
 
 

 

 حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهمجميع حماية 

 

 االجتماعي الترابط إلى تفاعلية الدعوةمنظور معايير و تدريبية عندورة 
 

ول بير من الدعدد كوالبشر  منالماليين على تؤثر الهجرة التي  ظاهرة ومدى تأثيرإدراكا ألهمية 

رغبة الوعنية، المهاجرين على الدول والشعوب الموإدراكا ألثر تدفق العمال  في المجتمع الدولي،

ة عاملقبول مبادئ أساسية تتعلق بم من اجلمواقف الدول  مالئمةتسهم في في إرساء قواعد 

أسرهم  وأفراد لعمال المهاجرينالمتأزمة ل حالةالوبالنظر إلى ، العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

دهم في وجونتيجة  تواجههموالصعوبات التي قد  بالدهمغيابهم عن بسبب  في كثير من األحيان

ة في ر خطورالهجرة أكث المنطوية علىالمشاكل اإلنسانية  وباعتبار ان ،ون بهاعملي التي لدوال

 ء علىاإلجراءات المناسبة لمنع والقضا ايمانا بضرورة دعمو ،حالة الهجرة غير النظامية

ا ماء على وبن ،األساسيةهم حماية حقوقتأمين والحركات السرية واالتجار بالعمال المهاجرين، 

إعادة وسرهم، الحماية الدولية لحقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أاعمال الحاجة إلى و تقدم

 دوليةال تفاقيةااللى إواستنادا  شاملة يمكن تطبيقها عالميا، اتفاقية التأكيد على القواعد األساسية في

 قرارها في العامة الجمعيةمن  اعتمدت التي أسرهم وأفراد المهاجرين العمال جميع حقوق لحماية

  1990 ديسمبر/األول كانون 18 في المؤرخ 45/158

 

 األهداف والنتائج

، العالم ظاهرة الهجرة فيبتعزيز معرفة المشاركين هو  من الدورة التدريبيةالرئيسي  الهدف

 صبحيس فيما يتعلق بالهجرة. والتنميةلسياسات االجتماعية ا في تأييدوتعزيز المساهمة 

ن إلنسامن منظور حقوق ا االدوار التي يقومون بهاالمشاركون قادرين على إعادة النظر في 

 .والتفكير بشكل أوسع حول المعاملة اإلنسانية للمهاجرين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليوم االول



 
 : واالدماجالهجرة الدولية والعولمة 

 أوروبا والواليات المتحدة األمريكية ةحال :امثلة

 UCLY ليون في الكاثوليكية الجامعةالبروفيسور جورج عيد، 

 

 روبا والواليات المتحدةوالهجرة والعولمة وأ

 لفنالحظ تبد   في عالم تسوده العولمة كانت القوة تنتمي إلى السوق أكثر من المؤسسات السياسية،

ة حيث لشاغرالقد إنتقلنا من هجرة اإلستعاب إلى األراضي للنموذج المتعلق بالهجرة العالمية: 

لعواصم حو اخذوا بعين اإلعتبار إلى هجرة اإلدماج في منتصف القرن العشرين نؤالمواطنين لم ي

ان حو البلدنرين نتيجة عملية اإلستعمار، وأخيراً إلى هجرة التكييف في بداية القرن الواحد والعش

 والفسيفساء.  (DIASPORAS)الغنية حيث مجتمعات الشتات

 هجرة التكيف خمسة أشكال رئيسية.  تأخذ

 هجرة التكيف الواضحة.

 هجرة مختلف اإلتجهات المتجرأة

 هجرة نحو الوطنية والعالمية

ر جامع وغير واضح أي غامض، يمكن أن يؤدي إ لى إذا تكيف المهاجرين هو عملية أو تطو 

 أشكال مختلفة من عدم التكيف.

  .لمة السوقيلزمنا في أيامنا هذه سياسة قابلة لتتعامل مع عو (Habermas)ا يقول مهما يكن وكم

 

 مناقشاتو تبادل االفكار: الرئيسية اتجاهات الهجرة الدولية

 العمال المهاجرين وأفراد أسرهم معاناة • 

  التوظيفأزمة و العالميةظل التحول االقتصادي الهجرة والمهاجرين في   •

 االدماج احد ابرز التحديات  •

 

 

 

 

 

 اليوم الثاني

 حقوق العمال المهاجرين: المعايير والمؤشرات

 UCLYليون  في الكاثوليكية الجامعةالبروفيسور ديدييه األميرأغبودجان، 

 

معاهدات حقوق احد ال المهاجرين وأفراد أسرهم، االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العم

دراسة ل ومدى معانتهمالمعايير الالزمة لحماية العمال المهاجرين  التي تتضمناإلنسان األساسية، 



 
سيتم التركيز على أحدث فعالة لحقوق اإلنسان للمهاجرين، حماية الكاملة والالوسائل سبل و

  .اإلنسان حقوقعلى  التطورات في مؤشرات النهج القائم
 

 

 ناقشاتمو االفكار مال المهاجرين: تبادلمؤشرات حقوق اإلنسان األساسية المتعلقة بحماية الع

 

 فيما يتعلق بالهجرةالنهج القائم على حقوق اإلنسان • 

 المؤشرات االجتماعية واالقتصادية • 

 الثغراتالمعايير والمؤشرات وتحليل  • 


