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المرفق
مشروع النظام الداخلي المؤقت لمؤتمر األمم المتحدة لإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة
(الموئل الثالث)
أولا  -التمثيل ووثائق التفويض
المادة 1
تكوين الوفود

يتألف وفد كل دولة مشرتكة يف املؤمتر ووفد االحتاد األورويب ،من رئيس وفد ،وممَّن تدعو إليه اضحاجة
من املمثلني واملمثلني املناوبني واملستشارين اآلخرين.

المادة 2
المناوبون والمستشارون
لرئيس الوفد أن يسمي ممثلا مناوب ا أو مستشارا لتويل مهام املمثل.

المادة 3
تقديم وثائق التفويض

تقدم وثائق تفويض املمثلني وأمساء املمثلني املناوبني واملستشارين إىل أمانة املؤمتر قبل املوعد احملدد
الفتتاح املؤمتر مبا ال يقل عن أكبوع ،إن أمان .وتصدر وثائق التفويض إما عن رئيس الدولة أو رئيس اضحاومة
أو وزير اخلارجية أو يف حالة االحتاد األورويب ،من جانب رئيس املفوضية األوروبية.

المادة 4
لجنة وثائق التفويض
عني يف بداية املؤمتر جلنة لوثائق التفويض تتألف من تسعة أعراء .ويستند تاوينها إىل نفس األكاس
تُ َّ
الذي يقوم عليه تاوين جلنة وثائق التفويض يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا السبعني .وتفحص اللجنة
وثائق تفويض املمثلني وتقدم تقريرها إىل املؤمتر دون إبطاء.

المادة 5
الشتراك المؤقت في المؤتمر
حيق للممثلني االشرتاك مؤقت ا يف املؤمتر ريثما يبت املؤمتر يف وثائق تفويرهم.
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ثاني ا  -أعضاء المكتب
المادة 6
النتخابات

(†)

ينتخب املؤمتر من بني ممثلي الدول املشرتكة ،أعراء املاتب التاليني :رئيس ا ،و[ ] نائب ا للرئيس
وكذلك نائب ا وأحدا للرئيس حبام الوظيفة من البلد املريف ،ومقررا عام ا ،ورئيس ا للجنة الرئيسية املنشأة وفق ا
للمادة  .11ويُنتخب هؤالء األعراء على أكاس ضمان الطابع التمثيلي للماتب ،املاون وفق ا للمادة .44
وجيوز للمؤمتر أن ينتخب آخرين لعروية املاتب ممن يرى هلم ضرورة ألداء مهامه.

المادة 7
سلطات الرئيس العامة
 - 4يقوم الرئيس ،باإلضافة إىل مماركة السلطات املخولة له يف مواضع أخرى من هذا النظام ،بتويل رئاكة
اجللسات العامة للمؤمتر ،وإعلن افتتاح كل جلسة واختتامها ،وإدارة املناقشات ،وكفالة مراعاة أحاام هذا
النظام ،وإعطاء اضحق يف الالم ،وطرح املسائل للتصويت ،وإعلن القرارات .ويبت الرئيس يف النقاط النظامية،
وله ،رهن ا بأحاام هذا النظام السيطرة التامة على كري اجللسات وعلى حفظ النظام فيها .وللرئيس أن يقرتح
على املؤمتر إقفال قائمة املتالمني ،وحتديد الوقت الذي يُسمح به للمتالمني ،وعدد املرات اليت جيوز فيها ملمثل
كل مشرتك يف املؤمتر أن يتالم يف مسألة ما ،وتأجيل املناقشة أو إقفاهلا ،وتعليق اجللسة أو رفعها.
-5

يظل الرئيس ،يف مماركته ملهام وظيفته ،حتت كلطة املؤمتر.

المادة 8
الرئيس بالنيابة
-4

إذا تغيب الرئيس عن إحدى اجللسات أو عن جزء منها ،يسمى أحد نواب الرئيس ليقوم مقامه.

-5

لنائب الرئيس الذي يتوىل مهام الرئيس ما للرئيس من كلطات وعليه ما على الرئيس من واجبات.

المادة 9
إبدال الرئيس
يف حالة عدم اكتطاعة الرئيس أداء مهام وظيفته ،يُنتخب رئيس جديد.

المادة 11
حقوق الرئيس في التصويت

ال يشرتك الرئيس ،أو نائب الرئيس الذي يتوىل مهام الرئيس ،يف التصويت يف املؤمتر ،بل له أن يسمي
عروا آخر من أعراء وفده للتصويت بدالا منه.

)†) [ ] من كل واحد من اجملموعات التالية :الدول األفريقية؛ دول آكيا واحمليط اهلادئ؛ دول أوروبا الشرقية؛ دول أمرياا
اللتينية ومنطقة البحر الاارييب؛ ودول أوروبا الغربية ودول أخرى.
3

A/CONF.226/PC.2/2

ثالثا  -المكتب
المادة 11
التكوين
يتألف املاتب من الرئيس ونواب الرئيس واملقرر العام ورئيسي اللجنة الرئيسية .ويتوىل رئاكة املاتب
الرئيس أو يف حالة غيابه ،واحد يسميه من بني نواب الرئيس .وجيوز لرئيس جلنة وثائق التفويض واللجان
األخرى اليت ينشئها املؤمتر وفقا للمادة  14االشرتاك يف املاتب ،دون أن ياون هلم اضحق يف التصويت.

المادة 12
األعضاء البديلون
إذا تعني على رئيس املؤمتر أو أحد نوابه التغيب عن إحدى جلسات املاتب ،فله أن يسمي أحد
أعراء وفده ضحرور جلسة املاتب والتصويت فيها .أما إذا تغيب رئيس جلنة رئيسية ،ياون عليه أن يسمي
نائب رئيس تلك اللجنة ليقوم مقامه .وال يتمتع نائب رئيس أي جلنة رئيسية ،عند عمله يف املاتب ،حبق
التصويت إذا كان من وفد ينتمي إليه عرو آخر من أعراء املاتب.

المادة 13
المهام
يقوم املاتب مبساعدة الرئيس يف تصريف أعمال املؤمتر بوجه عام ويعمل ،رهنا مبقررات املؤمتر ،على
ضمان تنسيق تلك األعمال.

رابعا  -أمانة المؤتمر
المادة 14
واجبات األمين العام للمؤتمر
 - 4يتوىل األمني العام لألمم املتحدة ،أو ممثل يسميه ،العمل بصفة األمني العام للمؤمتر يف مجيع جلسات
املؤمتر وأجهزته الفرعية.
-5

جيوز لألمني العام لألمم املتحدة تسمية عرو من األمانة للعمل نيابة عنه يف هذه اجللسات.

-3

يتوىل األمني العام لألمم املتحدة أو املمثل الذي يسميه توجيه املوظفني املطلوبني للمؤمتر.

المادة 15
واجبات األمانة
تقوم أمانة املؤمتر ،وفق ا هلذا النظام ،مبا يلي:
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(أ)
(ب)
(ج)
(د)
(ه)
(و)

توفري الرتمجة الشفوية للالمات اليت تُلقى يف اجللسات؛
تلقي وثائق املؤمتر وترمجتها واكتنساخها وتعميمها؛
نشر الوثائق الرمسية للمؤمتر وتعميمها؛
إعداد حماضر اجللسات العامة وتعميمها؛
إعداد التسجيلت الصوتية واختاذ الرتتيبات ضحفظها؛
اختاذ الرتتيبات إليداع وحفظ وثائق املؤمتر يف حمفوظات األمم املتحدة؛

(ز)

القيام ،بوجه عام ،بأداء مجيع األعمال األخرى اليت قد يتطلبها املؤمتر.
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المادة 16
بيانات األمانة
لألمني العام لألمم املتحدة ،أو ألي عرو من أعراء األمانة يسميه لذلك الغرض ،أن يديل ،يف أي
وقت ،إما ببيانات شفوية أو كتابية بشأن أية مسألة قيد النظر.

خامس ا  -افتتاح المؤتمر

المادة 17
الرئيس المؤقت

يفتتح األمني العام لألمم املتحدة أو ،يف حالة غيابه ،أي عرو من األمانة يسميه هلذا الغرض ،اجللسة
األوىل للمؤمتر ،ويتوىل رئاكة املؤمتر إىل أن ينتخب املؤمتر رئيسه.

المادة 18
القرارات المتعلقة بالتنظيم
يقوم املؤمتر يف جلسته األوىل مبا يلي:
(أ)

اعتماد نظامه الداخلي؛

(ب) انتخاب أعراء ماتبه وتشايل أجهزته الفرعية؛
للمؤمتر؛

(ج) إقرار جدول أعماله الذي ياون مشروعه ،إىل أن يتم هذا اإلقرار ،جدول األعمال املؤقت
(د)

البت يف تنظيم أعماله.

سادس ا  -تصريف األعمال

المادة 19
النصاب القانوني

للرئيس أن يعلن افتتاح اجللسة وأن يسمح ببدء املناقشة عند حرور ممثلي ثلث الدول املشرتكة يف
املؤمتر ،على األقل .ويلزم حرور ممثلي أغلبية الدول املشرتكة يف املؤمتر ،الختاذ أي قرار.

المادة 21
الكلمات
 - 4ال جيوز ألي شخص أن يلقي كلمة أمام املؤمتر دون اضحصول مسبق ا على إذن من الرئيس .ويقوم
الرئيس ،مع مراعاة أحاام املواد  54و 55و 52إىل  ،52بدعوة املتالمني إىل إلقاء كلماهتم حسب ترتيب
إبدائهم الرغبة يف الالم .وتاون األمانة مسؤولة عن وضع قائمة بأمساء هؤالء املتالمني.
 - 5تنحصر املناقشة يف املسألة املطروحة على املؤمتر ،وللرئيس أن ينبه املتالم إىل مراعاة النظام إذا خرجت
أقواله عن املوضوع قيد املناقشة.
 - 3للمؤمتر أن حيدد الوقت الذي يُسمح به لال متالم وعدد املرات اليت جيوز فيها لال مشرتك أن يتالم
يف مسألة ما ،وال يُسمح بالالم بشأن اقرتاح يدعو إىل هذا التحديد إال الثنني من املمثلني املؤيدين للتحديد
5

A/CONF.226/PC.2/2

والثنني من املمثلني املعارضني له ،مث يُطرح االقرتاح فورا للتصويت .وعلى أية حال ،حيدد الرئيس ،مبوافقة املؤمتر،
مدة كل كلمة تُلقى بشأن املسائل اإلجرائية خبمس دقائق .فإذا ُحددت مدة املناقشة وجتاوز أحد املتالمني
الوقت املخصص له ،ينبهه الرئيس دون إبطاء إىل مراعاة النظام.

المادة 21
النقاط النظامية
ألي ممثل أن يثري يف أي وقت نقطة نظامية ،أثناء مناقشة أي مسألة ،ويبت الرئيس فورا يف هذه النقطة
النظامية وفق ا ألحاام هذا النظام الداخلي .وللممثل أن يطعن يف قرار الرئيس ،ويُطرح الطعن للتصويت فورا،
ويبقى قرار الرئيس نافذا ما مل تنقره أغلبية املمثلني اضحاضرين واملصوتني .وال جيوز للممثل الذي يثري نقطة
نظامية أن يتالم يف موضوع املسألة قيد املناقشة.

المادة 22
األسبقية
جيوز إعطاء األكبقية يف الالم لرئيس اللجنة الرئيسية أو مقررها أو ملمثل أية جلنة فرعية أو أي فريق
عامل لغرض شرح النتائج اليت خلصت إليها اهليئة املعنية.

المادة 23
إقفال قائمة المتكلمين
للرئيس أن يعلن قائمة املتالمني أثناء املناقشة ،وجيوز له ،مبوافقة املؤمتر ،أن يعلن إقفال القائمة.

المادة 24
حق الرد
 - 4على الرغم من أحاام املادة  ،53يعطى الرئيس حق الرد ملمثل أية دولة مشرتكة يف املؤمتر أو ممثل
االحتاد األورويب عندما يطلب ذلك ،وجيوز منح أي ممثل آخر الفرصة للرد.
 - 5البيانات اليت يُدىل هبا عملا هبذه املادة يديل هبا عادة يف هناية آخر جلسة يف اليوم ،أو يف ختام النظر
يف البند ذي الصلة إذا كان ذلك أقرب.
 - 3ال جيوز ملمثلي أية دولة أو ممثل االحتاد األورويب اإلدالء بأكثر من بيانني عملا هبذه املادة يف اجللسة
الواحدة بشأن أي بند .ويقتصر البيان األول على مخس دقائق والثاين على ثلث دقائق؛ وعلى املمثلني يف كل
حال أن يتحروا اإلجياز بقدر اإلماان.

المادة 25
تأجيل المناقشة
ملمثل أية دولة مشرتكة يف املؤمتر أن يقرتح ،يف أي وقت ،تأجيل مناقشة املسالة قيد البحث .وال يسمح
بالالم بشأن هذا االقرتاح إال ملقدمه باإلضافة إىل اثنني من املمثلني املؤيدين للتأجيل واثنني من املمثلني
املعارضني له ،مث يُطرح االقرتاح للتصويت فورا ،رهن ا بأحاام املادة .54
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المادة 26
إقفال باب المناقشة
ملمثل أية دولة مشرتكة يف املؤمتر أن يقرتح ،يف أي وقت ،إقفال باب املناقشة يف املسألة قيد البحث،
كواء ُوجد أو مل يُوجد ممثل آخر أبدى رغبته يف الالم .وال يُسمح بالالم يف االقرتاح إال الثنني من املمثلني
يعارضان اإلقفال ،مث يطرح االقرتاح ،للتصويت فورا ،رهنا بأحاام املادة .54

المادة 27
تعليق الجلسة أو رفعها

جيوز ملمثل أية دولة مشرتكة يف املؤمتر ،رهنا بأحاام املادة  ،34أن يقرتح يف أي وقت تعليق اجللسة أو
رفعها .وال يُسمح بأي مناقشة هلذه االقرتاحات ،بل تُطرح ،للتصويت فورا ،رهنا بأحاام املادة .54

المادة 28
ترتيب القتراحات اإلجرائية

تُعطى االقرتاحات اإلجرائية املبينة أدناه أكبقية على مجيع املقرتحات أو االقرتاحات اإلجرائية األخرى
املعروضة على اجللسة ،وذلك حسب الرتتيب التايل:
(أ)

اقرتاح تعليق اجللسة؛

(ب) اقرتاح رفع اجللسة؛
(ج) اقرتاح تأجيل املناقشة يف املسالة قيد البحث؛
(د)

اقرتاح إقفال باب املناقشة يف املسألة قيد البحث.

المادة 29
تقديم المقترحات والتعديالت الموضوعية
تُقدم املقرتحات والتعديلت املوضوعية ،يف العادة ،كتابة إىل أمانة املؤمتر اليت تعمم نسخا منها على
مجيع الوفود .وال تُناقش املقرتحات املوضوعية أو تُطرح للبت إال بعد مرور  51كاعة على تعميم نسخ منها
جبميع لغات املؤمتر على مجيع الوفود ،ما مل يقرر املؤمتر خلف ذلك .بيد أنه جيوز للرئيس أن يأذن مبناقشة
وحبث التعديلت حىت إن مل تان هذه التعديلت قد ُعممت ،أو مل جير تعميمها إال يف نفس اليوم.

المادة 31
سحب المقترحات والقتراحات اإلجرائية

ملقدم املقرتح أو االقرتاح اإلجرائي أن يسحبه يف أي وقت قبل بدء التصويت عليه ،شريطة أال ياون
قد أُدخل عليه تعديل .وألي ممثل أن يعيد تقدمي املقرتح أو االقرتاح اإلجرائي املسحوب على هذا النحو.

المادة 31
البت في مسألة الختصاص
رهنا بأحاام املادة  ،54يُطرح للتصويت أي اقرتاح إجرائي يطلب البت يف مسألة اختصاص املؤمتر يف
اعتماد مقرتح معروض عليه ،وذلك قبل البت يف املقرتح املعين.
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المادة 32
إعادة النظر في المقترحات
مىت أعتُمد مقرتح ما أو رفض ،ال حيوز إعادة النظر فيه ما مل يقرر املؤمتر ذلك بأغلبية ثلثي املمثلني
اضحاضرين واملصوتني .وال يُسمح بالالم يف اقرتاح إجرائي بإعادة النظر إال ملتالمني اثنني يعارضان إعادة النظر،
مث يُطرح االقرتاح اإلجرائي للتصويت فورا.

سابعا  -اتخاذ القرارات
المادة 33
التفاق العام

يبذل املؤمتر قصارى جهده لرمان إجناز أعماله باالتفاق العام.

المادة 34
حقوق التصويت
لال دولة مشرتكة يف املؤمتر صوت واحد.

المادة 35
األغلبية المطلوبة
 - 4رهنا بأحاام املادة  ،33تُتخذ قرارات املؤمتر بشأن مجيع املسائل املوضوعية بأغلبية ثلثي املمثلني
اضحاضرين واملصوتني.
 - 5تُتخذ قرارات املؤمتر بشأن مجيع املسائل اإلجرائية بأغلبية املمثلني اضحاضرين واملصوتني ،ما مل ينُص على
خلف ذلك يف هذا النظام.
 - 3إذا ثار كؤال حول كون مسألة ما تتعلق باإلجراء أو املوضوع ،يبت رئيس املؤمتر يف األمر .وإذا طُعن
يف قرار الرئيس يُطرح الطعن للتصويت فورا ،ويبقى قرار الرئيس نافذا ما مل تنقره أغلبية املمثلني اضحاضرين
واملصوتني.
-1

إذا انقسمت األصوات بالتساوي ،يعتُرب املقرتح أو االقرتاح اإلجرائي مرفوض ا.

المادة 36
معنى عبارة ’’الممثلين الحاضرين والمصوتين‘‘

ألغراض هذا النظام ،يقصد بعبارة ’’املمثلني اضحاضرين واملصوتني‘‘ املمثلون الذين يدلون بأصواهتم
إجياب ا أو كلب ا .أما املمثلون الذين ميتنعون عن التصويت فيعتربون غري مصوتني.

المادة 37
طريقة التصويت

 - 4باكتثناء ما تنص عليه املادة  ،11يصوت املؤمتر عادة برفع األيدي ،إال إذا طلب ممثل التصويت بنداء
األمساء فيجري حينئذ نداء األمساء حسب الرتتيب اهلجائي اإلناليزي ألمساء الدول املشرتكة يف املؤمتر ،ابتداء
بالوفد الذي يسحب الرئيس أمسه بالقرعة .ويف كل تصويت بنداء األمساء تنادي كل دولة بامسها فريد ممثلها
ب ـ ـ ’’نعم‘‘ أو ’’ال‘‘ أو ’’ممتنع‘‘.
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 - 5عندما يقوم املؤمتر بالتصويت مستخدم ا الوكائل اآللية ،يستعاض بالتصويت غري املسجل عن
التصويت برفع األيدي ،وبالتصويت املسجل عن التصويت بنداء األمساء .وللممثل أن يطلب تصويت ا مسجلا
جيري دون نداء أمساء الدول املشرتكة يف املؤمتر ،إال إذا طلب أحد املمثلني غري ذلك.
 - 3يُدرج صوت كل دولة مشرتكة يف تصويت بنداء األمساء أو تصويت مسجل يف أي حمرر للمؤمتر أو يف
أي تقرير عنه.

المادة 38
القواعد الواجبة التباع أثناء التصويت
بعد أن يعلن الرئيس بدء التصويت ،ال جيوز ألي ممثل أن يقطع التصويت إال إلثارة نقطة نظامية تتعلق
بعملية التصويت.

المادة 39
تعليل التصويت
للممثلني أن يدلوا ،قبل بدء التصويت أو بعد انتهائه ،ببيانات موجزة ال تترمن إال تعليلا لتصويتهم.
وللرئيس أن حيدد الوقت املسموح به لسإدالء ببيانات التعليل هذه .وال جيوز ملمثل أي دولة صاحبة مقرتح أو
اقرتاح إجرائي أن يعلل تصويته على ذلك املقرتح أو االقرتاح ،إال إذا كان قد أدخل عليه تعديل.

المادة 41
تجزئة المقترحات
ألي ممثل أن يقرتح إجراء تصويت مستقل على أجزاء من مقرتح ما .وإذا اعرتض أحد املمثلني على
طلب التجزئة ،يُطرح اقرتاح التجزئة للتصويت .وال يسمح بالالم بشأن اقرتاح التجزئة إال ملمثلني اثنني يؤيدانه
وممثلني اثنني يعارضانه .فإذا قُبل اقرتاح التجزئة ،تطرح على املؤمتر أجزاء املقرتح اليت تعتمد فيما بعد للبت فيها
كال .وإذا رفرت مجيع أجزاء منطوق املقرتح ،يعترب املقرتح مرفوضا كال.

المادة 41
التعديالت

يعترب املقرتح تعديلا ملقرتح آخر إذا كان ال يشال إال إضافة إىل ذلك املقرتح أو حذفا أو تنقيحا جلزء
منه .وتعترب كلمة ’’مقرتح‘‘ يف هذا النظام مترمنة للتعديلت ،ما مل حيدد خلف ذلك.

المادة 42
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 املرمون عن املقرتح األصلي مث على التعديل األقل منه
بعدا ،وهاذا دواليك حىت تطرح مجيع التعديلت للتصويت .بيد أنه ،حيثما ياون اعتماد تعديل ما منطويا
الررورة على رفض تعديل آخر ،فإن هذا التعديل األخري ال يطرح للتصويت .وإذا اعتمد تعديل واحد أو أكثر،
يطرح املقرتح بصيغته املعدلة عندئذ للتصويت.
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المادة 43
ترتيب التصويت على المقترحات
 - 4إذا قُدم مقرتحان أو أكثر ،خلف التعديلت ،فيما يتعلق مبسألة واحدة ،جيري التصويت على
املقرتحات حسب ترتيب تقدميها ،ما مل يقرر املؤمتر خلف ذلك .وللمؤمتر ،بعد كل تصويت على مقرتح ،أن
يقرر ما إذا كان كيصوت على املقرتح الذي يليه.
 - 5جيري التصويت على املقرتحات املنقحة حسب الرتتيب الذي قُدمت به املقرتحات األصلية ،ما مل
خيرج التنقيح كثريا على املقرتح األصلي .ويف هذه اضحالة ،يُعترب املقرتح األصلي مسحوب ا ،ويُعترب املقرتح املنقح
مقرتح ا جديدا.
-3

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

المادة 44
النتخابات
ُجترى مجيع االنتخابات باالقرتاع السري ،ما مل يقرر املؤمتر ،يف حالة عدم وجود أي اعرتاض ،عدم
إجراء اقرتاح مىت كان هناك مرشح متفق عليه أو كانت هناك قائمة مرشحني متفق عليها.

المادة 45
القتراع
 - 4عند وجود منصب أو أكثر يراد شغلها باالنتخاب يف وقت واحد وبنفس الشروط ،ينتخب ،بعدد
ال يتجاوز عدد تلك املناصب ،املرشحون اضحاصلون يف االقرتاع األول على أغلبية األصوات املدىل هبا وعلى
أكثر عدد من األصوات.
 - 5إذا كان عدد املرشحني اضحاصلني على تلك األغلبية أقل من عدد املناصب املراد شغلهاُ ،جترى
اقرتاعات إضافية مللء املناصب املتبقية ،على أن يقتصر االقرتاع على املرشحني اضحاصلني على أكرب عدد من
األصوات يف االقرتاع السابق ،بعدد ال يتجاوز ضعف عدد املناصب املتبقية املراد شغلها.

ثامنا  -الهيئات الفرعية
المادة 46
اللجنة الرئيسية
للمؤمتر أن ينشئ جلنة رئيسية ،وجلنة صياغة ميان تشايلهما ،وفقا للمماركة املتبعة يف مؤمترات األمم
املتحدة األخرى.

المادة 47
التمثيل في اللجنة الرئيسية
جيوز لال دولة مشرتكة يف املؤمتر أو االحتاد األورويب أن ُميثل مبمثل واحد يف اللجنة الرئيسية اليت ينشئها
املؤمتر .وجيوز له تسمية ما يراه ضروريا من املمثلني املناوبني واملستشارين يف اللجنة الرئيسية.
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المادة 48
اللجان واألفرقة العاملة األخرى
 - 4للمؤمتر أن ينشئ ،باإلضافة إىل اللجنة الرئيسية املشار إليها أعله ،ما يراه ضروريا ألداء وظائفه من
جلان وأفرقة عاملة.
-5
الشأن.

للجنة الرئيسية أن تنشئ جلان ا فرعية وأفرقة عاملة ،رهن ا باختاذ اجللسة العامة للمؤمتر قرارا يف هذا

المادة 49

 - 4يعني الرئيس ،رهنا مبوافقة املؤمتر ،أعراء اللجان واألفرقة العاملة التابعة للمؤمتر ،املشار إليها يف
الفقرة  4من املادة  ،14ما مل يقرر املؤمتر خلف ذلك.
 - 5يعني رئيس اللجنة املعنية ،رهن ا مبوافقتها ،أعراء اللجان الفرعية واألفرقة العاملة التابعة هلا ،ما مل تقرر
اللجنة خلف ذلك.

المادة 51
أعضاء المكتب
تنتخب كل من اللجان واللجان الفرعية واألفرقة العاملة أعراء ماتبها ،باكتثناء ما تنص عليه املادة 1
أو ما مل يتقرر خلف ذلك.

المادة 51
النصاب القانوني
 - 4لرئيس اللجنة الرئيسية أن يعلن افتتاح اجللسة وأن يسمح ببدء املناقشة عند حرور ممثلي ربع عدد
الدول املشرتكة يف املؤمتر على األقل .والختاذ أي قرار يلزم حرور ممثلي أغلبية الدول املشرتكة يف املؤمتر.
ِّ
تشال أغلبية املمثلني يف ماتب املؤمتر أو يف جلنة وثائق التفويض أو يف أي جلنة أو جلنة فرعية أو فريق
-5
عامل نصابا قانونيا ،شريطة أن ياونوا ممثلني لدول مشرتكة يف املؤمتر.

المادة 52
أعضاء المكتب وتصريف األعمال والتصويت
تنطبق املواد الواردة يف الفرعني الثاين والسادس (باكتثناء املادة  )41والسابع أعله ،مع إجراء ما يلزم
من تعديلت ،على أعمال اللجان واللجان الفرعية واألفرقة العاملة ،فيما عدا ما يلي:
)أ) لرئيس املاتب ولرئيس جلنة وثائق التفويض ولرؤكاء اللجان واللجان الفرعية واألفرقة العاملة
مماركة حق التصويت ،شريطة أن ياونوا ممثلني لدول مشاركة؛
املصوتني،
(ب) تُتخذ قرارات اللجان واللجان الفرعية واألفرقة العاملة بأغلبية املمثلني اضحاضرين ِّ
باكتثناء إعادة النظر يف أي مقرتح أو تعديل اليت تقتري األغلبية املقررة يف املادة .35

11

A/CONF.226/PC.2/2

تاسع ا  -اللغات والمحاضر
المادة 53
لغات المؤتمر

لغات املؤمتر هي اإلكبانية واإلناليزية والروكية والصينية والعربية والفرنسية.

المادة 54
الترجمة الشفوية
-4

ترتجم الالمات اليت تلقى بإحدى لغات املؤمتر ترمجة شفوية إىل لغاته األخرى.

 - 5ألي ممثل أن يتالم بلغة ليست من لغات املؤمتر إذا كان الوفد املعين قد رتب أمر الرتمجة الشفوية
لالمته إىل واحدة من تلك اللغات.

المادة 55
لغات الوثائق الرسمية
تُـ َوفر الوثائق الرمسية للمؤمتر بلغات املؤمتر.

المادة 56
التسجيالت الصوتية للجلسات

ياون إعداد وحفظ التسجيلت الصوتية جللسات املؤمتر واللجنة الرئيسية وفقا للمماركة املتبعة يف
األمم املتحدة .وال تُعد تسجيلت صوتية ألي من اجللسات األخرى للمؤمتر ،ما مل يقرر املؤمتر أو اللجنة
الرئيسية خلف ذلك.

عاشرا  -الجلسات العلنية والسرية
المادة 57
مبادئ عامة

تاون اجللسات العامة للمؤمتر وجلسات أي جلنة علنية ما مل تقرر اهليئة املعنية خلف ذلك .ومجيع
القرارات اليت يتخذها املؤمتر باامل هيئته يف جلسة كرية تعلن دون تأخري يف جلسة علنية للمؤمتر باامل هيئته.

المادة 58

كقاعدة عامة ،تاون جلسات اهليئات األخرى للماتب أو اللجان الفرعية أو األفرقة العاملة كرية.

المادة 59
البالغات المتعلقة بالجلسات السرية
للقائم برئاكة اهليئة املعنية أن يصدر ،لدى اختتام أية جلسة كرية تعقدها اهليئة ،بلغا عنها عن طريق
أمانة املؤمتر.
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حادي عشر -المشتركون والمراقبون اآلخرون
المادة 61
المنظمات الحكومية الدولية والكيانات األخرى التي تلقت دعوة دائمة من الجمعية العامة
لالشتراك بصفة مراقبين في دورات وأعمال جميع المؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعايتها
حيق للممثلني الذين تسميهم املنظمات اضحاومية الدولية والايانات األخرى اليت تلقت دعوة دائمة من
اجلمعية العامة للشرتاك بصفة مراقبني يف دورات وأعمال مجيع املؤمترات الدولية اليت تعقد حتت رعايتها،
االشرتاك بصفة مراقبني ،دون أن ياون هلم اضحق يف التصويت ،يف مداوالت املؤمتر واللجنة الرئيسية ،وحسب
االقتراء ،يف مداوالت أي جلنة أخرى أو فريق عامل.

المادة 61
(‡)
ممثلو الوكالت المتخصصة والمنظمات ذات الصلة
جيوز للممثلني الذين تسميهم الوكاالت املتخصصة واملنظمات ذات الصلة أن يشرتكوا بصفة مراقبني،
دون أن ياون هلم اضحق يف التصويت ،يف مداوالت املؤمتر واللجنة الرئيسية ،وحسب االقتراء ،يف مداوالت أي
جلنة أخرى أو فريق عامل بشأن املسائل اليت تدخل يف نطاق أنشطتها.

المادة 62
ممثلو المنظمات الحكومية الدولية األخرى
ما مل يرد نص حمدد خبلف ذلك يتعلق باالحتاد األورويب يف هذا النظام الداخلي فإنه جيوز للممثلني
الذين تسميهم املنظمات اضحاومية الدولية األخرى املدعوة إىل املؤمتر ،أن يشرتكوا ،دون أن ياون هلم اضحق يف
التصويت ،يف مداوالت املؤمتر واللجنة الرئيسية ،وحسب االقتراء ،يف مداوالت أي جلنة أخرى أو فريق عامل
بشأن املسائل اليت تدخل يف نطاق أنشطتها.

المادة 63
ممثلو األجهزة المهتمة باألمر في األمم المتحدة
جيوز للممثلني الذين تسميهم األجهزة املهتمة باألمر يف األمم املتحدة االشرتاك بصفة مراقبني ،دون أن
ياون هلم اضحق يف التصويت ،يف مداوالت املؤمتر واللجنة الرئيسية ،وحسب االقتراء ،يف مداوالت أي جلنة
أخرى أو فريق عامل بشأن املسائل اليت تدخل يف نطاق أنشطتها.

المادة 64
ممثلو السلطات المحلية
جيوز ملمثلي السلطات احمللية املعتمدين لدى املؤمتر ،أن يشرتكوا ،دون أن ياون هلم اضحق يف التصويت،
يف مداوالت املؤمتر واللجنة الرئيسية وكذلك ،وحسب االقتراء ،يف مداوالت أي جلنة أخرى أو فريق عامل
بشأن املسائل اليت تدخل يف نطاق أنشطتها.
(‡) ألغراض هذا النظام ،تشمل عبارة ’’املنظمات ذات الصلة‘‘ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،واحملامة اجلنائية الدولية،
والسلطات الدولية لقاع البحار ،واحملامة الدولية لقانون البحار ،ومنظمة حظر األكلحة الايميائية ،واللجنة التحرريية ملنظمة
اضحظر الشامل للتجارب النووية ومنظمة التجارة العاملية.
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المادة 65
ممثلو المنظمات غير الحكومية

(§)

 - 4جيوز للمنظمات غري اضحاومية املعتمدة للشرتاك يف املؤمتر أن تعني ممثلني ضحرور اجللسات العامة
للمؤمتر واللجان الرئيسية بصفة مراقبني.
 - 5جيوز ألولئك املراقبني أن يدلوا بيانات شفوية بشأن املسائل اليت لديهم اختصاص خاص فيها ،بناء
على دعوة من رئيس اهليئة الفرعية املعنية ورهن ا مبوافقة املؤمتر .وإذا كان عدد طلبات إلقاء الالمات كبريا للغاية،
يطلب من املنظمات غري اضحاومية أن تشال نفسها يف جمموعات ،ويلقي كلمات هذه اجملموعات متاملون
بامسها.

المادة 66
األعضاء المنتسبون في اللجان اإلقليمية

(**)

للممثلني الذين يسميهم األعراء املنتسبون يف اللجان اإلقليمية الواردة أمساؤهم يف اضحاشية أدناه
االشرتاك ،بصفة مراقبني ،دون أن ياون هلم حق التصويت يف املداوالت اليت جيريها املؤمتر واللجنة الرئيسية،
وعند االقتراء ،يف مداوالت أي جلنة أخرى أو فريق عامل.

المادة 67
البيانات الكتابية
تعمم األمانة على مجيع الوفود البيانات الاتابية املقدمة من املمثلني املسمني املشار إليهم يف املواد
 11إىل  11بالامية وباللغة اللتني أتيحت هبما هذه البيانات هلا يف مقر املؤمتر ،شريطة أن ياون البيان املقدم
باكم أية منظمة غري حاومية متصلا بأعمال املؤمتر ومتعلق ا مبوضوع ياون فيه هلذه املنظمة اختصاص خاص.
وال توفر هذه البيانات الاتابية على حساب األمم املتحدة وال تُصدر بوصفها وثائق رمسية.

ثاني عشر -تعديل النظام الداخلي وتعليق العمل به
المادة 68
طريقة التعديل

جيوز تعديل مواد هذا النظام الداخلي بقرار يتخذه املؤمتر بأغلبية ثلثي املمثلني اضحاضرين واملصوتني،
بعد أن ياون املاتب قد قدم تقريرا عن التعديل املقرتح.

(§) تعرف ’’اجملموعات الرئيسية‘‘.
(**) آروبا ،وأنغيل ،وبرمودا ،وبوتورياو ،وبولينيزيا الفرنسية ،وجزء تركس وكاياوس ،وجزر فرجن الربيطانية ،وجزر فرجن
األمرياية ،وجزر كاميان ،وكاموا األمرياية ،وكانت مارتن ،وغواديلوب ،وغوام ،وكاليدونيا اجلديدة ،وكوراكاو ،وكمنولث جزر
ماريانا الشمالية ،واملارتينيك ومونتسريات.
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المادة 69
طريقة التعليق
للمؤمتر أن يعلق العمل بأية مادة من مواد هذا النظام الداخلي شريطة إشعاره باقرتاح التعليق قبل ذلك
بأربع وعشرين كاعة ،على أنه جيوز التنازل عن هذا الشرط إذا مل يعرتض على ذلك أي ممثل .وياون هذا
التعليق منحصرا يف غرض حمدد معلن ،وعلى الفرتة اليت يقتريها حتقيق ذلك الغرض.
_____________________
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