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 الدورة الثانية والسبعون
 *املؤقت*من جدول األعمال  118و  14البندان 

التنفيذذو وااتاةعذذة ااتنذذامنن واانسذذئان لنتذذا   
ااذذذذذذالراي الر يسذذذذذذية ومذذذذذذالراي الئمذذذذذذة الذذذذذذ  
تعئدها األمم ااتحدة يف اايدانني االقتصادي 

  واالجتماعي واايادين ااتصلة هبما

    متاةعة نتا   مالر قمة األلفية
 أجذ  مذن عذااي اتفذا  العتماد الدويل احلنومي ااالر ألعمال اائرتح التنظيم  

 والنظامية واانظمة اآلمنة اهلجرة
  

 العام األمني من موكرة  
   

  مئدمة - أوال 
ط ائـــمل املضاو ـــاجل ا ا ماـــم الدولاـــم   ـــ ن ”امل نـــ ن  71/280قـــ اجل ايم اـــم ال امـــم   ق اا ـــا  - 1

لن ين قـد مـؤ   واـ م  الـدوت العتمـاا اتضـاق  “االتضاق ال ـامل  مـن لجـهل اة ـ ة ا منـم واملنامـم والنااماـم
منـــم واملنامـــم والنااماـــممأ   مقـــ  األمـــم املتحـــدة   اا يـــ ا  مبا ـــ ة قبـــهل ا تتـــا  عـــامل  مـــن لجـــهل اة ـــ ة ا 

مل يُتضــمل عةــف ذــ.  يفلــقر و  القــ اا اضمــ مأ  مــا مأاملناق ــم ال امــم لةــدواة الوالوــم والمــب ا لة م اــم ال امــم
ت لتاـــ ن بوا ـــم طةبــت ايم اـــم مني األمـــا ال ـــام لن يُ ـــدن مـــعم ة   ـــ ن تناـــام لعمـــال املـــؤ   ا اـــ م  الـــدو 
 الطةبر لساس لط ائمل ال مهل احملداة لةمؤ   ا ا م  الدوتر وقد لُعدجل  عه املعم ة است ا م لعلق

 اخلـةة م اعـاة مـ مأ 71/280 ال امـم ايم اـم قـ اا مني اسـتنااا لاانه املبانـم الرتتاباجل وِ  ت وقد - 2
 رال امم ايم ام اعايم حتت امل ق اة الما قم الدولام املؤ  اجل من اتمبمامل
 التالام: امل  قاجل املعم ة هبعه ول قت - ٣

 

 ر(2017ة ا  م/ت  ين الواين 6)ألسباب  نام لةم ة الوااام ا ا لعاد مصدا * 
 ** A/72/150ر 

https://undocs.org/ar/A/RES/71/280
https://undocs.org/ar/A/RES/71/280
https://undocs.org/ar/A/72/150
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 ؛املؤقت الداذة  الناام األول: 
 ؛املؤقت األعمال جدول الواين: 
 راملؤ   ألعمال املقرت  الزمين ايدول الوالث: 

 
  اانتب أعضاء انتخاب - اثنيا 

 امل ـاامم الـدول مموةـ   ـا مـن املـؤ   ينتخـب لن عةـف املؤقت الداذة  الناام من 6 املااة تنص - 4
 لة نــم ائامــا   مــعلق ينتخــب ولنمأ عــام مقــ ا  صـضم ابل مــهل لوــد م ياةــ مأ لةــ ئا  انئبــا 14 ومأ ائامـا

 التمواةـ  الطـا    ـمان لسـاس عةـف األعضاء  ؤالء ويُنتخبر 46 لةمااة و قا ما ائها وال   ال ئامام
 روظائض  ألااء الزم ن لهنم ي ى ممن آذ ين لعضاء ينتخب لن لةمؤ   ليضا وجي زر لةماتب

 ال ـام واملقـ ا الـ ئا  واـ اب الـ ئا  مـن يتـ ل  ماتـب لةمـؤ   ياـ ن لن عةـف 11 املااة وتنص - ٥
 و قـا انئبـا   14 وعـدا م الـ ئا  اـ اب ويـ ز ر 46 لةمـااة و قـا ما ـائها وـال  مأ ال ئامـام الة نـم وائا 
 واحملـاط آسـاا واولمأ األ  يقاـم الـدول التالاـم: اجملم عـاجل مـن جمم عـم مهل من ث.ثم التات: ايغ ا  لةنمط
 واول الغ  اــم لواواب واولمأ الاــاايي البحــ  ومنطقــم ال.تاناــم لم ياــا واولمأ ال ــ قام لواواب واولمأ اةــاا 
 ينتخــب الــي لةمنطقــم املخصــص الــ ئا  اــ اب عــدا ختضــا  مني يــؤا  الــ ئا  ااتخــاب لن )غــر لذــ ى
 لة ئا ( واود انئب   اق  ال ئا  منها
 

  الداخلي النظام اعتماد - اثلثا 
 راألول( )امل  مل العتمااه املؤقت الداذة  الناام املؤ   عةف م  و ا ساا ن - 6
 

  األعمال جدول إقرار - راةعا 
 رالواين( )امل  مل إلق ااه املؤقت األعمال جدول املؤ   عةف م  و ا ساا ن - 7
 

 األعمال تنظيم - خامسا 
 ومنانه ااالر انعئاد مواعيد - ألف 

ســُا قد املــؤ     مقــ  األمــم املتحــدة   اا يــ ا  مبا ــ ة قبــهل ا تتــا  املناق ــم ال امــم لةــدواة الوالوــم  - 8
 مأ ما مل يتضمل عةف ذ.  يفلق؛2018سبتمة /ية لل 24 و 2٣ ي م والمب ا لة م ام ال امممأ 

 
 البنود توزيع - ابء 

  ـــا تضاعةاــم وـــ اا جةمــاجل ولا ـــ  عامــم جةمـــاجل مثــاين   لعمالـــ  املــؤ   يـــنام لن املقــرت  مــن - ٩
 مــن 12 مني 1 مــن البنــ ا   يُناــ  لن املقــرت  ومــنر الوالــث( امل  ــمل )اااــ  املت ــداين املصــةحم لصــحاب
 وـــال  مأ ال ئامـــام الة نـــم مني ليضـــا   10 البنـــد حيـــال ولنمأ ال امـــم ايةمـــاجل   املؤقـــت األعمـــال جـــدول
  مأ 10 البنـــد مطـــاا  مأ لةمــؤ   اخلتاماـــم ال ثاقـــم   ــ ن املناق ـــاجل وســـت  ىر 46 لةمــااة و قـــا ما ــائها
 ر ال امم ايةماجل   مأ8 البند مطاا  مأ ال امم املناق م ست  ى وا  مأ ال ئامام الة نم
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 العامة اجللساي - جيم 
مأ ومــن 1٣:00مني المـاعم  ٩:00مـن املقـرت  لن ت قـد لا ـ  جةمـاجل عامـم مـهل يـ ممأ مـن المـاعم  - 10

 18:00مأ ومــن المــاعم 18:00مني المــاعم  1٥:00ومــن المـاعم  مأ1٥:00مني المــاعم  1٣:00المـاعم 
لو ا ا مــــاجل مأ عةــــف التــــ اتر و   ــــعه ايةمــــاجلمأ ســــاا ن  ماــــان ا ســــاء الــــدول 20:00مني المــــاعم 

لاــ  ســاتم تطباــمل  والــ زااء وا ســاء ال  ــ ا امل ــااما   املــؤ   اإلاالء  باــاانجل اياــممأ عةــف لن ياــ ن مضه مــا  
لضــــمان لن يــــتاةم ا ســــاء الــــدول لو ا ا مــــاجل لوالمأ يةــــاهم ا ســــاء ال  ــــ ا  مبــــدل األســــبقام تطباقــــا صــــااما  

ار وست    قائمم املتاةمـا   ايةمـاجل ال امـم ومـب ا ذ ونر ويُداَج االحتاا األواويب   قائمم املتاةم
لســبقام واوا طةبــاجل التمــ اهلر ولــن تزيــد مــدة مــهل  اــان  ــض   عةــف  ــ  اقــائملمأ عةــف لال  نــ  يفلــق مــن 
ت زيــ  اصــ ث لموــ  مســهااب ر ولــن يُمــمك أل  و ــد ابلــتاةم لموــ  مــن مــ ة واوــدة لثنــاء مجــ اء التبــاال ال ــام 

ب التمـــ اهل   قائمـــم املتاةمـــا   ي ماـــم األمـــم املتحـــدةر وســـ   يُمـــتم    لـــءااءر وســـُا ةن عـــن  ـــتك اب
ميفا يـــك ال قـــت  ـــعلقمأ مني  اـــاانجل مـــن مموةـــ  املنامـــاجل ا ا ماـــم الدولاـــم والااـــاانجل  مأايةمـــاجل ال امـــم

األذـــ ى الـــي تةقـــت اعـــ ة اائمـــم لةم ـــاامم  صـــضم م اقـــب   لعمـــال ايم اـــم ال امـــم ومـــن مموةـــ  املنامـــاجل 
ائاجل التا  م لألمم املتحدةمأ  ض. عن مموة  املناماجل غر ا ا مام امل تمدةمأ ومنامـاجل اجملتمـ  املـدينمأ واة

ــــم  واملؤسمــــاجل األماا اــــممأ والقطــــا  اخلــــاثمأ وجالاــــاجل املغرت ــــا ومنامــــاجل املهــــاج ين واملؤسمــــاجل ال طنا
 اإلامانر  ق ق
  عـــ.نمأ ســـبتمة/يةـــ لل 2٣ مأاألوـــد صـــبا  ســـت قد الـــي اال تتاواـــم ال امـــم ايةمـــم وسُتمـــتههل   - 11

 ا تتـاو   ــباان وسادلــ ر املـؤ   ائـا  ااتخـاب يفلـق وية مأ اياا املؤ   ا تتا  املتحدة لألمم ال ام األما
 مأوالمــب ا الوالوــم اواهتــا   ال امــم ايم اــم وائــا مأ املتحــدة لألمــم ال ــام واألمــامأ املــؤ   ائــا  مــن مــهل  

 اإلج ائاـــــم املمــــائهل مجاــــ    ليضــــا ايةمــــم وســــتنا ر اخلــــاث لةقطــــا  ومموــــهل املهــــاج ين يالاــــاجل ومموــــهل
 عـدا مـا املاتـب لعضـاء وااتخـابمأ األعمال جدول ومق اا الداذة  الناام اعتماا يفلق   بامأ والتناامام

 املـؤ   تق يـ  إلعـداا ت تاباجل وو  مأ التض ي  واثئمل ينم لعضاء وت اامأ ال ئامام الة نم وما اءمأ ال ئا 
 رلذ ى وممائهل

 ابعتمــاامأ سـبتمة/ليةــ ل 24 االثنـا يـ م ظهــ    ـد اخلتاماــم ال امـم ايةمـم ختتــتم لن املت قـ  ومـن - 12
 ال ـــام واألمـــامأ املـــؤ   ائـــا  مـــن مـــهل   هبـــا يـــُدت  باـــاانجل ومـــعلق مأاملـــؤ   وتق يـــ  لةمـــؤ   اخلتاماـــم ال ثاقـــم
 جةمـاجل مـ  ابلتـ از  ال امـم ايةمـاجل وت قـدر والمـب ا الوالوـم اواهتـا   ال امـم ايم ام وائا مأ لةمؤ  
 رواخلتامام اال تتاوام ال امتا ايةمتا ابستوناءمأ املت داين املصةحم لصحاب  ا التضاعةام ا  اا

 
 الر يسية اللجنة - دال 

 الــداذة  لةناــام و قــا   ما ــائها وــال  مأ االقتضــاء عنــدمأ ال ئامــام الة نــم جتتمــ  لن املقــرت  مــن - 1٣
 الة نــــم مني وســــُا هدر واخلتاماــــم اال تتاواــــم ايةمــــتا ابســــتوناءمأ ال امــــم ايةمــــاجل مــــ  ابلتــــ از مأ لةمــــؤ  
 رم ةقم ممائهل ل    البتن  بمؤولام ال ئامام

ر املؤقـــت الـــداذة  الناـــام مـــن 6 املـــااة ألواـــام و قـــا ال ئامـــام الة نـــم ائـــا  املـــؤ   وســـانتخب - 14
 املــؤ   ا تتــا  قبــهل يــتم أبن وي صــفر ماتبهــا لعضــاء ال ئامــام الة نــم تنتخــبمأ ٥0 املــااة ألواــام وو قــا

 ااتخـــاهبم يتـــاك ممـــامأ ال ئامـــام الة نـــم  ـــمن تنـــداج الـــي ال ظـــائ  ل ـــغهل امل  ـــحا قائمـــم عةـــف االتضـــاق
 رس   اقرتا  مج اء ا رتاط عن واالستغناء ابلتزمام
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 احلوار جلساي - هاء 
 مـــ  ابلتـــ از  املت ـــداين املصـــةحم لصـــحاب  ـــا تضاعةاـــم وـــ اا جةمـــاجل لا ـــ  عقـــد املقـــرت  مـــن - 1٥

 المــاعم مني 10:00 المــاعم مــنمأ ســبتمة/يةــ لل 2٣مأ األوــد يــ م التــات: النحــ  عةــفمأ ال امــم ايةمــاجل
 المــاعم مــن مأســبتمة/ليةــ ل 24مأ االثنــا يــ م و ؛ 1٩:00 المــاعم مني 1٥:00 المــاعم ومــن 14:00
 ر 18:00 الماعم مني 14:00 الماعم ومن 1٣:00 الماعم مني 00:٩
  ــا مــن املــؤ   ائــا  ي اِننهمــا ائامــان ا ــ اا جةمــاجل مــن جةمــم مــهل اائســم عةــف وســاتناوب - 16

ـــعين والـــ زااء ا ا مـــاجل لو الـــدول ا ســـاء مأ اإلقةاماـــم اجملم عـــاجل م  ـــح   ـــاهم بـــنمأ املـــؤ   حيضـــ ون ال
 ا ذـ ون واألا  م النامام البةدان من منهم لا  م يا ن لن عةفمأ مناو ا ا ساء مثااام جمم ع  ما ي اة ن

 ر النم  املتقدمم البةدان من
 مـ مأ املتاةمـا قائمـم   التمـ اهل لسـبقام ومـب وـ اا جةمـم مـهل   املتاةمـا ت تاـب وحيدَّا - 17

 تةاهـامأ التمواـهل ملمـت ى و قـا لةـدول األول يـم ومعطـاء امل واـم مـن قدا وماتوم ال اال ايغ ا  الت زي  م اعاة
 األمــم وومــاالجلمأ اإلقةاماــم لة ــان املنتمــب ن واألعضــاءمأ األذــ ى والااــاانجل الدولاــم ا ا ماــم املنامــاجل
 املـــدين اجملتمـــ  ومنامـــاجل امل تمـــدة ا ا ماـــم غـــر واملنامـــاجلمأ و  اجمهـــا وصـــناايقها املتخصصـــم املتحـــدة

 ال طناــــم واملؤسمــــاجل املهــــاج ين ومنامــــاجل املغرت ــــا وجالاــــاجل اخلــــاث والقطــــا  األماا اــــم واملؤسمــــاجل
 لةـتاةم ا ذـ ين امل ـااما مـن 10 و اولـم 40 عـداه ملـا الض صـم تتـا  لن املتـ ذف ومـنر االامـان  ق ق

 رال  اماجل  قامم املت ةقم ا  اا جةماجل من جةمم لاهل التضاعةام املناق م  
 مـــن وتتـــ ل مأ لةمـــؤ   ال ـــام األمـــا ينامهـــامأ لولاـــم اقـــا  وةقـــم وـــ اا جةمـــم مـــهل وست ـــمهل - 18
 وسـا قبر املنـاوَ ا ال ئاَمـْا  مـن مـهل  ـ  يـدت  باـان ا ـ اا جةمـم وسـتبدلر املمت ى ا ا   حماواين ث.ثم
 لقصـف ماتوـم لجـهل ومـنر امل ناـا املصـةحم لصـحاب وسائ  الدول  ا  اما تضاعةام مناق م النقا  وةقم
 ر التضاعةام املناق م ذ.ل اقائمل ث.ث التدذ.جل مدة تت اوز ال لن ينبغ مأ امل اامم من قدا
ــــــــ از  ا ــــــــ اا جةمــــــــاجل عقــــــــد وســــــــا    - 1٩  ايةمــــــــتا ابســــــــتوناءمأ ال امــــــــم ايةمــــــــاجل مــــــــ  ابلت

 رواخلتامام اال تتاوام
 

  ااالر ألعمال الزمين اجلدول - واو 
 رالوالث امل  مل   املؤ   ألعمال املقرت  الزمين ايدول ي ا - 20
 

 اجللساي تنظيم - زاي 
 وجةمـاجل ا ـ اا وجةمـاجلمأ ال امـم ايةمـاجل   قـد لةمـؤ   املتاوـم املـ ااا تمـمك لن املقـرت  من - 21

   ممـاء الوامنم الماعم مني صباوا   التاس م الماعم من الوماين ال امم ايةماجل وسُت قدر ال ئامام الة نم
مأ الاهـ    ـد الواااـم المـاعم مني صـباوا ال ا ـ ة المـاعم مـن األا ـ  ا ـ اا جةمـاجل وسـُت قدر الا ما م.
 ومـــنمأ ســـبتمة/ليةـــ ل 2٣مأ األوـــد يـــ م مـــن ممـــاء المـــا  م المـــاعم مني الاهـــ    ـــد الوالوـــم المـــاعم ومـــن

 المـــاعم مني الاهـــ    ـــد الواااـــم المـــاعم ومـــنمأ الاهـــ    ـــد ال اوـــدة المـــاعم مني صـــباوا   التاســـ م المـــاعم
 مـن مأما ـائها وـال  مأ ال ئامـام الة نـم جةمـاجل وسـت قدر سـبتمة/ليةـ ل 24 االثنـا يـ م مماء الما  م
 مني الاهـــــــ    ـــــــد الوالوـــــــم المـــــــاعم ومـــــــنمأ الاهـــــــ    ـــــــد ال اوـــــــدة المـــــــاعم مني صـــــــباوا ال ا ـــــــ ة المـــــــاعم
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 ُمــــزواة متزامنـــم جةمــــاجل ث.ثـــم لقصــــاه عـــدا  نــــا  وســـاا نر الاــــ ما مـــ.   ممــــاء المااســـم المـــاعم
 امل ازيـــم االجتماعـــاجل ت قـــد را ـــ اا وجةمـــاجل الة ـــان يةمـــاجل يفلـــق   بـــامأ ال ـــض يم الرتمجـــم خبـــدماجل
 وجةمـــاجل ال امـــم ايةمـــاجل مـــ  ابلتـــزامنمأ ال ئامـــام اجملم عـــاجل لا ـــطم يفلـــق   بـــامأ األذـــ ى واألا ـــطم

 رمتا     ما ومبمأ االجتماعاجل ةعه ال ض يم الرتمجم وتقدمر املااين ا از    يممك ما و ملمأ ا  اا
 ما ـــاء ال ئامـــام والة نـــم لةمـــؤ   جيـــ زمأ املؤقـــت الـــداذة  الناـــام مـــن 48 املـــااة ألواـــام وو قـــا - 22

 ر وظائضهما ألااء   وايم ي تةاهنا الي ال امةم واأل  قم الة ان
  

  التفويض واث ق جلنة أعضاء تعيني ااالر: يف اامثلني تفويض واث ق - سادسا 
َ  لن عةــف املؤقــت الــداذة  الناــام مــن 4 املــااة تــنص - 2٣  التضــ ي  ل اثئــمل ينــم   املــؤ    دايــم   تُ ــاَّ

 واثئـــمل ينـــم تاـــ ين عةاـــ  يقـــ م الـــع  األســـاس اضـــ  مني تا ينهـــا يمـــتند ولنمأ لعضـــاء تمـــ م مـــن تتـــ ل 
 روالمب ا الوالوم اواهتا   ال امم ايم ام   التض ي 

  
  ااشاركون - ساةعا 

  وااراقبون الدول - ألف 
 مجاــ  لمــام مأال ياــم غــر وايةمــاجل ال امــم ايةمــاجل يفلــق   بــامأ املــؤ     امل ــاامم ابب يُضــتك - 24

 لـــدى امل اقـــب م مـــز ةـــا الــي املتخصصـــم ال مـــاالجل   األعضـــاء ومجاــ  املتحـــدة األمـــم   األعضـــاء الــدول
 رال امم ايم ام

  صــضم لةم ــاامم اائمــم اعــ ة تةقــت الــي األذــ ى والااــاانجل الدولاــم ا ا ماــم لةمنامــاجل جيــ ز - 2٥
مأ املـؤ   مداوالجل   ت اا  لن املتحدة لألمم التا  م واةائاجل واملناماجل ال امم ايم ام لعمال   م اقب
 رلةمؤ   الداذة  لةناام و قامأ االقتضاء ومب

 ال امــم ايم اــم مني  طةــب تتقــدم لن ابألمــ  املهتمــم األذــ ى الدولاــم ا ا ماــم لةمنامــاجل جيــ ز - 26
 راملتحدة لألمم الما قم املؤ  اجل   املتب م لإلج اءاجل و قامأ املؤ   لدى العتماا ا

 
 اآلخرون ااشاركون - ابء 

 لةناــام و قــامأ االقتضــاء ومــبمأ املــؤ   مــداوالجل   لةم ــاامم مــدع ة ا ا ماــم غــر املنامــاجل - 27
 است ـاا  ب مـز تتمتـ  الـي ا ا ماـم غـر املنامـاجل مجاـ  لمـام التمـ اهل ابب وسـاضتكر لةمـؤ   الداذة 

 رواالجتماع  االقتصاا  اجملة  لدى
 ومنامـاجل املختصـم ا ا ماـم غـر لةمنامـاجل امل ناـا املموةا لمائ  جي زمأ يفلق مني وابإل ا م - 28

 الـــــي املهــــاج ين ومنامــــاجل املغرت ــــا وجالاــــاجل اخلــــاث والقطــــا  األماا اــــم واملؤسمــــاجل املــــدين اجملتمــــ 
 ال امــــم ايم اــــم مني  طةــــب تتقــــدم لن واالجتمــــاع  االقتصــــاا  اجملةــــ  لــــدى است ــــاا  ب مــــز تتمتــــ  ال

 ر املتب م االعتماا إلج اءاجل و قا العتماا ا
   ا ا ماــم غــر ابملنامــاجل االتصــال اائــ ة ذــ.ل مــن اإللاــرتوين واالعتمــاا التمــ اهل وســاتا  - 2٩
 رwww.unngls.org ال با  امل ق  عةف املتحدة األمم

file://///unhq.un.org/shared/arabic_wordperfect/MSWDocs/_2Semifinal/www.unngls.org
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 لن مني مدع ة اباي  ملباا  املمتوةم اإلامان  ق ق ال طنام املؤسماجل  إنمأ يفلق عةف وع.وة - ٣0
 امل قــ  ذــ.ل مــن متاوــا   االارتاــت عــة التمــ اهل وســاا نر املــؤ     امل ــاامم لجــهل مــن لياء ــا تمــ هل
 ر لةمؤ   ال با 

  
 ااالر أمانة - اثمنا 

  ـعا و ر املؤقـت الـداذة  الناـام من 16 مني 14 من امل اا   املؤ   لماام ممؤولااجل ُودِناجل - ٣1
ـقا  صضت  لةمؤ   ال ام األما ي مهلمأ المااق  الـدعم تقـدم ويتـ ني املتحـدة لألمم ال امم األماام ااذهل منمِن
 راملؤ   لتناام

  
 الواث ق - اتسعا 

 واثئــمل لةمــؤ   ال ياــم ال اثئــمل ت ــمهلمأ المــا قم املتحــدة األمــم مــؤ  اجل   املتب ــم لةممااســم و قــا - ٣2
 رو  ده ولثناءه املؤ   اا قاا قبهل صداجل

 
 الدورة قب  ما واث ق - ألف 

 ية : ما الدواة قبهل ما واثئمل ت مهل - ٣٣
 ؛(A/CONF.231/1) املؤقت األعمال جدول ( )ل 
 ؛(A/CONF.231/2) املؤقت الداذة  الناام )ب( 
 لةمـــــــؤ   اخلتاماـــــــم ال ثاقـــــــم م ـــــــ و  هبـــــــا حياـــــــهل ال امـــــــم ايم اـــــــم ائـــــــا  مـــــــن مـــــــعم ة )ج( 

(A/CONF.231/3)؛ 
 ؛(A/CONF.231/4) واإلج ائام التناامام املمائهل    ن ال ام األما من معم ة )ا( 
 ر(A/CONF.231/INF/1) لةم ااما م ة ماجل )ه( 

 
 الدورة أثناء تصدر ال  الواث ق - ابء 

 ية : ما الدواة لثناء تصدا الي ال اثئمل ت مهل - ٣4
 ؛(A/CONF.231/5) التض ي  واثئمل ينم تق ي  )ل( 
  ؛(A/CONF.231/L.1) املؤ   تق ي  م  و  )ب( 
 ؛(A/CONF.231/L.2) لةمؤ   اخلتامام ال ثاقم    ن ق اا م  و  )ج( 
 ر(A/CONF.231/INF/2) املؤ     امل اامم ابل   ا املؤقتم القائمم )ا( 

 
  الدورة ةعد ما واث ق - جيم 

يتضمن تق ي  املؤ   القـ اااجل ي َصفمأ و قا لةممااسم املتب م   مؤ  اجل األمم املتحدة الما قممأ أبن  - ٣٥
 الي اختع ا املؤ   وع  ا م جزا ل قائ   وس اا ألعمال املؤ   واإلج اءاجل املتخعة   ايةماجل ال اممر
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 متضــاو  ذتاماــم وثاقــم مصـداا مني املــؤ   يضضــ  لن عةــف 71/280 ال امـم ايم اــم قــ اا واـص - ٣6
 واملنامــم ا منــم اة ــ ة   ــ ن عــامل  اتضــاق”   نــ ان الــدوت ا اــ م  الصــ اد عةــف عةاهــا ومتضــمل   ــ هنا

 املـــــؤ   مـــــداوالجل مـــــن وغر ـــــا ال امـــــم لة ةمـــــاجل مـــــ جزاجل مصـــــداا مني ليضـــــا يضضـــــ  ولنمأ “والنااماـــــم
 راملؤ   تق ي    إلاااجها

 
 ااعنيني ااصلحة أصحاب مجيع من اائدمة اادخني - دال 

   بــا مأال ــبا  امل قــ    لةمــؤ   األساســام امل ة مــاجل وحتــديثُ  ا ــ ُ  منــتام لســاس عةــف جيــ   - ٣7
 رامل ناا املصةحم لصحاب مجا  من ال اااة املدذ.جل يفلق
  

 ااناسباي اجلانبية - عاشرا 
 املؤسمـــام املصـــةحم صـــاوبم وايهـــاجل املتحـــدة األمـــم منا مـــم ومؤسمـــاجل امل ـــاامم الـــدول تقـــ م - ٣8
 ووةقـــاجل مع.ماـــم مواطـــاجل تتضـــمنمأ اخلاصـــم املناســـباجل مـــن جمم عـــم  تناـــام امل تمـــدة املؤسمـــام وغـــر

 وتتــا ر املــؤ     امل ــااما لضائــدة ابملــؤ   املتصــةم املمــائهل   ــ ن اقــا  ووةقــاجل عمــهل ووةقــاجل اااســام
 رلةمؤ   ال با  امل ق  عةف املناسباجل لتةق الزمنام وايداول اخلاصم املناسباجل لتناام الت جاهام املباا 

  
 اإلعنمية التغطية - عشر حادي

 يغطــ ن الـعين لةصـحضاا صــحضام مـ اا  عـداا ال امــم لألمااـم التا  ـم اإلعــ.م  ـؤون ماااة تقـ م - ٣٩
مأ اإلعــ.م ل ســائط املخصصــم املنطقــم   ال اثئــمل لت زيــ  منصــم   ســُت  ِن ُ مأ يفلــق عةــف وعــ.وةر املــؤ   لعمــال
 ا ـــــ اا وجةمـــــاجل ال امـــــم ايةمـــــاجل   ـــــ ن الصـــــاااة الصـــــحضام الن ـــــ اجل ومـــــعلقمأ املـــــؤ   واثئـــــمل مجاـــــ َ 

 ال ــــــــبا  امل قــــــــ  مــــــــن ملارتوااــــــــا املــــــــ اا  ــــــــعه عةــــــــف ا صــــــــ ل ليضــــــــا و اــــــــنر األذــــــــ ى واملناســــــــباجل
www.un.org/press/en و اإلااةازيم( )ابلةغم www.un.org/press/fr رالض امام( )ابلةغم 

 املنطقـم   مبا ـ ةمأ الصـحضام املـؤ  اجل ومـعلق ا ـ اا وجةمـاجل ال امـم ايةماجل وقائ  وسُتبث   - 40
  ـثن  سـاتا مأ يفلـق مني وابإل ـا مر البـث ملؤسمـاجل متاوـم مبا  ة تغعيم م مأ اإلع.م ل سائط املخصصم
ر http://webtv.un.org التــــات: امل قــــ  عةــــفمأ ال ــــامل لاجــــاء مجاــــ    املناســــباجل ل قــــائ  لة مهــــ ا  ــــبا 
 رالصحضام واملؤ  اجل اخلاصم اإلع.مام لإلواطاجل   انمج عن وسا ةن

  
 اختاذه العامة اجلمعية من ااطلوب اإلجراء - عشر يناث

لتيسذذذأل األعمذذذال التحضذذذألية للمذذذالر والتعجيذذذ  هبذذذال قذذذد تراذذذب اجلمعيذذذة العامذذذة يف اختذذذاذ  - 41
إجذذراءاي مناسذذبة ةشذذرتن اائرتحذذاي الذذواردة يف هذذوه ااذذوكرة ومرلئايذذا يف اجلذذزء الر يسذذي مذذن دوريذذا 

ل تئرر الدول األعضاء الطرا ق احملذددة للمذالر احلنذومي 71/280 الثانية والسبعني. وعمن ابلئرار
. وسذذذذتنظر األمانذذذذة العامذذذذة يف اآلاثر اااليذذذذة اارتتبذذذذة علذذذذ  2018/ينذذذذاير الذذذذدويل  لذذذذول كذذذذانون الثاين

 .من النظام الداخلي للجمعية العامة 1٥٣الئراراي ال  ستتخوها الدول األعضاء ولئا للمادة 
  

https://undocs.org/ar/A/RES/71/280
file://///unhq.un.org/shared/arabic_wordperfect/MSWDocs/_2Semifinal/www.un.org/press/en
file://///unhq.un.org/shared/arabic_wordperfect/MSWDocs/_2Semifinal/www.un.org/press/en
file://///unhq.un.org/shared/arabic_wordperfect/MSWDocs/_2Semifinal/www.un.org/press/fr
http://webtv.un.org/
https://undocs.org/ar/A/RES/71/280
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 األول اارلق
 أجذ  مذن عذااي اتفذا  العتماد الدويل احلنومي للمالر اااقت الداخلي النظام  

 والنظامية واانظمة اآلمنة اهلجرة
  التفويض وواث ق التمثي  - أوال 

 1 ااادة  
  الولود تنوين  

 ملاــ  تــدع  وممَّــنمأ و ــد ائــا  مــن األواويب االحتــاا وو ــد املــؤ     م ــاامم اولــم مــهل و ــد يتــ ل  
 را ذ ين واملمت ااين املناو ا واملموةا املموةا من ا اجم

 
 2 ااادة  
  وااستشارون ااناوةون اامثلون  

 راملموهل مهام لت ت ممت ااا لو مناواب ممو. يمم  لن ال  د ل ئا  
 

 ٣ ااادة  
  التفويض واث ق تئدمي  

 املتحـدة لألمـم ال ـام األما مني واملمت ااين املناو ا املموةا ولياء املموةا تض ي  واثئمل تقدم 
 ائـا  عـن ممـا التضـ ي  واثئـمل وتصدار لمان منمأ املؤ   ال تتا  احملدا امل عد من األقهل عةف لسب   قبهل

 ر األواو ام املض  ام ائا  عن مأاألواويب االحتاا والم   لومأ اخلااجام وزي  لو ا ا مم ائا  لو الدولم
 

  4 ااادة  
  التفويض واث ق جلنة  

 اضـ  مني تا ينهـا ويمـتندر لعضـاء تمـ م مـن تتـ ل  التضـ ي  ل اثئـمل ينـم املؤ    دايم   تُ اَّ  
ــــع  األســــاس ــــ  يقــــ م ال ــــم تاــــ ين عةا ــــمل ين ــــم   التضــــ ي  واثئ  اواهتــــا   املتحــــدة لألمــــم ال امــــم ايم ا
 رم طاء اون املؤ   مني تق ي  ا وتقدم املموةا تض ي  واثئمل الة نم وتضحصر والمب ا الوالوم

 
 ٥ ااادة  
  ااالر يف اااقت االشرتاك  

 رتض يضهم واثئمل   املؤ   يبت ايوما املؤ     مؤقتا اال رتا  لةمموةا حيمل 
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  اانتب أعضاء - اثنيا 
  6 ااادة  
  االنتخاابي  

 انئبــــا 14و مأ ائامــــا   التــــالا: املاتــــب لعضــــاء امل ــــاامم الــــدول مموةــــ   ــــا مــــن املــــؤ   ينتخــــب 
 و قـا املن ـ ة ال ئامـام لة نـم ائامـا   مـعلق وينتخـبمأ عـام مقـ ا  صـضم ابل مـهل لوـد م ياةـ مأ ( ل)لة ئا 
 لن ليضـــا لةمـــؤ   وجيـــ زر لةماتـــب التمواةـــ  الطـــا    ـــمان  غاـــم األعضـــاء  ـــؤالء ويُنتخـــب ر46 لةمـــااة
 روظائض  ألااء الزم ن لهنم ي ى ممن آذ ين لعضاء ينتخب

 
 7 ااادة  

  العامة الر يس سلطاي  
مأ الناـــام  ـــعا مـــن لذـــ ى م ا ـــ    لـــ  املخ لـــم المـــةطاجل ممااســـم مني ابإل ـــا ممأ الـــ ئا ُ  يتـــ ني - 1

 التقاـد و ـمانمأ املناق ـاجل وت جاـ مأ واذتتامهـا جةمم مهل ا تتا  ومع.نَ مأ لةمؤ   ال امم ايةماجل اائسمَ 
ر القـــ اااجل ومعـــ.نمأ لةتصـــ يت املمـــائهل وطـــ  مأ الاـــ.م   ا ـــمل ومعطـــاءمأ الـــداذة  الناـــام  ـــعا أبواـــام
 ايةمــاجل ســر عةــف التامــم المــاط ةمأ الناــام  ــعا أبواــام ا نــامأ ولــ مأ النااماــم النقــاط   الــ ئا  ويبــت  
 الــع  ال قــت وحتديــدمأ املتاةمــا قائمــم مقضــال املــؤ   عةــف يقــرت  لن ولةــ ئا ر  اهــا الناــام وضــ  وعةــف
مأ مـا ممـ لم   يـتاةم لن املـؤ     م ـاا  مـهل ملموـهل  اهـا جيـ ز الـي املـ اجل وعـدامأ لةمتاةمـا  ـ  ُيممك
 را  ها لو ايةمم وت ةاملمأ مقضاةا لو املناق م وأتجاهل

 راملؤ   لمةطم ذا  ا  مأ وظاضت  ملهام ممااست   مأ ال ئا  ياهل - 2
 

 8 ااادة  
 ابإلانةة الر يس  

 ميفا تغاب ال ئا  عن مودى ايةماجل لو عن جزء منهامأ يمم  لود ا اب ال ئا  لاق م مقام ر - 1
يتـــــ ني مهـــــام الـــــ ئا  مـــــا لةـــــ ئا  مـــــن ســـــةطاجلمأ وعةاـــــ  مـــــا عةـــــف الـــــ ئا  لنائـــــب الـــــ ئا  الـــــع   - 2
 واجباجلر من
 

 9 ااادة  
 الر يس إةدال  

 رجديد ائا  يُنتخب مأوظاضت  مهام لااء ال ئا  استطاعم عدم والم   
 

__________ 

واول آســـاا واحملـــاط اةـــاا ؛ واول لواواب ال ـــ قام ؛ واول ث.ثــم مـــن مـــهل جمم عـــم مـــن اجملم عـــاجل التالاــم: الـــدول األ  يقاـــم؛  ( ل) 
لم ياا ال.تانام ومنطقم البحـ  الاـااييمأ واول لواواب الغ  اـم واول لذـ ىر غـر لن ااتخـاب الـ ئا  يـؤا  مني ختضـا  عـدا 

 ا اب ال ئا  املخصص لةمنطقم الي يُنتخب منها ال ئا    اق  انئب واود لة ئا ر
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  10 ااادة  
 التصويت يف الر يس حق  

 لن لـ   ـهلمأ املـؤ     التصـ يت  مأ ال ئا  مهام يت ني الع  ال ئا  انئب لومأ ال ئا  ي رت  ال 
 رمن   دال   لةتص يت و ده لعضاء من آذ  عض ا   يمم 

  
 اانتب  - اثلثا 

 11 ااادة  
  اانتب تنوين  

مأ الـ ئا  ويتـ نير ال ئامـام الة نـم وائـا  ال ـام واملقـ ا الـ ئا  واـ اب الـ ئا  مـن املاتـب يت ل  
 التضـ ي  واثئـمل ينـم لـ ئا  وجيـ زر املاتـب اائسـممأ غاا ـ  والـم   ال ئا  ا اب  ا من يممنا  انئب   لو

 ا ـمل ةـم ياـ ن لن اون املاتب   اال رتا  48 لةمااة و قا املؤ   ين ئها الي األذ ى الة ان ول  ساء
 رالتص يت  
 

 12 ااادة  
  البديلون األعضاء  

 يمــم  لن  ةــ مأ املاتــب جةمــاجل موــدى عــن التغاــب ا ا ــ  لوــد لو املــؤ   ائــا  عةــف ت ـا ميفا 
  ات ـامأ ال ئامـام الة نـم ائا  تغاب وال و ر  اها والتص يت املاتب جةمم  ض ا و ده لعضاء لود
 عنـــدمأ ال ئامـــام الة نـــم ائـــا  انئـــب يتمتـــ  والر مقامـــ  لاقـــ م الة نـــم تةـــق ائـــا  انئـــب يمـــم  لن عةاـــ 

 راملاتب لعضاء من آذ  عض  ملا  ينتم  و د من مان ميفا التص يت حبملمأ املاتب مني ااضمام 
 

 1٣ ااادة  
 ااهام  

مأ املـؤ   يقـ اه بـا ا نامأ وي مهل عام   ج  املؤ   لعمال تص ي    ال ئا  بماعدة املاتب يق م 
 راملؤ   لعمال تنمامل عةف
  

  ااالر أمانة - راةعا 
  14 ااادة  
 ااتحدة لألمم العام األمني واجباي  

 املـــؤ   جةمـــاجل مـــهل    ـــعه  صـــضت  لعمالـــ  امل ـــاَّ  مموةـــ  لو املتحـــدة لألمـــم ال ـــام األمـــا يتـــ ني - 1
 رالض عام و ائات 

 رايةماجل تةق   مقام  لاق م األماام   م ظضا يمم  لن املتحدة لألمم ال ام لألما جي ز - 2
 رلةمؤ   ال.زما امل ظضا  ت جا  امل اَّ  مموة  لو املتحدة لألمم ال ام األما يق م - ٣
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  1٥ ااادة  
  ااالر أمانة واجباي  

 ية : بامأ الناام ةعا و قامأ املؤ   لماام تق م 
 ؛ايةماجل   تةقف الي لةاةماجل ال ض يم الرتمجم ت  ر )ل( 
 ؛وت زي ها واستنماذها وت مجتها املؤ   واثئمل تةق  )ب( 
 ؛وت مامها لةمؤ   ال يام ال اثئمل ا   )ج( 
 ؛وت مامها ال امم ايةماجل حما   معداا )ا( 
 ؛ ضاها الرتتاباجل واختايف لة ةماجل الص تام التم ا.جل معداا )ه( 
 ؛املتحدة األمم حمض ظاجل   ووضاها املؤ   واثئمل إليدا  الرتتاباجل اختايف )و( 
 راملؤ   يتطةبها قد الي األذ ى األعمال مهل أبااءمأ عام   ج مأ القاام )ز( 

 
 16 ااادة  
  العامة األمانة من اائدمة البيااني  

مأ الغــ   لـعلق يمـمنا  ال امــم األمااـم مـ ظض  مــن م ظـ  أل  لومأ املتحـدة لألمــم ال ـام لألمـا 
 رالنا  قاد مم لم ليم    ن متا ام لو  ض يم  بااانجلمأ وقت ل   مأ يدت لن
  

 ااالر التتاح - خامسا 
  17 ااادة  
  اااقت الر يس  

 ال امــم األمااــم مــ ظض  مــن م ظــ  ل مأ غاا ــ  والــم  مأ لو املتحــدة لألمــم ال ــام األمــا يضتــتك 
 رائام  املؤ   ينتخب لن مني املؤ   اائسم ويت ني لةمؤ   األوني ايةمممأ الغ   ةعا ي ان 
 

  18 ااادة  
  ابلتنظيم ااتعلئة الئراراي  

 ية : با األوني جةمت    املؤ   يق م 
 ؛الداذة  ااام  اعتماا )ل( 
 ؛الض عام  ائات  وت ااهل ماتب  لعضاء ااتخاب )ب( 
 لن مني لةمــؤ   املؤقـت األعمـال جـدول  ـ  م ــ وع  ياـ ن الـع  لعمالـ  جـدول مقـ اا )ج( 

 ؛اإلق اا  عا يتم
 رلعمال  تناام   البت )ا( 
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  األعمال تصريف - سادسا 
  19 مادة  
  الئانوين النصاب  

   امل ــاامم الــدول ثةــث وضــ ا عنــد املناق ــم  بــدء يمــمك ولن ايةمــم ا تتــا  ي ةــن لن لةــ ئا  
 رق اا ل  الختايف املؤ   امل اامم الدول لغةبام وض ا ويةزمر األقهل عةفمأ املؤ  

 
  20 ااادة  
 النلماي  

 ويقـ مر الـ ئا  مـن ميفن عةـف ممـبقا ا صـ ل اون املؤ   لمام مةمم يةق  لن مموهل أل  جي ز ال - 1
 مةمــاهتم ملقــاء مني املتاةمــا  ــدع ةمأ 27 مني 2٥ مــن واملــ اا 22 و 21 املــااتا أبواــام ا نــا  مأ الــ ئا 
 راملتاةما  ؤالء أبياء قائمم و   عن ممؤولم واألماامر الا.م   ال غبم م دائهم ت تاب ومب

 ميفا الناـام م اعـاة مني املـتاةم ينبـ  لن ولةـ ئا مأ املـؤ   عةـف املط ووـم املم لم   املناق م تنحص  - 2
 راملناق م قاد امل     عن لق ال  ذ جت

ا لن لةمؤ   - ٣  لن مموـهل لاـهل  اهـا جيـ ز الـي املـ اجل وعـدا مـتاةم لاـهل  ـ  ُيممك الع  ال قت حيدِن
 مــن اثنــا لغــرمأ التحديــد  ــعا مني يــدع  مج ائــ  اقــرتا    ــ ن ابلاــ.م يمــمك والر مــا ممــ لم   يــتاةم
 ليـم وعةـف رلةتصـ يت  ـ اا االقـرتا  يطـ   مثمأ لـ  امل اا ـا املموةـا مـن والثنـا لةتحديـد املؤيـدين املموةا
 ر اقــــائمل خبمــــ  اإلج ائاــــم املمــــائهل   ــــ ن تُةقــــف مةمــــم مــــهل مــــدةمأ املــــؤ   ب ا قــــممأ الــــ ئا  حيــــدامأ وــــال
  مني م طـــاء اون الـــ ئا  ينبهـــ مأ لـــ  املخصـــص ال قـــت املتاةمـــا لوـــد وجتـــاوز املناق ـــم مـــدة ُوـــداجل  ـــإيفا

 رالناام م اعاة
 

  21 ااادة  
 النظامية النئاط  

    ــ اا الــ ئا  ويبــتمأ ممــ لم ل  مناق ــم لثنــاءمأ اااماــم اقطــم وقــت ل    يوــر لن مموــهل أل  
ويُطـــ    رالـــ ئا  قـــ اا   يط ـــن لن ولةمموـــهلر الـــداذة  الناـــام  ـــعا ألواـــام و قـــا النااماـــم النقطـــم  ـــعه

 جيــ ز والر املصــ تم ا ا ــ ة الــدول لغةباــم تنقضــ  مل مــا قائمــا الــ ئا  قــ اا ويبقــفالط ــن لةتصــ يت  ــ اامأ 
 راملناق م قاد املم لم مضم ن   يتاةم لن ااامام اقطم   يتاةم الع  لةمموهل

 
  22 ااادة  
  األسبئية  

 ل  لو   عاـم ينم ليم ملموهل لو مق ا ا لو ال ئامام الة نم ل ئا  الا.م   األسبقام معطاء جي ز 
 رامل نام اةائم ملاها ذةصت الي االستنتاجاجل     لغ   عامهل   يمل
 

  2٣ ااادة  
  ااتنلمني قا مة إقفال  

 لة ئا  لن ي ةن قائمم املتاةما لثناء املناق ممأ وجي ز ل مأ ب ا قم املؤ  مأ لن ي ةن مقضال القائممر 
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  24 ااادة  
  الرد حق  

   م ـــاامم اولـــم ل  مموـــهل مني الـــ ا وـــمل الـــ ئا  ي طـــ مأ 2٣ املـــااة لواـــام عـــن الناـــ   صـــ   - 1
 رلة ا   صم آذ  مموهل ل  منك وجي زر يفلق يطةب عندما األواويب االحتاا مموهل مني لو املؤ  

 البند   النا  ذتام   لومأ الا م   جةمم آذ  هنايم   عااة املااة هبعه عم. ابلبااانجل ويدني - 2
 رلق ب يفلق مان ميفا الصةم يف 
  ـــعه ب جـــب اثنـــا  اـــااا مـــن أبموـــ  اإلاالء األواويب االحتـــاا ملموةـــ  لو اولـــم ملموةـــ  جيـــ ز وال - ٣

 ثـ.ث عةـف والوـاين اقـائمل  ـ  عةـف األول الباـان مـدة وتقتصـ ر  نـد ل    ـ ن ال اودة ايةمم   املااة
 راإلماان  قدا وال مهل   اإلجياز يتح وا لن املموةا وعةف؛ اقائمل

 
  2٥ ااادة  
  ااناقشة أتجي   

ر البحــث قاــد املمــ لم مناق ــم أتجاــهلمأ وقــت ل   مأ يقــرت  لن املــؤ     م ــاامم اولــم ليــم ملموــهل 
ـــ  مال اإلج ائـــ  االقـــرتا   ـــعا   ـــ ن ابلاـــ.م ُيمـــمك وال  املؤيـــدين املموةـــا مـــن اثنـــا مني ابإل ـــا م ملقدمِن

 ر28 املااة أبواام ا نامأ   اا لةتص يت االقرتا  يُط   مثمأ ل  امل اا ا املموةا من واثنا لةت جاهل
 

  26 ااادة  
  ااناقشة ابب إقفال  

 قاــد املمــ لم   املناق ــم ابب مقضــالمأ وقــت ل   مأ يقــرت  لن املــؤ     م ــاامم اولــم ليــم ملموــهل 
 االقـــرتا   ـــعا   ـــ ن ابلاـــ.م ُيمـــمك والر يبـــد ا مل لو الاـــ.م   اغبتـــ  آذـــ  مموـــهل ل ـــدى ســـ اءمأ البحـــث
 ر28 املااة أبواام ا نامأ   اا لةتص يت االقرتا  يط   مثمأ اإلقضال ي اا ان اثنا ملموةا مال اإلج ائ 

 
  27 ااادة  
  رلعها أو اجللسة تعليق  

 ا نـــامأ ا  هـــا لو ايةمـــم ت ةاـــمل وقـــت ل    يقـــرت  لن املـــؤ     م ـــاامم اولـــم ليـــم ملموـــهل جيـــ ز 
 أبواام ا نامأ   اا لةتص يت ُتط    هل مأاإلج ائام االقرتاواجل  عه بناق م يممك والر ٣8 املااة أبواام
 ر28 املااة
 

  28 ااادة  
  اإلجرا ية االقرتاحاي ترتيب  

 اإلج ائاــم االقرتاوــاجل لو املقرتوــاجل مجاــ  عةــف لســبقام لاانه املبانــم اإلج ائاــم االقرتاوــاجل ت طــف 
 التات: الرتتاب ومب ويفلقمأ ايةمم عةف امل  و م األذ ى

 ؛ايةمم ت ةامل اقرتا  )ل( 
 ؛ايةمم ا   اقرتا  )ب( 
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 ؛البحث قاد املم لم   املناق م أتجاهل اقرتا  )ج( 
 رالبحث قاد املم لم   املناق م ابب مقضال اقرتا  )ا( 

 
  29 ااادة  
  ااوضوعية والتعديني اائرتحاي تئدمي  

 امل ـــاَّ  مموةــ  مني لو ال ــام األمــا مني متا ــممأ  ال ــااة  مأ امل  ــ عام والت ــدي.جل املقرتوــاجل تُقــدَّم 
ـــم الـــع   تطـــ   لو امل  ـــ عام املقرتوـــاجل تنـــاق  والر املـــؤ    ةغـــاجل ال  ـــ ا مجاـــ  عةـــف منهـــا امـــخا ي مِن

 ذــ.  املــؤ   يقــ ا مل مــامأ ال  ــ ا مجاــ  عةــف منهــا امــ  ت مــام عةــف ســاعم 24 مــ وا   ــد مال لةتصــ يت
 قــــد الت ـــدي.جل  ــــعه تاـــن مل من وــــى الت ـــدي.جل وحبــــث بناق ـــم أييفن لن لةــــ ئا  جيـــ ز لاــــ  مالن ر يفلـــق

 راضم  الا م   مال ت مامها جي  مل لومأ عممت
 

  ٣0 ااادة  
  اإلجرا ية واالقرتاحاي اائرتحاي سحب  

اإلج ائ  لن يمحب    ل  وقت قبهل البت  اـ مأ  ـ يطم لال ياـ ن قـد  لصاوب املقرت  لو االقرتا  
 لُاذهل عةا  ت ديهلر وأل  مموهل لن ي اد تقدم املقرت مأ لو االقرتا  اإلج ائ مأ املمح ب عةف  عا النح ر

 
 ٣1 ااادة  
  االختصاص مسرتلة يف البت  

 اذتصــاث ممــ لم   البــت يطةــب مج ائــ  اقــرتا  ل  لةتصــ يت يُطــ  مأ 28 املــااة أبواــام ا نــا 
 رامل ين املقرت    البت قبهل ويفلقمأ عةا  م  و  مقرت  اعتماا   املؤ  

 
  ٣2 ااادة  
  اائرتحاي يف النظر إعادة  

 ثةوــ  أبغةباــم يفلــق املــؤ   يقــ ا مل مــا  اــ  الناــ  معــااة جيــ ز المأ اُ ــ  لو مــا مقــرت  اعُتمــد مــى 
 مثر م اا ـا  مـن الثنـا سـ ى النا   عااة مج ائ  اقرتا    ابلا.م ُيممك والر املص تم ا ا  ة الدول
 رلةتص يت   اا االقرتا  يُط  

  
  الئراراي اختاذ - ساةعا 

 ٣٣ ااادة  
  العام االتفا   

   نـ ان الـدوت ا اـ م  الصـ اد عةـف عةاهـا ومتضـمل   ـ هنا متضـاو  ذتاماـم وثاقـم املؤ   ي تمد - 1
 لعمالـــ  مجنـــاز لضـــمان جهـــده قصـــااى ويبـــعلمأ “والنااماـــم واملنامـــم ا منـــم اة ـــ ة   ـــ ن عـــامل  اتضـــاق”

 را ااء  ت ا مل
 عةـف م ـ و  مقرت  ل  يُط   مألع.ه 1 ابلضق ة عم. تتخع لن  ان تدا ر ل  من ال غم عةف - 2

 ريفلق املؤ     م اامم اولم أل  مموهل ل  طةب ما ميفا لةتص يت املؤ  
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  ٣4 ااادة  
  التصويت حق  

 رواود ص جل املؤ   لعمال   م اامم اولم لاهل يا ن 
 

  ٣٥ ااادة  
 ااطلوةة األالبية  

 الـدول ثةوـ  أبغةباـم امل  ـ عام املمـائهل مجا     ن املؤ   ق اااجل تتخعمأ ٣٣ املااة أبواام ا نا - 1
 رواملص تم ا ا  ة

 يُـنص مل مـا مأواملصـ تم ا ا ـ ة الـدول أبغةباـم اإلج ائاـم املمـائهل مجاـ    ـ ن املـؤ   قـ اااجل تتخع - 2
 رالناام  عا   يفلق ذ.  عةف
ر األمــ    املــؤ   ائــا  يبــتمأ امل  ــ   لو ابإلجــ اء تت ةــمل مــا ممــ لم مــ ن وــ ل تمــا ل اثا ميفا - ٣

  قائمـــــا ال ائســــم املتــــ ت الـــــ ئا  قــــ اا ويبقــــفمأ  ـــــ اا لةتصــــ يت الط ــــن يُطـــــ  مأ الــــ ئا  قــــ اا   ط ــــن وميفا
 رواملص تم ا ا  ة الدول لغةبام تنقض  مل ما
 رم    امأ اإلج ائ  االقرتا  لومأ املقرت  ي تةمأ ابلتماو  األص اجل ااقممت ميفا - 4
 

 ٣6 ااادة  
  “وااصوتة احلاضرة الدول” عبارة معىن  

 مجيـااب أبصـ اهتا تـدت الـي الـدول “واملصـ تم ا ا ـ ة الدول”   بااة يُقصدمأ الناام  عا ألغ ا  
 رمص تم غر  ت تة التص يت عن  تن  الي الدول لمار سةبا لو
 

   ٣7 ااادة  
  التصويت طريئة  

 لن مــا مموـهل طةــب ميفا مالمأ األيـد     ـ  عــااة املـؤ   يصــ ِنجلمأ 44 املـااة عةاـ  تــنص مـا ابسـتوناء - 1
 أليــاء اإلااةاــز  األجبــد  الرتتاــب ومــب األيــاء اــداء وانئــع  ا ــ   األيــاء  نــداء التصــ يت ياــ ن
  نـــداء تصـــ يت مـــهل و ر ابلق عـــم ايـــ  الـــ ئا  يمـــحب الـــع  ابل  ـــد ا تـــداءمأ املـــؤ     امل ـــاامم الـــدول
 ر“ممتن ” لو “ال” لو “ا م”  ق ل  مموةها  را ابيها اولم مهل تنااى األياء

 عـن املمـ هل غـر ابلتصـ يت ُيمـت ا مأ ا لاـم ال سـائهل ممـتخدما ابلتصـ يت املؤ   يق م عندما - 2
 تصــ يتا يطةــب لن ولةمموــهلر األيــاء  نــداء التصــ يت عــن املمــ َّهل وابلتصــ يتمأ األيــد     ــ  التصــ يت
 ريفلق غر املموةا لود يطةب مل مامأ املؤ     امل اامم الدول لياء اداء اون جي   مم َّ.

 حمضــ  ل    ممــ َّهل تصــ يت لو األيــاء  نــداء التصــ يت   م ــاامم اولــم مــهل صــ جل يُــداج - ٣
 رعنها تق ي  ل    لو لة ةمم
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  ٣8 ااادة  
  التصويت أثناء االتباع الواجبة الئواعد  

 اقطـــم إلاثاة مال التصـــ يت يقطـــ  لن مموـــهل أل  جيـــ ز المأ التصـــ يت  ـــدء الـــ ئا  ي ةـــن لن   ـــد 
 رالتص يت   مةام تت ةمل ااامام

 
 ٣9 ااادة  
  التصويت تعلي   

 ت ةاـهل عةـف تقتصـ  مـ جزة  باـاانجلمأ ااتهائـ    ـد لو التصـ يت  ـدء قبهلمأ يدل ا لن لةمموةا جي ز - 1
 ليم ملموهل جي ز والر  عه التص يت ت ةاهل  بااانجل لإلاالء    املمم   ال قت حيدا لن ولة ئا ر تص يتهم

 مأاإلج ائـ  االقـرتا  لو املقـرت  يفلـق عةـف لةتصـ يت ت ةـا. يتاةم لن مج ائ  اقرتا  لو مقرت  صاوبم اولم
 رت ديهل عةا  لُاذهل قد مان ميفا مال
مأ تقـ م لن لةدولم ينبغ مأ لةمؤ   التا  م اةائاجل من ال ديد   تباعا اضمها املم لم   النا  عند - 2

 اةائـاجل موـدى   تصـ يتها ياـن مل مـا مأاةائـاجل  ـعه مـن واوـدة  ائـم   تصـ يتها  ت ةاهلمأ اإلماان قدا
 رلذ ى  ائم   تص يتها عن خيتة 

 
  40 ااادة  
  اائرتحاي جتز ة  

 لوــد اعــرت  وميفار مــا مقــرت  مــن لجــزاء عةــف ممــتقهل تصــ يت مجــ اء يقــرت  لن مموــهل أل  جيــ ز 
املموةــا عةــف طةــب الت زئــممأ طُــ   اقــرتا  الت زئــم لةتصــ يتر وال يمــمك ابلاــ.م   ــ ن اقــرتا  الت زئــم لغــر 

يؤيداا  ومموةا اثنا ي اا اا ر  إيفا ما قُبهل اقرتا  الت زئم طُ وت لجزاء املقرت  الي جي   مق اا ـا مموَةا اثنا 
  اما   دمأ لةتص يت عةاها جمتم مر وميفا اُ ضت مجا  لجزاء منط ق املقرت مأ اعُتة املقرت  م    ا ماهلر

 
  41 ااادة  
  التعديني  

ــــة  ــــق مني م ــــا م مالن  ي ــــاهل ال مــــان ميفا آذــــ  ملقــــرت  ت ــــدي. املقــــرت  يُ ت  وــــع ا لو املقــــرت  يفل
 عةـف حتديـدا   يـنص مل مـامأ لةت ـدي.جل متضـمنم الناـام  عا   “مقرت ” مةمم وت تةر من  يزء تنقاحا لو

 ريفلق ذ. 
 

  42 ااادة  
  التعديني عل  التصويت ترتيب  

 وميفار لوال الت ــديهل عةــف التصـ يت جيــ  مأ املقرتوـاجل مــن مقــرت  عةـف ت ــديهل ماذـال اقــرتا  عنـد 
 عـــن امل  ـــ   واـــث مـــن األ  ـــد الت ـــديهل عةـــف لوال املـــؤ   يصـــ ِنجلمأ مقـــرت  عةـــف لموـــ  لو ت ـــدي.ن اقـــرُت 
ر لةتصـ يت الت ـدي.جل مجاـ  ُتطـ   وـى اوالاـق و اـعا مأ ُ ـدا   منـ  األقهل الت ديهل عةف مث األصة  املقرت 
 الت ــديهل  ــعا يُطــ   المأ آذــ  ت ــديهل ا ــ  عةــف ابلضــ واة منطــ ا مــا ت ــديهل اعتمــاا ياــ ن عنــدما ولاــن
 رلةتص يت امل دلم  صاغت  املقرت  عندئع يُط  مأ لمو  لو واود ت ديهل اعُتمد وميفار لةتص يت األذر
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  4٣ ااادة  
  اائرتحاي عل  التصويت ترتيب  

 عةف التص يت ج ىمأ واودة بم لم يت ةمل  امامأ الت دي.جل ذ. مأ لمو  لو مقرتوان ُقدم ميفا - 1
مأ مقـرت  عةـف تصـ يت مـهل   ـدمأ ولةمـؤ  ر يفلـق غـر املـؤ   يقـ ا مل مامأ تقد ها ت تاب ومب املقرتواجل

 ريةا  الع  املقرت  عةف ساص ِنجل مان ميفا ما يق ا لن
مأ األصــةام املقرتوــاجل  ــ  قُــدِنمت الــع  الرتتاــب ومــب املنقَّحــم املقرتوــاجل عةــف التصــ يت جيــ   - 2
 ويُ تـــةمأ ممــح اب األصــة  املقــرتَ  يُ تــةمأ ا الــم  ــعه و ر األصـــة  املقــرت  عــن موــرا التنقــاك خيــ ج مل مــا

 رجديدا مقرتوا املنقَّك املقرتَ 
 راملقرت  يفلق   البت قبهلمأ ما مقرت    البت   دم مج ائ  اقرتا  ل  لةتص يت يُط   - ٣
 

  44 ااادة  
  االنتخاابي  

االاتخـاابجل ابالقـرتا  المـ  مأ مـا مل يقـ نِا املـؤ  مأ   والـم عـدم وجـ ا ل  اعـرتا مأ لن جتـ ى مجاـ   
  ض    لعمال  اون الة  ء مني االقرتا  عند وج ا م  ك متضَّمل عةا  لو قائمم م  حا متضَّمل عةاهار

 
  4٥ ااادة  
  االقرتاع  

   ــدامأ يُنتخــبمأ ال ــ وط  ــنض و  واوــد وقــت   لموــ  لو ااتخــايب منصــب  ــغهل يت ــا عنــدما - 1
 هبــا املــدني األصــ اجل لغةباــم عةــف األول االقــرتا    ا اصــة ن امل  ــح نمأ املناصــب تةــق عــدا يت ــاوز ال

 راألص اجل من عدا لمة وعةف
 جتـ ىمأ  ـغةها املـ اا املناصـب عدا من لقهل األغةبام  عه عةف ا اصةا امل  حا عدا مان ميفا - 2

 لمـة عةـف ا اصـةا امل  ـحا عةـف التصـ يت يقتصـ  لن عةـفمأ املتبقاـم املناصـب ل غهل م ا ام اقرتاعاجل
 يـــزال ال الـــي املناصـــب عـــدا  ـــ   عـــدا م يت ـــاوز ال حباـــث المـــا مل االقـــرتا    األصـــ اجل مـــن عـــدا
 ر غةها يت ا

  
 الفرعية اهليئاي - اثمنا 

  46 ااادة  
  الر يسية اللجنة  

 رائامام ينم ين ئ لن لةمؤ   
 

 47 ااادة  
  الر يسية اللجنة يف التمثي   

ـــم لاـــهل   الـــي ال ئامـــام الة نـــم   واوـــد مموـــهل  وةهـــا لن األواويب ول.حتـــاا املـــؤ     م ـــاامم اول
 روممت ااين مناو ا مموةا من يةزم من الة نم ةعه ينتداب لن ةما وجي زمأ املؤ   ين ئها
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 48 ااادة  
  األخرى العاملة واأللرقة اللجان  

 يــان مــن  ــ واا يــ اه مــامأ لعــ.ه ملاهــا امل ــاا ال ئامــام الة نــم مني ابإل ــا ممأ ين ــئ لن لةمــؤ   - 1
 روظائض  ألااء عامةم ول  قم

   مقــ اا لةمــؤ   ال امــم ايةمــم ابختــايف ا نــامأ عامةــم ول  قــم   عاــم يــاان تن ــئ لن ال ئامــام لة نــم - 2
 رال  ن  عا
 

 49 ااادة  
  العاملة واأللرقة الفرعية واللجان اللجان أعضاء  

   ملاهـا امل ـاامأ لةمـؤ   التا  م ال امةم واأل  قم الة ان لعضاءمأ املؤ   ب ا قم ا نا  مأ ال ئا  ي ا - 1
 ريفلق ذ.  املؤ   يق ا مل مامأ 48 املااة من 1 الضق ة

مأ ةــا التا  ــم ال امةــم واأل  قــم الض عاــم الة ــان لعضــاءمأ ب ا قتهــا ا نــامأ امل ناــم الة نــم ائــا  ي ــاِن  - 2
 ريفلق ذ.  الة نم تق ا مل ما
 

 ٥0 ااادة  
  اانتب أعضاء  

 يفلـــق ذـــ.  عةـــف يُـــنص مل مـــامأ ماتبـــ  لعضـــاء عامـــهل و  يـــمل   عاـــم وينـــم ينـــم مـــهل تنتخـــب 
 ر6 املااة  
 

 ٥1 ااادة  
  الئانوين النصاب  

 عــدا ا ــ  وضــ ا عنــد املناق ــم  بــدء يمــمك ولن ايةمــم ا تتــا  ي ةــن لن ال ئامــام الة نــم لــ ئا  - 1
 رق اا ل  الختايف املؤ     امل اامم الدول لغةبام وض ا ويةزمر األقهل عةف املؤ     امل اامم الدول

 عامـهل   يـمل لو   عاـم ينـم لو ينـم ل  لو التضـ ي  واثئـمل ينـم لو املاتـب لعضـاء لغةبام ت اهل - 2
 رقاا ااا اصااب

 
 ٥2 ااادة  
  والتصويت األعمال وتصريف اانتب أعضاء  

 مـ مأ لعـ.ه المـا   والضـ   (1٩ املـااة )ابسـتوناء والمـااس الوـاين الضـ عا   الـ اااة املـ اا تنطبمل 
 ية : ما عدا  امامأ ال امةم واأل  قم الض عام والة ان الة ان لعمال عةفمأ ت دي.جل من يةزم ما مج اء

 واأل  قـم الض عاـم والة ـان الة ـان ول  سـاء التضـ ي  واثئـمل ينـم ول ئا  املاتب ل ئا  ( )ل 
 ؛م اامم لدول مموةا يا ا ا لن   يطممأ التص يت ومل ممااسم ال امةم

 ا ا ـــ ين األعضـــاء أبغةباـــم ال امةـــم واأل  قـــم الض عاـــم والة ـــان الة ـــان قـــ اااجل تُتخـــع )ب( 
 ر٣2 املااة   املق اة األغةبام تقتض  الي ت ديهل لو مقرت  ل    النا  معااة ابستوناءمأ املص ِنتا
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  واحملاضر اللغاي - اتسعا 
 ٥٣ ااادة  
  ااالر لغاي  

 روالض امام وال   ام والصانام وال وسام واإلااةازيم اإلسبااام    املؤ   لغاجل 
 

 ٥4 ااادة  
  الشفوية الرتمجة  

 راألذ ى لغات  مني  ض يم ت مجم املؤ   لغاجل  ودى تةقف الي الاةماجل ُترتجم - 1
 الرتمجـــم لمـــ  اتـــب قـــد امل ـــين ال  ـــد مـــان ميفا املـــؤ   لغـــاجل مـــن لامـــت  ةغـــم يـــتاةم لن مموـــهل أل  - 2

 راملؤ   لغاجل مودى مني لاةمت  ال ض يم
 

 ٥٥ ااادة  
  الرمسية الواث ق لغاي  

 راملؤ    ةغاجل لةمؤ   ال يام ال اثئمل مجا  تتا  
 

 ٥6 ااادة  
  للجلساي الصوتية التسجيني  

 و قـا   ال ئامام الة نم ويةماجل لةمؤ   ال امم لة ةماجل الص تام التم ا.جل ووض  معداا يتم 
 يقــ ا مل مــامأ لةمــؤ   لذــ ى جةمــاجل أل  صــ تام تمــ ا.جل تُ ــد   والر املتحــدة األمــم   املتب ــم لةممااســم

 ر يفلق ذ.  ال ئامام الة نم لو املؤ  
  

  واخلاصة العلنية اجللساي - عاشرا 
 ٥7 ااادة  

  عامة مبادئ  
 اةائــم تقــ ا مل مــا عةناــم م ةمــاجل يااــ  مــن ينــم ليــم وجةمــاجل لةمــؤ   ال امــم ايةمــاجل تُ قــد 

 أتذـر اون ذاصـم جةمـم    ائتـ   اامـهل املـؤ   يتخع ا الي الق اااجل مجا  وتُ ةنر يفلق ذ.  امل نام
 ر  ائت   اامهل لةمؤ   عةنام جةمم  
 

  ٥8 ااادة  
 األ  قـــم لو الض عاـــم الة ــان لو التضـــ ي  واثئــمل ينـــم لو املاتــب جةمـــاجل تُ قــدمأ عامـــم مقاعــدة 
 ر ذاصم م ةماجل ال امةم
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 ٥9 ااادة  
  اخلاصة ابجللساي ااتعلئة البنااي  

    هنا  .غامأ اةائم ت قد ا ذاصم جةمم ليم اذتتام لدىمأ يصدا لن امل نام اةائم   ائسم لةقائم 
 ر ي اِنن  الع  مموة  لو املتحدة لألمم ال ام األما ط يمل عن
  

  اآلخرون وااراقبون ااشاركون - عشر حادي
 60 ااادة  
 دا مذذذة دعذذوة العامذذة اجلمعيذذة مذذن تلئذذت الذذذ  النيذذااني مذذن واألهذذا الدوليذذة احلنوميذذة اانظمذذاي  

 .وأعماهلا العامة اجلمعية دوراي يف مراقب ةصفة لنشرتاك
 اعــ ة تةقــت الــي األذــ ى والااــاانجل الدولاــم ا ا ماــم املنامــاجل تمــماهم الــعين لةمموةــا حيــمل 

 مــداوالجل  مأ التصــ يت   ا ــمل ةــم ياــ ن لن اونمأ م اقــب  صــضم اال ــرتا  ال امــم ايم اــم مــن اائمــم
 ر األذ ى ال امةم األ  قم لو الة ان من ل  مداوالجل  مأ االقتضاء وعندمأ ال ئامام والة نم املؤ  

 
 61 ااادة  
 ( ب)اإلقليمية اللجان يف اانتسبون األعضاء  

ــــعين لةمموةــــا جيــــ ز  ــــم الة ــــان   املنتمــــب ن األعضــــاء يمــــماهم ال    ليــــا  م الــــ اااة اإلقةاما
 جي يهــا الــي املــداوالجل   مأالتصــ يت   ا ــمل ةــم ياــ ن لن اونمأ مــ اقبا  صــضممأ اال ــرتا  لاانه ا ا ــام
 راألذ ى ال امةم األ  قم لو الة ان من ل  مداوالجل  مأ االقتضاء وعندمأ ال ئامام والة نم املؤ  

 
 62 ااادة  
 ( ج)الصلة ذاي واانظماي ااتخصصة الوكاالي ممثلو  

  صـــضم اال ـــرتا  الصـــةم يفاجل واملنامـــاجل املتخصصـــم ال مـــاالجل تمـــماهم الـــعين لةمموةـــا جيـــ ز 
   االقتضـاء وعنـدمأ ال ئامام الة نم لو املؤ   مداوالجل  مأ التص يت   ا مل ةم يا ن لن اونمأ م اقبا

 ر لا طتها اطاق   تدذهل الي املمائهل    ن األذ ى ال امةم األ  قم لو الة ان من ل  مداوالجل
 

  6٣ ااادة  
  األخرى الدولية احلنومية اانظماي ممثلو  

 جي زمأ األواويب ابالحتاا يت ةمل  اما الداذة  الناام  عا   يفلق ذ.  عةف حتديدا يُنص مل ما 
مأ مــ اقبا  صـضم اال ـرتا  املــؤ   مني املـدع ة األذـ ى الدولاــم ا ا ماـم املنامـاجل تمــماهم الـعين لةمموةـا

__________ 

.مأ و  مـــ اامأ و  ات اياـــ مأ و ـــ لانازا الض امـــاممأ وجـــزا تـــ م  ومـــايا سمأ وجـــزا  ـــ جن األم يااـــممأ وجـــزا  ـــ جن لاوابمأ ولاغـــا ( ب) 
الةيطاااممأ وجزا ما انمأ وسام ا األم يااممأ وساات مااتنمأ وغ اايةـ بمأ وغـ اممأ ومالاـدوااا ايديـدةمأ وم ااسـاومأ وم من لـث 

 جزا ماااان ال مالاممأ واملااتاناقمأ وم اتمراجلر

ال مالم الدولام لةطاقم العايممأ واحملامم اينائام الدولاممأ واملنامم “ املناماجل يفاجل الصةم”ألغ ا   عا الناام ت مهل عبااة  ( ج) 
الدولام لةه  ةمأ والمةطم الدولام لقا  البحاامأ واحملامم الدولام لقاا ن البحاامأ ومنامم وا  األسةحم الااماائاممأ والة نـم 

  ا  ال امهل لةت ااب الن ويممأ ومنامم الت ااة ال املامرالتحضريم ملنامم ا
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 مـداوالجل   االقتضـاء وعنـدمأ ال ئامـام والة نـم املـؤ   مـداوالجل  مأ التص يت   ا مل ةم يا ن لن اون
 ر لا طتها اطاق   تدذهل الي املمائهل    ن األذ ى ال امةم األ  قم لو الة ان من ل 
 

  64 ااادة  
  ااهتمة ااتحدة األمم هيئاي ممثلو  

 لن اونمأ مــ اقبا  صــضم اال ــرتا  املهتمــم املتحــدة األمــم  ائــاجل تمــماهم الــعين لةمموةــا جيــ ز 
 مـن ل  مـداوالجل   االقتضـاء وعنـدمأ ال ئامـام والة نـم املـؤ   مـداوالجل  مأ التصـ يت   ا ـمل ةم يا ن
 ر لا طتها اطاق   تدذهل الي املمائهل    ن األذ ى ال امةم األ  قم لو الة ان

 
 6٥ ااادة  
 احلنومية األ اانظماي ممثلو  

 ايةمــاجل  ضـ ا مموةــا تمـم  لن املــؤ     لةم ـاامم امل تمــدة ا ا ماـم غــر لةمنامـاجل جيـ ز - 1
 ر م اقبا  صضم ال ئامام والة نم لةمؤ   ال ةنام

  باـــاانجلمأ املـــؤ   ب ا قـــم وا نـــا املـــؤ     ائســـم القـــائم مـــن  ـــدع ةمأ يـــدل ا لن املـــ اقبا ةـــؤالء جيـــ ز - 2
 مبـرا الاةمـم تنـاول طةبـاجل عدا مان وميفار    هنا ذاصم مضاءة لديهم يا ن الي املمائهل    ن  ض يم
   اســـــطم اضمـــــها عـــــن ت ـــــة جمم عـــــاجل   اضمـــــها ت ـــــااهل ا ا ماـــــم غـــــر املنامـــــاجل  ـــــعه مني يُطةـــــب
 ر ابيها متاةما

 
 66 ااادة  
  النتاةية البيااني  

ت مم األماام عةف مجا  ال   ا البااانجل الاتا ام املقدمم مـن املموةـا املمـمنا امل ـاا ملـاهم   املـ اا  
ابلامااجل وابلةغاجل الي لتاحت هبما  عه الباـاانجل ةـا   ماـان اا قـاا املـؤ  مأ   ـ ط لن  6٥مني  60من 

   ومت ةقا ب     ياـ ن ةـعه املنامـم  يا ن الباان املقدم ابسم ل  منامم غر وا مام متص. أبعمال املؤ 
 مضاءة ذاصم  ا ر وال تتا  البااانجل الاتا ام عةف اضقم األمم املتحدة وال تصدا م اثئمل ايامر 

  
  وتعديله الداخلي ابلنظام العم  وقف - عشر اثين

 67 ااادة  
  ةه العم  وقف طريئة  

 ابقــرتا  م ــ اا معطــاء  ــ يطم الــداذة  الناــام  ــعا مــ اا مــن مــااة أبيــم ال مــهل ي قــ  لن لةمــؤ   
 مـــن ل  ي ـــرت  مل ميفا عنـــ  التنـــازل  اـــن  ـــ ط و ـــ مأ ســـاعم وع ـــ ين أبا ـــ  ال قـــ  م عـــد قبـــهل ال قـــ 
 لتحقاــمل الزمــم  ضــرتة وحمــداا   ومبــا حمــدا   غــ       منحصــ ا   القباــهل  ــعا مــن وقــ  ل  وياــ نر املموةــا
 ر الغ   يفلق
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 68 ااادة  
  التعدي  طريئة  

 ا ا ــــ ين املموةـــا ثةوـــ  أبغةباـــم املـــؤ   يتخـــعه  قــــ اا الـــداذة  الناـــام  ـــعا مـــ اا ت ـــديهل جيـــ ز 
 راملقرت  الت ديهل عن تق ي ا قدم قد املاتب يا ن لن   دمأ املص تا
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 الثاين اارلق
 أجذ  مذن عذااي اتفا  العتماد الدويل احلنومي للمالر اااقت األعمال جدول  

 والنظامية واانظمة اآلمنة اهلجرة
  
 راملؤ   ا تتا  - 1
 رال ئا  ااتخاب - 2
 رالداذة  الناام اعتماا - ٣
 راألعمال جدول مق اا - 4
 رال ئا  عدا ما املاتب لعضاء ااتخاب - ٥
 رلذ ى تناامام وممائهلمأ الض عام اةائاجل ما اء يفلق   بامأ األعمال تناام - 6
 املؤ  : لدى املموةا تض ي  واثئمل - 7

 ؛التض ي  واثئمل ينم لعضاء ت اا ( )ل 
 رالتض ي  واثئمل ينم تق ي  )ب( 

 ر عامم مناق م - 8
 راملت داين املصةحم لصحاب  ا ا  اا جةماجل عن تق ي  - ٩

 رلةمؤ   اخلتامام ال ثاقم - 10
 راملؤ   تق ي  اعتماا - 11
 ر املؤ   اذتتام - 12
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 الثالث اارلق
 مذن عذااي اتفذا  العتمذاد الدويل احلنومي ااالر ألعمال اائرتح الزمين اجلدول  

 والنظامية واانظمة اآلمنة اهلجرة أج 
 

  ند جدول األعمال/الةانمج التااي /ال قت
   أيلول/سبتمرب 2٣األحدل    

   اجللسة العامة األوىل 

 ال ام لألمم املتحدة لةمؤ   ا تتا  األما 1 1٣:00مني الماعم  ٩:00من الماعم 
 ااتخاب ال ئا  2 
  ااانجل ا تتاوام  1 
 اعتماا الناام الداذة  ٣ 
 مق اا جدول األعمال 4 
 ااتخاب لعضاء املاتب ما عدا ال ئا  ٥ 
 تناام األعمالمأ با   يفلق ما اء اةائاجل الض عاممأ وممائهل تناامام لذ ىر 6 
 املموةا لدى املؤ  : ت اا لعضاء ينم واثئمل التض ي واثئمل تض ي   ل() 7 
 مناق م عامم   8 

   جلساي احلوار 

 1ا  اا   14:00مني الماعم  10:00من الماعم
   اجللسة العامة الثانية 

 مناق م عامم   8 1٥:00مني الماعم  1٣:00من الماعم 
   اجللسة العامة الثالثة 

 مناق م عامم   8 18:00مني الماعم  1٥:00من الماعم 
   اللجنة الر يسية 

 ال ثاقم اخلتامام لةمؤ   10 18:00مني الماعم  1٥:00من الماعم 

   جلساي احلوار 

  2ا  اا   1٩:00مني الماعم  1٥:00من الماعم 
   اجللسة العامة الراةعة 

 مناق م عامم   8 20:00مني الماعم  18:00من الماعم 
   أيلول/سبتمرب 24االثننيل 

   اجللسة العامة اخلامسة 

 مناق م عامم   8 1٣:00مني الماعم  ٩:00من الماعم 
   اللجنة الر يسية 

 ال ثاقم اخلتامام لةمؤ   10 1٣:00مني الماعم  10:00من الماعم 

   جلساي احلوار 

  ٣ا  اا   1٣:00مني الماعم  ٩:00من الماعم 
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  ند جدول األعمال/الةانمج التااي /ال قت
   اجللسة العامة السادسة    

 مناق م عامم  8 1٥:00مني الماعم  1٣:00من الماعم 
   اجللسة العامة الساةعة 

 مناق م عامم   8 18:00مني الماعم  1٥:00من الماعم 
   اللجنة الر يسية 

 ال ثاقم اخلتامام لةمؤ   10 18:00مني الماعم  1٥:00من الماعم 

   جلساي احلوار

  4ا  اا   18:00مني الماعم  14:00الماعم من 
   اجللسة العامة الثامنة 

 مناق م عامم   8 20:00مني الماعم  18:00من الماعم 
  واثئمل تض ي  املموةا امل  دين مني املؤ  : تق ي  ينم واثئمل التض ي  ب() 7 
 ال ثاقم اخلتامام لةمؤ   10 

 

11 
12 

 اعتماا تق ي  املؤ  
 اذتتام املؤ  

 


