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  النظام الداخلي الدائم
  للجمعیة العمومیة

  *لمنظمة الطیران المدني الدولي

  الدورات — الباب األول

  ١المادة 
تنعقـد الجمعیــة العمومیــة مــرة واحــدة علــى األقــل كــل ثــالث ســنوات وتعقــد بــدعوة مــن 

ـــران المـــدني  ٤٨المجلـــس فـــي موعـــد ومكـــان مناســـبین، [المـــادة  ـــة الطی أ) مـــن اتفاقی
  الدولي (المشار إلیها فیما بعد باسم "االتفاقیة")].

  ٢المادة 
تثنائیة فــــي أي وقــــت بنــــاء علــــى دعــــوة مــــن للجمعیــــة العمومیــــة أن تعقــــد دورات اســــ

المجلــس أو بنــاء علــى طلــب مــا ال یقــل عــن خمــس مجمــوع الــدول المتعاقــدة، ویقــدم 
  أ) من االتفاقیة]. ٤٨ذلك الطلب الى األمین العام، [المادة 

                                        
 (الوثیقـة ١٩٥٣) وعدلتـه الجمعیـة العمومیـة فـي 7670الوثیقـة  ،١٢-٦(القـرار د ١٩٥٢وافقت علیـه الجمعیـة العمومیـة فـي   *

7409، A7-P/2 7998 ، الوثیقــة٤-١٢(القــرار د ١٩٥٩) وفــي، A12-P/3 8268، الوثیقــة ١-١٤(القــرار د ١٩٦٢) وفــي ،
A14-P/20 8963(الوثیقـــة  ١٩٧١)، وفـــي ،A18-P/16 9119(الوثیقـــة  ١٩٧٤) وفـــي ،A21-P/4 (الوثیقـــة  ١٩٧٧)، وفـــي

9216 ،A22-P/10 9317(الوثیقـــة  ١٩٨٠)، وفـــي ،A23-P/12 9550(الوثیقـــة  ١٩٨٩)، وفـــي ،A27-P/12 ٢٠٠٧) وفـــي 
  .)A38-P/6، 10023(الوثیقة  ٢٠١٣) وفي A37-P/1، 9982(الوثیقة  ٢٠١٠وفي  ) A36-P/9، 9891(الوثیقة 

 الدورات العادیة

 الدورات االستثنائیة
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  التمثیل —الباب الثاني 
  الوفود وأوراق االعتماد

  ٣المادة 
یـة أن تمثـل فـي دورات الجمعیـة العمومیكون لجمیع الدول المتعاقدة حق متسـاو فـي 

  وال یحق لشخص ما أن یمثل أكثر من دولة واحدة. ب) من االتفاقیة]. ٤٨[المادة 

  ٤المادة 
لوفود الدول المتعاقدة أن تتألف من مندوبین ومنـدوبین منـاوبین ومستشـارین. ویعـّین 

فـي وفـده لكـي أحد من المندوبین رئیسـا للوفـد.  ولـرئیس الوفـد أن یعـّین عضـوا آخـر 
  یحل محله في حال غیابه.

  ٥المادة 
للدول غیر المتعاقدة والمنظمات الدولیة التي یـدعوها المجلـس أو الجمعیـة العمومیـة 
ذاتهــا حســب األصــول لحضــور احــدى دورات الجمعیــة العمومیــة أن تمثــل بمــراقبین.  

  ب الرئیسي".وٕاذا تألف وفد من مراقبین اثنین أو أكثر، یسّمى واحد منهما "المراق

  ٦المادة 
تـزّود الوفـود بــأوراق اعتمـاد موقــع علیهـا باســم الدولـة أو المنظمــة المعنیـة مــن   أ)

جانــب شــخص مصــّرح لـــه بــذلك، ویحــدد فیهــا اســـم كــل عضــو مــن أعضـــاء 
  الوفد وتبّین الصفة التي یعمل بها. وتودع أوراق االعتماد لدى األمین العام.

تمثیل الدول 
 المتعاقدة

وفود الدول 
 المتعاقدة

مراقبو الدول 
غیر المتعاقدة 

والمنظمات 
 الدولیة

أوراق االعتماد 
ولجنة أوراق 

 داالعتما
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وراق االعتماد تتألف مـن خمسـة أعضـاء یمثلـون تنشأ في بدایة الدورة لجنة أل  ب)
خمــس دول متعاقــدة یعّینهــا رئــیس الجمعیــة العمومیــة، ویتــولى رئــیس وفــد كــل 

وتنتخــب اللجنــة رئیســها  دولــة مــن الــدول المعّینــة تســمیة ممثلهــا فــي اللجنــة. 
وتفحــص أوراق اعتمـاد الوفــود وتقـدم تقریرهــا إلـى الجمعیــة العمومیــة   بنفسـها.

  دون إبطاء.

  ٧المادة 
یحــق ألي عضــو وفــد أن یحضــر الجلســات وأن یشــترك فــي المناقشــات ریثمــا تقــدم 
لجنة أوراق االعتماد تقریرها وتبت الجمعیة العمومیة فیه، وذلك في حدود مـا یسـمح 
به هـذا النظـام.  وللجمعیـة العمومیـة أن تمنـع أي عضـو وفـد مـن مواصـلة االشـتراك 

  ق اعتماده غیر مستوفاة.في أعمالها إذا تبین لها أن أورا

  الهیئة اإلداریة —الباب الثالث 

  ٨المادة 
تقــوم الجمعیــة العمومیــة فــي أقــرب وقــت ممكــن بعــد افتتــاح الــدورة بانتخــاب رئیســها، 
الذي یرأس الجلسات العامة للجمعیة العمومیة.  وٕالى أن یـتم ذلـك االنتخـاب، یتـولى 

  رئیس المجلس رئاسة الجمعیة العمومیة.

  ٩المادة 
 تنتخـــب الجمعیـــة العمومیـــة أربعـــة نـــواب للـــرئیس ورؤســـاء اللجـــان المشـــار إلیهـــا فـــي

  الباب الخامس.

أهلیة االشتراك 
 في الجلسات

 الرئیس

نواب الرئیس 
 ورؤساء اللجان
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  جدول األعمال —الباب الرابع 

  ١٠المادة 
یرسل جدول األعمال المؤقت الـذي یعـّده المجلـس ألي دورة عادیـة إلـى الـدول   أ)

تسـعین یومـا.  المتعاقدة بحیث یصلها قبل موعـد افتتـاح الـدورة بمـا ال یقـل عـن 
ومـــع مراعـــاة أحكـــام الفقـــرة د) أدنـــاه، ترســـل الوثـــائق األساســـیة، بمـــا فـــي ذلـــك 
اقتراحات المیزانیة، وتقریر المجلس إلـى الجمعیـة العمومیـة، والوثـائق المسـاندة 
المتعلقــــة بمســــائل السیاســــة العامــــة وشــــؤون النقــــل الجــــوي والمالحــــة الجویــــة، 

افتتـــاح الـــدورة  تعاقـــدة لهـــا قبـــل موعـــدبالوســـائل التـــي تضـــمن اســـتالم الـــدول الم
  ال یقل عن خمسین یوما، وذلك باستثناء الظروف الطارئة.  بما

مــع مراعــاة أحكــام الفقــرة د) أدنــاه، ألي دولــة متعاقــدة أن تقتــرح علــى األمــین   ب)
العـــام إضـــافة بنـــود إلـــى جـــدول األعمـــال المؤقـــت، وذلـــك قبـــل الموعـــد المحـــدد 

ـــة بمـــا ال ـــدول  الفتتـــاح أي دورة عادی ـــى ال یقـــل عـــن أربعـــین یومـــا.  وترســـل إل
المتعاقـدة  المتعاقدة تلك البنود مشفوعة بأي وثائق إیضـاحیة مقدمـة مـن الدولـة

وكذلك ما یقدمه األمین العام من تعلیقات إضافیة بشأنها، إذا ما سـمح الوقـت 
بــذلك، بحیــث تصــلها قبــل موعــد افتتــاح الــدورة بمــا ال یقــل عــن واحــد وعشــرین 

  ك باستثناء الظروف الطارئة.یوما، وذل

یرسل جدول األعمال المؤقـت للـدورة االسـتثنائیة الـذي یعـده المجلـس أو الـدول   ج)
المتعاقــــدة التــــي طلبــــت عقــــدها، حســــب الحالــــة، إلــــى الــــدول المتعاقــــدة بحیــــث 
یصــلها قبـــل موعــد افتتـــاح الــدورة بمـــا ال یقــل عـــن أربعــة عشـــر یومــا، وترســـل 

  وقت ممكن قبل موعد افتتاح الدورة. الوثائق المساندة له في أقرب

ترسل إلى الدول المتعاقدة االقتراحات المتعلقة بتعـدیل االتفاقیـة، مشـفوعة بـأي   د)
تعلیقــات أو توصــیات مــن المجلــس بشــأنها، بحیــث تصــلها قبــل موعــد افتتــاح 

  الدورة بما ال یقل عن تسعین یوما.

جدول األعمال 
المؤقت وٕاضافة 

 بنود إلیه
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  ١١المادة 
ألعمــال المؤقــت أو الوثــائق المســاندة لــه ال یترتـب علــى عــدم تســّلم دولــة مــا لجـدول ا

  خالل المهلة المقررة وفقا ألحكام هذا النظام بطالن دورة الجمعیة العمومیة.

  ١٢المادة 
یقـــّدم إلـــى الجمعیـــة العمومیـــة، فـــي كـــل دورة، جـــدول األعمـــال المؤقـــت المعـــد طبقـــا 

و تقتــرح ، مــع أي بنــود إضــافیة قــد تطلــب منظمــة األمــم المتحــدة أ١٠ألحكــام المــادة 
أي دولــة متعاقــدة إدراجهــا فــي جــدول األعمــال، إلقــراره فــي أقــرب وقــت ممكــن بعــد 

  افتتاح الدورة.

  ١٣المادة 
للجمعیــة العمومیــة المنعقــدة فــي جلســة عامــة، أو للجنــة التنفیذیــة، أن تضــیف بنــودا 

  جدیدة إلى جدول األعمال أو أن تعدله في أي وقت من األوقات.

  *بأنواعها اللجان —الباب الخامس 

  ١٤المادة 
ـــى لجنـــة أوراق االعتمـــاد المشـــار إلیهـــا فـــي  ـــة العمومیـــة، باإلضـــافة إل تنشـــئ الجمعی

  ، اللجان التالیة:٦المادة 
  اللجنة التنفیذیة؛  أ)

                                        
*  Committees and Commissions.  

تأخر تسّلم 
األعمال   جدول
 الوثائق  أو

 عمالإقرار جدول األ

تعدیل جدول 
 األعمال 

إنشاء اللجان 
 بأنواعها*
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  لجنة التنسیق (في حالة الدورات التي تشمل لجنتین أو أكثر)؛  ب)

اللجــان بأنواعهــا  اللجنــة اإلداریــة؛ ویجــوز لهــا أن تنشــئ مــا تــراه ضــروریا مــن  ج)
  لتصریف أعمالها.

  ١٥المادة 
تتــألف اللجنــة التنفیذیــة مــن رئــیس الجمعیــة العمومیــة ورؤســاء وفــود الــدول المتعاقــدة 
ورئیس المجلس.  ولرئیس كل وفد أن یصحب معـه فـي جلسـات اللجنـة التنفیذیـة مـا 

ك.  ال یزیــد عــن عضــو واحــد مــن أعضــاء وفــده، إال إذا وافقــت اللجنــة علــى غیــر ذلــ
  ویدعو رئیس الجمعیة العمومیة اللجنة إلى االنعقاد ویتولى رئاستها.

  وتشمل وظائف اللجنة التنفیذیة ما یلي:

تقـــدیم قائمـــة إلـــى الجمعیـــة العمومیـــة، عنـــد الضـــرورة، بالـــدول المتعاقـــدة التـــي   أ)
  ترغب في أن ترشح نفسها لالنتخاب في المجلس؛

ح إدخالهــا علــى بنــود جــدول أعمــال النظــر فــي أي تعــدیالت أو إضــافات یقتــر   ب)
  الجمعیة العمومیة طبقا لألحكام الواردة في الباب الرابع؛

النظر في بنود جدول األعمال التي قـد تحیلهـا إلیهـا الجمعیـة العمومیـة وتقـدیم   ج)
  تقریر بشأن كل منها؛

تقدیم توصیات إلى الجمعیـة العمومیـة بشـأن تنظـیم وتصـریف أعمـال الجمعیـة   د)
  ة؛العمومی

إسداء المشورة لرئیس الجمعیة العمومیة، بنـاء علـى طلبـه، بشـأن األمـور التـي   ه)
  تتطلب منه البت فیها.

 

 اللجنة التنفیذیة
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  ١٦المادة 
تتـألف لجنــة التنســیق، فـي حالــة إنشــائها، مـن رئــیس الجمعیــة العمومیـة، الــذي یكــون 
رئیســـا لهـــا، ونـــواب الـــرئیس ورئـــیس المجلـــس ورؤســـاء اللجـــان.  وتكـــون وظیفـــة هـــذه 

  نة تنسیق أعمال اللجان.اللج

  ١٧المادة 
تحدد الجمعیة العمومیة عضویة ووظائف أي لجان أخرى تقرر إنشـاؤها، وتقـوم كـل 
لجنــة مــن تلــك اللجـــان بتعیــین رئــیس لهـــا كمــا تقــوم، عنـــد االقتضــاء، بتعیــین نـــواب 

  للرئیس.

  *١٨المادة 
  .للجمعیة العمومیة أن تنشئ من اللجان ما تراه ضروریا أو مستصوبا

  *١٩المادة 

  ألي لجنة أن تنشئ لجانا فرعیة وألي لجنة أو لجنة فرعیة أن تنشئ فرقا للعمل.

  ٢٠المادة 

للجمعیــة العمومیــة أن تحیــل بعــض بنــود جــدول األعمــال أو أجــزاء مــن تلــك البنــود إلــى 
اللجــان بأنواعهــا للنظــر فیهــا وتقــدیم تقریــر عــن كــل منهــا.  وال یجــوز لهــذه اللجــان أن 

  ناء على مبادرة خاصة منها، أي بنود جدیدة إلى جدول أعمالها هي.تضیف، ب

                                        
*  Committees.  

**  Commissions. 
***  Subcommissions.  

  

 لجنة التنسیق

 األخرى اللجان*

 **ء اللجانإنشا

 ***اللجان الفرعیة
 وفرق العمل

إحالة الموضوعات 
إلى اللجان 
 *بأنواعها
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  ٢١المادة 
لكل دولة متعاقدة أن تمثل بعضو واحد أو أكثر من أعضاء وفـدها فـي أي لجنـة أو 
لجنة فرعیة.  ویتألف أي فریق للعمـل مـن عـدد محـدود مـن األعضـاء یعّیـنهم رئـیس 

لعمـــل، علـــى أال یعـــّین فیـــه أكثـــر مـــن اللجنـــة أو اللجنـــة الفرعیـــة التـــي تنشـــئ فریـــق ا
  عضو واحد من نفس الوفد.

  *٢٢المادة 
  تنتخب الجمعیة العمومیة رؤساء اللجان.  وتنتخب اللجان بنفسها نوابا لرؤسائها.

  وتنتخب كل لجنة فرعیة وفریق عمل أعضاء هیئتها اإلداریة بنفسها.

  األمانة —الباب السادس 

  ٢٣المادة 
منظمــة الطیــران المــدني الــدولي أمینــا عامــا للجمعیــة العمومیــة یعمــل األمــین العــام ل

ویوفر الموظفین الالزمین للجمعیة العمومیة ولمختلف لجانها ولجانها الفرعیـة وفـرق 
  العمل ویتولى إدارتهم.

  تصریف األعمال —الباب السابع 

  ٢٤المادة 
یـــة، مـــا لـــم تكـــون جلســـات الجمعیـــة العمومیـــة وجلســـات لجانهـــا ولجانهـــا الفرعیـــة علن

تقــــرر أي مــــن هــــذه الهیئــــات أن تكــــون أي جلســــة مــــن جلســــاتها ســــریة.  وال تكــــون 
ا لـــم تقـــرر ذلـــك اللجنـــة المعنیـــة جلســـات اللجـــان وفـــرق العمـــل مفتوحـــة للجمهـــور، مـــ

  فریق العمل المعني.  أو

                                        
*  Commissions and Committees.  

**  Commissions and Subcommissions. 

تمثیل الدول 
المتعاقدة في 

واللجان  *اللجان
* *الفرعیة
 العمل وفرق

الهیئات اإلداریة 
واللجان  *للجان
  **الفرعیة

 وفرق العمل

واجبات األمین 
 العام

 مبادئ عامة
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  ٢٥المادة 
ــــة  للمــــراقبین أن یشــــتركوا دون أن یكــــون لهــــم حــــق التصــــویت فــــي مــــداوالت الجمعی

حــین ال تكـون جلسـاتها سـریة.  وفیمـا یتعلــق  **ولجانهـا الفرعیـة *الجانهـالعمومیـة و 
مــــراقبین أن یحضــــروا أیضــــا بجلســــات الهیئــــات ذات العضــــویة المحــــدودة، یجــــوز لل

هیئــة مــن تلــك الهیئــات وأن یشــتركوا فــي المناقشــات دون أن یكــون لهــم  جلســات أي
الشــخص الــذي قـــام حــق التصــویت إذا وجهــت إلـــیهم الــدعوة مــن الهیئــة المعنیـــة أو 

أصال بتعیین أعضاء تلك الهیئة.  أمـا فیمـا یتعلـق بالجلسـات السـریة، فیجـوز للهیئـة 
  المعنیة دعوة مراقبین للحضور واالستماع إلیهم.

  ٢٦المادة 
بــرغم أحكــام أي مــادة أخــرى مــن مــواد هــذا النظــام، لمراقبــي األمــم المتحــدة حضــور 

واالشـتراك فـي مناقشـات تلـك  **انهـاجلسات الجمعیة العمومیة وجلسات مختلف لج
  الهیئات دون أن یكون لهم حق التصویت.

  ٢٧المادة 
ألعضـــاء وفـــود الـــدول المتعاقـــدة غیـــر الممثلـــة فـــي هیئـــة محـــدودة العضـــویة حضــــور 
جلسـات تلـك الهیئـة واالشـتراك فـي مناقشـاتها دون أن یكـون لهـم حـق التصـویت، مـا لـم 

ء تلــك الهیئــة قــد صــرح لهــا باالنعقــاد مــع یكــن الشــخص الــذي قــام أصــال بتعیــین أعضــا
  .اقتصار الحضور على أعضائها وعلى من تدعوهم الهیئة من أشخاص آخرین

  ٢٨المادة 
تؤلــــف أغلبیــــة الــــدول المتعاقــــدة النصــــاب القــــانوني فــــي الجلســــات العامــــة للجمعیــــة 
 العمومیــة.  وتؤلــف أغلبیــة الــدول المتعاقــدة الممثلــة فــي الجمعیــة العمومیــة النصــاب
القـــانوني فـــي جلســـات اللجنـــة التنفیذیـــة.  وتحـــدد اللجنـــة التنفیذیـــة النصـــاب القـــانوني 

  للجان األخرى بأنواعها إذا رأت أن الضرورة تقتضي تحدید النصاب القانوني.

                                        
*  Commissions and Subcommissions. 
**  Commissions and Committees. 

 اشتراك المراقبین

ظمة تمثیل من
 األمم المتحدة

الهیئات محدودة 
 العضویة

 النصاب القانوني
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  ٢٩المادة 
یقـــوم الشـــخص الـــذي یتـــولى الرئاســـة فـــي الجمعیـــة العمومیـــة وأي هیئـــة مـــن هیئاتهـــا 

ـــام كـــل جلســـ ـــاح واختت ـــإعالن افتت ـــة مراعـــاة أحكـــام هـــذا ب ة، وٕادارة المناقشـــات، وكفال
النظـام، وٕاعطـاء الحــق فـي الكــالم، وطـرح األسـئلة وٕاعــالن القـرارات.  وهــو یبـت فــي 
النقــاط النظامیــة، ویكــون لــه، مــع مراعــاة أحكــام هــذا النظــام، الســیطرة الكاملــة علــى 

  سیر أعمال الهیئة المعنیة وحفظ النظام في جلساتها.

  ٣٠المادة 
ـــرئ ـــة یســـّمیه األمـــین العـــام ل یس المجلـــس ولألمـــین العـــام، أو ألي عضـــو فـــي األمان

ممـثال لـه، أن یــدلي، فـي أي وقـت، ببیانــات شـفهیة أو كتابیـة فــي الجمعیـة العمومیــة 
  أو في أي هیئة من هیئاتها بشأن أي مسألة تكون قید نظرها.

  ٣١المادة 
یــة أو بتوجیــه مــن اللجنــة تنعقــد الجلســات العامــة بــدعوة مــن رئــیس الجمعیــة العموم

  التنفیذیة.

  ٣٢المادة 
ــــة ضــــرورة لتغیبــــه عــــن إحــــدى الجلســــات العامــــة  إذا وجــــد رئــــیس الجمعیــــة العمومی
للجمعیـــة العمومیـــة أو عـــن جـــزء منهـــا، أو عـــن إحـــدى جلســـات اللجنـــة التنفیذیـــة أو 

  لجنة التنسیق أو جزء منها، یعّین أحد نواب الرئیس لیقوم مقامه.

 سلطات الرؤساء

بیانات 
المجلس  رئیس

 واألمین العام

الدعوة لعقد 
 الجلسات العامة

 الرئیس بالوكالة
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  *٣٣المادة 
تســري المــواد التالیــة فــي هــذا البــاب، مــا لــم یــنص علــى غیــر ذلــك صــراحة، علــى  ال

  اللجان الفرعیة وفرق العمل التي تقوم بإجراء مناقشاتها بصورة غیر رسمیة.

  ٣٤المادة 
یــدعو الــرئیس المتكلمــین إلــى الكــالم حســب ترتیــب إبــدائهم الرغبــة فــي الكــالم،   أ)

النظــام إذا خرجــت أقوالــه عــن الموضــوع  وللــرئیس أن ینّبــه المــتكلم إلــى مراعــاة
  قید المناقشة.

ال یجــب، بوجــه عــام، دعــوة ممثــل إلــى الكــالم مــرة ثانیــة فــي أي مســألة بعینهــا   ب)
سوى لإلیضـاح، إال بعـد أن یكـون جمیـع الممثلـین اآلخـرین الـذین یرغبـون فـي 

  الكالم قد مكنوا من ذلك.

  ٣٥المادة 
سبقیة في الكالم لـرئیس أي مـن اللجـان بغیـة یجوز، في الجلسات العامة، إعطاء األ

، **شــرح النتــائج التــي توصــلت إلیهــا الهیئــة المعنیــة.  ویجــوز، فــي جلســات اللجــان
  وفرق العمل. *إعطاء أسبقیة مماثلة لرؤساء اللجان الفرعیة

  ٣٦المادة 
متعاقــدة أن یثیــر أثنــاء مناقشــة ، ألي عضــو وفــد یمثــل دولــة ٣٥بــرغم أحكــام المــادة 

ألة نقطــة نظامیــة فــي أي وقــت مــن األوقــات، ویبــت الــرئیس فــي هــذه النقطــة مســ أي
النظامیــة فــورا.  وألي عضــو وفــد یمثــل دولــة متعاقــدة أن یطعــن فــي قــرار الــرئیس، 
فیطــــرح الطعــــن للتصــــویت فــــورا، ویبقــــى قــــرار الــــرئیس قائمــــا مــــا لــــم تبطلــــه أغلبیــــة 

یــتكلم قطــة نظامیــة أن األصــوات المــدلى بهــا.  وال یجــوز لعضــو الوفــد الــذي یثیــر ن

                                        
*  Subcommissions.  

**  Committees and Commissions 

عدم سریان مواد 
اللجان معینة على 

* الفرعیة
  العمل  وفرق

 المتكلمون

 األسبقیة في الكالم

 نقاط نظامیة
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ـــه إال ـــك النقطـــة النظامیـــة فقـــط، وال یجـــوز ل أن یـــتكلم فـــي مضـــمون المســـألة  فـــي تل
  كانت قید المناقشة قبل إثارة النقطة النظامیة.  التي

  ٣٧المادة 
للــرئیس أن یحــدد، بموافقــة الجمعیــة العمومیــة أو الهیئــة المعنیــة، الوقــت الــذي یســمح 

  به لكل متكلم.

  ٣٨المادة 
ناقش أي اقتراح أو تعدیل إال إذا تمت التثنیة علیه.  وال یجـوز التقـدم باقتراحـات ال ی

  أو التثنیة علیها إال من جانب أعضاء وفود الدول المتعاقدة فحسب.

  ٣٩المادة 
ال یجــوز ســحب اقتــراح مــا إذا كانـــت المناقشــة جاریــة حــول أي تعــدیل علیـــه أو إذا 

  كان قد تم إقرار ذلك التعدیل.

  ٤٠ المادة
ألي عضو وفد یمثل دولة متعاقـدة أن یقتـرح فـي أي وقـت تعلیـق الجلسـة أو رفعهـا، 
أو تعلیق مناقشة أي مسألة، أو إرجاء مناقشة بنـد مـا، أو إقفـال بـاب المناقشـة حـول 
بنــد مــا.  وبعــد أن یقــوم صــاحب االقتــراح اإلجرائــي هــذا بتقدیمــه وشــرحه، ال یســمح 

ارضـه، وال تلقـى كلمـات أخـرى فـي تأییـد االقتـراح، بالكالم عـادة لغیـر مـتكلم واحـد یع
قبل إجراء التصویت.  وللرئیس أن یسمح، بنـاء علـى تقـدیره الخـاص، بإلقـاء كلمـات 

  إضافیة حول االقتراح، ویقرر األسبقیة في الكالم.

  مدة الكالم تحدید

االقتراحات 
 والتعدیالت

االقتراحات 
 اإلجرائیة

 سحب االقتراحات
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  ٤١المادة 
، تعطــى االقتراحــات المبینــة أدنــاه أســبقیة علــى جمیــع ٣٦مــع مراعــاة أحكــام المــادة 

  احات األخرى، وذلك حسب الترتیب التالي:االقتر 
  اقتراح تعلیق الجلسة؛  أ)

  اقتراح رفع الجلسة؛  ب)
  اقتراح تعلیق المناقشة حول بند ما؛  ج)
  اقتراح إرجاء المناقشة حول بند ما؛  د)
  اقتراح إقفال باب المناقشة حول بند ما.  ه)

  ٤٢المادة 
ة فـتح بـاب المناقشـة التـي انتهـت ال یجوز أن یعاد في نفـس الهیئـة وأثنـاء نفـس الـدور 

بالتصویت على بند ما، مـا لـم یتقـرر ذلـك بأغلبیـة األصـوات المـدلى بهـا. وال یسـمح 
بــالكالم فــي اقتــراح بإعــادة فــتح بــاب المناقشــة عــادة لغیــر صــاحب االقتــراح ومــتكلم 

وحـین یسـمح الـرئیس بإلقـاء عـدد  واحد یعارضه، ثم یطـرح االقتـراح فـورا للتصـویت: 
ن الكلمــات، تعطــى األســبقیة للمتكلمــین الــذین اشــتركوا أكثــر مــن غیــرهم فــي أكبــر مــ

المناقشــة التــي قــدم االقتــراح بشــأنها، أو للمؤیــدین أو المعارضــین الرئیســیین للمقتــرح 
وتقتصــر الكلمــات فــي اقتــراح إعــادة   الــذي یمّســه اقتــراح إعــادة فــتح بــاب المناقشــة.
ات ور التــي لهــا عالقــة مباشــرة بمبــرر فــتح بــاب المناقشــة، فــي مضــمونها، علــى األمــ

یسـمح بمناقشـة مضـمون المســألة قیـد البحـث إال بعــد  إعـادة فـتح بـاب المناقشــة.  وال
  إقرار االقتراح بإعادة فتح باب المناقشة.

  (ألف) ٤٢المادة 
ال توصـي لجنــة مـا الجلســة العامــة بالموافقـة علــى أي قـرار أو أي إجــراء آخــر   أ)

ینطــوي علــى نفقــات لــم تــدرج لهــا اعتمــادات فــي تقــدیرات المیزانیــة مــا لــم یكــن 
  األمین العام قد قدم إلى اللجنة المعنیة تقدیرا بالنفقات المرتبطة به.

ترتیب االقتراحات 
 اإلجرائیة

إعادة النظر في 
 االقتراحات

االقتراحات التي 
تنطوي على نفقات 
خارجة عن نطاق 
 تقدیرات المیزانیة
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وافقة على اقتراح مـن نـوع إذا قررت لجنة ما أن توصي الجمعیة العمومیة بالم  ب)
االقتراحات المشار إلیها في الفقرة الفرعیـة أ) أعـاله، یجـب أن تكـون توصـیتها 
مشــفوعة بتقــدیر للنفقــات یعــده األمــین العــام، علــى أن تقــوم تلــك اللجنــة بــإبالغ 

  اللجنة اإلداریة بأنها ستقدم تلك التوصیة إلى الجمعیة العمومیة.

ة على أي توصیة مقدمة مـن لجنـة مـا تترتـب بشـأنها ال تصّوت الجمعیة العمومی  ج)
نفقـــات لــــم تـــدرج لهــــا اعتمــــادات فـــي تقــــدیرات المیزانیــــة إال بعـــد أن تتــــاح للجنــــة 

  .اإلداریة فرصة تحدید ما للتوصیة المقترحة من آثار على تقدیرات المیزانیة

  التصویت —الباب الثامن 

  ٤٣المادة 
العمومیـــة غیـــر الهیئـــات محـــدودة  فـــي جلســـات أي هیئـــة مـــن هیئـــات الجمعیـــة  أ)

العضویة، یكون لكل دولة متعاقدة یمثلها وفد معتمد صوت واحـد، مـا لـم تكـن 
الجمعیــة العمومیــة قـــد قــررت وقــف حـــق تلــك الدولــة فـــي التصــویت بمقتضـــى 
أحكــام االتفاقیــة.  وال یكــون للمستشــارین حــق اإلدالء بأصــواتهم باســم وفــودهم 

عمومیــة، ولكــن یجــوز لهــم ذلــك فــي جلســـات فــي الجلســات العامــة للجمعیــة ال
  الهیئات األخرى.

فـــي جلســـات الهیئـــات محـــدودة العضـــویة، یكـــون لكـــل عضـــو معـــّین فیهـــا   ب)
 .صوت واحد

ال یكــون للمــراقبین الــذین یمثلــون دوال غیــر متعاقــدة أو منظمــات دولیــة الحــق   ج)
  في التصویت.

 حقوق التصویت
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 ٤٤المادة 

هیئــة مــن هیئاتهــا الحــق فــي اإلدالء  یكــون لــرئیس الجمعیــة العمومیــة أو لــرئیس أي
  بصوت الدولة التي یمثلها.

  ٤٥المادة 
تتخــذ القــرارات بأغلبیــة األصــوات المــدلى بهــا، مــا لــم تــنص أحكــام اتفاقیــة الطیـــران 

ج) مــــن االتفاقیــــة].  واالمتنــــاع عــــن  ٤٨المــــدني الــــدولي علــــى غیــــر ذلــــك [المــــادة 
  التصویت ال یعتبر صوتا.

  ٤٦المادة 
یت عادة شـفاهة، أو برفـع األیـدي، أو بـالوقوف، ولكـن یكـون التصـویت یكون التصو 

بنداء األسماء إذا طلب ذلك وفد أي دولة متعاقدة، ویجري التصـویت بنـداء األسـماء 
وفقــــا للترتیــــب األبجــــدي االنجلیــــزي ألســــماء الــــدول المتعاقــــدة، ابتــــداء بالدولــــة التــــي 

مشـــترك فـــي التصـــویت  یســـحب الـــرئیس اســـمها بالقرعـــة.  ویســـّجل صـــوت كـــل وفـــد
  .٦٥بنداء األسماء في المحضر، حسبما تنص علیه المادة 

  ٤٧المادة 
ــــدا دولتــــین  ــــك وف ــــب ذل ــــاالقتراع الســــّري إذا طل ــــى أي مســــألة ب یكــــون التصــــویت عل
متعاقدتین أو أكثـر ولـم یلـق الطلـب معارضـة.  وفـي حـال االعتـراض، تحسـم مسـألة 

لمـدلى بهـا فـي اقتـراع سـّري. وتّجـب أحكـام إجراء االقتراع السّري بأغلبیة األصـوات ا
  .٤٦هذه المادة أحكام المادة 

  ٤٨المادة 
یجــرى التصــویت علــى أجــزاء أي اقتــراح كــل علــى حــدة إذا مــا طلــب ذلــك وفــد أي 
دولة متعاقدة وٕاذا لم تعترض أغلبیة المصّوتین على ذلك.  ثم یطـرح االقتـراح برمتـه 

  في صیغته الجدیدة للتصویت النهائي.

 األغلبیة الالزمة

حقوق التصویت 
 للرئیس

 صویتطریقة الت

 السّري االقتراع

 تقسیم االقتراحات
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 ٤٩مادة ال

یجرى التصویت على أي تعدیل القتراح ما قبل التصویت علـى االقتـراح نفسـه. وٕاذا 
اقتــرح تعــدیالن أو أكثــر علــى اقتــراح مــا، یجــرى التصــویت أوال علــى التعــدیل األبعــد 
ـــه بعـــدا، وهكـــذا دوالیـــك. ویقـــرر  ـــى التعـــدیل األقـــل من ـــم عل ـــراح األصـــلي ث عـــن االقت

تـــرح یتصـــل بـــاالقتراح بحیـــث یشـــكل تعـــدیال ســـلیما الـــرئیس مـــا إذا كـــان التعـــدیل المق
علیــه، أو أنــه یعتبــر اقتراحــا بــدیال أو اقتراحــا مضــادا، ویجــوز إبطــال قــرار الــرئیس 

  بأغلبیة األصوات المدلى بها.

  ٥٠المادة 
تطــرح االقتراحــات البدیلــة أو المضــادة للتصــویت حســب ترتیــب تقــدیمها وبعــد البــت 

ر الهیئـة المعنیـة غیـر ذلـك.  ویقـّرر الـرئیس مـا إذا في االقتـراح األصـلي، مـا لـم تقـرّ 
كان من الضـروري طـرح االقتراحـات البدیلـة أو المضـادة للتصـویت وذلـك فـي ضـوء 
نتیجـة التصــویت علـى االقتراحــات األصــلیة وتعـدیالتها، ویجــوز إبطـال قــرار الــرئیس 

  بأغلبیة األصوات المدلى بها.

  ٥١المادة 
اح أو تعــدیل مــا إذا مــا طلــب ذلــك عضــو أحــد وفــود ُیؤّجــل التصــویت علــى أي اقتــر 

الدول المتعاقدة ریثمـا تتـاح لجمیـع الوفـود نسـخة مـن االقتـراح لمـدة ال تقـل عـن أربـع 
  وعشرین ساعة.  ویجوز رفض هذا التأجیل بأغلبیة األصوات الُمدلى بها.

  ٥٢المادة 
الجلســــة إذا تعادلـــت األصــــوات، ُیجــــرى تصــــویت ثــــاني علــــى االقتــــراح المعنــــي فــــي 

التالیة، ما لم تقّرر الهیئة المعنیة إجراء التصویت الثـاني أثنـاء الجلسـة التـي تعادلـت 
فیها األصوات.  ویعتبر االقتراح مرفوضـا إذا لـم یحصـل فـي التصـویت الثـاني علـى 

  أغلبیة األصوات.

 تأجیل التصویت

التصویت على 
االقتراحات البدیلة 

 المضادة أو

التصویت على 
 التعدیالت

 تعادل األصوات
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 ٥٣المادة 

 ٩٣یقصــد بعبــارة أربعــة أخمــاس أصــوات الجمعیــة العمومیــة الــواردة فــي المــادة 
مــن االتفاقیــة، وبعبــارة ثلثــا األصــوات فــي الجمعیــة العمومیــة الــواردة فــي المــادة 

أ) منهـــا، أربعـــة أخمـــاس وثلثـــا مجمـــوع عـــدد الـــدول المتعاقـــدة الممثلـــة فـــي  ٩٤
الجمعیة العمومیة والتي یحق لها التصویت عند إجرائـه.  ویلـزم الحتسـاب هـذا 

دة التـــي أودعـــت وفودهـــا المجمـــوع أن یســـتبعد مـــن العـــدد الكلـــي للـــدول المتعاقـــ
أوراق اعتمادهــا، فــي أي وقــت قبــل انعقــاد الجمعیــة العمومیــة مباشــرة أو أثنــاء 

  :انعقادها، الدول التالیة

الـــدول المتعاقـــدة التـــي قـــدمت وفودهـــا إخطـــارا كتابیـــا، أو أعربـــت بـــأي وســـیلة   أ)
أخـــــرى عـــــن انســــــحابها أو مغادرتهـــــا للجمعیــــــة العمومیـــــة قبــــــل وقـــــت إجــــــراء 

  التصویت؛

الـــدول المتعاقـــدة التـــي تـــنص صـــراحة فـــي أوراق االعتمـــاد أو التعلیمـــات التـــي   )ب
تودعهـــــا وفودهـــــا لـــــدى األمـــــین العـــــام علـــــى أن تلـــــك الوفـــــود لیســـــت مفّوضـــــة 

  بالتصویت على المسألة التي یجري تبیان أغلبیة األصوات الالزمة بشأنها؛

  ائه.الدول المتعاقدة التي یكون حقها في التصویت معلقا وقت إجر   ج)

  التصویت في انتخاب المجلس —الباب التاسع 

  ٥٤المادة 
لكل دولة متعاقدة تنوي ترشیح نفسها في انتخـاب المجلـس أن ترسـل، فـي أي وقـت، 
إخطــارا كتابیــا بــذلك إلــى األمــین العــام، الــذي یقــوم لــدى افتتــاح الــدورة بنشــر قائمــة 

وال یجــــوز تقــــدیم  لغــــرض اإلعــــالم فقــــط بأســــماء جمیــــع الــــدول التــــي أبلغتــــه بــــذلك. 
 ٥٦المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــادتین  اإلخطـــار الرســـمي بالترشـــیح إال فـــي المواعیـــد

، وال تعتبـــر قـــوائم بالترشـــیحات الرســـمیة ســـوى القـــوائم المنصـــوص علیهـــا فـــي ٥٨و
  ب) فقط. ٥٨ب) و ٥٦المادتین 

التصویت 
بمقتضى 
 ٩٣المادتین 

أ) من  ٩٤ و
 االتفاقیة

القائمة 
اإلعالمیة 
 بالترشیحات
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 ٥٥المادة 

یجــرى انتخــاب المجلــس بحیــث یكفــل للــدول المتعاقــدة المنصــوص علیهــا   أ)
ب) من االتفاقیة الحصول على تمثیـل مالئـم فـي المجلـس  ٥٠المادة  في

  ویعقد االنتخاب على ثالثة أجزاء كما یلي:

 –انتخاب الدول التي لها أهمیة رئیسیة في النقل الجوي  —الجزء األول   )١
  یعقد في غضون األیام األربعة األولى من افتتاح الدورة.

ي لــم تنتخــب فــي الجــزء األول ولكنهــا انتخــاب الــدول التــ —الجــزء الثــاني   )٢
تقدم أكبر مساهمة في تـوفیر التسـهیالت للمالحـة الجویـة المدنیـة الدولیـة 

  یعقد بعد الجزء األول من االنتخاب مباشرة. –

ین ءانتخـــاب الـــدول التـــي لـــم تنتخـــب فـــي أي مـــن الجـــز  —الجـــزء الثالـــث   )٣
ین، ءالجــز  األول أو الثــاني، ســواء كانــت أو لــم تكــن مرشــحة فــي أي مــن

والتـي یحقـق انتخابهــا تمثیـل جمیــع المنـاطق الجغرافیـة الهامــة بالعـالم فــي 
یعقد في أقـرب وقـت ممكـن بعـد انقضـاء أربـع وعشـرین سـاعة  –المجلس 

  ب). ٥٨على نشر قائمة المرشحین المشار إلیها في المادة 

 تحدد الجمعیة العمومیة، في أقـرب وقـت ممكـن بعـد افتتـاح الـدورة، العـدد  ب)
األقصى للدول المتعاقدة التـي تنتخـب فـي كـل جـزء مـن أجـزاء االنتخـاب، 

  كما تحدد الیوم الذي یعقد فیه الجزءان األول والثاني.

مبدأ التمثیل 
 المالئم
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 ٥٦المادة 

على كل دولة متعاقدة ترغب في ترشیح نفسها لالنتخاب في أي مـن الجـزءین   أ)
ــا بــذلك فــي غضــون فتــرة الثمــاني  األول والثــاني أن تخطــر األمــین العــام كتابی

  واألربعین ساعة التالیة لموعد افتتاح الدورة.

یقــوم األمــین العــام، فــي نهایــة فتــرة الثمــاني واألربعــین ســاعة المــذكورة أعــاله،   ب)
بنشــر قائمــة الــدول التــي أخطرتــه، طبقــا للفقــرة أ) أعــاله، بترشــیحها فــي الجــزء 

  األول أو الثاني لالنتخاب.

رجــة فــي القائمــة المــذكورة أعــاله ترشــیحات تعتبــر ترشــیحات جمیــع الــدول المد  ج)
صـــحیحة بالنســـبة للجـــزء األول كمـــا تعتبـــر، عنـــد االقتضـــاء، صـــحیحة للجـــزء 
الثـــاني أیضـــا، مـــا لـــم تخطـــر أي دولـــة متعاقـــدة األمـــین العـــام بأنهـــا ال تـــود أن 
تتقـــدم للترشـــیح فـــي الجـــزء األول أو الثـــاني لالنتخـــاب.  وبنـــاء علیـــه، وبشـــرط 

ــــدم، فــــإ ــــدة ور مراعــــاة مــــا تق ــــة متعاق ــــي القائمــــة المــــذكورة ن أي دول د اســــمها ف
  تنتخب في الجزء األول تعتبر تلقائیا مرشحة في الجزء الثاني لالنتخاب.  ولم

  ٥٧المادة 
یعلن رئیس الجمعیة العمومیة بعـد انتهـاء الجـزء الثـاني لالنتخـاب فتـرة فاصـلة مـدتها 

ضــي فیهــا تلــك الفتــرة، حتــى ثمــان وأربعــین ســاعة تقریبــا مــع تحدیــد الســاعة التــي تنق
  یمكن تقدیم الترشیحات للجزء الثالث لالنتخاب.

  ٥٨المادة 
على أي دولـة متعاقـدة لـم تنتخـب فـي الجـزء األول أو الثـاني لالنتخـاب، سـواء   أ)

ین، وتــود أن ترشــح نفســها ءكانــت أو لــم تكــن مرشــحة فــي أي مــن هــذین الجــز 
یـــا بـــذلك فـــي غضـــون الفتـــرة فـــي الجـــزء الثالـــث، أن تخطـــر األمـــین العـــام كتاب

  .٥٧الفاصلة المذكورة في المادة 

قائمة المرشحین 
ین األول ءز للج

والثاني من 
 االنتخاب

 الفترة الفاصلة

قائمة المرشحین 
للجزء الثالث 

 لالنتخاب
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تنشــــر فــــي نهایــــة الفتــــرة الفاصــــلة المــــذكورة أعــــاله قائمــــة بأســــماء الــــدول   ب)
  المرشحة طبقا لهذه المادة في الجزء الثالث لالنتخاب.

 ٥٩المادة 

  یجرى االنتخاب في كل جزء من األجزاء الثالثة باالقتراع السّري.  أ)

یعــد األمــین العــام ترتیبــات التصــویت  لكــل اقتــراع.  ویجــب أن یجــب أن   ب)
تُـــــوفَّر جمیـــــع أســـــماء الـــــدول المتعاقـــــدة المرشـــــحة فـــــي االقتـــــراع المعنـــــي 
باإلضافة إلى بیان بالعدد األقصى للدول المتعاقدة التـي تنتخـب فـي ذلـك 
االقتراع.  وللدولة المتعاقدة أن تصّوت في تأییـد أي عـدد مـن المرشـحین 

 یزیــد علــى عــدد الشــواغر التــي یتعــّین ملؤهــا فــي ذلــك االقتــراع.  بشــرط أال
ــــة المتعاقــــدة التــــي یــــدلى  ویبــــّین التصــــویت االیجــــابي باختیــــار اســــم الدول

  الصوت بتأییدها.

یمكن إتمام اجراءات التصویت یدویا أو بواسطة الوسـائل االلكترونیـة مـع   ج)
عنـــد را احتیاطیـــا الفهـــم بـــأن التصـــویت الیـــدوي مـــازال قائمـــا باعتبـــاره خیـــا

  استخدام التصویت االلكتروني.

یعتبر تقدیم أي بطاقة اقتراع باطال إذا زاد عدد األصـوات االیجابیـة فیهـا   د)
  .الخاص على العدد المقرر انتخابه في ذلك االقتراع

  یعلن رئیس الجمعیة العمومیة نتائج كل اقتراع.  ه)

 االقتراع
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 ٦٠المادة 

عضــــوا فــــي المجلــــس أن تحصــــل علــــى ینبغــــي للدولــــة المتعاقــــدة لكــــي تنتخــــب 
ــــدة المصــــّوتة.   ــــدول المتعاق ــــة مجمــــوع عــــدد مــــن ال ــــة ألغلبی األصــــوات االیجابی
ویعتبــر تقــدیم بطاقــة االقتــراع بمثابــة تصــویت.  وٕاذا زاد عــدد الــدول المتعاقــدة 
التــي تحصــل علــى األغلبیــة فــي أي اقتــراع علــى عــدد الشــواغر، تختــار الــدول 

األصـوات.  أمـا إذا قـّل عـدد الـدول المتعاقـدة التي تحصل على أكبر عـدد مـن 
التي تحصل على األغلبیة عن عدد الشواغر، فتعتبر الدول التي تحصل على 
أغلبیـــــة األصـــــوات منتخبـــــة ویجـــــري اقتـــــراع آخـــــر أو اقتراعـــــات إضـــــافیة عنـــــد 
االقتضــــاء لمــــلء الشــــواغر المتبقیــــة.  وال یجــــوز أن تتقــــدم بالترشــــیح فــــي هــــذه 

ل المتعاقــدة التــي لــم تحصــل علــى األغلبیــة الالزمــة فــي االقتراعــات ســوى الــدو 
االقتـراع السـابق.  وبعـد كـل اقتـراع ال تحصـل فیـه دولـة متعاقـدة علـى األغلبیـة 
الالزمــة، تقتصــر قائمــة الــدول المتعاقــدة فــي االقتــراع التــالي علــى عــدد ال یزیــد 
 علــى ضــعف عــدد الشــواغر المتبقیــة، وتكــون تلــك الــدول المتعاقــدة هــي الــدول

التي حصلت على أكبر عدد من األصوات في االقتراع السابق.  غیـر أنـه فـي 
حال تعادل األصوات بین دولتـین متعاقـدتین أو أكثـر علـى المكـان األخیـر فـي 

  القائمة المحدودة فتدرج في القائمة أسماء جمیع تلك الدول المتعاقدة.

  ٦١المادة 
أكثــــر بالنســـبة للمكــــان  فـــي حـــال تعــــادل األصـــوات بــــین دولتـــین متعاقـــدتین أو

األخیر أو األماكن األخیرة في أي جزء من أجزاء االنتخاب على النحو المبّین 
، یجـــري اقتـــراع آخـــر ال یتقـــدم إلیـــه ســـوى الـــدول التـــي تعادلـــت ٥٥فـــي المـــادة 

األصــوات بینهــا.  وٕاذا تســاوت األصــوات مــرة أخــرى فــي ذلــك االقتــراع، یجــري 
ید الدولة المتعاقـدة التـي یسـتبعد اسـمها مـن رئیس الجمعیة العمومیة قرعة لتحد

ي قائمـة االقتـراع التـالي، وال یحــق للدولـة المسـتبعد اســمها أن تتقـدم بالترشـیح فــ
  االنتخاب.  أي اقتراع تال في هذا الجزء من

 األغلبیة الالزمة

االقتراع في حالة 
 تعادل األصوات



 
 

22 

 ٦٢المادة 

  تجرى االنتخابات لملء مقعد شاغر أو أكثر في المجلس طبقا لألحكام التالیة:
ــغ األمــین العــ  أ) ام كتابیــا باســم الدولــة المتعاقــدة التــي ترغــب فــي الترشــیح فــي یبل

غضون ثمان وأربعین سـاعة مـن موعـد افتتـاح دورة الجمعیـة العمومیـة، ویقـوم 
  األمین العام، دون إبطاء، بنشر قائمة بكل هذه األسماء؛

  یعقد االنتخاب في موعد مبكر بعد نشر القائمة المذكورة؛  ب)

  ب) من االتفاقیة؛ ٥٠الئم المنصوص علیه في المادة یسري مبدأ التمثیل الم  ج)

  یكون التصویت باالقتراع السّري؛  د)

 ٦١ و ٦٠وأحكـام المـادتین  ٥٩تسري أحكام الفقرات ب) وج) ود) من المـادة   ه)
  على ذلك االنتخاب.

  اللغات —الباب العاشر 

  ٦٣المادة 
ومیـــة، ســـواء قبـــل أو یجـــري إعـــداد وتوزیـــع جمیـــع الوثـــائق التحضـــیریة للجمعیـــة العم

أثنــاء انعقادهــا، وكــذلك التوصــیات والقــرارات والمقــّررات باللغــات االنجلیزیــة والعربیــة 
  والفرنسیة والروسیة واالسبانیة.والصینیة 

  ٦٤المادة 
یجـوز اســتعمال اللغــات االنجلیزیــة والعربیــة والصــینیة والفرنســیة والروســیة واالســبانیة 

وهیئاتهـا.  وتتـرجم الكلمـات التـي تلقـى بـأي لغـة مـن في مناقشات الجمعیة العمومیة 
اللغــات الســت ترجمــة فوریــة إلــى اللغــات الخمــس األخــرى، مــا لــم یــتم االســتغناء عــن 

  الترجمة الفوریة باالتفاق العام.

االنتخابات لملء 
 الشواغر

 لغات الوثائق

 لغات المناقشات
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 محاضر المداوالت —الباب الحادي عشر 

  ٦٥المادة 
وقـت ممكـن بعـد توزع محاضر الجلسات العامة وجلسـات اللجنـة التنفیذیـة فـي أقـرب 

كل جلسة، وذلك بالشكل الـذي تقـّرره الهیئـة المعنیـة، مـا لـم تقـرر الجمعیـة العمومیـة 
  خالف ذلك.

  تعدیل النظام الداخلي —الباب الثاني عشر 

  ٦٦المادة 
مـع مراعـاة أحكـام االتفاقیـة، یجـوز تعـدیل هـذا النظـام أو وقـف العمـل بـأي جـزء منـه 

  ومیة.في أي وقت بقرار من الجمعیة العم

  —انتهى  —

 المحاضر

تعدیل النظام 
الداخلي أو 

 العمل به وقف










