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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/63/416/Add.2( على تقرير اللجنة الثانيةبناء[
 

 اهلجرة الدولية والتنمية - ٦٣/٢٢٥
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 ٢٠٠٣ديــــــسمرب/ كــــــانون األول٢٣ املــــــؤرخ٥٨/٢٠٨ إىل قراراــــــاإذ تــــــشري 
ــسمرب/ كـــانون األول٢٢ املـــؤرخ٥٩/٢٤١ و كـــانون ٢٣  املـــؤرخ٦٠/٢٢٧  و٢٠٠٤ديـ

ــسمرب/ كـــانون األول٢٢ املـــؤرخ٦٠/٢٠٦ و٢٠٠٥ديـــســــمرب/األول  املتعلقـــة ٢٠٠٥ديـ
كــــانون ١٨ املــــؤرخ٦٢/١٥٦تيــــسري نقــــل حتــــويالت املهــــاجرين وخفــــض تكاليفهــــا وب

ــة املهـــاجرين واملتعلـــق حب ٢٠٠٧ديـــسمرب/األول ــه/حزيـــران ٢٠ املـــؤرخ٦٢/٢٧٠مايـ يونيـ
ــانون٢٠ املـــؤرخ٦١/٢٠٨ املعـــين بـــاهلجرة والتنميـــة واملنتـــدى العـــاملياملتعلـــق ب ٢٠٠٨  كـ
 اهلجرة الدولية والتنمية،املتعلق ب ٢٠٠٦ديسمرب/األول

، وإىل قرارهـا)١(٢٠٠٥ؤمتر القمـة العـاملي لعـامملـ الوثيقة اخلتاميـة إىلوإذ تشري أيضا 
ة ملـؤمتر القمـة بشأن متابعة النتائج املتعلقـة بالتنميـ٢٠٠٦يونيه/ حزيران٣٠ املؤرخ٦٠/٢٦٥

، مبا يشمل األهداف اإلمنائية لأللفية وغريهـا مـن األهـداف اإلمنائيـة املتفـق٢٠٠٥العاملي لعام
 كــانون٢عليهــا دوليــا، وإذ حتــيط علمــا بــإعالن الدوحــة بــشأن متويــل التنميــة املعتمــد يف

 ،)٢(٢٠٠٨ديسمرب/األول
املتعلـق ٢٠٠٣يونيـه/ان حزير٢٣ باء املؤرخ٥٧/٢٧٠ إىل قرارهاوإذ تشري كذلك 
التنفيذ واملتابعة املتكاملني واملنسقني لنتـائج املـؤمترات الرئيـسية ومـؤمترات القمـة الـيت تعقـدهاب

 األمم املتحدة يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي،

_______________

.٦٠/١انظر القرار )١(
)٢( A/CONF.212/L.1/Rev.1.
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، وإذ تـشري إىل العهـد الـدويل)٣( اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسانمن جديد وإذ تؤكد 
 والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة)٤(املدنية والسياسيةاخلاص باحلقوق

 واتفاقيـة القـضاء)٥( واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز العنـصري)٤(والثقافية
 ،)٧( واتفاقية حقوق الطفل)٦(على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

ــة حلم وإذ تـــشري  ــة الدوليـ ــرادإىل االتفاقيـ ــاجرين وأفـ ــال املهـ ــع العمـ ــة حقـــوق مجيـ  ايـ
تــصدقملالتفاقيــة وا  بعــدوقـعالــيت مل تالــدعوة املوجهــة إىل الـدول األعــضاءإىل، و)٨(أسـرهم
 ذلك،قيام بنظر يف اللل إليهاتنضم عليها أو

 منظمــة العمــل الدوليــة لتــوفري العمــل الالئــق،خطــة عمــل إىل أمهيــةوإذ تــشري أيــضا 
 االتفاقيات الثماين األساسية ملنظمة العمل الدولية،إىل املهاجرين، ومبا يف ذلك للعمال

ــار١٠ املـــؤرخ٢٠٠٦/٢قـــرار جلنـــة الـــسكان والتنميـــة إىل وإذ تـــشري كـــذلك  / أيـ
 ،)٩(٢٠٠٦ مايو

ــا  ــضع يف اعتباره ــ وإذ ت ــةامل ــة العام ــسة اجلمعي ــه رئي ــذي أعدت ــعلوجز ال لحــوار الرفي
 ،)١٠(اهلجرة الدولية والتنمية بشأن٢٠٠٦ عام يفاملستوى املعقود

بأن احلوار الرفيع املستوى بشأن اهلجـرة الدوليـة والتنميـة أتـاح فرصـة مفيـدة وإذ تقر 
 إذكاء الوعي ا،عمل علىلتناول مسألة اهلجرة الدولية والتنمية بصورة بناءة و

تحـديات بأمهية العالقة بني اهلجرة الدولية والتنمية وضرورة التصدي للوإذ تقر أيضا 
العبـور واملقـصد واغتنـام الفـرص الـيت تتيحهـابلدان واألصليةبلدانالاليت تطرحها اهلجرة أمام

 تسلم بأن اهلجرة حتقق منافع للمجتمع العاملي وكذلك تطرح أمامه حتديات، هلا، وإذ

_______________

).٣ -د( ألف٢١٧القرار )٣(
.، املرفق)٢١ -د( ألف٢٢٠٠القرارانظر )٤(
 لالطـالع علـى الـنص العـريب، انظـر.٩٤٦٤ الـرقم،٦٦٠، الـدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٥(

.، املرفق)٢٠ -د( ألف٢١٠٦القرار
.٢٠٣٧٨، الرقم١٢٤٩املرجع نفسه، الد )٦(
.٢٧٥٣١، الرقم١٥٧٧املرجع نفسه، الد )٧(
.٣٩٤٨١، الرقم٢٢٢٠املرجع نفسه، الد )٨(
ــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــ :انظــر )٩( ــم٢٠٠٦اعي،الوثــائق الرمسي ،)E/2006/25 (٥، امللحــق رق

.الفصل األول، الفرع باء
)١٠( A/61/515.
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 مبـا إلسـهام املهـاجرين واهلجـرة مـن أمهيـة بالنـسبة للتنميـة، وكـذلكوإذ تقر كـذلك 
 ملتبادلة املعقدة بني اهلجرة والتنمية،العالقة ا

 أن تدفقات التحويالت متثل مصادر لـرأس املـال اخلـاص، وأن التحـويالتوإذ تدرك 
 مفيدة يف حتســــني رفاه املتلقني هلا،تعتربملدخرات احمللية وا تكملأاو مبرور الزمنتزدادا
 ؛)١١( بتقرير األمني العامحتيط علما - ١ 
ــهج جهــوتــشجع  - ٢  ــرويج لن ــة إىل الت ــدويل الرامي ــدول األعــضاء واتمــع ال د ال

 شــراكاتإقامــة عــن طريــقخباصــةمتــوازن ومتــسق وشــامل جتــاه اهلجــرة الدوليــة والتنميــة، و
 اهلجرة؛يف ذلك من أجل تنظيموكفالة العمل املنسق من أجل تطوير القدرات، مبا

ألساسـية جلميـع املهـاجرين على أن احترام حقوق اإلنسان واحلريات اتشدد  - ٣ 
 أمر أساسي جلين فوائد اهلجرة الدولية؛

مبـا إلسـهام املهـاجرين واهلجـرة مـن أمهيـة بالنـسبة للتنميـة يف تقر مع التقدير - ٤ 
 املقصد؛بلدان واألصليةبلدانال
يفاجتماعــه األولملنتـدى العــاملي املعـين بـاهلجرة والتنميـةعقـد ا بحتـيط علمـا - ٥ 

يف مانيال يف الفتـرةبعقد اجتماعه الثاين و٢٠٠٧يوليه/ متوز١١ إىل٩الفترة منبروكسل يف
غـري رمسيـة وطوعيـة ومفتوحـةمبـادرةبوصـفه،٢٠٠٨أكتـوبر/ تشرين األول٣٠ إىل٢٧من

بـالعرض الـسخي الـذي قدمتـه حكومـة اليونـان الستـضافةحتيط علمـا أيـضاتقودها الدول، و
ــ ــدى الع ــث للمنت ــرر عقــده،املياالجتمــاع الثال ــا املق ــاين٥ و٤ يفيف اثين ــشرين الث نــوفمرب/ ت

  العروض املقدمة من حكومات أخرى لعقد اجتماعات الحقة للمنتدى؛وكذلك ،٢٠٠٩
املقصد إىل أن تتخذ، وفقا لتشريعاا الداخلية،بلدان واألصليةبلدانال تدعو - ٦ 

؛األصليةاملهاجرين يف تنمية بلدانالتدابري املالئمة لتسهيل إسهام املهاجرين وجمتمعات
بضرورة أن تواصل الدول األعضاء النظـر يف اجلوانـب املتعـددة األبعـاد تسلم - ٧

للهجرة الدولية والتنمية بغية حتديد السبل والوسائل املالئمة لزيادة الفوائـد اإلمنائيـة إىل أقـصى
 حد وتقليل اآلثار السلبية إىل أدىن حد؛

ــد تأكيــد - ٨  ــيح ضــتعي ــيت تت ــز الظــروف ال ــة وتعزي  التحــويالتإجــراءرورة يئ
بصورة أقل تكلفة وأكثر سرعة وأوفر أمانا يف كل من بلدان املصدر والبلدان املتلقيـة والقيـام،

الذي تقـوم بـهحسب االقتضاء، بتشجيع فرص االستثمار املوجه حنو التنمية يف البلدان املتلقية
_______________

)١١( A/63/265و Corr.1. 
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 أنمراعـاة، مـع العمـلاجلهات املستفيدة اليت تكون لديها الرغبـة والقـدرة علـى القيـام بـذلك
ميكن أن تعترب بديال عن االستثمار املباشر األجنيب أو املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة التحويالت ال

 مصادر عامة لتمويل التنمية؛غري ذلك منأو ختفيف عبء الدين أو
ضرورة النظر يف الكيفية الـيت تـؤثر ـا هجـرة األشـخاصىعل تكرر التأكيد - ٩ 

  اجلهود اإلمنائية للبلدان النامية؛يفذوي املهارات العالية وذوي املستويات التعليمية املتقدمة
بضرورة حتليل أثر بعض أشكال اهلجرة املؤقتة واهلجـرة الدائريـة واهلجـرة تقر - ١٠ 

 املهــاجرينيفالعبــور واملقــصد، وأثرهــا كــذلكلــدانب واألصــليةبلــدانالالعائــدة يف تنميــة
 أنفسهم؛

الــدول األعــضاء واملنظمــات الدوليــة املعنيــة علــى أن تــدرج منظــورا حتــث - ١١ 
ــربامج املتعلقــة بــاهلجرة الدوليــة ألغــراض شــىتمجيــعجنــسانيا يف ــها تعزيــز،الــسياسات وال  من

 التنميـــة االقتــصادية واالجتماعيـــةاإلســهامات اإلجيابيــة الـــيت ميكــن أن تبـــذهلا املهــاجرات يف
والبشرية لبلدان األصلية وبلدان املضيفة، وتعزيز محاية املهاجرات من مجيع أشـكال العنـف
والتمييز واالجتـار واالسـتغالل واإليـذاء عـن طريـق تعزيـز حقـوقهن ورفـاههن، مـع التـسليم يف

 الثنـائيكـل مـن الـصعيد علـىنيـةالتعاوهذا الصدد بأمهية النـهج واالسـتراتيجيات املـشتركة و
  والدويل؛يواإلقليمي واألقاليم

، وفقــا اللتزاماــا وتعهــداا الدوليــة القيــام إىل مجيــع الــدول األعــضاءتطلــب - ١٢ 
غـري  أواملوثقـةمواجهة حتدي اهلجرة غرييف املستوياتمجيعز التعاون علىيتعزبذات الصلة،

 ة آمنة وقانونية ومنظمة؛تشجيع عملية هجرحىت ميكنالقانونية
 جبميــع هيئــات منظومــة األمــم املتحــدة ووكاالــا وصــناديقها وبراجمهــايـب - ١٣ 

 وغريها من املنظمـات احلكوميـة الدوليـة واإلقليميـة ودون اإلقليميـة املعنيـة، مبـا يف ذلـكاملعنية
لة اهلجـرة الدوليـةالفريق العاملي املعين باهلجرة، االستمرار، كـل ضـمن واليتـه، يف تنـاول مـسأ

اهلجرة، مبا يف ذلك املنظور اجلنساين والتنـوع الثقـايف، علـى حنـومسائلوالتنمية دف إدماج
أكثر اتساقا ضمن سياق تنفيذ األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهـداف اإلمنائيـة

 لأللفية، ومع احترام حقوق اإلنسان؛
ــم يــب - ١٤  ــة األم ــة واملؤســساتمبنظوم ــا مــن املنظمــات الدولي املتحــدة وغريه

 وضع منهجيات جلمع وجتهيز البيانـات اإلحـصائيةيفاملتعددة األطراف املعنية أن تعزز تعاوا
ــة املهــاجرين يف ــة وحال ــاهلجرة الدولي ــدانالاملتعلقــة ب ــدان واألصــليةبل ــور واملقــصد وبل أنالعب

 قدرات يف هذا الصدد؛ الدول األعضاء يف جهودها لبناء التساعد
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 املنظمات الدولية املعنيـة علـى دعـمغريها من منظومة األمم املتحدة وتشجع - ١٥ 
ــة إىل معاجلــة ــا الرامي ــة يف جهوده ــدان النامي ــسائلالبل ــةم اهلجــرة ضــمن اســتراتيجيات التنمي

 اإلمنائيـةاخلاصة ا يف سـياق تنفيـذ األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا، مبـا فيهـا األهـداف
 لأللفية؛

 أن تعقد، يف حدود املوارد املتاحة، حوارا رفيـع املـستوى بـشأن اهلجـرةتقرر - ١٦ 
ركـزالـذي يوضـوعامل وسيتقرر،٢٠١٣الدولية والتنمية خالل دورا الثامنة والستني يف عام

 يف دورا السابعة والستني؛طرائقهوعليه احلوار
خــالل دورــا اخلامــسةحــدود املــوارد املتاحــة، أن تعقــد، يفتقــرر أيــضا - ١٧ 

مناقشة مواضـيعية غـري رمسيـة ملـدة يـوم واحـد بـشأن اهلجـرة الدوليـة،٢٠١١ والستني يف عام
 والتنمية؛

 أن تدرج يف جدول األعمال املؤقت لـدورا اخلامـسة والـستنيتقرر كذلك - ١٨ 
 ؛‘‘اهلجرة الدولية والتنمية’’البند الفرعي املعنون

 اللجان اإلقليمية إىل دراسة اجلوانب اإلقليمية للـهجرة الدوليـة والتنميـةتدعو - ١٩ 
يقدمــه، وفقــا لواليـات كــل منـها ويف حــدود املـوارد املتاحــة، يف تقريـرهاماتسـإتقـدميإىلو

  هذا البند؛عناألمني العام
ــام أن يقــدمتطلــب - ٢٠  ــني الع ــك ال إىل األم ــر ذل ــرارعــن تقري ــذا الق ــذ ه ىل إتنفي

 .اجلمعية العامة يف دورا اخلامسة والستني
 ٧٢اجللسة العامة
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