يـوميـ ــة
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األم ــم المتح ـ ــدة
مؤتمر األمم المتحدة الرفيع المستوى الثاني
المعني بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب
بوينس آيرس ( ٢٢-٢٠آذار/مارس )٢٠١٩
الجلســات الرسمية
األربعاء ٢٠ ،آذار/مارس ٢٠١٩
مؤتمر األمم المتحدة الرفيع المستوى الثاني المعني بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب
13:00-10:00

اجللسة العامة األوىل

[بث شبكي]

قاعة اجللسات العامة

 - 1افتتاح املؤمتر [البند ]1
 - 2انتخاب الرئيس [البند ]2
 - 3البيانات االفتتاحية [البند ]1
صاحب الفخامة السيد ماوريسيو ماكري ،رئيس املؤمتر
صاحبة املعايل السيدة ماريا فرناندا إسبينوسا غارسيس ،رئيسة اجلمعية العامة
صاحب املعايل السيد أنطونيو غوترييش ،األمني العام لألمم املتحدة
صاحبة السعادة السيدة إينغا روندا كينغ ،رئيسة اجمللس االقتصادي واالجتماعي
السيد أخيم شتاينر ،مدير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
املعني للانة الرفيعة املس ااتون املعنية بالتعاو
ص اااحب الس ااعادة الس اايد أدونيا آييباري ،الرئيس ي
فيما بني بلدا اجلنوب
السيدة أتيا نوازيش علي خا  ،ممثلة القطاع اخلاص
السيد فيتاليس مياا ،ممثل اجملتمع املدين
 - 4اعتماد النظام الداخلي ([ )A/CONF.235/2البند ]3
)19-04488 (A

*)*19-04488(A
مراعاة البيئة واجبنا!
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 - 5إقرار جدول األعمال ([ )A/CONF.235/1البند ]4
 - 6انتخاب أعضاء املكتب اآلخرين من غري الرئيس [البند ]5
 - 7تنظيم األعمال ([ )A/CONF.235/4البند ]6
 - 8وثائق تفويض املمثلني املوفدين إىل املؤمتر :تعيني أعضاء جلنة وثائق التفويض [البند ( 7أ)]
 - 9مناقش ااة عامة بش اال دور التعاو فيما بني بلدا اجلنوب وتنفيذ خطة التنمية املس ااتدامة لعام :2030
()1
التحديات والفرص [البند ]8
كلمة صاحب الفخامة السيد تاباريه فاسكيز ،رئيس مجهورية أوروغواي الشرقية
كلمة صاحب اجلاللة امللك مسوايت الثالث ،رئيس دولة مملكة إسواتيين
كلمة صاحب الفخامة السيد إبراهيم بوبكر كيتا ،رئيس مجهورية مايل
كلمة صاحب الفخامة السيد ماريو أبدو بينيتس ،رئيس مجهورية باراغواي
كلمة صاحبة الفخامة السيدة كريسيت كاليوليد ،رئيسة مجهورية إستونيا
كلمة دولة السيد كارل غرينيدج ،نائب الرئيس ووزير اخلارجية يف مجهورية غيانا التعاونية
الصني
صربيا
رومانيا
دولة فلسطني
كوستاريكا
االحتاد األورويب
بربادوس
بريو
ماليزيا
موزامبيق
إكوادور
إندونيسيا
رواندا
مصر
2

( )1قائمة متاددة بلمساء املتكلمني.
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جزر البهاما
بابوا غينيا اجلديدة
الفلبني
قطر
ملديف
أذربياا
أيرلندا
كابو فريدي
كوبا
جورجيا
اجلمهورية الدومينيكية
الكونغو
بوتسوانا
أنغوال
غينيا
منغوليا
بنغالديش
بوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات)
زميبابوي
نيارييا
غامبيا
ميامنار
الصومال
الكامريو
نيبال
زامبيا
3
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غواتيماال
املكسيك
النرويج
أرمينيا
فييت نام
سنغافورة
مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
السودا
إسبانيا
شيلي
الربتغال
جنوب أفريقيا
الربازيل
ليربيا
تركيا
كينيا
مجهورية تنزانيا املتحدة
غانا
املغرب
تايلند
الواليات املتحدة االمريكية
اجلمهورية العربية السورية
جزر سليما
إيرا (مجهورية  -اإلسالمية)
اليمن
أندورا
4
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سورينام
إسرائيل
بنما
جامايكا
ناميبيا
جيبويت
تونس
اهلند
إريرتيا
الكرسي الرسويل
لبنا
اليابا
بوروندي
السلفادور
الكويت
اجلزائر
االحتاد الروسي
أنتيغوا وبربودا
مجهورية كوريا
فانواتو
ألبانيا
البحرين
اإلمارات العربية املتحدة
هندوراس
كندا
باكستا
5
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ليبيا
بوركينا فاسو
نيكاراغوا
فنزويال (مجهورية  -البوليفارية)
أثيوبيا
كولومبيا

(إذا مسح الوقت بذلك)
بيانات يديل هبا ممثلو املنظمات احلكومية الدولية
بيانات يديل هبا ممثلو كيانات األمم املتحدة
بيانات يديل هبا ممثلو املنظمات غري احلكومية
18:00-15:00

اجللسة العامة الثانية

[بث شبكي]

قاعة اجللسات العامة

مناقش ااة عامة بش اال دور التعاو فيما بني بلدا اجلنوب وتنفيذ خطة التنمية املس ااتدامة لعام :2030
التحديات والفرص [البند ( ]8تابع)
سا ا ااتو ا ا ااع قائمة املتكلمني يف اجللس ا ا ااات العامة” ،مناقش ا ا ااة عامة بشا ا اال دور التعاو فيما بني بلدا
اجلنوب وتنفيذ خطة التنمية املسا ا ا ا ا ااتدامة لعام  :2030التحديات والفرص“ (البند  ،)8على أسا ا ا ا ا اااس
األولوية باألس اابقية ،مع مراعاة املراس اام املعتادة اليت يتكلم مبقتض اااها ر س اااء الدول أو احلكومات أوال،
يليهم ر س ا ا ا ا ا ا اااء الوفود اآلخرو  .ويايبدرج االحتااد األورويب يف قاائماة املتكلمني .ومع األخاذ يف االعتباار
الوقت املتاح للمناقش ااة العامة ،يكو الوقت اإلدد إللقاء كل بيا قس دقائق ،على أس اااس أ ذلك
ال حيول دو توزيع نصوص أكثر إسهابا.
وييبرجى من الوفود أ تبلغ األمانة العامة ،يف أقرب وقت ممكن ،بلي تغيري يف االسم واللقب
ومستون املشاركة بالنسبة للمتكلمني املسالني يف املناقشة العامة (البند  )8عن طريق إرسال
رسالة بالربيد اإللكرتوين إىل السيد كارلوس غاليندو (.)galindo@un.org
ييبرجى من مجيع الوفود أ ترس ا ا ا اال نس ا ا ا ااخة من بياناعا ،قبل اإلدالء هبا ،عن طريق الربيد اإللكرتوين إىل
الساايدة يوكو شاايمورا ( ،)yoko.shimura@unossc.orgعلى أ ييبكتب يف خانة املو ااوع من الرسااالة
اإللكرتونية  -باإلنكليزية ” -بيا البلد الفالين أو املنظمة الفالنية“ (ييبذكر اس ا ا ا ا ا ا اام البلد أو املنظمة)
(  .)Statement and name of country or organizationوينبغي ،حيثماا أمكن ،أ تيبقاديم البياانات
يوما واحدا قبل موعد اإلدالء هبا أو  3س ا ا ا ا ا ا اااعات على األقل قبل اإلدالء بالبيا  .وينبغي للوفود أ
6
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تيبقدم  20نسخة من بياناعا إىل مكتب مساعدي خدمات االجتماعات يف غرفة االجتماعات لغرض
توزيعها على املرتمجني الشفويني.
باإل ا ا ا ااافة إىل ممثلي الدول املش ا ا ا اااركة يف املؤمتر ووفد االحتاد األورويب ،وز ملمثلي اجلهات التالية ،عمالً
ب ااالقرار  318/71واملقرر  ،543/73اإلدالء ببي ااا يف املن اااقش ا ا ا ا ا ا ا ااة الع ااام ااة ،إذا مسح الوق اات ب ااذل ااك:
(أ) املنظمات احلكومية الدولية وغريها من الكيانات اليت تلقت دعوة دائمة من اجلمعية العامة للمشا اااركة
بصا ا ا ا ا ا اافة مراقب يف دورات وأعمال مجيع املؤمترات الدولية اليت تيبعقد حتت رعايتها (املادة  60من النظام
الداخلي املؤقت)؛ (ب) األعضاء املنتسبو يف اللاا اإلقليمية (املادة )61؛ (ج) الوكاالت املتخصصة
واملنظمات ذات الصلة (املادة )62؛ (د) املنظمات احلكومية الدولية األخرن (املادة )63؛ (ه ا ا اا) هي ات
األمم املتحدة املهتمة (املادة  .)64و وز ملمثلي هذه اجلهات االتص ااال باألمانة العامة (بواس ااطة الس اايدة
ِ
لوردس ْكيوغي ) )(quiogue@un.orgللتسايل يف قائمة املتكلمني.
وز أيضا أ ييبا ا ا ا ا ا ااضاغ ممثلو املنظمات غري احلكومية واجلهات األخرن صاحبة املصلحة (املادة )65
إىل قائمة املتكلمني يف املناقش ا ا ا ا ااة العامة ،وفقا للمقرر  ،543/73إذا مسح الوقت بذلك .وكا املوعد
النهائي املعلن عنه للتعبري عن االهتمام باإلدراج يف قائمة املتكلمني هو  15آذار/مارس  .2019وقد
أيبغلِق اآل باب التسايل للمنظمات غري احلكومية واجلهات األخرن صاحبة املصلحة.
من أجل جتميع قائمة املش ا اااركني يف املؤمتر ،يرجى من ممثلي الدول املش ا اااركة يف املؤمتر واالحتاد األورويب
واملنظمات احلكومية الدولية والكيانات األخرن اليت هلا مكاتب يف نيويورك ،والوكاالت املتخص ا ا ا ا اص ا ا ا ااة
واملنظمااات ذات الص ا ا ا ا ا ا الااة ،إبالو األمااانااة بتش ا ا ا ا ا ا ااكيلااة وفودهم من خالل بوابااة املناادوبني اإللكرتونيااة
) ،https://delegate.un.int( (e-deleGATEحتت الباب ’’.)‘‘General Assembly/Mandated Conferences
[مالحظة :سااتيبنشاار وقائع اجللسااتني العامتني األوىل والثانية على املوقع الشاابكي للمؤمتر (انقر هنا) ،مع
إتاحة رابط يوصل إليها من يومية األمم املتحدة اليت تصدر يف املقر].

الجلسات الرسمية المقبلة
الخميس  ٢١آذار/مارس ٢٠١٩

الجمعية العامة

مؤتمر األمم المتحدة الرفيع المستوى الثاني المعني بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب

13:00-10:00

اجللسة العامة الثالثة

[بث شبكي]

قاعة اجللسات العامة

مناقشة عامة [البند ( ]8تابع)

7
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[بث شبكي]
غرفة االجتماعات

13:00-10:00

D

املزايا النس ا ا ا ا اابية والفرص املتاحة للتعاو فيما بني بلدا اجلنوب وتبادل اخلربات وأفضا ا ا ا اال املمارس ا ا ا ا ااات
والتاارب الناجحة [البند ( 9أ)]

الرئيسا املشاركا :
صاحب املعايل السيد أبو الكالم عبد املؤمن ،وزير خارجية بنغالديش
ص اااحبة املعايل الس اايدة س ااحر أ د مد عبد املنعم نص اار ،وزيرة االس ااتثمار والتعاو الدويل
يف مصر

أعضاء حلقة النقاش:
صاحب السعادة السيد دونغيو كو ،نائب وزير الزراعة يف الصني
السيد ر ا نوردو  ،نائب رئيس الوكالة الرتكية للتعاو والتنسيق
الس ا ا اايد خورخي موريرا دا س ا ا اايلفا ،مدير مديرية التعاو اإلمنائي يف منظمة التعاو والتنمية يف
امليدا االقتصادي
السيدة كورنيليا رخيرت ،نائبة رئيس الصندوق الدويل للتنمية الزراعية
الس ا ا ا ا ا ا اايد إنريكيه ماروري ،مدير أنش ا ا ا ا ا ا ااطة الدعوة واحلمالت يف منظمة أوكس ا ا ا ا ا ا اافام إنرتمو
()Intermón Oxfam

مناقشة حتاورية
حلقة النقاش التحاورية ٢

[بث شبكي]
غرفة االجتماعات

18:00-15:00

D

التحديات اليت تواجه التعاو فيما بني بلدا اجلنوب والتعاو الثالثي وتعزيز اإلطار املؤس ا ا اسا ا ااي الالزم
هلما [البند ( 9ب)]

الرئيسا املشاركا :
صاحب املعايل السيد بامبانغ ب .س .برودجونيغورو ،وزير ختطيط التنمية الوطنية يف إندونيسيا
صاحب السعادة السيد سانتياغو تشافيس ،نائب وزير خارجية إكوادور

أعضاء حلقة النقاش:
السيدة الورا إيلينا كاريو كوبياس ،املديرة التنفيذية للوكالة املكسيكية للتعاو اإلمنائي الدويل
السيد أنتونيو غونساليس نوريس ،املدير التنفيذي للوكالة البريوفية للتعاو
السيدة ريبيكا غرينسبا  ،األمينة العامة للمؤمتر اإليبريي  -األمريكي
8

يومية املؤمتر املعين خبطة عمل بيونس آيرس  - 40 +العدد 1

يـومي ــة األمــم المتح ــدة

األربعاء  20آذار/مارس 2019

السيدة فيكيتامويلوا كاتاو أوتويكاماناو ،املمثلة السامية املعنية بلقل البلدا منوا والبلدا النامية
غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية
الربوفيسور ساشني شاتورفيدي ،مدير عام نظام البحوث واملعلومات املتعلقة بالبلدا النامية
حلقة النقاش التحاورية 3

[بث شبكي]
قاعة اجللسات العامة

18:00-15:00

زيادة وسااائل تنفيذ خطة التنمية املسااتدامة لعام  2030دعما للتعاو فيما بني بلدا اجلنوب والتعاو
الثالثي [البند ( 9ج)]

الرئيسا املشاركا :
صاحبة املعايل السيدة ْديِنيه كيتا ،وزيرة التعاو والتكامل األفريقيني يف غينيا

صاحب السعادة السيد مارك-أندريه بالنشار ،املمثل الدائم لكندا لدن األمم املتحدة

أعضاء حلقة النقاش:
صاحبة السعادة السيدة ترييزا ريبريو ،نائبة وزير خارجية الربتغال
السيد كارلوس ماريا كوريا ،املدير التنفيذي ملركز اجلنوب
السيد أخيم شتاينر ،مدير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
السيد باولو إستيفيز ،مدير مركز جمموعة الربيكس للسياسات
تكو حلقات النقاش ذات طابع حتاوري وتشارك فيها جهات متعددة من أصحاب املصلحة .ويكو
باب املش اااركة يف كل منها مفتوحا أمام ممثلي الدول املش ااا ِركة ،وممثلي املنظمات احلكومية الدولية بعدد
أقص ا ا ا ا ا ا اااه لانية ممثلني ،وممثلي لانية على األكثر من كيانات منظومة األمم املتحدة املعنية ،وما ال يزيد
على ستة من ممثلي املنظمات غري احلكومية واجلهات األخرن صاحبة املصلحة.
وحيديد ترتيب املتكلمني يف املناقش ا ا ا ا ا ا ااات التحاورية لكل جلس ا ا ا ا ا ا ااة من
ولن تيبعد قائمة بلمساء املتكلمني .يب
جلس ا ا ا ااات احلوار على أس ا ا ا اااس األولوية باألس ا ا ا اابقية ،مع مراعاة التوزيع اجلغرايف العادل وإتاحة قدر من
املرونااة وإعطاااء األولويااة للاادول وفقااا ملس ا ا ا ا ا ااتون التمثياال ،تليهااا املنظمااات احلكوميااة الاادوليااة والكيااانااات
األخرن ،واألعض ا اااء املنتسا اابو يف اللاا اإلقليمية ،ووكاالت األمم املتحدة املتخص ا اص ا ااة وص ا ااناديقها
وبراجمها ،واملنظمات غري احلكومية ،واجلهات األخرن الفاعلة ذات الصاالة .وإلفساااح اجملال ألكرب عدد
من املشاركني ،ينبغي اأال تتااوز مدة املداخالت ثالث دقائق.
وممثلو الدول املش ا ا ااا ِركة واالحتاد األورويب واألعض ا ا اااء املنتس ا ا اابني يف اللاا اإلقليمية مدعوو إىل إبالو
األمانة العامة عن طريق الربيد اإللكرتوين ( ،duap@un.orgو  )pricec@un.orgحبلقات النقاش اليت
يودو تس ا ا ا ا ااايل أمسائهم للتكلم فيها ،يبمرتبةً حس ا ا ا ا ااب األفض ا ا ا ا االية ،وإىل تزويدها باس ا ا ا ا اام املتكلم ولقبه
ومستون املشاركة.
واملالحظات املفاهيمية بشل حلقات النقاش متاحة على املوقع الشبكي للمؤمتر (انقر هنا).
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إعالنات
انتخاب نواب رئيس المؤتمر

ي ِ
عني أحدهم مقرراً عاماً ،ونائباً للرئيس حبكم املنص ا ا ا ااب من البلد
نتخب املؤمتر تس ا ا ا ااعة نواب للرئيس ،ييب ي
املضيف .يبوجهت رسالة مؤرخة  14كانو الثاين/يناير  2019من األمانة العامة إىل ر ساء اجملموعات
اإلقليمية تطلب تس ا ا ا اامية مرش ا ا ا ا ِاحني من الراغبني (مرش ا ا ا ااحني اثنني من كل جمموعة إقليمية ،باس ا ا ا ااتثناء
جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب اليت تساامي مرشااحاً واحداً) النتخاب نواب رئيس
مؤمتر األمم املتحدة الرفيع املس ا ا ا ااتون الثاين املعين بالتعاو فيما بني بلدا اجلنوب .وييبرجى من ر س ا ا ا اااء
بعد برتشا اايحاعم أ يبادروا إىل القيام بذلك يف أقرب وقت ممكن.
اجملموعات اإلقليمية الذين مل يبلغوا يب
وميكن توجيه املراسا ااالت واالسا ااتفسا ااارات إىل املكلفة بالتنسا اايق ،السا اايدة إميِر ِه ِرييت (الربيد اإللكرتوين:
.)herity@un.org

وثائق تفويض الممثلين
نود تذكري الوفود بلنه وفقا للمادة  3من النظام الداخلي املؤقت ملؤمتر األمم املتحدة الرفيع املس ا ا ا ا ا ااتون
الثاااين املعين بااالتعاااو فيمااا بني بلاادا اجلنوب ،تيبو يج اه وثااائق تفويض املمثلني وأمساااء املمثلني املناااوبني
واملساتشاارين إىل األمني العام لألمم املتحدة وتيبقدم إىل مكتب األمم املتحدة للشاؤو القانونية ،الكائن
يف مكا انعقاد املؤمتر (الغرفة  ،S-01جبانب مدخل غرفة االجتماعات ( Aقاعة اجللس ا ا ا ااات العامة))،
يف أقرب وقت ممكن  .وينبغي أ تكو وثائق التفويض ص ا ا ااادرة عن رئاس ا ا ااة الدولة أو رئاس ا ا ااة احلكومة
أو وزارة اخلارجية ،ويف حالة االحتاد األورويب عن رئاسة املفو ية األوروبية.

املناسبات اجلانبية
ميكن االطالع على املعلومات املتص ا ا ا ا االة باملناس ا ا ا ا اابات اجلانبية الرمسية على املوقع الش ا ا ا ا اابكي للمؤمتر يف
احلكومة املضيفة (انقر هنا).

معلومات عامة
التفتيش األمني

يرد املزيد من التفاصيل بشل املعلومات التالية يف الوثيقة .A/CONF.235/INF/1

س ا ا ا ا ا ا ااييببااذل كاال جهااد ممكن حش تكو إجراءات التفتيش األمين قباال الاادخول إىل مكااا انعقاااد املؤمتر
ساالسااة وس اريعة ،ورغم ذلك فإنه من املمكن أ حيصاال بعض التلخري الذي ال مفر منه .ونود تشااايع
مجيع املشاركني على الوصول مبكرا ،وعلى تفادي ل أغراض كبرية احلام ،واالستعداد للتفتيش عند
االقرتاب من جهاز الكشف عن املعاد .
10

يومية املؤمتر املعين خبطة عمل بيونس آيرس  - 40 +العدد 1

يـومي ــة األمــم المتح ــدة

األربعاء  20آذار/مارس 2019

معلومات للمشاركني
لقا ااد أص ا ا ا ا ا ا ا ا اادرت األما ااانا ااة العا اااما ااة ما ااذكرة تتض ا ا ا ا ا اامن معلوما ااات للمش ا ا ا ا ا ا ا ا اااركني بوص ا ا ا ا ا ا اافها ااا الوثيقا ااة
.A/CONF.235/INF/1
وميكن االطالع على مذكرة من حكومة األرجنتني تتض ا ا ا ا ا اامن معلومات للمش ا ا ا ا ا ا اااركني عن الش ا ا ا ا ا ااؤو
اللوجستية على املوقع الشبكي للمؤمتر يف احلكومة املضيفة (انقر هنا).
الوثائق
لالطالع على أي وثيقااة من وثااائق املؤمتر ،مبااا يف ذلااك اليوميااة ،ييبرجى زيااارة املوقع الش ا ا ا ا ا ا اابكي للمؤمتر
(انقر هنا).

توزيع الوثائق الرمسية
تصادر الوثائق الرمسية للمؤمتر باإلسابانية واإلنكليزية والروساية والصاينية والعربية والفرنساية .يوجد مكتب
الوثائق الرئيسي املعد للوفود خلف قاعة اجللسات العامة يف مكا انعقاد املؤمتر .ويقتصر توزيع الوثائق
يب
الرمسية على جمموعة واحدة لكل وفد ،وأعضا ا ا ا اااء الوفود مدعوو إىل اصا ا ا ا ااطحاب أجهزعم اإللكرتونية
اإلمولة وفيها الوثائق اجلاهزة قبل اجللس ا ااات .وس ا ااتيبقديم خدمات الطباعة بناءً على الطلب إىل أعض ا اااء
الوفود الذين حيتاجو إىل نيبسخ مطبوعة إ افية.

تعميم البيانات الكتابية

لن تيبوزيع البيانات بنس ا ا ا ا ا ا ااختها املطبوعة .وينبغي للوفود أ تيبقدم  20نس ا ا ا ا ا ا ااخة من بياناعا إىل مكتب
مس اااعدي خدمات االجتماعات يف غرفة االجتماعات .وييبرجى من الوفود الراغبة يف أ تيبنش ا ار بياناعا
على املوقع الشاابكي للمؤمتر أ ترساال بياناعا إىل األمانة قبل يوم واحد ،إ أمكن ،أو ثالث ساااعات
على األقل ،قبل إدالئها هبا ،إىل السا ا ا ا ا اايدة يوكو ش ا ا ا ا ا اايمورا ( ،)yoko.shimura@unossc.orgعلى أ
ييبكتب يف خانة املو ا ا ااوع من الرسا ا ااالة اإللكرتونية  -باإلنكليزية ” -بيا الوفد الفالين“ (ييبذكر اسا ا اام
الوفد) (.)Statement and name of delegation
ترتيبات االجتماعات الثنائية
فيما يتعلق بعقد االجتماعات الثنائية بني الدول على مس ا ا ا ااتون ر سا ا ا ا اااء الدول أو احلكومات أو على
املستون الوزاري ،ستيبخصص أربع غرغ ،لكل منها قدرة على استيعاب عشرة مشاركني كحد أقصى،
يف ردهااة الطااابق  2 -مقاااباال غرفااة االجتماااعااات  ،2ابتااداء من اليوم 20 ،آذار/مااارس ،وحش يوم
اجلمعة 22 ،آذار/مارس  .2019وفيما يتعلق بطلبات عقد االجتماعات الثنائية ،ييبرجى اس ا ا ا ا ا ا ااتخدام
بوابة اخلدمة الذاتية ) .gMeets (icms.un.org/gmeetsولطلب الدعم ،ييبرجى إرس ا ا ا ا اال رسا ا ا ا ااالة بالربيد
اإللكرتوين إىل الس ا ا ا ا ا ا ايا ا ااد توين دي النزو (الربيا ا ااد اإللكرتوين )dilanzot@un.org :مع ذكر عبا ا ااارة
” “BILATS-SSCيف خانة املو ا ااوع من الرس ا ااالة اإللكرتونية .وييبرسا ا ال التلكيد النهائي بش ا اال حاز
مجيع الغرغ قبل يوم من موعد االجتماع .وللحيلولة دو إجراء أكثر من حاز واحد للغرفة نفس ا ا ااها،
ال يايبق اديم طلااب احلاز إال عن طريق الوفااد الااداعي إىل عقااد االجتماااع الثنااائي .وتيبقب ال طلبااات احلاز
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على أس ا ا اااس ختص ا ا اايص مدة  20دقيقة لالجتماع .ومن الض ا ا ااروري أ حتدد مجيع الطلبات تاريخ كل
اجتماع وتوقيته وأ تتضاامن أيضااا اساام ومسااتون الوفدين املشاااركني يف االجتماع الثنائي .وسااييببذل كل
جهد ممكن لإلبقاء على مواعيد االجتماعات املتتالية للوفد نفسه يف الغرفة نفسها.
التغطية بالبث الشبكي المباشر
س ااتوفر خدمات البث الش اابكي لألمم املتحدة تغطية مباش اارة وعند الطلب للالس ااات العامة وحلقات
النق اااش واملؤمترات الص ا ا ا ا ا ا ااحفي ااة على املوقع  ،http://webtv.un.orgب اااإلنكليزي ااة وب اااللغ ااة األص ا ا ا ا ا ا االي ااة
للشخص املتكلم.

ستدير حكومة البلد املضيف الربنامج التفاعلي للمناسبات اجلانبية (خارج املوقع) الذي سييبنظيم خالل
مؤمتر األمم املتحدة الرفيع املستون الثاين املعين بالتعاو فيما بني بلدا اجلنوب يف بوينس آيرس ،وهي
متاحة على املوقع الشبكي للمؤمتر يف البلد املضيف (.)https://cancilleria.gob.ar/en/initiatives/paba
تعدها وتصدرها يف بوينس آيرس
إدارة شؤو اجلمعياة العامة واملؤمتارات
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