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 املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث

 كويب، هيوغو، اليابان
 ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٢٢-١٨

 

  من جدول األعمال املؤقت وشروحه من جدول األعمال املؤقت وشروحه٣٣البند البند 
 اعتماد النظام الداخلياعتماد النظام الداخلي

 النظام الداخلي املؤقت    
 *مذكرة من األمانة  

يف الدورة الثانية للجنة التحضريية، اقترح الرئيس تأجيل مناقشة هذا املوضوع    -١
واقترح الرئيس أن يعمل املؤمتر، يف . ةبسبب التوصل يف حينه إىل اتفاق بني األطراف املعني

أثناء انتظار حل هذه املسألة، بالنظام الداخلي املؤقت احلايل الوارد يف الوثيقة 
A/CONF.206/PC(II)/2 . انظر الفقرتني (واعتمدت اللجنة التحضريية اقتراحات الرئيس

 ).A/CONF.206/PC(II)/10 يف الوثيقة ٢٩ و٢٨

مجيع اإلشارات إىل : الة الراهنة للنظام الداخلي املؤقتويبني النص املرفق احل -٢
 ٦٢، واملادة ٤٧ من املادة ٣ و١، ويف الفقرتني ٣، و١اجلماعة األوروبية يف املادتني 
 .و ضعت بني قوسني معقوفتني

                                                                    

 .تأخر تقدمي هذه الوثيقة بسبب املشاورات الداخلية واخلارجية الواسعة اليت لزم عقدها       *
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الداخلي املؤقت للجنة التحضريية واملؤمتر العاملي املعين باحلد من        النظام   
 الكوارث 

 التمثيل ووثائق التفويض       -أوال   

 ١١املادة املادة   
 تكوين الوفودتكوين الوفود  

من رئيس وفد، ] ووفد اجلماعة األوروبية[يتألف وفد كل دولة مشتركة يف املؤمتر   
 .اوبني واملستشارينومم ن تدعو إليه احلاجة من املمثلني واملمثلني املن 

 ٢٢املادة املادة   
 املمثلون املناوبون واملستشاروناملمثلون املناوبون واملستشارون  

 .لرئيس الوفد أن يسمي ممثال مناوبا أو مستشارا لتويل مهام املمثل   

 ٣٣املادة املادة   
 تقدمي وثائق التفويضتقدمي وثائق التفويض  

تقدم وثائق تفويض املمثلني وأمساء املمثلني املناوبني واملستشارين إىل األمني العام   
وتصدر وثائق . ة قبل أسبوع على األقل من املوعد احملدد الفتتاح املؤمتر إن أمكن  لألمم املتحد

وأما، يف حالة اجلماعة [التفويض إما عن رئيس الدولة أو رئيس احلكومة أو وزير اخلارجية 
 ].األوروبية، فمن رئيس املفوضية األوروبية

 ٤٤املادة املادة   
 جلنة وثائق التفويضجلنة وثائق التفويض  

ويستند تكوينها إىل نفس األساس الذي  . ر جلنة لوثائق التفويض ت عي ن يف بداية املؤمت   
وتفحص اللجنة  . يقوم عليه تكوين جلنة وثائق التفويض يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة  

 .وثائق تفويض املمثلني وتقدم تقريرها إىل املؤمتر دون إبطاء 

 ٥٥املادة املادة   
 االشتراك املؤقت يف املؤمتراالشتراك املؤقت يف املؤمتر  

 .شتراك مؤقتا يف املؤمتر ريثما يبت املؤمتر يف وثائق تفويضهم حيق للممثلني اال  
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 أعضاء املكتب  -ثانيا   

 ٦٦املادة املادة   
 االنتخاباتاالنتخابات  

 ٥رئيس، و: ينتخب املؤمتر من بني ممثلي الدول املشتركة أعضاء املكتب التالني    
ن وينتخب هؤالء األعضاء على أساس ضما. ، ويعني أحدهم مقررا  عاما  )١(نواب للرئيس 

وجيوز للمؤمتر أن ينتخب أيضا خبالف هؤالء من يرى له لزوما من . الطابع التمثيلي للمكتب 
 .أعضاء املكتب ألداء وظائفه

 ٧٧املادة املادة   
 سلطات الرئيس العامةسلطات الرئيس العامة  

يقوم الرئيس باإلضافة إىل ممارسة السلطات املخولة لـه يف مواضع أخرى من هذا    -١ 
ر، وإعالن افتتاح كل جلسة واختتامها، وطرح املسائل النظام، بترؤس اجللسات العامة للمؤمت

ويبت الرئيس يف النقاط النظامية، وله، رهنا بأحكام هذا . للتصويت، وإعالن القرارات
وللرئيس أن يقترح على . النظام، السيطرة التامة على سري اجللسات وعلى حفظ النظام فيها

لذي يسمح به للمتكلمني، وعدد املرات اليت  املؤمتر إقفال قائمة املتكلمني، وحتديد الوقت ا
جيوز فيها لكل ممثل أن يتكلم يف مسألة ما، وتأجيل املناقشة أو إقفاهلا، وتعليق اجللسة أو  

 .رفعها
 .يظل الرئيس، يف ممارسته ملهام وظيفته، حتت سلطة املؤمتر -٢ 

 ٨٨املادة املادة   
 الرئيس بالنيابةالرئيس بالنيابة  

ات أو عن جزء منها، يسمى أحد نواب الرئيس إذا تغي ب الرئيس عن إحدى اجللس -١ 
 .ليقوم مقامه

لنائب الرئيس الذي يتوىل مهام الرئيس ما للرئيس من سلطات وعليه ما على  -٢ 
 .الرئيس من واجبات

 ٩٩املادة املادة   
 تغيري الرئيستغيري الرئيس  

 .يف حالة عدم استطاعة الرئيس أداء مهام وظيفته، ينتخب رئيس جديد  

                                                                    

الدول األفريقية؛ والدول اآلسيوية؛ ودول أوروبا                     : من كل جمموعة من اجملموعات التالية           واحد    )١(
 .الشرقية؛ ودول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛ وجمموعة أوروبا الغربية ودول أخرى                                        
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 ١٠١٠املادة املادة   
 يس يف التصويتيس يف التصويتحقوق الرئحقوق الرئ  

ال يشترك الرئيس، أو نائب الرئيس الذي يتوىل مهام الرئيس، يف التصويت يف   
 .املؤمتر، بل يسمي عضوا آخر من أعضاء وفده للتصويت بدال منه

 املكتب   -ثالثا   

 ١١١١املادة املادة   
 التكوينالتكوين  

ية ويتوىل الرئيس رئاسة اللجنة الرئيس . يتألف املكتب من الرئيس ونواب الرئيس    
ويقوم الرئيس .  أو واحد يسميه من بني نواب الرئيس يف حالة غيابه ٤٦املنشأة مبوجب املادة 

أيضا  بتسمية نائب رئيس لتويل رئاسة جلنة وثائق التفويض واللجان األخرى اليت ينشئها 
 .٤٨املؤمتر وفقا للمادة 

 ١٢١٢املادة املادة   
 األعضاء البديلوناألعضاء البديلون  

حد نوابه التغيب عن إحدى جلسات املكتب، فله   إذا تعني على رئيس املؤمتر أو أ   
أما إذا تغيب رئيس . أن يسمي أحد أعضاء وفده حلضور جلسة اللجنة والتصويت فيها

 .اللجنة الرئيسية فعليه أن يسمي نائب رئيس آخر ليقوم مقامه

 ١٣١٣املادة املادة   
 الوظائفالوظائف  

ويعمل، رهنا يقوم املكتب مبساعدة الرئيس يف تصريف أعمال املؤمتر بوجه عام   
 .مبقررات املؤمتر، على تنسيق تلك األعمال 

  أمانة املؤمتر -رابعا   

 ١٤١٤املادة املادة   
 واجبات األمني العام لألمم املتحدةواجبات األمني العام لألمم املتحدة  

يتوىل األمني العام لألمم املتحدة أو ممثله املعي ن أعماله بصفته هذه يف كل جلسات  -١ 
 .املؤمتر وهيئاته الفرعية

 .لألمم املتحدة أن يسمي موظفا يف األمانة ليقوم مقامه يف تلك اجللسات  جيوز لألمني العام  -٢ 

 .يقوم األمني العام لألمم املتحدة أو ممثله املعي ن بتوجيه املوظفني الالزمني للمؤمتر -٣ 
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 ١٥١٥املادة املادة   
 واجبات األمانةواجبات األمانة  

 :تقوم أمانة املؤمتر، وفقا  هلذا النظام، مبا يلي  
 ة آنية للكلمات اليت تلقى يف اجللسات؛توفري ترمجة شفوي )أ(  
 تلقي وثائق املؤمتر وترمجتها واستنساخها وتوزيعها؛ )ب(  
 نشر الوثائق الرمسية للمؤمتر وتعميمها؛ )ج(  
 إعداد حماضر اجللسات العامة وتعميمها؛ )د(  
 إعداد التسجيالت الصوتية للجلسات واختاذ الترتيبات حلفظها؛ )ه (  
 لترتيبات إليداع وثائق املؤمتر وحفظها يف حمفوظات األمم املتحدة؛ اختاذ ا )و(  
 .القيام، بوجه عام، بأداء كل األعمال األخرى اليت قد يتطلبها املؤمتر  )ز(  

 ١٦١٦املادة املادة   
 البيانات املقدمة من األمانةالبيانات املقدمة من األمانة  

لألمني العام لألمم املتحدة أو ألي موظف من موظفي األمانة يسميه لذلك   
 . يديل، يف أي وقت، ببيانات شفوية أو كتابية بشأن أي مسألة قيد النظرالغرض، أن

 افتتاح املؤمتر   -خامسا  

 ١٧١٧املادة املادة   
 الرئيس املؤقتالرئيس املؤقت  

يفتتح األمني العام لألمم املتحدة أو، يف حالة غيابه، أي موظف من موظفي األمانة                          
 .سة املؤمتر إىل أن ينتخب املؤمتر رئيسه        العامة يعينه هلذا الغرض اجللسة األوىل للمؤمتر ويتوىل رئا              

 ١٨١٨املادة املادة   
 القرارات املتعلقة بالتنظيمالقرارات املتعلقة بالتنظيم  

 :يقوم املؤمتر يف جلسته األوىل بالتايل  
 اعتماد نظامه الداخلي؛  )أ(  
 انتخاب أعضاء مكتبه وتشكيل هيئاته الفرعية؛ )ب(  
قرار، جدول إقرار جدول أعماله الذي يكون مشروعه، إىل أن يتم هذا اإل )ج(  

 األعمال املؤقت للمؤمتر؛ 
 .البت يف تنظيم أعماله )د(  
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 تصريف األعمال   -سادسا  

 ١٩١٩املادة املادة   
 النصاب القانوينالنصاب القانوين  

للرئيس أن يعلن افتتاح اجللسة والسماح بسري املداوالت عند حضور ممثلي ثلث   
ة الدول املشتركة يف  ويلزم حضور ممثلي أغلبي. الدول املشتركة يف أعمال املؤمتر على األقل 

 .املؤمتر الختاذ أي قرار

 ٢٠٢٠املادة املادة   
 الكلماتالكلمات  

ال جيوز ألي شخص أن يتكلم يف املؤمتر دون احلصول مسبقا  على إذن من  -١ 
، بدعوة املتكلمني إىل  ٢٧ و٢٥ و٢٢ و٢١ويقوم الرئيس، مع مراعاة أحكام املواد   . الرئيس

واألمانة مسؤولة عن وضع قائمة .  الكالمإلقاء كلماهتم حسب ترتيب إبدائهم الرغبة يف 
 .بأمساء هؤالء املتكلمني

تنحصر املناقشة يف املسألة املطروحة على املؤمتر، وللرئيس أن ينبه املتكلم إىل   -٢ 
 .مراعاة النظام إذا خرجت أقواله عن املوضوع قيد املناقشة

ات اليت جيوز فيها للمؤمتر أن حيدد الوقت الذي يسمح به لكل متكلم وعدد املر     -٣ 
وال يسمح بالكالم بشأن اقتراح يدعو إىل هذا التحديد   . لكل ممثل أن يتكلم يف مسألة ما

لغري اثنني من املمثلني املؤيدين للتحديد والثنني من املمثلني املعارضني له مث يطرح االقتراح     
دد املسائل ويف أية حال، حيدد الرئيس، مبوافقة املؤمتر لكل كلمة بص. فورا للتصويت

فإذا حددت مدة املناقشة وجتاوز أحد املتكلمني الوقت املخصص    . اإلجرائية مدة مخس دقائق
 .له، ينبهه الرئيس دون إبطاء إىل مراعاة النظام

 ٢١٢١املادة املادة   
 النقاط النظاميةالنقاط النظامية  

ألي ممثل أن يثري نقطة نظامية يف أي وقت أثناء املناقشة ألية مسألة، ويبت الرئيس                
وللممثل أن يطعن يف قرار الرئيس، فيطرح           .  هذه النقطة النظامية وفقا ألحكام هذا النظام         فورا يف

. الطعن للتصويت فورا، ويبقى قرار الرئيس قائما ما مل تنقضه أغلبية املمثلني احلاضرين املصوتني                      
 .وال جيوز للممثل الذي يتكلم يف نقطة نظامية أن يتكلم يف موضوع املسألة قيد املناقشة                     

 ٢٢٢٢املادة املادة   
 األسبقيةاألسبقية  

جيوز إعطاء األسبقية يف الكالم لرئيس أو مقرر اللجنة الرئيسية أو ملمثل أي جلنة   
 .فرعية أو فريق عامل، لغرض شرح النتائج اليت خلصت إليها اهليئة املعنية
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 ٢٣٢٣املادة املادة   
 إقفال قائمة املتكلمنيإقفال قائمة املتكلمني  

 وجيوز له، مبوافقة املؤمتر، أن يعلن للرئيس، أن يعلن قائمة املتكلمني أثناء املناقشة،  
 .إقفال القائمة

 ٢٤٢٤املادة املادة   
 الردالرد  حقحق  

، يعطي الرئيس حق الرد إىل ممثل أي دولة ٢٣على الرغم من أحكام املادة  -١ 
عندما يطلب ذلك، وجيوز منح أي ممثل ] أو إىل ممثل اجلماعة األوروبية[مشتركة يف املؤمتر 
 .آخر فرصة للرد

ردود عمال هبذه املادة عادة يف هناية آخر جلسة يف اليوم، أو يف ختام  ويدىل بال -٢ 
 .النظر يف البند ذي الصلة إذا كان ذلك أقرب

اإلدالء بأكثر من بيانني       ] أو ملمثلي اجلماعة األوروبية      [وال جيوز ملمثلي أي دولة     -٣ 
األول على مخس دقائق         ويقتصر زمن البيان       . مبوجب هذه املادة يف اجللسة الواحدة بشأن أي بند                

 .والثاين على ثالث دقائق، وعلى املمثلني أن يتحروا اإلجياز يف كل األحوال بقدر اإلمكان                    

 ٢٥٢٥املادة املادة   
 تأجيل املناقشةتأجيل املناقشة  

ملمثل أية دولة مشتركة يف املؤمتر أن يقترح، يف أي وقت، تأجيل مناقشة املسألة   
إلضافة إىل مقدم االقتراح، بأن يتكلما وال يسمح سوى الثنني من املمثلني، با. قيد البحث

لتأييد االقتراح والثنني أن يتكلما يف معارضة التأجيل، مث يطرح االقتراح، رهنا بأحكام املادة 
 .، للتصويت فورا ٢٨

 ٢٦٢٦املادة املادة   
 إقفال باب املناقشةإقفال باب املناقشة  

 ملمثل أية دولة مشتركة يف املؤمتر أن يقترح، يف أي وقت، إقفال باب املناقشة يف  
وال يسمح . املسألة قيد البحث، سواء وجد أو مل يوجد ممثل آخر أبدى رغبته يف الكالم

بالكالم يف اقتراح إقفال باب املناقشة إال  الثنني من املمثلني يعارضان اإلقفال، مث يطرح  
 .، للتصويت فورا٢٨االقتراح، رهنا بأحكام املادة 
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 ٢٧٢٧املادة املادة   
 تعليق اجللسة أو رفعهاتعليق اجللسة أو رفعها  

، أن يقترح يف أي ٣٨ملمثل أية دولة مشتركة يف املؤمتر، رهنا بأحكام املادة جيوز   
وال يسمح مبناقشة هذه االقتراحات، بل تطرح، رهنا بأحكام  . وقت تعليق اجللسة أو رفعها

 .، للتصويت فورا٢٨املادة 

 ٢٨٢٨املادة املادة   
 ترتيب االقتراحات اإلجرائيةترتيب االقتراحات اإلجرائية  

ة على مجيع املقترحات أو االقتراحات األخرى   تعطى االقتراحات املبينة أدناه أسبقي   
 :املعروضة على اجللسة، وذلك حسب الترتيب التايل

 اقتراح تعليق اجللسة؛  )أ(  
 اقتراح رفع اجللسة؛ )ب(  
 اقتراح تأجيل املناقشة يف املسألة قيد البحث؛  )ج(  
 .اقتراح إقفال باب املناقشة يف املسألة قيد البحث )د(  

 ٢٩٢٩املادة املادة   
 تقدمي املقترحات والتعديالت املوضوعيةتقدمي املقترحات والتعديالت املوضوعية  

تقدم املقترحات والتعديالت املوضوعية، يف العادة، كتابة إىل األمني العام أو إىل     
وال تناقش املقترحات املوضوعية أو . ممثله املعي ن الذي يعمم نسخا منها على مجيع الوفود 

ا بكل لغات املؤمتر على مجيع  ساعة على تعميم نسخ منه٢٤تطرح للتصويت إال  بعد مرور 
إال  أنه جيوز للرئيس أن يأذن مبناقشة وحبث . الوفود، ما مل يقرر املؤمتر خالف ذلك

 .التعديالت حىت إن مل تكن هذه التعديالت قد عممت، أو مل جير تعميمها إال  يف اليوم نفسه 

 ٣٠٣٠املادة املادة   
 سحب املقترحات واالقتراحات اإلجرائيةسحب املقترحات واالقتراحات اإلجرائية  

ح أو االقتراح اإلجرائي أن يسحبه يف أي وقت قبل البت فيه، لصاحب املقتر  
شريطة أال  يكون قد أدخل عليه تعديل، وألي ممثل أن يعيد تقدمي املقترح أو االقتراح 

 .اإلجرائي املسحوب على هذا النحو  

 ٣١٣١املادة املادة   
 البت يف مسألة االختصاصالبت يف مسألة االختصاص  

ائي يطلب البت يف مسألة  ، يطرح للتصويت أي اقتراح إجر ٢٨رهنا بأحكام املادة   
 .اختصاص املؤمتر يف اعتماد اقتراح معروض عليه، وذلك قبل البت يف االقتراح موضع النظر
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 ٣٢٣٢املادة املادة   
 إعادة النظر يف املقترحاتإعادة النظر يف املقترحات  

مىت اعتمد مقترح ما أو رفض، ال جيوز إعادة النظر فيه ما مل يقرر املؤمتر ذلك     
وال يسمح بالكالم يف اقتراح إجرائي بإعادة النظر . تنيبأغلبية ثلثي املمثلني احلاضرين املصو  

 .مث يطرح االقتراح فورا للتصويت. سوى الثنني من معارضيه

 اختاذ القرارات -سابعا   

 ٣٣٣٣املادة املادة   
 االتفاق العاماالتفاق العام  

 .يبذل املؤمتر قصارى جهده لضمان إجناز أعماله باالتفاق العام   

 ٣٤٣٤املادة املادة   
 حقوق التصويتحقوق التصويت  

 .ل دولة مشتركة يف أعمال املؤمتر صوت واحديكون لك  

 ٣٥٣٥املادة املادة   
 األغلبية الالزمةاألغلبية الالزمة  

، تتخذ قرارات املؤمتر وأجهزته الفرعية وفقا للنظام الداخلي   ٣٣رهنا بأحكام املادة  -١ 
 .للجمعية العامة وجلاهنا، على التوايل

ثلني احلاضرين   تتخذ قرارات املؤمتر بشأن مجيع املسائل اإلجرائية بأغلبية املم    -٢ 
 .املصوتني، ما مل ينص على خالف ذلك يف هذا النظام

إذا ثار تساؤل حول كون مسألة ما تتعلق باإلجراء أو املوضوع، يبت الرئيس يف  -٣ 
وإذا طعن يف قرار الرئيس يطرح الطعن للتصويت فورا، ويبقى قرار الرئيس قائما ما مل   . األمر

 .ملصوتنيتنقضه أغلبية املمثلني احلاضرين ا 
 .إذا انقسمت األصوات بالتساوي يعترب املقترح أو االقتراح اإلجرائي مرفوضا -٤ 

 ٣٦٣٦املادة املادة   
 ""املمثلني احلاضرين املصوتنياملمثلني احلاضرين املصوتني""معىن عبارة معىن عبارة   

املمثلون الذين    " املمثلني احلاضرين املصوتني "ألغراض هذا النظام، يقصد بعبارة    
لون الذين ميتنعون عن التصويت فيعتربون غري  أما املمث. يدلون بأصواهتم إجيابا أو سلبا 

 .مصوتني
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 ٣٧٣٧املادة املادة   
 طريقة التصويتطريقة التصويت  

، يصوت املؤمتر عادة برفع األيدي، إال  إذا طلب ٤٤باستثناء ما تنص عليه املادة  -١ 
ممثل التصويت بنداء األمساء فيجري حينئذ نداء األمساء حسب الترتيب اهلجائي اإلنكليزي 

ويف كل . شتركة يف املؤمتر، ابتداء بالوفد الذي يسحب الرئيس امسه بالقرعة  ألمساء الدول امل
 ".ممتنع"أو " ال"أو " نعم"ب  تصويت بنـداء األمساء تنادي كل دولة بامسهـا فريد ممثلهـا 

عندما يقوم املؤمتر بالتصويت مستخدما الوسائل اآللية، يستعاض بالتصويت غري  -٢ 
. يدي، وبالتصويت املسجل عن التصويت بنداء األمساءاملسجل عن التصويت برفع األ

وللممثل أن يطلب تصويتا مسجال جيري دون نداء أمساء الدول املشتركة يف املؤمتر، إال  إذا     
 .طلب أحد املمثلني غري ذلك 

يدرج صوت كل دولة مشتركة يف التصويت بنداء األمساء أو تصويت مسجل يف  -٣ 
 .رير عنهاأي حمضر للجلسة أو يف أي تق

 ٣٨٣٨املادة املادة   
 القواعد الواجبة االتباع أثناء التصويتالقواعد الواجبة االتباع أثناء التصويت  

بعد أن يعلن الرئيس بدء التصويت، ال جيوز ألي ممثل أن يقطع التصويت إال    
 .إلثارة نقطة نظامية تتعلق بعملية التصويت 

 ٣٩٣٩املادة املادة   
 تعليل التصويتتعليل التصويت  

ئه، ببيانات موجزة ال جيوز للممثلني أن يدلوا، قبل بدء التصويت أو بعد انتها  
وللرئيس أن حيدد الوقت املسموح به لإلدالء ببيانات التعليل . تتضمن سوى تعليل التصويت 

وال جيوز ملمثل أي دولة صاحبة مقترح أو اقتراح أن يعلل تصويته على ذلك املقترح أو . هذه
 .االقتراح، إال  إذا أدخل عليه تعديل

 ٤٠٤٠املادة املادة   
 جتزئة املقترحاتجتزئة املقترحات  

وإذا اعترض أحد . وز ألي ممثل أن يقترح البت يف أجزاء فقط من مقترح ماجي  
وال يسمح بالكالم بشأن اقتراح . املمثلني على طلب التجزئة، طرح اقتراح التجزئة للتصويت 
فإذا ق بل اقتراح التجزئة، طرحت . التجزئة لغري ممثلني اثنني من مؤيديه واثنني من معارضيه

وإذا رفضت مجيع أجزاء . تعتمد فيما بعد على املؤمتر للبت فيها جمتمعة أجزاء املقترح اليت 
 .منطوق املقترح، اعترب املقترح مرفوضا ككل
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 ٤١٤١املادة املادة   
 التعديالتالتعديالت  

يعترب املقترح تعديال ملقترح آخر إذا كان يشكل إضافة فقط إىل ذلك املقترح أو     
ذا النظام متضمنة للتعديالت، ما مل   يف ه" مقترح"وتعترب كلمة . حذفا أو تنقيحا جلزء منه

 .حيدد خالف ذلك

 ٤٢٤٢املادة املادة   
 ترتيب التصويت على التعديالتترتيب التصويت على التعديالت  

وإذا  . عند اقتراح إدخال تعديل على مقترح ما، جيري التصويت على التعديل أوال     
اقترح تعديالن أو أكثر على مقترح، يصوت املؤمتر أوال على التعديل األبعد من حيث   

قترح األصلي مث على التعديل األقل منه بعدا، وهكذا دواليك حىت تطرح املوضوع عن امل
إال  أنه، حيثما يكون اعتماد تعديل ما منطويا بالضرورة على  . مجيع التعديالت للتصويت 

وإذا اعتمد تعديل واحد أو   . رفض تعديل آخر، فإن هذا التعديل األخري ال يطرح للتصويت 
 .عدلة عندئذ للتصويتأكثر، يطرح املقترح بصيغته امل

 ٤٣٤٣املادة املادة   
 ترتيب التصويت على املقترحاتترتيب التصويت على املقترحات  

إذا قدم مقترحان أو أكثر، خالف التعديالت، فيما يتعلق مبسألة واحدة، جرى  -١ 
وللمؤمتر، بعد . التصويت على املقترحات حسب ترتيب تقدميها، ما مل يقرر املؤمتر غري ذلك

 .ن سيصوت على املقترح الذي يليهكل تصويت على مقترح، أن يقرر ما إذا كا
جيري التصويت على املقترحات املنقحة حسب الترتيب الذي قدمت به املقترحات  -٢ 

ويف هذه احلالة، يعترب املقترح . األصلية، ما مل خيرج التنقيح كثريا على املقترح األصلي
 .األصلي مسحوبا، ويعترب املقترح املنقح مقترحا جديدا

 اقتراح عدم البت يف مقترح ما، قبل إجراء التصويت على ذلك يطرح للتصويت -٣ 
 .املقترح

 االنتخابات   

 ٤٤٤٤املادة املادة   
جترى مجيع االنتخابات باالقتراع السري، ما مل يقرر املؤمتر، يف حالة عدم وجود   

أي اعتراض، عدم إجراء اقتراع مىت ما كان هناك مرشح متفق عليه أو كانت هناك قائمة   
 . عليهامرشحني متفق
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 ٤٥٤٥املادة املادة   
عندما يراد ملء منصب انتخايب أو أكثر يف وقت واحد وبنفس الشروط، ينتخب،  -١ 

بعدد ال يتجاوز عدد تلك املناصب، املرشحون احلاصلون يف االقتراع األول على أغلبية 
 .األصوات املدىل هبا وعلى أكرب عدد من األصوات

ذه األغلبية أقل من عدد املناصب املراد      إذا كان عدد املرشحني احلاصلني على ه   -٢ 
 .ملؤها، جترى اقتراعات إضافية مللء املناصب الباقية

 اهليئات الفرعية   -ثامنا   

 ٤٦٤٦املادة املادة   
 اللجنة الرئيسيةاللجنة الرئيسية  

للمؤمتر أن ينشئ، عند االقتضاء، جلنة رئيسية، جيوز هلا أن تنشئ جلانا فرعية وأفرقة   
 .عاملة

 ٤٧٤٧املادة املادة   
  اللجنة الرئيسية اللجنة الرئيسيةالتمثيل يفالتمثيل يف  

أن متثل مبمثل واحد يف ] وللجماعة األوروبية[حيق لكل دولة مشتركة يف املؤمتر   
اللجنة الرئيسية اليت ينشئها املؤمتر، وجيوز هلا أن تندب هلذه اللجنة من يلزم من ممثلني مناوبني  

 .ومستشارين

 اللجان األخرى واألفرقة العاملة  

 ٤٨٤٨املادة املادة   
ن ينشئ، باإلضافة إىل اللجنة الرئيسية املشار إليها أعاله، ما يراه ضروريا للمؤمتر أ -١ 

 .من جلان وأفرقة عاملة ألداء وظائفه
وللجنة الرئيسية أن تنشئ جلانا فرعية وأفرقة عاملة رهنا باختاذ اجللسة العامة أو  -٢ 

 .املؤمتر مقررا يف هذا الشأن

 ٤٩٤٩املادة املادة   
قة املؤمتر، أعضاء اللجان واألفرقة العاملة التابعة للمؤمتر، يعني الرئيس، رهنا مبواف -١ 

 .، ما مل يقرر املؤمتر خالف ذلك٤٨ من املادة ١املشار إليها يف الفقرة 
يعني رئيس اللجنة املعنية، رهنا مبوافقتها، أعضاء اللجان الفرعية واألفرقة العاملة  -٢ 

 .التابعة هلا، ما مل تقرر اللجنة خالف ذلك
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 ٥٠٥٠ادة ادة املامل  
 أعضاء املكتبأعضاء املكتب  

ينتخب كل جلنة وجلنة فرعية وفريق عامل أعضاء مكتبه، باستثناء ما تنص عليه   
 .٦خالف ذلك أحكام املادة 

 ٥١٥١املادة املادة   
 النصاب القانوينالنصاب القانوين  

جيوز لرئيس اللجنة الرئيسية أن يعلن افتتاح اجللسة والسماح بسري املناقشة عند  -١ 
ويلزم حضور ممثلي أغلبية . ملشتركة يف املؤمتر على األقلحضور ممثلي ربع عدد الدول ا

 .الدول املشتركة يف املؤمتر الختاذ أي قرار
وتشكل أغلبية املمثلني يف املكتب أو جلنة وثائق التفويض أو أي جلنة أو جلنة فرعية  -٢ 

 .أو فريق عامل نصابا قانونيا، شريطة أن يكونوا ممثلني لدول مشتركة يف املؤمتر

 ٥٢٥٢املادة املادة   
 أعضاء املكاتب وتصريف األعمال والتصويتأعضاء املكاتب وتصريف األعمال والتصويت  

والسابع ) ١٩باستثناء املادة (تنطبق املواد الواردة يف الفصول الثاين والسادس   
أعاله، مع إجراء التعديل املقتضى، على أعمال اللجان واللجان الفرعية واألفرقة العاملة، فيما 

 :عدا ما يلي
ئق التفويض ولرؤساء اللجان واللجان الفرعية لرئيس املكتب وجلنة وثا )أ(  

 واألفرقة العاملة ممارسة حق التصويت، شريطة أن يكونوا ممثلني لدول مشاركة؛
تتخذ قرارات اللجان واللجان الفرعية واألفرقة العاملة بأغلبية املمثلني     )ب(  

قتضي األغلبية املقررة احلاضرين املصوتني، باستثناء إعادة النظر يف أي مقترح أو تعديل اليت ت
 .٣٢يف املادة 

 اللغات واحملاضر  -تاسعا   

 ٥٣٥٣املادة املادة   
 لغات املؤمترلغات املؤمتر  

تكون اللغات اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والعربية والصينية والفرنسية هي   
 .لغات املؤمتر
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 ٥٤٥٤املادة املادة   
 الترمجة الشفويةالترمجة الشفوية  

 .ترمجة شفوية إىل لغاته األخرىتترجم الكلمات اليت تلقى بإحدى لغات املؤمتر    -١ 
ألي ممثل أن يتكلم بلغة ليست من لغات املؤمتر إذا كان الوفد املعين قد رتب أمر  -٢ 

 .الترمجة الشفوية لكلمته إىل إحدى لغات املؤمتر

 ٥٥٥٥املادة املادة   
 لغات الوثائق الرمسيةلغات الوثائق الرمسية  

 .ت وف ر الوثائق الرمسية للمؤمتر بلغات املؤمتر  

 ٥٦٥٦املادة املادة   
 سجيالت الصوتية للجلساتسجيالت الصوتية للجلساتالتالت  

يكون إعداد وحفظ التسجيالت الصوتية جللسات املؤمتر وأية جلنة رئيسية وفقا    
وال تعد تسجيالت صوتية جللسات أي فريق عامل، ما مل . للممارسة املتبعة يف األمم املتحدة

 .يقرر املؤمتر أو اللجنة الرئيسية اليت يتبعها الفريق العامل خالف ذلك

 اجللسات العلنية والسرية   -عاشرا  

 ٥٧٥٧املادة املادة   
 مبادئ عامةمبادئ عامة  

تكون اجللسات العامة للمؤمتر وجلسات أية جلنة علنية ما مل تقرر اهليئة املعنية      
أما القرارات اليت يتخذها املؤمتر بكامل هيئته يف جلسة سرية فتعلن مجيعها . خالف ذلك

 .دون تأخري يف جلسة علنية للمؤمتر بكامل هيئته

 ٥٨٥٨املادة املادة   
 .كقاعدة عامة، تكون جلسات املكتب أو اللجان الفرعية أو األفرقة العاملة سرية  

 ٥٩٥٩املادة املادة   
 البالغات املتعلقة باجللسات السريةالبالغات املتعلقة باجللسات السرية  

للقائم برئاسة اهليئة املعنية أن يصدر، لدى اختتام أية جلسة سرية تعقدها اهليئة،   
 .و ممثله الرمسيبالغا عنها عن طريق األمني العام للمؤمتر أ
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 املشتركون اآلخرون واملراقبون    -حادي عشر

 ٦٠٦٠املادة املادة   
الكيانات واملنظمات احلكومية الدولية والكيانات األخرى اليت تلقت دعوة دائمة من           الكيانات واملنظمات احلكومية الدولية والكيانات األخرى اليت تلقت دعوة دائمة من           

العامة لالشتراك بصفة مراقـب يف دورات وأعمال مجيع املؤمترات الدولية          العامة لالشتراك بصفة مراقـب يف دورات وأعمال مجيع املؤمترات الدولية            اجلمعـية اجلمعـية 
 املعقودة حتت رعايتهااملعقودة حتت رعايتها

ن تسميهم الكيانات واملنظمات احلكومية الدولية والكيانات األخرى      للممثلني الذي    
اليت تلقت دعوة دائمة من اجلمعية العامة لالشتراك بصفة مراقبة يف دورات وأعمال مجيع     
املؤمترات الدولية املعقودة حتت رعايتها احلق يف االشتراك بصفة مراقب، دون حق يف   

 الرئيسية، وعند االقتضاء، يف مداوالت أية جلنة أخرى التصويت، يف مداوالت املؤمتر واللجنة
 .أو فريق عامل

 ٦١٦١املادة املادة   
   ))٢((ممثلو الوكاالت املتخصصةممثلو الوكاالت املتخصصة  

جيوز للممثلني الذين تسميهم الوكاالت املتخصصة االشتراك، دون حق يف     
التصويت، يف مداوالت املؤمتر أو اللجنة الرئيسية، وعند االقتضاء، يف مداوالت أي جلنة  

 .أخرى أو فريق عامل بشأن املسائل اليت تدخل يف نطاق أنشطتها

 ٦٢٦٢املادة املادة   
 ممثلو املنظمات احلكومية الدولية األخرىممثلو املنظمات احلكومية الدولية األخرى  

عدا املواضع اليت ينص فيها حتديدا على خالف ذلك يف النظام الداخلي هذا فيما [  
كة بني احلكومات ، جيوز للممثلني الذين تسميهم املنظمات املشتر    ]يتعلق باجلماعة األوروبية

األخرى املدعوة إىل املؤمتر، االشتراك بصفة مراقبني، دون حق يف التصويت، يف مداوالت   
املؤمتر أو اللجنة الرئيسية، وعند االقتضاء، يف مداوالت أية جلنة أخرى أو فريق عامل بشأن  

 .املسائل اليت تدخل يف نطاق أنشطتها

 ٦٣٦٣املادة املادة   
 ألمر يف األمم املتحدةألمر يف األمم املتحدةممثلو األجهزة املهتمة باممثلو األجهزة املهتمة با  

جيوز للممثلني الذين تسميهم األجهزة املهتمة باألمر يف األمم املتحدة االشتراك      
بصفة مراقبني، دون حق يف التصويت، يف مداوالت املؤمتر أو اللجنة الرئيسية، وعند 

                                                                    

الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة حظر                    " الوكاالت املتخصصة         "غراض هذه املواد يشمل تعبري              أل )٢(
األسلحة الكيميائية، واللجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، واملنظمة                                              

 .العاملية للسياحة، ومنظمة التجارة العاملية                
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االقتضاء، يف مداوالت أية جلنة أخرى أو فريق عامل بشأن املسائل اليت تدخل يف نطاق 
 .أنشطتها

 ٦٤٦٤املادة املادة   
   ))٣((ممثلو املنظمات غري احلكوميةممثلو املنظمات غري احلكومية  

جيوز للمنظمات غري احلكومية املعتمدة للمشاركة يف املؤمتر أن تسمي ممثلني  -١ 
 حلضور اجللسات العلنية للمؤمتر واللجنة الرئيسية بصفة مراقبني

ر املعنية ورهنا مبوافقة وهلؤالء املراقبني أن يدلوا، بدعوة من القائم برئاسة هيئة املؤمت -٢ 
وإذا كان . تلك اهليئة، ببيانات شفوية بشأن املسائل اليت يكون لديهم بشأهنا كفاءة خاصة

عدد الطلبات كبريا يطلب إىل هذه املنظمات تشكيل نفسها يف جمموعات تعرب عن نفسها   
 .بواسطة متحدثني بامسها

 ٦٥٦٥املادة املادة   
   ))٤((يةيةاألعضاء املنتسبون يف اللجان اإلقليماألعضاء املنتسبون يف اللجان اإلقليم  

جيوز للممثلني الذين يسميهم األعضاء املنتسبون يف اللجان اإلقليمية املدرجة     
أمساؤهم يف احلاشية االشتراك بصفة مراقبني، دون حق يف التصويت، يف مداوالت املؤمتر أو 

 .اللجنة الرئيسية، وعند االقتضاء، يف مداوالت أية جلنة أخرى أو فريق عامل

 ٦٦٦٦املادة املادة   
 ات الكتابيةات الكتابيةالبيانالبيان  

توزع األمانة على مجيع الوفود البيانات الكتابية املقدمة من املمثلني املسميني املشار    
 بالكمية وباللغة اللتني أتيحت هبما هذه البيانات هلا يف مقر ٦٥ إىل ٦٠إليهم يف املواد 

 املؤمتر املؤمتر، شريطة أن يكون البيان املقدم باسم أية منظمة غري حكومية متصال بأعمال
 .ومتعلقا مبوضوع يكون فيه هلذه املنظمة كفاءة خاصة

                                                                    

جيب أن تطبق أية سياسات أو              : " تنص على أنه       ٢١ل القرن       من جدول أعما     ٣-٢٣يذكر أن الفقرة           )٣(
تعاريف أو قواعد، تؤثر يف وصول املنظمات غري احلكومية إىل أعمال مؤسسات أو وكاالت األمم                               

 واملشاركة فيها، بصورة متساوية على مجيع الفئات                      ٢١املتحدة املرتبطة بتنفيذ جدول أعمال القرن                  
الفئات الرئيسية بالنساء واألطفال والشباب والسكان األصليني                            وحيدد جدول األعمال        ". الرئيسية    

واملنظمات غري احلكومية والسلطات احمللية والعمال ونقاباهتم وقطاع األعمال والصناعة واجلماعات                                
 تنطبق بنفس القدر على املنظمات غري احلكومية                         ٦٤وعليه فإن املادة        . العلمية والتقنية واملزارعني             

 .ة األخرى، استنادا إىل جدول األعمال            والفئات الرئيسي        
الفرنسية، جزر األنتيل اهلولندية، جزر فرجن التابعة للواليات                               بولينيزيا      آروبا، أنغيال، بورتوريكو،              )٤(

املتحدة، جزر فرجن الربيطانية، ساموا األمريكية، غوام، كاليدونيا اجلديدة، كومنولث جزر ماريانا                                         
 .الشمالية، مونتسريات        
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 قف العمل بالنظام الداخلي وتعديله   و -ثاين عشر

 ٦٧٦٧املادة املادة   
 طريقة وقف العمل بهطريقة وقف العمل به  

للمؤمتر أن يوقف العمل بأية مادة من مواد هذا النظام الداخلي شريطة إعطاء   
 ساعة، وهو شرط ميكن التنازل عنه إشعار باقتراح الوقف قبل موعد الوقف بأربع وعشرين

ويكون أي وقف من هذا القبيل منحصرا  يف غرض حمدد . إذا مل يعترض أي من املمثلني 
 .ومبني، وحمددا بفترة الزمة لتحقيق ذلك الغرض

 ٦٨٦٨املادة املادة   
 طريقة التعديلطريقة التعديل  

ني   جيوز تعديل مواد هذا النظام الداخلي بقرار يتخذه املؤمتر بأغلبية ثلثي املمثل          
 .احلاضرين املصوتني، بعد أن يكون املكتب قد قدم تقريرا عن التعديل املقترح 

----- 


