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 2013الجمعية العامة لالمم المتحدة 

 HLD الحوار الرفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية
 ورقة موقف المنظمة الدولية للهجرة

  
بخصوص الهجرة الدولية والتنمية. ب)  2013هذه الورقة تحدد أ) خلفية الحوار الرفيع المستوى للجمعية العامة للعام 

ية للهجرة في الحوار الرفيع المستوى. ج) الموقف االساسي للمنظمة الدولية للهجرة تجاه اساس انخراط المنظمة الدول
النتائج المحتملة من الحوار الرفيع المستوى. د) والتوصيات المتعلقة بالسياسة العامة في ستة مجاالت ذات اولوية 

  .لإلنتباه في الحوار الرفيع المستوى
 
 الخلفية . أ

لذين يعيشون خارج له مثيل، مع اكبر عدد من الناس اقابلية التنقل البشري الذي لم يسبق  هذا العصر عصريعتبر 
بلدانهم او مناطق نشأتهم من اي وقت مضى، اليوم الهجرة ذات صلة بجميع البلدان في جميع المناطق  سواء كان 

عاملة. ت في التنمية والسكان واليد الذلك بلدان العبور او االصل او المقصد او اي مزيج منها. وبالنظر الى االتجاها
أمر ال مفر منه  21الهجرة على نطاق واسع في القرن فإن التنمية والسكان والطلب على اليد العاملة، و وبالنظر 

تعترف و  في قرننا،" ميجا االتجاه"صبح يالتنقل البشري يتوقع أن يتواصل ل أنوالمرجح . وضروري ومرغوب فيه
أهمية التعاون في مسائل الهجرة وكذلك أهمية الهجرة على جميع الركائز الثالث للتنمية بدة بصورة متزايالحكومات 
 2015إطار التنمية للعام  -وٕالى آخر - االقتصادية واالجتماعية والبيئية  - المستدامة 

  
ة على الحوار الرفيع االمين العام لالمم المتحدة كوفي عنان ألول مرة الجمعية العامة لألمم المتحدقاد ، 2006في عام 

في وقت سابق من ذلك العام كان قد عين ممثال خاصا لألمين العام للهجرة و  المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية، 
رئيسية للتنسيق اللية اآل فت مجموعة جنيف للهجرة لتصبحفي نفس العام، تم توسيع القائمة حيث اضيو . الدولية والتنمية

 .هجرةبين الوكاالت بشأن ال
 

في جدول أعمال التنمية من الدول واألطراف المعنية  حضوراالهجرة أكثر جعل  2006الحوار الرفيع المستوى للعام 
ام على على إنشاء مؤسسة لوضع المعايير القواعد او النظ إجماع يوجد أي لم بينما ف. األخرى في جميع أنحاء العالم

ولد المنتدى العالمي حول ". وقد نتدى العالمي حول الهجرة والتنميةالم"قيام أدى ذلك إلى  2006عام ة في الهجر 
بين الحكومات، وبين  - الهياكل المؤسسية الرسمية  خارج - كآلية لحوار غير رسمي غير ملزم،  الهجرة والتنمية،



ديمية والقطاع الحكومات والشركاء اآلخرين، بما في ذلك المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية واالوساط االكا
 الخاص

 الهجرة التزال تنعكس بصورة غير إال أن على الرغم من هذا التقدم في الحوار والتعاون على الصعيد العالمي، و  
في أطر التنمية والسياسات القطاعية األوسع في برامج التنمية، على الصعيدين الوطني،المحلي والعالمي في  مرضية

سياسات الهجرة ال تضمن حماية كافية لحقوق اإلنسان لجميع المهاجرين فـإن  وعالوة على ذلك. برامج التنمية
والتصورات العامة للمهاجرين وايضا الهجرة لم تواكب واقع قابلية التنقل البشري والذي يبقى سلبية خطيرة. الحوار الرفيع 

فرصة حاسمة الستعراض التقدم المحرز  حول الهجرة الدولية والتنمية يقدم للمجتمع الدولي 2013المستوى الثاني للعام 
  .منذ الحوار الرفيع المستوى االول وللتصدي لهذه الثغرات بروح من التعاون المتعدد االطراف

 
 2013ب. أساس مشاركة المنظمة الدولية للهجرة في الحوار الرفيع المستوى 
ة، المنظمة الدولية للهجرة  تلتزم بالحوار واسع بوصفها المنظمة الدولية الوحيدة ذات والية عالمية والبصمة على الهجر 

. وعلى مدى السنوات الستين الماضية، والمنظمة الدولية للهجرة في شراكة مع الدول 1النطاق، إلى الشراكة والتوافق
ة األعضاء ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى، المجتمع المدني والقطاع الخاص لتحسين نتائج التنمي

 المنشأ والعبور والمقصد (الوجهة). في دولالبشرية للمهاجرين، مع تعزيز مستويات المجتمعات للتنمية العامة 
  

، دعت الجمعية العامة لألمم المتحدة المنظمة الدولية للهجرة على 2011للعام  A/RES/65/170في القرار 
 تم دعوة. وفي القرار نفسه، 2013ى الثاني في عام المشاركة في األعمال التحضيرية لوقائع الحوار الرفيع المستو 

بالتعاون مع اللجان اإلقليمية  2013المنظمة الدولية للهجرة لدعم األعمال التحضيرية اإلقليمية للحوار الرفيع المستوى 
 مدعوةهجرة المنظمة الدولية للفإن من هذا القرار، 26يا مع الفقرة لألمم المتحدة والهيئات األخرى ذات الصلة. وتمش

 .2013أيضا لدعم العمليات االستشارية اإلقليمية بشأن الهجرة في التحضير للحوار الرفيع المستوى 
  

، اعتمدت في ديسمبر كانون االول 2013قرارالجمعية العامة لالمم المتحدة بشأن طرائق الحوار الرفيع المستوى عام 
جرة المشاركة فيه والمساهمة في إعداده. كما تدعو المنظمة ، وقد تكرر الطلب إلى المنظمة الدولية لله2012عام 

الدولية للهجرة ومجلس المنظمة الدولية للهجرة إلى التعاون مع اللجان اإلقليمية لألمم المتحدة في تنظيم مناقشات حول 
  2يع المستوىالتحضيرية للحوار الرفالجوانب اإلقليمية للهجرة الدولية والتنمية وتوفير المدخالت في العملية 

                                                 
لتوفير منتدى للدول والمنظمات الدولية وغيرها لتبادل اآلراء والخبرات، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهود المبذولة على "الية المنظمة الدولية للهجرة في دستورها، تماشيا مع و   1

   2007والمنظمة الدولية للهجرة في وثيقة االستراتيجية )) ه) (1( 1المادة ... "(مسائل الهجرة الدولية 
، HLDويحدد اآلليات التحضيرية اإلقليمية ومساهمات المجتمع المدني إلى HLD الحوار الرفيع المستوى ديسمبر يحدد أيضا موضوع  2012" القرار طرائق الحوار الرفيع المستوى 2

لدولية على التنمية المستدامة وتحديد األولويات ذات الصلة في ضوء تقييم آثار الهجرة ا: (اوال) من حيث أربعة اجتماعات المائدة المستديرةالحوار الرفيع المستوى ويحدد شكل 
تدابير لكفالة احترام وحماية حقوق اإلنسان لجميع المهاجرين، مع اإلشارة بوجه خاص إلى المرأة واألطفال، كما كذلك لمنع ) ثانيا(؛ 2015االستعدادات لتطوير إطار ما بعد عام 

تعزيز الشراكات والتعاون بشأن الهجرة الدولية وآليات االندماج بشكل فعال في الهجرة في ) ثالثا(ر باألشخاص، وضمان هجرة منظمة ومنتظمة آمنة؛ ومكافحة تهريب المهاجرين واالتجا



المنظمة  من طلب 2012أصدر مجلس الرؤساء التنفيذيين لألمم المتحدة قرارا في أبريل فقد وباإلضافة إلى ذلك، 
الدولية للهجرة وصندوق األمم المتحدة، بالتعاون مع الفريق العالمي المعني بالهجرة، لتحصيل مجموعة من النتائج 

إلى أن ينظر فيه في لجنة  2013تحضير للحوار الرفيع المستوى والتوصيات بشأن مشروع الهجرة في إطار ال
 .2013المستوى السامي لألمم المتحدة لبرامج دورة الربيع "في عام 

 
، اعتمدت الدول األعضاء 2012لمجلس المنظمة الدولية للهجرة في نوفمبر تشرين الثاني عام  101في الدورة 

المنظمة الدولية للهجرة واألمم المتحدة والحوار الرفيع المستوى بشأن "بشأن في المنظمة الدولية للهجرة قرارًا  149ال
 :الذي ينص إلى) 1244القرار رقم " (2013الهجرة الدولية والتنمية في عام 

  طلب من المدير العام أن يبقي الدول األعضاء على علم تام بالتحضير لليُـHLD  من أجل  2013في عام
  الحدث؛ مساعدتها في اإلعداد لهذا

 طلب كذلك إلى المدير العام أن يكفل إشراك المنظمة الدولية للهجرة في األنشطة التحضيرية وأعمال ايضا ي
HLD  بإنشاء اهتماما متواصال من المجتمع الدولي لوجهات نظر المهاجرين أنفسهم؛ 2013في عام  

 عتراف بدور المنظمة الدولية للهجرة التأكيد على دعم الدول األعضاء في المنظمة الدولية للهجرة من أجل اال
الحالي والمستقبلي بوصفها الوكالة الرائدة عالميا في مجال الهجرة، فضال عن المعرفة الواسعة والخبرة 

  ؛2013في عام  HLDوالتجربة، في جميع جوانب 
 قفها الوطنية تشجيع الدول األعضاء على نشر هذا القراروالمواقف مشتركة والواردة في هذه الوثيقة في موا

 ؛2013في عام  HLDوالمساهمات ل
  

كما ذكر أيضا في القرار، مجلس المنظمة الدولية للهجرة قد احيل القرار إلى رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة بغية 
 .HLDضمان أن يوجه عمل المنظمة الدولية للهجرة على النحو المناسب وفي جميع جوانب 

  
لرائدة في مجال الهجرة، وتمشيا مع التفويض أعاله، تتخذ المنظمة الدولية للهجرة النهج التالي بصفتها المنظمة الدولية ا

  : HLD 2013في االنخراط في العملية التحضيرية المفضية إلى 
 

  أوال، المنظمة الدولية للهجرة تعمل في شراكة مع الحكومات والكيانات الحكومية الدولية والمنظمات غير
في ذلك منظمات المهاجرين، لضمان التكامل المستدام للهجرة ضمن عمليات التنمية لصالح الحكومية، بما 

وهذا يشمل ورقات استراتيجية . الفقراء والتخطيط القطاعي األوسع على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي
نتقالية، واستراتيجيات الحد من الفقر، والتعليم األساسي، قطاعات الخدمات العامة وكذلك تدابير العدالة اال

                                                                                                                                                                           
  .الدولية واإلقليمية تنقل العمالة وأثرها على التنمية) رابعا(سياسات التنمية، وتعزيز التماسك على جميع المستويات؛ 



الحد من مخاطر الكوارث وتبني البرامج الوطنية، فضال عن ضمان إيالء االعتبار الواجب للهجرة في آخر 
 .2015- جدول أعمال التنمية

  ثانيا، المنظمة الدولية للهجرة تواصل الدعوة لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان لجميع المهاجرين، بمن فيهم
قطعت بهم السبل ال يحملون وثائق، أو عديمي الجنسية الضعفاء وخالف ذلك، مع األخذ المهاجرون، الذين ت

 .في االعتبار مصالح المجتمعات والبلدان التي تهاجر منها، من خاللها والتي تهاجراليها
 

 معرفة ثالثا، المنظمة الدولية للهجرة تدعم بين الدول، التشاور المتعدد المصالح والتعاون بشأن الهجرة مع ال
وتلتزم المنظمة . والخبرات التي تقدم على طاولة المفاوضات باعتبارها الوكالة الرائدة عالميا في مجال الهجرة

لدعم للمنتدى العالمي حول الهجرة االدولية للهجرة لمساعدة تعزيز فعالية الفريق العالمي المعني بالهجرة و 
 .لمي العادي بشأن الهجرة والتنميةفي هدفها المتمثل في توليد الحوار العا والتنمية 

 
 2013ج. موقف المنظمة الدولية للهجرة والنتائج المحتملة للحوار الرفيع المستوى للعام 

 منتدى ضروري ومفيد لزيادة تعزيز  على انه 2013المنظمة الدولية للهجرة الى الحوار الرفيع المستوى  تنظر
الحوار الرفيع المنظمة الدولية للهجرة تدعم المشاركة في . تنميةالتشاور والشراكة الدوليين بشأن الهجرة وال

بالنظر إلى الطبيعة الشاملة للهجرة والتنمية، المنظمة الدولية للهجرة أيضا . على أعلى مستوى ممكنالمستوى 
 لصالح المشاركة الواسعة من قبل مجموعة من الوزارات، بما في ذلك التنمية االجتماعية والعمل والصحة،

 .باإلضافة إلى ممثلين عن الشؤون الخارجية والتنمية ووزارات الهجرة
 وتلتزم المنظمة . المنظمة الدولية للهجرة سوف تواصل العمل من أجل الحوار البناء والتعاون بشأن الهجرة

تقبلي الدولية للهجرة لتعمل مع أعضائها لضمان االعتراف الواجب لدور المنظمة الدولية للهجرة الحالي والمس
 وأال ينشأ اي كيان 3بوصفها الوكالة الرائدة عالميا في مجال الهجرة في أي نتائج محتملة للحوارالرفيع المستوى

مواز بشأن الهجرة في األمم المتحدة، لكيال يكون تكرار العمل الذي كانت المنظمة الدولية للهجرة تقوم به على 
  .عاما 60الصعيد العالمي ألكثر من 

  قد أظهرت بوضوح، وعلى األخص  2006ظمة الدولية للهجرة بأن قيم الحوار الرفيع المستوى للعام المنتعتقد
في ضوء المنظمة . 2007منذ عام لمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية من خالل نتائج المداوالت السنوية ل

نظر المتباينة واألهداف وجهات ال ساعد على سدلمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية الدولية للهجرة، ا
واالستراتيجيات بين المنشأ والبلدان المضيفة للهجرة، وكذلك لوضع مصطلحات مشتركة وبناء الثقة بين 
المشاركين. وتلتزم المنظمة الدولية للهجرة لتسهيل الحوار العادي والتعاون والشراكة، ومساعدة الحكومات 

، بما في ذلك المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية توصياتوغيرها في جهودها الرامية إلى تفعيل ملموس ل
                                                 

  ).انظر القسم باء أعاله( 2012في قرار مجلس المنظمة الدولية للهجرة في نوفمبر تشرين الثاني  كما أكدت  3



 .المنظمة الدولية للهجرة من خالل البرمجة وأنشطة الدعم التقني
 

  المنظمة الدولية للهجرة وتشيد المساهمة الهامة التي يقدمها الممثل الخاص لالمين العام لألمم المتحدة وتعترف
والفريق العالمي المعني المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية عاون داخل للهجرة الدولية والتنمية في تعزيز الت

المنظمة الدولية . وتشجيع األمم المتحدة والمجتمع الدولي على إيالء أولوية أعلى للهجرة والتنمية بالهجرة،
ية والمساعدة للهجرة تدعم بشكل كامل الجهود التي تبذلها لتحديد التدابير الالزمة لضمان حماية أكثر فعال

، 2015للمهاجرين في األزمات، وضمان أن الهجرة اصبحت جزءا ال يتجزأ من جدول أعمال التنمية للعام 
  .وكالهما السياسة العليا واألولويات التشغيلية للمنظمة الدولية للهجرة 

 ،ان المنظمة الدولية لم يصل بعد إلى كامل إمكاناتها، كما  ومع التسليم بأن الفريق العالمي المعني بالهجرة
ويمكن . آلية هامة لتنسيق فيما بين الوكاالت بشأن قضايا الهجرة للهجرة ترى الفريق العالمي المعني بالهجرة

المضي قدما في نهاية المطاف لتطبيق اإلجراءات الموصى  أن يساعد تعزيز الفريق العالمي المعني بالهجرة
ولهذه الغاية، المنظمة الدولية للهجرة تدعم عملية االستعراض . 2013بها الناتجة عن الحوار الرفيع المستوى 

باعتباره الهيئة . والنية لوضع خطة عمل متعددة السنوات للفريق المستمر للفريق العالمي المعني بالهجرة،
وكالة مشاركة،  16الدولية الوحيدة المكرسة فقط وبدوام كامل إلى الطيف الكامل من قضايا الهجرة بين 

 نظمة الدولية للهجرة هي أيضا على استعداد للقيام بدور قيادي أكبر في الفريق العالمي المعني بالهجرة،الم
 فريق العالمي المعني بالهجرة.واستضافة أمانة االدارة لدعم عمل ال

  وقد وضعت عملية مشتركة بين الوكاالت، المكلفة من قبل رئيس المجلس التنفيذي لألمم المتحدة و بقيادة
، والتي أدت إلى إعداد )انظر أعاله(لمنظمة الدولية للهجرة وصندوق االمم المتحدة لالنشظة السكانية ا

 26التوصيات المقترحة والنتائج المنسقة بشأن الهجرة الدولية لمنظومة األمم المتحدة، على خبرة و تجارب من 
ما بعد الحوار الرفيع المستوى، مع استمرار قد يكون من المفيد أن تستمر هذه العملية حتى ل. كيانات للمساهمة

 .دعم وقيادة المنظمة الدولية للهجرة
 

 2013د. توصيات سياسة المنظمة الدولية للهجرة فيما يخص الحوار الرفيع المستوى 
فرصة هامة لتحسين إدارة الهجرة، على انها  2013عام الحوار الرفيع المستوى المنظمة الدولية للهجرة تنظر إلى 

وكذلك العالقة بين الهجرة والتنمية على وجه الخصوص، على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية والعالمية، مع 
  .الحفاظ على حقوق ورفاهية المهاجرين في مركز النقاش

 تحقيقا لهذه الغاية، يمكن للحوار الرفيع المستوى أن:
 تحسين اإلدراك العام للمهاجرين .1

على . الدعوة إلى تحول أساسي في النظرة العامة للهجرة، وعلى أنه مشروع يحتاج الى ادارة و ليست مشكلة يجب حلها



وجه التحديد، االبتعاد عن النظرة الضيقة وعدم مقارنة هذه الظاهرة على أنها هروب من الفقر مع تأثير سلبي على 
مكن للمهاجرين القيام به كشركاء في التنمية الرئيسية للبلدان المجتمعات المضيفة، لالعتراف بالدور المهم الذي ي

 .المضيفة وبالد االصل
  المفاهيم الخاطئة تجاه الهجرة من خالل معلومات واقعية عن االتجاهات الحالية ذات الصلة الديموغرافية

 وغيرها، و الغاية من المساهمة االيجابية من المهاجرين تاريخيا.
  ين والمجتمع المضيف، وليس أقلها لتجنب التمييز وكراهية األجانب والعنف ضد إشراك كل من المهاجر

  المهاجرين.
  واليات، وسائل االعالم،والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمهاجرين جميعا دورا هاما تؤديه في توليد خطاب

  دقيق وبناَء واإلبالغ عن الهجرة.
  طوي على الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، و التي تن -مضاعفة الجهود على إدماج المهاجرين

  .ومصممة للسياق المحلي والشخصي للمهاجرين - خاصة المجتمعات المضيفة 
 .إشراك الجماعات والمجتمعات المهاجرة عبر خلق روابط بين الدول والمساهمة في تطوير بلدانهم األصلية 

 
دعو إلى يالمنظمة الدولية للهجرة  عن 2011في عام الصادر ة التقرير العالمي حول الهجر  فإن المثال،على سبيل 

تصورات الهجرة  نالتواصل الفعال هجرة. ويقترح أيضا حملة عالمية عو  تحول أساسي في المفاهيم العامة للمهاجرين
 ومساهمات المهاجرين في المجتمعات.

 
 يالهجرة في التخطيط اإلنمائ .2

طيط القطاعي األوسع نطاقا، على المستويات المحلية والوطنية والعالمية وعلى تشجيع إدماج الهجرة في التنمية والتخ 
على وجه التحديد، االعتراف بأن الهجرة اليوم هو ذات الصلة لجميع الركائز . حد سواء في البلدان النامية والمتقدمة

أن يكون االعتبار بشكل مناسب في وأن الهجرة يجب  - االقتصادية واالجتماعية والبيئية  - الثالث للتنمية المستدامة 
  .األمم المتحدة اإلنمائية، وتحديد أهداف واضحة 2015-جدول أعمال آخر

 الشروع في عملية إدماج الهجرة في التخطيط اإلنمائي ذات الملكية الوطنية الكاملة والتي تتم العامة ومرئية. 
 مشتركة بين الوزارات إلدارة العالقة بين  إنشاء أو تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية المعينة أو لجان تنسيق

 .الهجرة والتنمية
  تشجيع نهج أصحاب المصلحة المتعددين، بما في ذلك جميع الوزارات المعنية والهيئات الحكومية وكذلك

 .المجتمع المدني، واألوساط األكاديمية، والمنظمات الشتات
 سياسة سوق "تمويل التنمية"صة قضايا من نظر في المواضيع القطاعية حاسمة في عملية اإلدماج، وخا ،

 .العمل، والصحة المهاجرين وحماية حقوق اإلنسان
  النظر في االتجاهات الديموغرافية سياسات الهجرة والتنمية، وخاصة فرصا وتحديات المحيطة بطالة الشباب



 .والهجرة والشباب من عواقب الشيخوخة الديموغرافية لسياسات الهجرة
  الثنائي، وخاصة من خالل الحوار بين بلدان المنشأ وبلدان المقصد أو على المستوى اإلقليمي يمكن التعاون

 .زيادة كبيرة تعميم العمليات
 

) أوال(هي:  هجرةمن باب أن ال 2015- إدراج الهجرة في آخر جدول أعمال التنمية تعزز منمنظمة الدولية للهجرة ال
هو عنصر أساسي ) ثالثا(هو جزء ال يتجزأ من الشراكة العالمية للتنمية و) ثانيا(عامل هام يمكن للتنمية المستدامة، 

المنظمة الدولية  يتودع. من مشاورات المواضيعية بشأن الديناميات السكانية، والصحة، وعدم المساواة، والنمو والعمالة
الوكالة  يم لألمم المتحدة، وهاألمين العا عمل األمم المتحدة التي شكلها 2015-للهجرة أن تكون عضوا في فريق آخر

أيضا، وضعت المنظمة الدولية للهجرة األدوات . الرائدة في تنظيم مشاورة عالمية مواضيعية بشأن ديناميكيات السكان
والدورات التدريبية والبرامج لخلق فهم أفضل للصالت محتملة بين الهجرة والتنمية البشرية وتعزيز قدرة صانعي 

ومن األمثلة على ذلك المنظمة الدولية للهجرة نموا . فرص ومجاالت السياسات والبرامج أكثر قوةالسياسات على تحديد 
الذي يجري ) 2010(دليل واضعي السياسات والممارسين : أيدت تعميم في التخطيط اإلنمائي-GMGوالهجرة نشر 

 لمتحدة اإلنمائي والمنظمة الدولية للهجرةحاليا تجريبه في بنغالديش وجامايكا ومالي ومولدوفا، بدعم من برنامج األمم ا
 

 حماية حقوق اإلنسان لجميع المهاجرين .3
على وجه التحديد، وتعزيز نهج أكثر القائم على الحقوق الهجرة . كفالة احترام وحماية حقوق اإلنسان لجميع المهاجرين

عتبار نقاط الضعف متباينة على التي تضمن وصول المهاجرين بحقوقهم االجتماعية واالقتصادية، مع األخذ في اال
  .أساس نوع الجنس، والعمر، والصحة، والوضع القانوني وغيرها من العوامل

  تشجيع التنمية والتنفيذ الفعال للقوانين وطنية لحماية حقوق جميع المهاجرين، بما في ذلك ضمان أجور منصفة
اجبة والصحية ذات الصلة وغيرها من وشروط العمل والوصول غير التمييزي إلى اإلجراءات القانونية الو 

 .الخدمات االجتماعية
  تشجيع تطوير االتفاقات الثنائية واإلقليمية أكثر لتسهيل قابلية الضمان االجتماعي والمزايا األخرى ذات

 .الصلة
  حث الدول على تعزيز السياسات الصحية التي تراعي حساسيات المهاجرين، مع المساواة في الحصول على

 .الوقاية من األمراض، تخضع لقوانين والممارسات الوطنية ودون تمييزالصحة و 
 توفير قدر أكبر من الحماية والدعم لألسر مفصولة الهجرة. 
  دعوة الدول إلى النظر في تنظيم مركز طويلة األمد المهاجرين غير الشرعيين في وضع جيد للقانون، لتحسين

 .حمايتهم والمساهمة في القاعدة الضريبية
  
 



على سبيل المثال، المنظمة الدولية للهجرة تدعم تنفيذ اإلطار التشغيلي على صحة المهاجرين التي نتجت عن مشاورة 
حول الصحة المهاجرين (عقد باالشتراك مع المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الصحة العالمية  2010العالمي لعام 

)، WHA 61.17على صحة المهاجرين ( 2008مي لعام وحكومة اسبانيا)، في متابعة لقرار جمعية الصحة العال
 ويعزز نهج متعدد القطاعات في معالجة المحددات االجتماعية للصحة المهاجرين.

 
 إدارة الهجرة في حاالت األزمات  .4

لفت االنتباه إلى اآلثار المترتبة على األزمات اإلنسانية للسكان الهجرة والمهاجرين، بما في ذلك من حيث الحماية 
على وجه التحديد، والنظر في دور قابلية التنقل البشري في استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث والتأهب . التنميةو 

  .للكوارث، برامج وطنية للتكيف مع تغير المناخ، والتخطيط الحضري المستدام
 نتعاش بعد األزمة والتكيف االعتراف بالدور الهام الذي الهجرة المؤقتة والدائرية يمكن أن تقوم به في تسهيل اال

تدرج تدابير التأهب للكوارث والمرونة في خطط التنمية للحد من خطر  �.مع تغير المناخ والتدهور البيئي
 .الهجرة القسرية وتأثير سلبي على التنمية، وتشمل المهاجرين في عملية التخطيط

 السبل على نحو فعال في البلدان  وضع تدابير لحماية ومساعدة أكثر عرضة المهاجرين الذين تقطعت بهم
سواء كانت ذات منشأ وبلدان المقصد . المضيفة في حاالت األزمات، والمهاجرين في تدفقات الهجرة المختلطة

وينبغي للدول أيضا أن تنظر في اآلثار الطويلة األجل للتنمية من األزمات . لديهم مسؤوليات في هذا الصدد
 .التي تؤثر على المهاجرين

  من أكبر أوجه التآزر بين العدالة االنتقالية، وحل النزاعات على األراضي والممتلكات والحصول على تأكد
 .تعويضات، من جهة، والبحث عن حلول دائمة للتشرد الداخلي والدولي، من جهة أخرى

 
القرار في و لهجرة التي اعتمدتها الدول األعضاء في المنظمة الدولية ل - على سبيل المثال، أزمة اإلطار التشغيلي 

يسعى لتعزيز الجودة واالتساق الداخلي لالستجابة المنظمة الدولية للهجرة التشغيلية  - 2012نوفمبر تشرين الثاني 
وسوف يساعد اإلطار جميع السكان المتضررين من األزمة للوصول إلى أفضل حقوقهم األساسية في . لألزمات الهجرة

واحدا في إطار هذا البرنامج حماية المهاجرين الدوليين وقعوا في أزمات في بلدانهم وأبرز جانبا . الحماية والمساعدة
 .الوجهة

 
 تعزيز بناء األدلة ووضع السياسات القائمة على المعرفة بشأن الهجرة .5

 رفع جودة البحوث وجمع البيانات المتعلقة بالهجرة. على وجه التحديد، واالستثمار في تقييم أكثر منهجية وتقييمات
  ألثر سياسات الهجرة والمبادرات الهجرة والتنمية.

  وضع مؤشرات قابلة للمقارنة والبيانات المتعلقة بالهجرة، وعلى العالقة بين الهجرة والتنمية. تعزيز قدرة الدول
على التقاط البيانات عن طريق جملة أمور، ودمج مؤشرات الهجرة في تعدادات السكان والمسوح الروتينية 



 تعزيز قدرات الدول على تحليل هذه البيانات.األخرى، و 
  تشجيع المزيد من األبحاث على مساهمات المهاجرين، بمن فيهم الالجئون، في التنمية، بل على العالقة بين

 تغير المناخ والبيئة وانتقال العمالة، والهجرة والصحة، وكذلك عن اآلثار التنموية لألزمات الهجرة.
  ة البحوث والبيانات القدرات في البلدان النامية، وتطوير شبكات البحوث والمراصد االستثمار في بناء الهجر

 لتعزيز تبادل الممارسات الجيدة.
 ع تشجيع جميع البلدان على إعداد "مالمح الهجرة" على أساس منتظم لتعزيز المزيد من اتساق السياسات ووض

 .السياسات المبنية على األدلة
 العالمي واإلقليمي لتمويل وتطوير المزيد من التقييمات المنتظمة وتقييم أثر  تسهيل العمل على الصعيدين

 مبادرات الهجرة والتنمية.
 

المهاجرين الرفاه والتنمية التنمية و الهجرة حول لمنظمة الدولية للهجرة ل،  2013التقرير العالمي فإن  على سبيل المثال
ركز ليس فقط على وي - جع على مناقشة أكثر توازنا للهجرة والتنمية يش المؤشرات و التحليالت من حيث "رفاه اإلنسان"

الجنوب والشمال الهجرة، ولكن أيضا فيما بين بلدان الجنوب، الشمال والجنوب وشمال الشمال ويتدفق. ويستند التقرير 
كمثال آخر، بلدا شملتها الدراسة من قبل مؤسسة غالوب. و  150المهاجرين في  25،000إلى بيانات تجريبية من 

) مجموعة مرصد الهجرة الدول، التي تنفذها المنظمة الدولية للهجرة، ACPأنشأت أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ (
ستة إلى إنتاج وجمع بيانات عن الهجرة فيما بين بلدان  ACPوشبكات البحوث حول قضايا الهجرة في المناطق 

 .ACP الجنوب وبناء القدرات ذات الصلة في البلدان
 

 تعزيز اتساق السياسات والتطوير المؤسسي .6
تحسين عمليات صنع السياسات على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية من خالل المشاركة الفعالة لمجموعة من 

  الشركاء.
  مراعاة لإلحصاءات العالمية للهجرة، ينبغي توجيه مزيد من االهتمام للتحديات والفرص المحددة فيما يتعلق

الهجرة فيما بين بلدان الجنوب. في حين أن بعض الدول النامية قد اكتسب قدرات لتنفيذ سياسات الهجرة 
 والتنمية، والبعض اآلخر صعوبة في ترجمة الهجرة والتنمية النظرية إلى التطبيق.

 تة لتصميم تشجيع الدول على ضمان كاف للقنوات الهجرة القانونية، وعند احتياجات العمل هي مؤقتة، والمؤق
تنسيق سياسات الهجرة وبالتالي، احتياجات سوق العمل،  -برامج الهجرةالدائرية العمل للعمال األقل مهارة 

 التنموية. واألولويات
  تشجيع المجموعات االقتصادية اإلقليمية والعمليات االستشارية اإلقليمية بشأن الهجرة إلى إيالء المزيد من

 تنمية.االهتمام لسياسات الهجرة وال
  إعادة تأكيد األثر اإليجابي للدولة يقودهاGFMD اون بين البلدان في جميع أنحاء في تعزيز الحوار والتع



 طيف الهجرة.
  نحث الدول على ضمان استمرار التمويل للمبادرات الهجرة والتنمية، ال سيما في ضوء الركود االقتصادي

 العالمي.
العمليات االستشارية اإلقليمية بشأن الهجرة (عمليات  لفترة طويلةللهجرة  على سبيل المثال، دعمت المنظمة الدولية

واالتؤ سوف تقام الجلسة الرابعة من نوعها و بانتظام االجتماعات العالمية لجميع العمليات.  سهلتالتشاور اإلقليمي) و 
. HLD 2013ـا مشتركة لفرصة لعمليات التشاور اإلقليمي والدول المشاركة إلعداد مساهمته يه 2013مايو في 

، مكاتب المنظمة الدولية للهجرة اإلقليمية في شراكة مع اللجان اإلقليمية لألمم HLDأيضا في الفترة التي سبقت إلى 
والموائد المستديرة  HLDالمتحدة وغيرها الجتماعات اإلقليمية الحكومية الدولية وخبير في المواضيع ذات الصلة 

 األربعة.
 


