لجم ،ي ان ان
اخل ةةاماص والسياس ةةاص املاعلق ةةة ابهلج ةةرةج ي ةةا يف لل ةةا الاع ةةاوا فيم ةةا ش ةةني ال ةةاولج وت ةةوفري
املعلوم ةةاص املناس ةةبة إىل اجله ةةاص املعني ةةةج وت ةةوفري اخل ةةاماص القنت ةةلية للوف ةةاء ابخحاياج ةةاص
اخجاماعية والثقافية وغريها من اخحاياجاص (املادة )6٥
 -٣٧ار ريريى مل ريريف لجل ريريص ك لجمري ري لةا لج ريرييت لدري ري هتا لج جري ري لجط ريرياف أ،اجلري ري اي ريريأج لهلة ريريا
لج ج ا جا فع ا ط ذاان جن ةا تمض ا ت لةا اا كرري .ايرياا لج ،رياج
صلء صانصل اصرص ا لج ج لجطاف ك ااةا ا اا لج ،اج اا اااي
لأ ارا ا كهال ك ا
لج ن ري ل لمأريريا ارريريى ك ض رياً تق ري و ا،نصاريريات ةشريريأ ت ي ري ا
لج ج ري لجطريرياف كه ريال ك ريريا
ايان .لهلةا ة لجينطات لأ مل انى لجل ،ا لجصطين لحملنيفن
وااخص اساقاام األياج العاملة (املادة )66
 -٣8ارى ملف ا ري .صريالت ل ريمق لا لم ري ي لج،اانري ريا جريا ريصا لجمصظ ريف لجرييت
تط ق ريريا اريريا ل ل صانريريت مث ري ت ري لةا اريريا كرريري .ت ظ ري مل ري ا ريري .تنريريا لجصصريريالت جخ اج ري محا ري
مقريريصمج لج ،ريرياج لأ ريريارا ان ارريريى لوذريريا لف اريريا ل ل صانريريت صريريالت ل ريريمق لا لم ري ي لج،اان ري
تم خا اا لوهالت اا لج،قاب ماج ل موالهلا جن ،اج لأ ارا ان
العودة (جلميع العمةال املهةاجرين) وإعةادة اإلدمةااج يةا يف للةا تةوفري الاةرو اخقاتةادية
املالئمة إلعادة توطينهم وتيسري اإلدماا اخجامةاعي  -الثقةايف املسةااام يف الاولةة األصةلية
(للعمال املهاجرين يف وضع ناامي) (املادة )67
 -٣9ار ريريى مل ريريف ل اجري ري لأم،نقري ري ة ،ن ريريات لج ،ريريص ا ريريا ل ل صان ريريت لج ،ن ريريات ت ا ري ري هقري رياً
ممخ ريرياا لجق ريريانص لجري ري ض ريريا ج ريريا للت اة ري ري هقري رياً جضري ري اكت لممل ريريصج لجقانصن ري ري لأاا ري ري
ل ا ه ا م،نا ك ا ا لواريا لجقيريا ل ا ري اريا لجطريا لجم،يري يف لجل رياايفن ارريى
تق و ا،نصاريات اريا ا ن ريات لج،ريص لجطصا ري لت اةريات لجيري ا ضجري أصج لري لً تري لةا لاريا
لو ااج ا جا لج ا لأالايف جالام ا لت لجل يريان ج،ريص لاريا ل ارياج لج ،رياج لأ ريارا ا
كهال ك ا اا كر .تن للمم ارات لحمل اا لجل لج ن لج،قن ج ذري اص لجري ا
ت،افريصل جن ،ريريف ك ل ريرياء لأ،اانري ك لل ريريموالج لجل يريرييف ل ري ا لج يريرياء لجنريصل رريريا للوريريا
اان
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عملياص الانقل واخسالاام غةري القانونيةة أو السةرية للعمةال املهةاجرين الةذين هةم يف وضةع
غري ناامي (املادة )68
اخجتا ابألشلاص (يا يف للا اخساغالل اجلنسي والعمل القسرج وانازاع األعضاء)
 -٤0ار ريريى مل ريريف ل اج /لجم ري ايت لج ريرييت صلر ريريا ف ري ااي للو ريريا ضمذ ري اص لج ج ري
لجطاف اريا هئري لأ ريارا اا لجمري لةا لأم ري أ ريع اخاه ري للوريا ضمذري اص ريع كذريخاجه
ص
ا جا لجمشا ،ات لجي ا ات لل تلت ة ات لأ،م ا لجل ص لأ ج ةشأ مي
ف ري ااي للوريريا انريريى رريريه لجيريرياا ا تق ري و لأيريرياا لف لجض ري ااي ريريا جريريا ل م ري لأ ري ي
تق و لأياا لجقانصن لجط لج ي  -للرم اا ن
هتريب املهاجرين واهلجرة غري الناامية
 -٤١ارري ريريى اري ريريا لج ج ري ري لمملري ريرين ملري ريريف ك فري ريريام لجم ا ري ريريا لج ج ري ري لجطري ريرياف ه ري ريريا م،نري ريريا
للنمقرياج لف لخلريريا ج لجمري لةا لجالا ري لف ا ريريع اخاه ري هتا ريا لأ ريريارا ا
ضأريصلط لجريالري
لجم ري لةا لجالا ري لف االمق ري لجل ااريريات لورالا ري لأيريرين ج اريريا هتا ريريا لأ ريريارا ا كه ريال ك ريريا
لجل ريالن لمأريريا لت لجلريرين ل ريريالت لواالا ري اريريا ريريرياطا لهلةريريا ريريريا لج ظاا ري ل ري ا
ضج ي لف لج ياء لمط اج لجل ص لجالا لف ا،اجل اصلا .لج هع (ت،ز ز هرياص لج ،ري .لجالنريا
لجصطا ا،اجل لم اب لجل جن ةا ريا لج ظاا اثالً) لجل ص لجالا لف ت،ز ز لجم،ريا
لج ض لوةن يف لجث انيفن
 -٤٢ضج ي ري لف ج لج ،ريريص لأقل ري ار ريريى مل ريريف ك ف ريريام لجم ا ريريا لج ج ري لجط ريرياف
ه ريريا م،نريريا ضج ،ريرياج لأ ريريارا ا كهريال ك ريريا لجمري لةا لأم ري جخشريريف ا ريريع تقنري م تري هقات
لجل ريريص لجالا ري لف لجم ق ريريا اريريع لجل ااريريات لورالا ري لأيريرين ج
لج ،رياج لأ ريريارا ا ريريريا لج ظريرياا
اا هتا ريا لأ ريارا ا كهريال ك ريا لجلريالن لمأريا لت لجلرين ّاص م ريا ا،اة م ريا لوذريا
فريريع ريريريا نظريرياايف اصفريريع وريرياو ملريريف ل اجري
لف اريريا ل ل صريريا لج ،ريرياج لأ ريارا لجري ا ري
ه ريريا م،ن ريريا ةمق ري و لأي ريرياا ت ريريصها ف ري اكت لممل ريريصج لجقانصن ري لأاا ري لاخان ري لجنة ريريصء لف
لجقضاء خبامل ه ا م،نا ضأ ارا ا مالت لجض،فن ارى تصف ش اا ل ل صانريت تري لةا
ل ل ل ري تالاريرييف للام ريريا لت لجل يريريان تنريرييب للمم ارريريات لم فريريام لخلامل ري جن يريرياء ةتالنوري
ريا
لمط اجن ارى تق و ا،نصاات اا لجل ص لجالا لف ت،ز ز لجق لت انى ل ل ل ري
ري لرياج لجقريانص
جا نظ مي لهلص لج از لوماج تصها لجم ا لف لجينطات ل
لج ض قصمج لونيا ا جا مقصمج لونيا لخلاملري ض ري لجمري ا لرياج لأيريا ل
ة ري لجل ي ري ن ارريريى تق ري و ا،نصاريريات اريريا لجل ريريص لجالا ري لف ت،ز ريريز لجم،ريريا لج ري ض لوةن ريرييف
لجث انيف اا طا ا لةالا لت اةات اع لج ن ل لمملن ةن ل لج ،ص أ ع هتا ا لأ ارا ان
الاااشري املالذة ملعاجلة وضع العمال املهاجرين غري النااميني (املادة )69
 -٤٣ارى ملف لجم لةا لأم أ،اجل
لم ف ريريام لجقانصن ري ري لجمري ري لةا لأم ري ري أ،اجلري ري
اري ري ميات لجل يري ري ةنري ري ل لج ،ريريص ك ةنري ري ل
لمط اج ا ،ا ك لجيت تخص ه ا لج ياء ف
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لهلةريا ريريا لج ظاا ري ريا جريا لرريالءلت تيريص
ف ريريع لج ي ريرياء لأ ريريارالت ةش ريريخ .ري ريريا ة ريريانصين ك
لأقلري ري ل ري ري ا ل ريريالت لج ريرييت خ ريريص ه ريريا
ااي جنةامي ك لو لء ك لل موالجن
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املرفق الثاد
الت ة ةةياغة املوص ة ةةى ابعاماده ة ةةا للعة ة ةراب ع ة ةةن دواع ة ةةي القل ة ةةق وتق ة ةةا
الاوصياص
تمضري ا لج ريريا م لجريصل ك كب لجلري اري لأقتمري لج ري لأصملريريى اريريا لجنمري ميخريريا جصصريريالت
لماري لأم ري لأن يريريات لجصط ري قريريصمج لونيريريا ا ظ ريريات لعم ريريع لأري ين ل ريريم لا ا ا ري
تق و ا،نصاات لف لجنة لأ ،حب ا مقصمج ع ع لج ،اج لأ ارا ا كهال ك ريا ه ريا م،نريا
ة ج طاف ا ،ن خص اا لأ ك جياي تق و لأ،نصاات لف لجنة ا جا لارييف
لجقنا (ةصلن لأيان .ك ةصلن لأيان .لحملاج ة ري .تقري و لجمقريا ا) لجمصملري ات حب ريث ميخريا جنة ري
ك ت ظا ل لج تنا لأ،نصاات ةصلن لأيريان .ك ةريصلن لأيريان .لحملاجري ة ري .تقري و لجمقريا ا ك
لأالمظات لخلماا لأم،نق ضج ج لجطاف لأ ،ا للةمضاءن

أوخا -املالحااص اخلاامية
ة تص لجنة ك تثين انى لج ج لجطاف انى اا نيف:
(ك)

تق ا ا لحملاز

ميي ل ل لهلةا محا لج ئات لجض،

اا لأ ارا اا

(ب) لجمزلا ريريا لأيريريم ا ض ريرياو انريريى م ريريز جنةريريصء انريريى لج رياري اريريا لجم ري ايت لجريرييت
تطام ا لهلةا لأ منط ن
ة تص لجنة ك ضاً ك ت ظا

تق و لجمصمل م لجماج م لف لج ج لجطاف:

ري ا مي ظاهتريريا لأم ق ري انريريى لأ ريصل ٣٤ ٢٦ ٢٢ ١9 ١٧ ١٥ ١٣
(ك)
ا مقصمج ع ع لج ،اج لأ ارا ا كهال ك ا لج . ،انى ك ضري ا
اا للت اة لج ج
لوطريريا لجقريريانصين لجريريصطين لخلريرياص اريريا ل قريريصمج لأ لريريصص ان ريريا تنريريا لأ ريصل جالرئ ري انم يريرييف
لجنة ري ريريصء ا ري ريريا كر ري ريري .ميي ري ري لجصه ري ريرياء ضجمزلااهت ري ريريا صر ري ريريا لأ ري ريصل  ٤٣ ٤0 ٣9 ٢٦ ١٥ا ري ريريا
للت اة ا
(ب) مي ري ث ت ،ري  .لوطريريا لجقريريانصين لجريريصطين ه ريريا م،نريريا حب ا ري انم يريرييف لجنةريريصء
لجالرئ ري ريريا جريريا رلجقريريانص ة ري ننن لأا ريريصا ة ري ننن ةو ري ا،اجل ري لجثو ريالت لأصفريريصا
لورالن ري لرري ريالءلت لةري ريال ملري ري لجالر ريريت خبامل ري ه ريريا م،ن ريريا ةم ق ريريا لااصز ري ري لج ،ن ريريات
لرالءلت لل مئ اف اريا كرري .مييري لجصهرياء ضجمزلااهتريا صرريا لأريصل  ٣9 ٢٢ ١٦ ٧اريا
للت اة ن
معلوماص أساسية
رننن
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انيا -قوائم املسائل وقوائم املسائل احملالة قبل تقا الاقا ير
معلوماص أساسية
تمي رلج ج لجطاف ة ر ااج اا لجم ق .انى ايمص لمذ اص لج ضانعن يف
ميم .اصة،اً ل تلت ة اً رلأ طق تة،مريرب حبخري اصة ،ريا لجلوريال كمري لأ ريالت لجان يري جن ةريا
لف رننن ن
تش ريريخ .رلج جري ري لجط ريرياف كمري ري كص ريريرب ال ريريا لج ،ريرياج لأ ريريارا ا ةط ريرياايف لجز لاري ري
لجم ،ري ري ا رننن ن شري ريريأ اري ريريا ت ري ري هقات لهلةري ريريا لف لخلري ريريا ج اري ريريا لجيري ريريخا لج ري ري صص لج اذري ريريط
لةملا ايً كةا انى ةطام لجم ،ا لع ،ات لجل اا لجز لا ري ج رننن ن ماج رياً تشريا لجمقري الت
لف ك اريريا ل قريري .اريريا  ٥0 000رننن شريرياصص ري صايً ت ري هقات لج ري لج،اان ري لأ ريريارا لف
لأق ريرياا لم ج لف رننن ةط ريرياةع ريرييف ريرييف اات طري ري
رننن ن تميري ري ة ريريا لج ري ري لج،اانري ري
ي ريريمص لجم ري ص ريريال لج ن ري ان ا ري ك ةا ري ش رننن لل ريريمقالج ل ريريم ات ماص ري لهلة ريريا لف
رننن ضج ظا لف ب لهلرياا ل ري ا لجم ريف اريا نيري لج طاجري لحملن ري ن مطنريا ل ريموالج
لجثريريا لأ ،ن ري لا ري ل لت ص ريريا اريريا لج ري لج،اان ري مث ري طنريريا ص ريريا انريريى لج ري لج،اان ري لجقطريريام
لجز لايف ج ا لجمص ع لجيخاين لجيريا ع لأ رياطا ل ضريا ن كاريا ه ريا م،نريا ضجمخريص ا لجل يرياين ج ري
ري ب
رننن اريريا لجيريريخا لأ ريريارا ا لف رننن هريريم لأ،نصاريريات لأمامري ت ري ك اشريرياص لأرياك
لهلةا تخا ل تة صا ة لخن ضت اع اا لجصةتن
ظريري .لج ريريص للةملريريا ي لجيريريا ع لصمشريرياف لأ ريصل لأ ،ن ري
لجي ري صلت لمأريريا
ذري ر… تري ها لأ ريريارا ا اريريا لجمق ري لمرانريريا لأ ريريا لف لأريري .لج نري راري ل امزل ري ن
لأيمق  .لجقا ا ميخا ك تنةا ب لجظا ا انى ةا رننن لأ ا لف لخلا ج حبثرياً اريا ا ري.
مما نةا انى خ .ألانم لجيخا لج اذط لةملا ايً ر… ن و اً جن ةا لجل اا
جري رننن لأ ا لف لخلا ج مت ت ق ش ةانص لج . ،رننن را لام ا ةصلا ت ظ ر
جن ةا ن
اإلطا املسسسي والقانود
رننن
الاتايق على التكوك الاولية واإلقليمية املاعلقة حبقوق اإلنساا
رننن
قوانني اهلجرة والعمل
رننن
محاية العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
رننن
عاد العمال املهاجرين
رننن
GE.18-10066
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احلق يف احلرية واألمن
رننن
حرية الانقل
رننن
الامييزج واملساواة يف املعاملة واحلماية من الاعذيب واملعاملة الالإنسانية
رننن
املسائل املاعلقة ابهلجرة واخجتا ابألشلاص
رننن
ة تص لجنة ك تطنا لف لج ج لجطاف تز
(ك)
كي ة ص ا

لعا ا

لجمري لةا لأم ري جضري ا مريريا لأريصلط

ا ،نصاات ةشأ اا نيف:
اوريريا

ةنري

لمملريرينيف لج،ريريص لج ريريه

(ب)

لأ،ا ا لجقان

(ج)

لجقصلا لورالءلت ل اج لأم،نق ضهلةا لج ظاا جن صلط

()
(ه)

ا لج ،اج لأ ارا ا كهال ك ا ا

ما لج ،اج لأ ارا ا كهال ك ا
لجم لةا لأم

أخاه

لف رننن ا

لهلص ري لجقانصن ري كارياا لجقريانص

هتا ا لأ ارا ا ا

لج نري ل

جا نظ لأ،نصااتا

( ) لجم لةا لأم اا طا ا لجم،ريا لجث ريانيف ك لأري .رلأ ظ ري لوةن ري جمصة ريا
ماج ري اصلط ريريا مح ريريا م ل ري ا ه ريريا م،ن ريريا ض ريريم لا لأ رياك لجط ريري .رننن رننن
لج واء ا  .لمط اجا
(ز) ائريات لأ ريريارا ا لج،ريرياان ،ظ ري رننن
رلجما خ لجمقا ا لجصل ةشأ للامقاج للممةاز لجم،ي

اقاط،ري رننن لجري ا طةريريا ل
للةمزلز ل اء لأ،اان ا

( ) لور ريالءلت لأم ري ري أي ريرياا ا ريرياج لأ ريريار لج ،ريرياج لج ريريز لا
ايان .لجض ا للرم اايف ةاةن ميص  .لل م قاةات لجم ص الت لأاج ن
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ان ريريى ا،اجلري ري
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