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احملتويات 

 

البند ٩٥ (ج) من جدول األعمال 
املسـائل املتعلقـة بسياسـات االقتصـادي الكلـي: تسـخري العلـم والتكنولوجيـا ألغــراض 

التنمية (تابع) 
البند ١٠٠ من جدول األعمال 

اهلجـرة الدوليـة والتنميـة مبـا يف ذلـك مسـألة عقـد مؤمتـر لألمـم املتحـدة يعـىن بــاهلجرة 
الدولية والتنمية ملعاجلة قضايا اهلجرة 
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افتتحت اجللسة الساعة ١٠/٢٠ 
البنــد ٩٥ (ج) مــــن جـــدول األعمـــال: املســـائل املتعلقـــة 
ــــم والتكنولوجيـــا  بسياســة االقتصــاد الكلــي: تســخري العل
 ،A/56/306 ،A/56/222-S/2001/736) (تابع) ألغراض التنمية

 (A/56/96-E/2001/87

السيد األطرش (اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة): قـال إن  - ١
البلدان النامية تشعر بقلق شديد نتيجـة عـدم محـاس شـركائها 
يف التنمية لتسهيل عملية نقل التكنولوجيا من البلدان املتقدمـة 
النمـو إىل البلـدان الناميـة ومـن مث تسـخريها ألغـراض التنميــة. 
وأضاف بأن العلوم والتكنولوجيا وتسخريها ألغــراض التنميـة 
تعتـرب مـن أفضـل العوامـل جناعـة يف حتقيـــق النمــو االقتصــادي 
العاملي وتعزيز التنمية املستدامة. فبسبب عـدم وصـول البلـدان 
الناميـة إىل العلـم والتكنولوجيـا ظلـت متخلفـة يف هـذا امليــدان 
ــــني البلـــدان  وظلــت الفــوارق التكنولوجيــة شاســعة للغايــة ب

املتقدمة النمو والبلدان النامية. 
وأردف يقــول إن احلواجــز الــيت حتــــول دون حتقيـــق  - ٢
التنميـة قائمـة ويصعـب اجتيازهـــا. ولذلــك فــال تــزال غالبيــة 
سكان العامل تعيش يف حالة فقر وختلف وأصبح حتقيق التنميـة 
املستدامة بالنسبة هلا أمـرا يكـاد يكـون مسـتحيال. وأكـد بـأن 
وفـد بـالده يشـعر بقلـق مـتزايد مـن جـراء هـــذا الواقــع األليــم 
ويــزداد قلقــه عندمــا يشــعر أنــه رغــم خطــة عمــل بـــانكوك 
وبرنامج عمل هافانا تظل اهلوة اليت تفصل بني الدول املتقدمة 

النمو وبالدول النامية تزداد اتساعا. 
ومضى يقــول بنـاء علـى مـا سـبق وأخـذا يف احلسـبان  - ٣
ـــة بتســخري العلــم والتكنولوجيــا ألغــراض  تقريـر اللجنـة املعني
التنميـة (E/2001/31) وتقريـر األمـني العـام (A/56/96) يشـــجع 
الوفد اللييب على تكويـن فريـق عمـل مفتـوح العضويـة يكلـف 
ـــل الــدورة املقبلــة للجنــة الثانيــة  بالتحضـري ألعمـال اللجنـة قب
بغرض تذليل العقبات القائمة والسعي إىل حتسني الدور الــذي 

تلعبـه اللجنـــة املعنيــة بتســخري العلــم والتكنولوجيــا ألغــراض 
التنميـة يف عمليـة رسـم السياسـات الـيت تضعـها منظمـة األمــم 

املتحدة يف جمايل العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية. 
وأضاف يقول حيث إن مؤمتر األمم املتحدة للتجـارة  - ٤
والتنميـة يتبـوأ الريـادة داخـل منظومـة األمـم املتحـدة يف جمـــال 
تسخري العلم والتكنولوجيـا ألغـراض التنميـة كمـا أنـه يشـكل 
أداة مفيـدة جـــدا للتنســيق يف هــذا الشــأن، فمــن املستحســن 
تضمني براجمه الرئيسية بعــدا علميـا وتقنيـا أكـثر بـروزا. وقـال 
إن الوفد اللييب حييي املبادرة الـيت اختذهـا املؤمتـر بإنشـاء شـبكة 
العلـوم والتقنيـة ألغـــراض التنميــة. كمــا يؤيــد اللجنــة املعنيــة 
بتسـخري العلـم والتكنولوجيـا ألغـراض التنميـة ومشــاركتها يف 
مؤمتــر القمــة العــاملي للتنميــة املســتدامة (٢٠٠٢) ويف مؤمتـــر 
القمة العاملي بشأن جمتمع املعلومات الذي سـينعقد يف جنيـف 
ــــام ٢٠٠٥. كمـــا يشـــجع  يف عــام ٢٠٠٣ ويف تونــس يف ع
اللجنـة املعنيـة بتسـخري العلـم والتكنولوجيـــا ألغــراض التنميــة 
ــة  علـى أداء واليتـها بصيغتـها الـواردة يف اإلعـالن بشـأن األلفي
وأن تسـتفيد مـن مجيـع اخلـربات ومجيـع أدوات العمـل املتاحــة 
داخـل منظومـة األمـم املتحـدة مـــع التــأكيد علــى ضــرورة أن 

تتوفر هلذه اللجنة املوارد اليت حتتاجها ألداء وظائفها. 
وأفـاد بـأن اجلماهرييـة العربيـــة الليبيــة علــى اســتعداد  - ٥
للعمـل سـويا مـع مجيـع األطـــراف األخــرى مــن أجــل تعزيــز 
عمليـة التعـاون مـع جلنـة األمـم املتحـدة املعنيـة بتســخري العلــم 
والتكنولوجيـا ألغـراض التنميـة لزيـادة مـــوارد البلــدان الناميــة 
والبلدان اليت متر مبرحلة انتقالية دف القضاء على التخلف. 

السيد فالريا بولينو (املكسيك): الحظ بارتياح قرار  - ٦
اللجنـة املعنيـة بتسـخري العلـم والتكنولوجيـــا ألغــراض التنميــة 
التركـيز يف أعماهلـا خـــالل فــترة مــا بــني الدورتــني ٢٠٠١-
٢٠٠٣ على مسألة تعتربها جوهريـة بالنسـبة الدمـاج البلـدان 
ــر  الناميـة يف اقتصـاد القـرن احلـادي والعشـرين، أال وهـي تطوي
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التكنولوجيات وتعزيز القدرات مـن أجـل زيـادة القـدرة علـى 
املنافسة يف هذا اتمع الذي تسـود فيـه التكنولوجيـا الرقيمـة. 
ــــات الـــواردة يف تقريـــر األمـــني العـــام  وأضــاف بــأن التوصي
(A/56/96) توصيات هامة وال سيما تلك الراميـة إىل النـهوض 

بالتداؤب يف جمال ابتكار التكنولوجيات وصنعها ونقلها فيمـا 
ـــاعني العــام واخلــاص وهــي توصيــة تســتحق عنايــة  بـني القط
خاصـة. وأفـاد بـأن املكسـيك يـرى بــأن الشــبكة االلكترونيــة 
لتسخري العلم والتكنولوجيـا ألغـراض التنميـة جيـب أن تـؤدي 
دورا حمـددا مـن خـالل نشـر معلومـات حمدثـة وغزيـــرة بشــأن 
ــــن  أفضــل املمارســات وإمكانــات إقامــة شــراكات فضــال ع
إمكانات التمويل يف جمال العلم والتكنولوجيا لكي تصبح من 
مث األداة الرئيســـية لتســـخري العلـــم والتكنولوجيـــا ألغـــــراض 
التنميــة. كمــا يــرى املكســيك بأنــه ينبغــي للجنــــة أن تؤيـــد 
املبادرات اليت تتخذها البلدان النامية لتشجيع القطـاع اخلـاص 
والقطــاع العــام علــى التعــاون أكــثر يف جمــال التنميــة ونشــر 
التكنولوجيات اجلديدة. وقال إن إنشـاء الفريـق العـامل املعـين 
بتكنولوجيـا املعلومـــات واالتصــال (A/56/96) يشــكل بــادرة 
ستساعد البلدان النامية علـى التعـاون مـع مجيـع الشـركاء مـن 

أجل تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية. 
السيد فاصيحون (املنظمة العاملية للملكية الفكريـة):  - ٧
قـال إن القـرن العشـرين هـو قـرن التكنولوجيـــا ولكــن القــرن 
احلادي والعشرين يعد بإجنازات تكنولوجية أكرب ورمبا يكـون 
ــــذي ستســـتطيع فيـــه مجيـــع الـــدول اســـتغالل  هــو القــرن ال
التكنولوجيا من أجل مكافحة اآلفات اليت تعاين منها البشـرية 
منذ قرون. فحمايـة امللكيـة الفكريـة تعـزز اإلبـداع واالبتكـار 
اللذين حيفزان بدورمها علـى التكنولوجيـا. وأفـاد بـأن املنظمـة 
ـــها يف الدفــاع عــن  العامليـة للملكيـة الفكريـة الـيت تتمثـل مهمت
حقـوق امللكيـة الفكريـة متلـك معلومـــات كثــرية حــول مجيــع 
التقنيـات؛ وهـذه املعلومـات متاحـة علـى اإلنـترنت. وأضـــاف 
ـــدور  بــأن املنظمــة العامليــة للملكيــة الفكريــة إدراكــا منــها لل

احلاسم الذي يؤديه االبداع واالبتكار التقين اختذت مبـادرات 
ترمي إىل توضيح نظام امللكية الفكريـة واسـتعمال مـا ينطـوي 
عليه من حقوق من أجل اعطاء دفـع لإلبـداع التقـين والقـدرة 
علـى املنافسـة. كمـا باشـرت تكييـــف نظــام امللكيــة الفكريــة 
للمسـاعدة يف خلـق الـثروات يف البلـــدان الناميــة. وأوضــح أن 
هذا النظام يتيح لعدد كبري من املؤسسات الصغرية واملتوسـطة 

تكثيف نشاطها التجاري واملسامهة من مث يف منو بلداا. 
وأردف يقــول إنــه عــادة مــا يشــــار إىل تكنولوجيـــا  - ٨
اإلعـالم واالتصـال علـى أـا أداة لتقليـص اهلـوة التكنولوجيـة. 
وأفـاد بـأن املنظمـة العامليـة للملكيـة الفكريـة شـرعت يف تنفيــذ 
برنـامج عمـل يرمـي إىل ردم هـذه اهلـوة. وبفضـل الربـــط بــني 
مجيـع املكـاتب الوطنيـة للمنظمـة مـع املقـر ستسـتفيد مـن هــذا 
الربنامج مجيع املكاتب الوطنية يف البلدان النامية والبلـدان الـيت 
متر مبرحلة إنتقالية. كما بدأت املنظمة يف إعداد منـاذج لعقـود 
امللكية الفكرية تتعلق بـالوصول إىل املـوارد اجلينيـة واالشـتراك 
يف مسـاعيها وهـو مـا سـيتيح زيـادة عـائدات عـــدد كبــري مــن 
البلدان وال سيما البلدان النامية. كما تضع املنظمــة نفسـها يف 
خدمـة البشـرية مـن أجـل تشـجيع االبتكـارات الـيت مـن شــأا 
اإلسـهام يف يـئ عـامل أفضـل للجميـع، ونشـرها واســتخدامها 

ومحايتها، عن طريق التعاون. 
ـــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم  السـيد محـد (منظم - ٩
والثقافـة): ذكّـر بالبيــان الــذي أدىل بــه ممثــل منظمتــه خــالل 
املناقشة العامة وطلب من الوفود أال تنسى الدور احملــدد الـذي 
ينبغـي أن تضطلـع بـه املؤسسـات املتخصصـة مـع اإلبقـاء علـى 
الدور اجلامع للجنة. وقال إنه يؤيد البيـان الـذي أدىل بـه ممثـل 
بلجيكا باسم االحتاد األورويب ويؤكد كذلك التعـاضد القـائم 
بـني هيئـات منظومـة األمـم املتحـــدة يف جمــال التنميــة العلميــة 

والتقنية. 
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البند ١٠٠ من جدول األعمال: اهلجرة الدوليــة والتنميــة 
مبا يف ذلك مسألة عقد مؤمتر لألمم املتحــدة يعــىن بــاهلجرة 
الدوليــة والتنميــة ملعاجلــة قضايــا اهلجـــرة (عـــرض ومناقشـــة 

 (A/56/167 ،A/56/358) (عامة
الســـيد شـــــامي (شــــعبة الســــكان، إدارة الشــــؤون  - ١٠
ـــة): أشــار إىل أن البلــدان الــيت تبــدي  االقتصاديـة واالجتماعي
حتفظات بشأن الدعوة إىل مؤمتر لألمـم املتحـدة يعـىن بـاهلجرة 
الدولية والتنمية ترى بأنه ينبغي رصد املـوارد احملـدودة املتاحـة 
لتنفيـذ االتفاقـات القائمـة وبـأن املفاوضـات الثنائيـة واإلقليميــة 
ستفضي إىل نتائج أفضل رمبـا مـن الـيت سـيفضي إليـها املؤمتـر. 
كمـا تـرى بأنـه مـن املسـتصوب اللجـــوء إىل اآلليــات القائمــة 
داخـل املنظومـة وهـي جلنـة السـكان والتنميـة ومنظمـــة العمــل 
الدولية ومفوضية األمم املتحدة لشـؤون الالجئـني. وأفـاد بـأن 
املنظمـة الدوليـة للـــهجرة أســهمت مؤخــرا إســهاما كبــريا يف 
شكل خدمات نقل وعالج طيب وتعـاون تقـين بصفـة خاصـة. 
ـــة الدوليــة للــهجرة مكّــن  كمـا أن التعـاون املـتزايد مـع املنظم
منظومة األمم املتحدة مــن حـل عـدة مشـاكل باالعتمـاد علـى 

اخلربة العملية هلذه املنظمة مما زاد من فعالية املنظومة. 
واسترسل قائال إن الدول اليت حتبـذ عقـد مؤمتـر تـرى  - ١١
بــأن الدفــاع عــن حقــوق املــهاجرين أمــر مــهم. ويؤكـــدون 
ضرورة أن يتسم املؤمتر بطابع تقين وحتليلي وأن يشـمل مجيـع 
أنـواع املـــهاجرين. ويف مقــابل ذلــك مل حيصــل أي توافــق يف 
اآلراء بشأن أهداف هذا املؤمتر ومتويله أو أمانته. ويـرى عـدد 
كبري من احلكومات بأن املؤمتر ينبغي أن ميول من املنظومـة أو 
مـن مسـامهات خاصـة مـن املـاحنني الذيـن يعـارض عـدد كبـــري 
منهم فكرة إنعقاد املؤمتر. ومن مث فإن إنعقاد هذا املؤمتـر ليـس 

مؤكدا على اإلطالق. 
وأضـاف بـأن مشـكلة اهلجـرة تتسـم بـانعدام البيانـات  - ١٢
وغياب نظريات موثوقة تتيح تفسري هـذه الظـاهرة فضـال عـن 
ــــني اهلجـــرة والتنميـــة  ســوء فــهم الروابــط املعقــدة القائمــة ب

املستدامة. وأفاد بأن الزيادة الكبرية يف حاالت اهلجرة مؤخـرا 
وال سـيما اهلجـرة السـرية وبـروز هـذه الظـاهرة للعلـن خلفــت 
آثارا واسعة النطاق ومباشرة على حياة السكان وأمنهم وأداء 

الدول لوظائفها. 
السيد كامياب (مجهوريـة إيـران اإلسـالمية): حتـدث  - ١٣
باسم جمموعة الـ ٧٧ والصني فشكر األمني العام علـى تقريـره 
(A/56/167). وقـال إن مسـألة اهلجـرة الدوليـة ليـس هلـا تــاريخ 

حمـدد ألن اإلنسـان ُدفـع دائمـا إىل البحـــث يف أمــاكن أخــرى 
عما مل يلقه يف أرضه. وتزيد أعداد املهاجرين يف اجتاه البلـدان 
الصناعيـة بسـبب الفقـر والتخلـف املتنـاميني يف بعــض البلــدان 
واللذين يسهمان يف توسيع اهلوة بني بلدان الشمال واجلنـوب 
ويف زيادة التهميش وحدة اآلثار السلبية للعوملة. وأعـرب عـن 
أسفه لكون معظم احلركات السكانية تكون فيما بني البلـدان 
الناميـة وليـس مـن بلـدان اجلنـوب حنـو بلـدان الشـــمال حيــث 
يعـزى ذلـك ألسـباب منـها سياسـات احلـــد مــن اهلجــرة الــيت 

تنتهجها البلدان املتقدمة النمو. 
وأردف يقـول إن اهلجـرة الدوليـة تعـــزى إىل أســباب  - ١٤
متنوعة. وهي تؤثـر علـى عمليـة التنميـة الـيت تنعكـس بدورهـا 
على حركات السـكان. وتشـكل اهلجـرة مـن املنظـور العـاملي 
ظاهرة تنطوي على مزايـا ومسـاوئ بالنسـبة للـدول املسـتقبلة 
ودول األصــــل. كمــــا أن للتوجــــهات الدميوغرافيــــــة مثـــــل 
ـــــؤون  الشــــيخوخة والتمــــدن إنعكاســــات علــــى ســــري الش
االجتماعيـة واالقتصاديـة والسياســـية يف مجيــع البلــدان تقريبــا 
كما أن العالقات بني عمليات اهلجرة الدولية والتنمية عديـدة 

ومعقدة. 
ومضى يقول إن اهلجرة الدولية تشكل جانبـا رئيسـيا  - ١٥
مـن جوانـب التنميـة االقتصاديـة واالجتماعيـــة كمــا ستشــكل 
مسألة جوهرية على جـدول أعمـال التنميـة للسـنوات القادمـة 
وسـتطرح صعوبـات كبـرية للمجتمـع الـدويل بأكملـــه. وأفــاد 
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بـأن إدراك األسـباب العميقـة للـهجرة الدوليـــة وآثارهــا علــى 
البلـدان املسـتقبلة وبلـدان األصـــل وبلــدان العبــور ال يــزال يف 
بدايته. بيد أن هذه املسألة أصبحت تكتسي أولوية بالنظر إىل 
هجرة األدمغة اليت تعاين منها البلدان النامية والصعوبـات الـيت 
تواجهها يف االستفادة من اآلثار اإلجيابية السهامات مواطنيها 

املغتربني يف تنمية بلدام. 
وأضـاف بـــأن اعتمــاد سياســات للــهجرة يف خمتلــف  - ١٦
ــــهاجرين  منــاطق العــامل يعــزى إىل الرغبــة يف مراقبــة عــدد امل
ونوعهم من جهة واالطـالع علـى ظـروف عيشـهم مـن جهـة 
أخرى. وقال إنه من املهم التأكيد هنا بأن السياسات الوطنيـة 
املتصلـة بـاهلجرة والتنميـة ينبغـي أن تصـاغ مـن منظـــور دويل. 
وبــالفعل فــإن أي سياســة ترمــي إىل إجيــاد حــل دائــــم هلـــذه 
املشكلة جيب أن تراعي العناصر األساسية التالية: تفقري بعـض 
البلدان النامية وميشها واختالل املوازين املتزايد بـني البلـدان 
الناميـة والبلـدان املتقدمـة النمـو. ومـن مث جيـــب تنــاول قضايــا 
اهلجرة والتنمية على أساس املسؤولية املشـتركة جلميـع الـدول 
وضــرورة التعــاون الــدويل بغــرض ردم اهلــــوة بـــني الشـــمال 
واجلنوب. فالسياسات العامـة املتناسـقة والفعالـة القائمـة علـى 
أسـاس التعـاون والتفـاهم هـي وحدهـا الـيت سـتتيح االســـتفادة 
املثلـى مـن مزايـا اهلجـرة الدوليـة بالنسـبة للجميـع. وبنـاء علــى 
ـــد الوطــين  ذلـك فمـن الـالزم اختـاذ تدابـري منسـقة علـى األصع

واإلقليمي والدويل.  
وأفــاد أنــه جيــب، بــالنظر إىل التبــاين يف املســــتويات  - ١٧
االقتصاديـة بـــني الــدول، إجيــاد قاســم مشــترك والدخــول يف 
حوار عقــالين يـأخذ يف االعتبـار املصـاحل املتباينـة؛ وجيـب أوال 
ــــدا مـــن خـــالل تبـــادل  وقبــل كــل شــيء فــهم الظــاهرة جي
املعلومـات بشــأن هــذه القضيــة. وأصبــح الدخــول يف حــوار 
ـــا أكــثر مــن أي وقــت مضــى خاصــة وأن  عملـي وبنـاء الزم
سياسـات اهلجـرة والتنميـة فشـلت حلـد اآلن كمـــا يتبــني مــن 

زيادة أعداد املهاجرين غري الشرعيني، ممـا يسـتوجب التعجيـل 
بتعزيز التعاون الدويل خبصوص موضوع اهلجرة. 

وفيمـا يتعلـق بـالدعوة إىل عقـد مؤمتـر، قـال إن نتــائج  - ١٨
ـــني الــدول األعضــاء تبــني ضــرورة  التحريـات الـيت أجريـت ب
اسـتمرار النظـــر يف هــذه املســألة قبــل اختــاذ أي قــرار ــائي. 
ــع  وينبغـي مـع ذلـك مواصلـة وتكثيـف اجلـهود الـيت تبذهلـا مجي
اهليئات املتخصصة التابعة ملنظومة األمـم املتحـدة واملؤسسـات 
الدوليـة األخـرى الـيت تعـىن بـاهلجرة، يف الوقـت الـذي تواصـل 
فيه اآللية احلكومية الدوليـة مناقشـاا بشـأن تنظيـم مؤمتـر مـن 

هذا القبيل. 
الســيد غوفــني (بلجيكـــا): حتـــدث باســـم االحتـــاد  - ١٩
األورويب وبلدان أوروبا الوسطى والشرقية املنتسبة إىل االحتاد 
األورويب وهي إستونيا وبلغاريا وبولندا واجلمهورية التشـيكية 
ورومانيـا وسـلوفاكيا وسـلوفينيا وليتوانيـا وليتونيـــا وهنغاريــا، 
والبلـدان املنتسـبة األخـرى (تركيـا وقـربص ومالطـة) وكذلــك 
ليختنشتاين. وقال إن ظاهرة اهلجرة ال تزال م عددا مـتزايدا 
مــن البلــدان وتؤثــــر علـــى اجلوانـــب املختلفـــة للمجتمعـــات 
(الدميوغـرايف واالجتمـاعي واالقتصـادي والسياســـي والثقــايف) 

وأصبحت قضية اهلجرة رهانا رئيسيا. 
واسترســل يقــــول إن املشـــاركني يف املؤمتـــر العـــاملي  - ٢٠
ملناهضـة العنصريـة والتميـــيز العنصــري وكــره األجــانب ومــا 
يقـترن بذلـك مـن تعصـب، الـذي انعقـد يف دوربـان، اعـــترفوا 
باملسـامهات اإلجيابيـة علـى الصعيـــد االقتصــادي واالجتمــاعي 
والثقايف للمهاجرين سواء يف البلدان اليت تستقبلهم أو بلداـم 
األصليـة. وأكـدوا جمـددا احلـق الســـيادي للــدول فيمــا يتصــل 
بسياسـات اهلجـرة وكذلـك ضـرورة توافـق هـذه السياسـة مــع 
الصكوك الدولية ذات الصلة املتعلقة حبمايـة حقـوق اإلنسـان. 
ونددوا مبظاهر العنصرية وكـره األجـانب والتعصـب والتميـيز 
اجلنســي جتــاه املــهاجرين مؤكديــن ضــرورة مكافحــــة هـــذه 
الظواهر. كما سلطوا الضوء على أمهية يئة الظروف املناسبة 
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لتحقيق قدر أكرب من التنـاعم والتسـامح ومزيـد مـن االحـترام 
بـني املـهاجرين وبقيـة اتمعـات الـيت يعيشـون فيـها. وأكـــدوا 
بأن مل مشل األسر يؤثـر بشـكل إجيـايب علـى االندمـاج وأخـريا 

اعترفوا شاشة املهاجرين بصفة خاصة. 
وأوضـح بـأن اهلجـرة الـيت تشـــكل قنــاة للحــوار بــني  - ٢١
الثقافات ومصدرا لتفـاهم أفضـل بـني الشـعوب، تـؤدي أيضـا 
دورا اقتصاديـا هامـا مـــن خــالل حركــة اليــد العاملــة وتنقــل 
ـــأن االحتــاد  املعـارف واإلبـداع والتجـارة واالسـتثمار. وأفـاد ب
األورويب يذكر بأمهية تناول تدفقات املـهاجرين علـى الصعيـد 
ــــة. وقـــد طبـــق االحتـــاد األورويب  اإلقليمــي وبطريقــة متكامل
منوذجـا فريـدا مـن نوعـه يقـوم علـى جمموعـــة مــن السياســات 
املشـتركة يف جمـال اللجـوء واهلجـرة ينـص بصفـة خاصـة علـــى 
معايري ملنح حق اللجوء وقواعـد دنيـا لالسـتقبال ومعايـري دنيـا 
تتصل بوضع مواطـين البلـدان الثالثـة الذيـن يقيمـون منـذ فـترة 
طويلة، فضال عن اعداد إحصاءات حتليلية ووصفية عن طريق 

املكتب االحصائي للجماعات األوروبية. 
وأردف يقـــول إن مـــــن أولويــــات رئاســــة االحتــــاد  - ٢٢
األورويب رسـم سياســـة مشــتركة يف جمــال اللجــوء واهلجــرة. 
وقد ُأقر يف اجتماع الس األورويب الـذي انعقـد يف كامـربي 
(فنلنـدا) يف عـام ١٩٩٩ برنـامج عمـل طمـــوح ومفصــل مــن 
شأنه أن يتمخض عـن إقامـة جمـال مفتـوح وخـاضع للمراقبـة، 
ـــة  يقــوم علــى املبــادئ األوروبيــة املتمثلــة يف االنفتــاح واحلري
والضيافـة والتضـامن وعـدم التميـيز ومراعـاة حقـــوق اإلنســان 

والكرامة اإلنسانية وعلى قيم جمتمعات متعددة الثقافات. 
وقال إن هذه الروح هي اليت ستوجه املؤمتر األورويب  - ٢٣
بشـأن اهلجـرة الـذي ســـيعقد يف بروكســل يف تشــرين األول/ 
أكتوبـــر حـــول املواضيـــع التاليـــة: إدارة عمليـــات اهلجـــــرة، 
وسياسـات ســـوق العمالــة واهلجــرة، والشــراكة مــع البلــدان 
األصلية بغرض إدارة تدفقـات املـهاجرين وإدماجـهم. وسـيعد 

االحتـاد األورويب خـالل مؤمتـر القمـة األورويب الـذي ســـينعقد 
يف الكـن (بلجيكـا) يف شـهر كـــانون األول/ديســمرب حصيلــة 
ما أحرز من تقدم كما سيسعى إىل رسم سياسـة مشـتركة يف 
جمال اللجوء واهلجرة مـع التركـيز علـى تنـاغم إجـراءات منـح 
مركز اللجوء واستقبال طاليب اللجوء ألنه ينبغي إعــادة تـأكيد 
مبدأ احلق يف محاية دولية يف هذه السنة اليت تصادف الذكـرى 

اخلمسني التفاقية جنيف. 
ــــة جيـــب أن تشـــمل  ومضــى يقــول إن هــذه السياس - ٢٤
كذلـك مكافحـة اهلجـرة غـري القانونيـة وال ســـيما االســترقاق 
واالجتــار يف املــهاجرين اللذيــن اختــذا أبعــادا مقلقــــة. فـــهناك 
شــبكات ال ضمــري هلــا تكــون يف معظــــم األحـــوال مرتبطـــة 
باجلرمية املنظمة، تستغل بشكل فاضح معانات البشر. وينبغـي 
وضع حد هلـذا االجتـار الـذي ميـس كرامـة اإلنسـان. وأضـاف 
بــأن االحتــاد األورويب يعــرب عــن ارتياحــه يف هــذا الصــــدد 
العتماد اجلمعية العامـة يف دورـا اخلامسـة واخلمسـني اتفاقيـة 
األمـــم املتحـــدة ملكافحـــــة اجلرميــــة املنظمــــة عــــرب الوطنيــــة 
وبروتوكوهلـــا اإلضـــافيني املتعلقـــني باالجتـــــار يف املــــهاجرين 
ومكافحـة الـرق وال سـيما اسـترقاق النسـاء واألطفـال ويدعـو 
ــيت  مجيـع الـدول األعضـاء إىل التصديـق علـى هـذه الصكـوك ال

وقع عليها ١٥ عضوا يف االحتاد. 
واسترســل قــائال إن اهلجــرة تشــكل ظــاهرة معقـــدة  - ٢٥
للغاية. وأضاف بأن دراسـة كيفيـة تأثـري اهلجـرة علـى ديناميـة 
عمليات التنمية وكذلك آثارهـا احملتملـة علـى هـذه العمليـات 
تستحق مزيدا من االهتمام يف إطار البحـوث املتصلـة بظواهـر 
اهلجرة. كما ينبغي أن تراعي الـربامج اإلمنائيـة دور املـهاجرين 
يف تشـكيل أوضـاع بلداـم األصليـــة وبلــدان االســتقبال، مبــا 
يتيح استفادة مثلى من اإلمكانات الـيت تنطـوي عليـها ظواهـر 
اهلجـرة. وسـيكون مـن املفيـــد كذلــك استكشــاف إمكانــات 
تعزيـز التنسـيق بـني خمتلـف اهليئـات التابعـة لألمـم املتحــدة، يف 

هذا اال. 
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ومضـى يقـول إنـه ينبغـي أيضـا مواصلـة األعمـال الـيت  - ٢٦
تتيح إدراكا أفضل لظاهر اهلجرة وال سـيما فيمـا خيـص أثرهـا 
على التنمية. وأضاف بأن احلراك متأصل يف النشاط البشري: 
حيث جيب مراعاة الثروات اليت تزخر ا اهلجرة مع مكافحـة 
ما تنطوي عليه من مزالق ال حتتمل. كما ينبغـي إدارة اهلجـرة 
بطريقة متكاملة وعاملية مع مراعـاة خصوصيـات كـل منطقـة. 
وجيـــب كذلـــــك أن يعــــترف اجلميــــع باملســــامهة اإلجيابيــــة 

للمهاجرين وأن حيترم حقوقهم احتراما كامال. 
وأضـاف قـائال إن االحتـاد األورويب يـرى بأنـــه ينبغــي  - ٢٧
النظر يف هذه القضايـا ضمـن اآلليـات املناسـبة التابعـة ملنظومـة 
األمـم املتحـــدة وليــس يف إطــار مؤمتــر دويل لألمــم املتحــدة، 
بالرغم من أن عمليات اهلجرة الدوليـة تشـكل موضوعـا هامـا 

وبالنظر إىل مدى تعقيد ظواهر اهلجرة وتباينها. 
الســيد مكسيمشــاف (االحتــاد الروســــي): قـــال إن  - ٢٨
حركية السكان قد تنامت يف عصر العوملة. ومـا مـن شـك يف 
أن عمليـات اهلجـرة الدوليـة وهـي الظـاهرة الكبـــرية املعــاصرة 
ـــدول، هلــا انعكاســات  الـيت ـم عـددا مـتزايدا مـن األفـراد وال

بالنسبة موع مشاكل التنمية. 
وأضاف قائال إن االحتاد الروسي بلد استقبال وأصـل  - ٢٩
ـــا يف  للمـهاجرين؛ ويعتـرب املـهاجرين الدوليـني عـامال دميوغرافي
املقـام األول يسـتحق أخـذه يف االعتبـار علـى النحـو الواجـــب 
أثناء رسم السياسات السكانية وسياسـات التنميـة االقتصاديـة 
ـــهاجرين وتوقعاــا  واالجتماعيـة. ويكتسـي حتليـل تدفقـات امل
وكذا دراسة الروابط بني اهلجرة والتنمية أمهية كربى بالنسـبة 
لالحتـاد الروسـي الـذي رعـى هـذه اجلوانـب يف خطـــة التنميــة 
ـــالوة علــى  الدميوغرافيـة الـيت اعتمدهـا حـىت سـنة ٢٠١٥. وع
ذلك من الالزم تطوير التعاون الـدويل يف جمـال مجـع البيانـات 
املتصلــة باملــهاجرين وحتليلــها والتعريــف بسياســــات إدمـــاج 

مشكلة اهلجرة ضمن استراتيجية التنمية. 

ـــم املتحــدة بــل مــن  وأوضـح بأنـه بوسـع منظمـة األم - ٣٠
واجبها أن تديل مبسامهة كبرية يف هـذا العمـل، ويـرى االحتـاد 
الروسـي ضـرورة مواصلـة دعـم األعمـال الـيت أجنزـــا األمانــة 
العامة لألمم املتحدة وهيئات أخرى تابعة للمنظومة مـن أجـل 
دراسـة ظواهـر اهلجـــرة الدوليــة، وال ســيما مــن خــالل نشــر 
دراسات متعمقة وتنظيم لقاءات أتـاحت للخـرباء مـن خمتلـف 

البلدان تبادل وجهات النظر بشكل مثمر. 
السيد فالريا (املكسيك): قال إنه يود بادئ ذي بـدء  - ٣١
أن يـهنئ األمـني العـام لألمـم املتحـدة وهيئـــات املنظومــة الــيت 
تعــىن بقضايــا اهلجــرة أو الســكان أو العمالــة واالحصــــاءات 
ــــائق التقنيـــة الـــيت تغـــين  وحقــوق اإلنســان علــى جــودة الوث
املناقشـات يف اللجنـة الثانيـة. كمـا أشـاد بأعمـــال املؤسســات 
الـيت تعـىن بـاهلجرة الدوليـة حيـث إن تنـــوع تلــك املؤسســات 
يعكس أمهية املوضوع قيد النظر ومدى تعقيـده، مثـل املنظمـة 
الدوليـة للـهجرة الـيت قدمـت دعمـا قيمـــا لعمليــات بويبــال يف 
 ،A أمريكا الشمالية وأمريكا الوسـطى (انظـر الوثيقـة 56/167/

الفقرة ٤٤). 
وأضاف بأن اهلجرة الدولية تأيت على قائمـة الظواهـر  - ٣٢
العامليـة الـيت ينبغـي أن يتناوهلـا اتمـع الـــدويل بــروح التعــاون 
احلقيقــي. وليــس هنــاك اآلن أي بلــد أو منطقــة يف العـــامل يف 
منأى عن املخاطر اليت تطرحها هذه الظاهرة، أو مستبعدا مــن 
إمكاناـا ومـن مث أصبـــح مــن الضــروري احلــد مــن تكلفتــها 

واالستفادة املثلى من فوائدها. 
وأفاد بأن األرقام اليت نشرا املنظمة الدوليـة للـهجرة  - ٣٣
تبني أن هناك ١٥٠ مليونا من املهاجرين واألجـانب يعيشـون 
يف بلــدان االســتقبال يف عــام ٢٠٠٠ تشــــكل النســـاء نســـبة 
٤٧,٥ يف املائة منهم. وأضاف بأن املكسـيك وبلـدان أمريكـا 
الوسـطى ومنطقـة البحـر الكـــارييب تشــكل مصــدرا لتدفقــات 
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كبرية من املهاجرين حيث إن نسـبة تـتراوح بـني ٥ و ١٥ يف 
املائة من سكاا تعيش يف اخلارج. 

ومضى يقول إن الروابط بني اهلجرة الدوليـة والتنميـة  - ٣٤
معقـــدة ألـــــا تنطــــوي علــــى عوامــــل متعــــددة اقتصاديــــة 
وتكنولوجيـة ودميوغرافيـة واجتماعيـة وبيئيـة وتارخييـة وثقافيـــة 
ـــذا الســبب فــإن املكســيك  حسـب خصوصيـات املنطقـة. وهل
أبـدى رغبتـه منـــذ عــدة ســنوات يف عقــد مؤمتــر دويل حــول 
اهلجرة الدولية والتنمية حتت رعاية األمم املتحدة ألن التفكـري 
يف هـذا املوضـوع سـيثريه النظـــر املنــهجي يف أســباب اهلجــرة 
الدولية ومظاهرها ونتائجها فضال عن تكلفتها ومزاياهـا علـى 
املدى القصري واملتوسط والبعيد سـواء يف بلـدان األصـل أو يف 

بلدان العبور أو االستقبال. 
واسترسل قائال إن مسألة اهلجرة الدولية تظـل مسـألة  - ٣٥
ــــره  حساســـة، كمـــا اشـــار إىل ذلـــك األمـــني العـــام يف تقري
(A/56/167) بفعـل التبـاين الواضـح لـآلراء واملصـاحل والروابــط 

الوثيقة مع األمن الوطين. وهلذا السبب فإن املكسيك باعتباره 
بلدا أصليا للمـهاجرين وبلـد اسـتقبال وعبـور لتدفقـات هائلـة 
من املهاجرين دافع بقـوة يف خمتلـف احملـافل املتعـددة األطـراف 
عـن احلقـوق األساسـية للمـهاجرين بصـرف النظـر عـن مكــان 
ـــأن لكــل  إقامتـهم أو وضعـهم. وإذا كـان املكسـيك يعـترف ب
دولـة احلـق يف رسـم سياسـات اهلجـرة الـيت ختتارهـا وتنفيذهـــا 
وممارسـة سـيادا يف مراقبـة حدودهـا، فإنـه يـرى بـــأن معاملــة 
الدول لألجانب املقيمني على أرضها ليست قصرا عليها وإمنــا 
جيـب أن تتـم وفقـا للمعايـري الدوليـة. وهكـذا يـرى املكســـيك 
بأن التعاون الثنائي أو اإلقليمي أو الـدويل هـو وحـده الكفيـل 
بإبراز ظاهرة اهلجرة الدولية بطريقـة عقالنيـة وإنسـانية ملـا فيـه 
مصلحة املهاجرين وجمتمعات االستقبال وذلـك دون اإلضـرار 

مبجتمعات األصل والعبور. 

السيد خيمنيس توريس (إكوادور): قـال إن اهلجـرة  - ٣٦
حتولـت منـذ عشـر سـنوات، بـاملوازاة مـع العوملـــة، إىل ظــاهرة 
عاملية فعال تقتضي عمال مسؤوال من جانب اتمع الدويل. 

وأضـاف قـائال إن البحـث بكـل الوســـائل عــن حيــاة  - ٣٧
أفضـل يف عـامل ميـال إىل االســـتبعاد والتــهميش يدفــع بــالفعل 
أعدادا متزايدة إىل اإلنضمام إىل صفوف املهاجرين يف البلدان 
الناميـة أو فيمـا بـــني البلــدان املتقدمــة النمــو والناميــة. وهــذه 
اهلجرة تتخذ أحيانا أشكاال قانونية وغري قانونية أحيانا أخرى 
بسبب وجود شبكات وجمموعات ال ضمـري هلـا تسـتغل يـأس 
كـل مـن يسـعون إىل حيـاة أكـثر كرامـة. لكـــن املــهاجرين يف 
ـــهم.  وضــع غــري قــانوين يســتغلون وحيرمــون مــن أدىن حقوق
وأوضح بأن للهجرة الدولية نتائج اقتصاديـة واجتماعيـة هامـة 
بالنسـبة لبلـدان األصـل وبلـدان االسـتقبال علـى السـواء. فــهي 
ـــاين والثــالث ســواء مــن  تسـهم يف ديناميـة القطـاع األول والث
حيث املشاركة بـاليد العاملـة أو بفعـل نقـل املـوارد إىل بلـدان 
األصل. وتشكل بذلـك عـامال إجيابيـا خللـق الـثروات ومـن مث 

حتقيق رفاه السكان. 
وأفـاد بـأن إدارة هـذه الظـاهرة تقتضـي تعزيـز أجــهزة  - ٣٨
ــــد دون  احلــوار والتنســيق فيمــا بــني املؤسســات علــى الصعي
اإلقليمـي واإلقليمـي والـدويل وتـأكيد املبـدأ القـاضي بضــرورة 
ــــة مســـؤولية مجاعيـــة عـــن  أن تتحمــل مجيــع األطــراف املعني
املشكلة. ويف ذات الوقت من الالزم مضاعفـة اجلـهود الراميـة 
ــــي  إىل محايــة حقــوق املــهاجرين وأســرهم. فــهذه بــالفعل ه
الوسـيلة الوحيـدة لتنـاول املشـكلة مـــن مجيــع جوانبــها وجــين 

أفضل الثمار من املزايا املقترنة باحلراك الدميوغرايف. 
السـي بايفـا (ممثـل املنظمـة الدوليـة للـهجرة): قــال إن  - ٣٩
الرابـط القائمـة بـني اهلجـرة والتنميـة معقـدة بـل مثـرية للجــدل 
أحيانـــا، كمـــا اشـــار إىل ذلـــــك األمــــني العــــام يف تقريــــره 
(A/56/167). وأفـاد بأننـا نتسـائل بصفـة خاصـة عمـا إذا كــان 



01-566259

A/C.2/56/SR.9

نـزوح العمالـة املؤهلـة يضـر بـالضرورة ببلـدان األصـل اعتبــارا 
لكون املهاجرين ينقلون األموال إىل أسرهم، ويشكلون حلقة 
وصــل مــع التكنولوجيــات اجلديــدة املســــتخدمة يف اخلـــارج 
وبوسـعهم إفـادة بلداـم مـن اخلـربات الـــيت اكتســبوها إذا مــا 
عـادوا إىل أوطـام. ويشـمل التســـاؤل كذلــك دور التخلــف 
كمحرك للهجرة الدوليـة ألن معظـم املـهاجرين ليسـوا األفقـر 
ــة.  وأن معظـم تدفقـات املـهاجرين تتـم فيمـا بـني البلـدان النامي
ويتـم التسـاؤل أيضـا حـول مـا إذا كـــان ال يــزال للمــهاجرين 
نفس التأثري اإلجيايب على التنمية كما كانوا يف املـاضي. وقـال 
إن هذا النقاش بني اجلامعيني وصناع القرار واملهنيني يدور يف 
الوقت الذي يشهد فيـه العـامل تسـارع حركـة األفكـار وتنقـل 
ـــر بصفــة ال رجعــة  األمـوال والصـور ورؤوس األمـوال مبـا يؤث
فيـها علـى احليـاة اليوميـة للجميـع. بيـد أن هنـاك أمـرا مؤكـــدا 
وهو أن اهلجرة ظاهرة عاملية تطال آثارها مجيع البلـدان سـواء 
كانت بلدان أصل أو استقبال أو عبـور. وهلـذا الواقـع اجلديـد 
ـــــدول وبالنســــبة  عواقـــب هامـــة بالنســـبة للعالقـــات بـــني ال

للمنظمات املتعددة األطراف. 
وقال إن املنظمة الدوليـة للـهجرة عكسـت التغيـريات  - ٤٠
العميقة اليت حدثت منذ عشر سـنوات. وهكـذا مل يكـن أحـد 
يتوقع جناح تقنيـي املعلومـات واالتصـال وحركـة العمالـة الـيت 
نتجت عنها أو آثار فرض شروط أكثر صرامة للحصول على 
حق اللجوء، األمر الذي أدى إىل زيادة مهولة يف اهلجـرة غـري 
القانونيـة. كمـا مل يتوقـع أحـد الظواهـر الدميوغرافيـــة اجلديــدة 
وال االجتار الضخم باملهاجرين وال سيما النساء وما ينتج عـن 

ذلك من انتهاكات وعنف. 
وأفاد بأن تقرير األمـني العـام يتضمـن حصيلـة كاملـة  - ٤١
للعمل الذي تقوم به املنظمة الدولية للهجرة من أجل التعـرف 
أكــثر علــى التوجــهات احلاليــة يف جمــال اهلجــــرة ومســـاعدة 
احلكومـات علـى مواجهتـها وحتديـد وسـائل العمـل وتشـــجيع 
حــوار دويل بشــأن هــذا املوضــوع. ومــع ذلــك ال بــــد مـــن 

االشــــارة إىل جمــــال ذي أولويــــة للتدخــــل أال وهــــو دعـــــم 
املشاورات اإلقليمية بشأن اهلجرة واليت تتيج للمناطق استيعابا 
ـــاد ــوج متضــافرة بشــأن  أحسـن ملشـكالا املشـتركة واعتم

اهلجرة غري القانونية والتهريب واالجتار باملهاجرين. 
وأضاف قائال إن منظمة اهلجرة الدوليـة الـيت أنشـئت  - ٤٢
يف عــام ١٩٥١ بشــــكل مؤقـــت لتســـوية اجلوانـــب العمليـــة 
حلركات السكان النامجة عن احلرب العامليـة الثانيـة يف أوروبـا 
الغربيـة والـيت تفخـر اليـوم مبجموعـة كبـرية مـن التدخــالت يف 
حوايل ٩٠ بلدا يتعني عليها من اآلن فصاعدا أن حتل مشاكل 
أكـثر تعقيـدا ممـا كـانت عليـه إبـان نشـأا. ويف املقـــابل يبــدو 
اتمع الدويل واعيا أكثر بأمهية اهلجـرة الدوليـة علـى الصعيـد 
العــاملي وبضــرورة إجيــاد حلــول مجاعيــة للمشــكلة يف إطــــار 

اجلهود املتضافرة. 
السـيد غوسـبودينوف (رئيـــس وفــد االحتــاد الــدويل  - ٤٣
جلميعــات الصليــب األمحــر واهلــــالل األمحـــر): بـــدأ بتقـــدمي 
التعـازي لشـعب وحكومـة الواليـات املتحـدة بعـــد األحــداث 

البشعة اليت شهدا نيويورك يوم ١١ أيلول/سبتمرب. 
وقال إن مسألة اهلجرة والتنمية تكتسي أمهية مـتزايدة  - ٤٤
بالنسـبة لالحتـــاد الــدويل جلمعيــات الصليــب األمحــر واهلــالل 
األمحـر. وأوضـح بـأن مبـدأ اهلجـرة نفسـه ليـــس هــو املــهم أو 
األسباب اليت تدفع املهاجرين إىل مغادرة بلدام ولكن الدفـع 
الـذي يقدمونـــه لبلــدان االســتقبال مــن خــالل مســامهتهم يف 
النمو االقتصادي واالجتمـاعي وتوسـيع آفـاق اتمعـات الـيت 
تسـتقبلهم. واملـهم أيضـا مـدى التأثـري السـليب الـذي ميكـــن أن 
حيدثه مغادرة السكان لبلدهـم علـى تنميـة هـذا البلـد ألن مـن 

يغادرون هم يف أحيان كثرية األكثر تعلما وكفاءة. 
ــل يف  ومضـى يقـول إن مـا يدفـع إىل املغـادرة هـو األم - ٤٥
حياة أفضل عندما ال توجد يف البلد األصلي آفاق للمسـتقبل. 
ولكن هذا الوضع نفسه هو الذي جيعل مـن املـهاجرين، لـدى 
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وصوهلـم إىل بلـد االسـتقبال، يف وضـــع املواطــن مــن الدرجــة 
الثانية وعادة ما حيرمـهم مـن أدىن حقوقـهم. وقـال إن االحتـاد 
الـدويل جلمعيـات الصليـب األمحـر واهلـالل األمحـر مينـــح هــذه 
الشكال اجلديدة وغري املتوقعة مـن قابليـة التـأثر أولويـة ضمـن 
اهتماماتــه، ألن مصــري املــهاجرين نــادرا مــــا يتحســـن لـــدى 
وصوهلـم بـل إن حتقيـق طموحـام قـــد يتطلــب أحيانــا جيــال 

كامال. 
وأفــاد بــأن عــدة عوامــل تســهم يف زيــادة تدفقـــات  - ٤٦
املهاجرين مما يقلل مـن فـرص عكـس هـذا االجتـاه. فباالضافـة 
ــــة املعروفـــة جيـــدا ميكـــن  إىل العوامــل االجتماعيــة االقتصادي
اإلشارة إىل الضغط الدميوغرايف يف بلدان األصل وتزايـد اهلـوة 
اتساعا بني البلدان الغنية والفقرية. وعـالوة علـى ذلـك أصبـح 
السـفر إىل البلـدان املتقدمـة النمـو أسـهل وأقـــل تكلفــة حيــث 
يتزايد الطلب يف هذه البلدان بسبب اخنفـاض معـدل الوفيـات 
وانتشـار الشـيخوخة. وهـذه اموعـة املتشـابكة مـــن العوامــل 
ال تيسر أصال اعتماد حلول منفـردة ممـا يقتضـي أيضـا مراعـاة 
كون بعض احلكومـات وأعـداد كبـرية مـن السـكان يرفضـون 
االعــتراف بــأم ال يســتطيعون االنتقــال بنجــــاح إىل القـــرن 
احلـادي والعشـرين إذا مل يزيـدوا مـن أعـداد اليـد العاملـة الـــيت 
حتتاجها اقتصادام عن طريق املهاجرين.وأفاد بـأن املـهاجرين 
يتعرضون للبغضاء والتمييز عندما جيدون هلم عمـال يف شـركة 
تعــاين مــن مشــاكل البطالــة. ومبــا أن احلكومــات ال تـــود أو 
ال تستطيع مواجهة املشاكل املتعـددة املقترنـة بـاهلجرة وحتـول 
دون دخول املهاجرين الذين ليست لديهم الكفاءات املطلوبـة 
فإن عملية اهلجرة مل تعد تتيح إعادة توزيع اليد العاملـة بصفـة 

عامة وإمنا تتيح غىن بعض البلدان على حساب األخرى. 
وقـال إن مواضيـع أخـــرى تســتحق الــدرس املتعمــق،  - ٤٧
منها أن القيود املفروضة على اهلجرة تدفـع املرشـحني ملغـادرة 
بلدام إىل اللجوء للوسائل غري القانونية أو طلـب اللجـوء ممـا 
يزيـد مـن االجتـار باملـهاجرين وتأخـري النظـر يف ملفـات طـــاليب 

ـــة املــهاجرين مشــاكل  اللجـوء احلقيقيـني. كمـا تطـرح هشاش
أخــرى عديــدة وخاصــــة الطبيـــة منـــها (عرضتـــهم املـــتزايدة 
ألمــراض مــن قبيــل فــريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليــــدز) 

والتعليم. 
وقال إن مجعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر تلـيب  - ٤٨
بـالفعل احتياجـات املـهاجرين مـن خـالل إسـداء املشـورة هلـــم 
وتوفري التدريب وتنظيم محالت ضـد التميـيز وكـره األجـانب 
الـــيت كثـــريا مـــا تســـتهدفهم. وقـــــد أضفــــت أحــــداث ١١ 
أيلـول/سـبتمر بعـدا جديـدا علـى مهمـة هـــذه اجلمعيــات الــيت 
تتمثـل كذلـك، مـن اآلن فصـاعدا، يف مواجهـة جتـــدد التميــيز 
والعنف يف األحياء اليت يعيش فيـها األجـانب. وممـا خيشـى أن 
يعرقل هذا احلدث املناقشة بشأن اهلجـرة والتنميـة بـالرغم مـن 
أنه لن يكون بوسـع احلكومـات أن تعـود إىل الـوراء وتعكـس 
ظـاهرة حتميـة ضروريـة للتنميـة كمـا أنـه ال ميكننـا أن نســمح 
بأن يعامل املهاجرون كمواطنني من الدرجة الثانية يف بلداـم 

اجلديدة. 
السيد يل (مجهورية كرويا): قـال إن الزيـادة الكبـرية  - ٤٩
يف اهلجرة الدولية خالل العقود األخـرية ترغـم اتمـع الـدويل 
ـــدان املســتقبلة والبلــدان  علـى إيالئـها أمهيـة أكـرب. بيـد أن البل

األصلية مل تتحمس دائما لتناول حركة اهلجرة. 
وأضاف قائال إن تدفقات املهاجرين ميكـن أن تـؤدي  - ٥٠
دورا إجيابيا وتزيد من تنوع ديناميـة جمتمعـات االسـتقبال، إذا 
ما أديرت هذه التدفقات بشكل صحيح، ومع ذلك ال ميكننـا 
ـــة االقتصاديــة والدميوغرافيــة علــى  أن نغفـل آثارهـا االجتماعي
الصعيـد الوطـين والـدويل علـى الســـواء. وأفــاد بــأن مجهوريــة 
كوريـا تـرى بـأن مسـألة اهلجـرة الدوليـة ينبغـــي أن تــدرس يف 
إطـار منظومـة األمـم املتحـدة ومـن منظـور التنميـة االقتصاديــة 
واالجتماعية. وحيث إن األمر ال يتعلق بظـاهرة منفـردة، فـإن 
إجياد حل هلا غري ممكن بدون معاجلة اسـباا األوليـة. وبعبـارة 
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أخرى ينبغي التعامل مع اهلجـرة الدوليـة يف إطـار مـا تقـوم بـه 
منظمــة األمــم املتحــدة للقضــاء علــى الفقــر وحتقيــــق تنميـــة 
مستدامة. وعــالوة علـى ذلـك ال بـد مـن التـأكيد مـرة أخـرى 

وبوضوح على الروابط القائمة بني اهلجرة الدولية والتنمية. 
ومضى يقول إن نتائج االستقصاء الذي أجـري لـدى  - ٥١
احلكومـات تشـري بأنـه مـن السـابق ألوانـه التطلـع إىل حصــول 
التوافق الالزم لعقد مؤمتر حمتمل لألمـم املتحـدة حـول اهلجـرة 
ـــأن  الدوليـة والتنميـة. وأفـاد بـأن وفـد مجهوريـة كوريـا يـرى ب
اآلليــات القائمــة داخــل منظومــة األمــم املتحــــدة وال ســـيما 
ــــة للمجلـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي  اللجــان الفنيــة التابع
وغريها من اهليئات الدولية ميكن أن تعـزز عـن طريـق التعـاون 

والتفاعل الفعال. 
السيد رجب (مصر): قال إن اهلجـرة الدوليـة حتظـى  - ٥٢
ـــتزايد مــن االهتمــام علــى كافــة األصعــدة السياســية  بقـدر م
ـــدول الــيت تعتمــد  واالجتماعيـة واالقتصاديـة. ويـتزايد عـدد ال
سياسات ترمي إىل التخفيف مـن اهلجـرة. وأفـاد بـأن أسـباب 
هـذا االهتمـام عديـدة: اتسـاع الفـوارق االقتصاديـــة بــني دول 
الشمال ودول اجلنوب ووجود أسواق عمل يف دول الشـمال 
قادرة على استيعاب العمالة الوافدة إليها من دول اجلنـوب يف 
ااالت التقنية املتخصصة وإنكماش اقتصادات الدول الناميـة 
وارتفـاع نســـب البطالــة ومعــدالت التضخــم واتســاع رقعــة 
الصراعات السياسة (ال سيما يف أفريقيا) الـيت تزيـد مـن حـدة 

إنعدام األمن والفقر. 
وأردف قائال إن العالقة املباشـرة بـني اهلجـرة الدوليـة  - ٥٣
والعوملة معقدة للغاية كما أن حتقيق التنمية مسؤولية مشـتركة 
بني بلدان الشمال وبلدان اجلنوب. وال ميكـن لـدول اجلنـوب 
أن حتقـق تنميتـها وحتسـن اقتصادهـا وظـروف عيـش مواطنيــها 
وتنجح يف اندماجها يف االقتصاد العاملي بدون اختاذ إجـراءات 
حمددة على املستويني احمللي والدويل. فعلى الصعيد احمللي يعـد 

تطويــر املؤسســات وتوفــري فــرص العمــل وحتســــني ظـــروف 
املعيشة من األولويات. بيـد أن اجلـانب األصعـب مـن املعادلـة 
يتمثل يف النظام االقتصادي الدويل. وأضاف بأنه جيـب إعـادة 
صياغـة هـذا النظـام مـن أجـــل تعزيــز قــدرات البلــدان الناميــة 
وتكثيف تبادل املعارف وتشـجيع تدريـب املـوارد البشـرية يف 
ـــات اإلنتــاج وإنعــاش  هـذه البلـدان ومسـاعدا يف حتديـث آلي
أسواقها وخلق فرص لالستثمار الوطين والـدويل كـي تتحـول 
من فئة الـدول املسـتهلكة إىل فئـة الـدول املنتجـة. وإضافـة إىل 
ذلك ال بد من وضع حلول دائمة ملشـكلة املديونيـة اخلارجيـة 
اليت تؤثر مباشـرة علـى اقتصـادات هـذه البلـدان ومـن مث علـى 

ارتفاع معدالت البطالة مما يؤدي إىل هجرة األدمغة. 
ويف ختام كلمته أعرب عن تـأييده للبيـان الـذي أدىل  - ٥٤
بــه وفــد مجهوريــة إيــران اإلســالمية باســم جمموعــة الـــــ ٧٧ 
والصني والذي جـاء فيـه أن هنـاك عـدة عوامـل تعـترض عقـد 
ـــة قــائال إنــه  مؤمتـر لألمـم املتحـدة عـن اهلجـرة الدوليـة والتنمي
ال جيب أن حتول تلك املعوقات دون إعـداد رؤيـة شـاملة عـن 
موضوع اهلجرة يف إطار التنمية اليت ال بـد أن ينظـر إليـها مـن 
واقـع املســـؤولية الدوليــة املشــتركة والتعــاون الــالزم لتضييــق 
الفجوة بني بلدان الشمال وبلدان اجلنوب. واضاف بأن وفـد 
مصـر يـرى أنـه مـن املـهم إزالـة املعوقـات كافـة مبـا يتيـح عقــد 
املؤمتر ألن تأثريه سيكون كبريا وال شك يف هذا اـال وكـذا 

يف جمال التنمية. 
السـيد بوسـتيرتا (بـريو): قـال إنـــه يفضــل اســتخدام  - ٥٥
عبارة البلدان غري املتقدمة عـوض البلـدان الناميـة مالحظـا أنـه 
مـن البديـهي ملواطـين تلـك البلـدان أن العـامل احلـايل ال تســوده 
ــــي ليرباليـــة  احلريــة. فالليرباليــة الــيت طاملــا تغــىن ــا العــامل ه
ــــني عوامـــل  إيديولوجيــة حمضــة. فــرأس املــال وحــده، مــن ب
اإلنتاج، هو الذي ميلك حرية مطلقــة يف االنتقـال مـن بلـد إىل 
آخر حسب االحتياجـات. أمـا التكنولوجيـا والعمالـة فيظـالن 

حبيسي احلدود الوطنية. 
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وأضــاف بــأن بــريو يــرى أنــه مــن املفيــد النظــــر يف  - ٥٦
موضوع اهلجــرة الدوليـة داخـل منظومـة األمـم املتحـدة. ومـع 
ذلـك فـإن أكـثر اجلوانـب اسـتعجاال ملشـكلة اهلجـرة جيـــب أن 
تعـاجل عـن طريـق مفاوضـات تتوالهـا منظمـة التجـــارة العامليــة 
ــن  بغـرض توسـيع نطـاق حريـة تنقـل مجيـع عوامـل اإلنتـاج وم

بينها اخلدمات اليت تقدمها اليد العاملة. 
وأخـريا قـال إن بلـده يؤمـن باقتصـــاد الســوق ويؤيــد  - ٥٧
حرية تنقل رؤوس األموال علـى أن تشـمل هـذه احلريـة أيضـا 

العمالة والتكنولوجيا فضال عن السلع واخلدمات. 
رفعت اجللسة الساعة ١٢/٠٥ 

 


