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 الدورة الثانية والسبعون
 من جدول األعمال 117و  14البندان 

التنفيذ والمتابعة المتكامالن والمنسقان 
لنتائج المؤتمرات الرئيسييييييييية ومؤتمرات 

مييييية التد تعقيييييدميييييا ا م  المت يييييدة الق
الميدانين االقتصييييييياتم واال تما د  فد

 والمياتين المتصلة بهما
    ا لفية قمةمؤتمر  نتائجمتابعة 

 مشروع قرار ُمقّدم من رئيس الجمعية العامة  
 

المؤتمر ال كومد الدولد ال تمات االتفاق العالمد من أ ل الهجرة اآلمنة طرائق  قد   
 والمنظمة والنظامية

 
 ،إن الجمعية العامة 
بشأن طرائق عقد املؤمتر  2٠17كانون األول/ديسمرب   24املؤرخ  72/244إىل قرارها  إذ تشير 

ظمــ  والنظــاماــ ، الــفي قرر   اــ   العتمــاد االاقــاع ال ــاملي من ججــا انةرة انمنــ  واملناحلكومي الــدوي
ينتخب املؤمتر احلكومي الدوي رئاســـــــــــق، وجولـــــــــــي بملقرار النظاي الدامري املؤقي، الفي يرد   مر ق  جن

 رار،   املؤمتر احلكومي الدوي،ذلك الق
العتمـــاد االاقـــاع ال ـــاملي من ججـــا انةرة جن ينتخـــب املؤمتر احلكومي الـــدوي  تقرر  - 1 

نائبا  14انمن  واملنظم  والنظاما ، من بق ممثري الدول املشــــارك  جعاــــاا املكتب التالقا رئاو وا د، و 
 رئاو لرةن  الرئاسا ، إذا جنشئي؛، يكرف ج دهم بال ما بصق  مقرر عاي، وكفلك (1)لررئاو

جن اولـــــــــــي املؤمتر احلكومي الدوي بملقرار النظاي الدامري املؤقي، امل د ل  تقرر أيضيييييييييا - 2 
  لك الفي يرد   مر ق هفا القرار.و قا لف

__________ 

ثالث  من كا جمموع  من اجملموعا  التالا ا الدول األ ريقا ؛ ودول آســـــــــــــــاا وا او انادا؛ ودول جوروبا الشـــــــــــــــرقا ؛ ودول  (1) 
البحر الكارييب، ودول جوروبا الغربا  ودول جمرى. غري جن انتخاب الرئاو يؤدي إىل ختقاض عدد جمريكا الالاانا  ومنطق  

 نواب الرئاو املخصص لرمنطق  اليت يُنتخب منها الرئاو بواقع نائب وا د لررئاو.

https://undocs.org/ar/A/RES/72/244
https://undocs.org/ar/A/RES/72/244
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 المرفق
النظييام الييداالد المؤقييت للمؤتمر ال كومد الييدولد ال تمييات االتفيياق العييالمد   

 من أ ل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية
  

 التفويضالتمثيل ووثائق  -أوال  
 1الماتة   
 تكوين الوفوت  

يتألف و د كا دول  مشـــــــــــــــارك    املؤمتر وو د االئاد األوروو من رئاو و د، ومم ن ادعو إلا   
 احلاج  من املمثرق واملمثرق املناوبق واملستشارين انمرين.

 
 2الماتة   
 الممثلون المناوبون والمستشارون  

 ناوبا جو مستشارا لتوي مهاي املمثا.لرئاو الو د جن يسمي ممثال م 
 

 3الماتة   
 تقدي  وثائق التفويض  

اقدي وثائق اقويض املمثرق وجمساا املمثرق املناوبق واملســـتشـــارين إىل األمق ال اي لتمم املتحدة  
رئاو قبا جســـــبو  عرل األقا من املوعد ا دد ال تتامت املؤمتر، إن جمكن. واصـــــدر وثائق التقويض إما عن 

 الدول  جو رئاو احلكوم  جو وزير اخلارجا ، جو    ال  االئاد األوروو، عن رئاو املقوضا  األوروبا .
 

 4الماتة   
 لجنة وثائق التفويض  

اُ ق    بداي  املؤمتر جلن  لوثائق التقويض اتألف من اســـــ   جعاـــــاا. ويســـــتند اكوينها إىل نقو  
نـــ  وثـــائق التقويض   اجلم اـــ  ال ـــامـــ  لتمم املتحـــدة   دور ـــا األســـــــــــــــــات الـــفي يقوي عراـــ  اكوين جل

 والسب ق. واقحص الرةن  وثائق اقويض املمثرق واقدي اقريرها إىل املؤمتر دون إبطاا. الثالث 
 

 5الماتة   
 االشتراك المؤقت فد المؤتمر  

 اقوياهم.حيق لرممثرق االشرتاك مؤقتا   املؤمتر ريثما يبي املؤمتر   وثائق  
  



A/72/L.67 
 

 

18-12673 3/15 

 

 أ ضاء المكتب -ثانيا  
 6الماتة   
 االنتخابات  

، و   نائبا  14ينتخب املؤمتر من بق ممثري الدول املشـــــــــارك  جعاـــــــــاا املكتب التالقا رئاو وا د 
، يكرف ج دهم بال ما بصــــق  مقرر عاي، وينتخب كفلك رئاســــا  لرةن  الرئاســــا  املنشــــأة و قا (2)لررئاو
ي لرمكتب. وجيوز لرمؤمتر جياـــــــــــــــا هؤالا األعاـــــــــــــــاا بغا  ضـــــــــــــــمان الطابع التمثار. ويُنتخب 46لرمادة 

 ينتخب جعااا آمرين ممن يرى جهنم الزمون ألداا وظائق . جن
 

 7الماتة   
 سلطات الرئيس العامة  

يتوىل الرئاُو، باإلضا   إىل ممارس  السرطا  املخول  ل    مواضع جمرى من هفا النظاي، رئاسَ   - 1
  ال ام  لرمؤمتر، وإعالَن ا تتامت كا جرس  وامتتامها، واوجا  املناقشا ، وضمان التقاد بأ كاي اجلرسا

هفا النظاي الدامري، وإعطاا احلق   الكالي، وطرمت املســـائا لرتصـــويي، وإعالن القرارا . ويبيي الرئاو 
 اجلرسـا  وعرل  ق  النظاي   النقاط النظاما ، ول ، رهنا بأ كاي هفا النظاي، السـاطرة التام  عرل سـري

 اها. ولررئاو جن يقرتمت عرل املؤمتر إققال قائم  املتكرمق، وئديد الوقي الفي ُيســــــــــــــم  ب  لرمتكرمق، 
وعدد املرا  اليت جيوز  اها ملمثا كا مشـــــــــــــــارك   املؤمتر جن يتكرم   مســـــــــــــــأل  ما، واأجاا املناقشـــــــــــــــ  

 إققانا، وا راق اجلرس  جو ر  ها. جو
 الرئاو،   ممارست  ملهاي وظاقت ، ماض ا  لسرط  املؤمتر. يظا - 2
 

 8الماتة   
 الرئيس باإلنابة  

 مقام . إذا اغاب الرئاو عن إ دى اجلرسا  جو عن جزا منها، يسمي ج د نواب الرئاو لاقوي - 1
 .اجبا و  لنائب الرئاو الفي يتوىل مهاي الرئاو ما لررئاو من سرطا ، وعرا  ما عرل الرئاو من - 2
 

 9الماتة   
 إبدال الرئيس  

    ال  عدي استطاع  الرئاو جداا مهاي وظاقت ، يُنتخب رئاو جديد. 
 

__________ 

جوروبا الشـــــــــــــــرقا ؛ ودول ثالث  من كا جمموع  من اجملموعا  التالا ا الدول األ ريقا ؛ ودول آســـــــــــــــاا وا او انادا؛ ودول  (2) 
جمريكا الالاانا  ومنطق  البحر الكارييب، ودول جوروبا الغربا  ودول جمرى. غري جن انتخاب الرئاو يؤدي إىل ختقاض عدد 

 نواب الرئاو املخصص لرمنطق  اليت يُنتخب منها الرئاو بواقع نائب وا د لررئاو.
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 10الماتة   
 حق الرئيس فد التصويت  

ال يشـــــرتك الرئاو، جو نائب الرئاو الفي يتوىل مهاي الرئاو،   التصـــــويي   املؤمتر، با ل  جن  
 لرتصويي بدال  من .يسمي عاوا  آمر من جعااا و ده 

  
 المكتب -ثالثا  

 11الماتة   
 تكوين المكتب  

يتألف املكتب من الرئاو ونواب الرئاو واملقرر ال اي ورئاو الرةن  الرئاســـــــــــــــا . ويتوىل الرئاو،  
نائٌب يســــــــمنيا  من بق نواب الرئاو    ال  غااب ، رئاســــــــ  املكتب. وجيوز لرئاو جلن  وثائق التقويض  جو

االشــرتاك   املكتب دون جن يكون نم احلق  48الرةان األمرى اليت ينشــئها املؤمتر و قا لرمادة ولرؤســاا 
   التصويي.

 
 12الماتة   
 ا  ضاء البديلون  

إذا ا ق عرل رئاو املؤمتر جو ج د نواب  التغاب عن إ دى جرســــــــــا  املكتب،  ر  جن يســــــــــمي  
 اها. و   ال اغاب رئاو الرةن  الرئاســا ،  ات ق ج د جعاــاا و ده حلاــور جرســ  املكتب والتصــويي 

عرا  جن يســـــــــــــــمي نائب رئاو ارك الرةن  لاقوي مقام . وال يتمتع نائب رئاو الرةن  الرئاســـــــــــــــا ، عند 
 انامام  إىل املكتب، حبق التصويي إذا كان من و د ينتمي إلا  عاو آمر من جعااا املكتب.

 
 13الماتة   
 المهام  

مبســــاعدة الرئاو   اصــــريف جعمال املؤمتر بوج  عاي وي ما، رهنا مبا يقرره املؤمتر، يقوي املكتب  
 عرل انساق جعمال املؤمتر.

  
 أمانة المؤتمر -رابعا  

 14الماتة   
 وا بات ا مين العام لألم  المت دة  

ســـــــــــــــا  املؤمتر يتوىل األمق ال اي لتمم املتحدة جو ممثر  امل ق  جعمال  بصـــــــــــــــقت  هفه   كا جر - 1
 وهائاا  القرعا .

 جيوز لتمق ال اي لتمم املتحدة جن يسمي موظقا   األمان  لاقوي مقام    ارك اجلرسا . - 2
 يقوي األمق ال اي لتمم املتحدة جو ممثر  امل ق  بتوجا  املوظقق الالزمق لرمؤمتر. - ٣
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 15الماتة   
 وا بات أمانة المؤتمر  

 املؤمتر، و قا نفا النظاي، مبا يريااقوي جمان   
 او ري الرتمج  الشقوي  لركرما  اليت ارقل   اجلرسا ؛ )ج( 
 ارقي وثائق املؤمتر وارمجتها واستنسامها واوزي ها؛ )ب( 
 نشر الوثائق الرمسا  لرمؤمتر وا مامها؛ )ج( 
 إعداد حماضر اجلرسا  ال ام  وا مامها؛ )د( 
 واا  لرةرسا  واختاذ الرتاابا  حلقظها؛إعداد التسةاال  الص )ه( 
 اختاذ الرتاابا  إليدا  وثائق املؤمتر و قظها   حمقوظا  األمم املتحدة؛ )و( 
 القااي، بوج  عاي، بأداا كا األعمال األمرى اليت قد يتطربها املؤمتر. )ز( 

 
 16الماتة   
 يانات المقدمة من ا مانة العامةالب  

ن  ال ام  يســـــــــــــــمنيا  لفلك الغر ، ملتحدة، جو ألي موظف من موظقي األمالتمق ال اي لتمم ا 
 يدي،   جي وقي، بباانا  شقوي  جو كتابا  بشأن جي  مسأل  قاد النظر. جن
  

 افتتاح المؤتمر -اامسا  
 17الماتة   
 الرئيس المؤقت  

األمــانــ  ال ــامــ   يقتت  األمق ال ــاي لتمم املتحــدة جو،    ــالــ  غاــابــ ، جي موظف من موظقي 
 ي ان  نفا الغر ، اجلرس  األوىل لرمؤمتر ويتوىل رئاس  املؤمتر إىل جن ينتخب املؤمتر رئاس .

 
 18الماتة   
 القرارات المتعلقة بالتنظي   

 يقوي املؤمتر   جرست  األوىل مبا يريا 
 اعتماد نظام  الدامري؛ )ج( 
 القرعا ؛انتخاب جعااا مكتب  واشكاا هائاا   )ب( 
ل األعمــال املؤقــي لرمؤمتر إىل إقرار جــدول جعمــالــ  الــفي يكون مشـــــــــــــــروعــ  هو جــدو  )ج( 

 يتم هفا اإلقرار؛ جن
 البي   انظام جعمال . )د( 
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 تصريف ا  مال -ساتسا  
 19ماتة ال  
 النصاب القانوند  

عند  اــــــــور ثرا الدول املشــــــــارك   لررئاو جن ي رن ا تتامت اجلرســــــــ  وجن يســــــــم  ببدا املناقشــــــــ  
 املؤمتر، عرل األقا. ويرزي  اور جغربا  الدول املشارك  املؤمتر الختاذ جي قرار.  
 

 20الماتة   
 الكلمات  

ال جيوز ألي ممثا جن يرقي كرم  جماي املؤمتر دون احلصـــــــول مســـــــبقا عرل إذن من الرئاو. ويقوي  - 1
، بــدعوة املتكرمق إىل إلقــاا كرمــا م 27إىل  25واملواد من  22و  21الرئاو، رهنــا  بــأ كــاي املــاداق 

  سب ارااب إبدائهم الرغب    الكالي. واألمان  مسؤول  عن وضع قائم  بأمساا هؤالا املتكرمق.
انحصــــــــــر املناقشــــــــــ    املســــــــــأل  املطرو   عرل املؤمتر، ولررئاو جن ينب  املتكرم إىل مراعاة النظاي  - 2
   عن املوضو  قاد املناقش .مرجي جقوال إذا
را  اليت جيوز  اهــا لكــا ممثــا لرمؤمتر جن حيــد د الوقــي الــفي ُيســـــــــــــــم  بــ  لكــا متكرم وعــدد امل - ٣
إىل هفا التحديد، لغري اثنق  يتكرم   مســـــــــــــأل  ما. وال يســـــــــــــم  بالكالي بشـــــــــــــأن اقرتامت إجرائي يدعو جن
امل ارضــق ل ، ي يطرمت االقرتامت  ورا لرتصــويي. وعرل جي  املمثرق املؤيدين لرتحديد والثنق من املمثرق  من

ُ دد    ال، حيدد الرئاو، مبوا ق  املؤمتر، مدة كا كرم  اُرقل بشأن املسائا اإلجرائا  خبمو دقائق.  ملذا
 .النظاي مدة املناقش  وجتاوز ج د املتكرمق الوقي املخصص ل ، ينبه  الرئاو دون إبطاا إىل مراعاة

 
 21الماتة   
 النقاط النظامية  

ألي ممثا جن يثري   جي وقي نقط  نظاما ، جثناا مناقش  جي مسأل ، ويبي الرئاو  ورا   هفه  
النقطــ  النظــاماــ  و قــا أل كــاي هــفا النظــاي الــدامري. ولرممثــا جن يط ن   قرار الرئاو. ويُطرمت الط ن 

ا  الدول احلاضــــــرة املصــــــوا . وال جيوز لرممثا لرتصــــــويي  ورا، ويبقل قرار الرئاو قائما ما ه انقاــــــ  جغرب
 الفي يتكرم   نقط  نظاما  جن يتكرم   مامون املسأل  قاد املناقش .

 
 22الماتة   
 ا سبقية  

ا  جو مقرره  ا جو ملمثا جي  جلن   رعا  جيوز إعطاا األســـــــــــــــبقا    الكالي لرئاو الرةن  الرئاســـــــــــــــ
 اليت مرصي إلاها انائ  امل نا . ريق عاما لغر  شرمت االستنتاجا   جي جو
 

 23الماتة   
 إقفال قائمة المتكلمين  

 لررئاو جن ي رن قائم  املتكرمق جثناا املناقش ، وجيوز ل ، مبوا ق  املؤمتر، جن ي رن إققال القائم . 
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 24الماتة   
 حق الرت  

دول  مشــارك    املؤمتر ، ي طي الرئاو  ق الرد إىل ممثا جي 2٣بصــرا النظر عن ج كاي املادة  - 1
 جو إىل ممثا االئاد األوروو عندما يطرب ذلك. وجيوز من  جي ممثا آمر  رل  لررد.

ويدىل بالباانا  عمال هبفه املادة عادة   هناي  آمر جرســـــ    الاوي، جو   متاي النظر   البند  - 2
 ذي الصر  إذا كان ذلك جقرب.

ملمثري االئاد األوروو اإلدالا بأكثر من باانق اثنق مبوجب هفه املادة وال جيوز ملمثري دول  جو  - ٣
  اجلرســ  الوا دة بشــأن جي بند. واقتصــر مدة الباان األول عرل ئو دقائق والثاث عرل ثالق دقائق؛ 

 وعرل املمثرق جن يتحروا اإلجياز   كا  ال بقدر اإلمكان.
 

 25الماتة   
 تأ يل المناقشة  

جي  دول  مشـــــــارك    املؤمتر جن يقرتمت،   جي وقي، اأجاا مناقشـــــــ  املســـــــأل  قاد البحا.  ملمثا 
ُيســـــــــــــم  بالكالي بشـــــــــــــأن هفا االقرتامت اإلجرائي إال ملقدم   باإلضـــــــــــــا   إىل اثنق من املمثرق املؤيدين  وال

 .28بأ كاي املادة  لرتأجاا واثنق من املمثرق امل ارضق ل ، ي يُطرمت االقرتامت لرتصويي  ورا، رهنا
 

 26الماتة   
 إقفال باب المناقشة  

ملمثا جي  دول  مشــــــــارك    املؤمتر جن يقرتمت،   جي وقي، إققال باب املناقشــــــــ    املســــــــأل  قاد  
البحا، ســــــــــواا جبدى ممثا آمر رغبت    الكالي جو ه يبدها. وال ُيســــــــــم  بالكالي بشــــــــــأن هفا االقرتامت 

 .28نق ي ارضان اإلققال، ي يطرمت االقرتامت لرتصويي  ورا، رهنا بأ كاي املادة اإلجرائي إال ملمثرق اث
 

 27الماتة   
 تعليق الجلسة أو رفعها  

جيوز ملمثا جي  دول  مشــــــارك    املؤمتر جن يقرتمت   جي وقي ا راق اجلرســــــ  جو ر  ها، رهنا بأ كاي  
 .28 ، با ُاطرمت لرتصويي  ورا، رهنا بأ كاي املادة . وال يسم  مبناقش  هفه االقرتا ا  اإلجرائا٣8املادة 

 
 28الماتة   
 ترتيب االقتراحات اإل رائية  

ا طل االقرتا ا  اإلجرائا  املبان  جدناه جســـــــــــــــبقا  عرل مجاع املقرت ا  جو االقرتا ا  اإلجرائا   
 األمرى امل روض  عرل اجلرس ، وذلك  سب الرتااب التايا

 اجلرس ؛اقرتامت ا راق  )ج( 
 اقرتامت ر ع اجلرس ؛ )ب( 
 اقرتامت اأجاا املناقش    املسأل  قاد البحا؛ )ج( 
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 اقرتامت إققال باب املناقش    املسأل  قاد البحا. )د( 
 

 29الماتة   
 المقترحات والتعديالت الموضو ية تقدي   

ال اي جو إىل ممثر  امل ق  ُاقد ي املقرت ا  والت ديال  املوضـــــــــــــــوعا ،   ال ادة، كتاب  إىل األمق  
الـفي ي م م نســـــــــــــــخــا منهــا عرل مجاع الو ود برغــا  املؤمتر. وال انــاقر املقرت ـا  املوضـــــــــــــــوعاــ  جو اطرمت 

ســــــــاع  عرل ا مام نســــــــل منها عرل مجاع الو ود، ما ه يقرر املؤمتر مالا  24لرتصــــــــويي إال ب د مرور 
لت ــديال   إ إن ه اكن هــفه الت ــديال  قــد ذلــك. إالني جنــ  جيوز لررئاو جن يــأذن مبنــاقشــــــــــــــــ  وحبــا ا

 عممي، جو ه جير ا مامها إال   الاوي نقس .
 

 30الماتة   
 المقترحات واالقتراحات اإل رائيةس ب   

قبا البي  ا ، شــــــريط  جال يكون لصــــــا ب املقرتمت جو االقرتامت اإلجرائي جن يســــــحب    جي وقي  
 .النحو اقدمي املقرتمت، جو االقرتامت اإلجرائي، املسحوب عرل هفا جُدما عرا  ا ديا. وألي ممثا جن ي اد قد
 

 31الماتة   
 البت فد مسألة االاتصاص  

، يُطرمت لرتصــــــويي جي اقرتامت إجرائي يطرب البي   مســــــأل  امتصــــــا  28رهنا بأ كاي املادة  
 املؤمتر   اعتماد مقرتمت م رو  عرا ، وذلك قبا البي   املقرتمت امل ين.

 
 32الماتة   
 ظر فد المقترحاتإ اتة الن  

مإ اعُتمــد مقرتمت مــا جو رُ ض، ال جيوز إعــادة النظر  اــ  مــا ه يقرر املؤمتر ذلــك بــأغرباــ  ثرثي  
النظر ســـــوى الثنق من م ارضـــــا . الدول احلاضـــــرة املصـــــوا . وال ُيســـــم  بالكالي   اقرتامت إجرائي بملعادة 

 يُطرمت االقرتامت  ورا لرتصويي. ي
  

 اتخاذ القرارات -سابعا  
 33الماتة   
 االتفاق العام  

ااقاع ”ي تمد املؤمتر وثاق  متاما  متقاو  بشــأهنا ومتقق عراها عرل الصــ اد احلكومي الدوي ب نوان  - 1
 .انراا ، ويبفل قصارى جهده لامان إجناز جعمال  بتوا ق“عاملي بشأن انةرة انمن  واملنظم  والنظاما 

جعاله، يُطرمت جي مقرتمت م رو  عرل  1غم من جي ادابري ميكن جن اتخف عمال بالققرة عرل الر  - 2
 املؤمتر لرتصويي إذا ما طرب جي ممثا ألي دول  مشارك    املؤمتر ذلك.
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 34الماتة   
 حق التصويت  

 يكون لكا دول  مشارك    جعمال املؤمتر لو  وا د. 
 

 35الماتة   
 ا غلبية المطلوبة  

، اتخف قرارا  املؤمتر بشـــأن مجاع املســـائا املوضـــوعا  بأغربا  ثرثي الدول ٣٣رهنا بأ كاي املادة  - 1
 احلاضرة واملصوا .

اتخف قرارا  املؤمتر بشــــأن مجاع املســــائا اإلجرائا  بأغربا  الدول احلاضــــرة واملصــــوا ، ما ه يُنص  - 2
 عرل مالا ذلك   هفا النظاي.

يبي رئاو املؤمتر   األمر. مســــــــأل  ما ات رق باإلجراا جو املوضــــــــو ،  إذا ثار اســــــــاؤل  ول كون - ٣
ئاو املتوي الرئـــاســــــــــــــــــ  قـــائمـــا ط ن   قرار الرئاو، يُطرمت الط ن لرتصـــــــــــــــويـــي  ورا، ويبقل قرار الر  وإذا
 انقا  جغربا  الدول احلاضرة واملصوا . ه ما
 مت اإلجرائي، مر وضا.إذا انقسمي األلوا  بالتساوي، ي ترب املقرتمت، جو االقرتا  - 4
 

 36الماتة   
 “الدول ال اضرة والمصوتة” بارة  معنى  

الدول اليت ادي بألـــوا ا إجيابا “ الدول احلاضـــرة واملصـــوا ”ألغرا  هفا النظاي، يُقصـــد ب بارة  
 جو سربا. جما الدول اليت متتنع عن التصويي  ت ترب غري مصوا .

 
 37الماتة   
 طريقة التصويت  

األيــدي، إال إذا طرــب ممثــا  ، يصـــــــــــــــو   املؤمتر عــادة بر ع44بــاســـــــــــــــتثنــاا مــا انص عراــ  املــادة  - 1
يكون التصـــــــــــــــويي بنداا األمساا  اةري  انئف نداا األمساا  ســـــــــــــــب الرتااب األ دي اإلنكرازي  جن ما

اصــويي بنداا ألمساا الدول املشــارك    املؤمتر، ابتداا بالو د الفي يســحب الرئاو امس  بالقرع . و  كا 
 “.ممتنع”جو “ ال”جو “ ن م”األمساا انادى كا دول  بامسها  ريد ممثرها بقول  

ُيســــــت ا  بالتصــــــويي غري املســــــةا  عندما يقوي املؤمتر بالتصــــــويي مســــــتخدما الوســــــائا انلا ، - 2
ويتا التصويي بر ع األيدي، وبالتصويي املسة ا عن التصويي بنداا األمساا. ولرممثا جن يطرب اص عن

 مسة ال جيري دون نداا جمساا الدول املشارك    املؤمتر، ما ه يطرب ج د املمثرق غري ذلك.
يُدرج لـــــو  كا دول  مشـــــارك    التصـــــويي بنداا األمساا جو اصـــــويي مســـــة ا   جي حماـــــر  - ٣

 لرةرس  جو   جي اقرير عنها.
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 38الماتة   
 د الوا بة االتباع أثناء التصويتالقوا   

 د جن ي رن الرئاو بدا التصـــــــــــــــويي، ال جيوز ألي ممثا جن يقطع التصـــــــــــــــويي إال إلثارة نقط  ب 
 نظاما  ات رق ب مرا  التصويي.

 
 39الماتة   
 تعليل التصويت  

جيوز لرممثرق جن يدلوا، قبا بدا التصـــــــويي جو ب د انتهائ ، بباانا  موجزة اقتصـــــــر عرل ا راا  - 1
قي املســمومت ب  لالدالا بباانا  ا راا التصــويي هفه. وال جيوز ملمثا جي  اصــويتهم. ولررئاو جن حيدد الو 

دول  لــــــا ب  مقرتمت جو اقرتامت إجرائي جن يتكرم ا راال لرتصــــــويي عرل ذلك املقرتمت جو االقرتامت اإلجرائي، 
 إال إذا كان قد جُدما عرا  ا ديا.

لتاب   لرمؤمتر، ينبغي لردول  جن اقوي، عند النظر   املســــأل  نقســــها اباعا   ال ديد من انائا  ا - 2
قدر اإلمكان، بت راا اصـــــــويتها   هائ  وا دة من هفه انائا ، ما ه يكن اصـــــــويتها   إ دى انائا  

 خيترف عن اصويتها   هائ  جمرى.
 

 40الماتة   
 تجزئة المقترحات  

وإذا اعرت  ج د املمثرق  جيوز ألي ممثا جن يقرتمت إجراا اصويي مستقا عرل ججزاا من مقرتمت ما. 
ممثَرق اثنق  عرل طرب التةزئ ، طُرمت اقرتامت التةزئ  لرتصـــويي. وال يســـم  بالكالي بشـــأن اقرتامت التةزئ  لغري

يؤيدان  وممثرق اثنق ي ارضــــــــــــــان .  ملذا ما قُبا اقرتامت التةزئ  طُر ي ججزاا املقرتمت اليت جيري إقرارها  اما ب د، 
 .ككا  وإذا رُ اي مجاع ججزاا منطوع املقرتمت، اعُترب املقرتمت مر وضا لرتصويي عراها جمتم  .

 
 41الماتة   
 التعديالت  

يُ ترب املقرتمت ا ديال ملقرتمت آمر إذا كان ال يشـــــــكا إالني إضـــــــا   إىل ذلك املقرتمت جو  ف ا جو انقاحا  
 .ذلك ئديدا  عرل مالا   هفا النظاي متامن  لرت ديال ، ما ه ينص“ مقرتمت”جلزا من . وا ترب كرم  

 
 42الماتة   
 ترتيب التصويت  لى التعديالت  

التصـــــــــــــــويـــي عرل الت ـــديـــا جوال.  عنـــد اقرتامت إدمـــال ا ـــديـــا عرل مقرتمت من املقرت ـــا ، جيري 
لت ـديـا األب ـد من  اـا املوضـــــــــــــــو  اقرُتمت ا ـديالن جو جكثر عرل مقرتمت، يصـــــــــــــــو   املؤمتر جوال عرل ا وإذا
ي عرل الت ديا األقا من  بُ دا ، وهكفا دوالاك  إ ُاطرمت مجاع الت ديال  لرتصويي. املقرتمت األلري  عن

ولكن عنـدمـا يكون اعتمـاد ا ـديـا مـا منطويـا بـالاـــــــــــــــرورة عرل ر ض ا ـديـا آمر، ال يُطرمت هـفا الت ـديـا 
 .يياألمري لرتصويي. وإذا اعُتمد ا ديا وا د جو جكثر، يُطرمت عندئف املقرتمت بصاغت  امل دل  لرتصو 
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 43الماتة   
 ترتيب التصويت  لى المقترحات  

إذا ُقدي مقرت ان جو جكثر، مالا الت ديال ،  اما يت رق مبســـأل  وا دة، جرى التصـــويي عرل  - 1
املقرت ا   ســــــــب ارااب اقدميها، ما ه يقرر املؤمتر غري ذلك. ولرمؤمتر، ب د كا اصــــــــويي عرل مقرتمت، 

 املقرتمت الفي يرا .جن يقرر ما إذا كان ساصو   عرل 
جيري التصـــــــويي عرل املقرت ا  املنق ح   ســـــــب الرتااب الفي ُقد مي ب  املقرت ا  األلـــــــرا ،  - 2
ه خيرج التنقا  كثريا عن املقرتمت األلري. و  هفه احلال ، يُ ترب املقرتمت األلري مسحوبا، ويُ ترب املقرتمت  ما

 املنق   مقرت ا جديدا.
 جي اقرتامت إجرائي ب دي البي   مقرتمت ما، قبا البي   ذلك املقرتمت.يُطرمت لرتصويي  - ٣
 

 44الماتة   
 االنتخابات  

   ال  عدي وجود جي اعرتا ،  جترى مجاع االنتخابا  باالقرتا  الســـــــــــــــري، ما ه يقر ر املؤمتر، 
 مرشحق متق ق عراها. مياي   جعمال  دون الرةوا إىل االقرتا  عند وجود مرش  متق ق عرا  جو قائم  جن
 

 45الماتة   
 االقتراع  

عندما يت ق شـــــــــغا منصـــــــــب انتخاو جو جكثر   وقي وا د وبنقو الشـــــــــروط، يُنتخب، ب دد  - 1
يتةاوز عدد ارك املنالــــــب، املرشــــــحون احلالــــــرون   االقرتا  األول عرل جغربا  األلــــــوا  املدىل هبا  ال

 وعرل جكرب عدد من األلوا .
عدد املرشـــــــحق احلالـــــــرق عرل هفه األغربا  جقا من عدد املنالـــــــب املراد شـــــــغرها، جترى  إذا كان - 2

اقرتاعا  إضا ا  لشغا املنالب املتبقا ، عرل جن يقتصر التصويي عرل املرشحق احلالرق عرل جكرب عدد 
 .شغرها قمن األلوا    االقرتا  السابق حباا ال يتةاوز عددهم ض ف عدد املنالب اليت ال يزال يت 

  
 الهيئات الفر ية -ثامنا  

 46الماتة   
 رئيسيةاللجنة ال  

 لرمؤمتر جن ينشئ جلن  رئاسا . 
 

 47الماتة   
 التمثيل فد اللجنة الرئيسية  

لكا دول  مشارك    املؤمتر ولالئاد األوروو جن ميثرها ممثا وا د   الرةن  الرئاسا  اليت ينشئها  
 جن ينتدبا نفه الرةن  من يرزي من ممثرق مناوبق ومستشارين.املؤمتر، وجيوز نما 
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 48الماتة   
 اللجان وا فرقة العاملة ا ارى  

لرمؤمتر جن ينشـــــئ، باإلضـــــا   إىل الرةن  الرئاســـــا  املشـــــار إلاها جعاله، ما يراه ضـــــروريا من جلان  - 1
 وج رق  عامر  ألداا وظائق .

 .الشأن ا  رعا  وج رق  عامر ، رهنا باختاذ اجلرس  ال ام  لرمؤمتر مقررا   هفالرةن  الرئاسا  جن انشئ جلان - 2
 

 49الماتة   
 اللجان الفر ية وا فرقة العاملةأ ضاء اللجان و   

ي ق الرئاو، رهنا  مبوا ق  املؤمتر، جعاــــــــــــاا الرةان واأل رق  ال امر  التاب   لرمؤمتر، املشــــــــــــار إلاها  - 1
 ، ما ه يقرر املؤمتر مالا ذلك.48املادة من  1الققرة   
ي ق  رئاو الرةن  امل نا ، رهنا مبوا قتها، جعاـــــــــــــــاا الرةان القرعا  واأل رق  ال امر  التاب   نا،  - 2
 اقرر الرةن  مالا ذلك. ه ما
 

 50الماتة   
 أ ضاء المكتب  

 .6 عرل مالا ذلك   املادة انتخب كا جلن  وجلن   رعا  و ريق عاما جعااا مكتب ، ما ه يُنص 
 

 51الماتة   
 النصاب القانوند  

لرئاو الرةن  الرئاســــا  جن ي رن ا تتامت اجلرســــ  وجن يســــم  ببدا املناقشــــ  عند  اــــور ربع عدد  - 1
 الدول املشارك    املؤمتر عرل األقا. ويرزي  اور جغربا  الدول املشارك    املؤمتر الختاذ جي قرار.

ا  جعاــــــــاا املكتب جو جلن  وثائق التقويض جو جي جلن  جو جلن   رعا  جو  ريق عاما اشــــــــكا جغرب - 2
 نصابا قانوناا.

 
 52الماتة   
 المكتب وتصريف ا  مال والتصويت أ ضاء  

( والقر  الســـــــــــابع جعاله، 19ادة انطبق املواد الواردة   القرعق الثاث والســـــــــــادت )باســـــــــــتثناا امل 
 يال ، عرل جعمال الرةان والرةان القرعا  واأل رق  ال امر ،  اما عدا ما يرياإجراا ما يرزي من ا د مع

لرئاو املكتب ولرئاو جلن  وثائق التقويض ولرؤســـــــــــــاا الرةان والرةان القرعا  واأل رق   ()ج 
 ال امر  ممارس   ق التصويي، شريط  جن يكونوا ممثرق لدول مشارك ؛

القرعا  واأل رق  ال امر  بأغربا  األعاـــــــــــــــاا احلاضـــــــــــــــرين اُتخف قرارا  الرةان والرةان  )ب( 
 .٣2املصو اق، باستثناا إعادة النظر   جي مقرتمت جو ا ديا اليت اقتاي األغربا  املقررة   املادة 
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 اللغات والم اضر -تاسعا  
 53الماتة   
 لغات المؤتمر  

 وال ربا  والقرنسا . لغا  املؤمتر هي اإلسبانا  واإلنكرازي  والروسا  والصانا  
 

 54الماتة   
 التر مة الشفوية  

 ُارتجم الكرما  اليت ارقل بمل دى لغا  املؤمتر ارمج  شقوي  إىل لغاا  األمرى. - 1
ألي ممثــا جن يتكرم برغــ  لاســــــــــــــــي من لغــا  املؤمتر إذا كــان الو ــد امل ين قــد راــب جمر الرتمجــ   - 2

 الشقوي  لكرمت  إىل إ دى لغا  املؤمتر.
 

 55الماتة   
 ةلغات الوثائق الرسمي  

 اتامت مجاع الوثائق الرمسا  لرمؤمتر برغا  املؤمتر. 
 

 56الماتة   
 التسجيالت الصوتية للجلسات  

يتم إعداد و ق  التسةاال  الصواا  لرةرسا  ال ام  لرمؤمتر وجلرسا  الرةن  الرئاسا  و قا   
دي اســــةاال  لــــواا  ألي جرســــا  جمرى لرمؤمتر، ما ه يقرر لرممارســــ  املتب     األمم املتحدة. وال اُ 

 املؤمتر جو الرةن  الرئاسا  مالا ذلك.
  

 الجلسات العلنية والخاصة - اشرا  
 57الماتة   
 مباتئ  امة  

اُ قد اجلرســـــــــا  ال ام  لرمؤمتر وجرســـــــــا  جي  جلن  من جلان  كةرســـــــــا  عرنا  ما ه اقرر انائ   
واُ رن مجاع القرارا  اليت يتخفها املؤمتر بكاما هائت    جرســــــ  مالــــــ  دون اأمري امل نا  مالا ذلك. 

   جرس  عرنا  لرمؤمتر بكاما هائت .
 

 58الماتة   
كقاعدة عام ، اُ قد جرســـــــــــــــا  املكتب جو جلن  وثائق التقويض جو الرةان القرعا  جو األ رق   

 ال امر  كةرسا  مال .
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 59الماتة   
 تعلقة بالجلسات الخاصةبالغات المال  

لرقائم برئاس  انائ  امل نا  جن يصدر، لدى امتتاي جي  جرس  مال  ا قدها انائ ، بالغا بشأهنا  
 عن طريق األمق ال اي لتمم املتحدة جو ممثر  الفي ي ا ن .

  
 المشاركون والمراقبون اآلارون -حاتم  شر 
 60الماتة   
وغيرميا من الكيييانيات التد تلقييت من الجمعييية العييامية ت وة تائمية المنظمييات ال كوميية اليدولييية   

 د تورات الجمعية العامة وأ مالهالالشتراك بصفة مراقب ف
حيق لرممثرق الفين اســـــــــــــــماهم املنظما  احلكوما  الدولا  والكاانا  األمرى اليت ارقي دعوة  

احلق   التصـــــــــويي،   مداوال   دائم  من اجلم ا  ال ام  االشـــــــــرتاك بصـــــــــق  مراقب، دون جن يكون نم
 املؤمتر والرةن  الرئاسا ، وعند االقتااا،   مداوال  جي من الرةان جو األ رق  ال امر  األمرى.

 
 61الماتة   
 (٣)ا  ضاء المنتسبون فد اللجان اإلقليمية  

جمساؤهم   احلاشا  جيوز لرممثرق الفين يسماهم األعااا املنتسبون   الرةان اإلقراما  الواردة  
جدناه االشــــــــــرتاك، بصــــــــــق  مراقبق، دون جن يكون نم احلق   التصــــــــــويي،   املداوال  اليت جيريها املؤمتر 

 والرةن  الرئاسا ، وعند االقتااا،   مداوال  جي من الرةان جو األ رق  ال امر  األمرى.
 

 62الماتة   
 (4)ةممثلو الوكاالت المتخصصة والمنظمات ذات الصل  

جيوز لرممثرق الفين اســـــماهم الوكاال  املتخصـــــصـــــ  واملنظما  ذا  الصـــــر  االشـــــرتاك بصـــــق   
رةن  الرئاســــــــا ، وعند االقتاـــــــاا مراقبق، دون جن يكون نم احلق   التصــــــــويي،   مداوال  املؤمتر جو ال

 نطاع جنشطتها.مداوال  جي من الرةان جو األ رق  ال امر  األمرى بشأن املسائا اليت ادما     
 

 63الماتة   
 لمنظمات ال كومية الدولية ا ارىممثلو ا  

ما ه يُنص ئديدا عرل مالا ذلك   هفا النظاي الدامري  اما يت رق باالئاد األوروو، جيوز  
لرممثرق الفين اســـــماهم املنظما  احلكوما  الدولا  األمرى املدعوة إىل املؤمتر االشـــــرتاك بصـــــق  مراقبق، 

__________ 

زيـــا القرنســـــــــــــــاـــ ، وجزر اركو وكـــايكوت، وجزر  رجن األمريكاـــ ، وجزر  رجن جروبـــا، وجنغاال، وبرمودا، وبوراوريكو، وبولانا (٣) 
الربيطانا ، وجزر كاميان، وســـاموا األمريكا ، وســـاني ماران، وغواديروب، وغواي، وكالادوناا اجلديدة، وكوراســـاو، وكومنولا 

 جزر ماريانا الشمالا ، واملارااناك، ومونتسريا .
الوكال  الدولا  لرطاق  الفري ، وا كم  اجلنائا  الدولا ، واملنظم  “ املنظما  ذا  الصر ”ة ألغرا  هفا النظاي اشما عبار  (4) 

الدولا  لرهةرة، والســرط  الدولا  لقا  البحار، وا كم  الدولا  لقانون البحار، ومنظم   ظر األســرح  الكاماائا ، والرةن  
 ظم  التةارة ال املا .التحاريي  ملنظم  احلظر الشاما لرتةارب النووي ، ومن
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ون جن يكون نم احلق   التصــــويي،   مداوال  املؤمتر والرةن  الرئاســــا ، وعند االقتاــــاا   مداوال  د
 جي من الرةان جو األ رق  ال امر  األمرى بشأن املسائا اليت ادما   نطاع جنشطتها.

 
 64الماتة   
 ثلو ميئات ا م  المت دة المهتمةمم  

  االشــــــــــــرتاك بصــــــــــــق  مراقبق، دون األمم املتحدة املهتمجيوز لرممثرق الفين اســــــــــــماهم هائا   
ا ، وعند االقتاــــــــــــاا   مداوال  يكون نم احلق   التصــــــــــــويي،   مداوال  املؤمتر والرةن  الرئاســــــــــــ جن
 من الرةان جو األ رق  ال امر  األمرى بشأن املسائا اليت ادما   نطاع جنشطتها. جي
 

 65الماتة   
 كوميةممثلو المنظمات غير ال   

جيوز لرمنظما  غري احلكوما  امل تمدة لرمشــــارك    املؤمتر جن اســــمي ممثرق حلاــــور اجلرســــا   - 1
 والرةن  الرئاسا  بصق  مراقبق. ال رنا  لرمؤمتر

جيوز نؤالا املراقبق جن يدلوا، بدعوة من القائم برئاس  املؤمتر ورهنا مبوا ق  املؤمتر، بباانا  شقوي   - 2
ئا اليت يكون لديهم كقااة مالــــ  بشــــأهنا. وإذا كان عدد طربا  اناول الكرم  كبريا يُطرب بشــــأن املســــا

 إىل هفه املنظما  غري احلكوما  اشكاا نقسها   جمموعا  ا رب عن نقسها بواسط  متكرمق بامسها.
 

 66الماتة   
 البيانات الكتابية  

قدم  من املمثرق املســـــــــــــــمنيق املشـــــــــــــــار إلاهم ا مم األمان  عرل مجاع الو ود الباانا  الكتابا  امل 
بالكماا  وبالرغا  اليت جااحي هبما هفه الباانا  نا   مكان ان قاد املؤمتر،  65إىل  6٠املواد من   

بشـــرط جن يكون الباان املقدي باســـم جي منظم  غري  كوما  متصـــال بأعمال املؤمتر ومت رقا مبوضـــو  يكون 
 .رمسا   ا . وال اتامت الباانا  الكتابا  عرل نقق  األمم املتحدة وال اصدر كوثائقنفه املنظم  كقااة مال  

  
 وقف العمل بالنظام الداالد وتعديله -ثاند  شر 
 67الماتة   
 طريقة وقف العمل به  

لرمؤمتر جن يوقف ال ما بأي  مادة من مواد هفا النظاي الدامري شـــــــــــــريط  إعطاا إشـــــــــــــ ار باقرتامت  
الوقف قبا موعد الوقف بأربع وعشرين ساع ، وهو شرط ميكن التنازل عن  إذا ه ي رت  جي من املمثرق. 

 .الغر  حقاق ذلكويكون جي وقف من هفا القباا منحصرا    غرٍ  حمدٍد ومبق وحمددا  بقرتة الزم  لت
 

 68الماتة   
 طريقة التعديل  

جيوز ا ـــديـــا مواد هـــفا النظـــاي الـــدامري بقرار يتخـــفه املؤمتر بـــأغرباـــ  ثرثي املمثرق احلـــاضـــــــــــــــرين  
 املصواق، ب د جن يكون املكتب قد قدي اقريرا عن الت ديا املقرتمت.

 


