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            �    الرجاء إعادة االستعمال

  
  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])A/66/440/Add.1( على تقرير اللجنة الثانية ناءب[

  

 وبرنـامج مواصـلة تنفيـذ جـدول         ٢١تنفيذ جـدول أعمـال القـرن          - ٦٦/١٩٧
   ونتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة٢١ أعمال القرن

  
  ،إن اجلمعية العامة  

 ٢٠٠٠ديــــــسمرب / كـــــانون األول ٢٠رخ  املــــــؤ٥٥/١٩٩ا  إىل قراراـــــ إذ تـــــشري  

ــؤرخ ٥٦/٢٢٦ و ــانون األول٢٤ املــ ــسمرب / كــ  ألــــف ٥٧/٢٧٠  و٥٧/٢٥٣  و٢٠٠١ديــ

يونيــه / حزيــران٢٣اء املــؤرخ ـ بــ٥٧/٢٧٠  و٢٠٠٢ديــسمرب /كــانون األول ٢٠ نياملــؤرخ

 املــؤرخ ٦٥/١٥٢  و٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول٢٤ املــؤرخ ٦٤/٢٣٦ قراريهــا و٢٠٠٣

تنفيـذ جـدول أعمـال القـرن      وسـائر القـرارات ذات الـصلة ب     ٢٠١٠سمرب  دي/ كانون األول  ٢٠

 ونتــــائج مــــؤمتر القمــــة العــــاملي ٢١  وبرنــــامج مواصــــلة تنفيــــذ جــــدول أعمــــال القــــرن٢١

  ،املستدامة للتنمية

 )٢(٢١ وجـدول أعمـال القـــرن      )١( إىل إعالن ريـو بشأن البيئة والتنمية      وإذ تشري أيضا   

أن التنميـة  ـــوإعـــالن جوهانـسربغ بـش     )٣(٢١ول أعمــال القـــرن     وبرنــامج مواصلــة تنفيذ جد   

خطـة جوهانـسربغ    ”(تدامة  ــمؤمتر القمة العـاملي للتنميـة املـس       نتائج  وخطة تنفيذ    )٤(تدامةــــاملس
_______________ 

الـد  ، ١٩٩٢يونيـه  / حزيـران ١٤-٣ بالبيئــة والتنميـة، ريـو دي جـانريو،        املتحدة املعين  متقرير مؤمتر األم   )١(
، ١ ، القـرار )يب والتـصو  A.93.I.8منشورات األمــم املتحـــدة، رقـــم املبيـع          (، القرارات اليت اختذها املؤمتر    األول
 .األول املرفق

 .الثاين املرجع نفسه، املرفق )٢(

 .املرفـق ،١٩/٢-دإ رارقلا )٣(

ــا،     )٤( ــة املـــستدامة، جوهانـــسربغ، جنـــوب أفريقيـ ــاملي للتنميـ ــة العـ  -أغـــسطس / آب٢٦تقريـــر مـــؤمتر القمـ
ــول ٤ ــبتمرب /أيل ــم     (٢٠٠٢س ــم املتحــدة، رق ــشورات األم ــعمن ــصويبA.03.II.A.1 املبي ــصل األول،  ،) والت الف

 .املرفق ،١ القرار
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 بــشأن  وإعــالن الدوحــة)٦(لمــؤمتر الــدويل لتمويــل التنميــةلتوافــق آراء مــونتريي  و)٥()“للتنفيــذ

ة اخلتامية ملؤمتر املتابعة الدويل لتمويل التنمية املعين باستعراض تنفيـذ توافـق      الوثيق: متويل التنمية 

ــونتريي ــين        )٧(آراء م ــة املع ــة العام ــستوى للجمعي ــع امل ــام الرفي ــاع الع ــة لالجتم ــة اخلتامي  والوثيق

  ،)٨(باألهداف اإلمنائية لأللفية

 املــستدامة يف عقــد مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة بــشأن قرارهــا إىل كــذلك  تــشريوإذ   

  ،)٩(٢٠١٢يف عام  الربازيل

  ؛)١٠( العام بتقرير األمنيحتيط علما  - ١  

ــا   - ٢   ــضاحتــيط علم ــة التحــضريية    أي ــر اللجن ــة     بتقري ــم املتحــدة للتنمي ــؤمتر األم مل

عمليـة حتـضري مـشروع الوثيقـة        ”املعنـون    ٢/١ قرارهـا وتؤيـد   ،  )١١(دورا الثانيـة   عناملستدامة  

 يف الفـصل الـسادس   على النحو املنـصوص عليـه    “ املتحدة للتنمية املستدامة   اخلتامية ملؤمتر األمم  

  من التقرير؛

إىل  ٢٠يف الفتـرة مـن    ةــدة للتنميـة املـستدام  ـــ مؤمتر األمـم املتح   يعقد    أن تقرر  - ٣  

 جـدول   وتوصـي بـأن يعتمـد املـؤمتر       الربازيـل،   ،   يف ريـو دي جـانريو      ٢٠١٢يونيه  /حزيران ٢٢

  الوارد يف املرفق األول هلذا القرار؛على النحو متر األعمال املؤقت للمؤ

الــدول األعــضاء علــى أن تكــون ممثلــة يف املــؤمتر علــى أعلــى مــستوى   تــشجع  - ٤  

   ذلك رؤساء الدول أو احلكومات؛ ويشملممكن، 

من ست جلسات عامة، على أسـاس عقـد جلـستني يف      املؤمتريتألف  أن   تقرر  - ٥  

مــع اجللــسات  يف وقــت متـزامن  تعقـد   رفيعــة املــستوىديرة مائــدة مـست جلـسات اليـوم، وأربــع  

  ؛ اجللستني العامتني االفتتاحية واخلتاميةعدا خالل مافي العامة،

_______________ 

 .، املرفق٢ملرجع نفسه، القرار ا )٥(

منـشورات األمـم    (٢٠٠٢مـارس  / آذار٢٢-١٨تقرير املؤمتر الدويل لتمويل التنمية، مونتريي، املكـسيك،         )٦(
 .، املرفق١، الفصل األول، القرار )A.02.II.A.7املتحدة، رقم املبيع 

 .، املرفق٦٣/٢٣٩ القرار )٧(

 .٦٥/١انظر القرار  )٨(

 .٢٠، الفقرة ٦٤/٢٣٦القرار انظر  )٩(

)١٠( A/66/287. 

)١١( A/CONF.216/PC/9. 
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يف املرفـق الثـاين   األعمال الوارد  وفقا لتنظيم املؤمترأن جيري تنظيم      أيضا تقرر  - ٦  

  هلذا القرار؛

هائيــة للنظــام الــداخلي  احلاجــة إىل التعجيــل بعمليــة وضــع الــصيغة الن تالحــظ  - ٧  

، وتنوه يف هذا الصدد بقرار مكتب اللجنـة      ٢٠١٢املؤقت للمؤمتر يف أبكر وقت ممكن يف عام         

  التحضريية بإجراء مشاورات غري رمسية بصدد هذه املسألة واختتامها يف الوقت املناسب؛

ة يف العمليـة التحـضريي   بفعاليـة ميع الدول األعضاء مواصـلة املـشاركة       جب يب  - ٨  

  ويف املؤمتر نفسه، دف التوصل إىل نتيجة ناجحة للمؤمتر؛

ــد ات أن تقــرر  - ٩   ــدورة عق ــل ــن   ةالثالث ــرة م ــة التحــضريية يف الفت  ١٥ إىل ١٣ للجن

  يف ريو دي جانريو؛ ٢٠١٢يونيه /حزيران

أن تنهي املفاوضات حول مشروع الوثيقـة       على   الدول األعضاء    بقوة تشجع  - ١٠  

  ثالثة للجنة التحضريية؛اخلتامية يف الدورة ال

للعمليـة  تقـدمي كـل الـدعم املناسـب          أن يواصـل   إىل األمـني العـام       تكرر طلبها   - ١١  

ــلللمــؤمتر نفــسه، و مــؤمتر والتحــضريية لل ــة    أن يكف ــشاركة الفعال ــني الوكــاالت وامل ــاون ب  التع

 فواالتساق داخل منظومة األمم املتحدة واالستخدام الفعـال للمـوارد، مـن أجـل معاجلـة هـد              

  املؤمتر وموضوعيه؛

الدول األعـضاء واملـراقبني ومجيـع اجلهـات املعنيـة، مبـا يف ذلـك اللجـان           تدعو    - ١٢  

األمم املتحدة وهيئاا وغريها مـن املنظمـات احلكوميـة الدوليـة واإلقليميـة               ومنظماتاإلقليمية  

 إىل أن تـشارك علـى   واملؤسسات املالية الدولية واموعـات الرئيـسية املعنيـة بالتنميـة املـستدامة        

حنو كامل وفعال يف املؤمتر وأن تقـدم أفكـارا ومقترحـات جتـسد خرباـا والـدروس املـستفادة،               

النحو الـذي اتفقـت عليـه الـدول األعـضاء يف       مسامهة منها يف العملية التحضريية للمؤمتر، على 

  العملية التحضريية؛

 علـــى ،نيـــة للمـــؤمترالوط أعماهلـــا التحـــضرييةيف إطـــار  ، احلكومـــاتتـــشجع  - ١٣  

مجيع الوكاالت الوطنيـة املـسؤولة عـن    وتنسيق املدخالت الواردة من  بفعالية املشاركة   مواصلة

  ؛محاية البيئةوالتنمية االقتصادية والتنمية االجتماعية 

مهية الـدعم الـذي يقدمـه جهـاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي، حـسب         على أ تشدد    - ١٤  

  للمؤمتر، بناء على طلب السلطات الوطنية؛الوطنية  عماهلا التحضرييةألاالقتضاء، 

 ألن املــوارد املتاحــة يف صــندوق التربعــات   عــن بــالغ قلقهــاتكــرر اإلعــراب  - ١٥  

تكفي لتمويـل مـشاركة ممثلـي البلـدان الناميـة          ال التنمية املستدامة  لدعم أعمال جلنة  االستئماين  
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العمليـة التحـضريية للمـؤمتر ويف       إطـار    يف   وممثلي اموعات الرئيسية يف االجتماعات اليت تعقد      

  املؤمتر ذاته؛

األخــرى الــيت   والكيانــات اجلهــات املاحنــة الدوليــة والثنائيــة والبلــدان     حتــث  - ١٦  

ــصندوق   ــربع ل ــت    التربعــات االســتئماين  بإمكاــا الت ــك يف الوق ــل ذل ــؤمتر أن تفع مــن أجــل امل

ود الســتخدام مــوارد الــصندوق    وتطلــب إىل األمــني العــام بــذل املزيــد مــن اجلهــ      ،املناســب

 تعزيـز املـشاركة النـشطة     بغيـة االستئماين احملدودة بطريقـة تتـسم بالكفـاءة والفعاليـة والـشفافية             

املعقـودة  املتبقيـة  الـيت تـشمل االجتماعـات    (ملمثلي البلدان النامية يف العملية التحضريية للمـؤمتر       

ويف )  والـدورة الثالثـة للجنـة التحـضريية        فيما بني الدورات، واملفاوضات اجلانبيـة غـري الرمسيـة،         

املؤمتر ذاته، وتشجع يف هذا الصدد األمني العام على أن يضع، عند استخدام مـوارد الـصندوق    

ــة        ــدل اإلقام ــصادية وب ــذاكر الطــريان بالدرجــة االقت ــسديد تكــاليف ت ــات لت االســتئماين، أولوي

  اليومي واملصروفات النثرية يف حمطات السفر والوصول؛

ؤمتر إىل اجلمعيـة العامـة يف       امل إىل األمني العام أن يقدم تقريرا عن نتائج          تطلب  - ١٧  

   ؛دورا السابعة والستني

، يف إطـار   أن تدرج يف جدول األعمال املؤقت لدورا السابعة والـستني   تقرر  - ١٨  

 ٢١ن تنفيــذ جــدول أعمــال القــر ” املعنــون البنــد الفرعــي، “التنميــة املــستدامة”البنــد املعنــون 

ــة  ٢١وبرنـــامج مواصـــلة تنفيـــذ جـــدول أعمـــال القـــرن    ونتـــائج مـــؤمتر القمـــة العـــاملي للتنميـ

  .تائج املؤمترآخذة يف االعتبار ن، “املستدامة

  ٩١اجللسة العامة 

  ٢٠١١ ديسمرب/ كانون األول٢٢
  

  املرفق األول

 الربازيـل،   ،ريـو دي جـانريو    ،  جدول األعمال املؤقت ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة       

  ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٢ إىل ٢٠ من

  

  .افتتاح املؤمتر  - ١

  .انتخاب الرئيس  - ٢

  .إقرار النظام الداخلي  - ٣

  .إقرار جدول أعمال املؤمتر  - ٤
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  .عدا الرئيس  ماانتخاب أعضاء املكتب  - ٥

  . ومسائل تنظيمية أخرىاهليئات الفرعيةتنظيم األعمال مبا يف ذلك إنشاء   - ٦

  : املؤمتريفائق تفويض املمثلني وث  - ٧

  تعيني أعضاء جلنة وثائق التفويض؛  )أ(  

  .تقرير جلنة وثائق التفويض  )ب(  

  .املناقشة العامة  - ٨

  . املائدة املستديرةجلساتتقارير   - ٩

  .املؤمترنتائج   - ١٠

  .اعتماد تقرير املؤمتر  - ١١

  .اختتام املؤمتر  - ١٢
  

  املرفق الثاين

 الربازيـل،  ريـو دي جـانريو،  ،  قترح ملؤمتر األمم املتحدة للتنميـة املـستدامة       تنظيم األعمال امل  

  ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٢ إىل ٢٠ من

  .٦٤/٢٣٦قرار اجلمعية العامة عمال بوضعت الترتيبات املبينة أدناه   - ١

 يف الفتـرة  ، الربازيـل، سيعقد مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة يف ريو دي جانريو       و  - ٢

  . ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٢ إىل ٢٠ن م
  

  تنظيم األعمال  -أوال 

  ألف

  اجللسات العامة

يتألف مؤمتر األمم املتحـدة للتنميـة املـستدامة ممـا جمموعـه سـت جلـسات عامـة رفيعـة                       - ٣

  :على النحو التايلتعقد املستوى 

 ومـن   ٠٠/١٣ إىل الـساعة     ٠٠/١٠ مـن الـساعة      :٢٠١٢يونيـه   / حزيـران  ٢٠ األربعاء  

  .٠٠/١٨ إىل الساعة ٠٠/١٥عة السا
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 ومـن  ٠٠/١٣ إىل الـساعة  ٠٠/١٠ مـن الـساعة   :٢٠١٢يونيـه  / حزيـران  ٢١اخلميس    

  .٠٠/١٨ إىل الساعة ٠٠/١٥الساعة 

 ومــن ٠٠/١٣ إىل الــساعة ٠٠/١٠ مــن الــساعة :٢٠١٢يونيــه / حزيــران٢٢ اجلمعــة  

  .٠٠/١٨ إىل الساعة ٠٠/١٥الساعة 

وســتعقد مجيــع اجللــسات العامــة يف مركــز  . حلاجــةوقــد تعقــد جلــسات مــسائية إذا اقتــضت ا 

  .ريوسنترو للمعارض واملؤمترات

عامة بالقرعة، وفقا للمراسم املعتادة الـيت تكفـل   ات التوضع قائمة املتكلمني يف اجللس   و  - ٤

وســيدرج يف . أن يــتكلم رؤســاء الــدول أو احلكومــات أوال، يلــيهم رؤســاء الوفــود اآلخــرون   

الرسويل، بصفته دولة هلا مركز املراقـب، وفلـسطني، بـصفتها مراقبـا،           قائمة املتكلمني الكرسي    

وسترسـل تفاصـيل    . وتقتصر مدة البيانات على مخـس دقـائق        .واالحتاد األورويب، بصفته مراقبا   

األمانـة العامـة، تعـد بالتـشاور الوثيـق مـع       مـن  الترتيبات يف الوقت املناسب عـن طريـق مـذكرة      

  .حضرييةالبلد املضيف ومكتب اللجنة الت

يونيـه  /حزيـران  ٢٠ األربعـاء  صـباح   الرمسية اليت ستعقد   اجللسة العامة االفتتاحية  تنظر  و  - ٥

 يف مجيــع املــسائل اإلجرائيــة والتنظيميــة، مبــا يف ذلــك إقــرار النظــام الــداخلي وجــدول األعمــال 

نـة  وانتخاب أعضاء املكتـب وإنـشاء اللجنـة الرئيـسية وتعـيني أعـضاء جل              املؤمتر   وانتخاب رئيس 

رئـيس الـس   وسـيديل  .  ومـسائل أخـرى  وثائق التفويض ووضع ترتيبات إلعداد تقريـر املـؤمتر      

  .ببيانات يف اجللسة العامة اموعات الرئيسية التسعو االقتصادي واالجتماعي

يونيــه أثنــاء / حزيــران٢٠ويف االفتتــاح الرمســي للمــؤمتر، الــذي ســيجرى يــوم األربعــاء   - ٦

 الظهر، سيديل رئيس املؤمتر ورئيس اجلمعية العامـة واألمـني العـام لألمـم               اجللسة االفتتاحية بعد  

  .ببيانات واألمني العام للمؤمتر املتحدة

ــة      - ٧ ــة اخلتامي ــسة العام ــتم اجلل ــع أن ختت ــن املتوق ــيت ســتعقد  وم ــر  ال ــد ظه ــومبع ــة  ي  اجلمع

توى للمــوجزات املائــدة املــستديرة الرفيعــة املــس  جلــساتبتقــدمي مقــرري يونيــه، /حزيــران ٢٢

  .باعتماد الوثيقة اخلتامية وتقرير املؤمترو
  

  باء

  اللجنة الرئيسية

يف  إذا لـزم األمـر،    ،وفقـا للنظـام الـداخلي للمـؤمتر    الـيت ستنـشأ    اللجنة الرئيـسية     جتتمع  - ٨

وسـيعهد إىل  . اجللـستني االفتتاحيـة واخلتاميـة    خاللعدا  مافي مع اجللسات العامة  وقت متزامن 

  . يف أي مسائل معلقةتالببئيسية اللجنة الر
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  جيم

   املائدة املستديرة الرفيعة املستوىجلسات

ــة املــستدامة  يعقــد مــؤمتر   - ٩  رفيعــة أربــع جلــسات مائــدة مــستديرة األمــم املتحــدة للتنمي

  :مع اجللسات العامة، على النحو التايل يف وقت متزامن املستوى

  .٣٠/١٩ إىل الساعة ٣٠/١٦ من الساعة :٢٠١٢ يونيه/ حزيران٢٠ األربعاء  

 ومـن  ٠٠/١٣ إىل الـساعة  ٠٠/١٠ مـن الـساعة   :٢٠١٢يونيـه  / حزيـران  ٢١اخلميس    

  .٠٠/١٨ إىل الساعة ٠٠/١٥الساعة 

  .٠٠/١٣ إىل الساعة ٠٠/١٠عة ا من الس:٢٠١٢يونيه / حزيران٢٢اجلمعة   

ــع    - ١٠ ــدة املــستديرة األرب  :وموضــوع مــشترك هــ  الرفيعــة املــستوى ويكــون جللــسات املائ

  . “البحث يف سبل املضي قدما يف تنفيذ النتائج املتوقعة للمؤمتر”

ومقـرر يعينـهم    مـشاركان    رئيـسان     رفيعة املستوى  مائدة مستديرة  جلسة   ويكون لكل   - ١١

رئيس املؤمتر من بني رؤساء الدول أو احلكومات والوزراء الـذين حيـضرون املـؤمتر، وفقـا ملبـدأ                  

ــع ــادل،   التوزي ــار امــع اجلغــرايف الع ــدعوات املوجهــة إىل رؤســاء اموعــات    ألخــذ يف االعتب ال

  .ترشيحات اإلقليمية بتقدمي

ن و املقـرر  اليت يقدمهاوجزاتامل املائدة املستديرة يف    جلساتوينبغي أن تنعكس نتائج       - ١٢

  . النهائيه إىل اجللسة العامة اخلتامية للمؤمتر وتدرج يف تقريرقدماليت ينبغي أن تو

 ذات طـابع تفـاعلي وتتـسم بتعـدد اجلهـات          سات املائـدة املـستديرة األربـع       جلـ  كونوت  - ١٣

ــها   ــضمن كــل من ــة، وستت ــود   ، حيــثمقعــداســبعني  املعني ــصل عــدد املقاعــد املخصــصة للوف  ي

لغريهـم مـن املـشاركني، مبـن فـيهم       يقل عن عـشرين مقعـدا   وما المخسني مقعدا  احلكومية إىل   

ملتحدة وغريها من املنظمات احلكومية الدوليـة املعتمـدة         األمم ا  منظومة    وكيانات نيممثلو املراقب 

تكـون   علـى أن  واجلهـات املـشاركة األخـرى   وتشجع الـدول األعـضاء   . ،واموعات الرئيسية 

 وستدعو األمانة العامة املـشاركني    . ت املائدة املستديرة على أعلى مستوى ممكن      جلساممثلة يف   

ت املائـدة املـستديرة، مـع      جلـسا شاركة يف إحـدى     من أجل املـ   ،  قبل املؤمتر  إىل تسجيل أمسائهم  

ــاله     ــبني أع ــشاركني امل ــي للم ــدد الكل ــاة الع ــسجيل     . مراع ــاب الت ــتح ب ــن ف ــالن ع ــيتم اإلع وس

  . يومية األمم املتحدةات املائدة املستديرة يف جلسللمشاركة يف 

ــم املتحـــدة   كـــنومي  - ١٤ ــة األمـ ــان يف منظومـ ــة أو مراقـــب أو كيـ ــن أو  ألي دولـ ــا مـ غريهـ

رئيـــسية املـــشاركة إلحـــدى اموعــات ال ممثـــل أو أي نظمــات احلكوميـــة الدوليـــة املعتمــدة   امل
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ــسة يف ــدجلــ ــن  ة واحــ ــط مــ ــسات فقــ ــستديرة جلــ ــدة املــ ــن .  املائــ ــشارك  لوميكــ ــل مــ أن كــ

  . واحدااتشارمس يصطحب

نعقــاد ستديرة قبــل ااملــائــدة مــن جلــسات املجلــسة كــل وتتــاح قائمــة املــشاركني يف    - ١٥

  .اجللسة هذه

 تكــون مفتوحــة أمــام  “قاعــة احتياطيــة” املائــدة املــستديرة يف جلــساتوتبــث وقــائع   - ١٦

  .وسائط اإلعالم ومجيع املشاركني اآلخرين املعتمدين
  

  تعيني أعضاء جلنة وثائق التفويض: وثائق تفويض املمثلني يف املؤمتر  -ثانيا 

  .جلنة وثائق التفويض وفقا للنظام الداخلي للمؤمترتعني   - ١٧
  

  املشاركون  -ا ثالث

  ألف

  الدول األعضاء واملراقبون

يكون باب املشاركة يف املـؤمتر، مبـا يف ذلـك اجللـسات العامـة وغـري الرمسيـة، مفتوحـا                      - ١٨

راقـب  امل  هلا مركـز    بصفته دولة  ،أمام مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة والكرسي الرسويل        

 باإلضـافة إىل املنظمـات احلكوميـة    ته مراقبـا،  واالحتاد األورويب، بـصف  بصفتها مراقبا ،وفلسطني

الدولية والكيانات األخرى اليت تلقت دعوة دائمة من اجلمعية العامة للمشاركة بـصفة مراقـب      

وأعمـال مجيـع املـؤمترات الدوليـة الـيت تعقـد حتـت رعايتـها، وفقـا للنظـام الـداخلي                جلسات  يف  

  . للمؤمتر
  

  باء

 املعنية املؤسسية اجلهات 

عتمـدة لـدى مـؤمتر القمـة العـاملي        املاملعنيـة   ن للمنظمات احلكومية الدولية األخـرى       ميك  - ١٩

نظومـة  مل التابعـة املؤسـسات املعنيـة      باإلضـافة إىل     ،جلنة التنمية املستدامة  لدى  للتنمية املستدامة و  

  . األمم املتحدة، املشاركة يف مداوالت املؤمتر، حسب االقتضاء، وفقا للنظام الداخلي للمؤمتر

ــة        - ٢٠ ــة املهتم ــة الدولي ــري احلكومي ــات غ ــك، جيــوز للمنظم ــاألمر وباإلضــافة إىل ذل ــري ب غ

جلنـة التنميـة املـستدامة أن تتقـدم     لـدى  عتمدة لـدى مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املـستدامة أو            امل
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وســتكون طلبــات . بطلــب للجمعيــة العامــة العتمادهــا يف أعقــاب إجــراءات االعتمــاد املقــررة  

  .)١٢(مؤمتر الشبكي للوقعاملاإلنترنت متاحة على  االعتماد عربالتسجيل و
  

  جيم

  ةياموعات الرئيس

اموعـات الرئيـسية املعتمـدة لـدى مـؤمتر      املنظمات غري احلكوميـة وغريهـا مـن          تدعى  - ٢١

ستـــشاري لـــدى الـــس االركـــز  املالقمـــة العـــاملي للتنميـــة املـــستدامة، وتلـــك احلاصـــلة علـــى 

مــداوالت املــؤمتر، حــسب االقتــضاء، وفقــا للنظــام    ملــشاركة يفإىل امــاعي االقتــصادي واالجت

  .الداخلي للمؤمتر

موعـات الرئيـسية   للمنظمات غري احلكومية وغريهـا مـن ا       وباإلضافة إىل ذلك، ميكن       - ٢٢

ستـشاري لـدى الـس االقتـصادي واالجتمـاعي أو       االركـز   املغري احلاصلة علـى     باألمر  املهتمة  

جلنـة التنميـة املـستدامة التقـدم      لـدى  وأ لدى مؤمتر القمة العـاملي للتنميـة املـستدامة         غري املعتمدة 

  .)١٣(بطلب للجمعية العامة العتمادها يف أعقاب إجراءات االعتماد املقررة
  

  األمانة العامة -رابعا 

مي تقـد على   داخل األمانة العامة لألمم املتحدة       بصفته منسقا  األمني العام للمؤمتر  يعمل    - ٢٣

  .الدعم لتنظيم املؤمتر، بالتعاون مع سلطات البلد املضيف
  

  الوثائق -خامسا 

ــة  وفقــا للممارســة املتبعــة يف مــؤمترات األمــم املتحــدة الــسابقة،     - ٢٤ ــائق الرمسي تــشمل الوث

  . للمؤمتر وثائق صدرت قبل انعقاد املؤمتر وأثناءه وبعده

 أن يتـضمن تقريـر   يوصـى ملتحـدة الـسابقة،   ووفقا للممارسة املتبعة يف مؤمترات األمـم ا    - ٢٥

املـؤمتر واإلجـراءات   عمـال  سـردا أل و املؤمتر وعرضا مـوجزا لوقائعـه  القرارات اليت اختذها  املؤمتر  

  .املتخذة يف اجللسات العامة

ــر املــؤمتر مــوجزا للمناقــشات الــيت جتــري يف اجللــسات      - ٢٦ وينبغــي أيــضا أن يتــضمن تقري

  . ستديرة الرفيعة املستوى املائدة املجلساتيف العامة و
  

_______________ 

)١٢( http://www.uncsd2012.org/rio20.  

 .٦٦/٥٤٤انظر املقرر  )١٣(
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  والفعاليات األخرى للمؤمتراليت تعقد يف وقت متزامن تنظيم االجتماعات   - اسادس

، مبا يف ذلـك منتـدى   خرىاألنشطة األو اليت جترى يف وقت متزامن     جتماعاتاالعقد  ت  - ٢٧

ائـدة  املجلـسات  الوقـت نفـسه الـذي تعقـد فيـه اجللـسات العامـة و          يفلـتعلم،   الشراكة ومراكز   ا

ويشكل منتدى الـشراكة ومراكـز الـتعلم جـزءا          . كانت معقودة يف املبىن الرئيسي     املستديرة إذا 

  .هو متاح حسبما ويتم توفري خدمات الترمجة الشفوية هلذه اجللسات. رمسيا من املؤمتر
  

 اجلانبيةاألنشطة  -سابعا 

املعنيــة الرئيــسية الــدول األعــضاء ومؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة واجلهــات تقــوم   - ٢٨

ــدوات    بتنظــيم أنــ املعتمــدة املؤســسية وغــري املؤســسية   ــك إحاطــات ون شطة خاصــة، مبــا يف ذل

ــستدامة       ــة امل ــة بالتنمي ــضايا املتعلق ــشأن الق ــاش ب ــات نق ــات عمــل وحلق ــها  وحلق ــستفيد من ، لي

لتلـك  اجلداول الزمنيـة  اخلاصة و األنشطة املبادئ التوجيهية لتنظيم     وتتاح. يف املؤمتر املشاركون  

  .)١٢(رلمؤمتالشبكي لوقع امل على األنشطة
  

  التغطية اإلعالمية  -ثامنا 

تقوم إدارة شؤون اإلعالم التابعة لألمانة العامة بإعداد مواد صحفية للصحفيني الـذين                - ٢٩

جللــسات صـحفية عــن نتــائج ا  نــشراتوباإلضــافة إىل ذلـك، ستــصدر بانتظــام  . يغطـون املــؤمتر 

يتـضمن املوقـع الـشبكي للمـؤمتر     وس. األنـشطة ت املائـدة املـستديرة وغريهـا مـن     جلـسا العامـة و 

  .)١٢(مجيع الوثائق من إلكترونيةنسخا 

ــة و   - ٣٠ ــتم بـــث اجللـــسات العامـ ــدة املـــستديرةجلـــساتيـ ــؤمترات ، املائـ ــافة إىل املـ  باإلضـ

سـيعلن عـن برنـامج لإلحاطـات        و.  بثا مباشرا يف املنطقة املخصصة لوسائط اإلعـالم        ،الصحفية

  .اإلعالمية اخلاصة واملؤمترات الصحفية


