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املؤمتر الدويل الثالـ املعـ االـدو
اجلزرية الصغرية النامية

آايا 4-1 ،أيلو /سبتمرب 4114
البند  3من جدو األعما املؤقت*
اعتماد النظام الداخلي

النظام الداخلي املؤقت
مذكرة من األمانة العامة
يشرف األمانة العامة أن حتيل طيه النظام الداخلي املؤقت للمؤمتر الدويل الثال املعـ
االدو اجلزرية الصغرية النامية .فقد قررت اللجنة التحضريية للمؤمتر يف جلستها العامـة الثانيـة
ضــمن آخــر اجتماعااــا ،املعقــودة يف  42حزيران/يونيــه  ،4114أن توصــي املــؤمتر ااعتمــاد
النظام الداخلي املؤقت.
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املرفق
النظ ـ ام الــداخلي املؤقــت للمــؤمتر الــدويل الثال ـ
الصغرية النامية

املع ـ االــدو اجلزريــة

أوال  -التمثيل ووثائق التفويض
املادة 1
تكوين الوفود
يتألف وفد كل دولة مشتركة يف املؤمتر ووفد االحتاد األورويب من رئـي وفـد ،ونـن
تدعو إليه احلاجة من املمثلني واملمثلني املناواني واملستشارين اآلخرين.
املادة 4
املمثلون املناواون واملستشارون
لرئي

الوفد أن يسمي نثال مناواا أو مستشارا لتويل مهام املمثل.

املادة 3
تقدمي وثائق التفويض
تقــدم وثــائق تفــويض املمــثلني وألــامل املمــثلني املنــاواني واملستشــارين إ األمــني العـام
لألمم املتحـدة قبـل أسـبول علـق األقـل مـن املوعـد اتـدد الفتتـاإ املـؤمتر ،إن أمكـن .وتصـدر
وثائق التفويض إما عن رئي الدولة أو رئي احلكومة أو وزير اخلارجية ،أو يف حالـة االحتـاد
األورويب ،عن رئي اجملل األورويب أو رئي املفوضية األورواية.
املادة 4
جلنة وثائق التفويض
تُعين يف اداية املؤمتر جلنة لوثائق التفـويض تتـألف مـن تسـعة أعضـامل .ويسـتند تكـوين
اللجنة إ نف األساس الذي يقوم عليه تكوين جلنة وثائق التفويض يف اجلمعيـة العامـة لألمـم
املتحــدة يف دوراــا الثامنــة والســتني .وتفحــث اللجنــة وثــائق تفــويض املمــثلني وتقــدم تقريرهــا
إ املؤمتر دون إاطامل.
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املادة 2
االشتراك املؤقت يف املؤمتر
حيق للممثلني االشتراك مؤقتا يف املؤمتر ريثما يبت املؤمتر يف وثائق تفويضهم.

ثانيا  -أعضامل املكتب
املادة 6
االنتخااات
ينتخــب املــؤمتر مــن اــني نثلــي الــدو املشــتركة أعضــامل املكتــب علــق النحــو التــايل:
رئــي مــن البلــد املضــيف ،ونائــب للــرئي مــن البلــد املضــيف حبكــم منصــبه ،و  14نائبــا
للــرئي ( ،)1ومقــرر عــام ،ورئــي للجنــة الرئيســية املنشــأة وفقــا للمــادة  .46ويُنتخــب هــؤالمل
األعضامل مـن أجـل ضـمان الطـاات التمثيلـي للمكتـب .و ـوز أن ينتخـب املـؤمتر أيضـا ـالف
هؤالمل من يرى له لزوما من أعضامل املكتب ألدامل وظائفه.
املادة 7
سلطات الرئي

العامة

 - 1يقــوم الــرئي  ،ااةضــافة إ نارســة الســلطات املخولــة لــه يف مواضــت أخــرى مــن هــذا
النظام ،اترؤس اجللسات العامة للمؤمتر ،وإعالن افتتـاإ كـل جلسـة واختتامهـا ،وطـرإ املسـائل
للتصويت ،وإعالن القرارات .ويبت الرئي يف النقاط النظامية وله ،رهنـا اأحكـام هـذا النظـام،
السيطرة التامة علـق سـري اجللسـات وعلـق حفـظ النظـام فيهـا .وللـرئي أن يقتـرإ علـق املـؤمتر
إقفا قائمة املتكلمني ،وحتديد الوقت الذي يسمح اه للمتكلمني ،وعدد املـرات الـجي ـوز فيهـا
لكل نثل أن يتكلم يف مسألة ما ،وتأجيل املناقشة أو إقفاهلا ،وتعليق اجللسة أو رفعها.
-4

يظل الرئي  ،يف نارسة مهامه ،خاضعا لسلطة املؤمتر.

__________
( )1ثالثة مـن كـل جمموعـة مـن اجملموعـات التاليـة :الـدو األفريقيـة؛ ودو آسـيا ومنطقـة اتـيهل اهلـاد ؛ ودو
أورواا الشرقية؛ ودو أمريكا الالتينية ومنطقة البحـر الكـاري ؛ ودو أورواـا الغرايـة ودو أخـرى .غـري أن
انتخاب الرئي سيؤدي إ خفض عـدد نـواب الـرئي املخصـث للمنطقـة الـجي انتخـب منـها الـرئي اواقـت
نائب رئي واحد.
14-56806
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املادة 8
الرئي االنيااة
 - 1إذا تغيب الرئي عن إحدى اجللسات أو عن جزمل منـها ،يسـمي أحـد نـواب الـرئي
ليقوم مقامه.
 - 4لنائب الـرئي
من واجبات.

الـذي يتـو الرئاسـة مـا للـرئي مـن سـلطات وعليـه مـا علـق الـرئي

املادة 9
تغيري الرئي
إذا تعذر علق الرئي
املادة 11
حقوق الرئي

تأدية مهامه ،يُنتخب رئي

جديد.

يف التصويت

ال يشترك الرئي أو نائب الـرئي الـذي يتـو مهـام الـرئي يف التصـويت يف املـؤمتر
ال يسمي عضوا آخر من أعضامل وفده للتصويت ادال منه.

ثالثا  -املكتــب
املادة 11
التكوين
يتــألف املكتــب مــن الــرئي ونــواب الــرئي واملقــرر العــام ورئــي اللجنــة الرئيســية.
ويتـــو رئاســـة املكتـــب الـــرئي أو أحـــد نـــواب الـــرئي يســـميه الـــرئي يف حالـــة غيااـــه.
و ــوز لــرئي جلنــة وثــائق التفــويض واللجــان األخــرى الــجي ينش ـ ها املــؤمتر وفقــا للمــادة 48
االشتراك يف املكتب دون أن يكون هلم حق التصويت.
املادة 14
األعضامل البديلون
إذا تعــني علــق رئــي املــؤمتر أو أحــد نوااــه التغيــب عــن إحــدى جلســات املكتــب،
له أن يسمي أحد أعضامل وفده حلضور جلسـة املكتـب والتصـويت فيهـا .أمـا إذا تغيـب رئـي
جلنــة رئيســية فينــه يــتعني علــق الــرئي أن يســمي نائــب رئــي تلــ .اللجنــة ليقــوم مقامــه.
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وال يتمتـــت نائـــب رئـــي اللجنـــة الرئيســـية ،عنـــد انضـــمامه إ املكتـــب ،حبـــق التصـــويت
إذا كان ينتمي إ وفد ينتمي إليه عضو آخر من أعضامل املكتب.
املادة 13
الوظائف
يقــوم املكتــب دســاعدة الــرئي يف تصــريف أعمــا املــؤمتر اوجــه عــام ويعمــل ،رهنــا
دقررات املؤمتر ،علق تنسيق أعما املؤمتر.

رااعا  -أمانة املؤمتر
املادة 14
واجبات األمني العام للمؤمتر
-1

يباشر األمني العام للمؤمتر أعماله اصفته هذه يف كل جلسات املؤمتر وهي اته الفرعية.

-4

وز لألمني العام للمؤمتر أن يسمي موظفا يف األمانة ليقوم مقامه يف تل .اجللسات.

-3

يقوم األمني العام للمؤمتر ،أو نثله املعين ،اتوجيه املوظفني الالزمني للمؤمتر.

املادة 12
واجبات أمانة املؤمتر
تقوم أمانة املؤمتر ،وفقا هلذا النظام ،دا يلي:
(أ)

الترمجة الشفوية للكلمات الجي تلقق يف اجللسات؛

(ب) تلقي وثائق املؤمتر وترمجتها واستنساخها وتوزيعها؛

14-56806

(ج)

نشر الوثائق الرلية للمؤمتر وتعميمها؛

(د)

إعداد حماضر اجللسات العامة وتعميمها؛

(هـ)

إعداد التسجيالت الصوتية للجلسات واختاذ الترتيبات حلفظها؛

(و)

اختاذ الترتيبات ةيدال وثائق املؤمتر وحفظها يف حمفوظات األمم املتحدة؛

(ز)

القيام ،اوجه عام ،اأدامل كل األعما األخرى الجي قد يتطلبها املؤمتر.
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املادة 16
البيانات املقدمة من األمانة العامة
لألمني العام لألمم املتحدة ،أو ألي موظف مـن مـوظفي األمانـة العامـة يسـمق لـذل.
الغرض ،أن يديل ،يف أي وقت ،ابيانات شفوية أو كتااية اشأن أية مسألة قيد النظر.

خامسا  -افتتاإ املؤمتر
املادة 17
الرئي املؤقت
يفتــتح األمــني العــام لألمــم املتحــدة أو ،يف حالــة غيااــه ،أي موظــف مــن مــوظفي األمانــة
العامة يع ينه هلذا الغرض ،اجللسة األو للمؤمتر ويتو رئاسة املؤمتر إ أن ينتخب املؤمتر رئيسه.
املادة 18
القرارات املتعلقة االتنظيم
يقوم املؤمتر يف جلسته األو دا يلي:
(أ)

اعتماد نظامه الداخلي؛

(ب) انتخاب أعضامل مكتبه وتشكيل هي اته الفرعية؛
(ج) إقرار جدو أعماله الذي يكـون مشـروعه ،إ أن يـتم هـذا اةقـرار ،جـدو
األعما املؤقت للمؤمتر؛
(د)

البت يف تنظيم أعماله.

سادسا  -تصريف األعما
املادة 19
النصاب القانوين
للرئي أن يعلن افتتاإ اجللسة وأن يسمح اسري املداوالت عند حضور نثلني عن ثلـ
الــدو املشــاركة يف املــؤمتر علــق األقــل .ويلــزم حضــور نثلــي أغلبيــة الــدو املشــاركة الختــاذ
أي قرار.
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املادة 41
الكلمات
 - 1ال وز ألي شخث أن يتكلم يف املؤمتر دون احلصو مسـبقا علـق إذن مـن الـرئي .
ويقــوم الــرئي  ،مــت مراعــاة أحكــام املــواد  41و  44ومــن  42إ  ،47اــدعوة املــتكلمني
إ إلقامل كلماام حسب ترتيب إادائهم الرغبة يف الكالم .واألمانـة مسـؤولة عـن وضـت قائمـة
األامل هؤالمل املتكلمني.
 - 4تنحصر املناقشة يف املسألة املطروحة علق املؤمتر ،وللـرئي أن ينبهـه املـتكلم إ مراعـاة
النظام إذا خرجت أقواله عن املوضول قيد املناقشة.
 - 3للمؤمتر أن حيـ دهد الوقـت الـذي يُسـمح اـه لكـل مـتكلم وعـدد املـرات الـجي ـوز فيهـا
لكل نثل أن يـتكلم يف مسـألة مـا .وال يُسـمح اـالكالم اشـأن اقتـراإ يـدعو إ هـذا التحديـد
لغري اثنني من املمثلني املؤيدين للتحديـد والثـنني مـن املمـثلني املعارضـني لـه ح يُطـرإ االقتـراإ
فــورا للتصــويت .ويف أي ـة حــا  ،حيــدد الــرئي  ،دوافقــة املــؤمتر ،لكــل كلمــة اصــدد املســائل
اةجرائية مدة مخ دقائق .فيذا حُددت مدة املناقشة وجتاوز أحد املتكلمني الوقـت املخصـث
له ،ينبهه الرئي دون إاطامل إ مراعاة النظام.
املادة 41
النقاط النظامية
ألي نثل أن يثري نقطـة نظاميـة يف أي وقـت أثنـامل مناقشـة أيـة مسـألة ،ويبـت الـرئي
فورا يف هذه النقطة النظاميـة وفقـا ألحكـام هـذا النظـام .وللممثـل أن يطعـن يف قـرار الـرئي .
ويُطــرإ الطعــن للتصــويت فــورا ،ويبقــق قــرار الــرئي قائمــا مــا ث تنقضــه أغلبيــة املمــثلني
احلاضــرين املصــوتني .وال ــوز للممثــل الــذي يــتكلم يف نقطــة نظاميــة أن يــتكلم يف مضــمون
املسألة قيد املناقشة.
املادة 44
األسبقية
وز إعطامل األسبقية يف الكالم لـرئي اللجنـة الرئيسـية أو مقررهـا أو ملمثـل أيـة جلنـة
فرعية أو أي فريق عامل ،لغرض شرإ النتائج الجي خلصت إليها اهلي ة املعنية.
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املادة 43
إقفا قائمة امل تكلمني
للـرئي  ،أن يعلــن قائمــة املـتكلمني أثنــامل املناقشــة و ــوز لـه ،دوافقــة املــؤمتر ،أن يعلــن
إقفا القائمة.
املادة 44
حق الرد
 - 1اغض النظر عن أحكام املادة  ، 43يعطـي الـرئي حـق الـرد ملمثـل أيـة دولـة مشـتركة
يف املؤمتر أو ملمثل االحتاد األورويب عندما يطلب ذل ،.و وز منح أي نثل آخر فرصة للرد.
 - 4البيانــات املــد مــا عمــال مــذه املــادة تكــون عــادة يف اايــة آخــر جلســة يف اليــوم،
أو عند اختتام النظر يف البند ذي الصلة إذا كان ذل .أقرب.
 - 3ال ــوز ملمثلــي الــدو أو ملمثلــي االحتــاد األورويب اةدالمل اــأكثر مــن ايــانني اثــنني يف
إطار هذه املادة يف جلسة واحدة اشأن أي اند .وتقتصـر مـدة البيـان األو علـق مخـ دقـائق
والثاين علق ثالث دقائق ،وعلق املمثلني أن يتحروا اة از يف كل األحوا اقدر اةمكان.
املادة 42
تأجيل املناقشة
ملمثــل أيــة دولــة مشــتركة يف املــؤمتر أن يقتــرإ ،يف أي وقــت ،تأجي ـل مناقشــة املســألة
قيد البح  .وال يُسمح االكالم اشأن هذا االقتراإ إال ملقدمهه ااةضـافة إ اثـنني مـن املمـثلني
املؤيدين للتأجيل واثنني مـن املمـثلني املعارضـني لـه؛ ح يُطـرإ االقتـراإ للتصـويت فـورا ،رهنـا
اأحكام املادة .48
املادة 46
إقفا ااب املناقشة
ملمثــل أيــة دولــة مشــتركة يف املــؤمتر أن يقتــرإ ،يف أي وقــت ،إقفــا اــاب املناقشــة
يف املســألة قيــد البح ـ  ،ســوامل أاــدى نثــل آخــر رغبتــه يف الكــالم أو ث يبــدها .وال يُســمح
االكالم اشأن هذا االقتراإ إال ملمثلني اثـنني يعارضـان اةقفـا  ،ح يطـرإ االقتـراإ للتصـويت
فورا ،رهنا اأحكام املادة .48

8/19

14-56806

A/CONF.223/2

املادة 47
تعليق اجللسة أو رفعها
ـــوز ملمثـــل أيـــة دولـــة مشـــتركة يف املـــؤمتر ،رهنـــا اأحكـــام املـــادة  ،38أن يقتـــرإ
يف أي وقـــت تعليـــق اجللســـة أو رفعهـــا .وال يســـمح دناقشـــة هـــذه االقتراحـــات ،اـــل تُطـــرإ
للتصويت فورا ،رهنا اأحكام املادة .48
املادة 48
ترتيب االقتراحات اةجرائية
تعطق االقتراحات املبينة أدناه أسـبقية علـق مجيـت املقترحـات أو االقتراحـات األخـرى
املعروضة علق اجللسة ،وذل .حسب الترتيب التايل:
(أ)

اقتراإ تعليق اجللسة؛

(ب) اقتراإ رفت اجللسة؛
(ج)

اقتراإ تأجيل املناقشة يف املسألة قيد البح ؛

(د)

اقتراإ إقفا ااب املناقشة يف املسألة قيد البح .

املادة 49
تقدمي املقترحات والتعديالت املوضوعية
تُقدم املقترحات والتعديالت املوضوعية ،يف العادة ،خطيا إ األمني العام أو إ نثلـه
املعــين الــذي يع همــم نســخا منــها علــق مجيــت الوفــود الغــات املــؤمتر .وال تنــاق املقترحــات
املوضـوعية أو تطــرإ للتصـويت إال اعــد مـرور  44ســاعة علــق تعمـيم نســع منـها علــق مجيــت
الوفــود ،مــا ث يقــرر املــؤمتر خــالف ذلــ ..علــق أنــه ــوز للــرئي أن يــأذن دناقشــة وحب ـ
التعديالت حىت إن ث تكن قد عممت ،أو ث تعمم إال يف اليوم نفسه.
املادة 31
سحب املقترحات واالقتراحات اةجرائية
لصاحب املقترإ أو االقتراإ اةجرائي أن يسحبه يف أي وقت قبل البت فيـه ،شـريطة
أال يكون قد أُدخـل عليـه تعـديل .وألي نثـل أن يعيـد تقـدمي املقتـرإ ،أو االقتـراإ اةجرائـي،
املسحوب علق هذا النحو.
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املادة 31
البت يف مسألة االختصاص
رهنا اأحكام املادة  ،48يُطرإ للتصويت أي اقتـراإ إجرائـي يطلـب البـت يف مسـألة
اختصاص املؤمتر يف اعتماد اقتراإ معروض عليه ،وذل .قبل البت يف االقتراإ املع .
املادة 34
إعادة النظر يف املقترحات
مـــىت اعتُمـــد مقتـــرإ مـــا أو رُفـــض ،ال ـــوز إعـــادة النظـــر فيـــه مـــا ث يقـــرر املـــؤمتر
ذل .اأغلبية ثلثي املمثلني احلاضرين املصـوتني .وال يُسـمح اـالكالم يف اقتـراإ إجرائـي ايعـادة
النظر سوى الثنني من معارضيه .ح يُطرإ االقتراإ للتصويت فورا.

سااعا  -اختاذ القرارات
املادة 33
االتفاق العام
يبذ املؤمتر قصارى جهده لضمان إجناز أعماله ااالتفاق العام.
املادة 34
حقوق التصويت
يكون لكل دولة مشتركة يف أعما املؤمتر صوت واحد.
املادة 32
األغلبية الالزمة
 - 1رهنا اأحكام املادة  ،33تتخذ قرارات املؤمتر اشـأن مجيـت املسـائل املوضـوعية اأغلبيـة
ثلثي املمثلني احلاضرين املصوتني.
 - 4تتخـــذ قـــرارات املـــؤمتر اشـــأن مجيـــت املســـائل اةجرائيـــة اأغلبيـــة املمـــثلني احلاضـــرين
املصوتني ،ما ث ينث علق خالف ذل .يف هذا النظام.
 - 3إذا ثار تساؤ حو كون مسألة ما تتعلق اـاةجرامل أو املوضـول ،يبـت رئـي املـؤمتر
يف األمر .وإذا طعن يف قرار الرئي يطرإ الطعـن للتصـويت فـورا ،ويبقـق قـرار الـرئي قائمـا
ما ث تنقضه أغلبية املمثلني احلاضرين املصوهتني.
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إذا انقسمت األصوات االتساوي ،يعترب املقترإ ،أو االقتراإ اةجرائي ،مرفوضا.

املادة 36
معىن عبارة ” املمثلني احلاضرين املصوهتني“
ألغــراض هــذا النظــام ،يقصــد اعبــارة ”املمــثلني احلاضــرين املص ـوهتني“ املمثلــون الــذين
يدلون اأصواام إ ااا أو سلبا .أما املمثلون الذين ميتنعون عن التصويت فيعتربون غري مصوهتني.
املادة 37
طريقة التصويت
 - 1ااستثنامل ما تنث عليه املادة  ،44يصوهت املؤمتر عادة ارفت األيدي ،إال إذا طلب نثـل
التصويت اندامل األلامل فيجري حين ذ ندامل األلامل حسـب الترتيـب اهلجـائي اةنكليـزي أللـامل
الدو املشتركة يف املؤمتر ،ااتدامل االوفد الذي يسحب الرئي اله االقرعة .ويف كل تصـويت
اندامل األلامل تنادى كل دولة االها فريد نثلها اقوله ”نعم“ أو ”ال“ أو ”نتنت“.
 - 4عنـــدما يقـــوم املـــؤمتر االتصـــويت مســـتخدما الوســـائل اآلليـــة ،يُســـتعاض االتصـــويت
غري املسجل عن التصويت ارفـت األيـدي ،واالتصـويت املسـجل عـن التصـويت انـدامل األلـامل.
وللممثـــل أن يطلـــب تصـــويتا مســـجال ـــري دون نـــدامل ألـــامل الـــدو املشـــتركة يف املـــؤمتر،
ما ث يطلب أحد املمثلني غري ذل..
ُ - 3يــدرج صــوت كــل دولــة مشــتركة يف التصــويت انــدامل األلــامل أو تصــويت مســجل
يف أي حمضر للجلسة أو يف أي تقرير عنها.
املادة 38
القواعد الواجبة االتبال أثنامل التصويت
اعد أن يعلن الرئي ادمل التصويت ،ال وز ألي نثـل أن يقطـت التصـويت إال ةثـارة
نقطة نظامية تتعلق اعملية التصويت.
املادة 39
تعليل التصويت
ـــوز للممـــثلني أن يـــدلوا ،قبـــل اـــدمل التصـــويت أو اعـــد انتهائـــه ،ابيانـــات مـــوجزة
ال تتضــمن ســوى تعليــل التصــويت .وللــرئي أن حيـدهد الوقــت املســموإ اــه لـ دالمل ابيانــات
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التعليل هذه .وال وز ملمثل أيـة دولـة صـاحبة مقتـرإ أو اقتـراإ أن يعلوـل تصـويته علـق ذلـ.
املقترإ أو االقتراإ ،إال إذا كان قد أُدخل عليه تعديل.
املادة 41
جتزئة املقترحات
ـــوز ألي نثـــل أن يقتـــرإ البـــت يف أجـــزامل فقـــهل مـــن مقتـــرإ مـــا .وإذا اعتـــرض
أحد املمثلني علق طلب التجزئة ،طُرإ اقتـراإ التجزئـة للتصـويت .وال يسـمح اـالكالم اشـأن
اقتراإ التجزئة لغري نـثلنيني ا ثـنني مـن مؤيديـه واثـنني مـن معارضـيه .فـيذا قُبـل اقتـراإ التجزئـة،
طُرحت أجزامل املقترإ الجي تُعتمد فيما اعد علق املؤمتر للبـت فيهـا جمتمعـة .وإذا رُفضـت مجيـت
أجزامل منطوق املقترإ ،اعتُرب املقترإ مرفوضا ككل.
املادة 41
التعديالت
يُعتــرب املقتــرإ تعــديال ملقتــرإ آخــر إذا كــان يشــكل إضــافة فقــهل إ ذلــ .املقتــرإ
أو حــذفا أو تنقيحــا جلــزمل منــه .وتعتــرب كلمــة ”مقتــرإ“ يف هــذا النظــام متضــمنة للتعــديالت،
ما ث يُحدد خالف ذل..
املادة 44
ترتيب التصويت علق التعديالت
عنــد اقتــراإ إدخــا تعــديل علــق مقتــرإ مــا ،ــري التصــويت علــق التعــديل أوال.
وإذا اقتُـــرإ تعـــديالن أو أكثـــر علـــق مقتـــرإ ،يصـ ـوهت املـــؤمتر أوال علـــق التعـــديل األاعـــد
مــن حي ـ املوضــول عــن املقتــرإ األصــلي ح علــق التعــديل األقــرب منــه ،وهكــذا دواليــ.
حــىت تُطــرإ مجيــت التعــديالت للتصــويت .إال أنــه حيثمــا يكــون اعتمــاد تعــديل مــا منطويــا
االضرورة علق رفض تعديل آخر ،ال يُطرإ هذا التعديل األخري للتصويت .وإذا اعتُمد تعـديل
واحد أو أكثر ،يُطرإ املقترإ اصيغته املعدلة عندئذ للتصويت.
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املادة 43
ترتيب التصويت علق املقترحات
 - 1إذا ُقــدم مقترحــان أو أكثــر ،خــالف التعــديالت ،فيمــا يتعلــق دســألة واحــدة ،جــرى
التصــويت علــق املقترحــات حســب ترتيــب تقــدميها ،مــا ث يقــرر املــؤمتر غــري ذلــ ..وللمــؤمتر،
اعد كل تصويت علق مقترإ ،أن يقرر ما إذا كان سيصوهت علق املقترإ الذي يليه.
ري التصويت علق املقترحات املنقَّحة حسب الترتيـب الـذي قُـدهمت اـه املقترحـات
-4
األصــلية ،مــا ث اــرج التنقــيح كــثريا علــق املقتــرإ األصــلي .ويف هــذه احلالــة ،يُعتــرب املقتــرإ
األصلي مسحواا ،ويُعترب املقترإ املنقَّح مقترحا جديدا.
-3

يُطرإ للتصويت اقتراإ عدم البت يف مقترإ ما ،قبل إجرامل التصويت علق ذل .املقترإ.

املادة 44
االنتخااات
جتــرى مجيــت االنتخااــات اــاالقترال الســري ،مــا ث يقـرهر املــؤمتر ،يف حالــة عــدم وجــود
أي اعتراض ،عدم إجرامل االقترال عند وجود مرشح متفَّق عليه أو قائمة مرشحني متفَّق عليها.
املادة 42
االقترال
 - 1عندما يراد ململ منصب انتخايب أو أكثـر يف وقـت واحـد واـنف الشـروط ،يُنتخـب،
اعــدد ال يتجــاوز عــدد تلــ .املناصــب ،املرشــحون احلاص ـلون يف االقتــرال األو علــق أغلبيــة
األصوات املد ما وعلق أكرب عدد من األصوات.
 - 4إذا كــان عــدد املرشــحني احلاصــلني علــق هــذه األغلبيــة أقــل مــن عــدد املناصــب املــراد
ملؤهــا ،جتــرى اقتراعــات إضــافية ملــلمل املناصـــب املتبقيــة ،علــق أن يقتصــر التصــويت علـــق
املرشــحني الــذين حصــلوا علــق أكــرب عــدد مــن األصــوات يف االقتــرال الســااق حبي ـ ال يزيــد
عددهم عن ضعف عدد املناصب الجي ال يزا يتعني ملؤها.
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ثامنا  -اهلي ات الفرعية
املادة 46
اللجنة الرئيسية
للمــؤمتر أن ينشــن ،عنــد االقتضــامل ،جلنــة رئيســية ــوز هلــا أن تنشــن جلانــا فرعيــة
أو أفرقة عاملة.
املادة 47
التمثيل يف اللجنة الرئيسية
لكــل دولــة مشــتركة يف املــؤمتر ولالحتــاد األورويب حــق التمثيــل دمثــل واحــد يف اللجنــة
الرئيسية الجي ينش ها املؤمتر ،وهلما أن ينتداا هلذه اللجنة من يلزم من نثلني مناواني ومستشارين.
املادة 48
اللجان واألفرقة العاملة األخرى
 - 1للمؤمتر أن ينشن ،ااةضافة إ اللجنـة الرئيسـية املشـار إليهـا أعـاله ،مـا يـراه ضـروريا
ألدامل وظائفه من جلان وأفرقة عاملة.
 - 4للجنــة الرئيســية أن تنشــن جلانــا فرعيــة وأفرقــة عاملــة ،رهنــا ااختــاذ اجللســة العامــة
أو املؤمتر مقررا يف هذا الشأن.
املادة 49
أعضامل اللج ان واللجان الفرعية واألفرقة العاملة
 - 1يعـيهن الــرئي  ،رهنــا دوافقــة املــؤمتر ،أعضــامل اللجــان واألفرقــة العاملــة التااعــة للمــؤمتر،
املشار إليها يف الفقرة  1من املادة  ،48ما ث يقرر املؤمتر خالف ذل..
 - 4يعـيهن رئــي اللجنــة املعنيــة ،رهنــا دوافقتــها ،أعضــامل اللجــان الفرعيــة واألفرقــة العاملــة
التااعة هلا ،ما ث تقرر اللجنة خالف ذل..
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املادة 21
أعضامل املكتب
تنتخـــب كـــل مـــن اللجـــان واللجـــان الفرعيـــة واألفرقـــة العاملـــة أعضـــامل مكاتبـــها،
ما ث تنث املادة  6علق خالف ذل..
املادة 21
النصاب القانوين
 - 1لرئي اللجنة الرئيسية أن يعلن افتتاإ اجللسة وأن يسمح اسـري املناقشـة عنـد حضـور
نثلي راـت عـدد الـدو املشـتركة يف املـؤمتر علـق األقـل .والختـاذ أي قـرار يلـزم حضـور نثلـي
أغلبية الدو املشتركة يف املؤمتر.
 - 4تش ـكول أغلبيــة املمــثلني يف مكتــب املــؤمتر أو يف جلنــة وثــائق التفــويض أو يف أي جلنــة
أو جلنة فرعية أو فريق عامل نصااا قانونيا ،شريطة أن يكونوا نثلني لدو مشتركة يف املؤمتر.
املادة 24
أعضامل املكتب وتصريف األعما والتصويت
تنطبق املواد الواردة يف الفرعني الثاين والسادس (ااسـتثنامل املـادة  )19والسـاات أعـاله،
مــت إجــرامل مــا يلــزم مــن تعــديالت ،علــق أعمــا اللجــان واللجــان الفرعيــة واألفرقــة العاملــة،
فيما عدا ما يلي:
(أ) لــرئي املكتــب ولــرئي جلنــة وثــائق التفــويض ولرؤســامل اللجــان واللجــان
الفرعية واألفرقة العاملة نارسة حق التصويت ،شريطة أن يكونوا نثلني لدو مشاركة؛
(ب) تُتخــذ قــرارات اللجــان واللجــان الفرعيــة واألفرقــة العاملــة اأغلبيــة املمــثلني
احلاضرين املصوهتني ،ااستثنامل إعادة النظر يف أي مقترإ أو تعديل الجي تقتضـي األغلبيـة املقـررة
يف املادة .34

تاسعا  -اللغات واتاضر
املادة 23
لغات املؤمتر
لغات املؤمتر هي اةسبانية واةنكليزية والروسية والصينية والعراية والفرنسية.
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املادة 24
الترمجة الشفوية
-1

تُترجم الكلمات الجي تلقق ايحدى لغات املؤمتر ترمجة شفوية إ لغاته األخرى.

 - 4ألي نثــــل أن يــــتكلم الغــــة ليســــت مــــن لغــــات املــــؤمتر إذا كــــان الوفــــد املعــ ـ
قد رتب أمر الترمجة الشفوية لكلمته إ واحدة من تل .اللغات.
املادة 22
لغات الوثائق الرلية
تُوفّر الوثائق الرلية للمؤمتر الغات املؤمتر.
املادة 26
التسجيالت الصوتية للجلسات
يكون إعداد وحفظ التسجيالت الصوتية للجلسـات العامـة للمـؤمتر وجلسـات حـوار
الشراكة اني أصحاب املصلحة املتعددين وجلسات كـل جلنـة رئيسـية ،وفقـا للممارسـة املتبعـة
يف األمم املتحدة .وال تعد تسجيالت صوتية ألي واحدة من جلسات املؤمتر األخرى.

عاشرا  -اجللسات العلنية واخلاصة
مباد عامة
املادة 27
تُعقد اجللسات العامة للمؤمتر وجلسات كل جلنـة كجلسـات علنيـة مـا ث تقـرر اهلي ـة
املعنية خالف ذلـ ..أمـا القـرارات الـجي يتخـذها املـؤمتر اكامـل هي تـه يف جلسـة خاصـة فـتعلنين
مجيعها دون تأخري يف جلسة علنية للمؤمتر اكامل هي ته.
املادة 28
كقاعدة عامة ،تُعقد جلسات املكتب أو اللجان الفرعية أو األفرقة العاملة كجلسات خاصة.
املادة 29
البالغات املتعلقة ااجللسات اخلاصة
للقائم ارئا سة اهلي ـة املعنيـة أن يصـدر ،لـدى اختتـام أيـة جلسـة خاصـة تعقـدها اهلي ـة،
االغا اشأاا عن طريق األمني العام لألمم املتحدة أو نثله الذي يعيهنه.
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حادي عشر  -املشتركون اآلخرون واملراقبون
املادة 61
املنظمـات احلكوميــة الدوليــة والكيانــات األخــرى( )4الــجي تلقــت دعــوة دائمــة مــن اجلمعيــة
العامــة لالشــتراك اصــفة مراقــب يف دورات وأعمــا مجيــت املــؤمترات الدوليــة الــجي تُعقــد
حتت رعايتها
للممــثلني الــذين تســميهم املنظمــات احلكوميــة الدوليــة والكيانــات األخــرى الــجي تلقــت
دعــوة دائمــة مــن اجلمعيــة العامــة لالشــتراك اصــفة مراقــب يف دورات وأعمــا مجيــت امل ـؤمترات
الدولية الجي تُعقد حتت رعايتـها االشـتراك اصـفة مراقـب ،دون أن يكـون هلـم حـق التصـويت يف
مداوالت املؤمتر واللجنة الرئيسية ،وعند االقتضامل ،يف مداوالت أي جلنة أخرى أو فريق عامل.
املادة 61
( )3
األعضامل املنتسبون يف اللجان اةقليمية
للممــثلني الــذين يســميهم األعضــامل املنتســبون يف اللجــان اةقليميــة الــواردة ألــاؤهم
يف احلاشــية االشــتراك ،اصــفة مــراقبني ،دون أن يكــون هلــم حــق التصــويت يف املــداوالت الــجي
ريها املؤمتر واللجنة الرئيسية ،وعند االقتضامل ،يف مداوالت أي جلنة أخرى أو فريق عامل.
املادة 64
نثلو الوكاالت املتخ صصة واملنظمات ذات الصلة

( )4

للممثلني الـذين تسـميهم الوكـاالت املتخصصـة واملنظمـات ذات الصـلة االشـتراك اصـفة
مراقبني ،دون أن يكون هلم حق التصويت يف مداوالت املؤمتر أو اللجنة الرئيسية ،وعنـد االقتضـامل
يف مداوالت أي جلنة أخرى أو فريق عامل اشأن املسائل الجي تدخل يف نطاق أنشطتها.
__________
( )4ألغــراض هــذا النظــام ،تشــمل عبــارة ”الكيانــات األخــرى“ جلنــة الصــليب األدــر الدوليــة ،واالحتــاد الــدويل
للصليب األدر ومجعيات اهلال األدـر ،واللجنـة األوملبيـة الدوليـة ،واالحتـاد الربملـاين الـدويل ،ومنظمـة فرسـان
مالطة العسكرية املستقلة.

( )3نيأ رواــا ،وأنغــيال ،وارمــودا ،واورتوريكــو ،واولينيزيــا الفرنســية ،وجــزر تــرك وكــايكوس ،وجــزر فــرجن
الربيطانيــة ،وجــزر فــرجن األمريكيــة ،وجــزر كاميــان ،وســاموا األمريكيــة ،وســانت مــارتن ،وغواديلــوب،
وغوام ،وكاليدونيا اجلديدة ،وكوراساو ،وكومنول جزر ماريانا الشمالية ،واملارتيني ،.ومونتسريات.
( )4ألغراض هذا النظام تشمل عبارة ”املنظمات ذات الصلة“ الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة ،واتكمـة اجلنائيـة
الدولية ،والسلطة الدولية لقال البحار ،واتكمة الدولية لقانون البحـار ،ومنظمـة حظـر األسـلحة الكيميائيـة،
واللجنة التحضريية ملنظمة احلظر الشامل للتجارب النووية ،ومنظمة التجارة العاملية.
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املادة 63
نثلو املنظمات احلكومية الدولية األخرى
مــا ث ُيــنث حتديــدا علــق خــالف ذلــ .يف هــذا النظــام الــداخلي فيمــا يتعلــق ااالحتــاد
األورويب ،للممــثلني الــذين تســميهم املنظمــات احلكوميــة الدوليــة األخــرى املــدعوة إ املــؤمتر
االشــتراك اصــفة مــراقبني ،دون أن يكــون هلــم حــق التصــويت ،يف مــداوالت املــؤمتر واللجنــة
الرئيسية ،وعند االقتضامل يف مداوالت أي جلنة أخرى أو فريق عامل اشأن املسائل الجي تـدخل
يف نطاق أنشطتها.
املادة 64
نثلو األجهزة املهتمة ااألمر يف األمم املتحدة
للممثلني الذين تسميهم األجهزة املهتمة ااألمر يف األمـم املتحـدة االشـتراك اصـفة مـراقبني،
دون أن يكـــون هلـــم حـــق يف التصـــويت ،يف مـــداوالت املـــؤمتر واللجنـــة الرئيســـية ،وعنـــد االقتضـــامل
يف مداوالت أي جلنة أخرى أو فريق عامل ،اشأن املسائل الجي تدخل يف نطاق أنشطتها.
املادة 62
نثلو املنظمات غري احلكومية

( )2

 - 1للمنظمــات غــري احلكوميــة املعتمــدة للمشــاركة يف املــؤمتر أن تســمي نــثلني حلضــور
اجللسات العلنية للمؤمتر واللجنة الرئيسية اصفة مراقبني.
 - 4هلؤالمل املراقبني أن يدلوا ،ادعوة من القـائم ارئاسـة هي ـة املـؤمتر ورهنـا دوافقـة املـؤمتر،
ابيانات شفوية اشأن املسائل الجي يكون لديهم كفـاملة خاصـة اشـأاا .وإذا كـان عـدد طلبـات
تناو الكلمة كبريا يُطلـب إ هـذه املنظمـات تشـكيل نفسـها يف جمموعـات تعـرب عـن نفسـها
اواسطة متكلمني االها.
__________
( )2تــنث الفقــرة  3-43مــن جــدو أعمــا القــرن  41علــق أنــه ” :ــب أن تطبــق أيــة سياســات أو تعــاريف
أو قواعد ،تؤثر يف وصو املنظمات غري احلكومية إ أعما مؤسسـات أو وكـاالت األمـم املتحـدة املرتبطـة
اتنفيذ جدو أعما القـرن  41واملشـاركة فيهـا ،اصـورة متسـاوية علـق مجيـت الف ـات الرئيسـية“ .وجـدو
أعما القرن  41حيدد ”الف ات الرئيسية“ اأاـا تتـألف مـن النسـامل واألطفـا والشـباب والسـكان األصـليني
واملنظمــات غــري احلكوميــة والســلطات اتليــة والعمــا  ،ونقااــاام ،وقطــال األعمــا والصــناعة واألوســاط
العلمية والتقنية واملزارعني .وعليه ،فين املادة  62تنطبق انف القدر ،اسـتنادا إ جـدو أعمـا القـرن ،41
علق املنظمات غري احلكومية والف ات الرئيسية األخرى.
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املادة 66
البيانات الكتااية
تعمم األمانة علق مجيت الوفـود البيانـات الكتاايـة املقدمـة مـن املمـثلني املسـمني املشـار
إليهم يف املادتني  61و  61االكميات وااللغات الجي أتيحت ما هـذه البيانـات إليهـا يف مكـان
انعقاد املـؤمتر ،اشـرط أن يكـون البيـان املقـدم ااسـم أي منظمـة غـري حكوميـة متصـال اأعمـا
املــؤمتر ومتعلقــا دوضــول يكــون هلــذه املنظمــة كفــاملة خاصــة فيــه .وال تُعــد البيانــات الكتاايــة
علق نفقة األمم املتحدة وال تصدر كوثائق رلية.

ثاين عشر  -وقف العمل االنظام الداخلي وتعديله
املادة 67
طريقة وقف العمل
للمؤمتر أن يوقف العمل اأية مادة من مواد هذا النظام الداخلي شـريطة إعطـامل إشـعار
اــاقتراإ الوقــف قبــل موعــد الوقــف اــأرات وعشــرين ســاعة ،وهــو شــرط ميك ـن التنــاز عنــه
إذا ث يعتــرض أي مــن املمــثلني .ويكــون أي وقــف مــن هــذا القبيــل منحصــرا يف غــرض حمــدد
ومبني وحمددا افترة الزمة لتحقيق ذل .الغرض.
املادة 68
طريقة التعديل
ــوز تعــديل مــواد هــذا النظــام الــداخلي اقــرار يتخــذه املــؤمتر اأغلبيــة ثلثــي املمــثلني
احلاضرين املصوتني ،اعد أن يكون املكتب قد قدم تقريرا عن التعديل املقترإ.
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