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 الدورة السبعون
    من جدول األعمال 21البند 

ــ     ــا       تنفي ــ  ال  ــا م مــاألم األمــم املتحــدة لتمســتوينا) البلــمثة (املو  نت
 وتعزثز بمنامم األمم املتحدة لتمستوينا) البلمثة (مو   األمم املتحدة 

  
 تقمثم التجنة ال انية  

 
 (رواندا  أوثزثما: السيدة شانتال املقرِّرة

  
 مقدمة -أوال  

العامة، يف جتستها العامة ال انية، املعقـوةة يف  بناء عتى توصية املكتب، قمر) اجلمعية  - 1
تنفيـ   ”، أن تدرج يف جدول أعمـال ةوراـا السـبعل البنـد املعنـون      2015أثتول/سبتمرب  18

نتا م ماألم األمم املتحدة لتمستوينا) البلـمثة (املو ـ  ال ـا   وتعزثـز بمنـامم األمـم املتحـدة        
 وأن حتيته إىل التجنة ال انية. ،“لتمستوينا) البلمثة (مو   األمم املتحدة 

، املعقـــوةة  36و  33و  27وقد نظــم) التجنــة ال انية فــي ه ا البند فــي جتسااـــا   - 2
. وثـمة سـمة ملناقلـا)    2015كانون األول/ةثسـمرب   14تلمثن ال ا /نوفمرب و  25 و 3يف 

االنتبـا  أثاـا إىل املناقلـة     . وثوجـه  1(التجنة بلـنن هـ ا البنـد يف ارااـم املـوجزة لا) ال ـتة      
إىل  7العامــة الــر أجماــا التجنــة يف جتســااا مــن ال انيــة إىل الساةســة املعقــوةة يف الفتــمة مــن   

 .   2(تلمثن األول/أكتوبم 9

__________ 

 )1  A/C.2/70/SR.27  وA/C.2/70/SR.33 و A/C.2/70/SR.36. 
 .A/C.2/70/SR.6و  A/C.2/70/SR.5و  A/C.2/70/SR.4و  A/C.2/70/SR.3و  A/C.2/70/SR.2انظم   2( 

http://undocs.org/ar/A/C.2/70/SR.27
http://undocs.org/ar/A/C.2/70/SR.33
http://undocs.org/ar/A/C.2/70/SR.36
http://undocs.org/ar/A/C.2/70/SR.2
http://undocs.org/ar/A/C.2/70/SR.3
http://undocs.org/ar/A/C.2/70/SR.4
http://undocs.org/ar/A/C.2/70/SR.5
http://undocs.org/ar/A/C.2/70/SR.6
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 وكان معمواًا عتى التجنة من أج  نظمها يف ه ا البند الوثا ق التالية: - 3
لتمســتوينا) البلــمثة عــن ةورتــه تقمثــم ستــا إةارة بمنــامم األمــم املتحــدة  (أ  

  ؛A/70/8  (2015نيسان/أبمث   23-17اخلامسة والعلمثن (نريويب، 
تقمثم األمل العام عن تنفي  نتا م ماألم األمم املتحـدة لتمسـتوينا) البلـمثة     (ب  

مســتوينا) البلــمثة (مو ــ  األمــم املتحــدة   (املو ــ  ال ــا   وتعزثــز بمنــامم األمــم املتحــدة لت  
)A/70/210؛  

مـــ كمة مـــن األمـــل العـــام عـــن التنفيـــ  املنسلـــق جلـــدول أعمـــال املو ـــ            (ج  
)A/70/264؛  

موجهـة إىل األمـل العـام مـن      2015م تلمثن األول/أكتـوب  6رسالة مارخة  (ة  
ــو ار  املعت مــد يف       ــ  ييهــا امعــ ن ال ــا لــدح األمــم املتحــدة  ي ــدا م جلنــوب أفمثقي املم ــ  ال
ــة الســبعة         ــدول األعاــاء يف سموع ــة ال ــو راء خارجي ــ  ثل ل ــاا الســنو  التاســال وال االجتم

  ؛A/70/410والسبعل (
موجهـة إىل األمـل العـام مـن      2015تلمثن األول/أكتـوبم   7رسالة مارخة   ـ(ه 

املم   الدا م لبنغ ةثش لدح األمم املتحدة  ي  ييها امعـ ن الـو ار  املعتم ـد يف االجتمـاا     
 2015تلــمثن األول/أكتــوبم    1الــو ار  ألقــ  البتــدان لــوا، الــ   عقــد يف نيوثــور  يف       

)A/C.2/70/2.  
تلـمثن ال ـا /نوفمرب، أةىل املـدثم التنفيـ   لربنامـــم       3املعقـوةة يف   27ويف اجلتســة  - 4

األمم املتحــدة لتمستوينـــا) البلمثـــة (مو ــ  األمـــم املتحـــدة  ببيـان اسـته ص عـرب ات ـال          
 بالفيدثو من نريويب.

  
   A/C.2/70/L.61و  A/C.2/70/L.35النظم يف ملموعي القمارثن  -ثانًيا  

تلمثن ال ا /نوفمرب، قّدم مم   جنوب أفمثقيا، باسـم   25، املعقوةة يف 33يف اجلتسة  - 5
وال ـل، ملـموا قـمار بعنـوان      77  األمم املتحـدة األعاـاء يف سموعـة الــ    الدول األعااء يف

تنفي  نتا م ماألم األمم املتحدة لتمسـتوينا) البلـمثة (املو ـ  ال ـا   وتعزثـز بمنـامم األمـم        ”
  .A/C.2/70/L.35“ (املتحدة لتمستوينا) البلمثة (مو   األمم املتحدة 

كانون األول/ةثسـمرب، كـان معمواـًا عتـى التجنـة       14، املعقوةة يف 36ويف اجلتسة  - 6
بلـمثة (املو ـ  ال ـا      تنفي  نتا م مـاألم األمـم املتحـدة لتمسـتوينا) ال    ”ملموا قمار بعنوان 

 ، A/C.2/70/L.61( “امم األمم املتحدة لتمستوينا) البلـمثة (مو ـ  األمـم املتحـدة     نوتعزثز بم

http://undocs.org/ar/A/70/8
http://undocs.org/ar/A/70/210
http://undocs.org/ar/A/70/264
http://undocs.org/ar/A/70/410
http://undocs.org/ar/A/C.2/70/2
http://undocs.org/ar/A/C.2/70/L.35
http://undocs.org/ar/A/C.2/70/L.61
http://undocs.org/ar/A/C.2/70/L.35
http://undocs.org/ar/A/C.2/70/L.61
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مقــدلم مــن مقــمرة التجنــة، شــانتال أوثزثــما (روانــدا ، بنــاء عتــى ملــاورا)  ــري ر يــة بلــنن   
 .A/C.2/70/L.35ملموا القمار 

 A/C.2/70/L.61تجنة بننه ال تتمتب عتـى ملـموا القـمار    ويف اجلتسة نفسها، ُأبتغت ال - 7
 أ  آثار يف امليزانية الربناسية.

ــمار       - 8 ــة ملــموا الق ــم (ان A/C.2/70/L.61ويف اجلتســة نفســها أثاــا، اعتمــد) التجن ظ
  .10الفقمة 

ــمار    - 9 ــموا القـ ــاة ملـ ــوء اعتمـ ــمار   A/C.2/70/L.61ويف اـ ــموا القـ ــدمو ملـ ــام مقـ ، قـ
A/C.2/70/L.35 .بسحبه 

 

http://undocs.org/ar/A/C.2/70/L.35
http://undocs.org/ar/A/C.2/70/L.61
http://undocs.org/ar/A/C.2/70/L.61
http://undocs.org/ar/A/C.2/70/L.61
http://undocs.org/ar/A/C.2/70/L.35
http://undocs.org/ar/A/C.2/70/L.35
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 جنة ال انيةتوصية الت -ثال ا  
 توصي التجنُة ال انية اجلمعيَة العامة باعتماة ملموا القمار التاص: - 10

 
ال ـا   وتعزثـز    تنفي  نتـا م مـاألم األمـم املتحـدة لتمسـتوينا) البلـمثة (املو ـ          

 بمنامم األمم املتحدة لتمستوينا) البلمثة (مو   األمم املتحدة 
 

 ،إن اجلمعية العامة 
ــا م مــاألم األمــم املتحــدة لتمســتوينا) البلــمثة   تشيير إذ  ــانكوفم  إىل نت املعقــوة يف ف

، ومــاألم األمــم املتحــدة ال ــا  لتمســتوينا) البلــمثة (املو ــ  ال ــا     1(1976بكنــدا يف عــام 
 ، 2(1996املعقوة يف اسطنبول بتمكيا يف عام 

إىل قمارا) اجلمعية العامـة املتعتقـة بتنفيـ  نتـا م مـاألم األمـم املتحـدة         أيضًا تشر وإذ 
ــامم األمــم املتحــدة لتمســتوينا) البلــمثة      ــز بمن ــا   وتعزث ــ  ال  لتمســتوينا) البلــمثة (املو 

ــ  قمارااــا     ــ  األمــم املتحــدة ، لــا يف لل كــانون األول/ةثســمرب   21املــار   64/207(مو 
املــــــار   66/207 و 2010ون األول/ةثســـــمرب  كـــــان  20املـــــار    65/165 و 2009
 2012كــانون األول/ةثســمرب   21املــار   67/216 و 2011كــانون األول/ةثســمرب   22
ــار   68/239 و ــمرب   27املـ ــانون األول/ةثسـ ــار   69/226و  2013كـ ــانون  19املـ كـ

ان امســكب املعــيألمــم املتحــدة ا، الــر تتنــاول فيهــا مســنلة ع ق ــد مــاألم 2014األول/ةثســمرب 
 ،2016ال الث  يف عام  والتنمية احلامثة املستدامة (املو  

لا) ال ـتة   هقماراتـ و مقمرا) اجملتـا االقت ـاة  واالجتمـاعي    إىل كذلك تشر وإذ 
ألو /ثوليـه   22املـار    2015/34بالتنفي  املنسق جلدول أعمال املو  ، لا فيها قـمار اجملتـا   

 ،2015ةورته املواوعية لعام  البلمثة يف ال   اخت   اجملتا بلنن املستوينا) 2015
ملــاألم األمــم “ املســتقب  الــ   ن ــبو إليــه”الوثيقــة اخلتاميــة املعنونــة  وإذ تعيييت تيكيييت 

ــو ة  جــانريو       ــد يف رث ــ   عق ــة املســتدامة ال ــن   باملتحــدة لتتنمي ــمة م ــ  يف الفت إىل  20الربا ث
املتعتقـــــة باملـــــدن  137إىل  134، وخباصـــــة الفقـــــما) مـــــن  3(2012حزثمان/ثونيـــــه  22

__________ 

 1976حزيران/يوفيي    11 -أيار/ميايو   31تقرير املوئل: مؤمتر األمم املتحتة للمسيتوناا  الششيريةف نيافرونرف     انظم  1( 
 والت وثب . A.76.IV.7(منلورا) األمم املتحدة، رقم املبيال 

 1996حزيران/يوفييي   14-3)املوئييل الينييااسف اويي اشو ف  تقرييير مييؤمتر األمييم املتحييتة للمسييتوناا  الششييرية    انظــم  2( 
)A/CONF.165/14 املمفقان األول وال ا 1 ، الف   األول، القمار ،. 

 ، املمفق.66/288القمار   3( 

http://undocs.org/ar/A/CONF.165/14
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مجتــة أمــور املــدن لمكــا) لتنمــو االقت ــاة   يفواملســتوينا) البلــمثة املســتدامة، الــر تعتــرب 
ُأحسـن ختطيطهـا    ميكن أن تسهم يف قيام ستمعا) مستدامة اقت اةثًا واجتماعيًا وبيئيـًا مـم مـا   

 وتطوثمها بطمق منها اتباا هنم متكامتة يف ختطيطها وإةارة شاوهنا،
حتوثـ   ”، املعنـون  2015أثتول/سبتمرب  25املار   70/1قمارها  تيكيت تعيت أيضاوإذ  

األهـدا  والغاثـا)   سموعـة مـن    اعتمد) فيـه ال    ،“2030عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام 
ــة املســتدامة    ــة بالتنمي ــدح املتعتق ــدة امل ــة اللــامتة والبعي ــاإ وتفاــي إىل    العاملي ــى الن ــر تمكــز عت ال

بالعمــ  ةون كتــ  مــن أجــ  تنفيــ  هــ   اخلطــة بالكامــ   تــول   تنكيــد التزامهــا تعيــد والتحــول، 
القااء عتى الفقم جبميال صور  وأبعاة ، لا يف لل  الفقـم املـدقال، هـو    ، وإةراكها أن 2030 عام

بتحقيــق التنميــة ، والتزامهـا   ــع عنـه لتحقيــق التنميـة املســتدامة   أكـرب حتــد ثواجـه العــا  وشـم  ال   
ــة  املســتدام ــي  -ة بنبعاةهــا ال  ث ــوا ن ومتكامــ    - االقت ــاة  واالجتمــاعي والبيئ ــى  ــو مت ، عت

السـعي إىل اسـتكمال   و امجنا ا) الر حتققت يف إيـار األهـدا  املا يـة ليلفيـة     من وباالستفاةة
 ،ما   ثنف  من تت  األهدا 

ــة أمــور،     وإذ تشيير  ــدة تعتــم ، يف مجت ــةإىل أن هــ   اخلطــة اجلدث عــ  املــدن  ج بنمهي
   ،واملستوينا) البلمثة شامتة لتجميال وآمنة وقاةرة عتى ال موة ومستدامة

خطـة عمـ    بلـنن   2015/ثوليـه  ألو  27املـار    69/313قمارهـا   وإذ تعيت تيكيت 
أةثــا أبابــا ال ــاةرة عــن املــاألم الــدوص ال الــث لتموثــ  التنميــة، الــر تلــك  جــزءا ال ثتجــزأ   

تواـي  سـياق  اثااـا     يفوتدعمها وتكمتـها وتسـاعد    2030عام خطة التنمية املستدامة ل من
تنكيـد االلتـزام السياسـي     ، وتعيـد املتعتقة بوسا   التنفي  من خ ل سياسا) وإجماءا) عمتية

لتنميــة تحقيــق اللتحــد  التموثــ  وايئــة بيئــة مواتيــة عتــى مجيــال املســتوثا)   بالت ــد القــو  
 بموح من اللماكة والتاامن عتى ال عيد العاملي، ،املستدامة
النفقـا)   تعتـم  بـنمور مـن بينـها أن تـدبري     طـة عمـ  أةثـا أبابـا     خ أنإىل  وإذ تشر 

ةون الـويي، حيـث تتـوال  كيانـا)      ثتم عتى ال عيدتتنمية املستدامة املوجهة ل واالست مارا)
، وتـ كم  ك ريا ما تفتقم إىل القدر الكايف من القدرا) التقنيـة والتكنولوجيـة والتموثـ  والـدعم    

بتك يــا التعــاون الــدوص مــن أجــ  تعزثــز قــدرا) البتــدثا) وســا م بــااللتزام الــوارة يف اخلطــة 
 الستطا) ارتية،

ــال    وإذ ترييرر التيكيييت   امل ــتحة،  اجلهــا) املعنيــة صــاحبة   عتــى أمهيــة ملــاركة مجي
الســتطا) ارتيــة، عتــى نطــاق واســال يف تلــجيال التحاــم املســتدام واملســتوينا) للــ   يف لــا

تلــدة عتــى أمهيــة كفالــة أن تكــون هــ   امللــاركة متوا نــة وتماعــي نــوا           املســتدامة، وإل
 ،ة الر ثنتمون إليهانطقاملو ونطاقهمامللاركل 
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ــم س وإذ حتيييع ملمييا   ــا إةارة بتقمث ــاممت ــم املتحــدة   بمن لتمســتوينا) البلــمثة  األم
،  4(2015نيســان/أبمث   23إىل  17ةورتــه اخلامسـة والعلــمثن، املعقــوةة يف الفتـمة مــن    عـن 

ــوارةة ــه، وال ســيما القــمار   وبــالقمارا) ال ــه ستــا امةارة الــدول     5(25/1في الــ   شــجال في
األعاــاء عتــى أمــور مــن بينــها النظــم يف الــدور انــام الــ   ميكــن أن ثاةثــه التحاــم املســتدام   

عتـى   املا يـة واملستوينا) البلمثة املسـتدامة كمحـم  ر يسـي لتتنميـة املسـتدامة يف خططهـا       
 الويي، ال عيدثن الويي وةون

 ختتـا وعـدم  منظومـة األمـم املتحـدة املا يـة      يف لاللـمو مبـدأ  عتى أمهية وإذ تشتد  
 تنفي  ه ا القمار،يف  عن المكب أ  بتد
ــانون األول/ةثســمرب   20املــار   67/148إىل قمارهــا  وإذ تشيير  الــ    2012ك

منظومــة األمــم املتحــدة، لــا فيهــا ال ــناةثق والــربامم والوكــاال)    اجلمعيــة العامــة ةعــت فيــه 
بلــك  كامــ  ملنظــور اجلنســا  ان اجلهــوة بغيــة تعمــيم مماعــاة  املتخ  ــة، إىل بــ ل مزثــد مــ 

مجيال املسا   الر هـي قيـد نظمهـا ويف إيـار والثااـا ويف مجيـال مـاألما) القمـة واملـاألما)           يف
 والدورا) االست نا ية الر تعقدها األمم املتحدة وعمتيا) متابعة نتا جها،

،  6(  املنسـق جلـدول أعمـال املو ـ     بتقمثم األمـل العـام عـن التنفيـ     حتيع ملمًا - 1 
وتقمثــم  عــن تنفيــ  نتــا م مــاألم األمــم املتحــدة لتمســتوينا) البلــمثة (املو ــ  ال ــا   وتعزثــز  

 ؛ 7(بمنامم األمم املتحدة لتمستوينا) البلمثة (مو   األمم املتحدة 
بتقمثـــم التجنـــة التحاــريثة ملـــاألم األمــم املتحـــدة املعـــي    حتيييع ملميييًا أيضيياً   - 2 

لـا يف للـ     ، 8(ال انيـة ةوراا أعمال بامسكان والتنمية احلامثة املستدامة (املو   ال الث  عن 
 ؛ومقمرااا  9(تماألملباألعمال التحاريثة  املتعتق هاقمار

حلكومـــة إكـــواةور عتـــى عماـــها الســـخي  ميييق تقيييتير ا تريييرر ااميييرا  - 3 
استاــافة مــاألم األمــم املتحــدة املعــي بامســكان والتنميــة احلاــمثة املســتدامة (املو ــ  ال الــث   

 وتربعها بتغطية تكاليا املاألم؛ 2016تلمثن األول/أكتوبم  20إىل  17الفتمة من  يف
__________ 

  .A/70/8( 8الوثائق الرمسية للجمعية العامةف التورة السشعونف امللحق رقم   4( 
 املمجال نفسه، املمفق.  5( 
 )6  E/2015/72. 
 )7  A/70/210. 
 )8  A/CONF.226/PC.2/6. 
 .1/2005املمجال نفسه، املمفق األول، القمار   9( 

http://undocs.org/ar/A/70/8
http://undocs.org/ar/E/2015/72
http://undocs.org/ar/A/70/210
http://undocs.org/ar/A/CONF.226/PC.2/6
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طيــة حلكومــة إندونيســيا عتــى عماــها استاــافة وتغ     تعيير  مييق تقييتير ا   - 4 
تكاليا الدورة ال ال ة لتجنة التحاريثة ملاألم األمم املتحدة املعي بامسـكان والتنميـة احلاـمثة    

إىل  25يف الفتـــمة مـــن  إندونيســـيا، ،املســـتدامة (املو ـــ  ال الـــث  املقـــمر عقـــدها يف ســـوراباثا
 ؛2016ألو /ثوليه  27

ّل - 5  ألول لتتحــاور بــل بــنن املنتــدح احلاــم  العــاملي هــو ارفــ  العــاملي ا   متسيي
ــري احلكــوميل واخلــرباء         ــة وأصــحاب امل ــتحة   ــا) ارتي ــاةة احلكوم صــانعي السياســا) وق

ــا و        ــة ماليزث ــدثمها حلكوم ــن تق ــمب ع ــدان املســتوينا) البلــمثة، وتع دثنــة ملاملمارســل يف مي
أول ةورة سـتمكز     ، وهـ 2018كواالملبور لعماهما استاافة ةورة املنتدح التاسعة يف عام 

 مواوعها عتى تنفي  اخلطة احلامثة اجلدثدة املقمر اعتماةها يف املو   ال الث؛يف 
 ؛مستوح ممكن رفالال الث عتى أ املو  الدول األعااء عتى امللاركة يف  تشجع - 6 
الدوليــة وال نا يــة وكــ ل  القطــاا اخلــا    املا ــةواجلهــا)  البتــدانتشييجع  - 7 

 القـاةرة مجيـال اجلهـا) املعنيـة صـاحبة امل ـتحة      و املا ـة  اجلها) من هاواملاسسا) املالية و ري
عتى مواصتة ةعم األعمال التحاريثة لتمو ـ  ال الـث اجلارثـة عتـى ال  ـعد الـويي وامقتيمـي        

بــالتربا لت ــندوق االســتئما  لتمو ــ  ال الــث، وعتــى ةعــم ملــاركة مم تــي البتــدان   ،والعــاملي
وفقـًا ألحكـام    ، عتى أن تقوم بـ ل ، ويف املاألم نفسه املقبتةالتجنة التحاريثة  ةورةالنامية يف 
مقـــدمي التربعـــا) إىل أن ثـــوفموا الـــدعم   وتـــدعو، 67/216 هـــاقمار   مـــنج( 13الفقـــمة 

 الـدورة للمكاء جدول أعمال املو   و ريهم من أصحاب امل تحة املعنيل لكي ثلـاركوا يف  
 املقبتة لتجنة؛

إىل املاــي قــدما باملفاواــا) املت ــتة بــدعوة التجنــة التحاــريثة  حتيييع ملمييا - 8 
، لـا يف للـ  ملـموا النظـام الـداختي املاقـت       األمتمـ لباملسا   املعتقة يف األعمال التحاريثة 

صــاحبة امل ــتحة الم يســية و ريهــا مــن اجلهــا) املعنيــة   الفئــا)تمتيبــا) اعتمــاة و  10(لتمــاألم
، وتقـمر املوافقـة عتـى النظـام الـداختي       11(وملاركتها يف العمتية التحاريثة ويف املو   ال الـث 

صـاحبة امل ـتحة   الم يسية و ريها مـن اجلهـا) املعنيـة     الفئا)املاقت لتماألم وتمتيبا) اعتماة 
ــمفقل األول        ــبل يف امل ــى النحــو امل ــث عت ــ  ال ال ــة التحاــريثة ويف املو  وملــاركتها يف العمتي

 وال ا  ن ا القمار؛

__________ 

 )10  A/CONF.226/PC.2/2. 
 )11  A/CONF.226/PC.2/3. 

http://undocs.org/ar/A/CONF.226/PC.2/2
http://undocs.org/ar/A/CONF.226/PC.2/3
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ــده إســهاما) ف  تشييجع - 9  ــى تق ــن  عت ــة م ــة صــاحبة امل ــتحة،   عال اجلهــا) املعني
يف مجيال مماحـ  العمتيـة التحاـريثة ويف املـاألم      وحتسل ملاركتها ،الستطا) ارتيةلل   يف لا

ــة   نفســه، ــة امةابي ــرباالســتناة إىل التجمب النظــام الــداختي جملتــا إةارة مو ــ  األمــم    أتاحهــا ال
وتلري إىل تنظيم اجلمعيـة العامليـة ال انيـة     ،املو   ال ا  املتحدة ويما ق امللاركة اللامتة املتبعة يف

اعتمافــا بــدور الســتطا) ارتيــة  ، املو ــ  ال الــث مباشــمة يف أعقــابلتســتطا) ارتيــة وامقتيميــة 
 ؛واجملتمعا) ارتية يف التنمية احلامثة املستدامة ويف تنفي  اخلطة احلامثة اجلدثدة

 الــ   ثقدمــه دعمعتــى الــتمو ــ  ال الــث لعــام ليمــل ال تعيير  مييق تقييتير ا - 10 
فيمـا   ،بوصفها مبـاةرة خاصـة لتحمتـة احلاـمثة العامليـة      ،لتجمعية العامة للمكاء املو   ال الث

دعم وحتسل ملاركة أصحاب امل ـتحة وإسـهاماام يف العمتيـة    ب تاطتال به من أعمال تت  
 التحاريثة لتمو   ال الث واملاألم نفسه؛

ــوجزة لــدةة        تؤكييت - 11  ــة م ــة ختامي ــث وثيق ــ  ال ال ــن املو  ــا أن ت ــدر ع قماره
ــة املنحــى   ــة وعمتي ــن شــنهنا أن  األهــدا  وتطتعي ــة     م ــاملي بامســكان والتنمي ــزام الع جتــدة االلت
 دثدة؛اجلامثة احلطة اخلاحلامثة املستدامة وةعمهما وتنفي  

وثيقـة اخلتاميـة   أن ثعـّد ملـموا ال  إىل مكتب التجنـة التحاـريثة   ةعواا تررر  - 12 
 ،لتماألم استناةًا إىل املدخ ) املستمدة من امللـاورا) امقتيميـة واملوااـيعية الواسـعة النطـاق     

 الـوارةة التعتيقـا)  والسياسـا)  ب املعنيةالتوصيا) املتعتقة بالسياسا) الر واعتها الوحدا) و
وأن ثعمــم  ومجيــال اجلهــا) صــاحبة امل ــتحة، التوصــيا)تــى هــ   ع  12(امللــاركة الــدول مــن

 تق  عن ستة أشهم؛ امللموا قب  انعقاة املاألم لدة ال
بلـــنن هـــد  املـــاألم  67/216إىل القـــمارا) الـــر اختـــ اا يف القـــمار  تشييير - 13 

ونتا جه، وااعًة يف اعتبارها امورة عقد املاألم وإجماء عمتيته التحاريثة عتـى أق ـى مسـتوح    
إجـماء   اـمورة ، وتقـمر  هثقـة ممكنـة لاـمان إجناحـ    من اللـمول والكفـاءة والفعاليـة وبنفاـ  يم    

مخسـة أثـام يف نيسـان/أبمث      ملـدة استلـارثة  ـري ر يـة مفتوحـة      اجتماعـا)  عقدعمتية تتامن 
قبـ  تقـده ملـموا الوثيقـة      “حسب ما هـو متـاح  ”توفم نا خدما) التممجة اللفوثة  ،2016
االسـتنتاجا)   عتـى تقـده تعتيقـا)   ل الفمصـة  إتاحةأج   منكتب، امل  يسيجانب ر مناخلتامية 
 ؛السياسا) واالجتماعا) املواايعية وامقتيميةب املعنيةوحدا) الإليها  تالر خت 

__________ 

، الـدول امللـاركة هـي مجيـال الـدول األعاـاء يف األمـم املتحـدة         67/216مـن قـمار اجلمعيـة العامـة      8عم  بـالفقمة    12( 
 وأعااء الوكاال) املتخ  ة والوكالة الدولية لتطاقة ال رثة.
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حسـب االقتاـاء، مفاواـا)     ،مكتب التجنـة التحاـريثة إىل أن ثعقـد    تتمو - 14 
حسـب  ”تـوفم نـا خـدما) التممجـة اللـفوثة       يف نيوثـور ، أخـمح  حكومية ةوليـة  ـري ر يـة    

ملـدة   ،بعد تقده ملموا الوثيقة اخلتامية وبـنك م الطـمق كفـاءة وفعاليـة    ولل   ،“متاح هو ما
ــاثو    ــام يف أثار/مـ ــة أثـ ــه   2016ث ثـ ــام يف حزثمان/ثونيـ ــة أثـ ــام يف  2016، وث ثـ ــة أثـ ، وث ثـ

 ؛2016ألو /ثوليه 
ــاثو      تييتمو - 15  ــهم أثار/م ــة يف ش ــا) الســتطا) ارتي ــي رابط ــي  2016مم ت ومم ت
ــا) ــمثن     الفئ ــية وأصــحاب امل ــتحة ا خ ــه   يفالم يس ــهم حزثمان/ثوني  حاــورإىل  2016ش

، “حسب ما هو متـاح ”، توفم نما خدما) التممجة اللفوثة جتستل  ري ر يتل ملدة ثومل
 ، مـال اخلتامية ملاألم املو   ال الث لتوثيقةبلنن املسوةة األوىل  البتدانتباةل ا راء مال من أج  

يف شـهم  أثار/مـاثو   الـر سـتجمح   كام  من املفاواـا) احلكوميـة الدوليـة    االستفاةة بلك  
 االعتماة عتى يما ق امللاركة اللامتة املتبعة يف املو   ال ا ؛بو ،2016وحزثمان/ثونيه 

ــا)     تؤكيييت - 16  ــة لتمفاواـ ــري الم يـ ــا)  ـ ــد االجتماعـ ــة يف عقـ ــمورة املمونـ اـ
، تــوفم نــا اورا) إاــافية، حســب االقتاــاءاحلكوميــة الدوليــة وإمكانيــة الــدعوة إىل عقــد ملــ

 ؛  “حسب ما هو متاح”خدما) التممجة اللفوثة 
املفاواــا) حـول ملـموا الوثيقــة    إألـام الـدول األعاــاء عتـى    بقيوة  تشيجع  - 17 

 اخلتامية يف الدورة ال ال ة لتجنة التحاريثة؛  
 و ري  من هيئا) األمم املتحدة لا) ال ـتة عتـى   مو   األمم املتحدة تشجع - 18 

ــال         ــوارة املتاحــة وبالتلــاور م ــا) القا مــة وامل ــال الوالث ــدول االســتممار، ب ــورة تتماشــى م ال
تقده الدعم الـ  م محـما  تقـدم  ـو حتقيـق التحاـم املسـتدام مـن أجـ  إرسـاء           يف  ،األعااء
 ؛، ويف تقييم لل  التقدماملستدامة التنمية

احلكومــا) إىل الســعي إىل تعزثــز التنميــة احلاــمثة املســتدامة ومناقلــة   وتييتم - 19 
احلاليــة الــر ألخاــت عنــها     ، مــال االعتمــاة عتــى النتــا م   املــدن واملســتوينا) البلــمثة  ةور 

املاألما) املعقوةة بلنن القااثا العاملية الم يسية، ومن أم تتها ماألم األيما  يف اتفاقيـة األمـم   
 ؛لنن تغري املنا ، ألهيدا لتمو   ال الثاملتحدة اميارثة ب

 أو تعزثـز عتـى مجيـال املسـتوثا)    الدول األعااء عتى واال سياسـا)   تشجع - 20 
عتـى  ـو   ملسـتوينا) احلاـمثة بكافـة أحجامهـا     اتتي  تطـوثم وألوثـ     لكي السياسا) القا مة

احلاـم  املسـتدام   لتوسـال  مـن املسـامهة الـر ميكـن أن ثقـدمها ا     كامتة  منسق، وتستفيد ب ورة
 واملستوينا) البلمثة املستدامة يف التنمية املستدامة؛
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الدول األعااء عتى أن تاال يف اعتبارهـا، عنـد التحاـري ملـاألم      أيضا تشجع - 21 
املو   ال الـث وتنفيـ  نتا جـه املقـمر تقـدميها بوصـفها اخلطـة احلاـمثة اجلدثـدة، وعنـد صـيا ة            

ارتـي والـويي وامقتيمـي والـدوص، ةور التحاـم        ـعد الالسياسا) واخلطـ  والـربامم عتـى    
المثـا، وأوجـه   واحلاـم  بـل   وال ـ ) الـر تـمب    تتنمية املسـتدامة،  ل ااملستدام باعتبار  لمك

التــماب  بــل األبعــاة االجتماعيــة واالقت ــاةثة والبيئيــة لتتنميــة املســتدامة يف التــموثم جملتمعــا)  
 مستقمة ومزةهمة وشامتة لتجميال؛

الدول األعاـاء واجلهـا) املا ـة الدوليـة وال نا يـة واملاسسـا) املاليـة         تشجع - 22 
املاليـة املقدمـة ملاسسـة     األمم املتحدة عن يمثق  ثاةة التربعـا) امسهام بسخاء يف مو    عتى

ال ــندوق االســتئما  لتخــدما) لــا يف للــ  واملســتوينا) البلــمثة، األمــم املتحــدة لتمو ــ  
القـاةرة و ريهـا   وال ناةثق االستئمانية لتتعـاون الـتقي، وتـدعو احلكومـا)     ة األساسية احلامث

ــاةة      ــا بــه وإىل  ث ــوفري ألوثــ  متعــدة الســنوا) ميكــن التنب مــن اجلهــا) صــاحبة امل ــتحة إىل ت
ملو ــ  األمــم مســامهااا  ــري املخ  ــة ألنلــطة بعينــها بغيــة ةعــم تنفيــ  اخلطــة االســتماتيجية    

 ؛2019-2014لتفتمة املتحدة 
أمهيــة موقــال مقــم مو ــ  األمــم املتحــدة يف نــريويب، وتطتــب إىل    تيكيييت تعيييت - 23 

ــريويب          ــم املتحــدة يف ن ــب األم ــم املتحــدة ومكت ــ  األم ــي احتياجــا) مو  ــام أن ثبق ــل الع األم
املوارة قيد االستعماض، ليتسع تقده اخلدما) ال  مة ملو   األمم املتحدة وأجهـزة األمـم    من

 ا األخمح يف نريويب بلك  فعال؛املتحدة وماسساا
إىل األمل العام أن ثبقـي احتياجـا) مو ـ  األمـم املتحـدة مـن املـوارة         ت لب - 24 

فعاليتــه وشــفافيته وقيــد االســتعماض لــا ثكفــ  مواصــتة بــ ل اجلهــوة مــن أجــ   ثــاةة كفاءتــه  
 وحتسل سب  مساءلته يف سياق ةعم تنفي  والثته؛

ــى        إقرار ييا ترييرر - 25  ــا عت ــمأ) عتيه ــم املتحــدة ي ــ  األم ــنن مســاوليا) مو  ب
السنل تغريا) ك رية من حيث نطاقها وةرجة تعقيـدها، وبـنن مطتـب تقـده الـدعم الفـي        مم

والـــتقي إىل البتـــدان الناميـــة اعتـــما  تبـــد ل يف ســـاال) تتعتـــق باملـــدن واملســـتوينا) البلـــمثة   
 ؛2019-2014الستماتيجية لتفتمة املستدامة، عتى النحو الوارة يف خطة املو   ا

لــ   قــمر اجملتــا  ا  5(25/7بقــمار ستــا إةارة مو ــ  األمــم املتحــدة   ترحييب - 26 
 ؛الدور المقايب جملتا امةارة وجلنة املم تل الدا ملولوجبه تعزثز حوكمة مو   األمم املتحدة 

ىل واـال  الـدول األعاـاء واللـمكاء يف جـدول أعمـال املو ـ  إ       تررر دموهتا - 27 
وتنفيــ  سياســا) لتتنميــة احلاــمثة املســتدامة تكفــ  إقامــة مــدن ومســتوينا) بلــمثة حااــنة  
لتجميال ثسوةها العدل وتتوافم نـا القـدرة عتـى ال ـموة، مـال إثـ ء االعتبـار ملسـامها) مجيـال          
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أصحاب امل ـتحة املعنـيل ومـال التمكيـز بوجـه خـا  عتـى احتياجـا) النسـاء وأشـد الفئـا)            
واألشــخا  لوو امعاقــة واملهــاجمون    وكبــار الســن هــا األيفــال واللــباب   اــعفًا، لــن في 

 المثا إىل احلام وامللمةون ةاختيًا واللعوب األصتية؛ من
عتـــى أمهيـــة مناقلـــة تنفيـــ  اخلطـــة احلاـــمثة اجلدثـــدة، لـــا يف للـــ   تشيييتد - 28 

الفاعتــة  اجملتمــال املــد  ومنظومــة األمــم املتحــدة واجلهــا) واحلكومــا) والقطــاا اخلــا   ةور
 هب ا اللنن؛ املتعتقةاألخمح، يف سياق املفاواا) 

، يف حـدوة  تكف إىل أن  لا) ال تةماسسا) منظومة األمم املتحدة  تتمو  - 29 
 تنفي  ه ا القمار؛يف سياق  عدم إ فال أ  بتدوالثة وموارة ك  منها، 

ــا     ت ليييب - 30  ــة يف ةوراـ ــة العامـ ــدم إىل اجلمعيـ ــام أن ثقـ ــل العـ ــةإىل األمـ  احلاةثـ
مـاألم   نتـا م ثسـتجد مـن معتومـا) عـن      السبعل تقمثمًا عن تنفي  ه ا القمار، ثلم  آخم ماو

ــم املتحــدة   ــياألم ــد      ب املع ــمر عق ــث  املق ــ  ال ال ــة احلاــمثة املســتدامة (املو   امســكان والتنمي
أن ت ـدرج يف جـدول   ، وتقـمر  2016/أكتوبم األول تلمثن 20 إىل 17يف الفتمة من  كيتو يف

األمـم املتحـدة    ا)تنفيـ  نتـا م مـاألم   ”السبعل البند املعنـون  و احلاةثةاألعمال املاقت لدوراا 
والتنميــة احلاــمثة املســتدامة وتعزثــز بمنــامم األمــم املتحــدة   وامســكانلتمســتوينا) البلــمثة 

، مـا   ثتفـق عتـى خـ   للـ  يف املناقلـا)       “املتحـدة  لتمستوينا) البلمثة (مو ـ  األمـم   
 .املتعتقة بتنلي  التجنة ال انية
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 األولاملمفق 
ملموا النظام الداختي املاقت ملاألم األمم املتحدة لإلسكان والتنميـة احلاـمثة     

 املستدامة (املو   ال الث 
   

 التفوثضالتم ي  ووثا ق  -أواًل  
 

 1املاةة   
 تكوثن الوفوة  

وفـد،  لتثتنلا وفد كـ  ةولـة ملـتمكة يف املـاألم ووفـد االحتـاة األورويب، مـن ر ـيا          
 ومملن تدعو إليه احلاجة من املم تل واملم تل املناوبل واملستلارثن ا خمثن.

 
 2املاةة 

 املناوبون واملستلارون
 أو مستلارًا لتوص مهام املم  .لم يا الوفد أن ثسمي مم ً  مناوبًا  

 
 3املاةة   
 تقده وثا ق التفوثض  

تقدم وثا ق تفوثض املم تل وأ اء املم تل املناوبل واملستلارثن إىل أمانة املـاألم قبـ     
ــاألم لــا ال   ــاح امل ــا ق التفــوثض     املوعــد ارــدة الفتت ثقــ  عــن أســبوا، إن أمكــن. وت ــدر وث

ــة أو   عــن إمــا ــيا الدول ــة االحتــاة األورويب،    ر  ــة أو يف حال ــم اخلارجي ــيا احلكومــة أو و ث ر 
 جانب ر يا املفواية األوروبية. من
 

 4املاةة 
 جلنة وثا ق التفوثض

ت عيلن يف بداثة املاألم جلنة لوثا ق التفوثض تتنلا مـن تسـعة أعاـاء. وثسـتند تكوثنـها       
ــا ق التفــوث    ــة العامــة ليمــم  إىل نفــا األســاإ الــ   ثقــوم عتيــه تكــوثن جلنــة وث ض يف اجلمعي

املتحدة يف ةوراا السبعل. وتفحص التجنة وثا ق تفـوثض املمـ تل وتقـدم تقمثمهـا إىل املـاألم      
 ةون إبطاء.
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 5املاةة 
 االشتما  املاقت يف املاألم

  ق لتمم تل االشتما  ماقتًا يف املاألم رث ما ثبت املاألم يف وثا ق تفوثاهم. 
  

 املكتبأعااء  -ثانيًا  
 

 6املاةة   
 االنتخابا)

ة، أعاـاء املكتـب التـاليل: ر يسـًا،     ـــ دول امللتمكـــ ي الـــ ن مم تـــ ن بيــثنتخب املاألم م 
حدًا لتـم يا  كـم الوفيفـة مـن البتـد املاـيا، ومقـمرًا        اك ل  نا بًا وو   أ(نا بًا لتم يا 14 و

وث نتخـب هـاالء األعاـاء عتـى أسـاإ       .46عامًا، ور يسًا لتجنة الم يسية املنلنة وفقًا لتمـاةة  
. وةـو  لتمـاألم أن ثنتخـب آخـمثن     11امان الطابال التم يتي لتمكتب، املكون وفقًا لتمـاةة  
   لعاوثة املكتب ممن ثمح نم امورة ألةاء مهامه.

 
 7املاةة   

 ستطا) الم يا العامة
أخـمح مـن هـ ا     ثقوم الم يا، باماافة إىل ممارسـة السـتطا) املخولـة لـه يف موااـال      - 1

النظام، بتوص ر اسة اجلتسـا) العامـة لتمـاألم، وإعـ ن افتتـاح كـ  جتسـة واختتامهـا، وإةارة         
ــة مماعــاة أحكــام هــ ا النظــام، وإعطــاء احلــق يف الكــ م، ويــمح املســا          املناقلــا)، وكفال
لتت ــوثت، وإعــ ن القــمارا). وثبــت الــم يا يف النقــا  النظاميــة، ولــه، رهنــًا بنحكــام هــ ا    

السيطمة التامة عتى سري اجلتسا) وعتى حفظ النظـام فيهـا. ولتـم يا أن ثقتـمح عتـى       ،النظام
املاألم إقفال قا مة املتكتمل، وحتدثد الوقـت الـ   ث سـم  بـه لتمـتكتمل، وعـدة املـما) الـر         
ةو  فيهـا ملم ـ  كـ  ملـتم  يف املـاألم أن ثـتكتم يف مسـنلة مـا، وتنجيـ  املناقلـة أو إقفانـا،            

 عتيق اجلتسة أو رفعها.وت
 ثظ  الم يا، يف ممارسته ملهام وفيفته، حتت ستطة املاألم. - 2
 

__________ 

ةول أوروبـا اللـمقية؛   وةول آسـيا وارـي  انـاة ؛    ومـن اجملموعـا) التاليـة: الـدول األفمثقيـة؛       ةمن كـ  واحـد  ث ثة    أ( 
 ةول أممثكا ال تينية ومنطقة البحم الكارثيب.وةول أخمح؛ واثنان من وةول أوروبا الغمبية 
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 8املاةة   
 الم يا بالنيابة  

إلا تغيب الم يا عن إحدح اجلتسا) أو عن جزء منـها، ثسـمى أحـد نـواب الـم يا       - 1
 ليقوم مقامه.

وعتيه ما عتى الـم يا  لنا ب الم يا ال   ثتوىل مهام الم يا ما لتم يا من ستطا)  - 2
 من واجبا).

 
 9املاةة   
 إبدال الم يا  

 يف حالة عدم استطاعة الم يا أةاء مهام وفيفته، ث نتخب ر يا جدثد. 
 

 10املاةة   
 حقوق الم يا يف الت وثت  

ــوثت       ــم يا، يف الت ـ ــام الـ ــوىل مهـ ــ   ثتـ ــم يا الـ ــب الـ ــم يا، أو نا ـ ــتم  الـ ال ثلـ
 عاوًا آخم من أعااء وفد  لتت وثت بداًل منه.املاألم، ب  له أن ثسمي  يف
  

 املكتب -ثال ًا  
 11املاةة   
 التكوثن  

ثتــنلا املكتــب مــن الــم يا ونــواب الــم يا واملقــمر العــام ور ــيا التجنــة الم يســية.    
وثتوىل ر اسة املكتب الم يا أو يف حالة  يابه، واحد ثسـميه مـن بـل نـواب الـم يا. وةـو        

االشـتما    48التفـوثض والتجـان األخـمح الـر ثنلـئها املـاألم وفقـًا لتمـاةة          لم يا جلنة وثا ق
 املكتب، ةون أن ثكون نم احلق يف الت وثت. يف
 

 12املاةة   
 األعااء البدثتون  

إلا تعل عتى ر يا املاألم أو أحد نوابه التغيب عن إحدح جتسـا) املكتـب، فتـه أن     
تـب والت ـوثت فيهـا. أمـا إلا تغيـب ر ـيا جلنـة        ثسمي أحد أعااء وفد  حلاـور جتسـة املك  

ثتمتـال نا ـب ر ـيا     ر يسية، ثكون عتيه أن ثسمي نا ب ر يا تت  التجنة ليقـوم مقامـه. وال  
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أ  جلنة ر يسية، عند عمته يف املكتب،  ق الت وثت إلا كان من وفد ثنتمي إليه عاـو آخـم   
 من أعااء املكتب.

 
 13املاةة   
 املهام  

لســاعدة الــم يا يف ت ــمثا أعمــال املــاألم بوجــه عــام وثعمــ ، رهنــًا  ثقــوم املكتــب  
 لقمرا) املاألم، عتى امان تنسيق تت  األعمال.

 
 أمانة املاألم -رابعًا  

 14املاةة   
 واجبا) األمل العام لتماألم  

يف  ثتوىل األمل العام ليمم املتحدة، أو مم   ثسميه، العم  ب فة األمل العام لتمـاألم  - 1
 مجيال جتسا) املاألم وأجهزته الفمعية.

 .اجلتسا) ه   يف ةو  ليمل العام ليمم املتحدة تسمية عاو من األمانة لتعم  نيابة عنه - 2
 .ثتوىل األمل العام ليمم املتحدة أو املم   ال   ثسميه توجيه املوففل املطتوبل لتماألم - 3
 

 15املاةة   
 واجبا) األمانة  

 أمانة املاألم، وفقًا ن ا النظام، لا ثتي: تقوم 
 توفري التممجة اللفوثة لتكتما) الر ت تقى يف اجلتسا)؛ (أ  
 تتقي وثا ق املاألم وتممجتها واستنساخها وتعميمها؛ (ب  
 نلم الوثا ق الم ية لتماألم وتعميمها؛ (ج  
 إعداة لاام اجلتسا) العامة وتعميمها؛ (ة  
 سجي ) ال وتية واختال التمتيبا) حلفظها؛إعداة الت  ـ(ه 
 اختال التمتيبا) مثداا وحفظ وثا ق املاألم يف لفوفا) األمم املتحدة؛ (و  
 القيام، بوجه عام، بنةاء مجيال األعمال األخمح الر قد ثتطتبها املاألم. (   
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 16املاةة   
 بيانا) األمانة  

لـ ل  الغـمض،    ىمـن أعاـاء األمانـة ثسـم     ليمل العام ليمم املتحدة، أو أل  عاـو  
 أن ثدص، يف أ  وقت، إما ببيانا) شفوثة أو كتابية بلنن أثة مسنلة قيد النظم.

  
 افتتاح املاألم - خامسا 

 17املاةة   
 الم يا املاقت  

ثفتــت  األمــل العــام ليمــم املتحــدة أو، يف حالــة  يابــه، أ  عاــو مــن األمانــة ثســميه   
 اجلتسة األوىل لتماألم، وثتوىل ر اسة املاألم إىل أن ثنتخب املاألم ر يسه.ل ل  الغمض، 

 
 18املاةة   
 القمارا) املتعتقة بالتنظيم  

 ثقوم املاألم يف جتسته األوىل لا ثتي: 
 اعتماة نظامه الداختي؛ (أ  
 انتخاب أعااء مكتبه وتلكي  أجهزته الفمعية؛ (ب  
ثكـون ملـموعه، إىل أن ثـتم هـ ا امقـمار، جـدول       إقمار جدول أعماله ال    (ج  

 األعمال املاقت لتماألم؛
 البت يف تنظيم أعماله. (ة  

  
 ت مثا األعمال - ساةسا 

 19املاةة   
 الن اب القانو   

لتــم يا أن ثعتــن افتتــاح اجلتســة وأن ثســم  ببــدء املناقلــة عنــد حاــور مم تــي ثتــث    
األق . وثتزم حاور مم تـي أ تبيـة الـدول امللـتمكة يف املـاألم،      الدول امللتمكة يف املاألم، عتى 

 الختال أ  قمار.
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 20املاةة   
 الكتما)  

ال ةو  أل  شخص أن ثتقـي كتمـة أمـام املـاألم ةون احل ـول مسـبقًا عتـى إلن مـن          - 1
، بـدعوة املـتكتمل   27إىل  25 و 22 و 21الم يا. وثقوم الم يا، مال مماعاة أحكام املـواة  

إىل إلقاء كتماام حسب تمتيب إبدا هم الم بة يف الك م. وتكون األمانة مسـاولة عـن واـال    
 قا مة بن اء هاالء املتكتمل.

تنح م املناقلة يف املسنلة املطموحة عتى املاألم، ولتم يا أن ثنبـه املـتكتم إىل مماعـاة     - 2
 النظام إلا خمجت أقواله عن املواوا قيد املناقلة.

م أن  دة الوقت ال   ث سم  به لك  متكتم وعدة املما) الر ةو  فيها لكـ   لتماأل - 3
ث ســم  بــالك م بلــنن اقتــماح ثــدعو إىل هــ ا التحدثــد    ملــتم  أن ثــتكتم يف مســنلة مــا، وال 

الثنل من املم تل املاثدثن لتتحدثد والثنل من املمـ تل املعاراـل لـه، ُ ث طـمح االقتـماح       إال
. وعتى أثـة حـال،  ـدة الـم يا، لوافقـة املـاألم، مـدة كـ  كتمـة ت تقـى بلـنن            فورًا لتت وثت

املســا   امجما يــة خبمــا ةقــا ق. فــملا ح ــدة) مــدة املناقلــة وجتــاو  أحــد املــتكتمل الوقــت   
 املخ ص له، ثنبهه الم يا ةون إبطاء إىل مماعاة النظام.

 
 21املاةة   
 النقا  النظامية  

أ  وقت نقطة نظاميـة، أثنـاء مناقلـة أ  مسـنلة، وثبـت الـم يا       أل  مم   أن ث ري يف  
فورًا يف ه   النقطة النظامية وفقـًا ألحكـام هـ ا النظـام الـداختي. ولتمم ـ  أن ثطعـن يف قـمار         
الم يا، وث طمح الطعن لتت وثت فورًا، وثبقى قمار الم يا ناف ًا مـا   تنقاـه أ تبيـة املمـ تل     

و  لتمم   ال   ث ري نقطة نظاميـة أن ثـتكتم يف مواـوا املسـنلة     ة احلاامثن وامل وتل. وال
 قيد املناقلة.

 
 22املاةة   
 األسبقية  

ةو  إعطاء األسبقية يف الك م لـم يا التجنـة الم يسـية أو مقمرهـا أو ملم ـ  أثـة جلنـة         
 فمعية أو أ  فمثق عام  لغمض شمح النتا م الر خت ت إليها انيئة املعنية.
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 23املاةة   
 إقفال قا مة املتكتمل  

لتـم يا أن ثعتـن قا مـة املــتكتمل أثنـاء املناقلـة، وةـو  لــه، لوافقـة املـاألم، أن ثعتــن          
 إقفال القا مة.

 
 24املاةة   
 حق المة  

الم يا حق المة ملم   أثـة ةولـة ملـتمكة يف     ي، ثعط23عتى الم م من أحكام املاةة  - 1
 ة األورويب عندما ثطتب لل ، وةو  من  أ  مم   آخم الفمصة لتمة.املاألم أو مم   االحتا

هبـا عـاةة يف هناثـة آخـم جتسـة يف اليـوم،        البيانا) الر ث دىل هبا عمً  هبـ   املـاةة ثـدىل    - 2
 يف ختام النظم يف البند ل  ال تة إلا كان لل  أقمب. أو
االحتاة األورويب امةالء بنك م من بيـانل عمـً  هبـ       يال ةو  ملم تي أثة ةولة أو مم ت - 3

املاةة يف اجلتسة الواحدة بلنن أ  بند. وثقت ـم البيـان األول عتـى مخـا ةقـا ق وال ـا  عتـى        
 ث ث ةقا ق؛ وعتى املم تل يف ك  حال أن ثتحموا امةا  بقدر اممكان.

 
 25املاةة   
 تنجي  املناقلة  

لة قيـد  نة يف املاألم أن ثقتمح، يف أ  وقت، تنجي  مناقلـة املسـ  ملم   أثة ةولة ملتمك 
ثســم  بــالك م بلــنن هــ ا االقتــماح إال ملقدمــه باماــافة إىل اثــنل مــن املمــ تل   البحــث. وال

املاثدثن لتتنجي  واثنل مـن املمـ تل املعاراـل لـه، ُ ث طـمح االقتـماح لتت ـوثت فـورًا، رهنـًا          
 .28بنحكام املاةة 

 
 26اةة امل  
 إقفال باب املناقلة  

ــاب املناقلــة         ــال ب ــت، إقف ــمح، يف أ  وق ــاألم أن ثقت ــة ملــتمكة يف امل ــة ةول ــ  أث ملم 
ث سـم    املسنلة قيد البحث، سواء و جد أو   ث وجد مم   آخـم أبـدح ر بتـه يف الكـ م. وال     يف

القتـماح، لتت ـوثت   بالك م يف االقتماح إال الثـنل مـن املمـ تل ثعاراـان امقفـال، ُ ثطـمح ا      
 .28فورًا، رهنًا بنحكام املاةة 
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 27املاةة   
 تعتيق اجلتسة أو رفعها  

، أن ثقتـمح يف أ   38ةو  ملم ـ  أثـة ةولـة ملـتمكة يف املـاألم، رهنـًا بنحكـام املـاةة          
ث سم  بن  مناقلة ن   االقتماحا)، ب  ت طمح، لتت ـوثت   وقت تعتيق اجلتسة أو رفعها. وال

 .28رهنًا بنحكام املاةة فورًا، 
 

 28املاةة   
 تمتيب االقتماحا) امجما ية  

ت عطى االقتماحا) امجما ية املبينة أةنا  أسبقية عتـى مجيـال املقتمحـا) أو االقتماحـا)      
 امجما ية األخمح املعمواة عتى اجلتسة، ولل  حسب التمتيب التاص:

 اقتماح تعتيق اجلتسة؛ (أ  
 تسة؛اقتماح رفال اجل (ب  
 لة قيد البحث؛ناقتماح تنجي  املناقلة يف املس (ج  
 اقتماح إقفال باب املناقلة يف املسنلة قيد البحث. (ة  

 
 29املاةة   
 تقده املقتمحا) والتعدث ) املواوعية  

ت قدم املقتمحا) والتعدث ) املواوعية، يف العاةة، كتابـة إىل أمانـة املـاألم الـر تعمـم       
بعـد مـمور    ت ناقش املقتمحا) املواوعية أو ت طمح لتبـت إال  عتى مجيال الوفوة. والنسخًا منها 

  ثقـمر املـاألم    ساعة عتى تعمـيم نسـم منـها جبميـال لغـا) املـاألم عتـى مجيـال الوفـوة، مـا           24
خ   لل . بيد أنه ةو  لتم يا أن ثـنلن لناقلـة و ـث التعـدث ) حـم إن   تكـن هـ          

 أو   ةم تعميمها إال يف نفا اليوم.التعدث ) قد ع ممت، 
 

 30املاةة   
 سحب املقتمحا) واالقتماحا) امجما ية  

ملقدم املقتمح أو االقتماح امجما ي أن ثسحبه يف أ  وقت قبـ  بـدء الت ـوثت عتيـه،      
ــماح        شــمثطة أال ــمح أو االقت ــده املقت ــد تق ــ  أن ثعي ــدث . وأل  مم  ــه تع ــد ُأةخــ  عتي ثكــون ق
 سحوب عتى ه ا النحو.امجما ي امل
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 31املاةة   
 البت يف مسنلة االخت ا   

، ث طمح لتت وثت أ  اقتـماح إجما ـي ثطتـب البـت يف مسـنلة      28رهنًا بنحكام املاةة  
 اخت ا  املاألم يف اعتماة مقتمح معموض عتيه، ولل  قب  البت يف املقتمح املعي.

 
 32املاةة   
 إعاةة النظم يف املقتمحا)  

  ثقــمر املــاألم للــ   و  إعــاةة النظــم فيــه مــاةــ أعت مــد مقتــمح مــا أو رفــض، المــم  
ث سم  بالك م يف اقتماح إجما ي بمعـاةة النظـم    بن تبية ثت ي املم تل احلاامثن وامل وتل. وال

 إال ملتكتمل اثنل ثعاراان إعاةة النظم، ُ ث طمح االقتماح امجما ي لتت وثت فورًا.
 

 ال القمارا)اخت - سابعا 
 33املاةة   
 االتفاق العام  

 .(توافق ا راء  ثب ل املاألم ق ارح جهد  لامان إجنا  أعماله باالتفاق العام 
 

 34املاةة   
 حقوق الت وثت  

 لك  ةولة ملتمكة يف املاألم صو) واحد. 
 

 35املاةة   
 األ تبية املطتوبة  

املاألم بلـنن مجيـال املسـا   املواـوعية بن تبيـة      ، ت تخ  قمارا) 33رهنًا بنحكام املاةة  - 1
 ثت ي املم تل احلاامثن وامل وتل.

ت تخـــ  قـــمارا) املـــاألم بلـــنن مجيـــال املســـا   امجما يـــة بن تبيـــة املمـــ تل احلااـــمثن   - 2
 وامل وتل، ما   ثن ص عتى خ   لل  يف ه ا النظام.

أو املواـوا، ثبـت ر ـيا املـاألم     إلا ثار ساال حول كون مسنلة مـا تتعتـق بـامجماء     - 3
يف األمم. وإلا ُيعن يف قمار الم يا ث طمح الطعـن لتت ـوثت فـورًا، وثبقـى قـمار الـم يا نافـ ًا        

   تنقاه أ تبية املم تل احلاامثن وامل وتل. ما
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 إلا انقسمت األصوا) بالتساو ، ثعت رب املقتمح أو االقتماح امجما ي ممفواًا. - 4
 

 36املاةة   
 “املم تل احلاامثن وامل وتل”معع عبارة   

ــارة    املم تــون الــ ثن ‘‘ املمــ تل احلااــمثن وامل ــوتل ’’أل ــماض هــ ا النظــام، ثق ــد بعب
 .م وتل ثدلون بنصواام إةابًا أو ستبًا. أما املم تون ال ثن ميتنعون عن الت وثت فيعتربون  ري

 
 37املاةة   
 يمثقة الت وثت  

، ث و) املاألم عاةة بمفال األثد ، إال إلا يتب مم ـ   44ا تنص عتيه املاةة باست ناء م - 1
الت وثت بنداء األ اء فيجم  حينئ  نداء األ اء حسب التمتيـب انجـا ي امنكتيـز  أل ـاء     

ــم يا        ــ   ثســحب ال ــد ال ــداء بالوف ــاألم، ابت ــدول امللــتمكة يف امل ــ    اال ــة. ويف ك  ــه بالقمع
 ‘‘.ممتنال’’ أو ‘‘ال’’ أو‘‘ نعم’’ ك  ةولة با ها فرية مم تها بــــ حةت وثت بنداء األ اء تنا

عنـــدما ثقـــوم املـــاألم بالت ـــوثت مســـتخدمًا الوســـا   ا ليـــة، ثســـتعاض بالت ـــوثت   - 2
املسج  عن الت وثت بمفـال األثـد ، وبالت ـوثت املسـج  عـن الت ـوثت بنـداء األ ـاء.           ري

ةون نـداء أ ـاء الـدول امللـتمكة     لل  الت ـوثت  ةم  و ،ولتمم   أن ثطتب ت وثتًا مسجً 
 يف املاألم، إال إلا يتب أحد املم تل  ري لل .

ث درج صو) ك  ةولة ملتمكة يف ت وثت بنداء األ ـاء أو ت ـوثت مسـج  يف أ      - 3
 لام لتماألم أو يف أ  تقمثم عنه.

 
 38املاةة   
 القواعد الواجبة االتباا أثناء الت وثت  

ةو  أل  مم ـ  أن ثقطـال الت ـوثت إال مثـارة      أن ثعتن الم يا بدء الت وثت، البعد  
 نقطة نظامية تتعتق بعمتية الت وثت.

 
 39املاةة   
 تعتي  الت وثت  

تتاــمن  لتممــ تل أن ثــدلوا، قبــ  بــدء الت ــوثت أو بعــد انتها ــه، ببيانــا) مــوجزة ال  
ســموح بــه لــإلةالء ببيانــا) التعتيــ  هــ  .  تعتــيً  لت ــوثتهم. ولتــم يا أن  ــدة الوقــت امل إال
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ةو  ملم   أ  ةولة صاحبة مقتمح أو اقتماح إجما ي أن ثعت  ت وثته عتـى للـ  املقتـمح     وال
 أو االقتماح، إال إلا كان قد أةخ  عتيه تعدث .

 
 40املاةة   
 جتز ة املقتمحا)  

وإلا اعتـمض   أل  مم   أن ثقتمح إجماء ت وثت مستق  عتـى أجـزاء مـن مقتـمح مـا.      
ثسـم  بـالك م بلـنن     أحد املم تل عتى يتب التجز ة، ث طمح اقتماح التجز ة لتت ـوثت. وال 

اقتــماح التجز ــة إال ملمــ تل اثــنل ثاثدانــه وممــ تل اثــنل ثعاراــانه. فــملا ُقبــ  اقتــماح التجز ــة،  
رفاـت مجيـال   تطمح عتى املاألم أجزاء املقتـمح الـر تعتمـد فيمـا بعـد لتبـت فيهـا ككـ . وإلا         

 أجزاء منطوق املقتمح، ثعترب املقتمح ممفواًا كك .
 

 41املاةة   
 التعدث )  

ــمح آخــم إلا كــان ال     ــمح تعــدثً  ملقت ــرب املقت ــمح    ثعت ــ  املقت ثلــك  إال إاــافة إىل لل
يف هــ ا النظـام متاــمنة لتتعــدث )،  ‘‘ مقتـمح ’’حـ فًا أو تنقيحــًا جلـزء منــه. وتعتـرب كتمــة     أو
   لل .   دة خ  ما
 

 42املاةة   
 تمتيب الت وثت عتى التعدث )  

عند اقتماح تعـدث  عتـى مقتـمح مـا، ةـم  الت ـوثت عتـى التعـدث  أواًل. وإلا اقتـمح           
تعدث ن أو أك م عتـى مقتـمح، ث ـو) املـاألم أواًل عتـى التعـدث  األبعـد مـن حيـث املاـمون           

ــه بعــدًا،     عــن ــ  من ــال   املقتــمح األصــتي ُ عتــى التعــدث  األق وهكــ ا ةواليــ  حــم تطــمح مجي
الاـمورة عتـى رفـض    بالتعدث ) لتت وثت. بيد أنه، حي ما ثكـون اعتمـاة تعـدث  مـا منطوثـًا      

ثطمح لتت وثت. وإلا اعتمـد تعـدث  واحـد أو أك ـم،      تعدث  آخم، فمن ه ا التعدث  األخري ال
 عند   املقتمح ب يغته املعدلة لتت وثت. ثطمح
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 43املاةة   
 الت وثت عتى املقتمحا)تمتيب   

إلا ُقــدم مقتمحــان أو أك ــم، خــ   التعــدث )، فيمــا ثتعتــق لســنلة واحــدة، ةــم      - 1
  ثقـمر املـاألم خـ   للـ . ولتمـاألم،       الت وثت عتى املقتمحا) حسب تمتيب تقدميها، ما

 بعد ك  ت وثت عتى مقتمح، أن ثقمر ما إلا كان سي و) عتى املقتمح ال   ثتيه.
ةم  الت وثت عتى املقتمحا) املنقحة حسب التمتيـب الـ   ُقـدمت بـه املقتمحـا)       - 2

  خيــمج التنقــي  كــ ريًا عتــى املقتــمح األصــتي. ويف هــ   احلالــة، ث عتــرب املقتــمح     األصــتية، مــا
 األصتي مسحوبًا، وث عترب املقتمح املنق  مقتمحًا جدثدًا.

البـت يف مقتـمح مـا، قبـ  البـت يف       ثطمح لتت وثت أ  اقتماح إجما ي ثطالـب بعـدم   - 3
 املقتمح امل كور.

 
 44املاةة   
 االنتخابا)  

  ثقـمر املـاألم، يف حالـة عـدم وجـوة       ت جمح مجيال االنتخابا) باالقتماا السـم ، مـا   
مــم كــان هنــا  ممشــ  متفــق عتيــه أو كانــت هنــا  قا مــة   اأ  اعتــماض، عــدم إجــماء اقتــما

 ممشحل متفق عتيها.
 

 45املاةة   
ــد - 1 ــنفا اللــمو ،       ماعن ــت واحــد وب ــم باالنتخــاب يف وق ــماة شــغ  من ــب أو أك  ث

ثتجـاو  عـدة تتـ  املناصـب، املمشـحون احلاصـتون يف االقتـماا األول عتـى          ثنتخب، بعدة ال
 أ تبية األصوا) املدىل هبا وعتى أك م عدة من األصوا).

مـن عـدة املناصـب املــماة     إلا كـان عـدة املمشـحل احلاصـتل عتـى تتــ  األ تبيـة أقـ         - 2
شــغتها، ت جــمح اقتماعــا) إاــافية ملــ ء املناصــب املتبقيــة، عتــى أن ثقت ــم االقتــماا عتــى           

ثتجاو  اـعا   املمشحل احلاصتل عتى أكرب عدة من األصوا) يف االقتماا السابق، بعدة ال
 عدة املناصب املتبقية املماة شغتها.
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 انيئا) الفمعية - ثامنا 
 46املاةة   
 التجنة الم يسية  

لتماألم أن ثنلئ جلنة ر يسية، وجلنة صيا ة ميكن تلـكيتهما، وفقـًا لتممارسـة املتبعـة      
 يف ماألما) األمم املتحدة األخمح.

 
 47املاةة   
 التم ي  يف التجنة الم يسية  

لم ــــ  واحــــد  حــــق التم يــــ األورويب  ول حتــــاةلكــــ  ةولــــة ملــــتمكة يف املــــاألم  
ممـ تل  ثتـزم مـن   مـن   أن ثنتـدبا نـ   التجنـة    مـا الم يسية الر ثنلئها املـاألم. وةـو  ن   التجنة يف

 مناوبل ومستلارثن.
 

 48املاةة   
 التجان واألفمقة العامتة األخمح  

لتماألم أن ثنلئ، باماافة إىل التجنة الم يسـية امللـار إليهـا أعـ  ، مـا ثـما  اـمورثًا         - 1
 وأفمقة عامتة.ألةاء وفا فه من جلان 

لتجنة الم يسية أن تنلئ جلانًا فمعية وأفمقة عامتة، رهنًا باختـال اجلتسـة العامـة لتمـاألم      - 2
 قمارًا يف ه ا اللنن.

 
 49املاةة   

ثعـل الــم يا، رهنــًا لوافقـة املــاألم، أعاــاء التجــان واألفمقـة العامتــة التابعــة لتمــاألم،     - 1
 ، ما   ثقمر املاألم خ   لل .48ةة من املا 1 امللار إليها يف الفقمة

ثعــل ر ــيا التجنــة املعنيــة، رهنــًا لوافقتــها، أعاــاء التجــان الفمعيــة واألفمقــة العامتــة  - 2
   تقمر التجنة خ   لل . التابعة نا، ما

 
 50املاةة   
 أعااء املكتب  

باسـت ناء   تنتخب ك  مـن التجـان والتجـان الفمعيـة واألفمقـة العامتـة أعاـاء مكتبـها،         
   ثتقمر خ   لل . أو ما 6تنص عتيه املاةة  ما
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 51املاةة   
 الن اب القانو   

لم يا التجنة الم يسية أن ثعتن افتتاح اجلتسة وأن ثسـم  ببـدء املناقلـة عنـد حاـور       - 1
مم تي ربـال عـدة الـدول امللـتمكة يف املـاألم عتـى األقـ . والختـال أ  قـمار ثتـزم حاـور مم تـي             

 الدول امللتمكة يف املاألم. أ تبية
تلــك   أ تبيــة املمــ تل يف مكتــب املــاألم أو يف جلنــة وثــا ق التفــوثض أو يف أ  جلنــة     - 2
 جلنة فمعية أو فمثق عام  ن ابًا قانونيًا، شمثطة أن ثكونوا مم تل لدول ملتمكة يف املاألم. أو
 

 52املاةة   
 أعااء املكتب وت مثا األعمال والت وثت  

  والسـابال أعـ  ،   19طبق املواة الوارةة يف الفمعل ال ا  والساةإ (باست ناء املـاةة  تن 
عـدا   ، عتـى أعمـال التجـان والتجـان الفمعيـة واألفمقـة العامتـة، فيمـا        هما ثتزم تعدثتـ  تعدث مال 
 ثتي: ما

ــوثض ولموســاء التجــان والتجــان        (أ   ــا ق التف ــة وث ــم يا جلن ــب ول ــم يا املكت ل
 ة العامتة ممارسة حق الت وثت، شمثطة أن ثكونوا مم تل لدول ملاركة؛الفمعية واألفمق

ــ تل        (ب   ــة املم ــة بن تبي ــة العامت ــة واألفمق ــمارا) التجــان والتجــان الفمعي ت تخــ  ق
احلاامثن امل وِّتل، باست ناء إعاةة النظم يف أ  مقتمح أو تعدث  الر تقتاـي األ تبيـة املقـمرة    

 .32يف املاةة 
  

 التغا) واراام - تاسعا 
 53املاةة   
 لغا) املاألم  

 لغا) املاألم هي امسبانية وامنكتيزثة والموسية وال ينية والعمبية والفمنسية. 
 

 54املاةة   
 التممجة اللفوثة  

 تتمجم الكتما) الر تتقى بمحدح لغا) املاألم تممجة شفوثة إىل لغاته األخمح. - 1
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ليست مـن لغـا) املـاألم إلا كـان الوفـد املعـي قـد رتـب أمـم          أل  مم   أن ثتكتم بتغة  - 2
 التممجة اللفوثة لكتمته إىل واحدة من تت  التغا).

 
 55املاةة   
 لغا) الوثا ق الم ية  

 ت و فم الوثا ق الم ية لتماألم بتغا) املاألم. 
 

 56املاةة   
 التسجي ) ال وتية لتجتسا)  

ال ــوتية جلتســا) املــاألم والتجنــة الم يســية وفقــًا   ثكــون إعــداة وحفــظ التســجي )   
ت عــد تســجي ) صــوتية أل  مــن اجلتســا) األخــمح  لتممارســة املتبعــة يف األمــم املتحــدة. وال

   ثقمر املاألم أو التجنة الم يسية خ   لل . لتماألم، ما
  

 اجلتسا) العتنية والسمثة - عاشما 
 57املاةة   
 مباة  عامة  

ــة عتنيــة مــا   تكــون اجلتســا)  ــة   العامــة لتمــاألم وجتســا) أ  جلن   تقــمر انيئــة املعني
خ   لل . ومجيـال القـمارا) الـر ثتخـ ها املـاألم بكامـ  هيئتـه يف جتسـة سـمثة تعتـن ةون           

 تنخري يف جتسة عتنية لتماألم بكام  هيئته.
 

 58املاةة 
ــان الفمع     ــمح لتمكتـــب أو التجـ ــا) انيئـــا) األخـ ــة، تكـــون جتسـ ــة كقاعـــدة عامـ يـ

 سمثة. األفمقة العامتة أو
 

 59املاةة   
 الب  ا) املتعتقة باجلتسا) السمثة  

لتقـا م بم اســة انيئــة املعنيــة أن ث ــدر، لــدح اختتـام أثــة جتســة ســمثة تعقــدها انيئــة،    
 ب  ًا عنها عن يمثق أمانة املاألم.
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 امللتمكون واملماقبون ا خمون -علم  حاة 
 60املاةة   
ر تتقــت ةعــوة ةا مــة مــن اجلمعيــة  املنظمــا)    احلكوميــة الدوليــة والكيانــا) األخــمح الــ

ر تعقــد   العامــة ل شــتما  ب ــفة مــماقبل يف ةورا) وأعمــال مجيــال املــاألما) الدوليــة الــ
 حتت رعاثتها

 ــق لتممــ تل الــ ثن تســميهم املنظمــا) احلكوميــة الدوليــة والكيانــا) األخــمح الــر   
ــال    تتقــت ةعــوة ةا مــة مــن اجلمعيــ   ــماقبل يف ةورا) وأعمــال مجي ــة ل شــتما  ب ــفة م ة العام

املاألما) الدولية الر تعقد حتت رعاثتـها، االشـتما  ب ـفة مـماقبل، ةون أن ثكـون نـم احلـق        
يف الت وثت، يف مداوال) املاألم والتجنة الم يسية، وحسب االقتاـاء، يف مـداوال) أ  جلنـة    

 أخمح أو فمثق عام .
 

 61املاةة   
   ب(مم تو الوكاال) املتخ  ة واملنظما) لا) ال تة  

ةــو  لتممــ تل الــ ثن تســميهم الوكــاال) املتخ  ــة واملنظمــا) لا) ال ـــتة أن         
ثلتمكوا ب فة مماقبل، ةون أن ثكـون نـم احلـق يف الت ـوثت، يف مـداوال) املـاألم والتجنـة        

عامـ  بلـنن املسـا   الـر     الم يسية، وحسب االقتااء، يف مداوال) أ  جلنـة أخـمح أو فمثـق    
   تدخ  يف نطاق أنلطتها.

 
 62املاةة   
 مم تو املنظما) احلكومية الدولية األخمح  

ما   ثمة نص لدة خب   لل  ثتعتق باالحتاة األورويب يف ه ا النظام الـداختي فمنـه    
املــاألم، ةــو  لتممــ تل الــ ثن تســميهم املنظمــا) احلكوميــة الدوليــة األخــمح املــدعوة إىل         

ثلـتمكوا، ةون أن ثكــون نــم احلـق يف الت ــوثت، يف مــداوال) املـاألم والتجنــة الم يســية،     أن
وحســب االقتاــاء، يف مــداوال) أ  جلنــة أخــمح أو فمثــق عامــ  بلــنن املســا   الــر تــدخ    

 نطاق أنلطتها. يف
 

__________ 

رثة، واركمة اجلنا يـة الدوليـة،   الوكالة الدولية لتطاقة ال ‘‘ املنظما) لا) ال تة’’أل ماض ه ا النظام، تلم  عبارة    ب( 
والســتطا) الدوليــة لقــاا البحــار، واركمــة الدوليــة لقــانون البحــار، ومنظمــة حظــم األســتحة الكيميا يــة، والتجنــة      

 ومنظمة التجارة العاملية. ،التحاريثة ملنظمة احلظم اللام  لتتجارب النووثة
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 63املاةة   
 مم تو األجهزة املهتمة باألمم يف األمم املتحدة  

ل الــ ثن تســميهم األجهــزة املهتمــة بــاألمم يف األمــم املتحــدة االشــتما    ةــو  لتممــ ت 
ب فة مماقبل، ةون أن ثكون نم احلـق يف الت ـوثت، يف مـداوال) املـاألم والتجنـة الم يسـية،       
وحسب االقتااء، يف مداوال) أ  جلنة أخمح أو فمثـق عامـ  بلـنن املسـا   الـر تـدخ  يف       

 نطاق أنلطتها.
 

 64املاةة   
 مم تو الستطا) ارتية  

ــة املعتمــدثن لــدح املــاألم،       نــ التتمتيبــا) ارــدةة  وفقــاةــو  ملم تــي الســتطا) ارتي
، أن ثلـتمكوا، ةون أن ثكـون نـم احلـق يف الت ـوثت، يف      يف املمفق ال ـا  نـ ا القـمار    الغمض

نـة أخـمح   مداوال) املاألم والتجنة الم يسية وك ل ، وحسـب االقتاـاء، يف مـداوال) أ  جل   
 أو فمثق عام  بلنن املسا   الر تدخ  يف نطاق أنلطتها.

 
 65املاةة   
   ج(مم تو املنظما)  ري احلكومية  

ةو  لتمنظمـا)  ـري احلكوميـة املعتمـدة ل شـتما  يف املـاألم أن تعـل ممـ تل حلاـور           - 1
 الم يسية ب فة مماقبل. والتجنةاجلتسا) العامة لتماألم 

 فيهـا أهتيـة  بيانـا) شـفوثة بلـنن املسـا   الـر لـدثهم       بةو  ألولئ  املماقبل أن ثدلوا  - 2
، بناء عتى ةعوة من ر ـيا انيئـة املعنيـة ورهنـًا لوافقـة املـاألم. وإلا كـان عـدة يتبـا)          ةخاص

إلقــاء الكتمــا) كــبريًا لتغاثــة، ثطتــب مــن املنظمــا)  ــري احلكوميــة أن تلــك  نفســها يف           
 با ها. متكتمونكتما) ه   اجملموعا)  سموعا)، وثتقي

 

__________ 

 تـاثم  قواعـد،  أو تعارثا أو سياسا) أثة تطبق أن ةب”: أنهعتى  21من جدول أعمال القمن  3-23الفقمة  تنص   ج( 
 أعمـال  جـدول  بتنفيـ   املمتبطـة  املتحـدة  األمـم  وكـاال)  أو ماسسـا)  أعمـال  إىل احلكوميـة   ـري  املنظما) وصول يف

 الفئـا)  21جـدول أعمـال القـمن     و ـدة . “الم يسـية  الفئـا)  مجيال عتى متساوثة ب ورة فيها، وامللاركة 21 القمن
ارتية والعمال ونقابـاام   والستطا)احلكومية  واملنظما)  ري ةاألصتي واللعوبالنساء واأليفال واللباب بالم يسية 

تنطبـق بـنفا القـدر، اسـتناةا      65املـاةة   فـمن ، وعتيهاألعمال وال ناعة واألوسا  العتمية والتقنية واملزارعل. قطاا و
 .األخمحالم يسية  والفئا)احلكومية   ري املنظما) ، عتى21جدول أعمال القمن  إىل
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 66املاةة   
   ة(األعااء املنتسبون يف التجان امقتيمية  

لتمم تل ال ثن ثسـميهم األعاـاء املنتسـبون يف التجـان امقتيميـة الـوارةة أ ـاوهم يف         
احلاشية أةنا  االشتما ، ب فة مماقبل، ةون أن ثكـون نـم حـق الت ـوثت يف املـداوال) الـر       
 ةمثها املاألم والتجنة الم يسية، وعند االقتااء، يف مداوال) أ  جلنة أخمح أو فمثق عام .

 
 67املاةة 

 البيانا) الكتابية
تعمم األمانة عتى مجيال الوفوة البيانـا) الكتابيـة املقدمـة مـن املمـ تل املسـمل امللـار         

ــواة  ــيهم يف امل ــا) نــا يف مقــم      66إىل  60إل ــتل أتيحــت هبمــا هــ   البيان ــة وبالتغــة الت بالكمي
املاألم، شمثطة أن ثكون البيـان املقـدم باسـم أثـة منظمـة  ـري حكوميـة مت ـً  بنعمـال املـاألم           

تـوفم هـ   البيانـا) الكتابيـة عتـى       . والةخاصـ  أهتيـة قًا لواوا ثكون فيه ن   املنظمـة  ومتعت
 ت  در بوصفها وثا ق ر ية. حساب األمم املتحدة وال

  
 تعدث  النظام الداختي وتعتيق العم  به - ثا  علم
 68املاةة   
 يمثقة التعدث   

ــة ثت ــي املمــ تل  ةــو  تعــدث  مــواة هــ ا النظــام الــداختي بقــمار ثتخــ        املــاألم بن تبي
 احلاامثن وامل وتل، بعد أن ثكون املكتب قد قدم تقمثمًا عن التعدث  املقتمح.

 
 69املاةة   
 يمثقة التعتيق  

لتماألم أن ثعتق العم  بنثة ماةة من مواة ه ا النظام الداختي شمثطة إشعار  بـاقتماح   
ةو  التنـا ل عـن هـ ا اللـم  إلا   ثعتـمض       التعتيق قب  لل  بنربال وعلمثن ساعة، عتى أنه

عتى للـ  أ  مم ـ . وثكـون هـ ا التعتيـق منح ـمًا يف  ـمض لـدة معتـن، وعتـى الفتـمة الـر             
 ثقتايها حتقيق لل  الغمض.

 
__________ 

تــمكا وكــاثكوإ، وجــزر فــمجن الربثطانيــة،  رثكــو، وبولينيزثــا الفمنســية، وجــزرتورَأروبــا، وأنغــي ، وبممــوةا، وبو   ة( 
ــدونيا        ــة، وســانت مــارتن، و واةثتــوب، و ــوام، وكالي ــة، وجــزر كاميــان، وســاموا األممثكي وجــزر فــمجن األممثكي

 وكمنولث جزر مارثانا اللمالية، واملارتيني  ومونتسريا).اجلدثدة، وكوراساو، 
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 ال ا  املمفق
صــاحبة امل ــتحة تمتيبـا) اعتمــاة الفئـا) الم يســية و ريهــا مـن اجلهــا) املعنيـة       

وملــاركتها يف العمتيــة التحاــريثة ويف مــاألم األمــم املتحــدة لإلســكان والتنميــة 
 احلامثة املستدامة (املو   ال الث 

 
 اخلتفية -أواًل  

مجيــال اجلهــا) املعنيــة، لــا يف للــ       67/216شــجلعت اجلمعيــة العامــة يف قمارهــا     - 1
، وصــناةثق 21ياهنــا يف جــدول أعمــال القــمن  احلكومــا) ارتيــة، والفئــا) الم يســية الــوارة ب 

األمم املتحدة وبماسها املعنيـة، والتجـان امقتيميـة والوكـاال) املتخ  ـة، واملاسسـا) املاليـة        
الدولية واللمكاء ا خمون يف جدول أعمال املو ـ ، عتـى تقـده املسـامها) عتـى  ـو فعـال،        

ثة ملـاألم امسـكان والتنميـة احلاـمثة     وعتى امللاركة هبمـة، يف مجيـال مماحـ  العمتيـة التحاـري     
 املستدامة (املو   ال الث  ويف املاألم نفسه.

ــة العامــة يف قمارهــا  و - 2 ــة ملــاركة مجيــال اجلهــا)   69/226أكــد) اجلمعي ، عتــى أمهي
املســـتدام  تلـــجيال التحاـــماملعنيـــة، لـــا يف للـــ  الســـتطا) ارتيـــة، عتـــى نطـــاق واســـال يف   

ــت  ــة     واملســتوينا) املســتدامة. وأهاب ــا) ارتي ــدول األعاــاء أن تاــمن ملــاركة احلكوم بال
 ومجيال اجلها) املعنية األخمح ملاركة فعالة يف العمتية التحاريثة ويف املاألم نفسه.

، قــمر) اجلمعيــة العامــة أنــه ةــب عتــى الفئــا) الم يســية واملنظمــا)  هنفســالقــمار ويف  - 3
ت ــاة  واالجتمــاعي وتتــ  املعتمــدة احلكوميــة لا) املمكــز االستلــار  لــدح اجملتــا االق  ــري

ــة     ــاألم قم ــا  وم ــ  ال  ــدح املو  ــم املتحــدة ل ــا   األم ــة مل ــة التنمي ــاة خط ــام   العتم ــد ع ، 2015بع
ــه ةــو            أن ــة أثاــًا أن ــة العام ــمر) اجلمعي ــن أجــ  امللــاركة يف املــاألم. وق ــا م تســج  أ اءه

 ـاة  واالجتمـاعي   لتمنظما)  ري احلكومية الر لـيا نـا ممكـز استلـار  لـدح اجملتـا االقت      
وتوة حاور املاألم وامسهام يف أعماله، والر ثت ـ  عمتـها لواـوا املـاألم أن تلـار  ب ـفة       
مماقب يف املاألم ويف االجتماعا) التحاريثة، وفقًا ليحكام الوارةة يف اجلـزء السـابال مـن قـمار     

ــاعي    ــا االقت ــاة  واالجتم ــار   1996/31اجملت ــه  25امل ــ1996ألو /ثولي ــة ، ورهن ًا لوافق
التجنة التحاريثة يف جتستها العامة، وأنه ثنبغي ن ا القمار أن ث تخـ  بتوافـق ا راء مـال االحتـمام     

 .من النظام الداختي لتجان الفنية التابعة لتمجتا 57التام ليحكام الوارةة يف املاةة 
هـا) املعنيـة   وسو  تنطبق التمتيبا) التالية العتمـاة الفئـا) الم يسـية و ريهـا مـن اجل      - 4

 وملاركتها يف العمتية التحاريثة ويف املو   ال الث.صاحبة امل تحة 
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معـــاثري وإجـــماءا) اعتمـــاة املنظمـــا) لا) املمكـــز االستلـــار  لـــدح اجملتـــا   -ثانيًا  
 االقت اة  واالجتماعي

ثنبغــي لتمنظمــا)  ــري احلكوميــة والفئــا) الم يســية املهتمــة، لــا يف للــ  الســتطا)     - 5
، الـر ثت ـ  عمتـها لواـوا املـاألم والـر تتمتـال        صـاحبة امل ـتحة  ارتية و ريها مـن اجلهـا)   

الوقت احلاام لمكز استلار  لدح اجملتا االقت اة  واالجتماعي وتم ـب يف امللـاركة    يف
ةورا) جلنته التحاريثة، أن تقوم بالتسجي  مسبقًا يف املوقـال اللـبكي لتمـاألم    يف املاألم أو يف 

)www.habitat3.org.  
 

األمـم املتحـدة   معاثري اعتمـاة املنظمـا) املعتمـدة لـدح املو ـ  ال ـا  ومـاألم قمـة          -ثال ًا  
 2015التنمية ملا بعد عام  خطةالعتماة 

ــا  ومــاألم قمــة      - 6 ــ  ال  ــدح املو  العتمــاة  األمــم املتحــدة ثنبغــي لتمنظمــا) املعتمــدة ل
، الر ثت   عمتها لواوا املـاألم والـر تم ـب يف امللـاركة     2015التنمية ملا بعد عام  خطة

يف املـاألم أو ةورا) جلنتــه التحاــريثة، أن تقــوم بالتسـجي  مســبقًا يف املوقــال اللــبكي لتمــاألم   
)www.habitat3.org.  
 

معاثري وإجماءا) اعتماة املنظما) الر ال تتمتال لمكـز استلـار  لـدح اجملتـا      -رابعًا  
 االقت اة  واالجتماعي

ــال لمكــز استلــار      لةــو   - 7 ــر ال تتمت ــا) الم يســية ال ــة والفئ تمنظمــا)  ــري احلكومي
جتمــاعي ولكنــها تم ــب يف حاــور املــاألم وعمتيتــه التحاــريثة  اجملتــا االقت ــاة  واال لــدح

وامللاركة فيهما أن تقـدِّم يتبـًا بـ ل  إىل أمانـة املـاألم نـ ا الغـمض. وسـيكون هـ ا االعتمـاة           
 اخلا  قاصمًا عتى املاألم وعمتيته التحاريثة وحدمها.

 وثقتاي الطتب تقده املعتوما) التالية: - 8
ــة ومعتومـــ  (أ   ــي    اســـم املنظمـ ــوان وتفاصـ ــ  العنـ ــتة، م ـ ــال لا) ال ـ ا) االت ـ
 الم يسية؛ االت ال
  مض املنظمة؛ (ب  
بمامم وأنلطة املنظمة يف اجملاال) لا) ال تة لواـوا املـاألم، مـال امشـارة      (ج  

 إىل البتد أو البتدان الر ةم  فيها تنفي  تت  الربامم واألنلطة؛
 الويي أو امقتيمي أو الدوص؛نلطة املنظمة عتى ال عيد ألتنكيد  (ة  

http://www.habitat3.org/
http://www.habitat3.org/
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ن سم من التقارثم السنوثة لتمنظمة أو  ريها من التقارثم، ملـفوعة بالبيانـا)    (هـ  
 املالية وقا مة بامل اةر واملسامها) املالية، لا يف لل  املسامها) احلكومية؛

 يتها؛  قا مة بن اء أعااء هيئة إةارة املنظمة وأ اء البتدان الر  متون جنس (و  
ــا إةارة املنظمــة ثواــ ، حســب االقتاــاء، سمــوا عــدة       (    ــان عاــوثة ست بي

 ؛األعااء، وثوا ، حسب االقتااء، أ اء املنظما) املنامة إىل العاوثة وتو ثعها اجلغمايف
 نسخة من ةستور املنظمة و/أو لوا حها الداختية؛ (ح  
 استمارة تسجي  مستوفاة إلكتمونيًا. (   

  الستطا) البتدثة و ريها من الستطا) ارتيـة أو امقتيميـة   تسجلألن تمتيب الوميكن  - 9
ألحـد  الدا مـة   البع ـة  عـن يمثـق  رعاثـة إحـدح املنظمـا)  ـري احلكوميـة املعتمـدة أو       إما حتـت  

 .ب فتها من أعااء لل  الوفد لدح األمم املتحدةالوفوة الوينية 
 ة هو كما ثتي:واملوعد النها ي لتقده يتبا) االعتما - 10

 ؛2016 نيسان/أبمث  1ة: ل التجنة التحاريثة، الدورة ال ا (أ  
 .2016أثار/ماثو  2ماألم املو   ال الث:   ب( 

وثنبغـــي تقـــده يتبـــا) االعتمـــاة اخلـــا  إلكتمونيـــًا يف املوقـــال اللـــبكي لتمـــاألم         - 11
)www.habitat3.org    ــم امل ــمة األمـ ــن ةا ـ ــدعم مـ ــاألم، بـ ــة املـ ــتقوم أمانـ ــال   . وسـ ــدة ل ت ـ تحـ

ــال املنظمــا)  ــري احلكوميــة وبــدعم مــن جهــا) أخــمح، حســب االقتاــاء، باســتعماض           م
صتة أعمال املنظما) صاحبة الطتبـا) اسـتناةًا إىل ختفيتـها واطمايهـا يف قاـاثا التنميـة        مدح

 احلاــمثة املســتدامة. وإلا تبــيلن مــن التقيــيم عتــى أســاإ املعتومــا) املقدلمــة أن املنظمــة مقدِّمــة 
الطتب هي منظمة خمت ة وأن أنلطتها تت   بنعمال املاألم فسو  تقدِّم أمانة املـاألم توصـية   
إىل التجنــة التحاــريثة الختــال قــمار بلــنن اعتمــاة تتــ  املنظمــا). ويف حالــة عــدم تقــده           

التوصية ست بت غ أمانة املاألم التجنة التحاريثة بنسـباب عـدم تقـده التوصـية. وسـو        ه   م  
 الـدول  جانـب  مـن  فيهـا  النظـم م أمانة املاألم توصيااا إىل التجنة التحاـريثة الستعمااـها و  تقدِّ

 .االعتماض عدم أساإ عتى امللاركة
وةــو  أل  منظمــة ثــتم منحهــا االعتمــاة حلاــور إحــدح ةورا) التجنــة التحاــريثة    - 12
 حتام مجيال الدورا) املقبتة لتجنة واملاألم لاته. أن

__________ 

املكتـب عتــى   أن تطتـال الـدول امللــاركة   وعتـى النها يــة.  واأل ـاء قا مـة األ ــاء املقتمحـة    ملـاألم ا ىعتــ سـو  تعـمض    
 أ  اعتمااا).ال   تبع عتيه األساإ العام 
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 امللاركة يف العمتية التحاريثة ويف املاألم يما ق - خامسا 
ــم  أحكـــام الفقـــما) مـــن     - 13  67/290مـــن قـــمار اجلمعيـــة العامـــة     16إىل  14تسـ
 .  ب(املاألم وعمتيته التحاريثة، مال تعدث  ما ثتزم تعدثته عتى
 

 امللاركة يف ةورا) التجنة التحاريثة  
اا العامــة. اأمــام التجنــة التحاــريثة يف جتســ الــتكتمميكــن ملم تــي املنظمــا) املعتمــدة  - 14

 كتابـةً ثمجـى إتاحـة البيانـا)    ، ولكن نظمًا لق م مدة ك  ةورة من ةورا) التجنة التحاـريثة 
 لتتو ثال املكتمو .

 
 يما ق امللاركة يف املاألم  

ستتاح أمام املنظمـا) املعتمـدة إمكانيـة الوصـول مباشـمة إىل املكـان الم ـي لتمـاألم.          - 15
قــد ثتطتــب األمــم يف بعــض أثــام املــاألم حتدثــد عــدة امللــاركل    ،وأل ــماض األمــن والســ مة

الفئــا) الم يســية. وســو  ت بت ــغ أمانــة املــاألم الفئــا) الم يســية بلــنن هــ   التمتيبــا) مــن   مــن
 خ ل املوقال اللبكي لتماألم.

 لتـتكتم لم يسـية  وسيدعى عدة صـغري، وإن كـان أل يتيـًا، مـن امللـاركل مـن الفئـا) ا        - 16
أمام املاألم يف اجلتسا) العامة. وسيتم حتدثد األفماة املتكتمل من خ ل آليا) التنظيم الـ ا   

 لتمجموعا) الم يسية، بالتنسيق مال ر يا املاألم، عن يمثق أمانة املاألم.
واألنلـطة ألصـحاب امل ـتحة.     املناسـبا) أثناء املاألم عـدة مـن    ثنظمومن املنتظم أن  - 17

 يف موعد الحق. املناسبا)وسيعتن عن تفاصي  ومواوعا) ه   
 

__________ 

الفمصـة   تتـي   أهنـا  عتـى  67/290 اجلمعيـة العامـة   من قـمار (ة   15الفقمة  تفهمأل ماض املاألم وعمتيته التحاريثة،    ب( 
 .وشفوثة فق  كتابيةلتقده مسامها) 


