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 الدورة الثالثة والستون
 *من جدول األعمال املؤقت) ب (٥٤البند 

    اهلجرة الدولية والتنمية: العوملة واالعتماد املتبادل
 اهلجرة الدولية والتنمية  

 
 تقرير األمني العام  

 

 موجز 
 اخليـارات  ، يقـّدم هـذا التقريـر أساسـا للنظـر يف        ٦١/٢٠٨عمال بقرار اجلمعيـة العامـة        

تـه  املمكنة للمتابعة املالئمة للحـوار الرفيـع املـستوى بـشأن اهلجـرة الدوليـة والتنميـة الـذي أجر                   
األنـشطة  م التقريـر أيـضا   ويقّي.  يف نيويورك  ٢٠٠٦سبتمرب  /يلولأ ١٥ و   ١٤ يفاجلمعية العامة   

 الــصلة، ذاتمنظومــة األمـم املتحــدة ووكاالهتــا وصـناديقها وبراجمهــا    هيئــات الـيت تــضطلع هبـا  
ــة واإل   ــة ذات الــصلة، يف وغريهــا مــن املنظمــات الدولي ــصلة    جمــالقليمي التــصدي للمــسائل املت

 .اهلجرة الدولية والتنميةب
، يتضمن التقرير تقييما آلليـات التعـاون القائمـة          ٦٢/٢٧٠ لقرار اجلمعية العامة  ووفقا   

طلع هبـا احلكومـات حاليـا       املعنية باهلجرة والتنمية يـستند إىل اسـتعراض عـام للجهـود الـيت تـض               
ــرض إدراج  ــة  بغـ ــي واأل آليـــات التعـــاون اإل يفاالعتبـــارات اإلمنائيـ قـــاليمي والعمليـــات  قليمـ

 .قليمية اليت تركّز على اهلجرة الدوليةإلشارية استاال
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 مقدمة -أوال  
تنـاول  لقد مثّل احلوار الرفيع املستوى بشأن اهلجـرة الدوليـة والتنميـة حلظـة حامسـة يف                    - ١

 ةآثارهـا الـسلبي  لسبل والوسائل لتعظيم الفوائد اإلمنائية للهجرة الدولية وتقليل      لالدول األعضاء   
 املتحـدة يركّـز     األمـم ، مل يكن قد أقيم أي حمفل رئيسي يف          ٢٠٠٦وحىت عام    .احلد األدىن إىل  

 أنـه وقـد بـرهن احلـوار الرفيـع املـستوى علـى              .الدولية والتنميـة  اهلجرة   بني   الروابطحصرا على   
 .تحدة املاألمم يف ة بناءمناقشةمن املمكن مناقشة مسألة اهلجرة الدولية والتنمية 

 األمـني  الـدول األعـضاء عـن تأييـد واسـع القتـراح          تويف احلوار الرفيع املستوى، أعرب     - ٢
بـني  روابط   تنـاقش فيـه احلكومـات الـ        احملفـل الـذي    منتدى عاملي ليكـون      إىل إنشاء العام الداعي   

وخـالل احلــوار، عرضـت حكومـة بلجيكــا     . وشـاملة ةالدوليـة والتنميـة بطريقــة منهجيـ   اهلجـرة  
وبالتـايل افُتـتح املنتـدى العـاملي املعـين بـاهلجرة والتنميـة يف               .  هلذا املنتدى  األولجتماع  تنظيم اال 

مجيـع الـدول    تتوالهـا   طوعيـة وغـري ملزمـة وغـري رمسيـة           استـشارية   عمليـة   باعتبـاره    ٢٠٠٦عام  
وعقـد االجتمــاع  . تكـون مفتوحـة أمامهـا    والـيت هلـا مركـز مراقـب يف األمـم املتحـدة       األعـضاء 
 . واستـــضافته حكومـــة بلجيكـــا٢٠٠٧يوليـــه /يف متـــوز تـــدى العـــاملي يف بروكـــسل للمناألول

، وتــضطلع  ٢٠٠٨كتــوبر أ/األول مــانيال يف تــشرين  يفوســيعقد االجتمــاع الثــاين للمنتــدى    
 . التنظيم املتصلة هبذا االجتماعحكومة الفلبني حاليا بأعمال

 بشأن اهلجـرة الدوليـة      ٦١/٢٠٨ اجلمعية العامة    ي هذا التقرير استجابة لقرار    أُعدوقد   - ٣
، ٦١/٢٠٨ويف القــرار  . بــشأن املنتــدى العــاملي املعــين بــاهلجرة والتنميــة ٦٢/٢٧٠ ووالتنميــة 

 تنظر، يف دورهتا الثالثة والـستني، يف اخليـارات املمكنـة ملتابعـة احلـوار الرفيـع                  أنقررت اجلمعية   
إلمنائيـة للـهجرة الدوليـة يف       وشجعت أيضا علـى النظـر يف األبعـاد ا         . املستوى بالشكل املناسب  

ــ املعنيــةاإلقليميــة االستــشارية ســياق آليــات التعــاون اإلقليمــي واألقــاليمي والعمليــات   اهلجرة ب
منظومـــة األمـــم املتحـــدة ووكاالهتـــا وصـــناديقها وبراجمهـــا الدوليـــة، وأهابـــت جبميـــع هيئـــات 

ة الدولية والتنميـة،    الصلة وغريها من املنظمات ذات الصلة أن تواصل تناول مسألة اهلجر           ذات
 إىل إجــراء تقيــيم آلليــات التعــاون ٦٢/٢٧٠ودعــت اجلمعيــة يف القــرار  .كــل يف إطــار واليتــه

ــة   القائمــة  ــة والتنمي ــاهلجرة الدولي ــة ب ــستعرض  .املعني ــر االســتنتاجات املوضــوعية  هــذا وي التقري
نتـدى العـاملي    للحوار الرفيع املستوى والتطورات الـيت أعقبـت احلـوار، وخاصـة فيمـا يتعلـق بامل                

تمهيد الـسبيل للنظـر يف اخليـارات املمكنـة ملتابعـة احلـوار بالـشكل                لالذي تقوده الدول، وذلك     
ــر  . املناســب ــضاويــستعرض التقري ــة   األمــم منظومــة أنــشطة أي  املتحــدة يف جمــال اهلجــرة الدولي

ليـات التعـاون   آبعـاد اإلمنائيـة يف   اج األرإدإىل  ةوالتنمية، ويقدم استعراضـا عامـا للجهـود الراميـ      
 .جانب تقييمها إىل ، هذااملعنية باهلجرة الدولية
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 احلوار الرفيع املستوى بشأن اهلجرة الدولية والتنمية -ثانيا  
 اليت شاركت يف احلوار الرفيـع املـستوى بـشأن اهلجـرة     ١٣٢عضاء الـ ألقامت الدول ا   - ٤

، بإعــادة ٢٠٠٦ســبتمرب /لــول أي١٥ و ١٤الدوليــة والتنميــة، الــذي أجرتــه اجلمعيــة العامــة يف  
ن اهلجــرة الدوليــة ظــاهرة  أفــأوال، شــددت الــدول علــى   .تأكيــد عــدد مــن الرســائل الرئيــسية  

بلـدان املنـشأ وبلـدان املقـصد،     تشكل إسـهاما إجيابيـا يف التنميـة يف       أن  أهنا ميكن   ، وعلى   ةمتنامي
ــسليمة  أشــريطة  ــسياسات ال ــة بال ــا، أكــدت ع  .ن تكــون مدعوم ــرام وثاني ــى أن احت ــوق ل  احلق

وثالثـا، أقـرت     .جلـين فوائـد اهلجـرة الدوليـة       أساسـي   ساسية جلميع املهـاجرين أمـر       واحلريات األ 
 .عيد الثنائي واإلقليمي والعاملي يف جمال اهلجرة الدولية على الص تعزيز التعاون الدويلةمهيأب
يف   قــد تــشكّل إســهامااهلجــرة الدوليــةأن علــى الرفيــع املــستوى ومــع تــشديد احلــوار  - ٥

يـضطر  حيـان،  ففـي كـثري مـن األ    .التنمية، فإنه سـلّم بـأن اهلجـرة الدوليـة ليـست بـديال للتنميـة             
و انتـهاكات   أن إىل البحـث عـن فـرص العمـل يف اخلـارج بـسبب الفقـر أو النــزاعات                     واملهاجر

مــن واحلوكمــة الرشــيدة وســيادة القــانون وتــوفري العمــل  تــوافر الــسالم واألف .نــسانحقــوق اإل
وجيـب   .طوعـا ال كرهـا    قـرار اهلجـرة     ملهاجرين  اختاذ ا كلّها أمور تضمن    املنشأ  بلدان  الالئق يف   

الســتراتيجيات وجــزءا مــن ا ال يتجــزأ مــن اخلطــة اإلمنائيــة    أن تكــون اهلجــرة الدوليــة جــزءا    
 .الوطنية اإلمنائية

 جيـايب إثـر   أسـر وكـان هلـا       املاليني من األ  عيش  لقد أّدت التحويالت املالية إىل حتسني       و - ٦
ويلـزم ختفـيض تكـاليف حتويـل األمـوال ووضـع الـسياسات الداعمـة                .على االقتصاد بوجه عام   

 لتحـويالت املاليـة   كانـت ا  ا  وملـ  .لتحـويالت املاليـة   الكي ُتعظّم اإلمكانات اإلمنائية املتولّـدة عـن         
 . اإلمنائية الرمسيةةحتل حمل املساعدفإهنا ال ميكن أن ، ةأمواال خاص

وتعـزز احلكومـات    . ةصـلي سـهامات هامـة لتنميـة بلـداهنا األ        إهاجرين  جاليات امل وتقدم   - ٧
الدرايــة الــروابط مــع مواطنيهــا يف اخلــارج وتــشجع مــشاركة مهاجريهــا يف نقــل التكنولوجيــا و

عـودة دائمـة أو مؤقتـة،    وقد يساعد تـشجيع عـودة املهـاجرين املهـرة،      .التقنية ورؤوس األموال 
وميكـن تــشجيع العــودة بــدعم إنــشاء   .ليــا مــن فجــوات املهــارات املوجـودة حم يفعلـى مــلء مــا  

 .املنشأاملشاريع وإقامة األعمال يف بلدان 
 حتــديات خطــرية، ةالعمــال ذوي املهــارات العاليــة مــن البلــدان الناميــ  نــزوح شكل يــو - ٨
، مثـل الـصحة     ةسيما يف البلدان الـصغرية املنخفـضة الـدخل حيـث تتـأثر القطاعـات احليويـ                 وال

الــردود ومتثلــت  .شــخاص ذوى املهــاراتنــسب كــبرية مــن األبــرتوح را شــديدا والتعلــيم، تــأث
ــارات ا      ــة لالعتب ــة يف العمــل باملمارســات املراعي ــسياسة العام ــة بال ــة يف املقترحــة املتعلق ألخالقي
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ــدان امل  ــة يف     قــصد التوظيــف يف بل ــارات املطلوب ــى امله ــراد عل ــدريب األف ــشراكات لت ــة ال وإقام
 .نشأامل بلدان
ات واملهـاجرين واألطفـال املهـاجرين        املهاجر ةاجة الختاذ تدابري خاصة حلماي    وهناك ح  - ٩

ملــن هــم يف حاجــة إىل ة مــن العنــف والتمييــز واالجتــار واالســتغالل واالعتــداء، ولتــوفري احلمايــ 
ــوق اإل     .اللجــوء ــى صــكوك حق ــصديق عل ــم الت ــن امله ــسان وم ــيةن ــذهااألساس ــرب  . وتنفي وتعت

ة االجتــار باألشــخاص وهتريــب املهــاجرين صــكوكا أساســية يف الربوتوكـوالت املتعلقــة مبكافحــ 
ويوفر إطـار عمـل منظمـة العمـل الدوليـة املتعـدد األطـراف هلجـرة اليـد                    .مكافحة تلك اجلرائم  

 .العاملة مبادئ توجيهية مفيدة لكفالة احترام حقوق العمال املهاجرين
صعيد العــاملي، أشــار مجيــع  ولتعزيــز التعــاون الــدويل يف جمــال اهلجــرة الدوليــة علــى الــ   - ١٠

وكـان هنــاك تأييــد   .املـشاركني يف احلــوار تقريبـا إىل ضــرورة اســتمرار احلـوار بــني احلكومــات   
قترحـه األمـني    مـا ا  نشاء منتدى عاملي معين باهلجرة الدولية والتنمية، علـى حنـو            واسع النطاق إل  

 .ول هلذا املنتدى حكومة بلجيكا تنظيم االجتماع األوعرضت .العام
 

 متابعة احلوار الرفيع املستوى بشأن اهلجرة الدولية والتنمية -ثالثا  
 العاملي املعين باهلجرة والتنميةاملنتدى  -ألف  

نـشاء املنتـدى العـاملي      عقب احلوار الرفيـع املـستوى، بـدأت حكومـة بلجيكـا عمليـة إل               - ١١
تتوالهـا مجيـع    ة وغري رمسية    طوعية وغري ملزم  باعتبارها عملية استشارية    املعين باهلجرة والتنمية    

ومـن خـالل   . وتكـون مفتوحـة أمامهـا     عضاء واليت هلا مركز مراقب يف األمم املتحدة         ألالدول ا 
 ة بـاهلجرة الدوليـة والتنميـة بطريقـة منهجيـ          ةتوفري حمفـل تتنـاول فيـه احلكومـات املـسائل املتـصل            

 ويـشجع احلـوار والتعـاون    وشاملة، جيمع املنتدى العاملي اخلربات احلكوميـة مـن مجيـع املنـاطق،         
حـى العملـي علـى الـصعيد     وإقامة الشراكات، ويـساعد علـى إجنـاز النـواتج التطبيقيـة وذات املن        

 .قليمي والعامليالوطين واإل
ــسل   - ١٢ ــاملي يف بروكـ ــدى العـ ــاع األول للمنتـ ــد االجتمـ ــوز١١ و ١٠يف  وُعقـ ــ/ متـ  هيوليـ

ركّــز االجتمــاع علــى تنميــة  دولــة عــضوا، و١٥٦ممثلــون عــن  وشــارك يف االجتمــاع. ٢٠٠٧
ملتولّــدة عــن  ااملــوارد  وغريهــا مــن  رأس املــال البــشري وتنقّــل العمالــة؛ والتحــويالت املاليــة      

وسـبق اجتمـاع الـدول       .ساق املؤسـسي والـسياسايت، والـشراكات      املهاجرين يف اخلارج؛ واالتّ   
وان،  امللـك بـود    عضاء اجتماع ملمثلي اجملتمع املدين ُعقد خالل يوم واحد، ونظمته مؤسـسة           األ

 .وقُّدم تقريره إىل املنتدى
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وقد أضـاف االجتمـاع األول للمنتـدى العـاملي إىل نتـائج احلـوار الرفيـع املـستوى بـأن                      - ١٣
أجرى مناقشات أعمق للمسائل اليت كان احلوار قد تناوهلا، وحبث عن طـرق عمليـة للتـصدي                 

ملمارســات اجليــدة لزيــادة األثــر  وبــذا ركّــز املنتــدى علــى حتديــد ا  .ل الــيت مت حتديــدهاكامــشلل
وارد املهــاجرين ولتــشجيع املهــاجرين يف اخلــارج علــى املــسامهة يف تنميــة جمتمعــاهتم   ي ملــمنــائاإل

وحبث املنتـدى أيـضا سـبل        .ما من خالل التجارة واالستثمار واهلجرة الدائرية       سي األصلية، وال 
كـاليف التحويـل، وال سـيما       موال واملـصارف لتخفـيض ت     تعزيز املنافسة بني شركات حتويل األ     

نـسب  نـزوح   وبالنسبة للمشاكل النامجـة عـن        .ةاالستفادة من التطورات التكنولوجي   عن طريق   
 علــى املنتــدىعاليــة مــن العمالــة املــاهرة مــن البلــدان الناميــة الــصغرية املنخفــضة الــدخل، ركّــز  

التوظيـف يف بلـدان     تراعـي االعتبـارات األخالقيـة يف        ممارسـات   تطوير  وضع  اجلهود الرامية إىل    
رى، مثـل اهلجـرة الدائريـة، للتخفيـف مـن حـّدة االفتقـار إىل العمالـة                  أخعلى وسائل   املقصد، و 

 . يف القطاعات الرئيسيةةاملاهر
 الرئيـسية لعمليـة املنتـدى العـاملي يف تعزيـز االتـساق الـسياسايت            األهـداف د  أحـ ويتمثل   - ١٤

ــة والتنميــةيف جمــال اهلجــرةواملؤســسي  لالســتفادة مــن أحــد إجنــازات احلــوار الرفيــع   و . الدولي
املواقـف الوطنيـة بـشأن اهلجـرة الدوليـة والتنميـة، طلـب املنتـدى إىل                 حتديـد   املستوى، أال وهـو     

 تعــّين جهــات تنــسيق وطنيــة تكــون مــسؤولة عــن تنــسيق املواقــف واإلجــراءات  أناحلكومــات 
 تنـسيقها الوطنيـة كانـت      ن جهـات  أبـ دد مـن احلكومـات      فاد ع وأ .املتخذة على الصعيد الوطين   

فّعالة يف تشجيع النقاش الوطين وأهنا أسهمت يف حتسني فهم املسائل الناجتـة عـن االرتبـاط بـني                 
 .اهلجرة الدولية والتنمية

يف و .وقــد قُطــع شــوط يف أعمــال التنظــيم اخلاصــة باالجتمــاع الثــاين للمنتــدى العــاملي  - ١٥
، سـريكز االجتمـاع     “جل التنميـة  أن ومتكينهم من     املهاجري ةمحاي” املوضوع العام املعنون     إطار

 حقوق املهاجرين خـالل مجيـع مراحـل عمليـة           ةعلى استعراض املمارسات اجليدة يف جمال محاي      
؛ وسبل تعظـيم مـسامهة املهـاجرين يف التنميـة مـن خـالل التحـويالت املاليـة واالسـتثمار           ةاهلجر

 القانونيـة وطـرق احلـد مـن      ةفيـد للـهجر   ثـر امل  ونقل املعارف والتواصل وإقامـة الـشراكات؛ واأل       
الـسياسات؛  رسـم   التنقّالت غري القانونية؛ واحلاجة إىل حتسني البيانات وتنسيق البحوث لدعم           

ــ ــ واإلةساق الـــسياسايت واملؤســـسي علـــى الـــصعد الوطنيـــ وســـبل تعزيـــز االّتـ  .ة والعامليـــةقليميـ
يف  لتنظـيم اخلاصـة بـه،     وستستضيف االجتمـاع حكومـة الفلـبني، الـيت تـضطلع حاليـا بأعمـال ا               

ــانيال يف  ــشرين األ٣٠ و ٢٩مـ ــوبر أ/ول تـ ــاع   . ٢٠٠٨كتـ ــدى اجتمـ ــاع املنتـ ــسبق اجتمـ وسيـ
 .سينعقد على مدى يومني ملمثلي اجملتمع املدين وتنظمه مؤسسة أياال
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وقـد نوقـشت يف    . آخذة يف التطور بشكل سـريع     للمنتدى العاملي إن الطرائق التنفيذية     - ١٦
ويتـوىل تنظـيم اجتماعـات املنتـدى مـن           .تلـك الطرائـق   تـوجز   ّرت، ورقـة    االجتماع األول، وأق  

يشغل منصب الرئيس وقت انعقاد االجتماع مبساعدة اللجنـة الثالثيـة الـيت تتـألف مـن الـرئيس                   
وتتنـاوب البلـدان الناميـة والبلـدان املتقدمـة       .الـسابق للمنتـدى والـرئيس احلـايل والـرئيس املقبـل      

، ٢٠٠٩وعرضت اليونان تنظيم االجتماع الثالث للمنتـدى يف عـام            .النمو على تنظيم املنتدى   
وبالتـايل تتـألف اللجنـة الثالثيـة يف الوقـت احلـايل مـن ممثلـي                  .٢٠١٠واألرجنتني اجتماع عـام     

 . واليونانبلجيكا والفلبني
ويوجد فريق توجيهي يتألّف من ممـثلني عـن حكومـات ملتزمـة التزامـا راسـخا بتقـدمي                    - ١٧

وينــضم أعــضاء اللجنــة  .، وشــاغل منــصب الــرئيس العــامليإىل عمليــة املنتــدىاصــل املتوالــدعم 
ويراعـى التـوازن اإلقليمـي يف تـشكيل          .الثالثية إىل الفريـق التـوجيهي كأعـضاء حبكـم املنـصب           

وقــد اجتمعــت اللجنــة عــدة  .هلجــرةامنظــورات خمتلــف الفريــق التــوجيهي، وتراعــى فيــه أيــضا 
فلبني للمنتـدى، وقـدم أعـضاؤها التوجيهـات واإلسـهامات إىل             رئاسة ال  أثناءمرات يف جنيف،    

وشارك يف اجتماعـات الفريـق التـوجيهي         .عملية التحضري املواضيعي لالجتماع الثاين للمنتدى     
 . عضوا دولة٣٠ و ٢٠ما بني 
 وهــي جمموعــة --“أصــدقاء املنتــدى”ويعتمــد شــاغل منــصب الــرئيس علــى جمموعــة  - ١٨

ممثلني عن مجيع الدول األعضاء والـيت هلـا مركـز مراقـب يف األمـم                مفتوحة العضوية تتألف من     
اجملتمع الدويل على التقـدم     إطالع   يف   --بصفة مراقب   املتحدة وتدعى إليها املنظمات الدولية      

، ويــستمد منــها املــشورة بــشأن جــدول أعمــال االجتمــاع  العــامليالــذي حتــرزه عمليــة املنتــدى
، وذلـك   سـنويا تمع أصدقاء املنتـدى مـرتني علـى األقـل       وجي .السنوي للمنتدى وهيكلته وشكله   

 . أساسايف جنيف
، يتلقـى شـاغل منـصب الـرئيس املـساعدة            العـاملي  ولالضطالع باملهام املتصلة باملنتـدى     - ١٩

من هيكل دعم صغري ومؤقت قوامه جمموعة موظفني توفرهم احلكومة املـضيفة وبعـض اخلـرباء         
وجيــري حاليــا مناقــشة إمكانيــة إنــشاء هيكــل .  أخــرىأو املستــشارين املنتــدبني مــن حكومــات

ت، مبـا فيهـا حكومـة    احلكومـا تربعـات  ومتـّول أنـشطة املنتـدى مـن       .للدعم يكون أكثر دميومـة    
 .البلد املضيف

 العام من خالل ممثله اخلـاص املعـين بـاهلجرة الدوليـة     ني صلة باألم العاملي ويقيم املنتدى  - ٢٠
وقـد ألقـى    .ات كـل مـن الفريـق التـوجيهي وأصـدقاء املنتـدى      والتنمية الذي يشارك يف اجتماع   

 تقريـر   أحيـل وقـد   . األمني العـام الكلمـة االفتتاحيـة يف االجتمـاع األول للمنتـدى يف بروكـسل               
ــة   . علــى الــدول األعــضاء العامــة بغــرض توزيعــه  االجتمــاع األول للمنتــدى إىل رئــيس اجلمعي

 .تدى املقبلةذه املمارسة يف اجتماعات املنالعمل هبوسيستمر 
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 والتنمية باهلجرة الدوليةاخلطة املتعلقة اخليارات املستقبلية لوضع  -باء  
من أجل االستفادة بآراء الدول األعضاء بشأن اخليارات املمكنة ملتابعـة احلـوار الرفيـع                - ٢١

 املستوى بالشكل املناسب، أُرسلت جمموعة من األسئلة املفتوحـة إىل املمـثلني الـدائمني للـدول               
.  العـاملي  األعضاء يف األمم املتحدة وإىل جهات التنسيق الوطنية املعّينة يف سياق عمليـة املنتـدى              

 وقـد  .)١()أدنـاه الـشكل  انظـر  ( بلدا على تلك األسـئلة  ٦٤ رد، ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١٥وحبلول  
 .فيع املستوى داخل األمم املتحدةحلوار الرايبني ضرورة متابعة رأى معظم اجمل

 
 الشكل

ــول      خ   ــا حبلـ ــيت وردت ردودهـ ــضاء الـ ــدول األعـ ــادي الـ ــاللون الرمـ ــّين بـ ــة تبـ  ٣٠ريطـ
 ٢٠٠٨يونيه /حزيران

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بـول رمسـي مـن       ال تعّبر احلدود املبينة علـى هـذه اخلريطـة عـن أي تأييـد أو ق                 :مالحظة 
 .جانب األمم املتحدة

 

_________________ 
، أرسلت بالفاكس رسالة من شا زوكـانغ، وكيـل األمـني العـام للـشؤون                ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٨يف   )١(  

باستبيان للدول األعضاء عن متابعة احلـوار الرفيـع املـستوى بـشأن اهلجـرة               ”االقتصادية واالجتماعية، مصحوبة    
الكرسـي  و مـن املمـثلني الـدائمني للـدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة        ١٩٣إىل ، “٢٠٠٦الدولية والتنميـة لعـام      

وأرسلت بالربيد . فلسطني، وأرسلت نسخ إىل جهات التنسيق الوطنية املعّينة يف سياق املنتدى العامليو الرسويل
األسـبوع  بق و لكتروين رسائل للتذكري والتماس الردود ومتت املتابعة عن طريق اهلاتف خـالل األسـبوع الـسا               إلا

 ترد، ٢٠٠٨يوليــه / متــوز١٥وحبلــول ). ٢٠٠٨أبريــل / نيــسان٣٠(الالحــق للموعــد النــهائي لتقــدمي الــردود 
 .دولة عضوا على االستبيان ٦٤
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 مـن    العـاملي  ن املنتدى واعتربت مجيع الدول األعضاء اليت ردت على االستبيان تقريبا أ          - ٢٢
وثالث دول فقط هي اليت مل تعّبـر عـن    .وار الرفيع املستوىالنواتج املفيدة اليت متّخض عنها احل  

ورأى واحد مـن كـل سـتة        . املنتدى ناتج رمسي للحوار   أن  أي رأي حول هذه النقطة أو مل تر         
واعتـرب   .الرفيـع املـستوى  جميبني أنه ينبغي للمنتدى أن يكون هو عملية املتابعة الوحيدة للحـوار    

العديــد مــن الــدول أن املنتــدى يــسهم يف هتيئــة اجملــال إلقامــة احلــوار وتبــادل اخلــربات بــني            
ــالزم ل     ــي ال ــهاج العمل ــشكّل املن ــدى أن ي ــه ميكــن للمنت ــهاملمارســني، وأن ــة  توجي ــاون وإقام  التع

ن عـدة إىل أن  وأشـار جميبـو   .الشراكات فيما بني الدول األعضاء ومع اجلهات الفاعلة األخرى     
الطابع الذي ميّيز املنتدى، من حيث تولّي الدول قيادته وكونه منتدى غري رمسي، يتـيح املرونـة                 

ورأى بعض اجمليـبني أن هنـاك    .تثري اخلالفالالزمة الستكشاف املسائل املعقّدة واليت ميكن أن      
ن عمليـة املنتـدى     ورأى جميبـون آخـرون أ      .حاجة لتوثيق االرتباط بـني املنتـدى واألمـم املتحـدة          

 .ل تعديل عالقتها باألمم املتحدةحباجة إىل مزيد من الوقت لكي تتطور من تلقاء نفسها قب
املتابعـة عمليـة    متثـل   السـتبيان،   على ا ومن وجهة نظر العديد من الدول األعضاء اجمليبة          - ٢٣

ر عـدد مــن  وقـد طُــرح مـن هـذا املنظـو    . علقـة اململـسائل  ا تنـاول مـا يتحقـق مـن إجنــازات    لتقيـيم  
االقتراحات املتعلقة باملتابعة، مبا يف ذلك مواصلة إدراج بند خاص باهلجرة الدوليـة والتنميـة يف                
جدول أعمال اجلمعية العامة؛ واملساعدة على إقامة التعاون واحلـوار علـى الـصعيدين اإلقليمـي                

 أن تـويل اجلمعيـة      واقتـرح بعـض اجمليـبني      .والعاملي؛ وتنظيم االجتماعات اإلقليمية أو املواضيعية     
العامــة، لــدى إجرائهــا أي مــداوالت جديــدة بــشأن اهلجــرة الدوليــة والتنميــة، اهتمامــا خاصــا   

ــد عــن املنتــدى    ــادرات الــيت تتولّ ــه ينبغــي    . العــامليلألفكــار واملب وأشــار جميبــون آخــرون إىل أن
 .ميـة واألقاليميـة  املبـادرات اإلقلي تستفيد للجمعية أن جتّمع بني خمتلف املنظورات اإلقليمية وأن         

ورأى عدة جميبني أنـه ينبغـي للجمعيـة أن تركّـز علـى موضـوع اهلجـرة الدوليـة والتنميـة بـصفة               
دوريــة وعلــى مــستوى رفيــع، وذلــك الســتعراض التقــدم الــذي أحرزتــه احلكومــات ومنظومــة  
األمــم املتحــدة وغــري ذلــك مــن املنظمــات الدوليــة أو احلكوميــة الدوليــة علــى الــصعد اإلقليميــة 

لكوهنـا  العامة إجـراء املتابعـة،      اجلمعية  أن تتولّى   صوب  ورؤي أنه من املست    .األقاليمية والعاملية و
ي تتمّتـع بالعامليـة واملـشروعية الالزمـتني         ذاألمـم املتحـدة الـ     من بـني أجهـزة      الوحيد  اجلهاز  هي  

 .على نطاق أوسعولاللتزام السياسي خطط إطار لوضع لتوفري 
الرفيــع املــستوى ء علــى ضــرورة أن تــشمل متابعــة احلــوار  وشــّددت عــدة دول أعــضا  - ٢٤

ورأت أن أحــد العناصــر الرئيــسية للمتابعــة  . عــن احلــوارالنامجــة إجــراءات لتنفيــذ التوجيهــات 
ــادرات اجلديــدة مــن خــالل اهلياكــل املتعــددة األطــراف القائمــة، مبــا فيهــا       يتمثّــل يف تنفيــذ املب

ذه الــدول، ينبغــي ألي متابعــة جتريهــا اجلمعيــة ومــن وجهــة نظــر هــ .املؤســسات املاليــة الدوليــة
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والــصناديق  العامــة أن تأخــذ يف احلــسبان أنــشطة النظــام املتعــدد األطــراف، مبــا فيــه الوكــاالت  
 .بعة ملنظومة األمم املتحدةتاوالربامج ال

 
تناول مسألة اهلجرة الدوليـة والتنميـة داخـل منظومـة األمـم املتحـدة ويف            -رابعا  

 ات الدولية ذات الصلةغريها من املنظم
 علـى األنـشطة املتـصلة بـاهلجرة الدوليـة والتنميـة الـيت اضـطلعت هبـا                   رعيركز هـذا الفـ     - ٢٥

الـيت اضـطلعت هبـا    ووكاالهتـا وصـناديقها وبراجمهـا ذات الـصلة و    هيئات منظومة األمم املتحدة   
ــراء احلــوار      ــذ إج ــصلة من ــام   املنظمــات األخــرى ذات ال ــستوى ع ــع امل ــع .٢٠٠٦الرفي  أن وم

 استجابة للحـوار، فـإن العديـد        اًواليات خمتلف الكيانات املشمولة هبذا االستعراض مل ُتغّير فور        
من هذه الواليات يتضمن بالفعل تركيـزا علـى اهلجـرة الدوليـة وعالقتـها بالتنميـة مـستمدا مـن              

لرئيـسية  األهـداف واملبـادئ التوجيهيـة العمليـة الـواردة يف خمتلـف الوثـائق اخلتاميـة للمـؤمترات ا         
 للعمـل يف جمـال      ةمتينـ خطـة   ا األمم املتحدة واليت تشكل يف جمملـها         هتومؤمترات القمة اليت عقد   

 .)٢(اهلجرة الدولية
 

 األمانة العامة لألمم املتحدة -ألف  
داخل األمانة العامة لألمم املتحدة، تقوم إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيـة بـدور      - ٢٦

ل بـاهلجرة الدوليـة والتنميـة، وذلـك مـن خـالل أنـشطة شـعبة الـسكان                جهة التنسيق فيمـا يتـص     
 .شعبة بتزويـد اجتماعـات جلنـة الـسكان والتنميـة بـدعم األمانـة الفـين                الوتقوم   .بشكل رئيسي 

ومتثــل  . العامــةللجمعيــةتــضطلع أيــضا بالعمــل الفــين املتعلــق بــاهلجرة الدوليــة والتنميــة دعمــا  و
وتعمـل   .ت املتعلقة مبعدالت اهلجرة الدولية واجتاهاهتا الـسائدة       شعبة املصدر املرجعي للتقديرا   ال

، على تطوير قاعدة بيانات شـاملة ألعـداد املهـاجرين            الرفيع املستوى   انتهاء احلوار  ذالشعبة، من 
يف إدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة الــدوليني، وذلــك بالتعــاون مــع الــشعبة اإلحــصائية  

منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة        ا العمل من الدعم املايل املقدم مـن         واستفاد هذ . والبنك الدويل 
وُتـستخدم قاعـدة البيانـات يف حـساب األعـداد            . وبرنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي      )اليونيسيف(

عمــال بقــرار اجلمعيــة العامــة    و .التقديريــة للمهــاجرين حــسب البلــد والعمــر ونــوع اجلــنس      
ية سـنوية بـشأن اهلجـرة الدوليـة حيـث جتتمـع مجيـع               ، تعقد الشعبة اجتماعات تنسيق    ٥٨/٢٠٨

اهليئات ذات الصلة التابعة ملنظومة األمم املتحدة لتتبادل املعلومات عن األنشطة اجلاريـة وتبلـغ                
وتتــوىل الــشعبة اإلحــصائية يف إدارة . عــن أعماهلــا املــستقبلية يف جمــال اهلجــرة الدوليــة والتنميــة 

_________________ 
 ).ESA/P/WP.197 (“خالصة التوصيات املتعلقة باهلجرة والتنمية”انظر  )٢( 
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ولية جتميع اإلحـصاءات املتعلقـة بـاهلجرة الدوليـة وتقـدمي      الشؤون االقتصادية واالجتماعية مسؤ 
انتهاء احلـوار،   منذ   الشعبة اإلحصائية،    تدأبو. بني هذه اإلحصاءات  املواءمة  التوصيات لتعزيز   

 .على وضع املبادئ التوجيهية لتنفيذ آخر جمموعة من التوصيات
ــة جمــال اهتمــام مف ب روابطهمــاومتثــل حقــوق املهــاجرين و  - ٢٧ وضــية األمــم املتحــدة  التنمي

وتتعــاون املفوضــية مــع الوكــاالت الــشريكة هبــدف محايــة حقــوق مجيــع         .حلقــوق اإلنــسان 
املهاجرين يف مجيع مراحل عملية اهلجرة، وتعمل على تعزيز فهم ما حلقوق اإلنسان مـن أمهيـة                 

هـاجر،  ويف اليـوم الـدويل للم      .يف حتقيق فوائد اهلجـرة الدوليـة والتـصّدي ملـا متثلـه مـن حتـديات                
ديـسمرب، شـّددت املفّوضـة الـسامية علـى أحقيـة مجيـع            /كانون األول يف   ١٨الذي حيتفل به يف     

املهاجرين، بغض النظر عن مركزهم، يف التمتع حبقوق اإلنـسان، وأكـدت علـى أن املهـاجرين              
قـرر  املوتـدعم املفوضـية عمـل     .من نساء ورجال يسهمون يف التنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة         

قــررة اخلاصــة املعنيــة باالجتــار بالبــشر، وخباصــة  اململعــين حبقــوق اإلنــسان للمهــاجرين واخلــاص ا
ويركّــز كــال املقــررين اخلاصــني علــى األســباب اجلذريــة للــهجرة، ومــسألة    .النــساء واألطفــال

ــة املهــاجرات والقــّصر غــري      ــز، ومــسألة االحتجــاز اإلداري للمهــاجرين، ومحاي اهلجــرة والتميي
حبمايـة حقـوق مجيـع      وتقدم املفوضية اخلدمات إىل اللجنة املعنية        . املنـزليني املصحوبني والعمال 

، وهي اهليئة املشرفة على امتثـال الـدول األطـراف يف االتفاقيـة              وأفراد أسرهم  العمال املهاجرين 
 . العمال املهاجرين وأفراد أسرهمالدولية حلماية حقوق مجيع

خـدرات واجلرميـة مبـساعدة الـدول األعـضاء يف       ويقوم مكتب األمـم املتحـدة املعـين بامل         - ٢٨
تنفيــذ بروتوكــول منــع وقمــع االجتــار باألشــخاص، وخباصــة النــساء واألطفــال، واملعاقبــة عليــه   

ويقـدم املكتـب     .املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنيـة          
 يف جمـال محايـة الـضحايا ودعمهـم، والتوجيـه      املساعدة يف مرحلة ما قبل التـصديق، واملـساعدة      

وهــو يعمـل أيــضا علــى تعزيــز التعـاون الــدويل ويــضطلع حبمــالت    .غ الــسياساتويف جمـال صــ 
مبادرة لتعزيز تصدي نظم العدالة اجلنائيـة الوطنيـة   عن  املكتب علن، أ ٢٠٠٦ويف عام    .التوعية

العامليـة ملكافحـة    ألمـم املتحـدة     امبادرة  عن   املكتب   علن، أ ٢٠٠٧ويف عام    .لتهريب املهاجرين 
االجتــار بالبــشر الــيت هتــدف إىل تطبيــق سياســات فعالــة يف مكافحــة االجتــار بالبــشر، والتوعيــة    

ــا ــدة ا    مبـ ــيع قاعـ ــوارد، وتوسـ ــة املـ ــار، وتعبئـ ــن أخطـ ــه مـ ــن  متثلـ ــشاريع مـ ــذ املـ ــارف، وتنفيـ ملعـ
 .الشراكات خالل
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 اللجان اإلقليمية -باء  
ــصاد   - ٢٩ ــة االقت ــرب اللجن ــصادي اإلقليمــي    تعت ــل االقت ــا أن التكام ــسية ية ألفريقي األداة الرئي

وتعمل على إزالة احلواجز اليت تعترض حتريـر التجـارة           .لتحقيق الفوائد اإلمنائية للهجرة الدولية    
وتتطلـب التنميـة يف أفريقيـا سـالما واسـتقرارا         .وتعيق الوصول إىل األسواق وتقّيد تنقّـل البـشر        

التــام حلقــوق اإلنــسان، مبــا فيهــا حقــوق املهــاجرين الــدوليني وأســرهم، مــستندين إىل االحتــرام 
ــاعي     ــاج االجتم ــسامح واإلدم ــة والت ــة الثقافي ــشجيع التعددي ــام  .وإىل ت ، أعــدت ٢٠٠٦ويف ع

) ECA/SDD/06/01( “آثارهــا علــى أفريقيــا: اهلجــرة الدوليــة والتنميــة”اللجنــة تقريــرا بعنــوان 
 ٢٠٠٨وخـالل فتـرة مـا بـني عـامي            .الدوليـة للـهجرة   ووقّعت على مذكرة تفاهم مع املنظمـة        

، ستركّز أعمال اللجنة على دور التحويالت املالية يف التنميـة، وعلـى بنـاء القـدرات                 ٢٠١٠ و
 .عالقة اهلجرة بالتكامل اإلقليميلتحسني إدارة اهلجرة، وعلى 

 مــن خــالل وتــضطلع اللجنــة االقتــصادية ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب،    - ٣٠
املركز الـدميغرايف ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب، بأنـشطة يف جمـال اهلجـرة الدوليـة                      
وحقوق اإلنـسان والتنميـة يف إطـار برنـامج عملـها العـادي بـدعم مـن صـندوق األمـم املتحـدة                 

 وتتضمن هذه األنشطة البحث، والتدريب، وتعمـيم البيانـات، وإصـدار املنـشورات،             .للسكّان
وتقدمي املساعدة التقنية، وتنظيم املـؤمترات اإلقليميـة واحللقـات الدراسـية واملنتـديات احلكوميـة              

 األمريكــي املعــين بــاهلجرة والتنميــة، وتقــدمي الــدعم هلــذه -الدوليــة، مبــا فيهــا املنتــدى األيــبريي 
طقـة البحـر   ، سينفذ املركز الدميغرايف ألمريكا الالتينية ومن   ٢٠٠٩ و   ٢٠٠٨ويف عامي    .احملافل

الكــارييب، بالتعــاون مــع اللجــان اإلقليميــة األخــرى وإدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة،   
 .مشروعا لتعزيز القدرات الوطنية لتعظيم الفوائد اإلمنائية للهجرة الدولية

وستعقد اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلـادئ اجتماعـا رفيـع املـستوى               - ٣١
وقد أجرت اللجنـة دراسـة عـن اآلثـار االجتماعيـة      . ٢٠٠٨رة الدولية والتنمية يف عام   عن اهلج 

املترتبة على اهلجرة الدولية، وتشارك يف الفريق العامل املواضيعي املعين باهلجرة الدوليـة، مبـا يف     
 .ذلك االجتـار بالبـشر، إلجـراء حتليـل للـهجرة الدوليـة يف مـنطقيت شـرق وجنـوب شـرق آسـيا                       

ركان يف رئاسـة    ت، وتـش  ٢٠٠٧لجنة واملنظمة الدولية للهجرة مذكرة تفـاهم يف عـام           ووقعت ال 
 .الفريق العامل املواضيعي

ــة لغــريب آســيا     - ٣٢ ــصادية واالجتماعي ــة االقت ــسعى اللجن إىل إدمــاج مــسألة  ) اإلســكوا(وت
جـــات اهلجـــرة الدوليـــة والتنميـــة يف االســـتراتيجيات اإلمنائيـــة الوطنيـــة وإىل كفالـــة تلبيـــة احتيا 

ــالع ــدى   المــ ــاجرين لــ ــماملهــ ــة رســ ــسياسات االجتماعيــ ــام  . الــ ــدرت ٢٠٠٧ويف عــ ، أصــ
 “التحــديات والفــرص :اهلجــرة الدوليــة والتنميــة يف املنطقــة العربيــة ”تقريــرا بعنــوان  اإلســكوا
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)E/ESCWA/SDD/2007/2 ( أوردت فيـــه وقـــائع اجتمـــاع للخـــرباء ُنظـــم بالتعـــاون مـــع شـــعبة
اإلسكوا صحيفة وقائع ولوحة بيانية جدارية عـن اهلجـرة          ، أصدرت   ٢٠٠٧ويف عام   . السكان
 .ية والتنمية يف املنطقة العربيةالدول

 
 برامج األمم املتحدة وصناديقها -جيم  

إىل تعظـيم إسـهام اهلجـرة يف    ) األونكتـاد (يهدف مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية        - ٣٣
فيما يتـصل بـاهلجرة   العامة سياسة  التاحة خيارات   التنمية ويف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية بإ      

ــة  ــشاركني يف      .والتجــارة والتنمي ــسياسات وامل ــرري ال ــتراتيجية إىل مق ــشورة االس ــسدي امل وي
املفاوضات التجارية والقائمني على تنظـيم التجـارة بـشأن الفـرص التجاريـة واالسـتثمارية الـيت                 

إىل تعزيــز األثــر اإلمنــائي للتحــويالت  توجــدها جاليــات املهــاجرين وبــشأن الــسياسات اهلادفــة  
ويـسهم األونكتـاد يف حتـسني قاعـدة املعـارف املتـصلة بـاهلجرة                .املالية الـيت يرسـلها املهـاجرون      

ل األونكتـاد التـنقالت    يـسهّ عالوة على ذلك،    و . العمال ذوي املهارات العالية    رتوحالدائرية وب 
ــع يف ا    ــق األســلوب الراب ــشجعها مــن خــالل تطبي ــة وي ــق بالتجــارة يف   املؤقت ــام املتعل التفــاق الع

 املهــارات،  الكثيفــة العمالــة، وتنميــةاتاخلــدمات، وإقامــة التبــادل التجــاري يف جمــاالت اخلــدم
 .واالعتراف باملؤهالت

ــى       - ٣٤ ــسي عل ــشكل رئي ــائي ب ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم  سياســات إدارة رســمويركــز برن
وذلك لتعزيـز اسـتغالل التحـويالت املاليـة علـى حنـو       اهلجرة، مبا فيها اهلجرة املؤقتة أو الدائرية،  

ويقــوم برنــامج األمــم  .عناصــر فاعلــة يف التنميــةباعتبارهــا  جمتمعــات املهــاجرين شــراكمثمــر وإ
املتحــدة اإلمنــائي، بالتعــاون مــع املنظمــة الدوليــة للــهجرة واليونيــسيف والبنــك الــدويل، بإعــداد 

ويقوم برنامج األمـم املتحـدة       . اإلمنائية الوطنية  دليل إلدماج موضوع اهلجرة يف االستراتيجيات     
اإلمنــائي، بالنيابــة عــن املفوضــية األوروبيــة وباالشــتراك مــع وكــاالت األمــم املتحــدة األخــرى    

ويــدير  .واملنظمــة الدوليــة للــهجرة، بــإدارة برنــامج لتبــادل املعــارف املتــصلة بــاهلجرة والتنميــة   
الذي متّوله حكومة إسـبانيا، ومـن        منائية لأللفية، األهداف اإل   صندوق حتقيق  باإلضافة إىل ذلك  

ويقـوم الربنـامج ومكتـب متويـل         .أهدافه توفري التمويل فيما يتصل بالـشباب والعمالـة واهلجـرة          
التنميـــة التـــابع إلدارة الـــشؤون االقتـــصادية واالجتماعيـــة بإعـــداد تقريـــر عـــن االســـتفادة مـــن  

عزيـز القـدرة   اخلارج يف جمـايل احلـد مـن الفقـر وت    اإلمكانيات اليت توفّرها جاليات املهاجرين يف   
 .على إقامة املشاريع

وتقوم مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني مبهمـة كفالـة احلمايـة لالجـئني وطـاليب                 - ٣٥
ويتزايد وجود أشخاص حباجة إىل احلماية بني أفواج مـن           .اللجوء وإجياد احللول حملنة الالجئني    

د أّيــد احلــوار الرفيــع املــستوى وجهــة النظــر القائلــة بأنــه ينبغــي وقــ .أخــرىيهــاجرون ألســباب 
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ــة    إدراج الالجــئني ــشأن اهلجــرة والتنمي ــاملي ب ــاش الع ــهم   ، يف النق ــم خــصوصية حالت ــرا  رغ نظ
 مـن  “اهلجـرة املختلطـة  ”وللتـصدي ملـا تنطـوي عليـه تـدفقات       .الحتياجهم إىل احلماية الدولية   

ــاهلجرة   حتــديات، وضــعت املفوضــية خطــة عمــل مــن عــشر    ــة الالجــئني وب  نقــاط تتعلــق حبماي
ومتثــل اخلطــة إطــارا ملــساعدة الــدول لكــي تكفــل حتديــد األشــخاص احملتــاجني إىل      .املختلطــة

احلماية الدولية الذين يسلكون يف سفرهم نفس املسارات اليت يسلكها غريهم مـن املهـاجرين،                
تنطوي عليه محاية الالجـئني     ولبحث ما    .أو يسافرون معهم، وتكفل معاملتهم بالشكل املالئم      

مــن حتــديات ومعــضالت يف ظــل تــدفقات الالجــئني بــشكلها احلــايل، نظــم املفــوض الــسامي     
 .٢٠٠٧ديسمرب /رأس حوارا عن حتديات احلماية ُعقد يف جنيف يف كانون األولتو

وجتري منظمة األمـم املتحـدة للطفولـة حبوثـا وحتلـيالت إلجيـاد حلـول عمليـة ملـا متثلـه                       - ٣٦
ومــن الــشواغل الرئيــسية يف هــذا الــصدد حمنــة األطفــال املهــاجرين غــري     .رة مــن حتــدياتاهلجــ

وتركز اليونيسيف علـى تقيـيم آثـار التحـويالت           .املصحوبني أو األطفال املنفصلني عن أسرهم     
ــأثرين       ــة حقــوق النــساء واألطفــال املت ــذين هــاجر ذويهــم، وعلــى محاي ــة علــى األطفــال ال املالي

عــالوة علــى ذلــك، و .ار باألطفــال، وتوثيــق اجلوانــب اجلنــسانية للــهجرةبــاهلجرة، ومنــع االجتــ
جتـرب اليونيــسيف منــهجيات لتقيــيم مـا للــهجرة والتحــويالت املاليــة مـن آثــار اجتماعيــة علــى    

 .صاءات األسر املعيشية ذويهم، وذلك باستخدام استقهاجراألطفال الذين 
 وإقامـة  ة العامـة الـسياس املتعلـق ب وار ويسّهل صندوق األمم املتحدة للسكّان إجـراء احلـ         - ٣٧

التعاون بني احلكومات ومنظومة األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين لزيـادة             
ــا          ــيت تواجهه ــا تلــك ال ــا فيه ــه اهلجــرة مــن حتــديات، مب ــا متثل ــصدي مل ــضايا اهلجــرة والت فهــم ق

 للفـوارق بـني اجلنـسني وتنفيـذها،        سياسات اهلجـرة وبراجمهـا املراعيـة       رسمويدعم   .املهاجرات
كما يدعم إدماج قضايا اهلجرة يف االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية، مبا فيها استراتيجيات احلـد              

يعمــل الــصندوق حاليــا علــى منــع االجتــار بالفتيــات والنــساء باإلضــافة إىل ذلــك، و .مــن الفقــر
هلادفـة إىل الوقايـة مـن اإلصـابة         الـربامج ا  عالوة علـى ذلـك،       ،ويدعم .ومساعدة ضحايا االجتار  

الالجـئني وجاليـات    متكـني   بفريوس نقص املناعة البشرية، وتعزيز صحة األمهـات واألطفـال، و          
خــدمات تنظــيم األســرة، واملعلومــات املتعلقــة بالــصحة    مــن فــرص االســتفادة مــن   املهــاجرين 

م البيانــات يــدعم الــصندوق مجــع وتعمــيزيــادة علــى ذلــك، و .اإلجنابيــة، واملــشورة واخلــدمات
 . تلك املستمدة من التعداداتسيما الاملتعلقة باهلجرة واملفصلة حسب العمر ونوع اجلنس، و

 
 معاهد البحث والتدريب التابعة لألمم املتحدة -دال  

 سلــسلة ٢٠٠٦منــذ عــام ) اليونيتــار(يــنظم معهــد األمــم املتحــدة للتــدريب والبحــث   - ٣٨
ــة”حلقــات دراســية عــن   عــضاء الــسلك الدبلوماســي يف نيويــورك، بــدعم    أل“اهلجــرة والتنمي
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وقـد   .وتعاون من املنظمة الدولية للهجرة وصندوق األمم املتحدة للسكّان ومؤسسة ماك آرثر           
ركـزت السلــسلة علــى قـضايا اهلجــرة الرئيــسية لتزويـد ممثلــي احلكومــات مبـا يلــزمهم مــن أدلــة     

 ينظم اليونيتار وشـركاؤه منـذ   ك،إضافة إىل ذلو .ومعلومات إلجراء املناقشات بني احلكومات    
ــام  ــن    ٢٠٠٧ع ــنوية ع ــة س ــدويل  الدورة تدريبي ــانون ال ــة اح  لق ــصممة لتلبي ــهجرة م تياجــات ل

 .الدبلوماسيني يف نيويورك
ويسعى معهد األمم املتحدة الـدويل للبحـث والتـدريب مـن أجـل النـهوض بـاملرأة إىل                     - ٣٩

ضـطلع املعهـد بأعمـال يف جمـاالت حتليـل           وقـد ا   .إدماج البعد اجلنساين يف الـسياسات والـربامج       
التغّيرات يف هجرة املرأة؛ ودراسة أثر اهلجرة علـى توزيـع األدوار وعالقـات القـوى وعمليـات                  

تمعـات احملليـة؛ وحبـث أوجـه االرتبـاط بـني        اختاذ القرارات بني اجلنسني يف األسـر املعيـشية واجمل         
 يتـصل بـاملرأة، وتوثيـق الترتيبـات املتـصلة            فيمـا  سـيما  الاهلجرة والتحـويالت املاليـة والتنميـة، و       

إفراديـة يف بلـدان     حلـاالت    دراسـة    ١٨وقـد أجنـز املعهـد       . وطـين الرعاية من منظور عرب     قدمي  مب
خمتلفة ركّزت على سبل تعظـيم أثـر هجـرة اإلنـاث والتحـويالت املاليـة علـى تنميـة اجملتمعـات                      

 .لدان املقصداملنشأ أو باحمللية والتنمية الوطنية، سواء يف بلدان 
 

 الوكاالت املتخصصة -هاء  
ترشد منظمة العمل الدولية يف عملها يف جمـال اهلجـرة الدوليـة والتنميـة مببـدأ كـون                   ست - ٤٠

وقــد أصــدرت  .محايــة حقــوق املهــاجرين وحتقــق الفوائــد اإلمنائيــة للــهجرة صــنوين ال يفترقــان 
نميـة وآخـر عـن حقـوق املهـاجرين           اهلجـرة والت   ة العامـة يف جمـال     سياسللـ املنظمة مؤخرا موجزا    

ومن خالل اخلدمات االستشارية وأنشطة الدعوة والبحث وتزويـد الـدول األطـراف              .والتنمية
باملعلومات واملساعدة التقنية، تـستهدف املنظمـة تعمـيم إدمـاج اهلجـرة             االجتماعيني  والشركاء  

ــل للتحــويالت       ــق االســتغالل األمث ــق، وحتقي ــوفري العمــل الالئ ــرامج ت ــيت يرســلها   يف ب ــة ال املالي
وتعمـل عـن كثـب مـع      .ن، وإعادة إدماج العائدين من خالل تنمية املـشاريع الـصغرية      واملهاجر

ــة        ــصادي، واملنظمــات الدولي ــدان االقت ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع ــة، ومنظم املفوضــية األوروبي
 املعــين  العــاملياألعــضاء يف الفريــق العــاملي املعــين بــاهلجرة، واحلكومــات املــشاركة يف املنتــدى   

سياسات وممارسـات خاصـة بـاهلجرة تكـون مواتيـة      العمـل بـ   من أجل تـشجيع     باهلجرة والتنمية 
 .ية ومراعية للفوارق بني اجلنسنيللتنم
طائفـة مـن قـضايا      ) اليونـسكو (وتتناول منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة               - ٤١

العاليــة، وتنقّــل الطلبــة علــى الــصعيد الــدويل،  اهلجــرة، مبــا فيهــا نــزوح العمــال ذوي املهــارات  
واالعتــراف دوليــا بــاملؤهالت والــشهادات، واســتخدام جاليــات املغتــربني لــشبكات املعــارف،  

أنـشأت اليونـسكو، بالتعـاون مـع املنظمـة      إضـافة إىل ذلـك،   و .والتنوع الثقايف، واالجتار بالبشر 
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 .ات املهـاجرين يف اجملتمعـات املـضيفة   الدولية للهجرة، شبكة من متاحف اهلجرة إلبراز إسـهام       
تــدويل ويقــوم معهــد اليونــسكو لإلحــصاء بتجميــع البيانــات الــيت تكــّون صــورة شــاملة ملــدى   

أنـشأت اليونـسكو عـددا مـن الـشبكات اإلقليميـة لبحـوث           عالوة علـى ذلـك،      و .التعليم العايل 
 .زيـز بنـاء القـدرات   اهلجرة لغرض تبادل املعلومات فيما بني البـاحثني ومقـرري الـسياسات وتع      

 .٢٠٠٨فتتح شبكة البحوث اخلاصة بأفريقيا خالل عام وسُت
ويعمل البنـك الـدويل علـى حتـسني املعـارف يف جمـال اهلجـرة الدوليـة والتنميـة بـإجراء                       - ٤٢

وتركـز أنـشطة     .هلجـرة الدوليـة والتنميـة     احتليالت ذات صلة بالـسياسات لبلـدان بعينـها بـشأن            
 مـن  اهلجـرة ما يترّتب على ول على حجم التحويالت املالية وأثرها، و    يف املقام األ  حبوث البنك   

 كليـة علـى     اقتـصادية آثـار   مـن   جـرة الدوليـة     ما يترّتب علـى اهل     على رفاه األسر املعيشية، و     آثار
وقد أظهرت هذه البحوث أنه من الضروري لتحقيق الفوائـد اإلمنائيـة للـهجرة الدوليـة        .التنمية

جيع املنافـسة فيمـا بـني شـركات حتويـل األمـوال واملـصارف مـن                 إنشاء مؤسـسات قويـة، وتـش      
أجل ختفيض تكاليف حتويل األموال، وزيادة فرص اهلجـرة املؤقتـة للعمـال غـري املهـرة بوسـائل                   

ويدعم البنك الدويل إدماج وحدات موّحدة خاصة بـاهلجرة يف بـرامج             .منها االتفاقات الثنائية  
ن بـشأ مـشروع استقـصاء متعـدد البلـدان         عن   ٢٠٠٧عام   البنك يف    نلعوأ. االستقصاء القائمة 

 .اهلجرة الدولية والتحويالت املالية والتنمية يف أفريقيا
 

 املنظمات الدولية األخرى -واو  
تركّز املنظمة الدولية للهجرة على تسخري اهلجرة الدوليـة ألغـراض التنميـة عـن طريـق                  - ٤٣

تخطـيط اإلمنـائي، مبـا فيهـا اسـتراتيجيات احلـد       إدماج سياسات اهلجـرة يف العمليـات الوطنيـة لل         
ت اإلمنائيـة املتولـدة     امن الفقر؛ وعلى بناء قدرات احلكومات واألفراد من أجل تعظيم اإلمكانـ           

 .عن هجرة العمالة، وتعزيـز بـرامج ومـشاريع التعـاون الـتقين يف جمـال اهلجـرة الدوليـة والتنميـة                 
يف التنمية، بوسـائل منـها   اعتبارها جهات شريكة بجاليات املغتربني إشراك  وتسعى املنظمة إىل    

وتــنظّم املنظمــة احلــوار الــدويل بــشأن اهلجــرة، حيــث جتتمــع الــدول  .نقــل املعــارف واملهــارات
األعــضاء واملنظمــات الدوليــة واجملتمــع املــدين والقطــاع اخلــاص إلجــراء مــشاورات غــري رمسيــة  

 .ملمارسات الفعالةربات وحتديد اوغري ملزمة بشأن اهلجرة بقصد تبادل اخل
 

 املعين باهلجرةالعاملي الفريق  -زاي  
 بـني الوكـاالت جيتمـع علـى مـستوى      ة مـشترك هيئـة املعـين بـاهلجرة هـو    العـاملي  الفريق   - ٤٤

ــة ذات      ــة واإلقليمي رؤســاء الوكــاالت، ويهــدف إىل تطبيــق مجيــع الــصكوك واألعــراف الدولي
فري القيــادة األكثــر اتــساقا وقــوة لتحــسني  الــصلة املتعلقــة بــاهلجرة علــى نطــاق أوســع، وإىل تــو 
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الفعاليــة العامــة لــسياسات األمــم املتحــدة واجملتمــع الــدويل واســتجابتهما التنفيذيــة ملــا تــأيت بــه    
، كانـت عـضوية الفريـق تـشمل         ٢٠٠٨ويف منتصف عـام      .اهلجرة الدولية من فرص وحتديات    

ة، واملنظمــة الدوليــة للــهجرة، إدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة، ومنظمــة العمــل الدوليــ 
ــائي،         ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــاد، وبرن ــسان، واألونكت ــوق اإلن ــم املتحــدة حلق ومفوضــية األم
واليونــسكو، وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكّان، ومفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني، 

ة، والبنـك الـدويل إىل      واليونيسيف، واليونيتار، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمي       
واستجابة من أعضاء الفريق لدعوات احلكومـات املنظّمـة          .جانب جلان األمم املتحدة اإلقليمية    

 املنتـدى العـاملي يف بروكـسل ومـانيال،          يالجتماعات املوائد املستديرة املعقـودة خـالل اجتمـاع        
 أعـضاء الفريـق حاليـا       يقـوم عـالوة علـى ذلـك،       و .فإهنم يقّدمون اإلسهامات الفنية هلذه احملافـل      

ــه إىل         ــسان لتقدمي ــوق اإلن ــة وحق ــن اهلجــرة الدولي ــشترك ع ــر م ــداد تقري ــاين  بإع ــاع الث االجتم
 .لمنتدى العامليل

 
 آليات التعاون يف جمال اهلجرة الدولية والتنمية -خامسا  

ويـضم  .  جمال اهلجـرة الدوليـة     الراعية للتعاون بني احلكومات يف    مثة نوعان من اآلليات      - ٤٥
 إىل حتقيــق أهــداف سياســية أو اقتــصادية الــيت تــسعىالنــوع األول املنظمــات اإلقليميــة الرمسيــة 

لتكامـل االقتـصادي أو حتريـر التجـارة، والـيت تعتـرب اهلجـرة بـني بلـدان             مـن قبيـل ا    أوسع نطاقا،   
يـة  غـري الرمس  االستـشارية   أما النوع الثاين فهو العمليـات        .املنطقة الواحدة سبيال لتعزيز التكامل    

، ويتمثـل هـدفها     ١٩٩٥بعـد عـام     معظمها   بدأ ظهور ذات الطابع اإلقليمي يف معظمها، واليت       
الرئيسي، ولو يف بادئ األمر علـى األقـل، يف تعزيـز احلـوار والتعـاون بـني احلكومـات يف جمـال                       

 . تغطي جمتمعة معظم بلدان العاملإقليميةاستشارية  عملية ١٣ حالياوتوجد . اهلجرة الدولية
الـروابط القائمـة     مدى تركيز هذين النوعني من اآلليـات علـى           الفرعويستكشف هذا    - ٤٦

ــة   ــة والتنميـ ــرة الدوليـ ــني اهلجـ ــن اإل   .بـ ــات عـ ــدرج املعلومـ ــىت اآلن،   وُتـ ــة حـ ــازات املتحققـ جنـ
غري أن إجراء تقييم متعّمق ألداء خمتلف اآلليات هو أبعد مـا يكـون عـن الـشيء      . توافرت أينما

ومـع هـذا، تـوفر املناقـشة الـواردة أدنـاه تقييمـا              .هـدافها وأسـاليب عملـها     اليسري يف ظل تنوع أ    
 .حتقيق الفوائد اإلمنائية للهجرةللمدى الذي بلغته خمتلف اآلليات يف التركيز على سبل 

 
 التعاون يف جمال اهلجرة الدولية يف سياق األفرقة احلكومية الدولية الرمسية -ألف  

ن تسهيل هجرة مواطين االحتاد فيما بني بلـدان اجلماعـة دومـا         يف االحتاد األورويب، كا    - ٤٧
واليــوم، يتمحـور التعــاون يف جمــال اهلجــرة الدوليــة يف   .عنـصرا رئيــسيا يف التكامــل االقتــصادي 

بشكل رئيسي حـول تنقّـل مـواطين بلـدان ثالثـة، ويركّـز بـشكل متزايـد علـى                     االحتاد األورويب 
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ء ولـذا يقـوم االحتـاد األورويب بإنـشا         .هلذا النـوع مـن اهلجـرة      والعمالة  البعدين املتصلني بالتنمية    
 لتعزيـز احلـوار والتعـاون يف جمـال اهلجـرة الدوليـة مـع البلـدان         يعدد من آليات التعاون األقاليم   

ــة ــوز .النامي ــه /ويف مت ــشأن اهلجــرة      ٢٠٠٦يولي ــي ب ــوزاري األورويب األفريق ــؤمتر ال ــد امل ، اعتم
ــة،  ــد والتنمي ــذي ُعق ــرب،ال ــة عمــل   يف املغ ــاط  إعــالن وخط ــاين  .الرب ــشرين الث ــوفمرب /ويف ت ن
، مت يف اجتمــاع مــشترك بــني الــدول األفريقيــة األعــضاء والــدول األعــضاء املنتميــة إىل   ٢٠٠٦

مث عقــد  .عــضوية االحتــاد األورويب، عقــد يف طــرابلس، اعتمــاد إعــالن بــشأن اهلجــرة والتنميــة  
سـيما    اجلماعـات االقتـصادية األفريقيـة، وال       االحتاد األورويب يف اآلونة األخرية اجتماعات مـع       

، جـرى   ٢٠٠٨مـايو   /ويف أيـار   .اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، ملناقشة قضايا اهلجـرة        
يف اجتماع القمة الرابع بني االحتـاد األورويب ودول منطقـة أمريكـا الالتينيـة والبحـر الكـارييب،                 

 .هجرة الدوليةبعاد اإلمنائية للاملعقود يف ليما، تناول األ
، أطلقـت املفّوضـية األوروبيـة برناجمـا متعـدد الـسنوات ملـساعدة           ٢٠٠٧مايو  /ويف أيار  - ٤٨

ويـسعى الربنـامج إىل تعزيـز        .البلدان الناميـة علـى حتـسني إدارة تـدفقات املهـاجرين بوجـه عـام               
ــصل باجلوانــب اإلمنائ     ــة فيمــا يت ــدان الثالث ــاون مــع البل ــهجرة واللجــوء، ورصــد   التع ــة لل ــغ ي مبل

مليون يورو، على أن يدار باالشتراك مع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، لـدعم املـشاريع                    ١٥
ويــدخل االحتــاد األورويب يف شــراكات التنقّــل مــع بعــض    .الــصغرية يف جمــال اهلجــرة والتنميــة 

البلدان لتسهيل الـسماح ملـواطين هـذه البلـدان بـدخول سـوق العمـل يف االحتـاد األورويب، مـع                 
 .عاون يف الوقت ذاته يف بناء قدرات هذه البلدان ملنع اهلجرة غـري القانونيـة وتـشجيع العـودة                 الت

وتبحث املفوضية األوروبية فيما إذا كان ممكنا لربامج اهلجرة الدائرية أن تكـون فعالـة يف تلبيـة              
 .املنشأالطلب على العمالة يف الدول األعضاء بينما تساعد أيضا على تنمية جمتمعات 

قامت جمموعـة دول أفريقيـا والبحـر الكـارييب واحملـيط اهلـادئ، الـيت                ،  ٢٠٠٦ويف عام    - ٤٩
 باعتمــاد إعــالن بــشأن اللجــوء واهلجــرة  ،تتمتــع بعالقــات جتاريــة خاصــة مــع االحتــاد األورويب 

 أيــضا، قــام جملــس مــشترك لــوزراء اجملموعــة   ٢٠٠٦ويف عــام  .عمــلوضــع خطــة والتنقــل، و
 مليـون يـورو مـن       ٢٥ مرفق اجملموعة للهجرة الذي حصل على مبلـغ          واالحتاد األورويب بإنشاء  

ــة األورويب التاســع  ــشغيل املرفــق خــالل عــام     .صــندوق التنمي ــدأ ت . ٢٠٠٨ومــن املقــرر أن يب
مرصــدا للــهجرة تابعــا للمجموعــة جلمــع البــاحثني يف جمــال اهلجــرة والتنميــة    املرفــق وســيدعم 

يضا على إقامـة املنتـديات اإلقليميـة املعنيـة بـاهلجرة           وسيساعد أ  .وتعزيز تبادل البيانات وحتليلها   
، اعتمـد وزراء اجملموعـة      ٢٠٠٨مـايو   /ويف أيـار   .لتعزيز القدرات املؤسـسية اإلقليميـة والوطنيـة       

اهلجـرة الدوليـة    الصلة بـني    باهلجرة قرارا بشأن اهلجرة والتنمية وجهوا فيه االنتباه إىل          املكلفون  
 .اخالبيئة، مبا يف ذلك تغري املنو
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 إطارا لسياسات اهلجرة أهاب فيـه       ٢٠٠٦ويف أفريقيا، اعتمد االحتاد األفريقي يف عام         - ٥٠
املنـشأ  بالدول األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية يف أفريقيا أن تعزز االرتباط بني بلـدان       

 مـن  وجاليات املهاجرين يف اخلارج؛ وإدماج سياسـات اهلجـرة والتنميـة يف اسـتراتيجيات احلـد             
الفقــر واخلطــط اإلمنائيــة الوطنيــة؛ والتخفيــف مــن آثــار نــزوح املهنــيني ذوي املهــارات العاليــة،   

وانعكـست هـذه     .ن واسـتغالهلا علـى النحـو األمثـل        يلمهـاجر لالتحـويالت املاليـة     تعبئة  وتعظيم  
 .٢٠٠٦التوصيات أيضا يف املوقف األفريقي املوحد بشأن اهلجرة والتنمية لعام 

ــانو - ٥١ ــق ، ٢٠٠٨ينــاير /ن الثــاينويف ك ــدول األعــضاء يف اجلماعــة     اتف اجتمــاع قمــة لل
االقتصادية لدول غرب أفريقيا على اتبـاع هنـج موحـد جتـاه اهلجـرة لتـسهيل تنفيـذ بروتوكـول                     

وتــضمن  .اجلماعــة املتعلــق حبريــة تنقّــل مــواطين دول اجلماعــة وحقهــم يف اإلقامــة واالســتقرار  
املنـشأ  قنـوات الـشرعية للـهجرة، وتوثيـق الـروابط بـني بلـدان               النهج أيضا االتفاق على تعزيـز ال      

طبيــق النــهج املوحــد، أنــشأت  ولت .وجاليــات املهــاجرين يف اخلــارج، ودعــم عــودة املهــاجرين  
 ســبانيا اخلــاص بــاهلجرةوإ صــندوق اجلماعــة ٢٠٠٨يوليــه /ســبانيا واجلماعــة يف متــوزإحكومــة 

 . ماليني يورو١٠والتنمية بقيمة 
ــة     ويف املنط - ٥٢ ــدا باألبعــاد اإلمنائي ــة اهتمامــا متزاي ــدول العربي ــة، تبــدي جامعــة ال قــة العربي

تنـشيط دور اهلجـرة    ”، اعتمدت اجلامعة إعالنا بعنوان      ٢٠٠٦يوليه  /ويف متوز . للهجرة الدولية 
 يف  اعترفــت فيــه بإســهامات اهلجــرة الدوليــة ،“يف التنميــة الوطنيــة والتكامــل اإلقليمــي العــريب 

 .قة العربيةالتنمية يف املنط
 ٢٠٠٧ينــاير /ويف آســيا، اعتمــدت رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا يف كــانون الثــاين   - ٥٣

، وأنــشأت جلنــة لإلشــراف علــى    إعالنــا بــشأن محايــة حقــوق العمــال املهــاجرين وتعزيزهــا      
يف جمــال محايــة  املنــشأ وبلــدان املقــصد   وحيــدد اإلعــالن مــسؤوليات بلــدان     .اإلعــالن تنفيــذ
ــسان األسا حقــوق ــرزق املــستدامة ل   اإلن رعاياهــا وحتــسني  ســية للمهــاجرين، وإجيــاد أســباب ال

 .ممارسات التوظيف
ويف أمريكا الالتينية، أقّرت اجتماعات القمـة األيبرييـة األمريكيـة الـيت ُعقـدت مـؤخرا                  - ٥٤

 اإلمنائية املتولدة عن اهلجرة الدولية ومبا للحوار والتعاون من دور حاسـم يف تعزيـز               باإلمكانات
ــ ــسان للمهــاجرين محاي ــار .ة حقــوق اإلن ــايو /ويف أي ــة   ٢٠٠٨م ــة األيبريي ــة العام ، قامــت األمان

ومت  .األمريكية بعقد املنتدى األيبريي األمريكي املعـين بـاهلجرة والتنميـة يف كوينكـا، إكـوادور               
ــسابقة        ــذ االلتزامــات الــيت قُطعــت يف اجتماعــات القمــة ال يف املنتــدى وضــع خطــة عمــل لتنفي

 .م حقوق اإلنسان للمهاجرين احتراولكفالة
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وتلتزم السوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب بتحقيـق التكامـل االقتـصادي وحتريـر               - ٥٥
ــاج     ــة حركــة عوامــل اإلنت ــه املهــاجرون مــن     .التجــارة مــن خــالل حري ــا قّدم ــسوق مب ــّر ال وتق

اع غـري   وقد شجعت السوق تسوية أوضاع املهاجرين ذوي األوض        .إسهامات يف تنمية املنطقة   
 .ق املهاجرين مجيعا أينما ُوجدواالقانونية، وهي تشدد على ضرورة محاية حقو

وتعهـدت منظمـة الــدول األمريكيـة، يف دورة خاصـة عــن اهلجـرة والتنميـة ُعقــدت يف        - ٥٦
، بوضــع خطــة إقليميــة شــاملة هبــدف تعزيــز اآلثــار املفيــدة للــهجرة الدوليــة، ٢٠٠٧مــايو /أيــار

 وتـسهيل اهلجـرة النظاميـة مـن خـالل الترتيبـات التعاونيـة الـيت تكـون                   ومحاية حقوق املهاجرين  
 .السلطات احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين أطرافا فيها

 
 )٣(اإلقليمية االستشارية العمليات - باء 

 يف وجيتمــع .الـدول  تتوالهـا  رمسيــة غـري  عمليـات  هــي اإلقليميـة  االستـشارية  العمليـات  - ٥٧
 ممـثلني  مـشاركة  مـع  منتقاة، دولية منظمات عن وممثلون احلكومات، عن ممثلون العمليات هذه
 وتـشجيع  التعـاون  وتعزيـز  احلـوار  تـسهيل  هبـدف  وذلـك  احلـاالت،  بعـض  يف املـدين  اجملتمع عن

 مـسألة  علـى  اإلقليميـة  العمليـات  مـن  مزيـد  اآلن ويركـز  .اهلجـرة  قضايا بشأن املعلومات تبادل
 .املستوى الرفيع للحوار االستجابة جزئيا إىل يزالترك هذا ويعزى والتنمية، اهلجرة
 األفريقـي  اجلنـوب  يف اهلجـرة  حـوار  ا عمليتـ  تركّز بذلك، تقوم اليت العمليات بني ومن - ٥٨

 الفوائـد  وحتقيـق  القـدرات،  وبناء والصحة، اهلجرة مسائل على أفريقيا غرب يف اهلجرة وحوار
 إقليميـة  ةاستـشاري  عمليـة   عـن  بالتنميـة  املعنيـة  ليـة الدو احلكومية اهليئة وأعلنت .للهجرة اإلمنائية

 األفريقــي الحتــادل األخــرية الــسياساتية املبــادرات ملتابعــة ٢٠٠٨ مــايو/أيــار يف أفريقيــا شــرق يف
 .الوطنية اإلمنائية خططها يف اهلجرة ُبعد إدماج على املشاركة الدول ومساعدة

 منطقـة  يف بـاهلجرة  املعـين  اإلقليمـي  اريالـوز  املـؤمتر  يركّـز  أفريقيـا،  ومشـال  أوروبا ويف - ٥٩
 تقّدمــه مــا وعلــى املــشتركة، التنميــة علــى )“٥ + ٥ حــوار”( املتوســطاألبــيض  البحــر غــرب

 احلـوار  أّمـا  .املهـاجرين  حقـوق  وعلـى  األصـلية،  لبلـداهنا  إسـهامات  مـن  الوطنيـة  عـرب  اجملتمعات
 اإلمنائيـة  املـساعدة  دور منتظمـة  بصفة فيبحث املتوسط األبيض البحر يف العابرة باهلجرة املتعلق
 .الدولية للهجرة اجلذرية لألسباب التصدي يف الرمسية

_________________ 
 “ اإلقليمية عند نقطـة التقـاء اهلجـرة والتنميـة    اريةاالستشالعمليات  ”يستند هذا الفرع إىل ورقة عمل بعنوان         )٣( 

 يف االجتمـــاع الثـــاين للمنتـــدى العـــاملي املعـــين بـــاهلجرة والتنميـــة  ٣ - ٣أعـــّدت جللـــسة املائـــدة املـــستديرة 
 ).مستنسخة طبعة(
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 التعاقديـة  والعمالة اخلارج يف العمل بشأن املعنية الوزارية املشاورات هتدف آسيا، ويف - ٦٠
 للعمالـة،  املؤقتـة  اهلجـرة  مـن  األصـلية  للبلـدان  املثلـى  االسـتفادة  حتقيق إىل )“كولومبو عملية”(

 وإقامــة القــدرات بنــاء طريــق عــن القانونيــة اهلجــرة وتــشجيع املهــاجرين العمــال حبمايــة وذلــك
 جيتمــع لكــي مــؤخرا أُعلــن عنــه الــذي ظــيب، أبــو حــوار ويركّــز .احلكومــات بــني فيمــا التعــاون
 اإلمنـائي  األثر تعظيم سبل على اخلليجي، التعاون جملس بأعضاء كولومبو عملية يف نواملشارك
 .السواء على بلدان املنشأ وبلدان املقصد يف للعمالة قتةاملؤ للهجرة
 للــهجرة اجلنوبيــة أمريكــا مــؤمتر يركــز الكــارييب، والبحــر الالتينيــة أمريكــا منطقــة ويف - ٦١

ــة”( ــا عملي ــؤمتر )“ليم ــهجرة اإلقليمــي وامل ــة”( لل ــويبال عملي ــى )“ب  إســهام حتــسني ســبل عل
 تــسهيل ســبل وعلــى للمهــاجرين، اإلنــسان حقــوق محايــة وعلــى ، املنــشأ بلــدانيف املهــاجرين

 .األموال حتويل
 تناوهلــا احنــصر الــيت العمليــات مــن تتــألف اإلقليميــة العمليــات مــن ثانيــة جمموعــة ومثــة - ٦٢

 التعـاون  عمليـة  قامـت  فقـد  .املوضـوع  هذا لبحث خمّصصة مناسبات يف والتنمية اهلجرة ملسائل
 أوروبـا  يف احلـدود  إدارة بتحـسني  األول املقـام  يف املعنية ،)“سودركوبنغ عملية”( احلدود عرب

 يف ُعقـدت  عمـل  حلقة يف اإلمنائية وآثارها املالية التحويالت مسألة مبناقشة والشرقية، الوسطى
 الـيت  ، واهلجـرة  والالجـئني  اللجـوء  بـشأن  الدوليـة  احلكوميـة  املشاورات عملية أما .٢٠٠٧ عام

 حلقـة  مـؤخرا  نظمـت  فقـد  املستقبِلة، البلدان رمنظو من واهلجرة اللجوء سياسات عادة تتناول
 املغتـربني  جاليـات  ودور املاليـة  التحـويالت  مـسائل  حبـث  تـضمنت  السياسات اتساق عن عمل
 اهلـادئ  واحملـيط  آسـيا  منطقـة  حكومات بني املشاورات عملية وتبحث .الدائرية اهلجرة وفوائد
 إطـار  يف والتنمية باهلجرة املتصلة لاملسائ األخرى، هي واملهاجرين، واملشردين الالجئني بشأن

 .خمصصة مناسبات
 دون اهلجـرة  جمـال  يف الرشـيدة  احلوكمة بتعزيز اإلقليمية العمليات بعض تقوم وأخريا، - ٦٣
 األشـخاص  هتريـب  بـشأن  الـوزاري  ؤمتراملـ  وهكذا يركز يف املقام األول     .اإلمنائية أبعادها تناول

 هتريـب  منـع  سـبل  علـى  )“بـايل  عمليـة ”( وطنيـة  عـرب  جرائم من بذلك يتصل وما هبم واالجتار
 عمليــــة” األخــــرية اآلونــــة يف وقامــــت .مكافحتــــهما أو باألشــــخاص واالجتــــار املهــــاجرين
 وإعـادة  احلـدود  إدارة ذلـك  يف مبـا  اهلجـرة،  مراقبـة  على ألولا املقام يف تركز اليت ،“بودابست
 اجتمـاع  بتنظيم األصلية، بلداهنم بدخول هلم والسماح القانونية غري األوضاع ذوي املهاجرين

 اإلمنائيــة الفوائــد يبحــث مل االجتمــاع أن غــري اإلدمــاج، وإعــادة واإلدمــاج العمالــة هجــرة عــن
 .باهلجرة املتصلة األمور لتلك
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 العام التقييم - جيم 
 إجــراء منــذ اهلجــرة جمــال يف احلكومــات بــني التعــاون يف ملحوظــة زيــادة حتققــت لقــد - ٦٤

ــعا ٢٠٠٦ عــام حــوار ــة اهلجــرة بــشأن املــستوى لرفي ــة الدولي ــز ويتزايــد .والتنمي  خمتلــف تركي
 غـري  الدوليـة،  للـهجرة  اإلمنائيـة  األبعاد على الدولية احلكومية االستشارية  والعمليات اجلماعات

 فهـم  حتـسني  إىل للحاجـة  ونظـرا  .شىت منظورات من وتتناوله خمتلفة، أساليب ذلك يف تتبع أهنا
 وإىل ،الدراســية اخلـربات  تبـادل  وإىل بالتنميــة، يتـصل  فيمـا  الدوليـة  اهلجــرة تثريهـا  الـيت  املـسائل 
 اإلقليميـــة اجلماعـــات إىل االنـــضمام إىل البلـــدان مـــن مزيـــداضـــطر  موحـــدة، مواقـــف اختـــاذ
 الرفيـع  احلـوار  أن فيبـدو  .بينـها  فيمـا  التعاون إقامة على اإلقليمية اجلماعات بعض ُحِملَْت كما

 .املضمار هذا يف كبريا نشاطا ولّد الذي احلفّاز عاملال مبثابة كان املستوى
ــد أن غــري - ٦٥ ــن العدي ــات م ــشاركة احلكوم ــات يف امل ــة العملي ــا اإلقليمي ــت م  تواجــه زال

 متابعـــة وتتوقّـــف .املتخـــذة والقـــرارات املعتمـــدة اخلطـــط تنفيـــذ كفالـــة يف املتمثـــل التحـــدي
 تـوافر  علـى  حاسـم،  بـشكل  لزمـة، امل غـري  التعّهـدات  مـن  ذلـك  وغـري  العمل وخطط اإلعالنات
 القــدرات ووجــود املــوارد تــوافر وعلــى احلكومــات، مــن حكومــة كــل لــدى الــسياسية اإلرادة

 اإلقليميـة  واجلماعـات  .االقتـضاء  حـسب  والتكّيـف،  للتنفيذ الالزمة املالئمة والبشرية املؤسسية
 فاالحتـاد  .امللمـوس  تقـّدم ال إحـراز  على األقدر هي الكافية واملوارد القوية املؤسسات متتلك اليت

 ومتكنــت .أعــضاؤه يقّرهــا الــيت الــربامج إجنــاز علــى القــدرة لديــه املثــال، ســبيل علــى األورويب،
 عملـها  خطـة  يف احلكومـات  هبـا  تعهـدت  الـيت  األنـشطة  مـن  عـدد  إجنـاز  مـن  أيضا بويبال عملية
 .والتنمية اهلجرة بشأن األوىل
 التعهـدات  متابعـة  يف جناحا أقل عهدا األحدث اإلقليمية االستشارية   العمليات وكانت - ٦٦
 بعـض  يلـزم  الـذي  القـوي  املؤسـسي  الـدعم  يـوفر  ال العمليات هلذه ستشارياال فالطابع .املعلنة

 العمليـات  يف املـشاركة  أن ومـع  .تعهـدات  مـن  نفـسها  علـى  قطعتـه  مـا  تنجـز  لكـي  احلكومات
 دعـم  يلزمهـا  الـدول  بعـض  فإن كة،املشار الدول قدرات لبناء طريقة ذاهتا حد يف هي اإلقليمية
 .اهلجرة جمال يف البشرية مواردها تعزز لكي إضايف
 أن بيـد  .اجلديـد  بالـشيء  اهلجـرة  لقـضايا  اإلقليميـة  االقتـصادية  اجلماعات تناول وليس - ٦٧
 التقـّدم  أوجـه  بعـض  أن ومـع  .بـاهلجرة  يتـصل  فيمـا  احلقيقي التكامل حقق الذي هو منها قليال
 بعـض  يف األعضاء الدول بني فيما املواطنني سفر تسهيل جمال يف مؤخرا قتحتق قد تكون رمبا

 علــى أنــه غــري .معظمهــا عــن غائبــة احلقّــة التنقــل حريــة فــإن اإلقليميــة، االقتــصادية اجلماعــات
 هلـا  يكـون  قـد  اهلجـرة  أن علـى  اإلقليميـة  االقتـصادية  اجلماعـات  معظـم  تشدد اإلجيايب، اجلانب
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 منفتحـا  يكـون  القضايا هذه حول نقاش توجيه يف يفيد أن شأنه من ورمنظ وهذا إمنائية، فوائد
 .أكرب بقدر وبّناء
بالكيفيــة الــيت  يتــصل فيمــا التجــارب مــن واســعة تــشكيلة هنــاك إن القــول وخالصــة - ٦٨

 باملــدى يتــصل وفيمــا للــهجرة، اإلمنائيــة األبعــاد اإلقليميــة العمليــات أو اجلماعــات تناولــت هبــا
 الـسابق  مـن  أنـه  غـري  ازدياد، يف اجملال هذا يف التعاون أن فيه شك ال ومما .ذلك يف بلغته الذي
 للـهجرة  مـا  تعزيـز  يف وجناحـا  منهجيـة  أكثر سياساتية تدخالت سيثمر كان إذا مبا التنبؤ ألوانه
 املـساعدات  تـدفقات  تزايـد  إىل األدلـة  تـشري  هـذا،  ومـع  .التنميـة  عمليـة  يف إجيابيـة  جوانـب  من

 يتبعـه  أن مـن  بـد  فـال  االجتاه، هذا استمر ما وإذا .اهلجرة لقضايا للتصدي ّصصخت اليت اإلمنائية
 علــى التعــاون آليــات خمتلــف تــشجيع املفيــد مــن يكــون رمبــا منــه، االســتفادة ولــضمان .تغــيري

 .املتحققة النتائج تقييم على والتشجيع أمشل بصورة اإلبالغ
 
 االستنتاجات - سادسا 

 مواصــلة ضــرورة عــن تقريبــا املــستوى الرفيــع احلــوار يف املــشاركني مجيــع أعــرب - ٦٩
 مسألة مناقشة املمكن من أنه احلوار أثبت وقد .العاملي الصعيد على احلكومات بني احلوار
 إلقامــة واســع تأييــد هنــاك وكــان .املتحــدة مــم األيف اءبّنــ بــشكل والتنميــة الدوليــة ةاهلجــر
 .العام األمني اقترحه ما حنو على الدول تتواله رمسي غري استشاري عاملي منتدى
من عـدة    ناجحا والتنمية باهلجرة املعين العاملي دىتللمن األول االجتماع كان وقد - ٧٠

 مـن  مـداوالهتم  زادتو .عـضوا  دولة ١٥٠ على يربو عّما ممثلون فيه شارك فقد .جوانب
 عمليـة  لسـب  عن البحث فيها جرى كما تناوهلا،  كان احلوار قد    اليت القضايا مناقشة عمق

 الوطنيـة  التنـسيق  جهـات  مـن  شـبكة  االجتماع وأنشأ .حتديدها مت اليت للمشاكل للتصدي
 العمـل  طرائـق  ووضـع ،  الـوطين  الـصعيد  علـى  واإلجـراءات  املواقـف  تنـسيق  عـن  املسؤولة
ــا الفلــبني حكومــة وتــضطلع .بــه اخلاصــة  الثــاين باالجتمــاع املتعلقــة التنظــيم بأعمــال حالي
ــدى ــاملي للمنت ــا توعرضــ الع ــان حكومت ــتني اليون ــضافة واألرجن  الثالــث االجتمــاعني است
 .التوايل على والرابع

 بالــشكل العــاملي احلــوار مبتابعــة يتــصل فيمــا األعــضاء الــدول اقتراحــات وتتــضمن - ٧١
 جدول يف والتنمية الدولية للهجرة بند إدراج مواصلة )أ( :يلي ما املتحدة األمم يف املالئم

 املنتـدى  عـن  املتولّدة واملبادرات لألفكار خاص اهتمام وإيالء )ب( ؛العامة اجلمعية عمالأ
 والتنميـة؛  الدوليـة  اهلجـرة  بـشأن  العامة اجلمعية مداوالت يف والتنمية باهلجرة املعين العاملي

 الـذي  التقـدم  السـتعراض  العامة اجلمعية يف دورية بصفة املستوى رفيع حوار وإجراء )ج(
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ــه ــات أحرزت ــة احلكوم ــما ومنظوم ــات املتحــدة ألم ــة واملنظم ــة أو الدولي ــة احلكومي  الدولي
 .والعاملي واألقاليمي اإلقليمي الصعيد  كل منعلى األخرى

 لتنفيـذ  إجـراءات  احلـوار  متابعـة  تشمل أن ضرورة على األعضاء الدول وشددت - ٧٢
 فيـذ تن يف يتمثّـل  للمتابعـة  الرئيـسية  العناصـر  أحد أن ورأت .احلوار عن النامجة التوجيهات
 املاليـة  املؤسـسات  فيهـا  مبا القائمة، األطراف املتعددة اهلياكل خالل من اجلديدة املبادرات
 العامـة  اجلمعيـة  جتريهـا  متابعـة  أي تراعـي  أن ينبغـي  الـدول،  هـذه  نظر وجهة ومن .الدولية
منظومـــة األمـــم املتحـــدة  وكـــاالت أنـــشطة فيهـــا مبـــا األطـــراف، املتعـــدد النظـــام أنـــشطة
 .هااجموبر هاوصناديق

 الـصلة  ذات هاوبراجم هاوصناديق اووكاالهتمنظومة األمم املتحدة     هيئات وتواصل - ٧٣
 والتنميـة  الدوليـة  اهلجـرة  مسألة متابعة الصلة ذات الدولية احلكومية املنظمات من وغريها

 بنـاء  األنـشطة  هـذه  وتتـضمن  .واليته إطار يف كل األنشطة، من واسعة بطائفة باالضطالع
 تؤدي اليت املمارسات وتشجيع وتنفيذها، اهلجرة سياسات وضع يف املساعدةو القدرات،

 .األدىن احلد إىل الضارة انتائجه وتقليل التنمية على للهجرة اإلجيايب التأثري تعظيم إىل
 اهتمـام  ويتركّـز  .ملحوظـة  زيـادة  اهلجـرة  جمال يف احلكومات بني التعاون زاد وقد - ٧٤

 األبعاد على متزايد، بشكل اإلقليمية، الدولية احلكوميةرية  االستشا والعمليات اجلماعات
 اإلمنائيـة  املـساعدة  مستويات أن ويبدو .ومنظوراهتا أساليبها اختلفت وإن لأللفية، اإلمنائية
 .ارتفاع يف والتنمية باهلجرة املتعلقة املشاريع إىل املوّجهة

 العمليـات  أو اجلماعـات  تـصوغها  الـيت  العمـل  وخطـط  التعّهـدات  تنفيـذ  يزال وال - ٧٥
 بـشكل  بـاإلبالغ  التعـاون  آليـات  خمتلـف  تقوم أن املفيد من وسيكون .حتديا ميثل اإلقليمية
 املاليــة املــوارد رصــد حتــسني صوباملستــ ومــن .املتحققــة للنتــائج تقيــيم ُيجــرى وأن أمشــل،

 ملــواردا تلــكســيما  الو والتنميــة، الدوليــة بــاهلجرة املتــصلة األنــشطة تنفيــذ يف املــستخدمة
 .اإلمنائية املساعدة من املتأتية
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