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النظام الداخلي المؤقت
مذكرة من األمانة العامة
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النظام الداخلي المؤقت لمؤتمر األمم المتحدة الرفيع المس تتتوى الثاني المعني
بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب
أوال  -التمثيل ووثائق التفويض
المادة 1
تكوين الوفود
يتألف وفد كل دول مشـ ـ ـ ــارك املؤمتر ووفد اوحتاد األورو من رويس وفد ،واحلن تدعو ا اج
إىل مشاركته من املمثلني واملمثلني املناوبني واملستشارين اآلخرين.
المادة 2
الممثلون المناوبون والمستشارون
لرويس الوفد أن يعني اثال مناوبا أو مستشارا للعمل بصف اثل.
المادة 3
تقديم وثائق التفويض
تقدم وثاوق تفويض املمثلني وأمساء املمثلني املناوبني واملســتشــارين إىل األمني العام لتمم املتحدة
قبل أس ـ ــبو علل األقل من املوعد افدد وفتتامت املؤمتر ،إن أمتن .وتص ـ ــدر وثاوق التفويض إما عن رويس
الدول أو رويس ا توم أو وزير اخلارجي  ،أو حال اوحتاد األورو  ،عن رويس املفوضي األوروبي .
المادة 4
لجنة وثائق التفويض
عني بداي املؤمتر جلن وثاوق التفويض وتتألف من تسـ ـ ـ ـ ــع أع ـ ـ ـ ـ ــاء .ويسـ ـ ـ ـ ــتند تتوين الل ن
تُ حل
إىل فس األس ـ ــاس الم يقوم عليه تتوين جلن وثاوق التفويض اجلمعي العام لتمم املتحدة دور ا
الثالث والسبعني .وتفحص الل ن وثاوق تفويض املمثلني وتقدم تقريرها إىل املؤمتر دون إبطاء.
المادة 5
المشاركة المؤقتة في المؤتمر
حيق للممثلني املشارك مؤقتا
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املؤمتر ريثما يبت املؤمتر

وثاوق تفوي هم.
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ثانيا  -أعضاء مكتب المؤتمر
المادة 6
االنتخابات
ينتخب املؤمتر من بني اثلي الدول املش ـ ـ ــارك أع ـ ـ ــاء املتتب التالنيع رويس واحد ،وتس ـ ـ ــع واب
للرويس( ،)1يتلف أحدهم بالعمل بصف مقرر عام ،و اوب للرويس حبتم املنصب من البلد امل يف ،ورويس
لل ن الرويس ـ ـ ـ ــي  ،إذا أ شـ ـ ـ ـ ـ ت وفق أحتام املادة  .46ويُنتخب هؤوء األع ـ ـ ـ ــاء علل طو ي ـ ـ ـ ــمن الطابع
التمثيلي ملتتب املؤمتر .وجيوز للمؤمتر أي ا أن ينتخب أع اء آخرين ان ير أهنم وزمون ألداء وظاوفه.
المادة 7
الصالحيات العامة للرئيس
ويس ،باإلضاف إىل اارس السلطات املخول له مواضع أخر من هما النظام ،رواس َ
 - 1يتوىل الر ُ
اجللسات العام للمؤمتر ،وإعال َن افتتامت كل جلس واختتامها ،وتوجيه املناقشات ،وضمان التقيد بأحتام
ويبت الرويس النقاط
هما النظام ،وإعطاء ا ق التالم ،وطرمت املساول للتصويت ،وإعالن القراراتُّ .
النظامي  ،وله ،رهنا بأحتام هما النظام ،السـ ـ ـ ــيطرة التام علل سـ ـ ـ ــا اجللسـ ـ ـ ــات وعلل حف النظام فيها.
وللرويس أن يقرتمت علل املؤمتر إقفال قاوم املتتلمني ،وحتديد الوقت املسمومت به للمتتلمني ،وعدد املرات
اليت جيوز فيها ملمثل كل مشـ ـ ـ ــارر املؤمتر أن يتتلم مسـ ـ ـ ــأل ما ،وتأجيل املناقش ـ ـ ـ ـ أو إقفا ا ،وتعليق
اجللس أو رفعها.
-2

يظل الرويس،

اارس مهام هما املنصب ،خاضعاً لسلط املؤمتر.

المادة 8
الرئيس بالنيابة
-1
-2

عني أحد واب الرويس ليقوم مقامه.
إذا تغيب الرويس عن إحد اجللسات أو عن جزء منها ،يُ ن

لناوب الرويس الم يتوىل الرواس ما للرويس من صالحيات وعليه ما علل الرويس من واجبات.

المادة 9
تغيير الرئيس
إذا تعمر علل الرويس تأدي مهام هما املنصب ،ينتخب رويس جديد.
المادة 10
حق الرئيس في االشتراك في التصويت
و يش ـ ــرتر الرويس ،أو اوب الرويس الم يتوىل مهام الرويس،
يعني ع واً آخر من أع اء وفده للتصويت بدوً منه.

التص ـ ــويت املؤمتر ،بل له أن

_________________

( )1اثنان من كل واحدة من اجملموعات التالي ع الدول األفريقي ؛ ودول آسيا وافيط ا ادئ؛ ودول أوروبا الشرقي ؛ ودول أوروبا
الغربي ودول أخر ؛ وواحد من دول أمريتا الالتيني ومنطق البحر التارييب.
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ثالثا  -مكتب المؤتمر
المادة 11
تكوين المكتب
يتــألف متتــب املؤمتر من الرويس و واب الرويس واملقرر العــام ورويس الل ن ـ الرويس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ  .ويتوىل
اوب يعينه من بني واب الرويس حال غيابه ،رواسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ املتتب .وجيوز لرويس جلن وثاوق
الرويس ،أو ٌ
التفويض ولرؤســاء الل ان األخر اليت ينش ـ ها املؤمتر وفقا للمادة  48اوش ـرتار املتتب دون أن يتون
م ا ق التصويت.
المادة 12
األعضاء البديلون
إذا تعني علل رويس املؤمتر أو أحد وابه التغيب عن إحد جلســات املتتب ،فله أن يعني أحد
أع ــاء وفده ــور جلس ـ املتتب والتصــويت فيها .و حال تغيب رويس الل ن الرويســي  ،يتعني عليه
أن يعني اوب رويس تلك الل ن ليقوم مقامه .وو يتمتع اوب رويس الل ن الرويس ـ ـ ــي  ،عند مش ـ ـ ــاركته
عمل املتتب ،حبق التصويت إذا كان من وفد ينتمي إليه ع و آخر من أع اء املتتب.
المادة 13
المهام
يقوم املتتب مبس ــاعدة الرويس
علل تنسيق أعمال املؤمتر.

تص ـ ـريف أعمال املؤمتر بوجه عام ويعمل ،رهنا مبا يقرره املؤمتر،

رابعا  -أمانة المؤتمر
المادة 14
واجبات األمين العام لألمم المتحدة
املعني أعماله بصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفته همه كل جلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات املؤمتر
 - 1يتوىل األمني العام لتمم املتحدة أو اثله حل
وهي اته الفرعي .
األما ليقوم مقامه

تلك اجللسات.

-2

جيوز لتمني العام لتمم املتحدة أن يعني موظفا

-3

يتوىل األمني العام لتمم املتحدة أو املمثل الم يعينه توجيه املوظفني املطلوبني للمؤمتر.

المادة 15
واجبات أمانة المؤتمر
تقوم أما املؤمتر ،وفقا ما النظام ،مبا يليع
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اجللسات؛

(أ)

توفا الرتمج الشفوي للتلمات اليت تلقل

(ب)

تلقي وثاوق املؤمتر وترمجتها واستنساخها وتعميمها؛
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(ج)

شر الوثاوق الرمسي للمؤمتر وتعميمها؛

(د)

إعداد حماضر اجللسات العلني وتعميمها؛

(ه)

إعداد التس يالت الصوتي لل لسات واختاذ الرتتيبات الالزم

(و)

اختاذ الرتتيبات الالزم إليدا وحف وثاوق املؤمتر ضمن حمفوظات األمم املتحدة؛

(ز)

القيام ،بوجه عام ،بأداء كل األعمال األخر اليت قد يتطلبها املؤمتر.

فظها؛

المادة 16
البيانات المقدمة من األمانة العامة
يعني لملك الغرض ،أن
لتمني العام لتمم املتحدة ،أو أل موظف من موظفي األما العام حل
يديل ،أ وقت ،ببيا ات شفوي أو خطي بشأن أ مسأل قيد النظر.

خامسا  -افتتاح المؤتمر
المادة 17
الرئيس المؤقت
يفتتح األمني العــام لتمم املتحــدة أو ،حــال ـ غيــابــه ،أ موظف من موظفي األمــا ـ العــامـ
يعينه ما الغرض ،اجللس األوىل للمؤمتر ويتوىل رواس املؤمتر إىل أن ينتخب املؤمتر رويسه.
المادة 18
البت في المسائل التنظيمية
يقوم املؤمتر

جلسته األوىل مبا يليع

(أ)

اعتماد ظامه الداخلي؛

(ب)

ا تخاب أع اء متتبه وتشتيل هي اته الفرعي ؛

(ج)
يتم إقراره؛
(د)

إقرار جدول أعماله الم يتون مش ـ ـ ـ ـ ـ ــروعه هو جدول األعمال املؤقت للمؤمتر إىل أن
البت

تنظيم أعماله.

سادسا  -تصريف األعمال
المادة 19
النصاب القانوني
للرويس أن يعلن افتتامت اجللس ـ ـ وأن يسـ ــمح ببدء املناقش ـ ـ عند ح ـ ــور ثليف الدول املشـ ــارك
املؤمتر ،علل األقل .ويلزم ح ور أغلبي الدول املشارك املؤمتر وختاذ أ قرار.
19-03072
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المادة 20
الكلمات
 - 1و جيوز أل اثل أن يلقي كلم أمام املؤمتر دون ا ص ـ ـ ــول مس ـ ـ ــبقا علل إذن من الرويس .ويقوم
الرويس ،رهن ـاً بــأحتــام املــادتني  21و  22واملواد من  24إىل  ،27بــدعوة املتتلمني إىل إلقــاء كلمــا م
حسب ترتيب إبدا وهم الرغب التالم .واألما مسؤول عن وضع قاوم بأمساء املتتلمني.
 - 2تنحص ـ ــر املناقشـ ـ ـ املس ـ ــأل املطروح علل املؤمتر ،وللرويس أن ينبه املتتلمني إىل مراعاة النظام
إذا خرجت أقوا م عن صلب املوضو قيد املناقش .
 - 3للمؤمتر أن حيدد الوقت الم يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمح به للمتتلمني ،وعدد املرات اليت جيوز فيها لتل واحد
التتلم مس ـ ـ ـ ــأل ما .وو يس ـ ـ ـ ــمح بالتالم اقرتامت إجراوي يدعو إىل حتديد مدة التالم ،لغا اثنني من
املمثلني املؤيدين له ووثنني من املمثلني املعارض ـ ـ ــني له ،ال يطرمت اوقرتامت فورا للتص ـ ـ ــويت .وعلل أي حال،
حيدد الرويس ،مبوافق املؤمتر ،مدة كل كلم تُلقل بشـ ـ ـ ــأن املسـ ـ ـ ــاول اإلجراوي دس دقاوق .فإذا حددت
مدة املناقش وجتاوز أحد املتتلمني الوقت املخصص له ،ينبهه الرويس دون إبطاء إىل مراعاة النظام.
المادة 21
النقاط النظامية
أل اثل أن يثا أ وقت قط ظامي  ،أثناء مناقش أ مسأل  ،ويبت الرويس فورا همه
النقط النظامي وفقا ألحتام هما النظام الداخلي .وجيوز للممثل أن يطعن قرار الرويس .ويُطرمت الطعن
للتص ـ ــويت فورا ،ويبقل قرار الرويس قاوما ما ه تنق ـ ــه أغلبي الدول ا اض ـ ــرة املص ـ ــوت  .وو جيوز للممثل
الم يتتلم قط ظامي أن يتتلم م مون املسأل قيد املناقش .
المادة 22
األسبقية
جيوز إعطاء األس ــبقي التالم لرويس الل ن الرويس ــي أو مقررها أو ملمثل أي جلن فرعي أو أ
فريق عامل لغرض شرمت اوستنتاجات اليت خلصت إليها ا ي املعني .
المادة 23
إقفال قائمة المتكلمين
ل لرويس أن يعلن قاوم املتتلمني أثناء املناقش  ،وجيوز له ،مبوافق املؤمتر ،أن يعلن إقفال القاوم .
المادة 24
حق الرد
 - 1بصــرا النظر عن أحتام املادة  ،23يعطي الرويس حق الرد إىل اثل أ دول مشــارك
أو إىل اثل اوحتاد األورو عندما يطلب ذلك .وجيوز منح أ اثل آخر فرص للرد.
 - 2ويدىل بالبيا ات عمال هبمه املادة عادة
البند الم تتون ا صل به إذا كان ذلك أقرب.
6/15

هناي آخر جلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ

املؤمتر

اليوم ،أو لد اختتام النظر
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 - 3وو جيوز ملمثلي دول أو ملمثلي اوحتاد األورو اإلدوء بأكثر من بيا ني اثنني مبوجب همه املادة
اجللس ـ الواحدة بشــأن أ بند .وتقتصــر مدة البيان األول علل دس دقاوق والثاين علل ثالق دقاوق؛
وعلل املمثلني أن يتحروا اإلجياز كل حال بقدر اإلمتان.
المادة 25
تأجيل المناقشة
ملمثل أي دول مشـ ـ ــارك املؤمتر أن يقرتمت ،أ وقت ،تأجيل مناقش ـ ـ ـ املسـ ـ ــأل قيد البحيف.
وو يُسمح بالتالم بشأن هما اوقرتامت اإلجراوي إو ملقد نمه باإلضاف إىل اثنني من املمثلني املؤيدين لتأجيل
املناقش واثنني من املمثلني املعارضني له ،ال يُطرمت اوقرتامت للتصويت فورا ،رهنا بأحتام املادة .28
المادة 26
إقفال باب المناقشة
ملمثل أي دول مشـ ـ ـ ــارك املؤمتر أن يقرتمت ،أ وقت ،إقفال باب املناقش ـ ـ ـ ـ املسـ ـ ـ ــأل قيد
البحيف ،س ـ ـ ـ ـ ـواء أبد اثل آخر رغبته التالم أو ه يبدها .وو يُسـ ـ ـ ـ ــمح بالتالم بشـ ـ ـ ـ ــأن هما اوقرتامت
اإلجراوي إو ملمثلني اثنني يعارضان اإلقفال ،ال يطرمت اوقرتامت للتصويت فورا ،رهنا بأحتام املادة .28
المادة 27
تعليق الجلسة أو رفعها
جيوز ملمثل أي دول مش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك املؤمتر أن يقرتمت أ وقت تعليق اجللس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أو رفعها ،رهنا
بأحتام املادة  .38وو يسمح مبناقش همه اوقرتاحات اإلجراوي  ،بل تُطرمت للتصويت فورا ،رهنا بأحتام
املادة .28
المادة 28
ترتيب االقتراحات اإلجرائية
تعطل اوقرتاحات اإلجراوي املبين أد اه أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبقي علل مجيع املقرتحات أو اوقرتاحات اإلجراوي
األخر املعروض علل اجللس  ،وذلك حسب الرتتيب التايلع
(أ)

اقرتامت تعليق اجللس ؛

(ب)

اقرتامت رفع اجللس ؛

(ج)

اقرتامت تأجيل املناقش

(د)

اقرتامت إقفال باب املناقش

املسأل قيد البحيف؛
املسأل قيد البحيف.

المادة 29
تقديم المقترحات والتعديالت الموضوعية
املعني
تُقدحلم املقرتحات والتعديالت املوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوعي  ،العادة ،خطيا إىل األمني العام أو إىل اثله حل
الم يقوم بتعميم س ـ ـ ــع منها علل مجيع الوفود بلغات املؤمتر .وو تناقا املقرتحات املوض ـ ـ ــوعي أو تطرمت
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للتصــويت إو بعد مرور  24ســاع علل األقل علل تعميم ســع منها علل مجيع الوفود ،ما ه يقرر املؤمتر
خالا ذلك .إوّ أ ه جيوز للرويس أن يأذن مبناقش وحبيف التعديالت حىت إن ه تتن همه التعديالت قد
عممت ،أو ه جير تعميمها إو اليوم فسه.
المادة 30
سحب المقترحات واالقتراحات اإلجرائية
لصــاحب املقرتمت أو اوقرتامت اإلجراوي أن يســحبه أ وقت قبل البت فيه ،ش ـريط أو يتون قد
أُدخل عليه تعديل .وأل اثل أن يعيد تقدمي املقرتمت ،أو اوقرتامت اإلجراوي ،املسحوب علل هما النحو.
المادة 31
البت في مسألة االختصاص
املؤمتر

رهنا بأحتام املادة  ،28يُطرمت للتص ـ ــويت أ اقرتامت إجراوي يطلب البت
اعتماد مقرتمت معروض عليه ،وذلك قبل البت املقرتمت املعين باألمر.

مس ـ ــأل اختص ـ ــا

المادة 32
إعادة النظر في المقترحات
مىت اعتُمــد مقرتمت مــا أو ُرفض ،و جيوز إعــادة النظر فيــه مــا ه يقرر املؤمتر ذلــك بــأغلبي ـ ثلثي
الدول ا اضـ ــرة املصـ ــوت  .وو يُسـ ــمح بالتالم اقرتامت إجراوي بإعادة النظر سـ ــو وثنني من معارضـ ــيه.
ال يُطرمت اوقرتامت فورا للتصويت.

سابعا  -اتخاذ القرارات
المادة 33
االتفاق العام
-1

يبمل املؤمتر قصار جهده ل مان إجناز أعماله باوتفاق العام (توافق اآلراء).

 - 2علل الرغم من أ تدابا ميتن أن تتخم عمال بالفقرة  1أعاله ،يُطرمت أ مقرتمت معروض علل
املؤمتر للتصويت إذا ما طلب ذلك أ اثل أل دول مشارك املؤمتر.
المادة 34
حق التصويت
يتون لتل دول مشارك

أعمال املؤمتر صوت واحد.

المادة 35
األغلبية المطلوبة
 - 1رهنا بأحتام املادة  ،33تتخم قرارات املؤمتر بش ــأن مجيع املس ــاول املوض ــوعي بأغلبي ثلثي الدول
ا اضرة املصوت .
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 - 2تتخم قرارات املؤمتر بشـ ــأن مجيع املسـ ــاول اإلجراوي بأغلبي الدول ا اضـ ــرة املص ـ ــوت  ،ما ه يُنص
علل خالا ذلك هما النظام.
 - 3إذا ثار تســاؤل حول كون مســأل ذات صــبغ إجراوي أو موضــوعي  ،يبت رويس املؤمتر األمر.
وإذا طعن قرار الرويس ،يُطرمت الطعن للتصويت فورا ،ويبقل قرار الرويس قاوما ما ه تنق ه أغلبي الدول
ا اضرة املصوت .
-4

إذا ا قسمت األصوات بالتساو  ،اعتُرِب املقرتمت أو اوقرتامت اإلجراوي مرفوضا.

المادة 36
معنى عبارة ”الدول الحاضرة المصوتة“
ألغراض هما النظام ،يُقصـ ــد بعبارة ”الدول ا اضـ ــرة املصـ ــوت “ الدول اليت تديل بأص ـ ـوا ا إجيابا
أو سلبا .أما الدول اليت متتنع عن التصويت فتعتِب غا مصوت .
المادة 37
طريقة التصويت
 - 1باس ـ ـ ـ ــتثناء ما تنص عليه املادة  ،44يص ـ ـ ـ ـ نوت املؤمتر عادة برفع األيد  ،إو إذا طلب اثل ما أن
يتون التصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويت بنداء األمساء في ر حين م داء األمساء حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب الرتتيب األجد اإل تليز ألمساء
الدول املشارك املؤمتر ،ابتداء بالوفد الم يسحب الرويس امسه بالقرع  .و كل تصويت بنداء األمساء
تناد كل دول بامسها فاد اثلها بقوله ” عم“ أو ”و“ أو ”اتنع“.
 - 2عندما يقوم املؤمتر بالتصــويت مســتخدما الوســاول اآللي  ،يســتعاض بالتصــويت غا املس ـ ل عن
التص ـ ــويت برفع األيد  ،وبالتص ـ ــويت املس ـ ـ ل عن التص ـ ــويت بنداء األمساء .وللممثل أن يطلب تص ـ ــويتا
مس حل ال جير دون داء أمساء الدول املشارك املؤمتر ،ما ه يطلب أحد املمثلني غا ذلك.
 - 3يُدرج ص ـ ــوت كل دول مش ـ ــرتك
للمؤمتر أو أ تقرير عنه.

التص ـ ــويت بنداء األمساء أو تص ـ ــويت مس ـ ـ حل ل

أ حم ـ ــر

المادة 38
القواعد التي تتبع أثناء التصويت
بعد أن يعلن الرويس بدء التصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويت ،و جيوز أل اثل أن يقطع التصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويت إو إلثارة قط
ظامي تتعلق بعملي التصويت.
المادة 39
تعليل التصويت
 - 1جيوز للممثلني أن يدلوا ،قبل بدء التص ـ ـ ــويت أو بعد ا تهاوه ،ببيا ات موجزة تقتص ـ ـ ــر علل تعليل
تصــويتهم .وللرويس أن حيدد الوقت املســمومت به ل دوء ببيا ات تعليل التصــويت همه .وو جيوز ملمثل أي
دول ص ـ ــاحب مقرتمت أو اقرتامت إجراوي أن يتتلم تعليال للتص ـ ــويت علل ذلك املقرتمت أو اوقرتامت اإلجراوي،
إو إذا كان قد أُدخل عليه تعديل.
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 - 2عند النظر املس ــأل فس ــها تباعا العديد من ا ي ات التابع للمؤمتر ،ينبغي للدول أن تقوم،
قدر اإلمتان ،بتعليل تص ـ ـ ـ ـ ـ ــويتها هي واحدة فقط من همه ا ي ات ،ما ه يتن تص ـ ـ ـ ـ ـ ــويتها إحد
ا ي ات خيتلف عن تصويتها هي أخر .
المادة 40
تجزئة المقترحات
جيوز أل اثل أن يقرتمت إجراء تصـ ـ ــويت مسـ ـ ــتقل علل أجزاء من مقرتمت ما .وإذا اعرتض أحد
املمثلني علل طلب الت زو  ،طُرمت اقرتامت الت زو للتصـ ـ ــويت .وو يسـ ـ ــمح بالتالم بشـ ـ ــأن اقرتامت الت زو
لغا اثلَني اثنني يؤيدا ه واثلني اثنني يعارض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ه .فإذا ما قُبل اقرتامت الت زو طُرحت أجزاء املقرتمت اليت
جير إقرارها فيما بعد ،للتص ــويت عليها ةتمع  .وإذا ُرف ــت مجيع أجزاء منطوق املقرتمت ،اعتُِب املقرتمت
مرفوضا كتل.
المادة 41
التعديالت
يُعتِب املقرتمت تعديال ملقرتمت آخر إذا كان و يشـ ــتل إوّ إضـ ــاف إىل ذلك املقرتمت أو حمفا أو تنقيحا
جلزء منه .وتعتِب كلم ”مقرتمت“ هما النظام مت من للتعديالت ،ما ه ينص حتديداً علل خالا ذلك.
المادة 42
ترتيب التصويت على التعديالت
عنــد اقرتامت إدخــال تعــديــل علل مقرتمت من املقرتحــات ،جير التصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويــت علل التعــديــل أوو.
اقرتمت تعديالن أو أكثر علل مقرتمت ،يص ـ ـ ـ نوت املؤمتر أوو علل التعديل األبعد من حييف املوض ـ ــو عن
وإذا ُ
املقرتمت األص ـ ـ ــلي ال علل التعديل األقل منه بُعداً ،وهتما دواليك حىت تُطرمت مجيع التعديالت للتص ـ ـ ــويت.
ولتن عندما يتون اعتماد تعديل ما منطويا بال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة علل رفض تعديل آخر ،و يُطرمت هما التعديل
األخا للتصويت .وإذا اعتُمد تعديل واحد أو أكثر ،يُطرمت عندوم املقرتمت بصيغته املعدل للتصويت.
المادة 43
ترتيب التصويت على المقترحات
 - 1إذا قُدم مقرتحان أو أكثر ،خالا التعديالت ،فيما يتعلق مبســأل واحدة ،جر التصــويت علل
املقرتحات حس ـ ـ ــب ترتيب تقدميها ،ما ه يقنرر املؤمتر غا ذلك .وللمؤمتر ،بعد كل تص ـ ـ ــويت علل مقرتمت،
أن يقرر ما إذا كان سيص نوت علل املقرتمت الم يليه.
 - 2جير التصـ ـ ــويت علل املقرتحات املنقحلح حسـ ـ ــب الرتتيب الم قُدنمت به املقرتحات األصـ ـ ــلي ،
املقرتمت األص ـ ـ ـ ــلي مس ـ ـ ـ ــحوبا ،ويُعتِب
ما ه خيرج التنقيح كثاا علل املقرتمت األص ـ ـ ـ ــلي .و همه ا ال  ،يُعتِب َ
املقرتمت املنقحلح مقرتحا جديدا.
َ
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المادة 44
االنتخابات
جتر مجيع او تخابات باوقرتا السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر  ،ما ه يقنرر املؤمتر ،حال عدم وجود أ اعرتاض،
أن مي ي أعماله دون الل وء إىل اوقرتا عند وجود مرشح متفحلق عليه أو قاوم مرشحني متفحلق عليها.
المادة 45
االقتراع
 - 1عندما يتعني شـ ـ ـ ــغل منصـ ـ ـ ــب ا تخا أو أكثر وقت واحد وبنفس الشـ ـ ـ ــروط ،يُنتخب ،بعدد
و يت اوز عدد تلك املناص ـ ــب ،املرش ـ ــحون ا اص ـ ــلون اوقرتا األول علل أغلبي األص ـ ـ ـوات املدىل هبا
وعلل أكِب عدد من األصوات.
 - 2إذا كان عدد املرش ـ ــحني ا اص ـ ــلني علل همه األغلبي أقل من عدد املناص ـ ــب املراد ش ـ ــغلها ،جتر
اقرتاعات إضافي لشغل املناصب املتبقي  ،علل أن يقتصر التصويت علل املرشحني ا اصلني علل أكِب عدد
من األصوات اوقرتا السابق حبييف و يت اوز عددهم ضعف عدد املناصب اليت و يزال يتعني شغلها.

ثامنا  -الهيئات الفرعية
المادة 46
اللجنة الرئيسية
للمؤمتر أن ينشئ جلن رويسي .
المادة 47
التمثيل في اللجنة الرئيسية
لتل دول مش ـ ـ ــارك املؤمتر ولالحتاد األورو حق التمثيل مبمثل واحد
ينش ها املؤمتر .و ما أن ينتدبا مه الل ن من يلزم من اثلني مناوبني ومستشارين.

الل ن الرويس ـ ـ ــي اليت

المادة 48
اللجان واألفرقة العاملة األخرى
 - 1للمؤمتر أن ينش ـ ــئ ،باإلض ـ ــاف إىل الل ن الرويس ـ ــي املش ـ ــار إليها أعاله ،ما يراه ض ـ ــروريا من جلان
وأفرق عامل ألداء وظاوفه.
 - 2لل ن الرويس ـ ـ ــي أن تنش ـ ـ ــئ جلا ا فرعي وأفرق عامل  ،رهنا باختاذ اجللسـ ـ ـ ـ العام للمؤمتر مقررا
هما الشأن.
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المادة 49
أعضاء اللجان واللجان الفرعية واألفرقة العاملة
 - 1يعني الرويس ،رهناً مبوافق املؤمتر ،أع ـ ـ ـ ـ ــاء الل ان واألفرق العامل التابع للمؤمتر ،املش ـ ـ ـ ـ ــار إليها
الفقرة  1من املادة  ،48ما ه يقرر املؤمتر خالا ذلك.
يعني رويس الل ن املعني  ،رهنا مبوافقتها ،أع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الل ان الفرعي واألفرق العامل التابع ا،
-2
ن
ما ه تقرر الل ن خالا ذلك.
المادة 50
أعضاء المكتب
املادة .6

تنتخب كل جلن وجلن فرعي وفريق عامل أع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء متتبه ،ما ه يُنص علل خالا ذلك

المادة 51
النصاب القانوني
 - 1لرويس الل ن الرويس ــي أن يعلن افتتامت اجللس ـ ـ وأن يس ــمح ببدء املناقش ـ ـ عند ح ــور ربع عدد
الدول املشارك املؤمتر علل األقل .ويلزم ح ور أغلبي الدول املشارك املؤمتر وختاذ أ قرار.
 - 2تش ـ ـ ــتل أغلبي أع ـ ـ ــاء املتتب أو جلن وثاوق التفويض أو أ جلن أو جلن فرعي أو فريق عامل
صابا قا و يا.
المادة 52
أعضاء المكتب وتصريف األعمال والتصويت
تنطبق املواد الواردة الفرعني الثاين والس ـ ـ ـ ـ ــادس (باس ـ ـ ـ ـ ــتثناء املادة  )19والفر الس ـ ـ ـ ـ ــابع أعاله،
مع إجراء ما يلزم من تعديالت ،علل أعمال الل ان والل ان الفرعي واألفرق العامل  ،فيما عدا ما يليع
جيوز لرويس املتتــب ورويس جلن ـ وثــاوق التفويض ورؤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الل ــان والل ــان الفرعي ـ
(أ)
واألفرق العامل اارس حق التصويت ،شريط أن يتو وا اثلني لدول مشارك ؛
(ب) تُتخم قرارات الل ان والل ان الفرعي واألفرق العامل بأغلبي األع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ا اض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين
املص نوتني ،باستثناء إعادة النظر أ مقرتمت أو تعديل اليت تقت ي األغلبي املقررة املادة .32

تاسعا  -اللغات والمحاضر
المادة 53
لغات المؤتمر
لغات املؤمتر هي اإلسبا ي واإل تليزي والروسي والصيني والعربي والفر سي .
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المادة 54
الترجمة الشفوية
-1

تُرتجم التلمات اليت تلقل بإحد لغات املؤمتر ترمج شفوي إىل لغاته األخر .

 - 2أل اثــل أن يتتلم بلغـ ليس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت من لغــات املؤمتر إذا كــان الوفــد املعين قــد رتــب أمر الرتمجـ
الشفوي لتلمته إىل إحد لغات املؤمتر.
المادة 55
لغات الوثائق الرسمية
تتامت مجيع الوثاوق الرمسي للمؤمتر بلغات املؤمتر.
المادة 56
التسجيالت الصوتية للجلسات
يتم إعداد وحف التس ـ ـ ـ يالت الص ـ ــوتي لل لس ـ ــات العام للمؤمتر وجللس ـ ــات الل ن الرويس ـ ــي
وفقاً للممارس ـ ـ ـ ـ ـ املتبع األمم املتحدة .وو تُ ُّ
عد تس ـ ـ ـ ـ ـ يالت ص ـ ـ ـ ـ ــوتي أل جلس ـ ـ ـ ـ ــات أخر للمؤمتر،
ما ه يقرر املؤمتر أو الل ن الرويسي خالا ذلك.

عاشرا  -الجلسات العلنية والخاصة
مبادئ عامة
المادة 57
تُعقد اجللسـ ـ ـ ــات العام للمؤمتر وجلسـ ـ ـ ــات أي جلن من جلا ه ك لسـ ـ ـ ــات علني ما ه تقرر ا ي
املعني خالا ذلك .وتُعلن مجيع القرارات اليت يتخمها املؤمتر بتامل هي ته جلسـ ـ ـ خاصـ ـ ـ دون تأخا
جلس علني للمؤمتر بتامل هي ته.
المادة 58
كقاعدة عام  ،تُعقد جلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات املتتب أو جلن وثاوق التفويض أو الل ان الفرعي أو األفرق
العامل ك لسات خاص .
المادة 59
البالغات المتعلقة بالجلسات الخاصة
للقاوم برواس ا ي املعني أن يصدر ،لد اختتام أي جلس خاص تعقدها ا ي  ،بالغا بشأهنا
عن طريق األمني العام لتمم املتحدة أو اثله الم يعيننه.
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حادي عشر -

المشاركون اآلخرون والمراقبون

المادة 60
المنظمتتات الحكوميتة التدوليتتة وغيراتا من الكيتتانتات التي تلقتتت من الجمعيتتة العتتامتة دعوة دائمتة
لالشتراك بصفة مراقب في دورات الجمعية العامة وأعمالها
حيق للممثلني المين تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــميهم املنظمات ا تومي الدولي والتيا ات األخر اليت تلقت دعوة
داوم من اجلمعي العام اوش ـ ـ ـ ـرتار بص ـ ـ ـ ــف مراقب ،دون أن يتون م ا ق التص ـ ـ ـ ــويت ،مداووت
املؤمتر والل ن الرويسي  ،وعند اوقت اء ،مداووت أ من الل ان أو األفرق العامل األخر .
المادة 61
( )2
األعضاء المنتسبون في اللجان اإلقليمية
جيوز للممثلني المين يعينهم األع ــاء املنتس ــبون الل ان اإلقليمي الواردة أمساؤهم ا اش ــي
أد اه اوشـ ـ ـ ـ ـرتار ،بص ـ ـ ـ ــف مراقبني ،دون أن يتون م ا ق التص ـ ـ ـ ــويت ،املداووت اليت جيريها املؤمتر
والل ن الرويسي  ،وعند اوقت اء ،مداووت أ من الل ان أو األفرق العامل األخر .
المادة 62
( )3
ممثلو الوكاالت المتخصصة والمنظمات ذات الصلة
جيوز للممثلني المين تعينهم الوكاوت املتخصـ ـ ـصـ ـ ـ واملنظمات املعني اوشـ ـ ـرتار بص ـ ــف مراقبني،
دون أن يتون م ا ق التصويت ،مداووت املؤمتر أو الل ن الرويسي  ،وعند اوقت اء مداووت
أ من الل ان أو األفرق العامل األخر بشأن املساول اليت تدخل طاق أ شطتها.
المادة 63
ممثلو المنظمات الحكومية الدولية األخرى
ما ه يُنص حتديدا علل خالا ذلك هما النظام الداخلي فيما يتعلق باوحتاد األورو  ،جيوز
للممثلني المين تعينهم املنظمات ا تومي الدولي األخر املدعوة إىل املؤمتر اوشـ ـ ـ ـ ـ ـرتار بص ـ ـ ـ ـ ــف مراقبني،
دون أن يتون م ا ق التص ــويت ،مداووت املؤمتر والل ن الرويس ــي  ،وعند اوقت ــاء مداووت
أ من الل ان أو األفرق العامل األخر بشأن املساول اليت تدخل طاق أ شطتها.

_________________

( )2أَروبا ،وأ غيال ،وبرمودا ،وبورتوريتو ،وبولينيزيا الفر سي  ،وجزر تركس وكايتوس ،وجزر فرجن التابع للوويات املتحدة ،وجزر
فرجن الِبيطا ي  ،وجزر كاميان ،وساموا األمريتي  ،وسا ت مارتن ،وغوادلوب ،وغوام ،وكاليدو يا اجلديدة ،وكوراساو،
وكومنوليف جزر ماريا ا الشمالي  ،واملارتينيك ،ومو تساات.
( )3ألغراض هما النظام تشمل عبارة ”املنظمات املعني “ الوكال الدولي للطاق المري  ،وافتم اجلناوي الدولي  ،واملنظم الدولي
لله رة ،والسلط الدولي لقا البحار ،وافتم الدولي لقا ون البحار ،ومنظم حظر األسلح التيمياوي  ،والل ن التح اي
ملنظم ا ظر الشامل للت ارب النووي  ،ومنظم الت ارة العاملي .
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المادة 64
ممثلو ايئات األمم المتحدة المهتمة
جيوز للممثلني المين تعينهم هي ات األمم املتحدة املهتم اوش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتار بص ـ ـ ـ ـ ـ ــف مراقبني ،دون أن
يتون م ا ق التصـ ــويت ،مداووت املؤمتر والل ن الرويس ـ ـي  ،وعند اوقت ـ ــاء مداووت أ من
الل ان أو األفرق العامل األخر بشأن املساول اليت تدخل طاق أ شطتها.
المادة 65
ممثلو المنظمات غير الحكومية
 - 1جيوز للمنظمات غا ا تومي واثلي املنظمات أو املؤس ـ ـ ـس ـ ــات األخر املعتمدة للمش ـ ــارك
املؤمتر وفقا للفقرة  8من قرار اجلمعي العام  318/71أن تعني اثلني ـ ـ ـ ــور اجللس ـ ـ ـ ــات العام للمؤمتر
والل ن الرويسي بصف مراقبني.
 - 2جيوز ؤوء املراقبني أن يدلوا ،بدعوة من القاوم برواسـ املؤمتر ورهنا مبوافق املؤمتر ،ببيا ات شـفوي
بش ــأن املس ــاول اليت يتون لديهم كفاءة خاص ـ ـ بش ــأهنا .وإذا كان عدد طلبات تناول التلم كباا يُطلب
إىل همه املنظمات غا ا تومي تشتيل فسها ةموعات تعِب عن فسها بواسط متتلمني بامسها.
المادة 66
البيانات الخطية
املسمني املشار إليهم املواد
تعمم األما علل مجيع الوفود البيا ات اخلطي املقدم من املمثلني ّ
من  60إىل  65بالتميات وباللغات اليت أتيحت هبما همه البيا ات ا متان ا عقاد املؤمتر ،بشـ ـ ـ ـ ـ ــرط
أن يتون البيان املقدم باسـ ــم أ منظم غا حتومي متصـ ــال بأعمال املؤمتر ومتعلقا مبوضـ ــو يتون مه
املنظم كفاءة خاص فيه .وو تتامت البيا ات اخلطي علل فق األمم املتحدة وو تصدر كوثاوق رمسي .

ثاني عشر  -وقف العمل بالنظام الداخلي وتعديله
المادة 67
طريقة وقف العمل به
للمؤمتر أن يوقف العمل بأ مادة من مواد هما النظام الداخلي ش ـ ـ ـ ـريط إعطاء إش ـ ـ ـ ــعار باقرتامت
الوقف قبل موعد الوقف بأربع وعشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين س ـ ـ ـ ـ ـ ــاع  ،وهو ش ـ ـ ـ ـ ـ ــرط ميتن التنازل عنه إذا ه يعرتض أ من
غرض حمـ ب
ب
ـدد ومبني وحمــدداً بفرتة وزمـ لتحقيق
املمثلني .ويتون أ وقف من هــما القبيــل منحص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراً
ذلك الغرض.
المادة 68
طريقة التعديل
جيوز تعــديــل مواد هــما النظــام الــداخلي بقرار يتخــمه املؤمتر بــأغلبي ـ ثلثي املمثلني ا ــاض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين
املصوتني ،بعد أن يتون املتتب قد قدم تقريرا عن التعديل املقرتمت.
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