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لقد كشفت الجائحة عن الحاجة إىل تغيريات شاملة إلصالح األنظمة االقتصادية والسياسية التي تخذل العامل. وقد استجابت 
الحركة العاملية العاملية بدعوة واضحة إىل تبني عقد اجتامعي جديد يضمن املساواة، واإلدماج، والوظائف الصديقة للمناخ، 

وحقوق جميع العامل، والحامية االجتامعية الشاملة. وتعد حكامة الهجرة املتسقة والقامئة عىل الحقوق جزًءا أساسيًا من التغيري 
الهيكيل الواسع املطلوب إلنشاء اقتصاد يحرتم ويحمي جميع العامل ويعزز الدميقراطية يف مكان العمل وداخل املجتمع املحيل.

منذ البداية، حددت النقابات العاملية مجموعة واضحة من املطالب لضامن التزام امليثاق العاملي لألمم املتحدة بشأن 
الهجرة مبعايري حقوق اإلنسان والعمل، ولعدم تجريم املهاجرين أو متكني القطاع الخاص من إمالء رشوط حكامة الهجرة. 

ولتحقيق ذلك، يجب عىل الدول تجاوز برامج الهجرة املؤقتة أو الدائرية والرتكيز عىل تسوية الوضع القانوين وإعادة التوطني 
اإلنساين وعىل السياسات التي تعزز التنمية املستدامة والعمل الالئق للجميع يف بلدان املنشأ والعبور واملقصد. وميكن أن 
يكون امليثاق مبثابة وسيلة مهمة للمساعدة يف معالجة األسباب الجذرية التي تجرب الناس عىل الهجرة، ولتشجيع مسارات 
الخروج من الطابع غري النظامي للهجرة، وتعزيز قنوات الهجرة النظامية التي تنهض بالرفاه املشرتك وتعزز حقوق العامل. 

ومع ذلك، فإن الواقع الذي نشهد مختلف متاًما. ومبناسبة منتدى استعراض الهجرة الدولية، يوضح تقريرنا املرحيل أن الدول 
بحاجة إىل تغيري األولويات واملقاربات لتلبية احتياجات العامل ومطالبهم.

املطلب #1 – صوت جامعي للعامل ومشاركتهم. طالبت النقابات العاملية بشفافية عملية وضع امليثاق بشكل مينح العامل 
مقعًدا عىل الطاولة ويضمن حريتنا يف الوقوف إىل جانب بعضنا البعض والحصول عىل عائد عادل عىل عملنا. وهذا يتطلب 

حواًرا اجتامعيًا حقيقيًا وضامنات لاللتزام مببادئنا وحقوقنا األساسية يف العمل.

تعد قدرة العامل عىل الترصف يف شؤونهم أمرا أساسيا لتحقيق الهجرة العادلة والعمل الالئق للجميع. لذا، فإن فشل إعالن األمم 
املتحدة حتى يف اإلشارة إىل حرية تكوين الجمعيات أو الحق يف التنظيم واملفاوضة الجامعية يشكل خلال يحمل يف طياته املعنى 

الكثري ويبعث عىل القلق. وتعد حرية تكوين الجمعيات حًقا متكينيًا يغري ديناميات السلطة بحيث يتمكن العامل من حامية 
مصالحهم وتعزيزها من خالل العمل الجامعي والتفاوض مع أرباب العمل. ويف غياب هذا التحول، لن نتمكن أبًدا من أن نأمل 

عكس األمناط الراسخة للتمييز واالستغالل ضد العامل املهاجرين. وبالتايل، فإن إزالة العقبات أمام التنظيم أمر بالغ األهمية 
للدفاع عن جميع أنواع العامل املستبعدين، ألن النقابات توفر آليات ملموسة إلنفاذ معايري العمل ومعالجة النزاعات.

ونحث الدول عىل االستجابة لدعوة امليثاق للمشاركة يف حوار اجتامعي عىل املستوى الوطني مع النقابات العاملية ومنظامت 
العامل بغية تعزيز تطوير العمل الالئق والهجرة العادلة. وينبغي أن يؤكد إعالن األمم املتحدة من جديد عىل أهمية اآلليات 

واالتفاقيات ثالثية األطراف ملنظمة العمل الدولية، باعتبارها األسس الرضورية لبناء إطار لحكامة الهجرة العادلة.

املطلب #2 – االلتزام بالعمل الالئق، والخدمات العامة الجيدة والتنمية املستدامة. طالبت النقابات العاملية بأن توفر 
عملية امليثاق الحامية والتمكني للعامل يف بلدان املنشأ والعبور واملقصد، وبتبني سياسات متسقة تسفر عن نتائج إيجابية يف 

سوق العمل لفائدة جميع العاملني، بغض النظر عن العرق أو النوع االجتامعي أو وضع الهجرة.

إعالن التقدم املحرز لألمم املتحدة يقر بحق بالعمل الالئق كمعيار هام للمسارات املنتظمة. ومع ذلك، يجب عىل الدول 
أيًضا أن تجعل من النهوض بالعمل الالئق املبدأ الدافع ملعالجة األسباب الجذرية للهجرة ولتحفيز التنمية املستدامة. وتكرس 

سياسات العمل الالئق الحقوق العاملية، وتولد النمو االقتصادي، وتنهض بالصحة العمومية والتامسك االجتامعي، وتحد من 
أوجه عدم املساواة عىل أساس العرق والنوع االجتامعي والوضع التي تقوض مؤسساتنا الدميقراطية. وبالتايل، تدعو النقابات 
إىل االستثامر يف الخدمات العامة الشاملة والنوعية ويف االسرتاتيجيات التجارية التي تساعد عىل خلق وظائف الئقة وصديقة 
للمناخ، مصحوبة بتدابري انتقالية عادلة لتعزيز القدرة عىل الصمود وضامن عدم تخلف أحد عن الركب عند التعامل مع آثار 
أزمة املناخ ويف عمليات التحول الصناعي. وتعد هذه التحوالت رضورية للحد من األسباب الجذرية التي تجرب العائالت عىل 

الهجرة كوسيلة للبقاء عىل قيد الحياة.

املطلب #3 – واليات عدم التمييز. طالبت النقابات العاملية بالتزامات مبكافحة رهاب األجانب والعنرصية، وإنهاء جميع 
أشكال التمييز، وضامن املساواة يف املعاملة والوصول إىل العدالة والخدمات العامة الجيدة للجميع.
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لقد كشفت الجائحة عن الطبيعة األساسية للعمل الذي ظل لفرتة طويلة غري مريئ ومبخس القيمة، والذي يؤدي أغلبه 
املهاجرون؛ ونسبة كبرية من هؤالء هم من العامالت املهاجرات، مثل العامالت يف الرعاية الصحية واالجتامعية والعمل 

املنزيل. وهذا ما يزيد من أهمية اعرتاف الدول مببادئ الحامية املتساوية واملساواة يف املعاملة لجميع العامل، بغض النظر 
عن وضعهم أو ما إذا كانوا يعملون يف االقتصاد غري النظامي أو النظامي. وبالتايل، ندعو إىل سياسات متسقة تدمج حكامة 

الهجرة يف مبادرات أوسع نطاقاً للعدالة االقتصادية واالجتامعية والعرقية والجنسانية. ويجب أن يكون املهاجرون، بغض 
النظر عن العرق أو الطبقة أو الهوية الجنسانية أو وضع الهجرة أو القطاع، جزًءا من سياسات الحامية االجتامعية، ليس عند 
العودة إىل بلدانهم األصلية كام وردت اإلشارة يف إعالن األمم املتحدة، ولكن أيًضا يف بلدان املقصد حيث يعملون. عالوة عىل 

ذلك، يجب أن يتمتع العامل املهاجرون بإمكانية الوصول إىل إجراءات ملموسة لحامية وضعهم عندما ميارسون حقوقهم 
ويساعدون يف إنفاذ قوانني العمل.

يعرتف إعالن األمم املتحدة باالنتهاكات املنهجية لحقوق العامل املهاجرين، مبا يف ذلك القضايا املتفشية املرتبطة برسقة 
األجور. ومع ذلك، يجب للتوصية املصاحبة أن تذهب إىل أبعد من ذلك من خالل الدعوة إىل تطوير آليات العدالة التي 

تسمح للمهاجرين – سواء كانوا ال يزالون يف بلد املقصد أو بعد العودة إىل بلدهم األصيل أو إىل بلد ثالث – بالوصول بشكل 
يسري وعادل إىل سبل االنتصاف من االنتهاكات املنهجية التي يواجهون يف مكان العمل. ومن ناحية أخرى، ينبغي أن يكون 
مفهوم "العدالة املنقولة" جزًءا من تنفيذ امليثاق للميض قدًما. ويتعني عىل الدول تكليف منظمة العمل الدولية باستخدام 
آلياتها ثالثية األطراف لتطوير معايري دولية لفائدة املهاجرين حول معالجة رسقة األجور وغريها من االنتهاكات املعتادة يف 

مكان العمل.

املطلب #4 – قنوات متنوعة للهجرة النظامية. بالنظر إىل املخاوف اإلنسانية الجادة التي أدت إىل ظهور امليثاق، طالبت 
النقابات العاملية بأن تعطي عملية التنفيذ األولوية لخطط تسوية الوضع القانوين وزيادة خيارات إعادة التوطني اإلنسانية 

وغريها من القنوات القامئة عىل الحقوق – التي تتيح للمهاجرين حرية التنقل واالستقرار والعمل واملشاركة الكاملة يف 
املجتمع – عرب توسيع برامج العمل املؤقتة أو الدائرية.

ليست كل املسارات العادية عادلة أو منصفة. لذا، نثني عىل توصية إعالن األمم املتحدة مبضاعفة الجهود لتعزيز مسارات 
نظامية أفضل تشمل الدعوة لتسوية أوضاع املهاجرين غري النظاميني ومل شمل األرسة. ويف سياق النزوح الجامعي املتنامي 
واملتسارع، والذي يعزى يف معظمه إىل أزمة املناخ، أصبحت رضورة زيادة االلتزام بإعادة التوطني وتعزيز القدرات مسألة 

ملحة أكرث من أي وقت مىض. فقد حان الوقت اآلن للتأكيد عىل املسارات اإلنسانية وتوسيعها لفائدة املهاجرين بسبب املناخ 
وغريهم، بطرق تضمن حقوق العامل الكاملة، وتسهل التامسك االجتامعي واألرسي، وتوفر خيارات لإلقامة الدامئة واملشاركة 

الهادفة يف الحياة املدنية.

املطلب #5 – مناذج عادلة لهجرة اليد العاملة وااللتزام باملعايري الدولية. طالبت النقابات العاملية بتبني مقاربة جديدة 
لهجرة اليد العاملة متّكن املهاجرين وتحد من سيطرة أرباب العمل عىل هذه العملية. ويجب أن يتضمن هذا اإلطار الئحة 

تنظيمية ملزِمة لقطاع التوظيف وأن يسرتشد مببادئ وإرشادات التوظيف العادل ملنظمة العمل الدولية بغية ضامن اإلنصاف 
وحامية الحقوق واملعايري للجميع.

يف النص الحايل إلعالن األمم املتحدة بشأن التقدم املحرز، يعترب الرتكيز عىل هجرة اليد العاملة ضيًقا بشكل يطرح بعض 
اإلشكاليات، حيث جاء الرتكيز عىل "االعرتاف باملهارات" بدالً من الرتكيز عىل حقوق العامل وقدرتهم عىل الترصف يف 

شؤونهم. وبالتايل، يجب أن تتخذ الدول خطوات إلعادة الهيكلة األساسية ملسارات هجرة اليد العاملة حتى تضع حدا لتسليع 
العامل املهاجرين واستغاللهم املنهجي من قبل وكاالت التوظيف وأرباب العمل. باإلضافة إىل ذلك، ال يجب استخدام برامج 

هجرة العاملة املؤقتة كحل زائف لتنمية بلد املنشأ أو لألزمات اإلنسانية أو النزوح بسبب املناخ أو غري ذلك من أشكال 
الهجرة القرسية. بدالً من ذلك، يجب أن تسمح مسارات هجرة اليد العاملة للعامل مبامرسة حرية تكوين الجمعيات بشكل 

كامل، باإلضافة إىل خيار وحدة األرسة، والحصول عىل اإلقامة الدامئة واملواطنة يف نهاية املطاف إذا ما رغبوا يف ذلك.

كعامل، نواصل املطالبة بأن يستند امليثاق بقوة إىل حقوق اإلنسان الدولية وكذلك القانون اإلنساين وقانون العمل، ومطالبة 
الحكومات بااللتزام رصاحة مبواءمة إطاراتها الترشيعية مع الصكوك ذات الصلة. كام يجب تشجيع الحكومات عىل التصديق 
عىل االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية وكذلك االتفاقيات الخاصة بالهجرة. ويجب أن تكون منظمة العمل الدولية 

وكالة األمم املتحدة الرائدة يف مجال حكامة هجرة اليد العاملة، حيث تتمتع بصالحيات دستورية قامئة عىل الحقوق والخربة 
يف مجال العمل.
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