
 (A) GE.04-64192    101204    131204 

 

 A/CONF.206/2  األمم المتحدة

 

المؤتمر العالمي المعني بالحد من 
  الكوارث

  آوبي، هيوغو، اليابان
  2005ینایر / آانون الثاني18-22

Distr.: General 
8 December 2004 
 
Arabic 
Original: English 

   من جدول األعمال المؤقت وشروحه3البند 
  اعتماد النظام الداخلي

  النظام الداخلي المؤقت     
  *مذآرة من األمانة    

في الدورة الثانية للجنة التحضيرية، اقترح الرئيس تأجيل مناقشة   -1
. ةهذا الموضوع بسبب التوصل في حينه إلى اتفاق بين األطراف المعني

واقترح الرئيس أن يعمل المؤتمر، في أثناء انتظار حل هذه المسألة، 
. A/CONF.206/PC(II)/2بالنظام الداخلي المؤقت الحالي الوارد في الوثيقة 

 29 و28انظر الفقرتين (واعتمدت اللجنة التحضيرية اقتراحات الرئيس 
  ).A/CONF.206/PC(II)/10في الوثيقة 

جميع : الة الراهنة للنظام الداخلي المؤقتويبين النص المرفق الح  -2
 3 و1، وفي الفقرتين 3، و1اإلشارات إلى الجماعة األوروبية في المادتين 

  . ُوضعت بين قوسين معقوفتين62، والمادة 47من المادة 
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تأخر تقديم هذه الوثيقة بسبب المشاورات الداخلية والخارجية الواسعة التي لزم     *
  .عقدها
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الداخلي المؤقت للجنة التحضيریة والمؤتمر العالمي النظام     
  المعني بالحد من الكوارث

  التمثيل ووثائق التفویض  -أوًال   

  1المادة     
  تكوین الوفود    

] ووفد الجماعة األوروبية[يتألف وفد آل دولة مشترآة في المؤتمر     
اوبين من رئيس وفد، وممَّن تدعو إليه الحاجة من الممثلين والممثلين المن

  .والمستشارين

  2المادة     
  الممثلون المناوبون والمستشارون    

  .لرئيس الوفد أن يسمي ممثال مناوبا أو مستشارا لتولي مهام الممثل    

  3المادة     
  تقدیم وثائق التفویض    

تقدم وثائق تفويض الممثلين وأسماء الممثلين المناوبين والمستشارين     
ة قبل أسبوع على األقل من الموعد المحدد إلى األمين العام لألمم المتحد

وتصدر وثائق التفويض إما عن رئيس الدولة أو . الفتتاح المؤتمر إن أمكن
وأما، في حالة الجماعة األوروبية، فمن [رئيس الحكومة أو وزير الخارجية 

  ].رئيس المفوضية األوروبية

  4المادة     
  لجنة وثائق التفویض    

ويستند تكوينها إلى . مر لجنة لوثائق التفويضُتعيَّن في بداية المؤت    
نفس األساس الذي يقوم عليه تكوين لجنة وثائق التفويض في الجمعية العامة 

وتفحص اللجنة وثائق تفويض الممثلين وتقدم تقريرها إلى . لألمم المتحدة
  .المؤتمر دون إبطاء
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  5المادة     
  االشتراك المؤقت في المؤتمر    

شتراك مؤقتا في المؤتمر ريثما يبت المؤتمر في يحق للممثلين اال    
  .وثائق تفويضهم

  أعضاء المكتب  -ثانيًا   

  6المادة     
  االنتخابات    

ينتخب المؤتمر من بين ممثلي الدول المشترآة أعضاء المكتب     
وينتخب . ، ويعين أحدهم مقررًا عامًا)1( نواب للرئيس5رئيس، و: التالين

ويجوز للمؤتمر . ن الطابع التمثيلي للمكتبهؤالء األعضاء على أساس ضما
أن ينتخب أيضا بخالف هؤالء من يرى له لزوما من أعضاء المكتب ألداء 

  .وظائفه

  7المادة     
  سلطات الرئيس العامة    

يقوم الرئيس باإلضافة إلى ممارسة السلطات المخولة لـه في مواضع   -1  
مر، وإعالن افتتاح آل أخرى من هذا النظام، بترؤس الجلسات العامة للمؤت

ويبت الرئيس . جلسة واختتامها، وطرح المسائل للتصويت، وإعالن القرارات
في النقاط النظامية، وله، رهنا بأحكام هذا النظام، السيطرة التامة على سير 

وللرئيس أن يقترح على المؤتمر إقفال قائمة . الجلسات وعلى حفظ النظام فيها
لذي يسمح به للمتكلمين، وعدد المرات التي يجوز المتكلمين، وتحديد الوقت ا

فيها لكل ممثل أن يتكلم في مسألة ما، وتأجيل المناقشة أو إقفالها، وتعليق 
  .الجلسة أو رفعها

  .يظل الرئيس، في ممارسته لمهام وظيفته، تحت سلطة المؤتمر  -2  

                                                                    

الدول األفريقية؛ والدول اآلسيوية؛ : من آل مجموعة من المجموعات التاليةواحد  )1(
ودول أوروبا الشرقية؛ ودول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ ومجموعة 

  .أوروبا الغربية ودول أخرى
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  8المادة     
  الرئيس بالنيابة    

ات أو عن جزء منها، يسمى أحد إذا تغيَّب الرئيس عن إحدى الجلس  -1  
  .نواب الرئيس ليقوم مقامه

لنائب الرئيس الذي يتولى مهام الرئيس ما للرئيس من سلطات وعليه   -2  
  .ما على الرئيس من واجبات

  9المادة     
  تغيير الرئيس    

في حالة عدم استطاعة الرئيس أداء مهام وظيفته، ينتخب رئيس     
  .جديد

  10المادة     
  يس في التصویتحقوق الرئ    

ال يشترك الرئيس، أو نائب الرئيس الذي يتولى مهام الرئيس، في     
التصويت في المؤتمر، بل يسمي عضوا آخر من أعضاء وفده للتصويت بدال 

  .منه

  المكتب   -ثالثًا   

  11المادة     
  التكوین    

ويتولى الرئيس رئاسة . يتألف المكتب من الرئيس ونواب الرئيس    
 أو واحد يسميه من بين نواب 46ية المنشأة بموجب المادة اللجنة الرئيس

ويقوم الرئيس أيضًا بتسمية نائب رئيس لتولي رئاسة . الرئيس في حالة غيابه
  .48لجنة وثائق التفويض واللجان األخرى التي ينشئها المؤتمر وفقا للمادة 

  12المادة     
  األعضاء البدیلون    

حد نوابه التغيب عن إحدى جلسات إذا تعين على رئيس المؤتمر أو أ    
المكتب، فله أن يسمي أحد أعضاء وفده لحضور جلسة اللجنة والتصويت 

أما إذا تغيب رئيس اللجنة الرئيسية فعليه أن يسمي نائب رئيس آخر . فيها
  .ليقوم مقامه
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  13المادة     
  الوظائف    

يقوم المكتب بمساعدة الرئيس في تصريف أعمال المؤتمر بوجه عام     
  .ويعمل، رهنا بمقررات المؤتمر، على تنسيق تلك األعمال

   أمانة المؤتمر  -رابعًا  

  14المادة     
  واجبات األمين العام لألمم المتحدة    

يتولى األمين العام لألمم المتحدة أو ممثله المعيَّن أعماله بصفته هذه   -1  
  .في آل جلسات المؤتمر وهيئاته الفرعية

لألمم المتحدة أن يسمي موظفا في األمانة ليقوم مقامه في يجوز لألمين العام   -2  
  .تلك الجلسات

يقوم األمين العام لألمم المتحدة أو ممثله المعيَّن بتوجيه الموظفين   -3  
  .الالزمين للمؤتمر

  15المادة     
  واجبات األمانة    

  :تقوم أمانة المؤتمر، وفقًا لهذا النظام، بما يلي    
  ة آنية للكلمات التي تلقى في الجلسات؛توفير ترجمة شفوي  )أ(    
  تلقي وثائق المؤتمر وترجمتها واستنساخها وتوزيعها؛  )ب(    
  نشر الوثائق الرسمية للمؤتمر وتعميمها؛  )ج(    
  إعداد محاضر الجلسات العامة وتعميمها؛  )د(    
إعداد التسجيالت الصوتية للجلسات واتخاذ الترتيبات   ( ه(    

  لحفظها؛
لترتيبات إليداع وثائق المؤتمر وحفظها في محفوظات اتخاذ ا  )و(    

  األمم المتحدة؛
القيام، بوجه عام، بأداء آل األعمال األخرى التي قد يتطلبها   )ز(    

  .المؤتمر
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  16المادة     
  البيانات المقدمة من األمانة    

لألمين العام لألمم المتحدة أو ألي موظف من موظفي األمانة يسميه     
 يدلي، في أي وقت، ببيانات شفوية أو آتابية بشأن أي مسألة لذلك الغرض، أن

  .قيد النظر

  افتتاح المؤتمر   -خامسًا 

  17المادة     
  الرئيس المؤقت    

يفتتح األمين العام لألمم المتحدة أو، في حالة غيابه، أي موظف من     
سة موظفي األمانة العامة يعينه لهذا الغرض الجلسة األولى للمؤتمر ويتولى رئا

  .المؤتمر إلى أن ينتخب المؤتمر رئيسه

  18المادة     
  القرارات المتعلقة بالتنظيم    

  :يقوم المؤتمر في جلسته األولى بالتالي    
  اعتماد نظامه الداخلي؛  )أ(    
  انتخاب أعضاء مكتبه وتشكيل هيئاته الفرعية؛  )ب(    
إقرار جدول أعماله الذي يكون مشروعه، إلى أن يتم هذا   )ج(    
  قرار، جدول األعمال المؤقت للمؤتمر؛اإل
  .البت في تنظيم أعماله  )د(    

  تصریف األعمال   -سادسًا 

  19المادة     
  النصاب القانوني    

للرئيس أن يعلن افتتاح الجلسة والسماح بسير المداوالت عند حضور     
ويلزم حضور . ممثلي ثلث الدول المشترآة في أعمال المؤتمر على األقل

  .ة الدول المشترآة في المؤتمر التخاذ أي قرارممثلي أغلبي
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  20المادة     
  الكلمات    

ال يجوز ألي شخص أن يتكلم في المؤتمر دون الحصول مسبقًا على   -1  
 25 و22 و21ويقوم الرئيس، مع مراعاة أحكام المواد . إذن من الرئيس

ي ، بدعوة المتكلمين إلى إلقاء آلماتهم حسب ترتيب إبدائهم الرغبة ف27و
  .واألمانة مسؤولة عن وضع قائمة بأسماء هؤالء المتكلمين. الكالم

تنحصر المناقشة في المسألة المطروحة على المؤتمر، وللرئيس أن   -2  
  .ينبه المتكلم إلى مراعاة النظام إذا خرجت أقواله عن الموضوع قيد المناقشة

ات التي للمؤتمر أن يحدد الوقت الذي يسمح به لكل متكلم وعدد المر  -3  
وال يسمح بالكالم بشأن اقتراح . يجوز فيها لكل ممثل أن يتكلم في مسألة ما

يدعو إلى هذا التحديد لغير اثنين من الممثلين المؤيدين للتحديد والثنين من 
وفي أية حال، . الممثلين المعارضين له ثم يطرح االقتراح فورا للتصويت

دد المسائل اإلجرائية مدة خمس يحدد الرئيس، بموافقة المؤتمر لكل آلمة بص
فإذا حددت مدة المناقشة وتجاوز أحد المتكلمين الوقت المخصص له، . دقائق

  .ينبهه الرئيس دون إبطاء إلى مراعاة النظام

  21المادة     
  النقاط النظامية    

ألي ممثل أن يثير نقطة نظامية في أي وقت أثناء المناقشة ألية مسألة،     
وللممثل أن .  هذه النقطة النظامية وفقا ألحكام هذا النظامويبت الرئيس فورا في

يطعن في قرار الرئيس، فيطرح الطعن للتصويت فورا، ويبقى قرار الرئيس 
وال يجوز للممثل الذي . قائما ما لم تنقضه أغلبية الممثلين الحاضرين المصوتين

  .يتكلم في نقطة نظامية أن يتكلم في موضوع المسألة قيد المناقشة

  22المادة     
  األسبقية    

يجوز إعطاء األسبقية في الكالم لرئيس أو مقرر اللجنة الرئيسية أو     
لممثل أي لجنة فرعية أو فريق عامل، لغرض شرح النتائج التي خلصت إليها 

  .الهيئة المعنية
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  23المادة     
  إقفال قائمة المتكلمين    

 ويجوز له، بموافقة للرئيس، أن يعلن قائمة المتكلمين أثناء المناقشة،    
  .المؤتمر، أن يعلن إقفال القائمة

  24المادة     
  الرد حق    

، يعطي الرئيس حق الرد إلى ممثل 23على الرغم من أحكام المادة   -1  
عندما يطلب ] أو إلى ممثل الجماعة األوروبية[أي دولة مشترآة في المؤتمر 

  .ذلك، ويجوز منح أي ممثل آخر فرصة للرد
ردود عمال بهذه المادة عادة في نهاية آخر جلسة في اليوم، ويدلى بال  -2  

  .أو في ختام النظر في البند ذي الصلة إذا آان ذلك أقرب
اإلدالء بأآثر ] أو لممثلي الجماعة األوروبية[وال يجوز لممثلي أي دولة   -3  

ويقتصر زمن . من بيانين بموجب هذه المادة في الجلسة الواحدة بشأن أي بند
األول على خمس دقائق والثاني على ثالث دقائق، وعلى الممثلين أن البيان 

  .يتحروا اإليجاز في آل األحوال بقدر اإلمكان

  25المادة     
  تأجيل المناقشة    

لممثل أية دولة مشترآة في المؤتمر أن يقترح، في أي وقت، تأجيل     
إلضافة إلى وال يسمح سوى الثنين من الممثلين، با. مناقشة المسألة قيد البحث

مقدم االقتراح، بأن يتكلما لتأييد االقتراح والثنين أن يتكلما في معارضة 
  .، للتصويت فورًا28التأجيل، ثم يطرح االقتراح، رهنا بأحكام المادة 

  26المادة     
  إقفال باب المناقشة    

لممثل أية دولة مشترآة في المؤتمر أن يقترح، في أي وقت، إقفال     
 المسألة قيد البحث، سواء وجد أو لم يوجد ممثل آخر أبدى باب المناقشة في
وال يسمح بالكالم في اقتراح إقفال باب المناقشة إّال الثنين . رغبته في الكالم

، 28من الممثلين يعارضان اإلقفال، ثم يطرح االقتراح، رهنا بأحكام المادة 
  .للتصويت فورا
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  27المادة     
  تعليق الجلسة أو رفعها    

، 38لممثل أية دولة مشترآة في المؤتمر، رهنا بأحكام المادة يجوز     
وال يسمح بمناقشة هذه . أن يقترح في أي وقت تعليق الجلسة أو رفعها

  .، للتصويت فورا28االقتراحات، بل تطرح، رهنا بأحكام المادة 

  28المادة     
  ترتيب االقتراحات اإلجرائية    

ة على جميع المقترحات أو تعطى االقتراحات المبينة أدناه أسبقي    
  :االقتراحات األخرى المعروضة على الجلسة، وذلك حسب الترتيب التالي

  اقتراح تعليق الجلسة؛  )أ(    
  اقتراح رفع الجلسة؛  )ب(    
  اقتراح تأجيل المناقشة في المسألة قيد البحث؛  )ج(    
  .اقتراح إقفال باب المناقشة في المسألة قيد البحث  )د(    

  29المادة     
  تقدیم المقترحات والتعدیالت الموضوعية    

تقدم المقترحات والتعديالت الموضوعية، في العادة، آتابة إلى األمين     
وال تناقش . العام أو إلى ممثله المعيَّن الذي يعمم نسخا منها على جميع الوفود

 ساعة على 24المقترحات الموضوعية أو تطرح للتصويت إّال بعد مرور 
ا بكل لغات المؤتمر على جميع الوفود، ما لم يقرر المؤتمر تعميم نسخ منه

إّال أنه يجوز للرئيس أن يأذن بمناقشة وبحث التعديالت حتى إن . خالف ذلك
  .لم تكن هذه التعديالت قد عممت، أو لم يجر تعميمها إّال في اليوم نفسه

  30المادة     
  سحب المقترحات واالقتراحات اإلجرائية    

ح أو االقتراح اإلجرائي أن يسحبه في أي وقت قبل لصاحب المقتر    
البت فيه، شريطة أّال يكون قد أدخل عليه تعديل، وألي ممثل أن يعيد تقديم 

  .المقترح أو االقتراح اإلجرائي المسحوب على هذا النحو
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  31المادة     
  البت في مسألة االختصاص    

ائي يطلب ، يطرح للتصويت أي اقتراح إجر28رهنا بأحكام المادة     
البت في مسألة اختصاص المؤتمر في اعتماد اقتراح معروض عليه، وذلك 

  .قبل البت في االقتراح موضع النظر

  32المادة     
  إعادة النظر في المقترحات    

متى اعتمد مقترح ما أو رفض، ال يجوز إعادة النظر فيه ما لم يقرر     
وال يسمح بالكالم . تينالمؤتمر ذلك بأغلبية ثلثي الممثلين الحاضرين المصو

ثم يطرح . في اقتراح إجرائي بإعادة النظر سوى الثنين من معارضيه
  .االقتراح فورا للتصويت

  اتخاذ القرارات  -سابعًا 

  33المادة     
  االتفاق العام    

  .يبذل المؤتمر قصارى جهده لضمان إنجاز أعماله باالتفاق العام    

  34المادة     
  حقوق التصویت    

  .ل دولة مشترآة في أعمال المؤتمر صوت واحديكون لك    

  35المادة     
  األغلبية الالزمة    

، تتخذ قرارات المؤتمر وأجهزته الفرعية وفقا 33رهنا بأحكام المادة   -1  
  .للنظام الداخلي للجمعية العامة ولجانها، على التوالي

ثلين تتخذ قرارات المؤتمر بشأن جميع المسائل اإلجرائية بأغلبية المم  -2  
  .الحاضرين المصوتين، ما لم ينص على خالف ذلك في هذا النظام

إذا ثار تساؤل حول آون مسألة ما تتعلق باإلجراء أو الموضوع،   -3  
وإذا طعن في قرار الرئيس يطرح الطعن للتصويت . يبت الرئيس في األمر

فورا، ويبقى قرار الرئيس قائما ما لم تنقضه أغلبية الممثلين الحاضرين 
  .لمصوتينا
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إذا انقسمت األصوات بالتساوي يعتبر المقترح أو االقتراح اإلجرائي   -4  
  .مرفوضا

  36المادة     
  "الممثلين الحاضرین المصوتين"معنى عبارة     

" الممثلين الحاضرين المصوتين"ألغراض هذا النظام، يقصد بعبارة     
لون الذين يمتنعون أما الممث. الممثلون الذين يدلون بأصواتهم إيجابا أو سلبًا

  .عن التصويت فيعتبرون غير مصوتين

  37المادة     
  طریقة التصویت    

، يصوت المؤتمر عادة برفع 44باستثناء ما تنص عليه المادة   -1  
األيدي، إّال إذا طلب ممثل التصويت بنداء األسماء فيجري حينئذ نداء األسماء 

شترآة في المؤتمر، ابتداء حسب الترتيب الهجائي اإلنكليزي ألسماء الدول الم
وفي آل تصويت بنـداء األسماء . بالوفد الذي يسحب الرئيس اسمه بالقرعة

  ".ممتنع"أو " ال"أو " نعم"  بتنادي آل دولة باسمهـا فيرد ممثلهـا 
عندما يقوم المؤتمر بالتصويت مستخدما الوسائل اآللية، يستعاض   -2  

يدي، وبالتصويت المسجل بالتصويت غير المسجل عن التصويت برفع األ
وللممثل أن يطلب تصويتا مسجال يجري دون . عن التصويت بنداء األسماء

  .نداء أسماء الدول المشترآة في المؤتمر، إّال إذا طلب أحد الممثلين غير ذلك
يدرج صوت آل دولة مشترآة في التصويت بنداء األسماء أو   -3  

  .رير عنهاتصويت مسجل في أي محضر للجلسة أو في أي تق

  38المادة     
  القواعد الواجبة االتباع أثناء التصویت    

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

  39المادة     
  تعليل التصویت    

ئه، ببيانات يجوز للممثلين أن يدلوا، قبل بدء التصويت أو بعد انتها    
وللرئيس أن يحدد الوقت المسموح . موجزة ال تتضمن سوى تعليل التصويت

وال يجوز لممثل أي دولة صاحبة مقترح أو . به لإلدالء ببيانات التعليل هذه
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اقتراح أن يعلل تصويته على ذلك المقترح أو االقتراح، إّال إذا أدخل عليه 
  .تعديل

  40المادة     
  تجزئة المقترحات    

وإذا . جوز ألي ممثل أن يقترح البت في أجزاء فقط من مقترح ماي    
. اعترض أحد الممثلين على طلب التجزئة، طرح اقتراح التجزئة للتصويت

وال يسمح بالكالم بشأن اقتراح التجزئة لغير ممثلين اثنين من مؤيديه واثنين 
تعتمد فإذا ُقبل اقتراح التجزئة، طرحت أجزاء المقترح التي . من معارضيه

وإذا رفضت جميع أجزاء منطوق . فيما بعد على المؤتمر للبت فيها مجتمعة
  .المقترح، اعتبر المقترح مرفوضا آكل

  41المادة     
  التعدیالت    

يعتبر المقترح تعديال لمقترح آخر إذا آان يشكل إضافة فقط إلى ذلك     
ذا النظام في ه" مقترح"وتعتبر آلمة . المقترح أو حذفا أو تنقيحا لجزء منه

  .متضمنة للتعديالت، ما لم يحدد خالف ذلك

  42المادة     
  ترتيب التصویت على التعدیالت    

عند اقتراح إدخال تعديل على مقترح ما، يجري التصويت على     
وإذا اقترح تعديالن أو أآثر على مقترح، يصوت المؤتمر أوال . التعديل أوال

مقترح األصلي ثم على التعديل على التعديل األبعد من حيث الموضوع عن ال
إّال أنه، . األقل منه بعدا، وهكذا دواليك حتى تطرح جميع التعديالت للتصويت

حيثما يكون اعتماد تعديل ما منطويا بالضرورة على رفض تعديل آخر، فإن 
وإذا اعتمد تعديل واحد أو أآثر، . هذا التعديل األخير ال يطرح للتصويت

  .عدلة عندئذ للتصويتيطرح المقترح بصيغته الم

  43المادة     
  ترتيب التصویت على المقترحات    

إذا قدم مقترحان أو أآثر، خالف التعديالت، فيما يتعلق بمسألة   -1  
واحدة، جرى التصويت على المقترحات حسب ترتيب تقديمها، ما لم يقرر 

وللمؤتمر، بعد آل تصويت على مقترح، أن يقرر ما إذا . المؤتمر غير ذلك
  .ن سيصوت على المقترح الذي يليهآا
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يجري التصويت على المقترحات المنقحة حسب الترتيب الذي قدمت   -2  
وفي . به المقترحات األصلية، ما لم يخرج التنقيح آثيرا على المقترح األصلي

هذه الحالة، يعتبر المقترح األصلي مسحوبا، ويعتبر المقترح المنقح مقترحا 
  .جديدا

 اقتراح عدم البت في مقترح ما، قبل إجراء يطرح للتصويت  -3  
  .التصويت على ذلك المقترح

  االنتخابات    

  44المادة     
تجرى جميع االنتخابات باالقتراع السري، ما لم يقرر المؤتمر، في     

حالة عدم وجود أي اعتراض، عدم إجراء اقتراع متى ما آان هناك مرشح 
  . عليهامتفق عليه أو آانت هناك قائمة مرشحين متفق

  45المادة     
عندما يراد ملء منصب انتخابي أو أآثر في وقت واحد وبنفس   -1  

الشروط، ينتخب، بعدد ال يتجاوز عدد تلك المناصب، المرشحون الحاصلون 
في االقتراع األول على أغلبية األصوات المدلى بها وعلى أآبر عدد من 

  .األصوات
ذه األغلبية أقل من عدد إذا آان عدد المرشحين الحاصلين على ه  -2  

  .المناصب المراد ملؤها، تجرى اقتراعات إضافية لملء المناصب الباقية

  الهيئات الفرعية  -ثامنًا  

  46المادة     
  اللجنة الرئيسية    

للمؤتمر أن ينشئ، عند االقتضاء، لجنة رئيسية، يجوز لها أن تنشئ     
  .لجانا فرعية وأفرقة عاملة

  47المادة     
  ي اللجنة الرئيسيةالتمثيل ف    

أن تمثل ] وللجماعة األوروبية[يحق لكل دولة مشترآة في المؤتمر     
بممثل واحد في اللجنة الرئيسية التي ينشئها المؤتمر، ويجوز لها أن تندب 

  .لهذه اللجنة من يلزم من ممثلين مناوبين ومستشارين



A/CONF.206/2 

15 

  اللجان األخرى واألفرقة العاملة    

  48المادة     
ن ينشئ، باإلضافة إلى اللجنة الرئيسية المشار إليها أعاله، للمؤتمر أ  -1  

  .ما يراه ضروريا من لجان وأفرقة عاملة ألداء وظائفه
وللجنة الرئيسية أن تنشئ لجانا فرعية وأفرقة عاملة رهنا باتخاذ   -2  

  .الجلسة العامة أو المؤتمر مقررا في هذا الشأن

  49المادة     
قة المؤتمر، أعضاء اللجان واألفرقة العاملة يعين الرئيس، رهنا بمواف  -1  

، ما لم يقرر المؤتمر 48 من المادة 1التابعة للمؤتمر، المشار إليها في الفقرة 
  .خالف ذلك

يعين رئيس اللجنة المعنية، رهنا بموافقتها، أعضاء اللجان الفرعية   -2  
  .واألفرقة العاملة التابعة لها، ما لم تقرر اللجنة خالف ذلك

  50مادة ال    
  أعضاء المكتب    

ينتخب آل لجنة ولجنة فرعية وفريق عامل أعضاء مكتبه، باستثناء     
  .6ما تنص عليه خالف ذلك أحكام المادة 

  51المادة     
  النصاب القانوني    

يجوز لرئيس اللجنة الرئيسية أن يعلن افتتاح الجلسة والسماح بسير   -1  
. لمشترآة في المؤتمر على األقلالمناقشة عند حضور ممثلي ربع عدد الدول ا

  .ويلزم حضور ممثلي أغلبية الدول المشترآة في المؤتمر التخاذ أي قرار
وتشكل أغلبية الممثلين في المكتب أو لجنة وثائق التفويض أو أي   -2  

لجنة أو لجنة فرعية أو فريق عامل نصابا قانونيا، شريطة أن يكونوا ممثلين 
  .لدول مشترآة في المؤتمر
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  52المادة     
  أعضاء المكاتب وتصریف األعمال والتصویت    

باستثناء المادة (تنطبق المواد الواردة في الفصول الثاني والسادس     
والسابع أعاله، مع إجراء التعديل المقتضى، على أعمال اللجان واللجان ) 19

  :الفرعية واألفرقة العاملة، فيما عدا ما يلي
ئق التفويض ولرؤساء اللجان لرئيس المكتب ولجنة وثا  )أ(    

واللجان الفرعية واألفرقة العاملة ممارسة حق التصويت، شريطة أن يكونوا 
  ممثلين لدول مشارآة؛

تتخذ قرارات اللجان واللجان الفرعية واألفرقة العاملة بأغلبية   )ب(    
الممثلين الحاضرين المصوتين، باستثناء إعادة النظر في أي مقترح أو تعديل 

  .32قتضي األغلبية المقررة في المادة التي ت

  اللغات والمحاضر  -تاسعًا 

  53المادة     
  لغات المؤتمر    

تكون اللغات اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والعربية والصينية     
  .والفرنسية هي لغات المؤتمر

  54المادة     
  الترجمة الشفویة    

ترجمة شفوية إلى تترجم الكلمات التي تلقى بإحدى لغات المؤتمر   -1  
  .لغاته األخرى

ألي ممثل أن يتكلم بلغة ليست من لغات المؤتمر إذا آان الوفد المعني   -2  
  .قد رتب أمر الترجمة الشفوية لكلمته إلى إحدى لغات المؤتمر

  55المادة     
  لغات الوثائق الرسمية    

  .ُتوّفر الوثائق الرسمية للمؤتمر بلغات المؤتمر    
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  56المادة     
  سجيالت الصوتية للجلساتالت    

يكون إعداد وحفظ التسجيالت الصوتية لجلسات المؤتمر وأية لجنة     
وال تعد تسجيالت صوتية . رئيسية وفقا للممارسة المتبعة في األمم المتحدة

لجلسات أي فريق عامل، ما لم يقرر المؤتمر أو اللجنة الرئيسية التي يتبعها 
  .الفريق العامل خالف ذلك

  الجلسات العلنية والسریة  -عاشرًا 

  57المادة     
  مبادئ عامة    

تكون الجلسات العامة للمؤتمر وجلسات أية لجنة علنية ما لم تقرر     
أما القرارات التي يتخذها المؤتمر بكامل هيئته في . الهيئة المعنية خالف ذلك

  .جلسة سرية فتعلن جميعها دون تأخير في جلسة علنية للمؤتمر بكامل هيئته

  58المادة     
آقاعدة عامة، تكون جلسات المكتب أو اللجان الفرعية أو األفرقة     

  .العاملة سرية

  59المادة     
  البالغات المتعلقة بالجلسات السریة    

للقائم برئاسة الهيئة المعنية أن يصدر، لدى اختتام أية جلسة سرية     
  .و ممثله الرسميتعقدها الهيئة، بالغا عنها عن طريق األمين العام للمؤتمر أ

  المشترآون اآلخرون والمراقبون -حادي عشر

  60المادة     
الكيانات والمنظمات الحكومية الدولية والكيانات األخرى التي تلقت 

العامة لالشتراك بصفة مراقـب في دورات  دعوة دائمة من الجمعية
  وأعمال جميع المؤتمرات الدولية المعقودة تحت رعایتها

ن تسميهم الكيانات والمنظمات الحكومية الدولية للممثلين الذي    
والكيانات األخرى التي تلقت دعوة دائمة من الجمعية العامة لالشتراك بصفة 
مراقبة في دورات وأعمال جميع المؤتمرات الدولية المعقودة تحت رعايتها 
الحق في االشتراك بصفة مراقب، دون حق في التصويت، في مداوالت 
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 الرئيسية، وعند االقتضاء، في مداوالت أية لجنة أخرى أو المؤتمر واللجنة
  .فريق عامل

  61المادة     
   )2(ممثلو الوآاالت المتخصصة    

يجوز للممثلين الذين تسميهم الوآاالت المتخصصة االشتراك، دون     
حق في التصويت، في مداوالت المؤتمر أو اللجنة الرئيسية، وعند االقتضاء، 

أخرى أو فريق عامل بشأن المسائل التي تدخل في في مداوالت أي لجنة 
  .نطاق أنشطتها

  62المادة     
  ممثلو المنظمات الحكومية الدولية األخرى    

عدا المواضع التي ينص فيها تحديدا على خالف ذلك في النظام [    
، يجوز للممثلين الذين تسميهم ]الداخلي هذا فيما يتعلق بالجماعة األوروبية

آة بين الحكومات األخرى المدعوة إلى المؤتمر، االشتراك المنظمات المشتر
بصفة مراقبين، دون حق في التصويت، في مداوالت المؤتمر أو اللجنة 
الرئيسية، وعند االقتضاء، في مداوالت أية لجنة أخرى أو فريق عامل بشأن 

  .المسائل التي تدخل في نطاق أنشطتها

  63المادة     
  ألمر في األمم المتحدةممثلو األجهزة المهتمة با    

يجوز للممثلين الذين تسميهم األجهزة المهتمة باألمر في األمم     
المتحدة االشتراك بصفة مراقبين، دون حق في التصويت، في مداوالت 
المؤتمر أو اللجنة الرئيسية، وعند االقتضاء، في مداوالت أية لجنة أخرى أو 

  .أنشطتهافريق عامل بشأن المسائل التي تدخل في نطاق 

                                                                    

الوآالة الدولية للطاقة " الوآاالت المتخصصة"غراض هذه المواد يشمل تعبير أل )2(
الذرية، ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية، واللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر 

  .الشامل للتجارب النووية، والمنظمة العالمية للسياحة، ومنظمة التجارة العالمية
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  64المادة     
   )3(ممثلو المنظمات غير الحكومية    

يجوز للمنظمات غير الحكومية المعتمدة للمشارآة في المؤتمر أن   -1  
تسمي ممثلين لحضور الجلسات العلنية للمؤتمر واللجنة الرئيسية بصفة 

  مراقبين
ر ولهؤالء المراقبين أن يدلوا، بدعوة من القائم برئاسة هيئة المؤتم  -2  

المعنية ورهنا بموافقة تلك الهيئة، ببيانات شفوية بشأن المسائل التي يكون 
وإذا آان عدد الطلبات آبيرا يطلب إلى هذه . لديهم بشأنها آفاءة خاصة

المنظمات تشكيل نفسها في مجموعات تعبر عن نفسها بواسطة متحدثين 
  .باسمها

  65المادة     
   )4(يةاألعضاء المنتسبون في اللجان اإلقليم    

يجوز للممثلين الذين يسميهم األعضاء المنتسبون في اللجان اإلقليمية     
المدرجة أسماؤهم في الحاشية االشتراك بصفة مراقبين، دون حق في 
التصويت، في مداوالت المؤتمر أو اللجنة الرئيسية، وعند االقتضاء، في 

  .مداوالت أية لجنة أخرى أو فريق عامل

  66المادة     
  ات الكتابيةالبيان    

توزع األمانة على جميع الوفود البيانات الكتابية المقدمة من الممثلين     
 بالكمية وباللغة اللتين أتيحت 65 إلى 60المسميين المشار إليهم في المواد 

بهما هذه البيانات لها في مقر المؤتمر، شريطة أن يكون البيان المقدم باسم أية 
                                                                    

يجب أن تطبق أية : " تنص على أنه21ل القرن  من جدول أعما3-23يذآر أن الفقرة  )3(
سياسات أو تعاريف أو قواعد، تؤثر في وصول المنظمات غير الحكومية إلى أعمال 

 والمشارآة 21مؤسسات أو وآاالت األمم المتحدة المرتبطة بتنفيذ جدول أعمال القرن 
الفئات ويحدد جدول األعمال ". فيها، بصورة متساوية على جميع الفئات الرئيسية

الرئيسية بالنساء واألطفال والشباب والسكان األصليين والمنظمات غير الحكومية 
والسلطات المحلية والعمال ونقاباتهم وقطاع األعمال والصناعة والجماعات العلمية 

 تنطبق بنفس القدر على المنظمات غير 64وعليه فإن المادة . والتقنية والمزارعين
  .ة األخرى، استنادا إلى جدول األعمالالحكومية والفئات الرئيسي

الفرنسية، جزر األنتيل الهولندية، جزر فرجن بولينيزيا آروبا، أنغيال، بورتوريكو،  )4(
التابعة للواليات المتحدة، جزر فرجن البريطانية، ساموا األمريكية، غوام، آاليدونيا 

  .الجديدة، آومنولث جزر ماريانا الشمالية، مونتسيرات
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 المؤتمر ومتعلقا بموضوع يكون فيه لهذه منظمة غير حكومية متصال بأعمال
  .المنظمة آفاءة خاصة

  قف العمل بالنظام الداخلي وتعدیلهو -ثاني عشر

  67المادة     
  طریقة وقف العمل به    

للمؤتمر أن يوقف العمل بأية مادة من مواد هذا النظام الداخلي     
 ساعة، شريطة إعطاء إشعار باقتراح الوقف قبل موعد الوقف بأربع وعشرين

ويكون أي وقف . وهو شرط يمكن التنازل عنه إذا لم يعترض أي من الممثلين
من هذا القبيل منحصرًا في غرض محدد ومبين، ومحددا بفترة الزمة لتحقيق 

  .ذلك الغرض

  68المادة     
  طریقة التعدیل    

يجوز تعديل مواد هذا النظام الداخلي بقرار يتخذه المؤتمر بأغلبية     
ين الحاضرين المصوتين، بعد أن يكون المكتب قد قدم تقريرا عن ثلثي الممثل

  .التعديل المقترح
-----  


