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املتحدة

مشروع النظام الداخلي جلمعية موئل األمم املتحدة

مذكرة من املديرة التنفيذية
 -1قررت اجلمعية العامة يف قرارها  20٦/٥٦الصادر يف  21كانون األول/ديسمرب  ،2001حتويل مركز
األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (املوئل) ،إىل برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (موئل األمم املتحدة)،
وذلك اعتبارا من  1كانون الثاين/يناير  ،2002وقررت اجلمعية العامة أيضا حتويل جلنة املستوطنات البشرية إىل
جملس إدارة موئل األمم املتحدة ،وهو جهاز فرعي اتبع للجمعية العامة .وقررت اجلمعية العامة كذلك أن تكون
جلنة املمثلني الدائمني لدى موئل األمم املتحدة مبثابة اهليئة الفرعية جمللس اإلدارة ملا بني الدورات .ويف القرار نفسه،
طلبت اجلمعية العامة أن يقرتح جملس اإلدارة نظامه الداخلي اجلديد على أساس النظام الداخلي للجنة املستوطنات
البشرية لكي تبت فيه اجلمعية العامة ،مع مراعاة الفقرات  3و 7و 8من الفرع أوال ألف من أحكام القرار
.20٦/٥٦
 -2ويف الدورة الثامنة واخلمسني للجمعية العامة ،ومبوجب قرارها  227/٥8املؤرخ  23كانون األول/ديسمرب
 ،2003اعتمدت اجلمعية مشروع النظام الداخلي جمللس إدارة موئل األمم املتحدة ،الذي دخل حيز النفاذ يف
الدورة العشرين للمجلس .أما التعديالت اليت أدخلت على النظام الداخلي يف الدورة اخلامسة والعشرين للمجلس،
فقد دخلت حيز النفاذ خالل الدورة السادسة والعشرين ،اليت ُعقدت يف أاير/مايو .2017
 -3ويف الدورة الثانية والسبعني للجمعية العامة ،ومبوجب القرار  22٦/72املؤرخ  20كانون األول/ديسمرب
 ،2017طلبت اجلمعية العامة إىل رئيس جلنة املمثلني الدائمني إنشاء فريق عامل مفتوح العضوية يف نريويب للنظر
يف خمتلف اخليارات املتاحة لتعزيز الرقابة من جانب الدول األعضاء يف موئل األمم املتحدة ،مبا يف ذلك على سبيل
املثال ال احلصر تلك اليت ُعرضت يف اخلطة احلضرية اجلديدة ،أو إنشاء جملس تنفيذي مركز ،أو مجعية حضرية
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عاملية ،وطلبت إىل رئيس جلنة املمثلني الدائمني أن يتيح للدول األعضاء استنتاجات الفريق العامل وتوصياته ،مبا
يف ذلك أي تعديالت ضرورية على احلوكمة واإلدارة احلاليتني ملوئل األمم املتحدة قد تنشأ عن اخليارات املطروحة،
لكي تنظر اجلمعية العامة فيها وتتخذ اإلجراءات املناسبة بشأهنا أثناء دورهتا الثالثة والسبعني.
 -4ويف التقرير الصادر يف حزيران/يونيه  ،)1(2018عن أعمال الفريق العامل املفتوح العضوية الذي أنشأه
رئيس جلنة املمثلني الدائمني لدى موئل األمم املتحدة عمال بقرار اجلمعية العامة  ،22٦/72حدد الفريق ما يلي:
(أ) ضرورة تغيري هيكل إدارة موئل األمم املتحدة عن طريق إجياد هيئة ذات عضوية عاملية من
احلكومات الدولية توفر اإلطار السياسي واالسرتاتيجي الذي سيعمل به موئل األمم املتحدة؛
(ب) ضرورة وجود جملس تنفيذي متفرغ لتقوية زايدة رقابة الدول األعضاء على عمليات موئل األمم
املتحدة ولتعزيز املساءلة والشفافية والكفاءة والفعالية ملوئل األمم املتحدة.
 -٥ويف الدورة الثالثة والسبعني للجمعية العامة ،ومبوجب القرار  239/73الصادر يف  20كانون
األول/ديسمرب  ،2018أيدت اجلمعية العامة استنتاجات الفريق العامل املفتوح العضوية وتوصياته املتعلقة بتغيري
هيكل اإلدارة يف موئل األمم املتحدة) (2وقررت ما يلي:
(أ) حل جملس إدارة موئل األمم املتحدة بوصفه جهازا فرعا للجمعية العامة واستبداله جبمعية موئل
األمم املتحدة ،متشيا مع استنتاجات وتوصيات الفريق العامل املفتوح العضوية؛
(ب) أن تُعقد الدورة األوىل جلمعية موئل األمم املتحدة يف أاير/مايو  ،2019انطالقا من األعمال
التحضريية اليت أجنزت ابلفعل للدورة السابعة والعشرين جمللس اإلدارة ،وتقرر كذلك أن يصبح هذا ساراي عند بدء
الدورة األوىل؛
(ج) أن يعقد اجمللس التنفيذي دورته األوىل يف نريويب ملدة ثالثة أايم ،بعد أن تنتخب مجعية موئل
األمم املتحدة أعضاءه؛
(د) أن تقوم جلنة املمثلني الدائمني ملوئل األمم املتحدة إبعداد مشروع النظام الداخلي جلمعية موئل
األمم املتحدة ،على أن يُنجز ذلك يف موعد أقصاه نيسان/أبريل أو أاير/مايو  ،2019لكي جيري اعتماده يف
الدورة األوىل جلمعية موئل األمم املتحدة؛
 -٦وعمال ابلقرار  239/73شكلت جلنة املمثلني الدائمني فريقا عامال إلعداد مشروع النظام الداخلي لكي
تنظر فيه اللجنة .ويرد مشروع النظام الداخلي يف مرفق هذه املذكرة.

اإلجراءات اليت يُقرتح أن تتخذها مجعية موئل األمم املتحدة

-7

قد تود اجلمعية أن تنظر يف مشروع النظام الداخلي وأن تعتمد مشروع املقرر التايل:

مشروع املقرر [ ] :النظام الداخلي جلمعية موئل األمم املتحدة
إن مجعية موئل األمم املتحدة،
تقرر اعتماد النظام الداخلي للجمعية على النحو الوارد يف مرفق هذا املقرر.
( )1ميكن االطالع عليه على الرابط التايل.www.un. org/pga/72/wp-content/uploads/sites/51/2018/06 /un-habitat.pdf :
( )2انظر .A/73/726
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مشروع النظام الداخلي جلمعية موئل األمم املتحدة
أولا-

الدورات
مجعية موئل األمم املتحدة
املادة 1
يف إطار سلطة اجلمعية العامة ،توفر مجعية موئل األمم املتحدة التابعة لربانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية
(مجعية موئل األمم املتحدة) اإلطار السياسي واالسرتاتيجي الذي سيعمل به موئل األمم املتحدة ،واملكرس لتعزيز
التنمية احلضرية املستدامة واملستوطنات البشرية.
املهام والختصاصات
املادة 2
تُعقد مجعية موئل األمم املتحدة ،ذات العضوية احلكومية العاملية ،يف نريويب خالل فرتة مخسة أايم كل أربع سنوات،
وذلك لالضطالع جبملة أمور منها ما يلي:
(أ)

حتديد املسائل الرئيسية وجماالت الرتكيز يف العمل املعياري والسياسايت ملوئل األمم املتحدة؛

(ب) استعراض االجتاهات الرئيسية املتعلقة ابملستوطنات البشرية والتوسع احلضري؛
(ج) النظر يف القواعد واملعايري العاملية فيما يتعلق ابملستوطنات البشرية والتوسع احلضري املستدام؛
(د) اعتماد القرارات واإلعالانت والتوصيات واملقررات الرمسية والتقارير وغريها من الواثئق املتعلقة ابلرؤية
االسرتاتيجية والتوجيه السياسي ،وفقا للوالية املسندة إليها؛
(ه) إصدار التوصيات بشأن االسرتاتيجيات الرامية إىل التنفيذ املتسق ألبعاد املستوطنات احلضرية
والبشرية الواردة يف خطة التنمية املستدامة لعام  2030واخلطة احلضرية اجلديدة واخلطط العاملية األخرى ،مبا يف
ذلك يف العمل الذي تقوم به منظومة األمم املتحدة؛
(و) دراسة وإقرار اخلطة االسرتاتيجية ملوئل األمم املتحدة ،اليت سيعدها اجمللس التنفيذي؛
(ز) استعراض التقرير الرابعي السنوات الذي يصدره األمني العام عن التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة
احلضرية اجلديدة.

اتريخ افتتاح الدورات العادية
املادة 3
 -1تُعقد كل دورة عادية جلمعية موئل األمم املتحدة ،مع مراعاة أحكام املادة  ،4يف اتريخ حتدده اجلمعية يف
دورهتا السابقة ،وإذا أمكن ذلك ،على حنو ميكن اجمللس االقتصادي واالجتماعي واجلمعية العامة من النظر يف
تقرير مجعية موئل األمم املتحدة يف نفس السنة.
 -2عند حتديد اتريخ أي دورة جلمعية موئل األمم املتحدة يف سنة معينة ،ينبغي أن تؤخذ بعني االعتبار تواريخ
اجتماعات اهليئات األخرى ذات الصلة ،مبا يف ذلك املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين ابلتنمية املستدامة.
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املادة 4
يُطلب تغيري اتريخ حمدد النعقاد دورة عادية جلمعية موئل األمم املتحدة خطيا إما من عدد ال يقل عن  10أعضاء
يف اجلمعية ميثلون املناطق اخلمس على حنو متكافئ أو من املدير التنفيذي .وينبغي أن يكون التاريخ اجلديد بعد
مدة ال تقل عن  9أشهر من اتريخ تقدمي الطلب .وينبغي أال تتأثر املادة  3هبذا التغيري يف التاريخ .ويف كلتا
احلالتني ،يقوم املدير التنفيذي على الفور إببالغ أعضاء اجلمعية اآلخرين ابلطلب ،وكذلك ابملالحظات املناسبة،
مبا يف ذلك اآلاثر املالية ،إن وجدت .فإذا وافقت أغلبية أعضاء اجلمعية صراحة على الطلب ،خالل  21يوما من
وروده ،يدعو املدير التنفيذي إىل انعقاد اجلمعية وفقا لذلك.
مكان عقد الدورات
املادة 5
تعقد دورات مجعية موئل األمم املتحدة يف مقر موئل األمم املتحدة يف نريويب.
الدورات الستثنائية
املادة 6
جيوز عقد دورات استثنائية يف ظل ظروف غري متوقعة عمال بقرار تتخذه مجعية موئل األمم املتحدة يف
-1
دورة عادية ،أو بناء على طلب من:
(أ)

أغلبية أعضاء األمم املتحدة؛

(ب)

اجلمعية العامة؛

(ج)

اجمللس االقتصادي واالجتماعي؛

(د)
املدير التنفيذي.

رئيس مجعية موئل األمم املتحدة مع موافقة األعضاء اآلخرين يف مكتب اجلمعية وابلتشاور مع

 -2يبلغ املدير التنفيذي فورا مجيع أعضاء األمم املتحدة ابلطلب ،وكذلك ابلتكلفة التقريبية وما يتعلق بذلك
من االعتبارات اإلدارية وغريها ،يعمم املدير التنفيذي يف الوقت نفسه مشورة اجمللس التنفيذي بشأن جوانب الطلب
اليت تدخل يف إطار واليته .فإذا وافقت أغلبية أعضاء األمم املتحدة صراحة على الطلب ،خالل  21يوما من
التعميم أعاله ،يدعو املدير التنفيذي إىل عقد دورة استثنائية جلمعية موئل األمم املتحدة.
اتريخ افتتاح الدورات الستثنائية
املادة 7
تعقد الدورات االستثنائية جلمعية موئل األمم املتحدة يف األحوال العادية خالل  42يوما من استالم املدير التنفيذي
طلب عقد هذه الدورة ،يف موعد حيدده رئيس اجلمعية ابلتشاور مع املدير التنفيذي ،مع مراعاة املالحظات اليت
تكون قد وردت يف طلب عقد الدورة االستثنائية.
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اإلخطار ابلدورات
املادة 8
 -1يرسل املدير التنفيذي إخطارا بتاريخ كل دورة من دورات مجعية موئل األمم املتحدة وجدول األعمال
املؤقت للجمعية إىل كل من:
(أ)

مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة وأعضاء الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة؛

(ب)

رؤساء اهليئات العاملة ما بني الدورات التابعة ملوئل األمم املتحدة ،حسب االقتضاء؛

(ج)
املتحدة؛

الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة واملنظمات ذات الصلة وغريها من هيئات األمم

(د)

الكياانت واملنظمات احلكومية الدولية والكياانت األخرى املشار إليها يف املادة ٦٦؛

(ه)

املنظمات املشار إليها يف املادتني  ٦7و ٦8وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة املعنية.

 -2ويوجه هذا اإلخطار إىل رئيس اجلمعية العامة ،ورئيس اجمللس االقتصادي واالجتماعي وإىل املنظمات
واملؤسسات املشار إليها يف املادة .٦8
 -3يرسل اإلخطار املشار إليه يف هذه املادة ،يف حالة الدورة العادية ،ابللغات الرمسية ولغات العمل ملوئل األمم
املتحدة على النحو املنصوص عليه يف املادة  34وقبل ستة أشهر على األقل من افتتاح الدورة ،ويف حالة الدورة
االستثنائية ،قبل فرتة ال تقل عن  14يوما من افتتاح الدورة.
أتجيل الدورات
املادة 9
جلمعية موئل األمم املتحدة أن تقرر أتجيل أي دورة مؤقتا واستئناف االجتماع يف اتريخ الحق.

اثنيا-

جدول األعمال
وضع جدول األعمال املؤقت
املادة 10
 - 1يقدم املدير التنفيذي إىل مجعية موئل األمم املتحدة يف كل دورة عادية جدول األعمال املؤقت للدورة
العادية املقبلة.
 - 2تستعرض جلنة املمثلني الدائمني جدول األعمال املؤقت ،الذي يتضمن البنود اليت يقرتحها كل من:
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(أ)

مجعية موئل األمم املتحدة؛

(ب)

الدول األعضاء يف األمم املتحدة وأعضاء الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة؛

(ج)

اجلمعية العامة؛

(د)

اجمللس االقتصادي واالجتماعي؛

(هـ)

املدير التنفيذي.
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 - 3ترفق البنود املقرتحة يف إطار الفقرة  2أعاله مبذكرة تفسريية وإن أمكن ابلواثئق األساسية اليت تُقدم إىل
املدير التنفيذي قبل  49يوما على األقل من افتتاح الدورة لكي تنظر فيها جلنة املمثلني الدائمني.
 - 4وقد يشمل جدول األعمال املؤقت ما يلي:
(أ)

تقارير جلنة املمثلني الدائمني واجمللس التنفيذي؛

(ب)

تقرير املدير التنفيذي عن أعمال املنظمة؛

(ج)
االقتضاء؛

تقارير اجمللس االقتصادي واالجتماعي واألجهزة العاملة ما بني الدورات لألمم املتحدة ،حسب

(د)
لألمم املتحدة؛

مجيع البنود اليت تقرتحها الدول األعضاء يف األمم املتحدة وأعضاء الوكاالت املتخصصة التابعة

(ه)

مجيع البنود اليت تقرر إدراجها يف الدورة السابقة جلمعية موئل األمم املتحدة؛

(و)

مجيع البنود اليت تقرتحها اجلمعية العامة واألجهزة الرئيسية لألمم املتحدة؛

(ز)

تقرير اجمللس التنفيذي عن امليزانية واملالية؛

(ح)

مجيع البنود اليت يرى املدير التنفيذي ضرورة عرضها على مجعية موئل األمم املتحدة؛

(ط)

البنود ذات الصلة اليت يقرتحها اجمللس التنفيذي وجلنة املمثلني الدائمني.

 - ٥عند إعداد جدول األعمال املؤقت ،جيوز للمدير التنفيذي أن أيخذ يف االعتبار االقرتاحات اليت تقدمها
أي منظمة حكومية دولية حيق هلا اإلخطار مبوجب املادة  .٦٦جيوز للمدير التنفيذي أن يعرض أيضا لنظر جلنة
املمثلني الدائمني االقرتاحات اليت تقدمها املنظمات املشار إليها يف املادتني  ٦7و.٦8
املادة 11
يشمل اإلخطار املشار إليه يف املادة  8نسخة من جدول األعمال املؤقت للدورة املقبلة.
البنود التكميلية
املادة 12
 - 1بعد أن تنظر مجعية موئل األمم املتحدة يف جدول األعمال املؤقت للدورة املقبلة للجمعية ،ميكن ألي
سلطة تتمتع ابحلق يف اقرتاح بند جلدول األعمال املؤقت مبوجب الفقرة  2من املادة  ،10أن تقرتح بنودا تكميلية
إلدراجها يف جدول األعمال املذكور وذلك قبل  49يوما على األقل من اتريخ افتتاح الدورة .وتنظر جلنة املمثلني
الدائمني يف هذا االقرتاح ،ما مل يكن مقدما من اجلمعية العامة ،أثناء اجتماعها الذي يعقد للتحضري للدورة العادية
جلمعية موئل األمم املتحدة ،وفقا للمادة  ،23ويُرفق ببيان مؤيد من الطرف الذي يقرتحه ،يبني الضرورة العاجلة
للنظر يف البند.
 - 2يبلغ املدير التنفيذي مجعية موئل األمم املتحدة ،عن طريق جلنة املمثلني الدائمني ،أبي طلب إلدراج بنود
تكميلية يرد قبل بدء الدورة العادية ،مع البياانت املؤيدة املرافقة ،حسب االقتضاء ،وتُرفق به أي تعليقات أو
مالحظات قد يود املدير التنفيذي تقدميها هبذا الشأن.
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إقرار جدول األعمال
املادة 13
 - 1يف بداية كل دورة عادية ،تقر مجعية موئل األمم املتحدة جدول أعمال تلك الدورة على أساس جدول
األعمال املؤقت وأي بنود تكميلية تقرتح وفقا للمادة .12
 - 2ومن حق أي سلطة من السلطات املدرجة يف الفقرة  2من املادة  10تكون قد قدمت بندا تكميليا
إلدراجه يف جدول األعمال أن تستمع إليها مجعية موئل األمم املتحدة بشأن إدراج البند يف جدول أعمال الدورة.
 - 3وما مل تقرر مجعية موئل األمم املتحدة خالف ذلك ،ال يُدرج يف العادة بند من بنود جدول األعمال عند
االعتماد إال إذا كانت الواثئق املتصلة هبذا البند قد ُعممت على األعضاء جبميع اللغات الرمسية ولغات العمل
للجمعية وقبل مدة ال تقل عن  49يوما من اتريخ افتتاح الدورة.
 - 4قد توزع مجعية موئل األمم املتحدة البنود بني اجللسات العامة للجمعية وقد حتيل البنود دون مناقشة أولية
يف اجلمعية إىل اجلهات التالية:
(أ)
املعرف هنا؛

أجهزهتا العاملة ما بني الدورات ،مبا يتوافق مع وظائفها واجلداول الزمنية الجتماعاهتا على النحو

(ب)

املدير التنفيذي ،لدراستها وتقدمي تقرير عنها يف دورة مقبلة للجمعية؛

(ج)

اجلهة املقدمة للبند ،لتقدمي مزيد من املعلومات أو الواثئق.

جدول األعمال املؤقت للدورة الستثنائية
املادة 14
اقرتح النظر فيها يف طلب عقد الدورة .ويُرسل
يقتصر جدول األعمال املؤقت للدورة االستثنائية على البنود اليت ُ
إىل السلطات املذكورة يف املادة  8يف وقت واحد مع اإلخطار بعقد مجعية موئل األمم املتحدة.
تنقيح جدول األعمال
املادة 15
جيوز جلمعية موئل األمم املتحدة ،خالل الدورة العادية ،أن تنقح جدول أعماهلا لتلك الدورة إبضافة بنود أو
حذفها أو أتجيلها أو تعديلها .وال تضاف إىل جدول األعمال أثناء الدورة إال البنود اليت تعتربها اجلمعية هامة
وعاجلة.

اثلثا-

التمثيل وواثئق التفويض
التمثيل
املادة 16
متثل الدول األعضاء يف األمم املتحدة مبمثلني معتمدين ،مبا يف ذلك رئيس للوفد وممثلون مناوبون ومستشارون
حسبما يقتضي األمر.
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واثئق التفويض
املادة 17
 -1تُقدم أوراق اعتماد املمثلني وأمساء املمثلني املناوبني واملستشارين إىل املدير التنفيذي قبل أول جلسة حيضرها
املمثلون.
 -2ويدرس مكتب مجعية موئل األمم املتحدة أوراق االعتماد ويقدم تقريره إىل اجلمعية .بيد أن هذه املادة ال
متنع أي عضو من تغيري ممثليه أو ممثليه املناوبني أو مستشاريه الحقا ،مع مراعاة تقدمي ودراسة أوراق االعتماد على
النحو املناسب ،حسبما تقتضيه الضرورة.

رابعا-

املكتب
النتخاابت
املادة 18
 -1خالل اجللسة اخلتامية للدورة العادية ،تنتخب مجعية موئل األمم املتحدة مخسة أعضاء ملكتبها املؤلف من
الدول األعضاء وينتخب هؤالء األعضاء ألداء مهام الرئيس ،واملقرر وثالثة نواب للرئيس .ولدى انتخاب الدول
األعضاء هلذه املناصب ،تكفل اجلمعية تكافؤ متثيل اجملموعات اإلقليمية اخلمس يف املكتب .وابإلضافة إىل ذلك،
يعمل األعضاء اخلمسة ملكتب جلنة املمثلني الدائمني معا كنواب إضافيني ملكتب اجلمعية.
 -2وال ميكن انتخاب عضوين من أعضاء مكتب مجعية موئل األمم املتحدة من الدولة العضو ذاهتا ،ويشكل
على حنو يكفل طابعه التمثيلي.
املهام
املادة 19
يقوم مكتب مجعية موئل األمم املتحدة مبساعدة الرئيس يف تصريف أعمال اجلمعية وبتنفيذ املهام اليت تكلفه
اجلمعية هبا.
مدة العضوية
املادة 20
 -1يشغل الرئيس ونواب الرئيس واملقرر مناصبهم إىل حني انتخاب من خيلفهم .ويبدأون مدة عضويتهم عند
اختتام الدورة اليت ينتخبون فيها ويبقون يف مناصبهم حىت اختتام الدورة العادية الالحقة .وجيوز إعادة انتخاهبم،
رهنا أبحكام املادة .18
 -2وإذا استقالت دولة عضو من منصب الرئيس أو انئب الرئيس أو املقرر ،تعني دولة أخرى من اجملموعة
اإلقليمية نفسها مللء الشاغر.
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الرئيس ابإلانبة
املادة 21
 -1إذا مل يتمكن الرئيس من رائسة إحدى اجللسات أو جزء منها ،يعني الرئيس أحد نواب الرئيس ليرتأس
أعمال مجعية موئل األمم املتحدة بصفة مؤقتة.
يعني كرئيس ابإلانبة مبوجب املادة  21نفس سلطات وواجبات الرئيس.
 -2ويكون لنائب الرئيس الذي ن

خامسا -اهليئات العاملة بني الدورات
املادة 22

جلمعية موئل األمم املتحدة هيئتان دائمتات تعمالن فيما بني الدورات :جلنة املمثلني الدائمني واجمللس التنفيذي.
جلنة املمثلني الدائمني
املادة 23
 -1تتألف جلنة املمثلني الدائمني من مجيع املمثلني الدائمني للدول األعضاء يف األمم املتحدة وأعضاء الوكاالت
املتخصصة التابعة لألمم املتحدة املعتمدين لدى موئل األمم املتحدة.
 -2وجتتمع جلنة املمثلني الدائمني يف مداوالت مفتوحة ،مرتني يف كل أربع سنوات؛ مرة منها قبل انعقاد مجعية
موئل األمم املتحدة ،يف إطار التحضري لتلك الدورة ومرة اثنية إلجراء استعراض رفيع املستوى ملنتصف املدة .وجيوز
للجنة أن تشكل جلاان فرعية ،بناء على توافق اآلراء ،وإذا لزم ذلك من أجل كفاءة تنفيذ واليتها يف اإلعداد للدورة
املقبلة للجمعية.
اجمللس التنفيذي
املادة 24
 -1سيتألف اجمللس التنفيذي من  3٦عضوا تنتخبهم مجعية موئل األمم املتحدة على أساس التمثيل اجلغرايف
العادل ،وفقا للصيغة الواردة يف التقرير املتعلق أبعمال الفريق العامل املفتوح العضوية الذي أنشأه رئيس جلنة املمثلني
الدائمني(.)3
 -2ويشغل أعضاء اجمللس التنفيذي مناصبهم ملدة  4سنوات بدء انتخاهبم خالل دورة من دورات مجعية موئل
األمم املتحدة.
 -3وجيتمع اجمللس التنفيذي يف نريويب مرتني أو ثالث مرات سنواي ،حسب االقتضاء ،ليقوم جبملة أمور منها
ما يلي:
(أ)

اإلشراف على تنفيذ األنشطة املعيارية والتنفيذية ملوئل األمم املتحدة؛

(ب)

كفالة املساءلة والشفافية والكفاءة والفعالية؛

( )3على النحو املشار إليه يف تقرير الفريق العامل املفتوح العضوية ( )A/73/726سيكون توزيع املقاعد يف اجمللس التنفيذي على
النحو التايل 10 :مقاعد للدول األفريقية ،و 8مقاعد لدول آسيا واحمليط اهلادئ ،و 4مقاعد لدول أورواب الشرقية ،و ٦مقاعد
لدول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،و 8مقاعد لدول أورواب الغربية والدول األخرى.
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(ج) املوافقة واإلشراف على تنفيذ برانمج العمل السنوي وامليزانية واسرتاتيجية تعبئة املوارد ،وفقا للخطط
االسرتاتيجية واملبادئ التوجيهية السياسية اليت تقدمها مجعية موئل األمم املتحدة؛
اعتماد املقررات ،يف إطار واليته ،بشأن مجلة أمور منها املسائل الربانجمية والتنفيذية واملتعلقة
(د)
ابمليزانية من أجل التنفيذ الكايف والفعال للقرارات واملقررات اليت تتخذها مجعية موئل األمم املتحدة؛
(هـ)

توجيه ودعم اجلهود الرامية إىل متويل موئل األمم املتحدة؛

(و)

اإلشراف على امتثال موئل األمم املتحدة للتقييمات وتقدمي الدعم ملهام مراجعة احلساابت؛

(ز) التعاون مع اجملالس التنفيذية لوكاالت األمم املتحدة األخرى ،وفقا لربانمج اإلصالح اإلداري
الذي يقوده األمني العام.
املادة 25
تفوض مجعية موئل األمم املتحدة السلطة إىل اجمللس التنفيذي لتقدمي التقارير الدورية إىل اجلمعية العامة عن طريق
اجمللس االقتصادي واالجتماعي بشأن املسائل ذات الصلة بوالية اجمللس التنفيذي يف السنوات اليت ال تعقد فيها
دورات مجعية موئل األمم املتحدة.
هيئات الدورات
املادة 26
أثناء انعقاد الدورات ،جيوز جلمعية موئل األمم املتحدة أن تنشئ هيئات أخرى للدورات أو جلاان فرعية أو أفرقة
عاملة ،تتألف من الدول األعضاء يف األمم املتحدة وأعضاء الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة ،على
النحو الذي تراه ضروراي ،وأن حتيل إىل تلك اهليئات أي بند مدرج يف جدول األعمال أو أي مسألة أخرى للنظر
فيها وتقدمي تقرير بشأهنا.
أعضاء املكتب
املادة 27
يف هناية كل اجتماع من اجتماعات جلنة املمثلني الدائمني ،تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها الذي يتألف من رئيس
وثالثة نواب للرئيس ومقرر .ولدى انتخاب مخسة من الدول األعضاء هلذه املناصب ،تكفل جلنة املمثلني الدائمني
التكافؤ يف متثيل اجملموعات اإلقليمية اخلمس يف املكتب.
املكاتب املشرتكة
املادة 28
جيوز للمكاتب التابعة لكل من مجعية موئل األمم املتحدة ،وجلنة املمثلني الدائمني ،واجمللس التنفيذي ،أن تعقد
اجتماعات مشرتكة للمكاتب بغرض تنسيق أنشطتها.
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تطبيق النظام الداخلي
املادة 29
ينطبق النظام الداخلي جلمعية موئل األمم املتحدة ،مع تعديل ما يلزم تعديله ،على مجيع اهليئات العاملة ما بني
الدورات اليت ليس هلا نظام داخلي خاص هبا .وابلنسبة للهيئات العاملة بني الدورات اليت متلك نظاما داخليا
خاصا هبا ،جيوز تطبيق النظام الداخلي للجمعية يف احلاالت اليت ال تبت فيها مواد النظام الداخلي للهيئة العاملة
بني الدورات ويتصرف اجمللس التنفيذي ملوئل األمم املتحدة وفقا لنظامه الداخلي.

سادسا -املدير التنفيذي

واجبات املدير التنفيذي

املادة 30
 -1يعمل املدير التنفيذي بصفته الوظيفية يف مجيع اجتماعات مجعية موئل األمم املتحدة واجتماعات اهليئات
العاملة بني الدورات .وجيوز للمدير التنفيذي أن يعني عضوا آخر من األمانة ليعمل ممثال له.
 -2ويتوىل املدير التنفيذي مسؤولية أداء املهام اليت يتعني عليه القيام هبا ابلنسبة جلمعية موئل األمم املتحدة
بصفته مديرا تنفيذاي ملوئل األمم املتحدة.
 -3ويكون املدير التنفيذي مسؤوال عن توفري وتوجيه املوظفني الالزمني جلمعية موئل األمم املتحدة أو من
اهليئات العاملة بني الدورات .ويتوىل املدير التنفيذي املسؤولية عن وضع مجيع الرتتيبات الالزمة جللسات اجلمعية
وهيئاهتا العاملة ما بني الدورات ،مبا يف ذلك إعداد وتوزيع الواثئق ابللغات الرمسية ولغات العمل لألمم املتحدة
وذلك قبل  42يوما على األقل من انعقاد دورة اجلمعية وهيئاهتا العاملة ما بني الدورات ،مع عدم اإلخالل ابلفقرة
 2من املادة .48
واجبات أمانة مجعية موئل األمم املتحدة
املادة 31
تكفل أمانة موئل األمم املتحدة ،بتوجيه من املدير التنفيذي ،توفري ترمجة شفوية للبياانت اليت تُلقى يف االجتماعات؛
وستتوىل تلقي وترمجة وتعميم واثئق اجلمعية وهيئاهتا العاملة ما بني الدورات؛ وستنشر وتعمم القرارات والتقارير
والواثئق ذات الصلة الصادرة عن اجلمعية ابللغات الرمسية ولغات العمل؛ وتتعهد الواثئق يف حمفوظات اجلمعية
وتقوم بصفة عامة جبميع أنواع العمل األخرى اليت قد تتطلبها اجلمعية.
البياانت من األمانة
املادة 32
جيوز للمدير التنفيذي ،أو ألي عضو من األمانة يعينه املدير التنفيذي ،أن يديل يف أي وقت ،بناء على دعوة من
رئيس مجعية موئل األمم املتحدة ،ببياانت شفوية أو خطية أمام اجلمعية أو اهليئات العاملة ما بني الدورات بشأن
أي مسألة جيري النظر فيها.
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بيان ابآلاثر املالية
املادة 33
 -1قبل أن تبت مجعية موئل األمم املتحدة يف أي اقرتاح يتعلق ابملهام املبينة يف املادة  2وينطوي على إنفاق
من أموال األمم املتحدة ،مبا يف ذلك األموال من مؤسسة األمم املتحدة للموئل واملستوطنات البشرية ،أو املقرتحات
اليت ترتتب عليها آاثر مالية ،يعد املدير التنفيذي ويعمم يف الوقت املناسب جلميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة
وأعضاء الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة أو اهليئات املعنية العاملة ما بني الدورات ،التقديرات والبياانت
املفصلة لآلاثر املالية املرتتبة على تنفيذ هذا االقرتاح.
 -2تنظر مجعية موئل األمم املتحدة يف التقديرات والبياانت املشار إليها يف الفقرة  1أعاله قبل اعتماد أي
اقرتاح ينطوي على إنفاق من أموال األمم املتحدة ،مبا يف ذلك موارد مؤسسة األمم املتحدة للموئل واملستوطنات
البشرية .وإذا أُقر اقرتاح ما ،تبني اجلمعية ،حسبما يكون ذلك مالئما ،األولوية اليت تعلقها عليه أو مدى ضرورته
العاجلة ،وأي جزء من االقرتاح ميكن أتجيله أو تعديله أو إلغاؤه من أجل ضمان تنفيذ أعمال موئل األمم املتحدة
أبكرب قدر ممكن من الفعالية.
 -3ويقدم املدير التنفيذي أيضا إىل مجعية موئل األمم املتحدة تقديرات لنفقات مؤسسة األمم املتحدة للموئل
واملستوطنات البشرية لفرتة السنتني نفسها ،وفقا لإلجراءات العامة اليت تنظم عمليات املؤسسة ،والقواعد 10-٥
و 4-9ذات الصلة من النظام املايل لألمم املتحدة والقواعد املالية ذات الصلة الواردة يفST/SGB/UNHHSF :
.Financial Rules/3

سابعا -اللغات واحملاضر

اللغات الرمسية ولغات العمل
املادة 34
 -1اللغات الرمسية ولغات العمل يف مجعية موئل األمم املتحدة هي اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية
والعربية والفرنسية .وترتجم الكلمات اليت تلقى أبي لغة من هذه اللغات إىل اللغات األخرى للجمعية.

 -2وجيوز ألي ممثل أن يديل ببيان أبي لغة أخرى ،بشرط أن يتوىل ترتيبات الرتمجة الشفوية للبيان إىل إحدى
اللغات الرمسية ولغات العمل جلمعية موئل األمم املتحدة .وميكن للمرتمجني الشفويني التابعني لألمانة ،أن يعتمدوا
على الرتمجة اليت قدمت ابللغة الرمسية األوىل ،يف ترمجتهم الشفوية إىل اللغات الرمسية األخرى.
لغات القرارات واملقررات الرمسية األخرى
املادة 35
تتاح مجيع القرارات والتوصيات وغريها من املقررات والتقارير الرمسية الصادرة عن مجعية موئل األمم املتحدة ابللغات
الرمسية ولغات العمل للجمعية.
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تعميم القرارات والتقارير الرمسية
املادة 36
تبلغ األمانة فورا مجيع أعضاء اجلمعية وغريهم من املشاركني يف الدورة ابلقرارات والتوصيات وغريها من املقررات
الرمسية الصادرة عن مجعية موئل األمم املتحدة .ويوزع النص املنشور هلذه القرارات والتوصيات وغريها من املقررات
الرمسية ،فضال عن تقرير مجعية موئل األمم املتحدة إىل اجلمعية العامة عن طريق اجمللس االقتصادي واالجتماعي،
بطرق منها الوسائل اإللكرتونية ،وابللغات الرمسية ولغات العمل جلمعية موئل األمم املتحدة بعد اختتام الدورة،
ليصل إىل مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة وأعضاء الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة املشار إليها
يف قواعد هذا النظام.
املادة 37
تعد التسجيالت الصوتية جللسات مجعية موئل األمم املتحدة وحتفظها األمانة وفقا للقواعد واملمارسات املطبقة يف
األمم املتحدة .وجيوز أيضا إعداد مثل هذا التسجيالت ألعمال أي أجهزة فرعية للجمعية تقرر ذلك.

اثمنا-

اجللسات املفتوحة واخلاصة
املبدأ العام
املادة 38
تعقد جلسات مجعية موئل األمم املتحدة وجلاهنا وفرقها العاملة للدورة وغريها من اهليئات العاملة بني الدورات
بشكل علين ،ما مل تقرر اهليئة املعنية غري ذلك.

اتسعا -تصريف األعمال
النصاب القانوين

املادة 39
للرئيس أن يعلن افتتاح جلسة من جلسات مجعية موئل األمم املتحدة وأن يسمح ببدء املناقشة عند حضور ممثلي
ما ال يقل عن ثلث أعضاء اجلمعية .بيد أنه يلزم حضور ممثلي أغلبية أعضاء اجلمعية الختاذ أي قرار.
الصالحيات العامة للرئيس
املادة 40
 -1فضال عن ممارسة الصالحيات املخولة للرئيس يف مكان آخر من هذا النظام ،يعلن الرئيس افتتاح واختتام
أي جلسة من جلسات مجعية موئل األمم املتحدة ويدير املناقشات ويكفل مراعاة النظام الداخلي ويعطي حق
الكالم ويطرح املسائل للتصويت ويعلن ما يتخذ من قرارات .ويسيطر الرئيس ،رهنا أبحكام هذا النظام ،سيطرة
اتمة على سري جلسات اجلمعية وعلى حفظ النظام فيها .ويبت الرئيس يف نقاط النظام .وجيوز للرئيس أن يقرتح
على املؤمتر إقفال قائمة املتكلمني ،وحتديد الوقت الذي خيصص للمتكلمني ،وعدد املرات اليت جيوز فيها ملمثل
كل عضو أن يتكلم بشأن بند ما ،وأتجيل املناقشة أو إقفاهلا ،وتعليق اجللسة أو رفعها.
 -2وخالل ممارسته ملهامه ،يظل الرئيس حتت سلطة مجعية موئل األمم املتحدة.
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الكلمات
املادة 41
 -1ال جيوز خماطبة مجعية موئل األمم املتحدة إال بعد أن أيذن الرئيس بذلك.
 -2وتنحصر املناقشة يف املسألة املطروحة على مجعية موئل األمم املتحدة ،وللرئيس أن ينبه املتكلم إىل مراعاة
النظام إذا خرجت أقوال املتكلم عن املوضوع قيد املناقشة.
 -3ومع مراعاة أحكام املادتني  41و ،43يعطي الرئيس الكلمة إىل املتكلمني حسب ترتيب إبداء رغبتهم يف
التكلم.
 -4وميكن تغيري ترتيب املتكلمني بناء على طلب الوفود املعنية.
نقاط النظام
املادة 42
 -1أثناء مناقشة أي مسألة ،ميكن أن يثري أحد املمثلني يف أي وقت نقطة نظام ،ويبت الرئيس يف ذلك فورا،
طبقا ألحكام هذا النظام .وللممثل أن يطعن يف قرار الرئيس .ويطرح الطعن فورا للتصويت ،ويظل قرار الرئيس
قائما ما مل ترفضه أغلبية األعضاء احلاضرين واملصوتني.
 -2ولدى إاثرة نقطة النظام ،ال جيوز للمثل الذي أاثرها أن يتكلم يف جوهر املسألة املطروحة للنقاش.
حق الرد
املادة 43
مينح الرئيس احلق يف الرد ألي دولة عضو يف األمم املتحدة أو ألي عضو يف وكالة متخصصة اتبعة لألمم املتحدة
تطلب ذلك .وعند ممارسة هذا احلق ،ينبغي على املمثلني أن حياولوا اإلجياز قدر اإلمكان ويفضل أن يدلوا ببياانهتم
يف هناية اجللسة اليت يطلبون فيها هذا احلق.
طلبات تعليق أو أتجيل اجللسة
املادة 44
ملمثل أية دولة عضو يف األمم املتحدة أن يطلب تعليق اجللسة أو أتجيلها ،وذلك يف أي وقت وأثناء مناقشة أية
مسألة .وتبت مجعية موئل األمم املتحدة يف هذا الطلب على الفور ،ودون مناقشة.
طلبات أتجيل املناقشة
املادة 45
ملمثل أية دولة عضو يف األمم املتحدة أن يطلب يف أي وقت أتجيل مناقشة البند قيد البحث .وال مينح حق
التكلم بشأن هذا الطلب إال ملمثلني اثنني يؤيدان هذا الطلب وملمثلني اثنني معارضني له ،وبعد ذلك تبت مجعية
موئل األمم املتحدة على الفور يف الطلب.

15

HSP/HA/1/8

طلبات إغالق املناقشة
املادة 46
ملمثل أية دولة من الدول األعضاء يف األمم املتحدة أن يطلب يف أي وقت إغالق املناقشة بشأن البند قيد البحث،
بصرف النظر عما إذا كان أي ممثل آخر قد أبدى الرغبة يف الكالم .وال مينح حق التكلم بشأن هذا الطلب إال
ملمثلني اثنني يعارضان طلب اإلغالق ،وبعد ذلك تبت مجعية موئل األمم املتحدة على الفور يف الطلب.
ترتيب الطلبات اإلجرائية
املادة 47
مع مراعاة حق إاثرة نقطة النظام مبوجب املادة  ،42تعطى أولوية الطلبات اإلجرائية التالية ابلرتتيب املشار إليه
وتعطى أسبقية على مجيع االقرتاحات والطلبات األخرى املطروحة يف اجللسة:
(أ)

تعليق اجللسة؛

(ب)

أتجيل اجللسة؛

(ج)

أتجيل املناقشة يف املسألة قيد البحث؛

(د)

إغالق املناقشة يف املسألة قيد البحث.

تقدمي املقرتحات والتعديالت املوضوعية
املادة 48
 -1تقدنم املقرتحات والتعديالت املوضوعية من الدول األعضاء يف األمم املتحدة أو األعضاء يف الوكاالت
املتخصصة التابعة لألمم املتحدة خطيا ،مبا يف ذلك عن طريق الوسائل اإللكرتونية ،وتوجه إىل املدير التنفيذي
الذي يعمم نسخا منها على أعضاء مجعية موئل األمم املتحدة .وجيوز للرئيس ،أن يقبل مقرتحا أو تعديال موضوعيا
يقدم شفواي ،من الدول األعضاء يف األمم املتحدة أو األعضاء يف الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة.
 -2ومن حيث املبدأ ،ال يُطرح مثل هذا املقرتح أو التعديل للنقاش أو التصويت عليه يف أي جلسة من جلسات
مجعية موئل األمم املتحدة ما مل تتح نسخ منه جلميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة وأعضاء الوكاالت املتخصصة
التابعة لألمم املتحدة ،خطيا ،مبا يف ذلك عن طريق الوسائل اإللكرتونية ،ويف موعد ال يتجاوز اليوم السابق
للجلسة .على أنه جيوز للرئيس ،رهنا مبوافقة اجلمعية ،أن يسمح مبناقشة مثل تلك املقرتحات أو التعديالت والنظر
فيها حىت ولو مل تع نمم أو إذا ُعممت يف اليوم ذاته.
سحب املقرتحات والطلبات اإلجرائية

املادة 49
 -1جيوز ملقدم املقرتح أو الطلب اإلجرائي أن يسحبه يف أي وقت قبل بدء التصويت عليه ،شريطة أال يكون
قد ُع ِّدل.
 -2وجيوز ألي عضو آخر أن يعيد تقدمي املقرتح أو الطلب اإلجرائي املسحوب.
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البت يف مسألة الختصاص
املادة 50
يُطرح للتصويت أي طلب يثري مسألة اختصاص مجعية موئل األمم املتحدة يف اعتماد أي اقرتاح أو أي تعديل
يعرض عليها وذلك قبل التصويت على االقرتاح أو التعديل املطروح.
املادة 51
عند اعتماد اقرتاح ما أو رفضه ،ال جيوز إعادة النظر فيه يف الدورة نفسها ما مل تقرر مجعية موئل األمم املتحدة
ذلك .ويسمح ابلتكلم يف طلب إبعادة النظر الثنني فقط من املمثلني املعارضني للطلب ،وبعد ذلك يطرح الطلب
فورا للتصويت.

عاشرا -عملية اختاذ القرار
املبدأ العام

املادة 52
رهنا أبحكام املادة  ،41قد تقرر مجعية موئل األمم املتحدة بشأن أي طلب إجرائي أو مقرتح بدون تصويت
وتتخذ القرارات عادة بتوافق اآلراء .ولكن جيرى التصويت إذا طلب أحد أعضاء اجلمعية ذلك.
حق التصويت
املادة 53
يكون لكل دولة من الدولة األعضاء يف األمم املتحدة صوت واحد.
األغلبية الالزمة
املادة 54
 -1تصدر قرارات مجعية موئل األمم املتحدة ابلتصويت وتتخذ بناء على أغلبية الدول األعضاء احلاضرين
املشاركني يف التصويت .فإذا انقسمت األصوات ابلتساوي يف التصويت على مسألة غري االنتخاب يعترب املقرتح
أو التعديل مرفوضا.
 -2وألغراض هذا النظام ،تشري عبارة ”األعضاء احلاضرين املشاركني يف التصويت“ حصرا إىل الدول األعضاء
اليت تديل أبصواهتا إجيااب أو سلبا ،وال تشمل الدول األعضاء اليت متتنع عن التصويت.
طريقة التصويت
املادة 55
جيري التصويت يف مجعية موئل األمم املتحدة عادة برفع األيدي ،ولكن جيوز ألي عضو من أعضاء مجعية موئل
األمم املتحدة أن يطلب إجراء التصويت بنداء األمساء وذلك حسب الرتتيب اهلجائي اإلنكليزي ألمساء األعضاء
يف اجلمعية ،وابتداء من العضو الذي يسحب الرئيس امسه .يسجل تصويت كل دولة من الدول األعضاء املشاركة
يف التصويت بنداء األمساء يف واثئق اجلمعية املناسبة.
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املادة 56
بعد أن يشري الرئيس إىل بدء التصويت ال جيوز ألي ممثل أن يقاطع عملية التصويت إال إلاثرة نقطة نظام تتعلق
ابلعملية الفعلية للتصويت.
تعليل التصويت
املادة 57
للرئيس أن يسمح لدولة عضو يف األمم املتحدة أن تديل ببيان موجز تعليال لتصويتها وذلك قبل أو بعد التصويت
على املقرتح أو الطلب اإلجرائي الذي جيري التصويت عليه.
جتزئة املقرتحات أو التعديالت
املادة 58
جيوز ملمثل أي دولة من الدول األعضاء يف األمم املتحدة أن يلتمس إجراء تصويت مستقل على جزء من مقرتح
أو من تعديل .وإذا أثري اعرتاض على طلب التجزئة يطرح طلب التجزئة للتصويت .وال يسمح ابلتكلم بشأن طلب
التجزئة إال ملتكلمني اثنني يؤيدانه ومتكلمني اثنني يعارضانه .وإذا قُبل طلب التجزئة ،تطرح األجزاء املعتمدة من
املقرتح أو التعديل للتصويت عليها جمتمعة .وإذا ُرفضت مجيع أجزاء منطوق املقرتح أو التعديل يتعترب االقرتاح أو
التعديل مرفوضا برمته.
البت يف التعديالت
املادة 59
 -1التعديل هو مقرتح يقتصر على إضافة أو حذف أجزاء من مقرتح آخر أو على تنقيح جزء منه.
 -2وعند طلب تعديل مقرتح ماُ ،جيرى التصويت على التعديل أوال .فإذا طُلب تعديالن أو أكثر القرتاح ما،
يصوت أوال على التعديل األبعد من حيث اجلوهر عن املقرتح األصلي ،مث على التعديل األقل منه بعدا ،وهكذا
دواليك حىت تُطرح مجيع التعديالت للتصويت .ولكن حني يكون اعتماد تعديل ما منطواي ابلضرورة على رفض
تعديل آخر ،فإن هذا األخري ال يُطرح للتصويت .وإذا اعتُمد تعديل واحد أو أكثر ،يُطرح املقرتح بصيغته املعدنلة
عندئذ للتصويت .ويف حال عدم اعتماد أي تعديل ،يطرح املقرتح للتصويت بصيغته األصلية.
ترتيب البت يف املقرتحات
املادة 60
 -1إذا تعلق مقرتحان أو أكثر مبسألة واحدة ،يبت فيها ابلرتتيب الذي قدمت به ،ما مل تقرر مجعية موئل األمم
املتحدة خالف ذلك .وجيوز للجمعية أن تقرر ،بعد البت يف أي مقرتح ،ما إذا كانت ستنظر يف املقرتح الذي يليه
يف الرتتيب.
 -2ويُقرر بشأن أي طلب إجرائي لعدم البت يف جوهر مقرتح ما ،قبل البت يف ذلك املقرتح.
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النتخاابت
املادة 61
ُجترى مجيع االنتخاابت ابالقرتاع السري ما مل تقرر مجعية موئل األمم املتحدة خالف ذلك.
املادة 62
 -1عندما يراد شغل منصبني أو أكثر من املناصب االنتخابية يف وقت واحد وبشروط واحدة ،يُنتخب
املرشحون ،الذين ال يتجاوز عددهم عدد تلك املناصب ،واحلاصلون يف االقرتاع األول على أكرب عدد من
األصوات.
 -2فإذا كان عدد املرشحني احلاصلني على هذه األغلبية أقل من عدد املناصب اليت يراد شغلها ،جترى اقرتاعات
إضافية لشغل املناصب املتبقية ،ويستثىن من ذلك حالة بقاء منصب واحد فقط يراد شغله ،فعندئذ تطبق اإلجراءات
الواردة يف املادة  .٦3ويقتصر االقرتاع على املرشحني غري الفائزين الذين حصلوا على أكرب عدد من األصوات يف
االقرتاع السابق ،على أال يتجاوز عددهم ضعف عدد املناصب املتبقية اليت يُراد شغلها .ولكن يف حالة تعادل
األصوات بني عدد أكرب من املرشحني غري الفائزين ،جيرى اقرتاع خاص من أجل ختفيض عدد املرشحني إىل العدد
املطلوب :وإذا تعادلت األصوات مرة أخرى بني عدد أكرب من العدد املطلوب من املرشحني ،يقلل الرئيس عددهم
إىل العدد املطلوب ابلقرعة.
 -3وعندما يكون االقرتاع املقيند (ال يدخل فيه االقرتاع اخلاص الذي جيري وفقا للشروط احملددة يف اجلملة
األخرية من الفقرة  2أعاله) غري حاسم ،يفصل الرئيس بني املرشحني املتبقني ابلقرعة.
املادة 63
 -1عندما يراد شغل منصب انتخايب واحد وال حيصل أي مرشح يف االقرتاع األول على األغلبية الالزمة جيرى
املرشحني اللذين حصال على أكرب عدد من األصوات .فإذا انقسمت األصوات ابلتساوي
اقرتاع اثن يقتصر على
َ
يف االقرتاع الثاين حيسم الرئيس األمر بني هذين املرشحني ابلقرعة.
ِّ
املرشحني ِّ
احلاصلني على اثين أكرب عدد من األصوات،
 -2ويف حالة تعادل األصوات يف االقرتاع األول بني

ُجيرى اقرتاع خاص بني املرشحني من أجل ختفيض عددهم إىل مرشحني اثنني؛ ويف حالة تعادل األصوات يف
االقرتاع األول بني ثالثة مرشحني أو أكثر حيصلون على أكرب عدد من األصوات ،جيرى اقرتاع خاص .فإذا تعادلت
األصوات مرة أخرى يف االقرتاع اخلاص ،يستبعد الرئيس مرشحا واحدا ابلقرعة ،وجيرى بعد ذلك اقرتاع آخر بني
مجيع املرشحني املتبقني .ويُكرر اإلجراء الذي ينص عليه هذا النظام ،إذا لزم األمر ،حىت يُنتخب مرشح واحد على
النحو الواجب.
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حادي عشر -مشاركة غري األعضاء
الدول غري األعضاء يف األمم املتحدة
املادة 64
جيوز ألي دولة غري عضو يف األمم املتحدة( )4أن تشارك يف مداوالت مجعية موئل األمم املتحدة .وليس ألي دولة
تشارك هبذه الطريقة احلق يف االنتخاب ،ولكن جيوز هلا تقدمي مقرتحات ميكن أن تُطرح للتصويت بناء على طلب
أي عضو من أعضاء اجلمعية .وتطبق أحكام هذه املادة ،مع تعديل ما يلزم تعديله ،عند املشاركة يف هيئة عاملة
بني الدورات من دولة ال تنتمي إىل عضوية تلك اهليئة.
هيئات األمم املتحدة األخرى والوكالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة واملنظمات ذات الصلة
املادة 65
 -1جيوز ملمثلي هيئات األمم املتحدة ،والوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة واملنظمات ذات الصلة
املشاركة يف مداوالت مجعية موئل األمم املتحدة بشأن املسائل اليت تدخل يف نطاق أنشطتهم ،دون أن يكون هلم
حق التصويت أو تقدمي املقرتحات.
 -2وجيوز هليئات األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة املذكورة أن تعمم إىل أعضاء مجعية
موئل األمم املتحدة البياانت اخلطية املتعلقة ببنود جدول األعمال اليت هتمها.
املنظمات احلكومية الدولية والكياانت األخرى
املادة 66
 - 1جيوز ملمثلي املنظمات احلكومية الدولية( )٥والكياانت األخرى اليت منحتها اجلمعية العامة مركز املراقب
تعني على أساس مستمر من اجلمعية العامة أو اجمللس
الدائم وملمثلي املنظمات احلكومية الدولية األخرى اليت ن
االقتصادي واالجتماعي ،أو تعتمدها أو تدعوها مجعية موئل األمم املتحدة ،أو يدعوها رئيس مجعية موئل األمم
املتحدة ،أن تشارك يف مداوالت مجعية موئل األمم املتحدة بشأن املسائل اليت تدخل ضمن خربات تلك املنظمات
أو يف نطاق أنشطتها.
السلطات احمللية
املادة 67
جيوز ملمثلي السلطات احمللية املعتمدين على النحو الواجب ،الذين يدعوهم املدير التنفيذي وابلتشاور مع
حكوماهتم ،عند الطلب ،أو الذين ميثلون الرابطات أو املنظمات الوطنية أو الدولية اليت تعرتف هبا األمم املتحدة،
أن يشاركوا بصفة مراقب يف اجللسات املفتوحة ،يف مداوالت مجعية موئل األمم املتحدة وهيئاهتا العاملة بني
الدورات.

( )4الدول غري األعضاء يف األمم املتحدة تشري إىل جزر كوك ،ودولة فلسطني ،والكرسي الرسويل ،ونيوي.
( )٥تطبق طرائق مشاركة االحتاد األورويب يف أعمال األمم املتحدة ،على النحو املبني يف القرار  27٦/٦٥الصادر عن اجلمعية
العامة ،على مشاركته يف مجعية موئل األمم املتحدة.
20

HSP/HA/1/8

الشركاء اآلخرون يف جدول أعمال املوئل
املادة 68
 - 1جيوز للممثلني املعتمدين على النحو الواجب من الشركاء اآلخرين يف جدول أعمال املوئل احلضور بصفة
مراقب يف اجللسات املفتوحة جلمعية موئل األمم املتحدة وهيئاهتا العاملة بني الدورات.
 - 2وبناء على دعوة رئيس اهليئة ،ورهنا مبوافقة تلك اهليئة ،جيوز ألولئك املراقبني أن يدلوا ببياانت شفوية بشأن
املسائل اليت يتمتعون فيها بكفاءة خاصة.
املنظمات غري احلكومية
املادة 69
جيوز للمنظمات غري احلكومية ذات املركز االستشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي أن تعني ممثلني خمولني
للحضور كمراقبني يف اجللسات املفتوحة جلمعية موئل األمم املتحدة وهيئاهتا العاملة ما بني الدورات .وبناء على
دعوة الرئيس ،ومبوافقة اجلمعية ،جيوز ملنظمة غري حكومية حتضر جلسة من جلسات اجلمعية أن تديل ببياانت
شفوية بشأن املسائل الداخلة يف نطاق أنشطتها.
املادة 70
توزع األمانة على مجيع الوفود البياانت اخلطية اليت يقدمها املمثلون املعينون املشار إليهم يف املواد من  ٦4إىل ٦9
ابلكميات وابللغات اليت أتيحت هبا هذه البياانت لألمانة ،بشرط أن تكون البياانت اليت يقدمها املمثلون املعينون
واملشار إليها يف املواد من  ٦7إىل  ٦9ذات صلة أبعمال اجلمعية ويف موضوع يتمتعون فيه بكفاءة خاصة.

اثين عشر-

تعديل النظام الداخلي وتعليق العمل به
تعديل األحكام
املادة 71
جيوز جلمعية موئل األمم املتحدة ،مبوجب مقرر تعتمده أغلبية الدول األعضاء يف األمم املتحدة احلاضرة واملشاركة
يف التصويت ،أن تعدل أي حكم من هذه القواعد ،ولكن ال جيري ذلك إال بعد تلقيها تقريرا عن التعديل املقرتح
من جلنة أو فريق عامل تنشئه اجلمعية هلذا الغرض.
تعليق العمل ابألحكام
املادة 72
جيوز جلمعية موئل األمم املتحدة تعليق حكم من النظام الداخلي بصفة مؤقتة على أساس عدم االعرتاض ،أو عن
طريق التصويت ،شريطة أن يقدم ألعضاء مجعية موئل املتحدة إخطار مبقرتح التعليق قبل  24ساعة على األقل
من موعد البت فيه.
___________
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