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  موجز  
ــدورة ُع   ــسادسةقــدت ال ــة   واألال ــة الــسكان والتنمي قــر األمــم املتحــدة يف  مبربعــون للجن

هـو  اخلـاص    وكان موضوعها    .٢٠١٣أبريل  / نيسان ٢٦ إىل   ٢٢ ومن   ٢٠١٢أبريل  /نيسان ٢٧
  .“الدميوغرافيةاجلوانب : االجتاهات اجلديدة يف اهلجرة”

ــدورتني         ــودة فيمــا بــني ال ــه املعق ــق باجتماعات ــها املتعل ــر مكتب ــة يف تقري  ونظــرت اللجن
(E/CN.9/2013/2)   ضــطلع هبــا املكتــب يف تنظــيم  ا، الــذي أورد بــشكل مفــصل األعمــال الــيت

  .الدورة
يف األمــني العــام عــرض و. وضــوع اخلــاص للــدورة  املبــشأنونظــرت اللجنــة يف وثيقــتني    
يف  نظرة شاملة على االجتاهـات  ،املتعلق باالجتاهات اجلديدة يف اهلجرة ،(E/CN.9/2013/3)تقريره  

 ونــاقش الــسياسات الدميوغرافيــة تنــاول اجلوانــب حيــثجمــايل اهلجــرة الدوليــة واهلجــرة الداخليــة، 
. ة الـسكان  يـ التصدي للتحديات اليت تفرضـها حرك     إىل  ة و الرامية إىل تعزيز إسهام اهلجرة يف التنمي      

، من خـالل عـرض مـوجز لألدلـة املتعلقـة بـاهلجرة إىل أن الـسنوات العـشرين                    األمني العام وتوصل  
ــها وطابعهــا املعقــد داخــل البلــدان       املاضــية قــد شــهدت تغــريات كــبرية يف حجــم اهلجــرة ووجهت

 مليون نسمة يف عـام      ١٥٥عاملي للهجرة الدولية من     اجملموع ال فقد ازداد   . على السواء بينها   وفيما
بــل ومــن املؤكــد أن عــدد املهــاجرين الــداخليني . ٢٠١٠ مليــون نــسمة يف عــام ٢١٤ إىل ١٩٩٠

. التحرك عـرب احلـدود الوطنيـة      على  داخل بلداهنم   التنقل  ل معظم الناس    فضأكرب من ذلك، حيث ي    
 ،ام البيانات امليسرة املوثوقة احلسنة التوقيـت       بفعل انعد  ،وبينما ثبتت صعوبة حتليل عمليات اهلجرة     

ويف . تظهر للعيان اجتاهات كربى، منها زيادة اهلجرة من املناطق النامية إىل املناطق املتقدمـة النمـو               
أن متثـل  هلـا  توقـع  الوقت نفسه، تنشأ أقطاب جديدة للنمـو االقتـصادي يف بلـدان جنـوب العـامل ويُ            

  .رينحافزاً لتدفقات جديدة من املهاج
، مبـا يف     للـهجرة  الدميوغرافيـة  موجزاً لألدلة املتعلقـة باجلوانـب        األمني العام كما عرض     

غالبـاً مـا يكـون املهــاجرون    ، إذ تتـسم باالنتقائيـة مـن حيـث اجلـنس والـسن      الـيت  اهلجـرة  ذلـك  
النـساء علـى حنـو مطـرد     هتـاجر  أصغر سناً وبصحة أفضل باملقارنـة بنظـرائهم غـري املهـاجرين، و      

 وللــهجرة أيــضاً .هن أو بوصــفهن ربــات أســر ومعــيالت رئيــسيات ألنفــسهن وألســرهنمبفــرد
 البلدان األصـلية، تقلـل اهلجـرة الدوليـة عـادة عـدد              يفف. ثار هامة فيما خيتص بتكوين األسرة     آ

ــذين يف ســن اإلجنــاب حنــو اخلــارج       ــدفق األشــخاص ال ــسبب ت ــوالدات ب ــسنوات إال أن . ال ال
 يف  يوع الزجيات اليت يكون أحد طرفيها علـى األقـل مولـوداً           زيادة حادة يف ش   شهدت  األخرية  
وعالوة على ذلك، يبدو مرجحاً أن يؤدي اختالل النـسب بـني اجلنـسني عنـد املـيالد          . اخلارج
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ــادة دور اهلجــرة    آليف بعــض البلــدان ا ســيوية، املــدفوع عــادة بتفــضيل إجنــاب الــذكور، إىل زي
  .يف تكوين األسرةمستقبالً الدولية 
بالبحـث مـا متثلـه اهلجـرة الدوليـة مـن فـرص              األمـني العـام     تناول  ضافة إىل ذلك،    وباإل  

لة للمهــاجرين، ويف املنــاطق املــستقبِ.  وبلــدان املقــصد علــى الــسواءاألصــليةلبلــدان لوحتــديات 
لة للمهـاجرين،  ميكن أن تعزز العمالة املهاجرة القدرة اإلنتاجية لالقتصاد؛ أما يف املنـاطق املرسِـ           

 أن ة ميكــن أن ختفــف مــن الــضغوط الــيت تفرضــها البطالــة أو نقــص العمالــة وميكــن فــإن اهلجــر
ويف الوقـت نفـسه، تواجـه       . ، من خالل التحويالت املالية، يف النمو االقتصادي والتنمية        تسهم

. بلدان املقصد، مع ازدياد عدد املهـاجرين الـدوليني، حتـدياً يتمثـل يف تعزيـز إدمـاج املهـاجرين                   
جتـهما األزمـة االقتـصادية العامليـة، إىل     جنـصرية وكـره األجانـب، اللـذين أ    أدى كل مـن الع     ذإ

  .توتر العالقات بني جمتمعات املهاجرين احمللية وجمتمعات األهايل احمللية يف عدد من البلدان
 كمـــا نظـــرت اللجنـــة يف تقريـــر األمـــني العـــام املتعلـــق برصـــد الـــربامج الـــسكانية           

(E/CN.9/2013/4)    االسـتجابة الربناجميـة لـصندوق األمـم املتحـدة         ألمـني العـام     فيه ا ، الذي حبث
 تللــسكان، علــى كــل مــن الــصعيد العــاملي والــصعيد اإلقليمــي والــصعيد القطــري، لالجتاهــا   

والصندوق ملتزم بالعمل مع احلكومات وكيانـات منظومـة األمـم املتحـدة            . اجلديدة يف اهلجرة  
ل حتسني بيانات اهلجرة، وتيسري احلـوار بـشأن         واملنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين من أج      

الــسياسات، وتطــوير القــدرة علــى وضــع وتنفيــذ سياســات وبــرامج متعلقــة بــاهلجرة، وتعزيــز   
وإضـافة إىل ذلـك،     . هتا بالتنميـة  الشراكات لزيـادة فهـم الطـابع املعقـد لتـدفقات اهلجـرة وصـال              

دمات الــصحية للمهــاجرين، سيواصــل الــصندوق الــدعوة إىل تــوفري اجملموعــة الكاملــة مــن اخلــ 
املخصـصة  لصحة اإلجنابيـة واخلـدمات   ملخصصة لدمات ااخلسيما اإلناث منهم، مبا يف ذلك    ال

اإليـدز، وسيواصـل العمـل لـضمان أن تـصبح          /لألفراد املـصابني بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية          
  .٢٠١٥ال يتجزأ من جدول أعمال التنمية ملا بعد عام اً قضايا اهلجرة جزء

دم أيضاً لنظر اللجنـة تقريـر األمـني العـام عـن تـدفق املـوارد املاليـة للمـساعدة علـى                       وقُ  
أمـا املـساعدة املقدمـة      . (E/CN.9/2013/5) تنفيذ برنامج عمـل املـؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة           

ن مبعـدل أبطـأ مـن املـشهود     لكـ زيادة، والمن املاحنني ألجل األنشطة السكانية فإهنا مستمرة يف     
ــس ــة     . ابقيف ال ــاحنني قراب ــن امل ــة م ــساعدة املقدم ــام  ١١وبلغــت امل ــون دوالر يف ع  ٢٠١٠ بلي

ــة لتقــديرات ال، بينمــا بلغــت ٢٠١١يف عــام دوالر  بليــون ١١,٦ و لمــوارد الــيت غــري املكتمل
بليـون دوالر    ٥٨,٩  و ٢٠١٢يف عـام    دوالر   بليـون    ٥٥,٤البلـدان الناميـة كمجموعـة        عبأهتا

 ‘عمـل البرنـامج  ’ويات التمويل هذه دون املبـالغ الالزمـة لتنفيـذ    وال تزال مست . ٢٠١٣يف عام   
مجيـع العناصـر األربعـة جملموعـة      ، مبـا يف ذلـك       تحقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة     لتنفيذاً كامالً و  
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تنظيم األسرة؛ والـصحة    : ، أال وهي  ‘املؤمتر الدويل ’التدابري السكانية احملددة التكاليف يف إطار       
فــريوس نقــص /ية؛ وأنــشطة الوقايــة مــن األمــراض املنقولــة باالتــصال اجلنــسي اإلجنابيــة األساســ
  . وحتليل البيانات والسياسات السكانية واإلمنائية،اإليدز؛ والبحوث األساسية/املناعة البشرية

واستعرضت اللجنة تقرير األمني العام بشأن تنفيذ برنامج عمل شعبة الـسكان التابعـة                
وأحاطــت علمــاً ، (E/CN.9/2013/6) ٢٠١٢ة واالجتماعيــة يف عــام إلدارة الــشؤون االقتــصادي

  .(E/CN.9/2013/CRP.1) ٢٠١٥-٢٠١٤مبشروع برنامج عمل الشعبة لفترة السنتني 
 ا ألقامهـــا غراميـــه هوغـــو، أســـتاذ اجلغرافيـــ واســـتمعت اللجنـــة إىل كلمـــتني رئيـــسيتني  
جــرة التــابع جلامعــة أِداليــد،  والــسكان ومــدير املركــز االســترايل ألحبــاث الــسكان واهل   والبيئــة

باســتراليا، وســتيال غــو، نائبــة األمــني العــام للــشؤون اخلارجيــة بالــشبكة الفلبينيــة لبحــوث           
 ،فـرح فطومـو   (أجرت اللجنة تبادالً تفاعلياً لآلراء مع ثالثة من ممثلي املهـاجرين             كما .اهلجرة

قـة نقاشـية بـشأن اهلجـرة        حلاللجنـة   دت  ق وع .) تريسي، وهارولد فرنانديز   -روشا  ناتاليشيا  و
اهلجـرة واللجـوء الـسويدي، وذلـك باشـتراك          سياسـة   تروم وزيـر    شوالتنمية أدارهـا توبيـاس بيلـ      

أِدرانيت أدبوجو جامعة آيف بنيجرييـا، ومارسـيال ِسـرويت املمثلـة للمجلـس الـوطين األرجنتـيين                  
  . جبامعة وارسوالدميوغرافياللبحث العلمي والتقين، ومارِك أوكولسكي أستاذ 

، ٢٠١٥كما قررت اللجنة أن يكون موضوع الدورة الثامنة واألربعني، املقرر عقـدها عـام                
إدماج القضايا السكانية يف التنمية املستدامة، مبا يف ذلك خطـة التنميـة             : حتقيق املستقبل الذي نريده   ”

  .“٢٠١٥ملا بعد عام 
ــدت اللجنــة أيــضاً قــراراً       اجلوانــب :  اهلجــرةاالجتاهــات اجلديــدة يف ” بعنــوانواعتم

 أكــدت فيــه اللجنــة مــن جديــد برنــامج عمــل املــؤمتر الــدويل للــسكان والتنميــة ،“الدميوغرافيــة
واإلجراءات األساسية ملواصلة تنفيذه، كما أكدت من جديد ما لكل بلد من حق سـيادي يف                

انني تنفيذ توصيات برنامج العمل واملقترحات األخـرى الـواردة يف القـرار، مبـا يتـسق مـع القـو                   
الوطنية وأولويات التنمية، ومع االحترام الكامل ملختلف القـيم الدينيـة واألخالقيـة واخللفيـات               

  .الثقافية لشعبه، وطبقاً حلقوق اإلنسان املعترف هبا دولياً
القرار، أهابت اللجنة بالدول أن تعزز حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية            ذلك  ويف    

ــاً كــان وضــع   ــع املهــاجرين، أي هم كمهــاجرين، وال ســيما احلقــوق واحلريــات األساســية   جلمي
 وأن تعـاجل مـسألة اهلجـرة الدوليـة عـن طريـق              ،للنساء واألطفـال، وأن حتميهـا علـى حنـو فعـال           

تبـاع هنـج شـامل متـوازن، مـع       االتعاون واحلوار على الصعيد الـدويل أو اإلقليمـي أو الثنـائي وب            
اتق البلــدان األصــلية وبلــدان العبــور وبلــدان  وليات الــيت تقــع علــى عــؤاإلقــرار بــاألدوار واملــس
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املقصد يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان جلميع املهاجرين ومحايتها وجتنب الُنهج الـيت قـد تـؤدي                 
وإضـافة إىل ذلـك، طلبـت اللجنـة إىل مجيـع الـدول األعـضاء القيـام، وفقـاً                    . إىل تفاقم ضـعفهم   

يز التعـاون علـى مجيـع املـستويات يف مواجهـة            تعزباللتزاماهتا وتعهداهتا الدولية يف هذا الصدد،       
  .منة وقانونية ومنظمةآتشجيع هجرة وذلك ل ،حتدي اهلجرة غري املوثقة أو غري القانونية

دعــت اللجنــة الــدول األعــضاء إىل اختــاذ تــدابري عمليــة كــي تعــزز مــا تولــده اهلجــرة  و  
عاملـة املنـصفة للمهـاجرين      املالدولية من منافع ألجل التنمية بوسائل تشمل الـسعي إىل ضـمان             

ديـة وغريهـا مـن أوجـه احلمايـة          عاقشروط عملهم وأجـورهم، وقابليـة معاشـاهتم الت        فيما خيص   
االجتماعية للتحويل، حسب االقتضاء، وتبادل االعتراف بالشهادات العلمية واملـؤهالت، مـع            

ليف اهلجــرة إيــالء املراعــاة الواجبــة ملعــايري االســتحقاق، والعمــل بوجــه عــام علــى تقليــل تكــا   
وتعزيــز احلاجــة إىل معاجلــة أعــادت اللجنــة تأكيــد و. يــة واهلجــرة العائــدةروتعزيــز اهلجــرة الدو

 املتلقيـة البلـدان   البلـدان املرسـلة و    يف  وأوفـر أمانـاً     سـرع   أقل تكلفـة وأ   شروط للتحويالت املالية    
  .على السواء

لويـة، بـدعم مـن      حثـت اللجنـة الـدول األعـضاء علـي إيـالء األو            باإلضافة إىل ذلـك،     و  
علـى مجـع ونـشر بيانـات        و لتطـوير اإلحـصاء،      ،اجملتمع الدويل ويف إطـار اسـتراتيجياهتا الوطنيـة        

ستناد إىل املعايري واملبادئ التوجيهية القائمـة، مبـا يف          باالهجرة قابلة للمقارنة وحسنة التوقيت،      
 وطلبــت .ذلــك بيانــات موزعــة حــسب العمــر واجلــنس، وعلــى بنــاء قــدرة وطنيــة ألجــل هــذا 

يقدم توصـيات لتقويـة القـدرات     أن  يدرس أفضل املمارسات و   أن  األمني العام   اللجنة أيضاً إىل    
الوطنية املوجهة جلمع بيانات اهلجرة وجتهيزهـا وتعميمهـا، والسـتعمال مثـل هـذه البيانـات يف                  

وع صنع القرار وإجراء املناقشات العامة واحلوارات املـستنرية، وذلـك كجـزء مـن تقريـره املرفـ             
  . الرفيع املستوى املتعلق باهلجرة الدولية والتنمية٢٠١٣إيل حوار عام 

واستمعت اللجنة إىل بيان قدمه نائـب رئـيس اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي بـشأن                   
، ٢٠١٣إسهام القضايا السكانية واإلمنائية يف موضوع االستعراض الـوزاري الـسنوي يف عـام               

 واإلمكانـات الثقافيـة لتعزيـز التنميـة املـستدامة           واالبتكاريا  تسخري العلم والتكنولوج  ”أال وهو   
  .“وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

ووافقت اللجنة على جـدول األعمـال املؤقـت لـدورهتا الـسابعة واألربعـني واعتمـدت            
  .دورهتا السادسة واألربعنياملتعلق بتقرير ال
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  ]٢٠١٣مايو / أيار١٠[

  احملتويات
حةالصف      الفصل

١ املسائل اليت تستدعي اختاذ إجراء من جانب اجمللس االقتصادي واالجتماعي أو اليت يوّجه انتباهه إليها   -األول 
١. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مشروعا مقررين          -ألف   
٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .املسائل اليت يوجَّه انتباه اجمللس إليها                  -بـاء   

١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . .  تنميةاإلجراءات املتخذة ملتابعة توصيات املؤمتر الدويل للسكان وال  -الثاين 
 اجلوانـب-االجتاهـات اجلديـدة يف اهلجـرة        : مناقشة عامة بـشأن اخلـربة الوطنيـة يف املـسائل الـسكانية              -الثالث 

. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدميوغرافية    
١٩

مناقــشة عامــة بــشأن إســهام مــسائل الــسكان والتنميــة يف موضــوع االســتعراض الــوزاري الــسنوي يف  -الرابع 
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠١٣عـــــام       

٢١

٢٢. . . . . . . . . . . . . . . . .لربنامج وبرنامج العمل املقبل لألمانة العامة يف ميدان السكان                            تنفيذ ا    -اخلامس 
٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة واألربعني للجنة                         -السادس 
٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .اعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا السادسة واألربعني                           -السابع 
٢٥. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دورة  ـم ال ـ تنظي    -الثامن 

٢٥. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . افتتاح الدورة ومدهتا          -ألف   
٢٥. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلضور     -بـاء   
٢٥. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انتخاب أعضاء املكتب              -جيم   
٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . .تقرير مكتب اللجنة عن اجتماعاته املعقودة بني الدورتني                            -دال   
٢٦. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جدول األعمال         -هاء   
٢٧. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوثائق     -واو   
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  الفصل األول
املـــسائل الـــيت تـــستدعي اختـــاذ إجـــراء مـــن جانـــب اجمللـــس االقتـــصادي     

  ه انتباهه إليهاواالجتماعي أو اليت يوّج
    

  مشروعا مقررين  -ألف   
  
  :توصي اللجنة اجمللس االقتصادي واالجتماعي باعتماد مشروعي املقررين التاليني  - ١
  

تقريــر جلنــة الــسكان والتنميــة عــن دورهتــا الــسادسة واألربعــني وجــدول      
  *األعمال املؤقت لدورهتا السابعة واألربعني

  
  :إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي  

ويقرر إحالتـه إىل احلـوار الثـاين    ، )١(حييط علماً بتقرير جلنة السادسة واألربعني       )  أ(
  الرفيع املستوى للجمعية العامة املعين باهلجرة الدولية والتنمية؛

يوافق على جدول األعمال املؤقت للدورة الـسابعة واألربعـني للجنـة بـصيغته                )   ب( 
 : أدناهالواردة

  
  جدول األعمال املؤقت    

  .)٢(اب أعضاء املكتبانتخ  - ١  
  .إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى  - ٢  

  
  الوثائق    

  جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة واألربعني للجنة
  مذكرة من األمانة العامة بشأن تنظيم أعمال الدورة

  تقرير مكتب اللجنة عن اجتماعاته املعقودة بني الدورتني
__________ 

  .لالطالع على املناقشة، انظر الفصل السابع  *  
  ).E/2013/25 (٥، امللحق رقم ٢٠١٣الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،   )١(  
، وبعد اختتام دورهتا السادسة واألربعني مباشرة، عقـدت اللجنـة اجللـسة األوىل مـن        ٢٠٠٤/٢وفقاً ملقررها     )٢(  

بعني لغرض واحد هو انتخاب الرئيس اجلديد وأعضاء املكتب اآلخرين، وفقـاً            جلسات دورهتا السابعة واألر   
  . من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس١٥للمادة 
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  .ج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنميةتقييم حلالة تنفيذ برنام  - ٣  
  الوثائق    

   يف العاملالدميوغرافيةتقرير األمني العام عن االجتاهات 
تقرير األمني العـام عـن االسـتعراض العملـي حلالـة تنفيـذ برنـامج عمـل املـؤمتر الـدويل للـسكان                   

  والتنمية
يم حالــة تنفيــذ تقيــ: مناقــشة عامــة حــول اخلــربة الوطنيــة يف املــسائل الــسكانية   - ٤  

  .برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية
مناقشة عامة حول إسهام مـسائل الـسكان والتنميـة يف موضـوع االسـتعراض                 - ٥  

  .٢٠١٤الوزاري السنوي يف عام 
  .امج وبرنامج العمل املقبل لألمانة العامة يف ميدان السكاننتنفيذ الرب  - ٦  

  
  الوثائق    

  ٢٠١٣امج وسري العمل يف ميدان السكان يف عام نعن تنفيذ الربتقرير األمني العام 
: ٢٠١٧-٢٠١٦مــذكرة مــن األمــني العــام عــن اإلطــار االســتراتيجي املقتــرح لفتــرة الــسنتني   

  ، الشؤون االقتصادية واالجتماعية٧، السكان، من الربنامج ٥الربنامج الفرعي 
  .للجنةجدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة واألربعني   - ٧  

  
  الوثائق    

  مذكرة من األمانة العامة تتضمن جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة واألربعني للجنة
  .اعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا السابعة واألربعني  - ٨  

  
  املسائل اليت يوجَّه انتباه اجمللس إليها  -باء   

اللجنـة وإىل املقـررين التـاليني اللـذين     يوجَّه انتباه اجمللس إىل القرار التـايل الـذي اختذتـه       - ٢
  :اختذهتما
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  ٢٠١٣/١القرار     
  *الدميوغرافيةاجلوانب : االجتاهات اجلديدة يف اهلجرة    

  ،إن جلنة السكان والتنمية  
 األساســية ت واإلجــراءا)٣(إىل برنــامج عمــل املــؤمتر الــدويل للــسكان والتنميــة تــشري إذ  

  ،)٤(ملواصلة تنفيذه
والتزامات الدول األطـراف يف العهـد       ،  )٥(إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان    وإذ تشري أيضاً      

والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة     ،  )٦(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    
، )٨(واتفاقيــة حقــوق الطفــل، )٧(، واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة )٦(والثقافيــة

واالتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز  ، )٩(واتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة
  ،)١١(واالتفاقية الدولية حلقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، )١٠(العنصري
 )١٢(إىل أن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة            وإذ تشري كذلك      

لني املكملني هلا، ومها بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتـار باألشـخاص، وخباصـة              والربوتوكو

__________ 
  .لالطالع على النقاش، انظر الفصل الثاين  *  

، منـشورات األمـم املتحـدة      (١٩٩٤سـبتمرب   / أيلـول  ١٣‐٥تقرير املؤمتر الدويل للـسكان والتنميـة، القـاهرة،            )٣(  
  .، املرفق١ الفصل األول، القرار )A.95.XIII.18رقم املبيع 

الوثـائق الرمسيـة للجمعيـة العامـة، الـدورة االسـتثنائية احلاديـة         ، املرفـق؛    ٢١/٢ -نظر قرار اجلمعيـة العامـة دإ        ا  )٤(  
  .A/S-21/PV.9؛ و )A/S-21/5/Rev.1 (٣والعشرون، امللحق رقم 

  ).٣ -د ( ألف ٢١٧قرار اجلمعية العامة   )٥(  
  .، املرفق)٢١ -د ( ألف ٢٢٠٠قرار اجلمعية العامة انظر   )٦(  
  .٢٠٣٧٨، رقم ١٢٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٧(  
  .٢٧٥٣١، رقم ١٥٧٧املرجع نفسه، اجمللد   )٨(  
  .٤٤٩١٠، رقم ٢٥١٥املرجع نفسه، اجمللد   )٩(  
  .٩٤٦٤، رقم ٦٦٠املرجع نفسه، اجمللد   )١٠(  
  .٣٩٤٨١، رقم ٢٢٢٠املرجع نفسه، اجمللد   )١١(  
  .٣٩٥٧٤، رقم ٢٢٢٥املرجع نفسه، اجمللد   )١٢(  
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 ،)١٤(، وبروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلـو          )١٣(النساء واألطفال 
  ،)١٥(وخطة عمل األمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار باألشخاص

  ،)١٦( حقوق الشعوب األصليةإىل إعالن األمم املتحدة بشأنوإذ تشري   
 وإىل قرارهـا   )١٧(٢٠٠٥إىل الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر القمـة العامليـة لعـام              وإذ تشري أيـضاً       

 املتعلق مبتابعة النتائج املتعلقة بالتنمية ملـؤمتر القمـة          ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠ املؤرخ   ٦٠/٢٦٥
غريهــا مــن األهــداف اإلمنائيــة ، مبــا يــشمل األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة و٢٠٠٥العــاملي يف عــام 

املتفق عليها دولياً، وإذ تشري كذلك إىل االجتماع العام الرفيع املستوى للجمعيـة العامـة املعـين                 
  ،)١٨(باألهداف اإلمنائية لأللفية وإىل وثيقته اخلتامية

جـري  بأن احلوار الرفيع املستوى األول املعين باهلجرة الدولية والتنميـة الـذي أُ            وإذ تقر     
اءة وأدى إىل    قد أتاح فرصة لتنـاول مـسألة اهلجـرة الدوليـة والتنميـة بـصورة بنَّـ                 ٢٠٠٦ عام   يف
  ،)١٩(كاء الوعي هبا، مبا يف ذلك موجز احلوار الذي أعده رئيس اجلمعية العامةذإ

ــاول الطــابع املتعــدد     م وإذ تــسلّ   ــة يف تن ــاهلجرة والتنمي بإســهام املنتــدى العــاملي املعــين ب
  تباع ُنهج متوازنة شاملة،ادولية ويف تشجيع األبعاد للهجرة ال

ــا      وإذ تــشري    ــا فيه ــة، مب ــاهلجرة الدولي ــصلة ب ــة ذات ال ــة العام ــرارات اجلمعي ــع ق إىل مجي
ــة         ــرارات اجلمعي ــاجرين، ال ســيما ق ــة امله ــة وحبماي ــة والتنمي ــاهلجرة الدولي ــة ب ــرارات املتعلق الق

 / كـانون األول   ٢٠ؤرخ   امل ٦٥/١٧٠ و   ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٩ املؤرخ   ٦٣/٢٢٥
 املـؤرخ   ٦٧/٢١٩ و   ٢٠١٢ديـسمرب   / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٦٧/١٧٢ و   ٢٠١٠ديسمرب  

 باحلوار الرفيع املـستوى الثـاين املتعلـق بـاهلجرة           ذات الصلة ،  ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ١٢
ــستني       ــة وال ــدورة الثامن ــاء ال ــذي ســيجري أثن ــة، ال ــة والتنمي ــة وســيناقش  لالدولي ــة العام  لجمعي

حتديــد تــدابري ملموســة لتعزيــز االتــساق والتعــاون علــى مجيــع        ”املوضــوع العــام املتمثــل يف   
صـالهتا   و ، علـى الـسواء    ، فوائـد اهلجـرة الدوليـة للمهـاجرين والبلـدان          تعزيـز  هبدف   ،املستويات

  ،“ثارها السلبيةآلتنمية، مع احلد من بااهلامة 
__________ 

  .٥٩٥٧٤، رقم ٢٢٤١املرجع نفسه، اجمللد   )١٣(  
  .٣٩٥٧٤، رقم ٢٢٣٧املرجع نفسه، اجمللد   )١٤(  
  .٦٤/٢٩٣قرار اجلمعية العامة   )١٥(  
  .، املرفق٦١/٢٩٥قرار اجلمعية العامة انظر   )١٦(  
  .٦٠/١٠عية العامة قرار اجلم  )١٧(  
  .٦٥/١قرار اجلمعية العامة   )١٨(  
  )١٩(  A/61/515.  
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قــد يف ريــو دي  الــذي ُع،املــستدامةإىل مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة  وإذ تــشري أيــضاً   
ــرة مــن   ــل، يف الفت ــران٢٢ إىل ٢٠جــانريو، الربازي ــه / حزي ــة،٢٠١٢يوني ــه اخلتامي  ، وإىل وثيقت

  ،)٢٠(“املستقبل الذي نصبو إليه”املعنونة 
 عنــه رؤســاء الــدول واحلكومــات مــن تــصميم علــى اختــاذ  ب مــا أعــروإذ تعيــد تأكيــد  

  نسان للمهاجرين والعمال املهاجرين وأفراد أسرهم،تدابري لكفالة احترام ومحاية حقوق اإل
لربنامج عمل املؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة واإلجـراءات           التام  بأن التنفيذ   م  وإذ تسلّ   

األساسية ملواصلة تنفيذه، مبا فيها تلك املتصلة بالـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة واحلقـوق اإلجنابيـة،                 
ــسهم يف تنف    ــضاً أن ت ــن شــأهنا أي ــيت م ــهاج عمــل بــ  ال ــذ من ــصلة   ، )٢١(جنييي ــك املت وكــذلك تل

 عـضوياً بـاجلهود املبذولـة       اًالتعليم واملساواة بـني اجلنـسني، مـرتبط ارتباطـ         ببالسكان والتنمية، و  
علــى الــصعيد العــاملي للقــضاء علــى الفقــر وحتقيــق التنميــة املــستدامة، وبــأن الديناميــة الــسكانية 

  تكتسي أمهية بالغة بالنسبة إىل التنمية،
بأن مجيع حقوق اإلنسان حقوق عاملية وغـري قابلـة للتجزئـة ومترابطـة              م أيضاً   وإذ تسلّ   

ومتشابكة وبأن على اجملتمع الدويل أن يتعامل مع حقـوق اإلنـسان علـى الـصعيد العـاملي علـى                    
 وبـنفس القـدر مـن االهتمـام، وتؤكـد           ، على قـدم املـساواة     ،حنو يتوخى فيه اإلنصاف والتكافؤ    

 مراعاة أمهية اخلصوصيات الوطنية واإلقليمية وشىت اخللفيات التارخييـة والثقافيـة            أنه بينما يتعني  
والدينية جيب على الدول بصرف النظـر عـن نظمهـا الـسياسية واالقتـصادية والثقافيـة أن تعـزز                    

  كافة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وأن حتميها،
يــة الفعــالني حلقــوق اإلنــسان  ولية الــدول عــن التعزيــز واحلما ؤمبــسم كــذلك وإذ تــسلّ  

ــوق         ــاجرين، وال ســيما حق ــاً كــان وضــعهم كمه ــاجرين، أي ــع امله ــات األساســية جلمي واحلري
  اإلنسان واحلريات األساسية للنساء واألطفال،

بالصلة اهلامة القائمة بـني اهلجـرة والتنميـة وتـسلم بـأن اهلجـرة جتلـب الفـرص                   وإذ تقر     
ــسواء    ــدان لوالتحــديات علــى ال ــور وية وبلــدان األصــللبل املقــصد، وللمهــاجرين،  بلــدان العب

  وللمجتمع العاملي،

__________ 
  .، املرفق٦٦/٢٨٨قرار اجلمعية العامة   )٢٠(  
منـشورات األمـم املتحـدة،     (١٩٩٥سـبتمرب  / أيلـول ١٥‐٤ني، جتقرير املؤمتر العاملي الرابع املعـين بـاملرأة، بـي          )٢١(  

  . املرفق الثاين،١، الفصل األول، القرار )A.96.IV.13(رقم املبيع 
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أن التنمية هدف أساسي يف حد ذاته وأن التنمية املستدامة متثـل،            وإذ تؤكد من جديد     
اً مـن عناصـر اإلطـار العـام ألنـشطة           ييف جوانبها االقتصادية واالجتماعية والبيئية، عنـصراً رئيـس        

  األمم املتحدة،
أمهية منع االجتار باألشخاص، مبا فيهم العمال املهـاجرون، والقـضاء عليـه،    بم وإذ تسلّّ   

  مع ضمان محاية حقوق اإلنسان املقررة هلم،
ولية على كل من الـصعيد الـوطين والـصعيد          ؤبأن التعاون وتقاسم املس   م أيضاً   وإذ تسلّ   

ليــات اهلجــرة  لــضمان عمانهامــأمــران الثنـائي والــصعيد اإلقليمــي والــصعيد املتعــدد األطـراف   
  لوثائق الالزمة وغري النظامية،املفتقدة لاملنظمة القانونية اآلمنة ولتقليل اهلجرة 

بأمهية امتالك هنج شامل متوازن إزاء اهلجرة، وإذ تـضع يف حـسباهنا             م كذلك   وإذ تسلّ   
مهوا يف نسيج البلـدان الـسياسي واالقتـصادي واالجتمـاعي والثقـايف      اأن املهاجرين ميكن أن يس 

  ، الروابط التارخيية والثقافية واالقتصادية القائمة فيما بني بعض املناطقويف
بأن تدفقات التحويالت املالية تشكل أحد اجلوانـب اهلامـة للـهجرة الدوليـة           م  وإذ تسلّ   

  ومتثل مصدراً لرأس املال اخلاص،
 فعـال   السـتجابة علـى حنـو     جـل ا  بأمهية التنميـة احلـضرية املتكاملـة املـستدامة أل         وإذ تقر     

 بأن نسبة كـبرية مـن فقـراء العـامل تعـيش يف املنـاطق                ، مع التسليم أيضاً   ةاحلضرياجملتمعات  لنمو  
  ،الريفية وبأن اجملتمعات الريفية تؤدي دوراً هاماً يف التنمية االقتصادية لبلدان عديدة

ج دها وتأثريها منذ اعتمـاد برنـام      زداد حجمها ونطاقها وتعقُّ   اأن اهلجرة قد    وإذ تدرك     
خـذ يف التعـومل     آعمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية وأن اهلجرة مسة متأصـلة مـن مسـات عـامل                 

 والـسياسية والبيئيـة مجيعهـا       الدميوغرافيـة تؤدي فيه العوامل االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة و         
  دوراً هاماً،

اً داخــل ن حتركــات اهلجــرة الدوليــة حتــدث أيــض بــأد تــدفقات اهلجــرة وبتعقُّــوإذ تقــر   
املنــاطق اجلغرافيــة نفــسها وتتطلــب يف هــذا الــسياق فهمــاً أفــضل ألمنــاط اهلجــرة عــرب املنــاطق     

  وداخلها،
ــسكان      لأن وإذ تالحــظ    ــع ال ــى توزي ــرب عل ــر معت ــة الكــبرية أث ــدفقات اهلجــرة الداخلي ت

تعتـرف باألعـداد املتزايـدة مـن فقـراء          إذ  وتركزهم يف املـدن واملـستوطنات احلـضرية الكـبرية، و          
  ،املتخلفةخر خبالف العيش يف األحياء آاحلضر الذين ال جيدون غالباً خياراً 

بـضرورة مواصـلة النظـر يف الـدور الـذي ميكـن أن تؤديـه العوامـل البيئيـة يف                     م  وإذ تسلّ   
  اهلجرة،
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أن اهلجرة الدولية تـؤثر علـى احلجـم الـسكاين والتوزيـع الـسكاين للبلـدان           وإذ تالحظ     
بـأن تـدفقات اهلجـرة متثـل         موإذ تـسلّ   ،اين مـن حيـث العمـر واجلـنس         الـسك  هافضالً عن تركيبـ   

  اعتبارات هامة للتخطيط اإلمنائي،
ــسلّ   ــاً مــن جممــوع املهــاجرين علــى      م وإذ ت ــساء والفتيــات ميــثلن النــصف تقريب ــأن الن ب

نـه  أبالصعيد العاملي، وأن النساء يهاجرن باطراد وحدهن أو بوصفهن ربـات لألسـر املعيـشية و               
ن أن هتيئ هذه احلالة فرصـاً لالسـتقالل االقتـصادي والـتمكني ميكـن أيـضاً أن تـؤدي                    بينما ميك 

الفتيات، فضالً عن النـساء املهـاجرات       فيما خيتص ب  إىل االستغالل والضعف والعنف واالعتداء      
ــداً مــن مراعــاة االعتبــارات     لــوأســرهن، و ــداً مــن االهتمــام ومزي ــة مزي ذلك تــستلزم هــذه احلال

   السياسات واجلهود املتصلة باهلجرة،اجلنسانية يف كافة
األصـلية  لبلدان  لمبا يقدمه املهاجرون املراهقون والشبان من مسامهات        م أيضاً   وإذ تسلّ   
املقــصد، ومبــا ينفــردون بــه مــن أوجــه ضــعف وظــروف واحتياجــات،   بلــدان  العبــور ووبلــدان

اجملتمعــات، عــرب م قــدرهتم علــى بنــاء جــسور اجتماعيــة واقتــصادية وثقافيــة للتعــاون والتفــاه بو
 االجتماعيـة واالحتياجـات   -تقر يف هذا الصدد باحلاجة إىل النظر يف الظروف االقتصادية        إذو

لشبان، مبـا فيهـا إمكانيـة احلـصول علـى التعلـيم واخلـدمات الـصحية، كـي                   ااحملددة للمهاجرين   
  لشاملة للجميع، إمكاناهتم واإلسهام يف التنمية االجتماعية والثقافية اكمليتسىن هلم بلوغ أ

ــه  حــسب شــروط اًفيضــعيكــون بــأن أي مهــاجر ميكــن أن  م كــذلك وإذ تــسلّ   هجرت
أن أوجه ضعفه تلك ميكن أن تتفاقم بفعل عوامل متنوعة من قبيـل العمـر واجلـنس          ب و هاوظروف

  والوضع القانوين، ثيناإلواالنتماء 
 لإلصــابة بــأن الــشبان، ومنــهم املهــاجرون الــشبان، معرضــون بوجــه خــاصم وإذ تــسلّ  

عـدم املـساواة    بفريوس نقص املناعـة البـشرية بـسبب العوامـل االجتماعيـة واالقتـصادية وأوجـه                 
بـني  الالمـساواة   األخرى، مبا يف ذلـك وصـمة العـار، والتمييـز، والعنـف اجلنـساين واجلنـسي، و                 

دقيقــة عــن العلومــات انعــدام امل، و احلاصــلة علــى أســاس نــوع اجلــنس اجلنــسني، واالنتــهاكات
 نقــص املناعــة البــشرية وغــريه مــن األمــراض الــيت تنتقــل باالتــصال اجلنــسي، وإمكانيــة   فــريوس

احلصول على خدمات الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة، مبـا فيهـا اخلـدمات املتعلقـة بفـريوس نقـص                     
  املناعة البشرية،

وفقـاً  تشري إىل ما جرى اإلعراب عنه مـن تـصميم علـى تـوفري احلمايـة واملـساعدة                   وإذ    
 ،داخليــاًلالجــئني واألشــخاص املــشردين  الــدويل، مبــا فيــه القــانون اإلنــساين الــدويل،   للقــانون 

  غالبيتهم من النساء واألطفال،املؤلفة 
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بــأن للمهــاجرين مجيعــاً احلــق يف احلــصول علــى جنــسية ملنــع حالــة انعــدام    م وإذ تــسلّ  
 التعـسفيني  واالحتجـاز للقـبض  اجلنسية، الـيت ميكـن أن جتعـل الالجـئني يف حالـة تعـرض شـديد               

 ومنـهم أطفـال الالجـئني، ينبغـي         ،أن مجيـع األفـراد    بواالستغالل وغري ذلك من صور األذى، و      
  تسجيلهم فور والدهتم،

متــام إمكانــات التنميــة االقتــصادية   أيــضاً بأنــه عمــالً علــى بلــوغ املهــاجرين م وإذ تــسلّ  
األمر مــن وثــائق، بــواالجتماعيــة يلــزم متــتعهم خبــدمات تــسجيل البيانــات احليويــة ومــا يتــصل   

ــة وصــحية، تــشمل      ــة منتجــة، وخــدمات اجتماعي ــيم، وتــدريب مهــين، وإســكان، وعمال وتعل
ــة وشــروط         ــوانني املطبق ــة للق ــاة الواجب ــالء املراع ــع إي ــة، م ــسية واإلجنابي ــصحة اجلن خــدمات ال

  االستحقاق،
منظومــة األمــم املتحــدة إىل خمتلــف قــرارات اجلمعيــة العامــة الــيت طلبــت إىل وإذ تــشري   

وغريهــا مــن املنظمــات الدوليــة ذات الــصلة، ال ســيما املنظمــة الدوليــة للــهجرة، أن تعــزز مجــع 
 تشمل العمر واجلنس، وتعميم البيانات اليت مـن         ،بيانات اهلجرة املوزعة حسب عوامل متعددة     

   وحتليلها،،هذا القبيل
بتقريـــري األمــني العـــام عـــن رصـــد ســكان العـــامل ورصـــد الـــربامج   وإذ حتــيط علمـــاً    

، وإذ حتــيط علمــا )٢٢(الــسكانية، اللــذين يركــزان كالمهــا علــى االجتاهــات اجلديــدة يف اهلجــرة 
أيضاً بتقرير األمـني العـام عـن تـدفق املـوارد املاليـة للمـساعدة علـى تنفيـذ برنـامج عمـل املـؤمتر                    

  ،)٢٣(الدويل للسكان والتنمية
 واإلجـراءات   )٣( برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنميـة       تؤكد من جديد    - ١  

  ؛)٤(األساسية ملواصلة تنفيذه
ــائق اخلتاميــة للــدورة  )٢١(جنيي منــهاج عمــل بــ تؤكــد مــن جديــد أيــضاً   ‐ ٢    والوث

  ، مبا يف ذلك يف جمال املرأة املهاجرة؛)٢٤(االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة
صـيات   ما لكل بلد مـن حـق سـيادي خيولـه تنفيـذ تو              تؤكد من جديد كذلك     - ٣  

واألولويـات  برنامج العمل أو املقترحات األخرى الواردة يف هذا القرار، مبا يتسق مع القـوانني      
ــة     اإلمنائيــة  ــة واألخالقيــة واخللفيــات الثقافي ــرام التــام ملختلــف القــيم الديني الوطنيــة، ومــع االحت

  لشعبه، وطبقاً حلقوق اإلنسان املعترف هبا دولياً؛
__________ 

  )٢٢(  E/CN.9/2013/3 و E/CN.9/2013/4.  
  )٢٣(  E/CN.9/2013/5.  
  .، املرفق٢٣/٣ -، املرفق، و دإ ٢٣/٢ -قرارا اجلمعية العامة دإ   )٢٤(  
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قوق اإلنسان واحلريـات األساسـية جلميـع املهـاجرين      بالدول أن تعزز ح  هتيب  - ٤  
وحتميها على حنو فعال، أياً كان وضـعهم كمهـاجرين، وال سـيما حقـوق اإلنـسان واحلريـات                   
األساسية للنساء واألطفال، وأن تعاجل اهلجرة الدولية عن طريق التعاون واحلـوار علـى الـصعيد                

ــج شـــامل      ــائي واعتمـــاد هنـ ــدويل أو اإلقليمـــي أو الثنـ ــراف بـــاألدوار    الـ ــوازن، مـــع االعتـ  متـ
وبلـدان العبـور وبلـدان املقـصد يف جمـال تعزيـز حقـوق               األصـلية   بلـدان   الوليات اخلاصـة ب   ؤواملس

  ؛اإلنسان جلميع املهاجرين ومحايتها وجتنب الُنهج اليت قد تؤدي إىل تفاقم ضعفهم
مـن أجـل   الدول األعضاء على اختـاذ تـدابري فعالـة طبقـاً للقـانون الـدويل            حتث    - ٥  

  ؛ضغلني بفعل الترهيب واحلمحاية املهاجرين املتأثرين أو املسَت
ــضاً    - ٦   ــانون     حتــث أي ــاً للق ــضافرة طبق ــى اختــاذ إجــراءات مت ــدول األعــضاء عل ال
يعيـشون يف حـاالت الـرتاع       َمـن    ألجل إزالة العقبات اليت يواجهها املهاجرون، ومنـهم          ،الدويل

  االحتالل األجنيب؛حتت املسلح أو 
كافة الدول األعضاء أن تعـزز، وفقـاً اللتزاماهتـا وتعهـداهتا الدوليـة               إىل   تطلب  - ٧  

لوثــائق الالزمــة املفتقــدة لذات الــصلة، التعــاون علــى كافــة املــستويات ملواجهــة حتــدي اهلجــرة  
  اهلجرة غري القانونية، وذلك بتعزيز عمليات اهلجرة املنظمة القانونية اآلمنة؛ أو

عـــضاء علـــى اســـتنباط وإنفـــاذ وتعزيـــز تـــدابري فعالـــة  كافـــة الـــدول األحتـــث   - ٨  
لتـصدي  اوسياسات معينة ملنع كافة أشكال االجتار باألشخاص ومكافحتها والقـضاء عليهـا، و            

 نيضـ للطلب على الضحايا املتجر هبم ومحاية هؤالء الضحايا، وال سيما النـساء واألطفـال املعرّ            
  اء اجلنسي؛العتدأو اللسخرة أو االستغالل اجلنسي أو العنف 

الدول األعضاء اليت مل تقم بعـد بـسن تـشريعات وطنيـة واختـاذ تـدابري                 تشجع    - ٩  
مناسبة أخرى، مبا يف ذلك تدابري تشريعية وقضائية وتنظيمية وإدارية ملكافحة التـهريب الـدويل               

رضـة لالجتـار     أرواحهـم أو جيعلـهم عُ      هـدد للمهاجرين، اعترافاً منها بأن هتريب املهـاجرين قـد ي         
االختطاف أو غري ذلك من جرائم واعتداء من جانـب اجلماعـات اإلجراميـة املنظمـة، علـى          وأ

  تدعم التعاون الدويل ملكافحة مثل هذه اجلرائم؛أن تفعل ذلك و
الدول األعضاء على ضمان سالمة املهاجرين وأفـراد أسـرهم ومحايتـهم            حتث    - ١٠  

ألي اســتناداً مــال التمييـز واجلــرائم املرتكبـة   مـن األعمــال غـري القانونيــة أو العنيفـة، مبــا فيهـا أع    
  أساس، وعلى مراعاة سالمتهم البدنية وكرامتهم وعقائدهم الدينية وقيمهم الثقافية؛

الدول األعضاء اليت مل تقم بعد بالتوقيع على االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة              تشجع    - ١١  
كوك القانونيــة املناســبة ، فــضالً عــن الــص )١١(حقــوق مجيــع العمــال املهــاجرين وأفــراد أســرهم  
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التــصديق عليهــا أو االنــضمام إليهــا علــى أن تفعــل ذلــك،  باألخــرى املتــصلة مبعــايري العمــل أو  
  ؛هبالتوعية للترويج ملثل هذه الصكوك ولوتطلب إىل األمني العام أن يواصل جهوده 

 الدول األعضاء إىل تعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية               تدعو  - ١٢  
مكافحـة مجيـع أشـكال التمييـز        إىل  مهاجرين الداخليني وإىل تعزيز تكـافؤ الفـرص أمـامهم، و          لل

ــدهم، و ــدمات       إىل ضـ ــصحية واخلـ ــة الـ ــيم والرعايـ ــى التعلـ ــصول علـ ــة احلـ ــدهم بإمكانيـ تزويـ
  االجتماعية، وإىل دعم التكامل االجتماعي، ال سيما للمهاجرين املهمشني؛

التحـويالت  إجنـاز   معاجلة وتعزيز شروط    أن هناك حاجة إىل     تؤكد من جديد      - ١٣  
أكثــر شــفافية وأمنــاً، بــصورة غــري متييزيــة، يف كــل مــن بلــدان وأســرع وأرخــص بــشكل املاليــة 

املصدر والبلدان املتلقية، وتدعو الدول األعضاء فضال عن القطاع اخلـاص واملنظمـات الدوليـة               
زيــادة خفــض تكــاليف واجملتمــع املــصريف وغــري ذلــك مــن أصــحاب املــصلحة إىل العمــل علــى  

  حتويل األموال؛
 احلاجة إىل تشجيع فرص االستثمار املوجَّه حنـو التنميـة            أيضاً من جديد تؤكد    - ١٤  

يف البلدان املتلقية على أيدي املستفيدين الراغبني يف القيام مبثل هذا االسـتثمار والقـادرين علـى                 
  القيام به؛
ــربني علـــى  تـــدعو   - ١٥   ــداهنم  احلكومـــات إىل تـــشجيع املغتـ ــة بلـ ــهام يف تنميـ اإلسـ

وجمتمعاهتم األصلية، وفقـاً للتـشريع احمللـي، بوسـائل تـشمل تيـسري حتويـل رأس املـال البـشري،                     
ضمان بيئــة تقــود إىل االســتثمار ومباشــرة  بــواالســتثمار املباشــر، والتجــارة والعمــل اخلــريي، و 

سـتفادة مـن الـشبكات      األعمال احلـرة بـاالقتران بتيـسري إمكانيـة احلـصول علـى املعلومـات واال               
  والبنية األساسية؛

الــدول األعــضاء إىل اختــاذ تــدابري عمليــة لتعزيــز منــافع اهلجــرة الدوليــة    تــدعو  - ١٦  
ة فيمـا خيـتص     منـصف  بوسائل تشمل التماس ضمان معاملـة املهـاجرين معاملـة            ،ألغراض التنمية 

 األخــرى للتحويــل،  عملــهم وقابليــة معاشــاهتم التقاعديــة وأوجــه احلمايــة االجتماعيــة شروطبــ
حسب االقتضاء، واالعتراف املتبادل بالشهادات واملؤهالت، مع إيالء املراعـاة الواجبـة ملعـايري              

  العائدة؛اهلجرة االستحقاق، والقيام عموماً بتخفيض تكاليف اهلجرة وتعزيز اهلجرة الدائرية و
مـن جمـاالت   الدول أن تكفل إدماج اهلجرة، اليت تؤثر على العديـد       إىل   تطلب  - ١٧  

  التنمية، يف السياسات واالستراتيجيات والربامج اإلمنائية، الوطنية منها والقطاعية؛
عن احلاجة إىل النظـر يف كيفيـة تـأثري هجـرة األشـخاص ذوي             تكرر اإلعراب     - ١٨  

املهارات الرفيعة، ال سيما يف القطاع الـصحي والقطـاع االجتمـاعي والقطـاع اهلندسـي، علـى                  
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يــة للبلــدان الناميــة، وتقــر منــوذج املمارســة احلميــدة الــذي أنــشأته املدونــة العامليــة  اجلهــود اإلمنائ
 املتعلقــة بتوظيــف العــاملني يف جمــال الــصحة علــى الــصعيد العــاملي، الــصادرة عــن  تللممارســا

ــد املنظومــات       ــدويل علــى دعــم توطي ــها يــشَجع اجملتمــع ال ــة، الــيت مبوجب منظمــة الــصحة العاملي
  الصحية وتعزيزه؛

احلكومــات إىل أن تأخــذ يف حــسباهنا، عنــد إعــداد الــسياسات، الــدور  تــدعو   - ١٩  
  الذي ميكن أن تؤديه العوامل البيئية يف عملية اهلجرة؛

الدول األعضاء واجملتمع الـدويل علـى إيـالء االعتبـار الواجـب للـصالت               حتث    - ٢٠  
لـسكان والتنميـة بعـد عـام        بني اهلجرة والتنمية عند مواالة تنفيـذ برنـامج عمـل املـؤمتر الـدويل ل               

  ؛٢٠١٥، وعند إعداد خطة التنمية ملا بعد عام ٢٠١٤
اجتاهــات يف ، بــدعم مــن اجملتمــع الــدويل،  نظــرالــدول األعــضاء علــى الحتــث   - ٢١  

ا عند إعداد االستراتيجيات والسياسات اإلمنائيـة الوطنيـة والريفيـة           همالسكان واهلجرة وإسقاط  
تقييمها، وعلى اغتنام الفـرص ومعاجلـة التحـديات املرتبطـة     تنفيذها ورصدها وعند  واحلضرية و 
  غرايف، مبا يف ذلك اهلجرة؛وبالتغري الدمي

الـــدول األعـــضاء علـــى تعزيـــز التنميـــة الريفيـــة واحلـــضرية املـــستدامة تـــشجع   - ٢٢  
املتكاملــة، وعلــى تقويــة الــصالت بــني احلــضر والريــف، وعلــى التوســع يف اجلهــود التــشاركية   

  ؛تخلفةرتقاء باألحياء املالرامية إىل اال
شـخاص إىل املنـاطق احلـضرية       األاحلكومات على تسخري منافع انتقال      تشجع    - ٢٣  

التماساً للتعليم أو التوظف أو مل مشل األسر، وعلى اغتنـام امليـزات الـيت تولـدها زيـادة الكثافـة                     
خــص تكــاليف الــسكانية، ال ســيما زيــادة الكفــاءة الطاقيــة يف النقــل واإلســكان، فــضالً عــن ر 

توفري اخلدمات والبنية األساسية، مع العمل يف الوقت نفسه على التخفيـف مـن اآلثـار الـسلبية                  
  ؛املتروبوليةاملترتبة على التركز السكاين السريع يف املدن واملناطق 

يف اجملتمـع، وتيـسر مل   التـام  بالربامج اليت تسمح للمهاجرين باالندماج ترحب    - ٢٤  
قـوانني واملعـايري احملـددة لـدى كـل دولـة عـضو وتـروج لتهيئـة بيئـة يـسودها                      مشل األسر وفقاً لل   

الوئام والتسامح واالحترام، وتشجع البلدان املضيفة على اختاذ تدابري مالئمـة هادفـة إىل حتقيـق                
   قانونية منذ أمد بعيد؛إقامةاإلدماج التام للمهاجرين املقيمني يف البلد 

ــدول أن حتمــي حقــ   إىل تطلــب  - ٢٥   ــاجرين،   ال ــال امله ــررة لألطف ــسان املق وق اإلن
ــالنظر إىل ضــعفهم، وال ســيما األطفــال املهــاجرين غــري    وبــصفة خاصــة  البنــات املهــاجرات، ب
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يف سياســات الفــضلى املــصحوبني بــذويهم، مبــا يكفــل املراعــاة يف املقــام األول ملــصلحة الطفــل 
   آليات اإلعادة لألوطان؛املتعلقة باإلدماج والعودة ومل مشل األسر، مبا يف ذلكالدولة 

ــة   حتــث   - ٢٦   ــدول األعــضاء واملنظمــات الدولي ــصلةال  علــى إدراج منظــور  ذات ال
اآلثـار  جنساين يف مجيع السياسات والربامج املتعلقة باهلجرة الدولية ألغراض شىت، منها تعزيـز              

 تقــدمها ميكــن أنتتركهــا اهلجــرة فيمــا خيــتص بــتمكني املــرأة واإلســهامات الــيت  اإلجيابيــة الــيت 
،  هلـن  بلـدان املـضيفة   البلداهنن األصلية و  يف  لتنمية االقتصادية واالجتماعية والبشرية     لاملهاجرات  

ــار           ــز واالجت ــسر والتميي ــف والق ــع أشــكال العن ــع مجي ــة إىل من ــراءات الرامي ــة اإلج ــى تقوي وعل
  القضاء على هذه األشكال؛إىل باألشخاص واالستغالل واإليذاء للنساء والفتيات و

احلكومات على أن تأخذ يف االعتبار مصاحل الطفل الفـضلى عـن طريـق               حتث  - ٢٧  
رامية إىل تعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان للفتيـات املهـاجرات، مبـا فـيهن        التدابري  أو تعزيز ال  اختاذ  

الفتيات غري املـصحوبات بـذويهن، بـصرف النظـر عـن وضـعهن كمهـاجرات، مـن أجـل منـع                      
ــداء    تعرضــهن لالســتغالل الــوظيفي واال  ــز والتحــرش اجلنــسي والعنــف واالعت قتــصادي والتميي

  اخلدمة املرتلية؛أثناء اجلنسي يف أماكن العمل، مبا يف ذلك 
الــدول األعــضاء أن تنظــر يف عواقــب الطــوارئ اإلنــسانية بالنــسبة   إىل تطلــب  - ٢٨  

مـا خيـتص   للمهاجرين واهلجرة، مبا يف ذلك عواقبها بالنسبة للتنمية الطويلة األجـل، ال سـيما في          
حبالة املهاجرين الدوليني املتضررين من األزمات احلادة يف بلدان املقـصد وبلـدان العبـور، وأثـر                 
اهلجرة العائدة، والنظر أيضاً بصورة خاصة يف دور احلركية البشرية يف استراتيجيات احلـد مـن                

خطــيط خمــاطر الكــوارث والتأهــب للكــوارث والــربامج الوطنيــة للتكيــف مــع تغــري املنــاخ والت   
  احلضري املستدام؛

الـــدول األعـــضاء إىل زيـــادة التـــدابري الراميـــة إىل محايـــة النـــساء تـــدعو أيـــضاً   - ٢٩  
 يف كـال اجملـالني العـام        ،املهاجرات من العنف والتحرش، مبا يف ذلك التحرش اجلنسي والتسلط         
  واخلاص، وإىل معاجلة قضايا األمن والسالمة بسياسات وبرامج للتوعية؛

علـى  إال  بأن املهاجرين واملشردين يف أحناء كثرية من العامل ال حيـصلون            م  تسلّ  - ٣٠  
الرعايـة الـصحية اإلجنابيـة، مبـا فيهـا الرعايـة يف جمـال الـصحة اجلنـسية والـصحة                قدر حمدود من    

اإلجنابيــة، وتــدعو  وحقــوقهم اإلجنابيــة، ويواجهــون هتديــدات معينــة فيمــا خيــتص بــصحتهم       
ــساء واملراهقــات    احلكومــات إىل تقــدمي خــدمات ت  ــرادى الن راعــي بوجــه خــاص احتياجــات ف

ــاً بالــضعف، مــع إيــالء اهتمــام خــاص لــضحايا العنــف       وتــستجيب حلالتــهن الــيت تتــصف غالب
  اجلنسي؛
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الـدول األعـضاء إىل مـضاعفة اجلهـود الراميـة إىل متكـني املهـاجرين مـن              تدعو    - ٣١  
واملعلومات والتثقيف يف جمـال     دمات  اخلاالستفادة من اخلدمات الصحية واالجتماعية، مبا فيها        

الصحة اجلنسية واإلجنابية، وإمكانية احلصول على اخلدمات الالزمة للوقاية مـن فـريوس نقـص               
 من األمراض املعدية واألمراض غري املعدية ولعالج املـصابني           ذلك املناعة البشرية واإليدز وغري   

تنفيـذ تـدابري ملنـع    وكـذا ل ،  العلـل بتلـك بتلك األمراض، ولرعاية ومساندة األشـخاص املـصابني        
عاجلــة العواقــب بتــوفري مجلــة أشــياء، منــها منــع احلمــل يف   ملالعنــف، مبــا فيــه العنــف اجلنــسي، و 

مـن يف األحـوال الـيت يـسمح فيهـا القـانون الـوطين مبثـل هـذه          آلحاالت الطـوارئ واإلجهـاض ا     
  اخلدمات؛
ايـة مجيـع املهـاجرات    الدول اليت مل تعتمد بعد تشريعات وسياسـات حلم حتث    - ٣٢  

العامالت يف اخلدمة املرتليـة ومل تنفـذ مثـل هـذه التـشريعات والـسياسات علـى أن تفعـل ذلـك                        
ضمن هذه التشريعات والسياسات تدابري مناسبة للرصد والتفتيش تتماشى مـع اتفاقيـات             وأن تُ 

مــات منظمــة العمــل الدوليــة وغريهــا مــن الــصكوك املنطبقــة مــن أجــل ضــمان االمتثــال لاللتزا  
الدوليــة، وأن حتــسن هــذه التــشريعات والــسياسات عنــد االقتــضاء، وأن تتــيح للمهــاجرات         

لالعتبــارات اجلنــسانية العــامالت يف اخلدمــة املرتليــة فــرص الوصــول إىل آليــات شــفافة مراعيــة  
لتقدمي الشكاوى ضـد أربـاب العمـل، مـع التأكيـد علـى أال تـستخدم هـذه األدوات يف معاقبـة                

ــاجرات  ــاماملهـ ــة الت العـ ــة املرتليـ ــع   يف اخلدمـ ــاء يف مجيـ ــق دون إبطـ ــدول أن حتقـ ، وهتيـــب بالـ
  االنتهاكات حلقوقهن وأن تعاقب عليها؛

الدول األعـضاء علـى النظـر يف حتديـد واسـتعراض مـا تبقـى مـن قيـود                    تشجع    - ٣٣  
ة املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية وبقائهم وإقامتهم من أجـل إزالـ           املهاجرين  على دخول   

  ؛ القيودتلك
ــاق        حتــث   - ٣٤   ــدويل ويف نط ــع ال ــن اجملتم ــدعم م ــام، ب ــى القي ــضاء عل ــدول األع ال

ــة جلمــع ونــشر بيانــات اهلجــرة     ااســتراتيجياهت ــة اإلحــصائية، علــى إيــالء األولوي ــة للتنمي  الوطني
املقارنة احلسنة التوقيت، القائمة علـى املعـايري واملبـادئ التوجيهيـة املوجـودة، مبـا فيهـا البيانـات               

   هذا العمل؛جنازوزعة حسب العمر واجلنس، وعلى بناء قدرة وطنية إلامل
ــضل املمارســات و   تطلــب   - ٣٥   ــدرس أف ــام أن ي ــدم توصــيات  أن إىل األمــني الع يق

لتعزيــز القــدرات الوطنيــة جلمــع بيانــات اهلجــرة ومعاجلتــها وتعميمهــا، والســتعمال مثــل هــذه   
وار املـستنريين، وذلـك كجـزء مـن تقريـره           النقـاش العـام واحلـ     إجـراء   البيانات يف صـنع القـرار و      

   الرفيع املستوى املتعلق باهلجرة الدولية والتنمية؛٢٠١٣حلوار عام 



E/2013/25
E/CN.9/2013/7

 

13-32979 14 
 

الدول األعضاء على االستفادة من أوجـه التقـدم احملـرز يف املنـهجيات              تشجع    - ٣٦  
هلجـرة  والتكنولوجيات اخلاصة جبمع البيانات حتليلها، وعلى التعاون بانتظام على مجع بيانات ا           

 وعلـى جتهيـز   ،وغريها من البيانات ذات الـصلة اجملموعـة بواسـطة نظـم مجـع البيانـات املختلفـة                 
  مثل هذه البيانات وتبادهلا وحتليلها؛

الدول األعضاء علـى إتاحـة بيانـات اهلجـرة علـى أعلـى مـستوى                تشجع أيضاً     - ٣٧  
مجيـع األحـوال ومراعـاة      ممكن من مستويات التوزيع املكاين، مع احترام خـصوصية األفـراد يف             

املعايري القانونيـة واألخالقيـة، عمـالً علـى حتـسني جـودة البيانـات وتوقيتـها وتيـسرها ألغـراض                     
  إعداد السياسات والربامج وتنفيذها ورصدها وتقييمها؛

التوصـل إىل هنـج     علـى تعزيـز      الـدويل    تمـع جهود الـدول األعـضاء واجمل     تشجع    - ٣٨  
بنـاء شـراكات بـني أصـحاب املـصلحة      بيـة والتنميـة، وال سـيما    متوازن شامل جتاه اهلجرة الدول   

قـدرات  الكفالة العمـل املنـسق مـن أجـل تطـوير القـدرات الوطنيـة، مبـا فيهـا                    باملناسبني كافة، و  
  دارة اهلجرة بطرائق حتترم حقوق اإلنسان وحتميها؛إلمع البيانات والالزمة جل
تعزيـز التعـاون واحلـوار الثنـائيني        احلاجة إىل اختاذ إجراءات حمددة ل      على   تشدد  - ٣٩  

ــضاء، بوضــع       ــام، حــسب االقت ــة والقي ــة والتنمي ــدوليني يف جمــال اهلجــرة الدولي واإلقليمــيني وال
مبـشاركة هادفـة مـن جانـب املهـاجرين           يةواستراتيجيات تعاون وطنية وإقليمية   وتنفيذ سياسات   

  السواء؛لضمان مسامهة اهلجرة يف تنمية بلدان املنشأ وبلدان املقصد على 
 ما لديها من قوانني اهلجرة، مبـا يتماشـى   إنفاذحق الدول يف  ؤكد من جديد  ت  - ٤٠  

  والتزاماهتا الدولية؛
حكومات البلدان املتقدمة النمو والبلـدان الناميـة علـى الـسواء إىل بـذل             تدعو    - ٤١  

قـوق  حبمية و كل جهد ممكن لتعبئة املوارد الالزمة لضمان بلوغ األهداف املتصلة باهلجرة والتن           
اإلنسان الواردة يف برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، وحتث احلكومـات والـشركاء              
اإلمنائيني على التعاون الوثيق لضمان استخدام املوارد على حنو يكفل أقـصى قـدر مـن الفعاليـة                  

  ويتسق بالكامل مع احتياجات البلدان النامية وأولوياهتا؛
ت منظومــة األمــم املتحــدة ووكاالهتــا وصــناديقها وبراجمهــا  كافــة هيئــاتــدعو   - ٤٢  

وغري ذلك من املنظمات احلكومية الدولية واإلقليمية ذات الصلة، مبا فيها الفريق العـاملي املعـين        
باهلجرة، إىل االستمرار، ويف نطاق والية كل منها، يف توطيد تعاوهنا يف جمال اهلجرة الدوليـة،                

 شــاملة منــسقة، وإىل إدراج مــسائل اهلجــرة يف مــسامهاهتا إلعــداد   وإىل اعتمــاد ُنهــج متــضافرة 
  ؛٢٠١٥خطة التنمية ملا بعد 
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إىل األمني العام أن يواصل أعماله الفنية املتعلقـة بـاهلجرة والتنميـة وأن              تطلب    - ٤٣  
يواصل، بالتعـاون مـع منظومـة األمـم املتحـدة واملنظمـات ذات الـصلة، ومنـها املنظمـة الدوليـة                      

تقيــيم التقــدم احملــرز يف حتقيــق األهــداف والغايــات املتعلقــة بــاهلجرة الدوليــة والتنميــة  للــهجرة، 
  الواردة يف نتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت عقدهتا األمم املتحدة؛

ــع إىل  - ٤٤   ــة،     تتطل ــة والتنمي ــاهلجرة الدولي ــق ب ــاين املتعل ــع املــستوى الث  احلــوار الرفي
لموسة لتسخري منافع اهلجـرة وللتقليـل إىل أدىن حـد مـن آثارهـا الـسلبية،       هبدف حتديد تدابري م  
دعوة الـ عقد جلساته أثناء الدورة الثامنة والستني للجمعية العامة، وتكـرر           وهو احلوار الذي ستُ   

 وتــدعو الــدول األعــضاء إىل ،لــدول األعــضاء واملــراقبني لالشــتراك علــى أرفــع مــستوى ممكــنل
  ؛، يف احلوار الرفيع املستوىات االستشارية اإلقليمية املناسبة عن طريق العملي،اإلسهام
يف هذا الصدد بأن حييـل اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي تقريـر اللجنـة          توصي    - ٤٥  

  .عن دورهتا السادسة واألربعني إىل احلوار الرفيع املستوى الثاين املتعلق باهلجرة الدولية والتنمية
  ٢٠١٣/١٠١املقرر     
  *٢٠١٥ اخلاص للجنة السكان والتنمية يف عام املوضوع    

إدمـاج  : نريـده حتقيـق املـستقبل الـذي    ”تقرر جلنة السكان والتنمية أن يكون موضوع        
“ ٢٠١٥قضايا السكان يف التنمية املستدامة، مبا يف ذلك إدماجها يف خطة التنمية ملا بعد عـام                 

  .٢٠١٥هو املوضوع اخلاص لدورهتا الثامنة واألربعني يف عام 
  ٢٠١٣/١٠٢املقرر     
  ** واألربعنيالسادسة نظرت فيها جلنة السكان والتنمية خالل دورهتا يتالوثائق ال    

  :حتيط جلنة السكان والتنمية علماً بالوثائق التالية  
تنفيذ الربنامج وسري العمـل يف ميـدان الـسكان يف    ” املعنونتقرير األمني العام      )أ(  

  ؛)٢٥(“ة الشؤون االقتصادية واالجتماعيةشعبة السكان، إدار: ٢٠١٢عام 
مــشروع برنــامج عمــل شــعبة الــسكان التابعــة إلدارة الــشؤون االقتــصادية          )ب(

 .)٢٦(٢٠١٥-٢٠١٤واالجتماعية لفترة السنتني 
__________ 

  .لالطالع على املناقشة، انظر الفصل الثاين  *  
  .لالطالع على املناقشة، انظر الفصل اخلامس  **  

  )٢٥(  E/CN.9/2013/6.  
  )٢٦(  E/CN.9/2013/CRP.1.  
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  الفصل الثاين
  اإلجراءات املتخذة ملتابعة توصيات املؤمتر الدويل للسكان والتنمية    

    
ــشأ    - ٣ ــة بـ ــشة عامـ ــة مناقـ ــرت اللجنـ ــد أجـ ــا ٣ن البنـ ــدول أعماهلـ ــن جـ ــراءات ” ، مـ إجـ

ــة ــة   متابعــ ــؤمتر الــــدويل للــــسكان والتنميــ ــيات املــ ــودة يف  ، يف“توصــ ــة املعقــ ــستها الثالثــ  جلــ
  :وكان معروضاً عليها الوثائق التالية. ٢٠١٣بريل أ/نيسان ٢٢

ــام    )أ(   ــني العـ ــر األمـ ــون تقريـ ــرة ”املعنـ ــدة يف اهلجـ ــات اجلديـ ــب :االجتاهـ  اجلوانـ
  ؛)E/CN.9/2013/3( “الدميوغرافية

ــام     )ب(   ــني الع ــر األم ــون تقري ــى     ”املعن ــز عل ــع التركي ــسكانية، م ــربامج ال رصــد ال
  ؛)E/CN.9/2013/4( “الدميوغرافية اجلوانب :االجتاهات اجلديدة يف اهلجرة

تقرير األمني العام عن تـدفق املـوارد املاليـة للمـساعدة يف تنفيـذ برنـامج عمـل                     )ج(  
  .)E/CN.9/2013/5(نمية املؤمتر الدويل للسكان والت

بريــل، أدىل ببيانــات اســتهاللية كــل مــن أ/ نيــسان٢٢يف اجللــسة الثالثــة، املعقــودة يف و  - ٤
غرايف التـــابع لـــشعبة الـــسكان، بـــإدارة الـــشؤون االقتـــصادية      ورئـــيس فـــرع التحليـــل الـــدمي   

ن  ورئـيس فـرع الـسكا   ؛واالجتماعية؛ ومدير الـشعبة التقنيـة بـصندوق األمـم املتحـدة للـسكان            
  .والتنمية التابع للشعبة التقنية، بصندوق األمم املتحدة للسكان

ــسة و  - ٥ ، اســتمعت اللجنــة إىل بيانــات أدىل هبــا ممثلــو الــصني، واالحتــاد       نفــسهايف اجلل
واملراقـب عـن    )  والـصني  ٧٧بالنيابة عن جمموعة الـ     (الروسي، ولكسمربغ واملراقب عن فيجي      

  .املكسيك
  

  ت النقاشالكلمات الرئيسية وحلقا    
بريــل، اســتمعت اللجنــة إىل بيــان رئيــسي أ/ نيــسان٢٢يف اجللــسة الثانيــة، املعقــودة يف   - ٦

أدىل به غراميه هوغو، أستاذ اجلغرافيا والبيئة والسكان ومـدير مركـز األحبـاث األسـترايل املعـين                  
لــو بالــسكان واهلجــرة، جبامعــة أداليــد، باســتراليا، ودخلــت يف حــوار تفــاعلي، اشــترك فيــه ممث  

اليابان، وكوبا، وباكستان، وبنغالديش، وأوغندا، وجاميكا، وإندونيسيا، واملراقبـان عـن قطـر           
  .ونيجرييا

راء تفـاعلي،   آت اللجنـة تبـادل      أجـر بريل،  أ/ نيسان ٢٢ويف اجللسة الثالثة، املعقودة يف        - ٧
 -وشـا   شيا ر يـ مـو فـرح، وناتال    وفط( ثالثة مـن ممثلـي املهـاجرين         مبشاركةأداره كوجو نامدي،    
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واشترك فيه ممثلو باكـستان، والنـرويج، والـسلفادور، وإسـرائيل،           ،  )تريسي، وهارولد فرنانديز  
  .واملراقب عن النيجر

 اللجنـة حلقـة نقـاش بـشأن         عقـدت بريل،  أ/ نيسان ٢٣ويف اجللسة الرابعة، املعقودة يف        - ٨
شـترك  االـسويدي و  ، أدارها توبيـاس بيلـشتروم، وزيـر سياسـة اهلجـرة واللجـوء               اهلجرة والتنمية 

أدرانيت أدبوجو، االستاذ جبامعة آيـف، بنيجرييـا؛ ومارِسـال          : ة أمساؤهم أعضاء الفريق التالي  فيها  
ِسرويت، باجمللس الوطين األرجنتيين للبحث العلمي والـتقين التـابع ملركـز الدراسـات الـسكانية،                

ــتاذ  جبامعـــة ســـان مـــارتني الوطنيـــة يف بـــوينس آيـــرس؛ ومـــارِك أوكولـــس  ةواالســـتاذ كي، أسـ
شــترك فيــه املراقبــان عــن املكــسيك اوتلــى ذلــك نقــاش حــواري، .  جبامعــة وارســوالــدميوغرافيا

  .ياريونيج
بريـل، قـدمت املتكلمـة الرئيـسية سـتيال          أ/ نيـسان  ٢٤، املعقـودة يف     ةويف اجللسة الـسادس     - ٩

اهلجـرة  شأن غو، نائبة األمني العام للشؤون اخلارجيـة، بـشبكة حبـوث اهلجـرة الفلبينيـة، عرضـاً بـ             
ــسانية واألســرة  ــسائل اجلن ــيس   وامل ــاعلي أداره نائــب رئ ــة وشــاركت يف حــوار تف ، خــوان  اللجن

 -مجهورية  (، وشارك يف ذلك احلوار ممثلو كوبا، والسنغال، وإيران          )الكويب(كارلوس ألفونسو   
  .سو، وموريتانياااملراقبني عن النيجر، وبوركينا فويكا، اواليابان، وجام) اإلسالمية

  
  اإلجراءات اليت اختذهتا اللجنة    
  ٢٠١٥املوضوع اخلاص للجنة السكان والتنمية يف عام     

بريـــل، كـــان معروضـــاً علـــى اللجنـــة  أ/ نيـــسان٢٦يف اجللـــسة التاســـعة، املعقـــودة يف   - ١٠
 “٢٠١٥املوضـــوع اخلـــاص للجنـــة الـــسكان والتنميـــة يف عـــام      ”مقـــرر معنـــون   مـــشروع

)E/CN.9/2013/L.4(،بناًء على مشاورات غري رمسية مقدم من الرئيس .  
ــة مــشروع املقــرر       - ١١ ــضاً، اعتمــدت اللجن ــسة التاســعة أي نظــر الفــصل األول،  ا(ويف اجلل

  ).٢٠١٣/١٠١الفرع باء من املقرر 
  

  الدميوغرافية اجلوانب :االجتاهات اجلديدة يف اهلجرة    
لــى اللجنــة نــص بريــل، كــان معروضــاً عأ/ نيــسان٢٦يف اجللــسة التاســعة، املعقــودة يف   - ١٢

ــةاجلوانــب :  اجلديــدة يف اهلجــرةاالجتاهــات”مــشروع قــرار معنــون    مقــدم مــن ،“الدميوغرافي
  .فقطنكليزية الالرئيس بناًء على مشاورات غري رمسية ومعمم با

ثــار يف آبلغــت اللجنــة بــأن مــشروع القــرار ال تترتــب عليــه أي  ويف اجللــسة نفــسها، أُ  - ١٣
  .امليزانية الربناجمية
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بالنيابـة عـن جمموعـة الـدول        ( مـصر    وقبل اعتمـاد مـشروع القـرار، أدىل ببيانـات ممثلـ           و  - ١٤
، ) والـــصني٧٧بالنيابـــة عـــن جمموعـــة الــــ(اجلمهوريـــة العربيـــة الـــسورية، وفيجـــي و ،)العربيـــة
  .)٢٧(، وتونس، والسودان، وقطر)فريقيةألبالنيابة عن جمموعة الدول ا(يا ريونيج
  .فلسطني ببيانأدىل املراقب عن دولة كما   - ١٥
نظـر الفـصل األول، الفـرع بـاء،         ا(ويف اجللسة ذاهتا، اعتمدت اللجنـة مـشروع القـرار             - ١٦

  ).٢٠١٣/١القرار 
وبعد اعتماد مشروع القرار، أدىل ببيانات ممثلو الفلبني، واالحتاد الروسي، والواليـات              - ١٧

ــا، و  ــة، وهنغاري ــاملتحــدة األمريكي ــرويج، وسويــسرا،  ال ــل سلفادور، والن ــنغالديش، والربازي  ،وب
  .)٢٧(، وكينياةواملراقبون عن املكسيك، وبولندا، وشيلي، وكوستاريكا، وهندوراس، ومالط

  .املراقبان عن الكرسي الرسويل واالحتاد األورويب ببياننيأيضاً ويف اجللسة ذاهتا، أدىل   - ١٨

__________ 
  :ُيتاح، عندما يقدم إىل األمانة العامة، على املوقع التايل  )٢٧(  

http://www.un.org/en/development/desa/population/commission/previous-sessions/2013/index.shtml.  
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  الفصل الثالث
ــسكا          ــسائل ال ــة يف امل ــشأن اخلــربة الوطني ــة ب ــشة عام االجتاهــات : نيةمناق

  الدميوغرافية اجلوانب –اجلديدة يف اهلجرة 
    

مناقـشة عامـة    ” من جدول أعماهلا، املعنـون       ٤أجرت اللجنة مناقشة عامة بشأن البند         - ١٩
ــسكانية   ــسائل الـ ــة يف املـ ــربة الوطنيـ ــشأن اخلـ ــرة  : بـ ــدة يف اهلجـ ــات اجلديـ  اجلوانـــب -االجتاهـ

 /نيـسان  ٢٤ إىل   ٢٢ السابعة، املعقودة يف الفتـرة مـن         ثة إىل ل يف جلساهتا من الثا    ،“الدميوغرافية
احلكوميـة  وكان معروضاً عليهـا عـدد مـن البيانـات املقدمـة مـن املنظمـات غـري                   . ٢٠١٣بريل  أ

 وورقـة   (E/CN.9/2013/NGO/1-8) جمللس االقتصادي واالجتماعي  دى ا ذات املركز االستشاري ل   
 ٢٠١٣تصلة بـاحلوار الرفيـع املـستوى لعـام          ملالجنة االقتصادية ألوروبا    الجتماع بشأن أنشطة    ا

  .)E/CN.9/2013/CRP.2(باهلجرة الدولية والتنمية املتعلق 
بريل، استمعت اللجنة إىل بيانات أدىل هبـا        أ/ نيسان ٢٢ويف اجللسة الثالثة، املعقودة يف        - ٢٠

 وغــابون، ،)بالنيابــة عــن جمموعــة دول أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب  (ممثلــو كوبــا 
  . واملراقب عن سويسرا،والصني، والواليات املتحدة األمريكية، ومصر

بريـل، اسـتمعت اللجنـة إىل بيانـات أدىل          أ/ نيـسان  ٢٣ويف اجللسة الرابعة، املعقـودة يف         - ٢١
ــسي     ــا، وإندوني ــيالروس، وماليزي ــل، وب ــو الربازي ــا ممثل ــسرااهب ــون عــن  ،، وسوي ــار، م واملراقب يامن

  .ملكسيك، وأوكرانيا، وبولندا، وكندافريقيا، واأوجنوب 
بريل، اسـتمعت اللجنـة إىل بيانـات أدىل    أ/ نيسان٢٣ويف اجللسة اخلامسة، املعقودة يف      - ٢٢

هبا ممثلو النرويج، والربتغال، وأملانيـا، والـسنغال، وغانـا، واالحتـاد الروسـي، وبلجيكـا، وإيـران            
تان، والـسلفادور، وكوبـا، ومـالوي،       يكـا، وباكـس   ا، وإسرائيل، وجام  ) اإلسالمية -مجهورية  (

وبوتــسوانا، واليابــان، وأوغنــدا، ومجهوريــة مولــدوفا، واملراقبــون عــن اســتراليا، وقريغيزســتان   
  .ةواألرجنتني، ومالط

بريل، استمعت اللجنة إىل بيانـات أدىل       أ/ نيسان ٢٤ويف اجللسة السادسة، املعقودة يف        - ٢٣
 واملراقبـون   ،كـوادور، ومجهوريـة ترتانيـا املتحـدة       إديش، و هبا ممثلو الفلـبني، وغواتيمـاال، وبـنغال       

  .يا، وكينيا، والسويد، وتوغو، والنيجرريعن تونس، وسري النكا، ونيج
بريـل، اسـتمعت اللجنـة إىل بيانـات أدىل          أ/ نيسان ٢٤ويف اجللسة السابعة، املعقودة يف        - ٢٤

  .هبا املراقب عن زامبيا
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ــسة   - ٢٥ ــسهاويف اجلل ــتمعت اللجنف ــن الكرســي     ، اس ــون ع ــا املراقب ــات أدىل هب ــة إىل بيان ن
  .الرسويل، واالحتاد األورويب، وحتالف الشركاء يف السكان والتنمية، واملنظمة الدولية للهجرة

ــة   الـــسابعةويف اجللـــسة   - ٢٦ ــة، واللجنـ ــة العمـــل الدوليـ  أيـــضاً، أدىل ببيانـــات ممثلـــو منظمـ
ــة لغــريب   ــة االآاالقتــصادية واالجتماعي ــة ومنطقــة البحــر   ســيا، واللجن قتــصادية ألمريكــا الالتيني

الكارييب، وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعـة البـشرية ومتالزمـة نقـص            
  .اإليدز/املناعة املكتسب

ــة ذات   ، أدىل أيــضاًنفــسهاويف اجللــسة   - ٢٧ ــة التالي  ببيانــات ممثلــو املنظمــات غــري احلكومي
املنظمـة الكنديـة للعمـل مـن أجــل     : لـس االقتـصادي واالجتمـاعي   املركـز االستـشاري لـدى اجمل   

سـيا واحملـيط اهلـادئ      آراتغرز العامليـة للـسكان، ومركـز         السكان والتنمية، ومؤسسة سستيتشنغ   
لمرأة، واملنظمة الكاثوليكية لالختيـار، وحمفـل املـساعي، واالحتـاد           ل كرسةللموارد والبحوث امل  

ــة   الــدويل للجامعيــات، والتحــالف العــا  ملي للــشباب، والــشبكة الــصحية لنــساء أمريكــا الالتيني
  .ومنطقة البحر الكارييب
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  الفصل الرابع
ــوع          ــة يف موضـ ــسكان والتنميـ ــسائل الـ ــهام مـ ــشأن إسـ ــة بـ ــشة عامـ مناقـ

  ٢٠١٣االستعراض الوزاري السنوي يف عام 
    

ام مناقـشة عامـة بـشأن إسـه       ” املعنـون    ، مـن جـدول أعماهلـا      ٥نظرت اللجنـة يف البنـد         - ٢٨
ــام       ــسنوي يف ع ــوزاري ال ــة يف موضــوع االســتعراض ال ــسكان والتنمي ــسائل ال ، يف “٢٠١٣م

ــودة يف   ــة املعق ــستها الثامن ــسان٢٥جل ــل أ/ ني ــيس   ٢٠١٣بري ، واســتمعت إىل كلمــة نائــب رئ
اجمللس االقتصادي واالجتماعي بشأن إسهام مسائل السكان والتنمية يف موضـوع االسـتعراض         

تسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار واإلمكانات الثقافيـة       ”،  ٢٠١٣الوزاري السنوي يف عام     
كمـا قـدم رئـيس قـسم الـسكان          . “لتعزيز التنمية املـستدامة وحتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة           

  .والتنمية بشعبة السكان التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية عرضاً
  . ببيان أيضاًاوأدىل ممثل إندونيسي  - ٢٩
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  الفصل اخلامس
  تنفيذ الربنامج وبرنامج العمل املقبل لألمانة العامة يف ميدان السكان    

    
ــد       - ٣٠ ــشأن البن ــة ب ــشة عام ــة مناق ــا  ٦أجــرت اللجن ــن جــدول أعماهل ــون ، م ــذ ” املعن تنفي
 يف جلـستها الثامنـة املعقـودة        ،“امج وبرنامج العمل املقبل لألمانة العامة يف ميدان الـسكان         نالرب
  :وكان معروضاً عليها الوثائق التالية. ٢٠١٣بريل أ/يسانن ٢٥يف 

تنفيذ الربنامج وسري العمـل يف ميـدان الـسكان يف    ”ن املعنوتقرير األمني العام      )أ(  
  ؛)E/CN.9/2013/6( “شعبة السكان، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية: ٢٠١٢عام 

 الــشؤون االقتــصادية  مــشروع برنــامج عمــل شــعبة الــسكان التابعــة إلدارة       )ب(  
  ).E/CN.9/2013/CRP.1 (٢٠١٥-٢٠١٤واالجتماعية لفترة السنتني 

ويف اجللسة الثامنة، استمعت اللجنة إىل بيـان اسـتهاليل قدمـه رئـيس فـرع الدراسـات                    - ٣١
  .السكانية بشعبة السكان التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية

  . النرويج والواليات املتحدة األمريكية ببياننيويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثال  - ٣٢
ويف اجللسة الثامنة أيضاً، أدىل ممثل اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر                 - ٣٣

  .الكارييب ببيان
  

  اإلجراء الذي اختذته اللجنة    
   من جدول األعمال٧الوثائق اليت نظرت فيها اللجنة يف إطار البند     

أبريـل، أحاطـت اللجنـة علمـاً، بنـاًء علـى           / نيـسان  ٢٦جللسة التاسـعة، املعقـودة يف       يف ا   - ٣٤
انظـر الفـصل    ( مـن جـدول األعمـال        ٧اقتراح الرئيس، بعدد من الوثائق املقدمة يف إطـار البنـد            

  ).٢٠١٣/١٠٢األول، الفرع باء، املقرر 
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  الفصل السادس
  نةجدول األعمال املؤقت للدورة السابعة واألربعني للج    

    
، كان معروضـاً علـى اللجنـة        ٢٠١٣أبريل  / نيسان ٢٦يف اجللسة التاسعة، املعقودة يف        - ٣٥

  .)E/CN.9/2013/L.2(جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة واألربعني للجنة 
انظـر الفـصل األول،     (ويف اجللسة نفـسها، اعتمـدت اللجنـة جـدول األعمـال املؤقـت                 - ٣٦

  ).الفرع ألف
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  الفصل السابع
  اعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا السادسة واألربعني    

    
، عرضــت ماريــان أوديــت ٢٠١٣أبريــل / نيــسان٢٦يف اجللــسة التاســعة، املعقــودة يف   - ٣٧

، نائبـة الـرئيس واملقـررة، مـشروع التقريـر املتعلـق بالـدورة الـسادسة واألربعـني                   )غابون(بيبالو  
  .)E/CN.9/2013/L.3(للجنة 
ــرئيس املقــررة     ويف اجللــسة   - ٣٨ ــة ال ــر وأذنــت لنائب ــة مــشروع التقري ذاهتــا، اعتمــدت اللجن

  .بوضعه يف صيغته النهائية، بالتشاور مع األمانة العامة
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  الفصل الثامن
  تنظيم الدورة    

    
  افتتاح الدورة ومدهتا  -ألف   

عقــدت جلنــة الــسكان والتنميــة دورهتــا الــسادسة واألربعــني يف مقــر األمــم املتحــدة يف   - ٣٩
وقـد عقـدت اللجنـة تـسع       . ٢٠١٣بريـل   أ/ نيـسان  ٢٦ إىل   ٢٢ ومـن    ٢٠١٢بريل  أ/نيسان ٢٧

  ).األوىل إىل التاسعة(جلسات 
لوبـان  ميري  فتتح الدورة فالد  ا،  ٢٠١٣بريل  أ/ نيسان ٢٢ويف اجللسة الثانية، املعقودة يف        - ٤٠

  .رئيس اللجنة، الذي أدىل أيضاً ببيان) مجهورية مولدوفا(
ــسة ذ  - ٤١ ــة إىل كلمــة   ويف اجلل ــدير    مــن اهتــا، اســتمعت اللجن ــام، وامل كــل مــن األمــني الع

  .لتنمية االقتصاديةشؤون االتنفيذي لصندوق األمم املتحدة للسكان، واألمني العام املساعد ل
 أيضاً، أدىل مـدير شـعبة الـسكان التابعـة إلدارة الـشؤون االقتـصادية       الثانيةويف اجللسة     - ٤٢

  .تاحيةواالجتماعية مبالحظات افت
    

  احلضور  -باء   
كمـا حـضرها مراقبـون عـن دول        .  دولـة عـضواً مـن أعـضاء اللجنـة          ٤٣حضر الدورة     - ٤٣

أعضاء أخرى بـاألمم املتحـدة وعـن دولـتني غـري عـضوين، وممثلـون عـن مؤسـسات وكيانـات                       
أخـرى تابعـة ملنظومــة األمـم املتحـدة ومراقبــون عـن منظمـات حكوميــة دوليـة ومنظمـات غــري         

  .E/CN.9/2013/INF/1ائمة املشتركني متاحة يف الوثيقة وق. حكومية
    

  انتخاب أعضاء املكتب  -جيم   
 / نيــسان٢٢  و٢٠١٢بريــل أ/ نيــسان٢٧يف جلــستيها األوىل والثانيــة، املعقــودتني يف   - ٤٤
  :همؤكية أعضاء املكتب التالية أمساز، انتخبت اللجنة بالت٢٠١٣بريل أ

    
  الرئيس

  )ة مولدوفامجهوري(لوبان ميري فالد  
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  نواب الرئيس
  )كوبا(خوان كارلوس ألفونسو   
  )غابون(ماريان أوديت بيبالو   
  )أملانيا(ماتياس شيكورسكي   
  )الفلبني(إدواردو خوسيه دي فيغا   

    
، عينـــت اللجنـــة نائبـــة ٢٠١٣بريـــل أ/ نيـــسان٢٢ويف جلـــستها الثانيـــة، املعقـــودة يف   - ٤٥

  . أيضاًمقررة للدورة، )غابون(الرئيس، ماريان أوديت بيبالو 
، )الفلـبني (ويف اجللسة ذاهتا، عينـت اللجنـة نائـب الـرئيس، إدواردو خوسـيه دي فيغـا               - ٤٦

  .رئيساً للمشاورات غري الرمسية
    

  تقرير مكتب اللجنة عن اجتماعاته املعقودة بني الدورتني  -دال   
تــه املعقــودة بــني يف اجللــسة الثانيــة، عــرض الــرئيس تقريــر مكتــب اللجنــة عــن اجتماعا  - ٤٧

  ).E/CN.9/2013/2(الدورتني 
  .ويف اجللسة ذاهتا، أحاطت اللجنة علماً بتقرير املكتب  - ٤٨
    

  جدول األعمال  -هاء   
، )E/CN.9/2013/1(يف اجللـــسة الثانيـــة، اعتمـــدت اللجنـــة جـــدول األعمـــال املؤقـــت    - ٤٩
  :نصه التايل

  .انتخاب أعضاء املكتب  - ١  
  .ل ومسائل تنظيمية أخرى جدول األعماإقرار  - ٢  
  .إجراءات متابعة توصيات املؤمتر الدويل للسكان والتنمية  - ٣  
االجتاهـات اجلديـدة    : مناقشة عامة بشأن اخلـربة الوطنيـة يف املـسائل الـسكانية             - ٤  

  . اجلوانب الدميوغرافية- يف اهلجرة
عراض مناقشة عامة بشأن إسهام مـسائل الـسكان والتنميـة يف موضـوع االسـت                - ٥  

  .٢٠١٣الوزاري السنوي يف عام 
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  .امج وبرنامج العمل املقبل لألمانة العامة يف ميدان السكاننتنفيذ الرب  - ٦  
  .جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة واألربعني للجنة  - ٧  
  .اعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا السادسة واألربعني  - ٨  

  ).E/CN.9/2013/L.1( تنظيم أعمال الدورة ويف اجللسة ذاهتا، وافقت اللجنة على  - ٥٠
    

  الوثائق  -واو   
ميكن االطالع على قائمة الوثائق املعروضة على اللجنة يف دورهتا الـسادسة واألربعـني                - ٥١

 (/www.un.org/en/development/desaيف موقــــع شــــعبة الــــسكان علــــى شــــبكة اإلنترنــــت 

population/commission/previous-sessions/2013/index.shtml.(  
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	تتألف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام. ويعني إيراد أحد هذه الرموز الإحالة إلى إحدى وثائق الأمم المتحدة.
	موجز
	عُقدت الدورة السادسة والأربعون للجنة السكان والتنمية بمقر الأمم المتحدة في 27 نيسان/أبريل 2012 ومن 22 إلى 26 نيسان/أبريل 2013. وكان موضوعها الخاص هو ”الاتجاهات الجديدة في الهجرة: الجوانب الديموغرافية“.
	ونظرت اللجنة في تقرير مكتبها المتعلق باجتماعاته المعقودة فيما بين الدورتين (E/CN.9/2013/2)، الذي أورد بشكل مفصل الأعمال التي اضطلع بها المكتب في تنظيم الدورة.
	ونظرت اللجنة في وثيقتين بشأن الموضوع الخاص للدورة. وعرض الأمين العام في تقريره (E/CN.9/2013/3)، المتعلق بالاتجاهات الجديدة في الهجرة، نظرة شاملة على الاتجاهات في مجالي الهجرة الدولية والهجرة الداخلية، حيث تناول الجوانب الديموغرافية وناقش السياسات الرامية إلى تعزيز إسهام الهجرة في التنمية وإلى التصدي للتحديات التي تفرضها حركية السكان. وتوصل الأمين العام، من خلال عرض موجز للأدلة المتعلقة بالهجرة إلى أن السنوات العشرين الماضية قد شهدت تغيرات كبيرة في حجم الهجرة ووجهتها وطابعها المعقد داخل البلدان وفيما بينها على السواء. فقد ازداد المجموع العالمي للهجرة الدولية من 155 مليون نسمة في عام 1990 إلى 214 مليون نسمة في عام 2010. بل ومن المؤكد أن عدد المهاجرين الداخليين أكبر من ذلك، حيث يفضل معظم الناس التنقل داخل بلدانهم على التحرك عبر الحدود الوطنية. وبينما ثبتت صعوبة تحليل عمليات الهجرة، بفعل انعدام البيانات الميسرة الموثوقة الحسنة التوقيت، تظهر للعيان اتجاهات كبرى، منها زيادة الهجرة من المناطق النامية إلى المناطق المتقدمة النمو. وفي الوقت نفسه، تنشأ أقطاب جديدة للنمو الاقتصادي في بلدان جنوب العالم ويُتوقع لها أن تمثل حافزاً لتدفقات جديدة من المهاجرين.
	كما عرض الأمين العام موجزاً للأدلة المتعلقة بالجوانب الديموغرافية للهجرة، بما في ذلك الهجرة التي تتسم بالانتقائية من حيث الجنس والسن، إذ غالباً ما يكون المهاجرون أصغر سناً وبصحة أفضل بالمقارنة بنظرائهم غير المهاجرين، وتهاجر النساء على نحو مطرد بمفردهن أو بوصفهن ربات أسر ومعيلات رئيسيات لأنفسهن ولأسرهن. وللهجرة أيضاً آثار هامة فيما يختص بتكوين الأسرة. ففي البلدان الأصلية، تقلل الهجرة الدولية عادة عدد الولادات بسبب تدفق الأشخاص الذين في سن الإنجاب نحو الخارج. إلا أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة حادة في شيوع الزيجات التي يكون أحد طرفيها على الأقل مولوداً في الخارج. وعلاوة على ذلك، يبدو مرجحاً أن يؤدي اختلال النسب بين الجنسين عند الميلاد في بعض البلدان الآسيوية، المدفوع عادة بتفضيل إنجاب الذكور، إلى زيادة دور الهجرة الدولية مستقبلاً في تكوين الأسرة.
	وبالإضافة إلى ذلك، تناول الأمين العام بالبحث ما تمثله الهجرة الدولية من فرص وتحديات للبلدان الأصلية وبلدان المقصد على السواء. وفي المناطق المستقبِلة للمهاجرين، يمكن أن تعزز العمالة المهاجرة القدرة الإنتاجية للاقتصاد؛ أما في المناطق المرسِلة للمهاجرين، فإن الهجرة يمكن أن تخفف من الضغوط التي تفرضها البطالة أو نقص العمالة ويمكن أن تسهم، من خلال التحويلات المالية، في النمو الاقتصادي والتنمية. وفي الوقت نفسه، تواجه بلدان المقصد، مع ازدياد عدد المهاجرين الدوليين، تحدياً يتمثل في تعزيز إدماج المهاجرين. إذ أدى كل من العنصرية وكره الأجانب، اللذين أججتهما الأزمة الاقتصادية العالمية، إلى توتر العلاقات بين مجتمعات المهاجرين المحلية ومجتمعات الأهالي المحلية في عدد من البلدان.
	كما نظرت اللجنة في تقرير الأمين العام المتعلق برصد البرامج السكانية (E/CN.9/2013/4)، الذي بحث فيه الأمين العام الاستجابة البرنامجية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، على كل من الصعيد العالمي والصعيد الإقليمي والصعيد القطري، للاتجاهات الجديدة في الهجرة. والصندوق ملتزم بالعمل مع الحكومات وكيانات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني من أجل تحسين بيانات الهجرة، وتيسير الحوار بشأن السياسات، وتطوير القدرة على وضع وتنفيذ سياسات وبرامج متعلقة بالهجرة، وتعزيز الشراكات لزيادة فهم الطابع المعقد لتدفقات الهجرة وصلاتها بالتنمية. وإضافة إلى ذلك، سيواصل الصندوق الدعوة إلى توفير المجموعة الكاملة من الخدمات الصحية للمهاجرين، لا سيما الإناث منهم، بما في ذلك الخدمات المخصصة للصحة الإنجابية والخدمات المخصصة للأفراد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وسيواصل العمل لضمان أن تصبح قضايا الهجرة جزءاً لا يتجزأ من جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015.
	وقُدم أيضاً لنظر اللجنة تقرير الأمين العام عن تدفق الموارد المالية للمساعدة على تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (E/CN.9/2013/5). أما المساعدة المقدمة من المانحين لأجل الأنشطة السكانية فإنها مستمرة في الزيادة، ولكن بمعدل أبطأ من المشهود في السابق. وبلغت المساعدة المقدمة من المانحين قرابة 11 بليون دولار في عام 2010 و 11.6 بليون دولار في عام 2011، بينما بلغت التقديرات غير المكتملة للموارد التي عبأتها البلدان النامية كمجموعة 55.4 بليون دولار في عام 2012 و 58.9 بليون دولار في عام 2013. ولا تزال مستويات التمويل هذه دون المبالغ اللازمة لتنفيذ ’برنامج العمل‘ تنفيذاً كاملاً ولتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، بما في ذلك جميع العناصر الأربعة لمجموعة التدابير السكانية المحددة التكاليف في إطار ’المؤتمر الدولي‘، ألا وهي: تنظيم الأسرة؛ والصحة الإنجابية الأساسية؛ وأنشطة الوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي/فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ والبحوث الأساسية، وتحليل البيانات والسياسات السكانية والإنمائية.
	واستعرضت اللجنة تقرير الأمين العام بشأن تنفيذ برنامج عمل شعبة السكان التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في عام 2012 (E/CN.9/2013/6)، وأحاطت علماً بمشروع برنامج عمل الشعبة لفترة السنتين 2014-2015 (E/CN.9/2013/CRP.1).
	واستمعت اللجنة إلى كلمتين رئيسيتين ألقاهما غرايمه هوغو، أستاذ الجغرافيا والبيئة والسكان ومدير المركز الاسترالي لأبحاث السكان والهجرة التابع لجامعة أدِلايد، باستراليا، وستيلا غو، نائبة الأمين العام للشؤون الخارجية بالشبكة الفلبينية لبحوث الهجرة. كما أجرت اللجنة تبادلاً تفاعلياً للآراء مع ثلاثة من ممثلي المهاجرين (فطومو فرح، وناتاليشيا روشا - تريسي، وهارولد فرنانديز). وعقدت اللجنة حلقة نقاشية بشأن الهجرة والتنمية أدارها توبياس بيلشتروم وزير سياسة الهجرة واللجوء السويدي، وذلك باشتراك أدِرانتي أدبوجو جامعة آيف بنيجيريا، ومارسيلا سِروتي الممثلة للمجلس الوطني الأرجنتيني للبحث العلمي والتقني، ومارِك أوكولسكي أستاذ الديموغرافيا بجامعة وارسو.
	كما قررت اللجنة أن يكون موضوع الدورة الثامنة والأربعين، المقرر عقدها عام 2015، ”تحقيق المستقبل الذي نريده: إدماج القضايا السكانية في التنمية المستدامة، بما في ذلك خطة التنمية لما بعد عام 2015“.
	واعتمدت اللجنة أيضاً قراراً بعنوان ”الاتجاهات الجديدة في الهجرة: الجوانب الديموغرافية“، أكدت فيه اللجنة من جديد برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والإجراءات الأساسية لمواصلة تنفيذه، كما أكدت من جديد ما لكل بلد من حق سيادي في تنفيذ توصيات برنامج العمل والمقترحات الأخرى الواردة في القرار، بما يتسق مع القوانين الوطنية وأولويات التنمية، ومع الاحترام الكامل لمختلف القيم الدينية والأخلاقية والخلفيات الثقافية لشعبه، وطبقاً لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً.
	وفي ذلك القرار، أهابت اللجنة بالدول أن تعزز حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين، أياً كان وضعهم كمهاجرين، ولا سيما الحقوق والحريات الأساسية للنساء والأطفال، وأن تحميها على نحو فعال، وأن تعالج مسألة الهجرة الدولية عن طريق التعاون والحوار على الصعيد الدولي أو الإقليمي أو الثنائي وباتباع نهج شامل متوازن، مع الإقرار بالأدوار والمسؤوليات التي تقع على عاتق البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد في مجال تعزيز حقوق الإنسان لجميع المهاجرين وحمايتها وتجنب النُهج التي قد تؤدي إلى تفاقم ضعفهم. وإضافة إلى ذلك، طلبت اللجنة إلى جميع الدول الأعضاء القيام، وفقاً لالتزاماتها وتعهداتها الدولية في هذا الصدد، بتعزيز التعاون على جميع المستويات في مواجهة تحدي الهجرة غير الموثقة أو غير القانونية، وذلك لتشجيع هجرة آمنة وقانونية ومنظمة.
	ودعت اللجنة الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير عملية كي تعزز ما تولده الهجرة الدولية من منافع لأجل التنمية بوسائل تشمل السعي إلى ضمان المعاملة المنصفة للمهاجرين فيما يخص شروط عملهم وأجورهم، وقابلية معاشاتهم التقاعدية وغيرها من أوجه الحماية الاجتماعية للتحويل، حسب الاقتضاء، وتبادل الاعتراف بالشهادات العلمية والمؤهلات، مع إيلاء المراعاة الواجبة لمعايير الاستحقاق، والعمل بوجه عام على تقليل تكاليف الهجرة وتعزيز الهجرة الدورية والهجرة العائدة. وأعادت اللجنة تأكيد الحاجة إلى معالجة وتعزيز شروط للتحويلات المالية أقل تكلفة وأسرع وأوفر أماناً في البلدان المرسلة والبلدان المتلقية على السواء.
	وبالإضافة إلى ذلك، حثت اللجنة الدول الأعضاء علي إيلاء الأولوية، بدعم من المجتمع الدولي وفي إطار استراتيجياتها الوطنية، لتطوير الإحصاء، وعلى جمع ونشر بيانات هجرة قابلة للمقارنة وحسنة التوقيت، بالاستناد إلى المعايير والمبادئ التوجيهية القائمة، بما في ذلك بيانات موزعة حسب العمر والجنس، وعلى بناء قدرة وطنية لأجل هذا. وطلبت اللجنة أيضاً إلى الأمين العام أن يدرس أفضل الممارسات وأن يقدم توصيات لتقوية القدرات الوطنية الموجهة لجمع بيانات الهجرة وتجهيزها وتعميمها، ولاستعمال مثل هذه البيانات في صنع القرار وإجراء المناقشات العامة والحوارات المستنيرة، وذلك كجزء من تقريره المرفوع إلي حوار عام 2013 الرفيع المستوى المتعلق بالهجرة الدولية والتنمية.
	واستمعت اللجنة إلى بيان قدمه نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن إسهام القضايا السكانية والإنمائية في موضوع الاستعراض الوزاري السنوي في عام 2013، ألا وهو ”تسخير العلم والتكنولوجيا والابتكار والإمكانات الثقافية لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية“.
	ووافقت اللجنة على جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والأربعين واعتمدت التقرير المتعلق بدورتها السادسة والأربعين.
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	7 - جدول الأعمال المؤقت للدورة الثامنة والأربعين للجنة.
	الوثائق
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	8 - اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها السابعة والأربعين.
	باء - المسائل التي يوجَّه انتباه المجلس إليها
	2 - يوجَّه انتباه المجلس إلى القرار التالي الذي اتخذته اللجنة وإلى المقررين التاليين اللذين اتخذتهما:
	القرار 2013/1
	الاتجاهات الجديدة في الهجرة: الجوانب الديموغرافية*

	إن لجنة السكان والتنمية،
	إذ تشير إلى برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية() والإجراءات الأساسية لمواصلة تنفيذه()،
	وإذ تشير أيضاً إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان()، والتزامات الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية()، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(6)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة()، واتفاقية حقوق الطفل()، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة()، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري()، والاتفاقية الدولية لحقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم()،
	وإذ تشير كذلك إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية() والبروتوكولين المكملين لها، وهما بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال()، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو()، وخطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص()،
	وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية()،
	وإذ تشير أيضاً إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمية لعام 2005() وإلى قرارها 60/265 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006 المتعلق بمتابعة النتائج المتعلقة بالتنمية لمؤتمر القمة العالمي في عام 2005، بما يشمل الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، وإذ تشير كذلك إلى الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية وإلى وثيقته الختامية()،
	وإذ تقر بأن الحوار الرفيع المستوى الأول المعني بالهجرة الدولية والتنمية الذي أُجري في عام 2006 قد أتاح فرصة لتناول مسألة الهجرة الدولية والتنمية بصورة بنَّاءة وأدى إلى إذكاء الوعي بها، بما في ذلك موجز الحوار الذي أعده رئيس الجمعية العامة()،
	وإذ تسلّم بإسهام المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية في تناول الطابع المتعدد الأبعاد للهجرة الدولية وفي تشجيع اتباع نُهج متوازنة شاملة،
	وإذ تشير إلى جميع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة بالهجرة الدولية، بما فيها القرارات المتعلقة بالهجرة الدولية والتنمية وبحماية المهاجرين، لا سيما قرارات الجمعية 63/225 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 65/170 المؤرخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 2010 و 67/172 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012 و 67/219 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2012، ذات الصلة بالحوار الرفيع المستوى الثاني المتعلق بالهجرة الدولية والتنمية، الذي سيجري أثناء الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة وسيناقش الموضوع العام المتمثل في ”تحديد تدابير ملموسة لتعزيز الاتساق والتعاون على جميع المستويات، بهدف تعزيز فوائد الهجرة الدولية للمهاجرين والبلدان، على السواء، وصلاتها الهامة بالتنمية، مع الحد من آثارها السلبية“،
	وإذ تشير أيضاً إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الذي عُقد في ريو دي جانيرو، البرازيل، في الفترة من 20 إلى 22 حزيران/يونيه 2012، وإلى وثيقته الختامية، المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“()،
	وإذ تعيد تأكيد ما أعرب عنه رؤساء الدول والحكومات من تصميم على اتخاذ تدابير لكفالة احترام وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين والعمال المهاجرين وأفراد أسرهم،
	وإذ تسلّم بأن التنفيذ التام لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والإجراءات الأساسية لمواصلة تنفيذه، بما فيها تلك المتصلة بالصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية، التي من شأنها أيضاً أن تسهم في تنفيذ منهاج عمل بيجين()، وكذلك تلك المتصلة بالسكان والتنمية، وبالتعليم والمساواة بين الجنسين، مرتبط ارتباطاً عضوياً بالجهود المبذولة على الصعيد العالمي للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، وبأن الدينامية السكانية تكتسي أهمية بالغة بالنسبة إلى التنمية،
	وإذ تسلّم أيضاً بأن جميع حقوق الإنسان حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة وبأن على المجتمع الدولي أن يتعامل مع حقوق الإنسان على الصعيد العالمي على نحو يتوخى فيه الإنصاف والتكافؤ، على قدم المساواة، وبنفس القدر من الاهتمام، وتؤكد أنه بينما يتعين مراعاة أهمية الخصوصيات الوطنية والإقليمية وشتى الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية يجب على الدول بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية أن تعزز كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأن تحميها،
	وإذ تسلّم كذلك بمسؤولية الدول عن التعزيز والحماية الفعالين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين، أياً كان وضعهم كمهاجرين، ولا سيما حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والأطفال،
	وإذ تقر بالصلة الهامة القائمة بين الهجرة والتنمية وتسلم بأن الهجرة تجلب الفرص والتحديات على السواء للبلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد، وللمهاجرين، وللمجتمع العالمي،
	وإذ تؤكد من جديد أن التنمية هدف أساسي في حد ذاته وأن التنمية المستدامة تمثل، في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، عنصراً رئيسياً من عناصر الإطار العام لأنشطة الأمم المتحدة،
	وإذ تسلّّم بأهمية منع الاتجار بالأشخاص، بما فيهم العمال المهاجرون، والقضاء عليه، مع ضمان حماية حقوق الإنسان المقررة لهم،
	وإذ تسلّم أيضاً بأن التعاون وتقاسم المسؤولية على كل من الصعيد الوطني والصعيد الثنائي والصعيد الإقليمي والصعيد المتعدد الأطراف أمران هامان لضمان عمليات الهجرة المنظمة القانونية الآمنة ولتقليل الهجرة المفتقدة للوثائق اللازمة وغير النظامية،
	وإذ تسلّم كذلك بأهمية امتلاك نهج شامل متوازن إزاء الهجرة، وإذ تضع في حسبانها أن المهاجرين يمكن أن يساهموا في نسيج البلدان السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وفي الروابط التاريخية والثقافية والاقتصادية القائمة فيما بين بعض المناطق،
	وإذ تسلّم بأن تدفقات التحويلات المالية تشكل أحد الجوانب الهامة للهجرة الدولية وتمثل مصدراً لرأس المال الخاص،
	وإذ تقر بأهمية التنمية الحضرية المتكاملة المستدامة لأجل الاستجابة على نحو فعال لنمو المجتمعات الحضرية، مع التسليم أيضاً بأن نسبة كبيرة من فقراء العالم تعيش في المناطق الريفية وبأن المجتمعات الريفية تؤدي دوراً هاماً في التنمية الاقتصادية لبلدان عديدة،
	وإذ تدرك أن الهجرة قد ازداد حجمها ونطاقها وتعقُّدها وتأثيرها منذ اعتماد برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وأن الهجرة سمة متأصلة من سمات عالم آخذ في التعولم تؤدي فيه العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والديموغرافية والسياسية والبيئية جميعها دوراً هاماً،
	وإذ تقر بتعقُّد تدفقات الهجرة وبأن تحركات الهجرة الدولية تحدث أيضاً داخل المناطق الجغرافية نفسها وتتطلب في هذا السياق فهماً أفضل لأنماط الهجرة عبر المناطق وداخلها،
	وإذ تلاحظ أن لتدفقات الهجرة الداخلية الكبيرة أثر معتبر على توزيع السكان وتركزهم في المدن والمستوطنات الحضرية الكبيرة، وإذ تعترف بالأعداد المتزايدة من فقراء الحضر الذين لا يجدون غالباً خياراً آخر بخلاف العيش في الأحياء المتخلفة،
	وإذ تسلّم بضرورة مواصلة النظر في الدور الذي يمكن أن تؤديه العوامل البيئية في الهجرة،
	وإذ تلاحظ أن الهجرة الدولية تؤثر على الحجم السكاني والتوزيع السكاني للبلدان فضلاً عن تركيبها السكاني من حيث العمر والجنس، وإذ تسلّم بأن تدفقات الهجرة تمثل اعتبارات هامة للتخطيط الإنمائي،
	وإذ تسلّم بأن النساء والفتيات يمثلن النصف تقريباً من مجموع المهاجرين على الصعيد العالمي، وأن النساء يهاجرن باطراد وحدهن أو بوصفهن ربات للأسر المعيشية وبأنه بينما يمكن أن تهيئ هذه الحالة فرصاً للاستقلال الاقتصادي والتمكين يمكن أيضاً أن تؤدي إلى الاستغلال والضعف والعنف والاعتداء فيما يختص بالفتيات، فضلاً عن النساء المهاجرات وأسرهن، ولذلك تستلزم هذه الحالة مزيداً من الاهتمام ومزيداً من مراعاة الاعتبارات الجنسانية في كافة السياسات والجهود المتصلة بالهجرة،
	وإذ تسلّم أيضاً بما يقدمه المهاجرون المراهقون والشبان من مساهمات للبلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد، وبما ينفردون به من أوجه ضعف وظروف واحتياجات، وبقدرتهم على بناء جسور اجتماعية واقتصادية وثقافية للتعاون والتفاهم عبر المجتمعات، وإذ تقر في هذا الصدد بالحاجة إلى النظر في الظروف الاقتصادية - الاجتماعية والاحتياجات المحددة للمهاجرين الشبان، بما فيها إمكانية الحصول على التعليم والخدمات الصحية، كي يتسنى لهم بلوغ أكمل إمكاناتهم والإسهام في التنمية الاجتماعية والثقافية الشاملة للجميع،
	وإذ تسلّم كذلك بأن أي مهاجر يمكن أن يكون ضعيفاً حسب شروط هجرته وظروفها وبأن أوجه ضعفه تلك يمكن أن تتفاقم بفعل عوامل متنوعة من قبيل العمر والجنس والانتماء الإثني والوضع القانوني،
	وإذ تسلّم بأن الشبان، ومنهم المهاجرون الشبان، معرضون بوجه خاص للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بسبب العوامل الاجتماعية والاقتصادية وأوجه عدم المساواة الأخرى، بما في ذلك وصمة العار، والتمييز، والعنف الجنساني والجنسي، واللامساواة بين الجنسين، والانتهاكات الحاصلة على أساس نوع الجنس، وانعدام المعلومات الدقيقة عن فيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، وإمكانية الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما فيها الخدمات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية،
	وإذ تشير إلى ما جرى الإعراب عنه من تصميم على توفير الحماية والمساعدة وفقاً للقانون الدولي، بما فيه القانون الإنساني الدولي، للاجئين والأشخاص المشردين داخلياً، المؤلفة غالبيتهم من النساء والأطفال،
	وإذ تسلّم بأن للمهاجرين جميعاً الحق في الحصول على جنسية لمنع حالة انعدام الجنسية، التي يمكن أن تجعل اللاجئين في حالة تعرض شديد للقبض والاحتجاز التعسفيين والاستغلال وغير ذلك من صور الأذى، وبأن جميع الأفراد، ومنهم أطفال اللاجئين، ينبغي تسجيلهم فور ولادتهم،
	وإذ تسلّم أيضاً بأنه عملاً على بلوغ المهاجرين تمام إمكانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية يلزم تمتعهم بخدمات تسجيل البيانات الحيوية وما يتصل بالأمر من وثائق، وتعليم، وتدريب مهني، وإسكان، وعمالة منتجة، وخدمات اجتماعية وصحية، تشمل خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، مع إيلاء المراعاة الواجبة للقوانين المطبقة وشروط الاستحقاق،
	وإذ تشير إلى مختلف قرارات الجمعية العامة التي طلبت إلى منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة، لا سيما المنظمة الدولية للهجرة، أن تعزز جمع بيانات الهجرة الموزعة حسب عوامل متعددة، تشمل العمر والجنس، وتعميم البيانات التي من هذا القبيل، وتحليلها،
	وإذ تحيط علماً بتقريري الأمين العام عن رصد سكان العالم ورصد البرامج السكانية، اللذين يركزان كلاهما على الاتجاهات الجديدة في الهجرة ()، وإذ تحيط علما أيضاً بتقرير الأمين العام عن تدفق الموارد المالية للمساعدة على تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية()،
	1 - تؤكد من جديد برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية(3) والإجراءات الأساسية لمواصلة تنفيذه(4)؛
	2 - تؤكد من جديد أيضاً منهاج عمل بيجين(21) والوثائق الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة()، بما في ذلك في مجال المرأة المهاجرة؛
	3 - تؤكد من جديد كذلك ما لكل بلد من حق سيادي يخوله تنفيذ توصيات برنامج العمل أو المقترحات الأخرى الواردة في هذا القرار، بما يتسق مع القوانين والأولويات الإنمائية الوطنية، ومع الاحترام التام لمختلف القيم الدينية والأخلاقية والخلفيات الثقافية لشعبه، وطبقاً لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً؛
	4 - تهيب بالدول أن تعزز حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين وتحميها على نحو فعال، أياً كان وضعهم كمهاجرين، ولا سيما حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والأطفال، وأن تعالج الهجرة الدولية عن طريق التعاون والحوار على الصعيد الدولي أو الإقليمي أو الثنائي واعتماد نهج شامل متوازن، مع الاعتراف بالأدوار والمسؤوليات الخاصة بالبلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد في مجال تعزيز حقوق الإنسان لجميع المهاجرين وحمايتها وتجنب النُهج التي قد تؤدي إلى تفاقم ضعفهم؛
	5 - تحث الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير فعالة طبقاً للقانون الدولي من أجل حماية المهاجرين المتأثرين أو المستَغلين بفعل الترهيب والحض؛
	6 - تحث أيضاً الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات متضافرة طبقاً للقانون الدولي، لأجل إزالة العقبات التي يواجهها المهاجرون، ومنهم مَن يعيشون في حالات النزاع المسلح أو تحت الاحتلال الأجنبي؛
	7 - تطلب إلى كافة الدول الأعضاء أن تعزز، وفقاً لالتزاماتها وتعهداتها الدولية ذات الصلة، التعاون على كافة المستويات لمواجهة تحدي الهجرة المفتقدة للوثائق اللازمة أو الهجرة غير القانونية، وذلك بتعزيز عمليات الهجرة المنظمة القانونية الآمنة؛
	8 - تحث كافة الدول الأعضاء على استنباط وإنفاذ وتعزيز تدابير فعالة وسياسات معينة لمنع كافة أشكال الاتجار بالأشخاص ومكافحتها والقضاء عليها، والتصدي للطلب على الضحايا المتجر بهم وحماية هؤلاء الضحايا، ولا سيما النساء والأطفال المعرّضين للسخرة أو الاستغلال الجنسي أو العنف أو الاعتداء الجنسي؛
	9 - تشجع الدول الأعضاء التي لم تقم بعد بسن تشريعات وطنية واتخاذ تدابير مناسبة أخرى، بما في ذلك تدابير تشريعية وقضائية وتنظيمية وإدارية لمكافحة التهريب الدولي للمهاجرين، اعترافاً منها بأن تهريب المهاجرين قد يهدد أرواحهم أو يجعلهم عُرضة للاتجار أو الاختطاف أو غير ذلك من جرائم واعتداء من جانب الجماعات الإجرامية المنظمة، على أن تفعل ذلك وتدعم التعاون الدولي لمكافحة مثل هذه الجرائم؛
	10 - تحث الدول الأعضاء على ضمان سلامة المهاجرين وأفراد أسرهم وحمايتهم من الأعمال غير القانونية أو العنيفة، بما فيها أعمال التمييز والجرائم المرتكبة استناداً لأي أساس، وعلى مراعاة سلامتهم البدنية وكرامتهم وعقائدهم الدينية وقيمهم الثقافية؛
	11 - تشجع الدول الأعضاء التي لم تقم بعد بالتوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم(11)، فضلاً عن الصكوك القانونية المناسبة الأخرى المتصلة بمعايير العمل أو بالتصديق عليها أو الانضمام إليها على أن تفعل ذلك، وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل جهوده للترويج لمثل هذه الصكوك وللتوعية بها؛
	12 - تدعو الدول الأعضاء إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمهاجرين الداخليين وإلى تعزيز تكافؤ الفرص أمامهم، وإلى مكافحة جميع أشكال التمييز ضدهم، وإلى تزويدهم بإمكانية الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، وإلى دعم التكامل الاجتماعي، لا سيما للمهاجرين المهمشين؛
	13 - تؤكد من جديد أن هناك حاجة إلى معالجة وتعزيز شروط إنجاز التحويلات المالية بشكل أرخص وأسرع وأكثر شفافية وأمناً، بصورة غير تمييزية، في كل من بلدان المصدر والبلدان المتلقية، وتدعو الدول الأعضاء فضلا عن القطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المصرفي وغير ذلك من أصحاب المصلحة إلى العمل على زيادة خفض تكاليف تحويل الأموال؛
	14 - تؤكد من جديد أيضاً الحاجة إلى تشجيع فرص الاستثمار الموجَّه نحو التنمية في البلدان المتلقية على أيدي المستفيدين الراغبين في القيام بمثل هذا الاستثمار والقادرين على القيام به؛
	15 - تدعو الحكومات إلى تشجيع المغتربين على الإسهام في تنمية بلدانهم ومجتمعاتهم الأصلية، وفقاً للتشريع المحلي، بوسائل تشمل تيسير تحويل رأس المال البشري، والاستثمار المباشر، والتجارة والعمل الخيري، وبضمان بيئة تقود إلى الاستثمار ومباشرة الأعمال الحرة بالاقتران بتيسير إمكانية الحصول على المعلومات والاستفادة من الشبكات والبنية الأساسية؛
	16 - تدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير عملية لتعزيز منافع الهجرة الدولية لأغراض التنمية، بوسائل تشمل التماس ضمان معاملة المهاجرين معاملة منصفة فيما يختص بشروط عملهم وقابلية معاشاتهم التقاعدية وأوجه الحماية الاجتماعية الأخرى للتحويل، حسب الاقتضاء، والاعتراف المتبادل بالشهادات والمؤهلات، مع إيلاء المراعاة الواجبة لمعايير الاستحقاق، والقيام عموماً بتخفيض تكاليف الهجرة وتعزيز الهجرة الدائرية والهجرة العائدة؛
	17 - تطلب إلى الدول أن تكفل إدماج الهجرة، التي تؤثر على العديد من مجالات التنمية، في السياسات والاستراتيجيات والبرامج الإنمائية، الوطنية منها والقطاعية؛
	18 - تكرر الإعراب عن الحاجة إلى النظر في كيفية تأثير هجرة الأشخاص ذوي المهارات الرفيعة، لا سيما في القطاع الصحي والقطاع الاجتماعي والقطاع الهندسي، على الجهود الإنمائية للبلدان النامية، وتقر نموذج الممارسة الحميدة الذي أنشأته المدونة العالمية للممارسات المتعلقة بتوظيف العاملين في مجال الصحة على الصعيد العالمي، الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، التي بموجبها يشجَع المجتمع الدولي على دعم توطيد المنظومات الصحية وتعزيزه؛
	19 - تدعو الحكومات إلى أن تأخذ في حسبانها، عند إعداد السياسات، الدور الذي يمكن أن تؤديه العوامل البيئية في عملية الهجرة؛
	20 - تحث الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على إيلاء الاعتبار الواجب للصلات بين الهجرة والتنمية عند موالاة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بعد عام 2014، وعند إعداد خطة التنمية لما بعد عام 2015؛
	21 - تحث الدول الأعضاء على النظر، بدعم من المجتمع الدولي، في اتجاهات السكان والهجرة وإسقاطهما عند إعداد الاستراتيجيات والسياسات الإنمائية الوطنية والريفية والحضرية وعند تنفيذها ورصدها وتقييمها، وعلى اغتنام الفرص ومعالجة التحديات المرتبطة بالتغير الديموغرافي، بما في ذلك الهجرة؛
	22 - تشجع الدول الأعضاء على تعزيز التنمية الريفية والحضرية المستدامة المتكاملة، وعلى تقوية الصلات بين الحضر والريف، وعلى التوسع في الجهود التشاركية الرامية إلى الارتقاء بالأحياء المتخلفة؛
	23 - تشجع الحكومات على تسخير منافع انتقال الأشخاص إلى المناطق الحضرية التماساً للتعليم أو التوظف أو لم شمل الأسر، وعلى اغتنام الميزات التي تولدها زيادة الكثافة السكانية، لا سيما زيادة الكفاءة الطاقية في النقل والإسكان، فضلاً عن رخص تكاليف توفير الخدمات والبنية الأساسية، مع العمل في الوقت نفسه على التخفيف من الآثار السلبية المترتبة على التركز السكاني السريع في المدن والمناطق المتروبولية؛
	24 - ترحب بالبرامج التي تسمح للمهاجرين بالاندماج التام في المجتمع، وتيسر لم شمل الأسر وفقاً للقوانين والمعايير المحددة لدى كل دولة عضو وتروج لتهيئة بيئة يسودها الوئام والتسامح والاحترام، وتشجع البلدان المضيفة على اتخاذ تدابير ملائمة هادفة إلى تحقيق الإدماج التام للمهاجرين المقيمين في البلد إقامة قانونية منذ أمد بعيد؛
	25 - تطلب إلى الدول أن تحمي حقوق الإنسان المقررة للأطفال المهاجرين، وبصفة خاصة البنات المهاجرات، بالنظر إلى ضعفهم، ولا سيما الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم، بما يكفل المراعاة في المقام الأول لمصلحة الطفل الفضلى في سياسات الدولة المتعلقة بالإدماج والعودة ولم شمل الأسر، بما في ذلك آليات الإعادة للأوطان؛
	26 - تحث الدول الأعضاء والمنظمات الدولية ذات الصلة على إدراج منظور جنساني في جميع السياسات والبرامج المتعلقة بالهجرة الدولية لأغراض شتى، منها تعزيز الآثار الإيجابية التي تتركها الهجرة فيما يختص بتمكين المرأة والإسهامات التي يمكن أن تقدمها المهاجرات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في بلدانهن الأصلية والبلدان المضيفة لهن، وعلى تقوية الإجراءات الرامية إلى منع جميع أشكال العنف والقسر والتمييز والاتجار بالأشخاص والاستغلال والإيذاء للنساء والفتيات وإلى القضاء على هذه الأشكال؛
	27 - تحث الحكومات على أن تأخذ في الاعتبار مصالح الطفل الفضلى عن طريق اتخاذ أو تعزيز التدابير الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان للفتيات المهاجرات، بما فيهن الفتيات غير المصحوبات بذويهن، بصرف النظر عن وضعهن كمهاجرات، من أجل منع تعرضهن للاستغلال الوظيفي والاقتصادي والتمييز والتحرش الجنسي والعنف والاعتداء الجنسي في أماكن العمل، بما في ذلك أثناء الخدمة المنزلية؛
	28 - تطلب إلى الدول الأعضاء أن تنظر في عواقب الطوارئ الإنسانية بالنسبة للمهاجرين والهجرة، بما في ذلك عواقبها بالنسبة للتنمية الطويلة الأجل، لا سيما فيما يختص بحالة المهاجرين الدوليين المتضررين من الأزمات الحادة في بلدان المقصد وبلدان العبور، وأثر الهجرة العائدة، والنظر أيضاً بصورة خاصة في دور الحركية البشرية في استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث والتأهب للكوارث والبرامج الوطنية للتكيف مع تغير المناخ والتخطيط الحضري المستدام؛
	29 - تدعو أيضاً الدول الأعضاء إلى زيادة التدابير الرامية إلى حماية النساء المهاجرات من العنف والتحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي والتسلط، في كلا المجالين العام والخاص، وإلى معالجة قضايا الأمن والسلامة بسياسات وبرامج للتوعية؛
	30 - تسلّم بأن المهاجرين والمشردين في أنحاء كثيرة من العالم لا يحصلون إلا على قدر محدود من الرعاية الصحية الإنجابية، بما فيها الرعاية في مجال الصحة الجنسية والصحة الإنجابية، ويواجهون تهديدات معينة فيما يختص بصحتهم وحقوقهم الإنجابية، وتدعو الحكومات إلى تقديم خدمات تراعي بوجه خاص احتياجات فرادى النساء والمراهقات وتستجيب لحالتهن التي تتصف غالباً بالضعف، مع إيلاء اهتمام خاص لضحايا العنف الجنسي؛
	31 - تدعو الدول الأعضاء إلى مضاعفة الجهود الرامية إلى تمكين المهاجرين من الاستفادة من الخدمات الصحية والاجتماعية، بما فيها الخدمات والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، وإمكانية الحصول على الخدمات اللازمة للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز وغير ذلك من الأمراض المعدية والأمراض غير المعدية ولعلاج المصابين بتلك الأمراض، ولرعاية ومساندة الأشخاص المصابين بتلك العلل، وكذا لتنفيذ تدابير لمنع العنف، بما فيه العنف الجنسي، ولمعالجة العواقب بتوفير جملة أشياء، منها منع الحمل في حالات الطوارئ والإجهاض الآمن في الأحوال التي يسمح فيها القانون الوطني بمثل هذه الخدمات؛
	32 - تحث الدول التي لم تعتمد بعد تشريعات وسياسات لحماية جميع المهاجرات العاملات في الخدمة المنزلية ولم تنفذ مثل هذه التشريعات والسياسات على أن تفعل ذلك وأن تُضمن هذه التشريعات والسياسات تدابير مناسبة للرصد والتفتيش تتماشى مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية وغيرها من الصكوك المنطبقة من أجل ضمان الامتثال للالتزامات الدولية، وأن تحسن هذه التشريعات والسياسات عند الاقتضاء، وأن تتيح للمهاجرات العاملات في الخدمة المنزلية فرص الوصول إلى آليات شفافة مراعية للاعتبارات الجنسانية لتقديم الشكاوى ضد أرباب العمل، مع التأكيد على ألا تستخدم هذه الأدوات في معاقبة المهاجرات العاملات في الخدمة المنزلية، وتهيب بالدول أن تحقق دون إبطاء في جميع الانتهاكات لحقوقهن وأن تعاقب عليها؛
	33 - تشجع الدول الأعضاء على النظر في تحديد واستعراض ما تبقى من قيود على دخول المهاجرين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وبقائهم وإقامتهم من أجل إزالة تلك القيود؛
	34 - تحث الدول الأعضاء على القيام، بدعم من المجتمع الدولي وفي نطاق استراتيجياتها الوطنية للتنمية الإحصائية، على إيلاء الأولوية لجمع ونشر بيانات الهجرة المقارنة الحسنة التوقيت، القائمة على المعايير والمبادئ التوجيهية الموجودة، بما فيها البيانات الموزعة حسب العمر والجنس، وعلى بناء قدرة وطنية لإنجاز هذا العمل؛
	35 - تطلب إلى الأمين العام أن يدرس أفضل الممارسات وأن يقدم توصيات لتعزيز القدرات الوطنية لجمع بيانات الهجرة ومعالجتها وتعميمها، ولاستعمال مثل هذه البيانات في صنع القرار وإجراء النقاش العام والحوار المستنيرين، وذلك كجزء من تقريره لحوار عام 2013 الرفيع المستوى المتعلق بالهجرة الدولية والتنمية؛
	36 - تشجع الدول الأعضاء على الاستفادة من أوجه التقدم المحرز في المنهجيات والتكنولوجيات الخاصة بجمع البيانات تحليلها، وعلى التعاون بانتظام على جمع بيانات الهجرة وغيرها من البيانات ذات الصلة المجموعة بواسطة نظم جمع البيانات المختلفة، وعلى تجهيز مثل هذه البيانات وتبادلها وتحليلها؛
	37 - تشجع أيضاً الدول الأعضاء على إتاحة بيانات الهجرة على أعلى مستوى ممكن من مستويات التوزيع المكاني، مع احترام خصوصية الأفراد في جميع الأحوال ومراعاة المعايير القانونية والأخلاقية، عملاً على تحسين جودة البيانات وتوقيتها وتيسرها لأغراض إعداد السياسات والبرامج وتنفيذها ورصدها وتقييمها؛
	38 - تشجع جهود الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على تعزيز التوصل إلى نهج متوازن شامل تجاه الهجرة الدولية والتنمية، ولا سيما ببناء شراكات بين أصحاب المصلحة المناسبين كافة، وبكفالة العمل المنسق من أجل تطوير القدرات الوطنية، بما فيها القدرات اللازمة لجمع البيانات ولإدارة الهجرة بطرائق تحترم حقوق الإنسان وتحميها؛
	39 - تشدد على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات محددة لتعزيز التعاون والحوار الثنائيين والإقليميين والدوليين في مجال الهجرة الدولية والتنمية والقيام، حسب الاقتضاء، بوضع وتنفيذ سياسات وطنية وإقليمية واستراتيجيات تعاونية بمشاركة هادفة من جانب المهاجرين لضمان مساهمة الهجرة في تنمية بلدان المنشأ وبلدان المقصد على السواء؛
	40 - تؤكد من جديد حق الدول في إنفاذ ما لديها من قوانين الهجرة، بما يتماشى والتزاماتها الدولية؛
	41 - تدعو حكومات البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على السواء إلى بذل كل جهد ممكن لتعبئة الموارد اللازمة لضمان بلوغ الأهداف المتصلة بالهجرة والتنمية وبحقوق الإنسان الواردة في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وتحث الحكومات والشركاء الإنمائيين على التعاون الوثيق لضمان استخدام الموارد على نحو يكفل أقصى قدر من الفعالية ويتسق بالكامل مع احتياجات البلدان النامية وأولوياتها؛
	42 - تدعو كافة هيئات منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها وصناديقها وبرامجها وغير ذلك من المنظمات الحكومية الدولية والإقليمية ذات الصلة، بما فيها الفريق العالمي المعني بالهجرة، إلى الاستمرار، وفي نطاق ولاية كل منها، في توطيد تعاونها في مجال الهجرة الدولية، وإلى اعتماد نُهج متضافرة شاملة منسقة، وإلى إدراج مسائل الهجرة في مساهماتها لإعداد خطة التنمية لما بعد 2015؛
	43 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل أعماله الفنية المتعلقة بالهجرة والتنمية وأن يواصل، بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة، ومنها المنظمة الدولية للهجرة، تقييم التقدم المحرز في تحقيق الأهداف والغايات المتعلقة بالهجرة الدولية والتنمية الواردة في نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة؛
	44 - تتطلع إلى الحوار الرفيع المستوى الثاني المتعلق بالهجرة الدولية والتنمية، بهدف تحديد تدابير ملموسة لتسخير منافع الهجرة وللتقليل إلى أدنى حد من آثارها السلبية، وهو الحوار الذي ستُعقد جلساته أثناء الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة، وتكرر الدعوة للدول الأعضاء والمراقبين للاشتراك على أرفع مستوى ممكن، وتدعو الدول الأعضاء إلى الإسهام، عن طريق العمليات الاستشارية الإقليمية المناسبة، في الحوار الرفيع المستوى؛
	45 - توصي في هذا الصدد بأن يحيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقرير اللجنة عن دورتها السادسة والأربعين إلى الحوار الرفيع المستوى الثاني المتعلق بالهجرة الدولية والتنمية.
	المقرر 2013/101
	الموضوع الخاص للجنة السكان والتنمية في عام 2015*

	تقرر لجنة السكان والتنمية أن يكون موضوع ”تحقيق المستقبل الذي نريده: إدماج قضايا السكان في التنمية المستدامة، بما في ذلك إدماجها في خطة التنمية لما بعد عام 2015“ هو الموضوع الخاص لدورتها الثامنة والأربعين في عام 2015.
	المقرر 2013/102
	الوثائق التي نظرت فيها لجنة السكان والتنمية خلال دورتها السادسة والأربعين**

	تحيط لجنة السكان والتنمية علماً بالوثائق التالية:
	(أ) تقرير الأمين العام المعنون ”تنفيذ البرنامج وسير العمل في ميدان السكان في عام 2012: شعبة السكان، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية“()؛
	(ب) مشروع برنامج عمل شعبة السكان التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لفترة السنتين 2014-2015().
	الفصل الثاني
	الإجراءات المتخذة لمتابعة توصيات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية
	3 - أجرت اللجنة مناقشة عامة بشأن البند 3 من جدول أعمالها، ”إجراءات متابعة توصيات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية“، في جلستها الثالثة المعقودة في 22 نيسان/أبريل 2013. وكان معروضاً عليها الوثائق التالية:
	(أ) تقرير الأمين العام المعنون ”الاتجاهات الجديدة في الهجرة: الجوانب الديموغرافية“ (E/CN.9/2013/3)؛
	(ب) تقرير الأمين العام المعنون ”رصد البرامج السكانية، مع التركيز على الاتجاهات الجديدة في الهجرة: الجوانب الديموغرافية“ (E/CN.9/2013/4)؛
	(ج) تقرير الأمين العام عن تدفق الموارد المالية للمساعدة في تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (E/CN.9/2013/5).
	4 - وفي الجلسة الثالثة، المعقودة في 22 نيسان/أبريل، أدلى ببيانات استهلالية كل من رئيس فرع التحليل الديموغرافي التابع لشعبة السكان، بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية؛ ومدير الشعبة التقنية بصندوق الأمم المتحدة للسكان؛ ورئيس فرع السكان والتنمية التابع للشعبة التقنية، بصندوق الأمم المتحدة للسكان.
	5 - وفي الجلسة نفسها، استمعت اللجنة إلى بيانات أدلى بها ممثلو الصين، والاتحاد الروسي، ولكسمبرغ والمراقب عن فيجي (بالنيابة عن مجموعة الـ 77 والصين) والمراقب عن المكسيك.
	الكلمات الرئيسية وحلقات النقاش

	6 - في الجلسة الثانية، المعقودة في 22 نيسان/أبريل، استمعت اللجنة إلى بيان رئيسي أدلى به غرايمه هوغو، أستاذ الجغرافيا والبيئة والسكان ومدير مركز الأبحاث الأسترالي المعني بالسكان والهجرة، بجامعة أدلايد، باستراليا، ودخلت في حوار تفاعلي، اشترك فيه ممثلو اليابان، وكوبا، وباكستان، وبنغلاديش، وأوغندا، وجاميكا، وإندونيسيا، والمراقبان عن قطر ونيجيريا.
	7 - وفي الجلسة الثالثة، المعقودة في 22 نيسان/أبريل، أجرت اللجنة تبادل آراء تفاعلي، أداره كوجو نامدي، بمشاركة ثلاثة من ممثلي المهاجرين (فطومو فرح، وناتاليشيا روشا - تريسي، وهارولد فرنانديز)، واشترك فيه ممثلو باكستان، والنرويج، والسلفادور، وإسرائيل، والمراقب عن النيجر.
	8 - وفي الجلسة الرابعة، المعقودة في 23 نيسان/أبريل، عقدت اللجنة حلقة نقاش بشأن الهجرة والتنمية، أدارها توبياس بيلشتروم، وزير سياسة الهجرة واللجوء السويدي واشترك فيها أعضاء الفريق التالية أسماؤهم: أدرانتي أدبوجو، الاستاذ بجامعة آيف، بنيجيريا؛ ومارسِلا سِروتي، بالمجلس الوطني الأرجنتيني للبحث العلمي والتقني التابع لمركز الدراسات السكانية، والاستاذة بجامعة سان مارتين الوطنية في بوينس آيرس؛ ومارِك أوكولسكي، أستاذ الديموغرافيا بجامعة وارسو. وتلى ذلك نقاش حواري، اشترك فيه المراقبان عن المكسيك ونيجيريا.
	9 - وفي الجلسة السادسة، المعقودة في 24 نيسان/أبريل، قدمت المتكلمة الرئيسية ستيلا غو، نائبة الأمين العام للشؤون الخارجية، بشبكة بحوث الهجرة الفلبينية، عرضاً بشأن الهجرة والمسائل الجنسانية والأسرة وشاركت في حوار تفاعلي أداره نائب رئيس اللجنة، خوان كارلوس ألفونسو (الكوبي)، وشارك في ذلك الحوار ممثلو كوبا، والسنغال، وإيران (جمهورية - الإسلامية) واليابان، وجامايكا، والمراقبين عن النيجر، وبوركينا فاسو، وموريتانيا.
	الإجراءات التي اتخذتها اللجنة
	الموضوع الخاص للجنة السكان والتنمية في عام 2015

	10 - في الجلسة التاسعة، المعقودة في 26 نيسان/أبريل، كان معروضاً على اللجنة مشروع مقرر معنون ”الموضوع الخاص للجنة السكان والتنمية في عام 2015“ (E/CN.9/2013/L.4)، مقدم من الرئيس بناءً على مشاورات غير رسمية.
	11 - وفي الجلسة التاسعة أيضاً، اعتمدت اللجنة مشروع المقرر (انظر الفصل الأول، الفرع باء من المقرر 2013/101).
	الاتجاهات الجديدة في الهجرة: الجوانب الديموغرافية
	12 - في الجلسة التاسعة، المعقودة في 26 نيسان/أبريل، كان معروضاً على اللجنة نص مشروع قرار معنون ”الاتجاهات الجديدة في الهجرة: الجوانب الديموغرافية“، مقدم من الرئيس بناءً على مشاورات غير رسمية ومعمم بالانكليزية فقط.
	13 - وفي الجلسة نفسها، أُبلغت اللجنة بأن مشروع القرار لا تترتب عليه أي آثار في الميزانية البرنامجية.
	14 - وقبل اعتماد مشروع القرار، أدلى ببيانات ممثلو مصر (بالنيابة عن مجموعة الدول العربية)، والجمهورية العربية السورية، وفيجي (بالنيابة عن مجموعة الـ77 والصين)، ونيجيريا (بالنيابة عن مجموعة الدول الأفريقية)، وتونس، والسودان، وقطر().
	15 - كما أدلى المراقب عن دولة فلسطين ببيان.
	16 - وفي الجلسة ذاتها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار (انظر الفصل الأول، الفرع باء، القرار 2013/1).
	17 - وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ببيانات ممثلو الفلبين، والاتحاد الروسي، والولايات المتحدة الأمريكية، وهنغاريا، والسلفادور، والنرويج، وسويسرا، وبنغلاديش، والبرازيل، والمراقبون عن المكسيك، وبولندا، وشيلي، وكوستاريكا، وهندوراس، ومالطة، وكينيا(27).
	18 - وفي الجلسة ذاتها، أدلى أيضاً المراقبان عن الكرسي الرسولي والاتحاد الأوروبي ببيانين.
	الفصل الثالث
	مناقشة عامة بشأن الخبرة الوطنية في المسائل السكانية: الاتجاهات الجديدة في الهجرة – الجوانب الديموغرافية
	19 - أجرت اللجنة مناقشة عامة بشأن البند 4 من جدول أعمالها، المعنون ”مناقشة عامة بشأن الخبرة الوطنية في المسائل السكانية: الاتجاهات الجديدة في الهجرة - الجوانب الديموغرافية“، في جلساتها من الثالثة إلى السابعة، المعقودة في الفترة من 22 إلى 24 نيسان/ أبريل 2013. وكان معروضاً عليها عدد من البيانات المقدمة من المنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي (E/CN.9/2013/NGO/1-8) وورقة اجتماع بشأن أنشطة اللجنة الاقتصادية لأوروبا المتصلة بالحوار الرفيع المستوى لعام 2013 المتعلق بالهجرة الدولية والتنمية (E/CN.9/2013/CRP.2).
	20 - وفي الجلسة الثالثة، المعقودة في 22 نيسان/أبريل، استمعت اللجنة إلى بيانات أدلى بها ممثلو كوبا (بالنيابة عن مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي)، وغابون، والصين، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، والمراقب عن سويسرا.
	21 - وفي الجلسة الرابعة، المعقودة في 23 نيسان/أبريل، استمعت اللجنة إلى بيانات أدلى بها ممثلو البرازيل، وبيلاروس، وماليزيا، وإندونيسيا، وسويسرا، والمراقبون عن ميانمار، وجنوب أفريقيا، والمكسيك، وأوكرانيا، وبولندا، وكندا.
	22 - وفي الجلسة الخامسة، المعقودة في 23 نيسان/أبريل، استمعت اللجنة إلى بيانات أدلى بها ممثلو النرويج، والبرتغال، وألمانيا، والسنغال، وغانا، والاتحاد الروسي، وبلجيكا، وإيران (جمهورية - الإسلامية)، وإسرائيل، وجامايكا، وباكستان، والسلفادور، وكوبا، وملاوي، واليابان، وأوغندا، وجمهورية مولدوفا، والمراقبون عن استراليا، وقيرغيزستان وبوتسوانا، والأرجنتين، ومالطة.
	23 - وفي الجلسة السادسة، المعقودة في 24 نيسان/أبريل، استمعت اللجنة إلى بيانات أدلى بها ممثلو الفلبين، وغواتيمالا، وبنغلاديش، وإكوادور، وجمهورية تنزانيا المتحدة، والمراقبون عن تونس، وسري لانكا، ونيجيريا، وكينيا، والسويد، وتوغو، والنيجر.
	24 - وفي الجلسة السابعة، المعقودة في 24 نيسان/أبريل، استمعت اللجنة إلى بيانات أدلى بها المراقب عن زامبيا.
	25 - وفي الجلسة نفسها، استمعت اللجنة إلى بيانات أدلى بها المراقبون عن الكرسي الرسولي، والاتحاد الأوروبي، وتحالف الشركاء في السكان والتنمية، والمنظمة الدولية للهجرة.
	26 - وفي الجلسة السابعة أيضاً، أدلى ببيانات ممثلو منظمة العمل الدولية، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب/الإيدز.
	27 - وفي الجلسة نفسها، أدلى أيضاً ببيانات ممثلو المنظمات غير الحكومية التالية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي: المنظمة الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية، ومؤسسة سستيتشنغ راتغرز العالمية للسكان، ومركز آسيا والمحيط الهادئ للموارد والبحوث المكرسة للمرأة، والمنظمة الكاثوليكية للاختيار، ومحفل المساعي، والاتحاد الدولي للجامعيات، والتحالف العالمي للشباب، والشبكة الصحية لنساء أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
	الفصل الرابع
	مناقشة عامة بشأن إسهام مسائل السكان والتنمية في موضوع الاستعراض الوزاري السنوي في عام 2013
	28 - نظرت اللجنة في البند 5 من جدول أعمالها، المعنون ”مناقشة عامة بشأن إسهام مسائل السكان والتنمية في موضوع الاستعراض الوزاري السنوي في عام 2013“، في جلستها الثامنة المعقودة في 25 نيسان/أبريل 2013، واستمعت إلى كلمة نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن إسهام مسائل السكان والتنمية في موضوع الاستعراض الوزاري السنوي في عام 2013، ”تسخير العلم والتكنولوجيا والابتكار والإمكانات الثقافية لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية“. كما قدم رئيس قسم السكان والتنمية بشعبة السكان التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية عرضاً.
	29 - وأدلى ممثل إندونيسيا ببيان أيضاً.
	الفصل الخامس
	تنفيذ البرنامج وبرنامج العمل المقبل للأمانة العامة في ميدان السكان
	30 - أجرت اللجنة مناقشة عامة بشأن البند 6 من جدول أعمالها، المعنون ”تنفيذ البرنامج وبرنامج العمل المقبل للأمانة العامة في ميدان السكان“، في جلستها الثامنة المعقودة في 25 نيسان/أبريل 2013. وكان معروضاً عليها الوثائق التالية:
	(أ) تقرير الأمين العام المعنون ”تنفيذ البرنامج وسير العمل في ميدان السكان في عام 2012: شعبة السكان، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية“ (E/CN.9/2013/6)؛
	(ب) مشروع برنامج عمل شعبة السكان التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لفترة السنتين 2014-2015 (E/CN.9/2013/CRP.1).
	31 - وفي الجلسة الثامنة، استمعت اللجنة إلى بيان استهلالي قدمه رئيس فرع الدراسات السكانية بشعبة السكان التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
	32 - وفي الجلسة ذاتها، أدلى ممثلا النرويج والولايات المتحدة الأمريكية ببيانين.
	33 - وفي الجلسة الثامنة أيضاً، أدلى ممثل اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ببيان.
	الإجراء الذي اتخذته اللجنة
	الوثائق التي نظرت فيها اللجنة في إطار البند 7 من جدول الأعمال

	34 - في الجلسة التاسعة، المعقودة في 26 نيسان/أبريل، أحاطت اللجنة علماً، بناءً على اقتراح الرئيس، بعدد من الوثائق المقدمة في إطار البند 7 من جدول الأعمال (انظر الفصل الأول، الفرع باء، المقرر 2013/102).
	الفصل السادس
	جدول الأعمال المؤقت للدورة السابعة والأربعين للجنة
	35 - في الجلسة التاسعة، المعقودة في 26 نيسان/أبريل 2013، كان معروضاً على اللجنة جدول الأعمال المؤقت للدورة السابعة والأربعين للجنة (E/CN.9/2013/L.2).
	36 - وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة جدول الأعمال المؤقت (انظر الفصل الأول، الفرع ألف).
	الفصل السابع
	اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها السادسة والأربعين
	37 - في الجلسة التاسعة، المعقودة في 26 نيسان/أبريل 2013، عرضت ماريان أوديت بيبالو (غابون)، نائبة الرئيس والمقررة، مشروع التقرير المتعلق بالدورة السادسة والأربعين للجنة (E/CN.9/2013/L.3).
	38 - وفي الجلسة ذاتها، اعتمدت اللجنة مشروع التقرير وأذنت لنائبة الرئيس المقررة بوضعه في صيغته النهائية، بالتشاور مع الأمانة العامة.
	الفصل الثامن
	تنظيم الدورة
	ألف - افتتاح الدورة ومدتها
	39 - عقدت لجنة السكان والتنمية دورتها السادسة والأربعين في مقر الأمم المتحدة في 27 نيسان/أبريل 2012 ومن 22 إلى 26 نيسان/أبريل 2013. وقد عقدت اللجنة تسع جلسات (الأولى إلى التاسعة).
	40 - وفي الجلسة الثانية، المعقودة في 22 نيسان/أبريل 2013، افتتح الدورة فلاديمير لوبان (جمهورية مولدوفا) رئيس اللجنة، الذي أدلى أيضاً ببيان.
	41 - وفي الجلسة ذاتها، استمعت اللجنة إلى كلمة من كل من الأمين العام، والمدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، والأمين العام المساعد لشؤون التنمية الاقتصادية.
	42 - وفي الجلسة الثانية أيضاً، أدلى مدير شعبة السكان التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بملاحظات افتتاحية.
	باء - الحضور
	43 - حضر الدورة 43 دولة عضواً من أعضاء اللجنة. كما حضرها مراقبون عن دول أعضاء أخرى بالأمم المتحدة وعن دولتين غير عضوين، وممثلون عن مؤسسات وكيانات أخرى تابعة لمنظومة الأمم المتحدة ومراقبون عن منظمات حكومية دولية ومنظمات غير حكومية. وقائمة المشتركين متاحة في الوثيقة E/CN.9/2013/INF/1.
	جيم - انتخاب أعضاء المكتب
	44 - في جلستيها الأولى والثانية، المعقودتين في 27 نيسان/أبريل 2012 و 22 نيسان/ أبريل 2013، انتخبت اللجنة بالتزكية أعضاء المكتب التالية أسماؤهم:
	الرئيس
	فلاديمير لوبان (جمهورية مولدوفا)
	نواب الرئيس
	خوان كارلوس ألفونسو (كوبا)
	ماريان أوديت بيبالو (غابون)
	ماتياس شيكورسكي (ألمانيا)
	إدواردو خوسيه دي فيغا (الفلبين)
	45 - وفي جلستها الثانية، المعقودة في 22 نيسان/أبريل 2013، عينت اللجنة نائبة الرئيس، ماريان أوديت بيبالو (غابون)، مقررة للدورة أيضاً.
	46 - وفي الجلسة ذاتها، عينت اللجنة نائب الرئيس، إدواردو خوسيه دي فيغا (الفلبين)، رئيساً للمشاورات غير الرسمية.
	دال - تقرير مكتب اللجنة عن اجتماعاته المعقودة بين الدورتين
	47 - في الجلسة الثانية، عرض الرئيس تقرير مكتب اللجنة عن اجتماعاته المعقودة بين الدورتين (E/CN.9/2013/2).
	48 - وفي الجلسة ذاتها، أحاطت اللجنة علماً بتقرير المكتب.
	هاء - جدول الأعمال
	49 - في الجلسة الثانية، اعتمدت اللجنة جدول الأعمال المؤقت (E/CN.9/2013/1)، التالي نصه:
	1 - انتخاب أعضاء المكتب.
	2 - إقرار جدول الأعمال ومسائل تنظيمية أخرى.
	3 - إجراءات متابعة توصيات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.
	4 - مناقشة عامة بشأن الخبرة الوطنية في المسائل السكانية: الاتجاهات الجديدة في الهجرة - الجوانب الديموغرافية.
	5 - مناقشة عامة بشأن إسهام مسائل السكان والتنمية في موضوع الاستعراض الوزاري السنوي في عام 2013.
	6 - تنفيذ البرنامج وبرنامج العمل المقبل للأمانة العامة في ميدان السكان.
	7 - جدول الأعمال المؤقت للدورة السابعة والأربعين للجنة.
	8 - اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها السادسة والأربعين.
	50 - وفي الجلسة ذاتها، وافقت اللجنة على تنظيم أعمال الدورة (E/CN.9/2013/L.1).
	واو - الوثائق
	51 - يمكن الاطلاع على قائمة الوثائق المعروضة على اللجنة في دورتها السادسة والأربعين في موقع شعبة السكان على شبكة الإنترنتwww.un.org/en/development/desa/) population/commission/previous-sessions/2013/index.shtml).
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