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    ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٩ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/69/470/Add.1(على تقرير اللجنة الثانية  بناء[
  

  اهلجرة الدولية والتنمية  - ٦٩/٢٢٩
  

  ،إن اجلمعية العامة  
ـــر   ـــا  إذ تشيـ ـــؤرخ  ٥٨/٢٠٨إلـــى قراراهتـ ـــون األول/ديســمرب  ٢٣املـــ  ٢٠٠٣كانـــــ

ــؤ ٥٩/٢٤١ و ــمرب   ٢٢رخ املـ ــانون األول/ديسـ ــؤرخ  ٦٠/٢٢٧ و ٢٠٠٤كـ ــانون  ٢٣املـ كـ
 ٦٣/٢٢٥ و ٢٠٠٦كــانون األول/ديســمرب  ٢٠املــؤرخ  ٦١/٢٠٨ و ٢٠٠٥األول/ديســمرب 

ــؤرخ  ــؤرخ  ٦٥/١٧٠ و ٢٠٠٨كــانون األول/ديســمرب   ١٩امل كــانون األول/ديســمرب   ٢٠امل
ــؤرخ  ٦٧/٢١٩ و ٢٠١٠ ــمرب   ٢١املـ ــانون األول/ديسـ ــا  ٢٠١٢كـ ــة بـ ــة املتعلقـ هلجرة الدوليـ

ــا   ــة، وقراره ــؤرخ  ٦٨/٤والتنمي ــوبر   ٣امل ــذي اعتمــدت   ٢٠١٣تشــرين األول/أكت ــه ال مبوجب
 ٦٠/٢٠٦اإلعالن املنبثق من احلوار الرفيع املستوى املعـين بـاهلجرة الدوليـة والتنميـة، وقرارهـا      

املتعلــق بتيســري نقــل حتــويالت املهــاجرين وخفــض  ٢٠٠٥كــانون األول/ديســمرب  ٢٢املــؤرخ 
ــا تك ــا، وقراراهتـ ـــؤرخ  ٦٢/١٥٦اليفهـ ــانون األول/ديســـمرب  ١٨املـــــ  ٦٤/١٦٦ و ٢٠٠٧كـ

ــؤرخ  ــؤرخ  ٦٦/١٧٢ و ٢٠٠٩كــانون األول/ديســمرب   ١٨امل كــانون األول/ديســمرب   ١٩امل
ــؤرخ  ٦٨/١٧٩ و ٢٠١١ ــة املهــاجرين،   ٢٠١٣كــانون األول/ديســمرب   ١٨امل ــة حبماي املتعلق

املتعلـق باملنتـدى العــاملي املعـين بــاهلجرة     ٢٠٠٨ه حزيران/يونيــ ٢٠املـؤرخ   ٦٢/٢٧٠وقرارهـا  
 )١(والتنمية، وإذ تشري أيضا إىل الفصل العاشر من برنامج عمل املؤمتر الدويل للسـكان والتنميـة  

 ٢٠٠٨/١ و )٢(٢٠٠٦أيار/مـايو   ١٠املـؤرخ   ٢٠٠٦/٢وإىل قرارات جلنـة السـكان والتنميـة    
_______________ 

ألمـم املتحـدة،   (منشـورات ا  ١٩٩٤أيلول/سـبتمرب   ١٣‐٥تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، القاهرة،  )١(
  ، املرفق.١)، الفصل األول، القرار A.95.XIII.18رقم املبيع 

)، E/2006/25( ٥، امللحـــق رقـــم  ٢٠٠٦انظـــر الوثـــائق الرمسيـــة للمجلـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي،       )٢(
  األول، الفرع باء. الفصل
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 )٤(٢٠١٣نيســـــان/أبريل   ٢٦رخ املـــــؤ  ٢٠١٣/١ و )٣(٢٠٠٨نيســـــان/أبريل   ١١املـــــؤرخ 
  ،)٥(٢٠١٤أبريل /نيسان ١١املؤرخ  ٢٠١٤/١  و

وإىل قرارهـا   )٦(٢٠٠٥إىل الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر القمـة العـاملي لعـام        وإذ تشري أيضـا   
املتعلق مبتابعة النتائج املتعلقة بالتنمية ملـؤمتر القمـة    ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٣٠املؤرخ  ٦٠/٢٦٥

مبا يشمل األهداف اإلمنائية لأللفيـة وغريهـا مـن األهـداف اإلمنائيـة املتفـق        ،٢٠٠٥العاملي لعام 
ــة العامــة املعــين       ــع املســتوى للجمعي ــا، وإذ تشــري كــذلك إىل االجتمــاع العــام الرفي عليهــا دولي

وإىل  ٢٠١٠أيلول/ســـبتمرب  ٢٢إىل  ٢٠باألهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة املعقـــود يف الفتـــرة مـــن  
إىل االجتماع اخلاص املعين مبتابعة اجلهود املبذولة صـوب حتقيـق األهـداف    ، و)٧(وثيقته اخلتامية

ــة يف      ــة العامـ ــيس اجلمعيـ ــده رئـ ــذي عقـ ــة، الـ ــة لأللفيـ ــبتمرب  ٢٥اإلمنائيـ وإىل  ٢٠١٣أيلول/سـ
  ،)٨(اخلتامية  وثيقته

إىل احلــوار الرفيــع املســتوى الثــاين بشــأن اهلجــرة الدوليــة والتنميــة،  وإذ تشــري كــذلك  
، الــذي أتــاح فرصــة مفيــدة  ٢٠١٣تشــرين األول/أكتــوبر  ٤ و ٣يويــورك يــومي املعقــود يف ن

لتناول مسألة اهلجرة الدوليـة والتنميـة بصـورة بنـاءة واستكشـاف الفـرص الـيت تتيحهـا اهلجـرة          
الدوليــة والتحــديات الــيت تطرحهــا، مبــا يف ذلــك محايــة حقــوق اإلنســان الواجبــة للمهــاجرين     

تضـمنه مـوجز اجتماعـات املائـدة املسـتديرة األربعـة        ما لى حنووإسهام املهاجرين يف التنمية، ع
  املعقودة يف إطاره،  

يف بــــانكوك مــــن  ٢٠١٣إىل املناســــبات اإلقليميــــة الــــيت ُنظمــــت عــــام   وإذ تشــــري  
حزيران/يونيـــه، ويف أديـــس أبابـــا يـــومي   ٥ و ٤أيار/مـــايو، ويف القـــاهرة يـــومي  ٣١ إىل ٢٩
خــالل العمليــة التحضــريية     ،متوز/يوليــه  ١١ و ١٠ متوز/يوليــه، ويف ســانتياغو يــومي   ٤ و ٣

 املتعلقـة للحوار الرفيع املستوى الثاين بشأن اهلجرة الدولية والتنمية، وإىل املناسبات التحضـريية  
  اهلجرة الدولية والتنمية اليت نظمها رئيس اجلمعية العامة،ب

_______________ 

  )، الفصل األول، الفرع باء.E/2008/25( ٥، امللحق رقم ٢٠٠٨املرجع نفسه،  )٣(
 )، الفصل األول، الفرع باء.E/2013/25( ٥، امللحق رقم ٢٠١٣املرجع نفسه،  )٤(

 )، الفصل األول، الفرع باء.E/2014/25( ٥، امللحق رقم ٢٠١٤املرجع نفسه،  )٥(

 .٦٠/١القرار  )٦(

 .٦٥/١القرار  )٧(

 .٦٨/٦القرار  )٨(
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ــا    ــري أيضـ ــا  وإذ تشـ ــؤرخ  ٦٨/٣٠٩إىل قرارهـ ــبتمرب  ١٠املـ ــذي ا ٢٠١٤أيلول/سـ لـ
 )٩(فريــق العامــل املفتــوح بــاب العضــوية املعــين بأهــداف التنميــة املســتدامةالرحبــت فيــه بتقريــر 

وقررت أن يكون مقترح الفريق العامل املفتـوح بـاب العضـوية الـوارد يف التقريـر هـو األسـاس        
، مــع ٢٠١٥خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام صــلب دمــاج أهــداف التنميــة املســتدامة يف إلالرئيســي 

عملية التفـاوض احلكوميـة الدوليـة يف الـدورة      يفأخرى مدخالت يف أيضا م بأنه سينظر التسلي
  التاسعة والستني للجمعية العامة،  

، وإذ تشــري إىل العهــد الــدويل  )١٠(اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنســان  وإذ تعيــد تأكيــد  
دية واالجتماعيـة  والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصـا  )١١(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

واتفاقيـة القضـاء    )١٢(واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري )١١(والثقافية
  ،)١٤(واتفاقية حقوق الطفل )١٣(على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

الكـرمي للجميـع، مبـن    إىل أمهية برنامج منظمـة العمـل الدوليـة لتـوفري العمـل       وإذ تشري  
فيهم العمال املهاجرون، وإىل أمهية االتفاقيات األساسية الثماين لتلـك املنظمـة وامليثـاق العـاملي     
لتوفري فرص العمل الذي اعتمده مؤمتر العمـل الـدويل يف دورتـه الثامنـة والتسـعني كإطـار عـام        

وألولوياتـه الوطنيـة مـن     ميكن لكل بلد أن يصوغ يف سياقه جمموعـة السياسـات املناسـبة حلالتـه    
  أجل تعزيز االنتعاش الذي يوفر فرص عمل كثرية وحتقيق التنمية املستدامة،

الـذي يتماشـى    )١٥(بربنامج عمل األمني العام املتـألف مـن مثـاين نقـاط     وإذ حتيط علما  
اهلجرة الدوليــة والتنميــة، وإذ تالحــظ بــ املعــينمــع اإلعــالن املنبثــق عــن احلــوار الرفيــع املســتوى 

  إسهام اجملتمع املدين،
بإســهام املنتــدى العــاملي املعــين بــاهلجرة والتنميــة يف تنــاول الطــابع املتعــدد     وإذ تســلم  

األبعــاد للــهجرة الدوليــة ويف تشــجيع اتبــاع هنــج متوازنــة شــاملة، وإذ تالحــظ عقــد االجتمــاع 
كانــات إطــالق العنــان إلم’’يف موضــوع  ٢٠١٤الســابع للمنتــدى يف ســتوكهومل يف أيار/مــايو 

  ،‘‘اهلجرة حتقيقا للتنمية الشاملة للجميع
_______________ 

)٩( A/68/970  وCorr.1. 

 ).٣ -د ألف ( ٢١٧لقرار ا )١٠(

 .)، املرفق٢١ -د ألف ( ٢٢٠٠لقرار انظر ا )١١(

 .United Nations, Treaty Series, vol. 660, No. 9464انظر:  )١٢(

 .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩املرجع نفسه، اجمللد  )١٣(

 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧املرجع نفسه، اجمللد  )١٤(

 .A/68/190انظر  )١٥(
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بأن املنتدى العاملي املعين بـاهلجرة والتنميـة أثبـت أنـه هيئـة قيمـة جتـرى يف         وإذ تعترف  
 أصـــحاب املصـــلحةإطارهـــا مناقشـــات صـــرحية ومفتوحـــة، وبأنـــه يســـهم يف بنـــاء الثقـــة بـــني  

وغـري الرمسـي    الطـوعي طابعـه   بفضلمن خالل تبادل اخلربات واملمارسات اجليدة و نياملشارك
  الدول، ةقيادحتت 

بأمهية الترابط بني اهلجرة الدولية والتنميـة وطابعـه املعقـد وبضـرورة      وإذ تعترف أيضا  
التصــدي للتحــديات الــيت تطرحهــا اهلجــرة أمــام بلــدان املنشــأ وبلــدان العبــور وبلــدان املقصــد    

حتقـق فوائـد للمجتمـع العـاملي وتطـرح      واغتنام الفرص اليت تتيحها هلـا، وإذ تسـلم بـأن اهلجـرة     
أمامه حتديات، وإذ تؤكد أمهية إدراج املسألة يف املداوالت واملناقشات ذات الصلة الـيت جتـرى   

  بشأن التنمية على الصعيد الدويل، مبا يف ذلك داخل األمم املتحدة،
بأن التحويالت تشكل مصـدرا لـرأس املـال اخلـاص وتعـد تكملـة لالدخـار         وإذ تسلم  

ــ ــا أن     الـ ــع يف اعتبارهـ ــها، وإذ تضـ ــتفيدين منـ ــاه املسـ ــني رفـ ــا يف حتسـ ــؤدي دورا هامـ وطين وتـ
ميكن أن تعترب بديال عن االستثمار املباشر األجـنيب أو املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة      ال التحويالت

  أو ختفيف عبء الدين أو غري ذلك من املصادر العامة لتمويل التنمية،
صلة هتيئـة وتعزيـز الظـروف الـيت تتـيح إجـراء التحـويالت        ضرورة موا وإذ تعيد تأكيد  

بصورة أقل تكلفة وأكثر سرعة وأوفر أمانا يف كل من بلدان املصدر والبلدان املتلقيـة والقيـام،   
حسب االقتضاء، بتشجيع فرص االستثمار املوجه حنو التنمية يف البلدان املتلقية الـذي تقـوم بـه    

  ا الرغبة والقدرة على القيام بذلك العمل،اجلهات املستفيدة اليت تكون لديه
  ؛)١٦(بتقرير األمني العام حتيط علما  - ١  
بأن اهلجرة الدولية حقيقة واقعـة متعـددة األبعـاد وثيقـة الصـلة إىل حـد        تسلم  - ٢  

كبري بتنميـة بلـدان املنشـأ وبلـدان العبـور وبلـدان املقصـد، وتسـلم يف هـذا الصـدد بـأن اهلجـرة             
ة لقطاعات عدة ينبغي معاجلتها بطريقة متسقة شـاملة متوازنـة تراعـى فيهـا     الدولية ظاهرة شامل

ــا        ــرم فيه ــة وحتت ــة واالقتصــادية والبيئي ــا االجتماعي ــار الواجــب ألبعاده ــالء االعتب ــة مــع إي التنمي
  اإلنسان؛  حقوق

بضـرورة تعزيــز أوجـه التــآزر بـني اهلجــرة الدوليـة والتنميــة علــى      تسـلم أيضــا   - ٣  
  ية منها واإلقليمية والوطنية واحمللية، حسب االقتضاء؛كافة الصعد، العامل

_______________ 

)١٦( A/69/207. 
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بــأن تــدفقات اهلجــرة تتســم بالتعقيــد وبــأن حركــات اهلجــرة الدوليــة  تعتــرف  - ٤  
حتــدث أيضــا داخــل املنــاطق اجلغرافيــة نفســها، وتــدعو يف هــذا الســياق إىل فهــم أفضــل ألمنــاط 

  ة؛اهلجرة بني املناطق وداخلها، بصرف النظر عن مستوى التنمي
ضرورة تعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية الواجبة جلميـع   تعيد تأكيد  - ٥  

احلقـــوق  ال ســيما املهــاجرين ومحايتــها علــى حنـــو فعــال، أيــا كــان وضـــعهم كمهــاجرين، و       
واحلريــات األساســية الواجبــة للنســاء واألطفــال، ومعاجلــة اهلجــرة الدوليــة عــن طريــق التعــاون   

أو اإلقليمـي أو الثنـائي وعـن طريـق اتبـاع هنـج شـامل متـوازن يف          واحلوار على الصعيد الـدويل 
ــأدوار ومســؤوليات بلــدان املنشــأ وبلــدان العبــور وبلــدان املقصــد       ــرار ب هــذا الصــدد، مــع اإلق

تعزيز ومحاية حقـوق اإلنسـان الواجبـة جلميـع املهـاجرين وجتنـب الـُنهج الـيت قـد تـؤدي إىل            يف
  هم؛ضعفتفاقم 

اعتمدته بعض الدول من تشريعات تسفر عـن اختـاذ    ما ءإزا تعرب عن القلق  - ٦  
ــة        ــية الواجبـ ــات األساسـ ــان واحلريـ ــوق اإلنسـ ــد حقـ ــن أن تقيـ ــات ميكـ ــاع ممارسـ ــدابري واتبـ تـ
للمهاجرين، وتؤكد من جديد أن على الدول، لدى ممارستها حقها السيـــادي يف سـن وإنفـاذ    

، واجـب التقيـد بالتزاماهتـا مبوجـب القـانون      التدابري التــي تتعلـــق باهلجـــرة وبأمــــن حدودهــــا  
الدويل، مبـــا يف ذلك القانـــون الدولـــي حلقــــوق اإلنســـان، لكفالــة االحتــــرام التــــام حلقـوق    

  اإلنسان الواجبة للمهاجرين؛
بضـرورة التصـدي يف إطـار التعـاون الـدويل، علـى حنـو كلـي وشـامل،           تسلم  - ٧  

اهلجرة غري القانونية مـن أجـل ضـمان هجـرة آمنـة منظمـة قانونيـة، يف        للتحديات اليت تطرحها 
  ظل االحترام التام حلقوق اإلنسان؛

إزاء العـدد الكـبري واملتنـامي مـن الالجـئني، وخباصـة النسـاء         تعرب عن القلق  - ٨  
واألطفال، مبن فيهم األطفال غري املصحوبني أو املنفصلون عن اآلبـاء، الـذين يضـعون أنفسـهم     

واضــع الضــعف مبحاولتــهم عبــور احلــدود الدوليــة بــدون حيــازة وثــائق الســفر الضــرورية،  يف م
وتسلّم بالتزام الدول باحترام حقوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية الواجبـة جلميـع املهـاجرين،       

  النساء واألطفال، بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين؛ ال سيماو
العمـل الدوليـة، حسـب االقتضـاء،     على ضرورة احترام وتعزيـز معـايري    تشدد  - ٩  

مبـا يف ذلـك ضـرورة وضـع تـدابري مناسـبة        ،احترام حقوق املهـاجرين يف أمـاكن عملـهم   على و
  حلماية العامالت املهاجرات يف مجيع القطاعات، مبن فيهن مزاوالت العمل املرتيل؛



لتنميةاهلجرة الدولية وا A/RES/69/229 
 

6/10 

ايــة إســهام االتفاقيــات الدوليــة الســارية، ومنــها االتفاقيــة الدوليــة حلم تالحــظ  - ١٠  
  ، يف املنظومة الدولية حلماية املهاجرين؛)١٧(حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

 بضرورة النظر يف كيفية تأثري هجرة األشخاص ذوي املهارات العاليـة،  تسلم  - ١١  
ــدان       ســيما ال ــة للبل ــود اإلمنائي ــة واهلندســة، يف اجله يف قطاعــات الصــحة والشــؤون االجتماعي

  يف هذا الصدد على ضرورة النظر يف اهلجرة الدائرية؛النامية، وتشدد 
بأمهية تعزيـز قـدرات املهـاجرين قليلـي املهـارات مـن أجـل زيـادة          تسلم أيضا  - ١٢  

  إمكانية حصوهلم على فرص العمل يف بلدان املقصد؛
على أمهية الدور الذي يؤديه املهـاجرون بوصـفهم مسـامهني يف التنميـة      تشدد  - ١٣  

ــدان املنشــ  ــوق اإلنســان       يف بل ــع حق ــرام مجي ــدان املقصــد، وبضــرورة احت ــور وبل ــدان العب أ وبل
ــاجرين،         ــاجرين، بصــرف النظــر عــن وضــعهم كمه ــع امله ــة جلمي ــات األساســية الواجب واحلري
وتشجع الدول األعضاء على النظر يف ختفيض التكاليف املتصلة باهلجرة من قبيـل الرسـوم الـيت    

ــدفع للقــائمني علــى التوظيــف، والقيــام  حيثمــا يكــون منطبقــا خبفــض تكــاليف التحــويالت،    ُت
وتعزيز إمكانية نقـل اسـتحقاقات الضـمان االجتمـاعي واحلقـوق املكتسـبة األخـرى، وتشـجيع         

  االعتراف املتبادل باملؤهالت والكفاءات التعليمية واملهنية للمهاجرين؛
ق العامـل  باإلشـارات إىل اهلجـرة والتنميـة الـواردة يف تقريـر الفريـ       حتيط علمـا   - ١٤  

ج املتمثلـة يف  -١٠، مبا يف ذلك الغايـة  )٩(املفتوح باب العضوية املعين بأهداف التنمية املستدامة
ــن      ’’ ــل م ــاجرين إىل أق ــامالت حتــويالت امله ــاليف مع ــوات    ٣خفــض تك ــاء قن ــة، وإلغ يف املائ

  ؛‘‘٢٠٣٠ئة، حبلول عام يف املا ٥التحويالت املالية اليت تربو تكاليفها على 
بشأن تأثري األزمات املالية واالقتصادية والكـوارث الطبيعيـة    عن قلقها تعرب  - ١٥  

يف اهلجرة الدوليـة ويف املهـاجرين، وحتـث يف هـذا الصـدد احلكومـات علـى التصـدي للمعاملـة          
  العمال املهاجرون وأسرهم؛ ال سيماالتمييزية غري العادلة حيال مجيع املهاجرين، و

بـأن النسـاء والفتيـات ميـثلن تقريبـا نصـف جممـوع املهـاجرين الـدوليني           تسلم  - ١٦  
بـأن مـن الضـروري معاجلـة احلالـة اخلاصـة للنسـاء والفتيـات          أيضاعلى الصعيد العاملي، وتسلم 

هن باختاذ تدابري، منها إدماج املنظور اجلنساين يف السياسات وتعزيز القـوانني  ضعفاملهاجرات و
لــربامج الوطنيــة ملكافحــة العنــف القــائم علــى أســاس نــوع اجلــنس، مبــا يف ذلــك واملؤسســات وا

  االجتار باألشخاص والتمييز ضد النساء والفتيات؛

_______________ 

 .United Nations, Treaty Series, vol. 2220, No. 39481انظر:  )١٧(
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التزامهـا مبنـع ومكافحـة االجتـار باألشـخاص، ومحايـة ضـحاياه،         تكرر تأكيـد   - ١٧  
ــة         ــة الوطني ــة املنظم ــات اإلجرامي ــاجرين وأنشــطة الكيان ــب امله ــع ومكافحــة هتري ــابرة ومن والع

للحدود الوطنية، ومحايـة املهـاجرين مـن االسـتغالل ومـن سـائر االعتـداءات، وتؤكـد ضـرورة          
هـو قـائم منـها، حسـب      مـا  وضع سياسات وطنية وإقليمية ملكافحـة االجتـار بالبشـر أو حتسـني    

االقتضــاء، وتعزيــز التعــاون علــى منــع االجتــار باألشــخاص وحماكمــة األشــخاص الضــالعني فيــه  
ياه، وتشـجع الـدول األعضـاء علـى التصـديق علـى الصـكوك الدوليـة ذات الصـلة          ومحاية ضحا

  مبنع ومكافحة االجتار باألشخاص وهتريب املهاجرين وعلى االنضمام إليها وتنفيذها؛
االجتـار باألشـخاص، وخباصـة    ومعاقبـة  بأن تنفيذ بروتوكول منع وقمع  تسلم  - ١٨  

، )١٩(ب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلـو ، وبروتوكول مكافحة هتري)١٨(النساء واألطفال
 ااعتمـدهتم واللـذين  ،)٢٠(التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة         نياملكمل

يظـل  ، ٢٠٠٠تشرين الثـاين/نوفمرب   ١٥املؤرخ  ٥٥/٢٥يف قرارها مع االتفاقية اجلمعية العامة 
تايل علـى أمهيـة أن تواصـل الـدول األطـراف يف      حتديا مطروحا على الصعيد الوطين، وتشدد بال

  الربوتوكولني جهودها يف هذا الصدد؛
الدول األعضاء على التعـاون علـى بلـورة بـرامج للتنقـل تيسـر اهلجـرة         تشجع  - ١٩  

اآلمنة واملنظمة والقانونية، بطرق منها إتاحة تنقل اليد العاملـة، إضـافة إىل الـربامج الـيت تسـمح      
ج يف اجملتمع بصورة كاملة وتيّسر لّم مشـل األسـر، وفقـا للقـوانني واملعـايري      للمهاجرين باالندما

  احملددة يف كل دولة من الدول األعضاء؛
ــلم  - ٢٠   ــة      تسـ ــل البيئيـ ــه العوامـ ــن أن تؤديـ ــذي ميكـ ــدور الـ ــر يف الـ ــرورة النظـ بضـ

  اهلجرة؛  يف
ة، باحلاجـة إىل حتسـني التصـورات العامـة عـن املهـاجرين واهلجـر        تسلم أيضـا   - ٢١  

ــهامات الــــيت      ــام باإلســ ــوعي العــ ــاء الــ ــة إلذكــ ــاجلهود املبذولــ ــدد بــ ــذا الصــ وترحــــب يف هــ
  املهاجرون؛  يقدمها

ــدين بشــدة   - ٢٢   ــز        ت ــن العنصــرية والتميي ــنم ع ــيت ت ــابري ال ــاهر والتع ــال واملظ األفع
العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب ضد املهاجرين والصور النمطية الـيت  

ق هبــم، علــى أســس منــها الـدين أو املعتقــد، وحتــث الــدول علــى تطبيــق القــوانني  تلصــ مــا غالبـا 
_______________ 

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧املرجع نفسه، اجمللد  )١٨(
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٤١املرجع نفسه، اجمللد  )١٩(

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥املرجع نفسه، اجمللد  )٢٠(
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القائمة وتعزيزها، حيثما دعت احلاجة، مـىت كانـت هنـاك أفعـال أو مظـاهر أو تعـابري تـنم عـن         
كراهية األجانب أو التعصب ضد املهاجرين، من أجل احلد من إفـالت مـرتكيب تلـك األفعـال     

  من العقاب؛
اهلجرة تسهم إىل حد كـبري يف حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،      بأن  تعترف  - ٢٣  

وتسلم بأن التنقل البشري عامل رئيسي من عوامل التنميـة املسـتدامة ينبغـي مراعاتـه علـى حنـو       
  ؛٢٠١٥مالئم لدى إعداد خطة التنمية ملا بعد عام 

الـذين   بأمهيـة تنسـيق جهـود اجملتمـع الـدويل ملسـاعدة ودعـم املهـاجرين         تسلم  - ٢٤  
تيسري عودهتم طوعـا إىل بلـداهنم األصـلية والتعـاون، حسـب االقتضـاء،       ليعانون أوضاعا هشة و

علــى إجنــاز ذلــك، وتــدعو إىل اختــاذ مبــادرات ملموســة ذات منحــى عملــي هتــدف إىل حتديــد   
  الثغرات يف جمال احلماية وسدها؛

إىل أنـه جيـب    على حـق املهـاجرين يف العـودة إىل بلـد املواطنـة، وتشـري       تشدد  - ٢٥  
  على الدول أن تكفل استقبال مواطنيها العائدين على النحو الواجب؛

إىل األعضــاء الثمانيــة عشــر يف اجملموعــة العامليــة املعنيــة بــاهلجرة أن        تطلــب  - ٢٦  
يواصلوا اختاذ اخلطوات الالزمة من أجـل تعزيـز تعـاوهنم مـع الـدول األعضـاء واجملتمـع املـدين،         

على الصعيد القطري يف خدمة املهاجرين وأفراد أسرهم يف جمتمعـات  والعمل بصورة مشتركة 
  املنشأ والعبور واملقصد؛

على احلاجة إىل بيانات ومؤشرات إحصائية عن اهلجرة الدوليـة تكـون    تشدد  - ٢٧  
دقيقة وموثوقـا منـها ومبوبـة ومصـنفة حسـب البيانـات الوطنيـة وقابلـة للمقارنـة علـى الصـعيد            

أمكن، بيانات ومؤشرات عـن مسـامهات املهـاجرين يف التنميـة يف كـل       الدويل، تشمل، حيثما
من بلدان املنشأ واملقصد من أجل تيسري وضع السياسات وصنع القـرارات علـى أسـاس األدلـة     

منظومـة  كيانـات  بشأن كافة اجلوانب ذات الصـلة بالتنميـة املسـتدامة؛ وتـدعو يف هـذا الصـدد       
ة واملؤسسـات املتعـددة األطـراف املعنيـة إىل أن تسـاعد،      األمم املتحدة وسائر املنظمـات الدوليـ  

ــدراهتا يف        ــاء ق ــة إىل بن ــدول األعضــاء يف جهودهــا الرامي ــا وحســب االقتضــاء، ال ــا لوالياهت وفق
  اجملال؛  هذا

جبميــع هيئــات منظومــة األمــم املتحــدة ووكاالهتــا وصــناديقها وبراجمهــا  هتيــب  - ٢٨  
، مبــا ذات الصــلةوليــة واإلقليميــة ودون اإلقليميــة وبســائر املنظمــات احلكوميــة الد ذات الصــلة

فيها املنظمة الدولية للهجرة واألعضاء اآلخـرون يف اجملموعـة العامليـة املعنيـة بـاهلجرة، وباملمثـل       
اخلاص لألمني العام املعين باهلجرة الدوليـة والتنميـة العمـل، كـل يف نطـاق واليتـه، علـى تعزيـز         

دوليـة والتنميـة علـى وجـه أفضـل وأكمـل مـن أجـل اتبـاع هنـج           تعاوهنم ملعاجلة مسألة اهلجرة ال
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متسق شامل منسق ومراعاة مسـائل اهلجـرة يف إسـهاماهتم يف العمليـة التحضـريية لوضـع خطـة        
  ؛٢٠١٥التنمية ملا بعد عام 

باجلهود اليت يبذهلا اجملتمع الدويل ملعاجلة اجلوانـب ذات الصـلة بـاهلجرة     تسلم  - ٢٩  
طريق مبـادرات شـىت، داخـل منظومـة األمـم املتحـدة ويف إطـار عمليـات          الدولية والتنمية، عن

أخرى، وخباصة املنتدى العاملي املعـين بـاهلجرة والتنميـة والعمليـات اإلقليميـة، ولالسـتفادة مـن        
  خربة املنظمة الدولية للهجرة وسائر الوكاالت األعضاء يف اجملموعة العاملية املعنية باهلجرة؛

عميـق التفاعـل بـني احلكومـات واجملتمـع املـدين إلجيـاد تـدابري         ضـرورة ت  تؤكد  - ٣٠  
ملواجهة التحديات اليت تطرحها اهلجرة الدولية واغتنام الفرص الـيت تتيحهـا، والتسـليم بإسـهام     
اجملتمــع املــدين، مبــا يف ذلــك املنظمــات غــري احلكوميــة، يف حتســني رفــاه املهــاجرين وإدمــاجهم    

اجملتمـع الـدويل جلهـود    املقـدم مـن   دعم تعزيـز الـ  شدة البالغـة، و اجملتمع، وخباصة يف أوقات ال يف
  هذه املنظمات؛  

ــة أن      تطلــب  - ٣١   ــة والتنمي ــاهلجرة الدولي ــام املعــين ب ــل اخلــاص لألمــني الع إىل املمث
يواصل تيسري إقامة الصالت بني األمم املتحدة واملنتدى العاملي املعين باهلجرة والتنمية، وتعزيـز  

ة املنتدى العاملي واجملموعة العاملية املعنية باهلجرة، مبا يف ذلـك املنظمـة الدوليـة    التعاون بني عملي
 للهجرة، وأن يواصل الـدعوة للمبـادئ الـواردة يف اإلعـالن املنبثـق عـن احلـوار الرفيـع املسـتوى         

  ؛)٢١(اهلجرة الدولية والتنميةب املعين
هلجرة الدوليـة والتنميـة يف   أن تعقد احلوار الرفيع املستوى الثالث بشأن ا تقرر  - ٣٢  
يف مقــر األمــم املتحــدة بنيويــورك، مــن أجــل اســتعراض متابعــة   ٢٠١٩يتجــاوز عــام  ال موعــد

نتائج احلوار الرفيـع املسـتوى الثـاين واملضـي قـدما باملناقشـات بشـأن اجلوانـب املتعـددة األبعـاد           
احلاديــة والســبعني، للــهجرة الدوليــة، علــى أن حيــدد تــاريخ إجــراء احلــوار وطرائقــه يف دورهتــا   

وتقــرر أيضــا إجــراء حــوارات مــن هــذا القبيــل مــن أجــل مواصــلة اســتعراض متابعــة احلــوارات  
الرفيعة املستوى السابقة على فترات منتظمة وحتديد تواترها يف دورهتـا احلاديـة والسـبعني، مـع     
ــا           ــطلع هبـ ــيت تضـ ــلة الـ ــة ذات الصـ ــتعراض التنميـ ــات اسـ ــع عمليـ ــع مجيـ ــها مـ ــاة مواءمتـ مراعـ

  املتحدة؛  مماأل
جبميـع هيئـات ووكـاالت منظومـة األمـم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهــا         هتيـب   - ٣٣  

املعنية وسائر املنظمات احلكومية الدوليـة واإلقليميـة ودون اإلقليميـة املعنيـة، مبـا فيهـا اجملموعـة        
يـة والتنميـة،   العاملية املعنية باهلجرة، وفقا لوالية كل منها، مواصلة التصدي ملسألة اهلجـرة الدول 

_______________ 

  .٦٨/٤القرار  )٢١(
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بغرض إدماج املسائل املتعلقة باهلجرة، ومنها املنظور اجلنساين والتنوع الثقايف، على حنـو أكثـر   
انسجاما، يف سياق متابعة احلوار الرفيع املسـتوى الثـاين بشـأن اهلجـرة الدوليـة والتنميـة وتنفيـذ        

لأللفيـة، وفيمـا يتعلـق بـاحترام      األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيهـا األهـداف اإلمنائيـة   
  حقوق اإلنسان؛

ــة      تقــرر  - ٣٤   ــة وشــاملة بشــأن اهلجــرة الدولي ــة فعال العمــل علــى وضــع خطــة عاملي
تستوعب اعتبارات التنمية وتراعي حقـوق اإلنسـان عـن طريـق تعزيـز أداء املؤسسـات واألطـر        

العاملـة يف جمـال    ةاألطـراف صـاحبة املصـلح   القائمة، وعقد الشراكات بفعاليـة أكـرب مـع مجيـع     
  اهلجرة الدولية والتنمية على الصعيدين اإلقليمي والعاملي؛

اللجان اإلقليمية إىل العمل، بالتعـاون مـع الكيانـات األخـرى املعنيـة يف       تدعو  - ٣٥  
منظومة األمم املتحدة ومع املنظمـة الدوليـة للـهجرة، وفقـا لواليـات كـل منـها، علـى مواصـلة          

ــر    دراســة اجلوانــب اإلقليميــ  ــة، وإىل تقــدمي إســهامات يف إعــداد تقري ــة والتنمي ــهجرة الدولي ة لل
ــا       ــة يف دورهتـ ــة العامـ ــه إىل اجلمعيـ ــرر تقدميـ ــة املقـ ــة والتنميـ ــرة الدوليـ ــن اهلجـ ــام عـ األمـــني العـ

  والسبعني؛  احلادية
ــة     تطلـــب  - ٣٦   ــا احلاديـ ــة يف دورهتـ ــة العامـ ــدم إىل اجلمعيـ ــام أن يقـ إىل األمـــني العـ

فيذ هذا القرار يواصل النظر أيضا يف مسألة تعمـيم منظـور اهلجـرة علـى     والسبعني تقريرا عن تن
ــات عــن أفضــل املمارســات         ــدويل، ويشــمل معلوم ــوطين واإلقليمــي وال ــن املســتوى ال كــل م
ــز مســامهتهم يف          ــا املهــاجرون وتعزي ــبل تــذليل الصــعوبات الــيت يواجهه وتوصــيات بشــأن س

  التنمية؛  حتقيق
مــال املؤقــت لــدورهتا احلاديــة والســبعني البنــد أن تــدرج يف جــدول األع تقــرر  - ٣٧  

  “.العوملة والترابط”يف إطار البند املعنون “ اهلجرة الدولية والتنمية”الفرعي املعنون 
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