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*1616023*  

 الدورة احلادية والسبعون
 *من جدول األعمال املؤقت 118و  13البندان 

ــا       ــ ان لنتـ ــامان واملنسـ ــة املتوـ ــا واملتا عـ التنفيـ
ومـؤمترات ال مـة الـع دع ـد ا      املؤمترات الر يسية

ــدا     ــدة   امليـــــ ــم املتحـــــ ــاد   األمـــــ االقتصـــــ
 هبماواالجتماعي وامليادين املتصلة 
    متا عة  تا   مؤمتر قمة األلفية

 إعان  يويورك من أجل الاجئ  واملهاجرين  
  
 A/71/L.1اآلثار املتردبة   امليزا ية الرب اجمية على مشروع ال رار   

  
 ماكرة من األما ة العامة  

 
 من النظام الداخلي للجمعية العامة. 153للمادة دصدر  اه املاكرة وف ا  - 1
 :على ما يلي A/71/L.1شروع ال رار ملمن املرفق الثاين  10و  9 انالف رد دنص - ٢

ريــق عمليــة دفــاوي  ووميــة دوليــة  ســيجر  إعــداد االدفــامل العــاملي عــن   )أ( 
ستبدأ أعمال التحضري هلا فورا. ومن املزمع أن ُدتـو  املفاواـات الـع سـتبدأ     

مبؤمتر  وومي دويل  شأن اهلجرة الدولية يع ـد   عـام    ٢017  أوا ل عام 
 ويعري عليه االدفامل العاملي العتماده. ٢018

ــ  ا    )ب(  ــع املســتو  الثال ــة   و ظــرا ألن احلــوار الرفي ــة والتنمي ــاهلجرة الدولي ملعــب  
 
 

 * A/71/150. 

http://undocs.org/ar/A/71/L.1
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/L.1&referer=/english/&Lang=A
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  فينبغـي الـتفوري   إسـناد دور    ٢019سيع د    يويـورك   موعـد ال يتجـاوا عـام     
 للحوار الرفيع املستو    العملية.

  ُيفهم أن مجيع املسا ل املتعل ة  املفاواات احلوومية الدوليـة   أعاهوعما  الف رد   - 3
  مبـا   للـم مواعيـد     شـأن اهلجـرة الدوليـة والتنميـة       الثالـ  واملؤمتر  واحلوار الرفيـع املسـتو  

االجتماعــات ولــولها و ري ــة دنظيمهــا و  اقهــا  د دتحــدد  عــد. و نــاد عليــه  و ظــرا لعــدم   
 رح  را ق لع ـد  ـاه االجتماعـات  لـن يتسـل   الوقـت احلااـر د ـدير مـا سـيترد  علـى            

 ق من آثار حمتملـة مـن  يـ  التولفـة. وفـور      اال تياجات النالئة لع د اجللسات وإعداد الوثا
البت    را ق ع د االجتماعـات ولـولها و ري ـة دنظيمهـا  سـي دم األمـ  العـام التوـالي          

من النظام الداخلي للجمعية العامة. وعـاوة علـى للـم  يـتع       153لات الصلة وف ًا للمادة 
 العامة واملؤمترات. حتديد مواعيد االجتماعات  التشاور مع إدارة لؤون اجلمعية

وعليه  فإن اعتماد مشروع ال رار لن دترد  عليه أ  آثـار ماليـة   امليزا يـة الرب اجميـة      - ٤
 .٢017-٢016لفترة السنت  

 
 


