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 - 210 /70تنفيــــذ نتــــااأل مــــحدر األمــــم املتحــــدة ل مســــتو نا الب ــــرية
(املوال الثاين) وتعزيز برنامأل األمم املتحدة ل مستو نا الب رية
(موال األمم املتحدة)
إن اجلمعية العامة،
إذ تشيير إىل نتــااأل مــحدر األمــم املتحــدة ل مســتو نا الب ــرية املعقــود يف نــان ونر
ب نــدا يف عــا  ،)1(1976ومــحدر األمــم املتحــدة الثــاين ل مســتو نا الب ــرية (املواــل الثــاين)
املعقود يف اسطنبول بتركيا يف عا ،)2(1996
وإذ تشر أيضا إىل قرارا اجلمعية العامـة املتع قـة بتنفيـذ نتـااأل مـحدر األمـم املتحـدة
ل مســتو نا الب ــرية (املواــل الثــاين) وتعزيــز برنــامأل األمــم املتحــدة ل مســتو نا الب ــرية
(مواــل األمــم املتحــدة) ،لــا يف ال ـ قرارا ــا  207/64املــحر  21كــانون األول/ديســمرب
 2009و  165/65املــــــحر  20كــــــانون األول/ديســــــمرب  2010و  207/66املــــــحر
 22كــانون األول/ديســمرب  2011و  216/67املــحر  21كــانون األول/ديســمرب 2012
و  239/68املـــحر  27كـــانون األول/ديســـمرب  2013و  226/69املـــحر  19كـــانون
األول/ديســمرب  ،2014الــت تتنــاول نيســا مســدلة عرقــد مــحدر األمــم املتحــدة املعــي باإلسـ ان
والتنمية احلضرية املستدامة (املوال الثالث) يف عا ،2016
_______________

ر  31أيار/ميييياي -

( )1انظــــر تقرييييير ا :ميييياأل مييييحدر الميييين ا:اليييية ،للمكييييا نا ال شييييرية ييييان
 11حزيران/ي نيه ( 1976من ورا األمم املتحدة ،رقم املبيع  A.76.IV.7والتصويب).
 14-3حزيران/ي نييه
( )2انظر تقرير ميحدر المين ا:الية ،للمكيا نا ال شيرية (ا :ميا الثياط) ا،ي ن
 ،)A/CONF.165/14( 1996الفصل األول ،القرار  ،1املرنقان األول والثاين.
)15-16964 (A

**1516964
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وإذ ت شر كذلك إىل مقـررا ال ـا االقتصـادا واالجتمـاع وقراراتـه اا الصـ ة
بالتنفيذ املنسق جلدول أعمال املوال ،لا نيسا قـرار ال ـا  34/2015املـحر  22دوز/يوليـه
 2015الذا اختذه ال ا ب دن املستو نا الب رية يف دورته لعا ،2015
وإذ تعييية تيكييية الوثيقــة ااتاميــة املعنونــة ”املســتقبل الــذا نصــبو إليــه“ ملــحدر األمــم
املتحــدة ل تنميــة املســتدامة الــذا عقــد يف ريــو دا جــان و بالربازيــل يف الفتــرة مــن  20إىل
 22حزيران/يونيه  ،)3(2012وخباصة الفقـرا  134إىل  137املتع قـة باملـدن واملسـتو نا
الب رية املستدامة ،الت تعترب يف مج ة أمور املدن حمركا ل نمو االقتصادا مي ـن أن تسـسم يف
قيا جمتمعا مستدامة اقتصـاديا واجتماعيـا وبيئيـا مـ مـا أُحسـن ختطيطسـا وتطوير ـا بطـر
منسا اتباع هنأل مت ام ة يف ختطيطسا وإدارة شحوهنا،
وإذ تعيييية أيضيييا تيكيييية قرار ـــا  1/70املـــحر  25أي ول/ســـبتمرب  ،2015املعنـــون
”حتويــل عاملنــاة اطــة التنميــة املســتدامة لعــا  ،“2030الــذا اعتمــد نيــه جمموعــة مــن
األ داف والغايا العاملية ال ام ة والبعيدة املـد املتع قـة بالتنميـة املسـتدامة ،الـت تركـز ع ـ
الناس وتفض إىل التحول ،وتعيد تدكيد التزامسا بالعمل دون ك ل من أجل تنفيذ ـذه ااطـة
بال امـــل ل ـــول عـــا  ،2030وإدراكســـا أن القضـــاء ع ـ ـ الفقـــر بميـــع صـــوره وأبعـــاده،
لــا يف ال ـ الفقــر املــدقع ،ــو أكــرب حتــد يواجس ـه العــاو وشــر ال غــع عنــه لتحقيــق التنميــة
املســتدامة ،والتزامســا بتحقيــق التنميــة املســتدامة بدبعاد ــا الث ثــة  -االقتصــادا واالجتمــاع
والبيئــ  -ع ــ مـــو متـــوازن ومت امـــل ،وباالســـتناد إىل اإلجنـــازا الـــت حتققــ يف إ ـــار
األ داف اإلمنااية لأللفية والسع إىل است مال ما و يُنفّذ من ت األ داف،
وإذ تشر إىل أن ذه ااطة اجلديدة ل تنمية املستدامة لعـا  2030تعتـرف ،يف مج ـة أمـور،
بدمهية جعل املدن واملستو نا الب رية شام ة ل جميع وآمنة وقادرة ع الصمود ومستدامة،
وإذ تعية تيكية قرار ـا  313/69املـحر  27دوز/يوليـه  2015ب ـدن اطـة عمـل
أديا أبابا الصادرة عن املحدر الدويل الثالث لتمويـل التنميـة ،الـت ت ـ ل جـزءا ال يتجـزأ مـن
اطة التنمية املستدامة لعا  ،2030وتـدعمُسا وت مُسـا وتسـاعد ع ـ توضـي سـيا غايا ـا
املتص ة بوساال التنفيذ من ا ل سياسا وإجراءا عم يـة ،وتعيـد تدكيـد االلتـزا السياسـ
القــوا بالتصــدا لتحــدا التمويــل و يئــة بيئــة محاتيــة ع ـ مجيــع املســتويا لتحقيــق التنميــة
املستدامة ،بروحٍ من ال راكة والتضامن ع الصعيد العامل ،
_______________

( )3القرار  ،288/66املرنق.
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وإذ تشر إىل أن اطـة عمـل أديـا أبابـا تعتـرف بـدمور مـن بينـسا أن تـدب النفقـا
واالستثمارا املوجسة ل تنمية املستدامة يتم ع الصعيد دون الـو ي ،حيـث تتـواله كيانـا
كــث ا مــا تفتقــر إىل القــدر ال ــايف مــن القــدرا التقنيــة والت نولوجيــة والتمويــل والــدعم،
وإا ت أيضا إىل االلتـزا الـوارد يف ااطـة بت ثيـ التعـاون الـدويل مـن أجـل تعزيـز قـدرا
الب ديا وساار الس طا احمل ية،
وإذ ت ييرر الايكييية ع ــ أمهيــة م ــاركة مجيــع اجلســا املعنيــة صــاحبة املصــ حة،
لــا يف الـ السـ طا احمل يــة ،ع ـ نطــا واســع يف ت ــجيع التحضــر املســتدا واملســتو نا
املســتدامة ،وإا ت ــدد ع ــ أمهيــة كفالــة أن ت ــون ــذه امل ــاركة متوازنــة وتراعــ نــوع
امل اركني ونطاقسم واملنطقة الت ينتمون إليسا،
وإذ حتييي علمييا بتقريــر جم ــا إدارة برنــامأل األمــم املتحــدة ل مســتو نا الب ــرية
(مواــل األمــم املتحــدة) عــن دورتــه ااامســة والع ــرين ،املعقــودة يف الفتــرة مــن  17إىل 23
نيسان/أبريل  ،)4(2015وبالقرارا الواردة نيه ،وال سـيما القـرار  )5(1/25الـذا شـجع نيـه
جم ا اإلدارة الدول األعضاء ع أمور من بينـسا النظـر يف الـدور ا ـا الـذا مي ـن أن يحديـه
التحضــر املســتدا واملســتو نا الب ــرية املســتدامة كمحــرم رايســ ل تنميــة املســتدامة يف
اططسا اإلمنااية ع الصعيدين الو ي ودون الو ي،
وإذ تشةد ع أمهية مبـدأ ال ـمول يف منظومـة األمـم املتحـدة اإلمناايـة وعـد خت ـ
أا ب د عن الركب يف تنفيذ ذا القرار،
وإذ تشيير إىل قرار ــا  148/67املــحر  20كــانون األول/ديســمرب  2012الــذا
دع نيه منظومة األمم املتحدة ،لا نيسا الصناديق والربامأل والوكـاال املتصصصـة ،إىل بـذل
مزيد من اجلسود بغية تعميم مراعاة املنظور اجلنساين ب ـ ل كامـل يف مجيـع املسـاال الـت ـ
قيد نظر ا ويف إ ار واليا ا ويف مجيـع مـحدرا القمـة واملـحدرا والـدورا االسـتثنااية الـت
تعقد ا األمم املتحدة وعم يا متابعة نتااجسا،
 - 1حتي علما بتقرير األمـني العـا عـن التنفيـذ املنسـق جلـدول أعمـال املواـل(،)6
وتقريــره عــن تنفيــذ نتــااأل مــحدر األمــم املتحــدة ل مســتو نا الب ــرية (املواــل الثــاين) وتعزيــز
برنامأل األمم املتحدة ل مستو نا الب رية (موال األمم املتحدة)()7؛
_______________

( )4ال ثامق الرمسية للجمعية العامة الةور ،الك ع ن ا:للق رقن .)A/70/8( 8
( )5املرجع نفسه ،املرنق.
(.E/2015/72 )6
(.A/70/210 )7
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 - 2حتيييي علميييا أيضيييا بتقريـــر ال جنـــة التحضــ ية ملـــحدر األمـــم املتحـــدة املعـــي
باإلس ان والتنمية احلضرية املستدامة (املوال الثالث) عن أعمال دور ا الثانيـة( ،)8لـا يف الـ
قرار ا  2015/1املتع ق باألعمال التحض ية ل محدر ومقررا ا()9؛
 - 3ت يييرر ااعيييرا عيييق تقيييةير ا حل ومـــة إكـــوادور ع ــ عرضـــسا الســـص
استضــانة مــحدر األمــم املتحــدة املعــي باإلسـ ان والتنميــة احلضــرية املســتدامة (املواــل الثالــث)
يف الفترة من  17إىل  20ت رين األول/أكتوبر  2016وتربعسا بتغطية ت الي املحدر؛
 - 4تعيير عييق تقييةير ا حل ومــة إندونيســيا ع ــ عرضــسا استضــانة وتغطيــة
ت الي الدورة الثالثة ل جنة التحضـ ية املقـرر عقـد ا يف سـورابايا ،إندونيسـيا ،يف الفتـرة مـن
 25إىل  27دوز/يوليه 2016؛
 - 5تك ي لّن بــدن املنتــد احلضــرا العــامل ــو احملفــل العــامل األول ل تحــاور بــني
صــانع السياســا وقــادة احل ومــا احمل يــة وأصــحاا املص ـ حة غ ـ احل ــوميني وااــرباء
املمارســني يف ميــدان املســتو نا الب ــرية ،وتعــرا عــن تقــدير ا حل ومــة ماليزيــا وملدينــة
كواالملبور لعرضسما استضـانة دورة املنتـد التاسـعة يف عـا  ،2018الـت سـت ون أول دورة
تركز يف موضوعسا ع تنفيذ ااطة احلضرية اجلديدة املقرر اعتماد ا يف املوال الثالث؛
-6

تشجع الدول األعضاء ع امل اركة يف املوال الثالث ع أرنع مستو مم ن؛

 - 7تشييجع الب ــدان واجلســا املامــة الدوليــة والثناايــة وكــذل القطــاع ااــا
واملحسسا املالية وغ ا من اجلسا املامـة ومجيـع اجلسـا املعنيـة صـاحبة املصـ حة القـادرة
ع مواص ة دعم األعمال التحض ية ل مواـل الثالـث اجلاريـة ع ـ الصُـعد الـو ي واإلق يمـ
والعــامل  ،بــالتربع ل صــندو االســتئماين ل مواــل الثالـث ،وع ـ دعــم م ــاركة ممث ـ الب ــدان
النامية يف دورة ال جنة التحض ية املقب ة ويف املحدر نفسه ،ع أن تقو بـذل  ،ونقـا ألح ـا
الفقـــرة ( 13ج) مـــن قرار ـــا  ،216/67وتـــدعو مقـــدم التربعـــا إىل أن يـــونروا الـــدعم
ل ركاء جدول أعمال املوال وغ م من أصحاا املص حة املعنيني ل ي ـاركوا يف الـدورة
املقب ة ل جنة؛
 - 8حتييي علمييا بــدعوة ال جنــة التحض ـ ية إىل املضـ قــدما باملفاوضــا املتص ـ ة
باملساال املع قة يف األعمال التحضـ ية ل مـحدر ،لـا يف الـ م ـروع النظـا الـداا املحقـ
_______________

(.A/CONF.226/PC.2/6 )8
( )9املرجع نفسه ،املرنق األول.
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ل محدر( )10وترتيبا اعتماد الموعا الرايسية وغ ـا مـن اجلسـا املعنيـة صـاحبة املصـ حة
وم اركتسا يف العم ية التحض ية ويف املوال الثالـث( ،)11وتقـرر املوانقـة ع ـ النظـا الـداا
املحق ـ ل مــحدر وترتيبــا اعتمــاد الموعــا الرايســية وغ ــا مــن اجلســا املعنيــة صــاحبة
املصـ حة وم ــاركتسا يف العم يــة التحضـ ية ويف املواــل الثالــث ع ـ النحــو املــبني يف املــرنقني
األول والثاين ذا القرار؛
 - 9تشجع ع تقدمي إسساما نعالة من مجيـع اجلسـا املعنيـة صـاحبة املصـ حة،
لا يف ال الس طا احمل ية ،وحتسني م اركتسا يف مجيـع مراحـل العم يـة التحضـ ية ويف املـحدر
نفســه ،باالســتناد إىل التجربــة اإلةابيــة الــت أتاحســا النظــا الــداا ل ــا إدارة مواــل األمــم
املتحدة و رااق امل اركة ال ام ة املتبعة يف املوال الثاين ،وت إىل تنظيم اجلمعيـة العامليـة الثانيـة
ل س ـ طا احمل يــة واإلق يميــة يف أعقــاا املواــل الثالــث مباشــرة ،اعترانــا بــدور الس ـ طا احمل يــة
والتمعا احمل ية يف التنمية احلضرية املستدامة ويف تنفيذ ااطة احلضرية اجلديدة؛
 - 10تعيير عييق تقييةير ا لألمــني العــا ل مواــل الثالــث ع ـ الـدعم الــذا يقدمــه
ل جمعية العامة ل ركاء املوال الثالث ،بوصفسا مبـادرة ااصـة ل حم ـة احلضـرية العامليـة ،نيمـا
تضط ع به من أعمال تتصل بدعم وحتسني م اركة أصحاا املصـ حة وإسـساما م يف العم يـة
التحض ية ل موال الثالث واملحدر نفسه؛
 - 11تحكيية قرار ــا أن تصــدر عــن املواــل الثالــث وثيقــة اتاميــة مــوجزة حمــددة
األ ــداف وتط عيــة وعم يــة املنح ـ مــن شــدهنا أن جتــدد االلتــزا العــامل باإلس ـ ان والتنميــة
احلضرية املستدامة ودعمسما وتنفيذ ااطة احلضرية اجلديدة؛
 - 12ت رر دعو ا م تب ال جنـة التحضـ ية إىل أن يعـد م ـروع الوثيقـة ااتاميـة
ل محدر استنادا إىل املدا املستمدة من امل ـاورا اإلق يميـة واملواضـيعية الواسـعة النطـا ،
والتوصيا املتع قة بالسياسا الت وضعتسا الوحدا املعنيـة بالسياسـا والتع يقـا الـواردة
مــن الــدول امل ــاركة( )12ع ـ ــذه التوصــيا ومجيــع اجلســا صــاحبة املصـ حة ،وأن يعمــم
امل روع قبل انعقاد املحدر لدة ال تقل عن ستة أشسر؛
_______________

( ،A/CONF.226/PC.2/2 )10املرنق.
(.A/CONF.226/PC.2/3 )11
( )12عم بالفقرة  8من قرار اجلمعية العامة  ،216/67الدول امل اركة
املتحدة وأعضاء الوكاال املتصصصة والوكالة الدولية ل طاقة الذرية.

مجيع الـدول األعضـاء يف األمـم
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 - 13تشيير إىل القــرارا الــت اختــذ ا يف قرار ــا  216/67ب ــدن ــدف املــحدر
ونتااجه ،واضعة يف اعتبار ا ضرورة عقد املحدر وإجراء عم يته التحض ية ع ـ أقصـ مسـتو
من ال ـمول وال فـاءة والفعاليـة وبدنضـل ريقـة مم نـة لضـمان إجناحـه ،وتقـرر ضـرورة إجـراء
عم ية تتضمن عقـد اجتماعـا است ـارية غـ رةيـة مفتوحـة ملـدة مخسـة أيـا يف نيسـان/أبريل
 ،2016تونر ا ادما الترمجة ال فوية ”حسب ما ـو متـاح“ قبـل تقـدمي م ـروع الوثيقـة
ااتامية من جانب رايس امل تب ،من أجل إتاحـة الفرصـة لتقـدمي تع يقـا ع ـ االسـتنتاجا
الت ا ص إليسا الوحدا املعنية بالسياسا واالجتماعا املواضيعية واإلق يمية؛
 - 14تةع م تب ال جنـة التحضـ ية إىل أن يعقـد ،حسـب االقتضـاء ،مفاوضـا
ح ومية دوليـة غـ رةيـة أاـر يف نيويـورم ،تـونر ـا اـدما الترمجـة ال ـفوية ”حسـب
ما و متاح“ ،وال بعد تقدمي م روع الوثيقة ااتامية وبـدكثر الطـر كفـاءة ونعاليـة ،ملـدة
ث ثـــة أيـــا يف أيار/مـــايو  ،2016وث ثـــة أيـــا يف حزيران/يونيـــه  ،2016وث ثـــة أيـــا يف
دوز/يوليه 2016؛
 - 15تةع ممث رابطا الس طا احمل ية يف أيار/مايو  2016وممث ـ الموعـا
الرايســية وأصــحاا املصــ حة ا اــرين يف حزيران/يونيــه  2016إىل حضــور ج ســتني غــ
رةيتني ملدة يومني ،تونر مـا اـدما الترمجـة ال ـفوية ”حسـب مـا ـو متـاح“ ،مـن أجـل
تبــادل ا راء مــع الب ــدان ب ــدن املســودة األوىل ل وثيقــة ااتاميــة ملــحدر املواــل الثالــث ،مــع
االســـتفادة ب ـ ـ ل كامـــل مـــن املفاوضـــا احل وميـــة الدوليـــة الـــت ســـتجر يف أيار/مـــايو
وحزيران/يونيه  ،2016وباالعتماد ع رااق امل اركة ال ام ة املتبعة يف املوال الثاين؛
 - 16تحكييية ضـــرورة املرونـــة يف عقـــد االجتماعـــا غـ ـ الرةيـ ـة ل مفاوضـــا
احل وميــة الدوليــة وإم انيــة الــدعوة إىل عقــد م ــاورا إضــانية ،حســب االقتضــاء ،تــونر ــا
ادما الترمجة ال فوية ”حسب ما و متاح“؛
 - 17تشيجع بقي  ،الــدول األعضــاء ع ـ إدـا املفاوضــا حــول م ــروع الوثيقــة
ااتامية يف الدورة الثالثة ل جنة التحض ية؛
 - 18تشجع موال األمم املتحدة وغ ه من يئا األمم املتحدة اا الصـ ة ع ـ
االســتمرار ،بصــورة تتماش ـ مــع الواليــا القاامــة واملــوارد املتاحــة وبالت ــاور مــع الــدول
األعضاء ،يف تقدمي الدعم الـ ز إلحـراز تقـد مـو حتقيـق التحضـر املسـتدا مـن أجـل إرسـاء
التنمية املستدامة ،ويف تقييم ال التقد ؛
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 - 19تييةع احل ومــا إىل الســع إىل تعزيــز التنميــة احلضــرية املســتدامة ومناق ــة
دور املــدن واملســتو نا الب ــرية ،مــع االعتمــاد ع ــ النتــااأل احلاليــة الــت دصضــ عنــسا
املحدرا املعقودة ب دن القضايا العاملية الرايسية ،ومن أمث تسا محدر األ راف يف اتفاقيـة األمـم
املتحدة اإل ارية ب دن تغ املنا  ،دسيدا ل موال الثالث؛
 - 20تشجع الدول األعضاء ع وضع سياسـا ع ـ مجيـع املسـتويا أو تعزيـز
السياسا القاامة ل تتـي تطـوير ودويـل املسـتو نا احلضـرية ب انـة أحجامسـا ع ـ مـو
منسق ،وتستفيد بصورة كام ة مـن املسـامهة الـت مي ـن أن يقـدمسا التوسـع احلضـرا املسـتدا
واملستو نا الب رية املستدامة يف التنمية املستدامة؛
 - 21تشجع أيضا الدول األعضاء ع أن تضع يف اعتبار ـا ،عنـد التحضـ ملـحدر
املواـل الثالـث وتنفيـذ نتااجـه املقـرر تقــدميسا بوصـفسا ااطـة احلضـرية اجلديـدة ،وعنـد صــياغة
السياسـا وااطـو والـربامأل ع ـ الصــعد احمل ـ والـو ي واإلق يمـ والـدويل ،دور التحضــر
املستدا باعتباره حمركا ل تنمية املسـتدامة ،والصـ الـت تـربو بـني احلضـر والريـ  ،وأوجـه
التــرابو بــني األبعــاد االجتماعيــة واالقتصــادية والبيئيــة ل تنميــة املســتدامة يف التــرويأل لتمعــا
مستقرة ومزد رة وشام ة ل جميع؛
 - 22تشجع الدول األعضـاء واجلسـا املامـة الدوليـة والثناايـة واملحسسـا املاليـة
ع اإلسسا بسصاء يف موال األمم املتحدة عن ريق زيـادة التربعـا املاليـة املقدمـة ملحسسـة
األمــم املتحــدة ل مواــل واملســتو نا الب ــرية ،لــا يف ال ـ الصــندو االســتئماين ل صــدما
األساسية احلضرية والصناديق االسـتئمانية ل تعـاون الـتقي ،وتـدعو احل ومـا القـادرة وغ ـا
مــن اجلســا صــاحبة املص ـ حة إىل تــون دويــل متعــدد الســنوا مي ــن التنبــح بــه وإىل زيــادة
مســامها ا غ ـ املصصصــة ألن ــطة بعينــسا بغيــة دعــم تنفيــذ ااطــة االســتراتيجية ملواــل األمــم
املتحدة ل فترة 2019-2014؛
 - 23تعييية تيكييية أمهيــة موقــع مقــر مواــل األمــم املتحــدة يف ن ـ و  ،وتط ــب إىل
األمــني العــا أن يبقــ احتياجــا مواــل األمــم املتحــدة وم تــب األمــم املتحــدة يف نــ و
من املوارد قيد االستعراض ،ليتسع تقدمي اادما ال زمة ملوال األمم املتحـدة وأجسـزة األمـم
املتحدة ومحسسا ا األار يف ن و ب ل نعال؛
 - 24ت لب إىل األمني العا أن يبقـ احتياجـا مواـل األمـم املتحـدة مـن املـوارد
قيــد االســتعراض لــا ي فــل مواصـ ة بــذل اجلســود مــن أجــل زيــادة كفاءتــه ونعاليتــه وشــفانيته
وحتسني سبل مساءلته يف سيا دعم تنفيذ واليته؛
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 - 25ت ييرر إقرار ييا بــدن مســحوليا مواــل األمــم املتحــدة ــرأ ع يســا ع ــ
مر السنني تغ ا كث ة من حيث نطاقسا ودرجة تعقيـد ا ،وبـدن مط ـب تقـدمي الـدعم الفـي
والـــتقي إىل الب ـــدان الناميـــة اعتـــراه تبـــدل يف جمـــاال تتع ـــق باملـــدن واملســـتو نا الب ـــرية
املستدامة ،ع النحو الوارد يف اطة املوال االستراتيجية ل فترة 2019-2014؛
 - 26ترحييب بقــرار جم ــا إدارة مواــل األمــم املتحــدة  )5(7/25الــذا قــرر ال ــا
لوجبه تعزيز حوكمة موال األمم املتحدة والدور الرقا ل ا اإلدارة وجلنة املمث ني الداامني؛
 - 27ت رر دع هتا الـدول األعضـاء وال ـركاء يف جـدول أعمـال املواـل إىل وضـع
وتنفيــذ سياســا ل تنميــة احلضــرية املســتدامة ت فــل إقامــة مــدن ومســتو نا ب ــرية حاضــنة
ل جميع يسود ا العدل وتتـوانر ـا القـدرة ع ـ الصـمود ،مـع إيـ ء االعتبـار ملسـامها مجيـع
أصحاا املصـ حة املعنـيني ومـع التركيـز بوجـه اـا ع ـ احتياجـا النسـاء وأشـد الفئـا
ضــعفا ،لــن نيســا األ فــال وال ــباا وكبــار الســن واألشــصا اوو اإلعاقــة واملســاجرون
من الري إىل احلضر وامل ردون داا يا وال عوا األص ية؛
 - 28تشيييةد ع ــ أمهيـــة مناق ـــة تنفيـــذ ااطـــة احلضـــرية اجلديـــدة ،لـــا يف الــ
دور احل ومــا والقطــاع ااــا والتمــع املــدين ومنظومــة األمــم املتحــدة واجلســا الفاع ــة
األار  ،يف سيا املفاوضا املتع قة هبذا ال دن؛
 - 29تةع محسسا منظومة األمم املتحدة اا الصـ ة إىل أن ت فـل ،يف حـدود
والية وموارد كل منسا ،عد إغفال أا ب د يف سيا تنفيذ ذا القرار؛
 - 30ت ليييب إىل األمـــني العـــا أن يقـــد إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دور ـــا احلاديـــة
والسبعني تقريرا عن تنفيذ ذا القرار ،ي مل آار ما يسـتجد مـن مع ومـا عـن نتـااأل مـحدر
األمــم املتحــدة املعــي باإلس ـ ان والتنميــة احلضــرية املســتدامة (املواــل الثالــث) املقــرر عقــده
يف كيتو يف الفترة من  17إىل  20ت رين األول/أكتوبر  ،2016وتقـرر أن تُـدرج يف جـدول
األعمال املحق لدور ا احلادية والسبعني البند املعنـون ”تنفيـذ نتـااأل مـحدرا األمـم املتحـدة
ل مســتو نا الب ــرية واإلسـ ان والتنميــة احلضــرية املســتدامة وتعزيــز برنــامأل األمــم املتحــدة
ل مستو نا الب رية (مواـل األمـم املتحـدة)“ ،مـا و يتفـق ع ـ اـ ف الـ يف املناق ـا
املتع قة بتن يو ال جنة الثانية.
اجللكة العامة 81
 22كان ن الو /ديكمرب 2015
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املرنق األول
النظا الداا املحق ملـحدر األمـم املتحـدة املعـي با إلسـ ان والتنميـة احلضـرية املسـتدامة
(املوال الثالث)
أوال  -التمثيل ووثااق التفويض
املادة 1
ت وين الونود
يتدل وند كـل دولـة م ـتركة يف املـحدر وونـد االحتـاد األورو  ،مـن راـيا ل ونـد،
وممَّن تدعو إليه احلاجة من املمث ني واملمث ني املناوبني واملست ارين ا ارين.
املادة 2
املناوبون واملست ارون
لرايا الوند أن يسم ممث مناوبا أو مست ارا لتويل مسا املمثل.
املادة 3
تقدمي وثااق التفويض
تقد وثااق تفويض املمث ني وأةاء املمث ني املناوبني واملست ارين إىل أمانة املـحدر قبـل
املوعــد احملــدد النتتــاح املــحدر لــا ال يقــل عــن أســبوع ،إن أم ــن .وتصــدر وثــااق التفــويض
إمــا عــن راــيا الدولــة أو راــيا احل ومــة أو وزيــر ااارجيــة أو يف حالــة االحتــاد األورو ،
من جانب رايا املفوضية األوروبية.
املادة 4
جلنة وثااق التفويض
تُعيَّن يف بداية املحدر جلنة لوثااق التفويض تتدل مـن تسـعة أعضـاء .ويسـتند ت وينـسا
إىل نفــا األســاس الــذا يقــو ع يــه ت ــوين جلنــة وثــااق التفــويض يف اجلمعيــة العامــة لألمــم
املتحدة يف دور ا السبعني .وتفحص ال جنة وثااق تفـويض املمـث ني وتقـد تقرير ـا إىل املـحدر
دون إبطاء.
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املادة 5
االشترام املحق يف املحدر
حيق ل ممث ني االشترام محقتا يف املحدر ريثما يب املحدر يف وثااق تفويضسم.
ثانيا  -أعضاء امل تب
املادة 6
االنتصابا
ينتصب املحدر مــن بيـــن ممث ـــ الـــدول امل تركـــة ،أعضـاء امل تـب التـالينية رايسـا،
و  14ناابا ل رايا( )13وكذل ناابا واحدا ل رايا ل م الوظيفة من الب ـد املضـي  ،ومقـررا
عاما ،ورايسا ل جنة الرايسية املن دة ونقـا ل مـادة  .46ويُنتصـب ـحالء األعضـاء ع ـ أسـاس
ضمان الطابع التمثي ل م تب ،امل ون ونقـا ل مـادة  .11وةـوز ل مـحدر أن ينتصـب آاـرين
لعضوية امل تب ممن ير م ضرورة ألداء مسامه.
املادة 7
س طا الرايا العامة
 - 1يقو الرايا ،باإلضـانة إىل ممارسـة السـ طا املصولـة لـه يف مواضـع أاـر مـن ـذا
النظا  ،بتويل رااسة اجل سـا العامـة ل مـحدر ،وإعـ ن انتتـاح كـل ج سـة وااتتامسـا ،وإدارة
املناق ــا  ،وكفالــة مراعــاة أح ــا ــذا النظــا  ،وإعطــاء احلــق يف ال ـ  ،و ــرح املســاال
ل تصــوي  ،وإع ـ ن القــرارا  .ويب ـ الــرايا يف النقــا النظاميــة ،ولــه ،ر ن ـا بدح ــا ــذا
النظا  ،السيطرة التامة ع س اجل سا وع حفظ النظـا نيسـا .ول ـرايا أن يقتـرح ع ـ
املحدر إقفال قاامة املت مني ،وحتديد الوقـ الـذا يُسـم بـه ل مـت مني ،وعـدد املـرا الـت
ةوز نيسـا ملمثـل كـل م ـترم يف املـحدر أن يـت م يف مسـدلة مـا ،وتدجيـل املناق ـة أو إقفا ـا،
وتع يق اجل سة أو رنعسا.
-2

يظل الرايا ،يف ممارسته ملسا وظيفته ،حت س طة املحدر.

_______________

( )13ث ثة من كل واحدة من الموعا التاليةة الدول األنريقية؛ ودول آسـيا واحملـيو ا ـاد ؛ ودول أوروبـا
ال رقية؛ ودول أوروبا الغربية ودول أار  ،واثنان من دول أمري ا ال تينية ومنطقة البحر ال ارييب.
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املادة 8
الرايا بالنيابة
 - 1إاا تغيب الرايا عن إحد اجل سا أو عن جزء منـسا ،يسـم أحـد نـواا الـرايا
ليقو مقامه.
 - 2لنااب الرايا الذا يتوىل مسا الرايا ما ل رايا من س طا وع يه ما ع ـ الـرايا
من واجبا .
املادة 9
إبدال الرايا
يف حالة عد استطاعة الرايا أداء مسا وظيفته ،يُنتصب رايا جديد.
املادة 10
حقو الرايا يف التصوي
ال ي ـــترم الـــرايا ،أو نااـــب الـــرايا الـــذا يتـــوىل مســـا الـــرايا ،يف التصـــوي
يف املحدر ،بل له أن يسم عضوا آار من أعضاء ونده ل تصوي بدال منه.
ثالثا  -امل تب
املادة 11
الت وين
يتــدل امل تــب مــن الــرايا ونــواا الــرايا واملقــرر العــا وراــيا ال جنــة الرايســية.
ويتوىل رااسة امل تب الرايا أو يف حالة غيابه ،واحد يسـميه مـن بـني نـواا الـرايا .وةـوز
لرايا جلنة وثااق التفـويض وال جـان األاـر الـت ين ـئسا املـحدر ونقـا ل مـادة  48االشـترام
يف امل تب ،دون أن ي ون م احلق يف التصوي .
املادة 12
األعضاء البدي ون
إاا تعني ع رايا املحدر أو أحد نوابه التغيب عن إحد ج سـا امل تـب ،ن ـه أن
يسم أحد أعضاء ونده حلضـور ج سـة امل تـب والتصـوي نيسـا .أمـا إاا تغيـب راـيا جلنـة
رايسية ،ي ون ع يه أن يسم نااب رايا ت ال جنـة ليقـو مقامـه .وال يتمتـع نااـب راـيا
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أا جلنة رايسية ،عند عم ه يف امل تب ،لق التصوي إاا كان من وند ينتم إليه عضـو آاـر
من أعضاء امل تب.
املادة 13
املسا
يقــو امل تــب لســاعدة الــرايا يف تصــري أعمــال املــحدر بوجــه عــا ويعمــل ،ر ن ـا
لقررا املحدر ،ع ضمان تنسيق ت األعمال.
رابعا  -أمانة املحدر
املادة 14
واجبا األمني العا ل محدر
 - 1يتوىل األمني العا لألمم املتحدة ،أو ممثل يسميه ،العمل بصفة األمني العا ل مـحدر يف
مجيع ج سا املحدر وأجسزته الفرعية.
-2

ةوز لألمني العا لألمم املتحدة تسمية عضو من األمانة ل عمل نيابة عنه يف ذه اجل سا .

-3

يتوىل األمني العا لألمم املتحدة أو املمثل الذا يسميه توجيه املوظفني املط وبني ل محدر.

املادة 15
واجبا األمانة
تقو أمانة املحدر ،ونقا ذا النظا  ،لا ي ة
(أ)

تون الترمجة ال فوية ل ما الت تُ ق يف اجل سا ؛

(ا) ت ق وثااق املحدر وترمجتسا واستنسااسا وتعميمسا؛
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(ج)

ن ر الوثااق الرةية ل محدر وتعميمسا؛

(د)

إعداد حماضر اجل سا العامة وتعميمسا؛
الصوتية واختاا الترتيبا حلفظسا؛

( ـ)

إعداد التسجي

(و)

اختاا الترتيبا إليداع وحفظ وثااق املحدر يف حمفوظا األمم املتحدة؛

(ز)

القيا  ،بوجه عا  ،بدداء مجيع األعمال األار الت قد يتط بسا املحدر.
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املادة 16
بيانا األمانة
لألمني العا لألمم املتحدة ،أو ألا عضـو مـن أعضـاء األمانـة يسـم لـذل الغـرض،
أن يديل ،يف أا وق  ،إما ببيانا شفوية أو كتابية ب دن أية مسدلة قيد النظر.
اامسا  -انتتاح املحدر
املادة 17
الرايا املحق
يفتــت األمــني العــا لألمــم املتحــدة أو ،يف حالــة غيابــه ،أا عضــو مــن األمانــة يســميه
لذل الغرض ،اجل سة األوىل ل محدر ،ويتوىل رااسة املحدر إىل أن ينتصب املحدر رايسه.
املادة 18
القرارا املتع قة بالتنظيم
يقو املحدر يف ج سته األوىل لا ي ة
(أ)

اعتماد نظامه الداا ؛

(ا) انتصاا أعضاء م تبه وت

يل أجسزته الفرعية؛

(ج) إقرار جدول أعماله الذا ي ـون م ـروعه ،إىل أن يـتم ـذا اإلقـرار ،جـدول
األعمال املحق ل محدر؛
(د)

الب يف تنظيم أعماله.

سادسا  -تصري

األعمال

املادة 19
النصاا القانوين
ل ــرايا أن يع ــن انتتــاح اجل ســة وأن يســم ببــدء املناق ــة عنــد حضــور ممث ـ ث ــث
الدول امل تركة يف املحدر ،ع األقل .وي ز حضور ممث ـ أغ بيـة الـدول امل ـتركة يف املـحدر،
الختاا أا قرار.
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املادة 20
ال ما
 - 1ال ةوز ألا شصص أن ي قـ ك مـة أمـا املـحدر دون احلصـول مسـبقا ع ـ إان مـن
الرايا .ويقو الرايا ،مع مراعاة أح ا املـواد  21و  22و  25إىل  ،27بـدعوة املـت مني
إىل إلقاء ك ما م حسب ترتيب إبدااسم الرغبة يف ال  .وت ون األمانة مسـحولة عـن وضـع
قاامة بدةاء حالء املت مني.
 - 2تنحصر املناق ة يف املسدلة املطروحة ع املحدر ،ول ـرايا أن ينبـه املـت م إىل مراعـاة
النظا إاا ارج أقواله عن املوضوع قيد املناق ة.
 - 3ل محدر أن حيدد الوق الذا يُسم به ل ل مت م وعدد املرا الت ةوز نيسـا ل ـل
ب ــدن اقتــراح يــدعو إىل ــذا التحديــد
م ــترم أن يــت م يف مســدلة مــا ،وال يُســم بــال
إال الثنني من املمث ني املحيدين ل تحديد والثنني من املمـث ني املعارضـني لـه ُ ،يُطـرح االقتـراح
نورا ل تصوي  .وع أيـة حـال ،حيـدد الـرايا ،لوانقـة املـحدر ،مـدة كـل ك مـة ُت قـ ب ـدن
حــدد مــدة املناق ــة وجتــاوز أحــد املــت مني الوق ـ
املســاال اإلجراايــة خبمــا دقــااق .نــماا ُ
املصصص له ،ينبسه الرايا دون إبطاء إىل مراعاة النظا .
املادة 21
النقا النظامية
ألا ممثل أن يث يف أا وق نقطة نظاميـة ،أثنـاء مناق ـة أا مسـدلة ،ويبـ الـرايا
نورا يف ذه النقطة النظاميـة ونقـا ألح ـا ـذا النظـا الـداا  .ول ممثـل أن يطعـن يف قـرار
الرايا ،ويُطرح الطعن ل تصوي نورا ،ويبق قرار الرايا نانذا مـا و تنقضـه أغ بيـة املمـث ني
احلاضرين واملصوتني .وال ةوز ل ممثل الذا يث نقطـة نظاميـة أن يـت م يف موضـوع املسـدلة
قيد املناق ة.
املادة 22
األس بقية
لـرايا ال جنـة الرايسـية أو مقرر ـا أو ملمثـل أيـة جلنـة
ةوز إعطاء األسبقية يف ال
نرعية أو أا نريق عامل لغرض شرح النتااأل الت ا ص إليسا ا يئة املعنية.
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املادة 23
إقفال قاامة املت مني
ل ـرايا أن يع ــن قاامــة املـت مني أثنــاء املناق ــة ،وةــوز لـه ،لوانقــة املــحدر ،أن يع ــن
إقفال القاامة.
املادة 24
حق الرد
 - 1ع الرغم من أح ا املادة  ،23يعط الرايا حق الرد ملمثل أيـة دولـة م ـتركة يف
املحدر أو ممثل االحتاد األورو عندما يط ب ال  ،وةوز من أا ممثل آار الفرصة ل رد.
 - 2البيانا الت يُدىل هبا عم هبـذه املـادة يـدىل هبـا عـادة يف هنايـة آاـر ج سـة يف اليـو ،
أو يف اتا النظر يف البند اا الص ة إاا كان ال أقرا.
 - 3ال ةوز ملمث أية دولة أو ممث االحتاد األورو اإلدالء بدكثر مـن بيـانني عمـ هبـذه
املادة يف اجل سة الواحدة ب دن أا بند .ويقتصـر البيـان األول ع ـ مخـا دقـااق والثـاين ع ـ
ث ث دقااق؛ وع املمث ني يف كل حال أن يتحروا اإلةاز بقدر اإلم ان.
املادة 25
تدجيل املناق ة
ملمثل أية دولة م تركة يف املحدر أن يقترح ،يف أا وق  ،تدجيل مناق ـة املسـدلة قيـد
ب ــدن ــذا االقتــراح إال ملقدمــه باإلضــانة إىل اثــنني مــن املمــث ني
البحــث .وال يســم بــال
املحيدين ل تدجيل واثنني مـن املمـث ني املعارضـني لـه ُ ،يُطـرح االقتـراح ل تصـوي نـورا ،ر نـا
بدح ا املادة .28
املادة 26
إقفال باا املناق ة
ملمثــل أيــة دولــة م ــتركة يف املــحدر أن يقتــرح ،يف أا وق ـ  ،إقفــال بــاا املناق ــة
يف املسدلة قيد البحث ،سواء وُجد أو و يُوجد ممثل آاـر أبـد رغبتـه يف ال ـ  .وال يُسـم
يف االقتراح إال الثـنني مـن املمـث ني يعارضـان اإلقفـال ُ ،يطـرح االقتـراح ،ل تصـوي
بال
نورا ،ر نا بدح ا املادة .28
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املادة 27
تع يق اجل سة أو رنعسا
ةوز ملمثـل أيـة دولـة م ـتركة يف املـحدر ،ر نـا بدح ـا املـادة  ،38أن يقتـرح يف أا
وق تع يق اجل سة أو رنعسا .وال يُسم بدا مناق ة ذه االقتراحا  ،بل تُطـرح ،ل تصـوي
نورا ،ر نا بدح ا املادة .28
املادة 28
ترتيب االقتراحا

اإلجرااية

تُعط االقتراحا اإلجرااية املبينة أدناه أسبقية ع ـ مجيـع املقترحـا أو االقتراحـا
اإلجرااية األار املعروضة ع اجل سة ،وال حسب الترتيب التايلة
(أ)

اقتراح تع يق اجل سة؛

(ا) اقتراح رنع اجل سة؛
(ج)

اقتراح تدجيل املناق ة يف املسدلة قيد البحث؛

(د)

اقتراح إقفال باا املناق ة يف املسدلة قيد البحث.

املادة 29
تقدمي املقترحا

والتعدي

املوضوعية

تُقد املقترحا والتعدي املوضوعية ،يف العادة ،كتابـة إىل أمانـة املـحدر الـت تعمـم
نسصا منسا ع مجيع الونود .وال تُناقش املقترحا املوضوعية أو تُطرح ل بـ إال بعـد مـرور
 24ساعة ع تعمـيم نسـم منـسا بميـع لغـا املـحدر ع ـ مجيـع الونـود ،مـا و يقـرر املـحدر
ا ف ال  .بيد أنه ةوز ل ـرايا أن يـدان لناق ـة ولـث التعـدي حـ إن و ت ـن ـذه
التعدي قد عُمم  ،أو و ةر تعميمسا إال يف نفا اليو .
املادة 30
سحب املقترحا

واالقتراحا

اإلجرااية

ملقد املقترح أو االقتراح اإلجراا أن يسحبه يف أا وقـ قبـل بـدء التصـوي ع يـه،
شــريطة أال ي ــون قــد أُداــل ع يــه تعــديل .وألا ممثــل أن يعيــد تقــدمي املقتــرح أو االقتــراح
اإلجراا املسحوا ع ذا النحو.
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املادة 31
الب يف مسدلة االاتصا
ر نا بدح ا املادة  ،28يُطرح ل تصوي أا اقتـراح إجرااـ يط ـب البـ يف مسـدلة
ااتصا املحدر يف اعتماد مقترح معروض ع يه ،وال قبل الب يف املقترح املعي.
املادة 32
إعادة النظر يف املقترحا
مـ اعتُمــد مقتــرح مــا أو رنــض ،ال ةـوز إعــادة النظــر نيــه مــا و يقــرر املــحدر الـ
يف اقتراح إجرااـ بمعـادة النظـر
بدغ بية ث ث املمث ني احلاضرين واملصوتني .وال يُسم بال
إال ملت مني اثنني يعارضان إعادة النظر ُ ،يُطرح االقتراح اإلجراا ل تصوي نورا.
سابعا  -اختاا القرارا
املادة 33
االتفا العا
يبذل املحدر قصار جسده لضمان إجناز أعماله باالتفا العا (توانق ا راء).
املادة 34
حقو التصوي
ل ل دولة م تركة يف املحدر صو واحد.
املادة 35
األغ بية املط وبة
 - 1ر نا بدح ا املادة  ،33تُتصذ قرارا املحدر ب ـدن مجيـع املسـاال املوضـوعية بدغ بيـة
ث ث املمث ني احلاضرين واملصوتني.
 - 2تُتصـــذ قـــرارا املـــحدر ب ـــدن مجيـــع املســـاال اإلجراايـــة بدغ بيـــة املمـــث ني احلاضـــرين
واملصوتني ،ما و ينُص ع ا ف ال يف ذا النظا .
 - 3إاا ثار سحال حول كون مسدلة ما تتع ق باإلجراء أو املوضوع ،يب رايا املـحدر يف
األمــر .وإاا ُعــن يف قــرار الــرايا يُطــرح الطعــن ل تصــوي نــورا ،ويبقـ قــرار الــرايا نانــذا
ما و تنقضه أغ بية املمث ني احلاضرين واملصوتني.
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إاا انقسم األصوا بالتساوا ،يعتُرب املقترح أو االقتراح اإلجراا مرنوضا.

املادة 36
معع عبارة ” املمث ني احلاضرين واملصوتني“
ألغــراض ــذا النظــا  ،يقصــد بعبــارة ’’املمــث ني احلاضــرين واملصــوتني‘‘ املمث ــون الــذين
يدلون بدصوا م إةابا أو س با .أما املمث ون الذين ميتنعون عن التصوي نيعتربون غ مصوتني.
املادة 37
ريقة التصوي
 - 1باستثناء ما تنص ع يه املادة  ،44يصو املحدر عادة برنع األيدا ،إال إاا ب ممثـل
التصوي بنداء األةاء نيجرا حينئذ نداء األةاء حسـب الترتيـب ا جـاا اإلن يـزا ألةـاء
الدول امل تركة يف املحدر ،ابتداء بالوند الذا يسحب الرايا اةه بالقرعة .ويف كل تصـوي
بنداء األةاء تناد كل دولة باةسا ن د ممث سا بــــ ’’نعم‘‘ أو ’’ال‘‘ أو ’’ممتنع‘‘.
 - 2عنـــدما يقـــو املـــحدر بالتصـــوي مســـتصدما الوســـاال ا ليـــة ،يســـتعاض بالتصـــوي
غ املسجل عن التصوي برنـع األيـدا ،وبالتصـوي املسـجل عـن التصـوي بنـداء األةـاء.
ول ممثل أن يط ب تصويتا مسج  ،وةرا ال التصـوي دون نـداء أةـاء الـدول امل ـتركة
يف املحدر ،إال إاا ب أحد املمث ني غ ال .
 - 3يُدرج صو كل دولة م تركة يف تصوي بنداء األةـاء أو تصـوي مسـجل يف أا
حمضر ل محدر أو يف أا تقرير عنه.
املادة 38
القواعد الواجبة االتباع أثناء التصوي
بعد أن يع ن الرايا بدء التصوي  ،ال ةوز ألا ممثـل أن يقطـع التصـوي إال إلثـارة
نقطة نظامية تتع ق بعم ية التصوي .
املادة 39
تع يل التصوي
ل ممــث ني أن يــدلوا ،قبــل بــدء التصــوي أو بعــد انتسااــه ،ببيانــا مــوجزة ال تتضــمن
إال تع ــي لتصــويتسم .ول ــرايا أن حيــدد الوقـ املســموح بــه لــلدالء ببيانــا التع يــل ــذه.
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وال ةوز ملمثل أا دولة صاحبة مقترح أو اقتراح إجراا أن يع ل تصويته ع ـ الـ املقتـرح
أو االقتراح ،إال إاا كان قد أدال ع يه تعديل.
املادة 40
جتزاة املقترحا
ألا ممثل أن يقترح إجراء تصوي مستقل ع ـ أجـزاء مـن مقتـرح مـا .وإاا اعتـرض
ب ـدن
ب التجزاة ،يُطرح اقتراح التجزاة ل تصـوي  .وال يسـم بـال
أحد املمث ني ع
اقتــراح التجزاــة إال ملمــث ني اثــنني يحيدانــه وممــث ني اثــنني يعارضــانه .نــماا قُبــل اقتــراح التجزاــة،
تطرح ع املحدر أجـزاء املقتـرح الـت تعتمـد نيمـا بعـد ل بـ نيسـا ك ـل .وإاا رنضـ مجيـع
أجزاء منطو املقترح ،يعترب املقترح مرنوضا ك ل.
املادة 41
التعدي
يعتــرب املقتــرح تعــدي ملقتــرح آاــر إاا كــان ال ي ـ ل إال إضــانة إىل ال ـ املقتــرح
أو حــذنا أو تنقيحـا جلــزء منــه .وتعتــرب ك مــة ’’مقتــرح‘‘ يف ــذا النظــا متضــمنة ل تعــدي ،
ما و حيدد ا ف ال .
املادة 42
ترتيب التصوي

ع

التعدي

عند اقتراح تعـديل ع ـ مقتـرح مـا ،ةـرا التصـوي ع ـ التعـديل أوال .وإاا اقتـرح
تعدي ن أو أكثر ع ـ مقتـرح ،يصـو املـحدر أوال ع ـ التعـديل األبعـد مـن حيـث املضـمون
عــن املقتــرح األص ـ ُ ع ـ التعــديل األقــل منــه بعــدا ،و ــذا دوالي ـ ح ـ تطــرح مجيــع
التعدي ل تصوي  .بيد أنه ،حيثما ي ـون اعتمـاد تعـديل مـا منطويـا بالضـرورة ع ـ رنـض
تعديل آار ،نمن ذا التعديل األا ال يطرح ل تصـوي  .وإاا اعتمـد تعـديل واحـد أو أكثـر،
يطرح عنداذ املقترح بصيغته املعدلة ل تصوي .
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املادة 43
ترتيب التصوي

ع

املقترحا

 - 1إاا ُقــد مقترحــان أو أكثــر ،ا ـ ف التعــدي  ،نيمــا يتع ــق لســدلة واحــدة ،ةــرا
التصوي ع املقترحا حسب ترتيب تقدميسا ،ما و يقـرر املـحدر اـ ف الـ  .ول مـحدر،
بعد كل تصوي ع مقترح ،أن يقرر ما إاا كان سيصو ع املقترح الذا ي يه.
 - 2ةرا التصوي ع املقترحا املنقحة حسب الترتيـب الـذا قُـدم بـه املقترحـا
األص ـ ية ،مــا و خيــرج التنقــي كــث ا ع ـ املقتــرح األص ـ  .ويف ــذه احلالــة ،يُعتــرب املقتــرح
األص مسحوبا ،ويُعترب املقترح املنق مقترحا جديدا.
 - 3يطرح ل تصوي أا اقتراح إجراا يطالـب بعـد البـ يف مقتـرح مـا ،قبـل البـ يف
املقترح املذكور.
املادة 44
االنتصابا
تُجر مجيع االنتصابا بـاالقتراع السـرا ،مـا و يقـرر املـحدر ،يف حالـة عـد وجـود
أا اعتــراض ،عــد إجــراء اقتــراع مـ كــان نــام مرشـ متفــق ع يــه أو كانـ نــام قاامــة
مرشحني متفق ع يسا.
املادة 45
 - 1عنــدما يــراد شــغل منصــب أو أكثــر باالنتصــاا يف وق ـ واحــد وبــنفا ال ــرو ،
ينتصب ،بعدد ال يتجـاوز عـدد ت ـ املناصـب ،املرشـحون احلاصـ ون يف االقتـراع األول ع ـ
أغ بية األصوا املدىل هبا وع أكثر عدد من األصوا .
 - 2إاا كـان عـدد املرشــحني احلاصـ ني ع ـ ت ـ األغ بيـة أقــل مـن عــدد املناصـب املــراد
شــغ سا ،تُجــر اقتراعــا إضــانية ملــلء املناصــب املتبقيــة ،ع ــ أن يقتصــر االقتــراع ع ــ
املرشحني احلاص ني ع أكرب عدد من األصوا يف االقتراع السابق ،بعدد ال يتجـاوز ضـع
عدد املناصب املتبقية املراد شغ سا.
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الفرعية

املادة 46
ال جنة الرايسية
ل محدر أن ين ئ جلنة رايسية وجلنة صياغة مي ن ت
محدرا األمم املتحدة األار .

ي سما ونقا ل ممارسـة املتبعـة يف

املادة 47
التمثيل يف ال جنة الرايسية
ل ــــل دولــــة م ــــتركة يف املــــحدر ول حتــــاد األورو حــــق التمثيــــل لمثــــل واحــــد
يف ال جنة الرايسية الت ين ئسا املـحدر .وةـوز مـا أن ينتـدبا ـذه ال جنـة مـن ي ـز مـن ممـث ني
مناوبني ومست ارين.
املادة 48
ال جان واألنرقة العام ة األار
 - 1ل محدر أن ين ئ ،باإلضانة إىل ال جنـة الرايسـية امل ـار إليسـا أعـ ه ،مـا يـراه ضـروريا
ألداء وظاافه من جلان وأنرقة عام ة.
 - 2ل جنة الرايسية أن تن ئ جلانا نرعية وأنرقة عام ة ،ر نا باختـاا اجل سـة العامـة ل مـحدر
قرارا يف ذا ال دن.
املادة 49
 - 1يعــني الــرايا ،ر نـا لوانقــة املــحدر ،أعضــاء ال جـان واألنرقــة العام ــة التابعــة ل مــحدر،
امل ار إليسا يف الفقرة  1من املادة  ،48ما و يقرر املحدر ا ف ال .
 - 2يعــني راــيا ال جنــة املعنيــة ،ر نـا لوانقتــسا ،أعضــاء ال جــان الفرعيــة واألنرقــة العام ــة
التابعة ا ،ما و تقرر ال جنة ا ف ال .
املادة 50
أعضاء امل تب
تنتصب كـل مـن ال جـان وال جـان الفرعيـة واألنرقـة العام ـة أعضـاء م تبـسا ،باسـتثناء
ما تنص ع يه املادة  6أو ما و يتقرر ا ف ال .
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املادة 51
النصاا القانوين
 - 1لرايا ال جنة الرايسية أن يع ن انتتاح اجل سة وأن يسـم ببـدء املناق ـة عنـد حضـور
ممث ربـع عـدد الـدول امل ـتركة يف املـحدر ع ـ األقـل .والختـاا أا قـرار ي ـز حضـور ممث ـ
أغ بية الدول امل تركة يف املحدر.
 - 2ت ـ ل أغ بيــة املمــث ني يف م تــب املــحدر أو يف جلنــة وثــااق التفــويض أو يف أا جلنــة
أو جلنة نرعية أو نريق عامل نصابا قانونيا ،شريطة أن ي ونوا ممث ني لدول م تركة يف املحدر.
املادة 52
أعضاء امل تب وتصري

األعمال والتصوي

تنطبق املواد الواردة يف الفروع الثاين والسـادس (باسـتثناء املـادة  )19والسـابع أعـ ه،
مع تعديل ما ي ـز تعدي ـه  ،ع ـ أعمـال ال جـان وال جـان الفرعيـة واألنرقـة العام ـة ،نيمـا عـدا
ما ي ة
(أ) لــرايا امل تــب ولــرايا جلنــة وثــااق التفــويض ولرنســاء ال جــان وال جــان
الفرعية واألنرقة العام ة ممارسة حق التصوي  ،شريطة أن ي ونوا ممث ني لدول م اركة؛
(ا) تُتصــذ قــرارا ال جــان وال جــان الفرعيــة واألنرقــة العام ــة بدغ بيــة املمــث ني
احلاضرين املصوِّتني ،باستثناء إعادة النظر يف أا مقترح أو تعديل الت تقتضـ األغ بيـة املقـررة
يف املادة .32
تاسعا  -ال غا واحملاضر
املادة 53
لغا املحدر
لغا املحدر

اإلسبانية واإلن يزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية.

املادة 54
الترمجة ال فوية
-1

تترجم ال ما الت ت ق بمحد لغا املحدر ترمجة شفوية إىل لغاته األار .

 - 2ألا ممثل أن يت م ب غة ليس مـن لغـا املـحدر إاا كـان الونـد املعـي قـد رتـب أمـر
الترمجة ال فوية ل مته إىل واحدة من ت ال غا .
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املادة 55
لغا الوثااق الرةية
تُورنر الوثااق الرةية ل محدر ب غا املحدر.
املادة 56
الصوتية ل ج سا
التسجي
ي ــون إعــداد وحفــظ التســجي الصــوتية جل ســا املــحدر وال جنــة الرايســية ونق ـا
ل ممارســة املتبعــة يف األمــم املتحــدة .وال تُعــد تســجي صــوتية ألا مــن اجل ســا األاــر
ل محدر ،ما و يقرر املحدر أو ال جنة الرايسية ا ف ال .
عاشرا  -اجل سا

الع نية والسرية

املادة 57
مباد عامة
ت ــون اجل ســا العامــة ل مــحدر وج ســا أا جلنــة ع نيــة مــا و تقــرر ا يئــة املعنيــة
ا ف ال  .ومجيـع القـرارا الـت يتصـذ ا املـحدر ب امـل يئتـه يف ج سـة سـرية تع ـن دون
تدا يف ج سة ع نية ل محدر ب امل يئته.
املادة 58
كقاعـــدة عامـــة ،ت ـــون ج ســـا ا يئـــا األاـــر ل م تـــب أو ال جـــان الفرعيـــة
أو األنرقة العام ة سرية.
املادة 59
الب غا املتع قة باجل سا

السرية

ل قــاام برااســة ا يئــة املعنيــة أن يصــدر ،لــد ااتتــا أيــة ج ســة ســرية تعقــد ا ا يئــة،
ب غا عنسا عن ريق أمانة املحدر.
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حادا ع ر  -امل تركون واملراقبون ا ارون
املادة 60
املنظمــا احل وميــة الدوليــة وال يانــا األاــر الــت ت قـ دعــوة داامــة مــن اجلمعيــة
العامــة ل شــترام بصــفة مــراقبني يف دورا وأعمــال مجيــع املــحدرا الدوليــة الــت تعقــد
حت رعايتسا
حيــق ل ممــث ني الــذين تســميسم املنظمــا احل وميــة الدوليــة وال يانــا األاــر الــت
ت ق ـ دعــوة داامــة مــن اجلمعيــة العامــة ل شــترام بصــفة مــراقبني يف دورا وأعمــال مجيــع
املحدرا الدولية الت تعقد حت رعايتـسا ،االشـترام بصـفة مـراقبني ،دون أن ي ـون ـم احلـق
يف التصوي  ،يف مداوال املحدر وال جنة الرايسية ،وحسب االقتضـاء ،يف مـداوال أا جلنـة
أار أو نريق عامل.
املادة 61
ممث و الوكاال

املتصصصة واملنظما

اا

الص ة

()14

ةــوز ل ممـــث ني الـــذين تســـميسم الوكــاال املتصصصـــة واملنظمـــا اا الصــ ة أن
ي تركوا بصفة مراقبني ،دون أن ي ـون ـم احلـق يف التصـوي  ،يف مـداوال املـحدر وال جنـة
الرايسية ،وحسب االقتضاء ،يف مداوال أا جلنـة أاـر أو نريـق عامـل ب ـدن املسـاال الـت
تدال يف نطا أن طتسا.
املادة 62
ممث و املنظما

احل ومية الدولية األار

ما و يرد نص حمدد خب ف ال يتع ق باالحتاد األورو يف ذا النظا الـداا نمنـه
ةــوز ل ممــث ني الــذين تســميسم املنظمــا احل وميــة الدوليــة األاــر املــدعوة إىل املــحدر،
أن ي ــتركوا بصــفة مــراقبني ،دون أن ي ــون ــم احلــق يف التصــوي  ،يف مــداوال املــحدر
وال جنــة الرايســية ،وحســب االقتضــاء ،يف مــداوال أا جلنــة أاــر أو نريــق عامــل ب ــدن
املساال الت تدال يف نطا أن طتسا.
_______________

( )14ألغراض ذا النظا  ،ت ـمل عبـارة ’’املنظمـا اا الصـ ة‘‘ الوكالـة الدوليـة ل طاقـة الذريـة ،واحمل مـة
اجلناايــة الدوليــة ،والس ـ طة الدوليــة لقــاع البحــار ،واحمل م ـة الدوليــة لقــانون البحــار ،ومنظمــة حظــر األس ـ حة
ال يميااية ،وال جنة التحض ية ملنظمة معا دة احلظر ال امل ل تجارا النووية ،ومنظمة التجارة العاملية.
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املادة 63
ممث و األجسزة املستمة باألمر يف األمم املتحدة
ةــوز ل ممــث ني الــذين تســميسم األجســزة املستمــة بــاألمر يف األمــم املتحــدة االشــترام
بصفة مراقبني ،دون أن ي ون م احلـق يف التصـوي  ،يف مـداوال املـحدر وال جنـة الرايسـية،
وحسب االقتضاء ،يف مداوال أا جلنة أاـر أو نريـق عامـل ب ـدن املسـاال الـت تـدال يف
نطا أن طتسا.
املادة 64
ممث و الس طا

احمل ية

ةــوز ملمث ـ الس ـ طا احمل يــة املعتمــدين لــد املــحدر ،ونقــا ل ترتيبــا احملــددة ــذا
الغرض يف املرنق الثـاين ـذا القـرار ،أن ي ـتركوا ،دون أن ي ـون ـم احلـق يف التصـوي  ،يف
مداوال املحدر وال جنة الرايسية وكـذل  ،وحسـب االقتضـاء ،يف مـداوال أا جلنـة أاـر
أو نريق عامل ب دن املساال الت تدال يف نطا أن طتسا.
املادة 65
ممث و املنظما

غ احل ومية

()15

 - 1ةوز ل منظمـا غـ احل وميـة املعتمـدة ل شـترام يف املـحدر أن تعـني ممـث ني حلضـور
اجل سا العامة ل محدر وال جنة الرايسية بصفة مراقبني.
 - 2ةوز ألولئ املراقبني أن يدلوا ببيانـا شـفوية ب ـدن املسـاال الـت لـديسم نيسـا أ يـة
ااصة ،بناء ع دعوة من راـيا ا يئـة املعنيـة ور نـا لوانقـة املـحدر .وإاا كـان عـدد بـا
إلقــاء ال مــا كــب ا ل غايــة ،يط ــب مــن املنظمــا غــ احل وميــة أن ت ــ ل نفســسا يف
جمموعا  ،وي ق ك ما ذه الموعا مت مون باةسا.
_______________

( )15تنص الفقرة  3-23من جدول أعمال القرن  21ع ـ أنـهة ”ةـب أن تطبـق أيـة سياسـا أو تعـاري
أو قواعد ،تحثر يف وصول املنظمـا غـ احل وميـة إىل أعمـال محسسـا أو وكـاال األمـم املتحـدة املرتبطـة
بتنفيذ جدول أعمال القرن  21وامل اركة نيسا ،بصورة متساوية ع مجيع الفئا الرايسـية“ .وحيـدد جـدول
أعمال القرن  21الفئـا الرايسـية بالنسـاء واأل فـال وال ـباا وال ـعوا األصـ ية واملنظمـا غـ احل وميـة
والس طا احمل ية والعمال ونقابا م وقطاع األعمال والصـناعة واألوسـا الع ميـة والتقنيـة واملـزارعني .وع يـه،
نمن املادة  65تنطبق بنفا القدر ،استنادا إىل جدول أعمال القرن  ،21ع املنظمـا غـ احل وميـة الفئـا
الرايسية األار .
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املادة 66
()16
األعضاء املنتسبون يف ال جان اإلق يمية
ل ممــث ني الــذين يســميسم األعضــاء املنتســبون يف ال جــان اإلق يميــة االشــترام بصــفة
مراقبني ،دون أن ي ون م حق التصوي  ،يف املداوال الت ةريسا املـحدر وال جنـة الرايسـية،
وعند االقتضاء ،يف مداوال أا جلنة أار أو نريق عامل.
املادة 67
البيانا ال تابية
تعمم األمانة ع مجيع الونـود البيانـا ال تابيـة املقدمـة مـن املمـث ني املسـمني امل ـار
إلــيسم يف املــواد  60إىل  66بال ميــة وبال غــة ال ــتني أتيح ـ هبمــا ــذه البيانــا ــا يف مقــر
املحدر ،شريطة أن ي ـون البيـان املقـد باسـم أيـة منظمـة غـ ح وميـة متصـ بدعمـال املـحدر
ومتع قا لوضوع ي ون نيه ـذه املنظمـة أ يـة ااصـة .وال تـونر ـذه البيانـا ال تابيـة ع ـ
حساا األمم املتحدة وال تُصدر بوصفسا وثااق رةية.
ثاين ع ر  -تعديل النظا الداا

وتع يق العمل به

املادة 68
ريقة التعديل
ةــوز تعــديل مــواد ــذا النظــا الــداا بقــرار يتصــذه املــحدر بدغ بيــة ث ث ـ املمــث ني
احلاضرين واملصوتني ،بعد أن ي ون امل تب قد قد تقريرا عن التعديل املقترح.
املادة 69
ريقة التع يق
ل محدر أن يع ق العمل بدية مادة من مواد ذا النظا الداا شريطة إشعاره بـاقتراح
التع يق قبل ال بدربع وع رين ساعة ،ع أنه ةوز التنـازل عـن ـذا ال ـر إاا و يعتـرض
ع الـ أا ممثـل .وي ـون ـذا التع يـق منحصـرا يف غـرض حمـدد مع ـن ،وع ـ الفتـرة الـت
يقتضيسا حتقيق ال الغرض.
_______________

( )16أَروبا ،وأنغي  ،وبرمودا ،وبورتوري ـو ،وبولينيزيـا الفرنسـية ،وجـزر تـركا وكـاي وس ،وجـزر نـرجن
الربيطانية ،وجزر نرجن األمري ية ،وجزر كاميان ،وساموا األمري ية ،وجزر ماريانا ال مالية ،وسان مـارتن،
وغوادي وا ،وغوا  ،وكاليدونيا اجلديدة ،وكوراساو ،واملارتيني  ،ومونتس ا .
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املرنق الثاين
ترتيبـــا اعتمـــاد الموعـــا الرايســـية وغ ـــا مـــن اجلســـا املعنيـــة صـــاحبة املصـ ـ حة
وم ــاركتسا يف العم يــة التحضــ ية ويف مــحدر األمــم املتحــدة املعــي باإلســ ان والتنميــة
احلضرية املستدامة (املوال الثالث)
أوال  -اا فية
 - 1شــجَّع اجلمعيــة العامــة يف قرار ــا  216/67مجيــع اجلســا املعنيــة ،لــا يف الــ
احل وما احمل ية ،والموعا الرايسية الـوارد بياهنـا يف جـدول أعمـال القـرن  ،21وصـناديق
األمم املتحدة وبراجمسا املعنيـة ،وال جـان اإلق يميـة والوكـاال املتصصصـة ،واملحسسـا املاليـة
الدولية وال ركاء ا ارون يف جدول أعمـال املواـل ،ع ـ تقـدمي املسـامها ع ـ مـو نعـال،
وع امل ـاركة هبمـة ،يف مجيـع مرا حـل العم يـة التحضـ ية ملـحدر اإلسـ ان والتنميـة احلضـرية
املستدامة (املوال الثالث) ويف املحدر نفسه.
 - 2وأكــد اجلمعيــة العامــة يف قرار ــا  ،226/69ع ـ أمهيــة م ــاركة مجيــع اجلســا
املعنيـــة ،لـــا يف الـ ـ السـ ـ طا احمل يـــة ،ع ـ ـ نطـــا واســـع يف ت ـــجيع التحضـــر املســـتدا
واملســتو نا املســتدامة .وأ اب ـ بالــدول األعضــاء أن تضــمن م ــاركة احل ومــا احمل يــة
ومجيع أصحاا املص حة ا ارين م اركة نعالة يف العم ية التحض ية ويف املحدر نفسه.
 - 3ويف القرار نفسه ،قرر اجلمعية العامة أنه ةـب ع ـ الموعـا الرايسـية واملنظمـا
غـ احل وميــة اا املركــز االست ــارا لــد ال ــا االقتصــادا واالجتمــاع وت ـ املعتمــدة
لــد املواــل الثــاين ومــحدر قمــة األمــم املتحــدة العتمــاد اطــة التنميــة ملــا بعــد عــا ،2015
أن تســجل أةاء ــا مــن أجــل امل ــاركة يف املــحدر .وقــرر اجلمعيــة العامــة أيضــا أنــه ةــوز
ل منظما غ احل ومية الت لـيا ـا مركـز است ـارا لـد ال ـا االقتصـادا واالجتمـاع
وتود حضور املحدر واإلسسا يف أعماله ،والت يتصل عم سا لوضـوع املـحدر ،أن ت ـارم بصـفة
مراقب يف املحدر ويف االجتماعا التحض ية ،ونقا لألح ا الواردة يف اجلـزء السـابع مـن قـرار
ال ــا االقتصــادا واالجتمــاع  31/1996املــحر  25دوز/يوليــه  ،1996ور ن ـا لوانقــة
ال جنة التحض ية يف ج ستسا العامة ،وأنه ينبغ ذا القرار أن يُتصـذ بتوانـق ا راء مـع االحتـرا
التا لألح ا الواردة يف املادة  57من النظا الداا ل جان الفنية التابعة ل مج ا.
 - 4وســوف تنطبــق الترتيبــا التاليــة العتمــاد الموعــا الرايســية وغ ــا مــن اجلســا
املعنية صاحبة املص حة وم اركتسا يف العم ية التحض ية ويف املوال الثالث.
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ثانيا  -معـــاي وإجـــراءا
االقتصادا واالجتماع

اا

اعتمـــاد املنظمـــا

املركـــز االست ـــارا لـــد ال ـــا

 - 5ينبغ ل منظما غ احل ومية والموعـا الرايسـية املستمـة ،لـا يف الـ السـ طا
احمل ية وغ ا مـن اجلسـا صـاحبة املصـ حة  ،الـت يتصـل عم ـسا لوضـوع املـحدر والـت تتمتـع
يف الوق احلاضر لركز است ارا لد ال ا االقتصادا واالجتماع وترغـب يف امل ـاركة
يف املحدر أو يف دورا جلنته التحض ية ،أن تقو بالتسجيل مسبقا يف املوقـع ال ـب ل مـحدر
(.)www.habitat3.org
ثالثا  -معــاي اعتمــاد املنظمــا املعتمــدة لــد املواــل الثــاين ومــحدر قمــة األمــم املتحــدة
العتماد اطة التنمية ملا بعد عا 2015
 - 6ينبغ ـ ل منظمــا املعتمــدة لــد املواــل الثــاين ومــحدر قمــة األمــم املتحــدة العتمــاد
اطة التنمية ملا بعد عا  ،2015الت يتصل عم سا لوضوع املـحدر والـت ترغـب يف امل ـاركة
يف املحدر أو دورا جلنته التحض ية ،أن تقو بالتسجيل مسبقا يف املوقع ال ب ل محدر.
رابعا  -معاي و إجـراءا
االقتصادا واالجتماع

اعتمـاد املنظمـا

الـت ال تتمتـع لركـز است ـارا لـد ال ـا

 - 7ةوز ل منظما غ احل وميـة والموعـا الرايسـية الـت ال تتمتـع لركـز است ـارا
لــد ال ــا االقتصــادا واالجتمــاع ول نــسا ترغــب يف حضــور املــحدر وعم يتــه التحضـ ية
وامل اركة نيسما أن تقـدِّ بـا بـذل إىل أمانـة املـحدر ـذا الغـرض .وسـي ون ـذا االعتمـاد
ااا قاصرا ع املحدر وعم يته التحض ية وحدمها.
-8

ويقتض الط ب تقدمي املع وما التاليةة

(أ) اســـم املنظمـــة ومع ومـــا االتصـــال اا الصـ ـ ة ،مثـــل العنـــوان وتفاصـــيل
االتصال الرايسية؛
(ا) غرض املنظمة؛
(ج) برامأل وأن طة املنظمة يف الاال اا الصـ ة لوضـوع املـحدر ،مـع اإلشـارة
إىل الب د أو الب دان الت ةرا نيسا تنفيذ ت الربامأل واألن طة؛
(د)
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( ـ) نُسم من التقارير السنوية ل منظمة أو غ ا من التقارير ،م ـفوعة بالبيانـا
املالية وقاامة باملصادر واملسامها املالية ،لا يف ال املسامها احل ومية؛
(و)

قاامة بدةاء أعضاء يئة إدارة املنظمة وأةاء الب دان الت حيم ون جنسيتسا؛

(ز) بيــان عضــوية جم ــا إدارة املنظمــة يوض ـ  ،حســب االقتضــاء ،جممــوع عــدد
األعضاء ،ويوض  ،حسب االقتضاء ،أةاء املنظما املنضمة إىل العضوية وتوزيعسا اجلغرايف؛
(ح)

نسصة من دستور املنظمة و/أو لوااحسا الداا ية؛

( )

استمارة تسجيل مستوناة إل ترونيا.

 - 9ومي ن الترتيب ألن تسجَّل الس طا الب دية وغ ا من الس طا احمل يـة أو اإلق يميـة
إما حتـ رعايـة إحـد املنظمـا غـ احل وميـة املعتمـدة أو عـن ريـق البعثـة الداامـة ألحـد
الونود الو نية لد األمم املتحدة بصفتسا من أعضاء ال الوند.
 - 10واملوعد النساا لتقدمي با االعتماد و كما ي ة
(أ)

ال جنة التحض ية ،الدورة الثالثةة  1نيسان/أبريل 2016؛

(ا) محدر املوال الثالثة  2أيار/مايو .2016
 - 11وينبغ تقدمي با االعتماد ااـا إل ترونيـا يف املوقـع ال ـب ل مـحدر .وسـتقو
أمانة املحدر ،بدعم من داارة األمم املتحدة ل تصـال مـع املنظمـا غـ احل وميـة وبـدعم مـن
جسا أار  ،حسـب االقتضـاء ،باسـتعراض مـد صـ ة أعمـال املنظمـا صـاحبة الط بـا
استناداًا إىل ا فيتسا واخنرا سا يف قضايا التنمية احلضرية املستدامة .وإاا تبـيَّن مـن التقيـيم ع ـ
أســاس املع ومــا املقدَّمــة أن املنظمــة مقدِّمــة الط ــب ـ منظمــة تصــة وأن أن ــطتسا تتصــل
بدعمال املحدر نسوف تقدِّ أمانة املحدر توصية إىل ال جنة التحض ية الختاا قرار ب ـدن اعتمـاد
ت املنظما  .ويف حالة عد تقدمي مثل ذه التوصـية سـتُب أ أمانـة املـحدر ال جنـة التحضـ ية
ـد أمانــة املــحدر توصــيا ا إىل ال جنــة التحض ـ ية
بدســباا عــد تقــدمي التوصــية .وســوف تقـ ِّ
()17
الستعراضسا والنظر نيسا من جانب الدول امل اركة ع أساس عد االعتراض .
 - 12وةوز ألا منظمة يتم منحسا االعتماد حلضـور إحـد دورا ال جنـة التحضـ ية أن
حتضر مجيع الدورا املقب ة ل جنة واملحدر ااته.
_______________

( )17ســوف تعــرض ع ـ املــحدر قاامــة األةــاء املقترحــة واألةــاء النساايــة .وع ـ الــدول امل ــاركة أن تط ــع
امل تب ع األساس العا الذا تبع ع يه أا اعتراضا .
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اامسا  -رااق امل اركة يف العم ية التحض ية ويف املحدر
 - 13تسرا أح ا الفقـرا  14إىل  16مـن قـرار اجلمعيـة العامـة  290/67ع ـ املـحدر
وعم يته التحض ية ،مع تعديل ما ي ز تعدي ه(.)18
امل اركة يف دورا

ال جنة التحض ية

 - 14مي ــن ملمث ـ املنظمــا املعتمــدة الــت م أمــا ال جنــة التحضـ ية يف ج سـا ا العامــة.
ول ن نظرا لقصر مدة كل دورة من دورا ال جنة التحضـ ية ،يرجـ إتاحـة البيانـا كتابـةً
ل توزيع اإلل تروين.
رااق امل اركة يف املحدر
 - 15ستتاح أما املنظمـا املعتمـدة إم انيـة الوصـول مباشـرة إىل امل ـان الرةـ ل مـحدر.
وألغــراض األمــن والس ـ مة ،قــد يتط ــب األمــر يف بعــض أيــا املــحدر حتديــد عــدد امل ــاركني
من الموعا الرايسية .وسوف تُب أ أمانـة املـحدر الموعـا الرايسـية ب ـدن ـذه الترتيبـا
من ا ل املوقع ال ب ل محدر.
 - 16وسيدع عدد صغ  ،وإن كان دثي يا ،من امل اركني من الموعا الرايسـية ل ـت م
أما املحدر يف اجل سا العامة .وسيتم حتديد األنراد املت مني من ا ل آليا التنظـيم الـذا
ل مجموعا الرايسية ،بالتنسيق مع رايا املحدر ،عن ريق أمانة املحدر.
 - 17ومن املنتظر أن ينظم أثناء املـحدر عـدد مـن املناسـبا واألن ـطة ألصـحاا املصـ حة.
وسيع ن عن تفاصيل وموضوعا ذه املناسبا يف موعد الحق.

_______________

( )18ألغراض املحدر وعم يته التحض ية ،تفسم الفقـرة ( 15د) مـن قـرار اجلمعيـة العامـة  290/67ع ـ أهنـا
تتي الفرصة لتقدمي مسامها كتابية وشفوية نقو.
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