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 السبعون الدورة
 الثانية اللجنة

 األعمال جدول من 21 البند
تنفيذ نتائج مؤمتر األمم املتحدة للمسـتوننا  البرـر ة   

وتعز ـــــز جرنـــــامج األمـــــم املتحـــــدة   )املوئـــــا الثـــــا  
    للمستوننا  البرر ة )موئا األمم املتحدة 

 قرار مرروع*: أفر قيا جنوب  
  

 الثـا   وتعز ـز   تنفيذ نتـائج مـؤمتر األمـم املتحـدة للمسـتوننا  البرـر ة )املوئـا         
 جرنامج األمم املتحدة للمستوننا  البرر ة )موئا األمم املتحدة 

 
 ،إن اجلمعية العامة 
ــائج مــؤمتر األمــم املتحــدة للمســتوننا  البرــر ة   تشيير إذ  ــان وفر  إىل نت املعقــويف ف ف

، ومــؤمتر األمــم املتحــدة الثــا  للمســتوننا  البرــر ة )املوئــا الثــا     1)1976ج نــدا ف عــا  
 ، 2)1996اسطنبول جتركيا ف عا  املعقويف ف 

إىل قرارا  اجلمعية العامـة املتعلقـة جتنفيـذ نتـائج مـؤمتر األمـم املتحـدة         أيضًا تشر وإذ 
ــامج األمــم املتحــدة للمســتوننا  البرــر ة      ــز جرن ــا   وتعز  ــا الث للمســتوننا  البرــر ة )املوئ

__________ 

 والصني. 77 اسم الدول األعضاء ف األمم املتحدة األعضاء ف جمموعة الـج * 
حزيييران/  11 -أيار/مييايل  31تقرييير ائل:ييؤمت مييممر اتميي  ائستيينا لامبييسل، اا الفشييرية   ييا  ل ر     انظــر  1) 

 والتصو ب . A.76.IV.7)منرورا  األمم املتحدة، رقم املبيع  1976يل يه 

 1996حزيران/يل ييه   14-3تقرير مممر اتم  ائستنا لامبسل، اا الفشرية )ائل:ؤ الثيا(،  اطيب فل      انظر  2) 
(A/CONF.165/14) املرفقان األول والثا 1، الفصا األول، القرار ،. 

http://undocs.org/ar/A/CONF.165/14


 A/C.2/70/L.35 

 

2/31 15-20174 

 

ــ  قرارا ــا     ــا األمــم املتحــدة ، لــا ف ال كــانون األول/يف ســم    21املــؤر   64/207)موئ
املــــــؤر   66/207 و 2010كـــــانون األول/يف ســـــم     20املـــــؤر    65/165 و 2009

 2012كــانون األول/يف ســم    21املــؤر   67/216 و 2011كــانون األول/يف ســم    22
ــؤر   68/239 و ــم    27املـ ــانون األول/يف سـ ــؤر   69/226و  2013كـ ــانون  19املـ كـ

اإلســ ان ج املعــيألمــم املتحــدة امســةلة ْعق ــد مــؤمتر  ، الــت تتنــاول في ــا2014األول/يف ســم  
 ،2016الثالث  ف عا   والتنمية احلضر ة املستدامة )املوئا

إىل قرارا  اجمللـ  اققتصـايفو واقجتمـاعم ومقرراتـت اا  الصـلة       كذلك تشر وإذ 
ز/ وليـت  متو 22املـؤر    2015/34جالتنفيذ املنسق جلدول أعمال املوئا، لا في ا قـرار اجمللـ    

 ،2015يفورتت املوضوعية لعا   الذو اختذه اجملل  جرةن املستوننا  البرر ة ف 2015
ملــؤمتر األمــم “ املســتقبا الــذو نصــبو إليــت”الوثيقــة ااتاميــة املعنونــة  وإذ تعييين تيكييين 

ــو يفو جــان و       ــد ف ر  ــذو عق ــة املســتدامة ال ــن   جاملتحــدة للتنمي ــرة م ــا ف الفت إىل  20ال از 
املتعلقـــــة جاملـــــدن  137إىل  134، وخباصـــــة الفقـــــرا  مـــــن  3)2012ن/ ونيـــــت حز را 22

مجلــة أمــور املــدن لركــا  للنمــو اققتصــايفو  فواملســتوننا  البرــر ة املســتدامة، الــت تعتــ  
ُأحسـن ختطيط ـا    مي ن أن تس م ف قيا  جمتمعا  مستدامة اقتصايف ًا واجتماعيًا وجيئيـًا مـم مـا   

 وتطو رها جطرق من ا اتباع هنج مت املة ف ختطيط ا وإيفارة شؤوهنا،
يـة املسـتدامة   حتو ـا عاملنـا: ةطـة التنم   ”، املعنون 70/1تةكيد قرارها  وإذ تعين أيضا 

، وإا تسّلم جةن ااطة تتخـذ مـن األهـداإل اإليائيـة لةلفيـة منطلقـا عـا وتسـع          “2030لعا  
إىل إمتا  ما مل  تحقق ف إنارهـا، وإا ترـديف علـ  أ يـة تنفيـذ هـذه ااطـة اجلد ـدة الطموحـة          

ماعيــة الــت لعــا مــن القضــاء علــ  الفقــر عنصــرا لور ــا عــا و ــدإل إىل تعز ــز األجعــايف اقجت   
 واققتصايف ة والبيئية للتنمية املستدامة،

ــة أمــور،     وإذ تشيير  ــدة تعتــرإل، ف مجل ــةإىل أن هــذه ااطــة اجلد  ــدن   جة ي جعــا امل
 م جـةن تنميـة  وتسّل ،واملستوننا  البرر ة شاملة للجميع وآمنة وقايفرة عل  الصمويف ومستدامة

ن جـة النـا  و  مجيـع مسـة لنوعيـة حيـاة    عمـا أ يـة حا   املنانق احلضر ة وإيفار ا علـ  وـو مسـتدا    
ــاء ســـ  ــي  مـــدننا   تالـــدول األعضـ ــة علـــ  لد ـــد وختطـ ــلطا  واجملتمعـــا  اجتليـ ــع السـ عما مـ

ومســتونناتنا البرــر ة مــن أجــا تعز ــز التماســ  اجملتمعــم واألمــن الرخصــم ســعيا إىل حفــز    
مطـريف   اقجت ار والعمالـة، مـع احتـرا  حيـز السياسـا  الوننيـة مـن أجـا حتقيـق يـو اقتصـايفو           

 وشاما للجميع ومستدا ، وق سيما ف الدول النامية،
__________ 

 ، املرفق.66/288القرار   3) 
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طـة عمـا   خب املتعلـق  2015/ وليـت  متوز 27املؤر   69/313قرارها  وإذ تعين تيكين 
أيف   أجاجا الصايفرة عن املؤمتر الدويل الثالث لتمو ـا التنميـة، الـت ترـ ا جـزءا ق  تجـزأ مـن        

توضـي  سـياق يا ا ـا     علـ  وتـدعم ا وت ملـ ا وتسـاعد     2030ةطة التنمية املسـتدامة لعـا    
 املتعلقة جوسائا التنفيذ من ةالل سياسا  وإجراءا  عملية  ؤةذ هبـا ف إنـار شـراكة عامليـة    

 متجديفة من أجا التنمية املستدامة،  
 ة لولـة علـق ج تطة عمـا أيف ـ  أجاجـا الـت ت    ة من 34جصفة ةاصة إىل الفقرة  وإذ تشر 

الت قدمت في ـا،  والنفقا  واقستثمارا  ف جمال التنمية املستدامة إىل املستوى يفون الوني، 
يف وتعز ــز القــدرا  وتقو ــة ف مجلــة أمــور، التزامــا  جــدعم احل ومــا  اجتليــة ف حرــد املــوار

عل  الصعيد ن الوني واإلقليمم، ف سـياق اقسـتراتيجيا  الوننيـة للتنميـة      اإليائمالتخطي  
 املستدامة،
علـ  أ يـة مرـاركة مجيـع أصـحاب املصـلحة املعنـيني علـ  نطـاق           وإذ ت رر السيكين 

ــة، ف ترــجيع التحضــر املســ     ــي م الســلطا  اجتلي وننا  املســتدامة، تدا  واملســتواســع، لــن ف
ترــديف علــ  أ يــة كفالــة أن ت ــون هــذه املرــاركة متوازنــة وتراعــم نــوع املرــاركني            وإا

 وم انت م ومنطقت م،
جتقر ر جمل  إيفارة موئا األمم املتحدة عن يفورتـت ااامسـة والعرـر ن،     وإذ حتيط عاما 

فيـت، وق سـيما    الـواريفة ، وجـالقرارا    4)2015نيسان/أجر ا  23إىل  17املعقويفة ف الفترة من 
الذو شجع فيت جمل  اإليفارة الدول األعضاء عل  أمور من جينـ ا النظـر ف الـدور     25/1القرار 

اعا  الذو مي ـن أن  ؤيف ـت التحضـر املسـتدا  واملسـتوننا  البرـر ة املسـتدامة كمحـر  رئيسـم          
 ي، الون عل  الصعيد ن الوني ويفون اإليائيةللتنمية املستدامة ف ةطط ا 

عل  أ ية الرمول يفاةا منظومة األمم املتحـدة اإليائيـة وعلـ  أن تؤةـذ     وإذ تشند  
 الدول املراقبة ف احلسبان ف تنفيذ هذا القرار،

،  5)جتقر ر األمـني العـا  عـن التنفيـذ املنسـق جلـدول أعمـال املوئـا         حتيط عامًا - 1 
ا  البرــر ة )املوئــا الثــا   وتعز ــز وتقر ــره عــن تنفيــذ نتــائج مــؤمتر األمــم املتحــدة للمســتونن

 ؛ 6)جرنامج األمم املتحدة للمستوننا  البرر ة )موئا األمم املتحدة 

__________ 

  .A/70/8) 8اللثا:ق الرمسية لاجمعية العامة  النورا البفعلن  ائاتق رق    4) 

 (5  E/2015/72. 
 (6  A/70/210. 

http://undocs.org/ar/A/70/8
http://undocs.org/ar/E/2015/72
http://undocs.org/ar/A/70/210
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جتقر ـــر اللجنـــة التحضــ  ة ملـــؤمتر األمــم املتحـــدة املعـــي    حتيييط عاميييًا أيضيياً   - 2 
 هـا قرارجرحـب  ت، و 7)الثانيـة جاإلس ان والتنمية احلضر ة املستدامة )املوئا الثالث  عـن يفور ـا   

 ؛فيت تتقرر لاو  8)لمؤمترلجاألعمال التحض  ة  املتعلق
حل ومـــة إكـــوايفور علـــ  عرضـــ ا الســـخم  عيييق تقييينير ا ت يييرر ااعيييرا  - 3 

استضافة مؤمتر األمم املتحدة املعي جاإلسـ ان والتنميـة احلضـر ة املسـتدامة )املوئـا الثالـث  ف       
 ت ع ا السخم جتغطية ت اليف املؤمتر؛و 2016ترر ن األول/أكتوجر  20إىل  17الفترة من 

حل ومــة إندونيســيا علــ  عرضــ ا استضــافة وتغطيــة       تعيير  عييق تقيينير ا   - 4 
ت اليف الدورة الثالثة للجنة التحض  ة ملؤمتر األمم املتحدة املعي جاإلسـ ان والتنميـة احلضـر ة    

إىل  25 الفتــرة مــن  ف جإندونيســيا، ،املســتدامة )املوئــا الثالــث  املقــرر عقــدها ف ســوراجا ا     
 ؛2016متوز/ وليت  27

ّا - 5  جــةن املنتــدى احلضــرو العــاملم هــو اجتفــا العــاملم األول للتحــاور جــني     تبيي
ــ  احل ــوميني وااــ اء         ــة وأصــحاب املصــلحة ي ــا  اجتلي ــايفة احل وم صــانعم السياســا  وق

ــة مالي       ــد رها حل وم ــن تق ــرب ع ــر ة، وتع ــتوننا  البر ــدان املس ــني ف مي ــا واملمارس د نــة ملز 
أول يفورة سـتركز   ذه، وهـ 2018كواقملبور لعرض ما استضافة يفورة املنتدى التاسعة ف عا  

 ف موضوع ا عل  تنفيذ ااطة احلضر ة اجلد دة املقرر اعتمايفها ف مؤمتر املوئا الثالث؛
الثالــث علــ  أعلــ   املوئــاالــدول األعضــاء علــ  املرــاركة ف مــؤمتر   تشييج  - 6 

 مم ن؛ مستوى سياسم
ــدول األعضــاء  تشييج   - 7  ــدول وال ــةال ــة   املاوــةواجل ــا   املراقب ــة والثنائي الدولي

علـ  مواصـلة    القـايفرة  املاوـة  اجل ـا   مـن  هـا وكذل  القطاع اااص واملؤسسا  املاليـة وي  
يفعم األعمال التحض  ة للموئا الثالث اجلار ـة علـ  الصدـعد الـوني واإلقليمـم والعـاملم علـ         

جالت ع للصندوق اقستئما  للموئا الثالث، وعلـ  يفعـم مرـاركة ممثلـم البلـدان       ل جذ القيا 
ــة ف  ــ  ة املرتقبــ   يفورةالنامي ــة التحض ــرة     ةاللجن ــا  الفق ــًا ألح  ــت وفق ــؤمتر نفس   أ) 13وف امل

مقدمم الت عـا  إىل أن  ـوفروا الـدعم لرـركاء جـدول أعمـال        وتدعو، 67/216القرار  من
 املقبلة للجنة؛ الدورةصحاب املصلحة املعنيني ل م  راركوا ف املوئا وي هم من أ

جــدعوة اللجنــة التحضــ  ة إىل املضــم قــدما جاملفاوضــا  املتصــلة   حتيييط عامييا - 8 
لموئـا الثالـث، لـا ف الـ  مرـروع النظـا  الـداةلم        لجاملسائا املعلقة ف األعمال التحضـ  ة  

__________ 

 (7  A/CONF.226/PC.2/6. 

 .1/2005املرجع نفست، املرفق األول/القرار   8) 

http://undocs.org/ar/A/CONF.226/PC.2/6
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اجملموعا  الرئيسية وي ها من اجل ا  املعنية ومرـاركت ا  ترتيبا  اعتمايف و  9)املؤقت للمؤمتر
ــث   ــا الثال ــة التحضــ  ة وف املوئ ــت     10)ف العملي ــداةلم املؤق ــ  النظــا  ال ــة عل ــرر املوافق ، وتق

ــة ومرــاركت ا ف       ــن اجل ــا  املعني ــا  اعتمــايف اجملموعــا  الرئيســية وي هــا م للمــؤمتر وترتيب
 ل  النحو املبني ف املرفقني األول والثا  عذا القرار؛العملية التحض  ة وف املوئا الثالث ع

عل  تقدمي إس اما  فعالـة مـن السـلطا  اجتليـة وحتسـني مرـاركت ا        تشج  - 9 
النظـا  الـداةلم جمللـ  إيفارة موئـا األمـم املتحـدة        أتاح ـا  الـت جاقستنايف إىل التجرجـة اإلااجيـة   

ــة    ،الثــا ونرائــق املرــاركة الرــاملة املتبعــة ف املوئــا   وترــ  إىل تنظــيم اجلمعيــة العامليــة الثاني
للسلطا  اجتلية واإلقليمية مباشـرة عقـب مـؤمتر املوئـا الثالـث اعترافـا جـدور السـلطا  اجتليـة          

 واجملتمعا  اجتلية ف التنمية احلضر ة املستدامة وف تنفيذ ااطة احلضر ة اجلد دة؛
ملوئــا الثالــث ملــا  قــد  مــن يفعــم   ا رؤمتلةمــني العــا  ملــ  تعيير  عييق تقيينير ا  - 10 

للجمعية العامة لرركاء املوئا الثالـث جوصـف ا مبـايفرة ةاصـة للحملـة احلضـر ة العامليـة ترمـم         
إىل يفعم وحتسني مراركة أصحاب املصلحة وإس اما م ف العملية التحض  ة للموئـا الثالـث   

 واملؤمتر نفست؛
الثالث وثيقـة ةتاميـة مـوجزة لـديفة     قرارها أن تصدر عن مؤمتر املوئا  تمكن - 11 

األهداإل وتطلعية وعملية املنح  لديف اقلتـزا  العـاملم جاإلسـ ان والتنميـة احلضـر ة املسـتدامة       
 ويفعم ما وتنفيذ ةطة حضر ة جد دة؛

ةن  عــدم مرــروع الوثيقــة ااتاميــة للمــؤمتر جــم تــب اللجنــة التحضــ  ة  رذّكتي  - 12 
ــتنايفًا إىل املـــدةال  املســـتمدة مـــن املرـــاورا  اإلقليميـــة واملواضـــيعية الواســـعة النطـــاق    ،اسـ

 الـواريفة التعليقـا   والسياسـا   ج املعنيةالتوصيا  املتعلقة جالسياسا  الت وضعت ا الوحدا  و
، وأن املعتمـدة   صـاحبة املصـلحة   ومجيـع اجل ـا   التوصـيا  ل  هـذه  ع  11)املراركة الدول من

 تقا عن ستة أش ر؛    عمم املرروع قبا انعقايف املؤمتر لدة ق
ــرار     تشيير - 13  ــذ ا ف الق ــت اخت ــرارا  ال ــؤمتر    67/216إىل الق ــدإل امل ــةن ه جر

ــت التحضــ  ة علــ  أقصــ        ــؤمتر وإجــراء عمليت ونتائجــت، واضــعًة ف اعتبارهــا ضــرورة عقــد امل
ل فاءة والفعاليـة وجةفضـا نر قـة مم نـة لضـمان إملـار املـؤمتر، وتقـرر         مستوى من الرمول وا

__________ 

 (9  A/CONF.226/PC.2/2. 

 (10  A/CONF.226/PC.2/3. 

الـدول املرـاركة هـم مجيـع الـدول األعضـاء ف األمـم        ، 67/216مـن قـرار اجلمعيـة العامـة      8عمال جـالفقرة    11) 
 املتحدة وأعضاء الوكاق  املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذر ة.

http://undocs.org/ar/A/CONF.226/PC.2/2
http://undocs.org/ar/A/CONF.226/PC.2/3


 A/C.2/70/L.35 

 

6/31 15-20174 

 

مخسـة أ ـا  ف    ملـدة استرار ة ي  رمسية مفتوحة  اجتماعا  عقدإجراء عملية تتضمن  ضرورة
أجـا   من تب، امل ئيسمجانب ر منقبا تقدمي مرروع الوثيقة ااتامية  ،2016نيسان/أجر ا 

 املعنيـــةوحـــدا  الإلي ـــا  تاقســتنتاجا  الـــت ةلصـــ  علـــ تقـــدمي تعليقـــا  ل الفرصـــة إتاحــة 
    ؛السياسا  واقجتماعا  املواضيعية واإلقليميةج

م تب اللجنة التحض  ة إىل أن  عقد املز ـد مـن املفاوضـا  احل وميـة      تنعل - 14 
الدولية ي  الرمسية ف نيو ور ، حسب اققتضاء، جعد تقدمي مرروع الوثيقـة ااتاميـة، والـ     

، وثالثــة أ ــا  ف  2016جــةكثر الطــرق كفــاءة وفعاليــة ملــدة أقلــ ا ثالثــة أ ــا  ف أ ار/مــا و         
 ؛2016أ ا  ف متوز/ وليت  ، وثالثة2016حز ران/ ونيت 

ــا و      تيينعل - 15  ــ ر أ ار/م ــة ف ش ــلطا  اجتلي ــا  الس ــم راجط ــم  2016ممثل وممثل
 حضـور إىل  2016شـ ر حز ران/ ونيـت    فاجملموعا  الرئيسية وأصـحاب املصـلحة ارةـر ن    

جلســتني يــ  رمسيــتني ملــدة  ــومني لتبــايفل ارراء مــع الــدول األعضــاء والــدول املراقبــة جرــةن     
ااتامية ملـؤمتر املوئـا الثالـث جاقسـتفايفة جرـ ا كامـا مـن املفاوضـا           للوثيقةسويفة األوىل امل

ــت    ــا و وحز ران/ ونيـ ــ رو أ ار/مـ ــة ف شـ ــة الدوليـ ــق   2016احل وميـ ــ  نرائـ ــايف علـ وجاقعتمـ
 املراركة الراملة املتبعة ف املوئا الثا ؛

ــة    تمكييين - 16  ــ  الرمسيـ ــا  يـ ــد اقجتماعـ ــة ف عقـ ــرورة املرونـ ــا   ضـ للمفاوضـ
 احل ومية الدولية وإم انية الدعوة إىل عقد مراورا  إضافية، حسب اققتضاء؛  

الدول األعضاء عل  أن تن م املفاوضا  حول مرروع الوثيقـة   بقلا تشج  - 17 
 ااتامية ف الدورة الثالثة للجنة التحض  ة؛  

الـدول األعضـاء ف    إىل موئا األمم املتحدة أن  دعم، ف إنار وق تت، تباب - 18 
تنفيــذ العناصــر اا  الصــلة مــن ةطــة عمــا أيف ــ  أجاجــا الصــايفرة  عــن املــؤمتر الــدويل الثالــث   

، وق سيما ف جمال تعز ز قدرا  البلد ا  وي هـا مـن السـلطا  اجتليـة ف      12)لتمو ا التنمية
 تعبئة اإل رايفا  ومتو ا التنمية احلضر ة املستدامة؛

ــدول       أيضييا تباييب - 19  ــت، ال ــدعم، ف إنــار وق ت ــم املتحــدة أن   ــا األم إىل موئ
أهــداف ا اإليائيــة املتراجطــة ويــ  و  13)2030األعضــاء ف تنفيــذ ةطــة التنميــة املســتدامة لعــا   

عا املدن واملستوننا  البرر ة شـاملة للجميـع   جباملتعلق  11القاجلة للتجزئة، وق سيما اعدإل 
 دامة وما  تصا جت من يا ا ؛وآمنة وقايفرة عل  الصمويف ومست

__________ 

 .69/313القرار   12) 

 .70/1القرار   13) 
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موئـــا األمـــم املتحـــدة إىل املرـــاركة حســـب اققتضـــاء ف متاجعـــة        تييينعل - 20 
 واستعراض تنفيذ هذه ااطة، وفقا للترتيبا  التنظيمية املقبلة الت تقررها اجلمعية العامة؛

ــتوننا       تيينعل - 21  ــدن واملس ــة جامل ــز اتســاق األف ــار املتعلق ــا  إىل تعز  احل وم
الـدورة احلايف ـة   والبرر ة عل  صعيد املرـاورا  اجلار ـة حاليـا جرـةن القضـا ا العامليـة ال ـ ى        

جرـــةن تغـــ  املنـــا  ومـــؤمتر  والعرـــر ن ملـــؤمتر األنـــراإل ف اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة اإلنار ـــة
 الثالث؛ املوئا

الدول األعضاء علـ  وضـع سياسـا  وننيـة أو تعز زهـا تيـث تتـي          تشج  - 22 
تطو را ومتو ال منسقني للمستوننا  احلضر ة ج افة أحجام ا واقستفايفة ال املة ممـا للتوسـع   
 احلضرو املستدا  واملستوننا  البرر ة املستدامة من قدرة عل  اإلس ا  ف التنمية املستدامة؛

اء عل  أن تضع ف اعتبارهـا، عنـد التحضـ  ملـؤمتر     الدول األعض أيضا تشج  - 23 
املوئا الثالـث وتنفيـذ نتائجـت املقـرر تقـدمي ا جوصـف ا ااطـة احلضـر ة اجلد ـدة، وعنـد صـياية            
السياســا  وااطــ  والــ امج علــ  املســتو ا  اجتليــة والوننيــة واإلقليميــة والدوليــة، يفور          

مة، وأوجـت التـراج  احلضــر ة الر فيـة، وأوجــت    التحضـر املسـتدا  جاعتبــاره لـر  التنميـة املســتدا    
التــراج  املرــتركة جــني األجعــايف اقجتماعيــة واققتصــايف ة والبيئيــة للتنميــة املســتدامة ف التــرو ج   

 جملتمعا  مستقرة ومزيفهرة وشاملة للجميع؛
احل ومــــا ، وفقــــا لظروف ــــا واحتياجا ــــا وأولو ا ــــا، وحســــب  تشييييج  - 24 

عم املــايل ل نــامج األمــم املتحــدة للمســتوننا  البرــر ة مــن ةــالل  اققتضــاء، علــ  تقــدمي الــد
ز ــايفة الت عــا ، وإعطــاء األولو ــة لتقــدمي املســا ا  إىل صــندوق األيــراض العامــة ملؤسســة    

 املوئا واملستوننا  البرر ة من أجا توف  متو ا متعديف السنوا  مي ن التنبؤ جت؛  
ــدعم املــايل    مجيــع الــدول األعضــاء وأصــحاب امل    تيينعل - 25  صــلحة إىل تقــدمي ال

ل نامج األمم املتحدة للمسـتوننا  البرـر ة مـن ةـالل ز ـايفة الت عـا ، وترمـجع املز ـد مـن          
صــندوق   إىل الت عــا  الــدول األعضــاء وأصــحاب املصــلحة علــ  إعطــاء األولو ــة لتقــدمي        

و ــا متعــديف أجــا تــوف  مت مــن البرــر ة واملســتوننا  وئــااململؤسســة  التــاجعاأليــراض العامــة 
 السنوا  مي ن التنبؤ جت؛

أ يــة موقــع مقــر موئــا األمــم املتحــدة ف نــ و ، وتطلــب إىل    تيكييين تعييين - 26 
األمني العـا  أن  بقـم احتياجـا  موئـا األمـم املتحـدة وم تـب األمـم املتحـدة ف نـ و  مـن            
املواريف قيد اقسـتعراض، ليتسـت تقـدمي ااـدما  الالزمـة ملوئـا األمـم املتحـدة وأج ـزة األمـم           

  جر ا فعال؛املتحدة ومؤسسا ا األةرى ف ن و 
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إىل األمني العا  أن  بقـم احتياجـا  موئـا األمـم املتحـدة مـن املـواريف         تباب - 27 
قيــد اقســتعراض لــا   فــا مواصــلة جــذل اجل ــويف مــن أجــا ز ــايفة فعاليتــت وكفاءتــت وشــفافيتت   

 وحتسني سبا مساءلتت ف سياق يفعم تنفيذ وق تت؛
ملتحـدة نـرأ  علي ـا علـ  مـر      جـةن مسـؤوليا  موئـا األمـم ا     إقرار يا  ت يرر  - 28 

السـنني تغــ ا  كــث ة مــن حيــث نطاق ــا ويفرجـة تعقيــدها، وجــةن مطلــب تقــدمي الــدعم الفــي   
والـــتقي إىل البلـــدان الناميـــة اعتـــراه تبـــد ل ف جمـــاق  تتعلـــق جاملـــدن واملســـتوننا  البرـــر ة   

 ؛  2019-2014املستدامة، عل  النحو الواريف ف ةطة املوئا اقستراتيجية للفترة 
لـذو قـرر اجمللـ     ا  14)25/7جقرار جمل  إيفارة موئـا األمـم املتحـدة     ترحب - 29 

لوجبت تعز ز الدور الرقا  جملل  اإليفارة وجلنة املمثلني الدائمني من ةـالل الطلـب إىل اللجنـة    
إنرــاء فر ــق عامــا معــي جال نــامج وامليزانيــة،  تــةلف مــن ثالثــة ممــثلني ل ــا جمموعــة إقليميــة،  

ز ايفة اإلشراإل عل  جرنامج األمم املتحدة للمستوننا  البرر ة ةـالل فتـرا  مـا جـني     جغرض 
 الدورا ؛
الـدول األعضـاء والرـركاء ف جـدول أعمـال املوئـا إىل وضـع         ت رر دعلهتا - 30 

وتنفيــذ سياســا  للتنميــة احلضــر ة املســتدامة ت فــا إقامــة مــدن ومســتوننا  جرــر ة حاضــنة  
افر عـا القـدرة علـ  الصـمويف، مـع إ ـالء اقعتبـار ملسـا ا  مجيـع          للجميع  سويفها العدل وتتو

أصحاب املصـلحة املعنـيني ومـع التركيـز جوجـت ةـاص علـ  احتياجـا  النسـاء وأشـد الفئـا             
ضعفًا، لن في ا األنفال والرباب واملسنون واألشخاص اوو اإلعاقة وامل ـاجرون مـن الر ـف    

 صلية؛إىل احلضر واملرريفون يفاةليًا والرعوب األ
نظـرا للـدور    ،الدول األعضـاء إىل النظـر ف تعز ـز موئـا األمـم املتحـدة       تنعل - 31 

وإىل القيـا  جـذل     ،2030البارز الذو  ؤيف ت التحضر املستدا  ف ةطة التنمية املستدامة لعـا   
 ف إنار العملية التحض  ة للموئا الثالث واملؤمتر نفسـت، وتطلـب إىل األمـني العـا  للمـؤمتر أن     

 بدأ، جالتراور مع م تب اللجنة التحض  ة، مناقرا  جرةن الترتيب املؤسسـم الـالز  يفاةـا    
 ؛منظومة األمم املتحدة من أجا تنفيذ ااطة احلضر ة اجلد دة

ــة إىل أن ترــر ، ف حــدويف     تيينعل  - 32  ــة األمــم املتحــدة املعني مؤسســا  منظوم
 ذا القرار؛وق ة ومواريف كا من ا، الدول املراقبة ف تنفيذ ه

ــا     تبايييب - 33  ــة ف يفور ـ ــة العامـ ــد  إىل اجلمعيـ ــا  أن  قـ ــني العـ ــةإىل األمـ  احلايف ـ
مـؤمتر   نتـائج  سـتجد مـن معلومـا  عـن      السبعني تقر رًا عن تنفيذ هذا القرار،  رما آةر ماو

__________ 

  ، املرفق.A/70/8) 8اللثا:ق الرمسية لاجمعية العامة  النورا البفعلن  ائاتق رق    14) 
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اإلســ ان والتنميــة احلضــر ة املســتدامة )املوئــا الثالــث  املقــرر عقــده ف  ج املعــياألمــم املتحــدة 
 ؛كيتو ف 2016/أكتوجر األول ترر ن 20 إىل 17الفترة من 

الســبعني البنــد و احلايف ــةأن تدــدريف ف جــدول األعمــال املؤقــت لــدور ا  تقيرر  - 34 
ــون  ــائج مــؤمتر  ”املعن ــذ نت ــر ة     ا تنفي ــدة للمســتوننا  البر ــم املتح ــ انواألم والتنميــة  اإلس

ــم      ــا األمـ ــر ة )موئـ ــتوننا  البرـ ــم املتحـــدة للمسـ ــامج األمـ ــز جرنـ ــتدامة وتعز ـ ــر ة املسـ احلضـ
 “.املتحدة 
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   األولاملرفق 
مرروع النظا  الداةلم املؤقت ملؤمتر األمم املتحدة لإلس ان والتنميـة احلضـر ة     

 املستدامة )املوئا الثالث 
 

 التفو ضالتمثيا ووثائق  -أوًق  
 

 1املايفة 
 ت و ن الوفويف  

 تــةلف وفــد كــا يفولــة مرــتركة ف املــؤمتر ووفــد اقحتــايف األورو ، مــن رئــي  وفــد،   
 وممَّن تدعو إليت احلاجة من املمثلني واملمثلني املناوجني واملسترار ن ارةر ن.

 
 2املايفة 

 املناوجون واملسترارون
 مسترارًا لتويل م ا  املمثا.لرئي  الوفد أن  سمم ممثاًل مناوجًا أو  

 
 3املايفة 

 تقدمي وثائق التفو ض
تقد  وثائق تفو ض املمثلني وأمساء املمثلني املناوجني واملسترار ن إىل أمانة املـؤمتر قبـا    

 قا عن أسبوع، إن أم ن. وتصدر وثائق التفو ض إمـا عـن    املوعد اجتديف قفتتار املؤمتر لا ق
احل ومـة أو وز ـر ااارجيـة أو ف حالـة اقحتـايف األورو ، مـن جانـب        رئي  الدولة أو رئـي   

 رئي  املفوضية األوروجية.
 

 4املايفة 
 جلنة وثائق التفو ض

تدعيَّن ف جدا ة املؤمتر جلنة لوثائق التفو ض تتةلف مـن تسـعة أعضـاء. و سـتند ت و نـ ا       
ــائق التفــو ض ف     ــة العامــة لةمــم  إىل نفــ  األســا  الــذو  قــو  عليــت ت ــو ن جلنــة وث اجلمعي

املتحدة ف يفور ا السبعني. وتفحص اللجنة وثائق تفـو ض املمـثلني وتقـد  تقر رهـا إىل املـؤمتر      
 يفون إجطاء.
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 5املايفة 
 اقشترا  املؤقت ف املؤمتر

 حيق للممثلني اقشترا  مؤقتًا ف املؤمتر ر ثما  بت املؤمتر ف وثائق تفو ض م. 
  

  تبأعضاء امل -ثانيًا  
 

 6املايفة 
 اقنتخاجا 

أعضـاء امل تـب التـاليني: رئيسـًا،      ة،ـــ دول املرتركـــ م الـــ ن ممثلـــ ن جيــ نتخب املؤمتر م 
حدًا للـرئي  ت ـم الوفيفـة مـن البلـد املضـيف، ومقـررًا        اكذل  نائبًا وو  أ)نائبًا للرئي ]  [ و

. و دنتخـب هـؤقء األعضـاء علـ  أسـا       46عامًا، ورئيسًا للجنة الرئيسية املنرةة وفقًا للمـايفة  
. واـوز للمـؤمتر أن  نتخـب آةـر ن     11ضمان الطاجع التمثيلم للم تب، امل ون وفقًا للمـايفة  

   لعضو ة امل تب ممن  رى عم ضرورة أليفاء م امت.
 

 7املايفة 
 سلطا  الرئي  العامة

 قو  الرئي ، جاإلضافة إىل ممارسـة السـلطا  املخولـة لـت ف مواضـع أةـرى مـن هـذا          - 1
ام ـا، وإيفارة  النظا ، جتويل رئاسة اجللسـا  العامـة للمـؤمتر، وإعـالن افتتـار كـا جلسـة واةتت       

ــة مراعــاة أح ــا  هــذا النظــا ، وإعطــاء احلــق ف ال ــال ، ونــرر املســائا        املناقرــا ، وكفال
للتصــو ت، وإعــالن القــرارا . و بــت الــرئي  ف النقــاو النظاميــة، ولــت، رهنــًا جةح ــا  هــذا    
النظا  السيطرة التامة عل  س  اجللسا  وعلـ  حفـا النظـا  في ـا. وللـرئي  أن  قتـرر علـ         

ؤمتر إقفال قائمة املت لمني، وحتد د الوقـت الـذو  دسـم  جـت للمـت لمني، وعـديف املـرا  الـت         امل
اوز في ـا ملمثـا كـا مرـتر  ف املـؤمتر أن  ـت لم ف مسـةلة مـا، وتةجيـا املناقرـة أو إقفاعـا،            

 وتعليق اجللسة أو رفع ا.
  ظا الرئي ، ف ممارستت مل ا  وفيفتت، حتت سلطة املؤمتر. - 2

  

 
 

من كـا واحـد مـن اجملموعـا  التاليـة: الـدول األفر قيـة؛ يفول آسـيا واجتـي  اعـايفو؛ يفول أوروجـا الرـرقية؛              )أ  
 يفول أمر  ا الالتينية ومنطقة البحر ال ار يب؛ ويفول أوروجا الغرجية ويفول أةرى.
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 8املايفة 
 الرئي  جالنياجة

إاا تغيب الرئي  عن إحدى اجللسا  أو عن جزء منـ ا،  سـم  أحـد نـواب الـرئي        - 1
 ليقو  مقامت.

لنائب الرئي  الذو  توىل م ا  الرئي  ما للرئي  من سلطا  وعليت ما عل  الـرئي    - 2
 من واجبا .

 
 9املايفة 

 إجدال الرئي 
 م ا  وفيفتت،  دنتخب رئي  جد د. ف حالة عد  استطاعة الرئي  أيفاء 

 
 10املايفة 

 حقوق الرئي  ف التصو ت
ــو ت ف         ــرئي ، ف التص ــا  ال ــوىل م  ــذو  ت ــرئي  ال ــب ال ــرئي ، أو نائ ــتر  ال ق  ر

 املؤمتر، جا لت أن  سمم عضوًا آةر من أعضاء وفده للتصو ت جدًق منت.
  

 امل تب -ثالثًا  
 

 11املايفة 
 الت و ن
ن الـرئي  ونـواب الــرئي  واملقـرر العـا  ورئيســم اللجنـة الرئيســية.       تـةلف امل تـب مــ   

و توىل رئاسة امل تب الرئي  أو ف حالة يياجت، واحد  سـميت مـن جـني نـواب الـرئي . واـوز       
اقشـترا  ف   48لرئي  جلنة وثائق التفو ض واللجان األةرى الت  نرئ ا املؤمتر وفقـًا للمـايفة   

 ق ف التصو ت.امل تب، يفون أن   ون عم احل
 

 12املايفة 
 األعضاء البد لون

إاا تعني عل  رئي  املؤمتر أو أحد نواجت التغيب عن إحدى جلسـا  امل تـب، فلـت أن     
 سمم أحد أعضاء وفده حلضـور جلسـة امل تـب والتصـو ت في ـا. أمـا إاا تغيـب رئـي  جلنـة          

 تمتـع نائـب رئـي      رئيسية،   ون عليت أن  سمم نائب رئي  تل  اللجنة ليقـو  مقامـت. وق  
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ف امل تب، تق التصو ت إاا كان من وفد  نتمم إليت عضـو آةـر   أو جلنة رئيسية، عند عملت 
 من أعضاء امل تب.

 
 13املايفة 
 امل ا 

 قــو  امل تــب لســاعدة الــرئي  ف تصــر ف أعمــال املــؤمتر جوجــت عــا  و عمــا، رهنــًا   
 لقررا  املؤمتر، عل  ضمان تنسيق تل  األعمال.

 
 أمانة املؤمتر -راجعًا  

 14املايفة 
 ني العا  للمؤمترواجبا  األم

 توىل األمني العا  لةمم املتحدة، أو ممثا  سميت، العما جصفة األمني العا  للمـؤمتر ف   - 1
 مجيع جلسا  املؤمتر وأج زتت الفرعية.

اوز لةمني العـا  لةمـم املتحـدة تسـمية عضـو مـن األمانـة للعمـا نياجـة عنـت ف هـذه             - 2
 اجللسا .

 لةمم املتحدة أو املمثا الذو  سميت توجيت املوففني املطلوجني للمؤمتر. توىل األمني العا   - 3
 

 15املايفة 
 واجبا  األمانة

 تقو  أمانة املؤمتر، وفقًا عذا النظا ، لا  لم: 
 توف  الترمجة الرفو ة لل لما  الت تدلق  ف اجللسا ؛ )أ  
 تلقم وثائق املؤمتر وترمجت ا واستنساة ا وتعميم ا؛ )ب  
 نرر الوثائق الرمسية للمؤمتر وتعميم ا؛ )يف  
 إعدايف لاضر اجللسا  العامة وتعميم ا؛ )يف  
 إعدايف التسجيال  الصوتية واختاا الترتيبا  حلفظ ا؛  ـ)ه 
 اختاا الترتيبا  إل داع وحفا وثائق املؤمتر ف لفوفا  األمم املتحدة؛ )و  
 ألةرى الت قد  تطلب ا املؤمتر.القيا ، جوجت عا ، جةيفاء مجيع األعمال ا )ز  
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 16املايفة 
 جيانا  األمانة

لةمني العا  لةمم املتحدة، أو ألو عضـو مـن أعضـاء األمانـة  سـميت لـذل  الغـرض،         
 أن  ديل، ف أو وقت، إما جبيانا  شفو ة أو كتاجية جرةن أ ة مسةلة قيد النظر.

 
 افتتار املؤمتر -ةامسًا  

 
 17املايفة 

 الرئي  املؤقت
 فتت  األمني العا  لةمم املتحدة أو، ف حالة يياجت، أو عضو من األمانة  سـميت عـذا    

 الغرض، اجللسة األوىل للمؤمتر، و توىل رئاسة املؤمتر إىل أن  نتخب املؤمتر رئيست.
 

 18املايفة 
 القرارا  املتعلقة جالتنظيم

  قو  املؤمتر ف جلستت األوىل لا  لم: 
 الداةلم؛ اعتمايف نظامت )أ  
 انتخاب أعضاء م تبت وتر يا أج زتت الفرعية؛ )ب  
إقرار جدول أعمالت الذو   ـون مرـروعت، إىل أن  ـتم هـذا اإلقـرار، جـدول        )يف  

 األعمال املؤقت للمؤمتر؛
 البت ف تنظيم أعمالت. )يف  

 
 تصر ف األعمال -سايفسًا  

 
 19املايفة 

 النصاب القانو 
لســة وأن  ســم  جبــدء املناقرــة عنــد حضــور ممثلــم ثلــث  للــرئي  أن  علــن افتتــار اجل 

الدول املرتركة ف املؤمتر، عل  األقا. و لز  حضور ممثلـم أيلبيـة الـدول املرـتركة ف املـؤمتر،      
 قختاا أو قرار.
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 20املايفة 
 ال لما 

ق اوز ألو شخص أن  لقـم كلمـة أمـا  املـؤمتر يفون احلصـول مسـبقًا علـ  إان مـن          - 1
، جـدعوة املـت لمني   27إىل  25 و 22 و 21و قو  الرئي ، مع مراعاة أح ا  املـوايف  الرئي . 

إىل إلقاء كلما م حسب ترتيب إجدائ م الريبة ف ال ال . وت ون األمانة مسـؤولة عـن وضـع    
 قائمة جةمساء هؤقء املت لمني.

ت لم إىل مراعـاة  تنحصر املناقرة ف املسةلة املطروحة عل  املؤمتر، وللرئي  أن  نبـت املـ   - 2
 النظا  إاا ةرجت أقوالت عن املوضوع قيد املناقرة.

للمؤمتر أن حيديف الوقت الذو  دسم  جت ل ا مت لم وعديف املرا  الت اوز في ا ل ـا   - 3
اقتــرار  ــدعو إىل هــذا التحد ــد   دســم  جــال ال  جرــةن  مرــتر  أن  ــت لم ف مســةلة مــا، وق 

للتحد د وقثنني من املمـثلني املعارضـني لـت، ُ  دطـرر اققتـرار       قثنني من املمثلني املؤ د ن إق
فورًا للتصو ت. وعل  أ ـة حـال، حيـديف الـرئي ، لوافقـة املـؤمتر، مـدة كـا كلمـة تدلقـ  جرـةن            
املســائا اإلجرائيــة خبمــ  يفقــائق. فــإاا حدــديف  مــدة املناقرــة ولــاوز أحــد املــت لمني الوقــت   

 ء إىل مراعاة النظا .املخصص لت،  نب ت الرئي  يفون إجطا
 

 21املايفة 
 النقاو النظامية

ألو ممثا أن  ث  ف أو وقت نقطة نظاميـة، أثنـاء مناقرـة أو مسـةلة، و بـت الـرئي         
فورًا ف هذه النقطة النظامية وفقـًا ألح ـا  هـذا النظـا  الـداةلم. وللممثـا أن  طعـن ف قـرار         

الرئي  نافذًا مـا مل تنقضـت أيلبيـة املمـثلني      الرئي ، و دطرر الطعن للتصو ت فورًا، و بق  قرار
اوز للممثا الذو  ث  نقطة نظاميـة أن  ـت لم ف موضـوع املسـةلة      احلاضر ن واملصوتني. وق

 قيد املناقرة.
 

 22املايفة 
 األسبقية
اوز إعطاء األسبقية ف ال ال  لـرئي  اللجنـة الرئيسـية أو مقررهـا أو ملمثـا أ ـة جلنـة         

  ق عاما لغرض شرر النتائج الت ةلصت إلي ا اعيئة املعنية.فرعية أو أو فر
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 23املايفة 
 إقفال قائمة املت لمني

للـرئي  أن  علـن قائمـة املــت لمني أثنـاء املناقرـة، واـوز لــت، لوافقـة املـؤمتر، أن  علــن          
 إقفال القائمة.

 
 24املايفة 

 حق الريف
الرئي  حق الريف ملمثا أ ـة يفولـة مرـتركة ف     م،  عط23عل  الريم من أح ا  املايفة  - 1

 املؤمتر أو ممثا اقحتايف األورو  عندما  طلب ال ، واوز من  أو ممثا آةر الفرصة للريف.
هبـا عـايفة ف هنا ـة آةـر جلسـة ف اليـو ،        اًل هبـذه املـايفة  ـدىل   البيانا  الت  ددىل هبا عم - 2
 ال  أقرب.ف ةتا  النظر ف البند او الصلة إاا كان  أو
ق اوز ملمثلم أ ة يفولة أو ممثا اقحتايف األورو  اإليفقء جـةكثر مـن جيـانني عمـاًل هبـذه       - 3

املايفة ف اجللسة الواحدة جرةن أو جند. و قتصـر البيـان األول علـ  مخـ  يفقـائق والثـا  علـ         
 ثالث يفقائق؛ وعل  املمثلني ف كا حال أن  تحروا اإلااز جقدر اإلم ان.

 
 25املايفة 

 تةجيا املناقرة
لة قيـد  ةر، ف أو وقت، تةجيا مناقرـة املسـ  ملمثا أ ة يفولة مرتركة ف املؤمتر أن  قتر 

 ســم  جــال ال  جرــةن هــذا اققتــرار إق ملقدمــت جاإلضــافة إىل اثــنني مــن املمــثلني   البحــث. وق
للتصـو ت فـورًا، رهنـًا     املؤ د ن للتةجيا واثنني مـن املمـثلني املعارضـني لـت، ُ  دطـرر اققتـرار      

 .28جةح ا  املايفة 
 

 26املايفة 
 إقفال جاب املناقرة

ملمثــا أ ــة يفولــة مرــتركة ف املــؤمتر أن  قتــرر، ف أو وقــت، إقفــال جــاب املناقرــة ف  
 دسـم    املسةلة قيـد البحـث، سـواء ودجـد أو مل  دوجـد ممثـا آةـر أجـدى ريبتـت ف ال ـال . وق          

نني مـن املمـثلني  عارضـان اإلقفـال، ُ  طـرر اققتـرار، للتصـو ت        جال ال  ف اققترار إق قثـ 
 .28فورًا، رهنًا جةح ا  املايفة 
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 27املايفة 
 تعليق اجللسة أو رفع ا

، أن  قتـرر ف أو  38اوز ملمثـا أ ـة يفولـة مرـتركة ف املـؤمتر، رهنـًا جةح ـا  املـايفة          
اققتراحا ، جا تدطرر، للتصـو ت   دسم  جةو مناقرة عذه  وقت تعليق اجللسة أو رفع ا. وق

 .28فورًا، رهنًا جةح ا  املايفة 
 

 28املايفة 
 ترتيب اققتراحا  اإلجرائية

تدعط  اققتراحا  اإلجرائية املبينة أيفناه أسبقية علـ  مجيـع املقترحـا  أو اققتراحـا       
 اإلجرائية األةرى املعروضة عل  اجللسة، وال  حسب الترتيب التايل:

 تعليق اجللسة؛اقترار  )أ  
 اقترار رفع اجللسة؛ )ب  
 لة قيد البحث؛ةاقترار تةجيا املناقرة ف املس  )يف 
 اقترار إقفال جاب املناقرة ف املسةلة قيد البحث. )يف  

 
 29املايفة 

 تقدمي املقترحا  والتعد ال  املوضوعية
املـؤمتر الـت تعمـم    تدقد  املقترحا  والتعد ال  املوضوعية، ف العايفة، كتاجـة إىل أمانـة    

جعـد مـرور    تدناقش املقترحا  املوضوعية أو تدطرر للبـت إق  نسخًا من ا عل  مجيع الوفويف. وق
مل  قـرر املـؤمتر    ساعة عل  تعمـيم نسـم منـ ا جبميـع لغـا  املـؤمتر علـ  مجيـع الوفـويف، مـا           24

ت ـن هـذه    ةالإل ال . جيد أنت اوز للرئي  أن  ـةان لناقرـة وتـث التعـد ال  حـم إن مل     
 التعد ال  قد عدممت، أو مل ار تعميم ا إق ف نف  اليو .

 
 30املايفة 

 سحب املقترحا  واققتراحا  اإلجرائية
ملقد  املقترر أو اققترار اإلجرائم أن  سحبت ف أو وقت قبـا جـدء التصـو ت عليـت،      

ــرر      شــر طة أق ــدمي املقت ــد تق ــا أن  عي ــد ا. وألو ممث ــت تع ــد ُأيفةــا علي ــرار    ــون ق أو اققت
 اإلجرائم املسحوب عل  هذا النحو.
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 31املايفة 
 البت ف مسةلة اقةتصاص

،  دطرر للتصو ت أو اقتـرار إجرائـم  طلـب البـت ف مسـةلة      28رهنًا جةح ا  املايفة  
 اةتصاص املؤمتر ف اعتمايف مقترر معروض عليت، وال  قبا البت ف املقترر املعي.

 
 32املايفة 

 املقترحا إعايفة النظر ف 
مل  قــرر املــؤمتر الــ   وز إعــايفة النظــر فيــت مــااــ م أعتدمــد مقتــرر مــا أو رفــض، قمــ 

 دسم  جال ال  ف اقترار إجرائم جإعـايفة النظـر    جةيلبية ثلثم املمثلني احلاضر ن واملصوتني. وق
 .إق ملت لمني اثنني  عارضان إعايفة النظر، ُ  دطرر اققترار اإلجرائم للتصو ت فورًا

 
 اختاا القرارا  -ساجعًا  

 
 33املايفة 

 اقتفاق العا 
  بذل املؤمتر قصارى ج ده لضمان إملاز أعمالت جاقتفاق العا . 

 
 34املايفة 

 حقوق التصو ت
 ل ا يفولة مرتركة ف املؤمتر صو  واحد. 

 
 35املايفة 

 األيلبية املطلوجة
جرـةن مجيـع املسـائا املوضـوعية جةيلبيـة      ، تدتخذ قرارا  املؤمتر 33رهنًا جةح ا  املايفة  - 1

 ثلثم املمثلني احلاضر ن واملصوتني.
تدتخـــذ قـــرارا  املـــؤمتر جرـــةن مجيـــع املســـائا اإلجرائيـــة جةيلبيـــة املمـــثلني احلاضـــر ن   - 2

 واملصوتني، ما مل  ندص عل  ةالإل ال  ف هذا النظا .
املوضـوع،  بـت رئـي  املـؤمتر     إاا ثار سؤال حول كون مسةلة مـا تتعلـق جـاإلجراء أو     - 3

ف األمر. وإاا ُنعن ف قرار الرئي   دطرر الطعـن للتصـو ت فـورًا، و بقـ  قـرار الـرئي  نافـذًا        
 مل تنقضت أيلبية املمثلني احلاضر ن واملصوتني. ما
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 إاا انقسمت األصوا  جالتساوو،  عتد  املقترر أو اققترار اإلجرائم مرفوضًا. - 4
 

 36املايفة 
 “املمثلني احلاضر ن واملصوتني”بارة معت ع

املمثلـون الـذ ن   ‘‘ املمـثلني احلاضـر ن واملصـوتني   ’’أليراض هذا النظا ،  قصد جعبـارة   
ــذ ن    ــون الـ ــا املمثلـ ــلبًا. أمـ ــًا أو سـ ــوا م إااجـ ــ ون   ـــدلون جةصـ ــو ت فيعتـ ــن التصـ ــون عـ ميتنعـ

 مصوتني. ي 
 

 37املايفة 
 نر قة التصو ت

،  صو  املؤمتر عايفة جرفع األ دو، إق إاا نلب ممثـا  44املايفة جاستثناء ما تنص عليت  - 1
التصو ت جنداء األمساء فيجرو حينئذ نداء األمساء حسب الترتيـب اعجـائم اإلن ليـزو ألمسـاء     

ــؤمتر،    ــتركة ف امل ــدول املر ــرئي     ال ــذو  ســحب ال ــد ال ــداء جالوف ــة.  ااجت ــت جالقرع ــا مس وف ك
 ‘‘.ممتنع’’ أو ‘‘ق’’ أو‘‘ نعم’’ جامس ا ف يف ممثل ا جــــكا يفولة  ىتصو ت جنداء األمساء تنايف

عنــدما  قــو  املــؤمتر جالتصــو ت مســتخدمًا الوســائا ارليــة،  ســتعاض جالتصــو ت يــ    - 2
ــداء األمســاء.        ــدو، وجالتصــو ت املســجا عــن التصــو ت جن ــع األ  املســجا عــن التصــو ت جرف

اء الـدول املرـتركة ف املـؤمتر، إق إاا    وللممثا أن  طلب تصو تًا مسـجاًل اـرو يفون نـداء أمسـ    
 نلب أحد املمثلني ي  ال .

 ددريف صو  كا يفولة مرتركة ف تصو ت جنداء األمسـاء أو تصـو ت مسـجا ف أو     - 3
 لضر للمؤمتر أو ف أو تقر ر عنت.

 
 38املايفة 

 القواعد الواجبة اقتباع أثناء التصو ت
اوز ألو ممثـا أن  قطـع التصـو ت إق إلثـارة      قجعد أن  علن الرئي  جدء التصو ت،  

 نقطة نظامية تتعلق جعملية التصو ت.
 

 39املايفة 
 تعليا التصو ت

تتضــمن  ائــت، جبيانــا  مــوجزة قللممــثلني أن  ــدلوا، قبــا جــدء التصــو ت أو جعــد انت   
هــذه.  تعلــياًل لتصــو ت م. وللــرئي  أن حيــديف الوقــت املســمور جــت لــإليفقء جبيانــا  التعليــا  إق
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اوز ملمثا أو يفولة صاحبة مقترر أو اقترار إجرائم أن  علا تصو تت علـ  الـ  املقتـرر     وق
 أو اققترار، إق إاا كان قد أيفةا عليت تعد ا.

 
 40املايفة 

 لزئة املقترحا 
ألو ممثا أن  قترر إجراء تصو ت مستقا علـ  أجـزاء مـن مقتـرر مـا. وإاا اعتـرض        

 سـم  جـال ال  جرـةن     جزئة،  دطرر اقترار التجزئة للتصو ت. وقأحد املمثلني عل  نلب الت
اقتــرار التجزئــة إق ملمــثلني اثــنني  ؤ دانــت وممــثلني اثــنني  عارضــانت. فــإاا ُقبــا اقتــرار التجزئــة،  
تطرر عل  املؤمتر أجزاء املقتـرر الـت تعتمـد فيمـا جعـد للبـت في ـا ك ـا. وإاا رفضـت مجيـع           

 املقترر مرفوضًا ك ا. أجزاء منطوق املقترر،  عت 
 

 41املايفة 
 التعد ال 

ــرر آةــر إاا كــان ق     ــرر تعــد اًل ملقت ــ  املقت ــرر     عت ــ  املقت  رــ ا إق إضــافة إىل ال
ف هـذا النظــا  متضـمنة للتعــد ال ،   ‘‘ مقتـرر ’’حـذفًا أو تنقيحـًا جلــزء منـت. وتعتـ  كلمــة      أو
 مل حيديف ةالإل ال . ما
 

 42املايفة 
 التعد ال ترتيب التصو ت عل  

عند اقترار تعد ا علـ  مقتـرر مـا، اـرو التصـو ت علـ  التعـد ا أوًق. وإاا اقتـرر          
تعد الن أو أكثر عل  مقترر،  صو  املؤمتر أوًق عل  التعد ا األجعد من حيث املضمون عـن  
املقترر األصلم ُ عل  التعد ا األقا منت جعدًا، وه ذا يفوالي  حـم تطـرر مجيـع التعـد ال      

و ت. جيد أنت، حيثما   ون اعتمايف تعد ا ما منطو ًا الضـرورة علـ  رفـض تعـد ا آةـر،      للتص
 طرر للتصو ت. وإاا اعتمد تعد ا واحد أو أكثر،  طرر املقتـرر   فإن هذا التعد ا األة  ق

 جصيغتت املعدلة عندئذ للتصو ت.
 

 43املايفة 
 ترتيب التصو ت عل  املقترحا 

أكثــر، ةــالإل التعــد ال ، فيمــا  تعلــق لســةلة واحــدة، اــرو   إاا ُقــد  مقترحــان أو  - 1
مل  قرر املـؤمتر ةـالإل الـ . وللمـؤمتر،      التصو ت عل  املقترحا  حسب ترتيب تقدمي ا، ما

 جعد كا تصو ت عل  مقترر، أن  قرر ما إاا كان سيصو  عل  املقترر الذو  ليت.
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لـذو ُقـدمت جـت املقترحـا      ارو التصو ت عل  املقترحا  املنقحة حسب الترتيـب ا  - 2
مل خيــريف التنقــي  كــث ًا علــ  املقتــرر األصــلم. وف هــذه احلالــة،  دعتــ  املقتــرر     األصــلية، مــا

 األصلم مسحوجًا، و دعت  املقترر املنق  مقترحًا جد دًا.
 طرر للتصو ت أو اقترار إجرائم  طالـب جعـد  البـت ف مقتـرر مـا، قبـا البـت ف         - 3

 املقترر املذكور.
 

 44املايفة 
 اقنتخاجا 

مل  قـرر املـؤمتر، ف حالـة عـد  وجـويف       تدجرى مجيع اقنتخاجا  جاققتراع السـرو، مـا   
أو اعتــراض، عــد  إجــراء اقتــرار مــم كــان هنــا  مرشــ  متفــق عليــت أو كانــت هنــا  قائمــة  

 مرشحني متفق علي ا.
 

 45املايفة 
ت واحـد وجـنف  الرـروو،    عند وجويف منصب أو أكثر  رايف شغل ا جاقنتخاب ف وق - 1

 تجـاوز عـديف تلـ  املناصـب، املرشـحون احلاصـلون ف اققتـراع األول علـ            نتخب، جعديف ق
 أيلبية األصوا  املدىل هبا وعل  أكثر عديف من األصوا .

إاا كـان عـديف املرشـحني احلاصـلني علـ  تلــ  األيلبيـة أقـا مـن عـديف املناصـب املــرايف            - 2
ة ملــاء املناصــب املتبقيــة، علــ  أن  قتصــر اققتــراع علــ        شــغل ا، تدجــرى اقتراعــا  إضــافي   

 تجاوز ضـعف   املرشحني احلاصلني عل  أك  عديف من األصوا  ف اققتراع الساجق، جعديف ق
 عديف املناصب املتبقية املرايف شغل ا.

  
 اعيئا  الفرعية -ثامنًا  

 46املايفة 
 اللجنة الرئيسية

صياية مي ن ترـ يل ما، وفقـًا للممارسـة املتبعـة      للمؤمتر أن  نرئ جلنة رئيسية، وجلنة 
 ف مؤمترا  األمم املتحدة األةرى.
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 47املايفة 
 التمثيا ف اللجنة الرئيسية

ــا واحــد ف         ــا لمث ــؤمتر أو اقحتــايف األورو  أن  دمث ــة مرــتركة ف امل اــوز ل ــا يفول
ضـرور ًا مـن املمـثلني املنـاوجني      اللجنة الرئيسـية الـت  نرـئ ا املـؤمتر. واـوز لـت تسـمية مـا  ـراه         

 واملسترار ن ف اللجنة الرئيسية.
 

 48املايفة 
 اللجان واألفرقة العاملة األةرى

للمؤمتر أن  نرئ، جاإلضافة إىل اللجنة الرئيسـية املرـار إلي ـا أعـاله، مـا  ـراه ضـرور ًا         - 1
 أليفاء وفائفت من جلان وأفرقة عاملة.

نًا فرعية وأفرقة عاملة، رهنًا جاختـاا اجللسـة العامـة للمـؤمتر     للجنة الرئيسية أن تنرئ جلا - 2
 قرارًا ف هذا الرةن.

 
 49املايفة 

 عـني الــرئي ، رهنــًا لوافقـة املــؤمتر، أعضــاء اللجــان واألفرقـة العاملــة التاجعــة للمــؤمتر،     - 1
 ، ما مل  قرر املؤمتر ةالإل ال .48من املايفة  1 املرار إلي ا ف الفقرة

ئــي  اللجنــة املعنيــة، رهنــًا لوافقتــ ا، أعضــاء اللجــان الفرعيــة واألفرقــة العاملــة  عــني ر - 2
 مل تقرر اللجنة ةالإل ال . التاجعة عا، ما

 
 50املايفة 

 أعضاء امل تب
تنتخب كا من اللجان واللجان الفرعية واألفرقة العاملة أعضاء م تبـ ا، جاسـتثناء مـا     

 ال . مل  تقرر ةالإل أو ما 6تنص عليت املايفة 
 

 51املايفة 
 النصاب القانو 

لرئي  اللجنة الرئيسية أن  علن افتتار اجللسة وأن  سـم  جبـدء املناقرـة عنـد حضـور       - 1
ممثلم رجـع عـديف الـدول املرـتركة ف املـؤمتر علـ  األقـا. وقختـاا أو قـرار  لـز  حضـور ممثلـم             

 أيلبية الدول املرتركة ف املؤمتر.
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ف م تـب املـؤمتر أو ف جلنـة وثـائق التفـو ض أو ف أو جلنـة أو        تر ِّا أيلبية املمثلني - 2
 جلنة فرعية أو فر ق عاما نصاجًا قانونيًا، شر طة أن   ونوا ممثلني لدول مرتركة ف املؤمتر.

 
 52املايفة 

 أعضاء امل تب وتصر ف األعمال والتصو ت
  والسـاجع أعـاله،   19ايفة تنطبق املوايف الواريفة ف الفرعني الثا  والسايف  )جاستثناء املـ  

مــع إجــراء مــا  لــز  مــن تعــد ال ، علــ  أعمــال اللجــان واللجــان الفرعيــة واألفرقــة العاملــة،     
 عدا ما  لم: فيما

ــو ض ولروســاء اللجــان واللجــان        )أ   ــائق التف ــة وث ــرئي  جلن ــب ول ــرئي  امل ت ل
 ول مراركة؛الفرعية واألفرقة العاملة ممارسة حق التصو ت، شر طة أن   ونوا ممثلني لد

ــثلني        )ب   ــة املم ــة جةيلبي ــة العامل ــة واألفرق ــان الفرعي ــان واللج ــرارا  اللج تدتخــذ ق
احلاضر ن املصوِّتني، جاستثناء إعايفة النظر ف أو مقترر أو تعد ا الت تقتضـم األيلبيـة املقـررة    

 .32ف املايفة 
  

 اللغا  واجتاضر -تاسعًا  
 

 53املايفة 
 لغا  املؤمتر

 هم اإلسبانية واإلن ليز ة والروسية والصينية والعرجية والفرنسية. لغا  املؤمتر 
 

 54املايفة 
 الترمجة الرفو ة

 تترجم ال لما  الت تلق  جإحدى لغا  املؤمتر ترمجة شفو ة إىل لغاتت األةرى. - 1
ألو ممثا أن  ت لم جلغة ليست مـن لغـا  املـؤمتر إاا كـان الوفـد املعـي قـد رتـب أمـر           - 2

 الرفو ة ل لمتت إىل واحدة من تل  اللغا .الترمجة 
 

 55املايفة 
 لغا  الوثائق الرمسية

 تدْوفر الوثائق الرمسية للمؤمتر جلغا  املؤمتر. 
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 56املايفة 
 التسجيال  الصوتية للجلسا 

  ــون إعــدايف وحفــا التســجيال  الصــوتية جللســا  املــؤمتر واللجنــة الرئيســية وفقــًا     
تدعــد تســجيال  صــوتية ألو مــن اجللســا  األةــرى  تحــدة. وقللممارســة املتبعــة ف األمــم امل

 مل  قرر املؤمتر أو اللجنة الرئيسية ةالإل ال . للمؤمتر، ما
  
 اجللسا  العلنية والسر ة -عاشرًا  

 
 57املايفة 

 مبايفو عامة
ــة علنيــة مــا     ــة   ت ــون اجللســا  العامــة للمــؤمتر وجلســا  أو جلن مل تقــرر اعيئــة املعني

ومجيـع القـرارا  الـت  تخـذها املـؤمتر ج امـا هيئتـت ف جلسـة سـر ة تعلـن يفون           ةالإل ال . 
 تةة  ف جلسة علنية للمؤمتر ج اما هيئتت.

 
 58املايفة 

ــب أو اللجــان ا       ــا  األةــرى للم ت ــا  اعيئ ــون جلس ــة، ت  ــدة عام ــة أو كقاع لفرعي
 سر ة. األفرقة العاملة

 
 59املايفة 

 الباليا  املتعلقة جاجللسا  السر ة
للقـائم جرئاســة اعيئــة املعنيــة أن  صــدر، لــدى اةتتـا  أ ــة جلســة ســر ة تعقــدها اعيئــة،    

 جاليًا عن ا عن نر ق أمانة املؤمتر.
  

 املرتركون واملراقبون ارةرون - عرر حايفو
 

 60املايفة 
املنظما  احل ومية الدولية وال يانا  األةرى الت تلقت يفعوة يفائمة مـن اجلمعيـة العامـة    
 لالشترا  جصفة مراقبني ف يفورا  وأعمال مجيع املؤمترا  الدولية الت تعقد حتت رعا ت ا

حيــق للممــثلني الــذ ن تســمي م املنظمــا  احل وميــة الدوليــة وال يانــا  األةــرى الــت   
ــع       ــراقبني ف يفورا  وأعمــال مجي ــة لالشــترا  جصــفة م ــة العام تلقــت يفعــوة يفائمــة مــن اجلمعي
املؤمترا  الدولية الت تعقد حتت رعا تـ ا، اقشـترا  جصـفة مـراقبني، يفون أن   ـون عـم احلـق        
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  املؤمتر واللجنة الرئيسية، وحسب اققتضـاء، ف مـداوق  أو جلنـة    ف التصو ت، ف مداوق
 أةرى أو فر ق عاما.

 
 61املايفة 

  ب)ممثلو الوكاق  املتخصصة واملنظما  اا  الصلة

اــوز للممــثلني الــذ ن تســمي م الوكــاق  املتخصصــة واملنظمــا  اا  الصـــلة أن         
مراقبني، يفون أن   ـون عـم احلـق ف التصـو ت، ف مـداوق  املـؤمتر واللجنـة          رتركوا جصفة

الرئيسية، وحسب اققتضاء، ف مداوق  أو جلنـة أةـرى أو فر ـق عامـا جرـةن املسـائا الـت        
   تدةا ف نطاق أنرطت ا.

 
 62املايفة 

 ممثلو املنظما  احل ومية الدولية األةرى
ق جاقحتايف األورو  ف هذا النظا  الـداةلم فإنـت   ما مل  ريف نص لديف خبالإل ال   تعل 

اــوز للممــثلني الــذ ن تســمي م املنظمــا  احل وميــة الدوليــة األةــرى املــدعوة إىل املــؤمتر، أن   
ــية،         ــة الرئيس ــؤمتر واللجن ــداوق  امل ــو ت، ف م ــم احلــق ف التص  رــتركوا، يفون أن   ــون ع

عامـا جرـةن املسـائا الـت تـدةا ف       وحسب اققتضاء، ف مداوق  أو جلنة أةرى أو فر ـق 
 نطاق أنرطت ا.

 
 63املايفة 

 ممثلو األج زة امل تمة جاألمر ف األمم املتحدة
اــوز للممــثلني الــذ ن تســمي م األج ــزة امل تمــة جــاألمر ف األمــم املتحــدة اقشــترا      

الرئيسـية،  جصفة مراقبني، يفون أن   ون عم احلـق ف التصـو ت، ف مـداوق  املـؤمتر واللجنـة      
وحسب اققتضاء، ف مداوق  أو جلنة أةرى أو فر ـق عامـا جرـةن املسـائا الـت تـدةا ف       

 نطاق أنرطت ا.
 
 
 

 
 

ــارة    )ب   ــة، واجت مــة   ‘‘ املنظمــا  اا  الصــلة’’أليــراض هــذا النظــا ، ترــما عب ــة الذر  ــة للطاق ــة الدولي الوكال
يـة لقـانون البحـار، ومنظمـة حظـر األسـلحة       اجلنائية الدولية، والسلطا  الدولية لقاع البحار، واجت مة الدول

 ال يميائية، واللجنة التحض  ة ملنظمة احلظر الراما للتجارب النوو ة ومنظمة التجارة العاملية.
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 64املايفة 
 ممثلو السلطا  اجتلية

للترتيبــا   وفقــااــوز ملمثلــم الســلطا  اجتليــة املعتمــد ن لــدى املــؤمتر، أن  رــتركوا،   
ــة    الغــرض، يفون أن   ــون عــم احلــق   عــذااجتــديفة  ــؤمتر واللجن ــداوق  امل ف التصــو ت، ف م

الرئيســية وكــذل ، وحســب اققتضــاء، ف مــداوق  أو جلنــة أةــرى أو فر ــق عامــا جرــةن    
 املسائا الت تدةا ف نطاق أنرطت ا.

 
 65املايفة 

  يف)ممثلو املنظما  ي  احل ومية
اوز للمنظمـا  يـ  احل وميـة املعتمـدة لالشـترا  ف املـؤمتر أن تعـني ممـثلني حلضـور           - 1

 اجللسا  العامة للمؤمتر واللجان الرئيسية جصفة مراقبني.
اوز ألولئ  املـراقبني أن  ـدلوا جيانـا  شـفو ة جرـةن املسـائا الـت لـد  م اةتصـاص           - 2

املعنيـة ورهنـًا لوافقـة املـؤمتر. وإاا كـان       ةاص في ا، جناء عل  يفعـوة مـن رئـي  اعيئـة الفرعيـة     
عديف نلبا  إلقاء ال لما  كب ًا للغا ة،  طلب من املنظما  ي  احل ومية أن تر ا نفسـ ا  

 ف جمموعا ، و لقم كلما  هذه اجملموعا  مت ملون جامس ا.
 

 66املايفة 
  يف)األعضاء املنتسبون ف اللجان اإلقليمية

األعضـاء املنتسـبون ف اللجـان اإلقليميـة الـواريفة أمسـاوهم ف       للممثلني الذ ن  سـمي م   
احلاشية أيفناه اقشترا ، جصفة مـراقبني، يفون أن   ـون عـم حـق التصـو ت ف املـداوق  الـت        

 ار  ا املؤمتر واللجنة الرئيسية، وعند اققتضاء، ف مداوق  أو جلنة أةرى أو فر ق عاما.
 

 67املايفة 
 البيانا  ال تاجية

تعمم األمانة عل  مجيع الوفـويف البيانـا  ال تاجيـة املقدمـة مـن املمـثلني املسـمني املرـار          
ــوايف  ــي م ف امل ــا  عــا ف مقــر      66إىل  60إل ــتني أتيحــت هبمــا هــذه البيان ــة وجاللغــة الل جال مي

 
 

 .“اجملموعا  الرئيسية”تعرإل   يف) 
ــويفا، وجو   يف)  ــيال، وجرم ــا، وأنغ ــا  روترَأروج ــرجن    رالفرنســية، وجــز   ــو، وجولينيز  ــرك  وكــا  و ، وجــزر ف ت

ــوب،        ــارتن، ويوايف ل ــة، وســانت م ــة، وجــزر كاميــان، وســاموا األمر  ي ــرجن األمر  ي ــة، وجــزر ف ال  طاني
 ويوا ، وكاليدونيا اجلد دة، وكوراساو، وكمنولث جزر مار انا الرمالية، واملارتيني  ومونتس ا .



A/C.2/70/L.35 
 

 

15-20174 27/31 

 

املؤمتر، شر طة أن   ـون البيـان املقـد  جاسـم أ ـة منظمـة يـ  ح وميـة متصـاًل جةعمـال املـؤمتر            
تـوفر هـذه البيانـا  ال تاجيـة      قًا لوضوع   ون فيـت عـذه املنظمـة اةتصـاص ةـاص. وق     ومتعل

 تدصدر جوصف ا وثائق رمسية. عل  حساب األمم املتحدة وق
  

 تعد ا النظا  الداةلم وتعليق العما جت - ثا  عرر
 68املايفة 

 نر قة التعد ا
ــداةلم جقــرار  تخــذه املــؤ      ــة ثلثــم املمــثلني  اــوز تعــد ا مــوايف هــذا النظــا  ال متر جةيلبي

 احلاضر ن واملصوتني، جعد أن   ون امل تب قد قد  تقر رًا عن التعد ا املقترر.
 

 69املايفة 
 نر قة التعليق

للمؤمتر أن  علق العما جة ة مايفة من موايف هذا النظا  الداةلم شر طة إشعاره جـاقترار   
التعليق قبا ال  جةرجع وعرر ن ساعة، عل  أنت اوز التنـازل عـن هـذا الرـرو إاا مل  عتـرض      
عل  الـ  أو ممثـا. و  ـون هـذا التعليـق منحصـرًا ف يـرض لـديف معلـن، وعلـ  الفتـرة الـت             

   الغرض. قتضي ا حتقيق ال
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 الثا  املرفق
ترتيبا  اعتمايف اجملموعا  الرئيسـية وي هـا مـن اجل ـا  املعنيـة ومرـاركت ا ف         

ــر ة       ــة احلضـ ــ ان والتنميـ ــدة لإلسـ ــم املتحـ ــؤمتر األمـ ــ  ة وف مـ ــة التحضـ العمليـ
 املستدامة )املوئا الثالث 

 االفية -أوًق  
ــجَّعت اجلمعيــة العامــة ف قرارهــا     - 1 مجيــع اجل ــا  املعنيــة، لــا ف الــ       67/216ش

، وصـنايف ق  21احل وما  اجتلية، واجملموعا  الرئيسية الـواريف جياهنـا ف جـدول أعمـال القـرن      
األمم املتحدة وجراجم ا املعنيـة، واللجـان اإلقليميـة والوكـاق  املتخصصـة، واملؤسسـا  املاليـة        

قـدمي املسـا ا  علـ  وـو فعـال،      الدولية والرركاء ارةرون ف جدول أعمال املوئـا، علـ  ت  
وعل  املراركة هبمـة، ف مجيـع مراحـا العمليـة التحضـ  ة ملـؤمتر اإلسـ ان والتنميـة احلضـر ة          

 املستدامة )املوئا الثالث  وف املؤمتر نفست.
ــا     - 2 ــة ف قراره ــة العام ــا     69/226أكــد  اجلمعي ــع اجل  ــاركة مجي ــة مر ــ  أ ي ، عل

اجتلية، عل  نطاق واسع ف النـ وض جالتوسـع احلضـرو املسـتدا      املعنية، لا ف ال  السلطا  
ــة       ــا  اجتلي ــدول األعضــاء أن تضــمن مرــاركة احل وم ــت جال واملســتوننا  املســتدامة. وأهاج

 ومجيع اجل ا  املعنية األةرى مراركة فعالة ف العملية التحض  ة وف املؤمتر نفست.
ت اب عل  اجملموعـا  الرئيسـية واملنظمـا     وف نف  املقرر، قرر  اجلمعية العامة أن - 3

ي  احل ومية اا  املركز اقسترـارو لـدى اجمللـ  اققتصـايفو واقجتمـاعم وتلـ  املعتمـدة        
قعتمـايف ةطـة التنميـة     2015  لدى املوئا الثـا  ومـؤمتر القمـة املزمـع عقـده ف أ لول/سـبتم      

املـؤمتر. وقـرر  اجلمعيـة العامـة     ، أن تسجا أمساءها من أجـا املرـاركة ف   2015جعد عا   ملا
أ ضًا أنت اوز للمنظما  ي  احل ومية الت لي  عا مركز استرارو لدى اجمللـ  اققتصـايفو   
واقجتماعم وتويف حضور املؤمتر واإلس ا  ف أعمالت، والت  تصـا عملـ ا لوضـوع املـؤمتر أن     

لةح ـا  الـواريفة ف اجلـزء     ترار  جصفة مراقب ف املؤمتر وف اقجتماعا  التحضـ  ة، وفقـاً  
، 1996متوز/ وليـت   25املـؤر    1996/31الساجع من قرار اجملل  اققتصـايفو واقجتمـاعم   

ورهنًا لوافقة اللجنـة التحضـ  ة ف جلسـت ا العامـة، وأنـت  نبغـم عـذا القـرار أن  دتخـذ جتوافـق           
  الداةلم للجان الفنيـة التاجعـة   من النظا 57ارراء مع اقحترا  التا  لةح ا  الواريفة ف املايفة 

 للمجل .
وســوإل تنطبــق الترتيبــا  التاليــة قعتمــايف اجملموعــا  الرئيســية وي هــا مــن اجل ــا     - 4

 املعنية ومراركت ا ف العملية التحض  ة وف املوئا الثالث.
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معـــا   وإجـــراءا  اعتمـــايف املنظمـــا  اا  املركـــز اقسترـــارو لـــدى   -ثانيًا  
 و واقجتماعماجملل  اققتصايف

 نبغم للمنظما  ي  احل ومية واجملموعا  الرئيسـية امل تمـة، لـا ف الـ  السـلطا        - 5
اجتلية وي ها مـن اجل ـا  املعنيـة، الـت  تصـا عملـ ا لوضـوع املـؤمتر والـت تتمتـع ف الوقـت            

املـؤمتر  احلاضر لركز استرارو لدى اجملل  اققتصايفو واقجتمـاعم وتريـب ف املرـاركة ف    
ــؤمتر        ــب م للمـ ــع الرـ ــبقًا ف املوقـ ــجيا مسـ ــو  جالتسـ ــ  ة، أن تقـ ــت التحضـ أو ف يفورا  جلنتـ

(www.habitat3.org.  
  

معا   اعتمايف املنظما  املعتمدة لدى املوئا الثا  ومؤمتر القمـة املزمـع عقـده ف     -ثالثًا  
 2015عتمايف جدول أعمال التنمية ملا جعد عا  ق 2015أ لول/سبتم  

ــده ف         - 6 ــع عقـ ــة املزمـ ــؤمتر القمـ ــا  ومـ ــا الثـ ــدى املوئـ ــدة لـ ــا  املعتمـ ــم للمنظمـ  نبغـ
، الـت  تصـا عملـ ا    2015قعتمايف جدول أعمال التنميـة ملـا جعـد عـا       2015أ لول/سبتم  

ــت تريــب ف املرــاركة ف املــؤمتر أو يفورا  جلن    ــو   لوضــوع املــؤمتر وال ــت التحضــ  ة، أن تق ت
  .www.habitat3.orgجالتسجيا مسبقًا ف املوقع الرب م للمؤمتر )

 
معا   وإجراءا  اعتمايف املنظما  الت ق تتمتع لركـز استرـارو لـدى اجمللـ       -راجعًا  

 اققتصايفو واقجتماعم
لركــز  اــوز لتلــ  املنظمــا  يــ  احل وميــة واجملموعــا  الرئيســية الــت ق تتمتــع          - 7

استرــارو لــدى اجمللــ  اققتصــايفو واقجتمــاعم ول نــ ا تريــب ف حضــور املــؤمتر وعمليتــت   
التحض  ة واملراركة في ما أن تقدِّ  نلبًا جذل  إىل أمانـة املـؤمتر عـذا الغـرض. وسـي ون هـذا       

 اقعتمايف اااص قاصرًا عل  املؤمتر وعمليتت التحض  ة وحد ا.
 علوما  التالية:و قتضم الطلب تقدمي امل - 8

اسم املنظمة ومعلوما  اقتصال اا  الصلة، مثا العنوان وتفاصيا اقتصال  )أ  
 الرئيسية؛
 يرض املنظمة؛ )ب  
جرامج وأنرطة املنظمة ف اجملاق  اا  الصلة لوضـوع املـؤمتر، مـع اإلشـارة      )يف  

 إىل البلد أو البلدان الت ارو في ا تنفيذ تل  ال امج واألنرطة؛
 تةكيد أنرطة املنظمة عل  الصعيد الوني أو اإلقليمم أو الدويل؛ )يف  

http://www.habitat3.org/
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ندسم من التقار ر السنو ة للمنظمة أو ي ها من التقار ر، مرـفوعة جالبيانـا     )هـ  
 املالية وقائمة جاملصايفر واملسا ا  املالية، لا ف ال  املسا ا  احل ومية؛

 نظمة وأمساء البلدان الت حيملون جنسيت ا؛  قائمة جةمساء أعضاء هيئة إيفارة امل )و  
جيــان عضــو ة جملــ  إيفارة املنظمــة  وضــ ، حســب اققتضــاء، جممــوع عــديف    )ز  

ــا     ــو ة وتوز ع ـ ــاء املنظمـــا  املنضـــمة إىل العضـ ــاء، أمسـ ــاء، و وضـــ ، حســـب اققتضـ األعضـ
 اجلغراف؛
 نسخة من يفستور املنظمة و/أو لوائح ا الداةلية؛ )ر  
 سجيا مستوفاة إل ترونيًا.استمارة ت )و  

ومي ــن ترتيــب تســجيا الســلطا  البلد ــة وي هــا مــن الســلطا  اجتليــة أو اإلقليميــة    - 9
جرعا ة إحدى املنظما  ي  احل وميـة املعتمـدة وفقـا للسياسـا  الوننيـة أو جصـفة أعضـاء ف        

 وفد وني من ةالل جعثتت الدائمة لدى األمم املتحدة.
 لتقدمي نلبا  اقعتمايف هو كما  لم:واملوعد الن ائم  - 10

 ؛2015آاار/مار   1اللجنة التحض  ة، الدورة الثانية:  )أ  
 ؛2016نيسان/أجر ا  1اللجنة التحض  ة، الدورة الثالثة:  )ب  

 .2016أ ار/ما و  2مؤمتر املوئا الثالث:  )يف  
ــدمي نلبـــا  اقعتمـــايف ااـــاص إل ترونيـــًا ف املوقـــع        - 11 ــم تقـ الرـــب م للمـــؤمتر  و نبغـ

(www.habitat3.org       ــع ــم املتحــدة لالتصــال م ــرة األم ــن يفائ ــدعم م ــؤمتر، ج ــة امل  . وســتقو  أمان
املنظما  ي  احل ومية وجدعم من ج ا  أةـرى، حسـب اققتضـاء، جاسـتعراض مـدى صـلة       
أعمـال املنظمـا  صــاحبة الطلبـا  اســتنايفًا إىل ةلفيتـ ا وا ران ـا ف قضــا ا التنميـة احلضــر ة       

ستدامة. وإاا تبيَّن من التقييم عل  أسـا  املعلومـا  املقدَّمـة أن املنظمـة مقدِّمـة الطلـب هـم        امل
منظمة خمتصة وأن أنرطت ا تتصا جةعمال املؤمتر فسوإل تقـدِّ  أمانـة املـؤمتر توصـية إىل اللجنـة      

ية التحض  ة قختاا قرار جرةن اعتمايف تل  املنظما . وف حالـة عـد  تقـدمي مثـا هـذه التوصـ      
ستدبلِّغ أمانة املؤمتر اللجنة التحض  ة جةسباب عد  تقـدمي التوصـية. وسـوإل تقـدِّ  أمانـة املـؤمتر       

 علــ  املرــاركة الــدول جانــب مــن في ــا النظــرتوصــيا ا إىل اللجنــة التحضــ  ة قستعراضــ ا و
 .  اقعتراض عد  أسا 

نـة التحضـ  ة أن   واوز ألو منظمة  تم منح ا اقعتمايف حلضـور إحـدى يفورا  اللج   - 12
 حتضر مجيع الدورا  املقبلة للجنة واملؤمتر ااتت.
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 نرائق املراركة ف العملية التحض  ة وف املؤمتر - ةامسًا 
 املراركة ف يفورا  اللجنة التحض  ة  

مي ن ملمثلم املنظما  املعتمـدة التحـدث أمـا  اللجنـة التحضـ  ة ف جلسـت ا العامـة.         - 13
ــا       ول ــن نظــرًا لقصــر    ــة التحضــ  ة ف جــ  إتاحــة البيان ــن يفورا  اللجن ــدة كــا يفورة م م

 م توجة للتوز ع اإلل ترو .
 

 نرائق املراركة ف املؤمتر  
ستتار أما  املنظمـا  املعتمـدة إم انيـة الوصـول مباشـرة إىل امل ـان الرمسـم للمـؤمتر.          - 14

حتد ـد عـديف املرـاركني مـن     وأليراض األمن والسالمة قد  تطلـب األمـر ف جعـض أ ـا  املـؤمتر      
اجملموعا  الرئيسية. وسوإل تدبلِّغ أمانة املـؤمتر اجملموعـا  الرئيسـية جرـةن هـذه الترتيبـا  مـن        

 ةالل املوقع الرب م للمؤمتر.
ــية        - 15 ــا  الرئيس ــن اجملموع ــن املرــاركني م ــًا، م وســيدع  عــديف صــغ ، وإن كــان متثيلي

تم حتد ـد األفـرايف املـت لمني مـن ةـالل آليـا        للتحدث أمـا  املـؤمتر ف اجللسـا  العامـة. وسـي     
 التنظيم الذايت للمجموعا  الرئيسية، جالتنسيق مع رئي  املؤمتر، عن نر ق أمانة املؤمتر.

ومن املنتظر أن ارو أثنـاء املـؤمتر عـديف مـن األحـداث واألنرـطة ألصـحاب املصـلحة          - 16
 عد قحق.املعنيني. وسيعلن عن تفاصيا وموضوعا  هذه األحداث ف مو

 


