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  الدورة الثامنة والستون
  من جدول األعمال) هـ (٢١البند 

  اهلجرة الدولية والتنمية: العوملة والترابط
    

  مشروع قرار مقدم من رئيس اجلمعية العامة    
  

  اإلعالن املنبثق عن احلوار الرفيع املستوى املعين باهلجرة الدولية والتنمية    
  

  ،إن اجلمعية العامة  
  :يل اإلعالن التاتعتمد  

  اإلعالن املنبثق عن احلوار الرفيع املستوى املعين باهلجرة الدولية والتنمية    
حنـن، ممثلــي الـدول واحلكومــات، اجملــتمعني يف مقـر األمــم املتحـدة يف نيويــورك يــومي       

، مبناســبة انعقــاد احلــوار الرفيــع املــستوى املعــين بــاهلجرة  ٢٠١٣أكتــوبر / تــشرين األول٤و  ٣
  الدولية والتنمية،

أن اهلجرة الدوليـة حقيقـة واقعـة متعـددة األبعـاد تكتـسي أمهيـة كـربى                  ندرك    - ١  
لتنمية بلدان املنشأ وبلدان العبـور وبلـدان املقـصد، ونـدرك يف هـذا الـصدد أن اهلجـرة الدوليـة                      
ظاهرة شاملة ينبغي معاجلتها وفق هنج متسق وشامل ومتوازن، يستوعب اعتبارات التنميـة مـع               

  لواجب لألبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئية ويراعي حقوق اإلنسان؛إيالء االعتبار ا
باإلسهام اهلام للمهـاجرين واهلجـرة يف التنميـة يف بلـدان املنـشأ وبلـدان                نسلم    - ٢  

  العبور وبلدان املقصد، وكذلك بتعقد العالقة املتشابكة بني اهلجرة والتنمية؛
ة بـشأن اهلجـرة الدوليـة تـستوعب         العمل على وضع خطـة فعالـة وشـامل        نقرر    - ٣  

اعتبارات التنمية وتراعي حقـوق اإلنـسان عـن طريـق حتـسني أداء املؤسـسات واألطـر القائمـة،           
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وكذلك إقامة شراكات أكثر فعالية مع كافة اجلهات صاحبة املـصلحة املعنيـة بـاهلجرة الدوليـة                 
  والتنمية على الصعيدين اإلقليمي والعاملي؛

منـا مبعاجلـة الفـرص الـيت تتيحهـا اهلجـرة الدوليـة والتحـديات               التزانعيد تأكيـد      - ٤  
  اليت تطرحها لبلدان املنشأ والعبور واملقصد؛

بــضرورة التــصدي يف إطــار التعــاون الــدويل، علــى حنــو كلــي وشــامل،    نقــر   - ٥  
لتحديات اهلجرة غري القانونية من أجل ضمان هجرة آمنـة ومنظمـة وقانونيـة، يف مراعـاة تامـة                   

  نسان؛اإل حلقوق
بــضرورة تعزيــز أوجــه التــآزر بــني اهلجــرة الدوليــة والتنميــة علــى الــصعد  نقــر   - ٦  

  العاملي واإلقليمي والوطين؛
باجلهود املبذولة من جانب اجملتمع الدويل ملعاجلة اجلوانـب ذات الـصلة            نسلم    - ٧  

حــدة بـاهلجرة الدوليـة والتنميـة، عــن طريـق مبـادرات شـىت، ضــمن عمليـات منظومـة األمـم املت         
وعمليــات أخــرى، وخباصــة املنتــدى العــاملي املعــين بــاهلجرة والتنميــة والعمليــات اإلقليميــة،         
وكذلك لالستفادة من خربة املنظمـة الدوليـة للـهجرة وسـائر الوكـاالت األعـضاء يف اجملموعـة                   

  العاملية املعنية باهلجرة؛
لفيـة، ونقـر بـأن    باإلسهام اهلام للـهجرة يف حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأل    نسلم    - ٨  

التنقل البشري عامل رئيسي من عوامل التنمية املستدامة، ينبغـي مراعاتـه مبـا فيـه الكفايـة لـدى             
  ؛٢٠١٥إعداد خطة التنمية ملا بعد عام 

بالدور اهلام الذي يقوم به املهاجرون باعتبارهم شركاء يف تنمية بلـدان           نسلم    - ٩  
ضرورة حتـسني تـصورات النـاس بـشأن املهـاجرين      املنشأ وبلدان العبور وبلـدان املقـصد ونقـر بـ          

  واهلجرة؛
ضــرورة تعزيــز حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية جلميــع       نعيــد تأكيــد    - ١٠  

ــوق          ــيما احلق ــاجرين، وال س ــان وضــعهم كمه ــا ك ــال، أي ــو فع ــى حن ــها عل ــاجرين، ومحايت امله
لتعاون واحلـوار علـى     واحلريات األساسية للنساء واألطفال، ومعاجلة اهلجرة الدولية عن طريق ا         

الصعد الدويل أو اإلقليمي أو الثنائي وعن طريق اتباع هنج شامل ومتوازن يف هذا الصدد، مـع                 
اإلقرار بأدوار ومسؤوليات بلدان املنشأ وبلدان العبور وبلدان املقصد يف تعزيز ومحايـة حقـوق               

   استضعافهم؛اإلنسان جلميع املهاجرين، وجتنب النهج اليت قد تؤدي إىل تفاقم أوضاع
بأن النساء والفتيات ميثلن تقريبا نصف جمموع املهاجرين على الـصعيد           نسلم    - ١١  

العاملي، وبأن من الضروري معاجلة احلالة اخلاصة للنساء والفتيات املهاجرات وضـعفهن باختـاذ       
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 تــدابري، منــها إدمــاج املنظــور اجلنــساين يف الــسياسات، وتعزيــز القــوانني واملؤســسات والــربامج 
  الوطنية ملكافحة العنف اجلنساين، مبا يف ذلك االجتار باألشخاص والتمييز ضدهم؛

، يف هذا الصدد، على احلاجة إىل وضع تدابري مناسبة حلمايـة العـامالت    نؤكد  - ١٢  
  املهاجرات يف مجيع القطاعات، مبن فيهن العامالت يف املنازل؛

ــا حبمايـــة حقـــوق اإلنـــسان لألط نعـــرب   - ١٣   ــرا  عـــن التزامنـ فـــال املهـــاجرين، نظـ
لضعفهم، ال سيما األطفال املهاجرون غري املصحوبني بـذويهم، والتكفـل بـصحتهم وتعلـيمهم          
ــاج          ــام األول يف سياســات اإلدم ــل يف املق ــصلحة الطف ــاة م ــل مراع ــا يكف ــسي، مب ــائهم النف ومن

  والعودة ومل مشل األسر؛
 حـسب االقتـضاء،   علـى ضـرورة احتـرام وتعزيـز معـايري العمـل الدوليـة             نؤكد    - ١٤  

  واحترام حقوق املهاجرين يف أماكن عملهم؛
بإسهام االتفاقيات الدولية السارية، ومنها االتفاقية الدولية حلمايـة  حنيط علما    - ١٥  

  حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، يف املنظومة الدولية حلماية املهاجرين؛
ــشدة    - ١٦   ــدين ب ــابري  ن ــاهر والتع ــال واملظ ــز     األفع ــصرية والتميي ــن العن ــنم ع ــيت ت  ال

العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب ضد املهاجرين والصور النمطية الـيت              
تلصق هبم يف كثري من األحيان، على أسس منها الـدين أو املعتقـد، وحنـث الـدول علـى تطبيـق                 

فعـال أو مظـاهر أو تعـابري    القوانني املرعية اإلجراء، وتعزيزها عند االقتضاء، مىت كانـت هنـاك أ       
تــنم عــن كراهيــة األجانــب أو التعــصب ضــد املهــاجرين، مــن أجــل القــضاء علــى عــدم إفــالت 

  مرتكيب تلك األفعال من العقاب؛
ــد    - ١٧   ــة ضــحايا     نكــرر تأكي ــع ومكافحــة االجتــار باألشــخاص، ومحاي ــا مبن التزامن

ــة املهــاجرين مــن     ــع ومكافحــة هتريــب املهــاجرين، ومحاي  االســتغالل ومــن ســائر  االجتــار، ومن
ــشر،       ــة ملكافحــة االجتــار بالب ــة وإقليمي ــداءات، ونؤكــد احلاجــة إىل وضــع سياســات وطني االعت

االرتقــاء هبــا، حــسب االقتــضاء، وإىل تعزيــز التعــاون يف منــع االجتــار باألشــخاص وحماكمــة   أو
كوك املتاجرين ومحاية ضحايا هذا االجتار، ونشجع الـدول األعـضاء علـى التـصديق علـى الـص                 

الدولية ذات الـصلة مبنـع ومكافحـة االجتـار باألشـخاص وهتريـب املهـاجرين، وعلـى االنـضمام                    
  إليها وتنفيذها؛

الدول األعضاء على التعـاون علـى بلـورة بـرامج للتنقـل تيـسر اهلجـرة            نشجع    - ١٨  
  اآلمنة واملنظمة والقانونية، بطرق منها إتاحة حركة اليد العاملة؛
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مبـا ينفـرد بـه املهـاجرون املراهقـون والـشبان مـن أوجـه ضـعف وظـروف                    نقر    - ١٩  
واحتياجات، وكذلك بقدرهتم على بناء جسور اجتماعية واقتصادية وثقافية للتعاون والتفـاهم            

  بني اجملتمعات؛
ــة مــن جانــب احلكومــات، وكافــة اهليئــات    نقــر أيــضا   - ٢٠   جبميــع اجلهــود املبذول

ملعنيــة التابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة، واملنظمــات احلكوميــة والوكــاالت والــصناديق والــربامج ا
الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية املعنية األخرى، مبا يف ذلك املنظمـة الدوليـة للـهجرة وغريهـا          
من املنظمات املنضوية حتت اجملموعة العامليـة املعنيـة بـاهلجرة، واجلهـات املعنيـة غـري احلكوميـة،                   

اخلاص، ملعاجلة اهلجـرة الدوليـة والتنميـة ملـا فيـه منفعـة كـل مـن املهـاجرين                    يف ذلك القطاع     مبا
ــز        ــى احلاجــة إىل تعزي ــا، عل ــشدد كــذلك، واضــعني هــذا اهلــدف نــصب أعينن واجملتمعــات؛ ون

  الشراكات بني مجيع اجلهات املعنية صاحبة املصلحة؛
دين إلجيـاد   على احلاجة إىل تعميق التفاعـل بـني احلكومـات واجملتمـع املـ             نؤكد    - ٢١  

تدابري ملواجهـة التحـديات الـيت تطرحهـا اهلجـرة الدوليـة واغتنـام الفـرص الـيت تتيحهـا، ونـسلم                       
بإسهام اجملتمع املدين، مبا فيه املنظمات غري احلكومية، يف حتسني رفاه املهـاجرين وإدمـاجهم يف        

  نظمات؛اجملتمعات، وخباصة يف أوضاع هشة للغاية، ودعم اجملتمع الدويل جلهود هذه امل
بــأن تــدفقات اهلجــرة ذات طــابع معقــد وبــأن حركــات اهلجــرة الدوليــة   نقــر   - ٢٢  

حتدث أيضا داخل املنـاطق اجلغرافيـة نفـسها، ونـدعو، يف هـذا اإلطـار، إىل فهـم أفـضل ألمنـاط                       
  اهلجرة بني املناطق وداخلها؛

ــذي   نقــر   - ٢٣   ن بأمهيــة تنــسيق جهــود اجملتمــع الــدويل ملــساعدة ودعــم املهــاجرين ال
تقطعت هبم الـسبل يف أوضـاع هـشة وتيـسري عـودهتم الطوعيـة إىل بلـداهنم األصـلية، والتعـاون                      
على إجناز ذلـك، حـسب االقتـضاء، ونـدعو إىل اختـاذ مبـادرات ملموسـة وذات منحـى عملـي            

  هتدف إىل كشف الثغرات يف جمال احلماية وسدها؛
، ونـشري إىل ضـرورة أن       على حق املهاجرين يف العودة إىل بلد املواطنـة        نشدد    - ٢٤  

  تكفل الدول استقبال مواطنيها العائدين على النحو الواجب؛
  اهلجرة؛ النظر يف الدور الذي ميكن أن تؤديه العوامل البيئية يف بضرورةنسلم   - ٢٥  
 النظر يف كيفية تأثري هجرة األشخاص ذوي املهارات العاليـة،           بضرورةنسلم    - ٢٦  

ــصحي وال   ــة     ال ســيما يف القطــاع ال ــود اإلمنائي ــاعي والقطــاع اهلندســي، يف اجله قطــاع االجتم
  للبلدان النامية، ونشدد على ضرورة النظر يف اهلجرة الدائرية؛
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 بأن التحويالت املالية تشكل مصدرا هامـا لـرأس املـال اخلـاص، ونعيـد                نسلم  - ٢٧  
وأوفـر  تأكيد ضرورة تعزيز الظروف اليت تتـيح إجـراء التحـويالت بـصورة أقـل كلفـة وأسـرع                    

  أمانا يف كل من بلدان املصدر والبلدان املتلقية؛
 ضــرورة إجيــاد بيانــات إحــصائية موثوقــة بــشأن اهلجــرة الدوليــة،  علــى نــشدد  - ٢٨  

يف ذلك مىت أمكن، بشأن إسهامات املهاجرين يف التنميـة يف كـل مـن بلـدان املنـشأ وبلـدان         مبا
وصـنع القـرارات علـى أسـاس األدلـة      املقصد؛ وهي بيانات مـن شـأهنا تيـسري تقريـر الـسياسات         

  بشأن كافة اجلوانب ذات الصلة بالتنمية املستدامة؛
 بأن املنتدى العاملي املعين بـاهلجرة والتنميـة أثبـت أنـه منتـدى قـيم إلجـراء                   نقر  - ٢٩  

ــشاركة صــاحبة          ــات امل ــني اجله ــة ب ــاء الثق ــساعد يف بن ــه ي ــصرحية واملفتوحــة، وأن ــشات ال املناق
ادل اخلربات واملمارسات الـسليمة، وألنـه منتـدى بقيـادة الـدول يكتـسي               املصلحة من خالل تب   

  طابعا طوعيا وغري رمسي؛
 بأن منظومة األمم املتحدة ميكن أن تستفيد من مناقشات املنتدى العاملي املعين             نقر  - ٣٠  

  د؛ح باهلجرة والتنمية ومن نتائجه، يف سبيل زيادة عوائد اهلجرة الدولية على التنمية إىل أقصى
 كافــة هيئــات منظومــة األمــم املتحــدة ووكاالهتــا وصــناديقها وبراجمهــا   نــدعو  - ٣١  

ذات الصلة وغري ذلك من املنظمات احلكومية الدولية واإلقليمية ودون اإلقليميـة ذات الـصلة،               
مبــا يف ذلــك املنظمــة الدوليــة للــهجرة وســائر أعــضاء اجملموعــة العامليــة املعنيــة بــاهلجرة، واملمثــل 

ألمـني العـام املعـين بـاهلجرة الدوليـة والتنميـة، إىل العمـل، كـل يف نطـاق واليتـه، علـى              اخلاص ل 
توطيد تعاوهنم ملعاجلة مسألة اهلجـرة الدوليـة والتنميـة علـى وجـه أفـضل وأكمـل، بغيـة اعتمـاد                   
هنج متسق وشامل ومنـسق، وتنـاول مـسائل اهلجـرة يف مـسامهاهتم الـيت سـيقدموهنا إىل العمليـة          

  ؛٢٠١٥ليت ستعد خطة التنمية ملا بعد عام التحضريية ا
 باجلهود اليت بذلتها اجملموعة العاملية املعنية باهلجرة يف اآلونة األخرية الختاذ            نرحب  - ٣٢  

تدابري من أجل حتسني أدائها وتعزيز االتساق والتنسيق بني املنظمات األعضاء فيها، ونـشدد يف هـذا               
   اجملموعة السالفة الذكر والدول األعضاء؛الصدد على أمهية وجود تفاعل منتظم بني

ــة      نطلــب  - ٣٣   ــاهلجرة الدولي ــة ب ــة املتعلق ــه الفني ــام أن يواصــل أعمال  إىل األمــني الع
ــها       ــة وأن يواصــل، بالتعــاون مــع منظومــة األمــم املتحــدة واملنظمــات ذات الــصلة، ومن والتنمي

  التنمية؛املنظمة الدولية للهجرة، تقييم التقدم احملرز يف جمال اهلجرة و
 إىل األمني العام أن يـويل االعتبـار الواجـب لنتـائج احلـوار الرفيـع                 أيضا نطلب  - ٣٤  

املستوى ومداوالته لدى إعداد تقريره عن اهلجرة الدولية والتنمية، الذي مـن املقـرر أن يقدمـه                 
  .إىل اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة والستني
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