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 الدورة احلادية والسبعون
 )ب( من جدول األعمال املؤقت* 21البند 

    العوملة والترابط
 اهلجرة الدولية والتنمية    
 تقرير األمني العام  

 

 موجز 
كـــا ون  19املـــؤر   69/229عـــد  ـــقا التقريـــر ارـــتجابة لقـــرار اجلمعيـــة العامـــة  أُ 

. ويـوج  التقريـريف ا العـرل ال ـاه منـديف أمنـد  أجـا  اهلجـرة العامليـةيف          2014األول/ديسمرب 
ويربز دور اهلجرة ا التغري السكاهيف ويعرض احلالة الرا نة للتصديق علـ  الصـكوا القا و يـة    

ــر ُأدرجــت اهلجــر      ــج كي ــرل ال ال ــع الع ــة امل ذات الصــلة. بينمــا ال ســتدامة ة ا خطــة التنمي
( وخطـة عمـع أديـب أبابـا )ا ظـر قـرار اجلمعيـة        70/1)ا ظر قرار اجلمعية العامة  2030 لعام

ملعنيـة بـاهلجرة   (. ويوضح العرل الرابع كير را م أعضاء اجملموعـة العامليـة ا  69/313العامة 
. ويتضـمن العـرل امـامب توصـيات     69/229وغري ا من أصحاب املصلحة ا تنعيق القـرار  

متعلقة بتنظيم احلوار الرفيع املستوى ال الج بشأن اهلجرة الدوليـة والتنميـة ويـبني كيـر  كـن      
ســتوى املقبلــة ا اررـــتعراض املواضــيعل أل ــدا  التنميـــة     أن تســا م احلــوارات الرفيعـــة امل  

 املستدامة وغاياهتا. ويتضمن العرل السادس جمموعة من التوصيات
 
 

 
 

 * A/71/150. 

http://undocs.org/ar/A/RES/69/229
http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
http://undocs.org/ar/A/RES/69/313
http://undocs.org/ar/A/RES/69/229
http://undocs.org/ar/A/71/150
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 مقدمة   - أور 
تشهد العترة احلالية زيادة ا منركة الناس تعوق منركتهم ا أي وقت مضـ . منيـج    - 1

أي األشــخاا الــقين يعيشـون ا بلــد غــري البلــد الــ  ولــدوا   -بلـ  عــدد املهــاجرين الــدوليني  
ا  41مليـون شـخصيف أو    71ب يادة قـدر ا  يف أي 2015مليون شخص ا عام  244 - فيد

. ورتواصـع العوامـع ارقتصــادية وارجتماعيـة والبيئيـةيف  ضــافةب        2000املائـةيف مقار ـةب بعــام   
عدم اررتقرار السيارليف التأثري عل  اجتا ات اهلجرة العاملية. وا الوقت  عسـديف يشـهد العـا     

مليــون شــخص  40 نــاا أك ــر مــن  أعلــ  مســتويات التشــريد القســري منــق عقــود. واليــوميف 
 .  (1)مليون شخص 24مشردين داخع بلداهنميف ا منني جتاوز عدد الالجئني وطاليب اللجوء 

يف ت يد األمـم املتحـدة مـن اجلهـود الراميـة    تع يـ  التعـاون الـدويل         2006ومنق عام  - 2
أن اهلجـرة الدوليـة   بشأن العالقة بني اهلجرة والتنمية. وكـان احلـوار الرفيـع املسـتوى األول بشـ     

 و أول اجتمال رفيع املسـتوى كررـتد اجلمعيـة العامـة هلـقه املسـائع.        2006والتنمية ا عام 
الســبيع     2013د اإلعــالن الــقي اعتمــد ا احلــوار الرفيــع املســتوى ال ــاه ا عــام وقــد مه ــ

ــة املســتدامة لعــام    ــة العا  2030 دراج اهلجــرة ا خطــة التنمي ــرار اجلمعي (. 70/1مــة )ا ظــر ق
 جـراء منـوارات منتظمـة رفيعـة املسـتوى بشـأن اهلجـرة         2014وقررت اجلمعية العامة ا عام 

 الدولية والتنمية.  
يف ريجتمع قادة العـا  ا األمـم املتحـدة بغـرض تأكيـد      2016أيلول/ربتمرب  19وا  - 3

ــاجر  ــئني واملهـ ــالمة الالجـ ــم    رـ ــ  تقارـ ــاملة وتع يـ ــتجابات الشـ ــ  اررـ ــهميف وتع يـ ين وكرامتـ
ــر         ــة )ا ظـ ــة ومنظمـ ــة و ظاميـ ــرة ةمنـ ــون اهلجـ ــمان أن تكـ ــئنييف وضـ ــن الالجـ ــؤوليات عـ املسـ

 (.A/70/59 الوثيقة
 

 عل  الصعيد العامللاهلجرة الدولية: ارتعراض  -ثا يا  
 

 هاجرين الدوليني: املستويات وارجتا ات العاملية  أعداد امل - ألر 
ــون مهــاجر ا أيــع أ ــاء   244يف بلــ  عــدد املهــاجرين الــدوليني  2015ا عــام  - 4 ملي

ا املائـة مـن أيـع املهـاجرين الـدوليني يقيمـون ا املنـاطق         58. وكان ما يقـرب مـن   (2)العا 
__________ 

ــة: التشــريد القســري ا       (1)   2015ام عــمعوضــية األمــم املتحــدة الســامية لشــؤون الالجــئنييف ارجتا ــات العاملي
 United Nations High Commissioner for Refugees, Global Trends: forced Displacementيف (2015)جنيريف 

in 2015 (Geneva, 2015). .ل : متاح عwww.unhcr.org. 

يف )قاعـدة بيا ـات األمـم املتحـدة(     2015األمم املتحـدةيف ارجتا ـات ا أعـداد املهـاجرين الـدوليني: تنقـيح عـام         (2) 
United Nations, Trends in International Migrant Stock: the 2015 Revision (United Nations database, 

POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015) : متاح علwww.unmigration.org.. 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
http://undocs.org/ar/A/70/59
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. (3)ا املائة من جممـول املهـاجرين ا العـا     42املتقدمة النمويف بينما ارتضافت املناطق النامية 
ا املائة من أيـع املهـاجرين الـدوليني تعـود أصـوهلم    بلـدان  اميـةيف         61وا الشماليف كان 

ا املائة من  أـايل عـدد املهـاجرين الـدوليني املقـيمني ا اجلنـوب. وا العتـرة بـني          87مقابع 
 91ا يربـو علـ    بـ يني ا أيع أ ـاء العـا    يف زاد عدد املهاجرين الدول2015و  1990عامل 

بلـ  عـدد املقـيمني     2015ا املائـة. وا عـام    60مليون مهـاجريف منيـج بلغـت  سـبة ال يـادة      
مـن ثل ـل أيـع     جمموعـد  مـا يقـرب   يف أيمليـون(  75ةرـيا ) ا مليـون( و  76منهم ا أوروبا )

ــج أكــرب عــدد     ــدوليني. وارتضــافت أمريكــا الشــمالية ثال ــن أعــداد املهــاجرين   املهــاجرين ال م
تينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب     مليون(يف مث أمريكا الال 21مليون(يف تلتها أفريقيا ) 54الدوليني )

 ماليني(.   8ماليني(يف مث أوقيا وريا ) 9)
ا املائـة مـن رـكان العـا  ا      3.3(  و 1شّكع املهاجرون الدوليون )ا ظر اإلطار و - 5

ــام  ـــ 2015عـ ــة بـ ــام  ا  2.9يف مقار ـ ــة ا عـ ــك1990َّاملائـ ــماليف شـ ــاجرون . وا الشـ ع املهـ
ا املائـة ا   1.7يف مقار ةب بــ  2015السكان ا عام عدد ا املائة من جممول  11.2الدوليون 

يف زادت  سـبة املهـاجرين الـدوليني ا    2015و  1990املناطق الناميـة. وا العتـرة بـني عـامل     
مسـتقرة ا اجلنـوب. وخـالل العتـرة  عسـهايف      جممول النمو السـكاه ا الشـماليف بينمـا  لـت     

ا املائـةيف   21    18السـكان ا أوقيا ورـيا مـن    عـدد  ارتععت  سـبة املهـاجرين الـدوليني ا    
ا املائـة. وا عـام    10    7ا املائـةيف وا أوروبـا مـن     15    10وا أمريكا الشمالية مـن  

أدىن  سـبة للمهـاجرين الـدوليني ا     يف رجلت أمريكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب    2015
ا املائـة لكـع منـهما(. وشـهدت      1.7ا املائة(يف تلتها أفريقيـا وةرـيا )   1.5جممول السكان )

ــدوليني ا       ــة ومنطقــة البحــر الكــارييب ا عاضــا ا  ســبة املهــاجرين ال ــا وأمريكــا الالتيني أفريقي
   ادة الالجـــئني . وأرـــهمت  عـــ2015و  1990جممـــول الســـكان ا العتـــرة بـــني عـــامل  

 ا خعض أعداد املهاجرين الدوليني ا بعض البلدان األفريقية.أوطاهنم 
 

__________ 

 “بلـدان الشــمال ”الـ  يششـار  ليهــا أيضـا بارـم      “املنــاطق املتقدمـة النمـو  ”ملماررـة الشـائعةيف تشـمع    عمـالب با  (3) 
ــا تشــمع        “الشــمال”ببســاطة  أو ــانيف بينم ــدا والياب ــا وأمريكــا الشــماليةيف  ضــافةب    أرــتراليا و يوزيلن أوروب
أيـع أجـ اء العـا  األخـرى. وتنبـع  ـقه املصـطلحات مـن التمييـ            “بلـدان اجلنـوب  ”يف أو “املناطق الناميـة ”

لكنـها اختعـت منـق ذلـ       1960الواضح بني البلدان الغنية والعقرية أو املناطق ال  وجدت مؤخرا منىت عـام  
العديد من بلـدان اجلنـوب عمليـات تنميـة رـريعة. ومـا زالـت  ـقه املصـطلحات تسـتخدم           شهد احلني منيج 

ا حتقيـق بعـض األغـراضا وارـتخدامها ا  ـقا التقريـر ر ينطـوي علـ           معيدةر ت ال  التصنيعات تل  ألن
 أي منكم بشأن املرمنلة اإلجائية احلالية لبلد معني أو منطقة معينة.
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ــدوليني ا    48لت النســاء يف شــك2015َّوا عــام  - 6 ــة مــن جممــول املهــاجرين ال ا املائ
ا  51أيع أ اء العا . وا الشماليف ازدادت  سبة النساء بني أيع املهـاجرين الـدوليني مـن    

. وا عـاض  سـبة املهـاجرات ا اجلنـوب     2015ا املائة ا عـام   52    1990عام  املائة ا
ا املائة كان دافعد الطلب القـوي علـ  عمـال بنـاء معظمهـم مـن الـقكور ا         43    47من 

البلدان املنتجـة للـنعط ا غـرب ةرـيا. و ـتف ارتعـال  سـبة النسـاء بـني املهـاجرين الـدوليني ا            
ا املائـة( عـن شـيخوخة املهـاجرات املسـتقرات       51ة( وأمريكا الشـمالية ) ا املائ 52أوروبا )

فــيهن املهــاجرات. وعلــ  النقــيض مــن ذلــ يف فــاق عــدد   بــن وارتعــال العمــر املتوقــع للنســاءيف
ــا   58بدرجــة كــبرية عــدد املهــاجرات ا ةرــيا )   2015املهــاجرين ا عــام  ــة( وأفريقي ا املائ

 ا املائة(. 54)
 20ا املائة من أيع املهـاجرين الـدوليني بـني     72تراومنت أعمار  يف2015وا عام  - 7
عامايف مما يعكب العالقة الوثيقة بني اهلجرة و شا  رـوق العمـع. ومـن بـني املهـاجرين       64و 

ا  59مليــون مهـاجر ا  ــقه العئـة العمريــةيف كا ـت األغلبيــة )    177الـدوليني البــال  عـدد م   
ا املائــة مــن أيــع  15النمــو. وعلــ  الصــعيد العــاملليف كــان   املائــة( تقــيم ا املنــاطق املتقدمــة 

املهــاجرين الــدوليني دون رــن العشــرين. وكا ــت  ــقه النســبة أعلــ  بكــ ري ا املنــاطق الناميــة  
ا املائـة(. وعلـ  الصـعيد العـاملليف      10ا املائة( منـها ا املنـاطق املتقدمـة النمـو )منـوايل       22)

 .  2015عاما أو أك ر ا عام  65ل  أعمار م مليون مهاجر دويل تب 30كان  ناا 
 

 مسامهة صاا اهلجرة ا جممول التغري السكاه   -باء  
يف زاد عــدد رــكان املنــاطق املتقدمــة النمــو 2015   عــام  1950ا العتــرة مــن عــام  - 8

بسبب صاا اهلجرة اإلجيايبيف أو صاا تدفق األشـخاا  تيجـة للـهجرةيف بينمـا فقـدت املنـاطق       
)ا ظــر     امــارج الناميــة عــددا مــن الســكان  تيجــةب لصــاا اهلجــرة الســليبيف أو صــاا التــدفق  

يف ارتمر صاا اهلجـرة اإلجيـايب    املنـاطق    2010و  1950. وا العترة بني عامل (4)الشكع(
 2000ماليني شخص ا السنة خالل العقد من عـام   3.2املتقدمة النمو ا ال يادة ليصع    

مليون رنويا ا العترة مـن عـام    0.3يف مرتععا بقل  عن النسبة البالغة أقع من 2010   عام 
يف ا عض منجم صاا تدفق األشخاا    املنـاطق  2010. وبعد عام 1970   عام  1950

__________ 

ــ ذا زاد عــدد        (4)  ــدين وعــدد املهــاجرين املغــادرين. ف يشــري صــاا اهلجــرة    العــارق بــني عــدد املهــاجرين الواف
هاجرين الوافـدين علـ  عـدد املهـاجرين املغـادرينيف اكتسـب البلـد عـددا مـن السـكان ب يـادة صـاا اهلجـرة              امل

اإلجيايبا أما  ذا زاد عدد املهـاجرين املغـادرين علـ  عـدد املهـاجرين الوافـدينيف فقـد البلـد عـددا مـن السـكان            
املعروضــة  نــا معلومــات عــن بلــد  ب يــادة صــاا اهلجــرة الســليب. ور تشــمع البيا ــات املتعلقــة بصــاا اهلجــرة 

 منطقة املنشأ أو املقصد. أو
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مليــون شــخص ا العــام ا  2.3املتقدمــة النمــو ألول مــرة منــق ،ســة عقــوديف بتورــط قــدره  
 .(5)2015و  2010العترة بني عامل 

 
 َمن  و املهاجر الدويل؟ - 1اإلطار   

 
املهــاجر الــدويل  فقــد عشــر  رغــم عــدم وجــود تعريــر متعــق عليــد عامليــا للمصــطلحيف  

طويـع  ـو   ملـدى  . واملهـاجر  )أ(ألغراض  منصائية بأ د الشـخص الـقي يغـري بلـد  قامتـد املعتـادة      
قصـري  ـو    ملـدى  هـاجر الشخص القي يقّيم ا بلد ةخر ملـدة ر تقـع عـن رـنةيف ا منـني أن امل     

لعتــرة ر تقــع عــن ثالثــة أشــهر   الشــخص الــقي ينتقــع    بلــد ةخــر غــري بلــد  قامتــد املعتــادة  
ــا التحركــات القصــرية األجــع أل      ور ــنة. أم ــن ر ــد ع ــد أو قضــاء العطــالت    ت ي ــراض الترفي غ
ة األصــدقاء واألقــارب أو مماررــة أعمــال جتاريــة أو تلقــل العــالج الطــيب أو القيــام         رزيــا أو
ل يارات الدينيةيف فال تدخع ا التعرير: أي  ن األشخاا الـقين يغـريون بلـد  قامتـهم هلـقه      با

 ون من املهاجرين.ّدَعاألرباب ملدة تقع عن رنةيف ر يش
رنة وامندة أو أك ريف ر يشـكع الـدافع وراء تغـيري  ـع     مدهتا لكن ا العترات ال  تبل   

الـدويل. و ــقه السـمة مبينـة ا  طـار وصــر     اإلقامـة أي مكـون مـن مكو ــات تعريـر املهـاجر      
وصول املهاجرين الدوليني الوارد ا التوصيات املتعلقة ب منصاءات اهلجرة الدولية الـ  اعتمـدهتا   

. ويتضمن اإلطار العئـات السـبع التاليـة لوصـر     1997اللجنة اإلمنصائية لألمم املتحدة ا عام 
( العمـعا   التـدريبا )ب  و ا: )أ( التعليم أوأيع منارت السماح بدخول املواطنني األجا ب قا 

التنقعا ) ـ( اررـتقرار الطويـع    )ج( أع مشع األررة أو تكوينهاا )د( احلق ا منرية اإلقامة أو
 األجع أو الدائما )و( األرباب اإل سا يةا )ز( تسوية الوضع القا وه.

ــة  وألغــراض تعــداد الســكان مــن املهــاجرين الــدوليني ا  قطــة وامنــدة ا     ــرة زمني  فت
تتضـمن التوصـيات تعـريعني بـديلني. وتشعـّر        “أعداد املهاجرين” ددةيف املعروفة أيضا بارم 

أعــداد املهــاجرين الــدولينييف ا بلــد معــني وتــاريص  ــدد باألشــخاا الــقين يقيمــون مناليــا ا  
ر ( أو الـقين ولـدوا ا بلـد ةخـ    “األجا ـب ”البلد ا منني أهنم من مواطين بلد ةخـر )السـكان   

(. ويعتمــد كــال خيــاري التعريــر علــ  املعهــوم األرارــل “املولــودون ا امــارج”)الســكان 
لتغيري  ع اإلقامة املعتادة: فبارت ناءات قليلة جـدايف يعـيا األشـخاا املعنيـون ملـدة رـنة علـ         
األقــع ا بلــد ةخــر قبــع اإلقامــة ا البلــد الــقي يعيشــون فيــد مناليــا. وتبعــا هلــقين التعــريعنييف    

 كمقياس موج  للهجرة الدائمة. “أعداد املهاجرين” تستخدم

__________ 

 (5) United Nations, World Population Prospects: the 2015 Revision. 
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والتعدادات السكا ية  ل أك ر مصادر املعلومات شيوعا عن ركان بلد مـا املولـودين    
ا امــارجيف ا منــني تشســَتمد اإلمنصــاءات عــن الســكان األجا ــب مــن التعــدادات ورــجالت   

فقات اهلجـرة الدوليـةيف ُأجـرَي    السكان عل  مند رواء. و ظرا    قلة البيا ات املتوافرة عن تـد 
 حتليع رجتا ات اهلجرة العاملية عل  أراس منجم املهاجرين وخصائصهم ا أغلب احلارت.

______ 
: منشـورات األمـم املتحـدةيف التوصـيات املتعلقـة ب منصـاءات اهلجـرة الدوليـةيف ورقـات  منصـائيةيف اجملموعـة            ا ظر )أ( 

 United Nations, Recommendations on Statistics of International .(1998) 1يف التنقــيح 58)مــيم(يف العــدد  

Migration, Statistical Papers, Series M , No. 58, Rev.1 (1998). 
 
ــتمرار     - 9 ــن ار ــرغم م ــ  ال ــادةالوعل ــقين      ا  ي ــدوليني ال ــاجرين ال ــدد اإلأــايل للمه الع

يعيشون ا أوروبايف فـ ن ا عـاض صـاا تـدفقات األشـخاا  ـو املنـاطق املتقدمـة النمـو علـ            
مدى العقد املاضل يشع ى    ا عـاض مسـتوى صـاا اهلجـرة    أوروبـا ككـع. فقـد ا عـض         

مليــون مهــاجر ا  1.7 صــاا التــدفقات الســنوية    أوروبــا بــأك ر مــن النصــريف مــن منــوايل 
. 2015و  2010مليـون ا العتــرة بــني عــامل   0.8    2010و  2000العتـرة بــني عــامل  

وا الوقـت  عســديف  ــع صــاا اهلجــرة الســنوية مســتقرا ا كــع مــن أمريكــا الشــمالية )منــوايل  
مليــون(. وبالنســبة ،رــيايف ا عــض الصــاا املقــدر لتــدفقات    0.2مليــون( وأوقيا ورــيا ) 1.2
ــ ــن اهلجـ ــارج مـ ــون شـــخص ا الســـ  1.9رة    امـ ــامل مليـ     2010و  2000نة بـــني عـ
ا وبالنسبة ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر     2015و  2010مليون ا العترة بني عامل  1.3

الكارييبيف ا عض صاا اهلجرة السـليب املقـدر بعـدل النصـر بـني  عـب العتـرات ال منيـةيف مـن          
سنة. وعل  العكب من ذل يف زاد صاا التـدفقات السـنوية   مليون شخص ا ال 0.4    0.8

مليـون   0.7    2010و  2000مليون ا العقـد املمتـد بـني عـامل      0.3من أفريقيا من  و 
 .2015و  2010ا العترة بني عامل 
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 الشكع

العتـرة   اإلجائيـةيف مـن   ة رهام ال يادة الطبيعية وصاا اهلجرة ا تغري جممول السكان منسب اجملموع 
 )باليني األشخاا ا كع عقد( 2050-2040   العترة  1950-1960

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .2015يف تنقيح التوقعات السكانية يف العامل: بيا ات من املصدر
 
الناميـة علـ    يف زاد ركان املناطق املتقدمة النمـو واملنـاطق   1990و  1950بني عامل  - 10

يف وذلـ  بسـبب ثبـات زيـادة عـدد املواليـد علـ         ا املقـام األول  السواء  تيجة لل يـادة الطبيعيـة  
ــد منــق عــام     ــد أ  يف بــات صــاا اهلجــرة  ــو املصــدر   1990عــدد الوفيــات )ا ظــر الشــكع(. بي

الرئيسل للنمو السـكاه ا املنـاطق املتقدمـة النمـو ككـع. وارـتمر عـدد السـكان ا النمـو ا          
بسـبب زيـادة عـدد الـوردات علـ  عـدد الوفيـاتيف منـىت و ن          1990ناطق الناميـة منـق عـام    امل

كان ذل  بعدرت أدىن مما كان عليد ا العقود السابقةيف ا منني  ع أثـر صـاا اهلجـرة علـ      
 جممول التغري السكاه ضئيال  سبيا.  

احملــرا الرئيســل  واهلجــرة  ــصــاا كــون يوا املنــاطق املتقدمــة النمــويف مــن املتوقــع أن  - 11
يف واحملـرا الومنيـد هلـقا النمـو ا العقـود الالمنقـة.       2020و  2000للنمو السكاه بني عـامل  

يف يشتوقع أن يتباطأ النمـو السـكاه ا املنـاطق الناميـة     2030   عام  2000وا العترة من عام 
تمرار صاا اهلجـرة ا   تيجة ر عاض ال يادة الطبيعية بسبب ا عاض معدل الورداتيف مع ار

 .   أارأداء دور ثا وي ا التغري السكاه 
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يف يشتوقع أن يكون النمـو السـكاه   2050   عام  2040وحبلول العقد املمتد من عام  - 12
ــن يبقــ  صــاا     ــة رــلبيايف ول ــاطق املتقدم ــادة    اإلجيــايب هلجــرةاا املن ــويض زي ــ  دوره ا تع عل

الوفيــات علــ  الــوردات. وبالنســبة للمنــاطق الناميــةيف يشتوقــع أن يســتمر النمــو الســكاه  تيجــة  
ا  السـليب  لل يادة الطبيعيةيف منىت مع ا عاض معدرت الورداتيف مـع بقـاء تـأثري صـاا اهلجـرة     

 النمو السكاه ضئيال  سبيا.  
فئـة املهـاجرين ا رـن العمــعيف    غالبـا مـا يكو ـون مـن     و ظـرا ألن املهـاجرين الـدوليني     - 13

عـدد األشـخاا   أي أن يسا م ا احلد من معـدل  عالـة املسـننييف     اإلجيايب  كن لصاا اهلجرة
 15رـنة أو أك ـر مقسـوما علـ  عـدد الـقين تتـراوح أعمـار م بـني           65القين تبلـ  أعمـار م   

توقـع  يش يف(6)ة السكا ية للعئة املتورـطة (. وا  طار  رقاطات األمم املتحد2)ا ظر اإلطار  64 و
مـن البـالغني    100مسـنا لكـع    27ل  عالة املسنني ا املناطق املتقدمة النمـو مـن   أن يرتعع معد 

. و ذا كــان صــاا اهلجــرة 2050ا عــام  100لكــع  46    2015عمــع ا عــام ا رــن ال
نني ا املنــاطق املتقدمــة ل  عالــة املســيف فــ ن معــد 2050و  2015صــعراب ا العتــرة بــني عــامل 

بـال  ا   100مسـنا    كـع    50ريكون أعل     مند مـايف ا مسـتوى    2050النمو ا عام 
رن العمع. وباملقار ة مع  رقا  العئـة املتورـطة ا رـيناريو يكـون فيـد صـاا اهلجـرة صـعرايف         

 أوروبـايف  ا 51    48رـي داد مـن    2050ف ن املستوى املتوقع ملعدل  عالـة املسـنني ا عـام    
 ا أوقيا وريا. 34    30ا أمريكا الشمالية ومن  43    38ومن 
 

    التصديق عل  الصكوا الدولية -جيم  
يشتمع اإلطار املعياري الدويل بشأن اهلجرة الدوليـة علـ  الصـكوا الراميـة    تع يـ        - 14

ــع األشــخاا.    ــة منقــوق اإل ســان جلمي ــاا أيضــا صــكوا وومحاي ــ   ــددة هتــد      ن  تع ي
ومحاية منقوق العمال املهاجرين وأفراد أرر ميف ومحاية الالجئني ومكافحـة هتريـب املهـاجرين    

كان ما ي يد عن ثالثة أربـال الـدول األعضـاء قـد     يف 2016متوز/يوليد  1 اوارجتار بالبشر. و
 .عل  الصكوا املصممة حلماية الالجئني ومكافحة هتريب املهاجرين وارجتار بالبشرصد قت 

وقــد اعتمــدت منظمــة العمــع الدوليــة ثالثــة صــكوا هلــا صــلة مباشــرة حبمايــة العمــال  - 15
(ا 1949عـام   تنقـيح رتعاقيـة  بشـأن العمـال املهـاجرين )    97ارتعاقيـة رقـم    ل: املهاجرينيف و

(ا واتعاقية العمـال املللـينييف   143)رقم  1975 يفواتعاقيـة العمال املهاجرين )أمنكام تكميلية(

__________ 

 أعاله(. 5)ا ظر احلاشية  2015التوقعات السكا ية ا العا : تنقيح عام  (6) 
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ــم 2011 ــام (7)(189 )رق ــع    1990. وا ع ــوق أي ــة منق ــة حلماي ــة الدولي يف وضــعت ارتعاقي
( تعــارير دوليــة  45/158العمــال املهــاجرين وأفــراد أرــر م )ا ظــر قــرار اجلمعيــة العامــة        

مسـؤولية الـدول ا   وفئات العمال املهاجرينيف وأضعت الطابع الرمسل عل   “للعامع املهاجر”
وامنـد  صـ   بلـدا علـ     92النهوض حبقوق العمال املهاجرين وأفراد أرر م. و أاريف صـدق  
. 2016متوز/يوليـد   1 منـىت عل  األقع مـن الصـكوا األربعـة ذات الصـلة بالعمـال املهـاجرين       

ــير    ــة تستضـ ــدان جمتمعـ ــ 83وقـــد كا ـــت تلـــ  البلـ ــىت  مليو ـ ــدوليني منـ ــاجرين الـ ــن املهـ ا مـ
 ا املائة من جممول املهاجرين ا العا . 34 يف أو2015 عام
ــة عــام    - 16 ــع اتعاقي ــام   1951ومت  ــول ع ــان 1967وبروتوك ــالالجئني الصــكني   املتعلق ب

التعريــر القـــا وه   1951الرئيســيني املعنـــيني حبمايــة الالجـــئني. فقــد منـــددت اتعاقيــة عـــام     
يف وأ شـأت  “لقسـرية عـدم اإلعـادة ا  ”يف وعد دت منقوق الالجئنييف وكررت مماررة “الجئل”

مــن الــدول الــ  صــدقت علــ    148ارلتــ ام القــا وه للــدول حبمايــة الالجــئني. وارتضــافت  
يف 2015ماليني رجئ ا عـام   9.6ما جمموعد  1967أو بروتوكول عام  1951اتعاقية عام 

 منوايل  صر جممول عدد الالجئني ا العا .أي 
ول األعضـــاء قـــد صـــدقت علـــ   مـــن الـــد 168يف كا ـــت 2016متوز/يوليـــد  1 او - 17

يف (8)بشـأن منـع وقمـع ارجتـار باألشـخاايف وااصـة النسـاء واألطعـال         2000بروتوكول عـام  
ملكافحـة هتريـب املهـاجرين عـن      2000دولة قد صدقت عل  بروتوكـول عـام    142وكا ت 

. وقــد تعكــب ال يــادة الســريعة ا التصــديق علــ  بروتوكــورت   (9)طريــق الــرب والبحــر واجلــو 
ر بالبشر وهتريب املهاجرين القلق املت ايد بني الدول األعضاء  زاء ضلول اجلر ـة املنظمـة   ارجتا

 ا اهلجرة غري النظامية.
 

 أثر اهلجرة عل  شيخوخة السكان ا أوروبا: ريناريو ات اإلرقاطات - 2اإلطار   
 

تصر شيخوخة السكانيف و ل  تيجة عل  املدى الطويع ر عـاض امصـوبة وزيـادة     
ة مـن األصـغر    األكـرب رـنايف     طول العمريف التحول ا توزيع السـكان حبسـب العئـات العمريـ    

ــة األكــرب رــنا. وا منــني أن شــيخوخة        ممــا ــات العمري يشســعر عــن  ســب أكــرب  ســبيا ا العئ
السكان عملية تكاد تكون كو يةيف  ر أن البلدان ختتلر من منيج املرامنع ال  توجد فيهـا ا  

__________ 

العــامالت املهــاجراتا ا ظــر: منظمــة العمــع  العديــد مــن العمــال املللــيني  ــم مهــاجرون دوليــونيف ور رــيما (7) 
 (.2015يف )جنيريف عام ILO global estimates on migrant workers: results and methodology الدوليةيف

 .39574يف الرقم 2237األمم املتحدةيف جمموعة املعا داتيف اجمللد  (8) 

 .39574يف الرقم 2241املرجع  عسديف اجمللد  (9) 

http://undocs.org/ar/A/RES/45/158
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فلدى أوروبا أك ر السكان شيخوخة بني مناطق العـا  الرئيسـيةيف وتشـهد     رياق  قا التحول.
بسـبب زيـادة عـدد الوفيـات علـ       ا عدد السكان طبيعيا  تناقصاببعض البلدان ا  قه املنطقة 

 الوردات.
يشَعــر   معــدل صــاا اهلجــرةيف فيمــا يتعلــق ببلــد معــني وا فتــرة زمنيــة  ــددةيف بالعــدد   

ــد عــدد املهــاجرين مقســوما علــ  جممــول الســكان. ويعتــرض    الســنوي للمهــاجرين   اقصــا من
ــدل الســنوي لصــاا اهل    ــام   رــيناريو اإلرــقاطات األول أن املع ــن ع ــرة م     2015جــرة للعت

مـن   1 000أربعـة مهـاجرين منسـب صـاا اهلجـرة لكـع        عنـد رقـم  ريظع ثابتـا   2050 عام
ــنني لكــع  مهــاجَري ن الســكانا ويعتــرض الســيناريو ال ــاه     مــن الســكانا ويقــر    1 000اث

 الصعر. عند رقمالسيناريو ال الج 
رـنة. وبـافتراض أن    41.8ر لسكان أوروبـا  املقد  )أ(يف بل  متورط العمر2015ا عام  

سـي داد متورـط   فمـن السـكانيف    1 000املعدل ال ابت لصاا اهلجرة  و أربعة مهـاجرين لكـع   
من  1 000ن اثنني لكع هاجَري بل ثابت . ومع معد2050 عام ا 43.8العمر ا أوروبا    

عاما. وريسعر ريناريو صاا  45.1أك ر ليبل   2050السكانيف ري داد متورط العمر ا عام 
. وبالنسبة إلرقاطات العئـة  2050عاما ا عام  47.3اهلجرة الصعري عن متورط للعمر يبل  

 املتورطةيف يقع ارفتراض والنتائف ا املنطقة بني السيناريوين األخريين.
و أاريف ا منـني أن املسـتويات األعلـ  لصـاا اهلجـرة اإلجيـايب  كـن أن ختعـر مـن           

مندة التحول التصاعدي ا التوزيع العمـرييف يشـرجح أن يكـون أثر ـا ا  طـار السـيناريو ات       
ــع األجــع  ــو شــيخوخة         ــع أن توقــر اهلجــرة ارجتــاه الطوي ــة  ــدودايف ور  كــن توق املعقول

. ومع ذل يف ف  د بالنسبة للبلدان واملناطق ال  حتـاف  علـ  صـاا    السكان أو أن تعكب اجتا د
لـديها أقـع       املسـنني تدفق مطرد للمهاجرينيف ريكون متورط عمـر السـكان ومعـدل  عالـة     

 مند ما مما ريكو ان عليد لو كان تدفق املهاجرين اال  ذل .
______ 

يف مـع وجـود عـدد مـن األشـخاا      العـدد تني مـن منيـج   يقسم متورط العمر السكان    فئتني عمريتني متساوي )أ( 
 القين ت يد أعمار م عن املتورط مساو للقين تقع أعمار م عند.

 
 األمم املتحدةعل  صعيد اهلجرة الدولية والتنمية  - ثال اب 

د احلوار الرفيع املستوى ال ـاه بشـأن اهلجـرة الدوليـة والتنميـة )ا ظـر قـرار اجلمعيـة         مه  - 18
)ا ظــر قــرار  2030( الســبيع     دراج اهلجــرة ا خطــة التنميــة املســتدامة لعــام 68/4العامــة 

من خالل اعترافد باملسامهات املهمة للهجرة ا حتقيق األ ـدا   وذل   (70/1اجلمعية العامة 

http://undocs.org/ar/A/RES/68/4
http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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ومـع   .جائية لأللعية وتسليمد بأن التنقع البشري عامع مساعد علـ  حتقيـق التنميـة املسـتدامة    اإل
يف أصبحت اهلجـرة الدوليـة وعالقتـها املتعـددة األبعـاد      2015ا عام  2030اعتماد خطة عام 

بالتنمية ج ءا ر يتج أ من خطة األمـم املتحـدة للتنميـة. وقـد الت مـت الـدول األعضـاء بتع يـ          
التعــاون الــدويل مــن أجــع كعالــة أن تــتم اهلجــرة بطريقــة  ظاميــة وأن جتــري ا  ــرو  تــوف ر   

ــان ــة اإل ســا ية        األم ــوق اإل ســان وضــمان املعامل ــع حلق ــرام الكام ــع ارمنت ويســود ا النظــام م
للمهاجرين والالجئني واملشردينيف بصر  النظر عن وضعهم مـن منيـج اهلجـرة. وتقـر امطـة      
باإلرهامات اإلجيابية للهجرة واملهاجرين والتنقع ا النمو الشامع للجميع والتنمية املسـتدامةيف  

اجلة األرباب اجلقرية للتشرديف با ا ذل  ا عدام األمن واللاعـات وارضـطهاد   وتوفر  طارا ملع
 وا عدام العرا.

 
 2030اهلجرة وخطة عام  - 3اإلطار   

 
 أ دا  التنمية املستدامة )الغاية( )أ(
 ج(-3ا البلدان النامية ) ارتبقائهاالصحة و قطالع ي  القوى العاملة ا ت -
 ب(-4الدرارية للدرارة ا امارج )زيادة عدد املنح  -
 (2-16 و 7-8يف 2-5القضاء عل  ارجتار بالبشر ) -
 (8-8ريما العامالت املهاجرات ) محاية منقوق العمع للعمال املهاجرينيف ور -
 (7-10املسؤولية )املتسمة بتيسري اهلجرة املنظمة وا،منة والنظامية و -
 ج(-10) خعض تكالير معامالت التحويالت املالية -
 (9-16كعالة اهلوية القا و يةيف با ا ذل  من خالل تسجيع املواليد ) -
 (18-17تصنير البيا ات منسب الوضع من منيج اهلجرة ) -

 عمع أديب أبابا )العقرة( خطة  )ب(
ختعيــر مــا يكــون مــن أثــر رــليب لتــدابري مكافحــة غســع األمــوال ومتويــع اإلر ــاب علــ    -

 (24امدمات املالية ) مكا ية الوصول    
 (40تيسري احلصول عل  امدمات املالية امليسورة للمهاجرين وأفراد أرر م ) -
 (40تشجيع النقع األقع تكلعة واألررل واألوفر أما ا للتحويالت املالية ) -
 (78اجليد لألطعال املهاجرين والالجئني ) توفري التعليم -
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 (111يةيف مع ارمنترام الكامع حلقوق اإل سان )اهلجرة ا،منة واملنظمة والنظامضمان  -
 (111زيادة  مكا ية  قع اررتحقاقات املكتسبة وارعترا  املتبادل باملؤ الت ) -
 (111مكافحة كرا ية األجا ب وتيسري ار دماج ارجتماعل للمهاجرين ) -
 (112النساء واألطعال )ارجتار ببالبشريف ور ريما   هناء ارجتار -

  
وتشــمع أ ــدا  التنميــة املســتدامة العديــد مــن الغايــات الــ  تتصــع اتصــار مباشــرا            -19

يف 7-10(. وكم ــال علــ  ذلــ يف تــدعو الغايــة  3باملهــاجرين واهلجــرة والتنقــع )ا ظــر اإلطــار  
و ـل الغايـة الومنيــدة املكررـة بالكامــع للـهجرةيف الــدول    تيسـري اهلجــرة وتنقـع األشــخاا       

ويتســم باملســؤوليةيف بــا ا ذلــ  مــن خــالل تنعيــق ريارــات  علــ   ــو منــتظم وةمــن و ظــامل
سن اإلدارة. وترمل بعض الغايات األخرى املتعلقـة بـاهلجرة      اهلجرة املخطط هلا واملتسمة حبش

ج(يف وتـوفري املـنح الدرارـية للدرارـة     -3الصحة ا البلـدان الناميـة )   قطالالعاملني ا  ارتبقاء
( مــع امنتــرام منقــوق 2-16 يف و7-8 و يف2-5ر بالبشــر )ب(يف و هنــاء ارجتــا-4ا امــارج )

ــاجرينيف ور  ــال املهـ ــع للعمـ ــاجرات )  العمـ ــامالت املهـ ــيما العـ ــالير  8-8رـ ــيض تكـ (يف وختعـ
(. ورـــيكون تصـــنير 9-16ج( وتـــوفري  ويـــة قا و يـــة للجميـــع )-10التحـــويالت املاليـــة )

ر اماصـة  ( معيـدا ا حتديـد أوجـد الضـع    18-17البيا ات منسب الوضع من منيج اهلجـرة ) 
 2030باملهاجرين وضمان التنمية الشاملة للجميعيف و ـل مسـة أرارـية مـن مسـات خطـة عـام        

. ورـيكون التحليـع املقـارن لرفـاه     “أر خيلر الركـب أمنـدا وراءه  ” ال  يعرب عنها التعهد بـ
كع من السكان املولـودين ا البلـد واملولـودين ا امـارجيف أو السـكان املـواطنني واألجا ـبيف        

 ا منامسا ا  قا الصدد.أمر
يف املرفــق(    69/313وتســع  خطــة عمــع أديــب أبابــا )ا ظــر قــرار اجلمعيــة العامــة    - 20

تنعيق أ دا  التنمية املستدامة وغاياهتا. ويدعو اتعاق أديبيف بوصعد ج ءا ر يتج أ مـن خطـة   
يف البلدان    توفري التعلـيم اجليـد جلميـع العتيـات والعتيـانيف بـا ا       2030التنمية املستدامة لعام 

ذل  األطعال املهاجرين والالجئنييف و   مكافحة كرا ية األجا ب وتيسـري  دمـاج املهـاجرين    
أقـع تكلعـة وأك ـر رـرعة     ماليـة   (. ويشجع ارتعاق أيضا عل   جراء حتـويالت 3)ا ظر اإلطار 

ــ  ا   ــا عــرب تع ي ــر أما  ــ  اررــتخدام امل مــر     وأوف ملنافســة والشــعافية ا الســوق ويســع     تع ي
للتحــويالت ب يــادة تعمــيم امــدمات املاليــة و ــو األميــة. وعــالوة علــ  ذلــ يف اــج ارتعــاق   
ــة حتويــع      الــدول األعضــاء علــ  ختعــيض تكــالير تو يــر العمــال املهــاجرين وحتســني  مكا ي

 والتعليم واملهارات ا امارج.  اررتحقاقات املكتسبة وارعترا  باملؤ الت 

http://undocs.org/ar/A/RES/69/313
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لالجئني واملهـاجرين  اللوح الكربى وقد أصبحت األزمات األخرية املرتبطة حبركات  - 21
يف  ظـرت اجلمعيـة   2015تشـرين ال ـاه/ وفمرب    20مـن األولويـات العليـا لألمـم املتحـدة. وا      

و يني ا منطقـة منـوض البحـر    العامة ا البند املتعلق بالوعل العاملل بآرل املهاجرين غـري القـا   
املتورط. وا ذل  ارجتماليف قدم األمني العام خريطة طريق ملواجهـة التحـديات الناأـة عـن     

ــلوح الكــربى  حتركــات  ــدول     ال ــررت ال ــقل يف ق ــاجرين. وارــتجابةب ل األخــرية لالجــئني وامله
جمعيــة يف أن تعقــد اجتماعــاب رفيــع املســتوى لل2015كــا ون األول/ديســمرب  22األعضــاءيف ا 

للتحركــات حلركــات الــلول الكــربى  بشــأن التصــدي   2016أيلول/رــبتمرب  19ا  العامــة
ــبرية  ــاجرين كـ ــئني واملهـ ــبتمرب  19ا  لالجـ ــة   2016أيلول/رـ ــة العامـ ــرر اجلمعيـ ــر مقـ ا )ا ظـ

ؤمتر قمـة األمـم املتحـدة    ببارم (. وشيعر  ا،ن أيضاب  قا ارجتمال الرفيع املستوى 70/539
 واملهاجرين.  لشؤون الالجئني 

 
 

: أ شطة العريق العـاملل املعـين بـاهلجرة واجلهـات     2030تنعيق خطة عام  - رابعاب 
 األخرى صامنبة املصلحة

يـــربز  ـــقا العـــرل بعـــض األ شـــطة الـــ  يضـــطلع يـــا أعضـــاء العريـــق العـــاملل املعـــين   - 22
خطــة التنميــة  مــن خــالل تنعيــق  تــائف احلــوار الرفيــع املســتوى ال ــاهيف  ضــافةب       (10)بــاهلجرة

. ويقدم أيضاب حملـة عامـة عـن األ شـطة الـ  اضـطلع يـا مـؤخراب كـع مـن           2030املستدامة لعام 
ــام املعـــين بـــاهلجرة           ــاا لألمـــني العـ ــة واملم ـــع امـ ــين بـــاهلجرة والتنميـ ــدى العـــاملل املعـ املنتـ

 والتنمية. الدولية
 

 محاية منقوق املهاجرين وتع ي  محاية الالجئني   - ألر 
بلـدا  جـراءات    70يف اختق  ـو  2011أن اعتشمدت اتعاقية العمال امللليني ا عام منق  - 23

ــق      ــيني. و ع ــال امللل ــق للعم ــع الالئ ــ  العم ــل    تع ي ــة     تترم ــع الدولي ــة العم ــن منظم ــع م ك
وشــركائها بر ــامف العمــع العــاملل بشــأن العمــال املللــيني املهــاجرين الــقي شــجع علــ   جــراء 

رـات وارـتخدام أدوات التوعيـةيف ودعـم منظمـات العمـال املللـيني        أحبا   دفها توجيـد السيا 
 املهاجرين وتيسري احلوار بشأن السيارات العامة.  

. وتؤكـد  (11)املهاجرين الدوليني ا العا عدد وتشكع النساء ما يقع قليالب عن  صر  - 24
ل ملهاجرات احلاجة    وضع ريارات وبرامف للهجرة تراعـ باوتؤكد مواطن الضعر اماصة 

__________ 

 .www.globalmigrationgroup.orgا ظر  (10) 

 أعاله(. 2ارجتا ات ا أعداد املهاجرين الدوليني )ا ظر احلاشية  (11) 
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العوارق بني اجلنسنييف وهتد  ألمور من ضمنها كعالة الوصول    خـدمات الرعايـة الصـحية    
ا احلارت اإل سا ية ومنع العنر القائم عل   ول اجلـنب وارجتـار بالبشـر وهتريبـهم. وتعتقـد      
بعض النساء أ د  كن أن تعد اهلجرة جتربة تنـتقص مـن القـدراتيف ور رـيما عنـدما يعملـن ا       

(. وتنعــق  يئــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــني  A/70/205ارقتصــاد غــري املــنظم )ا ظــر   قطاعــات
حلقـوق اإل سـانيف    ةاألمـم املتحـدة السـامي    يةاجلنسني ومتكني املرأةيف بالتعاون مع مكتـب معوضـ  

ــ  قــدرات املنظمــات العم    ــد ثــال  رــنوات لتع ي ــة مــن أجــع  عمــال منقــوق   مشــروعاب مدت الي
 اإل سان وتطبيق معايري العمع املتعلقة بالعامالت املهاجرات.  

م العريق العاملل املعين باهلجرةيف برئارة  يئـة األمـم املتحـدة للمـرأةيف منارـبة تركـ        و ّظ - 25
يف عشقــدت علــ   ــاما 2030علــ  متكــني النســاء والعتيــات املهــاجرات ا رــياق خطــة عــام  

. وأقرت اللجنةيف ا ارـتنتاجاهتا املتعـق   2016للجنة وضع املرأة ا ةذار/مارس  الدورة الستني
عليهايف باملسامهات اإلجيابية ال  تقدمها العامالت املهاجرات للنمو الشـامع والتنميـة املسـتدامة    
ــني املــرأة والرجــع ا احلقــوق ارقتصــادية ومتكــني املــرأة ا اجملــال           ورــلمت بــأن املســاواة ب

وحتقيق ارـتقالهلا ارقتصـادي  ـل مسـائع ضـرورية لتنعيـق خطـة التنميـة املسـتدامة          ارقتصادي 
 (.E/2016/27-E/CN.6/2016/22)ا ظر  2030لعام 
وغالبـــا مـــا يتـــأثر املهـــاجرون كبـــار الســـن مـــن تـــردي كـــع مـــن احلالـــة ارجتماعيـــة  - 26

ومـن الع لــة ارجتماعيـة واررـتبعاد ارجتمــاعل. وقـد أعـدت اللجنــة      وارقتصـادية والصـحيةيف   
ن روريارقتصـــادية ألوروبـــا مـــوج  ريارـــات بشـــأن التحـــديات الـــ  تواجـــد العمـــال املهـــاج 

الرعايــة للمهــاجرين كبــار الســنيف مــع التركيــ  علــ  الع لــة ارجتماعيــة    وين ومقــدموياملتقاعــد
 .(12)ارجتماعية واحلصول عل  املعاشات التقاعدية والرعاية

ــتغالل ورــوء         - 27 ــ  واإلقصــاء وارر ــاميني التميي ــري النظ ــاجرون غ ــا يواجــد امله ــاب م وغالب
ــة      ــة وال قافيـ ــادية وارجتماعيـ ــوق ارقتصـ ــن احلقـ ــة عـ ــية درارـ ــدت املعوضـ ــد أعـ ــة. وقـ املعاملـ
للمهاجرين غري الشرعينييف ومنـددت بعـض العوائـق الـ  كـ ريا مـا حتـول دون متتـع املهـاجرين          

 .(13)احلقوقيف وأبرزت العديد من املماررات اجليدة يقه
ــد اللجــوء األوليف ملواصــلة       - 28 ــا يضــطر ملتمســو اللجــوءيف بعــد وصــوهلم    بل وكــ رياب م

يف وصـع  ـو   2016البحج عن احلماية واحللول الدائمة. وا األشهر األربعـة األو  مـن عـام    
__________ 

 (12) Economic Commission for Europe, “Migration and older age”, Policy Brief on Ageing, No. 17 (July 

2016). 

 http://www.ohchr.org/Documents/Publications كـــــــن ارطـــــــالل عليهـــــــا مـــــــن املوقـــــــع اإللكتـــــــروه  (13) 

/HR_PUB_14_4_Archives_en.pdf. 

http://undocs.org/ar/A/70/205
http://undocs.org/ar/E/2016/27
http://www.ohchr.org/Documents/Publications
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عــابرين البحــر األبــيض املتورــط ن ا،خــرين    أوروبــا ويمــن الالجــئني واملهــاجر 180 000
معوضـية   شّجعتوحبر  جيد. وا مواجهة التدفقات الكبرية املستمرة من الالجئني السورينييف و

بـرامف قبـول الالجـئني وطـاليب اللجـوء ا      علـ  تورـيع  طـاق    األمم املتحدة لشـؤون الالجـئني   
ات اإل سـا يةيف و  مشـع    ال ـةيف بـا ا ذلـ  مـن خـالل  عـادة التـوطنييف وتـأمني التأشـري         البلدان 

األرريف وتوفري الرعاية اماصةيف وتأمني التأشريات للدرارة والعمع. وغالباب ما يلجـأ األشـخاا   
ــة باملخــاطر.         ــة وورــائع رــعر  عوف ــب مماثل ا منركــات اهلجــرة املختلطــة    شــبكات هتري

ملعوضـية  ا تشـّجع ولضمان حتديد ملتمسل اللجوء والالجـئني ضـمن  ـقه التـدفقات املختلطـةيف      
 جــراءات تراعــل احلمايــة علــ  احلــدود الدوليــةيف وترتيبــات ارــتقبال تلغــل القيــود    علــ  اختــاذ 

 .(14)املعروضة عل  منرية التنقع ال  ر مربر هلا
مبـاد  وتوجيهـات بشـأن محايـة أيـع      جا با وتضع املعوضية السامية حلقوق اإل سان  - 29

ع موجــات اهلجــرة املختلطــة. وتتنــاول  ــقه  مــا،تــني القــادمني املهــاجرين املعرضــني للخطــر و
املبادرة ثغرات احلماية ال  يعاه منـها املهـاجرون املعرضـون للخطـر والـقين ر اصـلون علـ         

ر لالجـئني. وقـد أصـدرت املعوضـية مبـاد  توجيهيـة بشـأن منقـوق اإل سـان          وف احلمايـة الـ  تشـ   
. و ذ تســلم بــأن (15)الدوليــة وارجتــار بالبشــر تــنص علــ  محايــة منقــوق اإل ســان علــ  احلــدود

للدول مصاحل مشروعة حلماية مندود ا الوطنيةيف يتعني عليهـا امنتـرام ومحايـة و عمـال منقـوق      
ــع املهــاجرين علــ  منــدود ايف بصــر  النظــر عــن وضــعهم القــا وهيف وورــائع       اإل ســان جلمي

 موطنهم األصلل.    وصوهلم أو
قدرة اجملتمعات احملليـة املضـيعة املتـأثرة     ويسع  بر امف األمم املتحدة اإلجائل    تع ي  - 30

من التدفقات الكبرية لالجـئني وملتمسـل اللجـوء علـ  الصـموديف و   زيـادة اعتمـاد الالجـئني         
عل  أ عسهم. وتشجع امطة اإلقليمية املعنية بـالالجئني وقـدرهتم علـ  مواجهـة األزمـات الـ        

مــام وضــع خطــط اررــتجابة علــ  تــويل القيــادات الوطنيــة ز 2017-2016وضــعت للعتــرة 
 ألزمة الالجئني السوريني وتنعيق ا ا األردن ولبنان.

وقد أفادت منظمة األمم املتحدة للطعولة )اليو يسـير( بـأن ملتمسـاب وامنـدا مـن كـع        - 31
العديـد  أن كـان طعـالبيف و   2015اللجـوء ا أوروبـا ا عـام    ملتمسـل  القين التمسوا أربعة من 

__________ 

 قـا  بشـأن محايـة الالجـئني واهلجـرة       10معوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئنييف خطـة العمـع املؤلعـة مـن      (14) 
 (.2007نقحيف كا ون ال اه/يناير ا النص امل2006املختلطة )جنيريف 

ــر  (15)   http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHR_Recommended_Principles_Guidelinا ظــــــ

es.pdf. 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHR_Recommended_Principles_Guidelin


A/71/296 
 

 

16-12772 17/28 

 

. وتـدعم اليو يسـير   (16)معصـولني عنـها  أهنـم  حوبني بأرـر م أو  من  ؤرء األطعـال غـري مصـ   
األطعال املهاجرين والالجئني ب قامـة املراكـ  املالئمـة لألطعـال وتـوفري احلمايـة هلـم وامـدمات         
األخرى. وتعـ ز منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم وال قافـة )اليو سـكو(  مكا يـة احلصـول           

العربيـــة الســـورية وا البلـــدان اجملـــاورة املضـــيعة لالجـــئني  علـــ  التعلـــيم اجليـــد ا اجلمهوريـــة
 .(17)السوريني

 

 خاضعة لإلدارة اجليدة  تتسم حبسن اإلدارةضع ريارات للهجرة و - اءب 
ــة        - 32 ــة واملنظم ــة العام ــة ا األما  ــن  دارة الشــؤون ارقتصــادية وارجتماعي ــو  كــع م تت

ــق اهلــد        ــاس مــدى تنعي ــهجرة وضــع مؤشــرات لقي ــة لل ــدول   7-10الدولي ــدعو ال ــقي ي يف ال
األعضاء لتيسري اهلجرة وتنقع األشـخاا علـ   ـو مـنظم وةمـن ومنـتظم ومتسـم باملسـؤولية.         

ــة   ويعتمــد اختيــار املؤشــرات علــ   طــار    منوكمــة اهلجــرة الــقي رمنــب جملــب املنظمــة الدولي
البحـو   بت كع من املنظمة الدولية للهجرة وومندة . وقد جّر2015للهجرة بوضعد ا عام 

 بلدا.   15ارقتصادية مؤشر  دارة اهلجرة ا اررتخبارات 
ويعـ ز أمنــد الـربامف املشــتركة املتعلـق يجــرة العمالـةيف والــقي تنعـقه كــع مـن اللجنــة        - 33

ارحتاد األفريقل ومنظمـة العمـع الدوليـة واملنظمـة الدوليـة      وجلنة ومعوضية ارقتصادية ألفريقيا 
ــة املتســقة ا أفريقيــا. وتســع   ــقه      للــهجرةيف وضــع واعتمــاد وتنعيــق ريارــات  جــرة العمال

يع  مكا ية احلصول عل  ارتحقاقات الضمان ارجتمـاعليف لتع يـ  ارعتـرا     الشراكة    تسه
 باملؤ الت وتدارا النقص ا املهارات.

ومــن أجــع منــع ومكافحــة ارجتــار بالبشــر وهتريــب املهــاجرينيف يقــدم مكتــب األمــم      - 34
التعـاون   املتحدة املعين باملخدرات واجلر ة الدعم للجهود الـ  تبـقهلا الـدول األعضـاء ا  طـار     

عرب احلدود وتنسيق اإلجـراءات الـ  تتخـق ا مـن خـالل الـدعم التشـريعل واملسـاعدة التقنيـة.          
ــام    ــع ع ــق أوائ ــن     2015ومن ــد ع ــا ي ي ــب املســاعدة مل ــدم املكت ــدريب    65يف ق ــر الت ــدايف ووف بل

 احلكوميني. املسؤولنيمن العاملني ا جمال العدالة اجلنائية و 1 300املتخصص ألك ر من 
أجع ضمان منقوق املهاجرين ا الصحةيف قـدمت منظمـة الصـحة العامليـة الـدعم       ومن - 35

للدول األعضاء ا توفري تغطية صحية شاملة و تامنـة الوصـول املنصـر    امـدمات الصـحية      
اجليدة جلميع األشخاايف بن فيهم املهاجرون. وا اجتمـال عـن صـحة الالجـئني واملهـاجرين      

__________ 

 (16) United Nations Children Fund, “Refugee and migrant crisis in Europe” (September 2015). 

 (17) United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Bridging Learning Gaps for Youth 

Paris, 2015).) 
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يف اتعق مم لو البلدان األوروبية علـ   عـداد  طـار    2015ه/ وفمرب قد ا  يطاليا ا تشرين ال اعش
 مشترا لتحسني صحة الالجئني واملهاجرين ا املنطقة.

وتضطلع احلكومـات احملليـة بـدورا منارـم ا تنعيـق السيارـات املتعلقـة بـاهلجرة. وقـد           - 36
بـدعم مـن معهـد األمـم      اعتمد منتدى البلديات السنوي ال اه املعين بالتنقع واهلجـرة والتنميـةيف  

املتحـدة للتـدريب والبحــج )اليو يتـار( وشـركائديف خطــة للمـدن مـن أجــع املسـاعدة ا حتقيــق        
 .(18)األ دا  ذات الصلة باهلجرة من أ دا  التنمية املستدامة

وتعمع اللجنة ارقتصادية وارجتماعية ،ريا واحمليط اهلاد  عل  تنعيق مشرول يرمـل   - 37
اهلجرة املدارة جيدا ا مشال ةريا وةريا الورط . ويهـد   ـقا املشـرول       تع ي  ريارات 

    بناء املعرفة وتيسري التعاون و قامة الشراكات بني بلدان املنشأ وبلدان املقصد.
وقام ارحتاد الربملاهيف بالتعاون مع كـع مـن منظمـة العمـع الدوليـة واملعوضـية السـامية         - 38

ساعدة الربملا يني ا وضع وتع ي  القـوا ني والسيارـات الراميـة    حلقوق اإل سانيف بنشر كتيب مل
 .(19)   تكريب منقوق اإل سان للمهاجرين وتع ي  شؤون  دارة اهلجرة

يف أطلقــت منكومتــا العلــبني والوريــات املتحــدة األمريكيــة مبــادرة       2014وا عــام  - 39
ليني القين تقطعت يـم السـبع ا   املهاجرين ا البلدان ال  متر بأزمات ملساعدة املهاجرين الدو

ــ  تقود ــا       ــادرة ال ــة. وا  طــار  ــقه املب ــدان مضــيعة  تيجــة اللاعــات أو الكــوار  الطبيعي بل
الدوليف ُأعدت مباد  توجيهية ملساعدة البلدان والقطـال امـاا واملنظمـات الدوليـة واجملتمـع      

أخــرى     ــقه  . وقــد ا ضــمت منكومــات(20)املــده علــ  اررــتجابة ا م ــع  ــقه احلــارت 
املبادرةيف ال  تدعمها أيضا كع من املنظمـة الدوليـة للـهجرة ومعوضـية األمـم املتحـدة لشـؤون        

 الالجئني واملم ع اماا لألمني العام وجامعة جورج تاون.
 

 تسخري اهلجرة ألغراض التنمية   -جيم  
ق كع من بر امف األمم املتحدة اإلجائل واملنظمـة الدوليـة للـهجرة بر اجمـاب مشـتركاب      نع يش - 40

من أجع  دراج اهلجرة ا امطط واررتراتيجيات اإلجائية الوطنيةيف با ا ذل  ا  طـار األمـم   
املتحدة للمساعدة اإلجائية. ويسع  الرب ـامف    وضـع هنـف متمارـ  تتبعـد األمـم املتحـدة ا        

__________ 

 .www.unitar.org/dcp/sites/unitar.org.dcp/files/uploads/quito_outcome_document_en.pdfا ظر  (18) 

 (19) Inter-Parliamentary Union, ILO and OHCHR, Migration, human rights and governance: Handbook for 

Parliamentarians No. 24, 2015. 

كـوار    املنظمة الدوليـة للـهجرةيف مبـاد  توجيهيـة حلمايـة املهـاجرين ا البلـدان الـ  تعـاه مـن   اعـات أو             (20) 
 (.2016طبيعية )جنيريف من يران/يو يد 
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امــع مــع اهلجــرة والتنميــة ا كــع مــن  كــوادور وبــنغالديا وتــو ب وجامايكــا وأهوريــة التع
 مولدوفا وصربيا وقريغي رتان واملغرب.  

يف بالتعـاون مـع لتلـر الشـركاءيف بنـود مبـادرة اهلجـرة والتنميـة         اإلجائل وينعق الرب امف - 41
ــادرة ت    ــل مبـ ــدةيف و ـ ــم املتحـ ــة واألمـ ــية األوروبيـ ــتركة بـــني املعوضـ ــ  دور املشـ ــل    تع يـ رمـ

احلكومات احملليةيف واملهاجرينيف واجلهات العاعلة األخـرى ا وضـع ريارـات اهلجـرة والتنميـة      
 ا  طار ختطيط التنمية احمللية.

 2015بلغــت التحــويالت املاليــة املســّجلة رمسيــاب وامُلرَرــلة    البلــدان الناميــة ا عــام   - 42
كلعة  ررال التحويالت املاليـة  ـو   تتورط العاملل ل. وبل  امل(21)بليون دورر 431.6قدره  ما

ــام    7.5 ــة ا أواخــر ع ــام   2015ا املائ ــع ع ــقه   (22)2016وأوائ . و ظــراب    أّن متورــط  
ا املائة ا منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكربىيف فقـد منّلـت  ـقه املنطقـة      9.7كلعة بل  تال

 املعروضة مقابع  ررال التحويالت املالية.كلعة الرروم تمن منيج ارتعال ا املرتبة األو  
وبربط التحويالت املالية بامدمات املاليةيف م ع املـدخرات والقـروض والتـأمنييف  كـن      - 43

أن يصبح أداةب  امة من أجع تعظيم أثر  ـقه التحـويالت علـ  التنميـة.     لتعميم امدمات املالية 
تعمــيم و كتــاد( اجتماعــات للخــرباء بشــأن ويــنّظم مــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة )األ

يف كمـا يقـّدم الـدعم ل يـادة ارـتخدام امـدمات املاليـة الرقميـة.         التمويع الشامع امدمات املالية
ــدويل وارحتــاد       ــ  ال ــاد(يف بارشــتراا مــع البن ــة )اإليع ــة ال راعي ــدويل للتنمي و ّظــم الصــندوق ال

والتنميةيف ضمت ممـ لني عـن القطـاعني العـام      األورويبيف منتديات عاملية بشأن التحويالت املالية
تعمــيم امــدمات املاليــة وامــاا واجملتمــع املــده. وتســّلط  ــقه املنتــديات الضــوء علــ  أمهيــة   

الشامع وارتخدام اربتكارات والتكنولوجيا ا خعض تكالير املعـامالتيف ودور ارـت مارات   
 .(23)املغتربني ا  جياد فرا العمع

يف أعلنــت الــدول األعضــاء ا جملــب  دارة الصــندوق الــدويل للتنميــة   2015ا عــام و - 44
السـادَس عشـر مـن من يران/يو يـد يومـاب      اليـوم  دولةيف باإلأـاليف   176ال راعيةيف والبال  عدد ا 

دوليــاب للتحــويالت األرــرية. ويهــد   ــقا اليــوم    ارعتــرا  باملســامهة األرارــية إليــرادات  
ا أرر م وجمتمعـاهتم ا بلـد م األميف وا حتقيـق التنميـة املسـتدامة ا بلـد       العاملني املهاجرين 

 املنشأ.
__________ 

 (21) (World Bank Group, Migration and development brief 26 (Washington D.C., April 2016. 
 (22) (World Bank, Remittances prices worldwide, Issue No. 17 (Washington D.C., March 2016. 
 .2015من يران/يو يد  19-16املنتدى العاملل املعين بالتحويالت املالية والتنميةيف ميال ويف  يطاليايف  (23) 
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ــايو  - 45 ــأن    2015وا أيار/مـ ــاب بشـ ــاهلجرة اجتماعـ ــة بـ ــة املعنيـ ــة العامليـ يف  ّظمـــت اجملموعـ
اررــتعادة مــن  رــهامات حتــويالت املهــاجرين واملغتــربني عمومــاب ا التنميــة املســتدامة. وقــدم   

ت وحبوثاب منـول القيمـة ارجتماعيـة وارقتصـادية لتخعـيض تكـالير التو يـر        املشاركون بيا ا
 ورروم التحويالت املالية.

وأصدرت اللجنة ارقتصادية وارجتماعية ،ريا واحمليط اهلاد يف    جا ـب شـركائها    - 46
ةيف بـا ا  ا العريق العامع املواضيعل اإلقليمل ملنطقة ةريا واحمليط اهلاد  املعين بـاهلجرة الدوليـ  

ذلـــ  ارجتـــار بالبشـــريف تقريـــراب بشـــأن مســـامهات املهـــاجرين ا التنميـــة ا بلـــدان املنشـــأ          
 .(24)واملقصد

ــة وال راعــة   2015وا عــام  - 47 ــق  لألمــم املتحــدة  يف شــرعت منظمــة األغقي )العــاو( بتنعي
  مشرول منول اهلجرة واألمن الغقائل واحلد من العقر ا األريا  ا  ثيوبيا وتو ب. ويهـد 

 قا املشرول    معاجلة األرـباب اجلقريـة للـهجرة غـري الطوعيـةيف و   تع يـ  عمالـة الشـباب         
بتوطيــد الشــراكات مــع اجلهــات العاعلــة املختلعــة إلدمــاج   (العــاو)ا املنــاطق الريعيــة. وتقــوم 

اهلجرة ا ريارـات وبـرامف التنميـة ال راعيـة والريعيـةيف ولتع يـ  اررـت مار املنـتيف للتحـويالت          
 املالية ا املناطق الريعية.

 

 حتسني البيا ات والبحو  املتصلة باهلجرة   -دال  
قّدمت  دارة الشؤون ارقتصادية وارجتماعية واملنظمة الدولية للهجرة مشـرول دليـع    - 48

منــول بيا ــات اهلجــرة والتنميــة أعّدتــد اجملموعــة العامليــة املعنيــة بــاهلجرةيف وذلــ  ا ارجتمــال    
رـطنبول ا تشـرين األول/أكتـوبر    ا السنوي للمنتدى العاملل املعين باهلجرة والتنمية املنعقـد ا  

يف بدعم من شراكة املعرفة العاملية بشـأن  2016. ومن املقرر  شر الدليع ا أواخر عام 2015
 اهلجرة والتنمية.

ا  دارة الشؤون ارقتصادية وارجتماعيـة   اتو ظمت شعبة السكان وشعبة اإلمنصاء - 49
ــةيف ا      منلقــة عمــع بشــأن   تــاج وارــتخدام البيا ــات املتعلقــة بــاهلجرة الدوليــة ألغــراض التنمي

. و ـدفت منلقـة العمـع    تع يـ  القـدرات التقنيـة       2015السنغاليف ا أيلول/ربتمرب داكاريف 
للمسؤولني الـوطنيني ا جمـال   تـاج بيا ـات اهلجـرة وحتليلـهاا و   حتسـني ارـتخدام البيا ـات          

بـاهلجرة  ذات الصـلة  املتعلقة باهلجرة من أجع وضع السياراتا وزيادة الـوعل منـول الغايـات    
. وا  طار متابعة منلقة العمعيف اتعقت اإلدارة واملنظمـة  2030لعام املستدامة تنمية ا خطة ال
__________ 

 (24) Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Asia-Pacific Migration Report 2015: 

(migrants’ contributions to development (Bangkok, 2016. 
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تحسني بيا ات اهلجرة ا غـرب أفريقيـايف مـن خـالل تنظـيم      لعل  الدولية للهجرة عل  التعاون 
منلقات عمع ودورات تدريبية خاصة بكع بلديف وتع ي  املعايري الدولية املتصـلة ممـع البيا ـات    

 و شر ا.
وعملت اللجنة ارقتصادية ألوروبايف ور ت اليف عل  تع ي  مواءمة املعـا يم والتعـارير    - 50

املتصلة باهلجرةيف وتع ي  تبادل بيا ات اهلجرةا وعلـ  وضـع منـهجيات جديـدة لقيـاس األجـا        
الناشــئة ا جمــال اهلجــرةا وعلــ  حتســني قيــاس أثــر اهلجــرة ا املنطقــة. وشــرعت أيضــاب بوضــع  

مشترا للهجرة الدائريةيف وبوضع مباد  توجيهيـة لقيـاس تنقـع اليـد العاملـةيف      تعرير  منصائل 
 ووضع توجيهات إلدماج البيا ات املتصلة باهلجرة واملأخوذة من مصادر متعددة.

ويست مر صندوق األمم املتحدة للسكان ا أع وحتليع وارـتخدام وتقارـم البيا ـات     - 51
املصـنعة منسـب العمـر و ـول اجلـنبا كمـا يعمـع علـ           املتعلقة باهلجرةيف با ا ذل  البيا ـات 

ارقتصـادية.   - تع ي  فهم أفضع للعالقة بـني الـتغري الـد غراايف واهلجـرةيف والتنميـة ارجتماعيـة      
وبرعاية الشراكة املعرفية العاملية بشـأن اهلجـرة والتنميـةيف قـام صـندوق األمـم املتحـدة للسـكان         

ــات املت  ــتعراض لالفتراضــ ــراء ارــ ــيق  جــ ــقاطات  بتنســ ــتخَدمة ا اإلرــ ــاهلجرة واملســ ــلة بــ صــ
 .(25)السكا ية

ــام  - 52 ــيا )اإلرــكوا(      2015وا ع ــريب ةر ــة لغ ــة ارقتصــادية وارجتماعي ــدت اللجن يف أع
تقريراب عن اهلجرة الدوليةيف تضّمن حملة عامة وشاملة عن ارجتا ات املعاصرة للـهجرة وعواقبـها   

ــة ا غــريب ةرــيا. وركــ  ا    ــني اهلجــرة والتشــرد    ارقتصــادية وارجتماعي ــة ب ــ  العالق ــر عل لتقري
والتنميــةيف وتضــمن توصــيات ملعاجلــة التحــديات الــ  يواجههــا املهــاجرون والالجئــون وأيضــاب    

 لالرتعادة    أقص  مند ممكن من فوائد اهلجرة.
 

 تع ي  التعاون والشراكة -  اء 
اهلجرةيف بالتعــاون مــع يف واصــلت اجملموعــة العامليــة املعنيــة بــئــدأثناا و 2015قبــع عــام  - 53

املنتــدى العــاملل املعــين بــاهلجرة والتنميــة واملم ــع امــاا لألمــني العــام املعــين بــاهلجرة الدوليــة    
يف بـا ا ذلـ  خطـة    2030والتنميةيف الدعوَة     دراج اهلجرة ا خطة التنمية املسـتدامة لعـام   

دى وجمموعـة العشــرين  يف  ّظمـت اجملموعـة واملنتـ   2015عمـع أديـب أبابـا. وا من يران/يو يـد     
ــع      ــربني ا متوي ــة واملغت ــهايف للبحــج ا دور اهلجــرة والتحــويالت املالي أول منــد  مشــترا بين
التنميــة. وقامــت اجملموعــة أيضــاب بتنظــيم رلســلة مــن ارجتماعــات التعاعليــة الــ  يشــارا فيهــا  

__________ 

 (25) Thomas Buettner and Rainer Muenz, Comparative Analysis of International Migration in Population 

Projections, KNOMAD Working Paper 10 (March, 2016). 
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حبركـات  أصحاب مصلحة متعددونيف ا  طار التحضري لالجتمال العام الرفيع املسـتوى املعـين   
 .اللوح الكربى لالجئني واملهاجرين

ــقي      2015وا شــبا /فرباير  - 54 ــةيف ال ــال التنســيقل بشــأن اهلجــرة الدولي ــر ارجتم يف  ظ
تعقــده شــعبة الســكان ا  دارة الشــؤون ارقتصــادية وارجتماعيــة رــنويابيف ا التقــدم احملــرز ا   

مـن اهلجـرة ضـمن اإلطـار     يف وا رـبشع اررـتعادة   2030 دماج موضول اهلجرة ا خطـة عـام   
اجلديــد املتعلــق بتمويــع التنميــة. ورّكــ  ارجتمــال التنســيقل أيضــاب علــ  متابعــة احلــوار الرفيــع   

يف تناول  قا ارجتمـال  2016املستوى ال اه املعين باهلجرة الدولية والتنمية. وا شبا /فرباير 
بّينة ا خطة التنمية املسـتدامة لعـام   التقدم احملرز ا قياس وتنعيق ارلت امات املتصلة باهلجرة وامل

ــين حبركــات       2030 ــع املســتوى املع ــام الرفي ــال الع ــال التحضــريية لالجتم يف وارــتعرض األعم
 .2016اللوح الكربى لالجئني واملهاجرين امل مع عقده ا أيلول/ربتمرب 

قريــر ا ويعتــ م املم ــع امــاا لألمــني العــام املعــين بــاهلجرة الدوليــة والتنميــة  صــدار ت - 55
بع ينــاقا فيــد رــبشع حتســني التعــاون الــدويل ا جمــال اهلجــرةيف وااصــة رشــ  2016أواخــر عــام 

محايـــة املهـــاجرين األك ـــر ضـــععاب. ومـــن املقـــرر أن ينظـــر فيـــد أيضـــاب ا كيعيـــة تنعيـــق خطـــة   
ــ    2030 امـعــ ـــعل ـــو يعـ ــ  بل ـ ــة عل ـــود باملنعع ــ     ـ ــ  الســواءيف وعل دان املنشــأ واملقصــد عل

 أرر م.املهاجرين و
املعقــود ورّكــ  ارجتمــال الســنوي ال ــامن للمنتــدى العــاملل املعــين بــاهلجرة والتنميــةيف     - 56
يف علـ  تنّقـع البشـر ألغـراض التنميـة املسـتدامة.       2015ا تشرين األول/أكتوبر  ارئارة تركيب

و اقا املنتدى احلاجة    التعاون الدويل وتقارـم املسـؤوليات ا اررـتجابة لقضـايا السـكان      
املشردين قسراب. ورّلط ارجتمال الضـوء علـ  رـد العجـوة بـني املسـاعدة اإل سـا ية والتعـاون         

أن  ـقا األمـر يتطلـب ا تمامــا عـاجالب. وأ شـأ املنتـدى فريقـاب عـامالب لدرارــة          اإلجـائليف باعتبـار  
 مسامهتد ا تنعيق أ دا  التنمية املستدامة وارتعراضها ومتابعتها.

وشاركت اإلركوا ا عدد من املنتـديات اإلقليميـة والدوليـة املتعلقـة بـاهلجرةيف بـا ا        - 57
اإلقليميــة العربيــة بشــأن اهلجــرة. وعمــع العريــق   ذلــ  ا منــوار أبــو  ــيب والعمليــة التشــاورية 

العامـع املعــين بــاهلجرة الدوليـة ا املنطقــة العربيــةيف الــقي تشـترا ا رئارــتد اإلرــكوا وجامعــة    
الدول العربية واملنظمة الدولية للهجرةيف عل  تع ي  التعاون وتشجيع البحو  املشـتركة بشـأن   

جامعة الدول العربيةيف شـّكلت العمليـة التشـاورية    اهلجرة. وبدعم من املنظمة الدولية للهجرة و
 دولة عربية. 22اإلقليمية العربية منرباب لتع ي  التعا م والتعاون منول قضايا اهلجرة بني 
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ــق       - خامساب  ــده: مقترمنــات بشــأن الطرائ ــا بع ــج وم ــع املســتوى ال ال احلــوار الرفي
 الالزمة والروابط مع اهليئات والعمليات األخرى

يف ما يلـل: )أ( عقـد احلـوار الرفيـع املسـتوى      69/229ا قرار ا قررت اجلمعية العامة  - 58
 جراء منـوارات  وا )ب( 2019بشأن اهلجرة الدولية والتنمية ا موعد ر يتجاوز عام ال الج 

رائـق احلـوار الرفيـع املسـتوى ال الـجيف      حتديد موعـد وط وا املستقبع عل  فترات منتظمةا )ج( 
وحتديد تواتر احلوارات املقبلةيف وذلـ  ا دورهتـا احلاديـة والسـبعنييف مـع مراعـاة مواءمتـها مـع         

 أيع عمليات ارتعراض التنمية ذات الصلة ال  تنعق ا األمم املتحدة.
  د  احلوارات املقبلة وتواتر ا - ألر 

ي دوراب رئيسـياب ا اررـتعراض املواضـيعل مطـة عـام       كن للحـوارات املقبلـة أن تـؤد    - 59
يف وأن تكــون ب ابــة منــرب مركــ ي لتقيــيم التقــّدم احملــرز  ــو حتقيــق األ ــدا  والغايــات 2030

املتصلة باهلجرةيف من أجع تنعيق ارلت امات األخرى ذات الصلةيف با ا ذل  أ ـدا  وغايـات   
ن  ــقه اررتعراضــات أن تســتعيد مــن  (. ومــن شــأ3خطــة عمــع أديــب أبابــا. )ا ظــر اإلطــار  

قاعدة صـلبة مـن األدّلـة تشـمع املؤشـرات العامليـة الـ  جيـري وضـعها ا الوقـت الـرا ن حتـت             
ــهامات احلـــوارات املقبلـــة         ــدة. ورتشســـتكَمع  رـ ــائية ا األمـــم املتحـ ــة اللجنـــة اإلمنصـ رعايـ

عليف بـا ا ذلـ    بارتعراضات تقـوم يـا اللجـان العنيـة التابعـة للمجلـب ارقتصـادي وارجتمـا        
مـن   85جلنة السكان والتنميةيف وغري ا من اهليئات واملنتديات احلكومية الدوليـة )ا ظـر العقـرة    

(يف م ع املنتدى العاملل املعين باهلجرة والتنميـةيف ا ضـوء الـدعوة الـ      70/1قرار اجلمعية العامة 
عضاء لتحقيق اتساق عمع اجلمعية العامة واجمللـب ارقتصـادي وارجتمـاعل    وجهتها الدول األ

ورائر اهليئات واملنتـديات احلكوميـة الدوليـة مـع عمـع املنتـدى السيارـل الرفيـع املسـتوى مـن           
مـن قـرار اجلمعيـة العامـة      15)ا ظـر العقـرة    2030أجع متابعـة وارـتعراض تنعيـق خطـة عـام      

70/299.) 
ــع        - 60 ــدى السيارــل الرفي ــع رــنوات للمنت ــ  أرب ــدة عل ــدورة األو  املمت و ظــراب    أّن ال

يف وقت ا عقاد املنتدى حتت رعايـة اجلمعيـة العامـةيف قـد يكـون      2019املستوى رتنتهل ا عام 
يف حبيـج  2019مطلع  أو 2018من املستحسن أن يشعقد احلوار الرفيع املستوى ال الج ا عام 

 2019تشؤخق  تائف احلوار ا احلسبان ا األعمـال التحضـريية للمنتـدى امل مـع عقـده ا عـام       
متكـني النـاس   ”يف وذل  بالبحج ا موضول 10من اهلد   7والقي ريستعرض تنعيق الغاية 
ــة الشــمول واملســاواة  ــار عــام   3)املرجــع  عســديف العقــرة   “وكعال يف 2018)ج((. و ذا مت اختي

كموعد لعقد احلواريف فيمكن  جراء احلـوارات املقبلـة كـع أربـع رـنواتيف خـالل السـنة ال ال ـة         
من دورة املنتدى ال  متتد عل  أربع رنوات. وقـد يكـون  ـقا التوقيـت  ـو األم ـع للمسـامهة        

http://undocs.org/ar/A/RES/69/229
http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
http://undocs.org/ar/A/RES/70/299
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أيضـاب أن تكـون ب ابـة    . و كن للحوارات املنعقـدة ا املسـتقبع   2030ا ارتعراض خطة عام 
 وح الكــربى ــــوى املعــين حبركــات النـع املستــــــام الرفيــــة ارجتمــال العــــ ي ملتابعــــر مركــــمنب

 لالجئني واملهاجرين.
 

 2018العالقة مع املؤمتر احلكومل الدويل القي ريشعقد ا عام  - باء 
أيلول/رـبتمرب   19رر عقـده ا  دعا األمني العام ا تقريره القي ُأعـد ملـؤمتر القمـة املقـ     - 61

هلجـرة ا،منـة   بشـأن ا (يف الدول األعضاء    وضـع اتعـاق عـاملل    A/70/59 الوثيقة )ا ظر 2016
ا عــام  يعقــد والنظاميــة واملنظمــةيف ليشعتمــد ا مــؤمتر منكــومل دويل بشــأن اهلجــرة الدوليــة       

ــدول األ 2018 ــت الـ ــ  ا  يف فوافقـ ــ  ذلـ ــاء علـ ــطب  2عضـ ــافة    2016ةب/أغسـ . و ضـ
ومتابعـة احلـوارات الرفيعـة املسـتوى السـابقة ومـؤمتر القمـة لعــام         2030 ارـتعراض خطـة عـام   

يف ف ن احلوارات املقبلة  كن أن يتم خالهلا ارتعراض تنعيق ارتعاق العـاملليف فيمـا لـو مت    2016
 اعتماد م ع  قا ارتعاق ا املؤمتر.

القرارات اهلامة ا  قا الصدد قرار يتعلق بتوقيت احلوار الرفيـع املسـتوى ال الـج    ومن  - 62
اصــوا املــؤمتريف والــدور احملتمــع للحــوار ا املســامهة ا األعمــال التحضــريية للمــؤمتر. ومــن   
اجملــدي النظــر ا ثالثــة رــيناريو ات ممكنــة. فعــل الســيناريو األوليف يشعقــد احلــوار قبــع املــؤمتريف 

يف وقـــد يســـهم ا األعمـــال التحضـــريية 2018أو أوائـــع عـــام  2017واخـــر عـــام وربـــا ا أ
. وا الســيناريو ال ــاهيف يشعقــد  2018للمــؤمتريف الــ   كــن أن تــتم ا النصــر ال ــاه مــن عــام   

يف وقد يشرل ا عملية متابعة املـؤمتر. أمـا ا السـيناريو    2019احلوار بعد املؤمتريف وربا ا عام 
 ر واملؤمتر معا ليشّكال مندثا وامندا أو مندثني متعاقبني ومنسقني.ال الجيف فيشدمف احلوا

وعلـ  الــرغم مــن أن لكــع مــن  ــقه الســيناريو ات مني ياتــد اماصــة بــديف فربــا يكــون   - 63
السيناريو ال اه أصعبها عل  التربيريف منيج  ن الدول األعضاء قد ر تؤيـد عقـد اجتمـال ةخـر     

السنة التاليـة ملـؤمتر رئيسـل بشـأن  ـقا املوضـول. ومـن         رفيع املستوى بشأن اهلجرة الدولية ا
م ايا السيناريو ال الج أ د قد يقلع من التكلعة اإلأالية للحدثني. ومـن م ايـا السـيناريو األول    
ــع        ــة احلــوار الرفي ــ  أكــربيف  ررــاء دور عملي ــتّميف بشــكع أرــرل وتركي ــيح فرصــة لكــل ي ــد يت أ 

ع توفري ورـيلة للمسـامهة ا األعمـال التحضـريية     يف م2030املستوى ا  طار متابعة خطة عام 
للمؤمتر. وا  طار السيناريو األوليف  كن تصـور دور للمجلـب ارقتصـادي وارجتمـاعل عـن      
طريق  جراء احلواريف عل  رـبيع امل ـاليف جنبـا    جنـب مـع الـدورة احلاديـة واممسـني للجنـة          

مندا قـد ر يكـون كافيـا للترتيـب لعقـد      السكان والتنمية. و ظرا ألن اجتماعا رفيع املستوى وا
ا  عـداد املـؤمتر رـتكون    ال الج مؤمتر منكومل دويليف ف ن أي مسامهة للحوار الرفيع املستوى 

 مشاركة ج ئية.

http://undocs.org/ar/A/70/59
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 مدة ا عقاد اجللسات العامة وشكلها   - جيم 
ا شـكع منـدثني    2013و  2006ا عـامل   اناملستوى السابق االرفيع نم احلوارا شظ  - 64

ا كع منهما أربع جلسـات عامـة. وا كلتـا احلـالتنييف عشقـدت       تن عشقدامدة كع منهما يوم
أربعة من اجتماعات املائدة املستديرة مت امنـة مـع اجللسـات العامـةيف تضـمنت جلسـات حتـاور        

 ومنلقات  قاش ألصحاب مصلحة متعددين.
اجلمعيـة العامـة   ترغـب  ول أو ال اهيف املـقكورين أعـالهيف فقـد    وفيما خيص السيناريو األ - 65
علـ  مـدى   اعتماد  يكع مماثـع للحـوار الرفيـع املسـتوى ال الـجيف تشعقـد فيـد جلسـات عامـة          ا 

    الســاعة 15:00ومــن الســاعة  13:00   الســاعة  10:00يــومني متتــاليني مــن الســاعة  
ديرة تبعـا للمضـمون املواضـيعل املنشـود     . و كن تعديع عدد اجتماعات املائـدة املسـت  18:00

ــام        ــاليف  كــن أن يشــّكع ارــتعراض خطــة ع ــ  رــبيع امل  للحــوار. فعــل الســيناريو األوليف عل
موضـول ثالثـة مـن     2016ومتابعة احلـوار الرفيـع املسـتوى ال ـاه ومـؤمتر القمـة لعـام         2030

اا للتحضـري للمـؤمتر   اجتماعات املائدة املستديرةيف ا منني يكّرس اجتمال مائدة مستديرة  ضـ 
 .2018القي رينعقد ا عام 

ارفتتاح بيا ات يديل يا رئـيب اجلمعيـة العامـة واألمـني العـام      جلسة شمع تو كن أن  - 66
ورئيب اجمللب ارقتصادي وارجتماعل واملـدير العـام للمنظمـة الدوليـة للـهجرة. و كـن أيضـا        

بارزة العاملة ا جمال اهلجـرة والتنميـة   عروضا تقدمها  مندى الشخصيات الاجللسة تضمن تأن 
 ومم ع عن اجملتمع املده وأمند املهاجرين.

و ضــافة    الــدول األعضــاء واملــراقبنييف فقــد تــدعو اجلمعيــة العامــة ر رــاء وكــارت   - 67
األمــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمهــا ذات الصــلةيف فضــال عــن املستشــارين واملمــ لني واملقــررين  

أن تشـمع قائمـة املـتكلمني ا    أيضـا  . و كن    املشاركة ا اجللسات العامة اماصني املعنيني
اجللســات العامــة ممــ لني للمجموعــات الرئيســية مــن أصــحاب املصــلحةيف مــن قبيــع املهــاجرين   
ــة ذات املركــ  اررتشــاري لــدى اجمللــب ارقتصــادي وارجتمــاعليف     واملنظمــات غــري احلكومي

 والقطال اماايف  قا  ذا مسح الوقت بقل .   وغري ا من منظمات اجملتمع املده
وا  طار السـيناريو ال الـجيف رـيكون احلـوار الرفيـع املسـتوى ال الـج ذا طبيعـة لتلعـة           - 68

 بشأن أراليب عمع املؤمتر.تشعقد اختالفا جو ريايف وينبغل معاجلتها ا مناقشة 
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 وشكلها ومواضيعها يكع جلسات التحاور رجتماعات املوائد املستديرة  - دال 
الـقي  اصوا السيناريو ني األول أو ال اهيف  كن رجتمال املائـدة املسـتديرة األول    - 69

م تنعيق  عالن احلوار الرفيع املسـتوى ال ـاهيف   احلوار الرفيع املستوى ال الج أن يقي يشعقد ا  طار 
. و كن تكريب اجتمـال املائـدة املسـتديرة    69/229من قرار اجلمعية العامة  32للعقرة  وفقا

ــاه ررــتعراض التقــدم احملــرز ا حتقيــق األ ــدا  والغايــات املتصــلة بــاهلجرة مــن خطــة           ال 
وتنعيق ارلت امات األخرى ذات الصـلةيف بـا ا ذلـ  اتعـاق أديـب أبابـايف ا منـني         2030 عام
نظـر ا تنعيـق ارلت امـات املتعه ـد يـا ا مـؤمتر       ياملائـدة املسـتديرة ال الـج  كـن أن     اجتمال أن 

املائـــدة املســـتديرة الرابـــع علـــ  األعمـــال اجتمـــال ركـــ  ي. و كـــن أن 2016 القمـــة ا عـــام
ا  2018التحضـريية للمــؤمتر احلكــومل الــدويل املعــين بـاهلجرة الدوليــة الــقي رــيشعقد ا عــام   

 عل  متابعة املؤمتر ا السيناريو ال اه. و األوليف أوالسيناري
وقد يعني رئيب اجلمعية العامة ر راء اجتماعات املائـدة املسـتديرةيف وذلـ  بالتشـاور      - 70

مع اجملموعات اإلقليمية وغري ا مـن اجلهـات املعنيـةيف مـن بـني الـوزراء الـقين يلت مـون حبضـور          
يـع اجلغـراا وللتـوازن بـني اجلنسـني. و كـن أن يقـوم        احلواريف مع  يالء ارعتبـار الواجـب للتم   

ر راء اجتماعات املوائد املستديرة بعرض موج ات املداورت ال  تـتم ا تلـ  ارجتماعـات    
 شعويا ا اجللسة العامة امتامية.  

وقد تكون املشـاركة ا اجتماعـات املائـدة املسـتديرة معتومنـة ملم لـل الكيا ـات ذات         - 71
مم لــو اجملتمـع املــده  بــن فـيهم  ومـة األمــم املتحـدة واملؤرســات املعنيـة األخـرىيف     الصـلة ا منظ 

وضـع أمنكـام معّينـة إلتامنـة العرصـة لر رـاء       ا اجلمعيـة العامـة   ترغـب  والقطال اماا. وقد 
كيا ات منظومة األمم املتحدةيف وممـ لني لتـارين للمجتمـع املـده والقطـال امـاايف مـن أجـع         

 ستديرة.املائدة املعات  لقاء كلمات ا اجتما
 

 املسامهات املقدمة من اجملتمع املده   -  اء 
تنظيم جلسات ارتمال غري رمسية لتبادل الرأي مع مم لـل  ا اجلمعية العامة ترغب قد  - 72

اجملتمع املده قبع ا عقاد احلـوار الرفيـع املسـتوى ال الـج. و كـن أن تشعقـد جلسـات اررـتمال         
يتـو  رئـيب اجلمعيـة العامـة رئارـة اجللسـاتيف الـ   كـن أن تكـون          عل  مـدار يـوم كامـع. و   

معتومنة ملم لل املنظمات غري احلكومية املعتَمدةيف وغري ا من منظمات اجملتمـع املـده والقطـال    
اماا والدول األعضاء والوفود املراقبـة ا اجلمعيـة العامـة. وقـد ترغـب اجلمعيـة ا أن تعَهـد        

ملشاركني املدعوين وشكع وتنظيم تلـ  اجللسـاتيف وذلـ  بالتشـاور        الرئيب حتديد قائمة ا
 مع الدول األعضاء واجلهات املعنية األخرى.  
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و كـــن أن يكلَّـــر رئـــيب اجلمعيـــة العامـــة بهمـــة  عـــداد وتعمـــيم مـــوج  جللســـات   - 73
قبــع ا عقــاد احلــوار الرفيــع املســتوى ال الــج. ومــن أجــع تيســري مشــاركة منظمــات   اررــتمال 

أن حتـج  ا اجلمعيـة العامـة   ترغب املده من البلدان النامية ا جلسات اررتماليف فقد  اجملتمع
الدول األعضاء واجلهات األخرى عل  تقدمي تربعات لدعم  قا النشا . وقد ترغـب اجلمعيـة   
ا أن توصــل بــأن يــتم تنظــيم األ شــطة التحضــريية األخــرىيف مــن قبيــع مناقشــات األفرقــة أو    

بدعم مـن الـدول األعضـاء املعنيـة واهليئـات ذات الصـلة ا منظومـة األمـم         اجتماعات امرباءيف 
 املتحدة أو املؤرسات املعنية األخرى.  

 
 الوثيقة امتامية - واو 

 كن أن يتضمن تقريـر األمـني العـام املتعلـق بـاهلجرة الدوليـة والتنميـة لـدورة اجلمعيـة           - 74
األمنــدا   للحــوار الرفيــع املســتوى ال الــجيف بــا ا ذلــ         العامــة ال ال ــة والســبعني ملخصــاب    
أن تـدعَو  ا اجلمعيـة  ترغـب  (. و ضافة    ذل يف قد A/69/207التحضريية لد ومداورتد )ا ظر 

 ـص يسـتند       أن تكون الوثيقة امتامية عمليَة املنح  وأن تعَهد    الرئيب ب عـداد مشـرول  
    رــهامات مــن الــدول األعضــاءيف وبعقــد مشــاورات غــري رمسيــة ا موعــد منارــب إلتامنــة   

 الوقت للدول األعضاء من أجع النظر الكاا وتيسري ارتعاق قبع احلوار.
 
 

 التوصيات -رادرا  
 فيما يتعلق بالتعاون الدويل ا جمايل اهلجرة والتنمية: - 75

مسألة اهلجرة ومواضيع ذات صلة يا ا أ دا  التنميـة  بالنظر     دراج  )أ( 
املستدامةيف فينبغل أن تواصع الكيا ات ذات الصلة ا منظومة األمم املتحدة دعـم البلـدان   

 النامية ا  دماج مسألة اهلجرة ا التخطيط اإلجائل الوطينا
ة واملواضـيع  ينبغل  يالء أولوية عالية جلمع وحتليع البيا ات املتعلقـة بـاهلجر   )ب( 

وارــتخدام  ــقه البيا ــات ا دعــم صــياغة ريارــات قائمــة علــ  األدلــة.  يــايف ذات الصــلة 
وينبغل أن يتم دعم اجلهود الوطنية الـ  تبـقهلا البلـدان الناميـة مـن خـالل التعـاون الـدويل         

 اهلا عن طريق تقدمي املساعدة التقنية واملالية
عنيـة بـاهلجرة تنسـيق وتع يـ  أ شـطتها      ينبغل أن تواصع اجملموعـة العامليـة امل   )ج( 

و تـائف احلـوار الرفيـع     2030لدعم الدول األعضاء ا تنعيق خطة التنمية املسـتدامة لعـام   
. وعلــ  وجــد امصــوايف ينبغــل للمجموعــة تقــدمي 2013املســتوى ال ــاه املنعقــد ا عــام 

http://undocs.org/ar/A/69/207
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مـا حتـرزه مـن    أـع وارـتخدام مؤشـرات متصـلة بـاهلجرة ا تقيـيم        الدعم للبلدان ا جمـايل 
 تقدم ا حتقيق األ دا  والغايات ذات الصلة.

 فيما يتعلق باحلوارات الرفيعة املستوى املقبلة املعنية باهلجرة الدولية والتنمية: - 76
األمم املتحـدة  عل  صعيد ينبغل أن تشكع احلوارات املقبلة منصة مرك ية  )أ( 

املتصـــلة بـــاهلجرة ا خطـــة التنميـــة ررـــتعراض التقـــدم احملـــرز وتقيـــيم تنعيـــق ارلت امـــات 
. و كـن أيضـا أن تـؤدي دورا ا ارـتعراض ارلت امـات املتعه ـد يـا ا مـؤمتر         2030 لعام

 ا2016لالجئني واملهاجرين ا عام لشؤون االقمة 
ينبغل للجمعية العامة أن تنظـر ا عقـد احلـوارات الرفيعـة املسـتوى املقبلـة        )ب( 

 السنة ال ال ة من دورة السنوات األربع للمنتدى السيارـل  مرة كع أربع رنواتيف وربا ا
 .2018الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامةيف اعتبارا من عام 

العالقة بني احلوارات الرفيعة املسـتوى املقبلـة واملـؤمتر احلكـومل الـدويل      واصوا  - 77
 :2018املعين باهلجرة الدولية القي ريشعقد ا عام 

ل للجمعية العامة تقييم م ايا ومسـاو  لتلـر السـيناريو ات املتعلقـة     ينبغ )أ( 
ــ          ــا ا ذلـ ــاملؤمتريف بـ ــع بـ ــا يتصـ ــج فيمـ ــتوى ال الـ ــع املسـ ــوار الرفيـ ــاق احلـ ــت و طـ بتوقيـ
السيناريو ات ال  يشعقد فيها احلوار قبع املؤمتر ويسهم ا األعمال التحضريية لديف أو الـ   

ــة املتابعــة لــديف أو عنــدما يشــدمف املــؤمتر    يشعقــد فيهــا احلــوار بعــد املــؤمتر وي   شــّكع بدايــة عملي
 واحلوار معا ليشّكال مندثا وامندا أو مندثني متعاقبني ومنسقنيا

مومنــدا ربــاعل  ينبغــل أن تــوفر احلــوارات الرفيعــة املســتوى املقبلــة تقييمــاب   )ب( 
يف  ضـافة  2018لمـؤمتر الـقي رـيشعقد ا عـام     امتاميـة ل ( الوثـائق )الوثيقـة  السنوات لتنعيق 

ــام      ــا ا متابعـــة وارـــتعراض خطـــة عـ  2016ومـــؤمتر القمـــة ا عـــام    2030   دور ـ
 السابقة. واحلوارات الرفيعة املستوى

 
 


