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الدورة الثانية والسبعون
البندان  14و  118من جدول األعمال املؤقت**
التنفيذذو وااتاةعذذة ااتنذذامنن واانسذذئان لنتذذا
اا ذ ذذالراي الر يس ذ ذذية وم ذ ذذالراي الئم ذ ذذة الذ ذ ذ
تعئدها األمم ااتحدة يف اايدانني االقتصادي
واالجتماعي واايادين ااتصلة هبما
متاةعة نتا مالر قمة األلفية

التنظيم اائرتح ألعمال ااالر احلنومي الدويل العتماد اتفذا عذااي مذن أجذ
اهلجرة اآلمنة واانظمة والنظامية
موكرة من األمني العام

أوال  -مئدمة
 - 1ق ـ اجل ايم ا ــم ال ام ــم ق اا ــا  280/71امل ن ـ ن ”ط ائ ــمل املضاو ــاجل ا ا ما ــم الدولا ــم ـ ن
االتضاق ال ـامل مـن لجـهل اة ـ ة ا منـم واملنامـم والنااماـم“ لن ين قـد مـؤ واـ م الـدوت العتمـاا اتضـاق
ع ــامل م ــن لج ــهل اة ـ ة ا من ــم واملنام ــم والنااما ــممأ مق ـ األم ــم املتح ــدة اا ي ـ ا مبا ـ ة قب ــهل ا تت ــا
املناق ــم ال امــم لةــدواة الوالوــم والمــب ا لة م اــم ال امــممأ مــا مل يُتضــمل عةــف ذــ .يفلــقر و الق ـ اا اضم ـ مأ
طةبــت ايم اــم مني األمــا ال ــام لن يُ ـ ند مــعم ة ـ ن تناــام لعمــال املــؤ ا ا ـ م الــدوت لتا ـ ن بوا ــم
لساس لط ائمل ال مهل احملداة لةمؤ ا ا م الدوتر وقد لُعدجل عه املعم ة است ا م لعلق الطةبر
 - 2وقد و ِ ت الرتتاباجل املبانـم لاانه اسـتنااا مني قـ اا ايم اـم ال امـم 280/71مأ مـ م اعـاة اخلـةة
املاتمبم من املؤ اجل الدولام الما قم امل ق اة حتت اعايم ايم ام ال اممر
-٣

ول قت هبعه املعم ة امل قاجل التالام:
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األول :الناام الداذة املؤقت؛
الواين :جدول األعمال املؤقت؛
الوالث :ايدول الزمين املقرت ألعمال املؤ ر

اثنيا  -انتخاب أعضاء اانتب
 - 4تنص املااة  6من الناام الداذة املؤقت عةـف لن ينتخـب املـؤ مـن ـا مموةـ الـدول امل ـاامم
ائامـامأ و  14انئبــا لةـ ئا مأ ياةـ لوــد م ابل مــهل صـضم مقـ ا عــاممأ ولن ينتخــب مــعلق ائامــا لة نــم
ال ئامام وال ما ائها و قا لةمااة 46ر ويُنتخب ؤالء األعضاء عةـف لسـاس ـمان الطـا التمواةـ
لةماتبر وجي ز ليضا لةمؤ لن ينتخب لعضاء آذ ين ممن ي ى لهنم الزم ن ألااء وظائض ر
 - ٥وتنص املااة  11عةـف لن ياـ ن لةمـؤ ماتـب يتـ ل مـن الـ ئا واـ اب الـ ئا واملقـ ا ال ـام
وائا الة نـم ال ئامـاممأ وـال ما ـائها و قـا لةمـااة 46ر ويـ ز اـ اب الـ ئا وعـدا م  14انئبـا و قـا
لةنمط ايغ ا التات :ث.ثم من مهل جمم عـم مـن اجملم عـاجل التالاـم :الـدول األ يقاـممأ واول آسـاا واحملـاط
اةــاا مأ واول لواواب ال ـ قاممأ واول لم ياــا ال.تاناــم ومنطقــم البح ـ الاــااييمأ واول لواواب الغ اــم واول
لذـ ى (غــر لن ااتخــاب الـ ئا يــؤا مني ختضــا عــدا اـ اب ال ـ ئا املخصــص لةمنطقــم الــي ينتخــب
منها ال ئا اق انئب واود لة ئا )

اثلثا  -اعتماد النظام الداخلي
-6

ساا ن م و ا عةف املؤ الناام الداذة املؤقت العتمااه (امل مل األول)ر

راةعا  -إقرار جدول األعمال
-7

ساا ن م و ا عةف املؤ جدول األعمال املؤقت إلق ااه (امل مل الواين)ر

خامسا  -تنظيم األعمال
ألف  -مواعيد انعئاد ااالر ومنانه
مق ـ األمــم املتحــدة اا ي ـ ا مبا ـ ة قبــهل ا تتــا املناق ــم ال امــم لةــدواة الوالوــم
 - 8ســاُ قد املــؤ
والمب ا لة م ام ال امممأ ي م  2٣و  24لية ل/سبتمة 2018مأ ما مل يتضمل عةف ذ .يفلق؛

ابء  -توزيع البنود
 - ٩مــن املقــرت لن يــنام املــؤ لعمال ـ مثــاين جةمــاجل عامــم ولا ـ جةمــاجل و ـ اا تضاعةاــم ــا
لصــحاب املصــةحم املت ــداين (ااا ـ امل ــمل الوالــث)ر ومــن املقــرت لن يُنا ـ البن ـ ا مــن  1مني  12مــن
جــدول األعمــال املؤقــت ايةمــاجل ال امــممأ ولن حيــال البنــد  10ليضــا مني الة نــم ال ئامــاممأ و ــال
ما ــائها و قــا لةمــااة 46ر وســت ى املناق ــاجل ـ ن ال ثاقــم اخلتاماــم لةمــؤ مأ مطــاا البنــد 10مأ
الة نم ال ئاماممأ وا ست ى املناق م ال امممأ مطاا البند 8مأ ايةماجل ال اممر
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جيم  -اجللساي العامة
 - 10مـن املقـرت لن ت قـد لا ـ جةمـاجل عامـم مـهل يـ ممأ مـن المـاعم  ٩:00مني المـاعم 1٣:00مأ ومــن
المـاعم  1٣:00مني المــاعم 1٥:00مأ ومــن المـاعم  1٥:00مني المــاعم 18:00مأ ومــن المــاعم 18:00
مني الم ــاعم 20:00مأ عة ــف الت ـ ـ اتر و ــعه ايةم ــاجلمأ س ــاا ن ما ــان ا س ــاء ال ــدول لو ا ا م ــاجل
والـ زااء وا ســاء ال ـ ا امل ــااما املــؤ اإلاالء باــاانجل اياــممأ عةــف لن يا ـ ن مضه مــا لا ـ ســاتم تطباــمل
مب ــدل األس ــبقام تطباق ــا ص ــااما لض ــمان لن ي ــتاةم ا س ــاء ال ــدول لو ا ا م ــاجل لوالمأ ية ــاهم ا س ــاء ال ـ ـ ا
داج االحتاا األواويب قائمم املتاةمار وست قائمم املتاةمـا ايةمـاجل ال امـم ومـب
ا ذ ونر ويُ َ
لســبقام واوا طةبــاجل التمـ اهلر ولــن تزيــد مــدة مــهل اــان ــض عةــف ـ اقــائملمأ عةــف لال نـ يفلــق مــن
ت زيـ اصـ ث لموـ مســهاابر ولــن يُمــمك أل و ــد ابلــتاةم لموـ مــن مـ ة واوــدة لثنــاء مجـ اء التبــاال ال ــام
لــءااءر وســاُ ةن عــن ــتك ابب التم ـ اهل قائمــم املتاةمــا ي ماــم األمــم املتحــدةر وس ـ يُمــتم
ايةم ــاجل ال ام ــممأ ميفا ي ــك ال ق ــت ــعلقمأ مني ا ــاانجل م ــن مموة ـ املنام ــاجل ا ا ما ــم الدولا ــم والاا ــاانجل
األذ ـ ى الــي تةقــت اع ـ ة اائمــم لةم ــاامم صــضم م اقــب لعمــال ايم اــم ال امــم ومــن مموة ـ املنامــاجل
واةائاجل التا م لألمم املتحدةمأ ض .عن مموة املناماجل غر ا ا مام امل تمدةمأ ومنامـاجل اجملتمـ املـدينمأ
واملؤسم ــاجل األماا ا ــممأ والقط ــا اخل ــاثمأ وجالا ــاجل املغرت ــا ومنام ــاجل امله ــاج ين واملؤسم ــاجل ال طنا ــم
ق ق اإلامانر
 - 11وستُمــتههل ايةمــم ال ام ــم اال تتاواــم ال ــي ســت قد ص ــبا األوــدمأ  2٣لية ـ ل/ســبتمةمأ ع ــ.ن
األما ال ام لألمم املتحدة ا تتا املؤ اياامأ وية يفلـق ااتخـاب ائـا املـؤ ر وسادل ـ ــباان ا تتـاو
مــهل مــن ائــا املــؤ مأ واألمــا ال ــام لألمــم املتحــدةمأ وائــا ايم اــم ال امــم اواهتــا الوالوــم والمــب امأ
ومموـ ــهل يالاـ ــاجل املهـ ــاج ين ومموـ ــهل لةقطـ ــا اخلـ ــاثر وسـ ــتنا ايةمـ ــم ليضـ ــا مجا ـ ـ املمـ ــائهل اإلج ائاـ ــم
والتنااماممأ با يفلق اعتماا الناام الداذة ومق اا جدول األعمالمأ وااتخـاب لعضـاء املاتـب مـا عـدا
ال ئا مأ وما اء الة نم ال ئاماممأ وت اا لعضاء ينم واثئمل التض ي مأ وو ت تاباجل إلعـداا تق يـ املـؤ
وممائهل لذ ىر
 - 12ومـن املت قـ لن ختتــتم ايةمـم ال امـم اخلتاماــم ـد ظهـ يـ م االثنـا  24ليةـ ل/سـبتمةمأ ابعتمــاا
ال ثاقــم اخلتاماــم لةمــؤ وتق ي ـ املــؤ مأ ومــعلق باــاانجل يـ ُـدت هبــا مــهل مــن ائــا املــؤ مأ واألمــا ال ــام
لةمؤ مأ وائا ايم ام ال امـم اواهتـا الوالوـم والمـب ار وت قـد ايةمـاجل ال امـم ابلتـ از مـ جةمـاجل
ا اا التضاعةام ا لصحاب املصةحم املت داينمأ ابستوناء ايةمتا ال امتا اال تتاوام واخلتامامر

دال  -اللجنة الر يسية
 - 1٣مــن املقــرت لن جتتم ـ الة نــم ال ئامــاممأ عنــد االقتضــاءمأ وــال ما ــائها و قــا لةناــام الــداذة
لةم ــؤ مأ ابلتـ ـ از مـ ـ ايةم ــاجل ال ام ــممأ ابس ــتوناء ايةم ــتا اال تتاوا ــم واخلتاما ــمر وس ــاُ هد مني الة ن ــم
البت ل ممائهل م ةقمر
ال ئامام بمؤولام ن

 - 14وســانتخب املــؤ ائــا الة نــم ال ئامــام و قــا ألواــام املــااة  6مــن الناــام الــداذة املؤقــتر
وو قــا ألواــام املــااة ٥0مأ تنتخــب الة نــم ال ئامــام لعضــاء ماتبهــار وي صــف أبن يــتم قبــهل ا تتــا املــؤ
االتضــاق عة ــف قائم ــم امل ــحا ل ــغهل ال ظ ــائ ال ــي تنــداج ــمن الة ن ــم ال ئام ــاممأ مم ــا يت ــاك ااتخ ــاهبم
ابلتزمام واالستغناء عن ا رتاط مج اء اقرتا س ر
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هاء  -جلساي احلوار
 - 1٥مــن املقــرت عقــد لا ـ جةمــاجل و ـ اا تضاعةاــم ــا لصــحاب املصــةحم املت ــداين ابلت ـ از م ـ
ايةمــاجل ال امــممأ عةــف النحـ التــات :ي ـ م األوــدمأ  2٣ليةـ ل/ســبتمةمأ مــن المــاعم  10:00مني المــاعم
 14:00ومــن المــاعم  1٥:00مني المــاعم 1٩:00؛ و يـ م االثنــامأ  24ليةـ ل/ســبتمةمأ مــن المــاعم
 ٩:00مني الماعم  1٣:00ومن الماعم  14:00مني الماعم 18:00ر
 - 16وســاتناوب عةــف اائســم مــهل جةمــم مــن جةمــاجل ا ـ اا ائامــان ي اِننهمــا ائــا املــؤ مــن ــا
ا س ــاء ال ــدول لو ا ا م ــاجل والـ ـ زااء ال ــعين حيضـ ـ ون امل ــؤ مأ ب ــن ــاهم م ــح اجملم ع ــاجل اإلقةاما ــممأ
ي اة ن ما جمم ع مثااام ا ساء مناو امأ عةف لن يا ن لا م منهم من البةدان النامام واألا م ا ذـ ون
من البةدان املتقدمم النم ر
 - 17وحيدَّا ت تاـب املتاةمـا مـهل جةمـم وـ اا ومـب لسـبقام التمـ اهل قائمـم املتاةمـامأ مـ
م اعاة الت زي ايغ ا ال اال وماتوم قدا مـن امل واـم ومعطـاء األول يـم لةـدول و قـا ملمـت ى التمواـهلمأ تةاهـا
املنامــاجل ا ا ماــم الدولاــم والااــاانجل األذ ـ ىمأ واألعضــاء املنتمــب ن لة ــان اإلقةاماــممأ وومــاالجل األمــم
املتح ــدة املتخصص ــم وص ــناايقها و اجمه ــامأ واملنام ــاجل غ ــر ا ا ما ــم امل تم ــدة ومنام ــاجل اجملتم ـ امل ــدين
واملؤسم ــاجل األماا ا ــم والقط ــا اخل ــاث وجالا ــاجل املغرت ــا ومنام ــاجل امله ــاج ين واملؤسم ــاجل ال طنا ــم
ق ق االامـانر ومـن املتـ ذف لن تتـا الض صـم ملـا عـداه  40اولـم و  10مـن امل ـااما ا ذـ ين لةـتاةم
املناق م التضاعةام لاهل جةمم من جةماجل ا اا املت ةقم قامم ال اماجلر
 - 18وست ــمهل م ــهل جةم ــم و ـ اا وةق ــم اق ــا لولا ــممأ ينامه ــا األم ــا ال ــام لةم ــؤ مأ وتت ـ ل م ــن
ئام ْـا املنـاوَار وسـا قب
ث.ثم حماواين ا ا املمت ىر وسـتبدل جةمـم ا ـ اا باـان يـدت ـ مـهل مـن ال َ
وةقم النقا مناق م تضاعةام اما ا الدول وسائ لصـحاب املصـةحم امل ناـار ومـن لجـهل ماتوـم لقصـف
قدا من امل اامممأ ينبغ لن ال تت اوز مدة التدذ.جل ث.ث اقائمل ذ.ل املناق م التضاعةامر
 - 1٩وس ـ ـ ــا
اال تتاوام واخلتامامر

عق ـ ـ ــد جةم ـ ـ ــاجل ا ـ ـ ـ ـ اا ابلت ـ ـ ـ ـ از م ـ ـ ـ ـ ايةمـ ـ ـ ــاجل ال ام ـ ـ ــممأ ابس ـ ـ ــتوناء ايةمـ ـ ـ ــتا

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

امل مل الوالثر

زاي  -تنظيم اجللساي
 - 21من املقـرت لن تمـمك املـ ااا املتاوـم لةمـؤ قـد ايةمـاجل ال امـممأ وجةمـاجل ا ـ اا وجةمـاجل
الة نم ال ئامامر وستُ قد ايةماجل ال امم الوماين من الماعم التاس م صباوا مني الماعم الوامنم ممـاء
م .الا مار وسـتُ قد جةمـاجل ا ـ اا األا ـ مـن المـاعم ال ا ـ ة صـباوا مني المـاعم الواااـم ـد الاهـ مأ
وم ــن الم ــاعم الوالو ــم ــد الاه ـ مني الم ــاعم الم ــا م مم ــاء م ــن ي ـ م األو ــدمأ  2٣لية ـ ل/س ــبتمةمأ وم ــن
الم ــاعم التاس ـ م ص ــباوا مني الم ــاعم ال او ــدة ــد الاه ـ مأ وم ــن الم ــاعم الوااا ــم ــد الاه ـ مني الم ــاعم
الما م مماء يـ م االثنـا  24ليةـ ل/سـبتمةر وسـت قد جةمـاجل الة نـم ال ئامـاممأ وـال ما ـائهامأ مـن
المـ ـ ــاعم ال ا ـ ـ ـ ة صـ ـ ــباوا مني المـ ـ ــاعم ال اوـ ـ ــدة ـ ـ ــد الاه ـ ـ ـ مأ ومـ ـ ــن المـ ـ ــاعم الوالوـ ـ ــم ـ ـ ــد الاه ـ ـ ـ مني
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الم ــاعم المااس ــم مم ــاء م ــ .الاـ ـ مار وس ــاا ن ن ــا ع ــدا لقص ــاه ث.ث ــم جةم ــاجل متزامن ــم ُم ــزواة
خبــدماجل الرتمجــم ال ــض يممأ بــا يفلــق يةمــاجل الة ــان وجةمــاجل ا ـ اار ت قــد االجتماعــاجل امل ازي ــم
واألا ــطم األذ ـ ىمأ ب ــا يفلــق لا ــطم اجملم ع ــاجل ال ئامــاممأ ابلت ـزامن م ـ ايةمــاجل ال ام ــم وجةم ــاجل
ا اامأ و مل ما يممك ا از املااينر وتقدم الرتمجم ال ض يم ةعه االجتماعاجلمأ ومب ما متا ر
 - 22وو قــا ألواــام املــااة  48مــن الناــام الــداذة املؤقــتمأ جي ـ ز لةمــؤ والة نــم ال ئامــام ما ــاء
الة ان واأل قم ال امةم الي ي تةاهنا وايم ألااء وظائضهمار

سادسا  -واث ق تفويض اامثلني يف ااالر :تعيني أعضاء جلنة واث ق التفويض
ـا دايــم املــؤ ينــم ل اثئــمل التضـ ي
 - 2٣تــنص املــااة  4مــن الناــام الــداذة املؤقــت عةــف لن تُ ـ َّ َ
تت ـ ل مــن تم ـ م لعضــاءمأ ولن يمــتند تا ينهــا مني اض ـ األســاس الــع يق ـ م عةا ـ تا ـ ين ينــم واثئــمل
ايم ام ال امم اواهتا الوالوم والمب ار
التض ي

ساةعا  -ااشاركون
ألف  -الدول وااراقبون
 - 24يُضــتك ابب امل ــاامم املــؤ مأ بــا يفلــق ايةمــاجل ال امــم وايةمــاجل غــر ال ياــممأ لمــام مجاـ
الــدول األعضــاء األمــم املتحــدة ومجا ـ األعضــاء ال مــاالجل املتخصصــم الــي ةــا ممــز امل اقــب لــدى
ايم ام ال اممر
 - 2٥جيـ ز لةمنامــاجل ا ا ماــم الدولاــم والااــاانجل األذـ ى الــي تةقــت اعـ ة اائمــم لةم ــاامم صــضم
م اقب لعمال ايم ام ال امم واملناماجل واةائاجل التا م لألمم املتحدة لن ت اا مداوالجل املـؤ مأ
ومب االقتضاءمأ و قا لةناام الداذة لةمؤ ر
 - 26جيـ ز لةمنامــاجل ا ا ماــم الدولاــم األذ ـ ى املهتمــم ابألم ـ لن تتقــدم طةــب مني ايم اــم ال امــم
العتماا ا لدى املؤ مأ و قا لإلج اءاجل املتب م املؤ اجل الما قم لألمم املتحدةر

ابء  -ااشاركون اآلخرون
 - 27املنامــاجل غــر ا ا ماــم مــدع ة لةم ــاامم مــداوالجل املــؤ مأ ومــب االقتضــاءمأ و قــا لةناــام
الداذة لةمـؤ ر وسـاضتك ابب التمـ اهل لمـام مجاـ املنامـاجل غـر ا ا ماـم الـي تتمتـ بمـز است ـاا
لدى اجملة االقتصاا واالجتماع ر
 - 28وابإل ا م مني يفلقمأ جي ز لمائ املموةا امل ناـا لةمنامـاجل غـر ا ا ماـم املختصـم ومنامـاجل
اجملتم ـ ـ املـ ــدين واملؤسمـ ــاجل األماا اـ ــم والقطـ ــا اخلـ ــاث وجالاـ ــاجل املغرت ـ ــا ومنامـ ــاجل املهـ ــاج ين الـ ــي
ال تتمتـ ـ بم ــز است ــاا ل ــدى اجملةـ ـ االقتص ــاا واالجتم ــاع لن تتق ــدم طة ــب مني ايم ا ــم ال ام ــم
العتماا ا و قا إلج اءاجل االعتماا املتب مر
 - 2٩وســاتا التمـ اهل واالعتمــاا اإللاــرتوين مــن ذــ.ل اائـ ة االتصــال ابملنامــاجل غــر ا ا ماــم
األمم املتحدة عةف امل ق ال با www.unngls.orgر
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 - ٣0وع.وة عةف يفلقمأ إن املؤسماجل ال طنام ق ق اإلامان املمتوةم ملباا اباي مدع ة مني لن
تمـ هل لياء ــا مــن لجــهل امل ــاامم املــؤ ر وســاا ن التم ـ اهل عــة االارتاــت متاوــا مــن ذــ.ل امل ق ـ
ال با لةمؤ ر

اثمنا  -أمانة ااالر

امل اا من  14مني  16من الناـام الـداذة املؤقـتر و ـعا
ُ - ٣1و نِداجل ممؤولااجل لماام املؤ
ِ
منمـقا ااذهل األماام ال امم لألمم املتحـدة ويتـ ني تقـدم الـدعم
المااقمأ ي مهل األما ال ام لةمؤ صضت ن
لتناام املؤ ر

اتسعا  -الواث ق
 - ٣2و قــا لةممااســم املتب ــم مــؤ اجل األمــم املتحــدة المــا قممأ ت ــمهل ال اثئــمل ال ياــم لةمــؤ واثئــمل
صداجل قبهل اا قاا املؤ ولثناءه و دهر

ألف  -واث ق ما قب الدورة
 - ٣٣ت مهل واثئمل ما قبهل الدواة ما ية :
(ل)

جدول األعمال املؤقت ()A/CONF.231/1؛

(ب)

الناام الداذة املؤقت ()A/CONF.231/2؛

(ج) مـ ـ ــعم ة م ـ ـ ــن ائـ ـ ــا ايم ا ـ ـ ــم ال ام ـ ـ ــم حياـ ـ ــهل هب ـ ـ ــا م ـ ـ ـ و ال ثاقـ ـ ــم اخلتاما ـ ـ ــم لةم ـ ـ ــؤ
()A/CONF.231/3؛
ن املمائهل التناامام واإلج ائام ()A/CONF.231/4؛

(ا)

معم ة من األما ال ام

(ه)

م ة ماجل لةم ااما ()A/CONF.231/INF/1ر

ابء  -الواث ق ال تصدر أثناء الدورة
 - ٣4ت مهل ال اثئمل الي تصدا لثناء الدواة ما ية :
()A/CONF.231/5؛

(ل)

تق ي ينم واثئمل التض ي

(ب)

م و تق ي املؤ ()A/CONF.231/L.1؛
ن ال ثاقم اخلتامام لةمؤ ()A/CONF.231/L.2؛

(ج)

م و ق اا

(ا)

القائمم املؤقتم ابل ا امل اامم

املؤ ()A/CONF.231/INF/2ر

جيم  -واث ق ما ةعد الدورة
صفمأ و قا لةممااسم املتب م مؤ اجل األمم املتحدة الما قممأ أبن يتضمن تق ي املؤ القـ اااجل
 - ٣٥ي َ
الي اختع ا املؤ وع ا م جزا ل قائ وس اا ألعمال املؤ واإلج اءاجل املتخعة ايةماجل ال اممر
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 - ٣6واـص قـ اا ايم اــم ال امـم  280/71عةــف لن يضضـ املــؤ مني مصـداا وثاقــم ذتاماــم متضــاو
ـ هنا ومتضــمل عةاهــا عةــف الصـ اد ا ا ـ م الــدوت ن ـ ان ”اتضــاق عــامل ـ ن اة ـ ة ا منــم واملنامــم
والنااماـ ــم“مأ ولن يضض ـ ـ ليضـ ــا مني مصـ ــداا م ـ ـ جزاجل لة ةمـ ــاجل ال امـ ــم وغر ـ ــا مـ ــن مـ ــداوالجل املـ ــؤ
إلاااجها تق ي املؤ ر

دال  -اادخني اائدمة من مجيع أصحاب ااصلحة ااعنيني
ـديث امل ة مــاجل األساســام لةمــؤ
 - ٣7جيـ عةــف لســاس منــتام ا ـُ وحتـ ُ
يفلق املدذ.جل ال اااة من مجا لصحاب املصةحم امل ناار

امل قـ ال ــبا مأ بــا

عاشرا  -ااناسباي اجلانبية
 - ٣8تق ـ م الــدول امل ــاامم ومؤسمــاجل منا مــم األمــم املتحــدة وايهــاجل صــاوبم املصــةحم املؤسمــام
وغ ــر املؤسم ــام امل تم ــدة تنا ــام جمم ع ــم م ــن املناس ــباجل اخلاص ــممأ تتض ــمن مواط ــاجل مع.ما ــم ووةق ــاجل
ـ ن املمــائهل املتصــةم ابملــؤ لضائــدة امل ــااما املــؤ ر وتتــا
اااســام ووةقــاجل عمــهل ووةقــاجل اقــا
املباا الت جاهام لتناام املناسباجل اخلاصم وايداول الزمنام لتةق املناسباجل عةف امل ق ال با لةمؤ ر

حادي عشر  -التغطية اإلعنمية
 - ٣٩تقـ م ماااة ـؤون اإلعــ.م التا ـم لألمااـم ال امــم عـداا مـ اا صــحضام لةصـحضاا الـعين يغطـ ن
لعمــال املــؤ ر وعــ.وة عةــف يفلــقمأ ســتُ ِنُ منصــم لت زيـ ال اثئــمل املنطقــم املخصصــم ل ســائط اإلعــ.ممأ
مجا ـ ـ َ واثئـ ــمل املـ ــؤ مأ ومـ ــعلق الن ـ ـ اجل الصـ ــحضام الصـ ــاااة ـ ـ ن ايةمـ ــاجل ال امـ ــم وجةمـ ــاجل ا ـ ـ اا
واملناس ـ ـ ــباجل األذ ـ ـ ـ ـ ىر و ا ـ ـ ــن ليض ـ ـ ــا ا صـ ـ ـ ـ ل عة ـ ـ ــف ـ ـ ــعه امل ـ ـ ـ ـ اا ملارتواا ـ ـ ــا م ـ ـ ــن امل قـ ـ ـ ـ ال ـ ـ ــبا
( www.un.org/press/enابلةغم اإلااةازيم) و ( www.un.org/press/frابلةغم الض امام)ر
 - 40وستُبث وقائ ايةماجل ال امـم وجةمـاجل ا ـ اا ومـعلق املـؤ اجل الصـحضاممأ مبا ـ ة املنطقـم
ـث
املخصصم ل سائط اإلع.ممأ م تغعيم مبا ة متاوـم ملؤسمـاجل البـثر وابإل ـا م مني يفلـقمأ سـاتا ن
ــبا لة مهـ ـ ا ل ق ــائ املناس ــباجل مجاـ ـ لاج ــاء ال ــاملمأ عة ــف امل قـ ـ الت ــاتhttp://webtv.un.org :ر
وسا ةن عن انمج لإلواطاجل اإلع.مام اخلاصم واملؤ اجل الصحضامر

اثين عشر  -اإلجراء ااطلوب من اجلمعية العامة اختاذه
 - 41لتيس ذذأل األعم ذذال التحض ذذألية للم ذذالر والتعجيذ ذ هب ذذال ق ذذد ترا ذذب اجلمعي ذذة العام ذذة يف اخت ذذاذ
إج ذراءاي مناسذذبة ةشذذرتن اائرتحذذاي الذذواردة يف هذذوه ااذذوكرة ومرلئايذذا يف اجلذذزء الر يسذذي مذذن دوريذذا
الثانية والسبعني .وعمن ابلئرار 280/71ل تئرر الدول األعضاء الطرا ق احملذددة للمذالر احلنذومي
ال ذذدويل ل ذذول ك ذذانون الثاين/ين ذذاير  .2018وس ذذتنظر األمان ذذة العام ذذة يف اآلاثر ااالي ذذة اارتتب ذذة علذ ذ
الئراراي ال ستتخوها الدول األعضاء ولئا للمادة  1٥٣من النظام الداخلي للجمعية العامة.
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اارلق األول
النظام الداخلي اااقت للمالر احلنومي الدويل العتماد اتفذا عذااي مذن أجذ
اهلجرة اآلمنة واانظمة والنظامية
أوال  -التمثي وواث ق التفويض
ااادة 1
تنوين الولود
يتـ ل و ــد مــهل اولــم م ــاامم املــؤ وو ــد االحتــاا األواويب مــن ائــا و ــدمأ وممـَّـن تــدع ملاـ
ا اجم من املموةا واملموةا املناو ا واملمت ااين ا ذ ينر
ااادة 2
اامثلون ااناوةون وااستشارون
ل ئا ال د لن يمم ممو .مناواب لو ممت ااا لت ت مهام املموهلر
ااادة ٣
تئدمي واث ق التفويض
تقدم واثئمل تض ي املموةا ولياء املموةا املناو ا واملمت ااين مني األما ال ـام لألمـم املتحـدة
قبهل لسب عةف األقهل من امل عد احملدا ال تتا املؤ مأ من لمانر وتصدا واثئـمل التضـ ي ممـا عـن ائـا
الدولم لو ائا ا ا مم لو وزي اخلااجاممأ لو والم االحتاا األواويبمأ عن ائا املض ام األواو ام ر
ااادة 4
جلنة واث ق التفويض
تُ َّا دايم املؤ ينـم ل اثئـمل التضـ ي تتـ ل مـن تمـ م لعضـاءر ويمـتند تا ينهـا مني اضـ
ايم ا ــم ال ام ــم لألم ــم املتح ــدة اواهت ــا
األس ــاس ال ــع يق ـ ـ م عةا ـ ـ تا ـ ـ ين ين ــم واثئ ــمل التض ـ ـ ي
الوالوم والمب ار وتضحص الة نم واثئمل تض ي املموةا وتقدم تق ي ا مني املؤ اون م طاءر
ااادة ٥
االشرتاك اااقت يف ااالر
حيمل لةمموةا اال رتا مؤقتا
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اثنيا  -أعضاء اانتب
ااادة 6
االنتخاابي
ينتخ ــب امل ــؤ م ــن ــا مموة ـ ـ ال ــدول امل ــاامم لعض ــاء املات ــب الت ــالا :ائام ــامأ و  14انئب ــا
لة ئا (ل)مأ ياةـ لوـد م ابل مـهل صـضم مقـ ا عـاممأ وينتخـب مـعلق ائامـا لة نـم ال ئامـام املن ـ ة و قـا
لةمــااة 46ر ويُنتخــب ــؤالء األعضــاء غاــم ــمان الطــا التمواة ـ لةماتــبر وجي ـ ز لةمــؤ ليضــا لن
ينتخب لعضاء آذ ين ممن ي ى لهنم الزم ن ألااء وظائض ر
ااادة 7
سلطاي الر يس العامة
 - 1يت ـ ني ال ـ ئا ُ مأ ابإل ــا م مني ممااســم المــةطاجل املخ لــم ل ـ م ا ـ لذ ـ ى مــن ــعا الناــاممأ
اائسمَ ايةماجل ال امم لةمؤ مأ ومعَ .ن ا تتا مهل جةمم واذتتامهـامأ وت جاـ املناق ـاجلمأ و ـمان التقاـد
أبواــام ــعا الناــام الــداذة مأ ومعطــاء ا ــمل الاــ.ممأ وط ـ املمــائهل لةتص ـ يتمأ ومعــ.ن الق ـ اااجلر
النقــاط النااماــممأ ول ـ مأ ا نــا أبواــام ــعا الناــاممأ المــاط ة التامــم عةــف ســر ايةمــاجل
ويبــت ال ـ ئا
وعةــف وض ـ الناــام اهــار ولة ـ ئا لن يقــرت عةــف املــؤ مقضــال قائمــم املتاةمــامأ وحتديــد ال قــت الــع
يُممك ـ لةمتاةمـامأ وعـدا املـ اجل الـي جيـ ز اهـا ملموـهل مـهل م ـاا املـؤ لن يـتاةم ممـ لم مـامأ
وأتجاهل املناق م لو مقضاةامأ وت ةامل ايةمم لو ا هار
-2

ياهل ال ئا مأ

ممااست ملهام وظاضت مأ ذا ا لمةطم املؤ ر

ااادة 8
الر يس ابإلانةة
-1

ميفا تغاب ال ئا عن مودى ايةماجل لو عن جزء منهامأ يمم لود ا اب ال ئا لاق م مقام ر

 - 2لنائـ ــب ال ـ ـ ئا الـ ــع يت ـ ـ ني مهـ ــام ال ـ ـ ئا مـ ــا لة ـ ـ ئا مـ ــن سـ ــةطاجلمأ وعةا ـ ـ مـ ــا عةـ ــف ال ـ ـ ئا
من واجباجلر
ااادة 9
إةدال الر يس
والم عدم استطاعم ال ئا لااء مهام وظاضت مأ يُنتخب ائا جديدر

__________
(ل) ث.ثــم مــن مــهل جمم عــم مــن اجملم عــاجل التالاــم :الــدول األ يقاــم؛ واول آســاا واحملــاط اةــاا ؛ واول لواواب ال ـ قام ؛ واول
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
17-13203
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ااادة 10
حق الر يس يف التصويت
ال ي رت ال ئا مأ لو انئب ال ئا الع يت ني مهام ال ئا مأ
يمم عض ا آذ من لعضاء و ده لةتص يت دال من ر

التصـ يت

املـؤ مأ ـهل لـ لن

اثلثا  -اانتب
ااادة 11
تنوين اانتب
يت ل املاتـب مـن الـ ئا واـ اب الـ ئا واملقـ ا ال ـام وائـا الة نـم ال ئامـامر ويتـ ني الـ ئا مأ
والـم غاا ـ مأ اائسـم املاتـبر وجيـ ز لـ ئا ينـم واثئـمل التضـ ي
يمما من ا ا اب ال ئا
لو انئب ن
املاتب اون لن ياـ ن ةـم ا ـمل
ول ساء الة ان األذ ى الي ين ئها املؤ و قا لةمااة  48اال رتا
التص يتر
ااادة 12
األعضاء البديلون
ميفا ت ـا عةــف ائــا املــؤ لو لوــد ا ا ـ التغاــب عــن موــدى جةمــاجل املاتــبمأ ةـ لن يمــم
لود لعضاء و ده ض ا جةمم املاتب والتص يت اهار و وال تغاب ائا الة نـم ال ئامـاممأ ات ـا
عةا ـ لن يمــم انئــب ائــا تةــق الة نــم لاق ـ م مقام ـ ر وال يتمت ـ انئــب ائــا الة نــم ال ئامــاممأ عنــد
ااضمام مني املاتبمأ حبمل التص يت ميفا مان من و د ينتم ملا عض آذ من لعضاء املاتبر
ااادة 1٣
ااهام
يق م املاتب بماعدة ال ئا
عةف تنمامل لعمال املؤ ر

تص ي لعمال املؤ

ج عام وي مهلمأ ا نا بـا يقـ اه املـؤ مأ

راةعا  -أمانة ااالر
ااادة 14
واجباي األمني العام لألمم ااتحدة
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 - 1يت ـ ني األمــا ال ــام لألمــم املتحــدة لو مموة ـ امل ـ َّـا لعمال ـ صــضت ــعه
و ائات الض عامر

مــهل جةمــاجل املــؤ

األماام لاق م مقام

تةق ايةماجلر

-2

جي ز لألما ال ام لألمم املتحدة لن يمم م ظضا

-٣

يق م األما ال ام لألمم املتحدة لو مموة امل َّا ت جا امل ظضا ال.زما لةمؤ ر
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ااادة 1٥
واجباي أمانة ااالر
تق م لماام املؤ مأ و قا ةعا النااممأ با ية :
ايةماجل؛

(ل)

ت ر الرتمجم ال ض يم لةاةماجل الي تةقف

(ب)

تةق واثئمل املؤ وت مجتها واستنماذها وت زي ها؛
ال اثئمل ال يام لةمؤ وت مامها؛

(ج)

ا

(ا)

معداا حما

(ه)

معداا التم ا.جل الص تام لة ةماجل واختايف الرتتاباجل ضاها؛

ايةماجل ال امم وت مامها؛
حمض ظاجل األمم املتحدة؛

(و)

اختايف الرتتاباجل إليدا واثئمل املؤ ووضاها

(ز)

القااممأ ج عاممأ أبااء مهل األعمال األذ ى الي قد يتطةبها املؤ ر

ااادة 16
البيااني اائدمة من األمانة العامة
لألمـا ال ـام لألمــم املتحـدةمأ لو أل م ظـ مــن مـ ظض األمااـم ال امــم يم نـما لـعلق الغـ
لن يدتمأ ل وقتمأ بااانجل ض يم لو متا ام ن ليم مم لم قاد النا ر

مأ

خامسا  -التتاح ااالر
ااادة 17
الر يس اااقت
يضتــتك األمــا ال ــام لألمــم املتحــدة لومأ والــم غاا ـ مأ ل م ظ ـ مــن م ـ ظض األمااــم ال امــم
ي ان ةعا الغ مأ ايةمم األوني لةمؤ ويت ني اائسم املؤ مني لن ينتخب املؤ ائام ر
ااادة 18
الئراراي ااتعلئة ابلتنظيم
يق م املؤ
(ل)

اعتماا ااام الداذة ؛

(ب)

ااتخاب لعضاء ماتب وت ااهل ائات الض عام؛

(ج)
يتم عا اإلق اا؛
(ا)

17-13203

جةمت األوني با ية :

مقـ اا جـدول لعمالـ الـع ياـ ن م ـ وع ـ جـدول األعمـال املؤقـت لةمــؤ مني لن
البت

تناام لعمال ر
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سادسا  -تصريف األعمال
مادة 19
النصاب الئانوين
لةـ ئا لن ي ةــن ا تتــا ايةمــم ولن يمــمك بــدء املناق ــم عنــد وضـ ا ثةــث الــدول امل ــاامم
املؤ مأ عةف األقهلر ويةزم وض ا لغةبام الدول امل اامم املؤ الختايف ل ق اار
ااادة 20
النلماي
 - 1ال جي ز أل مموهل لن يةق مةمم لمام املؤ اون ا صـ ل ممـبقا عةـف ميفن مـن الـ ئا ر ويقـ م
ال ـ ئا مأ ا نــا أبواــام املــااتا  21و  22وامل ـ اا مــن  2٥مني 27مأ ــدع ة املتاةمــا مني ملقــاء مةمــاهتم
ومب ت تاب م دائهم ال غبم الا.مر واألماام ممؤولم عن و قائمم أبياء ؤالء املتاةمار
 - 2تنحص املناق م املم لم املط ووـم عةـف املـؤ مأ ولةـ ئا لن ينبـ املـتاةم مني م اعـاة الناـام ميفا
قاد املناق مر
ذ جت لق ال عن امل
 - ٣لةمؤ لن حي نِدا ال قت الع يُممك ـ لاـهل مـتاةم وعـدا املـ اجل الـي جيـ ز اهـا لاـهل مموـهل لن
يــتاةم مم ـ لم مــار وال يمــمك ابلاــ.م ـ ن اق ـرتا مج ائ ـ يــدع مني ــعا التحديــدمأ لغــر اثنــا مــن
املموةا املؤيـدين لةتحديـد والثنـا مـن املموةـا امل اا ـا لـ مأ مث يطـ االقـرتا ـ اا لةتصـ يتر وعةـف ليـم
و ــالمأ حي ــدا الـ ـ ئا مأ ب ا ق ــم امل ــؤ مأ م ــدة م ــهل مةم ــم تُةق ــف ـ ـ ن املم ــائهل اإلج ائا ــم خبمـ ـ اق ــائملر
ــإيفا ُو ــداجل مــدة املناق ــم وجتــاوز لو ــد املتاةمــا ال ق ــت املخصــص ل ـ مأ ينبه ـ ال ـ ئا اون م ط ــاء مني
م اعاة الناامر
ااادة 21
النئاط النظامية
أل مموــهل لن يوــر ل وقــت اقطــم اااماــممأ لثنــاء مناق ــم ل مم ـ لممأ ويبــت ال ـ ئا ـ اا
ــعه النقطــم النااماــم و قــا ألواــام ــعا الناــام الــداذة ر ولةمموــهل لن يط ــن ق ـ اا ال ـ ئا ر ويُط ـ
الط ــن لةتص ـ يت ـ اامأ ويبقــف ق ـ اا ال ـ ئا قائمــا مــا مل تنقض ـ لغةباــم الــدول ا ا ـ ة املص ـ تمر وال جي ـ ز
لةمموهل الع يتاةم اقطم ااامام لن يتاةم مضم ن املم لم قاد املناق مر
ااادة 22
األسبئية
جي ز معطاء األسبقام الا.م ل ئا الة نم ال ئامام لو مق ا ا لو ملموهل ليم ينم عاـم لو ل
االستنتاجاجل الي ذةصت ملاها اةائم امل نامر
يمل عامهل لغ
ااادة 2٣
إقفال قا مة ااتنلمني
لة ئا لن ي ةن قائمم املتاةما لثناء املناق ممأ وجي ز ل مأ ب ا قم املؤ مأ لن ي ةن مقضال القائممر
12/25
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ااادة 24
حق الرد
 - 1ص ـ النا ـ عــن لواــام املــااة 2٣مأ ي ط ـ ال ـ ئا وــمل ال ـ ا مني مموــهل ل اولــم م ــاامم
املؤ لو مني مموهل االحتاا األواويب عندما يطةب يفلقر وجي ز منك ل مموهل آذ صم لة ار
 - 2ويدني ابلبااانجل عم .هبعه املااة عااة
يف الصةم ميفا مان يفلق لق بر

هنايم آذ جةمم

الا ممأ لو

ذتام النا

البند

 - ٣وال جي ـ ز ملموة ـ اولــم لو ملموة ـ االحتــاا األواويب اإلاالء أبمو ـ مــن اــااا اثنــا ب جــب ــعه
املااة ايةمم ال اودة ـ ن ل نـدر وتقتصـ مـدة الباـان األول عةـف ـ اقـائمل والوـاين عةـف ثـ.ث
اقائمل؛ وعةف املموةا لن يتح وا اإلجياز مهل وال قدا اإلماانر
ااادة 2٥
أتجي ااناقشة
ملموــهل ليــم اولــم م ــاامم املــؤ لن يقــرت مأ ل وقــتمأ أتجاــهل مناق ــم املمـ لم قاــد البحــثر
ِ
ملقدم ـ ابإل ــا م مني اثن ــا م ــن املموة ــا املؤي ــدين
وال يُم ــمك ابلا ــ.م ـ ن ــعا االق ـرتا اإلج ائ ـ مال ن
لةت جاهل واثنا من املموةا امل اا ا ل مأ مث يُط االقرتا لةتص يت اامأ ا نا أبواام املااة 28ر
ااادة 26
إقفال ابب ااناقشة
ملموــهل ليــم اولــم م ــاامم املــؤ لن يقــرت مأ ل وقــتمأ مقضــال ابب املناق ــم املم ـ لم قاــد
البحــثمأ س ـ اء ل ــدى مموــهل آذ ـ اغبت ـ الاــ.م لو مل يبــد ار وال يُمــمك ابلاــ.م ـ ن ــعا االق ـرتا
اإلج ائ مال ملموةا اثنا ي اا ان اإلقضالمأ مث يط االقرتا لةتص يت اامأ ا نا أبواام املااة 28ر
ااادة 27
تعليق اجللسة أو رلعها
جي ـ ز ملمو ــهل لي ــم اول ــم م ــاامم امل ــؤ لن يق ــرت ل وق ــت ت ةا ــمل ايةم ــم لو ا ه ــامأ ا ن ــا
أبواام املااة ٣8ر وال يممك بناق م عه االقرتاواجل اإلج ائاممأ هل تُط لةتص يت اامأ ا نا أبواام
املااة 28ر
ااادة 28
ترتيب االقرتاحاي اإلجرا ية
ت طــف االقرتاوــاجل اإلج ائاــم املبانــم لاانه لســبقام عةــف مجاـ املقرتوــاجل لو االقرتاوــاجل اإلج ائاــم
األذ ى امل و م عةف ايةمممأ ويفلق ومب الرتتاب التات:
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(ل)

اقرتا ت ةامل ايةمم؛

(ب)

اقرتا ا ايةمم؛
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املم لم قاد البحث؛

(ج)

اقرتا أتجاهل املناق م

(ا)

اقرتا مقضال ابب املناق م

املم لم قاد البحثر

ااادة 29
تئدمي اائرتحاي والتعديني ااوضوعية
تُقــدَّم املقرتوــاجل والت ــدي.جل امل ـ عاممأ ال ــااةمأ متا ــم مني األمــا ال ــام لو مني مموة ـ امل ـ َّـا
ال ــع ي ِنم ــم ام ــخا منه ــا عة ــف مجاـ ـ ال ـ ـ ا ةغ ــاجل امل ــؤ ر وال تن ــاق املقرتو ــاجل امل ـ ـ عام لو تطـ ـ
لةتصـ يت مال ــد مـ وا  24ســاعم عةــف ت مــام امـ منهــا عةــف مجاـ ال ـ امأ مــا مل يقـ ا املــؤ ذــ.
يفل ــقر مالن لاـ ـ جيـ ـ ز لةـ ـ ئا لن أييفن بناق ــم وحب ــث الت ــدي.جل و ــى من مل تا ــن ــعه الت ــدي.جل ق ــد
عممتمأ لو مل جي ت مامها مال الا م اضم ر
ااادة ٣0
سحب اائرتحاي واالقرتاحاي اإلجرا ية
لصاوب املقرت لو االقرتا اإلج ائ لن يمحب ل وقت قبهل البت اـ مأ ـ يطم لال ياـ ن قـد
لُاذهل عةا ت ديهلر وأل مموهل لن ي اد تقدم املقرت مأ لو االقرتا اإلج ائ مأ املمح ب عةف عا النح ر
ااادة ٣1
البت يف مسرتلة االختصاص
املؤ

ا نــا أبواــام املــااة 28مأ يُطـ لةتصـ يت ل اقـرتا مج ائـ يطةــب البــت
اعتماا مقرت م و عةا مأ ويفلق قبهل البت املقرت امل ينر

ممـ لم اذتصــاث

ااادة ٣2
إعادة النظر يف اائرتحاي
مــى اعتُمــد مقــرت مــا لو ُا ـ مأ ال جي ـ ز معــااة النا ـ ا ـ مــا مل يق ـ ا املــؤ يفلــق أبغةباــم ثةو ـ
الدول ا ا ة املص تمر وال يُممك ابلا.م اقرتا مج ائ عااة النا سـ ى الثنـا مـن م اا ـا ر مث
يُط االقرتا اا لةتص يتر

ساةعا  -اختاذ الئراراي
ااادة ٣٣
االتفا العام
ـ هنا ومتضـمل عةاهـا عةـف الصـ اد ا اـ م الـدوت نـ ان
 - 1ي تمد املؤ وثاقـم ذتاماـم متضـاو
”اتضــاق عــامل ـ ن اة ـ ة ا منــم واملنامــم والنااماــم“مأ ويبــعل قصــااى جهــده لضــمان مجنــاز لعمال ـ
ت ا مل ا ااءر
 - 2عةف ال غم من ل تدا ر ان لن تتخع عم .ابلضق ة  1لع.همأ يُط ل مقرت م ـ و
املؤ لةتص يت ميفا ما طةب ل مموهل أل اولم م اامم املؤ يفلقر
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ااادة ٣4
حق التصويت
يا ن لاهل اولم م اامم

لعمال املؤ ص جل واودر

ااادة ٣٥
األالبية ااطلوةة
 - 1ا نا أبواام املااة ٣٣مأ تتخع ق اااجل املؤ
ا ا ة واملص تمر

ن مجا املمـائهل امل ـ عام أبغةباـم ثةوـ الـدول

 - 2تتخع قـ اااجل املـؤ ـ ن مجاـ املمـائهل اإلج ائاـم أبغةباـم الـدول ا ا ـ ة واملصـ تممأ مـا مل يُـنص
عةف ذ .يفلق عا الناامر
األمـ ر
 - ٣ميفا اثا تمــا ل وـ ل مـ ن ممـ لم مــا تت ةــمل ابإلجـ اء لو امل ـ مأ يبــت ائــا املــؤ
وميفا ط ـ ــن ق ـ ـ اا ال ـ ـ ئا مأ يُط ـ ـ الط ـ ــن لةتص ـ ـ يت ـ ـ اامأ ويبقـ ــف ق ـ ـ اا ال ـ ـ ئا املت ـ ـ ت ال ائسـ ــم قائمـ ــا
ما مل تنقض لغةبام الدول ا ا ة واملص تمر
-4

ميفا ااقممت األص اجل ابلتماو مأ ي تة املقرت مأ لو االقرتا اإلج ائ مأ م

ار

ااادة ٣6
معىن عبارة ”الدول احلاضرة وااصوتة“
ألغ ا عا النااممأ يُقصد بااة ”الدول ا ا ـ ة واملصـ تم“ الـدول الـي تـدت أبصـ اهتا مجيـااب
لو سةبار لما الدول الي تن عن التص يت ت تة غر مص تمر
ااادة ٣7
طريئة التصويت
 - 1ابسـتوناء مـا تــنص عةاـ املـااة 44مأ يصـ نِجل املـؤ عــااة ـ األيـد مأ مال ميفا طةــب مموـهل مــا لن
يا ـ ن التص ـ يت نــداء األيــاء ا ـ وانئــع اــداء األيــاء ومــب الرتتاــب األجبــد اإلااةاــز أليــاء
الــدول امل ــاامم املــؤ مأ ا تــداء ابل ــد الــع يمــحب ال ـ ئا اي ـ ابلق عــمر و مــهل تص ـ يت ن ــداء
األياء تنااى مهل اولم ابيها را مموةها ق ل ”ا م“ لو ”ال“ لو ”ممتن “ر
 - 2عندما يق م املؤ ابلتصـ يت ممـتخدما ال سـائهل ا لاـممأ يُمـت ا ابلتصـ يت غـر املمـ هل عـن
التصـ يت ـ األيــد مأ وابلتص ـ يت املم ـ َّ هل عــن التصـ يت نــداء األيــاءر ولةمموــهل لن يطةــب تص ـ يتا
مم َّ  .جي اون اداء لياء الدول امل اامم املؤ مأ ما مل يطةب لود املموةا غر يفلقر
 - ٣يـُـداج ص ـ جل مــهل اولــم م ــاامم
لة ةمم لو ل تق ي عنهار

17-13203

التص ـ يت نــداء األيــاء لو تص ـ يت مم ـ َّ هل

ل حمض ـ

15/25

A/72/271

ااادة ٣8
الئواعد الواجبة االتباع أثناء التصويت
ــد لن ي ة ــن ال ـ ئا
ااامام تت ةمل مةام التص يتر

ــدء التص ـ يتمأ ال جي ـ ز أل ممو ــهل لن يقط ـ التص ـ يت مال إلاثاة اقط ــم

ااادة ٣9
تعلي التصويت
 - 1جي ز لةمموةا لن يدل امأ قبهل ـدء التصـ يت لو ـد ااتهائـ مأ باـاانجل مـ جزة تقتصـ عةـف ت ةاـهل
لإلاالء بااانجل ت ةاهل التص يت عهر وال جي ز ملموهل ليم
تص يتهمر ولة ئا لن حيدا ال قت املمم
اولم صاوبم مقرت لو اقرتا مج ائ لن يتاةم ت ةـا .لةتصـ يت عةـف يفلـق املقـرت لو االقـرتا اإلج ائـ مأ
مال ميفا مان قد لُاذهل عةا ت ديهلر
 - 2عند النا املم لم اضمها تباعا ال ديد من اةائاجل التا م لةمؤ مأ ينبغ لةدولم لن تقـ ممأ
قدا اإلماانمأ ت ةاهل تصـ يتها ائـم واوـدة مـن ـعه اةائـاجلمأ مـا مل ياـن تصـ يتها موـدى اةائـاجل
خيتة عن تص يتها ائم لذ ىر
ااادة 40
جتز ة اائرتحاي
جيـ ز أل مموــهل لن يقــرت مجـ اء تصـ يت ممــتقهل عةــف لجـزاء مــن مقــرت مــار وميفا اعــرت لوــد
املموةــا عةــف طةــب الت زئــممأ طُـ اقـرتا الت زئــم لةتصـ يتر وال يمــمك ابلاــ.م ـ ن اقـرتا الت زئــم لغــر
مموةَا اثنا يؤيداا ومموةا اثنا ي اا اا ر إيفا ما قُبهل اقرتا الت زئم طُ وت لجزاء املقرت الي جي مق اا ـا
اما دمأ لةتص يت عةاها جمتم مر وميفا ُا ضت مجا لجزاء منط ق املقرت مأ اعتُة املقرت م ا ماهلر
ااادة 41
التعديني
يُ ت ــة املق ــرت ت ــدي .ملق ــرت آذ ـ ـ ميفا مـ ــان ال ي ــاهل مالن م ــا م مني يفل ــق املق ــرت لو وـ ــع ا
لو تنقاحا يزء من ر وت تة مةمم ”مقرت “ عا الناـام متضـمنم لةت ـدي.جلمأ مـا مل يـنص حتديـدا عةـف
ذ .يفلقر
ااادة 42
ترتيب التصويت عل التعديني
عنـد اقـرتا ماذـال ت ــديهل عةـف مقــرت مــن املقرتوـاجلمأ جيـ التصـ يت عةــف الت ــديهل لوالر وميفا
اقـ ُـرت ت ــدي.ن لو لمو ـ عةــف مقــرت مأ يص ـ نِجل املــؤ لوال عةــف الت ــديهل األ ــد مــن واــث امل ـ عــن
املقرت األصة مث عةف الت ديهل األقهل منـ ُ ـدامأ و اـعا اوالاـق وـى تُطـ مجاـ الت ـدي.جل لةتصـ يتر
ولاــن عنــدما يا ـ ن اعتمــاا ت ــديهل مــا منطـ ا ابلضـ واة عةــف ا ـ ت ــديهل آذ ـ مأ ال يُطـ ــعا الت ــديهل
األذر لةتص يتر وميفا اعتُمد ت ديهل واود لو لمو مأ يُط عندئع املقرت صاغت امل دلم لةتص يتر
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ااادة 4٣
ترتيب التصويت عل اائرتحاي
 - 1ميفا قُدم مقرتوان لو لمو مأ ذ .الت دي.جلمأ اما يت ةمل بم لم واودةمأ ج ى التص يت عةف
املقرتواجل ومب ت تاب تقد هامأ ما مل يقـ ا املـؤ غـر يفلـقر ولةمـؤ مأ ـد مـهل تصـ يت عةـف مقـرت مأ
لن يق ا ما ميفا مان ساص نِجل عةف املقرت الع يةا ر
 - 2جيـ التصـ يت عةــف املقرتوــاجل َّ
املنقحــم ومــب الرتتاــب الــع قُـ نِدمت ـ املقرتوــاجل األصــةاممأ

مــا مل خي ـ ج التنقــاك مو ـرا عــن املقــرت األصــة ر و
املقرت املنقَّك مقرتوا جديدار
َ
-٣

يُط لةتص يت ل اقرتا مج ائ

ـرت األصــة ممــح ابمأ ويُ تــة
ــعه ا الــممأ يُ تــة املقـ َ

دم البت

مقرت مامأ قبهل البت

يفلق املقرت ر

ااادة 44
االنتخاابي
ض

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

ااادة 4٥
االقرتاع
 - 1عنــدما يت ــا ــغهل منصــب ااتخــايب لو لمو ـ
ال يت ــاوز عــدا تةــق املناصــبمأ امل ــح ن ا اصــة ن
وعةف لمة عدا من األص اجلر

وقــت واوــد و ــنض ال ـ وطمأ يُنتخــبمأ ــدا
االق ـرتا األول عةــف لغةباــم األصـ اجل املــدني هبــا

 - 2ميفا مان عدا امل حا ا اصةا عةف عه األغةبام لقهل من عدا املناصـب املـ اا ـغةهامأ جتـ ى
اقرتاعاجل م ا ام ل غهل املناصـب املتبقاـممأ عةـف لن يقتصـ التصـ يت عةـف امل ـحا ا اصـةا عةـف لمـة
ع ــدا م ــن األصـ ـ اجل االقـ ـرتا الم ــا مل حبا ــث ال يت ــاوز ع ــدا م ـ ع ــدا املناص ــب ال ــي ال يـ ـزال
يت ا غةهار

اثمنا  -اهليئاي الفرعية
ااادة 46
اللجنة الر يسية
لةمؤ لن ين ئ ينم ائامامر
ااادة 47
التمثي يف اللجنة الر يسية
لا ــهل اول ــم م ــاامم امل ــؤ ول.حت ــاا األواويب لن وةه ــا ممو ــهل واو ــد الة ن ــم ال ئام ــام ال ــي
ين ئها املؤ مأ وجي ز ةما لن ينتداب ةعه الة نم من يةزم من مموةا مناو ا وممت ااينر
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ااادة 48
اللجان واأللرقة العاملة األخرى
 - 1لةمــؤ لن ين ــئمأ ابإل ــا م مني الة نــم ال ئامــام امل ــاا ملاهــا لعــ.همأ مــا ي ـ اه ـ واا مــن يــان
ول قم عامةم ألااء وظائض ر
 - 2لة نــم ال ئامــام لن تن ــئ يــاان عاــم ول قــم عامةــممأ ا نــا ابختــايف ايةمــم ال امــم لةمــؤ مقـ اا
عا ال نر
ااادة 49
أعضاء اللجان واللجان الفرعية واأللرقة العاملة
 - 1ي ا ال ئا مأ ا نا ب ا قم املؤ مأ لعضاء الة ان واأل قم ال امةم التا م لةمـؤ مأ امل ـاا ملاهـا
الضق ة  1من املااة 48مأ ما مل يق ا املؤ ذ .يفلقر
 - 2ي ـ ِنـا ائــا الة نــم امل ناــممأ ا نــا ب ا قتهــامأ لعضــاء الة ــان الض عاــم واأل قــم ال امةــم التا ــم ةــامأ
ما مل تق ا الة نم ذ .يفلقر
ااادة ٥0
أعضاء اانتب
تنتخ ــب م ــهل ين ــم وين ــم عا ــم و ي ــمل عام ــهل لعض ــاء ماتب ـ مأ م ــا مل يُــنص عة ــف ذ ــ .يفل ــق
املااة 6ر
ااادة ٥1
النصاب الئانوين
 - 1لـ ئا الة نــم ال ئامــام لن ي ةــن ا تتــا ايةمــم ولن يمــمك بــدء املناق ــم عنــد وضـ ا ا ـ عــدا
الدول امل اامم املؤ عةف األقهلر ويةزم وض ا لغةبام الدول امل اامم املؤ الختايف ل ق اار
 - 2ت اهل لغةبام لعضـاء املاتـب لو ينـم واثئـمل التضـ ي
اصااب قاا ااار

لو ل ينـم لو ينـم عاـم لو يـمل عامـهل

ااادة ٥2
أعضاء اانتب وتصريف األعمال والتصويت
تنطبمل املـ اا الـ اااة الضـ عا الوـاين والمـااس (ابسـتوناء املـااة  )1٩والضـ المـا لعـ.همأ مـ
مج اء ما يةزم من ت دي.جلمأ عةف لعمال الة ان والة ان الض عام واأل قم ال امةممأ اما عدا ما ية :
ل ئا املاتب ول ئا ينـم واثئـمل التضـ ي ول سـاء الة ـان والة ـان الض عاـم واأل قـم
(ل)
ال امةم ممااسم ومل التص يتمأ يطم لن يا ا ا مموةا لدول م اامم؛
(ب) تُتخ ــع قـ ـ اااجل الة ــان والة ــان الض عا ــم واأل ق ــم ال امة ــم أبغةبا ــم األعض ــاء ا ا ـ ـ ين
املص نِتامأ ابستوناء معااة النا ل مقرت لو ت ديهل الي تقتض األغةبام املق اة املااة ٣2ر
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اتسعا  -اللغاي واحملاضر
ااادة ٥٣
لغاي ااالر
لغاجل املؤ

اإلسبااام واإلااةازيم وال وسام والصانام وال ام والض امامر

ااادة ٥4
الرتمجة الشفوية
-1

تُرتجم الاةماجل الي تةقف ودى لغاجل املؤ ت مجم ض يم مني لغات األذ ىر

 - 2أل مموــهل لن يــتاةم ةغــم لامــت مــن لغــاجل املــؤ ميفا مــان ال ــد امل ــين قــد اتــب لم ـ الرتمجــم
ال ض يم لاةمت مني مودى لغاجل املؤ ر
ااادة ٥٥
لغاي الواث ق الرمسية
تتا مجا ال اثئمل ال يام لةمؤ ةغاجل املؤ ر
ااادة ٥6
التسجيني الصوتية للجلساي
يتم معداا ووض التم ا.جل الص تام لة ةماجل ال امم لةمؤ ويةماجل الة نم ال ئامام و قـا
لةممااســم املتب ــم األمــم املتحــدةر وال تُ ــد تمـ ا.جل صـ تام أل جةمــاجل لذـ ى لةمــؤ مأ مــا مل يقـ ا
املؤ لو الة نم ال ئامام ذ .يفلقر

عاشرا  -اجللساي العلنية واخلاصة
ااادة ٥7
مبادئ عامة
تُ قــد ايةمــاجل ال امــم لةمــؤ وجةمــاجل ليــم ينــم مــن يااـ م ةمــاجل عةناــم مــا مل تقـ ا اةائــم
امل نام ذ .يفلقر وتُ ةن مجا الق اااجل الي يتخع ا املـؤ اامـهل ائتـ جةمـم ذاصـم اون أتذـر
جةمم عةنام لةمؤ اامهل ائت ر
ااادة ٥8
مقاعــدة عامــممأ تُ قــد جةمــاجل املاتــب لو ينــم واثئــمل التض ـ ي
ال امةم م ةماجل ذاصمر
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ااادة ٥9
البنااي ااتعلئة ابجللساي اخلاصة
لةقائم ائسم اةائم امل نام لن يصدامأ لدى اذتتام ليم جةمم ذاصم ت قد ا اةائممأ .غا
عن ط يمل األما ال ام لألمم املتحدة لو مموة الع ي اِنن ر

هنا

حادي عشر  -ااشاركون وااراقبون اآلخرون
ااادة 60
اانظمذذاي احلنوميذذة الدوليذذة واألهذذا مذذن النيذذااني ال ذ تلئذذت مذذن اجلمعيذذة العامذذة دعذذوة دا مذذة
لنشرتاك ةصفة مراقب يف دوراي اجلمعية العامة وأعماهلا.
حيــمل لةمموةــا الــعين تمــماهم املنامــاجل ا ا ماــم الدولاــم والااــاانجل األذـ ى الــي تةقــت اعـ ة
اائمــم مــن ايم اــم ال امــم اال ـرتا صــضم م اقــبمأ اون لن يا ـ ن ةــم ا ــمل التص ـ يتمأ مــداوالجل
املؤ والة نم ال ئاماممأ وعند االقتضاءمأ مداوالجل ل من الة ان لو األ قم ال امةم األذ ىر
ااادة 61
األعضاء اانتسبون يف اللجان اإلقليمية

( ب)

جي ـ ـ ز لةمموةـ ــا ال ــعين يمـ ــماهم األعضـ ــاء املنتم ــب ن الة ـ ــان اإلقةاما ــم ال ـ ـ اااة ليـ ــا م
ا ا ــام لاانه اال ـرتا مأ صــضم مـ اقبامأ اون لن ياـ ن ةــم ا ــمل التصـ يتمأ املــداوالجل الــي جي يهــا
املؤ والة نم ال ئاماممأ وعند االقتضاءمأ مداوالجل ل من الة ان لو األ قم ال امةم األذ ىر
ااادة 62
ممثلو الوكاالي ااتخصصة واانظماي ذاي الصلة

( ج)

جي ـ ز لةمموة ــا ال ــعين تم ــماهم ال م ــاالجل املتخصص ــم واملنام ــاجل يفاجل الص ــةم اال ـرتا ص ــضم
م اقبامأ اون لن يا ن ةم ا مل التص يتمأ مداوالجل املؤ لو الة نم ال ئاماممأ وعنـد االقتضـاء
مداوالجل ل من الة ان لو األ قم ال امةم األذ ى ن املمائهل الي تدذهل اطاق لا طتهار
ااادة 6٣
ممثلو اانظماي احلنومية الدولية األخرى
ما مل يُنص حتديدا عةف ذ .يفلق عا الناام الداذة اما يت ةمل ابالحتاا األواويبمأ جي ز
لةمموةـا الـعين تمــماهم املنامـاجل ا ا ماـم الدولاــم األذـ ى املـدع ة مني املــؤ اال ـرتا صـضم مـ اقبامأ
__________
(ب) لاوابمأ ولاغ ــا.مأ و م ـ اامأ و ات ايا ـ مأ و ـ لانازا الض ام ــاممأ وج ــزا ت ـم وم ــايا سمأ وج ــزا ـ جن األم ياا ــممأ وج ــزا ـ جن
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
(ج) ألغ ا عا الناام ت مهل عبااة ”املناماجل يفاجل الصةم“ ال مالم الدولام لةطاقم العايممأ واحملامم اينائام الدولاممأ واملنامم
الدولام لةه ةمأ والمةطم الدولام لقا البحاامأ واحملامم الدولام لقاا ن البحاامأ ومنامم وا األسةحم الااماائاممأ والة نـم
التحضريم ملنامم ا ا ال امهل لةت ااب الن ويممأ ومنامم الت ااة ال املامر
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اون لن يا ن ةم ا مل التص يتمأ مـداوالجل املـؤ والة نـم ال ئامـاممأ وعنـد االقتضـاء
ل من الة ان لو األ قم ال امةم األذ ى ن املمائهل الي تدذهل اطاق لا طتهار

مـداوالجل

ااادة 64
ممثلو هيئاي األمم ااتحدة ااهتمة
جي ـ ز لةمموةــا الــعين تمــماهم ائــاجل األمــم املتحــدة املهتمــم اال ـرتا صــضم م ـ اقبامأ اون لن
يا ن ةم ا ـمل التصـ يتمأ مـداوالجل املـؤ والة نـم ال ئامـاممأ وعنـد االقتضـاء مـداوالجل ل مـن
الة ان لو األ قم ال امةم األذ ى ن املمائهل الي تدذهل اطاق لا طتهار
ااادة 6٥
ممثلو اانظماي األ احلنومية
 - 1جيـ ز لةمنامـاجل غــر ا ا ماـم امل تمــدة لةم ـاامم
ال ةنام لةمؤ والة نم ال ئامام صضم م اقبار

املــؤ لن تمـم مموةــا ضـ ا ايةمــاجل

 - 2جي ـ ز ة ــؤالء امل ـ اقبا لن ي ــدل امأ ــدع ة م ــن القــائم ائس ــم املــؤ وا ن ــا ب ا قــم امل ــؤ مأ با ــاانجل
ض يم ن املمائهل الي يا ن لديهم مضاءة ذاصم هنار وميفا مان عدا طةبـاجل تنـاول الاةمـم مبـرا
يُطة ـ ــب مني ـ ــعه املنام ـ ــاجل غ ـ ــر ا ا ما ـ ــم ت ـ ــااهل اضم ـ ــها جمم ع ـ ــاجل ت ـ ــة ع ـ ــن اضم ـ ــها اس ـ ــطم
متاةما ابيهار
ااادة 66
البيااني النتاةية
ت مم األماام عةف مجا ال ا البااانجل الاتا ام املقدمم مـن املموةـا املم نـما امل ـاا ملـاهم املـ اا
من  60مني  6٥ابلامااجل وابلةغاجل الي لتاحت هبما عه الباـاانجل ةـا ماـان اا قـاا املـؤ مأ ـ ط لن
ياـ ن ةـعه املنامـم
يا ن الباان املقدم ابسم ل منامم غر وا مام متص .أبعمال املؤ ومت ةقا ب
مضاءة ذاصم ا ر وال تتا البااانجل الاتا ام عةف اضقم األمم املتحدة وال تصدا م اثئمل ايامر

اثين عشر  -وقف العم ابلنظام الداخلي وتعديله
ااادة 67
طريئة وقف العم ةه
لةمــؤ لن ي قـ ال مــهل أبيــم مــااة مــن مـ اا ــعا الناــام الــداذة ـ يطم معطــاء م ـ اا ابقـرتا
ال ق ـ قب ــهل م ع ــد ال ق ـ أبا ـ وع ـ ين س ــاعممأ و ـ ـ ط ا ــن التن ــازل عن ـ ميفا مل ي ــرت ل م ــن
املموةــار ويا ـ ن ل وق ـ مــن ــعا القباــهل منحص ـ ا غ ـ حمــدا ومبــا وحمــداا ضــرتة الزمــم لتحقاــمل
يفلق الغ ر
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ااادة 68
طريئة التعدي
جيـ ـ ز ت ــديهل مـ ـ اا ــعا النا ــام ال ــداذة قـ ـ اا يتخ ــعه امل ــؤ أبغةبا ــم ثةوـ ـ املموة ــا ا ا ـ ـ ين
املص تامأ د لن يا ن املاتب قد قدم تق ي ا عن الت ديهل املقرت ر
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اارلق الثاين
جدول األعمال اااقت للمالر احلنومي الدويل العتماد اتفا عذااي مذن أجذ
اهلجرة اآلمنة واانظمة والنظامية
-1

ا تتا املؤ ر

-2

ااتخاب ال ئا ر

-٣

اعتماا الناام الداذة ر

-4

مق اا جدول األعمالر

-٥

ااتخاب لعضاء املاتب ما عدا ال ئا ر

-6
-7

تناام األعمالمأ با
واثئمل تض ي

يفلق ما اء اةائاجل الض عاممأ وممائهل تناامام لذ ىر

املموةا لدى املؤ :

(ل)

ت اا لعضاء ينم واثئمل التض ي ؛

(ب)

تق ي ينم واثئمل التض ي ر

-8

مناق م عاممر

-٩

تق ي عن جةماجل ا اا ا لصحاب املصةحم املت داينر

 - 10ال ثاقم اخلتامام لةمؤ ر
 - 11اعتماا تق ي املؤ ر
 - 12اذتتام املؤ ر
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اارلق الثالث
اجلدول الزمين اائرتح ألعمال ااالر احلنومي الدويل العتمذاد اتفذا عذااي مذن
أج اهلجرة اآلمنة واانظمة والنظامية
التااي /ال قت
األحدل  2٣أيلول/سبتمرب
اجللسة العامة األوىل
من الماعم  ٩:00مني الماعم 1٣:00

جلساي احلوار
من الماعم 10:00مني الماعم 14:00
اجللسة العامة الثانية

من الماعم  1٣:00مني الماعم 1٥:00
اجللسة العامة الثالثة
من الماعم  1٥:00مني الماعم 18:00
اللجنة الر يسية
من الماعم  1٥:00مني الماعم 18:00
جلساي احلوار
من الماعم  1٥:00مني الماعم 1٩:00
اجللسة العامة الراةعة
من الماعم  18:00مني الماعم 20:00
االثننيل  24أيلول/سبتمرب
اجللسة العامة اخلامسة
من الماعم  ٩:00مني الماعم 1٣:00
اللجنة الر يسية
من الماعم  10:00مني الماعم 1٣:00
جلساي احلوار
من الماعم  ٩:00مني الماعم 1٣:00
24/25

ند جدول األعمال/الةانمج

1
2

ا تتا األما ال ام لألمم املتحدة لةمؤ
ااتخاب ال ئا

1
٣
4
٥
6
( 7ل)
8

ااانجل ا تتاوام
اعتماا الناام الداذة
مق اا جدول األعمال
ااتخاب لعضاء املاتب ما عدا ال ئا
تناام األعمالمأ با يفلق ما اء اةائاجل الض عاممأ وممائهل تناامام لذ ىر
واثئمل تض ي املموةا لدى املؤ  :ت اا لعضاء ينم واثئمل التض ي
مناق م عامم
ا اا 1

8

مناق م عامم

8

مناق م عامم

10

ال ثاقم اخلتامام لةمؤ
ا اا 2

8

مناق م عامم

8

مناق م عامم

10

ال ثاقم اخلتامام لةمؤ
ا اا ٣
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التااي /ال قت
اجللسة العامة السادسة
من الماعم  1٣:00مني الماعم 1٥:00
اجللسة العامة الساةعة
من الماعم  1٥:00مني الماعم 18:00
اللجنة الر يسية
من الماعم  1٥:00مني الماعم 18:00
جلساي احلوار
من الماعم  14:00مني الماعم 18:00
اجللسة العامة الثامنة
من الماعم  18:00مني الماعم 20:00
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ند جدول األعمال/الةانمج
8

مناق م عامم

8

مناق م عامم

10

ال ثاقم اخلتامام لةمؤ
ا اا 4

8
( 7ب)
10
11
12

مناق م عامم
واثئمل تض ي املموةا امل دين مني املؤ  :تق ي ينم واثئمل التض ي
ال ثاقم اخلتامام لةمؤ
اعتماا تق ي املؤ
اذتتام املؤ
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