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  2016 حزيران/يونيه 30 يف قرار اختذته اجلمعية العامة

 ](A/70/L.54) اإلحالة إىل جلنة رئيسية دون[
 

شأن التعامـ  مـع   ب للجمعية العامة االجتماع العام الرفيع املستوى - 70/290
 واملهاجرين حركات الكربى لالجئنيالت

 
 ،إن اجلمعية العامة 
ــا  إذ تشيير  ــخر   70/539إىل مقرره ــذ   ،2015كــانون األول/ديســمرب   22امل ال

معيـة العامـة   رفيع املسـتوى للج  عامًا اجتماعًا 2016أيلول/سبتمرب  19قررت فيه أن تعقد يف 
 حركات الكربى لالجئني واملهاجرين،الت شأن التعام  معب

 يلي: ما تقرر - 1 
حركـات الكـربى   الت شـأن التعامـ  مـع   باالجتمـاع الرفيـع املسـتوى    يتـأل   أن  )أ( 

اجتماعــات ماةــدة مســتديرة ت اعليــة أل ــحا    ةعامــة وســت ةمــن جلســ لالجــئني واملهــاجرين
 :الترتيبات التنظيمية على النحو التايلتكون أن ، واملصلحة املتعددين

ــة العامــة مــن الســاعة    ُت ‘1’  ــة يف قاعــة اجلمعي  8:30عقــد اجللســة العامــة االفتتاحي
 ؛9:30الساعة  إىل
ــة، تُ   ‘2’  ــة االفتتاحيـ ــد اجللسـ ــد اجللســـ بعـ ــة    ةعقـ ــزامن يف قاعـ ــك  متـ ــة بشـ العامـ

ــ  ــاعة      اجمللـ ــن السـ ــاية مـ ــ  الو ـ ــة يلـ ــاعي وقاعـ ــاد  واالجتمـ إىل  9:30االقتصـ
 ؛19:30 الساعة

ــو   ‘3’  ــدجتماعــات اال ىالتسلســ  املت ــ ،املســتديرة ةملاة ــد    عم ــق ق  عضــأن ذل
 1اجتماعـات املاةـدة املسـتديرة     عقـد ُت أن هـو  ،للتعدي ، بالتشاور مع الـدول األعضـاء  

أن ، و13:00إىل السـاعة   10:00ا مـن السـاعة   منـه كـ    ، وميتـد بالتواز  3 و 2 و
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ا مـن السـاعة   منـه كـ    وميتـد بالتواز ،  6 و 5 و 4املاةدة املستديرة اجتماعات عقد ُت
 ؛18:00الساعة  إىل 15:00

إىل  19:30عقد اجللسة العامة اخلتاميـة يف قاعـة اجلمعيـة العامـة مـن السـاعة       ُت ‘4’ 
 ؛20:00الساعة 

ــة      ةيشــتريف يف رةاســ  أن ) (  ــة العام ــي  اجلمعي ــع املســتوى رة ــاع الرفي يف االجتم
تخل  اجللسـة العامـة االفتتاحيـة    وت ؛ورةي  اجلمعية يف دورهتا السبعنيدورهتا احلادية والسبعني 

ــات  ــها كــ  مــدةتصــ  بيان ــاة  يـُـ  من ــة  هبــا ديلإىل ثــالد دق ــي  اجلمعي ــة   رة يف دورهتــا احلادي
السـامي   األمـم املتحـدة   وم ـو   ،األمني العامورةي  اجلمعية يف دورهتا السبعني، و ،والسبعني

الســامي  األمــم املتحــدة وم ــو  ،لشــخون الالجــئني، واملــدير العــام للمنظمــة الدوليــة للــهجرة 
املـديرة التن يذيـة ايئـة    و ،حلقوق اإلنسان، واملمث  اخلـا  لممـني العـام املعـهل بـااجرة الدوليـة      

 ريـ   باسـم ال  )هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة(     األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكـني املـرأة  
 ،املــدير التن يــذ  ملكتــ  األمــم املتحــدة املعــهل باملخــدرات واجلرميــة   والعــاملي املعــهل بــااجرة،  

ــدويل،    ــق ال ــة البن ــي  يموع ــردورة ــن وف ــاجإحــدى  م ــردت املهــاجرين، الي ــن وف  أوســا  م
 ؛وممث  عن القطاع اخلا  ،الالجئني، وممث  عن اجملتمع املدين

ى  ــــالل اجللســــة الجتمــــاع الرفيــــع املســــتوعتمــــد الوثيقــــة اخلتاميــــة لُتأن  )ج( 
 ؛االفتتاحية العامة

ــ )د(  ــأن تسـ ــة      ةتمع اجللسـ ــدول املراقبـ ــاء والـ ــدول األعضـ ــات الـ ــة إىل بيانـ العامـ
 ، وستوضـع واملنظمات احلكومية الدولية والكيانات اليت اا مركز املراق  لدى اجلمعيـة العامـة  

الوقـ  املخصـ    و ،للنظام الدا لي واملمارسات املعمول هبـا يف اجلمعيـة   قاةمة املتكلمني وفقًا
 ؛أربع دقاة  حمدَّد يفذ  البيانات هبلإلدالء 
ــاع  أن يكــون  (ـ)ه  ــن اجتما موضــوع كــ  اجتم ــدة املســتديرة الســتة    م ــات املاة ع
 يلي: كما

للتحركــات الكــربى : معاجلــة األسـبا  اجلذريــة  1املاةــدة املســتديرة اجتمـاع   ‘1’ 
 ؛لالجئني

ــدة املســتديرة  اجتمــاع  ‘2’  ــع: معاجلــة 2املاة حركــات الت ســيما ال ااجــرة، دواف
 ؛ز املسامهات اإلجيابية للمهاجرين، وإبراللمهاجرين الكربى

 عاجلــةمل د الــو هليالعمــ  والتعــاون علــى الصــع : 3اجتمــاع املاةــدة املســتديرة  ‘3’ 
 ؛بالتشرد: الطري  إىل األمامتصلة الالجئني واملهاجرين واملساة  امل مسأليت
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لالجـئني؛  ا ة عـن : االت اق العاملي لتقاسم املسـخولي 4اجتماع املاةدة املستديرة  ‘4’ 
 ؛احترام القانون الدويل

ة نونيـــاقللـــهجرة اةمنـــة وال االت ـــاق العـــاملي: 5اجتمـــاع املاةـــدة املســـتديرة  ‘5’ 
م التام حلقـوق  وحتقي  االحترا 2030واملنظمة: حنو حتقي   طة التنمية املستدامة لعام 

 ؛اإلنسان للمهاجرين
ــتديرة    ‘6’  ــدة املسـ ــاع املاةـ ــئني    6اجتمـ ــدى الالجـ ــع  لـ ــوا ن الضـ ــة مـ : معاجلـ

 ؛اهنم األ لية إىل بلدان الو ولرحالهتم من بلد أثناءواملهاجرين 
املاةـدة املسـتديرة الت اعليـة أل ـحا       مـن اجتماعـات   يرأس ك  اجتمـاع أن  )و( 

بالتشـاور  يف دورهتـا السـبعني   ا رةـي  اجلمعيـة العامـة    منـه يعيِّ ،رةيسـان  عددين عادًةاملصلحة املت
 مع اجملموعات اإلقليمية ومع املراعاة الواجبة للتوازن اجلغرايف؛

ديل هبـا املشـاركون يف اجتماعـات املاةـدة     يـ للبيانات اليت الوق  املخص   أن )ز( 
 ؛مخ  دقاة  حمدَّد يفاملستديرة الت اعلية أل حا  املصلحة املتعددين 

كــ  اجتمــاع مــن اجتماعــات املاةــدة املســتديرة الت اعليــة أل ــحا  أن ُي ـردد   )ح( 
 يق  عن مقعدين للجهات ال اعلة غري احلكومية؛ ال ما املصلحة املتعددين

ملناقشـة العامـة   وقاةع ال الحظات  تامية تتضمن موجزًامباألمني العام أن يديل  ) ( 
 ؛ اعلية أل حا  املصلحة املتعددينجتماعات املاةدة املستديرة التوال

الـــدول األعضـــاء والـــدول املراقبـــة واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة        دعوتييي - 2 
 على أرفع مستوى ممكن؛ ةلممثَّكون تأن والكيانات اليت اا مركز املراق  لدى اجلمعية العامة 

والـــرباما والوكـــاالت  منظومـــة األمـــم املتحـــدة، مبـــا فيهـــا الصـــنادي  دعوتييي - 3 
 نون اخلا ـ ون واملستشارون اخلا ون واملمثلون اخلا واملقررواملتخصصة واللجان اإلقليمية، 

ــذلق ،املعنيــون املســتوى، مخسســات بريتــون وودز، إىل املشــاركة يف االجتمــاع الرفيــع      وك
اجتماعـات املاةـدة املسـتديرة الت اعليـة أل ـحا  املصـلحة املتعـددين        يف  املشـاركة  ذلـق  يف مبا
 العملية التحضريية؛يف و

ــة   دعوتييي - 4  ــري احلكوميـ ــات غـ ــز ااملات ذاملنظمـ ــ   الركـ ــدى اجمللـ ــار  لـ ستشـ
ــاعي   ــاد  واالجتمـ ــا االقتصـ ــيت اـ ــربة ال والـ ــاخلـ ــ يف ةالزمـ ــهـ ــجي  دد إىلذا الصـ ــها تسـ  ن سـ

األمانــة العامــة مــن أجــ  حضــور االجتمــاع الرفيــع املســتوى واملشــاركة يف اجتماعــات     لــدى
 ؛العملية التحضرييةيف حة املتعددين واملاةدة املستديرة الت اعلية أل حا  املصل
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إمتـام الترتيبـات التنظيميـة     يف دورهتـا السـبعني   إىل رةي  اجلمعية العامة تطلب - 5 
 ؛بالتشاور مع الدول األعضاء، لالجتماع الرفيع املستوى

قاةمـة بأاـاء    دَّأن يع يف دورهتا السبعني إىل رةي  اجلمعية العامة أيضا تطلب - 6 
ــرين للمنظمـــات غـــري احلكوميـــة املختصـــة ومنظمـــات اجملتمـــع املـــدين   اةاملعنـــيني مـــثلني امل  ـ

املسـتوى   االجتمـاع الرفيـع   حضـور واملخسسات األكادميية والقطـاع اخلـا ، الـذين جيـوز اـم      
مــع مراعــاة مبــدأ  الشــ افية والتمثيــ    ،واملشــاركة يف اجتماعــات املاةــدة املســتديرة الت اعليــة 

القاةمـة   تلـق  وأن يقـدم  ،مع إيالء االعتبار الواج  للمشاركة اجملدية للمرأةو اجلغرايف العادل،
 ؛(1)أساس عدم االعترا  لنظر فيها علىإىل الدول األعضاء ل

، كجـزء  تـوىل يأن  يف دورهتا السـبعني  إىل رةي  اجلمعية العامة كذلك تطلب - 7 
 ،2016يتجـاوز متوز/يوليـه    ال يف موعـد ومن العملية التحضـريية لالجتمـاع الرفيـع املسـتوى،     

تسـتغرق   اسـتماع ت اعليـة غـري رايـة بـني أ ـحا  املصـلحة املتعـددين        جلسـة   ةسـ ةام ورينظت
األعضاء والـدول الـيت اـا مركـز املراقـ  واملنظمـات       ممثلون عن الدول  احيضرهو، واحدًا يومًا

املنظمـات   وكـذلق احلكومية الدولية والكيانات اليت اـا مركـز املراقـ  لـدى اجلمعيـة العامـة،       
منظمـات  ممثلـو  و ،غري احلكومية ذات املركز االستشار  لدى اجملل  االقتصاد  واالجتمـاعي 

لوقـاةع جلسـة    إىل الـرةي  أن يعـد مـوجزاً    طلـ  تو ون،املـدعو  اجملتمع املـدين والقطـاع اخلـا    
 ؛تلق االستماع
ات اليـ ج دافـر ا تيـار أ يف دورهتـا السـبعني    رةي  اجلمعية العامـة ل زوجي هأن قررت - 8 

نـاء جلسـة   أث ، وذلـق الالجئني واملهـاجرين الـذين سـيدلون ببيانـات يف اجللسـة العامـة االفتتاحيـة       
 الـدول وبالتشاور مـع األمـني العـام     ،صلحة املتعددينالراية أل حا  امل االستماع الت اعلية غري

 ؛األعضاء
ممثلـي   ا تيـار  يف دورهتـا السـبعني   رةي  اجلمعيـة العامـة  لـ  زوجيـ  هأن أيضاقرر ت - 9 

ــة،   اجملتمــع املــدين والقطــاع اخلــا  الــذين ســيدلون أيضــاً   ببيانــات يف اجللســة العامــة االفتتاحي
أثنـاء جلسـة االسـتماع الت اعليـة      وذلـق  ،املسـتديرة الذين سيشـاركون يف اجتماعـات املاةـدة    و

 ؛الدول األعضاءوع األمني العام غري الراية أل حا  املصلحة املتعددين، بالتشاور م

_______________ 

، مـا عتـر  علـى إدراج اسـم    ُيوعنـدما  . عر  على اجلمعية العامة قاةمة األااء املقترحة واألاـاء النهاةيـة  ُت (1)
 ع مكتـ  رةـي  اجلمعيـة العامـة علـى األسـاس العـام أل        بـط ال ، ة وعيـ  بصـ ة  ،عترضـة املعضـو  الدولـة  التقوم 

 .هي ذلق طل تا دمنع ها،ايتلقأ  معلومات  على املكت  أ  دولة من الدول األعضاءوُيطلع اعتراضات 
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ــة   طلييبت - 10  ــة العام ــي  اجلمعي ــا الســبعني  إىل رة م اوضــات  ر أن جيــيف دورهت
ــة م توحــة ووــ افة ووــاملة    ــة دولي ــدول األعضــاء  حكومي ــع ال ــ ن عــ ،مــع عي ــ  ري ن رْيامليسِّ

 ؛خلتامية لالجتماع الرفيع املستوىالوثيقة ا ن، بغية االت اق علىاملعينْي
 يلي: ما قررت - 11 
 عمليــة امل اوضــات احلكوميــة الدوليــة بشــأن الوثيقــة اخلتاميــة وفقــاً  أن جتــر   )أ( 

 للنظام الدا لي واملمارسات املعمول هبا يف اجلمعية العامة؛
اةراء املقدمــة  دًا إىلاتنســان املشــروع األويل للوثيقــة اخلتاميــة  ارامليسِّــ عــدُّأن ي ) ( 

 ؛الدول األعضاء من
ــدين ومخسســات      ، ــاحبة املصــلحة تكــون اجلهــات   أن )ج(  ــع امل مبــا فيهــا اجملتم

 ةهـا، آراباملعارف العلمية والربملانات والسلطات احمللية والقطـاع اخلـا ، قـادرة علـى اإلسـهام      
اعـى  رُي ؛ علـى أن نارامليسِّـ إليها  سيدعوهااحلوار غري الراية اليت جلسات  ري   وال سيما عن

 ؛كم ألا على الوجهالطابع احلكومي الدويل للم اوضات 
تقريـر   منـها  رعلـة أمـو   إىلأن تويل هذ  امل اوضات االعتبار الواج   توخىت - 12 

ــأن   ــام بشـ ــني العـ ــع التحاألمـ ــ  مـ ــارالتعامـ ــرب تكـ ــئلال ىالكـ ــاجمل وانيجـ ــذلق  ،(2)ينرهـ وكـ
 اتاايئــ أو الــيت عقــدهتا األمــم املتحــدة  باملوضــوع االجتماعــات الرفيعــة املســتوى ذات الصــلة 

 .األ رىاحلكومية الدولية 
 

 108اجللسة العامة 
 2016 حزيران/يونيه 30

 

_______________ 

(2) A/70/59. 

http://undocs.org/ar/A/70/59

