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ثين في المناقشة العامة  التسجيل في قائمة المتحّدِ

 

  

ة العامة على النحو ١٩٨٩في عام   -١ ثين في المناقش ، اعتمد المؤتمر العام إجراًء لتحديد ترتيب المتحّدِ
 :١التالي

غ أمين جهاَزي تقرير السياسات لمدة ساعة  -١-١ خٍ وموعٍد يتمُّ اإلعالن عنهما مسبقاً، يتفرَّ في تاريـ
ر اء التي ترغب في التحدُّث في وقت مبّكِ ة  واحدة لتلقِّي طلبات الدول األعض أثناء المناقش

العامة. ويكون جميع الذين يتقدَّمون بطلبات أثناء تلك الفترة مؤهَّلين إلدراجهم في قرعة تجرى 
ة التي  ة تنظيم القرع ان ات بفترة وجيزة. ويتولى ممثلون عن األم ديم الطلب اء فترة تق د انته بع

ور. وتُح اء يبدون رغبة في الحض ور أي ممثلين عن الدول األعض د القرعة تجرى بحض ّدِ
  ترتيب األولوية بين جمـيع الدول األعضاء المشاِركة.

ثين بعد انتهاء الفترة المحدَّدة لتقديم  -٢-١ اء تتقدَّم بطلبات إلدراجها في قائمة المتحّدِ وأي دول أعض
ماؤها إلى القائمة بالترتيب الذي قدَّمت به  اف أس الطلبات بغرض إدراجها في القرعة، تُض

  طلباتها.

ثين.ويُسَمح  -٣-١   للدول األعضاء، باالتفاق المتبادل فيما بينها، بتبادل الترتيب في قائمة المتحّدِ

ستمر الممارسة المتَّبعة بإعطاء أولوية خاصة  -٤-١ ، حيث تهتدي األمانة كلياً بالمعلومات للوزراءوت
  المقدَّمة من الدول األعضاء في هذا الصدد.

ر المؤتمر العام١٩٩٨وفي عام   -٢ سطين حقوقاً وامتيازات إضافية للمشاركة في عمل الوكالة، منح فل ٢، قرَّ
ثين في المناقشة العامة  بما في ذلك حّق المشاركة في المناقشة العامة. لذا يحّق لفلسطين أن تُدَرج في قائمة المتحّدِ

  وفقاً لذلك القرار وللممارسة المتَّبعة في األمم المتحدة.
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  ٢الصفحة 

تكون موجودة في القاعة   -٣ ات س ياس بالطابق  C، في المبنى C3وعليه، فإنَّ أمانة جهازي تقرير الس
 ٠٠/١١إلى الساعة  ٠٠/١٠من الساعة  ٢٠١٩حزيران/يونيه  ١٩السابع من مركز فيينا الدولي يوم األربعاء 

ثين في المناقشة العامة خالل دورة المؤتمر العام العادية الثالثة  ي طلبات اإلدراج في قائمة المتحّدِ صباحاً، لتلقـِّ
ا تجرى قرعة في تمام الس تين المقبلة. وس باح ذلك اليوم لتحديد الترتيب بين الذين  ٠٠/١١عة والس من ص

 تقّدموا بطلبات.

ياً مع المقرر الذي اعتمده   -٤ ة العامة خالل المؤتمر العام أربعة أيام تقريباً. وتماش وعادةً ما تدوم المناقش
روا م، ٢٠١٦٣المؤتمر العام في عام  اء والمراقبين أن يقص ّدة بياناتهم يُرجى من ممثلي جميع الدول األعض

ثين أن يضعوا ذلك في حسبانهم عند إعداد بياناتهم. دقائق. ٧خالل المناقشة العامة على    ويُرجى من المتحّدِ
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