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   الكوارثأخطارمؤمتر األمم املتحدة العاملي الثالث املعين باحلد من 
  اللجنة التحضريية

  الدورة األوىل
  ٢٠١٤ يوليه/متوز ١٥-١٤جنيف، 

  ملؤقت من جدول األعمال ا٥البند 
  تنظيم املؤمتر العاملي

  لألمم املتحـدة    الثالث العامليمشروع النظام الداخلي املؤقت للمؤمتر          
  د من أخطار الكوارثاملعين باحل

  **مذكرة من األمني العام    
/  كـانون األول   ٢٠ املـؤرخ    ٦٨/٢١١قرارهـا   قررت اجلمعيـة العامـة، يف         -١

 ١٤ يف الفترة من باحلد من أخطار الكوارثملعين  الثالث االعاملي، عقد املؤمتر  ٢٠١٣ ديسمرب
  . يف سينداي باليابان٢٠١٥مارس / آذار١٨ إىل
ويرد يف مرفق هذه املذكرة مشروع النظـام الـداخلي املؤقـت للمـؤمتر الـذي           -٢
 املؤقت للمؤمتر العاملي املعين باحلد مـن خمـاطر الكـوارث            أساس النظام الداخلي   على عدأُ
)A/CONF.206/2( لنظام الداخلي املؤقت ملـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املـستدامة             ، وا
)A/CONF.216/2(        املعين بالدول اجلزريـة    ، ومشروع النظام الداخلي للمؤمتر الدويل الثالث

  ).A/CONF.223/PC/3 (*الصغرية النامية

__________ 

 .٢٠١٤يوليه / متوز١٠أعيد إصدارها ألسباب فنية يف   *  
  .ثيقة بسبب احلاجة إىل تضمينها أكرب قدر ممكن من املعلومات املستمدة من املشاوراتتأخر تقدمي هذه الو  **  
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  املرفق

باحلد من   الثالث املعين    العامليمشروع النظام الداخلي املؤقت للمؤمتر          
  خطار الكوارثأ

  التمثيل ووثائق التفويض  -أوالً  

    ١املادة     
  تكوين الوفود

وفـد،  للؤمتر ووفد االحتاد األورويب من رئـيس  امل يف مشتركةيتألف وفد كل دولة      
  .وممَّن تدعو إليه احلاجة من ممثلني وممثلني مناوبني ومستشارين

    ٢املادة     
  املمثلون املناوبون واملستشارون

  .لتويل مهام املمثلاً أو مستشاراً مناوب وفد أن يسمي ممثالًلرئيس ال  

    ٣املادة     
  تقدمي وثائق التفويض

تقدم وثائق تفويض املمثلني وأمساء املمثلني املناوبني واملستشارين إىل األمني العـام              
ائق وتصدر وث . لألمم املتحدة قبل أسبوع على األقل من املوعد احملدد الفتتاح املؤمتر إن أمكن            

عن ممثـل االحتـاد      أو   ،التفويض إما عن رئيس الدولة أو رئيس احلكومة أو وزير اخلارجية          
  .يف حالة االحتاد األورويب، األورويب األعلى للشؤون اخلارجية وسياسات األمن

    ٤املادة     
  جلنة وثائق التفويض

ساس الذي يقـوم  ويستند تكوينها إىل األ. ؤمتر جلنة لوثائق التفويضاملُتعيَّن يف بداية    
. والستني التاسعةعليه تكوين جلنة وثائق التفويض يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا             

  .ؤمتر دون إبطاءاملوثائق تفويض املمثلني وتقدم تقريرها إىل يف اللجنة تدقق و
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    ٥املادة     
  ؤمترامل يف ة املؤقتاملشاركة
  .ر ريثما يبت املؤمتر يف وثائق تفويضهمؤمتامليف اً  مؤقتاالشتراكحيق للممثلني   

  أعضاء املكتب  -ثانياً  

    ٦املادة     
  االنتخابات

 ١٠ رئيس، و ال: ؤمتر من بني ممثلي الدول املشتركة أعضاء املكتب التالني        املينتخب    
. رئيس من البلد املضيف حبكم منـصبه      ونائب لل ُيعّين أحدهم مقرراً عاماً،     ،  )١( للرئيس نواب

وينتخـب  . ٤٦للمـادة   اً  الرئيسية املنشأة وفق  متر أن ينتخب أيضاً رئيساً للجنته       وجيوز للمؤ 
اً لمؤمتر أن ينتخب أيض   لوجيوز  . هؤالء األعضاء على أساس ضمان الطابع التمثيلي للمكتب       

  .مهامهألداء أعضاء آخرين يعتربهم ضروريني 

    ٧املادة     
  سلطات الرئيس العامة

 ممارسة السلطات املخولة له يف مواضع أخرى من        يقوم الرئيس باإلضافة إىل     -١  
هذا النظام، بترؤس اجللسات العامة للمؤمتر، وإعالن افتتاح كل جلسة واختتامها، وطـرح             

ويبت الرئيس يف النقاط النظامية، وله، رهناً بأحكـام         . املسائل للتصويت، وإعالن القرارات   
وللرئيس أن يقتـرح    . حفظ النظام فيها  هذا النظام، السيطرة التامة على سري اجللسات وعلى         

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

  .رفعها
  .لطة املؤمتر، حتت سهيظل الرئيس، يف ممارسته ملهام  -٢  

    ٨املادة     
  الرئيس بالنيابة

إذا تغيَّب الرئيس عن إحدى اجللسات أو عن جزء منها، يسمى أحد نواب               -١  
  .الرئيس ليقوم مقامه

__________ 
الدول األفريقية؛ والدول اآلسيوية؛ ودول أوروبـا الـشرقية؛         : من كل جمموعة من اجملموعات التالية      اثنان )١(

 .ودول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛ وجمموعة أوروبا الغربية ودول أخرى
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لنائب الرئيس الذي يتوىل مهام الرئيس ما للرئيس من سلطات وعليه مـا               -٢  
  .على الرئيس من واجبات

    ٩املادة     
  تغيري الرئيس

  .، ينتخب رئيس جديده استطاعة الرئيس أداء مهاميف حالة عدم  

   ١٠املادة     
  حقوق الرئيس يف التصويت

ال يشترك الرئيس، أو نائب الرئيس الذي يتوىل مهام الـرئيس، يف التـصويت يف                 
  .منه آخر من أعضاء وفده للتصويت بدالًاً املؤمتر، بل يسمي عضو

  املكتب  -ثالثاً  

   ١١املادة     
  التكوين
. املكتب من الرئيس ونواب الرئيس واملقرر العام ورئيس اللجنـة الرئيـسية           يتألف    

وجيـوز  .  يف حالة غيابـه    ه من بني نواب    الرئيس  يسميه آخرويتوىل رئاسة املكتب الرئيس أو      
 االشتراك يف   ٤٨للمادة  اً  لرئيس جلنة وثائق التفويض واللجان األخرى اليت ينشئها املؤمتر وفق         

  .ق يف التصويتاحلم املكتب دون أن يكون هل

   ١٢املادة     
  األعضاء البديلون

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

وال يتمتع نائب رئيس اللجنة     . امهرئيسية فعليه أن يسمي نائب رئيس تلك اللجنة ليقوم مق         ال
الرئيسية، عند انضمامه إىل املكتب، حبق التصويت إذا كان من وفد ينتمي إليه عضو آخر من           

  .أعضاء املكتب

   ١٣املادة     
  الوظائف
ـ                اً يقوم املكتب مبساعدة الرئيس يف تصريف أعمال املؤمتر بوجه عام ويعمـل، رهن

  .عمالمبقررات املؤمتر، على تنسيق تلك األ
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  أمانة املؤمتر  -رابعاً  

   ١٤املادة     
  واجبات األمني العام لألمم املتحدة

يتوىل األمني العام لألمم املتحدة أو ممثله املعيَّن أعماله بصفته هذه يف كـل                -١  
  .ؤمتر وهيئاته الفرعيةاملجلسات 
قامه يف  يف األمانة ليقوم م   اً   موظف يألمني العام لألمم املتحدة أن يسمّ     لجيوز    -٢  

  .تلك اجللسات
يقوم األمني العام لألمم املتحدة أو ممثله املعيَّن بتوجيه املوظفني الالزمـني              -٣  

  .لمؤمترل

   ١٥املادة     
  واجبات األمانة

  :هلذا النظام، مبا يلياً ؤمتر، وفقاملتقوم أمانة   
   اليت تلقى يف اجللسات؛للخطاباتشفوية ترمجة توفري   )أ(  
  مؤمتر القمة وترمجتها واستنساخها وتوزيعها؛تلقي وثائق   )ب(  
  نشر الوثائق الرمسية للمؤمتر وتعميمها؛  )ج(  
  إعداد حماضر اجللسات العامة وتعميمها؛  )د(  
  إعداد التسجيالت الصوتية للجلسات واختاذ الترتيبات حلفظها؛  )ه(  
  ملتحدة؛اختاذ الترتيبات إليداع وثائق املؤمتر وحفظها يف حمفوظات األمم ا  )و(  
  .القيام، بوجه عام، بأداء كل األعمال األخرى اليت قد يتطلبها املؤمتر  )ز(  

   ١٦املادة     
  البيانات املقدمة من األمانة

لألمني العام لألمم املتحدة أو ألي موظف من موظفي األمانة يسميه لذلك الغرض،               
  .د النظرأن يديل، يف أي وقت، ببيانات شفوية أو كتابية بشأن أي مسألة قي
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  افتتاح املؤمتر  -خامساً  

   ١٧املادة     
  الرئيس املؤقت

يفتتح األمني العام لألمم املتحدة أو، يف حالة غيابه، أي موظف من موظفي األمانة                
لمؤمتر ويتوىل رئاسة املؤمتر إىل أن ينتخـب املـؤمتر          لالعامة يعينه هلذا الغرض اجللسة األوىل       

  .رئيسه

   ١٨املادة     
  ملتعلقة بالتنظيمالقرارات ا

  :ا يلييقوم مؤمتر القمة يف جلسته األوىل مب  
  اعتماد نظامه الداخلي؛  )أ(  
  انتخاب أعضاء مكتبه وتشكيل هيئاته الفرعية؛  )ب(  
إقرار جدول أعماله الذي يكون مشروعه، إىل أن يتم هذا اإلقرار، جدول              )ج(  

  لمؤمتر؛لاألعمال املؤقت 
  .البت يف تنظيم أعماله  )د(  

  تصريف األعمال  -سادساً  

   ١٩املادة     
  النصاب القانوين

للرئيس أن يعلن افتتاح اجللسة والسماح بسري املداوالت عند حضور ممثلـي ثلـث      
ويلزم حضور ممثلي أغلبية الدول املـشتركة يف        . الدول املشتركة يف أعمال املؤمتر على األقل      

  .املؤمتر الختاذ أي قرار

   ٢٠املادة     
  الكلمات
على إذن من   اً  ال جيوز ألي شخص أن يتكلم يف املؤمتر دون احلصول مسبق            -١  
، بدعوة املتكلمني   ٢٧ إىل ٢٥ و   ٢٢ و   ٢١يقوم الرئيس، مع مراعاة أحكام املواد       و. الرئيس

وضع قائمة بأمساء باألمانة تتكفل  و. إىل إلقاء كلماهتم حسب ترتيب إبدائهم الرغبة يف الكالم        
  .هؤالء املتكلمني
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تنحصر املناقشة يف املسألة املطروحة على املؤمتر، وللرئيس أن ينبه املـتكلم              -٢  
  .إىل مراعاة النظام إذا خرجت أقواله عن املوضوع قيد املناقشة

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

لغري اثنني من املمثلني املؤيدين للتحديد واثنني من املمثلني املعارضني له مث يطـرح االقتـراح       
 املسائل اإلجرائية بشأنويف أية حال، حيدد الرئيس، مبوافقة املؤمتر لكل كلمة      . للتصويتاً  فور

حد املتكلمني الوقت املخصص له، ينبهه      إذا حددت مدة املناقشة وجتاوز أ     و. مدة مخس دقائق  
  .الرئيس دون إبطاء إىل مراعاة النظام

   ٢١املادة     
  النقاط النظامية

ألي ممثل أن يثري نقطة نظامية يف أي وقت أثناء مناقشة أية مـسألة، ويبـت                جيوز    
ـ     . ألحكام هذا النظام  اً  يف هذه النقطة النظامية وفق    اً  الرئيس فور  رار وللممثل أن يطعـن يف ق

ما مل تنقضه أغلبية املمثلني     اً   ويبقى قرار الرئيس قائم    اً،الرئيس، فيطرح الطعن للتصويت فور    
وال جيوز للممثل الذي يتكلم يف نقطة نظامية أن يـتكلم يف موضـوع              . احلاضرين املصوتني 
  .املسألة قيد املناقشة

   ٢٢املادة     
  األسبقية
 أو ملمثل أي جلنة     هانة الرئيسية أو مقرر   جيوز إعطاء األسبقية يف الكالم لرئيس اللج        

  .فرعية أو فريق عامل، لغرض شرح النتائج اليت خلصت إليها اهليئة املعنية

   ٢٣املادة     
  إقفال قائمة املتكلمني

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

   ٢٤املادة     
  ق الردح

، يعطي الرئيس حق الرد إىل ممثل أي دولة         ٢٣على الرغم من أحكام املادة        -١  
 فرصة الـرد    مشتركة يف املؤمتر أو إىل ممثل االحتاد األورويب عندما يطلب ذلك، وجيوز منح            

  .ي ممثل آخرأل
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  هناية آخر جلسة يف اليـوم إىلهبذه املادة  عمالًُتترك البيانات اليت ُيدىل هبا  و  -٢  
  .، أو يف ختام النظر يف البند ذي الصلة إذا كان ذلك أقربعادةً

االحتاد األورويب اإلدالء بأكثر من بيانني ملمثلي وال جيوز ملمثلي أي دولة أو         -٣  
ويقتصر زمن البيان األول على مخـس       . مبوجب هذه املادة يف اجللسة الواحدة بشأن أي بند        

مثلني أن يتحروا اإلجياز يف كـل األحـوال قـدر           دقائق والثاين على ثالث دقائق، وعلى امل      
  .اإلمكان

   ٢٥املادة     
  تأجيل املناقشة

ملمثل أية دولة مشتركة يف املؤمتر أن يقترح، يف أي وقت، تأجيل مناقشة املسألة قيد                 
ثنني من املمثلني، باإلضافة إىل مقدم االقتراح، بأن يتكلما لتأييد          اليسمح سوى    وال. البحث

، ٢٨بأحكام املادة   اً  الثنني أن يتكلما يف معارضة التأجيل، مث يطرح االقتراح، رهن         االقتراح و 
  .اًللتصويت فور

   ٢٦املادة     
  إقفال باب املناقشة

ملمثل أية دولة مشتركة يف املؤمتر أن يقترح، يف أي وقت، إقفال باب املناقـشة يف                  
وال يـسمح  . غبته يف الكـالم املسألة قيد البحث، سواء وجد أو مل يوجد ممثل آخر أبدى ر           

بالكالم يف اقتراح إقفال باب املناقشة إال الثنني من املمثلني يعارضان اإلقفـال، مث يطـرح                
  .اً، للتصويت فور٢٨بأحكام املادة اً االقتراح، رهن

   ٢٧املادة     
  تعليق اجللسة أو رفعها

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

  .اً، للتصويت فور٢٨املادة 

   ٢٨املادة     
  ترتيب االقتراحات اإلجرائية

تعطى االقتراحات املبينة أدناه أسبقية على مجيع املقترحات أو االقتراحات األخـرى             
  :اجللسة، وذلك حسب الترتيب التايلاملعروضة على 

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

   ٢٩املادة     
  تقدمي املقترحات والتعديالت املوضوعية

ديالت املوضوعية، يف العادة، كتابة إىل األمني العام أو إىل ممثله    تقدم املقترحات والتع    
وال تناقش املقترحات املوضوعية أو تطـرح       . منها على مجيع الوفود   اً  املعيَّن الذي يعمم نسخ   

 ساعة على تعميم نسخ منها بكل لغات املؤمتر على مجيع الوفود، ٢٤للتصويت إال بعد مرور     
إالّ أنه جيوز للرئيس أن يأذن مبناقشة وحبث التعديالت حـىت     . لكما مل يقرر املؤمتر خالف ذ     

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

   ٣٠املادة     
  سحب املقترحات واالقتراحات اإلجرائية

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

  .املسحوب على هذا النحو

   ٣١املادة     
  البت يف مسألة االختصاص

، يطرح للتصويت أي اقتراح إجرائي يطلب البت يف مسألة          ٢٨بأحكام املادة   اً  رهن  
  . وذلك قبل البت يف االقتراح موضع النظراختصاص املؤمتر يف اعتماد اقتراح معروض عليه،

   ٣٢املادة     
  إعادة النظر يف املقترحات

مىت اعتمد مقترح ما أو رفض، ال جيوز إعادة النظر فيه ما مل يقرر املـؤمتر ذلـك                    
وال يسمح بالكالم يف اقتراح إجرائي بإعادة النظـر     . بأغلبية ثلثي املمثلني احلاضرين املصوتني    

  .للتصويتاً مث يطرح االقتراح فور. ارضيهسوى الثنني من مع

  اختاذ القرارات  -سابعاً  

   ٣٣املادة     
  االتفاق العام

  .يبذل املؤمتر قصارى جهده لضمان إجناز أعماله باالتفاق العام  
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   ٣٤املادة     
  حقوق التصويت

  .يكون لكل دولة مشتركة يف أعمال املؤمتر صوت واحد  

   ٣٥املادة     
  األغلبية الالزمة

للنظام اً  ، تتخذ قرارات املؤمتر وأجهزته الفرعية وفق      ٣٣بأحكام املادة   اً  رهن  -١  
  .الداخلي للجمعية العامة وجلاهنا، على التوايل

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

ار تساؤل حول كون مسألة ما تتعلق باإلجراء أو املوضـوع، يبـت             إذا ث   -٣  
 ويبقى قـرار    اً،وإذا طعن يف قرار الرئيس يطرح الطعن للتصويت فور        . يف األمر املؤمتر  رئيس  

  .مل تنقضه أغلبية املمثلني احلاضرين املصوتني مااً الرئيس قائم
ـ           -٤   راح اإلجرائـي   إذا انقسمت األصوات بالتساوي يعترب املقتـرح أو االقت
  .اًمرفوض

   ٣٦املادة     
  “املمثلني احلاضرين املصوتني”معىن عبارة 

 املمثلـون الـذين     "املمثلني احلاضرين املصوتني  "ألغراض هذا النظام، يقصد بعبارة        
 أما املمثلون الـذين ميتنعـون عـن التـصويت فيعتـربون             .اًأو سلب اً  يدلون بأصواهتم إجياب  

  .مصوتني غري

   ٣٧املادة     
  طريقة التصويت

، يصوت املؤمتر عادة برفع األيدي، إال إذا        ٤٤باستثناء ما تنص عليه املادة        -١  
طلب ممثل التصويت بنداء األمساء فيجري حينئذ نداء األمساء حـسب الترتيـب اهلجـائي               

. اإلنكليزي ألمساء الدول املشتركة يف املؤمتر، ابتداء بالوفد الذي يسحب الرئيس امسه بالقرعة            
  ."ممتنع" أو "ال" أو "نعم"  ب  كل تصويت بنداء األمساء تنادي كل دولة بامسها فريد ممثلهاويف

الوسائل اآللية، يستعاض بالتصويت   اً  عندما يقوم املؤمتر بالتصويت مستخدم      -٢  
. غري املسجل عن التصويت برفع األيدي، وبالتصويت املسجل عن التصويت بنداء األمسـاء            

جيري دون نداء أمساء الدول املشتركة يف املـؤمتر، إال إذا             مسجالًاً  ويتوللممثل أن يطلب تص   
  .طلب أحد املمثلني غري ذلك
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يدرج صوت كل دولة مشتركة يف التصويت بنداء األمسـاء أو تـصويت               -٣  
  .مسجل يف أي حمضر للجلسة أو يف أي تقرير عنها

   ٣٨املادة     
  القواعد الواجبة االتباع أثناء التصويت

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

   ٣٩املادة     
  تعليل التصويت

 تعليل عنجيوز للممثلني أن يدلوا، قبل بدء التصويت أو بعد انتهائه، ببيانات موجزة         
وال جيوز  . به لإلدالء ببيانات التعليل هذه    وللرئيس أن حيدد الوقت املسموح      .  فقط التصويت

ملمثل أي دولة صاحبة مقترح أو اقتراح أن يعلل تصويته على ذلك املقتـرح أو االقتـراح،                 
  .إذا أدخل عليه تعديل إال

   ٤٠املادة     
  جتزئة املقترحات

وإذا اعتـرض أحـد     . جيوز ألي ممثل أن يقترح البت يف أجزاء فقط من مقترح ما             
 وال يسمح بالكالم بشأن اقتراح      ،ى طلب التجزئة، طرح اقتراح التجزئة للتصويت      املمثلني عل 

فإذا قُبل اقتراح التجزئة، طرحـت      . التجزئة لغري ممثلني اثنني من مؤيديه واثنني من معارضيه        
وإذا رفضت مجيع أجـزاء     . أجزاء املقترح اليت تعتمد فيما بعد على املؤمتر للبت فيها جمتمعة          

  .ككلاً ، اعترب املقترح مرفوضمنطوق املقترح

   ٤١املادة     
  التعديالت
ملقترح آخر إذا كان يشكل إضافة فقـط إىل ذلـك املقتـرح               يعترب املقترح تعديالً    

 يف هذا النظام متـضمنة للتعـديالت،        "مقترح"وتعترب كلمة   . جلزء منه اً  أو تنقيح اً  حذف أو
  .حيدد خالف ذلك مل ما

   ٤٢املادة     
  لى التعديالتترتيب التصويت ع

 وإذا  .عند اقتراح إدخال تعديل على مقترح ما، جيري التصويت على التعـديل أوالً              
على التعديل األبعـد مـن حيـث          اقترح تعديالن أو أكثر على مقترح، يصوت املؤمتر أوالً        

 وهكذا دواليك حـىت تطـرح   اً،املوضوع عن املقترح األصلي مث على التعديل األقل منه بعد         
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بالـضرورة علـى   اً إال أنه، حيثما يكون اعتماد تعديل ما منطوي. يالت للتصويت مجيع التعد 
وإذا اعتمد تعـديل واحـد      . رفض تعديل آخر، فإن هذا التعديل األخري ال يطرح للتصويت         

  . يطرح املقترح بصيغته املعدلة عندئذ للتصويت،أكثر أو

   ٤٣املادة     
  ترتيب التصويت على املقترحات

، جـرى  ، خالف التعديالت بشأن املسألة نفسها رحان أو أكثر  إذا قدم مقت    -١  
 وللمؤمتر، بعد . التصويت على املقترحات حسب ترتيب تقدميها، ما مل يقرر املؤمتر غري ذلك           

  .، أن يقرر ما إذا كان سيصوت على املقترح الذي يليه ماكل تصويت على مقترح
ب الذي قدمت بـه     جيري التصويت على املقترحات املنقحة حسب الترتي        -٢  

ويف هذه احلالة، يعتـرب     . على املقترح األصلي  اً  املقترحات األصلية، ما مل خيرج التنقيح كثري      
  .اًجديداً  ويعترب املقترح املنقح مقترحاً،املقترح األصلي مسحوب

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

  االنتخابات    

  ٤٤ملادة ا    
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 كانـت هنـاك قائمـة                  
  .مرشحني متفق عليها

  ٤٥املادة     
وط، عندما يراد ملء منصب انتخايب أو أكثر يف وقت واحد وبنفس الـشر      -١  

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

إذا كان عدد املرشحني احلاصلني على هذه األغلبية أقل من عدد املناصب              -٢  
  .تبقيةاملاملراد ملؤها، جترى اقتراعات إضافية مللء املناصب 
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  اهليئات الفرعية  -ثامناً  

   ٤٦املادة     
  اللجنة الرئيسية

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

   ٤٧املادة     
  التمثيل يف اللجنة الرئيسية

حد يف اللجنـة     األورويب أن متثل مبمثل وا     ولالحتادحيق لكل دولة مشتركة يف املؤمتر         
دب هلذه اللجنة من يلزم من ممـثلني منـاوبني          تالرئيسية اليت ينشئها املؤمتر، وجيوز هلا أن تن       

  .ومستشارين

  اللجان األخرى واألفرقة العامة    

  ٤٨املادة     
للمؤمتر أن ينشئ، باإلضافة إىل اللجنة الرئيسية املشار إليها أعاله، ما يـراه              -١  
  .عاملة ألداء وظائفهمن جلان وأفرقة اً ضروري

باختاذ اجللسة العامة اً فرعية وأفرقة عاملة رهناً وللجنة الرئيسية أن تنشئ جلان  -٢  
  .يف هذا الشأناً قرارلمؤمتر ل

  ٤٩املادة     
مبوافقة املؤمتر، أعضاء اللجان واألفرقة العاملة التابعـة        اً  يعني الرئيس، رهن    -١  

  .، ما مل يقرر املؤمتر خالف ذلك٤٨ املادة  من١للمؤمتر، املشار إليها يف الفقرة 
مبوافقتها، أعضاء اللجان الفرعية واألفرقـة      اً  يعني رئيس اللجنة املعنية، رهن      -٢  

  .مل تقرر اللجنة خالف ذلك العاملة التابعة هلا، ما

   ٥٠املادة     
  أعضاء املكتب

تـنص عليـه    ينتخب كل جلنة وجلنة فرعية وفريق عامل أعضاء مكتبه، باستثناء ما              
  .٦خالف ذلك أحكام املادة 
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   ٥١املادة     
  النصاب القانوين

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

  .ي قرارالدول املشتركة يف املؤمتر الختاذ أ
وتشكل أغلبية املمثلني يف املكتب أو جلنة وثائق التفويض أو أي جلنـة أو                -٢  

  . شريطة أن يكونوا ممثلني لدول مشتركة يف املؤمتراً،قانونياً جلنة فرعية أو فريق عامل نصاب

   ٥٢املادة     
  أعضاء املكاتب وتصريف األعمال والتصويت

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

  :يلي ما
لرئيس املكتب وجلنة وثائق التفويض ولرؤساء اللجان واللجـان الفرعيـة             )أ(  

  ونوا ممثلني لدول مشاركة؛واألفرقة العاملة ممارسة حق التصويت، شريطة أن يك
تتخذ قرارات اللجان واللجان الفرعية واألفرقة العاملة بأغلبيـة املمـثلني             )ب(  

 تقتـضي األغلبيـة     حيثاحلاضرين املصوتني، باستثناء إعادة النظر يف أي مقترح أو تعديل           
  .٣٢املقررة يف املادة 

  اللغات واحملاضر  -تاسعاً  

   ٥٣املادة     
  لغات املؤمتر

  .سبانية واإلنكليزية والروسية والعربية والصينية والفرنسيةاإل:ت املؤمتر هيلغا  

   ٥٤املادة     
  الترمجة الشفوية

 اليت تلقى بإحدى لغات املؤمتر ترمجة شـفوية إىل لغاتـه            اخلطاباتتترجم    -١  
  .األخرى

ألي ممثل أن يتكلم بلغة ليست من لغات املؤمتر إذا كان الوفد املعين قـد                 -٢  
  .أمر الترمجة الشفوية لكلمته إىل إحدى لغات املؤمتررتب 
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   ٥٥املادة     
  لغات الوثائق الرمسية

  .ُتوفّر الوثائق الرمسية للمؤمتر بلغات املؤمتر  

   ٥٦املادة     
  التسجيالت الصوتية للجلسات

ـ            جيري   اً  إعداد وحفظ التسجيالت الصوتية جللسات املؤمتر وأية جلنة رئيـسية وفق
وال تعد تسجيالت صوتية جللسات أي فريـق عامـل،          . بعة يف األمم املتحدة   للممارسة املت 

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

  اجللسات العلنية والسرية  -عاشراً  

  مبادئ عامة    

  ٥٧املادة     
ا مل تقـرر اهليئـة       م  علنيةً وجلسات أي جلنة رئيسية   تكون اجللسات العامة للمؤمتر       

أما القرارات اليت يتخذها املؤمتر بكامل هيئته يف جلسة سـرية فـتعلن             . املعنية خالف ذلك  
  .مجيعها دون تأخري يف جلسة علنية للمؤمتر بكامل هيئته

  ٥٨املادة     
  .كقاعدة عامة، تكون جلسات املكتب أو اللجان الفرعية أو األفرقة العاملة سرية  

   ٥٩املادة     
  غات املتعلقة باجللسات السريةالبال

للقائم برئاسة اهليئة املعنية أن يصدر، لدى اختتام أية جلسة سرية تعقـدها اهليئـة،                 
  .عنها عن طريق األمني العام للمؤمتر أو ممثله الرمسياً بالغ
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  املشتركون اآلخرون واملراقبون -حادي عشر
   ٦٠املادة     

الكيانات األخرى اليت تلقت دعوة دائمـة مـن     الكيانات واملنظمات احلكومية الدولية و    
 للمشاركة بصفة مراقب يف دورات وأعمال مجيع املؤمترات الدولية املعقودة   اجلمعية العامة 
  حتت رعايتها

حيق للممثلني الذين تسميهم الكيانات واملنظمات احلكومية الدوليـة والكيانـات             
مـشاركة بـصفة مراقـب يف دورات         لل األخرى اليت تلقت دعوة دائمة من اجلمعية العامة       

 االشتراك بصفة مراقب، دون حق يف       وأعمال مجيع املؤمترات الدولية املعقودة حتت رعايتها،      
التصويت، يف مداوالت املؤمتر واللجنة الرئيسية، وعند االقتضاء، يف مداوالت أية جلنة أخرى             

  .أو فريق عامل

   ٦١املادة     
  )٢(ة ذات الصل واملنظماتممثلو الوكاالت املتخصصة

جيوز للممثلني الذين تسميهم الوكـاالت املتخصـصة االشـتراك، دون حـق يف                
التصويت، يف مداوالت املؤمتر أو اللجنة الرئيسية، وعند االقتضاء، يف مـداوالت أي جلنـة               

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

   ٦٢املادة     
   الدولية األخرىممثلو املنظمات احلكومية

االشتراك  املدعوة إىل املؤمتر  احلكومية الدولية   جيوز للممثلني الذين تسميهم املنظمات        
اللجنة الرئيسية، وعند االقتضاء،    وبصفة مراقبني، دون حق يف التصويت، يف مداوالت املؤمتر          

  .طتهايف مداوالت أية جلنة أخرى أو فريق عامل بشأن املسائل اليت تدخل يف نطاق أنش

   ٦٣املادة     
  ممثلو األجهزة املهتمة باألمر يف األمم املتحدة

املـشاركة  جيوز للممثلني الذين تسميهم األجهزة املهتمة باألمر يف األمم املتحـدة              
االقتضاء، يف مداوالت أية جلنة حسب يف مداوالت املؤمتر أو اللجنة الرئيسية، و بصفة مراقبني 

  .دون حق التصويت، ائل اليت تدخل يف نطاق أنشطتهاأخرى أو فريق عامل بشأن املس

__________ 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واحملكمة اجلنائية الدولية،       " ذات الصلة "غراض هذه املواد، يقصد باملنظمات      أل )٢(

ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية، واللجنـة   والسلطة الدولية لقاع البحار، واحملكمة الدولية لقانون البحار،    
 .ومنظمة التجارة العامليةالتحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، 
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   ٦٤املادة     
  )٣(ممثلو املنظمات غري احلكومية

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

اً ا، بدعوة من القائم برئاسة هيئة املؤمتر املعنية ورهن        وهلؤالء املراقبني أن يدلو     -٢  
وإذا . مبوافقة تلك اهليئة، ببيانات شفوية بشأن املسائل اليت يكون لديهم بشأهنا كفاءة خاصة            

 تشكيل نفسها يف جمموعات تعرب       غري احلكومية  يطلب إىل املنظمات  اً  كان عدد الطلبات كبري   
  .عن نفسها بواسطة متحدثني بامسها

   ٦٥املادة     
  )٤(األعضاء املنتسبون يف اللجان اإلقليمية

جيوز للممثلني الذين يسميهم األعضاء املنتسبون يف اللجان اإلقليمية االشتراك بصفة             
مراقبني، دون حق يف التصويت، يف مداوالت املؤمتر أو اللجنة الرئيسية، وعند االقتـضاء، يف   

  .مداوالت أية جلنة أخرى أو فريق عامل

   ٦٦املادة     
  البيانات الكتابية

توزع األمانة على مجيع الوفود البيانات الكتابية املقدمة من املمثلني املسمني املـشار               
 هذه البيانات يف مقر املـؤمتر،       ات اليت تتاح هبا    وباللغ بالكمية ٦٥ إىل   ٦٠  من إليهم يف املواد  

ـ     تصالًشريطة أن يكون البيان املقدم باسم أية منظمة غري حكومية م           اً بأعمال املؤمتر ومتعلق
 البيانـات   تطبع األمانة نسخاً من هـذه     وال   .مبوضوع يكون فيه هلذه املنظمة كفاءة خاصة      

  . للمؤمترالكتابية وال تصدر كوثائق رمسية

__________ 
جيـب أن تطبـق أيـة سياسـات         ":  تنص على أنه   ٢١ من جدول أعمال القرن      ٣-٢٣يذكر أن الفقرة     )٣(

تعاريف أو قواعد، تؤثر يف وصول املنظمات غري احلكومية إىل أعمال مؤسسات أو وكـاالت األمـم                  أو
رة متساوية علـى مجيـع الفئـات         واملشاركة فيها، بصو   ٢١املتحدة املرتبطة بتنفيذ جدول أعمال القرن       

وحيدد جدول األعمال الفئات الرئيسية بالنساء واألطفـال والـشباب والـسكان األصـليني              . "الرئيسية
واملنظمات غري احلكومية والسلطات احمللية والعمال ونقاباهتم وقطاع األعمال والصناعة واجلماعات العلمية            

 إىل جدول األعمال، على املنظمـات       نطبق بنفس القدر، استناداً    ت ٦٤وعليه فإن املادة    . والتقنية واملزارعني 
 .غري احلكومية والفئات الرئيسية األخرى

آروبا، أنغيال، بورتوريكو، بوليرتيا الفرنسية، جزر األنتيل اهلولندية، جزر تركس وكايكوس، جزر فـرجن               )٤(
لوب، غوام، كاليدونيا اجلديـدة،     األمريكية، جزر فرجن الربيطانية، جزر كاميان، ساموا األمريكية، غوادي        

 .كمنولث جزر ماريانا الشمالية، كوراساو، املارتينيك، مونتسريات
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  وقف العمل بالنظام الداخلي وتعديله  -ثاين عشر

   ٦٧املادة     
  النظام الداخليطريقة وقف العمل ب

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

يف غرض حمدد ومبني،    اً  ويكون أي وقف من هذا القبيل منحصر      . يعترض أي من املمثلني    مل
  .بفترة الزمة لتحقيق ذلك الغرضاً وحمدد

   ٦٨املادة     
  طريقة التعديل

وز تعديل مواد هذا النظام الداخلي بقرار يتخذه املؤمتر بأغلبيـة ثلثـي املمـثلني               جي  
  .عن التعديل املقترحاً احلاضرين املصوتني، بعد أن يكون املكتب قد قدم تقرير

        
 


