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  الدورة اخلامسة والستون
  من جدول األعمال) ج (٢٢البند 

      اهلجرة الدولية والتنمية: العوملة واالعتماد املتبادل
  موجز املناقشة املواضيعية غري الرمسية بشأن اهلجرة الدولية والتنمية    

    
  مذكرة من رئيس اجلمعية العامة    

  
  مقدمة  -أوال   

، دعــا رئــيس اجلمعيــة العامــة إىل عقــد مناقــشة ٦٣/٢٢٥عمــال بقــرار اجلمعيــة العامــة   - ١
. ٢٠١١مــايو / أيـار ١٩مواضـيعية غــري رمسيـة بــشأن اهلجـرة الدوليــة والتنميـة، يف نيويــورك يف     

وكان الغرض من املناقشة هو تقييم احلوار اجلاري بشأن اهلجرة الدولية والتنميـة، مبـا يف ذلـك                  
 للجمعية العامة بـشأن اهلجـرة الدوليـة والتنميـة،           ستوى امل العملية املؤدية إىل احلوار الثاين الرفيع     

  .، واإلسهام يف ذلك احلوار٢٠١٣املقرر عقده يف عام 
  

  اجللسة االفتتاحية  -ثانيا   
، حينما عقدت اجلمعية العامـة حوارهـا األول الرفيـع املـستوى بـشأن              ٢٠٠٦منذ عام     - ٢

كـبريا يف تعزيـز التعـاون الـدويل مـن أجـل             اهلجرة الدولية والتنمية، أحرز اجملتمع الـدويل تقـدما          
 والتــصدي للعواقــب الــسلبية  ،زيــادة إســهام املهــاجرين واهلجــرة يف التنميــة الفرديــة واجملتمعيــة  

ووضـعت بلـدان    . للهجرة، حسبما أشار إىل ذلك العديـد مـن املـتكلمني يف اجللـسة االفتتاحيـة               
 اخلارج يف عملية التنميـة، وتعزيـز        جالياهتا يف كثرية سياسات وبرامج ابتكارية من أجل إشراك        

وباإلضـافة إىل ذلـك، طـرأ       . التعاون والتشاور اإلقليميني، وخفـض تكـاليف التحـويالت املاليـة          
ازدياد ملحوظ على عدد املـشاريع املتعـددة األطـراف الراميـة إىل حتقيـق فوائـد اهلجـرة الدوليـة                     

لى الـرغم مـن وفـرة األدلـة علـى      وع. ومع ذلك، ال تزال هناك حتديات كثرية. من أجل التنمية  
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املسامهات اإلجيابيـة للـهجرة يف التنميـة، أدت األزمتـان االقتـصادية واملاليـة، إضـافة إىل ارتفـاع                    
وقد أبـرزت   . مستويات البطالة، إىل تنامي املشاعر املعادية للمهاجرين يف العديد من اجملتمعات          

 املهـاجرين الـدوليني، واحلاجـة إىل        التطورات األخرية يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا ضـعف        
  .زيادة التعاون والتنسيق على مجيع األصعدة

  
  مسامهة املهاجرين يف التنمية: ١الفريق   -ثالثا   

املهــاجرين ســلمت املناقــشة مبــا للــهجرة الدوليــة مــن آثــار إجيابيــة عديــدة بالنــسبة إىل      - ٣
لتحــويالت املاليــة أن حتــسن د األصــلي وبلــد املقــصد، ومــن شــأن اوأســرهم وإىل كــل مــن البلــ

مــستوى معيــشة األســرة الــيت تبقــى يف البلــد األصــلي، مبــا يف ذلــك عــن طريــق توســيع فــرص     
وبـالرغم مـن إمكانيـة حتـسني األثـر اإلمنـائي            . حصوهلا على اخلدمات املتعلقة بالـصحة والتعلـيم       

وال ميكـن أن  للتحويالت املاليـة، كـان هنـاك إقـرار بـأن التحـويالت املاليـة تعـد دخـال خاصـا،                     
ووجـه العديـد مـن      . تكون بـديال عـن االسـتثمار املباشـر األجـنيب أو املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة                 

، الــيت أقرهتــا جمموعــة البلــدان “مخــسة يف مخــسة”املــشاركني انتبــاه اجلمعيــة العامــة إىل املبــادرة 
 مبقــدار  التحــويالت املاليــةتكــاليف، والــيت ســعت إىل خفــض متوســط ٢٠٠٩الثمانيــة يف عــام 

مخــس نقــاط مئويــة علــى مــدى مخــس ســنوات والعمــل علــى زيــادة فــرص حــصول املهــاجرين  
  .وأسرهم على اخلدمات املالية

وأبــرزت املناقــشة عــددا مــن الــسياسات اجلديــدة الراميــة إىل زيــادة مــسامهة مجاعــات     - ٤
شاط يف تعبئـة    وتـؤدي مجاعـات املغتـربني دورا متزايـد النـ          . املهاجرين يف تنمية البلـدان األصـلية      

وعـززت البلـدان األصـلية      . املوارد البشرية واالجتماعية واملالية لتعزيز التنمية يف بلداهنا األصلية        
العالقــات مــع رعاياهــا يف اخلــارج، بطــرق مــن بينــها تعزيــز مــشاركتهم الــسياسية، وتــشجيع     

وفر اجلهـات   وتـ . إسهامهم يف التجـارة واالسـتثمار، وتزويـدهم باملـساعدة القانونيـة والتـدريب             
املاحنــة الثنائيــة التمويــل والــدعم الــتقين ملــشاريع التنميــة املــشتركة الــيت تــشارك فيهــا مجاعــات     

وجيري الشروع حاليا يف استراتيجيات مبتكرة لتسخري قدرات املهـاجرين يف جمـال             . املهاجرين
باشــري حــني ازداد الــوعي بالعقبــات الــيت تواجــه املهــاجرين مــن م مباشــرة األعمــال احلــرة، يف

وتـشمل هـذه العقبـات عـدم إمكانيـة احلـصول            . األعمال احلرة عند العودة إىل بلـدهم األصـلي        
على رأس املال الكايف نظرا لعدم قابلية نقـل املعاشـات التعاقديـة والـسجل االئتمـاين، وضـعف                   

  .تطور بيئة األعمال، فضال عن عدم االعتراف بأوراق االعتماد
عـد الـسماح   وي. ئريـة والعـودة الطوعيـة    اهلجـرة الدا وُعرضت أيـضا سياسـات لتـشجيع        - ٥

ــداهنم        ــا إىل بل ــد املقــصد حــني عــودهتم مؤقت ــة يف بل للمهــاجرين باحلفــاظ علــى احلــق يف اإلقام
ومتـنح بعـض بلـدان املقـصد املهـاجرين          . األصلية حامسا بالنـسبة لنجـاح بـرامج اهلجـرة الدائريـة           
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بية كجـزء مـن بـرامج دعـم العـودة          العائدين حق احلصول على قروض خاصـة وإعفـاءات ضـري          
الطوعية، يف حني عدلت البلدان األصلية قوانني الضرائب لتهيئة منـاخ اسـتثماري أكثـر مواتـاة                
لرعاياهـا يف اخلــارج، وهــو مــا يــشكل عــادة اخلطـوة األوىل حنــو عــودة ناجحــة وعمالــة منتجــة   

  .وتوفري لفرص العمل يف البلد األصلي
ــل    وأعــرب املــشاركون عــن قلقهــم    - ٦ ــاهرين مث ــدويل للمتخصــصني امل  إزاء التوظيــف ال

. األطباء واملمرضني واملدرسني، من البلدان النامية اليت تواجـه نقـصا خطـريا يف تلـك املهـارات                 
لقواعـد  وأعرب عن الترحيـب باعتمـاد مجعيـة الـصحة العامليـة الثالثـة والـستني للمدونـة العامليـة                     

  .٢٠١٠ني على املستوى الدويل يف عام املمارسة املتعلقة بتوظيف العاملني الصحي
وأكدت املناقشة على أن الطلب على العمال املهرة سيزيد علـى األرجـح يف املـستقبل                  - ٧

وملواجهة الطلب املتزايد على العمال املهـرة، تـشجع بلـدان املقـصد             . بفعل قوى السوق العاملية   
لبلدان األصلية، بـدعم مـن      على اعتماد ممارسات توظيف تراعي األخالقيات، يف حني تشجع ا         

وسـلط  . جمموعـة املتـدربني   نطـاق   الدول املاحنـة، علـى حتـسني معـايري التـدريب لـديها وتوسـيع                
الضوء على سياسات البلدان الـيت مـن شـأهنا إعـادة اجتـذاب الكفـاءات الوطنيـة، ومت التـشديد                     

  .على احلاجة إىل رصد وتقييم نتائج تلك السياسات
راف الواســع النطــاق باملــسامهات اإلجيابيــة للــهجرة الدوليــة يف وعلــى الــرغم مــن االعتــ  - ٨

فبينمـا  . التنمية، حذر العديد من املشاركني من أنه ال ينبغي اعتبار اهلجرة الدولية بديال للتنمية             
ميكن تشجيع املهاجرين على املسامهة يف اجلهود اإلمنائية، تظل احلكومات مسؤولة عـن حتقيـق               

ني رفاهيـة اإلنـسان مبختلـف الـسبل، مبـا يف ذلـك عـن طريـق احلـد مـن                      التنمية املـستدامة وحتـس    
  .الفقر
ودعــا عــدد مــن املــشاركني إىل مــضاعفة اجلهــود لــضمان احتــرام احلقــوق واحلريــات      - ٩

تـتحكم  م عن العنـصرية وكراهيـة األجانـب     فالتلميحات اليت تن  . رين الدوليني األساسية للمهاج 
لبلدان املـستقبلة الرئيـسية، ممـا يؤكـد ضـرورة مـضاعفة       بشكل متزايد يف اخلطاب السياسي يف ا   

وعــادة مــا يكــون العمــال . اجلهــود املبذولــة مــن أجــل محايــة حقــوق مجيــع املهــاجرين الــدوليني
ونظـرا النعـزال بيئـة العمـل، يكـون خـدم املنـازل،            . املهاجرون عرضة للتمييز وحىت لالستغالل    

 أن املــشاركون علــىوأكــد . عاملــةومعظمهــم مــن النــساء، عرضــة علــى وجــه خــاص لــسوء امل 
ــزهم           ــصرف تتجــاوز مرك ــة للت ــري قابل ــوق غ ــم حق ــل كــل شــيء هل ــشر أوال وقب ــاجرين ب امله

ومت حث الدول األعضاء على التصديق على مجيع الـصكوك الدوليـة ذات الـصلة           . كمجاهرين
 وأفـراد  ل املهـاجرين اباهلجرة الدولية، مبـا يف ذلـك االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـ              

  .أسرهم، وتنفيذها
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ــة علــى    وســاق املــشاركون أمثلــة    - ١٠ ــار الــسلبية احملتملــة للــهجرة الدولي عديــدة علــى اآلث
األســر، وخباصــة علــى األطفــال الــذين بقــوا يف البلــدان األصــلية بينمــا ســافر أحــد الوالــدين أو   

د الــسماح جبمــع مشــل األسـرة مفيــدا يف احلــد مــن اآلثــار االجتماعيــة  ويعــ. كالمهـا إىل اخلــارج 
وعندما يبقى األطفال يف البلدان األصلية، من املهم تـوفري       . السلبية للهجرة الدولية على األسرة    

  .اخلدمات اليت ميكن أن تساعد يف معاجلة اآلثار النفسية واالجتماعية لالنفصال العائلي
  

   التعاون الدويل يف جمال اهلجرة الدولية والتنميةحتسني: ٢الفريق   -رابعا   
ــة        - ١١ ــائي عنــصرا أساســيا يف أي ــز التعــاون علــى الــصعد العــاملي واإلقليمــي والثن يعــد تعزي

ويف ظـل حـاالت   . استراتيجية تسعى إىل تعزيـز مـسامهة اهلجـرة الدوليـة واملهـاجرين يف التنميـة             
 منــاطق العــامل، أصــبح تنقــل اليــد العاملــة الــنقص يف املهــارات الــيت تــؤثر علــى كــل منطقــة مــن 
وأقـــر املـــشاركون بأمهيـــة دور العمليـــات . الدوليـــة ميـــزة قياســـية يف كوكـــب تـــسوده العوملـــة

واعترفوا أيـضا بأمهيـة     . االستشارية اإلقليمية بشأن اهلجرة يف تعزيز احلوار والتعاون بني البلدان         
ــة لتوظيــف    ــر فعالي ــدويل يف تيــسري إدارة أكث ــز   التعــاون ال  وقبــول العمــال املهــاجرين، ويف تعزي

ــزام قطــاع التوظيــف باتبــاع اللــوائح   . إدخــال حتــسينات علــى ظــروف عملــهم   ويف ضــمان الت
وقد تكللت بالنجاح املبادرات الثنائية من أجل االعتراف بـاملؤهالت وتـسهيل التنقـل              . القائمة

ين، وضـمان قابليـة حتويـل    لفئات خمتلفة من املهاجرين املهرة، ودعـم العـودة الطوعيـة للمهـاجر         
ومـع ذلـك، فـإن بعـض االتفاقيـات الثنائيـة ال تأخـذ يف              . املعاشات واملزايا االجتماعية األخـرى    

ــذها إىل        ــات رصــد تنفي ــدان األصــلية، وافتقــرت آلي ــى النحــو الكامــل مــصاحل البل ــار عل االعتب
  .الكفاءة يف بعض األحيان

، خصـصت البلـدان     ٢٠٠٦فمنـذ عـام     . شوكان التعـاون اإلمنـائي حمـورا رئيـسيا للنقـا            - ١٢
. املاحنة ما يقارب ربع بليون دوالر ألنشطة متعددة األطراف متعلقـة بـاهلجرة الدوليـة والتنميـة                

وعالوة على ذلك، وبدعم من اجملتمع الدويل، أدرج عـدد متزايـد مـن البلـدان اهلجـرة الدوليـة                    
 مـن أجـل معاجلـة األسـباب اجلذريـة       ومثة حاجة لتعاون دويل أكرب    . يف خططها اإلمنائية الوطنية   

عــات، وســوء احلكــم وتــدهور اللــهجرة الدوليــة، مبــا فيهــا الفقــر، وانعــدام فــرص العمــل، والرت 
  .وال يزال الناس يهاجرون يف كثري من األحيان بسبب احلاجة وليس عن اختيار. البيئة
 إدارة اهلجـرة   وشدد العديد من املشاركني على أوجه القصور يف اتباع هنج أحادي يف             - ١٣

. الدولية، مشريين إىل أن املهاجرين غالبا ما يدفعون أفدح مثن لعدم وجود تعـاون بـني البلـدان                 
وقدمت اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، مبا فيها االجتـار بالبـشر وهتريـب املهـاجرين، أمثلـة سـاطعة                   

ون علــى الــصعيدين للــشواغل الــسياساتية الــيت ال ميكــن معاجلتــها بفعاليــة إال مــن خــالل التعــا   
وتتحمل الدول مسؤولية مشتركة يف تعزيز اهلجـرة الدوليـة اآلمنـة            . الثنائي أو املتعدد األطراف   
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والقانونية، ومكافحة اهلجرة غري الشرعية واالجتار بالبـشر، وتعزيـز إدمـاج املهـاجرين، ومحايـة                
ألطفـــال حقـــوق املهـــاجرين، ومحايـــة الفئـــات األشـــد ضـــعفا، مبـــا يف ذلـــك بعـــض النـــساء وا  

  .املهاجرين
وأقر املشاركون يف املناقشة بنجاح املنتـدى العـاملي املعـين بـاهلجرة الدوليـة والتنميـة يف                    - ١٤

تعزيز التعاون، وتبادل املمارسات اجليدة وتعزيز احلوار البناء بني الدول األعضاء، والوكـاالت             
 األعـضاء إىل التقييـدات      بعض الدول وأشارت  . الدولية ذات الصلة، وكذلك مع اجملتمع املدين      

اليت تنطوي عليها العمليات غري الرمسية، ودعت إىل إنشاء آليات أكثر اتـساما بالطـابع الرمسـي                 
 -وحــددت األمــم املتحــدة  . بغــرض املــضي قــدما يف املناقــشة بــشأن اهلجــرة الدوليــة والتنميــة  

واعتـربت دول  . ليـات  باعتبارها املكان األنسب لتطـوير مثـل هـذه اآل    -وخباصة اجلمعية العامة    
ــة عمليــتني        ــة مهــا مبثاب ــة العام ــيت جتريهــا اجلمعي ــشة ال ــدى العــاملي واملناق أعــضاء أخــرى أن املنت

 املنتدى العاملي، الذي جيـري      تقييمومن املتوقع أن يشكل     . متكاملتني تعزز كل منهما األخرى    
ــرئيس احلــايل للمنتــدى     ــة ال ــه حتــت رعاي ــزا، مــ (االضــطالع ب ــسفري ادوارد غني ــسراال ، )ن سوي

ومـع ذلـك،    . ٢٠١٣إسهاما مهما يف حوار األمم املتحدة الرفيع املستوى املقرر عقده يف عـام              
وال ســيما يف ضــوء األزمــة املاليــة، فــإن عــدم وجــود متويــل مــستقر، والــصعوبات الــيت تعتــرض  

بـات  حتديد البلدان الراغبة يف استضافة االجتماعـات املقبلـة للمنتـدى العـاملي تعـد مـن بـني العق                   
  .حتول دون استمرار هذه العملية

وأعــرب املــشاركون عــن تقــديرهم لزيــادة التعــاون بــني املنظمــات الدوليــة يف معاجلــة      - ١٥
يــق مــشترك بــني  وهــو فر-وقــد خطــا الفريــق العــاملي املعــين بــاهلجرة  . قــضايا اهلجــرة الدوليــة

 -ظمـة الدوليـة للـهجرة        منظمة يف منظومة األمم املتحدة باإلضـافة إىل املن         ١٥الوكاالت يضم   
، خطوات كبرية يف دعم الدول األعـضاء بطريقـة تعاونيـة ومنـسقة،           ٢٠٠٦منذ إنشائه يف عام     

وقـد أبـرزت    . وال سيما من خالل املساعدة يف تنفيذ االقتراحات الصادرة عن املنتـدى العـاملي             
لفريق العـاملي للـهجرة     ما بني أعضاء ا    األزمة األخرية يف مشال أفريقيا أمهية التعاون والتنسيق يف        

  .ذوي الصلة
وأقر املشاركون باملسامهات الـيت قـدمها الفريـق العـاملي املعـين بـاهلجرة لغـرض حتـسني                     - ١٦

واعتـرب إعـالم اجلمهـور بـشأن        . األدلة على حلقة الوصـل القائمـة بـني اهلجـرة الدوليـة والتنميـة              
مييــز والعنــصرية واإلقــصاء مــسامهات املهــاجرين الــدوليني أمــرا أساســيا مــن أجــل مكافحــة الت  

  .االجتماعي للمهاجرين
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  اجللسة اخلتامية واالستنتاجات  -خامسا  
 أن اهلجرة الدولية جـديرة باالهتمـام املتواصـل           بني املشاركني  بينت املناقشة املستفيضة    - ١٧

مــن جانــب اجملتمــع الــدويل، ســواء ألن التعــاون الــدويل ضــروري لالســتفادة مــن الفــرص الــيت   
وتتطلـب  . هلجرة الدولية، أو ألنه من احملتمـل أن يـزداد تـأثري هـذه اهلجـرة يف املـستقبل                  تتيحها ا 

ــة اتبــاع هنــج عــاملي    ــة كظــاهرة عاملي وتعــد الــشراكات علــى مجيــع املــستويات   . اهلجــرة الدولي
  .ضرورية من أجل التصدي بفعالية للعالقة املعقدة بني اهلجرة الدولية والتنمية

مارسات اجليـدة وتبـادل الـسياسات والـربامج واملـشاريع املبتكـرة،             ومن خالل إبراز امل     - ١٨
ويف غــضون . ٢٠١٣وضــعت املناقــشة أساســا مفيــدا للنظــر املتعمــق يف تلــك القــضايا يف عــام  

ذلك، ينبغي بذل كل جهد ممكـن ملواصـلة احلـوار، وتعزيـز الـشراكات ودعـم تنميـة القـدرات                     
 فرصة لتيسري مسامهة اهلجرة الدوليـة يف حتـسني          وال ينبغي تضييع أية   . ومحاية حقوق املهاجرين  

رفاهيــة اإلنــسان، وعلــى وجــه اخلــصوص، يف احلــد مــن الفقــر واملــسامهة يف حتقيــق األهــداف     
  .اإلمنائية لأللفية

  


