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 )مجعية االحتاد الربملاين الدويل الثالثة عشرة بعد املائة (١٩االحتاد الربملاين الدويل رقم وثيقة 

 يف إطار ،A/57/47 عممت خالل الــدورة الستني للجمعية العامة، وفقا للقرار
  من جدول األعمال ] ج[ ٥٤ البندين

  
 االحتاد الربملاين الدويل   

   
 مجعيــة االحتــاد الربملــاين الــدويل الثالثــة عــشرة ∗ق آراءقــرار اختــذ بتوافــ  

 املائة بعد
 )٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١٩جنيف، (  

  
 يةتنمالواهلجرة   

 
 إن مجعية االحتاد الربملاين الدويل الثالثة عشرة بعد املائة، 
ة يف   إىل برنامج عمل املؤمتر الدويل للـسكان والتنميـة الـذي اعتمـد يف القـاهر                إذ تشري  

سيما الفصل العاشر عـن اهلجـرة الدوليـة، وإعـالن كوبنـهاغن بـشأن التنميـة                  ، وال ١٩٩٤عام  
، ١٩٩٥االجتماعية وبرنامج عمل مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية الذي اعتمـد يف عـام               

 ، والــوثيقتني١٩٩٥ومنــهاج العمــل الــذي اعتمــده املــؤمتر العــاملي الرابــع املعــين بــاملرأة يف عــام  
تني للدورتني االستثنائيتني الرابعة والعشرين واخلامسة والعـشرين للجمعيـة العامـة لألمـم              تامياخل

 املتحدة،
 إىل مجيع قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة ذات الـصلة، مبـا فيهـا القـرار                 وإذ تشري  

ــرار     ٥٩/٢٤١ ــة، والق ــة والتنمي ــن اهلجــرة الدولي ــامالت    ٥٨/١٤٣ ع ــف ضــد الع ــشأن العن  ب
__________ 

.  مـن منطـوق القـرار     ٥أعرب وفد أستراليا عن حتفظات بشأن الفقـرة العاشـرة مـن الديباجـة وبـشأن الفقـرة                    ∗ 
وأعرب وفدا جنوب أفريقيا وسورينام عن حتفظات بشأن الفقرة الثانية والعـشرين مـن الديباجـة فيمـا يتعلـق                    

نـوب أفريقيـا إضـافة إىل ذلـك عـن حتفـظ بـشأن               وأعرب وفـد ج   . يدزإلا/بتفشي فريوس نقص املناعة البشرية    
 من املنطوق فيمـا يتعلـق       ٤وأعرب وفدا التفيا وجورجيا عن حتفظات بشأن الفقرة         .  من املنطوق  ١٦الفقرة  

عـن حتفظـات بـشأن      يـسلندا والـسويد ولكـسمربغ ونيوزيلنـدا         أوأعربت وفود   . بإنشاء آليات للتعويض املايل   
وأعـرب  .  من املنطوق٢١وأعرب وفد اليابان عن حتفظ بشأن الفقرة . نطوق من امل٥اجلزء الثاين من الفقرة    

 من املنطوق، وقال بضرورة وضع خطة عمل عن اهلجـرة           ٢٨  و ٢٧ عن حتفظات بشأن الفقرتني      دوفد تايلن 
 .والتنمية يف مجيع البلدان، مبشاركة فاعلة من الربملانيني وبرعاية األمم املتحدة
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 بشأن االتفاقية الدولية حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين              ٥٩/٢٦٢املهاجرات، والقرار   
 بشأن احترام حق اجلميـع يف حريـة الـسفر واألمهيـة احليويـة               ٥٩/٢٠٣وأفراد أسرهم، والقرار    

ــرار    ــرار   ٥٩/١٩٤جلمــع مشــل األســرة، والق ــاجرين، والق ــة امله ــشأن محاي ــشأن ٥٩/١٤٥ ب  ب
 االجتماع العام الرفيع املـستوى للـدورة الـستني للجمعيـة العامـة، فـضال                طرائق وشكل وتنظيم  

، الـيت تقـرر مبوجبـها ختـصيص حـوار           ٥٨/٢٠٨  و ٥٨/١٩٠  بـاء، و   ٥٧/٢٧٠عن القـرارات    
رفيع املستوى يف إطـار اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة ملـسألة اهلجـرة الدوليـة والتنميـة، لبحـث                    

وانبـها املتعـددة وإجيـاد سـبل ووسـائل مناسـبة لتعظـيم الفوائـد                مسألة اهلجرة الدولية والتنميـة جب     
 اإلمنائية للهجرة الدولية وختفيف آثارها السلبية،

يقــوم علــى تقاســم متكامــل ومتــرابط  بــأن اهلجــرة الدوليــة تتطلــب جــا  وإذ تعتــرف 
 األسباب اجلذرية للهجرة وانعكاساا،يف الوقت نفسه املسؤوليات ويعاجل 

 بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االجتــار باألشــخاص، وخباصــة النــساء     إىلوإذ تــشري 
ــاجر ــم، وبروتوكــول       ــهاكات حقــوق اإلنــسان لألشــخاص املت ــاول انت واألطفــال، الــذي يتن
مكافحة ريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، الذي يتناول ضـرورة معاقبـة املهـربني،     

 ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،وكالمها يكمل اتفاقية األمم املتحدة 
حقــوق اإلنــسان األساســية التــزام مجيــع الــدول بتعزيــز ومحايــة وإذ تؤكــد مــن جديــد  

وإذ تؤكـد   ،جلميع املهاجرين وأفراد أسرهم أيا كان وضـعهم كمهـاجرين  واحلريات األساسية   
إىل االتفاقيـة  تـشري  وإذ املبـادئ الـواردة يف اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان،            من جديد أيضا    

الدوليـــة للقـــضاء علـــى مجيـــع أشـــكال التمييـــز العنـــصري، والعهـــد الـــدويل اخلـــاص بـــاحلقوق 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية، واتفاقيـة              

تفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، واتفاقيــة حقــوق الطفــل، فــضال عــن اال 
واتفاقيـة العمـال    ،)٩٧رقـم  االتفاقيـة   (١٩٤٩بـشأن اهلجـرة مـن أجـل العمـل لعـام       ) املنقحـة (

 ،)١٤٣رقم االتفاقية  (١٩٧٥لعام ) األحكام اإلضافية(املهاجرين 
  إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم،وإذ تشري 
 الــيت تـــضمنتها االتفاقيــة املتعلقـــة مبركــز الالجـــئني    دئبـــاامل علــى د عيــد التأكيـــ وإذ ت 

ضـرورة تعزيـز محايـة    علـى  ، و١٩٦٧ والربوتوكـول املتعلـق مبركـز الالجـئني لعـام            ١٩٥١ لعام
 الالجئني،
على ضـرورة تعزيـز النظـام الـدويل للحمايـة الـذي يتـيح               من جهة،    ،دعيد التأكي وإذ ت  

ن و اللجــوء، والعائــدومبــن فــيهم طــالبمهــم، ن هــم يف حكاحلمايــة وحلــوال دائمــة لالجــئني وملــ
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ومــن  اجلنــسية، وهــو األمــر الــذي يــشغل مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني،  ووالعــدمي
 ، هلم احلمايةعلى توفريتعزيز طاقة البلدان املضيفة لالجئني جانب آخر على 

 خمتلفــة عوامــلترجــع يف أغلــب األحيــان إىل  أن اهلجــرة غــري القانونيــة وإذ تقــر أيــضا 
 عديدة تتطلب عناية خاصة،

مبـادرات التجـارة املتعـددة    أن العديد مـن  مع ذلك أنه، ويف إطار العوملة،     وإذ تالحظ  
األطــراف تعمــل علــى تعميــق تكامــل الــسوق احلــرة، وفــتح احلــدود التجاريــة، وإزالــة احلــواجز 

فـإن بعـض احلـدود      التجارية أمام تدفق الـسلع ورؤوس األمـوال واالسـتثمارات أو احلـد منـها،                
 األمر الذي يؤدي بدوره إىل تقييـد حقـوق النـاس            ،تزداد انغالقا ال تزال، رغم ذلك،     اجلغرافية  

 وخيارام يف التنقل، ويف احلركة من بلد إىل آخر،
صوبة وأن  اخلـ معدالت  تعاين شيوخة السكان واخنفاض     بأن الدول املتقدمة     وإذ تسلم  

  تأمني رفاهها االقتصادي يف املستقبل،اهلجرة ميكن أن تكون عامال هاما يف
ــشدد  ــى أن وإذ ت ــة اهلجــرة اآلخــذة يف الظهــور، أي اهلجــرة   أمنــاط  عل وعــرب املكوكي

 ،على حد سواءاملنشأ واملقصد لتنمية يف بلدان قوة دافعة لالوطنية، تشكل 
 بــأن مــن مجلــة العوامــل احملليــة والدوليــة املهمــة األخــرى الــيت ســامهت يف  وإذ تعتــرف 

وة االقتـصادية   فجـ  اتـساع ال   ، بـني البلـدان    النـاس فيمـ   ات القانونيـة وغـري القانونيـة ل       تدفقالنامي  ت
أثـر  انتظـام  يعـزى جزئيـا إىل عـدم    الـذي   بني البلـدان ومـيش بعـض البلـدان          فيما  واالجتماعية  

 فوائد العوملة وحترير االقتصاد،
العالقــة وتــدرك  التنميــة،  بأمهيــة املــسامهة الــيت يقــدمها املهــاجرون يف حتقيــق وإذ تقــر 

 املتبادلة املعقدة بني اهلجرة و التنمية،
 على أن البعد العاملي للهجرة الدولية يستدعي إجراء حوار وتعـاون ـدف           وإذ تشدد  
املالئمة لزيادة منافعها إىل أقـصى حـد ممكـن    والوسائل فهم ظاهرة اهلجرة وإجياد السبل   حتسني  

 د ممكن،وخفض آثارها السلبية إىل أدىن ح
د اإلنـــاث واألطفـــال املهـــاجرين وبـــضعفهم الـــشديد الـــذي اعـــدأبزيـــادة  وإذ تـــسلم 

 يعرضهم لالستغالل واالعتداء،
 باحلاجـــة ألن تكفـــل بلـــدان املنـــشأ والعبـــور واملقـــصد عـــدم تعـــرض مجيـــع  وإذ تقـــر 

املهاجرين ألي استغالل أو متييز من أي نوع كان وأن تكفـل احتـرام ومحايـة حقـوق اإلنـسان                
ســيما املهــاجرات العــامالت واألطفــال املهــاجرين،    ميــع املهــاجرين وأســرهم، ال جلألساســية ا

 ،واحلفاظ على كرامتهم
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ــرف  ــنج   وإذ تعت ــيت ت ــسلبية ال ــار ال ــب    مباآلث ــة األجان ــة لكراهي  عــن األشــكال املتطرف
والعنصرية، مثـل ظهـور جمموعـات متـارس العنـف القاتـل ضـد املهـاجرين، فـضال عـن العناصـر                     

 رة باملخدرات واملرتبطة باجلرمية املنظمة، وتعرب عن أسفها هلذه التطورات،املتاج
ــسلم  ــرهم،         وإذ ت ــاجرين وألس ــة للمه ــافع عظيم ــت من ــد جلب ــة ق ــأن اهلجــرة الدولي ب

 ة وللعديد من اموعات احمللية يف بلدان املنشأ،تلقيوكذلك للبلدان امل
اجرون، والـيت تعـد بالنـسبة للعديـد مـن           أمهية املبالغ اليت حيوهلا العمال امله     وإذ تالحظ    

يساهم يف احلـد مـن       البلدان أحد املصادر الرئيسية للنقد األجنيب، وميكن أن تكون عامال مهما          
بـديال عـن الـسياسات اإلمنائيـة احملليـة       كانـت ال تـشكل      الفقر ويزيد مـن قـدراا اإلمنائيـة، وإن          

 والتعاون الدويل،
ــزام عـــام  وإذ تالحــظ  ــدماج    أن وجــود الت ــسهل االن ــادل ي ــراف املتب ــسامح واالعت بالت

الفعلــي للمهــاجرين، ويــساعد علــى منــع التمييــز وكراهيــة األجانــب والعنــف ضــد املهــاجرين    
 ة،تلقيالتضامن والتسامح داخل اتمعات املو قيم االحترام يعززومكافحة هذه الظواهر، و

جـرة واملـسائل الـصحية،     لـصالت القائمـة بـني اهل      ل بضرورة إيالء عناية خاصة      وإذ تقر  
يــدز وغــريه مــن األمــراض  إلا/ مــا تعلــق منــها بتفــشي فــريوس نقــص املناعــة البــشرية  ســيما الو

املعدية، وبأن عدم حصول املهاجرين على اخلدمات الصحية يزيد مـن األخطـار الـصحية علـى                
 ،ة على حد سواءتلقيى اتمعات املاملهاجرين وعل

لعامليـة للـهجرة الدوليـة املقـدم إىل األمـني العـام لألمـم                علمـا بتقريـر اللجنـة ا       وإذ حتيط  
، وترحـب بقـرار    (A/59/325)املتحدة، وبتقرير األمني العام نفسه بشأن اهلجرة الدولية والتنمية          

ــة يف          ــستوى عــن اهلجــرة والتنمي ــع امل ــسة حــوار رفي ــد جل ــم املتحــدة بعق ــة لألم ــة العام اجلمعي
 ،٢٠٠٦ عام

رمسية لتنظيم فريق جنيف املعـين بـاهلجرة إلجـراء مناقـشات            باملبادرة غري ال   وإذ ترحب  
ريها رؤسـاء سـت منظمـات دوليـة، هـي مكتـب األمـم املتحـدة          جتمنتظمة حول ظاهرة اهلجرة     

ــة         ــة الدولي ــشؤون الالجــئني، واملنظم ــم املتحــدة ل ــة، ومفوضــية األم املعــين باملخــدرات واجلرمي
ومـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة،      للهجرة، ومفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان،           

 ومنظمة العمل الدولية،
باملبادرات اليت اختذا دول إلجياد أطر تعـاون إقليميـة ومتعـددة األطـراف               وإذ ترحب  

يف جمــال اهلجــرة ميكــن أن تــستخدم كمنــابر لعمليــات تــشاورية غــري ملزمــة بــني الــدول حــول   
 مسائل اهلجرة،
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أطراف اجتماعية فاعلة رئيسية، كاملنظمات غري احلكوميـة         بأن التفاعل مع     وإذ تسلم  
 اتمع املـدين، كفيلـة بـأن تثـري الـسياسات والـربامج اخلاصـة                يفوغريها من األطراف الفاعلة     

 باهلجرة،
، مـن حيـث مـسألة تـدفقات اهلجـرة، ضـمن فئـة         أي بلـد قـد جيـد نفـسه     بـأن وإذ تقـر  

ــد ــور و انبل ــشأ والعب ــص/ املن ــدور    حــدوا يف آن دأو املق ــوم ب ــات تق ــات والربملان ، وأن احلكوم
 رئيسي يف وضع سياسات اهلجرة،

 زخـم جديـد    عطـاء يف إ تعـاون مـع اتمـع الـدويل،         ت أن   احلكومات على  حتث ‐ ١ 
لجهود الرامية لتحقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، ومـن مث املـسامهة يف القـضاء علـى الظـروف         ل

 األنـشطة   لـى البيئـة جـراء     اليت حتمل النـاس علـى اهلجـرة، مثـل الفقـر، واألثـر الـسليب املترتـب ع                  
 املـساعدة   نقـص البشرية، وعدم تطبيق القانون الـدويل، واسـتمرار تقـدمي اإلعانـات الزراعيـة، و              

 اإلدارة الرشيدة وسيادة القانون؛الفتقار إىل منائية الرمسية، وااإل
وتنفيــذ سياســات للــهجرة كفيلــة بالتــصدي رســم الربملانــات إىل دعــم  تــدعو - ٢ 

ية وعرب الوطنية، لضمان انتفاع البلـد األم مـن الرصـيد املـايل والبـشري                خلحلركات اهلجرة الدا  
 واالجتماعي املكتسب يف اخلارج؛

 ٣ - تنـسيق سياسـات اهلجـرة علـى املـستوى الـوطين بـني               كفالـة الربملانـات   ب يب 
 الوزارات املعنية واهليئات والوكاالت احلكومية األخرى؛

احلكومات إىل التصدي، مبساعدة اتمع الدويل، لقضية هجرة العمال          تدعو - ٤ 
أثـر علـى احتمـاالت      ملا هلـذه الظـاهرة مـن        ) ذوي الكفاءات هجرة  (املؤهلني من البلدان النامية     

بالـصحة والتعلـيم، واستكـشاف      األهـداف املتعلقـة     سـيما    حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، ال       
  للتعويض املايل أو للمساعدة اإلمنائية؛- ثنائية ومتعددة األطراف -إمكانية وضع آليات 

 احلكومات أيضا إىل استكشاف إمكانيـات فـتح أسـواق العمـل لـديها،               تدعو - ٥ 
ة لـدخوهلا، عـن     ياالنفتاح املتزايد وحترير االقتصاد العاملي، وذلك بزيادة القنوات الشرع        ة  كبوامل

ع احلكومـات علـى تطبيـق       يـة؛ وتـشج   جـرة املكوك  طريق النظر مثال يف نظـم اهلجـرة املؤقتـة واهل          
تــسهيل علــى إجــراءات العفــو العــام عــن املهــاجرين غــري القــانونيني، وفقــا للقــانون الــوطين، و   

 ودة املهاجرين ومساعدم؛ظروف ع
أن إجياد سياسات منهجية وشاملة يف جمال اهلجرة مطلـوب ملنـع            جمددا  تؤكد   - ٦ 

 اهلجرة غري القانونية؛
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بـأن املـشاكل الــيت يواجههـا الـسكان املهــاجرون علـى الـصعيد العــاملي        تـسلم  - ٧ 
رهـا أقليـات، يف التعـبري    بعد سياسي، يقر بأن هذه اموعات هلا احلق، باعتبا :ذات ثالثة أبعاد

عترف مبـسامهة املهـاجرين يف منـو اقتـصادات البلـدان املـضيفة؛              يإذ  واملشاركة؛ وبعد اقتصادي،    
  يسامهون يف إجياد أمناط جديدة من التنشئة والتعبري؛إذوبعد ثقايف، 

الربملانـات واحلكومـات علـى إقنـاع بلـدان املقـصد باعتمـاد سياسـات                 تشجع - ٨ 
، اج مجيع املهـاجرين يف اموعـات الـسكانية احملليـة اجلديـدة الـيت يوجـدون فيهـ                  ترمي إىل إدما  

خاصــة باملهــاجرين ســكانية نــشوء جتمعــات  مبــساعدم علــى تعلــم اللغــة احملليــة ومنــع ســيما ال
  على األرجح؛تكون مرتعا للشقاق والتمييز واليأس

ة تــدابري  أن تكفــل خــضوع أيــحلكومــات أنــه يــتعني علــى اتؤكــد مــن جديــد - ٩ 
سـيما   تتخذها ملكافحة اإلرهاب لاللتزامات اليت تقع على عاتقها مبوجـب القـانون الـدويل، ال              

فيما يتعلق بالصكوك الدوليـة ذات الـصلة حبقـوق اإلنـسان، وقـانون اهلجـرة، وقـانون اللجـوء،              
 والقانون اإلنساين الدويل؛

احتـرام أبـسط   أنـه يـتعني علـى احلكومـات أن تكفـل            مـن جديـد أيـضا        تؤكد - ١٠ 
 حقوق اإلنسان جلميع املهاجرين وأسرهم، بغض النظر عن وضعهم كالجئني؛

 أن تبقـي علـى مجيـع األشـخاص املنـتمني إىل العائلـة               قـصد  بلدان امل  إىل تطلب - ١١ 
 الواحدة معا يف عملية اإلعادة إىل الوطن كلما كن ذلك ممكنا؛

يف حاجـة ألن  أمـر   العـاملي   علـى الـصعيد    تأنيـث اهلجـرة    على أن زيـادة      تشدد - ١٢ 
 الـسياسات املتعلقـة بـاهلجرة، لـضمان عـدم انتـهاء هجـرة النـساء ـن إىل حرمـان مـن                        تناولهت

 التعرض لالستغالل؛إىل التمكني و
من بلدان منشأ اهلجرة وبلدان العبور وبلدان املقصد التعـاون يف إدارة             تطلب - ١٣ 

 مــن بــني أســوأ وهــي األعمــال الــيت تعــد  ريبــهم، تــدفقات اهلجــرة ملكافحــة االجتــار بالبــشر و
ســيما النــساء واألطفــال، بغيــة  أشــكال االســتغالل وانتــهاك احلقــوق األساســية للمهــاجرين، ال

حتديد الـسياسات واملمارسـات التمييزيـة يف حـق النـساء وضـمان أال تـؤدي عمليـة اهلجـرة إىل                    
 مضاعفة التفاوتات بني اجلنسني أو تفاقمها؛

ــشجع - ١٤  ــاة     احل تـ ــى مراعـ ــصد علـ ــشأ واملقـ ــدان املنـ ــات يف بلـ ــات والربملانـ كومـ
ــدماج املهــاجرات، ســواء كــن         ــسهيل ان ــى ت ــساء وعل ــة يف أوســاط الن ــة العالي مــستويات األمي

ة ترمي لتحسني مهارات االتـصال      ويعامالت أو مقدمات رعاية، وذلك بوضع برامج تعليم لغ        
 لديهن؛
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ــهوض ب احلكومــات اشــدتن - ١٥  ــهج يراعــي ا الن ــصدي   ن ــسني للت ــني اجلن ــوارق ب لف
لقــضايا اهلجــرة واالجتــار بالبــشر واختــاذ اإلجــراءات الالزمــة ملعاجلــة جوانــب معينــة مــن هجــرة 

 النساء بوجه عام، واالجتار بالنساء والفتيات بوجه خاص؛
ســـيما حكومـــات وبرملانـــات البلـــدان   باحلكومـــات والربملانـــات، واليـــب  - ١٦ 

نتـهاك  تسن قوانني كفيلة بوضع حد الستغالل العمال األجانب وا        األصلية وبلدان املقصد، أن     
، وباألخص املهاجرات، وأن تـضع جـزاءات جنائيـة مـن أجـل معاقبـة مـرتكيب العنـف                    حرمام

 ضد العامالت املهاجرات، وأن تزود ضحايا العنف بكامل املساعدة واحلماية؛
 ســيما الهــاجرين، ألطفــال امللباحلكومــات أيــضا إيــالء اهتمــام خــاص  يــب - ١٧ 

م، وتقدمي املساعدة واحلماية هلم؛القصر بال مرافق واألطفال املتاج ر 
محـالت ملكافحـة كراهيـة األجانـب والعنـف         علـى إطـالق     احلكومات   تشجع - ١٨ 

ضد املهـاجرين وتنفيـذها، مـع تـسليط الـضوء علـى املـسامهة اإلجيابيـة الـيت يقـدمها املهـاجرون                       
 للمجتمعات املضيفة؛

عـن  الـيت توردهـا     تقارير  ال بوسائط اإلعالم أن تتحلى بروح مسؤولة يف         يب - ١٩ 
القضايا املتعلقة باهلجرة، وأن تتفادى الترويج لألفكار املغلوطـة والنعـوت النمطيـة الـسلبية الـيت             

 تنسب للمهاجرين؛
سياسـاا والتعـاون بـشأن قـضايا        متاسـك   زيادة  العمل على    باحلكومات   يب - ٢٠ 
ة، ومن ذلك بعقد اجتماعات ومؤمترات عن اهلجرة والتنميـة، مـع التركيـز علـى التعـاون         اهلجر

  يف سياق اهلجرة غري القانونية؛سيما الالثنائي واإلقليمي والعاملي، 
الدول على التصديق على الصكوك القانونية الدولية املتعلقة بـاهلجرة،           تشجع - ٢١ 

 مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، والتقيـد ـذه        وباألخص االتفاقية الدولية حلماية حقوق    
 الصكوك؛
فسح اال لألطراف االجتماعية الفاعلة الرئيسية مثـل        أن ت باحلكومات   يب - ٢٢ 

 رســم اتمــع املــدين للمــشاركة يف يفاملنظمــات غــري احلكوميــة وغريهــا مــن األطــراف الفاعلــة 
 سياسات اهلجرة وتنفيذها؛

مــات علــى منــع احلــاالت الــيت يــشارك فيهــا أشــخاص يف إلقــاء  احلكو تــشجع - ٢٣ 
 القبض على مهاجرين وإبعادهم دون أن خيول هلم القانون القيام بذلك؛
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رمـي ألن تكفـل   علـى ضـرورة اعتمـاد سياسـات واختـاذ تـدابري ت         تؤكد جمـددا   ٢٤ 
و مـأمون  علـى حنـ   املاليـة إىل بلـدام األصـلية بتكـاليف منخفـضة            مإرسـال حتـويال   للمهاجرين  

 ودون قيود ودون تأخري؛
 على ضرورة احترام احلكومات وجمتمع املـاحنني وسـائر أصـحاب            تؤكد أيضا  - ٢٥ 

 املعونــة الدوليــة ومعاجلــة مــسألة اهلجــرة الدوليــة والتنميــة شأن بــ املقطوعــةتزامــاتلاملــصلحة اال
ة االقتــصادية االنـسجام، ضـمن اإلطـار األوســع لتنفيـذ أهـداف التنميـ      بطريقـة تتـسم مبزيـد مــن    

 واالجتماعية املتفق عليها واحترام حقوق اإلنسان كافة؛
 هيئات منظومة األمـم     ميعباحلكومات وباألمني العام لألمم املتحدة وجب      يب - ٢٦ 

املتحــدة ووكاالــا وصــناديقها وبراجمهــا ذات الــصلة وغريهــا مــن املنظمــات احلكوميــة الدوليــة 
ة مراعاة الفرق بني النظام الدويل حلمايـة الالجـئني والـسياسات            واإلقليمية ودون اإلقليمية املعني   

 املقـررة اجلاريـة الـيت يـضطلع ـا كـل منـهم، وذلـك                 ةنشطاألالدولية يف جمال اهلجرة، يف إطار       
 ال؛ملعاجلة مسألة اهلجرة الدولية والتنمية على حنو أكثر اتساقا ومشو

ــا يــب   - ٢٧  ــم املتحــدة و  كم ــام لألم ــاألمني الع ــاتب ــم املتحــدة   يئ ــة األم  منظوم
ووكاالـا وصـناديقها وبراجمهـا ذات الـصلة وكـذلك بغريهـا مـن املنظمـات احلكوميـة الدوليــة          

األبعـاد املتعـددة     واإلقليمية ودون اإلقليمية املعنية تقدمي التمويـل املتواصـل ألغـراض البحـث يف             
 الراهنـة والتوجهـات املـستقبلية؛    هلجرة والتنمية، مبا يف ذلـك حتليـل البيانـات اإلحـصائية    ملسألة ا 

 مقارنة البيانات على الصعيد الدويل؛ضمان وتشدد ذا الصدد على أمهية 
لـسة احلـوار   جل هذا القرار تقدمي األمني العام لالحتاد الربملاين الدويل     إىل تطلب - ٢٨ 

 ، كمـــسامهة مـــن االحتـــاد يف٢٠٠٦الرفيـــع املـــستوى الـــيت ســـتعقدها األمـــم املتحـــدة يف عـــام 
 .مداوالا

 


