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مؤمتر األمم املتحدة إلعالن التربعات
لألنشطة اإلمنائية لعام 2019
نيويورك 4 ،تشرين الثاين/نوفمرب 2019

مشروع التقرير
ألف  -افتتاح ومدة الدورة
 - 1قررت اجلمعية العامة ،مبوجب قرارها  ،215/45االسـ ــتعا ـ ــة ون اوتما توقي الوثيقة اخلتامية
ملؤمتر األمم املتحدة إلوالن التربوات لألنشطة اإلمنائية ابوتما تقرير إجرائي للمؤمتر.
-2
-3

ُوقد املؤمتر مبقر األمم املتحدة يف  4تشرين الثاين/نوفمرب .2019

افتتح املؤمتر [تستكمل فيما بعد].

بـاء  -احلضور
-4

حضر املؤمتر ممثلو حكومات الد ل التالية[ :تستكمل فيما بعد].

 - 5كما حضر املؤمتر ممثلو أجهزة مؤسسات هيئات األمم املتحدة كاالهتا املتخصصة الوكاالت
ذات الصلة التالية[ :تستكمل فيما بعد].

جيم  -انتخاب أعضاء املكتب
-6
أمساؤهم:
الرئيس:

يف اجللس ـ ـ ـ ـ ـة املعقو ة يف  4تش ـ ـ ـ ـ ـرين الثاين/نوفمرب ،انتخب املؤمتر ابلتزكية أوض ـ ـ ـ ــات املكتب التالية

[تستكمل فيما بعد].

نواب الرئيس:
[تستكمل فيما بعد].
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دال  -الواثئق
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كانت الواثئق التالية معر ة ولى املؤمتر:

تقرير األمني العام ون تنفيذ قرار اجلمعية العامة  243/71املتعلق ابالستعراض الشامل
(أ)
الذي جيري كل أرب س ــنوات لس ــياس ــة األنش ــطة التنفيذية الن تض ــطل اا منةومة األمم املتحدة من أجل
التنمي ــةA/74/73/Add.2- A/74/73/Add.1-E/2019/14/Add.1 A/74/73-E/2019/14( 2019 ،
)A/74/73/Add.3-E/2019/14/Add.3 E/2019/14/Add.2؛
(ب) مذكرة من األمني العام ون األنش ـ ـ ــطة التنفيذية الن تض ـ ـ ــطل اا منةومة األمم املتحدة
من أجل التنمية ()A/CONF.208/2019/1؛
(ج) مــذكرة من األمني العــام ون التربوــات املعلنــة أ املــدفووــة يف مؤمتر وــام  2018الــذي
وقد ته األمم املتحدة إلوالن التربوات لألنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطة اإلمنائية لعام  2019حىت  30حزيران/يونيه 2019
()A/CONF.208/2019/2؛
()

مشر ع التقرير ()A/CONF.208/2019/L.1؛

(هـ)

معلومات أساسية ون الربامج الصنا يق ملؤمتر وام .2019

هاء  -إعالن التربعات
 - 8اسـ ـ ـ ـ ـ ــتم املؤمتر إا إوالن التربوات من ود من اوكومات لصـ ـ ـ ـ ـ ــا احد أ أكثر من الربامج
الصــنا يق ،أحاط ولما أبن ودة حكومات مل تكن يف ـ يســمح عا والن تربواهتا ،لكنها اق حت
يسمح عا بذلك بعد اختتام املؤمتر.
أن تبلغ األمني العام والن تربواهتا حاملا تصبح يف
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