األمــم املتحـدة

الجمعية العامة

A/RES/72/244
Distr.: General
22 January 2018

الدورة الثانية والسبعون
البندان  14و  117من جدول األعمال

قرار اتخذته الجمعية العامة في  24كانون األول/ديسمبر 2017
[دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية (])A/72/L.9

 - 244/72طرائق عقد المؤتمر الحكومي الدولي العتماد االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة
والمنظمة والنظامية
إن الجمعية العامة،
إذ تشييير إىل قرارها  1/71املؤرخ  19أيلول/ســبتم  2016واملعنون ”إعالن نيويورك من أجل
الالجئني واملهاجرين“ ،وإطالق عملية مفاوض ــاو حةومية دولية ؤد إىل اعتماد ا فاق عامل من أجل
اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية يف مؤمتر حةوم دويل سيعقد يف عام ،2018
وإذ تشييير أي ييا إىل قرارها  280/71املؤرخ  6نيس ــان/أ ريل  2017ش ــرن طرائف املفاوض ــاو
احلةومية الدولية شرن اال فاق العامل من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية،
وإذ تؤكد من جديد أن اال فاق العامل من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية س ـ ـ ـ ـ ــو دد
جمموعة من املبادئ وااللتزاماو والتفامهاو فيما ني الدول األعضــاب شــرن اهلجرة الدولية ميع أ عادها،
وسـو يسـهم إسـهاما هاما يف احلو مة العاملية وسـيعزت التنسـيف شـرن اهلجرة الدولية ،وسـو يقدم إطارا
للتعاون الدويل الش ـ ــامل ش ـ ــرن املهاجرين والتنقل البش ـ ــر  ،وس ـ ــو يتناول يع جوان اهلجرة الدولية،
مبا يف ذلك اجلوان اإلنسانية واإلمنائية واملتعلقة حبقوق اإلنسان وغري ذلك من اجلوان  ،وسو يسرتشد
خبطة التنمية املس ـ ــتدامة لعام  )1(2030وخطة عمل أديس أ ا ا الص ـ ــادرة عن املؤمتر الدويل الثالث لتمويل
التنمية( ،)2وسـ ــو يسـ ــتنري اإلعالن املنبثف من احلوار الرفيع املسـ ــتوة املعو اهلجرة الدولية والتنمية ال
اعتُمد يف شرين األول/أ تو ر ،)3(2013
_________________

( )1القرار .1/70
( )2القرار  ،313/69املرفف.
( )3القرار .4/68
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وإذ تنوه مع التقدير مبا قُدم حىت اآلن من عاو إىل صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــندوق األمم املتحدة االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتئما
املتعدد الشر اب لدعم اال فاق العامل من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية،
 - 1تحيط علمييا مع التقييدير مب ـ رة األمني العــام شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرن التنظيم املقرت ألعمــال املؤمتر
احلةوم الدويل العتماد ا فاق عامل من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية()4؛
 - 2تحيط علمييا تعيني األمني الع ــام ألم م
ني ع ــام للمؤمتر احلةوم ال ــدويل يعم ــل داخ ــل
األمانة العامة صفته منسقا للدعم املقدم لتنظيم املؤمتر()5؛
 - 3تطلي إىل األمني العــام وفري الــدعم املنــاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ من يع اجلهــاو املعنيــة يف األمــانــة
العامة ،و التعاون مع اجلهاو األخرة املعنية يف منظومة األمم املتحدة ،وال ســيما املنظمة الدولية للهجرة،
ألعمال املؤمتر و يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري التعاون فيما ني الو االو لتحقيف ه اللاية ،و لك فالة اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت دام املوارد
ةفابة ،حىت يتسىن حتقيف أهدا املؤمتر؛
 - 4تقرر أن يُعقــد املؤمتر احلةوم الــدويل املعنون ”املؤمتر احلةوم الــدويل العتمــاد اال فــاق
العامل من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية“ يف امللرب يف  10و  11انون األول/ديسم 2018؛
-5

ترح

-6

تعيد تأكيد قرارها رن املؤمتر احلةوم الدويل:

(أ)

سيُعقد على أعلى مستوة سياس ممةن ،وسيشمل رؤساب الدول أو احلةوماو؛

عرض حةومة امللرب استضافة املؤمتر احلةوم الدويل؛

(ب) سيفض إىل اعتماد وثيقة ختامية متفاوض شرهنا ومتفف عليها على الصعيد احلةوم
الدويل عنوان ”اال فاق العامل ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرن اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية“ ،دد نطاقها يف املرفف الثا
لقرار اجلمعية  ،1/71وس ـ ــت تتم املفاوض ـ ــاو ش ـ ــرهنا حبلول متوت/يوليه  ،2018وفقا لقرارها ،280/71
وأن يــل رئيس اجلمعيــة العــامــة ،خالل دورهتــا الثــانيــة والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبعني ،الوثيقــة ااتــاميــة يعتمــدهــا املؤمتر
احلةوم الدويل؛
(ج) سـ ـ ــيفض ـ ـ ـ أيضـ ـ ــا إىل إصـ ـ ــدار موجزاو للجلسـ ـ ــاو العامة وغريها من مداوالو املؤمتر
احلةوم الدويل إلدراجها يف قرير املؤمتر؛
(د)

سيطبف طرائف املشار ة ما جابو يف قرارها 280/71؛

 - 7تقرر أن ينت املؤمتر احلةوم الدويل من ني ممثل الدول املشـ ـ ـ ـ ــار ة أعضـ ـ ـ ـ ــاب املةت
التالني :رئيس ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،و  13نائبا للرئيس( ،)6يةلف أحدهم العمل ص ـ ـ ـ ـ ـ ــفة مقرر عام ،و لك رئيس للجنة
الرئيسية ،إذا أنشئت؛
-8
احلةوم الدويل؛

توص ي ي ي ي ييي ــاقرار النظ ــام ال ــداخل املؤق ــت ،الـ ـ

يرد يف مرفف هـ ـ ا القرار ،يف املؤمتر

_________________

(.A/72/271 )4
( )5انظر الرسالة املؤرخة  6نيسان/أ ريل  2017املوجهة من األمني العام إىل رئيس اجلمعية العامة يف دورهتا احلادية والسبعني.
( )6ثالثة من ل جمموعة من اجملموعاو التالية :الدول األفريقية؛ ودول آسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيا وا يو اهلادئ؛ ودول أورو ا الش ـ ـ ـ ـ ـرقية؛ ودول
أمريةا الال ينية ومنطقة البحر الةارييب؛ ودول أورو ا اللر ية ودول أخرة .غري أن انت اب الرئيسـ ـ ـ ــني سـ ـ ـ ــيؤد إىل خف
عدد نواب الرئيس امل صص للمنطقة اليت انتُـ منها ل رئيس من الرئيسني واقع نائ واحد للرئيس.
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يعتمد اال فاق العامل من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية يف اجللسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
 - 9تقرر أن َ
العامة االفتتاحية للمؤمتر احلةوم الدويل يوم االثنني  10انون األول/ديسم 2018؛
 - 10تقرر أي ي ييا أن ينظَّم املؤمتر احلةوم الدويل وفقا للرت يباو املنصـ ـ ــوا عليها يف م رة
األمني العام ،مع مراعاة الفقراو  7و  8و  9من ه ا القرار؛
 - 11تقرر كذلك أن البياناو اليت يُدىل هبا يف اجللس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة العامة االفتتاحية املقرر عقدها يف
 10انون األول/ديسم  ،و لك يف اجللسة العامة ااتامية ،املقرر عقدها يف  11انون األول/ديسم ،
اقرت يف الفقر ني  11و  12من م رة األمني العام؛
يُعمل فيها مبا ُ
 - 12تقرر أن يترلف املؤمتر احلةوم الدويل من مثا جلســاو عامة متتالية وحوارين ســتعقد
يوم  10و  11انون األول/ديسم ؛
 - 13تقرر أي ا أن ع َقد أر ع جلساو عامة متتالية ل يوم ،على النحو التايل:
االثنني  10انون األول/ديسم  :من الساعة  9:00إىل الساعة 13:00؛ ومن الساعة 13:00
إىل الس ـ ـ ـ ـ ــاعة 15:00؛ ومن الس ـ ـ ـ ـ ــاعة  15:00إىل الس ـ ـ ـ ـ ــاعة 18:00؛ ومن الس ـ ـ ـ ـ ــاعة 18:00
إىل الساعة 20:00؛
الثالثاب  11انون األول/ديســم  :من الســاعة  9:00إىل الســاعة 13:00؛ ومن الســاعة 13:00
إىل الس ـ ـ ـ ــاعة 15:00؛ ومن الس ـ ـ ـ ــاعة  15:00إىل الس ـ ـ ـ ــاعة 18:00؛ ومن الس ـ ـ ـ ــاعة  18:00إىل
الساعة 20:00؛
 - 14تقرر كذلك أن يُعقد حواران التوات مع اجللساو العامة ،استثناب اجللستني العامتني
االفتتاحية وااتامية ،وذلك على النحو التايل:
االثنني  10انون األول/ديسم  :من الساعة  10:00إىل الساعة  ،13:00ومن الساعة 15:00
إىل الساعة 18:00؛
الثالثاب  11انون األول/ديسم  :من الساعة  10:00إىل الساعة  ،13:00ومن الساعة 15:00
إىل الساعة 18:00؛
 - 15تقرر أن احلوارين ،الل ين س ـ ـ ــيس ـ ـ ــتنَد فيهما إىل اعتماد اال فاق العامل من أجل اهلجرة
اآلمنة واملنظمة والنظامية ،س ـ ـ ــريميان إىل إعطاب أمثلة على الس ـ ـ ــبل والوس ـ ـ ــائل الةفيلة دعم نفي اال فاق
العامل  ،وأن يةونا فاعليني وأن يضما أصحاب مصلحة متعددين:
احلوار  ” :1ش ـ ـ ــجيع العمل ش ـ ـ ــرن االلتزاماو الواردة يف اال فاق العامل من أجل اهلجرة اآلمنة
واملنظمة والنظامية“؛
احلوار ” :2الشرا او واملبادراو اال تةارية للمض قدما“؛
 - 16تدعو الدول األعض ـ ــاب واجلهاو املعنية ص ـ ــاحبة املص ـ ــلحة إىل أن قوم خالل احلوارين
النظر يف بادل وجهاو نظرها شرن يع أ عاد اهلجرة الدولية ،مبا يف ذلك عزيز ومحاية حقوق اإلنسان
جلميع املهاجرين ،ومس ـ ــامهاو املهاجرين يف التنمية املس ـ ــتدامة ،واملس ـ ــؤولياو والفرا املش ـ ــرت ة ،والتعاون
على ع البياناو وحتليلها ،واحلو مة؛
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 - 17تقرر أن يش ــرتك يف رئاس ــة ل حوار رئيس ــان يعينهما رئيس ــا املؤمتر احلةوم الدويل من
ني املمثلني الرفيع املســتوة ال ين ضــرون املؤمتر ،التشــاور مع اجملموعاو اإلقليمية ومع املراعاة الواجبة
للتواتن اجللرايف واجلنسا ؛
 - 18تقرر أي ييا أن يتةون احلواران من مالحظاو اســتهاللية يديل هبا الرئيســان املشــار ان،
و لمة رئيسية ،ومداخالو من الدول املشار ة ،وما ال يقل عن ثالث مداخالو ألصحاب املصلحة ،مع
إيالب االعتبار الواج للتواتن ني اجلنس ــني و لك احلاالو يف البلدان األص ــلية و لدان العبور واملقص ــد،
و طل إىل األمني العام ويل التنظيم املتعلف مبداخالو املتةلمني الرئيس ـ ـ ــيني وأص ـ ـ ــحاب املص ـ ـ ــلحة ال ين
سيشار ون يف احلوارين؛
 - 19تحث الدول األعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب واجلهاو املا ة ا تملة األخرة على النظر يف املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامهة يف
صـ ــندوق األمم املتحدة االسـ ــتئما املتعدد الشـ ــر اب لدعم اال فاق العامل من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة
والنظامية ،لية القيام األسـ ـ ــا دعم سـ ـ ــفر ومشـ ـ ــار ة ممثل البلدان النامية ،وال سـ ـ ــيما أقل البلدان منوا،
وأيض ـ ـ ــا لدعم األنش ـ ـ ــطة الداخلة يف األعمال التحض ـ ـ ــريية للمؤمتر احلةوم الدويل إن بقى أ فائ من
األموال يف الصندوق االستئما للت عاو.

اجللسة العامة 76
 24انون األول/ديسم 2017
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المرفق
النظيياا الييداالي المؤقييت للمؤتمر الحكومي الييدولي العتميياد االتفيياق العييالمي
من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية
أوال  -التمثيل ووثائق التفويض
المادة 1
تكوين الوفود
يترلف وفد ل دولة مش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ة يف املؤمتر ووفد االحتاد األوروو من رئيس وفد ،وممَّن دعو إليه
احلاجة من املمثلني واملمثلني املناو ني واملستشارين اآلخرين.
المادة 2
الممثلون المناوبون والمستشارون
لرئيس الوفد أن يسم ممثال مناو ا أو مستشارا لتويل مهام املمثل.
المادة 3
تقديم وثائق التفويض
قدم وثائف فوي املمثلني وأمساب املمثلني املناو ني واملســتشــارين إىل األمني العام لتمم املتحدة
قبل أس ـ ــبو على األقل من املوعد ا دد الفتتا املؤمتر ،إن أمةن .و ص ـ ــدر وثائف التفوي إما عن رئيس
الدولة أو رئيس احلةومة أو وتير ااارجية ،أو يف حالة االحتاد األوروو ،عن رئيس املفوضية األورو ية.
المادة 4
لجنة وثائق التفويض
عني يف داية املؤمتر جلنة لوثائف التفوي ترلف من س ـ ــعة أعض ـ ــاب .ويس ـ ــتند ةوينها إىل نفس
ُ َّ
األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ يقوم علي ــه ةوين جلن ــة وث ــائف التفوي يف اجلمعي ــة الع ــام ــة لتمم املتح ــدة يف دورهتــا
الثالثة والسبعني .و فحص اللجنة وثائف فوي املمثلني و قدم قريرها إىل املؤمتر دون إ طاب.
المادة 5
االشتراك المؤقت في المؤتمر
ف للممثلني االشرتاك مؤقتا يف املؤمتر ريثما يبت املؤمتر يف وثائف فويضهم.
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ثانيا  -أع اء المكت
المادة 6
االنتخابات
ينت املؤمتر من ني ممثل الدول املش ـ ــار ة أعض ـ ــاب املةت التالني :رئيس ـ ــان ،يتوىل ل منهما
الرئاس ـ ــة على حد ه .وينت املؤمتر أيض ـ ــا  13نائبا للرئيس( )7يةلف أحدهم العمل ص ـ ــفة مقرر عام،
و لك رئيس ـ ـ ــا للجنة الرئيس ـ ـ ــية املنش ـ ـ ــرة وفقا للمادة  .46ويُنت هؤالب األعض ـ ـ ــاب لية ض ـ ـ ــمان الطا ع
التمثيل للمةت  .وجيوت للمؤمتر أيضا أن ينت أعضاب آخرين ممن يرة أهنم التمون ألداب وظائفه.
المادة 7
السلطات العامة للرئيس المتولي الرئاسة
 - 1يتناوب الرئيســان على رئاســة اجللســاو العامة للمؤمتر .و اإلضــافة إىل ممارســة الســلطاو امل ولة
يف مواض ــع أخرة من ه ا النظام ،يقوم الرئيس املتويل الرئاس ــة اعالن افتتا ل جلس ــة واختتامها ،وطر
املسـ ــائل للتصـ ــويت ،وإعالن القراراو .ويبت الرئيس املتويل الرئاسـ ــة يف النقا النظامية وله ،رهنا رحةام
ه ا النظام ،السيطرة التامة على سري اجللساو وعلى حفظ النظام فيها .وللرئيس املتويل الرئاسة أن يقرت
على املؤمتر إقفال قائمة املتةلمني ،وحتديد الوقت ال يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمو ه للمتةلمني ،وعدد املراو اليت جيوت
فيها لةل ممثل أن يتةلم يف مسرلة ما ،و رجيل املناقشة أو إقفاهلا ،و عليف اجللسة أو رفعها.
-2

ويظل الرئيسان ،عند ويل الرئاسة ،يف ممارسة مهامهما ،خاضعني لسلطة املؤمتر.

المادة 8
الرئيس باإلنابة
 - 1إذا ان ال الرئيس ـ ــني س ـ ــيتليبان عن إحدة اجللس ـ ــاو أو عن جزب منها ،جيوت هلما أن يس ـ ــميا
أحد نواب الرئيس ليقوم مقامهما.
-2
واجباو.

ولنـائـ الرئيس الـ

يتوىل مهـام الرئيس مـا للرئيس من سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلطـاو ،وعليـه مـا على الرئيس من

المادة 9
إبدال الرئيس أو الرئيسين
إذا ان أحد الرئيسني غري قادر على أداب مهامه ،يُنت
ال الرئيسني أداب مهامهما ،يُنت رئيسان جديدان.

رئيس جديد .ويف حالة عدم استطاعة

_________________

( )7ثالثة من ل جمموعة من اجملموعاو التالية :الدول األفريقية؛ ودول آسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيا وا يو اهلادئ؛ ودول أورو ا الش ـ ـ ـ ـ ـرقية؛ ودول
أمريةا الال ينية ومنطقة البحر الةارييب؛ ودول أورو ا اللر ية ودول أخرة .غري أن انت اب الرئيسـ ـ ـ ــني سـ ـ ـ ــيؤد إىل خف
عدد نواب الرئيس امل صص للمنطقة اليت انتُـ منها ل رئيس من الرئيسني واقع نائ واحد للرئيس.
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المادة 10
حق ال رئيس المتولي الرئاسة في التصويت
ال يش ـ ــارك الرئيس املتويل الرئاس ـ ــة ،أو نائ الرئيس ال يتوىل مهام الرئيس املتويل الرئاس ـ ــة ،يف
التصويت يف املؤمتر ،ل له أن يسم عضوا آخر من أعضاب وفد للتصويت دال منه.

ثالثا  -المكت
المادة 11
تكوين المكت
يترلف املةت من الرئيس ـ ـ ـ ـ ـ ــني ونواب الرئيس واملقرر العام ورئيس اللجنة الرئيس ـ ـ ـ ـ ـ ــية .ويتوىل أحد
الرئيســني ،وفقا ملا هو متفف عليه ينهما ،أو نائ ي يسـ هـميانه من ني نواب الرئيس يف حالة غياهبما ،رئاســة
املةت  .وجيوت لرئيس جلنة وثائف التفوي ولرؤسـ ـ ـ ــاب اللجان األخرة اليت ينشـ ـ ـ ــئها املؤمتر وفقا للمادة 48
االشرتاك يف املةت دون أن يةون هلم احلف يف التصويت.
المادة 12
األع اء البديلون
إذا عني على رئيس املؤمتر أو أحد نوا ه التلي عن إحدة جلس ـ ـ ـ ــاو املةت  ،فله أن يس ـ ـ ـ ــم
أحد أعضــاب وفد حلضــور جلســة املةت والتصــويت فيها .ويف حال لي رئيس اللجنة الرئيســية ،فيتعني
عليه أن يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم نائ رئيس لك اللجنة ليقوم مقامه .وال يتمتع نائ رئيس اللجنة الرئيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية ،عند
انضمامه إىل املةت  ،حبف التصويت إذا ان من وفد ينتم إليه عضو آخر من أعضاب املةت .
المادة 13
المهاا
يقوم املةت مبس ـ ــاعدة ال الرئيس ـ ــني يف ص ـ ـريف أعمال املؤمتر وجه عام ويعمل ،رهنا مبا يقرر
املؤمتر ،على نسيف أعمال املؤمتر.

رابعا  -أمانة المؤتمر
المادة 14
واجبات األمين العاا لألمم المتحدة
املعني أعماله صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفته ه يف ل جلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاو املؤمتر
 - 1يتوىل األمني العام لتمم املتحدة أو ممثله َّ
وهيئا ه الفرعية.
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وجيوت لتمني العام لتمم املتحدة أن يسم موظفا يف األمانة ليقوم مقامه يف لك اجللساو.

-3

املعني اإلشرا على املوظفني الالتمني للمؤمتر.
ويتوىل األمني العام لتمم املتحدة أو ممثله َّ
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المادة 15
واجبات أمانة المؤتمر
قوم أمانة املؤمتر ،وفقا هل ا النظام ،مبا يل :
(أ)

وفري الرت ة الشفوية للةلماو اليت لقى يف اجللساو؛

(ب)

لق وثائف املؤمتر و ر تها واستنساخها و وتيعها؛

(ج)

نشر الوثائف الرمسية للمؤمتر و عميمها؛

(د)

إعداد حماضر اجللساو العامة و عميمها؛

(ه )

إعداد التسجيالو الصو ية للجلساو واختاذ الرت يباو حلفظها؛

(و)

اختاذ الرت يباو إليدا وثائف املؤمتر وحفظها يف حمفوظاو األمم املتحدة؛

(ت)

القيام ،وجه عام ،رداب ل األعمال األخرة اليت قد يتطلبها املؤمتر.

المادة 16
البيانات المقدمة من األمانة العامة
يسميه ل لك اللرض ،أن
لتمني العام لتمم املتحدة ،أو أل موظف من موظف األمانة العامة ه
يديل ،يف أ وقت ،بياناو شفوية أو تا ية شرن أية مسرلة قيد النظر.

اامسا  -افتتاح المؤتمر
المادة 17
الرئيس المؤقت
يفتتو األمني العــام لتمم املتحــدة أو ،يف حــالــة غيــا ــه ،أ موظف من موظف األمــانــة العــامــة
يعينه هل ا اللرض ،اجللسة األوىل للمؤمتر ويتوىل رئاسة املؤمتر إىل أن ينت املؤمتر رئيسيه.
المادة 18
القرارات المتعلقة بالتنظيم
يقوم املؤمتر يف جلسته األوىل مبا يل :
(أ)

اعتماد نظامه الداخل ؛

(ب)

انت اب أعضاب مةتبه و شةيل هيئا ه الفرعية؛

(ج)
يتم ه ا اإلقرار؛
(د)
8/19

إقرار جدول أعماله ال

يةون مش ـ ـ ـ ـ ـ ــروعه هو جدول األعمال املؤقت للمؤمتر إىل أن

البت يف نظيم أعماله.
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سادسا  -تصريف األعمال
المادة 19
النصاب القانوني
للرئيس املتويل الرئاســة أن يعلن افتتا اجللســة وأن يســمو بدب املناقشــة عند حضــور ثلث الدول
املشار ة يف املؤمتر ،على األقل .ويلزم حضور أغلبية الدول املشار ة يف املؤمتر الختاذ أ قرار.
المادة 20
الكلمات
 - 1ال جيوت أل ممثل أن يلق لمة أمام املؤمتر دون احلص ـ ـ ـ ــول مس ـ ـ ـ ــبقا على إذن من الرئيس املتويل
الرئاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة .ويقوم الرئيس املتويل الرئاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،مع مراعاة أحةام املواد  21و  22ومن  25إىل  27من ه ا
النظــام ،ــدعوة املتةلمني إىل إلقــاب لمــاهتم حس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ر يـ إ ــدائهم الرغبــة يف الةالم .و ةون األمــانــة
مسؤولة عن وضع قائمة رمساب هؤالب املتةلمني.
 - 2و نحص ــر املناقش ــة يف املس ــرلة املطروحة على املؤمتر ،وللرئيس ال
إىل مراعاة النظام إذا خرجت أقواله عن املوضو قيد املناقشة.

يتوىل الرئاس ــة أن ينبمله املتةلم

 - 3وللمؤمتر أن دملد الوقت ال يُسـ ــمو ه لةل متةلم وعدد املراو اليت جيوت فيها لةل مشـ ــارك
أن يتةلم يف مسـ ــرلة ما .وال يسـ ــمو الةالم شـ ــرن اقرتا إجرائ يدعو إىل ه ا التحديد ،للري اثنني من
املمثلني املؤيدين للتحديد والثنني من املمثلني املعارضـ ـ ـ ــني له ،ق يطر االقرتا فورا للتصـ ـ ـ ــويت .وعلى أية
حال ،دد الرئيس املتويل الرئاس ـ ــة ،مبوافقة املؤمتر ،مدة ل لمة ُلقى ش ـ ــرن املس ـ ــائل اإلجرائية يف س
دقائف .فاذا ُحددو مدة املناقشــة وواوت أحد املتةلمني الوقت امل صــص له ،ينبهه الرئيس املتويل الرئاســة
دون إ طاب إىل مراعاة النظام.
المادة 21
النقاط النظامية
أل ممثل أن يثري يف أ وقت نقطة نظامية ،أثناب مناقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أ مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرلة ،ويبت الرئيس املتويل
الرئاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة فورا يف ه النقطة النظامية وفقا ألحةام ه ا النظام الداخل  .وأل ممثل أن يطعن يف قرار
الرئيس املتويل الرئاســة .ويُطر الطعن للتصــويت فورا ،ويبقى قرار الرئيس املتويل الرئاســة قائما ما مل نقضــه
أغلبية الدول احلاض ـ ـ ـ ـ ــرة املص ـ ـ ـ ـ ــو ة .وال جيوت للممثل ال يتةلم يف نقطة نظامية أن يتةلم يف مض ـ ـ ـ ـ ــمون
املسرلة قيد املناقشة.
المادة 22
األسبقية
جيوت إعطاب األس ــبقية يف الةالم لرئيس اللجنة الرئيس ــية أو مقررها أو ملمثل أية جلنة فرعية أو أ
فريف عامل للرض شر االستنتاجاو اليت خلصت إليها اهليئة املعنية.
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المادة 23
إقفال قائمة المتكلمين
أثناب املناقشة ،للرئيس املتويل الرئاسة أن يعلن قائمة املتةلمني ،وجيوت له ،مبوافقة املؤمتر ،أن يعلن
إقفال القائمة.
المادة 24
حق الرد
 - 1ص ـ ـ ـ ــر النظر عن أحةام املادة  ،23يعط الرئيس املتويل الرئاس ـ ـ ـ ــة حف الرد إىل ممثل أ دولة
مشار ة يف املؤمتر أو إىل ممثل االحتاد األوروو عندما يطل ذلك .وجيوت منو أ ممثل آخر فرصة الرد.
 - 2ويدىل البياناو عمال هب املادة عادة يف هناية آخر جلسـ ــة يف اليوم ،أو يف ختام النظر يف البند
ذ الصلة إذا ان ذلك أقرب.
 - 3وال جيوت ملمثل دولـة أو ملمثل االحتـاد األوروو اإلدالب ـر ثر من يـانني مبوجـ هـ املـادة يف
اجللس ـ ـ ــة الواحدة ش ـ ـ ــرن أ ند .و قتص ـ ـ ــر مدة البيان األول على س دقائف والثا على ثالث دقائف؛
وعلى املمثلني أن يتحروا اإلجيات يف ل حال قدر اإلمةان.
المادة 25
تأجيل المناقشة
ملمثل أية دولة مشـ ـ ــار ة يف املؤمتر أن يقرت  ،يف أ وقت ،رجيل مناقشـ ـ ــة املسـ ـ ــرلة قيد البحث.
ملقدمه اإلضـ ـ ـ ـ ـ ــافة إىل اثنني من املمثلني املؤيدين
وال يُسـ ـ ـ ـ ـ ــمو الةالم شـ ـ ـ ـ ـ ــرن ه ا االقرتا اإلجرائ إال مل
للترجيل واثنني من املمثلني املعارضني له ،ق يُطر االقرتا للتصويت فورا ،رهنا رحةام املادة .28
المادة 26
إقفال باب المناقشة
ملمثل أية دولة مشـ ـ ـ ــار ة يف املؤمتر أن يقرت  ،يف أ وقت ،إقفال اب املناقشـ ـ ـ ــة يف املسـ ـ ـ ــرلة قيد
البحث ،س ـ ـ ـ ـ ـواب أ دة ممثل آخر رغبته يف الةالم أو مل يبدها .وال يُسـ ـ ـ ـ ــمو الةالم شـ ـ ـ ـ ــرن ه ا االقرتا
اإلجرائ إال ملمثلني اثنني يعارضان اإلقفال ،ق يطر االقرتا للتصويت فورا ،رهنا رحةام املادة .28
المادة 27
تعليق الجلسة أو رفعها
جيوت ملمثل أية دولة مش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ة يف املؤمتر أن يقرت يف أ وقت عليف اجللس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أو رفعها ،رهنا
رحةام املادة  .38وال يسمو مبناقشة ه االقرتاحاو اإلجرائية ،ل ُطر للتصويت فورا ،رهنا رحةام
املادة .28
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المادة 28
ترتي االقتراحات اإلجرائية
عطى االقرتاحاو اإلجرائية املبينة أدنا أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبقية على يع املقرتحاو أو االقرتاحاو اإلجرائية
األخرة املعروضة على اجللسة ،وذلك حس الرت ي التايل:
(أ)

اقرتا عليف اجللسة؛

(ب)

اقرتا رفع اجللسة؛

(ج)

اقرتا رجيل املناقشة يف املسرلة قيد البحث؛

(د)

اقرتا إقفال اب املناقشة يف املسرلة قيد البحث.

المادة 29
تقديم المقترحات والتعديالت الموضوعية
املعني
ُقدَّم املقرتحاو والتعديالو املوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوعية ،يف العادة ،تا ة إىل األمني العام أو إىل ممثله َّ
يعمم نس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا منهــا على يع الوفود للـاو املؤمتر .وال نــاقا املقرتحـاو املوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوعيــة أو طر
الـ
مل
للتص ـ ـ ــويت إال عد مرور  24س ـ ـ ــاعة على عميم نس ـ ـ ــل منها على يع الوفود ،ما مل يقرر املؤمتر خال
ذلك .إاله أنه جيوت للرئيس املتويل الرئاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أن يرذن مبناقش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وحبث التعديالو حىت إن مل ةن ه
التعديالو قد عممت ،أو مل جير عميمها إال يف اليوم نفسه.
المادة 30
سح المقترحات واالقتراحات اإلجرائية
لص ــاح املقرت أو االقرتا اإلجرائ أن يس ــحبه يف أ وقت قبل البت فيه ،ش ـ ـريطة أال يةون
قد أُدخل عليه عديل .وأل ممثل أن يعيد قدمي املقرت  ،أو االقرتا اإلجرائ  ،املسحوب على ه ا النحو.
المادة 31
البت في مسألة االاتصاص
رهنا رحةام املادة  ،28يُطر للتص ـ ــويت أ اقرتا إجرائ يطل البت يف مس ـ ــرلة اختص ـ ــاا
املؤمتر يف اعتماد مقرت معروض عليه ،وذلك قبل البت يف املقرت املعو.
المادة 32
إعادة النظر في المقترحات
مىت اعتُمــد مقرت مــا أو ُرف  ،ال جيوت إعــادة النظر فيــه مــا مل يقرر املؤمتر ذلــك ــرغلبيــة ثلث
الدول احلاضـ ــرة املصـ ــو ة .وال يُسـ ــمو الةالم يف اقرتا إجرائ اعادة النظر سـ ــوة الثنني من معارضـ ــيه.
ق يُطر االقرتا فورا للتصويت.
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سابعا  -اتخاذ القرارات
المادة 33
االتفاق العاا
 - 1يعتمد املؤمتر وثيقة ختامية متفاوض ش ـ ـ ــرهنا ومتفف عليها على الص ـ ـ ــعيد احلةوم الدويل عنوان
”ا فاق عامل شــرن اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية“ ،ويب ل قصــارة جهد لضــمان إمجات يع أعماله
األخرة توافف اآلراب.
 - 2على الرغم من أ دا ري ميةن أن ت عمال الفقرة  ،1يُطر أ مقرت معروض على املؤمتر
للتصويت إذا ما طل أ ممثل أل دولة مشار ة يف املؤمتر ذلك.
المادة 34
حق التصويت
يةون لةل دولة مشار ة يف أعمال املؤمتر صوو واحد.
المادة 35
األغلبية المطلوبة
 - 1رهنا رحةام املادة  ،33ت
احلاضرة املصو ة.

قراراو املؤمتر ش ــرن يع املس ــائل املوض ــوعية رغلبية ثلث الدول

 - 2ت قراراو املؤمتر شـ ــرن يع املسـ ــائل اإلجرائية رغلبية الدول احلاضـ ــرة املص ـ ـ ملـو ة ،ما مل يُنص
على خال ذلك يف ه ا النظام.
 - 3إذا ثار س ـ ـ ــاؤل حول ون مس ـ ـ ــرلة ما تعلف اإلجراب أو املوض ـ ـ ــو  ،يبت رئيس املؤمتر يف األمر.
وإذا طعن يف قرار الرئيس املتويل الرئاس ـ ــة ،يُطر الطعن للتص ـ ــويت فورا ،ويبقى قرار الرئيس املتويل الرئاس ـ ــة
املصو ة.
قائما ما مل نقضه أغلبية الدول احلاضرة مل
-4

إذا انقسمت األصواو التساو  ،يعت املقرت  ،أو االقرتا اإلجرائ  ،مرفوضا.

المادة 36
المصوتة“
معنى عبارة ”الدول الحاضرة
ِّ
ألغراض ه ا النظام ،يُقصـ ــد عبارة ”الدول احلاضـ ــرة املصـ ـ ملـو ة“ الدول اليت ديل رص ـ ـواهتا إجيا ا
مصو ة.
أو سلبا .أما الدول اليت متتنع عن التصويت فتعت غري مل
المادة 37
طريقة التصويت
 - 1اس ـ ـ ــتثناب ما نص عليه املادة  ،44يص ـ ـ ـ ملـوو املؤمتر رفع األيد  ،إال إذا طل ممثل ما أن يةون
التص ـ ـ ـ ـ ـ ــويت نداب األمساب فيجر حينئ نداب األمساب حس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الرت ي األ د اإلنةليز ألمساب الدول
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املشار ة يف املؤمتر ،ا تداب الوفد ال يسح الرئيس املتويل الرئاسة امسه القرعة .ويف ل صويت نداب
األمساب نادة ل دولة امسها فريد ممثلها قوله ”نعم“ أو ”ال“ أو ”ممتنع“.
 - 2عندما يقوم املؤمتر التصــويت مســت دما الوســائل اآللية ،يُســتعاض التصــويت غري املســجل عن
ـجل عن التص ـ ــويت نداب األمساب .وللممثل أن يطل ص ـ ــويتا
التص ـ ــويت رفع األيد  ،و التص ـ ــويت املس ـ ـ َّ
مسجال جير دون نداب أمساب الدول املشار ة يف املؤمتر ،ما مل يطل أحد املمثلني غري ذلك.
َّ
ـجل يف أ حمضـ ــر
 - 3يُدرج ص ـ ــوو ل دولة مش ـ ــار ة يف التص ـ ــويت نداب األمساب أو ص ـ ــويت مس ـ ـ َّ
للجلسة أو يف أ قرير عنها.
المادة 38
القواعد الواجبة االتباع أثناء التصويت
عد أن يعلن الرئيس املتويل الرئاس ـ ـ ـ ـ ـ ــة دب التص ـ ـ ـ ـ ـ ــويت ،ال جيوت أل ممثل أن يقطع التص ـ ـ ـ ـ ـ ــويت
إال إلثارة نقطة نظامية تعلف عملية التصويت.
المادة 39
تعليل التصويت
 - 1جيوت للممثلني أن يدلوا ،قبل دب التص ـ ـ ــويت أو عد انتهائه ،بياناو موجزة قتص ـ ـ ــر على عليل
صـ ـ ــويتهم .وللرئيس املتويل الرئاسـ ـ ــة أن دد الوقت املسـ ـ ــمو ه لتدالب بياناو عليل التصـ ـ ــويت ه .
وال جيوت ملمثل أية دولة ص ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبة مقرت أو اقرتا إجرائ أن يتةلم عليال للتص ـ ـ ـ ـ ـ ــويت على ذلك املقرت
أو االقرتا اإلجرائ  ،إال إذا ان قد أُدخل عليه عديل.
 - 2عند النظر يف املس ــرلة نفس ــها باعا يف العديد من اهليئاو التا عة للمؤمتر ،ينبل للدولة أن قوم،
قدر اإلمةان ،تعليل ص ـ ـ ـ ـ ـ ــويتها يف هيئة واحدة فقو من ه اهليئاو ،ما مل يةن ص ـ ـ ـ ـ ـ ــويتها يف إحدة
اهليئاو خيتلف عن صويتها يف هيئة أخرة.
المادة 40
تجزئة المقترحات
جيوت أل ممثل أن يقرت إجراب ص ـ ـ ـ ـ ــويت مس ـ ـ ـ ـ ــتقل على أجزاب من مقرت ما .وإذا اعرتض أحد
املمثلني على طل التجزئة ،طُر اقرتا التجزئة للتص ــويت .وال يس ــمو الةالم ش ــرن اقرتا التجزئة للري
ممثلَني اثنني يؤيدانه وممثلني اثنني يعارضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانه .فاذا ما قُبل اقرتا التجزئة طُرحت على املؤمتر أجزاب املقرت
اليت جير إقرارها فيما عد ،للتصويت عليها جمتمعة .وإذا ُرفضت يع أجزاب منطوق املقرت  ،اعتُ املقرت
مرفوضا ةل.
المادة 41
التعديالت
يُعت املقرت عديال ملقرت آخر إذا ان ال يشـ ــةل إاله إضـ ــافة إىل ذلك املقرت أو ح فا أو نقيحا
جلزب منه .و عت لمة ”مقرت “ يف ه ا النظام متضمنة للتعديالو ،ما مل ينص حتديداً على خال ذلك.
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المادة 42
ترتي التصويت على التعديالت
عنــد اقرتا إدخــال عــديــل على مقرت من املقرتحــاو ،جير التصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويــت على التعــديــل أوال.
اقرت عديالن أو أ ثر على مقرت  ،يص ـ ـ ملـوو املؤمتر أوال على التعديل األ عد من حيث املوض ـ ــو عن
وإذا ُ
املقرت األص ـ ـ ــل ق على التعديل األقل منه ُعداً ،وهة ا دواليك حىت ُطر يع التعديالو للتص ـ ـ ــويت.
ولةن عندما يةون اعتماد عديل ما منطويا الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة على رف عديل آخر ،ال يُطر ه ا التعديل
األخري للتصويت .وإذا اعتُمد عديل واحد أو أ ثر ،يُطر عندئ املقرت صيلته املعدلة للتصويت.
المادة 43
ترتي التصويت على المقترحات
 - 1إذا قُدم مقرتحان أو أ ثر ،خال التعديالو ،فيما يتعلف مبســرلة واحدة ،جرة التصــويت على
املقرتحاو حسـ ـ ـ ـ ر ي قدميها ،ما مل يقرر املؤمتر غري ذلك .وللمؤمتر ،عد ل ص ـ ـ ــويت على مقرت ،
سيصوو على املقرت ال يليه.
أن يقرر ما إذا ان
مل
 - 2جير التصـ ـ ــويت على املقرتحاو املنقَّحة حس ـ ـ ـ الرت ي ال قُدملمت ه املقرتحاو األصـ ـ ــلية،
املقرت
املقرت األصل مسحو ا ،ويُعت
ما مل خيرج التنقيو ثريا عن املقرت األصل  .ويف ه احلالة ،يُعت
َ
َ
املنقَّو مقرتحا جديدا.
-3

يُطر للتصويت أ اقرتا إجرائ عدم البت يف مقرت ما ،قبل البت يف ذلك املقرت .

المادة 44
االنتخابات
يقرر املؤمتر ،يف حالة عدم وجود أ اعرتاض،
ورة يع االنت ا او االقرتا السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر  ،ما مل مل
أن ميض يف أعماله دون اللجوب إىل االقرتا عند وجود مرشو متفَّف عليه أو قائمة مرشحني متفَّف عليها.
المادة 45
االقتراع
 - 1عندما يتعني شـ ـ ـ ــلل منص ـ ـ ـ ـ انت او أو أ ثر يف وقت واحد و نفس الشـ ـ ـ ــرو  ،يُنت  ،عدد
ال يتجاوت عدد لك املناص ـ ـ ـ  ،املرش ـ ــحون احلاص ـ ــلون يف االقرتا األول على أغلبية األص ـ ـ ـواو املدىل هبا
وعلى أ عدد من األصواو.
 - 2إذا ان عدد املرشــحني احلاصــلني على ه األغلبية أقل من عدد املناص ـ املراد شــللها ،ورة
اقرتاعاو إضــافية لشــلل املناص ـ املتبقية ،على أن يقتصــر التصــويت على املرشــحني احلاصــلني على أ
عدد من األص ـ ـ ـ ـ ـواو يف االقرتا السـ ـ ـ ـ ــا ف حبيث ال يتجاوت عددهم ضـ ـ ـ ـ ــعف عدد املناص ـ ـ ـ ـ ـ اليت ال يزال
يتعني شللها.
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ثامنا  -الهيئات الفرعية
المادة 46
اللجنة الرئيسية
للمؤمتر أن ينشئ جلنة رئيسية.
المادة 47
التمثيل في اللجنة الرئيسية
لةل دولة مشار ة يف املؤمتر ولالحتاد األوروو أن ميثلها ممثل واحد يف اللجنة الرئيسية اليت ينشئها
املؤمتر ،وجيوت هلما أن ينتد ا هل اللجنة من يلزم من ممثلني مناو ني ومستشارين.
المادة 48
اللجان واألفرقة العاملة األارى
 - 1للمؤمتر أن ينش ـ ــئ ،اإلض ـ ــافة إىل اللجنة الرئيس ـ ــية املش ـ ــار إليها أعال  ،ما يرا ض ـ ــروريا من جلان
وأفرقة عاملة ألداب وظائفه.
 - 2للجنة الرئيس ـ ـ ــية أن نش ـ ـ ــئ جلانا فرعية وأفرقة عاملة ،رهنا اختاذ اجللس ـ ـ ــة العامة للمؤمتر مقررا يف
ه ا الشرن.
المادة 49
أع اء اللجان واللجان الفرعية واألفرقة العاملة
 - 1يعني الرئيسان ،رهناً مبوافقة املؤمتر ،أعضاب اللجان واألفرقة العاملة التا عة للمؤمتر ،املشار إليها يف
الفقرة  1من املادة  ،48ما مل يقرر املؤمتر خال ذلك.
يعني رئيس اللجنة املعنية ،رهنا مبوافقتها ،أعض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب اللجان الفرعية واألفرقة العاملة التا عة هلا،
-2
مل
ما مل قرر اللجنة خال ذلك.
المادة 50
أع اء المكت
ل من اللجان واللجان الفرعية واألفرقة العاملة أعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب مةا بها ،ما مل نص املادة 6
نت
على خال ذلك.
المادة 51
النصاب القانوني
 - 1لرئيس اللجنة الرئيس ــية أن يعلن افتتا اجللس ــة وأن يس ــمو بدب املناقش ــة عند حض ــور ر ع عدد
الدول املشار ة يف املؤمتر على األقل .ويلزم حضور أغلبية الدول املشار ة يف املؤمتر الختاذ أ قرار.
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 - 2ش ـ ـ ــةل أغلبية أعض ـ ـ ــاب املةت أو جلنة وثائف التفوي
نصا ا قانونيا.

أو أ جلنة أو جلنة فرعية أو فريف عامل

المادة 52
أع اء المكت وتصريف األعمال والتصويت
نطبف املواد الواردة يف الفرعني الثا والس ـ ــاد ( اس ـ ــتثناب املادة  )19والفر الس ـ ــا ع أعال  ،مع
إجراب ما يلزم من عديالو ،على أعمال اللجان واللجان الفرعية واألفرقة العاملة ،فيما عدا ما يل :
لرئيس املةت ولرئيس جلنة وثائف التفوي ولرؤسـ ـ ـ ـ ـ ــاب اللجان واللجان الفرعية واألفرقة
(أ)
العاملة ممارسة حف التصويت ،شريطة أن يةونوا ممثلني لدول مشار ة؛
(ب) ُت قراراو اللجان واللجان الفرعية واألفرقة العاملة رغلبية األعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب احلاض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين
املصو ني ،استثناب إعادة النظر يف أ مقرت أو عديل اليت قتض األغلبية املقررة يف املادة .32
مل

تاسعا  -اللغات والمحاضر
المادة 53
لغات المؤتمر
للاو املؤمتر ه اإلسبانية واإلنةليزية والروسية والصينية والعر ية والفرنسية.
المادة 54
الترجمة الشفوية
-1

ُرتجم الةلماو اليت لقى احدة للاو املؤمتر ر ة شفوية إىل للا ه اامس األخرة.

 - 2أل ممثــل أن يتةلم للــة ليس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت من للــاو املؤمتر إذا ــان الوفــد املعو قــد ر ـ أمر الرت ــة
الشفوية لةلمته إىل إحدة للاو املؤمتر.
المادة 55
لغات الوثائق الرسمية
تا

يع الوثائف الرمسية للمؤمتر للاو املؤمتر.

المادة 56
التسجيالت الصوتية للجلسات
يتم إعداد وحفظ التسجيالو الصو ية للجلساو العامة للمؤمتر وجللساو اللجنة الرئيسية وفقاً
للممارس ــة املتبعة يف األمم املتحدة .وال ُع جد س ــجيالو ص ــو ية أل جلس ــاو أخرة للمؤمتر ،ما مل يقرر
املؤمتر أو اللجنة الرئيسية خال ذلك.
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عاشرا  -الجلسات العلنية والخاصة
مبادئ عامة
المادة 57
ُعقد اجللسـ ـ ـ ــاو العامة للمؤمتر وجلسـ ـ ـ ــاو أية جلنة من جلانه جلسـ ـ ـ ــاو علنية ما مل قرر اهليئة
املعنية خال ذلك .وُعلن يع القراراو اليت يت ها املؤمتر ةامل هيئته يف جلس ـ ــة خاص ـ ــة دون رخري
يف جلسة علنية للمؤمتر ةامل هيئته.
المادة 58
قاعدة عامةُ ،عقد جلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاو املةت أو جلنة وثائف التفوي
العاملة جلساو خاصة.

أو اللجان الفرعية أو األفرقة

المادة 59
البالغات المتعلقة بالجلسات الخاصة
للقائم رئاسة اهليئة املعنية أن يصدر ،لدة اختتام أية جلسة خاصة عقدها اهليئة ،الغا شرهنا
عن طريف األمني العام لتمم املتحدة أو ممثله ال يعيملنه.

حادي عشر  -المشاركون والمراقبون اآلارون
المادة 60
المنظمات الحكومية الدولية وغيرها من الكيانات التي تلقت دعوة دائمة للمشاركة بصفة مراق
في دورات الجمعية العامة وأعمالها.
ف للممثلني ال ين سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــميهم املنظماو احلةومية الدولية والةياناو األخرة اليت لقت دعوة
دائمة للمشار ة صفة مراق يف دوراو اجلمعية العامة وأعماهلا ،أن يشار وا صفة مراق  ،دون أن يةون
هلم احلف يف التصويت ،يف مداوالو املؤمتر واللجنة الرئيسية ،وعند االقتضاب ،يف مداوالو أ من اللجان
أو األفرقة العاملة األخرة.
المادة 61
األع اء المنتسبون في اللجان اإلقليمية

() 8

جيوت للممثلني ال ين يسميهم األعضاب املنتسبون يف اللجان اإلقليمية الواردة أمساؤهم يف احلاشية
أدنا املشار ة ،صفة مراقبني ،دون أن يةون هلم احلف يف التصويت ،يف مداوالو املؤمتر واللجنة الرئيسية،
وعند االقتضاب ،يف مداوالو أ من اللجان أو األفرقة العاملة األخرة.
_________________

( )8أَرو ــا ،وأنليال ،و رمودا ،و ور وريةو ،و ولينيزيــا الفرنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة ،وجزر ر س و ــايةو  ،وجزر فرجن األمريةيــة ،وجزر فرجن
ال يطانية ،وجزر اميان ،وســاموا األمريةية ،وســانت مار ن ،وغواديلوب ،وغوام ،و اليدونيا اجلديدة ،و وراســاو ،و ومنولث
جزر ماريانا الشمالية ،واملار ينيك ،ومونتسرياو.
17-23327
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المادة 62
ممثلو الوكاالت المتخصصة والمنظمات ذات الصلة

() 9

جيوت للممثلني ال ين س ـ ــميهم الو االو املت صـ ـ ـص ـ ــة واملنظماو ذاو الص ـ ــلة املش ـ ــار ة ص ـ ــفة
مراقبني ،دون أن يةون هلم احلف يف التص ـ ــويت ،يف مداوالو املؤمتر واللجنة الرئيس ـ ــية ،وعند االقتض ـ ــاب يف
مداوالو أ من اللجان أو األفرقة العاملة األخرة شرن املسائل اليت دخل يف نطاق أنشطتها.
المادة 63
ممثلو المنظمات الحكومية الدولية األارى
ما مل يُنص حتديدا على خال ذلك يف ه ا النظام الداخل فيما يتعلف االحتاد األوروو ،جيوت
للممثلني ال ين سـ ـ ــميهم املنظماو احلةومية الدولية األخرة املدعوة إىل املؤمتر املشـ ـ ــار ة صـ ـ ــفة مراقبني،
دون أن يةون هلم احلف يف التص ــويت ،يف مداوالو املؤمتر واللجنة الرئيس ــية ،وعند االقتض ــاب يف مداوالو
أ من اللجان أو األفرقة العاملة األخرة شرن املسائل اليت دخل يف نطاق أنشطتها.
المادة 64
ممثلو هيئات األمم المتحدة المهتمة
جيوت للممثلني ال ين س ـ ـ ــميهم هيئاو األمم املتحدة املهتمة املش ـ ـ ـ َـار ة ص ـ ـ ــفة مراقبني ،دون أن
يةون هلم احلف يف التصـ ــويت ،يف مداوالو املؤمتر واللجنة الرئيسـ ــية ،وعند االقتضـ ــاب يف مداوالو أ من
اللجان أو األفرقة العاملة األخرة شرن املسائل اليت دخل يف نطاق أنشطتها.
المادة 65
ممثلو المنظمات غير الحكومية
 - 1جيوت للمنظماو غري احلةومية املعتمدة للمش ــار ة يف املؤمتر أن س ــم ممثلني حلض ــور اجللس ــاو
العلنية للمؤمتر واللجنة الرئيسية صفة مراقبني.
 - 2جيوت هلؤالب املراقبني أن يدلوا ،دعوة من القائم رئاسـة املؤمتر ورهناً مبوافقة املؤمتر ،بياناو شـفوية
ش ــرن املس ــائل اليت يةون لديهم فابة خاص ــة ش ــرهنا .وإذا ان عدد طلباو ناول الةلمة بريا يُطل
إىل ه املنظماو غري احلةومية شةيل نفسها يف جمموعاو ع عن نفسها واسطة متةلمني امسها.
المادة 66
البيانات الكتابية
عمم األمانة على يع الوفود البياناو الةتا ية املقدمة من املمثلني املس ـ ـ ـ ـ هـمني املش ـ ـ ـ ــار إليهم يف
املواد من  60إىل  65ـالةميــاو و ـالللــاو اليت أ يحــت هبمــا هـ البيــانـاو هلـا يف مةــان انعقــاد املؤمتر،
_________________

( )9ألغراض ه ا النظام شمل عبارة ”املنظماو ذاو الصلة“ الو الة الدولية للطاقة ال رية ،وا ةمة اجلنائية الدولية ،واملنظمة
الدولية للهجرة ،والســلطة الدولية لقا البحار ،وا ةمة الدولية لقانون البحار ،ومنظمة حظر األســلحة الةيميائية ،واللجنة
التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية ،ومنظمة التجارة العاملية.
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شـ ــر أن يةون البيان املقدم اسـ ــم أ منظمة غري حةومية متصـ ــال رعمال املؤمتر ومتعلقا مبوضـ ــو يةون
هل املنظمة فابة خاصة فيه .وال تا البياناو الةتا ية على نفقة األمم املتحدة وال صدر وثائف رمسية.

ثاني عشر  -وقف العمل بالنظاا الداالي وتعديله
المادة 67
طريقة وقف العمل به
للمؤمتر أن يوقف العمل رية مادة من مواد ه ا النظام الداخل شـ ـ ـ ـ ـ ـريطة إعطاب إش ـ ـ ـ ـ ــعار مبقرت
الوقف قبل موعد الوقف رر ع وعشرين ساعة ،وهو شر ميةن التناتل عنه إذا مل يعرتض أ من املمثلني.
غرض م
ويةون أ وقف من ه ا القبيل منحصراً يف م
حمدد ومبني وحمدداً فرتة التمة لتحقيف ذلك اللرض.
المادة 68
طريقة التعديل
جيوت عــديــل مواد ه ـ ا النظــام الــداخل قرار يت ـ املؤمتر ــرغلبيــة ثلث املمثلني احلــاض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين
املصو ني ،عد أن يةون املةت قد قدم قريرا عن التعديل املقرت .
مل
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