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  2016متوز/يوليه  25 يف قرار اختذته اجلمعية العامة

 ](A/70/L.57) اإلحالة إىل جلنة رئيسية دون[
 

 بشأن العالقة بني األمم املتحدة واملنظمة الدولية للهجرةاتفاق  - 70/296
 

 ،إن اجلمعية العامة 

 الــــذت دعــــ  2016نيســــان/لبري   27املــــ ر   70/263إىل قرارهــــا  إذ تشيييير 
ــه ــنظم       فيـ ــاق يـ ــراخت اتفـ ــة مبـ ــواا الالزمـ ــاا ازمـ ــاخت إىل اختـ ــني العـ ــم   األمـ ــني األمـ ــة بـ العالقـ

واملنظمـــة الدوليـــة للـــهجرة وت ـــدا مشـــروض االتفـــاق املتفـــاو  عليـــه إىل اجلمعيـــة    املتحـــدة
 مقراره، العامة

الـذت اختـذه    2016حزيران/يونيـه   30املـ ر    1317بـال رار رقـم    وإذ حتيط علميا  
افـ  ووجبـه علـش مشـروض االتفـاق بشـأن العالقـة بـني األمـم          جملس املنظمة الدولية للـهجرة وو 
 املتحدة واملنظمة الدولية للهجرة،

يف مشــروض االتفــاق املتفــاو  عليــه بشــأن العالقــة بــني األمــم املتحــدة     وقيين رتيي   
 ،(1)واملنظمة الدولية للهجرة

دوليـة  علش مشروض االتفاق بشأن العالقة بني األمم املتحدة واملنظمة ال توافق - 1 
 للهجرة، الذت يرد نصه يف مرف  هذا ال رار؛

مصــروفاا  مــن االتفــاق الــ  تــنن  علــش لن خت ــ  لت  12إىل املــادة  تشيير - 2 
تــنجم عــن لت تعــاون لو ت ــدا للالــدماا عمــال تــذا االتفــاق لترتيبــاا منفصــلة بــني األمــم     

 املتحدة واملنظمة الدولية للهجرة؛

_______________ 

(1) A/70/976.املرف  األول ، 

http://undocs.org/ar/A/70/L.57
http://undocs.org/ar/A/RES/70/263
http://undocs.org/ar/1317
http://undocs.org/ar/A/70/976
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عو املـدير العـاخت للمنظمـة الدوليـة للـهجرة إىل توقيـ        باألمني العاخت لن يد هتيب - 3 
االتفاق معه يف االجتماض العاخت الرفي  املستوى ملدة يوخت واحد للجمعيـة العامـة املعـر ار ـاا     

 .2016ليلول/سبتمرب  19الزنوح الكربى لالجئني واملهاجرين، الذت سيع د يف 
 

 112اجللسة العامة 
 2016متوز/يوليه  25

  
 املرف   

 اتفاق بشأن العالقة بني األمم املتحـدة واملنظمة الدولية للهجرة  
 

 ،إن األمم املتحنة واملنتمة النولية للهج ة 
ــم املتحــدة ودســتور       إذ تضييعان ا اعترار ييا   ــن ميمــاق األم ــاخت ااا الصــلة م األحك

 املنظمة الدولية للهجرة،

نشــمة املنظمــتني وإقامــة  ب ــرورة مراعــاة ا جــرة والتن ــ  البشــرت يف ل  وإذ تسييلامان 
تعاون وثي  بني مجي  املنظماا املعنية لتعزيز جهودها يف تنسي  لنشمة  ـ  منـها ااا الصـلة    

 با جرة والتن   البشرت،

 1992تشـرين األول/ل تـوبر    16امل ر   47/4إىل قرار اجلمعية العامة  وإذ تشران 
ــذ ــهجرة إىل اال ــترا  يف دورا ــا ولعم    ال ــة لل ــة العامــة املنظمــة الدولي ــه اجلمعي ــدعو في ا ــا ت ت

 ،مراقب بصفة

ــة للــهجرة     وإذ تشييران ضيضييا  إىل اتفــاق التعــاون بــني األمــم املتحــدة واملنظمــة الدولي
 ،1996حزيران/يونيه  25امل ر  

ــة   وإذ تشييييران  يييي ل   ــة العامــ ــرار اجلمعيــ ــ ر   51/148إىل قــ ــانون  13املــ  ــ
 املتعل  بالتعاون بني األمم املتحدة واملنظمة الدولية للهجرة، 1996األول/ديسمرب 

إىل مذ رة التفاهم بني األمـم املتحـدة واملنظمـة الدوليـة للـهجرة امل ر ـة        وإذ تشران 
 ملية مدارة السالمة واألمن،بشأن إقامة  را ة عا 2013حزيران/يونيه  25

يف إرسـاء عالقـة منفعـة متبادلـة بينـهما نكـن عـن تري هـا تيسـ  الوفـاء            ورغرة منهما 
 باملس ولياا املنوتة بك  من األمم املتحدة واملنظمة الدولية للهجرة،

http://undocs.org/ar/A/RES/47/4
http://undocs.org/ar/A/RES/51/148
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 2015تشـــرين المـــارب/نوفمرب  24املـــ ر   1309بـــال رار رقـــم  وإذ حتيطيييان علميييا 
الصادر عن جملس املنظمـة الدوليـة للـهجرة، الـذت تلـب فيـه ا لـس إىل املـدير العـاخت للمنظمـة           
الدولية للهجرة، يف مجلة لمور، لن ي ـ  بالتعـاون مـ  األمـم املتحـدة تري ـة نكـن تـا  سـني          

 األمم املتحدة،األساس ال انورب للعالقة بني املنظمة الدولية للهجرة و

 2016نيسـان/لبري    27املـ ر    70/263ب ـرار اجلمعيـة العامـة     وإذ حتيطان علميا  
الذت سلَّم  فيه اجلمعية العامة، يف مجلة لمور، ب رورة إقامة عالقة لوثـ  بـني األمـم املتحـدة     

مـني العـاخت إىل اختـاا ازمـواا الالزمـة مبـراخت اتفـاق يـنظم         واملنظمة الدولية للهجرة ودعـ  األ 
العالقة بـني األمـم املتحـدة واملنظمـة الدوليـة للـهجرة وت ـدا مشـروض االتفـاق املتفـاو  عليـه            

 اجلمعية العامة مقراره، إىل

 يلي: علش ما اتفقتا 
 

 1املادة   

  الغر  من االتفاق  
لعالقــة األمــم املتحــدة واملنظمــة الدوليــة للــهجرة حيــدد هــذا االتفــاق األحكــاخت املنظمــة  

إحدامها باأل رى من لج  تعزيز التعاون بينهما والنهو  ب درة    منـهما علـش االالـمالض    
 بواليتها وا حي   مصاحل املهاجرين والدول األع اء فيه.

 
 2املادة   

  املبادئ  
منظمـة ااا دور رادـد عـاملي     تعترف األمم املتحدة باملنظمة الدوليـة للـهجرة بصـفتها    - 1

يف جمال ا جرة. وتعترف األمم املتحدة بأن الـدول األع ـاء يف املنظمـة الدوليـة للـهجرة تـرى       
الصـادر عــن جملــس املنظمــة الدوليـة للــهجرة، الو الــة الرادــدة    1309فيهـا، وف ــا لل ــرار رقــم  

ــا   ــا جرة. وال  ــ   م ــة ب ــة املعني ــاا ولنشــمة    العاملي ــا بوالي ــها  ا ــر فنف األمــم املتحــدة ومكاتب
 وصنادي ها وبراجمها يف جمال ا جرة.

جمـال التن ـ     تعترف األمم املتحدة باملنظمة الدولية للهجرة بصفتها مسامها لساسـيا يف  - 2
ــة املتصـــلة باملهـــاجرين والنـــازحني        ــرت، ويف ةايـــة املهـــاجرين، ويف األنشـــمة التنفيذيـ البشـ

 ال  يف جما ي إعادة التـوتني وعمليـاا العـودة، ويف إدمـا      وا تمعاا املتأثرة با جرة، وا يف
 ا جرة يف  مط التنمية.

http://undocs.org/ar/1309
http://undocs.org/ar/A/RES/70/263
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تعترف األمم املتحدة بأن املنظمة الدولية للهجرة تعمـ ، ووجـب دسـتورها، بوصـفها      - 3
منظمة دولية مست لة تتوىل لمورهـا بـذا ا وال تشـك  معيـارا ي ـاس عليـه يف عالقـة العمـ  مـ           

  يرســيها هـذا االتفــاق، مـ  مالحظــة عناصـرها و صادصــها األساسـية الــ      األمـم املتحــدة الـ  
 .1309حدَّدها جملس املنظمة الدولية للهجرة يف قراره رقم 

تعترف املنظمة الدولية للهجرة وسـ ولياا األمـم املتحـدة ووجـب ميماقهـا وبواليـاا        - 4
ال ـا، وـا يف الـ  يف جمـال     ومس ولياا سادر م سساا األمم املتحـدة وهيئا ـا الفرعيـة وو ا   

 ا جرة.

تتعهد املنظمة الدولية للهجرة باالالمالض بأنشمتها وف ا مل اصد ومبـادئ ميمـاق األمـم     - 5
املتحدة وم  املراعاة الواجبة لسياسـاا األمـم املتحـدة الراميـة إىل   يـ  تلـ  امل اصـد واملبـادئ         

 .والالجئني وح وق امنسانولسادر الصكو  ااا الصلة يف جماالا ا جرة الدولية 

املسـاس   تتعاون األمم املتحدة واملنظمـة الدوليـة للـهجرة معـا وتنفـذان لنشـمتهما دون       - 6
 ا وق ومس ولياا إحدامها واأل رى ووجب الص  املنشئ لك  منهما.

 
 3املادة   

  التعاون والتنسي   
لتح يـ    ب ـرورة العمـ  معـا   إن األمم املتحـدة واملنظمـة الدوليـة للـهجرة، إا تعترفـان       - 1

تتعاونـا بشـك     لن األهداف املشتر ة، وبغية تيس  املمارسة الفعالة ملس وليا ما، تتف ان علـش 
المـرفني وتعنيهمـا. و  ي ـا     وثي  يف حدود والية    منهما ولن تتشاورا يف املساد  الـ   ـم   

للهجرة إحدامها م  األ رى وف ـا ألحكـاخت   لتل  الغاية، تتعاون األمم املتحدة واملنظمة الدولية 
 الص  املنشئ لك  منهما.

تواف  املنظمـة الدوليـة للـهجرة علـش لن تشـار  يف لت هيئـة لو هيئـاا لنشـأ ا األمـم           - 2
الصــعيد  املتحـدة لو قـد تنشـئها ولن تتعــاون معهـا بغـر  تيسـ  الــ  التعـاون والتنسـي  علـش         

 ما من  الل الع وية يف:سي العاملي لو امقليمي لو ال مرت، ال

جملـس الرسسـاء التنفيـذيني يف منظومـة األمـم املتحـدة املعـر بالتنسـي  وهيئاتــه          )ل( 
الفرعية )اللجنة الرفيعة املستوى املعنية بالربامج، واللجنة امدارية الرفيعة املستوى )وـا يف الـ    

ــة   الشــبكة املشــتر ة بــني الو ــاالا مدارة املســاد  األمنيــة(، وجمموعــة   األمــم املتحــدة امةادي
 ولفرقتها امقليمية وال مرية(؛

 اللجنة الدادمة املشتر ة بني الو االا؛ )ب( 

 اللجنة التنفيذية للش ون امنسانية؛ ) ( 
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 ا موعة العاملية املعنية با جرة؛ )د( 

 لفرقة إدارة األمن علش الصعيد ال مرت. )هـ( 

ــش      ــهجرة عل ــة لل ــة الدولي ــ  املنظم ــها    وتواف ــا ألنظمت ــاا وف  ــ  ا يئ لن تشــار  يف تل
الدا لية املعمـول تـا ولن تسـاهم يف ميزانيا ـا ال ادمـة علـش ت اسـم التكـاليل وف ـا للترتيبـاا           

 امل ررة لت اسم التكاليل.

جيوز لي ا لن تتشاور املنظمة الدولية للهجرة م  ا يئـاا املالتصـة الـ  لنشـأ ا األمـم       - 3
ال  تندر  المن نماق ا تصاص تل  ا يئاا و تـا  املنظمـة الدوليـة    املتحدة بشأن املساد  

يلـزخت   اختـاا مـا   للهجرة إىل مشورة من ازرباء بشأهنا. وتواف  األمم املتحدة، من جانبـها، علـش  
 من إجراءاا لتيس  تل  املشاوراا.

الدوليــة جيـوز لي ـا لن تتشــاور هيئـاا األمـم املتحــدة املشـار إليهـا لعــاله مـ  املنظمـة          - 4
للهجرة بشأن مجيـ  املسـاد  الـ  تنـدر  الـمن نمـاق ا تصـاص املنظمـة و تـا  ا يئـاا إىل           

يلـزخت مـن    مشورة من ازرباء بشأهنا. وتواف  املنظمة الدولية للهجرة، من جانبها، علش اختاا ما
 إجراءاا لتيس  تل  املشاوراا.

ــة للــهجرة،  ــ    - 5   يف حــدود ا تصاصــه ووف ــا  تتعــاون األمــم املتحــدة واملنظمــة الدولي
ألحكــاخت الصــ  املنشــئ لــه، مــن  ــالل تزويــد إحــدامها األ ــرى، عنــد الملــب، باملعلومــاا    

 واملساعدة ال  قد  تاجها لت من املنظمتني يف ممارسة مس وليا ا.

ــدان       - 6 ــاون يف امليـ ــواب التعـ ــهجرة باستصـ ــة للـ ــة الدوليـ ــدة واملنظمـ ــم املتحـ ــلام األمـ تسـ
 ر والية    منها.امحصادي المن إتا

تسلام األمم املتحدة واملنظمة الدولية للهجرة ب ـرورة   يـ  التنسـي  الفعـال ألنشـمة       - 7
و دماا األمم املتحدة واملنظمة الدولية للـهجرة، عنـد االقت ـاء، بغيـة تفـادت االزدواجيـة يف       

 تل  األنشمة وازدماا.
 

 4املادة   

  الت ارير امل دمة إىل األمم املتحدة  
ــة العامــة           ــن لنشــمتها إىل اجلمعي ــارير ع ــدخت ت  ــهجرة لن ت  ــة لل ــة الدولي ــوز للمنظم جي

 تري  األمني العاخت، إاا ارتأا ال  مالدما. عن
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 5املادة   

  التممي  املتبادل  
ــس املنظمــة الدوليــة للــهجرة          - 1 ــم املتحــدة ح ــور دوراا جمل حيــ  لنيمــني العــاخت لنيم

التصـوي    حـ   ساد  موال  االهتماخت املشتر  دون لن يكون لـه واملشار ة فيها فيما يتعل  بامل
ووف ا للنظـاخت الـدا لي ات الصـلة. وتَّوجَّـه الـدعوة لي ـا إىل األمـني العـاخت، حسـب االقت ـاء،           
حل ـور االجتماعـاا األ ــرى الـ  نكــن لن تع ـدها املنظمــة الدوليـة للــهجرة ويَّنظـر فيهــا يف       

فيهـا، دون لن يكـون لـه حـ  التصـوي . وجيـوز لنيمـني        مساد   م  األمم املتحدة، واملشار ة 
 العاخت، ألغرا  هذه الف رة، لن يَّعيِّن لت  الن مممال له.

حي  للمدير العـاخت للمنظمـة الدوليـة للـهجرة ح ـور اجللسـاا العامـة للجمعيـة العامـة           - 2
عامـة  لنيمم املتحدة ألغرا  التشاور. وحيـ  للمـدير العـاخت لن حي ـر جلسـاا جلـان اجلمعيـة ال       

وجلســاا ا لــس االقتصــادت واالجتمــاعي، وحســب االقت ــاء ووف ــا للنظــاخت الــدا لي ات    
الصــلة، جلســاا األجهــزة الفرعيــة التابعــة للجمعيــة وا لــس، ولن يشــار  يف تلــ  اجللســاا  
دون لن يكــون لــه حــ  التصــوي . وجيــوز للمــدير العــاخت، بنــاء علــش دعــوة مــن جملــس األمــن،  

علومــاا لو لت ـدا مســاعدة ل ــرى لـه فيمــا يتعلـ  باملســاد  الدا لــة    ح ـور جلســاته ملـدِّه بامل  
ــة للــهجرة. وجيــوز للمــدير العــاخت، ألغــرا  هــذه الف ــرة،       يف نمــاق ا تصــاص املنظمــة الدولي
 يعيِّن لت  الن مممال له. لن

ت وخت إدارة املنظمة الدولية للهجرة بتوزي  البياناا ازميـة الـ  ت ـدمها األمـم املتحـدة       - 3
املنظمة الدولية للهجرة بغر  توزيعها علش مجي  لع ـاء اجلهـاز املعـر لو األجهـزة املعنيـة       إىل

يف املنظمة الدولية للـهجرة. وت ـوخت األمانـة العامـة لنيمـم املتحـدة بتوزيـ  البيانـاا ازميـة الـ            
ز ت دمها املنظمة الدوليـة للـهجرة إىل األمـم املتحـدة بغـر  توزيعهـا علـش مجيـ  لع ـاء اجلهـا          

 املعر لو األجهزة املعنية يف األمم املتحدة.
 

 6املادة   

  اقتراح بنود جدول األعمال  
جيــوز لن ي تــرح األمــني العــاخت لنيمــم املتحــدة بنــودا جلــدول األعمــال لكــي تنظــر فيهــا   - 1

املنظمة الدوليـة للـهجرة. ويف هـذه احلـاالا، ت ـوخت األمـم املتحـدة بـيعالخت املـدير العـاخت ببنـد لو            
د جدول األعمال املعنية، ويعر  املدير العاخت، وف ا للسلماا املالولة لـه وللنظـاخت الـدا لي    بنو

ات الصــلة، لت بنــد لو بنــود جلــدول األعمــال مــن هــذا ال بيــ  علــش هيئــة امدارة املالتصــة يف  
 املنظمة الدولية للهجرة.
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ألعمـال لكـي تنظـر    جيوز لن ي ترح املدير العاخت للمنظمة الدولية للهجرة بنودا جلدول ا - 2
فيها األمم املتحدة. ويف هذه احلاالا، ت وخت املنظمة الدولية للـهجرة بـيعالخت األمـني العـاخت ببنـد      
لو بنود اجلدول املعنية، ويعر  األمني العاخت، وف ا للسلماا املالولة له وللنظـاخت الـدا لي ات   

رديسـي املعـر يف األمـم    الصلة، لت بند لو بنود جلدول األعمال مـن هـذا ال بيـ  علـش اجلهـاز ال     
 املتحدة لو لت جهاز ف ر لو لجهزة ل رى يف األمم املتحدة حسب االقت اء.

 7املادة   

 تبادل املعلوماا والوثاد   

ت وخت األمم املتحدة واملنظمة الدولية للهجرة باختاا الترتيباا الالزمة لتبادل املعلومـاا   - 1
 دل.واملنشوراا والوثاد  ااا االهتماخت املتبا

بالدراسـاا   ،متد  املنظمة الدولية للهجرة األمم املتحدة بناء علش تلبـها، وقـدر اممكـان    - 2
 املتحدة. األمملو املعلوماا ازاصة املتعل ة باملساد  الدا لة يف نماق ا تصاص 

متد  األمم املتحدة املنظمـة الدوليـة للـهجرة  ـذل  بنـاء علـش تلبـها، وقـدر اممكـان،           - 3
بالدراساا لو املعلوماا ازاصة املتعل ة باملساد  الدا لة يف نماق ا تصـاص املنظمـة الدوليـة    

 للهجرة.

قـدر مـن    لقصـش تبذل األمم املتحدة واملنظمة الدولية للهجرة    جهد ممكن لتح يـ    - 4
  املتعل ـة باملسـاد   املعلومـاا التعاون سعيا لتفـادت االزدواجيـة يف مجـ  و ليـ  وإصـدار ونشـر       

ااا االهتمــاخت املتبــادل. وتســعيان جاهــدتني، حيممــا اقت ــش األمــر، إىل م ــافرة جهودمهــا        
 ل مان االستفادة واالنتفاض من تل  املعلوماا إىل لقصش حد ممكن.

 
 8املادة   

  التعاون امدارت  
تتشــاور األمــم املتحــدة واملنظمــة الدوليــة للــهجرة،  لمــا اقت ــش األمــر الــ ، بشــأن    

استفادة ممكنة من املراف  واملوظفني وازـدماا بغيـة بنـب إنشـاء وتشـغي  مرافـ           ي  ل فأ
و دماا متدا لة. وتتشـاوران لي ـا الستكشـاف إمكانيـة إنشـاء مرافـ  و ـدماا مشـتر ة         

 جماالا حمددة، م  املراعاة الواجبة للتوف  يف التكاليل. يف
 

 9املادة   

  التعاون بني األمانتني  
ت يم األمانة العامة لنيمم املتحدة وإدارة املنظمة الدولية للهجرة عالقة عم  وثي ـة وف ـا    

للترتيبـــاا الـــ  قـــد يتفـــ  عليهـــا مـــن حـــني م ـــر بـــني األمـــني العـــاخت لنيمـــم املتحـــدة واملـــدير 
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للمنظمـة الدوليـة للـهجرة. وت ـاخت لي ـا عالقـاا عمـ  وثي ـة مماثلـة مـ  لمانـاا املنظمـاا              العاخت
دا ــــ  منظومــــة األمــــم املتحــــدة وف ــــا لترتيبــــاا بــــني املنظمــــة الدوليــــة للــــهجرة  األ ــــرى 
 .املعنية واملنظماا

 
 10املادة   

  الترتيباا املتعل ة باملوظفني  
تتفـ  األمـم املتحـدة واملنظمــة الدوليـة للـهجرة علـش التشــاور، عنـد اللـزوخت،  صــوص          

ــرو     ــاخت و ـ ــة بأحكـ ــتر  املتعل ـ ــاخت املشـ ــاد  ااا االهتمـ ــذل    املسـ ــوظفني، و ـ ــل املـ توظيـ
التعاون فيما يتعل  بتبادل املـوظفني علـش لسـاس  ـرو   ـدد يف ترتيبـاا تكميليـة يتفـ           علش

 من هذا االتفاق. 14عليها عمال باملادة 
 

 11املادة   

  جواز مرور األمم املتحدة  
يتفــ  عليهــا حيــ   ملــوظفي املنظمــة الدوليــة للــهجرة، وف ــا للترتيبــاا امداريــة الــ  قــد   

األمني العاخت لنيمم املتحدة واملدير العـاخت للمنظمـة الدوليـة للـهجرة، اسـتالداخت جـواز مـرور         بني
األمم املتحدة  وثي ة سفر قانونية حيممـا تعتـرف الـدول بـذل  االسـتالداخت يف االتفاقـاا الـ         

  دِّد امتيازاا وحصاناا املنظمة الدولية للهجرة.
 

 12املادة   

  املصروفاا  
خت ــ  لت مصــروفاا تــنجم عــن لت تعــاون لو ت ــدا للالــدماا عمــال تــذا االتفــاق   

 لترتيباا منفصلة بني األمم املتحدة واملنظمة الدولية للهجرة.
 

 13املادة   

  ةاية السرية  
 ال جيــــــوز تفســــــ  لت جــــــزء مــــــن هــــــذا االتفــــــاق علــــــش لنــــــه يتملــــــب مــــــن   - 1

 ت ــــدا لت مــــواد لو بيانــــاا لو معلومــــاا، األمــــم املتحــــدة لو املنظمــــة الدوليــــة للــــهجرة  
 نكــــن لن يــــ دت امفصــــاح عنــــها، يف رلت اجلهــــة امل دِّمــــة  ــــا، إىل انتــــها  التزامهــــا،        
ــواد      ــة تلـــــ  املـــ ــرية، امايـــ ــة بالســـ ــا ا املتعل ـــ ــا لو سياســـ ــئ  ـــ ووجـــــب الصـــــ  املنشـــ

 واملعلوماا. والبياناا
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ن األمــم املتحــدة واملنظمــة يف حــال ت ــدا مــواد لو بيانــاا لو معلومــاا ســرية، ت ــم - 2
ــا للصــكني         ــاا، وف  ــاا واملعلوم ــواد والبيان ــ  امل ــة املناســبة لتل ــوف  احلماي ــهجرة ت ــة لل الدولي
املنشئني  ما وسياسا ما املتعل ة بالسرية لو وف ا ألت ترتيباا تكميلية قـد تتف ـان عليهـا  ـذا     

 من هذا االتفاق. 14الغر  وف ا للمادة 
 

 14املادة   

  تيباا التكميلية لتنفيذ هذا االتفاقالتر  
جيــوز لنيمــني العــاخت لنيمــم املتحــدة واملــدير العــاخت للمنظمــة الدوليــة للــهجرة لن يع ــدا،   

 بغر  تنفيذ هذا االتفاق، لت ترتيباا تكميلية قد يرتئيان لهنا مناسبة.
 

 15املادة   

  التعديالا  
حدة واملنظمة الدولية للهجرة. وتوافـ   جيوز تعدي  هذا االتفاق باالتفاق بني األمم املت 

اجلمعية العامة لنيمم املتحدة وجملس املنظمة الدولية للـهجرة علـش لت تعـدي  مـن هـذا ال بيـ .       
وختمر األمم املتحـدة واملنظمـة الدوليـة للـهجرة إحـدامها األ ـرى  تابـة بتـاريو تلـ  املواف ـة           

 ملواف تني املذ ورتني.ويد   االتفاق حيز النفاا يف تاريو ف ر مواف ة من ا
 

 16املادة   

  بدء النفاا  
االتفـاق.   هـذا  تواف  اجلمعية العامة لنيمم املتحدة وجملس املنظمة الدولية للهجرة علش - 1

وختمر األمم املتحدة واملنظمة الدوليـة للـهجرة إحـدامها األ ـرى  تابـة بتـاريو تلـ  املواف ـة.         
 توقيعه. ويد   االتفاق حيز النفاا بعد ال  عند

حيــ   هــذا االتفــاق، عنــد د ولــه حيــز النفــاا، حمــ  اتفــاق التعــاون بــني األمــم املتحــدة   - 2
 .1996حزيران/يونيه  25واملنظمة الدولية للهجرة امل ر  

 وإثباتا لذل ، وقَّ  املوقاعان لدناه هذا االتفاق. 
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ليتني يف نســالتني لصــ 2016  يف هــذا اليــوخت _____ مــن  ــهر _____ عــاخت ق ــوَّ 
 باللغة امنكليزية.

 
 عن املنظمة الدولية للهجرة عن األمم املتحدة

 
 
 
 مون -بان  ي 

 األمني العاخت

 
 
 

 ويلياخت ليسي سوينغ
 املدير العاخت

 


