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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/60/490/Add.3( بناء على تقرير اللجنة الثانية[
 

 اهلجرة الدولية والتنمية - ٦٠/٢٢٧
 
 ،إن اجلمعية العامة 
 ٢٠٠٣ديــــــسمرب/ كــــــانون األول٢٣ املــــــؤرخ٥٨/٢٠٨ إىل قراريهــــــاإذ تـــــشري 
 ،٢٠٠٤ديسمرب/ كانون األول٢٢ املؤرخ٥٩/٢٤١ و
 بــشأن٢٠٠٣يونيـه/ حزيـران٢٣ بــاء املـؤرخ٥٧/٢٧٠إىل قرارهـا وإذ تـشري أيـضا 

تعقـدهاواملتابعـة املتكـاملني واملنـسقني لنتـائج املـؤمترات الرئيـسية ومـؤمترات القمـة الـيتالتنفيذ
 األمم املتحدة يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي،

 ،)١(٢٠٠٥ إىل نتائج مؤمتر القمة العاملي لعامكذلكوإذ تشري 
 ،)٢( بتقرير األمني العاموإذ حتيط علما 
 يفرفيــع املــستوى بــشأن اهلجــرة الدوليــة والتنميــةالوار أن يعقــد احلــتقــرر - ١ 

وتقــرر أيــضا أن ينــاقش احلــوار الرفيــع،٢٠٠٦ســبتمرب/ أيلــول١٥ و١٤ يــومينيويــورك
ة والتنميـة بغـرضاملستوى املوضوع الشامل املتمثل يف اجلوانب املتعددة األبعاد للـهجرة الدوليـ

وتقليـل آثارهـا الـسلبيةإىل أقـصى حـد اإلمنائيـةلزيادة فوائـدهاحتديد السبل والوسائل املناسبة
 ؛إىل أدىن حد

 الدول األعضاء إىل املشاركة يف احلوار الرفيـع املـستوى علـى املـستوىوـتدع - ٢ 
 ؛أو على أرفع مستوى ممكنالوزاري

_______________

 .٦٠/١القرارانظر )١(
)٢( A/60/205. 
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 وفلـسطني، بـصفتها،مراقبـايل، بـصفته دولـة الكرسي الرسوركايش أنتقرر - ٣ 
 ، يف احلوار الرفيع املستوى؛امراقب

ركـز املراقـب لـدىمب اليت تتمتع املنظمات والكيانات احلكومية الدوليةتدعـو - ٤ 
 اجلمعية العامة إىل املشاركة يف احلوار الرفيع املستوى؛

 وكــذلك ات الــصلة، األمــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمهــا ذوكــاالت وـدعـــت - ٥ 
 فيه؛ املنظمة الدولية للهجرة إىل املسامهة يف التحضري للحوار الرفيع املستوى واملشاركة

 أن تــتم املــشاركة يف احلــوار الرفيــع املــستوى وفقــا ألحكــام النظــامتـقـــرر - ٦ 
 الداخلي للجمعية العامة؛

مـن ،ملـوارد املتاحـةيف حدود ا ، أن يتألف احلوار الرفيع املستوىاـضـأي ررـقـت - ٧ 
 أربع جلسات عامة وأربع جلسات مائدة مستديرة لتبادل الرأي؛

ــة العامــةتقــرر كــذلك - ٨  ــيس اجلمعي ــديل رئ ــصادي، أن ي ــيس الــس االقت  ورئ
  واألمني العام ببيانات استهاللية عند افتتاح احلوار الرفيع املستوى؛،واالجتماعي

 مفتوحــا أمــامجلــسات املائــدة املـستديرة يفبــاب املـشاركة أن يكــونررـقــت - ٩ 
،ا وفلـسطني، بـصفتها مراقبـ،ا، بـصفته دولـة مراقبـالكرسـي الرسـويل األعـضاء، ومجيع الـدول

مبـن فـيهم مقرروهـا اخلاصـون ذوو الـصلة،وممثلي كيانات منظومة األمم املتحدة ذات الصلة،
علــىذات الــصلةألخــرىاحلكوميــة الدوليــة ا وكــذلك املنظمــات،واملنظمــة الدوليــة للــهجرة
الـيت تتمتـع مبركـز املراقـب، وتقـرر أيـضا أن تـنظم جلـسات املائـدةالصعيد اإلقليمي والدويل،
 :املستديرة على النحو التايل

ــع املــستوىتعقد يف وقــت واحــد بعــد ظهــر اليــوم األولســ )أ(  مــن احلــوار الرفي
 ستديرة لتبادل الرأي؛ املائدة املمن جلسات املؤلفـة من جلستيـناموعة األوىل

 اموعـةاحلوار الرفيـع املـستوىمنتعقد يف وقت واحد صباح اليوم الثاينس )ب( 
 ؛من جلسات املائدة املستديرة لتبادل الرأي املؤلفـة من جلستيـنالثانية

عــن ات األربــع شــفويا موجـــزيقدم رؤســاء جلــسات املائــدة املــستديرةســ )ج( 
  اجللسة العامة اخلتامية للحوار الرفيع املستوى؛يفجلسات املائدة املستديرة

 أن يكــون موضــوع كــل جلــسة مــن جلــسات املائــدة املــستديرةتقــرر أيــضا - ١٠ 
 :على النحو التايلاألربع
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 التنميـــةيف اهلجــرة الدوليــةآثــار علـــى١تركز جلــسة املائــدة املــستديرةســ )أ( 
 االقتصادية واالجتماعية؛

ــسة املائــدةســ )ب(  ــدابري٢املــستديرةتركز جل ــى الت ــة إىل عل ــرامالرامي ــة احت كفال
ــسان ــة حقــوق اإلن ــعومحاي ــاجرين واالجتــارإىلو  املهــاجرينجلمي ــع ومكافحــة ريــب امله من

 ؛باألشخاص
ــهجرة ٣تركز جلــسة املائــدة املــستديرةســ )ج(  علــى اجلوانــب املتعــددة األبعــاد لل

 ؛الدولية والتنمية، مبا يف ذلك التحويالت
تعزيــز بنــاء الــشراكات والقــدرات علــى٤تركز جلــسة املائــدة املــستديرةســ )د( 

ملــستويان الثنــائي واإلقليمــي،وتبـادل أفــضل املمارســات علـى مجيــع املــستويات، مبــا يف ذلـك ا
 ؛فيه مصلحة البلدان واملهاجرين على حد سواء ملا
ــذلك - ١١  ــرر كـ ــدتقـ ــة ، أن تعقـ ــوارد املتاحـ ــس،يف حـــدود املـ ــتماع جلـ ـات اسـ
 مـع ممثلــي املنظمـات غـري احلكوميــة٢٠٠٦يف عـامرمسيـة لتبـادل الــرأي ملـدة يـوم واحــد ريغـ

ومنظمات اتمع املدين والقطاع اخلـاص، يرأسـها رئـيس اجلمعيـة العامـة، وتطلـب إىل رئـيس
 انعقـــاد احلـــوار الرفيـــع املـــستوى يفقبـــلاالســـتماعأن يعـــد مـــوجزا عـــن جلـــسات اجلمعيـــة

 ؛٢٠٠٦سبتمرب/أيلول
أن يبت رئيس اجلمعيـة العامـة يف قائمـة املـشاركني املـدعوين والـصيغة ررـقـت - ١٢ 

 وممثلـي املنظمـات،وتنظيمها، وذلك بالتشاور مع الـدول األعـضاءاالستماعالدقيقة جللسات
 ومنظمـات،احلكومية اليت تتمتع مبركـز استـشاري لـدى الـس االقتـصادي واالجتمـاعي غري

 اتمع املدين والقطاع اخلاص؛
ممثـل واحـد عـن كـل جمموعـة مـن كذلــكه جيـوز أن يـشاركـ أنـتقرر أيـضا - ١٣ 

ــيت تــ ــصاديـجمموعــات املنظمــات غــري احلكوميــة ال ــدى الــس االقت تمتع مبركــز استــشاري ل
لــساتتم اختيارهــا خـالل جيـواالجتمـاعي ومنظمـات اتمــع املـدين والقطـاع اخلــاص، الـيت

، يف كــل جلــسة مــن جلــسات املائــدة املــستديرة للحــوار لتبــادل الــرأيغــري الرمسيــةاالســتماع
ت رئـيس اجلمعيـة العامـة يف قائمـة هـؤالء املمـثلني، مـع مراعـاة مبـدأـبــالرفيع املستوى، وأن ي
 ، وذلك بالتشاور مع الدول األعضاء؛التمثيل اجلغرايف العادل

شاركة املنظمـات غـري احلكوميـةمبـ املتعلقـةرتيباتالت أال تشكلكذلك تقرر - ١٤ 
بـأي حـال مـن األحـوال، سـابقة، يف احلـوار الرفيـع املـستوىواتمع املـدين والقطـاع اخلـاص

 لجمعية العامة؛لالجتماعات األخرىبالنسبة إىل ا
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إىل األمني العام أن يعد، يف حدود املوارد املتاحة، عرضا شـامال عـن طلـبـت - ١٥ 
ســات والتحلــيالت بــشأن اجلوانــب املتعــددة األبعــاد للــهجرة والتنميــة، مبــا يف ذلــك آثــارالدرا

الناميـة، وبـشأنالبلـدان التنمية االقتـصادية واالجتماعيـة يف البلـدان املتقدمـة النمـو ويفاهلجرة
 ؛لدرجات علمية متقدمةاحلائزينأولئكآثار تنقل العاملني املهاجرين ذوي املهارات العالية و

بالتـشاور مـع الـشامل،استعراضـه يفأيضا األمني العام إىل أن يتطرقوـدعـت - ١٦ 
 املـومسيني يفالعـاملني األمم املتحدة ذات الصلة، إىل موضوع العاملني ألجـل قـصري ومنظمات

 ــة؛العاملاليــدسياق مسألة تنقل
ى اإلقليمــياحلــوار علــى املــستوإىل املــشاركة يف اللجــان اإلقليميــةوـتدعــ - ١٧ 

  للحوار الرفيع املستوى؛ارـ حتضيوتنسيقه
بالتـشاور يف حـدود املـوارد املتاحـة و،إىل القيـام اجلمعية العامـةرئيس وـدعـت - ١٨ 

 انعقـاد قبـل،نقـاش يـــحلقتمـا يـصل إىلبتنظـيممع الدول األعضاء ومبساعدة األمانة العامة،
 لشامل؛عه او تركزان على موض،احلوار الرفيع املستوى

جلنــة وضــع و،جلنــة التنميــة االجتماعيــة و، أن جلنــة الــسكان والتنميــةتالحـظ - ١٩ 
موعــدحبلـوليف مـسألة اهلجـرة الدوليـة ،يف إطـار واليـة كـل منـها ،ستكون قد نظـرت املرأة

 إىل تقــدمي مــسامهاا عـن طريــق الــس االقتــصاديوتــدعوهاانعقـاد احلــوار الرفيــع املـستوى،
 واالجتماعي؛

اللجنة املعنية حبماية حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد أنتالحظ أيضا - ٢٠ 
 ستكون قد نظرت، يف إطار واليتها، يف مسألة محاية حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرينأسرهم

انعقـاد احلـوار الرفيـع املـستوى، وتـدعو األمـنيموعــدباعتبارها وسيلة لتعزيـز التنميـة، حبلـول
 حة موجز مناقشات اللجنة للحوار الرفيع املستوى؛العام إىل إتا

وغريهــا مــن املبــادراتذات الــصلة العمليــات التــشاورية اإلقليميــةوـدعـــت - ٢١ 
الرئيسية اليت تضطلع ا الدول األعضاء يف جمال اهلجـرة الدوليـة إىل املـسامهة يف احلـوار الرفيـع

 ؛املستوى
إسهامه يف النقـاش وتالحظ ، للهجرة الدوليةاللجنة العاملية بتقرير علماحتيط - ٢٢ 

أيضا بالتقرير باعتباره مـسامهة سـينظر فيهـا خـاللعلمابشأن اهلجرة الدولية والتنمية، وحتيط
 احلوار الرفيع املستوى؛

ــائجأن تكــرر تأكيــد - ٢٣  ــع املــستوىا نت ــارة عــنســتكونحلــوار الرفي ــوجزعب م
األمـمووكـاالت الـدول األعـضاء واملـراقبنيللرئيس سيجري تعميمه على نطـاق واسـع علـى

 املتحدة واملنظمات األخرى املعنية؛
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احلــوار الرفيــع إىل األمــني العــام أن يعــد مــذكرة بــشأن تنظــيم أعمــالتطلــب - ٢٤ 
 ؛املستوى

األمني العام أن يقدم تقريـرا إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا إىل بطلبهارـــذكـت - ٢٥ 
 ؛٥٩/٢٤١ تنفيذ القرارعناحلادية والستني

ــ - ٢٦  ــستني قررـتـ ــة والـ ــدورا احلاديـ ــت لـ ــدول األعمـــال املؤقـ ــدرج يف جـ أن تـ
 .“اهلجرة الدولية والتنمية”  املعنونالفرعي البند

 ٦٩اجللسة العامة
 ٢٠٠٥ ديسمرب/ كانون األول٢٣


