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الدورة الثالثة والسبعون
البندان  14و  119من جدول األعمال

قرار اختذته اجلمعية العامة يف  19متوز/يوليه 2019
[دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية

)](A/73/L.99

 - 326/73الشكل واجلوانب التنظيمية ملنتدايت استعراض اهلجرة الدولية
إن اجلمعية العامة،
إذ تؤكد من جديد قرارها  1/71املؤرخ  19أيلول/س ـ ـ ـ ـ ـ ــبتم  2016واملعنون ”إعالن نيويورك من
أجل الالجئني واملهاجرين“ ،وإذ ترحب ابملؤمتر احلكومي الدويل الذي عقد يف يومي  10و  11كانون األول/
ديس ـ ــم  2018يف مراكش ،املغرب ،وإذ تش ـ ــن إىل أند اعتمد االتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة
والنظامية املعروف أيض ـ ـ ـ ــا ابس ـ ـ ـ ــم اتفاق مراكش ريش ـ ـ ـ ــلن اهلجرة ،وإذ تش ـ ـ ـ ــن أيض ـ ـ ـ ــا إىل القرار  195/73املؤرخ
أقرت فيد االتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية،
 19كانون األول/ديسم  ،2018الذي ّ
وإذا تشري ريريض ي ري ريريا إىل خطة التنمية املس ـ ــتدامة لعا  )1(2030وخطة عمل أديس أاباب الص ـ ــادرة
عن املؤمتر ال ــدويل الث ــال ــا لتموي ــل التنمي ــة( )2واإلعالن املنبثق عن احلوار الرفيع املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتو املع ابهلجرة
الدولية والتنمية(،)3

وإذ تؤكد من جديد أن االتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية (االتفاق العاملي)
ِّ
قانوًن ،ويعزز التعاون الدويل ريني مجيع اجلهات الفاعلة املعنية ابهلجرة ،ويقر أبند
تعاونيا غن ملز ً
إطارا ً
يُق ّد ً
ال ميكن ألي دولة أن تعاجل مسللة اهلجرة مبفردها ،ويؤيد سيادة الدول والتزاماهتا مبوجب القانون الدويل،
__________
( )1القرار .1/70
( )2القرار  ،313/69املرفق.
( )3القرار .4/68
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وإذ تؤكد من جديد أن االتفاق العاملي يســتند إىل اوموعة التالية من املبادا التوجيهية الشــاملة
واملرتاريطة :حمورية اإلنســان ،والتعاون الدويل ،والســيادة الوطنية ،وســيادة القانون ومراعاة األوــول القانونية،
والتنمية املسـتدامة ،وحقوق اإلنسـان ،ومراعاة االعتبارات اجلنسـانية ،ومراعاة ـؤون الطفل ،وهنج احلكومة
أبسرها ،وهنج اوتمع أبسره،
وإذ تؤكد من جديد ي ري ريريا أن االتفاق العاملي س ـ ــينفذ عن طريق تعزيز التعاون الثنائي واإلقليمي
واملتعدد األطراف وتنش ـ ـ ــيك الش ـ ـ ـراكة العاملية ريروو من التض ـ ـ ــامن ،واالس ـ ـ ــتفادة من اآلليات واملنارير واألطر
القائمة ملعاجلة مسللة اهلجرة جبميع أريعادها،
وإذ تشري ريريض إىل الفقرة  49من القرار  195/73ريش ـ ــلن إنش ـ ــار منتد اس ـ ــتعرا اهلجرة الدولية
(املنتد ) ،الذي ســيكون هو املن العاملي احلكومي الدويل الرئيســي للدول األعضــار ملناقشــة التقد ا رز
يف تنفيذ مجيع جوانب االتفاق العاملي وتبادل املعلومات ريش ـ ـ ـ ـ ــلند ،مبا يف ذلع جوانبد املتعلقة طة التنمية
املستدامة لعا  ،2030ومبشاركة مجيع اجلهات املعنية واحبة املصلحة،
-1

تقرر أن تقو املنتدايت مبا يلي:

(أ)

أن تنعقد حتت رعاية اجلمعية العامة وريرائسة رئيسة اجلمعية العامة؛

(ب)
على خالف ذلع؛

أن تعمل وفقا للنظا الداخلي للجمعية العامة ،حبس ـ ــب انطباقد ،ما ين

هذا القرار

(ج) أن تنعقد خالل النصف األول من العا  ،2022وكل أرريع سنوات ريعد ذلع ،يف مقر
األمم املتحدة يف نيويورك؛
(د)

أن تنعقد ملدة أرريعة أاي ()4؛

(ه)

أن تُعقد على أعلى مستو سياسي ممكن ،مبا يشمل رؤسار الدول أو احلكومات؛

 - 2تقرر ي ري ريريا أن يُفتح ابب املش ـ ـ ــاركة يف املنتدايت أما مجيع الدول األعض ـ ـ ــار يف األمم
املتحدة ومجيع األعضار يف الوكاالت املتخصصة اليت هلا مركز املراقب لد اجلمعية العامة؛
 - 3تدعو املنظمات احلكومية الدولية والكياًنت األخر اليت تلقت دعوة دائمة للمش ــاركة
ريصفة مراقب يف أعمال اجلمعية العامة واملنظمات واهليئات التاريعة لألمم املتحدة إىل املشاركة ريصفة مراقب
يف املنتدايت؛
 - 4تكرر أتكيد أمهية املشـ ـ ـ ـ ــاركة الفعالة من جانب مجيع أوـ ـ ـ ـ ــحاب املصـ ـ ـ ـ ــلحة املعنيني يف
املنتــدايت ،وتــدعو املنظمــات غن احلكوميــة اليت تتمتع مبركز اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري لــد اولس االقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي
واالجتماعي ،فضـال عن مجيع أوـحاب املصـلحة املعتمدين لد العملية التحضـنية للمشـاورات احلكومية
الدولية ريشلن االتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية( )5أو املعتمدين للمشاركة يف املؤمتر
__________
( )4تُعقد املنتدايت يوميا من الساعة  10:00إىل الساعة  13:00ومن الساعة  15:00إىل الساعة .18:00
( )5القرار  ،195/73املرفق.
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احلكومي الــدويل العتمــاد االتفــاق العــاملي من أجــل اهلجرة اآلمنــة واملنظمــة والنظــاميــة ،وتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجعهم على
التسجيل لد األمانة العامة من أجل املشاركة يف املنتدايت؛
 - 5تطلب إىل رئيســة اجلمعية العامة أن َّ
تعد قائمة أبمسار ســائر املمثلني للمنظمات غن احلكومية
ذات الص ــلة ،واملؤسـ ـس ــات األكادميية والعلمية واملعرفية ،والقطاق اتا  ،والنقاابت ،واملنظمات الدينية ومنظمات
املهاجرين والش ــباب ،وجاليات املغرتريني ،وس ــائر أو ــحاب املص ــلحة ذوي الص ــلة ،الذين قد حيض ــرون كل منتد
ويش ــاركون فيد ،مع مراعاة مبدأي الش ــفافية والتمثيل اجلغرايف العادل ،وإيالر االعتبار الواجب ملش ــاركة املرأة ريص ــورة
جمدية ،وأن تقد تلع القائمة إىل الدول األعض ــار للنظر فيها على أس ــاد مبدأ عد االعرتا  ،يف موعد أقص ــاه
ثالثة أ هر قبل انعقاد املنتدايت()6؛
 - 6تدعو املؤس ـســات الوطنية حلقوق اإلنســان املمتثلة ملبادا ابريس( )7إىل التســجيل لد
األمانة العامة من أجل املشاركة يف املنتدايت ،مبا يف ذلع جلسات االستماق غن الرمسية لتبادل اآلرار ريني
أو ــحاب املص ــلحة الوارد وو ــفها يف الفقرة  15أدًنه ،وتدعو هذه املؤس ـس ــات ،وكذلع التحالف العاملي
للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان والشبكات اإلقليمية ملؤسسات حقوق اإلنسان ،إىل تقدمي مسامهاهتا
قبل انعقاد املنتدايت؛
 - 7تطلب إىل األمني العا أن يكفل تنس ـ ـ ـ ـ ـ ــيق خ ات منظومة األمم املتحدة ككل ،مبا يف
ذلع الوكاالت املتخصـ ـ ـص ـ ــة والص ـ ــناديق وال امج واملنظمات ذات الص ـ ــلة واللجان االقتص ـ ــادية اإلقليمية،
فض ـ ـ ـ ــال عن مجيع املكلفني ريوالايت يف إطار اإلجرارات اتاو ـ ـ ـ ــة ذات الص ـ ـ ـ ــلة واهليئات املنش ـ ـ ـ ــلة مبوجب
معــاهــدات ،وفقــا لواليــة كــل منهم ومع إيالر االعتبــار الواجــب للخ ة املوجودة يف جنيف ،من أجــل دعم
املنتدايت املنعقدة ريقيادة الدول وتيسن املشاركة فيها؛
 - 8تش ري ري ري ريريج الدول األعضـ ـ ـ ـ ـ ــار على أن ،خذ يف االعتبار ،قدر اإلمكان ،رينهج يشـ ـ ـ ـ ـ ــمل
احلكومة أبسرها واوتمع أبسره عند تكوين وفودها للمشاركة يف املنتدايت؛
 - 9تطلب إىل املدير العا للمنظمة الدولية للهجرة ،ريصـ ـ ــفتد منسـ ـ ــق ـ ـ ــبكة األمم املتحدة
املعنية ابهلجرة (الشـ ـ ــبكة) ،مسـ ـ ــاعدة الدول األعضـ ـ ــار ،رينار على طلبها ،يف إعداد وتنظيم اسـ ـ ــتعرا ـ ـ ــات
إقليمية لتنفيذ االتفاق العاملي؛
 - 10تري ريريدعو العملي ـ ــات واملنت ـ ــدايت واملنظم ـ ــات دون اإلقليمي ـ ــة واإلقليمي ـ ــة واألق ـ ــاليمي ـ ــة
ذات الصــلة ،مبا يف ذلع اللجان االقتصــادية اإلقليمية التاريعة لألمم املتحدة والعمليات التشــاورية اإلقليمية
ريشــلن اهلجرة ،إىل اســتعرا تنفيذ االتفاق العاملي ،داخل املناطق اتاوــة ريكل منها ،واإلســها يف أعمال
املنتدايت ،مع إ راك مجيع أوحاب املصلحة ذوي الصلة؛

__________
( )6سـ ــتُعر على اجلمعية العام ة قائمة األمسار املقرتحة واألمسار النهائية .وعندما تعرت دولة عضـ ــو على اسـ ــم ما ،تقو تلع
الدولة ،طوعا ،إبطالق مكتب رئيسـ ــة اجلمعية العامة على األس ـ ــاد العا العرتا ـ ــها ويقو املكتب ريتقاسـ ــم أي معلومات
يتلقاها مع أي دولة عضو ،رينار على طلبها.
( )7القرار  ،134/48املرفق.
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 - 11تدعو ي ري ري ري ريريا املنتد العاملي املع ابهلجرة والتنمية ،مبا يف ذلع أعض ـ ـ ـ ـ ــاؤه من اوتمع
املدين وقطاق األعمال التجارية وآليات البلدايت ،إىل توفن حيز للتبادل غن الرمسي لآلرار ريشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلن تنفيذ
االتفاق العاملي ،واإلريالغ عن النتائج وأفضل املمارسات والنهج املبتكرة فيما يتعلق ابملنتدايت؛
 - 12تدعو ا ــافــل املعنيــة ابهلجرة ،مثــل احلوار الــدويل ريش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلن اهلجرة الــذي تقيمــد املنظمـة
الــدوليــة للهجرة ،واجلهــات األخر إىل اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهــا يف كــل منتــد عن طريق تقــدمي مــا يكون مفيــدا من
البياًنت واألدلة وأفضل املمارسات والنهج املبتكرة والتوويات املتعلقة ريتنفيذ االتفاق العاملي؛
 - 13تطلب إىل الشــبكة ،يف إطار التحضــن للمنتدايت ،أن جتمع كل املســامهات الواردة من
املسـ ــتو ا لي والوط واإلقليمي والعاملي ،وأن تصـ ــمم ،كجزر من من عاملي للمعارف ،يف حدود املوارد
املتاحة ،موقعا ـ ــبكيا ضص ـ ـ ـص ـ ــا يض ـ ــم املس ـ ــامهات املقدمة من الدول األعض ـ ــار واجلهات املعنية األخر
إىل املنتدايت؛
 - 14تطلب إىل األمني العــا أن يقــد  ،يف إطــار التقرير الــذي يقــد كــل سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنتني قبــل كـل
منتد  ،مسـتعينا ابلشـبكة ،إر ـادات للمداوالت اليت جتري خالل املنتد  ،مبا يف ذلع اجتماعات املائدة
املس ـ ـ ــتديرة وجلس ـ ـ ــات مناقش ـ ـ ــة الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــات املتوخاة ،وأن يتيح ذلع التقرير يف غض ـ ـ ــون ما ال يقل عن
 12أسبوعا قبل انعقاد كل منتد ؛
 - 15تطلب إىل رئيسـ ــة اجلمعية العامة أن تنظم وترأد جلسـ ــات اسـ ــتماق غن رمسية ملدة يو
واحد لتبادل اآلرار ريني أوــحاب املصــلحة املتعددين قبل يو من انعقاد كل منتد  ،تضــم مجيع أوــحاب
املص ــلحة املعنيني ،على النحو املبني يف الفقرات من  4إىل  ،7وتطلب أيض ــا إىل رئيس ــة اجلمعية العامة أن
تدعو ممثلي اوتمع املدين إىل تقدمي موجز جللسات االستماق خالل اجلزر االفتتاحي من اجللسة العامة؛
 - 16حتيط علما إبنشـ ـ ــار وـ ـ ــندوق لبدر العمل من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية يف
إطار آلية رينار القدرات؛
 - 17تطلب إىل األمني العا أن ييسـ ــر مشـ ــاركة ممثلي البلدان النامية ،وال سـ ــيما أقل البلدان
منوا ،وس ــائر اجلهات ذات الص ــلة ،حس ــب االقتض ــار ،يف أعمال املنتدايت ،وتدعو يف هذا الص ــدد الدول
األعضار واملؤسسات املالية واملنظمات األخر إىل تقدمي مسامهات مالية؛
 - 18تقرر ما يلي:
يتللف كل منتد  ،يُعقد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن حدود املوارد املوجودة ،من أرريعة اجتماعات مائدة
(أ)
مســتديرة تفاعلية ألوــحاب املصــلحة املتعددين خالل اليو األول ووــباو اليو الثاين ،تليها مناقشــة ريعد
ظهر اليو الثاين ،تُعر يف ريدايتها املوجزات التقنية للموائد املستديرة؛ وتُعقد اجللسة العامة خالل اليومني
الثالا والراريع؛
(ب)

قسم اجللسة العامة إىل جزر افتتاحي ومناقشة عامة وجزر ختامي؛
تُ ّ

(ج) يتضــمن اجلزر االفتتاحي من اجللســة العامة ريياًنت يلقيها كل من رئيســة اجلمعية العامة
واألمني العا واملدير العا للمنظمة الدولية للهجرة ،ريصفتد منسق الشبكة ،وممثل ألوساط املهاجرين وممثل
للمجتمع املدين؛
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 - 19تدعو رئيسة اجلمعية العامة إىل تقدمي مالحظات يف أثنار اجلزر اتتامي؛
 - 20تشريريج الدول األعضــار على النظر يف تقدمي نتائج اســتعرا ــاهتا للتقد ا رز يف تنفيذ
االتفاق العاملي ،على أس ـ ـ ــاد طوعي ،ابالس ـ ـ ــتناد إىل املس ـ ـ ــامهات املقدمة من مجيع أو ـ ـ ــحاب املص ـ ـ ــلحة
املعنيني ،كجزر من ريياًنهتا الوطنية؛
 - 21تقرر ما يلي:
تتيح اجتماعات املائدة املســتديرة األرريعة اوال إلجرار مناقشــات تشــمل مجيع أهداف
(أ)
االتفاق العاملي ال ـ ـ  23ريغية استعرا التقد ا رز يف تنفيذه على مجيع املستوايت ،مع مراعاة أن االتفاق
العاملي يستند إىل جمموعة من املبادا التوجيهية الشاملة واملرتاريطة؛
(ب)

تُناقش مجيع أهداف االتفاق العاملي الـ  23ابلطريقة اإلر ادية التالية:

’‘1

اجتماق املائدة املستديرة األول :األهداف  2و  5و  6و  12و 18؛

’‘2

اجتماق املائدة املستديرة الثاين :األهداف  4و  8و  9و  10و  11و  13و 21؛

’‘3

اجتماق املائدة املستديرة الثالا :األهداف  14و  15و  16و  19و  20و 22؛

’‘4

اجتماق املائدة املستديرة الراريع :األهداف  1و  3و  7و  17و 23؛

(ج) يتوىل رائس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة كـل اجتمـاق من اجتمـاعـات املـائـدة املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـديرة اثنـان من ممثلي الـدول
األعض ـ ـ ـ ــار ،تعينهما رئيس ـ ـ ـ ــة اجلمعية العامة ابلتش ـ ـ ـ ــاور مع اوموعات اإلقليمية ،مع مراعاة التوازن اجلغرايف
واجلنساين على النحو الواجب؛
ينبغي أن خيص حيز كاف يف كل اجتماق مائدة مستديرة ملشاركة أوحاب املصلحة
(د)
غن احلكوميني وممثلي السلطات ا لية ،فضال عن العمليات واملنتدايت واملنظمات اإلقليمية؛
(ه)

ميكن أن يضم كل اجتماق مائدة مستديرة متكلما رئيسيا لتوجيد مسار التحاور؛

(و)

يُسفر كل اجتماق مائدة مستديرة عن موجز يعده الرئيسان املتشاركان؛

 - 22تطلب إىل األمني العا أن يعد ،مسـ ـ ـ ــتعينا مبسـ ـ ـ ــامهات من الشـ ـ ـ ــبكة ،مذكرة معلومات
عمم قبل انعقاد املنتد مبا ال يقل عن ستة أسارييع؛
أساسية لكل اجتماق مائدة مستديرة على أن تُ ّ

 - 23تطلب إىل املدير العا للمنظمة الدولية للهجرة ،ريصــفتد منســق الشــبكة ،تيســن مناقشـة
الس ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــات مع الرتكيز على التحدايت اليت تعرت تنفيذ االتفاق العاملي ،مبا يف ذلع الرواريك مع خطة
التنمية املس ـ ـ ــتدامة لعا  )1(2030وآلية رينار القدرات واملس ـ ـ ــائل الراهنة واملس ـ ـ ــتجدة فيما يتص ـ ـ ــل ابهلجرة.
وس ــتنظر جلس ــة مناقش ــة الس ــياس ــات أيض ــا يف إمكانية توجيد منظومة األمم املتحدة لتعزيز جهودها الرامية
إىل حتسني الفعالية واالتساق على نطاق املنظومة ،ويف دعم الدول األعضار يف تنفيذ االتفاق العاملي ،رينار
على طلب الدول األعضار ،واستنادا إىل سياساهتا وأولوايهتا الوطنية؛
 - 24تقرر ما يلي:
تكون اجتماعات املائدة املس ــتديرة وجلس ــة مناقش ــة الس ــياس ــات تفاعلية ومس ــتندة إىل
(أ)
األدلة وعملية املنحى يف طاريعها ،مبشاركة مجيع أوحاب املصلحة ذوي الصلة؛
19-12472

5/6

الشكل واجلوانب التنظيمية ملنتدايت استعراض اهلجرة الدولية

A/RES/73/326

ِّ
عمم رئيسة اجلمعية العامة موجزات اجللسة العامة واجتماعات املائدة املستديرة وجلسة
(ب) تُ ّ
مناقشة السياسات يف غضون  10أاي عمل عقب اختتا كل منتد ؛
يسريْن اثنني يف موعد ال يتجاوز هرين قبل
 - 25تطلب إىل رئيسة اجلمعية العامة أن تعني ُم َ
انعقاد كل منتد إلجرار مش ـ ـ ــاورات حكومية دولية ـ ـ ــفافة و ـ ـ ــاملة دف االتفاق على إعالن ريش ـ ـ ــلن
التقد ا رز ،ويفضل أن يتم ذلع قبل ريداية كل منتد ؛
 - 26تقرر ما يلي:
ميكن أن يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتند إعالن التقد ا رز إىل مجيع املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامهات املقدمة لكل منتد إىل
(أ)
جانب تقارير األمني العا ؛
(ب)
يتضمن ما يلي:

يكون إعالن التقـد ا رز موجزا ودقيقـا وقـائمـا على األدلـة وعملي املنحى ،وميكن أن

’‘1

تقييم التقد العا ا رز فيما يتعلق ريتنفيذ أهداف االتفاق العاملي الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  23على مجيع
املستوايت؛

’‘2

حتديد التحدايت والفر الرئيس ــية واملس ــائل املس ــتجدة املتعلقة ريتنفيذ االتفاق العاملي،
ونطاق حتقيق املزيد من التعاون الدويل ريشلن اهلجرة الدولية؛

’‘3

توويات ريشلن تنفيذ االتفاق العاملي ،حبسب االقتضار؛

(ج)

يُعتمد إعالن التقد املـُحرز يف أثنار اجلزر اتتامي لكل منتد ؛

 - 27تقرر ي ا أن تستعر  ،عقب املنتد الثاين ،كل املنتد وجوانبد التنظيمية ،ما يتقرر
خالف ذلع.

اجللسة العامة 100
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