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 - 292/73مؤمتر األمم املتحدة لعام  2020لدعم تنفيذ اهلدف  14من أهداف التنمية املستدامة:
حفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واست تتتهداملا عو سو مست تتتدام لتحمية التنمية
املستدامة
إن اجلمعية العامة،
إذ تشري إىل الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة الذي عقد يف ريو دي جانريو،
الربازيل ،يف الفرتة من  20إىل  22حزيران/يونيه  2012املعنونة ”املستقبل الذي نصبو إليه“(،)1
وإذ تؤكد من جديد قرارها  1/70املؤرخ  25أيلول/سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبتمرب  ،2015املعنون ”حتويل عاملنا:
خطة التنمية املستدامة لعام  ،“2030الذي اعتمدت فيه جمموعة من األهداف والغاايت العاملية الشاملة
التحول ،وتعيد أتكيد التزامها
والبعيدة املدى املتعلقة ابلتنمية املس ــتدامة ،اليت تركز على الناس وتفضـ ـ إىل ُّ
ابلعمل دون كلل من أجل تنفيذ اخلطة ابلكامل حبلول عام  ،2030وإدراكها أن القض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا على الفقر
جبميع ص ـ ـ ـ ـ ــور وأبعاد  ،مبا يف ذلك الفقر املدقع ،هو أكرب حتد يواجهه العامل وش ـ ـ ـ ـ ــر ال غىن عنه لتحقيق
التنمية املستدامة ،والتزامها بتحقيق التنمية املستدامة أببعادها الثالثة  -االقتصادي واالجتماع والبيئ -
على حنو متوازن ومتكــامــل ،وابالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنــاد إىل اإلجنــازات اليت حتققـ يف إطــار األهــداف اإلمنــائيــة لأللفيــة
والسع إىل استكمال ما مل يُن ّفذ من تلك األهداف،
_________________

( )1القرار  ،288/66املرفق.
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مؤمتر األمم املتحدة لعام  2020لدعم تنفيذ اهلدف  14من أهداف التنمية املست ت ت ت تتتدامة :حفظ
احمليطات والبحار واملوارد البحرية واستهداملا عو سو مستدام لتحمية التنمية املستدامة

وإذ تؤكد من جديد أيض ت ت تتا قرارها  313/69املؤرخ  27متوز/يوليه  2015بش ـ ـ ـ ـ ـ ن خطة عمل
أديس أاباب الص ـ ــادرة عن املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية ،اليت تش ـ ــكل جز ا ال يتجزأ من خطة التنمية
وتدعمها وتكملُها وتساعد على توضيح سياق غاايهتا املتصلة بوسائل التنفيذ من
املستدامة لعام ،2030
ُ
خالل ســياســات وإجرا ات عملية ،وتؤكد من جديد االلتزام الســياس ـ القوي ابلتصــدي لتحدي التمويل
وهتيئة بيئة مؤاتية على مجيع املس ـ ـ ـ ــتوايت لتحقيق التنمية املس ـ ـ ـ ــتدامة ،بروح من الشـ ـ ـ ـ ـراكة والتض ـ ـ ـ ــامن على
الصعيد العامل ،
وإذ تؤكد من جديد كذلك أن تنفيذ أهداف التنمية املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة يتوقف على تنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وتعزيز
الش ـ ـ ـ ـراكة العاملية من أجل التنمية املسـ ـ ـ ــتدامة اليت تسـ ـ ـ ــاهم فيها احلكومات واجملتمع املدين والقطاع اخلاص
ومنظومة األمم املتحدة واجلهات الفاعلة األخرى ،وإذ تالحظ يف هذا الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ما أُعرب عنه من اهتمام
بعقد مؤمترات أو مناس ــبات يف املس ــتقبل على مس ــتوى رفيع يكون من شـ ـ ا أن تكمل ،وليس أن تكرر،
اجلهود واألنشطة القائمة الرامية إىل دعم تنفيذ اهلدف  14من أهداف التنمية املستدامة وإىل احلفاظ على
الزخم السياس الالزم لتحقيقه،
وإذ تس ت ت ت ت تتوم ابلدور املركزي الذي يضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطلع به كل من اجلمعية العامة واجمللس االقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي
واالجتماع  ،واملنتدى الس ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ الرفيع املس ـ ـ ــتوى املعين ابلتنمية املس ـ ـ ــتدامة الذي يُعقد حت رعايتهما،
وكذلك الدور املهم الذي تض ـ ـ ــطلع به عملية األمم املتحدة التش ـ ـ ــاورية غري الرمسية املفتوحة ابب العض ـ ـ ــوية
املتعلقة ابحمليطات وقانون البحار ،واإلس ــهام اهلام جلميع الوكاالت املتخص ـ ـص ــة والص ــناديق والربامج املعنية
التابعة لألمم املتحدة يف تنفيذ اهلدف  14من أهداف التنمية املستدامة،
وإذ تشري إىل أنه وفقا لقراريها  226/70املؤرخ  22كانون األول/ديسمرب  2015و 303/70
املؤرخ  9أيلول/سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبتمرب  ،2016عقد مؤمتر األمم املتحدة لدعم تنفيذ اهلدف  14من أهداف التنمية
املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة :حفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدامها على حنو مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتدام لتحقيق التنمية
املس ــتدامة يف مقر األمم املتحدة يف الفرتة من  5إىل  9حزيران/يونيه  ،2017ابلتزامن مع االحتفال ابليوم
العامل للمحيطات ،من أجل دعم تنفيذ اهلدف  14من أهداف التنمية املستدامة،
وإذ تشت ت ت ت تتري أيضت ت ت ت تتا إىل قرارها  312/71املؤرخ  6متوز/يوليه  2017الذي أيدت فيه اإلعالن
املعنون ”حميطاتنا ،مس ــتقبلنا :ندا للعمل“ الذي اعتمد مؤمتر األمم املتحدة لدعم تنفيذ اهلدف  14من
أهداف التنمية املســتدامة :حفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واســتخدامها على حنو مســتدام لتحقيق
التنمية املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة ،وإذ تؤكد يف هذا الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد الدور املهم الذي يؤديه اإلعالن يف الربهنة على اإلرادة
اجلماعية الختاذ إجرا ات حلفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واسـ ــتخدامها على حنو مسـ ــتدام لتحقيق
التنمية املستدامة،
وإذ تشري كذلك إىل أن أهداف التنمية املستدامة وغاايهتا متكاملة وغري قابلة للتجزئة وأ ا حتقق
التوازن بني األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة وه  :البعد االقتصادي ،والبعد االجتماع  ،والبعد البيئ ،
وإذ تستتوم ابملســا ات اهلامة حلوارات الش ـراكة ولاللتزامات الطوعية اليت مت التعهد هبا يف ســياق
مؤمتر األمم املتحدة لدعم تنفيذ اهلدف  14من أهداف التنمية املستدامة :حفظ احمليطات والبحار واملوارد
البحرية واســتخدامها على حنو مســتدام لتحقيق التنمية املســتدامة ،من أجل تنفيذ اهلدف  14من أهداف
التنمية املستدامة تنفيذا فعاال ويف حينه،
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وإذ تش ت ت ت ت تتري إىل دعوهتــا اجلهــات املعنيــة التعجيــل ابختــاذ ،يف مجلــة أمور ،اإلجرا ات اليت جرى
تس ـ ــلي الض ـ ــو عليها يف اإلعالن املعنون ”حميطاتنا ،مس ـ ــتقبلنا :ندا للعمل“ وتنفيذ االلتزامات الطوعية
ذات الص ـ ـ ـ ـ ــلة اليت تعهد هبا فرادى الدول األعض ـ ـ ـ ـ ــا وغريها من اجلهات املعنية خالل مؤمتر األمم املتحدة
ل ــدعم تنفي ــذ اهل ــدف  14من أه ــداف التنمي ــة املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ــدام ــة :حفظ احمليط ــات والبح ــار واملوارد البحري ــة
واستخدامها على حنو مستدام لتحقيق التنمية املستدامة،
وإذ تش تتري أيض تتا إىل أن املنتدى الس ــياس ـ ـ الرفيع املس ــتوى املعين ابلتنمية املس ــتدامة الذي يعقد
حت رعاية اجمللس االقتص ــادي واالجتماع  ،والذي اجتمع يف الفرتة من  10إىل  19متوز/يوليه ،2017
اس ـ ــتعرا بش ـ ــكل متعمق أهداف التنمية املس ـ ــتدامة  1و  2و  3و  5و  9و  14وكذلك اهلدف ،17
الــذي يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعر سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنواي ،وأن نتــائج مؤمتر األمم املتحــدة لــدعم تنفيــذ اهلــدف  14من أهــداف التنميـة
املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة :حفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدامها على حنو مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتدام لتحقيق التنمية
املس ـ ــتدامة ،حظي ابلرتحيب يف اإلعالن الوزاري الص ـ ــادر يف عام  2017عن املنتدى الس ـ ــياسـ ـ ـ الرفيع
املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى الــذي يعقــد حتـ رعــايــة اجمللس حول موضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع ”القض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا على الفقر وتعزيز االزدهــار يف
عامل متغري“(،)2
وإذ تسوم أبوجه التآزر بني خطة التنمية املستدامة لعام  2030وخطة عمل أديس أاباب الصادرة
عن املؤمتر الــدويل الثــالــث لتمويــل التنميــة ،واتفــاق ابريس املعتمــد يف إطــار اتفــاقيــة األمم املتحــدة اإلطــاريــة
تغري املناخ( )3وإطار سنداي للحد من خماطر الكوارث للفرتة ،)4(2030-2015
بش ن ّ
وإذ تس ت ت تتوم أب ية حفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واس ـ ـ ـ ــتخدامها على حنو مس ـ ـ ـ ــتدام يف
حتقيق أهداف التنمية املستدامة وخطة التنمية املستدامة لعام  2030ككل،
 - 1تمرر عقد مؤمتر األمم املتحدة الرفيع املستوى لعام  2020لدعم تنفيذ اهلدف  14من
أهداف التنمية املســتدامة :حفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واســتخدامها على حنو مســتدام لتحقيق
التنمية املس ـ ـ ـ ــتدامة ،يف لش ـ ـ ـ ــبونة يف الفرتة من  2إىل  6حزيران/يونيه  ،2020لدعم تنفيذ اهلدف  14من
أهداف التنمية املستدامة؛
-2
من خارج امليزانية؛

تمرر أيضا أن متول مجيع التكاليف ذات الصلة ابملؤمتر وأبعمال التحضري له من موارد

-3
تكاليفه معا؛

ترحب ابلعر الس ــخ الذي قدمته حكومتا كينيا والربتغال الس ــتض ــافة املؤمتر وحتمل

 - 4تكرر الندا الوارد يف اإلعالن املعنون ”حميطاتنا ،مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقبلنا؛ ندا للعمل“( )5الختاذ
إجرا ات عــاجلــة حلفظ احمليطــات والبحــار واملوارد البحريــة واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخــدامهــا على حنو مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتــدام لتحقيق
التنمية املستدامة؛
_________________

()2
()3
()4
()5
19-07696

الواثئق الرمسية للجمعية العامة ،الدورة الثانية والسبعون ،امللحق رقم  ،)A/72/3( 3الفصل السادس ،الفرع ها .
انظر  ،FCCC/CP/2015/10/Add.1املقرر /1م أ ،21-املرفق.
القرار  ،283/69املرفق الثاين.
القرار  ،312/71املرفق.
3/27

مؤمتر األمم املتحدة لعام  2020لدعم تنفيذ اهلدف  14من أهداف التنمية املست ت ت ت تتتدامة :حفظ
احمليطات والبحار واملوارد البحرية واستهداملا عو سو مستدام لتحمية التنمية املستدامة

A/RES/73/292

-5

تمرر أن يقوم املؤمتر مبا يل :

االس ــتفادة من الش ـراكات الناجحة القائمة وحتفيز ش ـراكات جديدة ابتكارية وملموســة
(أ)
للمض قدما يف تنفيذ اهلدف 14؛
(ب) دعم اختاذ مزيد اإلجرا ات حلفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واس ـ ـ ـ ــتخدامها على
حنو مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتــدام لتحقيق التنميــة املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتــدامــة ،مع إيال االعتبــار الواجــب للنــدا الوارد يف اإلعالن املعنون
”حميطاتنا ،مستقبلنا :ندا للعمل“؛
(ج)

حتديد مزيد من السبل والوسائل الكفيلة بدعم تنفيذ اهلدف 14؛

(د) إش ـ ـ ـرا مجيع أصـ ـ ــحاب املصـ ـ ــلحة املعنيني ،جبمع احلكومات ،ومنظومة األمم املتحدة،
واملنظمات احلكومية الدولية ،واملؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــات املالية الدولية ،واهليئات الدولية املهتمة األخرى ،واملنظمات
غري احلكومية ،ومنظمات اجملتمع املدين ،واملؤس ـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات األكادميية ،واألوس ـ ـ ــا العلمية ،والقطاع اخلاص،
واملنظمات اخلريية واجلهات الفاعلة األخرى لتقييم التحدايت املطروحة والفرص املتاحة فيما يتعلق بتنفيذ
اهلدف  ،14وكذلك اإلجرا ات املتخذة سعيا إىل حتقيقه؛
(ه)

تتبادل اخلربات املكتسبة على الصعد الوطين واإلقليم والدويل يف تنفيذ اهلدف 14؛

(و) حتديد التحدايت والعقبات احملتملة فيما يتعلق بتحقيق مجيع الغاايت املدرجة يف إطار
اهلدف  ،14فضال عن الفرص والسبل والوسائل املبتكرة لدعم تنفيذها؛
(ز) دعوة الدول األعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وأصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحاب املصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلحة املعنيني اآلخرين إىل تقدمي معلومات
مسـ ـ ـ ــتكملة عن تنفيذ االلتزامات الطوعية املقدمة يف سـ ـ ـ ــياق مؤمتر األمم املتحدة لدعم تنفيذ اهلدف :14
حفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واســتخدامها على حنو مســتدام لتحقيق التنمية املســتدامة ،والدعوة
إىل تق ــدمي التزام ــات طوعي ــة ج ــدي ــدة ل ــدعم حتقيق اهل ــدف  ،14وك ــذل ــك دعم تب ــادل اخلربات وال ــدروس
املستفادة يف تنفيذها؛
(ح) تب ــادل املعلوم ــات املتعلق ــة ابجلهود اجل ــاري ــة والنج ــاح ــات والتح ــدايت بني املب ــادرات
والعمليات املعنية املتص ـ ـ ـ ـ ـ ــلة ابحمليطات بغية تعزيز التآزر والتعاون والتنس ـ ـ ـ ـ ـ ــيق ،وكذلك جتنب ما ال يلزم من
ازدواجية يف اجلهود ،لضمان املزيد من الكفا ة والفعالية يف دعم حتقيق اهلدف 14؛
( ) اإلسهام يف عملية متابعة واستعرا خطة التنمية املستدامة لعام  )6(2030بتقدمي
مس ـ ــا ة إىل املنتدى الس ـ ــياسـ ـ ـ الرفيع املس ـ ــتوى املعين ابلتنمية املس ـ ــتدامة ،وفقا للقرارات 290/67
املؤرخ  9متوز/يوليــه  2013و  1/70و  299/70املؤرخ  29متوز /يوليــه  ،2016مــا مل يتفق على
خالف ذلك وفقا للقرارات اآلنفة الذكر ،بش ـ ـ ـ ـ ن تنفيذ اهلدف  ،14مبا يف ذلك بش ـ ـ ـ ـ ن فرص تعزيز
التقدم يف املستقبل؛
 - 6تمرر أيضت ت ت تتا أن يكون املوض ـ ـ ـ ـ ــوع الرئيسـ ـ ـ ـ ـ ـ للمؤمتر هو ”االرتقا ابإلجرا ات املتعلقة
ابحمليطات ابالستناد إىل العلم واالبتكار من أجل تنفيذ اهلدف  :14التقييم والشراكات واحللول“؛
_________________

( )6القرار .1/70
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تشجع على املشاركة يف املؤمتر على أعلى مستوى ممكن؛

 - 8تمرر أن ينتخب املؤمتر من بني ممثل الدول املش ــاركة أعض ــا املكتب التالني :رئيس ــان،
أحد ا من كينيا واآلخر من الربتغال ،و  13انئبا للرئيس( ،)7يعني أحدهم مقررا عاما؛
 - 9تمرر أيض تتا أن يض ــم املؤمتر مثاين جلس ــات عامة ومثاين جلس ــات حتاور ،تعقد يف الفرتة
من  2إىل  6حزيران/يونيه 2020؛
 - 10تمرر كذلك أن تبدأ اجللسـ ـ ـ ـ ـ ــة العامة األوىل للمؤمتر يف السـ ـ ـ ـ ـ ــاعة  9صـ ـ ـ ـ ـ ــباحا من يوم
 2حزيران/يونيه وتست نف يف الساعة  10صباحا من يوم  3حزيران/يونيه ملواصلة افتتاح املؤمتر ،وأن تعقد
اجللسات العامة على النحو التايل:
الثالاث  2حزيران/يونيه :من الساعة  9:00إىل الساعة 10:00
األربعا  3حزيران/يونيه :من السـ ـ ـ ـ ــاعة  10:00إىل السـ ـ ـ ـ ــاعة  13:00ومن السـ ـ ـ ـ ــاعة 15:00
إىل الساعة 18:00
اخلميس  4حزيران/يونيه :من الس ـ ـ ـ ــاعة  10:00إىل الس ـ ـ ـ ــاعة  13:00ومن الس ـ ـ ـ ــاعة 15:00
إىل الساعة 18:00
اجلمعة  5حزيران/يونيه :من الس ـ ـ ـ ـ ــاعة  10:00إىل الس ـ ـ ـ ـ ــاعة  13:00ومن الس ـ ـ ـ ـ ــاعة 15:00
إىل الساعة 18:00
السـ ـ ـ ــب  6حزيران/يونيه :من السـ ـ ـ ــاعة  10:00إىل السـ ـ ـ ــاعة  13:00ومن السـ ـ ـ ــاعة 15:00
إىل الساعة 18:00؛
 - 11تمرر أن تُـعقد جلسات التحاور ابلتوازي مع اجللسات العامة ،على النحو التايل:
الثالاث  2حزيران/يونيه :من الس ـ ـ ـ ـ ــاعة  10:00إىل الس ـ ـ ـ ـ ــاعة  13:00ومن الس ـ ـ ـ ـ ــاعة 15:00
إىل الساعة 18:00
األربعا  3حزيران/يونيه :من الساعة  15:00إىل الساعة 18:00
اخلميس  4حزيران/يونيه :من الس ـ ـ ـ ــاعة  10:00إىل الس ـ ـ ـ ــاعة  13:00ومن الس ـ ـ ـ ــاعة 15:00
إىل الساعة 18:00
اجلمعة  5حزيران/يونيه :من الس ـ ـ ـ ـ ــاعة  10:00إىل الس ـ ـ ـ ـ ــاعة  13:00ومن الس ـ ـ ـ ـ ــاعة 15:00
إىل الساعة 18:00
السب  6حزيران/يونيه :من الساعة  10:00إىل الساعة 13:00؛

_________________

( )7ثالثة من كل جمموعة من اجملموعات التالية :الدول األفريقية ،ودول آسيا واحملي اهلادئ ،ودول أورواب الشرقية ،ودول أمريكا
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،ودول أورواب الغربية ودول أخرى .غري أن انتخاب الرئيســني ســيؤدي إىل خفض عدد نواب
الرئيس املخصص للمنطقة اليت انتُـخب منها كل رئيس من الرئيسني بواقع انئب واحد للرئيس.
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 - 12تمرر أيض تتا أن تكون جلسـ ــات التحاور تعاونية ومتعددة أصـ ــحاب املصـ ــلحة بطبيعتها
وأن تركز على توص ـ ـ ــيات لدعم تنفيذ اهلدف  ،14بطرق منها تعزيز التعاون ،واالس ـ ـ ــتفادة من الشـ ـ ـ ـراكات
الناجحة القائمة ،وحتفيز الشراكات اجلديدة االبتكارية وامللموسة ،مع مراعاة موضوع املؤمتر؛
 - 13تمرر كذلك أن تكون الرتتيبات التنظيمية جللسات التحاور على النحو التايل:
يرتأس كل جلسـ ـ ـ ـ ـ ــة حتاور رئيسـ ـ ـ ـ ـ ــان ،أحد ا من بلد انم واآلخر من بلد متقدم النمو،
(أ)
يعينهما رئيسا املؤمتر؛
(ب) خيتار األمني العام للمؤمتر مي اّس ـرا وما يصــل إىل أربعة حماورين لكل جلســة من جلســات
التحاور .ويعقب حلقات النقاش ،اليت يديرها امليس ـ ـ ـ ـ ــر ،نقاش تفاعل بني الدول وأص ـ ـ ـ ـ ــحاب املص ـ ـ ـ ـ ــلحة
املعنيني اآلخرين؛
 - 14توصي أبن يقر املؤمتر جدول األعمال املؤق الوارد يف املرفق األول هلذا القرار؛
 - 15تمرر أن ينظم املؤمتر وفقا لتنظيم األعمال الوارد يف املرفق الثاين هلذا القرار؛
 - 16توصي أبن يقر املؤمتر النظام الداخل املؤق الوارد يف املرفق الثالث هلذا القرار؛
 - 17تطوب إىل األمني العام أن يعني أمينا عاما للمؤمتر يعمل داخل األمانة العامة بصـ ـ ـ ـ ـ ــفته
منسقا للدعم املقدم لتنظيم املؤمتر؛
 - 18تطوب أيضتتا إىل األمني العام أن يعني مســتشــارا خاصــا لرئيس ـ املؤمتر معنيا ابحمليطات
واملسائل القانونية؛
 - 19تمرر أن يعتمــد املؤمتر بتوافق اآلرا إعالان موجزا ومرَّكزا وعمل املنحى يتفق عليــه على
ص ـ ــعيد حكوم دويل يركز ويس ـ ــل الض ـ ــو على جماالت العمل القائمة على العلوم واالبتكار لدعم تنفيذ
اهلدف  14وتقريرا يتض ـ ــمن موجزات الرئيس ـ ــني جللس ـ ــات التحاور ،فض ـ ــال عن قائمة اباللتزامات الطوعية
املتعلقة بتنفيذ اهلدف  14املسجلة بعد  9حزيران/يونيه  2017واملعلنة يف املؤمتر؛
ميسرين اثنني ،أحد ا من بلد انم واآلخر من
 - 20تطوب إىل رئيس اجلمعية العامة أن يعني َ
بلد متقدم النمو ،لإلشـ ـراف على العملية التحض ــريية وإجناز املش ــاورات احلكومية الدولية املتعلقة ابإلعالن
حبلول شهر أاير/مايو 2020؛
 - 21تطوب أيض ت ت ت ت تتا إىل رئيس اجلمعيـة العـامـة أن يعقـد اجتمـاعـا حتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرياي ملـدة يومني يف
شبا /فرباير  ،2020يف مقر األمم املتحدة يف نيويور  ،يرأسه امليسران ،وتُوفر له خدمات الرتمجة الشفوية
على أســاس ما هو متاح ،بغية النظر يف مواضــيع جلســات التحاور وعناصــر من أجل اإلعالن ،مع مراعاة
الفقرة  19أعال  ،وال ســيما الدعوة إىل اخلروج إبعالن موجز ومركز وعمل املنحى يتفق عليه على صــعيد
حكوم دويل؛
 - 22تطوب إىل األمني العام أن يعد مذكرة معلومات أس ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ــية حبلول اية كانون الثاين/
يناير  ،2020تتضمن مقرتحا خاصا مبواضيع جلسات التحاور من أجل االجتماع التحضريي؛
 - 23تطوب إىل األمني العام للمؤمتر أن يعد ورقات مفاهيمية عن كل موضـ ــوع من مواض ــيع
جلس ـ ـ ـ ــات التحاور ،آخذا يف االعتبار عمليات اجلمعية العامة ذات الص ـ ـ ـ ــلة املتعلقة ابحمليطات وغريها من
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املس ــا ات احملتملة ،وتدعو ،يف هذا الص ــدد ،أص ــحاب املص ــلحة املش ــار إليهم يف الفقرة ( 5د) أعال إىل
تقدمي مسا ات؛
 - 24تطوب إىل امليس ـ ـ ـ ـ ـ َـرين أن يقدما مش ـ ـ ـ ـ ــروع إعالن موجزا ومركزا وعمل املنحى يف موعد
أقصـا آذار/مارس  ،2020مع مراعاة مداوالت االجتماع التحضـريي وغري من املسـا ات ،دون املسـاس
ابملؤمتر احلكوم الدويل ،املعقود حت رعاية األمم املتحدة ،للنظر يف توصـ ــيات اللجنة التحضـ ــريية املنش ـ ـ ة
عمال بقرار اجلمعية العامة  292/69املؤرخ  19حزيران/يونيه  2015بشـ ن العناصــر وإلعداد نص صــك
دويل ملزم قانوان يربم يف إطار اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن حفظ التنوع البيولوج البحري
يف املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية واس ــتغالله على حنو مس ــتدام ،بغية وض ــع الص ــك املذكور يف
أقرب وق ممكن ،والذي دع اجلمعية العامة إىل عقد يف قرارها  249/72املؤرخ  24كانون األول/
ديسمرب 2017؛
 - 25تطوتتب إىل رئيس اجلمعيــة العــامــة إمتــام الرتتيبــات التنظيميــة للمؤمتر يف موعــد أقص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
نيسان/أبريل 2020؛
 - 26تمرر أن املؤمتر وعمليته التحضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريية مفتوحان أمام مجيع الدول األعض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يف األمم
املتحدة ،وأعضــا الوكاالت املتخص ـصــة واألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار( ،)8مســلاّمة أبنه
ال املش ـ ـ ـ ـ ــاركة يف العملية التحض ـ ـ ـ ـ ــريية ويف املؤمتر وال نتائجه قد تؤثر يف الوض ـ ـ ـ ـ ــع القانوين لغري األطراف يف
االتفاقية أو يف أي اتفاقات أخرى ذات صلة هبا فيما يتعلق هبذ الصكو  ،أو يف املركز القانوين لألطراف
يف االتفاقية أو يف أي اتفاقات أخرى ذات صلة هبا فيما يتعلق هبذ الصكو ؛
 - 27تدعو سـ ـ ـ ــائر اجلهات صـ ـ ـ ــاحبة املصـ ـ ـ ــلحة املعنية ،مبا فيها مؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات األمم املتحدة
وهيئاهتا ،واملنظمات احلكومية الدولية ،واملؤسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات املالية الدولية ،واهليئات الدولية املهتمة ،واملنظمات
غري احلكومية ،ومنظمات اجملتمع املدين ،واملؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات األكادميية ،واألوس ـ ـ ــا العلمية ،والقطاع اخلاص،
واملنظمات اخلريية األخرى ،اليت مي عملها بصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة إىل املؤمتر ،واليت اعتمدت وفقا لألحكام الواردة يف
املرفق الثاين هلذا القرار ،إىل املشاركة بصفة مراقبني يف املؤمتر ويف اجتماعه التحضريي؛
 - 28تدعو إىل مشــاركة األعضــا املنتســبني إىل اللجان اإلقليمية( )9يف املؤمتر ويف اجتماعات
اللجنة التحض ـ ـ ـ ــريية ،ابلص ـ ـ ـ ــفة نفس ـ ـ ـ ــها اليت جرى حتديدها ملش ـ ـ ـ ــاركتهم يف املؤمترات العاملية املعنية ابلتنمية
املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية اليت عقدت يف أعوام  1994و  2005و 2014؛
 - 29تمرر أن يكون االعتمــاد لــدى املؤمتر واالجتمــاع التحضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريي وفقــا لألحكــام الواردة
يف املرفق الثاين هلذا القرار؛
 - 30تطوتتب إىل األمني العــام توفري الــدعم املنــاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب من مجيع اجلهــات املعنيــة يف األمــانــة
العامة ،وابلتعاون مع اجلهات األخرى املعنية يف منظومة األمم املتحدة ،ألعمال املؤمتر وتيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري التعاون
فيما بني الوكاالت لتحقيق هذ الغاية ،وكفالة استخدام املوارد بكفا ة ،حىت يتسىن حتقيق أهداف املؤمتر؛
_________________

(.United Nations, Treaty Series, vol. 1833, No. 31363 )8
( )9أَرواب ،وأنغيال ،وبرمودا ،وبورتوريكو ،وبولينيزاي الفرنسـ ــية ،وجزر تركس وكايكوس ،وجزر فرجن الربيطانية ،وجزر فرجن التابعة
للوالايت املتحدة ،وجزر كاميان ،وســاموا األمريكية ،وســان مارتن ،وغوام ،وكاليدونيا اجلديدة ،وكوراســاو ،وكومنولث جزر
مارايان الشمالية ،ومونتيسريات.
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 - 31تش ت ت ت ت تتجع من لــديــه اإلمكــاانت من الــدول واجلهــات املــاحنــة الــدوليــة ،والقطــاع اخلــاص
واملؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات املالية واملؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات واجلهات املاحنة األخرى على دعم األعمال التحضـ ـ ــريية للمؤمتر بتقدمي
تربعات لص ـ ـ ــندوق اس ـ ـ ــتئماين لدعم األعمال التحض ـ ـ ــريية للمؤمتر ،ودعم مش ـ ـ ــاركة ممثل البلدان النامية يف
اجتماعات املؤمتر واجتماعه التحضـريي ،مع إعطا األولوية ملمثل أقل البلدان منوا والدول اجلزرية الصـغرية
النامية ،ويش ـ ـ ــمل ذلك الدعم تغطية تكاليف تذاكر الس ـ ـ ــفر ابلطائرة يف الدرجة االقتص ـ ـ ــادية وبدل اإلقامة
اليوم واملصروفات النثرية يف حمطات السفر.

اجللسة العامة 80
 9أاير/مايو 2019

املرفة األول
جدول األعمال املؤقت ملؤمتر األمم املتحدة لعام  2020لدعم تنفيذ اهلدف  14من
أهداف التنمية املست ت تتتدامة :حفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واست ت تتتهداملا عو
سو مستدام لتحمية التنمية املستدامة
لشبونة ،من  2إىل  6حزيران/يونيه 2020
-1

افتتاح املؤمتر.

-2

انتخاب الرئيسني.

-3

اعتماد النظام الداخل .

-4

إقرار جدول أعمال املؤمتر.

-5
-6

ئيسني.
انتخاب أعضا املكتب غري الر َ

تنظيم األعمال ،مبا يف ذلك إنشا اهليئات الفرعية ،ومسائل تنظيمية أخرى.

-7

واثئق تفويض املمثلني لدى املؤمتر:
(أ)

تعيني أعضا جلنة واثئق التفويض؛

(ب)

تقرير جلنة واثئق التفويض.

-8

مناقشة عامة.

-9

جلسات التحاور.

 - 10الوثيقة اخلتامية للمؤمتر.
 - 11اعتماد تقرير املؤمتر.
 - 12اختتام املؤمتر.
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املرفة الثاين
تنظيم األعمتال املمرتح ملؤمتر األمم املتحتدة لعتام  2020لتدعم تنفيتذ اهلتدف  14من
أهداف التنمية املست تتتدامة :حفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واست تتتهداملا عو
سو مستدام لتحمية التنمية املستدامة
لشبونة ،من  2إىل  6حزيران/يونيه 2020
 - 1يعقد مؤمتر األمم املتحدة لعام  2020لدعم تنفيذ اهلدف  14من أهداف التنمية املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة:
حفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واس ـ ـ ـ ـ ــتخدامها على حنو مس ـ ـ ـ ـ ــتدام لتحقيق التنمية املس ـ ـ ـ ـ ــتدامة يف
لشبونة ،يف الفرتة من  2إىل  6حزيران/يونيه .2020
أوال  -تنظيم األعمال
ألف  -اجلوسات العامة
-2

يشمل املؤمتر مثاين جلسات عامة يف اجملموع ،تعقد على النحو التايل:
الثالاث  2حزيران/يونيه :من الساعة  9:00إىل الساعة 10:00
األربعا  3حزيران/يونيه :من السـ ـ ـ ـ ــاعة  10:00إىل السـ ـ ـ ـ ــاعة  13:00ومن السـ ـ ـ ـ ــاعة 15:00
إىل الساعة 18:00
اخلميس  4حزيران/يونيه :من الس ـ ـ ـ ــاعة  10:00إىل الس ـ ـ ـ ــاعة  13:00ومن الس ـ ـ ـ ــاعة 15:00
إىل الساعة 18:00
اجلمعة  5حزيران/يونيه :من الس ـ ـ ـ ـ ــاعة  10:00إىل الس ـ ـ ـ ـ ــاعة  13:00ومن الس ـ ـ ـ ـ ــاعة 15:00
إىل الساعة 18:00
السـ ـ ـ ــب  6حزيران/يونيه :من السـ ـ ـ ــاعة  10:00إىل السـ ـ ـ ــاعة  13:00ومن السـ ـ ـ ــاعة 15:00
إىل الساعة 18:00

-3

تكرس اجللسات العامة لإلدال ببياانت.

 - 4حتدد قائمة املتكلمني يف اجللس ـ ـ ــات العامة على أس ـ ـ ــاس األولوية ملن يس ـ ـ ــبق مع مراعاة املراس ـ ـ ــم
درج
املعتادة اليت مبقتض ـ ـ ـ ــاها يتكلم رؤس ـ ـ ـ ــا الدول أو احلكومات أوال ،يليهم رؤس ـ ـ ـ ــا الوفود اآلخرون .ويُ َ
االحتاد األورويب يف قائمة املتكلمني .وترس ـ ــل تفاص ـ ــيل الرتتيبات يف الوق املناس ـ ــب عن طريق مذكرة من
األمانة العامة.
 - 5يف افتتاح املؤمتر الذي جيري يف اجللس ـ ـ ـ ـ ــة العامة الص ـ ـ ـ ـ ــباحية األوىل ليوم الثالاث  2حزيران/يونيه،
ينظر يف مجيع املس ـ ــائل اإلجرائية والتنظيمية ،مبا يف ذلك إقرار النظام الداخل وجدول األعمال ،وانتخاب
رئيس املؤمتر ،وانتخاب أعضا املكتب ،وتشكيل اهليئات الفرعية ،حسب االقتضا  ،وتعيني أعضا جلنة
واثئق التفويض ،ووضـ ــع ترتيبات إعداد تقرير املؤمتر ومسـ ــائل أخرى .ويف اجللسـ ــة العامة األوىل املسـ ــت نفة
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اليت تعقد صباح يوم األربعا  3حزيران/يونيه ،يدلـ ـ ـ ـ ـ ـ ب ـ ـ ـ ـ ــبيان كل من رئيس املؤمتر ،واألمني العام لألمم
املتحدة ،ورئيس اجلمعية العامة ،ورئيس اجمللس االقتصادي واالجتماع  ،واألمني العام للمؤمتر.
 - 6يُس ـ ـ ــتمع يف اجللس ـ ـ ــات العامة أيض ـ ـ ــا إىل بياانت من ممثل املنظمات احلكومية الدولية األخرى،
واملؤس ـســات املالية الدولية ،والوكاالت املتخص ـصــة التابعة لألمم املتحدة وصــناديقها وبراجمها ،فضــال عن
اجملموعات الرئيسية واجلهات صاحبة املصلحة األخرى املذكورة يف الفقرة  27وفقا للممارسات املتبعة يف
اجلمعية العامة.
 - 7يتوقع أن تنته اجللس ـ ـ ـ ـ ــة العامة اخلتامية ،املقرر عقدها بعد ظهر يوم الس ـ ـ ـ ـ ــب  6حزيران/يونيه،
يف مجلــة أمور ،بعر تقرير عن جلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات التحــاور ،ويل ذلــك اعتمــاد اإلعالن املوجز واملركز والعمل
املنحى واملتفق عليه على صعيد حكوم دويل وتقرير املؤمتر.
-8

تكون اجللسات العامة متزامنة مع جلسات التحاور ،ما مل ينص على خالف ذلك يف هذا القرار.

ابء  -جوسات التحاور
-9

يشمل املؤمتر مثاين جلسات حتاور تعقد ابلتزامن مع اجللسات العامة ،على النحو التايل:
الثالاث  2حزيران/يونيه :من السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعة  10:00إىل السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعة  13:00ومن السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعة 15:00
إىل الساعة 18:00
األربعا  3حزيران/يونيه :من الساعة  15:00إىل الساعة 18:00
اخلميس  4حزيران/يونيـه :من السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـة  10:00إىل السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـة  13:00ومن السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـة 15:00
إىل الساعة 18:00
اجلمعـة  5حزيران/يونيـه :من الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـة  10:00إىل الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـة  13:00ومن الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـة 15:00
إىل الساعة 18:00
السب  6حزيران/يونيه :من الساعة  10:00إىل الساعة 13:00

 - 10يتعني أن تقدم موجزات جلس ــات التحاور إىل املؤمتر خالل جلس ــته العامة اخلتامية وأن تُدرج يف
التقرير النهائ للمؤمتر.
جيم  -الوجنة الرئيسية
 - 11إذا لزم األمر ،جتتمع اللجنة الرئيســية ،اليت تنش ـ وفقا للنظام الداخل للمؤمتر ،ابلتزامن مع اجللســات
العامة ابستثنا اجللستني االفتتاحية واخلتامية للمؤمتر ،ويُعهد إليها مبسؤولية تسوية أي مسائل معلقة.
اثنيا  -واثئة تفويض املمثوني يف املؤمتر :تعيني أعضاء جلنة واثئة التفويض
تعني جلنة واثئق التفويض وفقا للنظام الداخل للمؤمتر.
َّ - 12
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اثلثا  -االعتماد :أصحاب املصوحة املؤسسيون
 - 13جتوز املشــاركة يف مداوالت املؤمتر واجتماعه التحضــريي ،حســب االقتضــا  ،وفقا للنظام الداخل
للمؤمتر ،للمنظمات احلكومية الدولية واملؤسـســات املالية الدولية واهليئات الدولية املعنية اليت كان معتمدة
لدى مؤمتر القمة العامل للتنمية املس ـ ـ ــتدامة ،ومؤمتر األمم املتحدة للتنمية املس ـ ـ ــتدامة ،ومؤمتر األمم املتحدة
الرفيع املس ـ ـ ـ ـ ــتوى لدعم تنفيذ اهلدف  14من أهداف التنمية املس ـ ـ ـ ـ ــتدامة :حفظ احمليطات والبحار واملوارد
البحرية واسـ ــتخدامها على حنو مسـ ــتدام لتحقيق التنمية املسـ ــتدامة ،واملؤمتر احلكوم الدويل لوضـ ــع صـ ــك
دويل ملزم قانوان يف إطار اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن حفظ التنوع البيولوج البحري يف
املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية واس ـ ـ ـ ـ ـ ــتغالله على حنو مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتدام ،ولدى مؤمترات األمم املتحدة
السـابقة املعنية ابلتنمية املسـتدامة للدول اجلزرية الصـغرية النامية ،املعقودة يف برابدوس وموريشـيوس وسـاموا،
مبا يف ذلك األعضا املنتسبون إىل اللجان اإلقليمية(،)10
 - 14جيوز للمنظمــات احلكوميــة الــدوليــة املهتمــة اليت مل تكن معتمــدة لــدى املؤمترات ومؤمترات القمــة
املذكورة يف الفقرة  13أعال أن تتقدم إىل اجلمعية العامة بطلب العتمادها وفقا إلجرا ات االعتماد املتبعة.
رابعا  -االعتماد :املنظمات غري احلكومية وأصحاب املصوحة اآلخرون
 - 15تقوم املنظمات غري احلكومية واجملموعات الرئيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية احملددة يف جدول أعمال القرن ،)11(21
اليت هلا مركز اس ـ ــتش ـ ــاري لدى اجمللس االقتص ـ ــادي واالجتماع  ،وتلك اليت كان معتمدة لدى املؤمترات
ومؤمترات القمة املذكورة يف الفقرة  13أعال بتسجيل أمسائها للمشاركة.
 - 16يض ـ ـ ــع رئيس اجلمعية العامة أيض ـ ـ ــا قوائم ممثل املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين
واملؤس ـ ـس ــات األكادميية واألوس ــا العلمية ومؤس ـ ـس ــات القطاع اخلاص واملنظمات اخلريية املعنية األخرى
اليت مي عملها بص ــلة إىل املؤمتر ،واليت قد تش ــار يف املؤمتر واجتماعه التحض ــريي بص ــفة جهات مراقابة،
مع مراعاة مبدأي الش ـ ـ ـ ــفافية والتمثيل اجلغرايف العادل ،ويقدم القوائم املقرتحة إىل الدول األعض ـ ـ ـ ــا للنظر
فيها على أس ـ ـ ـ ــاس مبدأ عدم االعرتا  .ويعر رئيس اجلمعية العامة قائمة على نظر اجلمعية العامة قبل
االجتماع التحض ـ ـ ـ ـ ــريي ،وعلى أي حال ،يف موعد أقص ـ ـ ـ ـ ــا كانون األول/ديس ـ ـ ـ ـ ــمرب  ،2019وحس ـ ـ ـ ـ ــب
االقتض ـ ـ ـ ـ ــا  ،يعر قائمة أخرى على نظر اجلمعية العامة قبل املؤمتر ،وعلى أي حال ،يف موعد أقص ـ ـ ـ ـ ــا
نيسان/أبريل .)12(2020
 - 17تس ـ ـ ـ ـ ــري أحكام الفقرة  15من قرار اجلمعية العامة  290/67املؤرخ  9متوز/يوليه  2013على
املؤمتر وعمليته التحضريية ،مع تعديل ما يلزم تعديله.
_________________

( )10أَرواب ،وأنغيال ،وبرمودا ،وبورتوريكو ،وبولينيزاي الفرنسـ ــية ،وجزر تركس وكايكوس ،وجزر فرجن الربيطانية ،وجزر فرجن التابعة
للوالايت املتحدة ،وجزر كاميان ،وســاموا األمريكية ،وســان مارتن ،وغوام ،وكاليدونيا اجلديدة ،وكوراســاو ،وكومنولث جزر
مارايان الشمالية ،ومونتيسريات.

( )11تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين ابلبيئة والتنمية ،ريو دو جانريو 14-3 ،حزيران/يونيه  ،1992اجمللد األول ،القرارات اليت
اختذها املؤمتر (منشورات األمم املتحدة ،رقم املبيع  A.93.I.8والتصويب) ،القرار  ،1املرفق الثاين.
( )12تتضـ ـ ـ ــمن القوائم األمسا املقرتحة واألمسا النهائية .وجيري إعالم مكتب رئيس اجلمعية العامة ومقدم الطلب ابألس ـ ـ ــاس العام
ألي اعرتاضات ،إذا طلبتها واحدة أو أكثر من الدول األعضا يف األمم املتحدة أو الدول األعضا يف الوكاالت املتخصصة.
19-07696
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خامسا  -األمانة العامة

 - 18يعمل األمني العام للمؤمتر بص ـ ــفته من اّس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقا داخل األمانة العامة للدعم املقدم لتنظيم املؤمتر،
ابلتعاون مع ممثل الرئيسني.
 - 19يدعم املسـ ــتشـ ــار اخلاص لرئيس ـ ـ املؤمتر املعين ابحمليطات واملسـ ــائل القانونية حتقيق أهداف املؤمتر
من خالل تقدمي املشورة الفنية واإلجرائية على حد سوا .

سادسا  -الواثئة
 - 20وفقا للممارس ـ ــة املتبعة يف مؤمترات األمم املتحدة الس ـ ــابقة ،تش ـ ــمل الواثئق الرمسية للمؤمتر واثئق
صدرت قبل انعقاد املؤمتر وأثنا وبعد .
 - 21وفقا للممارسة املتبعة يف مؤمترات األمم املتحدة السابقة ،يوصى أبن يعتمد املؤمتر تقريرا يتضمن
ما اختذ من قرارات يف املؤمتر ،مبا يف ذلك اإلعالن املتفق عليه على ص ــعيد حكوم دويل ،وعرض ــا موجزا
لوقائع املؤمتر ،وسردا تقريراي ألعمال املؤمتر ولإلجرا ات املتخذة يف اجللسات العامة.
 - 22ينبغ أيضـ ـ ـ ـ ــا أن يتضـ ـ ـ ـ ــمن تقرير املؤمتر موجزات اجللسـ ـ ـ ـ ــات العامة وجلسـ ـ ـ ـ ــات التحاور وقائمة
اباللتزامات الطوعية املسجلة بعد  9حزيران/يونيه  2017وتلك املعلن عنها يف املؤمتر.
سابعا  -تنظيم االجتماعات املوازية وأنشطة املؤمتر األخرى
 - 23تعقد االجتماعات املوازية واألنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطة األخرى ،مبا يف ذلك اجتماعات وأنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطة اجملموعات
الرئيسية وأصحاب املصلحة اآلخرين ،ابلتزامن مع اجللسات العامة وجلسات التحاور ،وفق ما يسمح به
احليز املكاين .وتقدم الرتمجة الشفوية هلذ االجتماعات حسب ما هو متاح.
اثمنا  -األنشطة اجلانبية
 - 24ينظم املشاركون يف املؤمتر أنشطة جانبية ،مبا يف ذلك جلسات إحاطة وحلقات دراسية وحلقات
عمل وحلقات نقاش بشـ ـ ـ ـ ـ ن املس ـ ـ ـ ــائل ذات الص ـ ـ ـ ــلة بتنفيذ اهلدف  .14وتتاح املبادئ التوجيهية لتنظيم
أنشطة من هذا القبيل واجلداول الزمنية لتلك األنشطة على املوقع الشبك للمؤمتر.
اتسعا  -التغطية اإلعالمية
 - 25تعد إدارة التواص ــل العامل التابعة لألمانة العامة مواد ص ــحفية من أجل الص ــحفيني الذين يغطون
أعمال املؤمتر .وابإلضـافة إىل ذلك ،تصـدر ابنتظام بياانت صـحفية عن نتائج اجللسـات العامة وجلسـات
التحاور واألنشطة األخرى .وتـتاح كل الواثئق ذات الصلة يف املوقع الشبك للمؤمتر.
 - 26تنقل وقائع اجللس ـ ــات العامة وجلس ـ ــات التحاور واملؤمترات الص ـ ــحفية ابلبث املباش ـ ــر يف املكان
املخصص لوسائ اإلعالم .ويعلن عن برانمج لإلحاطات اإلعالمية اخلاصة واملؤمترات الصحفية.
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املرفة الثالث
النظام الداخوي املؤقت ملؤمتر األمم املتحدة لعام  2020لدعم تنفيذ اهلدف  14من
أهداف التنمية املست ت تتتدامة :حفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واست ت تتتهداملا عو
سو مستدام لتحمية التنمية املستدامة
أوال  -التمثيل وواثئة التفويض
املادة 1
تكوين الوفود
يت لف وفد كل دولة مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركة يف املؤمتر ووفد االحتاد األورويب من رئيس وفد ،وممَّن تدعو إليه
احلاجة من املمثلني واملمثلني املناوبني واملستشارين اآلخرين.
املادة 2
املمثوون املناوبون واملستشارون
لرئيس الوفد أن يسم ممثال مناواب أو مستشارا لتويل مهام املمثل.
املادة 3
تمدمي واثئة التفويض
تقدم واثئق تفويض املمثلني وأمسا املمثلني املناوبني واملسـتشـارين إىل األمني العام لألمم املتحدة
قبل أســبوع على األقل من املوعد احملدد الفتتاح املؤمتر ،إن أمكن .وتصــدر واثئق التفويض إما عن رئيس
الدولة أو رئيس احلكومة أو وزير اخلارجية ،أو يف حالة االحتاد األورويب ،عن رئيس املفوضية األوروبية.
املادة 4
جلنة واثئة التفويض
عني يف بداية املؤمتر جلنة لواثئق التفويض تت لف من تس ـ ـ ـ ـ ـ ــعة أعض ـ ـ ـ ـ ـ ــا  .ويس ـ ـ ـ ـ ـ ــتند تكوينها إىل
تُ َّ
األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس الذي يقوم عليه تكوين جلنة واثئق التفويض يف اجلمعية العامة يف دورهتا الرابعة والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبعني.
وتفحص اللجنة واثئق تفويض املمثلني وتقدم تقريرها إىل املؤمتر دون إبطا .
املادة 5
املشاركة املؤقتة يف املؤمتر
حيق للممثلني املشاركة مؤقتا يف املؤمتر ريثما يب املؤمتر يف واثئق تفويضهم.
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اثنيا  -أعضاء املكتب
املادة 6
االنتهاابت
ينتخب املؤمتر من بني ممثل الدول املشــاركة أعضــا املكتب على النحو التايل :رئيســان ،أحد ا
من كينيا واآلخر من الربتغال ،يتوىل كل منهما الرائس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة على حدة .وينتخب املؤمتر أيض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  13انئبا
للرئيس( ،)13يعني أحدهم مقررا عاما ،إضافة إىل رئيس للجنة الرئيسية املنش ة وفقا للمادة  .46ويُنتخب
هؤال األعض ــا من أجل ض ــمان الطابع التمثيل للمكتب .وجيوز أن ينتخب املؤمتر أيض ــا خبالف هؤال
من يرى له لزوما من أعضا املكتب ألدا وظائفه.
املادة 7
السوطات العامة لورئيس املتويل الرائسة
 - 1يتناوب الرئيســان على رائســة اجللســات العامة للمؤمتر .وابإلضــافة إىل ممارســة الســلطات املخولة
يف مواضــع أخرى من هذا النظام ،يقوم الرئيس املتويل الرائســة إبعالن افتتاح كل جلســة واختتامها ،وطرح
املس ــائل للتص ــوي  ،وإعالن القرارات .ويب الرئيس املتويل الرائس ــة يف النقا النظامية وله ،رهنا أبحكام
هذا النظام ،الس ـ ـ ــيطرة التامة على س ـ ـ ــري اجللس ـ ـ ــات وعلى حفظ النظام فيها .وللرئيس املتويل الرائس ـ ـ ــة أن
يقرتح على املؤمتر إقفال قائمة املتكلمني ،وحتديد الوق الذي يسـ ـ ـ ـ ـ ــمح به للمتكلمني ،وعدد املرات اليت
جيوز فيها لكل ممثل أن يتكلم يف مس لة ما ،وأتجيل املناقشة أو إقفاهلا ،وتعليق اجللسة أو رفعها.
-2

يظل الرئيس عند تويل الرائسة ،يف ممارسة مهامه ،خاضعا لسلطة املؤمتر.

املادة 8
الرئيس ابلنيابة
 - 1إذا تغيَّب الرئيس ـ ــان معا عن إحدى اجللس ـ ــات أو عن جز منها ،جيوز هلما تس ـ ــمية أحد نواب
الرئيس ليقوم مقامه.
-2
واجبات.

لنائب الرئيس الذي يتوىل مهام الرائسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ما للرئيس من سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلطات وعليه ما على الرئيس من

املادة 9
استبدال رئيس أو الرئيسني
إذا تعــذر على أحــد الرئيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني أتديــة مهــامــه أو مهــامهــا ،ينتخــب رئيس جــديــد .وإذا تعــذر
كال الرئيسني أتدية مهامهما ،يُنتخب رئيسان جديدان.
_________________

( )13ثالثة من كل جمموعة من اجملموعات التالية :الدول األفريقية ،ودول آسيا واحملي اهلادئ ،ودول أورواب الشرقية ،ودول أمريكا
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،ودول أورواب الغربية ودول أخرى .غري أن انتخاب الرئيســني ســيؤدي إىل خفض عدد نواب
الرئيس املخصص للمنطقة اليت انتُـخب منها كل رئيس من الرئيسني بواقع انئب واحد للرئيس.
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املادة 10
حة الرئيس املتويل الرائسة يف التصويت
ال يشـ ـ ـ ـ ـ ــرت يف التصـ ـ ـ ـ ـ ــوي الرئيس املتويل الرائسـ ـ ـ ـ ـ ــة ،أو انئب الرئيس الذي يتوىل مهام الرئيس،
وإمنا يسم عضوا آخر من أعضا وفد للتصوي بدال منه.
اثلثا  -املكتتتب
املادة 11
تكوين املكتب
يت لف املكتب من الرئيسـ ـ ـ ـ ــني ونواب الرئيس واملقرر العام ورئيس اللجنة الرئيسـ ـ ـ ـ ــية .ويتوىل أحد
يسميانه من بني نواب الرئيس يف حالة غياهبما ،رائسة
الرئيسني ،وفقا ملا هو متفق عليه بينهما ،أو انئب ّ
املكتب .وجيوز لرئيس جلنة واثئق التفويض واللجان األخرى اليت ينش ــئها املؤمتر وفقا للمادة  48املش ــاركة
يف املكتب دون أن يكون هلم حق التصوي .
املادة 12
األعضاء البديوون
إذا تعني على أحد رئيس ـ ـ ـ املؤمتر أو أحد نواب الرئيس التغيب عن إحدى جلسـ ـ ــات املكتب،
له أن يس ــم أحد أعض ــا وفد حلض ــور جلس ــة املكتب والتص ــوي فيها .ويف حال تغيب رئيس اللجنة
الرئيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية ،يعني انئب رئيس تلك اللجنة ليقوم مقامه .وال يتمتع انئب رئيس اللجنة الرئيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية ،عند
عضويته يف املكتب ،حبق التصوي إذا كان ينتم إىل وفد ينتم إليه عضو آخر من أعضا املكتب.
املادة 13
امللام
يسـ ــاعد املكتب كال الرئيسـ ــني يف تص ـ ـريف أعمال املؤمتر بوجه عام ويعمل ،رهنا مبا يقرر املؤمتر،
على تنسيق أعمال املؤمتر.
رابعا  -أمانة املؤمتر
املادة 14
واجبات األمني العام لألمم املتحدة
معني أعماله بص ـ ـ ـ ـ ــفته هذ يف كل جلس ـ ـ ـ ـ ــات املؤمتر
 - 1يباش ـ ـ ـ ـ ــر األمني العام لألمم املتحدة أو ممثل َّ
وهيئاته الفرعية.
-2
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املادة 15
واجبات أمانة املؤمتر
تقوم أمانة املؤمتر ،وفقا هلذا النظام ،مبا يل :
(أ)

توفري الرتمجة الشفوية للكلمات اليت تلقى يف اجللسات؛

(ب)

تلق واثئق املؤمتر وترمجتها واستنساخها وتوزيعها؛

(ج)

نشر الواثئق الرمسية للمؤمتر وتعميمها؛

(د)

إعداد حماضر اجللسات العامة وتعميمها؛

(ه)

إعداد التسجيالت الصوتية للجلسات واختاذ الرتتيبات حلفظها؛

(و)

اختاذ الرتتيبات إليداع واثئق املؤمتر وحفظها يف حمفوظات األمم املتحدة؛

(ز)

القيام ،بوجه عام ،أبدا كل األعمال األخرى اليت قد يتطلبها املؤمتر.

املادة 16
البياانت املمدَّمة من األمانة العامة
يسميه لذلك الغر  ،أن
لألمني العام لألمم املتحدة ،أو ألي موظف من موظف األمانة العامة ّ
يديل ،يف أي وق  ،ببياانت شفوية أو كتابية بش ن أية مس لة قيد النظر.
خامسا  -افتتاح املؤمتر
املادة 17
الرئيس املؤقت
يفتتح األمني العــام لألمم املتحــدة أو ،يف حــالــة غيــابــه ،أي موظف من موظف األمــانــة العــامــة
يعينه هلذا الغر  ،اجللسة األوىل للمؤمتر ويتوىل رائسة املؤمتر إىل أن ينتخب املؤمتر رئيسيه.
املادة 18
المرارات املتعومة ابلتنظيم
يقوم املؤمتر يف جلسته األوىل مبا يل :
(أ)

اعتماد نظامه الداخل ؛

(ب)

انتخاب أعضا مكتبه وتشكيل هيئاته الفرعية؛

(ج)
يتم هذا اإلقرار؛
(د)

16/27

إقرار جدول أعماله الذي يكون مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروعه هو جدول األعمال املؤق للمؤمتر إىل أن
الب يف تنظيم أعماله.

19-07696

مؤمتر األمم املتحدة لعام  2020لدعم تنفيذ اهلدف  14من أهداف التنمية املست ت ت ت تتتدامة :حفظ
احمليطات والبحار واملوارد البحرية واستهداملا عو سو مستدام لتحمية التنمية املستدامة

A/RES/73/292

سادسا  -تصريف األعمال
املادة 19
النصاب المانوين
للرئيس املتويل الرائس ـ ــة أن يعلن افتتاح اجللس ـ ــة وأن يس ـ ــمح بس ـ ــري املداوالت عند حض ـ ــور ثلث
الدول املشاركة يف املؤمتر على األقل .والختاذ أي قرار يلزم حضور أغلبية الدول املشاركة يف املؤمتر.
املادة 20
الكومات
 - 1ال جيوز ألي ممثل أن يتكلم يف املؤمتر دون احلصـول مسـبقا على إذن من الرئيس املتويل الرائسـة.
ويقوم الرئيس املتويل الرائســة ،مع مراعاة أحكام املواد  21و  22ومن  25إىل  ،27بدعوة املتكلمني إىل
إلقا كلماهتم حس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ترتيب إبدائهم الرغبة يف الكالم .واألمانة مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤولة عن وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع قائمة أبمسا
هؤال املتكلمني.
 - 2تنحص ــر املناقش ــة يف املس ـ ـ لة املطروحة على املؤمتر ،وللرئيس الذي يتوىل الرائس ــة أن ينباّه املتكلم
إىل مراعاة النظام إذا خرج أقواله عن املوضوع قيد املناقشة.
 - 3للمؤمتر أن حي ّادد الوق الذي يُس ـ ـ ـ ــمح به لكل متكلم وعدد املرات اليت جيوز فيها لكل ممثل أن
يتكلم يف مس ـ ـ ـ ـ ـ لة ما .وال يُس ـ ـ ـ ــمح ابلكالم بش ـ ـ ـ ـ ـ ن اقرتاح يدعو إىل هذا التحديد لغري اثنني من املمثلني
املؤيدين للتحديد والثنني من املمثلني املعارضــني له مث يُطرح االقرتاح فورا للتصــوي  .وعلى أية حال ،حيد
الرئيس املتويل الرائسة ،مبوافقة املؤمتر ،كل كلمة بصدد املسائل اإلجرائية يف مدة مخس دقائق .إذا ُحددت
مدة املناقش ـ ـ ـ ــة وجتاوز أحد املتكلمني الوق املخص ـ ـ ـ ــص له ،ينبهه الرئيس املتويل الرائس ـ ـ ـ ــة دون إبطا إىل
مراعاة النظام.
املادة 21
النماط النظامية
ألي ممثل أن يثري نقطة نظامية يف أي وق أثنا مناقشة أية مس لة ،ويب الرئيس املتويل الرائسة
فورا يف هذ النقطة النظامية وفقا ألحكام هذا النظام .وللممثل أن يطعن يف قرار الرئيس املتويل الرائس ـ ـ ـ ــة.
ويُطرح الطعن للتصـ ــوي فورا ،ويبقى قرار الرئيس املتويل الرائسـ ــة قائما ما مل تنقضـ ــه أغلبية الدول احلاضـ ــرة
واملصوتة .وال جيوز للممثل الذي يتكلم يف نقطة نظامية أن يتكلم يف مضمون املس لة قيد املناقشة.
املادة 22
األسبمية
جيوز إعطا األسـ ــبقية يف الكالم لرئيس اللجنة الرئيسـ ــية أو مقررها أو لرؤسـ ــا أو مقرري اهليئات
الفرعية األخرى ،لغر شرح النتائج اليت خلص إليها اهليئة املعنية.
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املادة 23
إقفال قائمة املتكومني
للرئيس املتويل الرائســة ،أن يعلن قائمة املتكلمني أثنا املناقشــة وجيوز له ،مبوافقة املؤمتر ،أن يعلن
إقفال القائمة.
املادة 24
حة الرد
 - 1بغض النظر عن أحكام املادة  ،23يعط الرئيس املتويل الرائســة حق الرد ملمثل أية دولة مشــاركة
يف املؤمتر أو ملمثل االحتاد األورويب عندما يطلب ذلك .وجيوز منح أي ممثل آخر فرصة للرد.
 - 2البياانت املدىل هبا عمال هبذ املادة تكون عادة يف اية آخر جلس ـ ـ ـ ـ ـ ــة يف اليوم ،أو عند اختتام
النظر يف البند ذي الصلة إذا كان ذلك أقرب.
 - 3ال جيوز ملمثل دولــة أو ملمثل االحتــاد األورويب اإلدال أبكثر من بيــانني اثنني يف إطــار هــذ
املادة يف جلســة واحدة بش ـ ن أي بند .ويقتصــر البيان األول على مخس دقائق والثاين على ثالث دقائق.
وعلى املمثلني أن يتحروا اإلجياز يف كل حال بقدر اإلمكان.
املادة 25
أتجيل املناقشة
ملمثل أية دولة مش ـ ــاركة يف املؤمتر أن يقرتح ،يف أي وق  ،أتجيل مناقش ـ ــة املس ـ ـ لة قيد البحث.
ا
ملقدمه ابإلضــافة إىل اثنني من املمثلني املؤيدين للت جيل واثنني
وال يُســمح ابلكالم بش ـ ن هذا االقرتاح إال ّ
من املمثلني املعارضني له ،مث يُطرح االقرتاح للتصوي فورا ،رهنا أبحكام املادة .28
املادة 26
إقفال ابب املناقشة
ملمثل أية دولة مشـ ـ ــاركة يف املؤمتر أن يقرتح ،يف أي وق  ،إقفال ابب املناقشـ ـ ــة يف املس ـ ـ ـ لة قيد
البحث ،سـ ـ ـ ـ ـوا أبدى ممثل آخر رغبته يف الكالم أو مل يبدها .وال يُس ـ ـ ـ ــمح ابلكالم بشـ ـ ـ ـ ـ ن هذا االقرتاح
إال ملمثلني اثنني يعارضان اإلقفال ،مث يطرح االقرتاح للتصوي فورا ،رهنا أبحكام املادة .28
املادة 27
تعوية اجلوسة أو رفعلا
جيوز ملمثل أية دولة مش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركة يف املؤمتر ،رهنا أبحكام املادة  ،38أن يقرتح يف أي وق تعليق
اجللسة أو رفعها .وال يسمح مبناقشة هذ االقرتاحات ،بل تُطرح للتصوي فورا ،رهنا أبحكام املادة .28
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املادة 28
ترتيب االقرتاحات اإلجرائية
تعطى االقرتاحات املبينة أدان أس ـ ـ ـ ــبقية على مجيع املقرتحات أو االقرتاحات األخرى املعروض ـ ـ ـ ــة
على اجللسة ،وذلك حسب الرتتيب التايل:
(أ)

اقرتاح تعليق اجللسة؛

(ب)

اقرتاح رفع اجللسة؛

(ج)

اقرتاح أتجيل املناقشة يف املس لة قيد البحث؛

(د)

اقرتاح إقفال ابب املناقشة يف املس لة قيد البحث.

املادة 29
تمدمي املمرتحات والتعديالت املوضوعية
املعني
تُقدَّم املقرتحات والتعديالت املوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوعية ،يف العادة ،خطيا إىل األمني العام أو إىل ممثله َّ
ا
يعمم نس ــخا منها على مجيع الوفود بلغات املؤمتر .وال تبحث املقرتحات املوض ــوعية أو تطرح للب
الذي ّ
فيهـا إال بعـد أن يتم يف غضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون يوم قبـل االجتمـاع على األقـل تعميم نس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ منهـا على مجيع الوفود،
ما مل يقرر املؤمتر خالف ذلك .إالّ أنه جيوز للرئيس املتويل الرائس ـ ـ ـ ـ ــة أن أيذن مبناقش ـ ـ ـ ـ ــة وحبث التعديالت
حىت إن مل تكن هذ التعديالت قد عمم  ،أو مل جير تعميمها إال يف اليوم نفسه.
املادة 30
سحب املمرتحات واالقرتاحات اإلجرائية
لصاحب املقرتح أو االقرتاح اإلجرائ أن يسحبه يف أي وق قبل الب فيه ،شريطة أال يكون قد
أُدخل عليه تعديل .وألي ممثل أن يعيد تقدمي املقرتح ،أو االقرتاح اإلجرائ  ،املسحوب على هذا النحو.
املادة 31
البت يف مسألة االختصاص
رهنا أبحكام املادة  ،28يُطرح للتص ـ ــوي أي اقرتاح إجرائ يطلب الب يف مسـ ـ ـ لة اختص ـ ــاص
املؤمتر يف اعتماد اقرتاح معرو عليه ،وذلك قبل الب يف االقرتاح املعين.
املادة 32
إعادة النظر يف املمرتحات
مىت اعتُمد مقرتح ما أو ُرفض ،ال جيوز إعادة النظر فيه ما مل يقرر املؤمتر ذلك أبغلبية ثلث الدول
احلاضرة واملصوتة .وال يُسمح ابلكالم يف اقرتاح إجرائ إبعادة النظر سوى الثنني من معارضيه ،مث يُطرح
االقرتاح للتصوي فورا.
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سابعا  -اختاذ المرارات
املادة 33
االتفاق العام
يعتمد املؤمتر ،بتوافق اآلرا  ،إعالان موجزا ومرَّكزا وعمل املنحى ومتفقا عليه على صعيد حكوم
دويل يركز ويسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو على جماالت العمل القائمة على العلوم واالبتكار لدعم تنفيذ اهلدف ،14
ويبذل قصارا لضمان إجناز مجيع أعمال املؤمتر األخرى بتوافق اآلرا .
املادة 34
حموق التصويت
يكون لكل دولة مشاركة يف أعمال املؤمتر صوت واحد.
املادة 35
األغوبية الالزمة
 - 1رهنا أبحكام املادة  ،33تتخذ قرارات املؤمتر بشـ ن مجيع املســائل املوضــوعية أبغلبية ثلث الدول
احلاضرة واملصوتة.
 - 2تتخذ قرارات املؤمتر بش ـ ن مجيع املس ــائل اإلجرائية أبغلبية الدول احلاض ــرة واملص ــوتة ،ما مل ينص
على خالف ذلك يف هذا النظام.
 - 3إذا أثري تسـ ـ ــاؤل حول كون مس ـ ـ ـ لة ما تتعلق ابإلجرا أو املوضـ ـ ــوع ،يب الرئيس املتويل رائسـ ـ ــة
املؤمتر يف األمر .وإذا طعن يف قرار الرئيس املتويل الرائس ــة يطرح الطعن للتص ــوي فورا ،ويبقى قرار الرئيس
املتويل الرائسة قائما ما مل تنقضه أغلبية الدول احلاضرة و ّا
املصوتة.
-4

إذا انقسم األصوات ابلتساوي ،يعترب املقرتح ،أو االقرتاح اإلجرائ  ،مرفوضا.

املادة 36
معىن عبارة ”الدول احلاضرة واملصوتة“
ألغرا هذا النظام ،يُقص ــد بعبارة ”الدول احلاض ــرة واملص ــوتة“ الدول اليت تديل أبص ـواهتا إجيااب
أو سلبا .أما الدول اليت متتنع عن التصوي فتعترب غري مصوتة.
املادة 37
طريمة التصويت
 - 1ابس ـ ـ ــتثنا ما تنص عليه املادة  ،44يص ـ ـ ـ ّاـوت املؤمتر برفع األيدي ،إال إذا طلب ممثل ما أن يكون
التص ـ ـ ـ ـ ـ ــوي بندا األمسا فيجري حينئذ ندا األمسا حس ـ ـ ـ ـ ـ ــب الرتتيب األجبدي اإلنكليزي ألمسا الدول
املش ـ ـ ــاركة يف املؤمتر ،ابتدا ابلوفد الذي يس ـ ـ ــحب الرئيس املتويل الرائس ـ ـ ــة امسه ابلقرعة .ويف كل تص ـ ـ ــوي
بندا األمسا تنادى كل دولة ابمسها فريد ممثلها بقوله ”نعم“ أو ”ال“ أو ”ممتنع“.
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 - 2عندما يقوم املؤمتر ابلتصــوي مســتخدما الوســائل اآللية ،يُســتعا ابلتصــوي غري املســجل عن
ـجل عن التص ــوي بندا األمسا  .وللممثل أن يطلب تص ــويتا
التص ــوي برفع األيدي ،وابلتص ــوي املس ـ َّ
مسجال جيري دون ندا أمسا الدول املشاركة يف املؤمتر ،ما مل يطلب أحد املمثلني غري ذلك.
َّ
ـجل يف أي حمض ــر
 - 3يُدرج ص ــوت كل دولة مش ــاركة يف التص ــوي بندا األمسا أو تص ــوي مس ـ َّ
للجلسة أو يف أي تقرير عنها.
املادة 38
المواعد الواجبة االتباع أثناء التصويت
بعد أن يعلن الرئيس املتويل الرائس ـ ـ ـ ـ ــة بد التص ـ ـ ـ ـ ــوي  ،ال جيوز ألي ممثل أن يقطع التص ـ ـ ـ ـ ــوي
إال إلاثرة نقطة نظامية تتعلق ابلسري الفعل للتصوي .
املادة 39
تعويل التصويت
 - 1جيوز للممثلني أن يدلوا ،قبل بد التص ـ ــوي أو بعد انتهائه ،ببياانت موجزة ال تتض ـ ــمن س ـ ــوى
تعليل التصـ ـ ـ ـ ــوي  .وللرئيس املتويل الرائسـ ـ ـ ـ ــة أن حي ّادد الوق املسـ ـ ـ ـ ــموح به لإلدال ببياانت التعليل هذ .
وال جيوز ملمثل أية دولة ص ـ ـ ــاحبة مقرتح أو اقرتاح أن يعلاّل تص ـ ـ ــويته على ذلك املقرتح أو االقرتاح ،إال إذا
كان قد أُدخل عليه تعديل.
 - 2عند النظر يف املسـ ـ لة نفس ــها تباعا يف العديد من اهليئات التابعة للمؤمتر ،ينبغ للدولة أن تقوم،
قدر اإلمكان ،بتعليل تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويتها يف هيئة واحدة فق من هذ اهليئات ،ما مل يكن تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويتها يف إحدى
اهليئات خيتلف عن تصويتها يف هيئة أخرى.
املادة 40
جتزئة املمرتحات
جيوز ألي ممثــل أن يقرتح الب ـ يف أجزا فق من مقرتح مــا .وإذا اعرت أحــد املمثلني على
طلب التجزئة ،طُرح اقرتاح التجزئة للتص ــوي  .وال يس ــمح ابلكالم بش ـ ـ ن اقرتاح التجزئة لغري ممثلَني اثنني
من مؤيديه واثنني من معارضـ ـ ــيه .فإذا قُبل اقرتاح التجزئة ،طُرح أجزا املقرتح اليت تُعتمد فيما بعد على
املؤمتر للب فيها جمتمعة .وإذا ُرفض مجيع أجزا منطوق املقرتح ،اعتُرب املقرتح مرفوضا ككل.
املادة 41
التعديالت
يُعترب املقرتح تعديال ملقرتح آخر إذا كان يشكل إضافة فق إىل ذلك املقرتح أو حذفا أو تنقيحا
جلز منه .وتعترب كلمة ”مقرتح“ يف هذا النظام متضمنة للتعديالت ،ما مل ُحيدَّد خالف ذلك.
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املادة 42
ترتيب التصويت عو التعديالت
اقرتح تعديالن
عند اقرتاح إدخال تعديل على مقرتح ما ،جيري التصوي على التعديل أوال .وإذا ُ
أو أكثر على مقرتح ،يصـ ـ ّاـوت املؤمتر أوال على التعديل األبعد من حيث املوضـ ــوع عن املقرتح األصـ ــل مث
على التعديل األقرب منه ،وهكذا دواليك حىت تُطرح مجيع التعديالت للتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوي  .إال أنه حيثما يكون
اعتماد تعديل ما منطواي ابلض ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة على رفض تعديل آخر ،ال يُطرح هذا التعديل األخري للتص ـ ـ ـ ـ ـ ــوي .
وإذا اعتُمد تعديل واحد أو أكثر ،يُطرح املقرتح بصيغته املعدَّلة عندئذ للتصوي .
املادة 43
ترتيب التصويت عو املمرتحات
 - 1إذا قُدم مقرتحان أو أكثر ،خالف التعديالت ،فيما يتعلق مبس لة واحدة ،جرى التصوي على
املقرتحات حسـ ـ ــب ترتيب تقدميها ،ما مل يقرر املؤمتر غري ذلك .وللمؤمتر ،بعد كل تصـ ـ ــوي على مقرتح،
ّا
سيصوت على املقرتح الذي يليه.
أن يقرر ما إذا كان
 - 2جيري التص ـ ــوي على املقرتحات املنقَّحة حس ـ ــب الرتتيب الذي قُ ّادم به املقرتحات األص ـ ــلية،

املقرتح األصـ ـ ـ ــل مسـ ـ ـ ــحواب ،ويُعترب
ما مل خيرج التنقيح كثريا على املقرتح األصـ ـ ـ ــل  .ويف هذ احلالة ،يُعترب َ
املقرتح املنقَّح مقرتحا جديدا.
َ
 - 3يُطرح للتصوي اقرتاح عدم الب يف مقرتح ما ،قبل إجرا التصوي على ذلك املقرتح.
املادة 44
االنتهاابت
جترى مجيع االنتخاابت ابالقرتاع السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري ،ما مل ا
يقرر املؤمتر ،يف حالة عدم وجود أي اعرتا ،
ّ
عدم إجرا االقرتاع عند وجود مرشح متفَّق عليه أو قائمة مرشحني متفَّق عليها.
املادة 45
االقرتاع
 - 1عندما يراد مل منصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب انتخايب أو أكثر يف وق واحد وبنفس الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرو  ،يُنتخب ،بعدد
ال يتجاوز عدد تلك املناصـ ــب ،املرشـ ــحون احلاصـ ــلون يف االقرتاع األول على أغلبية األص ـ ـوات املدىل هبا
وعلى أكرب عدد من األصوات.
 - 2إذا كان عدد املرش ــحني احلاص ــلني على هذ األغلبية أقل من عدد املناص ــب املراد ملؤها ،جترى
اقرتاعات إض ــافية ملل املناص ــب املتبقية ،على أن يقتص ــر التص ــوي على املرش ــحني الذين حص ــلوا على
أكرب عدد من األصـوات يف االقرتاع الســابق حبيث ال يزيد عددهم عن ضــعف عدد املناصــب اليت ال يزال
يتعني ملؤها.
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اثمنا  -اهليئات الفرعية
املادة 46
الوجنة الرئيسية
للمؤمتر أن ينشئ جلنة رئيسية.
املادة 47
التمثيل يف الوجنة الرئيسية
لكل دولة مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركة يف املؤمتر ولالحتاد األورويب حق التمثيل مبمثل واحد يف اللجنة الرئيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية.
وهلما أن ينتداب هلذ اللجنة من يلزم من ممثلني مناوبني ومستشارين.
املادة 48
الوجان واألفرقة العاموة األخرى
 - 1للمؤمتر أن ينشئ ،ابإلضافة إىل اللجنة الرئيسية املشار إليها أعال  ،ما يرا ضروراي ألدا وظائفه
من جلان وأفرقة عاملة.
-2

للجان أن تنشئ جلاان فرعية وأفرقة عاملة ،رهنا مبا تقرر اجللسة العامة للمؤمتر يف هذا الش ن.

املادة 49
أعضاء الوجان والوجان الفرعية واألفرقة العاموة
يعني الرئيس ــان ،رهنا مبوافقة املؤمتر ،أعض ــا اللجان واألفرقة العاملة التابعة للمؤمتر ،املش ــار إليها
-1
اّ
يف الفقرة  1من املادة  ،48ما مل يقرر املؤمتر خالف ذلك.
يعني رئيس اللجنة املعنية ،رهنا مبوافقتها ،أعض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اللجان الفرعية واألفرقة العاملة التابعة هلا،
-2
اّ
ما مل تقرر اللجنة خالف ذلك.
املادة 50
أعضاء املكتب
تنتخب كل من اللجان واللجان الفرعية واألفرقة العاملة أعض ـ ـ ـ ـ ـ ــا مكاتبها ،ما مل تنص املادة 6
على خالف ذلك.
املادة 51
النصاب المانوين
 - 1لرئيس اللجنة الرئيســية أن يعلن افتتاح اجللســة وأن يســمح بســري املناقشــة عند حضــور ممثل ربع
عدد الدول املشاركة يف املؤمتر على األقل .ويلزم حضور أغلبية الدول املشاركة املؤمتر الختاذ أي قرار.
 - 2تش ـ ـ ــكل أغلبية أعض ـ ـ ــا املكتب أو جلنة واثئق التفويض أو أي جلنة أو جلنة فرعية أو فريق عامل
نصااب قانونيا.
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املادة 52
أعضاء املكتب وتصريف األعمال والتصويت
تنطبق املواد الواردة يف الفرعني الثاين والس ــادس (ابس ــتثنا املادة  )19والس ــابع أعال  ،مع إجرا
ما يلزم من تعديالت ،على أعمال اللجان واللجان الفرعية واألفرقة العاملة ،فيما عدا ما يل :
لرئيس املكتب ولرئيس جلنة واثئق التفويض ولرؤسـ ـ ـ ـ ـ ــا اللجان واللجان الفرعية واألفرقة
(أ)
العاملة ممارسة حق التصوي  ،شريطة أن يكونوا ممثلني لدول مشاركة؛
(ب) تُتخذ قرارات اللجان واللجان الفرعية واألفرقة العاملة أبغلبية األعض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا احلاض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين
و ّا
املصوتني ،ابستثنا إعادة النظر يف أي مقرتح أو تعديل اليت تقتض األغلبية املقررة يف املادة .32
اتسعا  -الوغات واحملاضر
املادة 53
لغات املؤمتر
لغات املؤمتر ه اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية.
املادة 54
الرتمجة الشفوية
-1

تُرتجم الكلمات اليت تلقى إبحدى لغات املؤمتر ترمجة شفوية إىل اللغات اخلمس األخرى.

 - 2ألي ممثــل أن يتكلم بلغــة ليسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ من لغــات املؤمتر إذا كــان الوفــد املعين قــد رتــب أمر الرتمجــة
الشفوية لكلمته إىل واحدة من لغات املؤمتر.
املادة 55
لغات الواثئة الرمسية
تُوفّر الواثئق الرمسية للمؤمتر بلغات املؤمتر.
املادة 56
التسجيالت الصوتية لوجوسات
يكون إعداد وحفظ التسـ ـ ـ ـ ـ ــجيالت الصـ ـ ـ ـ ـ ــوتية للجلسـ ـ ـ ـ ـ ــات العامة للمؤمتر وجلسـ ـ ـ ـ ـ ــات التحاور
وجلس ـ ــات اللجنة الرئيس ـ ــية ،وفقا للممارس ـ ــة املتبعة يف األمم املتحدة .وال تعد تس ـ ــجيالت ص ـ ــوتية ألي
جلسات أخرى تعقد خالل املؤمتر ،ما مل يقرر املؤمتر أو اللجنة الرئيسية خالف ذلك.
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عاشرا  -اجلوسات العونية واخلاصة
مبادئ عامة
املادة 57
تُعقد اجللس ـ ـ ـ ـ ــات العامة للمؤمتر وجلس ـ ـ ـ ـ ــات كل جلنة كجلس ـ ـ ـ ـ ــات علنية ما مل تقرر اهليئة املعنية
خالف ذلك .أما القرارات اليت يتخذها املؤمتر بكامل هيئته يف جلس ـ ــة خاص ـ ــة فتعلَن مجيعها دون أتخري
يف جلسة علنية للمؤمتر بكامل هيئته.
املادة 58
كقاعدة عامة ،تُعقد جلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات املكتب أو جلنة واثئق التفويض أو اللجان الفرعية أو األفرقة
العاملة كجلسات خاصة.
املادة 59
البالغات املتعومة ابجلوسات اخلاصة
للقائم برائسة اهليئة املعنية أن يصدر ،لدى اختتام أية جلسة خاصة تعقدها اهليئة ،بالغا بش ا
عن طريق األمني العام لألمم املتحدة أو ممثل معني.
حادي عشر  -املشاركون اآلخرون واملراقبون
املادة 60
املنظمتتات احلكوميتتة التتدوليتتة والكيتتاانت األخرى اليت تومتتت من اجلمعيتتة العتتامتتة دعوة دائمتتة
لالشرتاك بصفة مراقب يف دورات اجلمعية العامة وأعماهلا
()14

حيق للممثلني الذين تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــميهم املنظمات احلكومية الدولية والكياانت األخرى اليت تلق دعوة
دائمة للمش ـ ـ ــاركة بص ـ ـ ــفة مراقب يف دورات اجلمعية العامة وأعماهلا ،أن يش ـ ـ ــاركوا بص ـ ـ ــفة مراقبني ،دون أن
يكون هلم احلق يف التص ــوي  ،يف مداوالت املؤمتر واللجنة الرئيس ــية ،وعند االقتض ــا  ،يف مداوالت أي من
اللجان أو األفرقة العاملة األخرى.
املادة 61
األعضاء املنتسبون يف الوجان اإلقويمية

()15

للممثلني الذين يس ـ ــميهم األعض ـ ــا املنتس ـ ــبون يف اللجان اإلقليمية الواردة أمساؤهم يف احلاش ـ ــية
أدان املشـ ــاركة ،بصـ ــفة مراقبني ،دون أن يكون هلم حق التصـ ــوي يف املداوالت اليت جيريها املؤمتر واللجنة
الرئيسية ،وعند االقتضا  ،يف مداوالت أي جلنة أخرى أو فريق عامل آخر.
_________________

( )14ألغرا هذا النظام ،يش ـ ـ ـ ــمل مصـ ـ ـ ـ ــطلح ”الكياانت األخرى“ اللجنة الدولية للص ـ ـ ــليب األمحر ،واالحتاد الدويل جلمعيات
الصليب األمحر واهلالل األمحر ،واللجنة األوملبية الدولية ،واالحتاد الربملاين الدويل ،ومنظمة فرسان مالطة املستقلة.
( )15أَرواب ،وأنغيال ،وبرمودا ،وبورتوريكو ،وبولينيزاي الفرنسـ ــية ،وجزر تركس وكايكوس ،وجزر فرجن الربيطانية ،وجزر فرجن التابعة
للوالايت املتحدة ،وجزر كاميان ،وســاموا األمريكية ،وســان مارتن ،وغوام ،وكاليدونيا اجلديدة ،وكوراســاو ،وكومنولث جزر
مارايان الشمالية ،ومونتيسريات.
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املادة 62
ممثوو الوكاالت املتهصصة واملنظمات ذات الصوة

()16

للممثلني الذين تســميهم الوكاالت املتخص ـصــة واملنظمات ذات الصــلة املشــاركة بصــفة مراقبني،
دون أن يكون هلم حق التصوي يف مداوالت املؤمتر أو اللجنة الرئيسية ،وعند االقتضا يف مداوالت أي
جلنة أخرى أو فريق عامل آخر بش ن املسائل اليت تدخل يف نطاق أنشطتها.
املادة 63
ممثوو املنظمات احلكومية الدولية األخرى واهليئات الدولية األخرى
مــا مل يُنص حتــديــدا على خالف ذلــك يف هــذا النظــام الــداخل فيمــا يتعلق ابالحتــاد األورويب،
للممثلني الذين تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــميهم املنظمات احلكومية الدولية األخرى واهليئات الدولية األخرى املدعوة إىل املؤمتر
املشـ ـ ــاركة بصـ ـ ــفة مراقبني ،دون أن يكون هلم حق التصـ ـ ــوي  ،يف مداوالت املؤمتر واللجنة الرئيسـ ـ ــية ،وعند
االقتضا يف مداوالت أي جلنة أخرى أو فريق عامل آخر بش ن املسائل اليت تدخل يف نطاق أنشطتها.
املادة 64
ممثوو األجلزة امللتمة ابألمر يف األمم املتحدة
للممثلني الذين تس ــميهم األجهزة املهتمة ابألمر يف األمم املتحدة املش ــاركة بص ــفة مراقبني ،دون
أن يكون هلم حق يف التص ـ ــوي  ،يف مداوالت املؤمتر واللجنة الرئيس ـ ــية ،وعند االقتض ـ ــا يف مداوالت أي
جلنة أخرى أو فريق عامل آخر ،بش ن املسائل اليت تدخل يف نطاق أنشطتها.
املادة 65
ممثوو املنظمات غري احلكومية

()17

 - 1للمنظمات غري احلكومية املعتمدة للمشاركة يف املؤمتر أن تسم ممثلني حلضور اجللسات العلنية
للمؤمتر واللجنة الرئيسية بصفة مراقبني.
 - 2هلؤال املراقبني أن يدلوا ،بدعوة من القائم برائس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة هيئة املؤمتر ورهنا مبوافقة املؤمتر ،ببياانت
شـ ــفوية بش ـ ـ ن املسـ ــائل اليت يكون لديهم كفا ة خاصـ ــة بش ـ ـ ا .وإذا كان عدد طلبات تناول الكلمة
كبريا يُطلب إىل املنظمات غري احلكومية تش ـ ـ ـ ــكيل نفس ـ ـ ـ ــها يف جمموعات تعرب عن نفس ـ ـ ـ ــها بواسـ ـ ـ ــطة
متكلمني ابمسها.
_________________

( )16ألغرا هذا النظام يش ـ ـ ـ ــمل مص ـ ـ ـ ــطلح ”املنظمات ذات الص ـ ـ ـ ــلة“ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،واحملكمة اجلنائية الدولية،
واملنظمة الدولية للهجرة ،والسلطة الدولية لقاع البحار ،واحملكمة الدولية لقانون البحار ،ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية،
واللجنة التحضريية ملنظمة احلظر الشامل للتجارب النووية ،ومنظمة التجارة العاملية.
( )17تنص الفقرة  3-23من جدول أعمال القرن  21على أنه” :جيب أن تطبق أية سـ ـ ــياسـ ـ ــات أو تعاريف أو قواعد ،تؤثر يف
وص ـ ـ ــول املنظمات غري احلكومية إىل أعمال مؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات أو وكاالت األمم املتحدة املرتبطة بتنفيذ جدول أعمال القرن 21
واملشــاركة فيها ،بصــورة متســاوية على مجيع الفئات الرئيســية“ .وحيدد جدول أعمال القرن  21الفئات الرئيســية أب ا تت لف
من النسـ ـ ــا  ،واألطفال والشـ ـ ــباب ،والش ـ ــعوب األصـ ـ ــلية ،واملنظمات غري احلكومية ،والس ـ ــلطات احمللية ،والعمال ونقاابهتم،
وقطاع األعمال والصـ ـ ــناعة ،واألوسـ ـ ــا العلمية والتقنية ،واملزارعني .وعليه ،فإن املادة  65تنطبق بنفس القدر ،اس ـ ــتنادا إىل
جدول أعمال القرن  ،21على املنظمات غري احلكومية والفئات الرئيسية األخرى.
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املادة 66
البياانت الكتابية
تعمم األمانة على مجيع الوفود البياانت الكتابية املقدمة من املمثلني املسـ ـ ـ ــمني املشـ ـ ـ ــار إليهم يف
املواد  60إىل  65ابلكميات وابللغات اليت أتيح هبا هذ البياانت إليها يف مكان انعقاد املؤمتر ،بشر
أن يكون البيان املقدم ابس ــم أي منظمة غري حكومية متص ــال أبعمال املؤمتر ومتعلقا مبوض ــوع يكون هلذ
املنظمة كفا ة خاصة فيه .وال تُعد البياانت الكتابية على نفقة األمم املتحدة وال تصدر كواثئق رمسية.
اثين عشر  -وقف العمل ابلنظام الداخوي وتعديوه
املادة 67
طريمة وقف العمل
للمؤمتر أن يوقف العمل أبية مادة من مواد هذا النظام الداخل ش ـ ـ ـ ـ ـريطة إعطا إشـ ـ ـ ـ ــعار ابقرتاح
الوقف قبل موعد الوقف أبربع وعشرين ساعة ،وهو شر ميكن التنازل عنه إذا مل يعرت أي من املمثلني.
ويكون أي وقف من هذا القبيل منحصرا يف غر حمدد ومبني وحمددا بفرتة الزمة لتحقيق ذلك الغر .
املادة 68
طريمة التعديل
جيوز تعــديــل مواد هــذا النظــام الــداخل بقرار يتخــذ املؤمتر أبغلبيــة ثلث املمثلني احلــاض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين
واملصوتني ،بعد أن يكون املكتب قد قدم تقريرا عن التعديل املقرتح.
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