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    ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٢٩ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/69/L.43(اإلحالة إىل جلنة رئيسية  دون[
  

ــا بعــد        - ٦٩/٢٤٤ ــة مل تنظــيم مــؤمتر قمــة األمــم املتحــدة العتمــاد خطــة التنمي
  ٢٠١٥ عام

  
  ،إن اجلمعية العامة  
ــا  إذ تشــــري   ــؤرخ  ٥٥/٢إىل قراراهتــ ــبتمرب  ٨املــ ــؤرخ  ٦٠/١ و ٢٠٠٠أيلول/ســ املــ

ــبتمرب  ١٦ ــؤرخ  ٦٥/١ و ٢٠٠٥أيلول/ســ ــبتمرب  ٢٢املــ ــدت  ٢٠١٠أيلول/ســ ــيت اعتمــ ، الــ
والوثيقـة   ٢٠٠٥مبوجبها إعالن األمم املتحدة لأللفية والوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعـام  

  التوايل،  بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية، على  ٢٠١٠اخلتامية ملؤمتر قمة األمم املتحدة لعام 
ت ، الــذي أقــّر٢٠١٢متوز/يوليــه  ٢٧املــؤرخ  ٦٦/٢٨٨إىل قرارهــا  أيضــاوإذ تشــري   

املســـتقبل الـــذي ”مبوجبــه الوثيقـــة اخلتاميــة ملـــؤمتر األمـــم املتحــدة للتنميـــة املســـتدامة املعنونــة     
  ،“إليه  نصبو

إىل الوثيقــة اخلتاميــة للمناســبة اخلاصــة الــيت عقــدها رئــيس اجلمعيــة   كــذلكوإذ تشــري   
من أجل متابعة اجلهود املبذولة لتحقيق األهـداف اإلمنائيـة    ٢٠١٣أيلول/سبتمرب  ٢٥العامة يف 
تشـــرين  ٩املـــؤرخ  ٦٨/٦الـــيت اعتمـــدهتا اجلمعيـــة العامـــة يف قرارهـــا وهـــي الوثيقـــة ، لأللفيـــة
بـدء عمليـة مفاوضـات حكوميـة دوليـة تفضـي إىل اعتمـاد        حيـث قـررت   ، ٢٠١٣أكتوبر /األول

تقريـرا   ٢٠١٤األمني العام أن يقدم قبـل هنايـة عـام    طلبت إىل ، و٢٠١٥بعد عام  خطة التنمية ملا
  يف املفاوضات احلكومية الدولية،كإسهام يدمج فيه مجيع املسامهات املتاحة حىت ذلك احلني 

الـــذي قـــررت  ٢٠١٤حزيران/يونيـــه  ٣٠املـــؤرخ  ٦٨/٢٧٩إىل قرارهـــا  وإذ تشـــري  
ــه ــدويل الثالـــث لتمو   فيـ ــؤمتر الـ ــد املـ ــل عقـ ــا،  يـ ــة يف أديـــس أبابـ ــن  التنميـ ــرة مـ إىل  ١٣يف الفتـ
  ،٢٠١٥  يوليه/متوز  ١٦
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العمليـات الـيت صـدر بشـأهنا تكليـف يف الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر         وإذ تضع يف اعتبارها   
الفريق العامل املفتوح باب العضـوية املعـين بأهـداف     ال سيمااألمم املتحدة للتنمية املستدامة، و

نــة اخلــرباء احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بتمويــل التنميــة املســتدامة، وكــذلك   التنميــة املســتدامة وجل
  عملية وضع خيارات الستحداث آلية لتيسري التكنولوجيا،

زالـت تعمـل علـى     مـا  ذات الصـلة الـيت قدمتـها أو   اإلسـهامات  سـائر  ب وإذ حتيط علما  
ألمـم املتحـدة واجتماعـات    اهليئات احلكومية الدولية التابعة لألمـم املتحـدة ومنظومـة ا   إعدادها 

مفيــدة يف املــداوالت  مــدخالتتشــكل والــيت ميكــن أن ، ذات الصــلةعملياهتــا واألمــم املتحــدة 
  ،٢٠١٥خبطة التنمية ملا بعد عام  املتعلقة

ــة ملــا بعــد عــام   أن مــؤمتر القمــة العتمــاد خ  وإذ تضــع يف اعتبارهــا    ٢٠١٥طــة التنمي
  ألمم املتحدة،انشاء يتزامن مع الذكرى السنوية السبعني إل

التنميــة ملــا بعــد عــام  خطــةأن ُيعقــد مــؤمتر قمــة األمــم املتحــدة العتمــاد  تقــرر  - ١  
شـــكل وأن يأخـــذ ، يف نيويـــورك، ٢٠١٥أيلول/ســـبتمرب  ٢٧إىل  ٢٥يف الفتـــرة مـــن  ٢٠١٥

  اجتماع عام رفيع املستوى للجمعية العامة؛
هبــا يف اجلمعيــة  مــولاملعأن ينطبــق النظــام الــداخلي واملمارســات  أيضــا تقــرر  - ٢  

  هذا القرار ومرفقاته؛ يفمل يتقرر خالف ذلك   ما العامة على مؤمتر القمة،
ــرر ت  - ٣   ــا الســبعني       كــذلكق ــة يف دورهت ــة العام ــة للجمعي ــدأ املناقشــة العام أن تب

تنشـئ بـأي حـال     ال ، على أن يكون مفهوما أن هذه الترتيبـات ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٢٨ يوم
  الدورات املقبلة؛  يف لمناقشة العامة من األحوال سابقة ل

ــ  - ٤   ــة تُ     ررـتقـ ــات عامـ ــن جلسـ ــة مـ ــؤمتر القمـ ــألف مـ ــع   أن يتـ ــالتزامن مـ ــد بـ عقـ
  حتاور؛  جلسات
العامـة يف دورهتـا    اجلمعيـة لبلـد الـذي ينتمـي إليـه رئـيس      لدولـة  الرئيس  تدعو  - ٥  

جلمعيـة يف دورهتـا   لبلد الـذي ينتمـي إليـه رئـيس ا    لكومة احلدولة أو الالتاسعة والستني، ورئيس 
  ؛أمهية  به املؤمتر منيتسم   ما نظرا إىل بصورة مشتركة، إىل تولّي رئاسة مؤمتر القمة السبعني
رؤساء الـدول   مبشاركةسيعقد  ٢٠١٥عام على أن مؤمتر قمة  تكرر التأكيد  - ٦  

  ل فيه على ذلك املستوى؛الدول األعضاء على أن متثَّ أو احلكومات، وتشجع مجيع
صناديق األمم املتحدة وبراجمها والوكـاالت املتخصصـة التابعـة ملنظومـة      وتدع  - ٧  

 وصـندوق األمم املتحـدة، وكـذلك مؤسسـات بريتـون وودز، مبـا فيهـا جمموعـة البنـك الـدويل          
النقد الدويل، ومنظمة التجارة العامليـة، ومصـارف التنميـة اإلقليميـة، واللجـان اإلقليميـة لألمـم        
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يشمل الربملـانيني واألوسـاط األكادمييـة واملنظمـات غـري       صلحة، مبااملتحدة، وسائر أصحاب امل
والقطـاع اخلـاص، إىل املشـاركة يف     )١(احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين واجملموعات الرئيسـية 

، وفقــا للطرائــق للمــؤمتر يف جلســات التحــاور والعمليــة التحضــريية مبــا يف ذلــك مــؤمتر القمــة، 
ار، وتشجع هذه اجلهات، وأيضا الدول األعضـاء واملـراقبني، علـى    احملددة يف مرفقات هذا القر

  لقمة؛ؤمتر االنظر يف تنفيذ مبادرات وأنشطة أثناء عملية اإلعداد والتحضري مل
املصــلحة ذوي  أصــحابوجــوب إشــراك مــؤمتر القمــة جلميــع    تأكيــد تكــرر  - ٨  

بالشـمول ويكـون    تسـم ت ٢٠١٥ملـا بعـد عـام     خطـة تنميـةٍ  بلـورة  التوصـل إىل  الصلة مـن أجـل   
    ؛حمورها الناس

، ويقـدمها  يف مـؤمتر القمـة  مسـامهته   إىل أن يعـدّ  االحتاد الربملـاين الـدويل   تدعو  - ٩  
  عاملي الرابع لرؤساء الربملانات؛املؤمتر العن طريق يف ذلك   مبا

إىل رئيس اجلمعية العامة أن ينظم ويرأس جلسات استماع غـري رمسيـة    تطلب  - ١٠  
على مدى يومني، مـع ممثلـي املنظمـات غـري احلكوميـة ومنظمـات اجملتمـع املـدين          ،لتبادل الرأي

التحضـري هلـا    يـتم ، ٢٠١٥واجملموعات الرئيسـية والقطـاع اخلـاص، قبـل حلـول حزيران/يونيـه       
مـوجزا  أن يعـّد  تطلـب إىل رئـيس اجلمعيـة    بشكل مبكر وبأقصى قدر من الفعاليـة والكفـاءة، و  

    قبل انعقاد مؤمتر القمة؛ متاحا على أن يكون ،جللسات االستماع
إىل األمـــني العـــام أن يســـتخدم، حســـب االقتضـــاء، صـــناديق األمـــم   تطلـــب  - ١١  

 ٢٠٠٥املتحدة االستئمانية القائمة اليت أنشئت قبـل عقـد االجتمـاعني رفيعـي املسـتوى لعـامي       
ين مــن أجــل تعزيــز مشــاركة ممثلــي املنظمــات غــري احلكوميــة ومنظمــات اجملتمــع املــد ٢٠١٠ و

واجملموعــات الرئيســية مــن البلــدان الناميــة يف جلســات االســتماع ويف مــؤمتر القمــة نفســه،         
وتشجع الدول األعضاء وسائر اجلهات الفاعلة، حسب االقتضاء، على تقدمي مزيد من الـدعم  

  إىل الصناديق االستئمانية؛
وارد اجلهــود الالزمــة الســتخدام املــ  يبــذلإىل األمــني العــام أن  أيضــا تطلــب  - ١٢  

احملدودة املتاحة هلذا الغـرض اسـتخداما ناجعـا فعـاال مبـا يعـزز املشـاركة الفعليـة ملمثلـي البلـدان           
  أقل البلدان منوا، يف مؤمتر القمة؛ ال سيماالنامية، و

_______________ 

تقرير مؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية، ريو دي جـانريو،  ( ٢١حملدد يف جدول أعمال القرن على النحو ا )١(
ــه  ١٤‐٣ (منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم   املــؤمتر ااختــذه القــرارات الــيت، اجمللــد األول، ١٩٩٢حزيران/يوني

ي كمـا يلـي: األعمـال التجاريـة     . واجملموعـات الرئيسـية هـ   )، املرفـق الثـاين  ١والتصويب) القـرار    A.93.I.8املبيع
والصناعة؛ واألطفال والشباب؛ واملزارعون؛ والشعوب األصلية؛ والسلطات احمللية؛ واملنظمات غـري احلكوميـة؛   

 واألوساط العلمية والتكنولوجية؛ والنساء؛ والعمال والنقابات العمالية.
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قرارها بأن تنظر، يف دورهتا التاسعة والستني، يف احلاجة إىل عقـد   تعيد تأكيد  - ١٣  
 ٢٠١٥يف عـــام  العامـــةاملســـتوى حتـــت رعايـــة اجلمعيـــة اجتمـــاع للمنتـــدى السياســـي الرفيـــع 

ذا الشـأن  ، بغيـة التوصـل إىل اتفـاق هبـ    ٢٠١٥يتعلق ببدء تنفيذ خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام       فيما
  ؛٢٠١٤حبلول هناية عام 

العامة أن يعقد مشـاورات   للجمعيةإىل رئيس الدورة التاسعة والستني  تطلب  - ١٤  
افة مـع مجيـع الـدول األعضـاء عـن طريـق القيـام، حبلـول         حكومية دولية مفتوحـة وشـاملة وشـف   

واآلخـر مـن بلـد     ن، أحـدمها مـن بلـد نـامٍ    ْين مشـاركَ ْي، بتعيني ميّسَر٢٠١٤هناية أيلول/سبتمرب 
بعمليـة التفـاوض   فيمـا يتعلـق   مجيع املسائل املتبقية  حولفاق متقدم النمو، هبدف التوصل إىل ات

  القمة؛لدولية، مبا يف ذلك مؤمتر احلكومية ا
طرائقهــا ولمفاوضــات احلكوميــة الدوليــة  ل يــةتنظيماجلوانــب ال وضــع تطلــب  - ١٥  

، مـع مراعـاة احلاجـة إىل التنسـيق واالتسـاق بشـكل       ٢٠١٤حبلول هناية كانون األول/ديسـمرب  
  مع سائر عمليات األمم املتحدة احلكومية الدولية ذات الصلة.لتمتني التضافر فعال 

  
  ٧٧ اجللسة العامة

  ٢٠١٤نون األول/ديسمرب كا ٢٩

  املرفق األول
ــتكلمني يف مــؤمتر قمــة األمــم           تنظــيم اجللســات العامــة وإعــداد قائمــة امل

    ٢٠١٥املتحدة العتماد خطة التنمية ملا بعد عام 
  من جلسات عامة على النحو التايل:يتكون مؤمتر القمة   - ١
ومـــن الســـاعة  ٠٠/١٣إىل الســـاعة  ٠٠/٩، مـــن الســـاعة ٢٠١٥أيلول/ســـبتمرب  ٢٥    

    ٠٠/٢١إىل الساعة  ٠٠/١٥
ومـــن الســـاعة  ٠٠/١٣إىل الســـاعة  ٠٠/٩، مـــن الســـاعة ٢٠١٥أيلول/ســـبتمرب  ٢٦    

    ٠٠/٢١إىل الساعة  ٠٠/١٥
ومـــن الســـاعة  ٠٠/١٣إىل الســـاعة  ٠٠/٩، مـــن الســـاعة ٢٠١٥أيلول/ســـبتمرب  ٢٧    

    ٠٠/١٨إىل الساعة  ٠٠/١٥
املشــاركني،  لرئيســنيلالثــة مقاعــد، اثنــان منــها  د منصــة قاعــة اجلمعيــة العامــة بث تــزوَّو  - ٢

  وواحد لألمني العام.
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للنظـــام الـــداخلي  توضـــع قائمـــة املـــتكلمني يف اجللســـات العامـــة ملـــؤمتر القمـــة وفقـــاًو  - ٣
مـؤمتر  يف لمـتكلمني  األولية لقائمة الواملمارسات املعمول هبا يف اجلمعية العامة. وتتاح 

  .٢٠١٥القمة يف أيار/مايو 
اجلمعــــة، الــــيت ســــتعقد صــــباح يــــوم   ،اجللســــة العامــــة االفتتاحيــــة ب مــــا يتعلــــقوفي  - ٤

، ستتضمن القائمة األوليـة للمـتكلمني الرئيسـني املشـاركني     ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٢٥
  واألمني العام ورئيس وفد البلد املضيف للمنظمة.

مناسـبني   ممثل عن اجملتمع املدين ذي مركز ومستوى وسيدرج يف قائمة املتكلمني اسُم  - ٥
  د اإلدالء بالبيانات االفتتاحية.رئيسي بعليديل ببيان كمتكلم 

ممثلـي  أمسـاُء  يف قائمة املتكلمني يف اجللسات العامـة ملـؤمتر القمـة    أن تدَرج وجيوز أيضا   - ٦
ــدير اإلداري     ــة البنـــك الـــدويل، واملـ ــة، ورئـــيس جمموعـ ــة الدوليـ اجملموعـــات احلكوميـ

يــة، ورؤســاء منظومــة   لصــندوق النقــد الــدويل، واملــدير العــام ملنظمــة التجــارة العامل      
  املتحدة.  األمم

ودون املساس حبق املنظمات األخرى اليت هلا مركـز مراقـب يف اجلمعيـة العامـة، جيـوز        - ٧
يف اجللســات ممثــل عــن كــل هيئــة مــن اهليئــات التاليــة يف قائمــة املــتكلمني  أيضــا إدراج

  العامة ملؤمتر القمة:
  جامعة الدول العربية    
  االحتاد األفريقي    
  اإلسالمي التعاونمنظمة     
  لتابع لالحتاد الربملاين الدويل.املؤمتر العاملي لرؤساء الربملانات ا    

لمني يف مؤمتر القمة، تقتصر مدة البيانـات علـى مخـس    وبغية إتاحة الفرصة جلميع املتك  - ٨
  ول دون توزيع نصوص أكثر إسهابا.حي  ال دقائق، على أن يكون مفهوما أن ذلك

آب/أغسـطس   ٣تقفل قائمة املتكلمني يف اجللسات العامة ملؤمتر القمـة يـوم االثـنني،    و  - ٩
  عدا بالنسبة إىل الدول األعضاء.    ما ،٢٠١٥

  رتيبات املنصوص عليها أعاله سابقة بأي حال من األحوال.  وال تشكل الت  - ١٠
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  املرفق الثاين
ــؤمتر قمــة األمــم املتحــدة العتمــاد خطــة    يف تنظــيم جلســات التحــاور       م

    ٢٠١٥التنمية ملا بعد عام 
  عقد مؤمتر القمة ست جلسات حتاور، على النحو التايل:َي  - ١
ومــن الســاعة  ٠٠/١٣لســاعة إىل ا ٠٠/١٠، مــن الســاعة ٢٠١٥أيلول/ســبتمرب  ٢٥    

    ٠٠/١٨إىل الساعة  ٠٠/١٥
ومــن الســاعة  ٠٠/١٣إىل الســاعة  ٠٠/١٠، مــن الســاعة ٢٠١٥أيلول/ســبتمرب  ٢٦    

    ٠٠/١٨إىل الساعة  ٠٠/١٥
ومــن الســاعة  ٠٠/١٣إىل الســاعة  ٠٠/١٠، مــن الســاعة ٢٠١٥أيلول/ســبتمرب  ٢٧    

    ٠٠/١٧إىل الساعة  ٠٠/١٤
ــات  و  - ٢ ــة جلســ ــارك يف رئاســ ــاور  يشــ ــت رئيالتحــ ــدول   الســ ــاء الــ ــن رؤســ ــان مــ ســ

  احلكومات.  أو
تسترشــد جلســات التحــاور بالنظــام الــداخلي واملمارســات املعمــول هبــا يف اجلمعيــة    و  - ٣

  العامة.
يكون رؤساء جلسـات التحـاور مـن الـدول األفريقيـة، ودول آسـيا واحملـيط اهلـادئ،         و  - ٤

قـة البحـر الكـارييب، ودول أوروبـا     ودول أوروبا الشرقية، ودول أمريكا الالتينية ومنط
التشـاور  الغربية ودول أخرى. وجيري اختيـار الرؤسـاء مـن قبـل جمموعـاهتم اإلقليميـة ب      

  مع رئيس اجلمعية العامة.
وعقب اختيار رؤساء جلسات التحاور، حتـدد املشـاركة علـى أسـاس قاعـدة األولويـة         - ٥

قدر من املرونة. وتشـجَّع الـدول    يباألسبقية، مع كفالة التوزيع اجلغرايف العادل وتوّخ
األعضــاء علــى أن يكــون ممثلوهــا يف جلســات التحــاور علــى مســتوى رؤســاء الــدول   

  احلكومات.  أو
منظومة األمم املتحدة وسائر أصحاب املصـلحة أيضـا للمشـاركة يف جلسـات     وُتدعى   - ٦

ــاً  ــع،   التحــاور، وفق ــق الراب ــى    ألحكــام املرف ــاء عل ــع اإلبق ــد  م ويل الطــابع احلكــومي ال
باسـتخدام مرافـق    هـذه املشـاركة  جللسات التحاور. وستتخذ الترتيبات الالزمة لتيسري 

  .ألمم املتحدةل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
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ــة الدوليــة           - ٧ ــة التفــاوض احلكومي ــن طريــق عملي ــدد مواضــيع جلســات التحــاور ع وحت
  القمة.  ملؤمتر

  االجتماع.  انعقاد ل يوتتاح قائمة املشاركني يف كل جلسة حتاور قب  - ٨
ويتـــوىل رؤســـاء جلســـات التحـــاور أو ممثلـــوهم تقـــدمي مـــوجزات شـــفوية ملـــداوالت    - ٩

  جلسات التحاور خالل اجللسة العامة اخلتامية ملؤمتر قمة األمم املتحدة.

  املرفق الثالث
  تنظيم جلسات االستماع غري الرمسية لتبادل الرأي    

ى يـومني رئاسـة جلسـات االسـتماع غـري الرمسيـة       يتوىل رئيس اجلمعية العامة على مـد   - ١
. ويشــارك يف جلســات ٢٠١٥حزيران/يونيــه حلــول لتبــادل الــرأي الــيت ســتعقد قبــل  

غري احلكوميـة ذات املركـز االستشـاري لـدى اجمللـس االقتصـادي        االستماع املنظماُت
، )٢(واالجتماعي، ومنظمـات اجملتمـع املـدين، والقطـاع اخلـاص، واجملموعـات الرئيسـية       

  ويتخللها تبادل لآلراء مع الدول األعضاء.
ــز        - ٢ ــة ذات املركـ ــري احلكوميـ ــات غـ ــن املنظمـ ــون عـ ــتماع ممثلـ ــات االسـ ــر جلسـ وحيضـ

االستشاري لدى اجمللس االقتصـادي واالجتمـاعي ومنظمـات اجملتمـع املـدين والقطـاع       
  ئيسية والدول األعضاء، ومراقبون.اخلاص واجملموعات الر

ة العامــة قائمــة املشــاركني املــدعوين إىل جلســات االســتماع      وحيــدد رئــيس اجلمعيــ    - ٣
وشكلها وتنظيمها بدقة، بالتشاور مع الدول األعضاء وممثلي املنظمات غري احلكوميـة  
ــدى اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي ومنظمــات اجملتمــع      ذات املركــز االستشــاري ل

  املدين والقطاع اخلاص واجملموعات الرئيسية.  
 ويبـّت فيهـا  تقريـر األمـني العـام التجميعـي،     مـن  اضيع جلسات االستماع مووُتستلهم   -٤

  رئيس اجلمعية العامة بالتشاور مع الدول األعضاء.

_______________ 

مــم املتحــدة للبيئــة والتنميــة، ريــو دي  تقريــر مــؤمتر األ(، ٢١علــى النحــو احملــدد يف جــدول أعمــال القــرن   )٢(
(منشـورات األمـم املتحـدة،     املـؤمتر  ااختـذه  القرارات الـيت ، اجمللد األول، ١٩٩٢حزيران/يونيه  ١٤‐٣جانريو، 
. واجملموعات الرئيسية هي كما يلي: األعمال التجاريـة  )، املرفق الثاين١والتصويب) القرار   A.93.I.8رقم املبيع

ل والشباب؛ واملزارعون؛ والشعوب األصلية؛ والسلطات احمللية؛ واملنظمات غـري احلكوميـة؛   والصناعة؛ واألطفا
  واألوساط العلمية والتكنولوجية؛ والنساء؛ والعمال والنقابات العمالية.
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  املرفق الرابع    
  خروناآلشاركون امل    

ؤمتر القمـة إىل ممثلـي   ملـ توجه الدعوة للمشاركة يف اجللسات العامة وجلسات التحاور   - ١
ــة ذات امل   ــري احلكومي ــدى اجمللــ   املنظمــات غ ــاعي،  ركــز االستشــاري ل س االقتصــادي واالجتم

جلنـة التنميـة املسـتدامة،    يف ضوء القائمة اليت وضـعتها  قائمة الاملنظمات املدرجة يف  ذلك يف مبا
ممثلي املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمـع املـدين الـيت شـاركت يف مـؤمترات القمـة       إىل و

الـيت  اجملموعـات الرئيسـية   سـائر  واملنظمات غـري احلكوميـة و  السابقة اليت عقدهتا األمم املتحدة، 
للتنميـة  املعين بالبيئـة والتنميـة ومـؤمتر القمـة العـاملي      األمم املتحدة  اعتمدت للمشاركة يف مؤمتر

  .  ٢٠٠٢  و ١٩٩٢عامي املعقودين على التوايل يف  ،املستدامة
ــة العامــة قائمــة بأمســاء ممــثلني آخــرين      - ٢ ــة  ويعــّد رئــيس اجلمعي للمنظمــات غــري احلكومي

ومنظمـات اجملتمـع املـدين واملؤسسـات األكادمييـة والقطـاع اخلـاص، الـذين جيـوز هلـم           املختصة 
ؤمتر القمــة، مــع مراعــاة مبــدأي الشــفافية  ملــاملشــاركة يف اجللســات العامــة وجلســات التحــاور  

ر فيهـا علـى أسـاس    والتمثيل اجلغرايف العادل، ويقدم القائمة املقترحة إىل الـدول األعضـاء للنظـ   
  .)٣(عدم االعتراض

وجيوز أيضا أن تدرج يف قائمـة املـتكلمني يف اجللسـات العامـة ملـؤمتر القمـة، بالتشـاور          - ٣
مع رئيس اجلمعية العامة، أمساء ممثلـي املنظمـات غـري احلكوميـة ذات املركـز االستشـاري لـدى        

ــدين واجملم     ــع امل ــات اجملتم ــاعي ومنظم ــس االقتصــادي واالجتم ــاع   اجملل ــات الرئيســية والقط وع
اخلاص، على أساس ممثل واحد لكل جمموعة، بعـد اختيـارهم عـن طريـق عمليـة شـفافة شـاملة        

  خالل جلسات االستماع غري الرمسية لتبادل الرأي.  
تتمتـــع مبركـــز  ال وإضــافة إىل ذلـــك، جيـــوز للمنظمـــات غـــري احلكوميـــة املهتمـــة الـــيت   - ٤

تقــدمي طلــب إىل   مــاعي وملمثلــي القطــاع اخلــاص  استشــاري لــدى اجمللــس االقتصــادي واالجت  
لإلجراءات املبينة يف هذا املرفق. وتعمم على الدول األعضـاء   وفقاًهلذا الغرض، اجلمعية العامة 

  القائمة الكاملة ملقدمي طلبات املشاركة.  
  وال تشكل الترتيبات املنصوص عليها أعاله سابقة بأي حال من األحوال.  - ٥
 

_______________ 

 عتراضـات االإىل  اإلشـارة علـى اجلمعيـة العامـة، مـع     أيضـا  األمساء النهائية وستعرض قائمة األمساء املقترحة  )٣(
  .عام بوجه


