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 واجبنا! البيئة مراعاة

 
 ٢٠١٩آذار/مارس  ٢٢، جمعةال  

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

 اجللسات العامة قاعة ]بث شبكي[ اخلامسة العامة  اجللسة  9:00-13:00
: 2030مناقشةةةةة عامة بشةةةةلت دور المعاوت بيما با بلدات اجلنو  وةنايت مطة المنمية املسةةةةمدامة لعا   - 1 

 (مما ما)[ 8]البند المحديات والارص 
 

لالطالع على قائمة املمكلما يف املناقشةةةةةةةةةةةةةة العامةد يف  طار البند  
من جدول األعمالد يرجى مسةةةةةةةةةةةا رما اريةةةةةةةةةةةم ابة السةةةةةةةةةةةريعة  8

 النقر هناجبهازكم احملمول أو 
  

 )د([ 9حلقات النقاش احلوارية: موجاات الرؤياء املشاركا ]البند  - 2 
 ) ([ 7( ]البند A/CONF.235/5وثائق ةاويض املمثلا املوبدين  ىل املؤمتر: ةقرير جلنة وثائق الماويض ) - 3 
 [10( ]البند A/CONF.235/3 و A/CONF.235/L.1اعمماد الوثيقة اخلمامية للمؤمتر ) - 4 
 [11( ]البند A/CONF.235/L.3 و A/CONF.235/L.2اعمماد ةقرير املؤمتر ) - 5 
 [12اممما  املؤمتر ]البند  - 6 

 
يُرجى من مجيع الوبود أت ةريةةةةةةةةةل نسةةةةةةةةة ة من بياناعاد قبل الدرء ااد عن طريق ال يد اللك و   ىل   

(د على أت ُيكمب يف مانة املوضةةةوع من الريةةةالة yoko.shimura@unossc.orgيوكو شةةةيمورا )السةةةيد  

http://webtv.un.org/
https://docs.google.com/document/d/1pGcdoteleKqAlEhrqkQ6fSMwpDiAKcrxCy6Bymn6DCM/edit?ts=5c914f96
https://undocs.org/ar/A/CONF.235/5
https://undocs.org/ar/A/CONF.235/L.1
https://undocs.org/ar/A/CONF.235/3
https://undocs.org/ar/A/CONF.235/L.2
https://undocs.org/ar/A/CONF.235/L.3
mailto:yoko.shimura@unossc.org
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)ُيتكر ايةةةةةةةةةةةةةةةم البلد أو املنظمة( “ بيات البلد الاال  أو املنظمة الاالنية” -بالنكلياية  -اللك ونية 
(Statement and name of country or organization وينبغيد حيثمةا أمكند أت ةُقةد   البيةانات .)

الدرء بالبيات. وينبغي للوبود أت  يةةةةةةةةةةةةةةةةاعات على األقل قبل 3يوما واحدا قبل موعد الدرء اا أو 
نس ة من بياناعا  ىل مكمب مساعدي مدمات ارجمماعات يف غربة ارجمماعات لغرض  20ةُقد  

 اويا.ةوزيعها على امل مجا الش
(د مع  ةاحة انقر هناعلى املوقع الشةةةةةبكي للمؤمتر ) اخلامسةةةةةة ةالعام ة]مالحظة: يةةةةةمُنشةةةةةر وقائع اجللسةةةةة  

 اليت ةصدر يف املقر[. يومية األمم املمحد رابط يوصل  ليها من 

 إعالنات  

 وثائق تفويض الممثلين
ثا  من النظا  الداملي ملؤمتر األمم املمحد  الربيع املسةةةةةةةةةةةةةةةمو  ال 3نود ةتكري الوبود بلنه وبقا للماد    

ه  املمثلا وأمسةةةةةاء املمثلا املنةةةةةاوبا  وثةةةةةائق ةاويضاملعين بةةةةةالمعةةةةةاوت بيمةةةةةا با بلةةةةةدات اجلنو د ةُوجةةةةة 
واملسةمشةارين  ىل األما العا  لممم املمحد  وةُقد   ىل مكمب األمم املمحد  للشةؤوت القانونيةد الكائن 

)قاعة اجللسةةةةةةةةةةات العامة((د  Aد جبانب مدمل غربة ارجمماعات S-01يف مكات انعقاد املؤمتر )الغربة 
. وينبغي أت ةكوت وثائق الماويض صةةةةةةةةادر  عن رئايةةةةةةةةة الدولة أو رئايةةةةةةةةة احلكومة يف أقر  وقت ممكن

 وزار  اخلارجيةد ويف حالة ارحتاد األورويب عن رئاية املاوضية األوروبية. أو

 المؤتمرات الصحفية  
 ٢٠١٩آذار/مارس  ٢٢عة، الجم  

 رات الصحايةغربة املؤمت
 ]بث شبكي[  مكات انعقاد املؤمتر

 اخلمامياملؤمتر الصحاي   *13:15
                د أو مباشر  بعد اممما  اجللسة العامة.13:15 عقده يف الساعةر مقر   *  

https://www.unsouthsouth.org/bapa40/
http://webtv.un.org/
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 معلومات عامة  
 .A/CONF.235/INF/1يف الوثيقة شلت املعلومات المالية يرد املايد من المااصيل ب  

 التفتيش األمني
يُبَتل كل جهد ممكن حىت ةكوت  جراءات الماميش األمين قبل الدمول  ىل مكات انعقاد املؤمتر يةةلسةةة   

بعض الملمري التي ر مار منه. ونود ةشةةةةةة يع مجيع ويةةةةةةريعةد ورغم ذل  ب نه من املمكن أت  صةةةةةةل 
املشةةةةةةةةةةاركا على الوصةةةةةةةةةةول مبكراد وعلى ةاادي ول أغراض كبري  احل مد واريةةةةةةةةةةمعداد للماميش عند 

 ارق ا  من جهاز الكشف عن املعادت.
 

 معلومات للمشاركين
لقةةةةد أصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدرت األمةةةةانةةةةة العةةةةامةةةةة مةةةةتكر  ةم ةةةةةةةةةةةةةةةمن معلومةةةةات للمشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاركا بوصةةةةةةةةةةةةةةةاهةةةةا الوثيقةةةةة   

A/CONF.235/INF/1. 
وميكن ارطالع على متكر  من حكومة األرجنما ةم ةةةةةةةةةةةةةةةمن معلومات للمشةةةةةةةةةةةةةةةةاركا عن الشةةةةةةةةةةةةةةةؤوت   

 (.انقر هنااحلكومة امل ياة ) التي ةمعهدهاللوجسمية على املوقع الشبكي للمؤمتر 
 

 الوثائق
لالطالع على أي وثيقةةة من وثةةائق املؤمترد  ةةا يف ذلةة  اليوميةةةد يُرجى زيةةار  املوقع الشةةةةةةةةةةةةةةةبكي للمؤمتر   

 (.هنا انقر)
 الرمسيةةوزيع الوثائق   
يوجد مكمب و ةصدر الوثائق الرمسية للمؤمتر باليبانية والنكلياية والرويية والصينية والعربية والارنسية.   

عد للوبود ملف قاعة اجللسات العامة يف مكات انعقاد املؤمتر. ويقمصر ةوزيع الوثائق 
ُ
الوثائق الرئيسي امل

د مدعووت  ىل اصةةةةةةةةةةةطحا  أجهاعم اللك ونية الرمسية على جمموعة واحد  لكل وبدد وأع ةةةةةةةةةةةاء الوبو 
احملمولة وبيها الوثائق اجلاها  قبل اجللسةةةةةةات. ويةةةةةةُمقد   مدمات الطباعة بناءإ على الطلب  ىل أع ةةةةةةاء 

 الوبود التين  ماجوت  ىل ُنسخ مطبوعة  ضابية.
 ةعميم البيانات الكمابية  
نسةةةةةةةةةةةةةةة ة من بياناعا  ىل مكمب  20ود أت ُةقد  لن ةُوز ع البيانات بنسةةةةةةةةةةةةةةة مها املطبوعة. وينبغي للوب  

ر بياناعا  مسةةةةاعدي مدمات ارجمماعات يف غربة ارجمماعات. ويُرجى من الوبود الراغبة يف أت ةُنشةةةةَ
على املوقع الشةةةبكي للمؤمتر أت ةريةةةل بياناعا  ىل األمانة قبل يو  واحدد  ت أمكند أو ثالت يةةةاعات 

(د على أت yoko.shimura@unossc.orgالسةةةةةةةةةةةةةةيد  يوكو شةةةةةةةةةةةةةةيمورا )على األقلد قبل  درئها ااد  ىل 
)يُتَكر ايةةةةةةم “ بيات الوبد الاال ” -بالنكلياية  -ُيكَمب يف مانة املوضةةةةةةوع من الريةةةةةةالة اللك ونية 

 (.Statement and name of delegationالوبد( )
  

https://undocs.org/ar/A/CONF.235/INF/1
https://undocs.org/ar/A/CONF.235/INF/1
https://cancilleria.gob.ar/userfiles/ut/logistic_note_-_26_feb_0.pdf
https://www.unsouthsouth.org/bapa40/programme/
mailto:yoko.shimura@unossc.org
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 ت الثنائيةترتيبات االجتماعا
بيما يمعلق بعقد ارجمماعات الثنائية با الدول على مسةةةةةةةةةةةمو  رؤيةةةةةةةةةةةاء الدول أو احلكومات أو على   

املسمو  الوزاريد يُم صص أربع غرفد لكل منها قدر  على ايميعا  عشر  مشاركا كحد أقصىد 
 دا  بوابة اخلدمة . وبيما يمعلق بطلبات عقد ارجمماعات الثنائيةد يُرجى ايةةةةةةةةةةةةةةم2 -يف ردهة الطابق 

. ولطلب الدعمد يُرجى  ريةةةةةةال ريةةةةةةالة بال يد اللك و   ىل gMeets (icms.un.org/gmeets)التاةية 
يف  “BILATS-SSC”مع ذكر عبار  د(dilanzot@un.orgالسةةةةةةةةةيد ةو  دي رناو )ال يد اللك و : 

ل الملكيد النهائي بشةةةةلت ح ا مجيع الغرف قبل يو  من  مانة املوضةةةةوع من الريةةةةالة اللك ونية. ويُريةةةةَ
د   طلةةةب احل ا  ر عن طريق الوبةةةد ينبغي أاحل وزات املادوجةةةةد  يموعةةةد ارجممةةةاع. ولماةةةاد ر يُةقةةةَ

دقيقةةة  20 الةةداعي  ىل عقةةد ارجممةةاع الثنةةائي. وةُقبةَةل طلبةةات احل ا على أيةةةةةةةةةةةةةةةةاس  صةةةةةةةةةةةةةةةيص مةةد 
لالجمماع. ومن ال ةةةةةروري أت حتدد مجيع الطلبات ةاريخ كل اجمماع وةوقيمه وأت ةم ةةةةةمن أي ةةةةةا ايةةةةةم 
ومسةةةةةةةةةةةةةةمو  الوبدين املشةةةةةةةةةةةةةةاركا يف ارجمماع الثنائي. ويةةةةةةةةةةةةةةيُبَتل كل جهد ممكن ل بقاء على مواعيد 

 ارجمماعات املممالية للوبد ناسه يف الغربة ناسها.
 

 باشر التغطية بالبث الشبكي الم
يةةةةموبر مدمات البث الشةةةةبكي لممم املمحد  ةغطية مباشةةةةر  وعند الطلب لل لسةةةةات العامة وحلقات النقاش   

 املمكلم. د بالنكلياية وباللغة األصلية للش صhttp://webtv.un.orgواملؤمترات الصحاية على املوقع 
                           

 يتال نامج المااعلي للمنايةةةةةةةةةةةبات اجلانبية )مار  املوقع( اليةةةةةةةةةةةمدير حكومة البلد امل ةةةةةةةةةةةيف   
نظ م مالل مؤمتر األمم املمحد  الربيع املسةةةةةةةةةةةةةةةمو  الثا  املعين بالمعاوت بيما با بلدات مُ يةةةةةةةةةةةةةةة

البلد امل يف  التي يمعهدهمماح على املوقع الشبكي للمؤمتر  واجلنو  يف بوينس آيرسد وه
(https://cancilleria.gob.ar/en/initiatives/paba.) 

 
 ةعدها وةصدرها يف بوينس آيرس  

 . دار  شؤوت اجلمعيةة العامة واملؤمتةرات
 

mailto:dilanzot@un.org
http://webtv.un.org/
https://cancilleria.gob.ar/en/initiatives/paba

