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 الدورة السبعون
 األعمال جدول من 175 البند

    للهجرة الدولية واملنظمة املتحدة األمم بني التعاون
 اتفاق بشأن العالقة بني األمم املتحدة واملنظمة الدولية للهجرة  

 
 مذكرة من األمني العام  

باحلاجة إىل إقامـة عالقـة ثو ـني بـني األمـم       70/263 هااجلمعية العامة يف قرارسلَّمت  - 1
العالقـة   يـنظمم إلبرام اتفـاق  الالزمة وطوا  اخلإىل اختاذ  تيناملتحدة واملنظمة الدولية للهجرة ودع

إىل اجلمعيـة  عليه تفاوض االتفاق املمشروع  تقدميبني األمم املتحدة واملنظمة الدولية للهجرة و
 .إلقرارهالعامة 

جملــا املنظمــة الدوليــة للــهجرة  املفاوضــا  علــت مســتول العمــ   ثقــرَّوعقـ  اتتــها    - 2
مشروع االتفاق بشـأن   تصَّ 2016 يهيوتحزيران/ 30يف  املعقودة دورته االستثنائية األوىل يف

 العالقة بني األمم املتحدة واملنظمة الدولية للهجرة.
مشـــروع االتفـــاق  اجلمعيـــة العامـــة تـــصَّ م طيـــه إىلقـــدِّ  ُث70/263قرار الوعمـــال بـــ - 3

اجلمعيــة العامــة  توافــني  مــن مشــروع االتفــاق     16عمــال باملــادة  و. إلقــراره  (األول )املرفــني
حيــز النفــاذ  االتفــاق االتفــاق  ويــد  علــت  املتحــدة وجملــا املنظمــة الدوليــة للــهجرة  لألمــم
. كمـا ثرفـني   مـن جـات   لمنظمـة الدوليـة للـهجرة  و   لدير العـام  املـ  جاتـ   التوقيع عليه مـن  عند

املوافقـة علـت مشـروع     غـرض ل اعتمـاده وفيـه  يف النظـر  ترغ  اجلمعية العامة  لع مشروع قرار 
 (.الثايناالتفاق )املرفني 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/263
http://undocs.org/ar/A/RES/70/263
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 علت مشـروع االتفـاق   لمنظمة الدولية للهجرةلاملدير العام  عحيدوين األم  يف ثن يوقمو - 4
ــعو ــه  ثن ثوقم ــام جتمــاعاليف اعلي ــع املســتول  ال الع ــوم  رفي ــدة ي ــة  مل ــة العام املعــين واحــد للجمعي

 .2016سبتمرب ثيلول/ 19يف الذي سيعقد لالجئني واملهاجرين   حبركا  الزنوح الكربل
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 املرفني األول
 املنظمة الدولية للهجرةو األمم املتحـدة بني اتفاق بشأن العالقةمشروع   

 
  املتحدة واملنظمة الدولية للهجرةإن األمم    

ــم املتحــدة ودســتور       إذ تضععن ن ا ابتر ا عع    ــاق األم ــام ذا  الةــلة مــن ميث األحك
 املنظمة الدولية للهجرة 

بضــرورة مراعــاة ا جــرة والتنقــ  البشــري يف ثتشــوطة املنظمــتني وإقامــة    م نوإذ تسععّل 
 الةـلة  ذا تعاون و يني بني مجيع املنظما  املعنية لتعزيز جهودها يف تنسيني ثتشوطة كـ  منـها   

 با جرة والتنق  البشري 
 1992تشرين األول/ثكتـوبر   16املؤرخ  47/4إىل قرار اجلمعية العامة  وإذ تشريان 
ــذي  ــه ال ــدعو في ــة العامــة   ت ــهجرة إىل االيفــترات يف دورا ــ  اجلمعي ــة لل وثعما ــا ا املنظمــة الدولي
 مراق   بةفة

إىل اتفــاق التعــاون بــني األمــم املتحــدة واملنظمــة الدوليــة للــهجرة     وإذ تشععريان ضاضعع  
  1996حزيران/يوتيه  25املؤرخ 
ــة   كوإذ تشععععريان  عععع ل  ــة العامــ ــرار اجلمعيــ ــؤرخ  51/148إىل قــ ــاتون  13املــ كــ
 املتعلني بالتعاون بني األمم املتحدة واملنظمة الدولية للهجرة  1996ديسمرب /األول

املؤر ـة   إىل مذكرة التفاهم بني األمم املتحـدة واملنظمـة الدوليـة للـهجرة    وإذ تشريان  
 بشأن إقامة يفراكة عاملية إلدارة السالمة واألمن  2013حزيران/يوتيه  25

يف إرسـا  عالقـة منفعـة متبادلـة بينـهما نكـن عـن طريقهـا تيسـ  الوفـا             واغرة منهم  
 ملتحدة واملنظمة الدولية للهجرة باملسؤوليا  املنوطة بك  من األمم ا

 2015تشـــرين الثـــاين/توفمرب  24ؤرخ املــ  1309قرار رقـــم البــ  وإذ حتيطعع ن بلمععع   
إىل املـدير العـام للمنظمـة     فيـه اللـا   الـذي طلـ     جملا املنظمة الدوليـة للـهجرة  الةادر عن 

بالتعـاون مـع األمـم املتحـدة طريقـة نكـن  ـا  سـني          يضـع الدولية للهجرة  يف مجلة ثمور  ثن 
 م املتحدة األساس القاتوين للعالقة بني املنظمة الدولية للهجرة واألم

 2016تيسـان/ثبري    27املـؤرخ   70/263بقـرار اجلمعيـة العامـة     وإذ حتيط ن بلمع   
إقامة عالقة ثو ـني بـني األمـم املتحـدة      بضرورة  يف مجلة ثمور  فيه اجلمعية العامة متالذي سلَّ

العـام إىل اختـاذ اخلوطـوا  الالزمـة إلبـرام اتفـاق يـنظم         واملنظمة الدولية للهجرة ودعـت األمـني  

http://undocs.org/ar/A/RES/47/4
http://undocs.org/ar/A/RES/51/148
http://undocs.org/ar/A/RES/70/263


 A/70/976 

 

4/11 16-11790 

 

مشـروع االتفـاق املتفـاوض عليـه     العالقة بني األمـم املتحـدة واملنظمـة الدوليـة للـهجرة وتقـدمي       
 اجلمعية العامة إلقراره  إىل

 :علت ما يلياتفقت   
 

 1املادة   
 الغرض من االتفاق  

األمــم املتحــدة واملنظمــة الدوليــة للــهجرة حيــدد هــذا االتفــاق األحكــام املنظمــة لعالقــة  
إحدامها باأل رل من ثج  تعزيز التعاون بينهما والنهوض بقدرة ك  منـهما علـت االضـوطالع    

 مبا حيقني مةاحل املهاجرين والدول األعضا  فيه. ابواليته
 

 2 املادة  
 املبادئ  

ذا  دور رائـد  تعترف األمم املتحدة باملنظمة الدولية للهجرة بةفتها منظمة  - 1 
عاملي يف جمال ا جرة. وتعترف األمم املتحدة بأن الدول األعضـا  يف املنظمـة الدوليـة للـهجرة     

الوكالة الرائـدة    جملا املنظمة الدولية للهجرة الةادر عن 1309لقرار رقم لترل فيها  وفقا 
ــا جرة. وال  ــ     ــة ب ــة املعني ــا  العاملي ــا  وثتشــوطة األمــم ا  مــا ذكــر  تف ــها  بوالي ملتحــدة ومكاتب

 وصناديقها وبراجمها يف جمال ا جرة.
ــة الدوليــة     - 2  ــم املتحــدة باملنظم ــرف األم ــهجرة بةــفتها مســامها ثساســيا     تعت لل

ــة املتةــلة باملهــاجرين       يف ــة املهــاجرين  ويف األتشــوطة التنفيذي جمــال التنقــ  البشــري  ويف ملاي
يف جمـا  إعـادة التـوطني وعمليـا  العـودة       والنازحني والتمعا  املتأ رة با جرة  مبا يف ذلك 

 ويف إدماج ا جرة يف  وطط التنمية.
تعترف األمم املتحدة بأن املنظمة الدولية للـهجرة تعمـ   مبوجـ  دسـتورها       - 3 

بوصـفها منظمــة دوليــة مســتقلة تتــوىل ثمورهــا بـذا ا وال تشــك  معيــارا يقــاس عليــه يف عالقــة   
ــ      ــم املتحــدة ال ــع األم ــع    ســيهايرالعمــ  م ــاق  م ــذا االتف عناصــرها و ةائةــها   مالحظــةه

 .1309رقم  هقراريف دها جملا املنظمة الدولية للهجرة األساسية ال  حدَّ
تعتــرف املنظمــة الدوليــة للــهجرة مبســؤوليا  األمــم املتحــدة مبوجــ  ميثاقهــا   - 4 

ا  مبـا يف ذلـك   وبواليا  ومسؤوليا  سائر مؤسسا  األمم املتحدة وهيئا ا الفرعية ووكاال 
 ا جرة. يف جمال
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تتعهد املنظمـة الدوليـة للـهجرة باالضـوطالع بأتشـوطتها وفقـا ملقاصـد ومبـادئ          - 5 
م املتحـــدة الراميـــة إىل  قيـــني ميثـــاق األمـــم املتحـــدة ومـــع املراعـــاة الواجبـــة لسياســـا  األمـــ 

الجــئني املقاصــد واملبــادئ ولســائر الةــكوت ذا  الةــلة يف جمــاال  ا جــرة الدوليــة وال   تلــك
 وحقوق اإلتسان.

ــذان ثتشــوطته        - 6  ــهجرة معــا وتنف ــة الدوليــة لل ــم املتحــدة واملنظم ــاون األم ا متتع
 .لك  منهما مبوج  الةك املنشئإحدامها واأل رل قوق ومسؤوليا  املساس حب دون
 

 3املادة   
 التعاون والتنسيني  

بضـــرورة العمـــ  رة  إذ تعترفـــان إن األمــم املتحـــدة واملنظمـــة الدوليـــة للـــهج  - 1 
ــا ــة ا    معـ ــ  املمارسـ ــة تيسـ ــتركة  وبغيـ ــداف املشـ ــني األهـ ــان  لتحقيـ ــؤوليا ما  تتفقـ ــة ملسـ لفعالـ
يف املســائ  الــ    اتشــاورثن تو يــني يف حــدود واليــة كــ  منــهما و    تتعاوتــا بشــك    ثن علــت
ة الوطرفني وتعنيهما. و قيقـا لتلـك الغايـة  تتعـاون األمـم املتحـدة واملنظمـة الدوليـة للـهجر           مُّ

 ا ألحكام الةك املنشئ لك  منهما.إحدامها مع األ رل وفق
توافني املنظمة الدولية للهجرة علت ثن تشـارت يف ثي هيئـة ثو هيئـا  ثتشـأ ا      - 2 

ــا بغـــرض ت ئاألمـــم املتحـــدة ثو قـــد تنشـــ  ــاون معهـ ــيني   يســـ ها وثن تتعـ ــاون والتنسـ ذلـــك التعـ
 :ن  الل العضوية يفالةعيد العاملي ثو اإلقليمي ثو القوطري  ال سيما م علت

جملا الرؤسـا  التنفيـذيني يف منظومـة األمـم املتحـدة املعـين بالتنسـيني وهيئاتـه          )ث( 
الفرعية )اللجنة الرفيعة املستول املعنية بالربامج  واللجنة اإلدارية الرفيعة املستول )مبـا يف ذلـك   

ــة  الشــبكة املشــتركة بــني الوكــاال  إلدارة املســائ  األمنيــة(  وجمموعــة األ   مــم املتحــدة اإلةائي
 اإلقليمية والقوطرية(؛ تهاوثفرق

 الدائمة املشتركة بني الوكاال ؛ اللجنة )ب( 
 جنة التنفيذية للشؤون اإلتساتية؛الل )ج( 
 موعة العاملية املعنية با جرة؛ال )د( 
 إدارة األمن علت الةعيد القوطري. ثفرقة )هـ( 
ــت ثن تشــارت يف      ــهجرة عل ــة لل ــة الدولي ــني املنظم ــكوتواف ــها    تل ــا ألتظمت ــا  وفق ا يئ

الدا لية املعمـول  ـا وثن تسـاهم يف ميزاتيا ـا القائمـة علـت تقاسـم التكـاليل وفقـا للترتيبـا            
 لتكاليل.املقررة لتقاسم ا
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ــ        - 3  ــا  امل تةــة ال ــهجرة مــع ا يئ ــة لل جيــوز ثيضــا ثن تتشــاور املنظمــة الدولي
و تـاج   تلـك ا يئـا    ثتشأ ا األمم املتحدة بشأن املسائ  ال  تندرج ضـمن توطـاق ا تةـا    

ني األمـم املتحـدة  مـن جاتبــها     نظمـة الدوليـة للـهجرة إىل مشـورة مـن اخلـربا  بشـأفا. وتوافـ        امل
 اختاذ ما يلزم من إجرا ا  لتيس  تلك املشاورا . علت

تحـدة املشـار إليهـا ثعـاله مـع املنظمـة       جيوز ثيضـا ثن تتشـاور هيئـا  األمـم امل     - 4 
و تـاج ا يئـا     املنظمة الدولية للهجرة بشأن مجيع املسائ  ال  تندرج ضمن توطاق ا تةا 

إىل مشورة من اخلربا  بشأفا. وتوافني املنظمة الدولية للهجرة  من جاتبها  علت اختـاذ مـا يلـزم    
 من إجرا ا  لتيس  تلك املشاورا .

مــم املتحــدة واملنظمــة الدوليــة للــهجرة  كــ  يف حــدود ا تةاصــه  تتعــاون األ - 5 
أل رل  عند الوطلـ   باملعلومـا    اووفقا ألحكام الةك املنشئ له  من  الل تزويد إحدامها 

 واملساعدة ال  قد  تاجها ثي من املنظمتني يف ممارسة مسؤوليا ا.
اب التعـاون يف امليـدان   م األمم املتحدة واملنظمة الدوليـة للـهجرة باستةـو   تسلم - 6 

 إلحةائي ضمن إطار والية ك  منها.ا
م األمم املتحدة واملنظمة الدولية للهجرة بضـرورة  قيـني التنسـيني الفعـال     تسلم - 7 

ــادي         ــة تف ــد االقتضــا   بغي ــهجرة  عن ــة لل ــة الدولي ــم املتحــدة واملنظم ألتشــوطة و ــدما  األم
 االزدواجية يف تلك األتشوطة واخلدما .

 
 4 املادة  
 التقارير املقدمة إىل األمم املتحدة  

ــارير عــ       ــدم تق ــهجرة ثن تق ــة لل ــة الدولي ــة   جيــوز للمنظم ــة العام ن ثتشــوطتها إىل اجلمعي
 ذلك مالئما. ارتأ طريني األمني العام  إذا  عن
 

 5 املادة  
 التمثي  املتبادل  

 ألمــني العــام لألمــم املتحــدة حضــور دورا  جملــا املنظمــة الدوليــة       لحيــني  - 1 
هتمـــام املشـــترت دون ثن يكـــون باملســـائ  موضـــع االفيمـــا يتعلـــني واملشـــاركة فيهـــا  للـــهجرة

ه الـدعوة ثيضـا إىل األمـني العـام      وجَّـ التةـويت ووفقـا للنظـام الـدا لي ذي الةـلة. وت       حني له
تعقـدها املنظمـة الدوليـة للـهجرة      ال  نكن ثن  رلاألجتماعا  االحس  االقتضا   حلضور 
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األمم املتحدة  واملشـاركة فيهـا  دون ثن يكـون لـه حـني التةـويت.        يف مسائ   مُّ فيهاوي نظر 
 ثي يف ص ممثال له. ثن ي عيِّنوجيوز لألمني العام  ألغراض هذه الفقرة  

حيني للمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة حضـور اجللسـا  العامـة للجمعيـة      - 2 
جلسـا  جلـان اجلمعيـة     ثن حيضـر للمـدير العـام   العامة لألمم املتحدة ألغراض التشـاور. وحيـني   

جلسا  اللـا االقتةـادي واالجتمـاعي  وحسـ  االقتضـا  ووفقـا للنظـام الـدا لي         والعامة 
 تلك اجللسـا   يف ثن يشارتو  الةلة  جلسا  األجهزة الفرعية التابعة للجمعية واللا ذي

دعــوة مــن جملــا األمــن  دون ثن يكــون لــه حــني التةــويت. وجيــوز للمــدير العــام  بنــا  علــت  
فيمـا يتعلــني باملسـائ  الدا لــة    ه باملعلومـا  ثو لتقــدمي مسـاعدة ث ـرل لــه   حضـور جلسـاته ملــدِّ  

ــة للــهجرة. وجيــوز للمــدير العــام  ألغــراض هــذه ال     يف فقــرة  توطــاق ا تةــا  املنظمــة الدولي
 ن ثي يف ص ممثال له.يعيِّ ثن

البياتا  اخلوطية الـ  تقـدمها األمـم    تقوم إدارة املنظمة الدولية للهجرة بتوزيع  - 3 
املتحدة إىل املنظمة الدولية للهجرة بغرض توزيعها علت مجيع ثعضا  اجلهاز املعـين ثو األجهـزة   
املعنية يف املنظمة الدولية للهجرة. وتقوم األماتة العامـة لألمـم املتحـدة بتوزيـع البياتـا  اخلوطيـة       

مم املتحدة بغرض توزيعها علت مجيع ثعضا  اجلهـاز  ال  تقدمها املنظمة الدولية للهجرة إىل األ
 املعين ثو األجهزة املعنية يف األمم املتحدة.

 
 6 املادة  
 اقتراح بنود جدول األعمال  

جيوز ثن يقترح األمني العام لألمم املتحدة بنـودا جلـدول األعمـال لكـي تنظـر       - 1 
ببنـد   األمـم املتحـدة بـمعالم املـدير العـام     احلاال   تقـوم   هذهفيها املنظمة الدولية للهجرة. ويف 

وللنظــام  لــه ةوفقــا للســلوطا  امل ولــ  املعنيــة  ويعــرض املــدير العــام  جــدول األعمــال ثو بنــود
ــدا لي ذي الةــلة  ــود    ال ــد ثو بن ــة اإلدارة    جلــدول األعمــال  ثي بن ــت هيئ ــ  عل ــذا القبي ــن ه م

 امل تةة يف املنظمة الدولية للهجرة.
املدير العـام للمنظمـة الدوليـة للـهجرة بنـودا جلـدول األعمـال        جيوز ثن يقترح  - 2 

لكي تنظر فيها األمم املتحدة. ويف هذه احلاال   تقوم املنظمة الدوليـة للـهجرة بـمعالم األمـني     
وللنظـام   ة لـه وفقـا للسـلوطا  امل ولـ     املعنيـة  ويعـرض األمـني العـام     اجلدول ببند ثو بنود العام

مـن هـذا القبيـ  علـت اجلهـاز الرئيسـي        جلـدول األعمـال   ثو بنـود ثي بنـد    الةـلة  الدا لي ذي
 املعين يف األمم املتحدة ثو ثي جهاز   ر ثو ثجهزة ث رل يف األمم املتحدة حس  االقتضا .
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 7 املادة  
 تبادل املعلوما  والو ائني  

دل تقوم األمم املتحدة واملنظمة الدولية للـهجرة باختـاذ الترتيبـا  الالزمـة لتبـا      - 1 
 املعلوما  واملنشورا  والو ائني ذا  االهتمام املتبادل.

املنظمة الدولية للهجرة األمـم املتحـدة بنـا  علـت طلبـها  وقـدر اإلمكـان          متدُّ - 2 
 بالدراسا  ثو املعلوما  اخلاصة املتعلقة باملسائ  الدا لة يف توطاق ا تةا  األمم املتحدة.

وليــة للــهجرة كــذلك بنــا  علــت طلبــها  وقــدر  األمــم املتحــدة املنظمــة الد متــدُّ - 3 
ــة يف توطــاق ا تةــا        ــة باملســائ  الدا ل ــا  اخلاصــة املتعلق اإلمكــان  بالدراســا  ثو املعلوم

 للهجرة. املنظمة الدولية
تبذل األمم املتحدة واملنظمة الدولية للهجرة ك  جهـد ممكـن لتحقيـني ثقةـت      - 4 

ع و ليـ  وإصـدار وتشـر املعلومـا  املتعلقـة      قدر من التعاون سـعيا لتفـادي االزدواجيـة يف مجـ    
األمـــر  إىل مضـــافرة  تباملســـائ  ذا  االهتمـــام املتبـــادل. وتســـعيان جاهـــدتني  حيثمـــا اقتضـــ

 املعلوما  إىل ثقةت حد ممكن. تلكجهودمها لضمان االستفادة واالتتفاع من 
 

 8 املادة  
 التعاون اإلداري  

ة للــهجرة  كلمــا اقتضــت األمــر ذلــك  بشــأن  تتشــاور األمــم املتحــدة واملنظمــة الدوليــ  
 قيني ثكفأ استفادة ممكنة من املرافني واملوظفني واخلـدما  بغيـة بنـ  إتشـا  وتشـغي  مرافـني       

يـة إتشـا  مرافـني و ـدما  مشـتركة      الستكشـاف إمكات  وتتشاوران ثيضـا و دما  متدا لة. 
 جماال  حمددة  مع املراعاة الواجبة للتوف  يف التكاليل. يف
 

 9 املادة  
 التعاون بني األماتتني  

تقيم األماتة العامة لألمم املتحدة وإدارة املنظمة الدولية للهجرة عالقة عم  و يقـة وفقـا    
يتفــني عليهــا مــن حــني أل ــر بــني األمــني العــام لألمــم املتحــدة واملــدير العــام   قــد للترتيبــا  الــ  

مما لـة مـع ثماتـا  املنظمـا  األ ـرل       للمنظمة الدولية للهجرة. وتقام ثيضا عالقا  عم  و يقة
 .املعنية دا   منظومة األمم املتحدة وفقا لترتيبا  بني املنظمة الدولية للهجرة واملنظما 
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 10املادة   
 الترتيبا  املتعلقة باملوظفني  

تتفـني األمـم املتحـدة واملنظمـة الدوليـة للـهجرة علـت التشـاور  عنـد اللـزوم   ةـو              
ــائ  ذا  االه ــوظفني   املسـ ــل املـ ــرو  توظيـ ــام ويفـ ــة بأحكـ ــترت املتعلقـ ــام املشـ ــذلك   تمـ وكـ

يفـرو   ـدد يف ترتيبـا  تكميليـة يتفـني      علـت ثسـاس   التعاون فيما يتعلني بتبادل املـوظفني   علت
 من هذا االتفاق. 14عليها عمال باملادة 

 
 11 املادة  
 جواز مرور األمم املتحدة  

عليهــا  قــا للترتيبــا  اإلداريــة الــ  قــد يتفــنيملــوظفي املنظمــة الدوليــة للــهجرة  وف حيــنيُّ 
األمني العام لألمم املتحدة واملدير العـام للمنظمـة الدوليـة للـهجرة  اسـت دام جـواز مـرور         بني

األمم املتحدة كو يقة سفر قاتوتية حيثما تعتـرف الـدول بـذلك االسـت دام يف االتفاقـا  الـ        
 رة.د امتيازا  وحةاتا  املنظمة الدولية للهج دِّ
 

 12املادة   
 املةروفا   

 ــدما  عمــال  ــذا االتفــاق للثي تعــاون ثو تقــدمي  تــنجم عــنختضــع ثي مةــروفا   
 لترتيبا  منفةلة بني األمم املتحدة واملنظمة الدولية للهجرة.

 
 13 املادة  
 ملاية السرية  

 ال جيوز تفس  ثي جز  من هذا االتفاق علـت ثتـه يتوطلـ  مـن األمـم املتحـدة       - 1 
ثو املنظمة الدولية للهجرة تقدمي ثي مـواد ثو بياتـا  ثو معلومـا   نكـن ثن يـؤدي اإلفةـاح       

ثو سياسـا ا    ـا  مة  ـا  إىل اتتـهات التزامهـا  مبوجـ  الةـك املنشـئ      عنها  يف رثي اجلهة املقدِّ
 املتعلقة بالسرية  حبماية تلك املواد والبياتا  واملعلوما .

بياتــا  ثو معلومــا  ســرية  تضــمن األمــم املتحــدة    يف حــال تقــدمي مــواد ثو  - 2 
ــا        ــا   وفق ــا  واملعلوم ــواد والبيات ــك امل ــة املناســبة لتل ــوف  احلماي ــهجرة ت ــة لل واملنظمــة الدولي

 نتفقـا تبالسـرية ثو وفقـا ألي ترتيبـا  تكميليـة قـد       املتعلقـة وسياسا ما  للةكني املنشئني  ما
  االتفاق.من هذا  14عليها  ذا الغرض وفقا للمادة 
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 14املادة   
 الترتيبا  التكميلية لتنفيذ هذا االتفاق  

جيــوز لألمــني العــام لألمــم املتحــدة واملــدير العــام للمنظمــة الدوليــة للــهجرة ثن يعقــدا    
 .قد يرتئيا ثفا مناسبة ترتيبا  تكميلية ثيبغرض تنفيذ هذا االتفاق  

 
 15املادة   
 التعديال   

ق باالتفاق بني األمم املتحدة واملنظمة الدولية للهجرة. وتوافـني  جيوز تعدي  هذا االتفا 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة وجملا املنظمة الدولية للهجرة علـت ثي تعـدي  مـن هـذا القبيـ .      

املوافقـة   تلـك وختوطر األمم املتحـدة واملنظمـة الدوليـة للـهجرة إحـدامها األ ـرل كتابـة بتـاري          
 يف تاري    ر موافقة من املوافقتني املذكورتني. حيز النفاذ ويد   االتفاق

 
 16املادة   
 بد  النفاذ  

توافني اجلمعية العامة لألمم املتحدة وجملا املنظمة الدولية للـهجرة علـت هـذا     - 1 
االتفاق. وختوطر األمم املتحدة واملنظمة الدوليـة للـهجرة إحـدامها األ ـرل كتابـة بتـاري  تلـك        

 االتفاق حيز النفاذ بعد ذلك عند توقيعه.املوافقة. ويد   
هــذا االتفــاق  عنــد د ولــه حيــز النفــاذ  حمــ  اتفــاق التعــاون بــني األمــم   حيــ   - 2 

 .1996حزيران/يوتيه  25املتحدة واملنظمة الدولية للهجرة املؤرخ 
 وإ باتا لذلك  وقَّع املوقمعان ثدتاه هذا االتفاق. 
يف تســ تني ثصــليتني  2016عــام _____ مــن يفــهر _____ وقــع يف هــذا اليــوم  
 تكليزية.باللغة اإل

 
 عن املنظمة الدولية للهجرة عن األمم املتحدة

  
 مون -كي  بان

 األمني العام
 سوينغويليام ليسي 

 املدير العام
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 الثاين املرفني
 قرار مشروع  

 
 التعاون بني األمم املتحدة واملنظمة الدولية للهجرة  

 
  الن مةإن اجلمنية  
الــــذي دعــــت  2016تيســــان/ثبري   27املــــؤرخ  70/263إىل قرارهــــا  إذ تشععععري 

األمــني العــام إىل اختــاذ اخلوطــوا  الالزمــة إلبــرام اتفــاق يــنظم العالقــة بــني األمــم املتحــدة     فيــه
  ىل اجلمعية العامة إلقرارهتفاوض عليه إواملنظمة الدولية للهجرة وتقدمي مشروع االتفاق امل

الـذي اختـذه    2016حزيران/يوتيـه   30املـؤرخ   1317بـالقرار رقـم    إذ حتيط بلمع  و 
جملا املنظمة الدولية للهجرة ووافـني مبوجبـه علـت مشـروع االتفـاق بشـأن العالقـة بـني األمـم          

 املتحدة واملنظمة الدولية للهجرة 
 فاوض عليه يف مشروع االتفاق املت وقد نظرت 
ــت مشــروع   توافعع  - 1  ــة     االعل ــم املتحــدة واملنظم ــني األم ــة ب ــاق بشــأن العالق تف
 للهجرة؛ الدولية

ــادة  تشعععري - 2  ــنصُّ    12إىل املـ ــ  تـ ــاق الـ ــروع االتفـ ــن مشـ ــت ثن  مـ ــععلـ  ختضـ
 منفةـلة  لترتيبـا   االتفـاق   ـذا  عمـال  لل دما  تقدمي ثو تعاون ثي عن تنجم مةروفا  ثي
 للهجرة؛ الدولية واملنظمة املتحدة األمم بني

باألمني العام ثن يدعو املـدير العـام للمنظمـة الدوليـة للـهجرة إىل توقيـع        هتيب - 3 
املعـين حبركـا    االتفاق معه يف االجتماع العام الرفيع املستول ملدة يوم واحد للجمعيـة العامـة   

 .2016ثيلول/سبتمرب  19الذي سيعقد يف   لالجئني واملهاجرين الزنوح الكربل
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