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اللجنة التحضيرية لمؤتمر األمم المتحدة 
لإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة 

 )الموئل الثالث(
 الدورة األولى

 4172أيلول/سبتمرب  71و 71نيويورك، 
 *)أ( من جدول األعمال املؤقت 5البند 

 المؤقت المسائل التنظيمية: النظام الداخلي

مشروع النظام الداخلي المؤقت لمؤتمر األمم المتحدة لإلسكان والتنمية الحضرية 
 المستدامة )الموئل الثالث(

 مذكرة من األمانة

دة لإلسكان والتنمية احلضرية ، أن تعقد مؤمتر األمم املتح66/411قررت اجلمعية العامة، يف قرارها  - 7
 .4176يف عام )املوئل الثالث( املستدامة 

ويرد يف مرفق هذه املذكرة مشروع النظام الداخلي املؤقت للمؤمتر. وقد أعد على أساس النظام الداخلي  - 4
بالقرار  وعملا  (A/CONF.165/2)املؤقت ملؤمتر األمم املتحدة الثاين للمستوطنات البشرية )املوئل الثاين( 

61/476. 

                                                           
*  A/CONF.226/PC.1/1/Rev.1. 
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 المرفق

مشروع النظام الداخلي المؤقت لمؤتمر األمم المتحدة لإلسكان والتنمية الحضرية 
 المستدامة )الموئل الثالث(

 التمثيل ووثائق التفويض - أولا 
 1المادة 

 تكوين الوفود
من رئيس وفد، وممَّن تدعو إليه احلاجة ، ووفد االحتاد األورويب يتألف وفد كل دولة مشرتكة يف املؤمتر

 .املمثلني واملمثلني املناوبني واملستشارين اآلخرينمن 
 2المادة 

 المناوبون والمستشارون
 .لتويل مهام املمثل أو مستشاراا  مناوباا  لرئيس الوفد أن يسمي ممثلا 

 3المادة 
 تقديم وثائق التفويض

احملدد ر قبل املوعد أمانة املؤمتتقدم وثائق تفويض املمثلني وأمساء املمثلني املناوبني واملستشارين إىل 
، إن أمكن. وتصدر وثائق التفويض إما عن رئيس الدولة أو رئيس احلكومة مبا ال يقل عن أسبوع الفتتاح املؤمتر

 .أو يف حالة االحتاد األورويب، من جانب رئيس اجمللس األورويب أو رئيس املفوضية األوروبية أو وزير اخلارجية
 4المادة 

 لجنة وثائق التفويض
األساس إىل نفس  هاتُعنيَّ يف بداية املؤمتر جلنة لوثائق التفويض تتألف من تسعة أعضاء. ويستند تكوين

. وتفحص اللجنة السبعنيالذي يقوم عليه تكوين جلنة وثائق التفويض يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا 
 .املؤمتر دون إبطاء وثائق تفويض املمثلني وتقدم تقريرها إىل

 5المادة 
 الشتراك المؤقت في المؤتمر

 .ملؤمتر يف وثائق تفويضهميف املؤمتر ريثما يبت ا حيق للممثلني االشرتاك مؤقتاا 
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 أعضاء المكتب - ثانياا 
 6المادة 

 النتخابات
 ( أ)للرئيس اا نائب[    ، و]اا رئيس :نيأعضاء املكتب التالي ،ينتخب املؤمتر من بني ممثلي الدول املشرتكة
 ئيسية املنشأة وفقاا للجنة الر  اا ، ورئيساا عام اا ومقرر ، املضيفوكذلك نائباا وأحداا للرئيس حبكم الوظيفة من البلد 

. 77، املكون وفقاا للمادة ضمان الطابع التمثيلي للمكتبعلى أساس األعضاء . ويُنتخب هؤالء 26للمادة 
 آخرين لعضوية املكتب ممن يرى هلم ضرورة ألداء مهامه.أن ينتخب  للمؤمتر وجيوز

 7المادة 
 سلطات الرئيس العامة

 بتويل رئاسةلسلطات املخولة له يف مواضع أخرى من هذا النظام، يقوم الرئيس، باإلضافة إىل ممارسة ا - 7
وإدارة املناقشات، وكفالة مراعاة أحكام هذا  اجللسات العامة للمؤمتر، وإعلن افتتاح كل جلسة واختتامها،

 ،يةويبت الرئيس يف النقاط النظام .الكلم، وطرح املسائل للتصويت، وإعلن القرارات النظام، وإعطاء احلق يف
وله، رهناا بأحكام هذا النظام السيطرة التامة على سري اجللسات وعلى حفظ النظام فيها. وللرئيس أن يقرتح 
على املؤمتر إقفال قائمة املتكلمني، وحتديد الوقت الذي ُيسمح به للمتكلمني، وعدد املرات اليت جيوز فيها ملمثل  

 ل املناقشة أو إقفاهلا، وتعليق اجللسة أو رفعها.كل مشرتك يف املؤمتر أن يتكلم يف مسألة ما، وتأجي
 يظل الرئيس، يف ممارسته ملهام وظيفته، حتت سلطة املؤمتر. - 4

 8المادة 
 الرئيس بالنيابة

 إذا تغيب الرئيس عن إحدى اجللسات أو عن جزء منها، يسمى أحد نواب الرئيس ليقوم مقامه. - 7
 ما للرئيس من سلطات وعليه ما على الرئيس من واجبات. لنائب الرئيس الذي يتوىل مهام الرئيس - 4

 9المادة 
 إبدال الرئيس

 يف حالة عدم استطاعة الرئيس أداء مهام وظيفته، يُنتخب رئيس جديد.
 11المادة 

 حقوق الرئيس في التصويت
يسمي  ال يشرتك الرئيس، أو نائب الرئيس الذي يتوىل مهام الرئيس، يف التصويت يف املؤمتر، بل له أن

 عضواا آخر من أعضاء وفده للتصويت بدالا منه.

                                                           

لتالية: الدول األفريقية؛ دول آسيا واحمليط اهلادئ؛ دول أوروبا الشرقية؛ دول أمريكا من كل واحد من اجملموعات ا [   ]  ((أ
 ربية ودول أخرى.غالكارييب؛ ودول أوروبا الالبحر اللتينية ومنطقة 
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 المكتب -ثالثاا 
 11المادة 
 التكوين

ويتوىل رئاسة املكتب  .يتألف املكتب من الرئيس ونواب الرئيس واملقرر العام ورئيسي اللجنة الرئيسية
ق التفويض واللجان الرئيس أو يف حالة غيابه، واحد يسميه من بني نواب الرئيس. وجيوز لرئيس جلنة وثائ

 االشرتاك يف املكتب، دون أن يكون هلم احلق يف التصويت. 21األخرى اليت ينشئها املؤمتر وفقاا للمادة 
 12المادة 

 األعضاء البديلون
إذا تعني على رئيس املؤمتر أو أحد نوابه التغيب عن إحدى جلسات املكتب، فله أن يسمي أحد 

لتصويت فيها. أما إذا تغيب رئيس جلنة رئيسية، يكون عليه أن يسمي أعضاء وفده حلضور جلسة املكتب وا
متع نائب رئيس أي جلنة رئيسية، عند عمله يف املكتب، حبق تامه. وال يقم نائب رئيس تلك اللجنة ليقوم

 التصويت إذا كان من وفد ينتمي إليه عضو آخر من أعضاء املكتب.
 13المادة 
 المهام

يس يف تصريف أعمال املؤمتر بوجه عام ويعمل على ضمان تنسيق تلك يقوم املكتب مبساعدة الرئ
 األعمال.

 أمانة المؤتمر -رابعاا 
 14المادة 

 واجبات األمين العام لألمم المتحدة
يتوىل األمني العام لألمم املتحدة، أو عضو يسميه من أعضاء األمانة، العمل هبذه الصفة يف مجيع 

 جلسات املؤمتر وهيئاته الفرعية.
 15المادة 

 واجبات األمانة
 تقوم أمانة املؤمتر، وفقاا هلذا النظام، مبا يلي:

 الرتمجة الشفوية للكلمات اليت تُلقى يف اجللسات؛ )أ(
 تلقي وثائق املؤمتر وحتريرها وترمجتها واستنساخها وتعميمها؛ )ب(
 نشر تقرير املؤمتر وحماضره الرمسية وتعميمها؛ )ج(
 ات العامة وتعميمها؛إعداد حماضر اجللس )د(
 إعداد التسجيلت الصوتية للجلسات واختاذ الرتتيبات حلفظها؛ )ه(
 اختاذ الرتتيبات إليداع وحفظ وثائق املؤمتر يف حمفوظات األمم املتحدة؛ )و(
 القيام، بوجه عام، بأداء مجيع األعمال األخرى اليت قد يتطلبها املؤمتر. )ز(
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 16المادة 
 بيانات األمانة
 العام لألمم املتحدة، أو ألي عضو من أعضاء األمانة يسميه لذلك الغر،، أن يديل، يف أي لألمني

 وقت، إما ببيانات شفوية أو كتابية بشأن أية مسألة قيد النظر.
 افتتاح المؤتمر -خامساا 

 17المادة 
 الرئيس المؤقت

ة أو، يف حالة غيابه، من ميثله، رئاسة عند افتتاح اجللسة األوىل للمؤمتر، يتوىل األمني العام لألمم املتحد
 املؤمتر إىل أن ينتخب املؤمتر رئيسه.

 18المادة 
 القرارات المتعلقة بالتنظيم

 يقوم املؤمتر يف جلسته األوىل مبا يلي:
 اعتماد نظامه الداخلي؛ )أ(

 انتخاب أعضاء مكتبه وتشكيل هيئاته الفرعية؛ )ب(
املؤقت عه، إىل أن يتم هذا اإلقرار، جدول األعمال إقرار جدول أعماله الذي يكون مشرو  )ج(

 للمؤمتر؛
 .البت يف تنظيم أعماله )ه(

 تصريف األعمال -سادساا 
 19المادة 

 النصاب القانوني
للرئيس أن يعلن افتتاح اجللسة وأن يسمح ببدء املناقشة عند حضور ممثلي ثلث الدول املشرتكة يف 

 ي أغلبية الدول املشرتكة يف املؤمتر، الختاذ أي قرار.املؤمتر، على األقل. ويلزم حضور ممثل
 21المادة 

 الكلمات
ال جيوز ألي شخص أن يلقي كلمة أمام املؤمتر دون احلصول مسبقاا على إذن من الرئيس. ويقوم  - 7

، بدعوة املتكلمني إىل إلقاء كلماهتم حسب ترتيب 41إىل  42و 44و 47الرئيس، مع مراعاة أحكام املواد 
 ائهم الرغبة يف الكلم. وتكون األمانة مسؤولة عن وضع قائمة بأمساء هؤالء املتكلمني.إبد
تنحصر املناقشة يف املسألة املطروحة على املؤمتر، وللرئيس أن ينبه املتكلم إىل مراعاة النظام إذا خرجت  - 4

 أقواله عن املوضوع قيد املناقشة.
لكل متكلم وعدد املرات اليت جيوز فيها لكل مشرتك أن يتكلم للمؤمتر أن حيدد الوقت الذي ُيسمح به  - 3

من املمثلني املؤيدين للتحديد  الثننيإىل هذا التحديد إال  ويف مسألة ما، وال ُيسمح بالكلم بشأن اقرتاح يدع
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وافقة املؤمتر، من املمثلني املعارضني له، مث يُطرح االقرتاح فوراا للتصويت. وعلى أية حال، حيدد الرئيس، مب والثنني
مدة كل كلمة تُلقى بشأن املسائل اإلجرائية خبمس دقائق. فإذا ُحددت مدة املناقشة وجتاوز أحد املتكلمني 

 الوقت املخصص له، ينبهه الرئيس دون إبطاء إىل مراعاة النظام.
 21المادة 

 النقاط النظامية
هذه النقطة يف ألة، ويبت الرئيس فوراا وقت نقطة نظامية، أثناء مناقشة أي مس ألي ممثل أن يثري يف أي

النظامية وفقاا ألحكام هذا النظام الداخلي. وللممثل أن يطعن يف قرار الرئيس، ويُطرح الطعن للتصويت فوراا، 
يثري نقطة  رين واملصوتني. وال جيوز للممثل الذيويبقى قرار الرئيس نافذاا ما مل تنقضه أغلبية املمثلني احلاض

 لم يف موضوع املسألة قيد املناقشة.نظامية أن يتك
 22المادة 

 األسبقية
أو أي فريق فرعية  جلنةأو ملمثل أية ها أو مقرر  اللجنة الرئيسية جيوز إعطاء األسبقية يف الكلم لرئيس

 .املعنيةغر، شرح النتائج اليت خلصت إليها اهليئة عامل ل
 23المادة 

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

 24المادة 
 حق الرد

أو ممثل  ، يعطى الرئيس حق الرد ملمثل أية دولة مشرتكة يف املؤمتر43على الرغم من أحكام املادة  - 7
 يطلب ذلك، وجيوز منح أي ممثل آخر الفرصة للرد. عندما االحتاد األورويب

عادة يف هناية آخر جلسة يف اليوم، أو يف ختام النظر  ملا هبذه املادة يديل هباهبا ع البيانات اليت يُدىل - 4
 يف البند ذي الصلة إذا كان ذلك أقرب.

اإلدالء بأكثر من بيانني عملا هبذه املادة يف اجللسة  األورويب االحتادأو ممثل  ال جيوز ملمثلي أية دولة - 3
لى ثلث دقائق؛ وعلى املمثلني يف كل الواحدة بشأن أي بند. ويقتصر البيان األول على مخس دقائق والثاين ع

 حال أن يتحروا اإلجياز بقدر اإلمكان.
 25المادة 

 تأجيل المناقشة
ملمثل أية دولة مشرتكة يف املؤمتر أن يقرتح، يف أي وقت، تأجيل مناقشة املسالة قيد البحث. وال يسمح 

من املمثلني لتأجيل واثنني ل ني املؤيدينثنني من املمثلابالكلم بشأن هذا االقرتاح إال ملقدمه باإلضافة إىل 
 .41، رهناا بأحكام املادة للتصويت فوراا  ، مث يُطرح االقرتاحاملعارضني له
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 26المادة 
 إقفال باب المناقشة

ملمثل أية دولة مشرتكة يف املؤمتر أن يقرتح، يف أي وقت، إقفال باب املناقشة يف املسألة قيد البحث، 
د ممثل آخر أبدى رغبته يف الكلم. وال ُيسمح بالكلم يف االقرتاح إال الثنني من املمثلني مل يُوج وسواء ُوجد أ

 .41، رهناا بأحكام املادة يعارضان اإلقفال، مث يطرح االقرتاح، للتصويت فوراا 
 27المادة 

 تعليق الجلسة أو رفعها
يقرتح يف أي وقت تعليق اجللسة أو  ن، أ31جيوز ملمثل أية دولة مشرتكة يف املؤمتر، رهناا بأحكام املادة 

 .41، رهناا بأحكام املادة رفعها. وال ُيسمح بأي مناقشة هلذه االقرتاحات، بل ُتطرح، للتصويت فوراا 
 28المادة 

 ترتيب القتراحات اإلجرائية
األخرى عطى االقرتاحات اإلجرائية املبينة أدناه أسبقية على مجيع املقرتحات أو االقرتاحات اإلجرائية تُ 

 املعروضة على اجللسة، وذلك حسب الرتتيب التايل:
 اقرتاح تعليق اجللسة؛ )أ(

 اقرتاح رفع اجللسة؛ )ب(
 اقرتاح تأجيل املناقشة يف املسالة قيد البحث؛ )ج(
 اقرتاح إقفال باب املناقشة يف املسألة قيد البحث. )د(

 29المادة 
 تقديم المقترحات والتعديالت الموضوعية

قرتحات والتعديلت املوضوعية، يف العادة، كتابة إىل أمانة املؤمتر اليت تعمم نسخاا منها على تُقدم امل
ساعة على تعميم نسخ منها  42مجيع الوفود. وال تُناقش املقرتحات املوضوعية أو ُتطرح للبت إال بعد مرور 
ن يأذن مبناقشة أأنه جيوز للرئيس  جبميع لغات املؤمتر على مجيع الوفود، ما مل يقرر املؤمتر خلف ذلك. بيد

 ر تعميمها إال يف نفس اليوم.هذه التعديلت قد ُعممت، أو مل جيوحبث التعديلت حىت إن مل تكن 
 31المادة 

 سحب المقترحات والقتراحات اإلجرائية
ون ملقدم املقرتح أو االقرتاح اإلجرائي أن يسحبه يف أي وقت قبل بدء التصويت عليه، شريطة أال يك

 قد أُدخل عليه تعديل. وألي ممثل أن يعيد تقدمي املقرتح أو االقرتاح اإلجرائي املسحوب على هذا النحو.
 31المادة 

 البت في مسألة الختصاص
لة اختصاص املؤمتر يف ب البت يف مسأ، يُطرح للتصويت أي اقرتاح إجرائي يطل41رهناا بأحكام املادة 

 بل البت يف املقرتح املعين.اعتماد مقرتح معرو، عليه، وذلك ق
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 32المادة 
 إعادة النظر في المقترحات

مىت أعُتمد مقرتح ما أو رفض، ال حيوز إعادة النظر فيه ما مل يقرر املؤمتر ذلك بأغلبية ثلثي املمثلني 
ادة النظر، احلاضرين واملصوتني. وال ُيسمح بالكلم يف اقرتاح إجرائي بإعادة النظر إال ملتكلمني اثنني يعارضان إع

 مث يُطرح االقرتاح اإلجرائي للتصويت فوراا.
 اتخاذ القرارات -سابعاا 

 33المادة 
 التفاق العام

 يبذل املؤمتر قصارى جهده لضمان إجناز أعماله باالتفاق العام.
 34المادة 

 حقوق التصويت
 لكل دولة مشرتكة يف املؤمتر صوت واحد.

 35المادة 
 األغلبية المطلوبة

، تُتخذ قرارات املؤمتر بشأن مجيع املسائل املوضوعية بأغلبية ثلثي املمثلني 33بأحكام املادة  رهناا  - 7
 احلاضرين واملصوتني.

تُتخذ قرارات املؤمتر بشأن مجيع املسائل اإلجرائية بأغلبية املمثلني احلاضرين واملصوتني، ما مل يُنص على  - 4
 خلف ذلك يف هذا النظام.

لة ما تتعلق باإلجراء أو املوضوع، يبت رئيس املؤمتر يف األمر. وإذا طُعن حول كون مسأ إذا ثار سؤال - 3
يف قرار الرئيس يُطرح الطعن للتصويت فوراا، ويبقى قرار الرئيس نافذاا ما مل تنقضه أغلبية املمثلني احلاضرين 

 واملصوتني.
 اإلجرائي مرفوضاا. عُترب املقرتح أو االقرتاحيإذا انقسمت األصوات بالتساوي،  - 2

 36المادة 
 ‘‘الممثلين الحاضرين والمصوتين’’معنى عبارة 

املمثلون الذين يدلون بأصواهتم ‘‘ املمثلني احلاضرين واملصوتني’’ألغرا، هذا النظام، يقصد بعبارة 
 أما املمثلون الذين ميتنعون عن التصويت فيعتربون غري مصوتني. .إجياباا أو سلباا 

 37المادة 
 ة التصويتطريق

، يصوت املؤمتر عادة برفع األيدي، إال إذا طلب ممثل التصويت بنداء 22باستثناء ما تنص عليه املادة  - 7
األمساء فيجري حينئذ نداء األمساء حسب الرتتيب اهلجائي اإلنكليزي ألمساء الدول املشرتكة يف املؤمتر، ابتداء 
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الرئيس أمسه بالقرعة. ويف كل تصويت بنداء األمساء تنادي كل دولة بامسها فريد ممثلها بالوفد الذي يسحب 
 ‘‘.ممتنع’’أو ‘‘ ال’’أو ‘‘ نعم’’ ـــبـ

الوسائل اآللية، يستعا، بالتصويت غري املسجل عن  ستخدماا عندما يقوم املؤمتر بالتصويت م - 4
نداء األمساء. وللممثل أن يطلب تصويتاا مسجلا التصويت برفع األيدي، وبالتصويت املسجل عن التصويت ب

 جيري دون نداء أمساء الدول املشرتكة يف املؤمتر، إال إذا طلب أحد املمثلني غري ذلك.
يُدرج صوت كل دولة مشرتكة يف تصويت بنداء األمساء أو تصويت مسجل يف أي حمضر للمؤمتر أو يف  - 3

 أي تقرير عنه.
 38المادة 

 التباع أثناء التصويت القواعد الواجبة
بعد أن يعلن الرئيس بدء التصويت، ال جيوز ألي ممثل أن يقطع التصويت إال إلثارة نقطة نظامية تتعلق 

 بعملية التصويت.
 39المادة 

 تعليل التصويت
للممثلني أن يدلوا، قبل بدء التصويت أو بعد انتهائه، ببيانات موجزة ال تتضمن إال تعليلا لتصويتهم. 

رئيس أن حيدد الوقت املسموح به لإلدالء ببيانات التعليل هذه. وال جيوز ملمثل أي دولة صاحبة مقرتح أو ولل
 .تعديلأدخل عليه  قد اقرتاح إجرائي أن يعلل تصويته على ذلك املقرتح أو االقرتاح، إال إذا كان

 41المادة 
 تجزئة المقترحات

اء من مقرتح ما. وإذا اعرت، أحد املمثلني على ألي ممثل أن يقرتح إجراء تصويت مستقل على أجز 
طرح اقرتاح التجزئة للتصويت. وال يسمح بالكلم بشأن اقرتاح التجزئة إال ملمثلني اثنني يؤيدانه طلب التجزئة، يُ 

فيها  وممثلني اثنني يعارضانه. فإذا قُبل اقرتاح التجزئة، تطرح على املؤمتر أجزاء املقرتح اليت تعتمد فيما بعد للبت 
 ككل. وإذا رفضت مجيع أجزاء منطوق املقرتح، يعترب املقرتح مرفوضاا ككل.

 41المادة 
 التعديالت

يعترب املقرتح تعديلا ملقرتح آخر إذا كان ال يشكل إال إضافة إىل ذلك املقرتح أو حذفاا أو تنقيحاا جلزء 
  حيدد خلف ذلك.يف هذا النظام متضمنة للتعديلت، ما مل‘‘ مقرتح’’منه. وتعترب كلمة 

 42المادة 
 ترتيب التصويت على التعديالت

عند اقرتاح تعديل على مقرتح ما، جيري التصويت على التعديل أوالا. وإذا اقرتح تعديلن أو أكثر على 
مقرتح، يصوت املؤمتر أوالا على التعديل األبعد من حيث املضمون عن املقرتح األصلي مث على التعديل األقل منه 

، وهكذا دواليك حىت تطرح مجيع التعديلت للتصويت. بيد أنه، حيثما يكون اعتماد تعديل ما منطوياا بعداا 
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 ،الضرورة على رفض تعديل آخر، فإن هذا التعديل األخري ال يطرح للتصويت. وإذا اعتمد تعديل واحد أو أكثر
 يطرح املقرتح بصيغته املعدلة عندئذ للتصويت.

 43المادة 
 ت على المقترحاتترتيب التصوي

دم مقرتحان أو أكثر، خلف التعديلت، فيما يتعلق مبسألة واحدة، جيري التصويت على إذا قُ  - 7
املقرتحات حسب ترتيب تقدميها، ما مل يقرر املؤمتر خلف ذلك. وللمؤمتر، بعد كل تصويت على مقرتح، أن 

 يقرر ما إذا كان سيصوت على املقرتح الذي يليه.
دمت به املقرتحات األصلية، ما مل صويت على املقرتحات املنقحة حسب الرتتيب الذي قُ جيري الت - 4

عترب املقرتح املنقح عترب املقرتح األصلي مسحوباا، ويُ خيرج التنقيح كثرياا على املقرتح األصلي. ويف هذه احلالة، يُ 
 مقرتحاا جديداا.

 مقرتح ما، قبل البت يف املقرتح املذكور. يطرح للتصويت أي اقرتاح إجرائي يطالب بعدم البت يف - 3
 44المادة 

 النتخابات
مجيع االنتخابات باالقرتاع السري، ما مل يقرر املؤمتر، يف حالة عدم وجود أي اعرتا،، عدم  رىجتُ 

 إجراء اقرتاح مىت كان هناك مرشح متفق عليه أو كانت هناك قائمة مرشحني متفق عليها.
 45المادة 
 القتراع

ب، بعدد د وجود منصب أو أكثر يراد شغلها باالنتخاب يف وقت واحد وبنفس الشروط، ينتخعن - 7
ب، املرشحون احلاصلون يف االقرتاع األول على أغلبية األصوات املدىل هبا وعلى يتجاوز عدد تلك املناص ال

 أكثر عدد من األصوات.
رى عدد املناصب املراد شغلها، جتُ إذا كان عدد املرشحني احلاصلني على تلك األغلبية أقل من  - 4

اقرتاعات إضافية مللء املناصب املتبقية، على أن يقتصر االقرتاع على املرشحني احلاصلني على أكرب عدد من 
 األصوات يف االقرتاع السابق، بعدد ال يتجاوز ضعف عدد املناصب املتبقية املراد شغلها.

 الهيئات الفرعية -ثامناا 
 46المادة 
 لرئيسيةاللجنة ا

وفقاا للممارسة املتبعة يف مؤمترات األمم  ،امللمؤمتر أن ينشئ جلنة رئيسية، وجلنة صياغة ميكن تشكيله
 املتحدة األخرى.

 47المادة 
 اللجنة الرئيسيةالتمثيل في 

اللجنة الرئيسية اليت ينشئها مبمثل واحد يف  لمُيثأن  أو االحتاد األورويب لكل دولة مشرتكة يف املؤمترجيوز 
 املؤمتر.
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 48المادة 
 واألفرقة العاملة األخرى لجانال
للمؤمتر أن ينشئ، باإلضافة إىل اللجنة الرئيسية املشار إليها أعله، ما يراه ضرورياا ألداء وظائفه من  - 7

 جلان وأفرقة عاملة.
للجنة الرئيسية أن تنشئ جلاناا فرعية وأفرقة عاملة، رهناا باختاذ اجللسة العامة للمؤمتر قراراا يف هذا  - 4

 أن.الش
 49المادة 

شار إليها يف الفقرة يعني الرئيس، رهناا مبوافقة املؤمتر، أعضاء اللجان واألفرقة العاملة التابعة للمؤمتر، امل - 7
 ، ما مل يقرر املؤمتر خلف ذلك.21من املادة  7
قرر تابعة هلا، ما مل ترقة العاملة اليعني رئيس اللجنة املعنية، رهناا مبوافقتها، أعضاء اللجان الفرعية واألف - 4

 خلف ذلك. اللجنة
 51المادة 

 أعضاء المكتب
 6تنتخب كل من اللجان واللجان الفرعية واألفرقة العاملة أعضاء مكتبها، باستثناء ما تنص عليه املادة 

 أو ما مل يتقرر خلف ذلك.
 51المادة 

 النصاب القانوني
املناقشة عند حضور ممثلي ربع عدد  ببدءوأن يسمح  لرئيس اللجنة الرئيسية أن يعلن افتتاح اجللسة - 7

 .الدول املشرتكة يف املؤمتر على األقل. والختاذ أي قرار يلزم حضور ممثلي أغلبية الدول املشرتكة يف املؤمتر
جلنة فرعية أو فريق  تشكِّل أغلبية املمثلني يف مكتب املؤمتر أو يف جلنة وثائق التفويض أو يف أي جلنة أو - 4
 .، شريطة أن يكونوا ممثلني لدول مشرتكة يف املؤمترقانونياا  مل نصاباا عا

 52المادة 
 أعضاء المكتب وتصريف األعمال والتصويت

( والسابع أعله، مع إجراء ما يلزم 71تنطبق املواد الواردة يف الفرعني الثاين والسادس )باستثناء املادة 
 :عدا ما يلي ية واألفرقة العاملة، فيمامن تعديلت، على أعمال اللجان واللجان الفرع

لرئيس املكتب ولرئيس جلنة وثائق التفويض ولرؤساء اللجان واللجان الفرعية واألفرقة العاملة  أ((
 ممارسة حق التصويت، شريطة أن يكونوا ممثلني لدول مشاركة؛

 احلاضرين املصوِّتني، تُتخذ قرارات اللجان واللجان الفرعية واألفرقة العاملة بأغلبية املمثلني )ب(
 . 34باستثناء إعادة النظر يف أي مقرتح أو تعديل اليت تقتضي األغلبية املقررة يف املادة 
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 اللغات والمحاضر -تاسعاا 
 53المادة 

 لغات المؤتمر
 .لغات املؤمتر لغات املؤمتر هي اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية

 54المادة 
 الترجمة الشفوية

 ترتجم الكلمات اليت تلقى بإحدى لغات املؤمتر ترمجة شفوية إىل لغاته األخرى. - 7
قد رتب أمر الرتمجة الشفوية  الوفد املعين ألي ممثل أن يتكلم بلغة ليست من لغات املؤمتر إذا كان - 4

 .واحدة من تلك اللغاتلكلمته إىل 
 55المادة 

 لغات الوثائق الرسمية
 فر الوثائق الرمسية للمؤمتر بلغات املؤمتر.تـُو  

 56المادة 
 التسجيالت الصوتية للجلسات

رئيسية وفقاا للممارسة املتبعة يف اللجنة يلت الصوتية جللسات املؤمتر واليكون إعداد وحفظ التسج
خلف نة الرئيسية املؤمتر أو اللجقرر ية جللسات أي فريق عامل، ما مل يعد تسجيلت صوتاألمم املتحدة. وال تُ 

 ذلك.
 الجلسات العلنية والسرية -عاشراا 

 57المادة 
 مبادئ عامة

علنية ما مل تقرر اهليئة املعنية خلف ذلك. ومجيع  أي جلنةتكون اجللسات العامة للمؤمتر وجلسات 
 ر بكامل هيئته.القرارات اليت يتخذها املؤمتر بكامل هيئته يف جلسة سرية تعلن دون تأخري يف جلسة علنية للمؤمت

 58المادة 
 سرية.أو اللجان الفرعية أو األفرقة العاملة  للمكتب كقاعدة عامة، تكون جلسات اهليئات األخرى

 59المادة 
 البالغات المتعلقة بالجلسات السرية

، بلغاا عنها عن طريق اهليئة لدى اختتام أية جلسة سرية تعقدها لقائم برئاسة اهليئة املعنية أن يصدر،ل
 أمانة املؤمتر.
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 المشتركون والمراقبون اآلخرون -حادي عشر 
 61المادة 

التي تلقت دعوة دائمة من الجمعية العامة  الحكومية الدولية والكيانات األخرى ممثلو المنظمات
 تحت رعايتها لالشتراك بصفة مراقبين في دورات وأعمال جميع المؤتمرات الدولية التي تعقد

اليت تلقت دعوة دائمة من  احلكومية الدولية والكيانات األخرى تسميهم املنظمات حيق للممثلني الذين
يف دورات وأعمال مجيع املؤمترات الدولية اليت تعقد حتت رعايتها، بصفة مراقبني  اجلمعية العامة للشرتاك

، وحسب الرئيسية يت، يف مداوالت املؤمتر واللجنةاالشرتاك بصفة مراقبني، دون أن يكون هلم احلق يف التصو 
 فريق عامل. جلنة أخرى أو االقتضاء، يف مداوالت أي

 61المادة 
 (ب)والمنظمات ذات الصلة ممثلو الوكالت المتخصصة

، بصفة مراقبني أن يشرتكوا واملنظمات ذات الصلة جيوز للممثلني الذين تسميهم الوكاالت املتخصصة
 ، وحسب االقتضاء، يف مداوالت أيملؤمتر واللجنة الرئيسيةيت، يف مداوالت ادون أن يكون هلم احلق يف التصو 

 فريق عامل بشأن املسائل اليت تدخل يف نطاق أنشطتها. جلنة أخرى أو
 62المادة 

 ية الدولية األخرىممثلو المنظمات الحكوم
جيوز للممثلني  يتعلق باالحتاد األورويب يف هذا النظام الداخلي فإنه خبلف ذلك حمدد يرد نص ملما 

ا، دون أن يكون هلم احلق يف الذين تسميهم املنظمات احلكومية الدولية األخرى املدعوة إىل املؤمتر، أن يشرتكو 
فريق عامل جلنة أخرى أو ، وحسب االقتضاء، يف مداوالت أي يت، يف مداوالت املؤمتر واللجنة الرئيسيةالتصو 

 بشأن املسائل اليت تدخل يف نطاق أنشطتها.
 63المادة 

 ممثلو األجهزة المهتمة باألمر في األمم المتحدة
أن املهتمة باألمر يف األمم املتحدة االشرتاك بصفة مراقبني، دون جيوز للممثلني الذين تسميهم األجهزة 

جلنة  ، وحسب االقتضاء، يف مداوالت أيصويت، يف مداوالت املؤمتر واللجنة الرئيسيةاحلق يف التيكون هلم 
 فريق عامل بشأن املسائل اليت تدخل يف نطاق أنشطتها. أخرى أو
 64المادة 

 ممثلو السلطات المحلية
يت، ، أن يشرتكوا، دون أن يكون هلم احلق يف التصو املعتمدين لدى املؤمتر مثلي السلطات احملليةجيوز مل

أو فريق عامل  أخرى ، يف مداوالت أي جلنةاالقتضاء حسبو وكذلك،  يف مداوالت املؤمتر واللجنة الرئيسية
 سائل اليت تدخل يف نطاق أنشطتها.بشأن امل

                                                           

 لية،الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واحملكمة اجلنائية الدو ‘‘ املنظمات ذات الصلة’’شمل عبارة ت(  ألغرا، هذا النظام، ب)
والسلطات الدولية لقاع البحار، واحملكمة الدولية لقانون البحار، ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية، واللجنة التحضريية ملنظمة 

 منظمة التجار العاملية.احلظر الشامل للتجارب النووية و 
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 65المادة 
 (ج)لحكوميةممثلو المنظمات غير ا

جيوز للمنظمات غري احلكومية املعتمدة للشرتاك يف املؤمتر أن تعني ممثلني للحضور بصفتهم مراقبني يف  - 7
 اجللسات العامة للمؤمتر واللجان الرئيسية.

، بناء فيها هم اختصاص خاصديجيوز ألولئك املراقبني أن يدلوا بيانات شفوية بشأن املسائل اليت ل - 4
 اا بري ن رئيس اهليئة الفرعية املعنية ورهناا مبوافقة تلك اهليئة. وإذا كان عدد طلبات إلقاء الكلمات كعلى دعوة م

، يطلب من املنظمات غري احلكومية أن تشكل نفسها يف جمموعات، ويلقي كلمات هذه اجملموعات للغاية
 متكملون بامسها.

 66المادة 
 (د)األعضاء المنتسبون في اللجان اإلقليمية

 أدناه احلاشية ممثلني الذين يسميهم األعضاء املنتسبون يف اللجان اإلقليمية الواردة أمساؤهم يفلل
االشرتاك، بصفة مراقبني، دون أن يكون هلم حق التصويت يف املداوالت اليت جيريها املؤمتر واللجنة الرئيسية، 

 .وعند االقتضاء، يف مداوالت أي جلنة أخرى أو فريق عامل
 67المادة 

 البيانات الكتابية
توزع األمانة على مجيع الوفود البيانات الكتابية املقدمة من املمثلني املسمني املشار إليهم يف املواد 

بالكمية وباللغة اللتني أتيحت هبما هذه البيانات هلا يف مقر املؤمتر، شريطة أن يكون البيان املقدم  66إىل  61
عمال املؤمتر ومتعلقاا مبوضوع يكون فيه هلذه املنظمة اختصاص خاص. باسم أية منظمة غري حكومية متصلا بأ

 .للمؤمتر بوصفها وثائق رمسيةهذه البيانات الكتابية صدر البيانات الكتابية وال تُ عد األمانة أي نسخ من وال تُ 
 تعديل النظام الداخلي وتعليق العمل به -ثاني عشر 

 68المادة 
 طريقة التعديل

هذا النظام الداخلي بقرار يتخذه املؤمتر بأغلبية ثلثي املمثلني احلاضرين واملصوتني، جيوز تعديل مواد 
 بعد أن يكون املكتب قد قدم تقريراا عن التعديل املقرتح.

                                                           

 ‘‘.اجملموعات الرئيسية’’(  تعرف ج)
نيزيا الفرنسية، وجزء تركس وكايكوس، وجزرفرجن الربيطانية، وجزر فرجن األمريكية، (  آروبا، وأنغيل، وبرمودا، وبوتوريكو، وبوليد)

وجزر كاميان، وساموا األمريكية، وسانت مارتن، وغواديلوب، وغوام، وكاليدونيا اجلديدة، وكوراساو، وكمنولث جزر ماريانا 
 الشمالية، واملارتينيك ومونتسريات.
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 69المادة 
 طريقة التعليق

 للمؤمتر أن يعلق العمل بأية مادة من مواد هذا النظام الداخلي شريطة إشعاره باقرتاح التعليق قبل ذلك
بأربع وعشرين ساعة، على أنه جيوز التنازل عن هذا الشرط إذا مل يعرت، على ذلك أي ممثل. ويكون هذا 

 غر، حمدد معلن، وعلى الفرتة اليت يقتضيها حتقيق ذلك الغر،.يف صراا نحالتعليق م
___________________________ 


