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  احلادية والستونالدورة
 من جدول األعمال) ب (٥٥ البند
    الدولية والتنميةاهلجرة : واالعتماد املتبادلالعوملة

  احلوار الرفيع املستوى بشأن اهلجرة الدولية والتنميةموجز  
 

  اجلمعية العامةة من رئيسمذكرة  
 

 الشكل واملشاركة - أوال 
 ٢٣لستني للجمعية العامة أن حتيل طيه، وفقـا للفقـرة   تتشرف رئيسة الدورة احلادية وا    - ١

، مـوجز احلـوار     ٢٠٠٥ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٣ املـؤرخ    ٦٠/٢٢٧من قرار اجلمعية العامـة      
 ١٤الرفيـع املــستوى األول بـشأن اهلجــرة الدوليـة والتنميــة الـذي أجرتــه اجلمعيـة العامــة يــومي      

 .  يف مقر األمم املتحدة٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٥ و
افتتحت رئيسة اجلمعية العامة احلوار الرفيع املستوى وعقب اإلدالء ببياا، أدىل ببيـان              - ٢

 احلوار أربع جلسات عامـة  ومشل .ني العام ورئيس الس االقتصادي واالجتماعيكل من األم
 ، نائـب رئـيس  مـن بينـهم  ،  دولـة عـضواً  ١٢٧أدىل فيها ببيانات مسؤولون رفيعو املـستوى مـن          

 كيانـات  ١٠و واحـدة   أيضاً ببيانات ممثلو دولة مراقبة وأدىل . نائب وزير٤٠ و ،راً وزي٤٧ و
تلقـت دعـوات دائمـة للمـشاركة بـصفة مراقـب يف دورات اجلمعيـة                دولية  ومنظمات حكومية   

 . العامة وأعماهلا
مــــساء أربعــــة اجتماعــــات تفاعليــــة مــــن اجتماعــــات املائــــدة املــــستديرة  وعقــــدت  - ٣

 من بني املـشاركني يف اجتماعـات املائـدة    وكان .سبتمرب/ أيلول١٥صباح سبتمرب و/أيلول ١٤
 وكالـة مـن    ١٦ن مـن    املستوى للدول األعـضاء، ومـسؤولو     من املمثلني رفيعي     ١٦٢املستديرة  

اثنـتني مـن اللجـان      وكاالت األمم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا، واألمنـاء التنفيـذيون للجنـتني               
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 غـري   مـن املنظمـات    ١٢العام للمنظمة الدولية للهجرة، وممثلـو       ملدير  اإلقليمية لألمم املتحدة، وا   
 .كيانات اتمع املدين والقطاع اخلاصوكومية احل

ــستديرة    كــل اجتمــاع  ونظــر - ٤ ــدة امل  فركــز .يف موضــوع خمتلــف مــن اجتماعــات املائ
 ،جتماعيـة  علـى آثـار اهلجـرة الدوليـة علـى التنميـة االقتـصادية واال          ١اجتماع املائـدة املـستديرة      

 ٢ اجتمـاع املائـدة املـستديرة    ونـاقش  .ا فيالتـوف، وزيـرة العمـل يف فنلنـدا    يوترأسته السيدة تار
ومكافحـة    الرامية إىل كفالة احترام ومحاية حقوق اإلنـسان جلميـع املهـاجرين وإىل منـع    التدابري

 .لفادورفرانسيسكو لينيـز، وزيـر خارجيـة الـس    ورأسه ريب املهاجرين واالجتار باألشخاص، 

 املتعددة األبعاد للـهجرة الدوليـة والتنميـة، مبـا يف           يف اجلوانب  ٣ اجتماع املائدة املستديرة     ونظر
والرعايـة االجتماعيـة    نائـب وزيـر العمـل    ، برئاسة كاسـتريوت سـولكا      املالية، ذلك التحويالت 

اكات وبنـاء  إقامـة الـشر   تعزيـز  ٤ اجتمـاع املائـدة املـستديرة    ونـاقش  .تكافؤ الفـرص يف ألبانيـا  و
الــصعيدان الثنــائي    القــدرات وتبــادل أفــضل املمارســات علــى مجيــع الــصعد، مبــا يف ذلــك        

ورأسه جـان فرانـسوا إنـدونغو،       واإلقليمي، ملا فيه مصلحة البلدان واملهاجرين على حد سواء،          
 .اخلارجية يف غابوننائب وزير 

م رؤسـاء اجتماعـات   سـبتمرب، قـد  / أيلـول  ١٥ مـساء  اجللسة العامة اليت عقدت      وخالل - ٥
. الــيت دارت يف اجتماعــات املائــدة املــستديرة للمــداوالت   شــفويةاملائــدة املــستديرة مــوجزات 

لبيانــات يف اجللــسة العامــة، أدلــت رئيــسة اجلمعيــة العامــة وعقــــب االنتــهاء مــن اإلدالء جبميــع ا
 .ختاميببيان 

 
  الرئيسيةاملسائل - ثانيا 

بـشأن اهلجـرة الدوليـة والتنميـة علـى االلتـزام القـوي مـن                 احلوار الرفيع املـستوى      برهن - ٦
جانب الدول األعضاء وكيانـات األمـم املتحـدة واملـراقبني واملنظمـات غـري احلكوميـة واتمـع                 

 هنـاك  وكـان  .والتآزر بني اهلجرة الدولية والتنميةأوجه الترابط فحص باملدين والقطاع اخلاص 
لتحديــد ســبل يــع املــستوى ميثــل فرصــة فريــدة مــن نوعهــا توافــق عــام يف اآلراء بــأن احلــوار الرف

 .حلد من آثارها السلبيةااإلمنائية للهجرة الدولية وووسائل بلوغ أقصى حد للفوائد 

 أن اهلجـرة الدوليـة   وأكـدوا  .للـهجرة الدوليـة  الطـابع العـاملي    املـشاركون علـى   وشـدد  - ٧
 علـى  واتفقـوا  .يبا كل بلدان العامل تقر، سواء يف نطاقها أو يف تعقيدها، وتؤثر يفمتناميةظاهرة 

أن اهلجــرة الدوليــة ميكــن أن تكــون قــوة إجيابيــة للتنميــة ســواء يف البلــدان األصــلية أو يف بلــدان 
 .املقصد، شريطة أن تدعمها اموعة الصحيحة من السياسات



A/61/515  
 

06-57100 3 
 

  يــسامهون يف التنميــة يف كــل مــن البلــداننين الــدوليي املــشاركون أن املهــاجروالحــظ - ٨
 يف بعــض البلــدان، أمهيــة أساســية يف مواجهــة    وللمهــاجرين،.الناميــة والبلــدان املتقدمــة النمــو 
ــة   ــد العامل ــنقص يف الي ــرز .حــاالت ال ــة    وأب ــضاً املــسامهات االجتماعي  عــدد مــن املــشاركني أي

 بعض البلدان عن خربا الطويلة يف استقبال املهـاجرين الـدوليني   وأبلغت .والثقافية للمهاجرين
 العديـد مـن   وذكـر . وأبلغت بلدان أخرى أا حديثة العهـد يف اسـتقبال املهـاجرين    .اجهموإدم

املشاركني كيـف اسـتفادت بلـدام مـن هجـرة مـواطنيهم ومـن املـسامهات املاليـة وغريهـا مـن                 
منظمــي وجــرى التنويــه بــدور  .املــسامهات الــيت قامــت ــا جمتمعــات املهــاجرين لتنميــة بلــداا

 . املناطق احلضريةاملشاريع يف إنعاش

مبـا يكفـل أن   معاجلة األسباب اجلذرية للهجرة الدوليـة  ه ال بد من    املشاركون أن  ورأى - ٩
 مـا يهـاجرون   غالبـا  أن النـاس  والحظـوا  .اختيـار ولـيس عـن ضـرورة    هجـرة النـاس عـن    تكـون  

ــر أو  ــسبب الفق ــسان أو احلكــم     ب ــهاكات حقــوق اإلن ــصراع أو انت ــسيئال ــرص  ال ــدام ف  أو انع
إلدراج مــسائل اهلجــرة الدوليــة يف اخلطــط اإلمنائيــة النطــاق  هنــاك دعــم واســع وكــان .العمــل

 املـشاركون أن مـن شـأن اهلجـرة     والحـظ  .الوطنية، مبا يف ذلـك اسـتراتيجيات احلـد مـن الفقـر     
، مبـا فيهـا األهـداف اإلمنائيـة         ليـا الدولية أن تساهم يف حتقيق األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دو             

 .كنهم حذروا من اعتبار اهلجـرة الدوليـة وحـدها اسـتراتيجية إمنائيـة طويلـة األجـل       لأللفية، ول

يئـة ظـروف عمـل الئقـة وإىل ضـمان            التشديد على احلاجة إىل إجياد فرص العمل مـع           وجرى
 .يف مجيع البلدانإمكانية توفري سبل العيش املستدامة 

 وحقـوق اإلنـسان مترابطـة ترابطـاً          املشاركون بأن مسائل اهلجرة الدولية والتنمية      وأقر - ١٠
ملهـاجرين أمـر أساسـي جلـين كـل      ميـع ا  احترام احلقوق واحلريـات األساسـية جل  واعترب .جوهرياً

 العديد أن بعـض اموعـات املستـضعفة، مثـل النـساء واألطفـال       والحظ .فوائد اهلجرة الدولية
املعاهــدات ق علــى وطلــب مــن احلكومــات التــصدي .مــن املهــاجرين، حتتــاج إىل محايــة خاصــة 

مبـا فيهـا االتفاقيـة    الدولية األخرى ذات الـصلة وتنفيـذها،    صكوك  الاألساسية حلقوق اإلنسان و   
 املـشاركون علـى احلاجـة    وشـدد  .أسـرهم أفراد الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين و

واإلقـصاء  إىل تضافر اجلهود من جانب احلكومات ملكافحة كره األجانب والتمييز والعنـصرية             
  .االجتماعي للسكان املهاجرين

 . املشاركون على أن اآلثار االجتماعية للهجرة الدولية تستحق اهتماماً عـاجالً وشدد - ١١
 إدمــاج املهــاجرين الــدوليني يف بلــدان االســتقبال تكيفــاً وقبــوالً متبــادلني مــن اتمــع   ويتطلــب

 .أشـكال التعـصب  مجيـع   مكافحـة  مـن املهـم  و .املضيف واملهاجرين أنفسهم على حـد الـسواء  
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من املفيد أن تنظم محالت إعالمية بـشأن املـسامهة اإلجيابيـة للمهـاجرين الـدوليني يف           أنه   واعترب
   .اتمع املضيف وبشأن حقوق املهاجرين الدوليني ومسؤوليام

 .األصليةهي أبرز فوائد اهلجرة الدولية للبلدان املالية  املشاركون بأن التحويالت وأقر - ١٢
ــوا ــرية   والحظـ ــوام األخـ ــوظ يف األعـ ــع بـــشكل ملحـ ــويالت ارتفـ ــم التحـ ــم . أن حجـ  أن ورغـ

 املهــاجرين فــإن املــشاركني رأوا أن مــن املمكــن تعزيــز      أســرالتحــويالت تفيــد املاليــني مــن    
 هــذه التــدابري زيــادة املنافــسة بــني شــركات حتويــل  وتــشمل .إمكانيــات منوهــا بتــدابري مالئمــة

ــصارف   ــوال وامل ــصرفية،      األم ــل، وحتــسني الوصــول إىل اخلــدمات امل ــيض رســوم التحوي لتخف
 .حمـو األميــة املاليــة يف البلـدان األصــلية  والتوســع يف فيهــا االئتمـان، للمهــاجرين وأسـرهم،    مبـا 

تدفقات خاصة وال ينبغي اعتبارها بـديالً عـن         هي   هناك توافق يف اآلراء بأن التحويالت        وكان
ــة أ   ــة الرمسي ــساعدة اإلمنائي ــديون   امل  بعــض وحــذر .و االســتثمار األجــنيب املباشــر أو ختفيــف ال

علـى  املشاركني من اآلثار السلبية احملتملـة للتحـويالت، مبـا فيهـا ثقافـة التبعيـة الـيت قـد تعززهـا                       
 . صعيد األسرة املعيشية والصعيد الوطين على السواء

لمـسامهة يف تنميـة      إمكانيـات كـبرية ل     ين املـشاركون علـى أن تمعـات املهـاجر         واتفق - ١٣
عدد من البلدان قد اختذ تدابري لتعزيز الـروابط مـع مواطنيهـا يف اخلـارج     وكان . األصليةابلدا 

ــشجيع العمــال ذوي   ــاراتوت ــى  امله ــة عل ــودة التحــرك يف اجتــاه   العالي ــة  وأالع  .اهلجــرة الدائري
يع املهـاجرين   عدة مشاركني أنه، رغم مـشاريع التنميـة املـشتركة، فـإن منظمـي املـشار               والحظ

 أيــضاً إبــراز دور املهــاجرين الــدوليني يف نقــل  ومت .األصــليةبلــدام كــانوا عناصــر للتنميــة يف  
 بلـــدامىل إنولوجيـــا واخلـــربة وطرائـــق جديـــدة يف الـــتفكري الدرايـــــة الفنيــــة واملهـــارات والتك

 .األصلية

 املشاركون أيضاً على طرائق ختفيض اآلثار السلبية إىل أقصى حـد هلجـرة ذوي               وركز - ١٤
 تـدفق العـاملني ذوي املهـارات العاليـة مـن قطـاعي       وشـكل  .املهارات العالية من البلدان الناميـة 

 وحـث  .الصحة والتعليم مصدراً خاصـاً للقلـق ألنـه يـضر بتقـدمي اخلـدمات يف البلـدان األصـلية        
عـن طريـق مجلـة أمـور        ذ تدابري السـتبقاء العـاملني ذوي املهـارات العاليـة،            املشاركون على تنفي  

وأوصـي أيــضا بتـشجيع عـودة العمــال ذوي    . منـها ضـمان أجــور عادلـة وظـروف عمــل الئقـة     
ــدام األصــلية،   ــشكل مؤقــت املهــارات إىل بل ــو ب ــدام  والحــظ .ول  بعــض املــشاركني أن بل

 للعـاملني   الفعليلسلوك متنع التوظيف    عد ا لقوااعتمدت أو كانت على وشك اعتماد مدونات        
 .يف قطاع الصحة من البلدان النامية املتضررة بـنقص اليـد العاملـة يف قطـاعي الـصحة والتعلـيم      

 عدد من املشاركني أن يكون من املمكن اختاذ ترتيبـات تعاونيـة لتـدريب العمـال ذوي              واقترح
 . يات خمتلفة للتعويض عن ذلك، ودعا آخرون إىل وضع آلاملهارات يف البلدان النامية
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 بعـض  ويف . املـشاركون أن هجـرة اليـد العاملـة أمـر حيـوي لالقتـصاد العـاملي        والحـظ  - ١٥
 بلـدن أخـرى، مسحـت    ويف .البلدان، تعتمد سـوق العمـل بـشكل كـبري علـى العمـال األجانـب       

ركون أن  املـشا والحـظ  .عاملـة معينـة  مـن أيـدي   هجرة اليد العاملة املؤقتـة بتلبيـة االحتياجـات    
مــشاركة املــرأة العاليــة نــسبياً يف هجــرة اليــد العاملــة دفعــت بعــض البلــدان إىل إعــادة النظــر يف  

مبــا يكفــل مراعاــا للجانــب اجلنــساين وتــوفري أنظمتــها وإجراءاــا املتعلقــة جــرة اليــد العاملــة 
 .محاية كافية للمهاجرات

شـأا يف ذلــك   واملـرأة،  .اثنــصف املهـاجرين مـن اإلنـ   قرابـة   املـشاركون أن  والحـظ  - ١٦
 وسـيلة  إىل العديد من النـساء، متثـل اهلجـرة    وبالنسبة .الرجل، اجر لتحسني سبل عيشهاشأن 

 إمكانيـات تنظـيم املــشاريع لـدى املـرأة الــدعم وينبغـي االعتـراف مبــسامهة       وتــستحق .للـتمكني 
جرة تنطـوي أيـضاً علـى     أن اهلغري .املهاجرات يف تنمية كل من البلدان األصلية وبلدان املقصد

 علــى الرجــل، خاصــة عنــدما تقــصى املــرأة إىل   اخمــاطر غالبــاً مــا تكــون أشــد علــى املــرأة منــه   
 كـان مـن املهـم اعتمـاد سياسـات      لـذلك  .الوظائف غري املرغوب فيها وذات األجور املنخفضة

 .اءتعاجل الظروف واخلربات اخلاصة للمهاجرات واحلد مـن ضـعفهن أمـام االسـتغالل واالعتـد     
 .احلق يف محاية خاصةن  والفتيات اللوايت كن ضحايا االجتار وللنساء

النظاميـة واسـتغالل املهـاجرين      املشاركون عـن قلقهـم إزاء زيـادة اهلجـرة غـري              وأعرب - ١٧
 هنــاك توافــق عــام لــآلراء علــى أن وكــان. وإســاءة معاملتــهم يف حــاالت اهلجــرة غــري النظاميــة

املهاجرين، خاصة النساء واألطفال، جيب أن يكـافح علـى وجـه      االجتار يف األشخاص وريب     
 بعــض املــشاركني أن والحــظ .الوطنيــة والثنائيــة واإلقليميــة والعامليــةاالســتعجال علــى الــصعد 

السياسات التقييدية للـهجرة سـامهت يف زيـادة اهلجـرة غـري النظاميـة، ودعـوا إىل زيـادة الـسبل                      
وأشار بعض املـشاركني إىل أن مـن    . هاجرين غري النظاميني  القانونية للهجرة وتسوية أوضاع امل    

شأن احلمالت اإلعالمية اليت تربز األخطار اليت تنطوي عليها اهلجرة دون تـرخيص أن تـساعد                
 الرغم من أن العديد من املـشاركني        وعلى. على احلد من تدفق موجات الالجئني غري النظامية       

ان هناك إقـرار بـأن تـدابري األمـن واملراقبـة وحـدها              رأوا أن مراقبة احلدود أمر ضروري، فقد ك       
 سياسـات   وضـع  مث، كـان هنـاك نـداء إىل   ومـن  .حـاالت اهلجـرة غـري النظاميـة    لن تقضي علـى  

 علــى اليــد العاملــة وتــدفقات احملقــقهجــرة مــن شــأا أن ختلــق توازنــاً أفــضل بــني الطلــب غــري 
ينبغـي  مراقبـة اهلجـرة غـري النظاميـة     وشدد املشاركون أيضا على أن تـدابري   .العمال من اخلارج

 مـن الـسعي     ومجاعات سـكانية أخـرى ضـعيفة      أال متنع األشخاص الذين يهربون من االضطهاد        
  .إىل احلصول على احلماية الدولية
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 معظــم املــشاركني أن االســتراتيجيات الوطنيــة ملعاجلــة أثــر اهلجــرة الدوليــة علــى  ورأى - ١٨
 أن هنـاك حاجـة   ورأوا .لثنائي واإلقليمي واملتعدد األطـراف التنمية جيب أن تستكمل بالتعاون ا

النظاميــة إىل هــذا التعــاون لتعزيــز اهلجــرة القانونيــة واآلمنــة واملنظمــة، واحلــد مــن اهلجــرة غــري    
ــرص   ــة    وحتــسني ف ــشار العمليــات   ورأى .جــين كــل فوائــد اهلجــرة الدولي ــشاركون أن انت  امل

 وقـدم  .فعـال بـشكل خـاص علـى الـصعيد اإلقليمـي      االستشارية اإلقليمية دليل على أن التعاون 
 آليــات إقليميــة أدت، مــن خــالل حتــسني احلــوار والتفــاهم   علــىالعديــد مــن املــشاركني أمثلــة  

  .املتبادل، إىل تدابري عملية ملعاجلة مسائل اهلجرة

 تلـك الـيت تعـاجل    على املشاركون أيضاً بفائدة االتفاقات الثنائية وذكروا أمثلة  واعترف - ١٩
أو مكافحــة أو إعــادة قبــول الرعايــا،  املعاشــات التقاعديــة، نقــلجــرة اليــد العاملــة، أو قابليــة ه

شاركني أن املبـادرات اإلقليميـة   املـ  دد مـن  عـ ورأى .االجتـار يف األشـخاص وريـب املهـاجرين    
   والثنائية جيب أن تل مببادرات على الـصعيد العـاملي، مالحظـني أن األمـم املتحـدة مكـان                ستكم

لجنة العاملية للـهجرة الدوليـة الـيت قـدمت     ونوه املشاركون أيضا بعمل ال .ي هلذه املبادراتطبيع
 األعمــال الــدويل إلدارة اهلجــرة الــذي وضــعته مبــادرة جــدوليف تقريرهــا إرشــادات مفيــدة، و

 .برن، واحلوار السنوي بشأن سياسات اهلجرة برعاية املنظمة الدولية للهجرة
 

  الرفيع املستوى احلوارابعةمت - ثالثا 
 كل الدول األعضاء املشاركة يف احلـوار الرفيـع املـستوى تقريبـاً عـن اهتمامهـا                  أعربت -٢٠

 هنـاك دعـم واسـع القتـراح األمـني      وكـان  .مبواصلة احلوار العاملي بشأن اهلجرة الدولية والتنمية
ة الدوليـة والتنميـة      منتدى عاملي كمكان ملناقشة املـسائل املتعلقـة بـاهلجر          الداعي إىل إنشاء  العام  

 .بشكل منتظم وشامل

يدعم املنتدى، حال إنـشائه، وضـع تـدابري عمليـة       الكثري من املشاركني على أن وشدد - ٢١
. قائمــة علــى الــرباهني لتعزيــز فوائــد اهلجــرة الدوليــة وختفــيض آثارهــا الــسلبية إىل أقــصى حــد   

وأن تكـون املـشاركة فيـه       والحظ املـشاركون أنـه ينبغـي للمنتـدى أن يتخـذ طابعـا غـري رمسـي                   
ولــن تــصدر عــن املنتــدى . طوعيــة وتتــوىل قيادتــه دول أعــضاء تعمــل بطريقــة شــفافة ومفتوحــة

نتائج يتم التوصل إليهـا عـن طريـق التفـاوض ولـن يتخـذ أيـة قـرارات معياريـة، لكنـه سيـشجع                      
 . على إقامة تعاون أوثق بني احلكومات

ــؤداه أنــ     - ٢٢ ــرح أن  ووجــه عــدد مــن املــشاركني حتــذيرا م ــدى املقت يتجنــب ه ينبغــي للمنت
ويتوقع للمنتدى، حال إنـشائه،   .ازدواجية اهلياكل القائمة واألنشطة اجلارية يف كيانات أخرى

علـى  وسيعتمد  .أن يعتمد على اخلربة القائمة يف منظومة األمم املتحدة ومنظمات دولية أخرى
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ريـق اهلجـرة العـاملي الـذي أُنـشئ          عمل عن كثب مع ف    يجتارب العمليات االستشارية اإلقليمية و    
وطـرح   . املناقـشة لـبعض احملـددة بـني املنتـدى واألمـم املتحـدة       مسألة العالقـة  وخضعت .مؤخراً

ــؤداه أن يكــون   ــراح م ــر      اقت ــة، بيت ــة والتنمي ــاهلجرة الدولي ــام املعــين ب ــل اخلــاص لألمــني الع املمث
 .، هو حلقة الوصل بني املنتدى واألمم املتحدةساذرالند

أن هنـاك أدوات كافيـة ملعاجلـة مـسائل اهلجـرة الدوليـة قائمـة                بـ بعض املشاركني   قال  و - ٢٣
 وأيــدوا .منظومــة األمــم املتحــدةيف ذلــك داخــل يف خمتلــف الكيانــات أو اهلياكــل، مبــا بالفعــل 

استعمال املؤسسات القائمة، مبا فيها املنظمة العاملية للهجرة وفريق اهلجـرة العـاملي، لالسـتمرار               
 بعـض املـشاركني أن احلـوار ميكـن     ورأى .الترابط بني اهلجرة الدولية والتنميةمسألة  يف معاجلة

اجتمـاع  يعـززه   رمبـا   وأن يكون أكثر فعالية علـى الـصعيد اإلقليمـي منـه علـى الـصعيد العـاملي،                   
 .ليات اإلقليميةمدوري لرؤساء الع

، ٢٠٠٧عـام   يف   حكومة بلجيكا استضافة االجتماع األول للمنتدى العاملي         وعرضت - ٢٤
ــا عامــا  عــرض الوهــو  ــشاء صــندوق    الــذي لقــي ترحيب وأعلــن األمــني العــام عــن اســتعداده إلن

وحظـي قـرار    . استئماين تطوعي لدعم أنشطة املنتدى إذا ما رأت الدول األعـضاء ذلـك مفيـدا              
د األمــني العــام متديــد واليــة املمثــل اخلــاص لألمــني العــام املعــين بــاهلجرة الدوليــة والتنميــة بتأييــ  

 . النطاق واسع
 


