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آليا 4-1 ،أ لوز/سبتمرب 4114
البند  6من جداز األعماز املتؤقت**
تنظيم األعماز ،مبا يف ذلك إنشاء اهليئات الف عيـة،
امسائل تنظيم ية أخ ى

معلومات للمشا كني
مذك ة من األمانة العامة

أاال  -معلومات أساسية
 - 1ق ـ ت اجلمعيــة العامــة ،مبوجــا م ــا  555/66املــتؤ  16أ ا /مــا و ،4112
أن ُع ــد املــتؤرم الــدال الثال ـ املعــب لالــداز اجل ــة الصــغرية الناميــة يف الفت ـ ة مــن  1إىل
 4أ لوز/سبتمرب  4114يف آلـيا ،سـاموا التــت اجلمعيـة ،مبوجـا ق ا ـا  425/65املـتؤ
 46كــانون األاز/س ســمرب  ،4112يف تنظــيم األعمــاز امل تــ مت للمــتؤرم امبوجــا ال ــ ا
نفسه ،ق ت اجلمعية أ ضا أن كون املوضوع ال ئيسي للمتؤرم ـو ”حت يـ التنميـة املسـتدامة
للداز اجل ة الصغرية النامية من خالز إقامة ش اكات ح ي يـة مستمــ ة“ اأن كـون املـتؤرم
منتــدى لالســتفاسة مــن الشـ اكات الناجحــة ال ائمــة البــدء شـ اكات جد ــدة مبتكـ ة اعمليــة
هبدف النهوض لالتنمية املستدامة للداز اجل ة الصغرية النامية
* أُعيد إصدا ا ألسباب فنية يف  41آب/أغسطس 4114
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ثانيا  -موعد املتؤرم امكان انع اسه
 - 4اف ــــار مل ــــ اجلمعيــــة العامــــة  ،555/66ســــيُع د املــــتؤرم يف الفتــــ ة مــــن  1إىل
 4أ لوز/سبتمرب  4114يف جممع فاليتا ال اضي ،يف آليا
 - 2ا ع مكان انع اس املتؤرم يف منط ة توانامياتو ،يف فاليتا ،على لعد حنو  11كيلـومت ات
من اسط آليا
 - 4ا سب املتؤرم عدس من األنشـطة تُع ـد يف مواقـع رتـا ة يف آليـا يف الفتـ ة مـن  45إىل
 21آب/أغسطس  4114ا ـ س م ـد مـن املعلومـات عـن ـذه األنشـطة يف املوقـع الشـبكي
للمتؤرم www.sids2014.org

ثالثا  -أمانة املتؤرم
 - 5األمــــني العــ ـام للمــــتؤرم ــــو اا ونغبــــو ،اكيــــل األمــــني العــــام ل مــــم املتحــــدة
للشـــــتؤان االقتصـــــاس ة ااالجتماعيـــــة اميكـــــن االتصـــــاز لومانـــــة املـــــتؤرم علـــــى العنـــــوان
 sustainabledevelopment.un.org/contactامل ــد مــن املعلومــات ميكــن االيــالع أ ضــا علــى
املوقع الشبكي للمتؤرم
 - 6اأمــني املــتؤرم ــو ئــيس فـ ع شــتؤان اجلمعيــة العامــة لشــعبة شــتؤان اجلمعيــة العامــة
ااجمللــــس االقتصــــاسا ااالجتمــــاعي التالعــــة ةسا ة شــــتؤان اجلمعيــــة العامــــة ااملــــتؤرم ات،
ساجيني جانغ

العا  -افتتامت املتؤرم ات تيبات اجل لوس
 - 6تُســتهل اجللســة العامــة االفتتاحيــة ال متيــة للمــتؤرم الســاعة  11:11مــن ــوم االثــنني
 1أ لوز/ســبتمرب ،يف قاعــة أالولــو للالســات العامــة يف جممــع فاليتــا ال اضــي للنظ ـ يف يــع
املســائل اةج ائيــة االتنظيميــة ،مبــا يف ذلــك انتملــاب ئــيس املــتؤرم  ،اإق ـ ا النظــام الــداخلي
اجداز األعماز ،اانتملاب أعضاء املكتا ،اإنشاء جلنة ئيسـية ،اتعـيني أعضـاء جلنـة اثـائ
التفو ض ،ااضع الت تيبات الالزمة ةعداس ت ـ املـتؤرم  ،امسـائل أخـ ى ا ـدل لبيانـات يف
اجللسة االفتتاحية كل من ئيس املتؤرم  ،ااألمني العام ل مم املتحـدة ،ا ئـيس اجلمعيـة العامـة،
ا ئيسة حتالف الداز اجل ة الصغرية ،ااألمني العام للمتؤرم اُـوصَـى أ ضا لـون ـدل لــبيان
يف اجللسة االفتتاحية كـل مـن ئـيس اجمللـس االقتصـاسا ااالجتمـاعي ،ا ثـل عـن اجملموعـات
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ال ئيســية التســع علــى النحــو اوــدس يف جــداز أعمــاز ال ـ ن  ،)1(41لاســم يــع اجملموعــات
ال ئيسية التسع
 - 5ايف اجللســة االفتتاحيــة للمــتؤرم ايف اجللســات العامــة الالح ــة ،ستُملصـ لوفــد كــل
سالـــة مشـــا اكة يف املـــتؤرم اافـــد االحتـــاس األا ام أ لعـــة م اعـــد :م عـــدان منـــها إىل ياالـــة
االجتمــاع ام عــدان يف الصــف اولفــي استُملص ـ أ ضــا م اعــد رــدسة ملشــا كني آخ ـ ن
يف املتؤرم
 - 9اتُع د اجللسات احلوا ة املتعل ـة لققامـة شـ اكات لـني أصـحاب املصـلحة املتعـدس ن،
االلانة ال ئيسية ،إنْ أُنشئت ،يف قاعـة سـافاا للشـ اكات ،حيـ توجـد  111ياالـة ،لكـل
ياالة منها أ لعة م اعد ،م عدان إىل الطاالة ام عدان يف الصف اولفي

خامسا  -جداز األعماز ال نامج العمل
 - 11ـ ـ س جـــداز األعمـــاز املتؤقـــت ،اتنظـــيم األعمـــاز ،االنظـــام الـــداخلي يف الوثـــائ
 A/CONF.223/1ا  A/CONF.223/4ا  ،A/CONF.223/2على التوال
 - 11اسيكون ل نـامج اجللسـات متاحـا يف يومية األممةااألحدةة ا ،اسيتضـمن تفاصـيل عـن
األنشــطة اليوميــة اعنــاا ن اجللســات امواعيــد ا اأمــاكن انع اس ــا ،النــوس جــداز األعمــاز
امل مع النظ فيها االوثائ ذات الصلة
 - 14احتدس قائمة املتكلمني يف اجللسات العامة ال اسمة على أساس األالو ة ملن سـب  ،مـع
م اعاة امل اسم املعتاسة اليت مب تضـا ا ـتكلم اسـاء الـداز أا احلكومـات أاال ،لـيهم اسـاء
الوفوس اآلخ ان ا د ج االحتاس األا ام يف قائمـة املـتكلمني ،لصـفته م اقبـرا اقـد فُـت لـاب
التســايل يف قائمــة املــتكلمني ــوم االثــنني  14رموز /وليــه  4114اُ جــى مــن يــع الــداز
ال اغبة يف تسـايل أمتائهـا يف قائمـة املـتكلمني االتصـاز لومانـة املـتؤرم  ،مـع ذكـ اسـم املـتكلم
امنصــبه ( ) muturi@un.orgاُ تَــ مت أن ت تصــ مــدة إل ــاء كــل ليــان علــى ــس سقــائ
اس يُعلَن عن قائمة املتكلمني يف وميـة املـتؤرم الاةضـافة إىل ثلـي الـداز املشـا كة يف املـتؤرم
اافد االحتاس األا ام ،جيوز ملمثلي اجلهات التاليـة ،اةسالء لبيـان يف املناقشـة العامـة ،إذا متـ
الوقــت لــذلك علــى أال شــكال ــذا ســال ة( :أ) املنظمــات احلكوميــة الداليــة اغري ــا مــن
_________________

( )1حـدَّس جداز أعماز ال ن  41اجملموعات ال ئيسية لوهنا تتولف مـن النسـاء ،ااأليفـاز االشـباب ،االشـعوب
األصــلية ،ااملنظمــات غــري احلكوميــة ،االســلطات اوليــة ،االعمــاز االن الــات العماليــة ،اساائــ األعمــاز
االصناعة ،االداائ العلمية االتكنولوجية ،اامل ا عني
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الكيانــات الــيت تل ــت سعــوة سائمــة مــن اجلمعيــة العامــة للمشــا كة لصــفة م اقــا يف سا ات
اأعمــاز يــع املــتؤرم ات الداليــة الــيت تُع ــد حتــت عا تــها (املــاسة  61مــن النظــام الــداخلي
املتؤقـــت) ا (ب) األعضـــاء املنتســــبون للاـــان اةقليميــــة (املـــاسة  )61ا (ج) الوكــــاالت
املتملصصـة ااملنظمـات ذات الصــلة (املـاسة  )64ا (س) املنظمـات احلكوميــة الداليـة األخـ ى
(املاسة  )62ا ( ـ) يئات األمم املتحدة املهتمـة (املـاسة  )64اجيـوز أ ضـا أن ُــضاف ثلـو
املنظمات غري احلكومية ااجملموعات ال ئيسـية األخـ ى إىل قائمـة املـتكلمني يف املناقشـة العامـة
(املاسة )65
 - 12الاةضافة إىل املناقشات الـيت سـتا ى يف اجللسـات العامـة ايف أا أجهـ ة ف عيـة قـد
تُســتحد  ،ستتضــمن اقــائع املــتؤرم ســت جلســات حوا ــة تتعل ـ لققامــة الش ـ اكات لــني
أصحاب املصلحة املتعدس ن ،تُع د يف قاعة سافاا للش اكات لالت امن مع اجللسات العامة
 - 14استع د اجللسات احلوا ـة السـت املتعل ـة لققامـة الشـ اكات لـني أصـحاب املصـلحة
املتعـــدس ن علــى النحـــو التـــال :االثـــنني  1أ لوز/ســـبتمرب ،مـــن الســـاعة  15:11إىل الســـاعة
( 15:11التنمية االقتصـاس ة املسـتدامة) االثالثـاء  4أ لوز/سـبتمرب ،مـن السـاعة  11:11إىل
(تغيـــ املنــا اإسا ة رــاي الكــوا ) امــن الســاعة  15:11إىل الســاعة
الســاعة ُّ 12:11
( 15:11التنميـــة االجتماعيـــة يف الـــداز اجل ـــة الصـــغرية الناميـــة ،االصـــحة ااألمـــ اض
غري املُـعْـدِ ة ،االشباب االنساء) ااأل لعاء  2أ لوز/سبتمرب ،مـن السـاعة  11:11إىل السـاعة
( 12:11الطاقــة املســتدامة) ،امــن الســاعة  15:11إىل الســاعة ( 15:11اويطــات االبحــا
االتنــوع البيولــوجي) ااومـيس  4أ لوز/ســبتمرب ،مـن الســاعة  11:11إىل الســاعة 12:11
(املياه اامل اف الصحية ،ااألمن الغذائي ،اإسا ة النفا ات)
ُـوفـــ اجللســات احلوا ــة ال فيعــة املســتوى الســت املتعل ــة لققامــة الش ـ اكات لــني
 - 15ات ِّ
أصحاب املصلحة املتعدس ن ف صــةر لل يام مبا لي:
التنـو ه لالش اكات ااملباس ات الناجحة يف سعم تنفيذ ل نامج عمـل ل لـاساس
(أ)
من أجل التنميـة املسـتدامة للـداز اجل ـة الصـغرية الناميـة ،ااسـت اتياية مو شـيوس ملواصـلة
تنفيذ ل نامج العمـل مـن أجـل التنميـة املسـتدامة للـداز اجل ـة الصـغرية الناميـة ،مـع إمكانيـة
تك ا ا يف الداز اجل ة الصغرية النامية األخ ى
(ب) إيـــالر شــ اكات امبـــاس ات مبتكــ ة املموســـة رصصـــة للـــداز اجل ـــة
الصغرية النامية من أجل سعم النهوض لتنميتها املستدامة
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(ج) إجـ اء مناقشـات حتاا ـة م كـ ة لشـون األالو ـات ال ئيسـية املتصـلة لالـداز
اجل ة الصغرية النامية
اسيعين ئيس املتؤرم ئيسَ أا اساء اجللسـات احلوا ـة املتعل ـة لققامـة الشـ اكات
اســتكون ــذه اجللســات ذات يــالع تفــاعلي امفتوحــة أمــام يــع املشــا كني يف املــتؤرم
الــن تكــون نــائ قائمــة معــدة مُســب را لومتــاء املــتكلمني ااف ــا لت ــد ئــيس أا اســاء
اجللسات ،تُـعطَـى األالو ـة يف ت تيـا إل ـاء البيانـات للمـتكلمني علـى مسـتوى اسـاء الـداز
أا احلكومات أا على املستوى الوزا ا ،ليهم ال اغبون يف اةعـالن عـن شـ اكات ااملمثلـون
ال فيعــو املســتوى ألصــحاب املصــلحة اآلخ ـ ن استســعى اجللســات احلوا ــة املــذكو ة إىل
حت يــ تــوازن لــني املــتكلمني مــن يــع أصــحاب املصــلحة األجــل حت يــ احلــد األقصــى
للمشا كة ،نبغي أال ت د مدة التدخالت على ثال سقائ اُـ جى من ثلـي الـداز إلـال
أمانـــة املـــتؤرم ( )sharma7@un.org ،ochalik@un.orgمبـــا إذا كـــانوا غبـــون يف املشـــا كة يف
إحدى اجللسـات احلو ا ـة علـى مسـتوى اسـاء الـداز أا احلكومـات أا املسـتوى الـوزا ا
استـتامت مذك ات مفا يميـة عـن اجللسـات احلوا ـة املتعل ـة لققامـة الشـ اكات لـني أصـحاب
املصلحة املتعدس ن ،على املوقع الشبكي للمتؤرم

ساسسا  -يلبات ع د االجتماعات
 - 16نــا مبــدى تــواف املكــان ااوــدمات ،ســيُبذَز كــل جهــد كــن لالســتاالة لع ــد
اجتماعات اجملموعات اةقليمية ااجملموعات ال ئيسية األخ ى للداز ،فضال عـن االجتماعـات
غري ال متية ااالجتماعات الثنائية اتُ سل الطلبـات غـري املتعل ـة لاملناسـبات اجلانبيـة املـذكو ة
يف الف ع التاسع عش أسناه ،لالرب د اةلكتـ ا علـى العنـوان  ،emeetsm@un.orgمـع اةشـا ة
يف خانة املوضوع إىل عبا ة ”( “SIDS Conferenceمتؤرم الداز اجل ة الصغرية النامية)
االجتماعات الثنائية
 - 16لالنســـبة إىل ع ـــد االجتماعـــات الثنائيـــة لـــني الـــداز علـــى مســـتوى اســـاء الـــداز
أا احلكومات أا على املستوى الوزا ا ،ستُملص ست غ ف ،لكل غ فـة منـها قـد ة علـى
استيعاب  16مشا كا كحد أقصى ،يف مـب قاعـة أالولـوز للالسـات العامـة ا نبغـي ت ـد
يلبــات ع ــد االجتماعــات الثنائيــة يف املوقــع الشــبكي  ،icms.un.orgاف ــا لرج ـ اءات املتبعــة
حاليا يف امل لنيو و ئ اُ سل التوكيد النهائي فيما تعلـ جاـ يـع الغـ ف قبـل ـوم مـن
االجتمـــاع امنعـــا الزسااجيـــة احلاــ  ،ال ُ ـــدم يلـــا احلاــ إال الوفـــد الـــداعي إىل ع ـــد
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االجتمــاع الثنــائي اتُ بــل يلبــات احلاـ لفتـ ة  41سقي ــة امــن الضـ ا ا أن تُحــدس يــع
الطلبات موعـد كـل اجتمـاع اتوقيتـه ،اأن تتضـمن اسـم الوفـد اآلخـ املشـا ئ يف االجتمـاع
الثنائي اسيُبذز كل جهد كن للحفاظ على املواعيد املتعاقبة للوفد نفسه يف الغ فة نفسها

سالعا  -الت ة الشفو ة
 - 15اللغات ال متية الست للمتؤرم ـي اةسـبانية ااةنكلي ـة اال اسـية االصـينية االع ليـة
االف نســية اس ـتُواف الت ــة الشــفو ة لاللغــات ال متيــة للبيانــات املل ــاة يف اجللســات العامــة،
ااجللســات احلوا ــة املتعل ــة لققامــة الش ـ اكات لــني أصــحاب املصــلحة املتعــدس ن اســتوف
الت ــة الشــفو ة لاةنكلي ــة االف نســية للمــتؤرم ات الصــحافية اس ـتُتملذ الت تيبــات املتعل ــة
لتمد ــد فت ـ ة انع ــاس اجللســات إىل مــا لعــد مــدوا العاس ــة التــوفري خــدمات الت ــة الشــفو ة
الجتماعات اجملموعات اةقليمية اغري ا من اجملموعات ال ئيسية التالعة للـداز الالجتماعـات
الثنائية ،جسا توفا خدمات الت ة الشفو ة
 - 19اســتوف الت ــة الفو ــة للبيانــات املل ــاة لــوا مــن لغــات املــتؤرم ال متيــة الســت إىل
اللغات ال متية األخ ى اجيـوز ألا ثـل أن ـدل لبيـان للغـة غـري اللغـات ال متيـة ايف ـذه
احلالـة ،نبغـي للوفــد أن ـوف إمــا الت ـة الشــفو ة اإمـا نصــا للبيـان لقحــدى اللغـات ال متيــة
اســتعترب األمانــة الت ــة الشــفو ة للبيــان أا نصــه الــن ال متــي الــذا ميثــل البيــان ،اسيســتند
إليهما املت ون الشفو ون ل مم املتحدة لتوفري الت ة الشفو ة إىل اللغات ال متية األخ ى

ثامنا  -الوثائ
 - 41تصــد الوثــائ ال متيــة للمــتؤرم لاةســبانية ااةنكلي ــة اال اســية االصــينية االع ليــة
االف نسية
توز ع الوثائ ال متية
 - 41ت ع ياالة الوثائ األساسية للوفوس يف املدخل اجلنـوم ملـب قاعـدة أالولـو للالسـات
العامــة اســتكون نــائ  451مــن األس اج املوســومة لومتــاء الــداز اسيملص ـ لكــل افــد
صندار ف سا توسع فيه نسـ مـن يـع الوثـائ ال متيـة الـيت تصـد يف أثنـاء املـتؤرم ا وجـه
انتبــاه الوفــوس إىل أن صــناس الوثــائ املــذكو ة ــي رصصــة حص ـ ا لتوز ــع الوثــائ ال متيــة
الصاس ة عن املتؤرم  ،اال نبغـي اسـتعماهلا لتعمـيم أا أا ار أا اثـائ أخـ ى ا تصـ توز ـع
الوثــائ ال متيــة علــى جمموعــة ااحــدة لكــل افــد ،اأعضــاء الوفــوس مــدعون إىل اصــطحاب
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أجه وم اومولة متضمنةر اثائ ما قبل الدا ة اتـتامت يع اثائ املتؤرم على املوقـع الشـبكي
للمــتؤرم اســت دم خــدمات الطباعــة لنــاء علــى الطلــا إىل أعضــاء الوفــوس الــذ ن ىلتــاجون إىل
نُس مطبوعة إضافية اميكن االيالع على يومي املتؤرم  ،اليت ستُتامت منها أ ضا نس مطبوعـة
لوعــداس رــداسة يف املوقــع الشــبكي للمــتؤرم استصــد وميــا اصــلة شــبكية يف ألليومية تتعل ـ
لربنامج كل مناسبة جانبية للمتؤرم
توز ع البيانات املكتولة
 - 44لن تُوزع البيانات لنسـملتها املطبوعـة الـذلك لـ م أن ُت ـدم الوفـوس  41نسـملة مـن
لياناوا إىل مكتا مساعدا خدمات االجتماعـات يف غ فـة االجتماعـات أمـا الوفـوس ال اغبـة
يف أن تُنشـ لياناوــا علــى املوقــع الشــبكي للمــتؤرم فقهنــا مــدعوة إىل موافــاة أمانــة املــتؤرم م ــدما
لبياناوا لالرب د اةلكت ا لق ساهلا إىل العنوان التالPapersmart3@un.org :

تاسعا  -سخوز أعضاء الوفوس ااعتماسُ م
 - 42ل م لدخوز موقع انع اس املتؤرم اغ ف املتؤرم ات ت د تصـ مـ ا خـاا لـاملتؤرم
صاس ع ن األمم املتحدة اخيضع أعضـاء الوفـوس الـذ ن ىلملـون تصـ مـ ا خـاا لـاملتؤرم
للتفتــيع عنــد املــدخل ال ئيســي مل كـ االعتمــاس يف نــو تيلي اتُســتث مــن التفتــيع جمموعــات
كبا الشملصيات ،مبن فيهم اسـاء الـداز أا احلكومـات ،انـواب ال اسـاء ،اأاليـاء العهـد،
انواب اساء الوز اء ،االوز اء ،اكذلك زاجاوم
اعتماس أعضاء الوفوس (يلا احلصوز على تص

م ا خاا لاملتؤرم )

 - 44تع ـ سائ ـ ة امل اســم ااالتصــاز يف األمــم املتحــدة لقصــدا اعتمــاسات الوفــوس ال متيــة
للـــداز ،ااملنظمـــات احلكوميـــة الداليـــة ،ااألعضـــاء املنتســـبني للاـــان اةقليميـــة ،اكـــذلك
الوكاالت املتملصصة ،ااملنظمات ذات الصلة
 - 45استبدأ عمليـة االعتمـاس يف املوقـع اإصـدا تصـا سخـوز املـتؤرم جلميـع املشـا كني
املعتمــد ن ،ــوم األ لعــاء  46آب/أغســطس  4114مب ك ـ االعتمــاس يف نــو تيلي ،الــذا ــع
ساخل جممع فاليتا ال اضي أما لاب االعتمـاس املسـب يف نيو ـو ئ فقنـه مفتـومت اآلن حـي ـوم
األ لعاء  41آب/أغسطس
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ش اط احلصوز على أا ار االعتماس
 - 46ستـصد تصا امل ا اواصة لاملتؤرم اتصا
استيفاء ش اط االعتماس اةل امية التالية:

م ا كبا الشملصيات اسـتناسا إىل

توجيـــه ســـالة متيـــة مشـــفوعة عـــتم متـــي اموقعـــة مـــن ئـــيس امل اسـ ـم
(أ)
أا مســتؤاز مــوذان لــه إىل سائـ ة امل اســم ااالتصــاز يف األمــم املتحــدة ( ــون وشــيوز ،ئــيس
امل اسم (عنا ة ااا تائ تُشوا) ،الغ فـة  ،S-0201الفـاكس ،)+1 212 963 1921 :تتضـمن قائمـة
موذانا هبا لومتاء أعضاء الوفد (مبا يف ذلك أمتاا م األ اهبم الوظيفية ااجلهة الـيت عملـون هلـا)
الــذ ن ىلتــاجون إىل تص ـ م ـ ا خــاا لــاملتؤرم ا نبغــي أ ضــا توجيــه نســملة مــن ال ســالة
نفسها إىل شعبة شتؤان اجلمعية العامة ااجمللس االقتصاسا ااالجتماعي اإسا ة شتؤان اجلمعيـة
العامة ااملتؤرم ات (ساجيني جانغ (عنا ة :لاالو ساا) ،الرب د اةلكت ا )duap@un.org :
(ب) التســايل علــى اةنت نــت يف املوقــع الشــبكي  http://iAccredit.un.orgالــاب
التســـايل يف ـــذا املوقـــع مفتـــومت اآلن أمـــام أعضـــاء الوفـــوس ،مبـــن فـــيهم اســـاء الـــداز
أا احلكومات ،انواب ال اساء ،اأاليـاء العهـد ،انـواب اسـاء الـوز اء ،االـوز اء ،اكـذلك
زاجاوم األغ اض إصدا تص املـ ا اوـاا لـاملتؤرم  ،جيـا إرمـام اةجـ اءات التاليـة عـن
ي تسايل الدخوز إىل املوقع الشبكي :http://iAccredit.un.org
اوطوة  : 1تسايل حسالك اتوكيـده لـالن علـى الوصـلة الـوا سة يف سـالة التوكيـد
لالرب د اةلكت ا
اوطوة  :4تسايل الدخوز إىل املوقع الشبكي اإنشـاء مـوج املعلومـات عنـك اعـن
أعمالك
اوطوة  :2حتميل صو تك الشملصية
اوطوة  :4ت د موج معلوماتك اواصة لاملتؤرم
اوطــوة  :5لعــد التح ـ  ،تُوجــه إليــك ســالة مواف ــة لالرب ــد اةلكت ـ ا إىل عنــوان
ل دئ اةلكت ا املسال
اوطــوة  :6ت ــد نســملة مطبوعــة أا علــى جهــاز رموز/لــوحي مــن ســالة املواف ــة
لالرب ــد اةلكتـ ا  ،مشــفوعة فــواز ســف أا لطاقــة و ــة لصــو ة صــاس ة عــن جهــة
حكومية ألغ اض إصدا شا ة سخوز املتؤرم يف م ك االعتماس يف نو تيلي

8/25

14-58365

A/CONF.223/INF/1

اتوذن سائ ة امل اسم ااالتصاز ،إث حت ها مـن املعلومـات عـن قـوائم الوفـوس ،لتاهيـ يلبـات
احلصوز على تص امل ا امل دمة على اةنت نت اجيد لاةشا ة أن املواف ـة علـى تصـا
امل ا اواصة لاملتؤرم لن رمن قبل استالم ال وائم ال متية للوفوس أا اثائ التفو ض/الت شي
 - 46ا ل م ت د صو شملصـية ملونـة يف حاـم صـو جـواز السـف جلميـع أعضـاء الوفـد
املد جــة أمتــاا م يف ال ائمــة ،مبــن فــيهم الــوز اء ازاجــاوم ا نبغــي أن تكــون يــع الصــو
حد ثة اأال تكون قد التُ طت قبل أكث من ستة أشه من تا انع اس املتؤرم اسيتؤسا عـدم
ت د صو شملصية اقت التسايل على اةنت نت إىل اضط ا أعضـاء الوفـوس إىل الوقـوف يف
يالو يو ل اللت اط صـو شملصـية هلـم يف م كـ االعتمـاس يف نـو تيلي اتُـذك الوفـوس لونـه
ال ل م ت د صو شملصية ل اسـاء الـداز أا احلكومـات أا نـواب ال اسـاء أا أاليـاء العهـد
أا زاجاوم
 - 45االبعثــات الدائمــة/لعثات امل ـ اقبني مــدعوة لشــدة إىل التشــاا االتنســي مــع ســفا اوا
اقنصلياوا العامـة يف املنط ـة لشـون إجـ اءات االعتمـاس املالئمـة إلنبـرا ةصـدا اعتمـاس مـ ساج
ااحتماز حدا إ لائ
 - 49اســت وم سائ ـ ة األمــن االســالمة يف األمــم املتحــدة لقصــدا اعتمــاسات أف ـ اس املفــا ز
األمنيــــة امل اف ــــة جملموعــــة كبــــا الشملصــــيات املشــــا كني يف املــــتؤرم اتصــــا مـــ ا م
اواصة لاملتؤرم
 - 21اســتُع احــدة اعتمــاس اســائط اةعــالم ااالتصــاز هبــا يف األمــم املتحــدة لاعتمــاس
اةعالميني (انظ الف ع الساسس عش أسناه)
 - 21الن تصد احدة االعتماس التالعة لدائ ة امل اسم لاألمم املتحـدة أا ار اعتمـاس ملمثلـي
املنظمات غري احلكومية ااجملموعات ال ئيسية األخـ ى الـذ ن ليسـوا أعضـاء يف الوفـوس ال متيـة
للــداز ،ااملنظمــات احلكوميــة الداليــة ،ااألعضــاء املنتســبني للاــان اةقليميــة ،االوكــاالت
املتملصصة ،ااملنظمات ذات الصلة
االعتماس املسب (اآلن حي  41آب/أغسطس  4114يف نيو و ئ)
 - 24جي ا تل اي يلبات االعتماس املسبـ لتاهي ا يف سائ ة امل اسم ااالتصـاز يف نيو ـو ئ
حي  41آب/أغسطس  4114ا نبغي ت د يع قوائم الوفوس إىل سائـ ة امل اسـم ااالتصـاز
(الغ فة  S-0201الفاكس ،)+1 212 963 1921 :اإ ساز نُسـ منـها إىل شـعبة شـتؤان اجلمعيـة
العامة ااجمللس االقتصاسا ااالجتماعي ()duap@un.org
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 - 22ااعتبا ا من  42آب/أغسـطس  ،4114نبغـي توجيـه يـع ال سـائل ال متيـة اقـوائم
الوفــوس ااملــواس املتعل ــة لــاملتؤرم لالفــاكس إىل احــدة االعتمــاس التالعــة لــدائ ة امل اســم يف م كـ
االعتمــاس يف نــو تيلي اس ـيُتامت قــم الفــاكس اُنشـ علــى املوقــع الشــبكي لــدائ ة امل اســم يف
 www.un.int/protocolيف موعد أقصاه  15آب/أغسـطس اميكـن للوفـوس ال اغبـة يف احلصـوز
علــى قـــم الفاكــس أن تـتـصـل أ ضــا لدائـــ ة امل اسـم ااالتـصـــاز فــي نـيـو ـــو ئ (اهلـاتف:
)+1 212 963 7171/7172
 - 24اُ جى لشدة من البعثـات الدائمـة/لعثات املـ اقبني امكاتـا االتصـاز االسـتفاسة مـن
خيا االعتماس املسبـ يف نيو و ئ لالنسبة جلميع أعضاء الوفـوس الـذ ن سيشـا كون يف املـتؤرم ،
تبسيطار للعملية اإلنبار لتوخري أعضاء الوفوس أا إزعاجهم يف آليا
عملية االعتماس يف مكان انع اس املتؤرم (التداء من  46آب/أغسطس  4114يف آليا)
 - 25ست وم احدة االعتماس التالعة للم اسـم يف م كـ االعتمـاس يف نـو تيلي لتاهيـ عمليـة
االعتماس يف موقع انع اس املتؤرم ألعضاء افوس الداز ،ااملنظمات احلكومية الداليـة ،ااألعضـاء
املنتسبني للاان اةقليمية ،االوكاالت املتملصصة ،ااملنظمات ذات الصلة ،يف آليا ،التـداء مـن
ــوم األ لعــاء  46آب/أغســطس  4114مب ك ـ االعتمــاس يف نــو تيلي أمــا لالنســبة ألعضــاء
الوفوس غري املعتمد ن ال اغبني يف احلصوز على االعتماس لاملوقع فقن عليهم ت د إثبـات لوثي ـة
التفو ض /سالة الت شي  ،مشـفوعة فـواز سـف أا لطاقـة و ـة سـا ة حتمـل صـو ة شملصـية
للعضو املعب صاس ة عن حكومته
س اعات العمل يف احدة االعتماس التالعة للم اسم يف آليا
 - 26تبدأ احدة االعتماس التالعة للم اسم مب ك االعتماس يف نو تيلي عملها كما لي:
 45-46آب/أغسطس
 21-49آب/أغسطس
 21آب/أغسطس
 1أ لوز/سبتمرب
 2-4أ لوز/سبتمرب
 4أ لوز/سبتمرب
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عاش ا  -اثائ التفو ض
 - 26تُـوجـ ه اثائ تفو ض املمـثلني اأمتـاء املمـثلني املنـاالني ااملستشـا ن إىل األمـني العـام
ل مم املتحدة اُت دم إىل مكتا الشـتؤان ال انونيـة (عنا ـة سـتاسل ت نغـويف ،الغ فـة ،)S-3604
إنْ أمكن ،يف ما ال ل عن أسبوعني قبل موعـد افتتـامت املـتؤرم امـا ال تاـااز افتتـامت املـتؤرم
اُت سل نس من يع اثائ التفـو ض إىل سائـــ ة امل اســـم ااالتصـاز يف نيو ـو ئ (الفـاكس:
 )+1 212 963 1921قبـل  41آب/أغسـطس  4114اإىل احـدة االعتمـاس التالعـة للم اسـم يف
آليا (ُ دم قم الفاكس الح ا) اذلك اعتبا را من  42آب/أغسطس اتكون اثـائ التفـو ض
صـاس ة عـن ئـيس الدالــة أا احلكومـة أا از ـ اوا جيــة ،أا يف حالـة االحتـاس األا ام ،عــن
ئيس جملس أا الا أا ئيس املفوضية األا الية

حاسا عش  -قائمة املشا كني
 - 25سي وم مكتا امل اسم التالع األمم املتحدة يف آليا لتاميع قائمـة لومتـاء املشـا كني يف
املتؤرم اُطلا مـن البعثـات الدائمـة/لعثات املـ اقبني ااملنظمـات احلكوميـة الداليـة ااألعضـاء
املنتسبني للاان اةقليمية اكذلك الوكـاالت املتملصصـة ااملنظمـات ذات الصـلة ت ـد قائمـة
شاملة لومتاء افـوس كـل منـها إىل املـتؤرم  ،مشـفوعة لاألل ـاب الوظيفيـة جلميـع أعضـاء افوس ـا
امهــامهم ،إىل سائ ـ ة امل اســم ااالتصــاز يف نيو ــو ئ (الفــاكس )+1 212 963 1921 :قبــل
 41آب/أغسطس  ،4114اإىل احدة االعتماس التالعة للم اسـم يف آليـا (ُ ـدم قـم الفـاكس
الح ا انظـ الفـ ع التاسـع أعـاله) اذلـك اعتبـا را مـن  42آب/أغسـطس  4114ايف حالـة
عدم استالم مكتا امل اسم لل ائمة الشاملة قبل  49آب/أغسطس ،فقنه سيستملدم املعلومـات
املست اة من سائل التفو ض/الت شي اليت ت س إليه

ثا عش  -مشا كة املنظمات احلكومية الدالية
 - 29سيكون لاب املشا كة يف املتؤرم مفتوحا أمام املنظمات احلكومية الدالية التالية:
املنظمات احلكومية الدالية اغري ا من الكيانات اليت تل ـت سعـوة سائمـة مـن
(أ)
اجلمعية العامة للمشا كة لصفة م اقا يف سا ات اأعمـاز يـع املـتؤرم ات الداليـة الـيت تع ـد
حتت عا تها ،اف ا للنظام الداخلي املتؤقت للمتؤرم
(ب) املنظمــات احلكوميــة الدالي ـة الــيت حــدس ا اجمللــس االقتصــاسا ااالجتمــاعي
للمشا كة يف مدااالت اجمللس
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(ج) املنظمات احلكوميـة الداليـة املعنيـة األخـ ى الـيت كانـت معتمـدة لـدى مـتؤرم
ال مة العاملي للتنميـة املسـتدامة ااالجتمـاع الـدال السـتع اض تنفيـذ ل نـامج العمـل مـن أجـل
التنمية املستدامة للداز اجل ة الصغرية الناميـة ااالجتمـاع ال فيـع املسـتوى السـتع اض تنفيـذ
است اتياية مو شيوس ملواصلة تنفيذ ل نامج العمل من أجل التنميـة املسـتدامة للـداز اجل ـة
الصغرية النامية امتؤرم األمم املتحدة للتنمية املستدامة
(س)
التحضري ة عليها

املنظمــات احلكوميــة الداليــة املعنيــة املعتمــدة لــدى املــتؤرم إث ـ مواف ــة اللانــة

 - 41اتسـ ا علــى سخــوز ااعتمــاس ثلــي املنظمــات احلكوميــة الداليــة نفــس اةج ـ اءات
السا ة على الداز (انظ الف ع التاسع أعاله)

ثال عش  -سخوز األعضاء املنتسبني للاان اةقليمية ااعتماس م
 - 41تس ـ ا علــى سخــوز ثلــي األعضــاء املنتســبني للاــان اةقليميــة ااعتمــاس م( )4نفــس
اةج اءات السا ة على الداز (انظ الف ع التاسع أعاله)

الع عش  -سخوز الوكاالت املتملصصة ااملنظمات ذات الصلة ااعتماس ا
 - 44تس ا على اعتماس اسخوز ثلي الوكاالت املتملصصة التالعة ملنظومـة األمـم املتحـدة
ااملنظمات ذات الصلة نفس اةج اءات السا ة على الداز (انظ الف ع التاسع أعاله)

خامس عش  -مشا كة ثلي يئات األمم املتحدة املهتمة
 - 42نبغــي هليئــات األمــم املتحــدة املهتمــة إلــال األمــني العــام للمــتؤرم لتشــكيلة افوس ــا
اتوجَّه امل اسـالت لالرب ـد اةلكتـ ا إىل فيـد كا لييت اكـي علـى العنـوان pietracci@un.org
يف موعد أقصاه  14آب/أغسطس 4114.
 - 44اسيُطلا من ثلي يئات األمم املتحدة إل از شكل متي لبطاقة اهلو ة (جـواز سـف
ايب أا تص م ا صـا صـاس عـن األمـم املتحـدة) لوحـدة تصـا الـدخوز الطاقـات
اهلو ة لاألمم املتحدة يف م ك االعتمـاس رمهيـدا اللت ـاط صـو شملصـية هلـم اإصـدا تصـا
_________________

( )4أ الــا ،اأنغــيال ،ال مــوسا ،الو تو كــو ،الوليني ــا الف نســية ،اج ـ ت ـ كس اكــا كوس ،اج ـ ف ـ جن
الرب طانيــة ،اج ـ ف ـ جن األم كيــة ،اج ـ كاميــان ،اســاموا األم كيــة ،اســانت مــا تن ،اغواس لــوب،
اغوام ،اكاليدانيا اجلد دة ،اكو اساا ،اكومنول ج ما انا الشمالية ،ااملا تينيك ،امونتسريات
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م ا م اواصة لاملتؤرم استصد تصا امل ا اواصة لاملتؤرم ملمثلي يئات األمم املتحـدة
يف آليا اعتبا را من وم األ لعاء  46آب/أغسطس  ،4114مب ك االعتمـاس يف نـو تيلي ،الواقـع
يف املدخل ال ئيسي جملمع فاليتا ال اضي

ساسس عش  -الت تيبات ااودمات اةعالمية
اعتماس اسائط اةعالم ااودما تُ اةعالمية
 - 45تص اعتماس اسائط اةعالم علـى الصـحفيني حصـ ار (الصـحافة املطبوعـة ااملصـو ة
ااةذاعة االتلف ون ااألش ية السينمائية ااكاالت األنباء االوسـائط املتاحـة علـى اةنت نـت)
الــذ ن ميثلــون يئــات إعالميــة معتمــدة (املبــاسا التوجيهيــة الكاملــة متاحــة يف املوقــع الشــبكي
 )www.un.org/en/media/accreditation/request.shtmlاُمـــــــن االعتمـــــــاس لـــــــدى ت ـــــــد
الوثائ التالية:
سالة تكليف مطبوعة على ا قة حتمل ت ا سـة متؤسسـة إعالميـة موقعـة مـن
(أ)
الناش أا ئيس التح  ،بني اسم امدة تكليف الصـحايف املعـب اتوجَّـه ال سـالة إىل إ اليـل
ل ا  ،ئيسة احـدة اعتمـاس اسـائط اةعـالم ااالتصـاز هبـا يف األمانـة العامـة ل مـم املتحـدة،
إسا ة شــتؤان اةعــالم ا نبغــي توجيــه نســملة ســوحة ضــوئيا مــن ال سالــــة يف شــكل jpeg
أا  pdfلالرب ـــد اةلكت انــــي إىل العنــــوان التالــــي ،malu@un.org :أا لالفاكـــــس إلــى الـ قم
212 963 4642

الشبكي

(ب)

استما ة اعتمـاس مسـتكملة علـى اةنت نـت ،ميكـن احلصـوز عليهـا مـن املوقـع

http://iAccredit.un.org

 - 46ا نتهي املوعد النهائي العتماس اسائط اةعالم لنيو و ئ يف  19آب/أغسطس 4114
 - 46اال ُسـم لاحلصـوز علـى اعتمـاس مـ ساج (كقصـدا اعتمـاس لصـفة صـحايف اعضــو
افد ،أا كصحايف اعضو منظمة غري حكومية)
 - 45اسيبدأ إلهي معامالت اال عتمـاس يف موقـع انع ـاس املـتؤرم لوسـائط اةعـالم االصـحافة
اعتبــا را مــن  46آب/أغســطس  ،4114مب ك ـ نــو تيلي لالعتمــاس اســتكون ســاعات عمــل
املكتا كما لي:
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 45-46آب/أغسطس

15:11-9:11

 21-49آب/أغسطس

15:11-9:11

 21آب/أغسطس

15:11-5:11

 1أ لوز/سبتمرب

15:11-5:11

 2-4أ لوز/سبتمرب

16:11-9:11

 4أ لوز/سبتمرب

12:11-9:11

امل ك اةعالمي
 - 49سيُتامت يف مونونو م ك إعالمي ليستملدمه يـع الصـحافيني املعتمـد ن لتغطيـة اقـائع
املــتؤرم اســيكون امل كــ جمهــ ا مب ــالس كه لائيــة مناســبة للحواســيا الشملصــية اومولــة
ااهلواتــف التســهيالت ال فــاكس انظــم تلف ــون الــدائ ة املغل ــة ،اسيضــم جناحــا للوثــائ
اسيملص ـ عــدس رــداس مــن امل اعــد لوســائط اةعــالم املطبوعــة يف قاعــة أاللــو
َّ
الصــحافية
للالسات العامـة الاةضـافة إىل ذلـك ،سيملصَّـ حيـ رـداس لطـواقم التلف ـون االتصـو
الفوتـــوغ ايف املمثلـــي الوفـــوس اةعالميـــة ال متيــــة ا جـــى متالعـــة التنـبيــــهات اةعالميــــة
املتعل ــــة لــــاخ املســــتادات اليوميــــة يف املــــتؤرم (www.un.org/en/media/accreditation/alert
أا عرب )twitter@unmedialiaison
 - 51اس ـتُب ا مباش ـ ة يف امل ك ـ اةعالمــي اقــائع اجللســات العامــة ،ااجللســات احلوا ــة
املتعل ة لققامة الش اكات لني أصحاب املصلحة املتعـدس ن ،ااملـتؤرم ات الصـحفية ،اغري ـا مـن
األنشــطة األخ ـ ى اس ـتُ اس يئــات الب ـ لتغطيــة متعيــة  -لص ـ ة اصــوتية مباش ـ ة لوقــائع
اجللســات العامــة ،ااجللســات احلوا ــة املتعل ــة لققامــة الشــ اكات لــني أصــحاب املصــلحة
املتعدس ن ،ااملتؤرم ات الصحافية ،إىل جانا تسهيالت تسايل جمانية
 - 51استتامت النش ات الصحفية لوقائع اجللسات العامة يف املوقع الشبكي للمتؤرم
 - 54استملص ـ يف امل ك ـ اةعالمــي غ فــة كــبرية لع ــد اجتماعــات إحايــة الصــحفيني
الطلــا ت ــد إحايــة للصحفي ــني ملــدة  21سقي ــة ُ ،جــى االتصــاز لفلو انســيا ســوتو نينــو
(الرب د اةلكت ا  sotonino@un.org :اهلاتف)+1 917 367 4833 :
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 - 52الال يالع علـى املـواس الصـحافية املتعل ـة لـاملتؤرم ااملواضـيع ذات الصـلة ،انظـ املوقـع
الشــبكي  www.sids2014.org/index.php?menu=1563امل ــد مــن املعلومــات ايلبــات إج ـ اء
امل الالت ،جى االتصاز لفلو انسيا سوتو نينو
 - 54استوف إسا ة شتؤان اةعالم تغطية شاملة عن ي املطبوعات االتلف ـون ااةذاعـة
االبـ الشـبكي ااةنت نـت ،للالسـات العامــة ال فيعـة املسـتوى ،ااجللسـات احلوا ـة املتعل ــة
لالش ـ اكات لــني أصــحاب املص ـلحة املتعــدس ن ،اجلســات اةحايــة اةعالميــة ،ااملــتؤرم ات
الصــحافية يف م ك ـ املــتؤرم ات يف ســاموا الــن تتنــااز النش ـ ات الصــحفية املتعل ــة مبــوج ات
اجللسات إال اجللسات العامة
التغطية لالب

الشبكي املباش

 - 55ســتوفا خــدمات الب ـ الشــبكي ل مــم املتحــدة تغطيــة مباش ـ ة اعنــد الطلــا لوقــائع
اجللســات العامــة ،ااجللســات احلوا ــة املتعل ــة لققامــة الشــ اكات لــني أصــحاب املصــلحة
املتعدس ن ،ااملتؤرم ات الصحفية استُتامت التغطية على املوقـع الشـبكي لتلف ـون األمـم املتحـدة
علــــى اةنت نــــت يف  ،http://webtv.un.orgلاللغــــة اةنكلي ــــة الاللغــــة األصــــلية للمــــتكلم
الالستفسا عن التغطية لالب الشبكي ُ ،جـى االتصـاز لـال قم  +1 917 378 7647أا لالرب ـد
اةلكت ا damianou@un.org :

سالع عش  -سخوز ااعتماس املنظمات غري احلكومية ااجملموعات ال ئيسية األخ ى
التسايل املسب
 - 56املنظمات غري احلكومية ااجملموعات ال ئيسية األخ ى اليت ىل هلا التسايل املسب

ي:

املنظمات اليت تتمتع مب ك استشا ا لـدى اجمللـس االقتصـاسا ااالجتمـاعي،
(أ)
مبا فيها املنظمات املد جة أمتاا ا يف قائمة اجمللـس االقتصـاسا ااالجتمـاعي مـن خـالز قائمـة
جلنة التنمية املستدامة
(ب) أا املنظمات الـيت اعتُمـدت لـدى املـتؤرم ات السـال ة املعنيـة لالتنميـة املسـتدامة
للداز اجل ة الصغرية النامية ،اليت عُ دت يف ل لاساس امو شيوس
 - 56اميكن للمنظمات غري احلكومية اغري ا من اجملموعات ال ئيسـية األخـ ى ااملنظمـات
املعتمدة أن تسال مسب ا ثليها للمتؤرم عرب املوقع الشبكي للمـتؤرم ا ن ضـي املوعـد النـهائي
للتسايل املسب يف  1آب/أغسطس 4114.
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 - 55الدى إرمام التسايل املسب  ،تل ى كل ثل م ش
تكون مبثالة سعوة متية ملشا كته يف املتؤرم

سالة توكيد لالرب ـد اةلكتـ ا ،

 - 59اعند ان ضاء مهلة التسايل املسب  ،لن ُ بل التسايل يف موقـع انع ـاس املـتؤرم ملمثلـي
املنظمــات غــري احلكوميــة أا اجملموعــات ال ئيســية األخ ـ ى غــري املعتمــدة الــذلك علــى يــع
املمثلني الذ ن عت مـون حضـو املـتؤرم التسـايل مسـب ا قبـل ان ضـاء املوعـد النـهائي اوـدس يف
 1آب/أغسطس
 - 61ا إذا تعذ على ثل إحدى املنظمـات املعتمـدة حضـو املـتؤرم  ،ال ميكـن أن ىلـل رلـه
ثل آخ عن املنظمة نفسها
ت د يلبات االعتماس
 - 61يُلا من املنظمات غري احلكومية ااجملموعات ال ئيسية األخ ى اليت ال ىل هلـا حاليـا
التسايل مسب ا الكنها ت غا يف حضو املتؤرم ااةسهام يف أعمالـه ،أن ت ـدم يلبـا إىل أمانـة
املتؤرم لذلك الغ ض اف ا للمباسا التوجيهية املتاحة علـى املوقـع الشـبكي للمـتؤرم اُـذك أن
املوعــد النــهائي لت ــد يلبــات االعتمــاس قــد ان ضــى يف  14أ ا /مــا و  4114اال تُ بــل أا
يلبات لعد ذا املوعد النهائي
ساعات العمل
 - 64بــدأ م ك ـ االعتمــاس التــالع ل مــم املتحــدة تســليم تصــا امل ـ ا ملمثلــي املنظمــات
غــري احلكوميــة ااجملموعــات ال ئيســية األخ ـ ى املســالة مســب ا يف  46آب/أغســطس 4114
مب ك االعتماس يف نو تيلي ،خالز ساعات العمل التالية:
 45-46آب/أغسطس
 21-49آب/أغسطس
 21آب/أغسطس
 1أ لوز/سبتمرب
 2-4أ لوز/سبتمرب
 4أ لوز/سبتمرب
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 - 62اعلى املشا كني املسـالني مسـب ا التوجـه إىل م كـ االعتمـاس حـاملني معهـم نسـملة
من خطاب التوكيد الطاقة و ة صـاحلة حتمـل صـو ة املشـا ئ (جـواز سـف  ،خصـة قيـاسة)
ا تبع املمثل املعتمد الذا أُجي حصوله على لطاقة و ة اةجـ اء أسنـاه الـالزم للحصـوز علـى
لطاقة سخوز املتؤرم :
(أ)

التوجه إىل أحد م اك لطاقات الدخوز مب ك االعتماس

(ب) ت ــد نســملة مــن خطــاب التوكيــد ســواء يف شــكلها اةلكتـ ا علــى جهــاز
لوحي أا اتف ذكي أا شكلها املطبوع
(ج) ت د خصة قياسة أا جـواز سـف صـاحلني صـاس ن عـن حكومتـه اسـي وم
موظــف إصــدا لطاقــات الــدخوز لــالتح مــن و ــة املمثــل مبضــا اة امتــه يف جــواز الســف
لالطلا االتوكد من تطال صو ته مع الشمل احلاضـ أمامـه الـن تُ بـل إال خـ ال يـاسة
أا جوازات ال سف الصاس ة عن احلكومـات اىلـاز كـل اسـتثناء مـن ذلـك إىل سائـ ة السـالمة
ااألمن يف األمم املتحدة للبت فيه
(س)
الشمل املعب

ُا ا موظف إصدا لطاقات الـدخوز جثـا يف النظـام احلاسـوم عـن سـال

( ) يف حـــاز العثـــو علـــى الســـال ،لـــت ط موظـــف لطاقـــات الـــدخوز صـــو ة
للشمل املعب اُصد له لطاقة و ة مطبوعة
(ا) إذا مل عث موظـف لطاقـات الـدخوز علـى السـال ،ىليـل املمثـل إىل مكتـا
تسايل اجملموعـات ال ئيسـية اسـتتؤكد إسا ة الشـتؤان االقتصـاس ة ااالجتماعيـة مـا إذا جـ ت
املواف ة على إصدا لطاقة و ة للممثل فقذا ااف ـت اةسا ة علـى الطلـا ،تُسـال املعلومـات
عن الشمل املعب اصو ته دا ا يف النظام احلاسوم اتُصد له لطاقة اهلو ة
سخوز مكان انع اس املتؤرم يف جمم ع فاليتا ال اضي
 - 64ىلصــل كــل ثــل مســال مــن ثلــي املنظمــات غــري احلكوميــة ااجملموعــات ال ئيســية
األخ ى على تص سخوز ف سا خاا لاملتؤرم تي له سخوز جممع فاليتا ال اضي
 - 65اســيكون يف اســع ثلــي املنظمــات غــري احلكوميــة ااجملموعــات ال ئيســية األخ ـ ى
احلاصلني على تصا م ا خاصـة لـاملتؤرم سخـوز جممـع فاليتيـا ال اضـي اقـد ـتعني ت ييـد
سخوز اجملمع أا غ فة اجتماعات معينة ساخل اجملمع ألغ اض حفظ النظام
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اجتماعات اجملموعات ال ئيسية ااجلهات املعنية األخ ى
 - 66تُتــامت كــل صــبامت غ فــة مــتؤرم ات ساخــل مكــان انع ــاس املــتؤرم تُملص ـ الجتماعــات
املنظمــات غــري احلكوميــة ااجملموعــات ال ئيســية األخــ ى امل ــد مــن التفاصــيل عــن ــذه
اجللسات الصباحية ،جى ال جوع إىل املوقع الشبكي للمتؤرم ا وضـع أ ضـا ملعـا الغولـف
املتاخم اجنـامت املطـاعم ـن إشـا ة املنظمـات غـري احلكوميـة ااجملموعـات ال ئيسـية األخـ ى
لع د امل د من االجتماعات
ت تيبات السف
 - 66املمثلون مستؤالون عن سف م ذ الا إىل سـاموا اعـوسةر منـها ،ااستصـدا التوشـريات
الض ـ ا ة لبلــدان امل ـ ا العــال (ال ل ـ م احلصــوز علــى توشــرية لســاموا لالنســبة للمشــا كني
احلــائ ن لتــذك ة يــريان ملتالعــة ال حلــة/العوسة اجــواز ســف ايــب كــون ســا ا ملــدة ســتة
( )6أشــه مــن التــا املعت ـ م فيــه مغــاس ة ســاموا) ااةقامــة يف آليــا اســيتعذ علــى األمــم
املتحــدة املســاعدة يف حتمــل أا تكــاليف م تبطــة لــذلك أا يف استصــدا التوشــريات الالزمــة
اســتواف حكومــة ســاموا خــدمات ن ــل مكوكيــة خاصــة ملمثلــي الــداز ااملنظمــات احلكوميــة
الدالية ،امنظومـة األمـم املتحـدة ،ااملنظمـات غـري احلكوميـة ،ااجملموعـات ال ئيسـية األخـ ى
ااسائط اةعالم لني املطا ات امناي الفناسر ،الني مناي الفنـاسر اجممـع فاليتـا ال اضـي،
يف الفت ـ ة مــن  44آب/أغســطس إىل  6أ لوز/ســبتمرب  4114اعلــى املمــثلني حا ـ أمــاكن
إقامتهم لاك ا عن ي نظام حا اةقامة امل ك ا نظ ا للعدس الكـبري املتوقـع مـن املشـا كني
يف املــتؤرم انظــام حاـ اةقامــة امل كـ ا متــامت يف املوقــع الشــبكي www.sidssamoa2014.ws
اعلى يع املمثلني ال اغبني يف احلضو التوكد من أهنم مشمولني لتـومني صـحي مناسـا قبـل
اصوهلم إىل البلد

ثامن عش  -األمــن
الت تيبات األمنية
 - 65خــالز فت ـ ة انع ــاس املــتؤرم ااجتمــاع اللانــة التحضــري ة الســال لــه ،ستضــطلع سائ ـ ة
األمن االسالمة لـاألمم املتحـدة ،يف تعـاان اثيـ مـع أجهـ ة إنفـاذ ال ـانون يف البلـد املضـيف،
لاملستؤالية عـن تـوفري خـدمات األمـن االسـالمة ساخـل مكـان انع ـاس املـتؤرم اتتـوىل سـلطات
البلد املضيف املستؤالية عن األمن خا ج مكان انع اس املتؤرم
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 - 69اسي تصــ لشـــكل صـــا م سخـــوز مكـــان انع ـــاس املـــتؤرم ااملنط ـــة اويطـــة لـــه علـــى
األشملاا املعتمد ن اف األصوز ااحلـاملني تصـا مـ ا خاصـة لـاملتؤرم انظـ ا لضـ ا ة
اختاذ تدالري أمنية مشـدسة ،سـيا ا السـه علـى إنفـاذ ا تـداء تصـا املـ ا لشـكل صـا م
الذلك ،لن ُسـم ألا شـمل ال ىلمـ ل تصـ مـ ا صـا لـدخوز تلـك املنط ـة اعلـى
األشــملاا الـ اغبني يف سخــوز م كـ االعتمــاس للحصــوز علــى تصـ مـ ا خــاا لــاملتؤرم
ت ــد ســالة توكيــد مطبوعــة أا نســملة منــها علــى جهــاز لــوحي أا ــاتف ذكــي يف لوالــة
الدخوز اسيُوجَّهون إىل م ك األلعاب املائية للحصوز على االعتماس
 - 61اتــواف الســلطات األمنيــة يف البلــد املضــيف احلما ــة ل اســاء الــداز أا احلكومــات
اكــذلك لعــدس رــداس مــن مســتؤال احلكومــات اآلخ ـ ن ،عــن ي ـ تكليــف أف ـ اس مفــا ز
لاحلما ة الشملصية امل اِف ة اقد لـدأت الـداز األعضـاء لـقج اء الت تيبـات املتعل ـة هبـذه املهـام
لالتعاان مع ازا ة العالقات اوا جية يف ساموا
 - 61اسيكون سخوز مكان انع اس املتؤرم رداسا يف غـري سـاعات اجتماعـات املـتؤرم املبينـة
يف الف ع اوامس أعاله اح صا علـى أمـن يـع املشـا كني اسـالمتهم ،حتـتفظ أمانـة املـتؤرم
اسائــ ة األمــن االســالمة يف األمــم املتحــدة لــاحل يف حاــا ا/أا ت ييــد الســمامت لــدخوز
مكــان انع ــاس املــتؤرم عمومــا أا أا مــن األجنحــة ،أا يف الطلــا مــن املشــا كني املســالني
مغاس ة املبا
اعتماس أف اس األمن الوينيني
 - 64تفاس ار للصعولات اليت قد تط أ يف آخ حلظـةُ ،طلَـا إىل يـع احلكومـات أن تكفـل
حصوز عناص ا األمنية على االعتمـاس املالئـم اقـد ت غـا احلكومـات يف إجـ اء مشـاا ات
مباش ة مع سائ ة األمن االسالمة يف األمـم املتحـدة ،اال سـيما فيمـا تعلـ لالت تيبـات اواصـة
لوف اس األمن الوينيني التالعني هلا
 - 62اسي تصـ عدس تصا
سالة عضو كحد أقصى

امل ا الصاس ة لضـباط األمـن الـوينيني علـى تصـ ىلني لكـل

 - 64الــــن ُ بــــل اعتمــــاس ضــــباط األمــــن الــــوينيني إال يف موقــــع انع ــــاس املــــتؤرم حــــي
 45آب/أغسطس 4114
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اعتماس امل كبات
 - 65ال تتطلا م كبات الوفوس االعتماس نظ ا لعدم اجـوس مواقـف سـيا ات ساخـل مكـان
انع اس املـتؤرم اسـتعمل شـ ية سـاموا علـى تـوفري مفـا ز ح اسـة أمنيـة م اف ـة افـ األصـوز
لكبــا الشملصــيات الــيت تن ــل اســاء الــداز أا احلكومــات احتــدس ا تبعــا لــذلك اســتتوىل
حكومة سـاموا تـوفري م كبـات ـذه املواكـا الـن ُسـم لـدخوز أا م كبـات أخـ ى إىل
مكان انع اس املتؤرم
مسائل أخ ى
 - 66جيــا إلــال سائ ـ ة األمــن االســالمة يف األمــم املتحــدة الكائنــة يف م ك ـ االعتمــاسات
مبوقع انع اس املتؤرم لف دان أا تص م ا خاا لاملتؤرم
 - 66املشــا كون يف املــتؤرم ــم احــد م املســتؤالون عــن اال تمــام لوغ اضــهم الشملصــية
الدااعٍ أمنية ،تُبعد كل ح ائا أا أغ اض تُت ئ سان انتباه

تاسع عش  -املناسبات اجلانبية ااملعا ض
يف املوقع
 - 65تُع د املناسبات اجلانبية اليت ت عا ا احلكومات ااملنظمات غـري احلكوميـة ااجملموعـات
ال ئيسية األخ ى امنظومة األمم املتحدة اغري ا من املنظمات احلكومية الدالية يف الفتـ ة مـن
 1إىل  4أ لوز/سبتمرب عام  4114ساخل جممع فاليتا ال اضـي اسـت وم أمانـة املـتؤرم لتنسـي
ذه املناسبات اجلانبية يف عني املكان
 - 69اسـيُتامت الربنــامج األال للمناســبات اجلانبيــة علــى املوقــع الشــبكي ال متــي للمــتؤرم يف
ُوجــه االستفســا ات عــن املناســبات اجلانبيــة الــيت
 www.sids2014.org/sideeventsا نبغــي أن ت َّ
تع د يف عني املكان إىل mckusick@un.org
 - 51استُنظام معا ض يف اجملمع ،مبا فيها ال ة التاا ة” ،موين الـداز اجل ـة الصـغرية
النامية يف لييت“ حي تُع ض منتاات اسلع مناي الداز اجل ة الصغرية النامية
خا ج املوقع
 - 51تُنظام املناسبات األخ ى املتصلة لـاملتؤرم يف الفتـ ة مـن  1إىل  4أ لوز/سـبتمرب 4114
خـا ج موقــع املــتؤرم  ،مبــا يف ذلـك يف ملعــا الغولــف يف جممــع فاليتـا ال اضــي اســي وم البلــد
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املضيف لتنسي املناسبات اجلانبية يف عني املكان تلك استتامت قائمة لاملناسبات الـيت تع ـد يف
عني املكان على املوقـع الشـبكي للمـتؤرم يف  www.sids2014.org/sideeventsا نبغـي أن تُوجَّـه
االستفســــــــا ات عــــــــن املناســــــــبات اجلانبيــــــــة الــــــــيت تع ــــــــد يف عــــــــني املكــــــــان إىل
noumea.simi@mof.gov.ws

عش ن  -ش اط من التوشرية
 - 54تُمن توشريات اةقامة يف ساموا يواز مدة املتؤرم جمانار جلميع املشا كني إثـ اصـوهلم
إىل البلد ،ش طة استيفاء ما لي:
(أ)

أن كون املشا ئ حائ ا لتذك ة يريان صاحلة للعوسة أا مواصلة ال حلة

(ب) أن ظل جواز سـف املشـا ئ صـاحلا ملـدة سـتة أشـه ( )6مـن التـا
عت م فيه مغاس ة ساموا

الـذا

 - 52اقــد كــون مـــن الضــ ا ا احلصــوز علـــى توشــريات عبــو مـــن البلــدان الــيت ميــ
املشـــا كون منـــها لاإلـــاه ســـاموا اللـــدان املــ ا العـــال ال بـــة مـــن ســـاموا ـــي نيوز لنـــدا
(أاكالنــد) ،اأســت اليا (ســيد  ،ال ســبان) ،افياــي (نــاسا) ،االوال ــات املتحــدة األم كيــة
(لوس أجنلس ،ا اااا ،اساموا األم كية) اُ جى التح مـن شـ اط الـدخوز أا تصـ
املـ ا العــال لالنســبة لبلــدان العبــو يف أقـ ب ســفا اوا أا قنصــلياوا اتشــت ط أســت اليا علــى
يع املساف ن احلصوز على توشرية م ا عال (الفئة الف عية  )661إذا كانت مدة مـ ا م
عرب ا ت د على  5ساعات ا ل عـن  64سـاعة أمـا لالنسـبة للمـ ا العـال الـذا ـل عـن
 5ســـاعات ،ف ـــد ال لــ م لـــبعض املســـاف ن احلصـــوز علـــى توشـــرية العبـــو (ُ جـــى ز ـــا ة
املوقـــــع الشـــــبكيhttp://www.immi.gov.au/fags/Pages/do-i-need-a-visa-to-transit-through- :
 australia.aspxلاليالع علـى الشـ اط الـيت جيـا اسـتيفاا ا لرعفـاء) الالنسـبة للمـ ا عـرب
نيوز لنــدا افياــي ُ ،جــى االيــالع علــى الوصــلني ”( “Fiji transit visasتوشــريات امل ـ ا
عـرب فياـي) ا ”( “NZ transit visas for SIDSتوشـريات املـ ا عـرب نيوز لنـدا لالنسـبة للـداز
اجل ة الصغرية النامية) على املوقع الشبكي للبلد املضيف www.sidssamoa2014.ws
 - 54الــدى ت ــد يلــا احلصــوز علــى توشــرية للــدان امل ـ ا العــال  ،علــى أعضــاء الوفــد
ال متــي ت ــد نســملة مــن ال ســالة املوجهــة مــن حكومــاوم (أا منظمــاوم الداليــة) إىل األمــم
املتحدة ،اليت تعترب م أعضاء يف افد ا
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 - 55اال حاجــة حلـــاملي جــواز مــ ا صـــاس عــن األمـــم املتحــدة إىل استصـــدا توشـــرية
لدخوز ساموا
 - 56الدى ت د يلـا احلصـوز علـى توشـرية للـدان املـ ا العـال  ،علـى ثلـي املنظمـات
غري احلكومية ااجملموعات ال ئيسية األخ ى ت د سـالة الـدعوة املوجهـة مـن األمـم املتحـدة،
اليت تتؤكد تسايلهم املسب يف املتؤرم
 - 56اعلى الصحافيني غري املنتمني إىل أا افد متي إثبات اعت امهم تغطيـة أعمـاز املـتؤرم
من أجل احلصوز على توشرية م ا من للدان امل ا العال

حاسا اعش ن  -إ اف السيا ات
 - 55ال ُســم إال ملواكــا ســيا ات كبــا الشملصــيات لق ــاف ســيا اوم يف مبــا جممــع
فاليتا ال اضي

ثا اعش ن  -الن ل
 - 59ست دم حكومة ساموا خدمات ن ل مكوكية خاصة جلميـع املشـا كني لـني املطـا ات
امناي الفناسر ،الني مناي الفناسر اجممع فاليتا ال اضـي يف الفتـ ة مـن  44آب/أغسـطس
إىل  6أ لوز/سبتمرب  4114اسيتواجد مستؤالون رليون يف امليدان لتيسـري اتنسـي الن ـل يف
املطا ات االفناسر امكان انع اس املتؤرم امن املهم أن كمل كـل مشـا ئ حاـ إقامتـه علـى
اةنت نت لكي تس للم ستؤالني اوليني احلصـوز علـى تفاصـيل السـف املتعل ـة لت تيـا الن ـل
مـــــن املطــــــا اإليـــــه انظــــــام حاـــــ اةقامـــــة امل كـــــ ا متـــــامت يف املوقــــــع الشــــــبكي
www.sidssamoa2014.ws

ثال

اعش ن  -اودمات املتوف ة ل شملاا ذاا اةعاقة
ميس ـ ا ل شــملاا ذاا اةعاقــة اســتتي لوالــة النظــام
 - 91ســيكون الوصــوز إىل املــتؤرم َّ
املتكامل للملدمات املسـتدامة املـوفا ة للـو ر ( )http://papersmart.un.orgيـع الوثـائ ال متيـة
ل شملاا ذاا اةعاقة يف شكل سهل االيالع عليه
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الع اعش ن  -الصحة
ُ - 91وصى املشا كون يف املتؤرم لاحلصـوز علـى التـومني الصـحي قبـل سـف م غـم عـدم
إل اميتــها لــدخوز ســاموا اُوصــى املشــا كون أ ضــا لاستشــا ة يبيــا قبــل الســف إىل ســاموا
ملناقشة أ ة احتياجات أا شواغل صحية لد هم
 - 94ا ع مستشفى تولوا تاماسيسـي ميـاال الـويب الثـا اعيـاسات يف آليـا اتوجـد هبـا
أ ضا عياسات لطا األسنان اصـيدليا ت خاصـة اقـد أقامـت حكومـة سـاموا أ ضـا احـدة يف
مكان انع اس املتؤرم خصيصا لت د اودمات الصـحية االطبيـة الاةضـافة إىل ذلـك ،سـيكون
نائ ف من األيباء حتت الطلا لعالج احلاالت الطبية الطا ئة
 - 92اال ل م للمشا ئ تل ي ل احات ما مل كـن قاسمـا أا عـال ا مـن للـد مصـاب لـاحلمى
الصف اء يف غضون ستة أ ام

خامس اعش ن  -األسا ة
 - 94ميكــن لســهولة شــ اء لعــض األسا ــة ،مثــل األسا ــة املضــاسة لاللتــهالات ااململفاضــة
للحـ ا ة ااملســكِّنات ،مــن الصــيدليات يف البلــد غــري أن شـ اء لعــض األسا ــة ،كاألسا ــة الــيت
ستل ــ م ص ـ فها اصــفة ااملضــاسات احليو ــة امضــاسات االكتئــاب اأسا ــة أخ ـ ى ،تطلــا
احلصــوز علــى اصــفة مــن يبيــا رلــي الــذلك ،علــى املشــا كني أن ُحض ـ اا مــن للــداهنم
األصلية أا أسا ة تناالوهنا لاستم ا أا اعتاساا على تنااهلـا ،مشـفوعة لوصـفة أا سليـل ثبـت
أن تلك األسا ة ي لالستعماز الشملصي

ساسس اعش ن  -العملة
 - 95العملة ال متية لساموا ـي تـاال اسـيب اميكـن شـ اء تـاال سـاموا مـن عـدس قليـل مـن
املصا ف اململتا ة خا ج البلد اُ جى التح من مصـ فك ـا إذا كـان ـدم ـذه اودمـة
فاملصا ف اولية امكاتا الص ف ميكنها إج اء معـامالت صـ ف العمـالت األجنبيـة اتُ بـل
يــع العمــالت األجنبيــة ال ئيســية اتُصـ ف يف ســاموا اتُ بــل لطاقــات االئتمــان علــى نطــار
ااسع فيما ت بل شيكات السف يف املصا ف االفناسر ال ئيسية اتوجد أجهـ ة الصـ ف اآلل
يف آليا ااملناي اويطة هبـا ايف ج ـ ة سـافاا اميكـن اسـتعماز لطاقـات االئتمـان يف أجهـ ة
الص ف اآلل ،لكن سحا الن د تطلا قم حتد د اهلو ة الشملصية
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 - 96ا وجد يف ساموا مص فني ساليني مهـا مصـ فا  ANZا  ،Westpacاهلمـا فـ اع لت ـد
اودمات يف املطا الدال ايف آليا ااملناي اويطة هبا ايف سـاليلولوغا ف ـ ة سـافاا ا ـدم
أ ضــا مص ـ ف ســاموا الــويب امص ـ ف ســاموا التاــا ا خــدمات مص ـ فية ،تشــمل ص ـ ف
العمـــالت اأجهـ ـ ة الصـ ـ ف اآلل اتتـــي أجهـ ـ ة الصـ ـ ف اآلل التالعـــة ملصـ ـ ف Westpac
استعماز لطاقات  American Expressاالئتمانية اسـتكون اوـدمات املصـ فية متاحـة أ ضـا يف
مكان انع اس املتؤرم

سالع اعش ن  -االتصاالت اهلاتفية
 - 96م البلد اواا لساموا و 655

ثامن اعش ن  -التيا الكه لائي امنافذ الطاقة
 - 95التيا الكه لائي امنافذ نظم الطاقة الكه لائيـة املسـتعملة يف سـاموا ـي ل ـوة فولطيـة
 441-441اامل ـــالس الكه لائيـــة يف البلـــد ـــي مـــن النـــوع ذا الـــثال إلـ ـ أا امل لعـــة
أا املستد ة الشكل ات ـدم لعـض الفنـاسر لعـض رـوالت منافـذ الطاقـة الكه لائيـة ألشـكاز
معينــة مــن األجهـ ة اميكــن شـ اء لعــض اوــوالت مــن رــالت األجهـ ة اةلكت انيــة يف آليــا
اُنص لشدة التح من ال د ة الفولطية لكل جهاز قبل إ صاله مبنفذ الطاقة

تاسع اعش ن  -اهلواتف الن الة
ُ - 99ستحسن التح قبل السف ا إذا كانت ش كة اهلاتف الن از ت دم خـدمات إلـواز
يف ساموا فقذا كانت ال ت دمها ،ميكـن شـ اء لطاقـات اهلـاتف الن ـاز ( )SIMالسـتملدامها يف
اهلواتــف املفتوحــة لالســتعماز يف يــع شــبكات االتصــاز مــن إحــدى ش ـ كتَي االتصــاالت
ال ئيســتني العــاملتَني يف ســاموا ،امهــا  Digicelا  Blueskyاتوجــد لطاقــات اهلــاتف املدفوعــة
مسب ا تلك يف املطا الدال ااملناي اويطة لاليا ،اكذلك يف مكان انع اس املتؤرم

ثالثني  -املنا
 - 111منا ساموا منـا مـدا ا يـواز السـنة ،حيـ
 49س جة مئو ة هنا ا ا  46س جة مئو ة ليال
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حا سا اثالثني  -اللباس
 - 111جـ ت العــاسة علــى ا تــداء ماللــس صــيفية خفيفــة يــواز الســنة اال ُنص ـ لا تــداء
البــذالت يف ســاموا نظ ـ ا لســملونة أحواهلــا اجلو ــة االلبــاس ال متــي لل جــاز ــو الس ـ اا ل
اال مصان ال صرية الكُمني ،فيمـا ت تـدا النسـاء البـ ة أا السـت ة أا التنـو ة انظـ ا الخنفـاض
س جة احل ا ة يف املساءُ ،نص جمل ست ة خفيفة حتسبار لذلك

ثا اثالثني  -معلومات مفيدة أخ ى
 - 114للحصــوز علــى معلومــات مفيــدة أخ ـ ى عــن ســاموا ُ ،جــى ز ــا ة املوقــع الشــبكي
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