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 مؤمتر األمم املتحدة العاملي الثالث املعين باحلد من أخطار الكوارث
   2015آذار/مارس  18-14ِسنداي، اليابان، 

 *من جدول األعمال املؤقت 5البند 
 اعتماد النظام الداخلي املؤقت

   
لي املؤقـت ملـؤمتر األمـم املتحـدة العـاملي الثالـث املعـين باحلـد         النظام الداخ  

 من أخطار الكوارث
  

 مذكرة من األمانة  
 

ــَن فيــذا رلــا  ــذا الكتــاخ النظــاممل الــداخلي املؤقــت ملــؤمتر األمــم        ــة ب تتشــرا األمان
متر قـد  املتحدة العاملي الثالث املعين باحلّد من أخطار الكوارث. وكانت اللجنة التحضريية للمـؤ 

، أن توصـــي املـــؤمتر باعتمـــاد 2014متوز/يوليـــ   14قـــرريف، ل جلاـــتىلا األوو املع ـــودة ل 
 النظام الداخلي املؤقت.

 
 

 * A/CONF.224/1. 

http://undocs.org/ar/A/CONF.224/1
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 املرلا
النظام الداخلي املؤقـت ملـؤمتر األمـم املتحـدة العـاملي الثالـث املعـين باحلـد           

 من أخطار الكوارث
 التمثيذ ووثائا التفويض - أوال 

 1املادة   
 لولودتكوين ا
يتــَلو ولــد كــذ دولــة مشــتركة ل املــؤمتر وولــد االفــاد األورو  مــن رئــي  للولــد،   

 وممَّن تدعو إلي  احلاجة من ممثلني وممثلني مناوبني وماتشارين.
 

 2املادة   
 املمثلون املناوبون واملاتشارون

 لرئي  الولد أن يامي ممثاًل مناوبًا أو ماتشارًا لتويل مىلام املمثذ. 
 

 3ادة امل  
 ت دمي وثائا التفويض

ت ــدم وثــائا تفــويض املمــثلني وألــامل املمــثلني املنــاوبني واملاتشــارين إو األمــني العــام  
لألمم املتحدة قبذ أسبوع على األقذ من املوعد احملدد اللتتاح املؤمتر إن أمكن. وتصدر وثـائا  

، أو عــن ممثــذ االفــاد التفــويض إمــا عــن رئــي  الدولــة أو رئــي  احلكومــة أو وزيــر ا ارجيــة 
 األورو  األعلى للشؤون ا ارجية وسياسايف األمن، ل حالة االفاد األورو .

 
 4املادة   

 جلنة وثائا التفويض
ُتعيَّن ل بداية املؤمتر جلنة لوثائا التفـويض. وياـتند تكوينـىلا إو األسـاس الـذي ي ـوم        

لألمم املتحـدة ل دوراـا التاسـعة والاـتني.     علي  تكوين جلنة وثائا التفويض ل اجلمعية العامة 
 وتدقا اللجنة ل وثائا تفويض املمثلني وت دم ت رير ا إو املؤمتر دون إبطامل.

 
 5املادة   

 املشاركة املؤقتة ل املؤمتر
 حيا للممثلني االشتراك مؤقتًا ل املؤمتر ريثما يبت املؤمتر ل وثائا تفويضىلم. 
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 أعضامل املكتب - ثانيا 
 6املادة   

 االنتخابايف
ــرئي        ــالني  ال ــدول املشــتركة أعضــامل املكتــب الت ــي ال ــني ممثل ، ( أ)ينتخــب املــؤمتر مــن ب

نــواخ للــرئي ، ُيعــّين أحــد م م ــررًا عامــًا، ونائــب للــرئي  مــن البلــد املضــيو  كــم    10 و
ــًا للمــادة       ــ  الرئياــية املنشــَة ول  . 46منصــب . وزــوز للمــؤمتر أن ينتخــب أيضــًا رئياــًا للجنت

وُينتخــب  ــؤالمل األعضــامل علــى أســاس عــمان الطــابك التمثيلــي للمكتــب. وزــوز للمــؤمتر أن   
 ينتخب أيضًا أعضامل آخرين يعترب م عروريني ألدامل مىلام .

 
 7املادة   

 سلطايف الرئي  العامة
ي وم الرئي  باإلعالة إو ممارسة الالطايف املخولة ل  ل مواعـك أخـرم مـن     - 1 

اجللاـايف العامـة للمـؤمتر، وإعـالن التتـاح كـذ جلاـة واختتامىلـا، و ـرح           ذا النظام، بترؤس 
املاائذ للتصويت، وإعالن ال رارايف. ويبـت الـرئي  ل الن ـال النظاميـة، ولـ ، ر نـًا بَحكـام        
 ذا النظام، الايطرة التامة على سري اجللاايف وعلـى حفـا النظـام ليىلـا. وللـرئي  أن ي تـرح       

كلمني، وفديد الوقت الـذي ُياـمب بـ  للمـتكلمني، وعـدد املـرايف       على املؤمتر إقفال قائمة املت
اليت زوز ليىلا لكذ ممثذ أن يـتكلم ل ماـَلة مـا، وتَجيـذ املناقشـة أو إقفاتـا، وتعليـا اجللاـة         

 رلعىلا. أو
 يظذ الرئي ، ل ممارست  ملىلام ، فت سلطة املؤمتر. - 2 

 
 8املادة   

 الرئي  بالنيابة
ئي  عن إحدم اجللاايف أو عن جزمل منىلا، ياـمى أحـد نـواخ    إذا تغيَّب الر - 1 

 الرئي  لي وم م ام .
ــ        - 2  ــرئي  مــن ســلطايف وعلي ــرئي  مــا لل ــوو مىلــام ال ــذي يت ــرئي  ال لنائــب ال

 على الرئي  من واجبايف. ما
 

__________ 

والـدول اسسـيوية  ودول أوروبـا الشـرقية       اثنان مـن كـذ وموعـة مـن ااموعـايف التاليـة  الـدول األلري يـة          ( أ) 
 .ودول أمريكا الالتينية ومنط ة البحر الكارييب  ووموعة أوروبا الغربية ودول أخرم
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 9املادة   
 تغيري الرئي 

 ل حالة عدم استطاعة الرئي  أدامل مىلام ، ُينتخب رئي  جديد. 
 

 10املادة   
 ح وق الرئي  ل التصويت

ــرئي ، ل التصــويت ل          ــام ال ــوو مىل ــذي يت ــرئي  ال ــب ال ــرئي ، أو نائ ال يشــترك ال
 املؤمتر، بذ يامي عضوًا آخر من أعضامل ولده للتصويت بداًل من .

  
 املكتب - ثالثا 

 11املادة   
 التكوين
الرئياــية.  يتــَلو املكتــب مــن الــرئي  ونــواخ الــرئي  وامل ــرر العــام ورئــي  اللجنــة   

ويتـوو رئاسـة املكتــب الـرئي  أو آخــر ياـمي  الــرئي  مـن بــني نوابـ  ل حالــة  يابـ . وزــوز        
االشـتراك ل   48لرئي  جلنة وثائا التفويض واللجان األخرم اليت ينشئىلا املؤمتر ول ـًا للمـادة   

 املكتب دون أن يكون تم احلا ل التصويت.
 

 12املادة   
 األعضامل البديلون

عني على رئي  املؤمتر أو أحد نواب  التغيب عن إحدم جلاـايف املكتـب، للـ  أن    إذا ت 
يامي أحد أعضامل ولده حلضور جلاة املكتب والتصويت ليىلـا. أمـا إذا تغيـب رئـي  اللجنـة      
الرئياية لعلي  أن يامي نائب رئي  تلك اللجنة لي وم م ام . وال يتمتـك نائـب رئـي  اللجنـة     

 املكتب،  ا التصويت إذا كان من ولد ينتمي إلي  عضو آخر مـن  الرئياية، عند انضمام  إو
 أعضامل املكتب.

 
 13املادة   

 الوظائو
ي ــوم املكتــب داــاعدة الــرئي  ل تصــريو أعمــال املــؤمتر بوجــ  عــام ويعمــذ، ر نــًا    

 د ررايف املؤمتر، على تنايا تلك األعمال.
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 أمانة املؤمتر - رابعا 
 14املادة   

 العام لألمم املتحدة واجبايف األمني
يتوو األمني العـام لألمـم املتحـدة أو ممثلـ  املعـيَّن أعمالـ  بصـفت   ـذه ل كـذ           - 1 

 جلاايف املؤمتر و يئات  الفرعية.
زوز لألمني العام لألمم املتحدة أن ياّمي موظفـًا ل األمانـة لي ـوم م امـ  ل      - 2 

 تلك اجللاايف.
ــام لألمــــم املت  - 3  ــوم األمــــني العــ ــوظفني   ي ــ ــ  املــ ــيَّن بتوجيــ ــ  املعــ ــدة أو ممثلــ حــ
 للمؤمتر. الالزمني

 
 15املادة   

 واجبايف األمانة
 ت وم أمانة املؤمتر، ول ًا تذا النظام، دا يلي  
 تولري ترمجة شفوية للخطابايف اليت تل ى ل اجللاايف  )أ( 
 تل ي وثائا مؤمتر ال مة وترمجتىلا واستنااخىلا وتوزيعىلا  )خ( 
 وثائا الرلية للمؤمتر وتعميمىلا نشر ال )ج( 
 إعداد حماعر اجللاايف العامة وتعميمىلا  )د( 
 إعداد التاجياليف الصوتية للجلاايف واختاذ الترتيبايف حلفظىلا  ( ) 
 اختاذ الترتيبايف إليداع وثائا املؤمتر وحفظىلا ل حمفوظايف األمم املتحدة  )و( 
 م اليت قد يتطلبىلا املؤمتر.ال يام، بوج  عام، بَدامل كذ األعمال األخر )ز( 

 
 16املادة   

 امل دمة من األمانة البيانايف
لألمني العام لألمم املتحدة أو ألي موظو من موظفي األمانة ياـمي  لـذلك الغـر ،     

 أن يديل، ل أي وقت، ببيانايف شفوية أو كتابية بشَن أي ماَلة قيد النظر.
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 التتاح املؤمتر - خاماا 
 17املادة   

 املؤقت الرئي 
يفتتب األمني العام لألمم املتحدة أو، ل حالة  يابـ ، أي موظـو مـن مـوظفي األمانـة       

ــب        ــؤمتر إو أن ينتخـ ــة املـ ــوو رئاسـ ــؤمتر ويتـ ــة األوو للمـ ــر  اجللاـ ــذا الغـ ــ  تـ ــة يعينـ العامـ
 رئيا . املؤمتر

 
 18املادة   

 املتعل ة بالتنظيم ال رارايف
 ا يلي ي وم مؤمتر ال مة ل جلات  األوو د 
 اعتماد نظام  الداخلي  )أ( 
 انتخاخ أعضامل مكتب  وتشكيذ  يئات  الفرعية  )خ( 
إقرار جدول أعمال  الذي يكـون مشـروع ، إو أن يـتم  ـذا اإلقـرار، جـدول        )ج( 

 األعمال املؤقت للمؤمتر 
 البت ل تنظيم أعمال . )د( 

 
 تصريو األعمال - سادسا 

 19املادة   
 ال انوين النصاخ
لـرئي  أن يعلــن التتــاح اجللاــة والاــماح باــري املــداواليف عنــد حضــور ممثلــي ثلــث  ل 

الدول املشتركة ل أعمال املؤمتر علـى األقـذ. ويلـزم حضـور ممثلـي أ لبيـة الـدول املشـتركة ل         
 املؤمتر الختاذ أي قرار.

 
 20املادة   

 الكلمايف
ًا علـى إذن مـن   ال زوز ألي شخص أن يتكلم ل املؤمتر دون احلصـول ماـب    - 1 

، بـدعوة املـتكلمني   27إو  25و  22و  21الرئي . وي وم الرئي ، مك مراعاة أحكام املـواد  
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إو إل ــامل كلمــاام حاــب ترتيــب إبــدائىلم الر بــة ل الكــالم. وتتكفــذ األمانــة بوعــك قائمــة    
 بَلامل  ؤالمل املتكلمني.

رئي  أن ينب  املـتكلم إو  تنحصر املناقشة ل املاَلة املطروحة على املؤمتر، ولل - 2 
 مراعاة النظام إذا خرجت أقوال  عن املوعوع قيد املناقشة.

للمؤمتر أن حيدد الوقت الذي يامب ب  لكذ مـتكلم وعـدد املـرايف الـيت زـوز       - 3 
ــدعو إو  ــذا        ــراح ي ــالكالم بشــَن اقت ــا. وال ياــمب ب ــتكلم ل ماــَلة م ــذ أن ي ليىلــا لكــذ ممث

ثلني املؤيـدين للتحديـد واثـنني مـن املمـثلني املعارعـني لـ    يطـرح         التحديد لغري اثنني مـن املمـ  
. ول أية حال، حيدد الرئي ، دوال ة املؤمتر لكذ كلمة بشـَن املاـائذ   ويتاالقتراح لورًا للتص

اإلجرائية مدة مخ  دقائا. وإذا حدديف مدة املناقشة وجتاوز أحد املتكلمني الوقت املخصـص  
 امل إو مراعاة النظام.ل ، ينبىل  الرئي  دون إبط

 
 21املادة   

 النظامية الن ال
زــوز ألي ممثــذ أن يــثري ن طــة نظاميــة ل أي وقــت أثنــامل مناقشــة أيــة ماــَلة، ويبــت     

الرئي  لـورًا ل  ـذه الن طـة النظاميـة ول ـًا ألحكـام  ـذا النظـام. وللممثـذ أن يطعـن ل قـرار            
الرئي  قائمـًا مـا ت تن ضـ  أ لبيـة املمـثلني      الرئي ، ليطرح الطعن للتصويت لورًا، ويب ى قرار 

. وال زــوز للممثــذ الــذي يــتكلم ل ن طــة نظاميــة أن يــتكلم ل موعــوع  املصــوتنياحلاعــرين 
 املاَلة قيد املناقشة.

 
 22املادة   

 األسب ية
زوز إعطامل األسب ية ل الكالم لـرئي  اللجنـة الرئياـية أو م رر ـا أو ملمثـذ أي جلنـة        

 يا عامذ، لغر  شرح النتائج اليت خلصت إليىلا اتيئة املعنية.لرعية أو لر
 

 23املادة   
 قائمة املتكلمني إقفال

للرئي ، أن يعلن قائمـة املـتكلمني أثنـامل املناقشـة، وزـوز لـ ، دوال ـة املـؤمتر، أن يعلـن           
 إقفال ال ائمة.
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 24املادة   
 الرد حا

ئي  حـا الـرد إو ممثـذ أي دولـة     ، يعطي الـر 23على الر م من أحكام املادة  - 1 
مشتركة ل املـؤمتر أو إو ممثـذ االفـاد األورو  عنـدما يطلـب ذلـك، وزـوز مـنب لرصـة الـرد           

 ألي ممثذ آخر.
وُتترك البيانايف اليت ُيدو هبا عمـاًل هبـذه املـادة إو ةايـة آخـر جلاـة ل اليـوم         - 2 

 ن ذلك أقرخ.عادًة، أو ل ختام النظر ل البند ذي الصلة إذا كا
وال زوز ملمثلي أي دولة أو ملمثلي االفاد األورو  اإلدالمل بـَكثر مـن بيـانني     - 3 

دوجب  ذه املادة ل اجللاة الواحـدة بشـَن أي بنـد. وي تصـر زمـن البيـان األول علـى مخـ          
ــوال      ــذ األحـ ــاز ل كـ ــروا اإلزـ ــثلني أن يتحـ ــائا، وعلـــى املمـ ــاين علـــى ثـــالث دقـ ــائا والثـ دقـ

 كان.اإلم قدر
 

 25املادة   
 املناقشة تَجيذ

ملمثذ أية دولة مشتركة ل املؤمتر أن ي ترح، ل أي وقت، تَجيذ مناقشـة املاـَلة قيـد     
البحث. وال يامب سوم الثنني من املمثلني، باإلعالة إو م دم االقتراح، بـَن يتكلمـا لتَييـد    

، 28قتراح، ر نـًا بَحكـام املـادة    االقتراح والثنني أن يتكلما ل معارعة التَجيذ،   يطرح اال
 لورًا. تصويتلل
 

 26املادة   
 باخ املناقشة إقفال

ملمثــذ أيــة دولــة مشــتركة ل املــؤمتر أن ي تــرح، ل أي وقــت، إقفــال بــاخ املناقشــة ل  
املاَلة قيـد البحـث، سـوامل وجـد أو ت يوجـد ممثـذ آخـر أبـدم ر بتـ  ل الكـالم. وال ياـمب            

ل بــاخ املناقشــة إال الثــنني مــن املمــثلني يعارعــان اإلقفــال،   يطــرح   بــالكالم ل اقتــراح إقفــا
 ، للتصويت لورًا.28االقتراح، ر نًا بَحكام املادة 
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 27املادة   
 اجللاة أو رلعىلا تعليا

، أن ي تـرح ل أي  38زوز ملمثـذ أيـة دولـة مشـتركة ل املـؤمتر، ر نـًا بَحكـام املـادة          
يامب دناقشة  ذه االقتراحـايف، بـذ تطـرح، ر نـًا بَحكـام       وقت تعليا اجللاة أو رلعىلا. وال

 ، للتصويت لورًا.28املادة 
 

 28املادة   
 االقتراحايف اإلجرائية ترتيب
تعطى االقتراحايف املبينة أدناه أسـب ية علـى مجيـك امل ترحـايف أو االقتراحـايف األخـرم        

 املعروعة على اجللاة، وذلك حاب الترتيب التايل 
 ليا اجللاة اقتراح تع )أ( 
 اقتراح رلك اجللاة  )خ( 
 اقتراح تَجيذ املناقشة ل املاَلة قيد البحث  )ج( 
 اقتراح إقفال باخ املناقشة ل املاَلة قيد البحث. )د( 

 
 29املادة   

 امل ترحايف والتعدياليف املوعوعية ت دمي
عام أو إو ممثلـ   ت دم امل ترحايف والتعدياليف املوعوعية، ل العادة، كتابة إو األمني ال 

املعيَّن الذي يعمم ناخًا منىلا على مجيـك الولـود. وال تنـاقمل امل ترحـايف املوعـوعية أو تطـرح       
ســاعة علــى تعمــيم ناــك منــىلا بكــذ لغــايف املــؤمتر علــى مجيــك     24للتصــويت إال بعــد مــرور  

ي ــرر املــؤمتر خــالا ذلــك. إالز أنــ  زــوز للــرئي  أن يــَذن دناقشــة و ــث           الولــود، مــا ت 
 لتعدياليف حىت إن ت تكن  ذه التعدياليف قد عممت، أو ت زر تعميمىلا إال ل اليوم نفا .ا
 

 30املادة   
 امل ترحايف واالقتراحايف اإلجرائية سحب
لصاحب امل ترح أو االقتراح اإلجرائي أن ياحب  ل أي وقت قبذ البت ليـ ، شـريطة    

دمي امل تــرح أو االقتــراح اإلجرائــي أال يكــون قــد أدخــذ عليــ  تعــديذ، وألي ممثــذ أن يعيــد ت ــ  
 املاحوخ على  ذا النحو.
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 31املادة   
 ل ماَلة االختصاص البت

، يطرح للتصويت أي اقتـراح إجرائـي يطلـب البـت ل ماـَلة      28ر نًا بَحكام املادة  
 اختصاص املؤمتر ل اعتماد اقتراح معرو  علي ، وذلك قبذ البت ل االقتراح موعك النظر.

 
 32ة املاد  

 النظر ل امل ترحايف إعادة
مــىت اعتمــد م تــرح مــا أو رلــض، ال زــوز إعــادة النظــر ليــ  مــا ت ي ــرر املــؤمتر ذلــك    

بَ لبية ثلثي املمثلني احلاعرين املصوتني. وال يامب بـالكالم ل اقتـراح إجرائـي بدعـادة النظـر      
 سوم الثنني من معارعي .   يطرح االقتراح لورًا للتصويت.

 
 اختاذ ال رارايف - سابعا 

 33املادة   
 العام االتفاق
 يبذل املؤمتر قصارم جىلده لضمان إجناز أعمال  باالتفاق العام. 

 
 34املادة   

 التصويت ح وق
 يكون لكذ دولة مشتركة ل أعمال املؤمتر صويف واحد. 

 
 35املادة   

 الالزمة األ لبية
وأجىلزتـ  الفرعيـة ول ـًا للنظـام      ، تتخذ قـرارايف املـؤمتر  33ر نًا بَحكام املادة  - 1 

 الداخلي للجمعية العامة وجلاةا، على التوايل.
تتخذ قرارايف املؤمتر بشَن مجيك املاائذ اإلجرائية بَ لبيـة املمـثلني احلاعـرين     - 2 

 املصوتني، ما ت ينص على خالا ذلك ل  ذا النظام.
ــار تاــاؤل حــول كــون ماــَلة مــا تتعلــا بــاإلجرامل أو     - 3  املوعــوع، يبــت إذا ث

رئي  املؤمتر ل األمر. وإذا  عن ل قرار الـرئي  يطـرح الطعـن للتصـويت لـورًا، ويب ـى قـرار        
 الرئي  قائمًا ما ت تن ض  أ لبية املمثلني احلاعرين املصوتني.

 مرلوعًا. إذا ان امت األصوايف بالتااوي يعترب امل ترح أو االقتراح اإلجرائي - 4 



A/CONF.224/3 
 

 

15-00219 11/19 

 

 36املادة   
 “املمثلني احلاعرين املصوتني”ة عبار معىن

املمثلــون الــذين  “املمـثلني احلاعــرين املصـوتني  ”أل ـرا   ــذا النظـام، ي صــد بعبــارة    
ــربون       ــويت ليعتـ ــن التصـ ــون عـ ــذين تتنعـ ــون الـ ــا املمثلـ ــلبًا. أمـ ــًا أو سـ ــواام إزابـ ــدلون بَصـ يـ

 مصوتني.  ري
 

 37املادة   
 التصويت  ري ة

 لـب   إذا ، يصـويف املـؤمتر عـادة برلـك األيـدي، إال     44دة باستثنامل ما تنص علي  املا - 1 
ممثذ التصويت بندامل األلامل ليجـري حينئـذ نـدامل األلـامل حاـب الترتيـب اتجـائي اإلنكليـزي أللـامل          
 املالدول املشتركة ل املؤمتر، ابتدامل بالولد الذي ياحب الرئي  ال  بال رعـة. ول كـذ تصـويت بنـد    

 .“ممتنك” أو “ال”أو  “نعم” ـ األلامل تنادي كذ دولة بالىلا لريد ممثلىلا ب
عندما ي وم املؤمتر بالتصويت ماتخدماً الوسائذ اسلية، ياتعا  بالتصويت  ري املاجذ  - 2 

عن التصويت برلك األيدي، وبالتصويت املاجذ عن التصويت بندامل األلامل. وللممثـذ أن يطلـب تصـويتًا    
 ذلك.  لب أحد املمثلني  ري إذا ري دون ندامل ألامل الدول املشتركة ل املؤمتر، إالماجاًل ز
ــدامل األلــامل أو تصــويت       - 3  ــة مشــتركة ل التصــويت بن ــدرج صــويف كــذ دول ي

 ماجذ ل أي حمضر للجلاة أو ل أي ت رير عنىلا.
 

 38املادة   
 الواجبة االتباع أثنامل التصويت ال واعد
  بدمل التصويت، ال زوز ألي ممثـذ أن ي طـك التصـويت إال إلثـارة     بعد أن يعلن الرئي 

 ن طة نظامية تتعلا بعملية التصويت.
 

 39املادة   
 التصويت تعليذ

زوز للممثلني أن يدلوا، قبذ بدمل التصويت أو بعد انتىلائ ، ببيانايف موجزة عن تعليـذ   
يانايف التعليـذ  ـذه. وال زـوز    التصويت ل ط. وللرئي  أن حيدد الوقت املاموح ب  لإلدالمل بب

ملمثــذ أي دولــة صــاحبة م تــرح أو اقتــراح أن يعلــذ تصــويت  علــى ذلــك امل تــرح أو االقتــراح،   
 إذا أدخذ علي  تعديذ. إال
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 40املادة   
 امل ترحايف جتزئة

زــوز ألي ممثــذ أن ي تــرح البــت ل أجــزامل ل ــط مــن م تــرح مــا. وإذا اعتــر  أحــد     
،  رح اقتراح التجزئة للتصويت، وال يامب بالكالم بشـَن اقتـراح   املمثلني على  لب التجزئة

التجزئة لغري ممثلني اثنني من مؤيدي  واثـنني مـن معارعـي . لـدذا قابـذ اقتـراح التجزئـة،  رحـت         
تعتمد ليما بعـد علـى املـؤمتر للبـت ليىلـا وتمعـة. وإذا رلضـت مجيـك أجـزامل           أجزامل امل ترح اليت

 رح مرلوعًا ككذ.منطوق امل ترح، اعترب امل ت
 

 41املادة   
 التعدياليف

ــرح         ــك امل ت ــرح آخــر إذا كــان يشــكذ إعــالة ل ــط إو ذل ــدياًل مل ت ــرح تع ــرب امل ت يعت
ل  ــذا النظــام متضــمنة للتعــدياليف،  “م تــرح”حــذلًا أو تن يحــًا جلــزمل منــ . وتعتــرب كلمــة  أو
 حيدد خالا ذلك. ت ما
 

 42املادة   
 التصويت على التعدياليف ترتيب
ــديذ أواًل.         ــى التع ــا، زــري التصــويت عل ــرح م ــى م ت ــراح إدخــال تعــديذ عل ــد اقت عن

اقترح تعديالن أو أكثر على م ترح، يصويف املـؤمتر أواًل علـى التعـديذ األبعـد مـن حيـث        وإذا
املوعوع عن امل تـرح األصـلي   علـى التعـديذ األقـذ منـ  بعـدًا، و كـذا دواليـك حـىت تطـرح            

إال أنـ ، حيثمـا يكـون اعتمـاد تعـديذ مـا منطويـًا بالضـرورة علـى           مجيك التعـدياليف للتصـويت.  
رلض تعـديذ آخـر، لـدن  ـذا التعـديذ األخـري ال يطـرح للتصـويت. وإذا اعتمـد تعـديذ واحـد            

 أكثر، يطرح امل ترح بصيغت  املعدلة عندئذ للتصويت. أو
 

 43املادة   
 التصويت على امل ترحايف ترتيب
بشـَن املاـَلة نفاـىلا، خـالا التعـدياليف، جـرم        إذا قدم م ترحان أو أكثـر  - 1 

التصويت على امل ترحايف حاب ترتيب ت دتىلا، ما ت ي رر املؤمتر  ري ذلـك. وللمـؤمتر، بعـد    
 كذ تصويت على م ترح ما، أن ي رر ما إذا كان سيصويف على امل ترح الذي يلي .
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بــ   زــري التصــويت علــى امل ترحــايف املن حــة حاــب الترتيــب الــذي قــدمت - 2 
امل ترحايف األصلية، مـا ت رـرج التن ـيب كـثريًا علـى امل تـرح األصـلي. ول  ـذه احلالـة، يعتـرب           

 امل ترح األصلي ماحوبًا، ويعترب امل ترح املن ب م ترحًا جديدًا.
ــى          - 3  ــذ التصــويت عل ــا للتصــويت، قب ــرح م ــت ل م ت ــدم الب ــراح ع ــرح اقت يط
 نفا . امل ترح

 
 االنتخابايف  

 
 44املادة   

جترم مجيك االنتخابايف باالقتراع الاري، ما ت ي رر املؤمتر، ل حالة عـدم وجـود أي    
اعتــرا ، عــدم إجــرامل اقتــراع مــىت مــا كــان  نــاك مرشــب متفــا عليــ  أو كانــت  نــاك قائمــة    

 مرشحني متفا عليىلا.
 

 45املادة   
عندما يراد مذمل منصـب انتخـا  أو أكثـر ل وقـت واحـد وبـنف  الشـرول،         - 1 

تخب، بعدد ال يتجـاوز عـدد تلـك املناصـب، املرشـحون احلاصـلون ل االقتـراع األول علـى         ين
 أ لبية األصوايف املدو هبا وعلى أكرب عدد من األصوايف.

إذا كان عدد املرشحني احلاصلني علـى  ـذه األ لبيـة أقـذ مـن عـدد املناصـب         - 2 
 .املراد ملؤ ا، جترم اقتراعايف إعالية ملذمل املناصب املتب ية

 
 اتيئايف الفرعية - ثامنا 

 46املادة   
 الرئياية اللجنة
ــة           ــًا لرعي ــا أن تنشــن جلان ــة رئياــية، زــوز ت ــد االقتضــامل، جلن ــؤمتر أن ينشــن، عن للم
 عاملة. وألرقة

 
 47املادة   

 ل اللجنة الرئياية التمثيذ
اللجنـة الرئياـية    حيا لكذ دولة مشتركة ل املؤمتر ولالفاد األورو  أن متثذ دمثذ واحـد ل  

 اليت ينشئىلا املؤمتر، وزوز تا أن تنتدخ تذه اللجنة من يلزم من ممثلني مناوبني وماتشارين.
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 اللجان األخرم واأللرقة العامة  
 

 48املادة   
للمؤمتر أن ينشن، باإلعـالة إو اللجنـة الرئياـية املشـار إليىلـا أعـاله، مـا يـراه          - 1 

 لة ألدامل وظائف .عروريًا من جلان وألرقة عام
وللجنة الرئياية أن تنشن جلانًا لرعية وألرقة عاملة ر نًا باختاذ اجللاـة العامـة    - 2 

 للمؤمتر قرارًا ل  ذا الشَن.
 

 49املادة   
يعــني الــرئي ، ر نــًا دوال ــة املــؤمتر، أعضــامل اللجــان واأللرقــة العاملــة التابعــة    - 1 

 ، ما ت ي رر املؤمتر خالا ذلك.48املادة  من 1للمؤمتر، املشار إليىلا ل الف رة 
يعني رئـي  اللجنـة املعنيـة، ر نـًا دوال تـىلا، أعضـامل اللجـان الفرعيـة واأللرقـة           - 2 

 العاملة التابعة تا، ما ت ت رر اللجنة خالا ذلك.
 

 50املادة   
 املكتب أعضامل
تـنص عليـ     ينتخب كـذ جلنـة وجلنـة لرعيـة ولريـا عامـذ أعضـامل مكتبـ ، باسـتثنامل مـا           

 .6خالا ذلك أحكام املادة 
 51املادة   

 ال انوين النصاخ
زوز لرئي  اللجنة الرئياية أن يعلن التتـاح اجللاـة والاـماح باـري املناقشـة       - 1 

عند حضور ممثلي ربك عدد الدول املشتركة ل املؤمتر على األقـذ. ويلـزم حضـور ممثلـي أ لبيـة      
 أي قرار.الدول املشتركة ل املؤمتر الختاذ 

وتشـــكذ أ لبيـــة املمـــثلني ل املكتـــب أو جلنـــة وثـــائا التفـــويض أو أي جلنـــة  - 2 
 جلنة لرعية أو لريا عامذ نصابًا قانونيًا، شريطة أن يكونوا ممثلني لدول مشتركة ل املؤمتر. أو
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 52املادة   
 املكاتب وتصريو األعمال والتصويت أعضامل
( والاـابك أعـاله،   19اين والاادس )باستثنامل املـادة  تنطبا املواد الواردة ل الفصول الث 

مك إجرامل التعديذ امل تضى، على أعمال اللجـان واللجـان الفرعيـة واأللرقـة العاملـة، ليمـا عـدا        
 يلي  ما

ــة       )أ(  ــائا التفــويض ولرؤســامل اللجــان واللجــان الفرعي ــة وث ــب وجلن ــرئي  املكت ل
 يكونوا ممثلني لدول مشاركة واأللرقة العاملة ممارسة حا التصويت، شريطة أن 

ــثلني        )خ(  ــة املم ــة بَ لبي ــة العامل ــة واأللرق ــرارايف اللجــان واللجــان الفرعي تتخــذ ق
ــة      احلاعــرين املصــوتني، باســتثنامل إعــادة النظــر ل أي م تــرح أو تعــديذ حيــث ت تضــي األ لبي

 .32امل ررة ل املادة 
 

 اللغايف واحملاعر - تاسعا 
 53املادة   

 املؤمتر لغايف
 غايف املؤمتر  ي  اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والعربية والصينية والفرناية.ل 

 
 54املادة   

 الشفوية الترمجة
ــفوية إو         - 1  ــة شـ ــؤمتر ترمجـ ــايف املـ ــدم لغـ ــى بدحـ ــيت تل ـ ــايف الـ ــرجم ا طابـ تتـ

 األخرم. لغات 
 ألي ممثــذ أن يــتكلم بلغــة لياــت مــن لغــايف املــؤمتر إذا كــان الولــد املعــين قــد  - 2 

 رتب أمر الترمجة الشفوية لكلمت  إو إحدم لغايف املؤمتر.
 

 55املادة   
 الوثائا الرلية لغايف

 ُتولزر الوثائا الرلية للمؤمتر بلغايف املؤمتر. 
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 56املادة   
 الصوتية للجلاايف التاجياليف

ــية       ــة رئياـ ــة جلنـ ــؤمتر وأيـ ــايف املـ ــوتية جللاـ ــا التاـــجياليف الصـ ــداد وحفـ ــري إعـ زـ
املتبعة ل األمم املتحدة. وال تعد تاجياليف صوتية جللاـايف أي لريـا عامـذ،     للممارسة ول ًا
 ي رر املؤمتر أو اللجنة الرئياية اليت يتبعىلا الفريا العامذ خالا ذلك. ت ما
  

 اجللاايف العلنية والارية - اعاشر 
 مبادئ عامة  

 
 57املادة   

علنيــًة مــا ت ت ــرر اتيئــة تكــون اجللاــايف العامــة للمــؤمتر وجلاــايف أي جلنــة رئياــية   
املعنيـة خــالا ذلــك. أمــا ال ــرارايف الــيت يتخــذ ا املــؤمتر بكامــذ  يئتــ  ل جلاــة ســرية لــتعلن  

 مجيعىلا دون تَخري ل جلاة علنية للمؤمتر بكامذ  يئت .
 

 58املادة   
 ك اعدة عامة، تكون جلاايف املكتب أو اللجان الفرعية أو األلرقة العاملة سرية. 

 
 59 املادة  

 املتعل ة باجللاايف الارية البال ايف
لل ــائم برئاســة اتيئــة املعنيــة أن يصــدر، لــدم اختتــام أيــة جلاــة ســرية تع ــد ا اتيئــة،  

 بال ًا عنىلا عن  ريا األمني العام للمؤمتر أو ممثل  الرلي.
 
 املشتركون اسخرون واملراقبون - حادي عشر
 60املادة   
يــة الدوليــة والكيانــايف األخــرم الــيت تل ــت دعــوة  واملنظمــايف احلكوم الكيانــايف  

ــك      ــة العامــة للمشــاركة بصــفة مراقــب ل دورايف وأعمــال مجي دائمــة مــن اجلمعي
 املؤمترايف الدولية املع ودة فت رعايتىلا

ــايف         ــة والكيان ــة الدولي ــايف واملنظمــايف احلكومي ــذين تاــميىلم الكيان ــثلني ال حيــا للمم
ــن اجلمع    ــيت تل ــت دعــوة دائمــة م ــب ل دورايف    األخــرم ال ــة للمشــاركة بصــفة مراق ــة العام ي



A/CONF.224/3 
 

 

15-00219 17/19 

 

وأعمال مجيك املؤمترايف الدولية املع ودة فت رعايتـىلا، االشـتراك بصـفة مراقـب، دون حـا ل      
واللجنة الرئياية، وعند االقتضامل، ل مداواليف أية جلنـة أخـرم    رالتصويت، ل مداواليف املؤمت

 أو لريا عامذ.
 

 61املادة   
 ( خ)صة واملنظمايف ذايف الصلةاملتخصالوكااليف  ممثلو

ــا ل         ــتراك، دون حـ ــة االشـ ــااليف املتخصصـ ــميىلم الوكـ ــذين تاـ ــثلني الـ ــوز للممـ زـ
ــة     التصــويت، ل مــداواليف املــؤمتر أو اللجنــة الرئياــية، وعنــد االقتضــامل، ل مــداواليف أي جلن

 أخرم أو لريا عامذ بشَن املاائذ اليت تدخذ ل نطاق أنشطتىلا.
 

 62املادة   
 مايف احلكومية الدولية األخرماملنظ ممثلو

زوز للممثلني الذين تاميىلم املنظمايف احلكومية الدولية املدعوة إو املـؤمتر االشـتراك    
بصفة مراقبني، دون حا ل التصويت، ل مداواليف املؤمتر واللجنة الرئياية، وعنـد االقتضـامل،   

 ل نطاق أنشطتىلا. ل مداواليف أية جلنة أخرم أو لريا عامذ بشَن املاائذ اليت تدخذ
 

 63املادة   
 األجىلزة املىلتمة باألمر ل األمم املتحدة ممثلو

زــوز للممــثلني الــذين تاــميىلم األجىلــزة املىلتمــة بــاألمر ل األمــم املتحــدة املشــاركة      
بصــفة مــراقبني ل مــداواليف املــؤمتر أو اللجنــة الرئياــية، وحاــب االقتضــامل، ل مــداواليف أيــة 

 مذ بشَن املاائذ اليت تدخذ ل نطاق أنشطتىلا، دون حا التصويت.جلنة أخرم أو لريا عا

__________ 

الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، واحملكمــة اجلنائيــة    “ذايف الصــلة”أل ــرا   ــذه املــواد، ي صــد باملنظمــايف   ( خ) 
واحملكمة الدولية ل انون البحـار، ومنظمـة حظـر األسـلحة الكيميائيـة،      الدولية، والالطة الدولية ل اع البحار، 

 واللجنة التحضريية ملنظمة معا دة احلظر الشامذ للتجارخ النووية، ومنظمة التجارة العاملية.
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 64املادة   
 ( ج)املنظمايف  ري احلكومية ممثلو

زوز للمنظمايف  ري احلكومية املعتمدة للمشاركة ل املؤمتر أن تاـمي ممـثلني    - 1 
 حلضور اجللاايف العلنية للمؤمتر واللجنة الرئياية بصفة مراقبني.

اقبني أن يدلوا، بدعوة من ال ائم برئاسة  يئـة املـؤمتر املعنيـة ور نـًا     وتؤالمل املر - 2 
دوال ـة تلــك اتيئــة، ببيانــايف شــفوية بشــَن املاــائذ الــيت يكــون لــديىلم بشــَةا كفــاملة خاصــة.  

كان عدد الطلبايف كبريًا يطلب إو املنظمايف  ري احلكومية تشكيذ نفاـىلا ل وموعـايف    وإذا
 ثني بالىلا.بواسطة متحد فاىلاتعرب عن ن

 
 65املادة   

 ( د)املنتابون ل اللجان اإلقليمية األعضامل
زوز للممثلني الذين ياميىلم األعضامل املنتابون ل اللجان اإلقليميـة االشـتراك بصـفة     

مراقبني، دون حا ل التصويت، ل مـداواليف املـؤمتر أو اللجنـة الرئياـية، وعنـد االقتضـامل، ل       
 لريا عامذ.مداواليف أية جلنة أخرم أو 

 
 66املادة   

 الكتابية البيانايف
توزع األمانة على مجيك الولود البيانـايف الكتابيـة امل دمـة مـن املمـثلني املاـمني املشـار         

بالكمية وباللغايف الـيت تتـاح هبـا  ـذه البيانـايف ل م ـر املـؤمتر،         65إو  60إليىلم ل املواد من 
 ـري حكوميـة متصـاًل بَعمـال املـؤمتر ومتعل ـًا        شريطة أن يكون البيان امل دم باسـم أيـة منظمـة   

__________ 

ــرة   ( ج)  ــذكر أن الف  ــرن    3-23ي ــن جــدول أعمــال ال  ــ      21م ــى أن ــنص عل ــة سياســايف   ”ت ــا أي زــب أن تطب
ؤثر ل وصــول املنظمــايف  ــري احلكوميــة إو أعمــال مؤساــايف أو وكــااليف األمــم   تعــاريو أو قواعــد، تــ أو

ــذ جــدول أعمــال ال ــرن     ــايف     21املتحــدة املرتبطــة بتنفي ــك الفئ ــى مجي واملشــاركة ليىلــا، بصــورة متاــاوية عل
. وحيــدد جـــدول األعمــال الفئـــايف الرئياــية بالناـــامل واأل فــال والشـــباخ والاــكان األصـــليني      “الرئياــية 

ري احلكومية والالطايف احمللية والعمال ون اباام وقطاع األعمال والصـناعة واجلماعـايف العلميـة    واملنظمايف  
تنطبـا بـنف  ال ـدر، اسـتنادًا إو جـدول األعمـال، علـى املنظمـايف          64والت نية واملزارعني. وعلي  لدن املـادة  

  ري احلكومية والفئايف الرئياية األخرم.

زيا الفرناية، جزر األنتيذ اتولنديـة، جـزر تـرك  وكـايكوس، جـزر لـرجن       ـبولينآروبا، أنغيال، بورتوريكو،  ( د) 
األمريكية، جزر لـرجن الربيطانيـة، جـزر كاتـان، سـاموا األمريكيـة،  واديلـوخ،  ـوام، كاليـدونيا اجلديـدة،           

 كمنولث جزر ماريانا الشمالية، كوراساو، املارتينيك، مونتاريايف.
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دوعـوع يكــون ليــ  تـذه املنظمــة كفــاملة خاصـة. وال تطبــك األمانــة ناـخًا مــن  ــذه البيانــايف     
 الكتابية وال تصدر كوثائا رلية للمؤمتر.

 
 وقو العمذ بالنظام الداخلي وتعديل  - ثاين عشر
 67املادة   

 وقو العمذ بالنظام الداخلي  ري ة
لمؤمتر أن يوقو العمذ بَية مادة من مواد  ذا النظام الداخلي شـريطة إعطـامل إشـعار    ل 

باقتراح الوقـو قبـذ موعـد الوقـو بـَربك وعشـرين سـاعة، و ـو شـرل تكـن التنـازل عنـ  إذا             
يعتر  أي من املمثلني. ويكون أي وقو من  ذا ال بيذ منحصـرًا ل  ـر  حمـدد ومـبني،      ت

 ذلك الغر . ياح وحمددًا بفترة الزمة لت
 

 68املادة   
 التعديذ  ري ة

ــي املمــثلني        ــة ثلث ــداخلي ب ــرار يتخــذه املــؤمتر بَ لبي زــوز تعــديذ مــواد  ــذا النظــام ال
 احلاعرين املصوتني، بعد أن يكون املكتب قد قدم ت ريرًا عن التعديذ امل ترح.

 


