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 اهلجرة الدولية والتنمية - ٦٥/١٧٠
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 ٢٠٠٣رــــديـسمب/ون األولـــــــ كان٢٣ؤرخـــــ امل٥٨/٢٠٨اـــى قراراـ إلرــإذ تشي 
ــسمرب/ كـــانون األول٢٢ املـــؤرخ٥٩/٢٤١ و كـــانون ٢٣ املـــؤرخ٦٠/٢٢٧ و ٢٠٠٤ديـ

 ٢٠٠٦ديـــــــسمرب/ كـــــــانون األول٢٠ املـــــــــؤرخ٦١/٢٠٨  و٢٠٠٥ديـــــــســــمرب/األول
 بـــاهلجرة الدوليـــة والتنميـــةة املتعلقـــ٢٠٠٨ديـــسمرب/ كـــانون األول١٩ املـــؤرخ٦٣/٢٢٥ و
تيــسري نقــل حتــويالتب املتعلــق ٢٠٠٥ديــسمرب/ كــانون األول٢٢ املــؤرخ٦٠/٢٠٦ قرارهــاو

ــاو ين وخفــض تكاليفهــااملهــاجر ـــون األول١٨ؤرخـــــــ امل٦٢/١٥٦ قراريه ــسمبــــر/ كانـــ دي
ـــؤرخ٦٤/١٦٦  و٢٠٠٧ ـــكان ١٨ املـــ ــسمب/ األولونـــ ـــق٢٠٠٩ رــــديـ ـــةني املتعلــــ  حبمايــــ

باملنتـدى العاملــــي املتعلـق٢٠٠٨يونيـه/ حزيـران٢٠ املـؤرخ٦٢/٢٧٠ قرارهـا واملهاجريــــــن
 ،جـــرة والتنميةاملعين باهل

 وإىل قرارهـا)١(٢٠٠٥ؤمتر القمـة العـاملي لعـامملـ الوثيقـة اخلتاميـة إىلوإذ تشري أيـضا 
 بشأن متابعة النتائج املتعلقـة بالتنميـة ملـؤمتر القمـة٢٠٠٦يونيه/ حزيران٣٠ املؤرخ٦٠/٢٦٥

 اإلمنائيـة املتفـق، مبا يشمل األهداف اإلمنائية لأللفية وغريهـا مـن األهـداف٢٠٠٥العاملي لعام
الوثيقة اخلتامية ملؤمتر املتابعـة الـدويل لتمويـل:إعالن الدوحة بشأن متويل التنميةوعليها دوليا،

ديـسمرب/ كـانون األول٢٤يف الذي اعتمـد التنمية املعين باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتريي
٢(٢٠٠٨(، 

_______________

.٦٠/١انظر القرار )١(
.، املرفق٦٣/٢٣٩القرار )٢(
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املتعلـق ٢٠٠٣يونيـه/ران حزي٢٣ باء املؤرخ٥٧/٢٧٠ إىل قرارهاوإذ تشري كذلك 
التنفيذ واملتابعة املتكاملني واملنسقني لنتـائج املـؤمترات الرئيـسية ومـؤمترات القمـة الـيت تعقـدهاب

 األمم املتحدة يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي،
ــةوإذ تــشري  ــة وتأثريهــا يف التنمي ــصادية العاملي ــة واالقت إىل املــؤمتر املتعلــق باألزمــة املالي

 ،ومتابعة نتائجه )٣(قته اخلتاميةووثي
املعـين باألهـدافللجمعيـة العامـةاالجتماع العام الرفيع املـستوى إىلوإذ تشري أيضا 

 ،)٤(وثيقته اخلتاميةإىل واإلمنائية لأللفية
ــد تأكيــدتوإذ  ــسانعي ــاملي حلقــوق اإلن ــالن الع ، وإذ تــشري إىل العهــد الــدويل)٥( اإلع

والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة )٦(سياسيةاخلاص باحلقوق املدنية وال
واتفاقيـة القـضاء )٧(واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز العنـصري )٦(والثقافية

 ،)٩( واتفاقية حقوق الطفل)٨(على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
ــوق مج وإذ تـــشري  ــة حقـ ــة الدوليـــة حلمايـ ــرادإىل االتفاقيـ ــاجرين وأفـ ــال املهـ ــع العمـ  يـ

ملالتفاقيـة وابعـداليت مل توقـعة إىل الدول األعضاءــوة املوجهـــالدعوإذ تكـــرر،)١٠(مــأسره
الطلـب إىل وإذ تكـرر علـى سـبيل األولويـةذلك للنظر يف القيام ب إليها تنضمتصدق عليها أو

يـة والتوعيـة ـا، وعلـى األخـص يف تعزيـز االتفاقبذل اجلهود من أجـلاألمني العام أن يواصل
 سياق الذكرى السنوية العشرين العتمادها،

ــة لتــوفري العمــل خطــة عمــل إىل أمهيــةوإذ تــشري أيــضا   الكــرميمنظمــة العمــل الدولي
االتفاقيـات الثمــايناعتمــاد مـؤمتر العمـل الــدويلإىل، ومبـن فــيهم العمـال املهـاجرون،للجميـع
 كإطـار عـام يف دورتـه الثامنـة والتـسعنيعاملي لتوفري فرص العمـليثاق الاملو لمنظمةلاألساسية

ولوياتـهألو لكل بلد من البلدان أن يـصوغ جمموعـة الـسياسات املناسـبة حلالتـهيف سياقهميكن
  التنمية املستدامة،وتعزيزكثريةعمل  فرصالذي يوفرالوطنية من أجل تعزيز االنتعاش

_______________

 .، املرفق٦٣/٣٠٣رالقرا )٣(
 .٦٥/١القرارانظر )٤(
 ).٣ - د( ألف٢١٧القرار )٥(
 .، املرفق)٢١ - د( ألف٢٢٠٠انظر القرار )٦(
 لالطالع على الـنص النـهائي، انظـر القـرار.٩٤٦٤، الرقم٦٦٠، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٧(

 .، املرفق)٢٠ -د( ألف٢١٠٦
)٨( ٢٠٣٧٨، الرقم١٢٤٩لداملرجع نفسه، ا. 
 .٢٧٥٣١، الرقم١٥٧٧املرجع نفسه، الد )٩(
 .٣٩٤٨١، الرقم٢٢٢٠املرجع نفسه، الد )١٠(
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 ١٠ املـــــؤرخ٢٠٠٦/٢ان والتنميـــــةقـــــرار جلنـــــة الـــــسك إىل وإذ تـــــشري كـــــذلك 
 )١١( ٢٠٠٦ مايو/أيار

ــا  ــضع يف اعتباره ــ وإذ ت ــةامل ــة العام ــسة اجلمعي ــه رئي ــذي أعدت ــعلوجز ال لحــوار الرفي
 ،)١٢( بشأن اهلجرة الدولية والتنمية٢٠٠٦ عاميف الذي أجرياملستوى

ة أتـاح فرصـة مفيـد٢٠٠٦  عـام يفالـذي أجـريبأن احلوار الرفيع املـستوى وإذ تقر 
 ا، الوعي وعمل على إذكاءلتناول مسألة اهلجرة الدولية والتنمية بصورة بناءة

قابليـة - احلـواجزالتغلـب علـى :٢٠٠٩بتقرير التنميـة البـشرية لعـام وإذ حتيط علما 
 ،)١٣( اإلمنائي املتحدةاألممالصادر عن برنامج  البشري والتنميةالتنقل

جرة وبأن نسبة كبرية من حركات اهلجرة الدوليـةبالطابع املعقد لتدفقات اهل تقروإذ 
 ،حتدث أيضا داخل املناطق اجلغرافية نفسها

ــد تأكيــدوإذ  ــة تعي ــرام ومحاي ــة احت ــدابري لكفال ــزم علــى اختــاذ ت ــسانحقــوقالع   اإلن
 للمهاجرين والعمال املهاجرين وأفراد أسرهم،

ــار  ــدويلوإذ تــضع يف االعتب ــانون ال ــدول مبقتــضى الق ــه، التزامــات ال ، حــسب انطباق
اليت ترتكب بـدوافع عنـصرية اجلرائمبإيالء العناية الواجبة ملنع اجلرائم ضد املهاجرين، مبا فيها

 اجلناة، وأن عـدم القيـام بـذلكيف تلك اجلرائم ومعاقبةأو تنم عن كراهية لألجانب والتحقيق
ــات األساســية للــضحاياينتــهك ــع حبقــوق اإلنــسان واحلري ــ أو يهويفــسدالتمت إذ حتــث، وهلغي
 على تعزيز التدابري اليت تتخذ يف هذا الصدد، الدول

بأمهية العالقة بني اهلجرة الدولية والتنمية وضـرورة التـصدي للتحـديات الـيتوإذ تقر 
العبور واملقـصد واغتنـام الفـرص الـيت تتيحهـا هلـا،بلدان واألصليةبلدانالتطرحها اهلجرة أمام

 وإذ تؤكـد أمهيـةحتـديات،أمامـهمنـافع للمجتمـع العـاملي وتطـرحتسلم بأن اهلجرة حتقق وإذ
املناقشات اليت جتـري بـشأن التنميـة علـى الـصعيد الـدويل، مبـا يف واملداوالتإدراج املسألة يف

 ، املتحدةاألممذلك
العالقة املتبادلـةو مبا إلسهام املهاجرين واهلجرة من أمهية بالنسبة للتنميةأيضاوإذ تقر 

 ،ة بني اهلجرة والتنميةاملعقد
 مواصلة النظـر يف الـدور الـذي ميكـن أن تؤديـه العوامـل البيئيـة يفبضرورة تسلموإذ 

 ،اهلجرة
_______________

ــر )١١( ــصادي واالجتمـــــاعي،:انظـــ ــة للمجلـــــس االقتـــ ــق رقـــــم٢٠٠٦الوثـــــائق الرمسيـــ  ٥، امللحـــ
E/2006/25)(الفصل األول، الفرع باء ،. 

)١٢( A/61/515. 
 .A.09.III.B.1، رقم املبيعتحدة املاألمممنشورات )١٣(



A/RES/65/170

4

ضــعفا يف ســياق األزمــةاألشــدالفئــاتمــن هــمإىل أن العمــال املهــاجرينوإذ تــشري 
 لألسـر املعيـشيةالتحويالت املالية اليت متثل مـوارد ماليـة خاصـة كـبريةالية واالقتصادية، وأنامل

 يف منو الـدخل بـني العمـال املهـاجرين معدلارتفاع معدالت البطالة وضعفقد تأثرت سلبا ب
 ،بعض بلدان املقصد

يف العديـد على الصعيد الدويللمهاجرينمعدالت البطالة ل أنوإذ تالحظ مع القلق 
 ،املهاجرين غريلبطالةالمعدالتأعلى منمن بلدان املقصد

ــسلموإذ  ــصد، و ت ــدان املق ــدان األصــلية وبل ــشباب يف البل ــسامهات املهــاجرين ال إذمب
ـــي الظـــروف واالحتياجـــات ـــذا الـــصــدد، علـــى النظـــر فـ ــةتـــشجع الـــدول، فــــــي هــ  اخلاصـ

 ،الشباب للمهاجرين
االقتــصادية زادت مــن خطــر رســم صــورة واملاليــةأن األزمــةوإذ تالحــظ مــع القلــق 

ضــرورة أن ، يف هــذا الــصددوإذ تالحـظ،،قتــصادية للــهجرةاآلثـار االعــنيف األذهــانسـلبية
 الفتــرةلتخطـيط العــام علــى الـصعيد الــوطين اآلثــار اإلجيابيـة للــهجرة يفيف ا  يف االعتبــارتؤخـذ
 ،األجل الطويلو املتوسط األجل ما بنياملمتدة

 تكمـــلوأن تـــدفقات التحـــويالت متثـــل مـــصادر لـــرأس املـــال اخلـــاصبـــ تـــسلموإذ 
 مفيدة يف حتســــني رفاه املتلقني هلا،تعتربلية وملدخرات احملا
ــذي قــررت٦٣/٢٢٥إىل قرارهــاوإذ تــشري  ــه ال حــوارا رفيــع املــستوى جتــريأن في

يف جتـري وأن٢٠١٣بشأن اهلجرة الدولية والتنمية أثناء انعقاد دورا الثامنة والستني يف عـام
عية غــري رمسيــة ملــدة يــوم واحــد عــن مناقــشة مواضــي٢٠١١دورــا اخلامــسة والــستني يف عــام

 اهلجرة الدولية والتنمية،
 ؛)١٤( بتقرير األمني العامحتيط علما - ١ 
التـرويجمواصـلة جهـود الـدول األعـضاء واتمـع الـدويل الراميـة إىلتشجع - ٢ 

شراكاتالـ إقامة عن طريقخباصةلنهج متوازن ومتسق وشامل جتاه اهلجرة الدولية والتنمية، و
 اهلجرة؛يف ذلك من أجل تنظيمة العمل املنسق من أجل تطوير القدرات، مباوكفال

بأمهية جتديد اإلرادة السياسية للعمل التعاوين والبنـاء يف معاجلـة اهلجـرةتسلم - ٣ 
واغتنــام فرصــها لتحــديات اهلجــرة الدوليــة وللتــصديالدوليــة، النظاميــة منــها وغــري النظاميــة،

وضـع وتنفيـذ لـدى ومحايتـها اإلنـسانحقـوق ولتعزيز احتراماملةبطريقة متوازنة ومتسقة وش
 السياسات املتعلقة باهلجرة والتنمية؛

_______________

)١٤( A/65/203. 



A/RES/65/170

5

 على أن احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية جلميـع املهـاجرينتشدد - ٤ 
 أمر أساسي جلين فوائد اهلجرة الدولية؛

اختـاذتسفر عن اعتمدته بعض الدول من تشريعات  ما إزاءتعرب عن القلق - ٥ 
وتعيـدتقيد حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للمهـاجرين،واتباع ممارسات ميكن أنتدابري
قــــتتعلالتـــيتـدابريالادي يف سـن وإنفـاذــممارسـتها حقهـا الـسي لـدى أن على الدول،تأكيد
ي ذلـكـــا فـــويل، مبلتزاماا مبوجب القانون الدالتقيد باا، واجبـــن حدودهـــرة وبأمـــباهلج
 ام حلقوق اإلنسان للمهاجرين؛ـــرام التـــة االحتــان، لكفالـــوق اإلنســــي حلقـــون الدولـــالقان

 أن العقوبات املفروضة على املهاجرين غري النظاميني ومعاملتـهم ينبغـيتؤكد - ٦ 
 ارتكبوه من خمالفة؛  ماأن تكون متناسبة مع

يف، وفقا اللتزاماـا وتعهـداا الدوليـةدول األعضاء القياممجيع الإىل تطلب - ٧ 
غـري  أواملوثقـةمواجهة حتدي اهلجرة غـرييف املستوياتمجيعز التعاون علىيتعزب،هذا الصدد

 تشجيع هجرة آمنة وقانونية ومنظمة؛حىت ميكن القانونية
 مـع بـصورة كاملـةتااالنـدماج يفبلمهـاجرينل تسمحبالربامج اليت ترحب - ٨ 

وتيسر مل مشل األسر، وفقا للقوانني واملعايري احملـددة لكـل دولـة مـن الـدول األعـضاء، وتـروج
 البلـدان املـضيفة علـى اختـــاذ تدابيــــروتـشجعلتهيئة بيئة يـسودها الوئـام والتـسامح واالحتـرام

 قانونية؛ ني يف البلد بصورةمالئمة ترمـــي إىل اإلدماج التـــام للمهاجريــن منذ أمد بعيد املقيم
املتحـدة واملنظمـات املعنيـة األخـرى، مبـا فيهـا املنظمــة األمـممنظومـةتـشجع - ٩ 

ــ ــهجرة، عل ــة لل ــةىالدولي ــز ومحاي ــة إىل تعزي ــم اجلهــود الرامي ــاجرين، حقــوق مواصــلة دع امله
 ، ومتكينـهم مـن احلـصول علـى هـذه احلقـوق،الذين يعيشون أوضاعا هـشةاملهاجرونوخباصة

 كيانـات مـن قبيـل املراكـزاحلقـوق يف اإلجـراءات القانونيـة وإمكانيـة الوصـول إىلمبا يف ذلك
 الوطنية ملوارد املهاجرين اليت توفر املشورة واملساعدة؛

منظـور جنـساينإدراجالدول األعضاء واملنظمـات الدوليـة املعنيـة علـى حتث - ١٠ 
 منـها تعزيـز اإلسـهامات،لدوليـة ألغـراض شـىتالسياسات والربامج املتعلقة بـاهلجرة امجيعيف

املهاجرات يف التنمية االقتصادية واالجتماعيـة والبـشرية لبلـدان تقدمهااإلجيابية اليت ميكن أن
األصلية وبلدان املضيفة وتعزيز محاية املهاجرات مـن مجيـع أشـكال العنـف والتمييـز واالجتـار

 بأمهيـة، يف هـذا الـصدد،هن ورفاههن، مع التسليمواالستغالل واإليذاء عن طريق تعزيز حقوق
ــه ــشتركة وجالنـ ــتراتيجيات املـ ــة واالسـ ــىالتعاونيـ ــصعيد علـ ــن الـ ــل مـ ــيكـ ــائي واإلقليمـ  الثنـ

 والدويل؛ يواألقاليم
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 هــام يف التنميــة يفعلــى حنــو واهلجــرةين املهــاجربإســهام مــع التقــدير تــسلم - ١١ 
 البلدان األصلية وبلدان املقصد؛

ــع شجعتــ - ١٢  ــدانال مجي لــى أن تتخــذ، وفقــا لتــشريعاا الداخليــة، التــدابريعبل
؛األصلية ماملالئمة لتسهيل إسهام املهاجرين وجمتمعات املهاجرين يف تنمية بلدا 

بأمهية تعزيز قدرات املهاجرين قليلي املهارات من أجـل زيـادة إمكانيـة تسلم - ١٣ 
 حصوهلم على فرص العمل يف بلدان املقصد؛

 بـضرورة أن تواصـل الـدول األعـضاء النظـر يف اجلوانـب املتعـددةأيضا تسلم - ١٤ 
 واحلـدلتعظـيم فوائـد التنميـةلتحديد السبل والوسـائل املالئمـةاألبعاد للهجرة الدولية والتنمية

 التحـويالتخفـض تكـاليف إرسـال ىلالراميـة إالـسبل حبـث بوسائل منـهامن اآلثار السلبية،
ــشاركة ال ــة امل ــتثمار يفوكفال ــرويج لالس ــشاركتهم يف الت ــز م ــربني وتعزي ــشطة للمغت ــدانالن بل

 ؛ غري املهاجرينومباشرة األعمال احلرة بنياألصلية
ــد - ١٥  ــلةضـــرورة تعيـــد تأكيـ ــة وتعزيـــز الظـــروف الـــيت تتـــيح مواصـ  إجـــراءيئـ

نالتحويالت بصورة أقل تكلفة وأكثـر سـرعة وأوفـر أمانـا يف كـل مـن بلـدان املـصدر والبلـدا
املتلقيــة والقيــام، حــسب االقتــضاء، بتــشجيع فــرص االســتثمار املوجــه حنــو التنميــة يف البلــدان

 اجلهـات املـستفيدة الـيت تكـون لـديها الرغبـة والقـدرة علـى القيـام بـذلك الذي تقوم بهاملتلقية
ميكـن أن تعتـرب بـديال عـن االسـتثمار املباشـر األجـنيب أو  ال أن التحـويالتمراعـاة، معالعمل

 مصادر عامة لتمويل التنمية؛غري ذلك مناملساعدة اإلمنائية الرمسية أو ختفيف عبء الدين أو
 النظـر يف الطـرق الـيت تـؤثر ـا هجـرة األشـخاص ذويضـرورة تأكيد تكرر - ١٦ 

اجلهـود اإلمنائيـة الـيت تبـذهلا البلـدان الناميـة مـن يف واحلاصلني على تعليم عـالاملهارات العالية
الـيت ميكـن أننـافعاملاالسـتفادة إىل أقـصى حـد مـن ولتلـك اهلجـرة ثار السلبيةاآلةأجل معاجل

 ؛تعود ا
بضرورة حتليل أثر بعض أشكال اهلجرة املؤقتة واهلجـرة الدائريـة واهلجـرة تقر - ١٧ 

  أنفسهم؛  املهاجرينيفوالعبور واملقصدبلدان واألصليةبلدانالالعائدة يف تنمية
ــيـــب - ١٨   يفاالقتـــصادية واملاليـــةدول األعـــضاء أن تتـــصدى آلثـــار األزمـــة بالـ

 املعاملـة اجلـائرة التزامهـا مبقاومـة، يف هـذا الـصدد،املهاجرين على الـصعيد الـدويل، وأن جتـدد
 ؛لمهاجرينلوالتمييزية

 جبميــع هيئــات منظومــة األمــم املتحــدة ووكاالــا وصــناديقها وبراجمهــايـب - ١٩ 
 املنظمـات احلكوميـة الدوليـة واإلقليميـة ودون اإلقليميـة املعنيـة، مبـا يف ذلـك وغريها مناملعنية
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الفريق العاملي املعين باهلجرة، االستمرار، كـل ضـمن واليتـه، يف تنـاول مـسألة اهلجـرة الدوليـة
املنظـور اجلنـساين والتنـوعمراعـاة تعمـيماهلجـرة، مبـا يف ذلـكمـسائلوالتنمية ـدف إدمـاج

تنفيـذ األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا، مبـا فيهـاسـياق يفاتـساقاحنو أكثرالثقايف، على
 األهداف اإلمنائية لأللفية، ومع احترام حقوق اإلنسان؛

األخـرى علـى دعـماملنظمـات الدوليـة املعنيـةومنظومة األمم املتحدةشجعت - ٢٠
 التنميــةة ضــمن إطـار اســتراتيجياتاملبذولــة ملعاجلـة مــسائل اهلجـرهـاجهود البلـدان الناميــة يف

داف اإلمنائيــة املتفـق عليهــا دوليـا، مبــا فيهـا األهــدافــــاألهسـياق تنفيــــذ اخلاصــــة ـــا فـــــي
 ؛اإلمنائية لأللفية

ــة واملؤســساتيــب - ٢١  ــا مــن املنظمــات الدولي ــة األمــم املتحــدة وغريه  مبنظوم
منـهجيات جلمـع وجتهيـز التشجيع على اتبـاعتعاوا يفاملتعـــددة األطــــراف املعنيـــة أن تعزز

بيانـات إحـصائيــــة قابلـــــة للمقارنــــة دوليـا عـن اهلجـرة الدوليـة وحالـة املهـاجرين يف البلــدان
 وأن تــساعـــد الــدول األعــضـــاء وتطــوير تلــك املنـهجياتاألصـلية وبلـــــدان العبــــور واملقـصد

 درات يف هذا الصدد؛فـــي جهودهــــا لبنـــاء الق
لـهجرة والتنميـة الـذي يعتـرب مبـادرة غـري رمسيـةاملنتدى العـاملي ل عقد تالحظ - ٢٢ 

 مـن هعقبـمـا أو،٢٠٠٧وطوعية ومفتوحة تقودها الـدول اجتماعـه األول يف بلجيكـا يف عـام
يفاملكــسيكيفو ٢٠٠٩اليونــان يف عــاميفو ٢٠٠٨ الفلــبني يف عــاميفعقــدتاجتماعــات

، كمــسامهة يف معاجلــة الطــابع املتعــدد األبعــاد للــهجرة الدوليــة وكخطــوة لتعزيــز٢٠١٠عــام
 حكومـة سويـسرا لتـويلالـذي قدمتـه العرض الـسخيوتالحظ أيضاالشاملة، واملتوازنةالنهج

 ؛٢٠١١رئاسة املنتدى العاملي لعام
 غـريةعيواضـيإعالن رئيس اجلمعية العامـة بـأن املناقـشة امل مع التقديرتالحظ - ٢٣ 
 ؛٢٠١١عن اهلجرة الدولية والتنمية ستعقد خالل النصف األول من عامةرمسيال
 يف دورا السابعة والستني العامةاجلمعية أن يقدم إىل العاماألمني إىلتطلب - ٢٤ 

 املتعلـق بــاهلجرة الدوليــة٢٠١٣ لعــامتقريـرا عــن التفاصـيل التنظيميــة للحـوار الرفيــع املـستوى
 ؛اليت حيتمل مناقشتها املواضيع يف ذلكامب،والتنمية

األخــرى املعنيــة يف اهليئــاتالقيــام، بالتعــاون مــع اللجــان اإلقليميــة إىلتــدعو - ٢٥ 
ــشات ل ــهجرة، بتنظــيم مناق ــة لل ــع املنظمــة الدولي ــم املتحــدة وم ــبمنظومــة األم دراســة اجلوان

يــات كــل منــها ويف حــدود، وفقــا لوالهاماتســإتقــدميواإلقليميــة للــهجرة الدوليــة والتنميــة
ــهتقريــراليفإلدراجهــااملــوارد املتاحــة، ــة هــذا البنــدعــناألمــني العــامالــذي يقدم  ويف العملي

 ؛ للحوار الرفيع املستوىةالتحضريي
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ــدول األعــضاء تـدعـــو - ٢٦  ــع املــستوىال ــق إىل املــسامهة يف احلــوار الرفي  عــن طري
األخـرى الـيترئيسيةالبادراتاالقتضاء، عرب امل وحسباملناسبة،قليميةاإلتشاوريةالعملياتال

 ، مبا فيها املبادرات املتعلقة باهلجرة الدولية والتنمية؛يف جمال اهلجرة الدوليةتتخذ
، يف إطـار والستنيالسابعةأن تدرج يف جدول األعمال املؤقت لدوراتقرر - ٢٧ 

 ؛‘‘اهلجرة الدولية والتنمية’’الفرعي املعنون البند،‘‘العوملة واالعتماد املتبادل’’البند املعنون
  والستنيالسابعةإىل اجلمعية العامة يف دورا  إىل األمني العام أن يقدمتطلب - ٢٨ 

 .تقريرا عن تنفيذ هذا القرار
 ٦٩اجللسة العامة

 ٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول٢٠
 


