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  ٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٣ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])A/68/L.5( اإلحالة إىل جلنة رئيسية وند[

  

  احلوار الرفيع املستوى املعين باهلجرة الدولية والتنمية مناإلعالن املنبثق   - ٦٨/٤
  

  إن اجلمعية العامة  

  : اإلعالن التايلتعتمد  

  ع املستوى املعين باهلجرة الدولية والتنميةن احلوار الرفيماإلعالن املنبثق 

ــم املتحــدة يف نيويــورك           ــتمعني يف مقــر األم ــدول واحلكومــات، ا ــن، ممثلــي ال  يفحن

ــوبر / تــشرين األول٤ و ٣ ــاهلجرة    ٢٠١٣أكت ــع املــستوى املعــين ب  مبناســبة انعقــاد احلــوار الرفي

  الدولية والتنمية،

وثيقـة الـصلة إىل حـد        متعـددة األبعـاد      أن اهلجرة الدولية حقيقـة واقعـة      ب نسلم  - ١  

أن اهلجـرة  بـ يف هـذا الـصدد    ونـسلم تنميـة بلـدان املنـشأ وبلـدان العبـور وبلـدان املقـصد،              ب كبري

تراعـى   ة متوازنـ  ة شـامل  ة متـسق  بطريقةينبغي معاجلتها    نشهدها يف قطاعات عدة   الدولية ظاهرة   

وتراعـى فيهـا    عيـة واالقتـصادية والبيئيـة        االجتما ها التنمية مع إيالء االعتبار الواجب ألبعاد      فيها

  حقوق اإلنسان؛

باإلسهام اهلـام للمهـاجرين واهلجـرة يف التنميـة يف بلـدان املنـشأ وبلـدان                 نسلم  - ٢  

  بني اهلجرة والتنمية؛ املعقدة اليت تربطالعالقة بالعبور وبلدان املقصد و

 تراعـى فيهـا   ة  العمل على وضع خطة فعالـة شـاملة بـشأن اهلجـرة الدوليـ              نقرر  - ٣  

التنمية وحقوق اإلنـسان عـن طريـق حتـسني أداء املؤسـسات واألطـر القائمـة وإقامـة شـراكات                    

  أكثر فعالية مع كافة اجلهات املعنية باهلجرة الدولية والتنمية على الصعيدين اإلقليمي والعاملي؛

ي تــصدالفــرص الــيت تتيحهــا اهلجــرة الدوليــة وال  باغتنــامالتزامنــا  نعيــد تأكيــد  - ٤  

  املقصد؛بلدان العبور وبلدان تحديات اليت تطرحها لبلدان املنشأ ولل
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ــدويل، علــى حنــو كلــي وشــامل،      نقــر  - ٥   بــضرورة التــصدي يف إطــار التعــاون ال

اهلجرة غري القانونية مـن أجـل ضـمان هجـرة آمنـة منظمـة قانونيـة، يف           اليت تطرحها   لتحديات  ل

  اإلنسان؛  حلقوقظل االحترام التام

بــضرورة تعزيــز أوجــه التــآزر بــني اهلجــرة الدوليــة والتنميــة علــى الــصعد    نقــر  - ٦  

  العاملي واإلقليمي والوطين؛

 اتمع الدويل ملعاجلـة اجلوانـب ذات الـصلة بـاهلجرة            اليت يبذهلا باجلهود   نسلم  - ٧  

عمليـات  يف إطـار     منظومـة األمـم املتحـدة و       داخـل الدولية والتنمية، عن طريق مبـادرات شـىت،         

 مـن  باالسـتفادة وخباصة املنتـدى العـاملي املعـين بـاهلجرة والتنميـة والعمليـات اإلقليميـة،           أخرى،  

  خربة املنظمة الدولية للهجرة وسائر الوكاالت األعضاء يف اموعة العاملية املعنية باهلجرة؛

 يف حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،     بـأن اهلجـرة تـسهم إىل حـد كـبري           نسلم  - ٨  

علـى حنـو    تنقل البشري عامل رئيسي من عوامـل التنميـة املـستدامة، ينبغـي مراعاتـه                ونقر بأن ال  

  ؛٢٠١٥ لدى إعداد خطة التنمية ملا بعد عام مالئم

بالدور اهلام الذي يقوم به املهاجرون باعتبارهم شركاء يف تنميـة بلـدان        نسلم  - ٩  

ــضرورة حتــ     ــدان املقــصد ونقــر ب ــور وبل ــدان العب ــشأ وبل  يف واهلجــرة هــاجرين املصــورةسني املن

  ؛الناس أذهان

ضــرورة تعزيــز حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية جلميــع         نعيــد تأكيــد   - ١٠  

املهــاجرين ومحايتــها علــى حنــو فعــال، أيــا كــان وضــعهم كمهــاجرين، وال ســيما احلقــوق           

 واحلريات األساسية للنساء واألطفال، ومعاجلة اهلجرة الدولية عن طريق التعاون واحلـوار علـى        

د الدويل أو اإلقليمي أو الثنائي وعن طريق اتباع ج شامل متوازن يف هـذا الـصدد، مـع     يالصع

اإلقرار بأدوار ومسؤوليات بلدان املنشأ وبلدان العبور وبلدان املقصد يف تعزيز ومحايـة حقـوق         

  اإلنسان جلميع املهاجرين وجتنب النهج اليت قد تؤدي إىل تفاقم استضعافهم؛

ن النساء والفتيات ميثلن تقريبا نصف جمموع املهاجرين علـى الـصعيد      بأ نسلم  - ١١  

العاملي وبأن من الضروري معاجلة احلالة اخلاصة للنساء والفتيـات املهـاجرات وضـعفهن باختـاذ        

وتعزيـز القـوانني واملؤسـسات       يف الـسياسات   اجلـنس  لنـوع املراعـي   تدابري، منها إدماج املنظـور      

، مبــا يف ذلــك االجتــار   القــائم علــى أســاس نــوع اجلــنس    العنــف والــربامج الوطنيــة ملكافحــة   

  ؛ النساء والفتياتباألشخاص والتمييز ضد

 وضـــع تـــدابري مناســـبة حلمايـــة العـــامالت ضـــرورة، يف هـــذا الـــصدد، نؤكـــد  - ١٢  

  املهاجرات يف مجيع القطاعات، مبن فيهن العامالت يف املنازل؛
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ــوق اإلنـــسان  نعـــرب  - ١٣   ــة حقـ ــا حبمايـ ــرا  عـــن التزامنـ ــاجرين، نظـ ــال املهـ  لألطفـ

لضعفهم، ال سيما األطفال املهاجرون غري املصحوبني بـذويهم، والتكفـل بـصحتهم وتعلـيمهم        

ــام األول يف سياســات اإلدمــاج          ــصلحة الطفــل يف املق ــاة م ــا يكفــل مراع ــسي، مب ــائهم النف ومن

  والعودة ومل مشل األسر؛

 حــسب االقتــضاء،  ،ةضــرورة احتــرام وتعزيــز معــايري العمــل الدوليــ      نؤكــد  - ١٤  

  واحترام حقوق املهاجرين يف أماكن عملهم؛

إســهام االتفاقيــات الدوليــة الــسارية، ومنــها االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة   نالحــظ  - ١٥  

  ، يف املنظومة الدولية حلماية املهاجرين؛)١(حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

 الــيت تــنم عــن العنــصرية والتمييــز     األفعــال واملظــاهر والتعــابري   نــدين بــشدة   - ١٦  

العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب ضد املهاجرين والصور النمطية الـيت        

تلــصق ـم، علـى أســس منـها الـدين أو املعتقــد، وحنـث الـدول علــى تطبيـق القــوانني        غالبـا مـا   

أو تعـابري تـنم عـن       ، مىت كانـت هنـاك أفعـال أو مظـاهر            حيثما دعت احلاجة   ، وتعزيزها القائمة

 إفـالت مـرتكيب تلـك األفعـال       احلد من كراهية األجانب أو التعصب ضد املهاجرين، من أجل         

  من العقاب؛

التزامنا مبنع ومكافحة االجتار باألشخاص ومحاية ضـحايا االجتـار        نكرر تأكيد   - ١٧  

تـداءات،  ومنع ومكافحة ريـب املهـاجرين ومحايـة املهـاجرين مـن االسـتغالل ومـن سـائر االع               

حتـسني مـا هـو قـائم        وضع سياسات وطنية وإقليمية ملكافحة االجتار بالبـشر أو         ضرورةونؤكد  

األشــخاص منــع االجتــار باألشــخاص وحماكمــة  علـى ، حــسب االقتــضاء، وتعزيــز التعــاون منـها 

ومحايـة ضـحايا هـذا االجتـار، ونـشجع الـدول األعـضاء علـى التـصديق علـى                  الضالعني باالجتار 

ليــة ذات الــصلة مبنــع ومكافحــة االجتــار باألشــخاص وريــب املهــاجرين وعلــى   الــصكوك الدو

  االنضمام إليها وتنفيذها؛

الدول األعضاء على التعـاون علـى بلـورة بـرامج للتنقـل تيـسر اهلجـرة                  نشجع  - ١٨  

  اليد العاملة؛ تنقلاآلمنة املنظمة القانونية، بطرق منها إتاحة 

ــأوجــه ب نــسلم  - ١٩   املهــاجرون الــيت ينفــرد ــا   حتياجــاتالظــروف واالضعف وال

يف اـاالت   لتعـاون والتفـاهم بـني اتمعـات         اجـسور    مـد  وبقـدرم علـى      باملراهقون والـشبا  

  ثقافية؛القتصادية والجتماعية واالا

_______________ 

  .٣٩٤٨١، الرقم ٢٢٢٠لد ، اجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١(
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 احلكومـات وكافـة اهليئـات والوكـاالت         الـيت تبـذهلا   جبميع اجلهود    أيضا نسلم  - ٢٠  
يـــة التابعـــة ملنظومـــة األمـــم املتحـــدة واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة  والـــصناديق والـــربامج املعن

واإلقليميـة ودون اإلقليميــة املعنيــة األخــرى، مبــا يف ذلــك املنظمــة الدوليــة للــهجرة وغريهــا مــن  
يف   اموعـة العامليـة املعنيـة بـاهلجرة واجلهـات املعنيـة غـري احلكوميـة، مبـا         األعـضاء يف املنظمات  

 علـى  فيـه منفعـة املهـاجرين واتمعـات     ملاعاجلة اهلجرة الدولية والتنمية ذلك القطاع اخلاص، مل 
 تعزيـز الـشراكات بــني   ضـرورة كـذلك   نؤكـد إذ نـضع يف اعتبارنـا هـذا اهلـدف،     و حـد سـواء،  

  مجيع اجلهات املعنية؛

بـني احلكومـات واتمـع املـدين إلجيـاد تـدابري            التحـاور  تعميـق    ضـرورة  نؤكد  - ٢١  
 اليت تطرحها اهلجـرة الدوليـة واغتنـام الفـرص الـيت تتيحهـا، ونـسلم بإسـهام                ملواجهة التحديات 

املهــاجرين وإدمــاجهم يف  أحــوالاتمــع املــدين، مبــا فيــه املنظمــات غــري احلكوميــة، يف حتــسني  
 هـشة للغايـة، ودعـم اتمـع الـدويل جلهـود هـذه               اأوضـاع  عنـدما يعيـشون   اتمعات، وخباصـة    

  املنظمات؛

 وبـأن حركـات اهلجـرة الدوليـة         م بالتعقيـد  ستـ أمر ي  تدفقات اهلجرة    بأن نسلم  - ٢٢  
 إىل فهــم أفــضل ألمنــاط الــسياقحتـدث أيــضا داخــل املنــاطق اجلغرافيــة نفــسها، ونـدعو يف هــذا   

  اهلجرة بني املناطق وداخلها؛

ــذين      نقــر  - ٢٣   ــة تنــسيق جهــود اتمــع الــدويل ملــساعدة ودعــم املهــاجرين ال بأمهي
 ، حـسب االقتـضاء،  إىل بلـدام األصـلية والتعـاون       طوعـا  وتيسري عـودم      هشة ا أوضاع يعانون

 حتديــدعلــى إجنــاز ذلــك، ونــدعو إىل اختــاذ مبــادرات ملموســة ذات منحــى عملــي ــدف إىل   
  الثغرات يف جمال احلماية وسدها؛

على حق املهاجرين يف العودة إىل بلـد املواطنـة، ونـشري إىل ضـرورة أن               نشدد  - ٢٤  
  استقبال مواطنيها العائدين على النحو الواجب؛تكفل الدول 

ــسلم  - ٢٥   ــضرورة نـ ــة      بـ ــل البيئيـ ــه العوامـ ــن أن تؤديـ ــذي ميكـ ــدور الـ ــر يف الـ النظـ
  اهلجرة؛ يف

جــرة األشـــخاص ذوي  هل  الــيت ميكـــن ــا  كيفيــة البــضرورة النظـــر يف   نــسلم   - ٢٦  
يف أن تــؤثر ، ةدســ واهلنةاالجتماعيــالــشؤون  وة الــصحاتاملهــارات العاليــة، ال ســيما يف قطاعــ

  للبلدان النامية، ونشدد على ضرورة النظر يف اهلجرة الدائرية؛ املبذولة لتحقيق التنميةاجلهود 

 بأن التحويالت املالية تشكل مـصدرا هامـا لـرأس املـال اخلـاص، ونعيـد                 نسلم  - ٢٧  
 جـراء التحـويالت بـصورة أقـل كلفـة وأسـرع وأوفـر             إل املالئمـة الظـروف    يئـة تأكيد ضـرورة    

  أمانا يف كل من بلدان املصدر والبلدان املتلقية؛

ــوفرضــرورة  نؤكــد  - ٢٨   ــوق   ت ــات إحــصائية موث ــابيان     ،ــة ــشأن اهلجــرة الدولي  ب

ــا ــشمل مب ــدان       حيثمــا ي ــشأ وبل ــدان املن ــن بل ــة يف كــل م أمكــن إســهامات املهــاجرين يف التنمي
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 األدلـة  اسـتنادا إىل   وهـي بيانـات مـن شـأا تيـسري تقريـر الـسياسات وصـنع القـرارات               ،املقصد

  اجلوانب ذات الصلة بالتنمية املستدامة؛ مجيعبشأن 

 بأن املنتدى العاملي املعين بـاهلجرة والتنميـة أثبـت أنـه منتـدى قـيم إلجـراء                   نقر  - ٢٩  

 عـن طريـق    فيـه بنـاء الثقـة بـني اجلهـات املـشاركة            علىمناقشات صرحية ومفتوحة وأنه يساعد      

  طابع طوعي غري رمسي؛ ولهالدول  تقودهليمة وألنه منتدى تبادل اخلربات واملمارسات الس

بــأن منظومــة األمــم املتحــدة ميكــن أن تــستفيد مــن مناقــشات املنتــدى     نــسلم  - ٣٠  

 زيـادة عوائـد اهلجـرة    مـن أجـل    الـيت يتوصـل إليهـا   نتـائج الالعاملي املعـين بـاهلجرة والتنميـة ومـن      

  حد؛ الدولية على التنمية إىل أقصى

 هيئــات منظومــة األمــم املتحــدة ووكاالــا وصــناديقها وبراجمهــا ميــعجب يــب  - ٣١  

، مبـا يف ذلـك   املعنيـة  من املنظمات احلكوميـة الدوليـة واإلقليميـة ودون اإلقليميـة           هاغريب و املعنية

املمثـل اخلـاص لألمـني    باملنظمة الدولية للهجرة وسائر أعضاء اموعة العاملية املعنية بـاهلجرة، و    

تعـاوم ملعاجلـة     تعزيـز باهلجرة الدولية والتنمية العمل، كـل يف نطـاق واليتـه، علـى              العام املعين   

ــج متـسق شــامل   اتبـاع  مــن أجـل مـسألة اهلجـرة الدوليــة والتنميـة علـى وجــه أفـضل وأكمـل       

 خطـة  لوضـع سامهات اليت سيقدموا إىل العملية التحـضريية  املمنسق وتناول مسائل اهلجرة يف     

  ؛٢٠١٥ التنمية ملا بعد عام

 باجلهود اليت بذلتها اموعة العاملية املعنيـة بـاهلجرة يف اآلونـة األخـرية               نرحب  - ٣٢  

الختاذ تدابري من أجل حتسني أدائهـا وتعزيـز االتـساق والتنـسيق بـني املنظمـات األعـضاء فيهـا،               

  األعضاء؛  اموعة والدولمنتظم بني حتاوريف هذا الصدد أمهية وجود  ونؤكد

املتعلقـة بـاهلجرة الدوليـة     املوضـوعية  إىل األمني العام أن يواصل أعمالـه     نطلب  - ٣٣  

، ومنـها املنظمـة     املعنيـة والتنمية وأن يواصـل، بالتعـاون مـع منظومـة األمـم املتحـدة واملنظمـات                 

  الدولية للهجرة، تقييم التقدم احملرز يف جمال اهلجرة والتنمية؛

 االعتبـار الواجـب لنتـائج احلـوار الرفيـع         إىل األمني العـام أن يـويل       نطلب أيضا   - ٣٤  

املستوى ومداوالته لدى إعداد تقريره عن اهلجرة الدوليـة والتنميـة الـذي مـن املقـرر أن يقدمـه          

  .إىل اجلمعية العامة يف دورا التاسعة والستني

  ٢٥اجللسة العامة 

  ٢٠١٣ أكتوبر/ تشرين األول٣

  


