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ــامنمــؤمتر األمــم املتحــدة اإلقليمــي ال     عــشرث
  لرسم اخلرائط آلسيا واحمليط اهلادئ

  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٩-٢٦بانكوك، 
  *من جدول األعمال املؤقت) أ( ٣البند 

 : األخرىاملسائل التنظيميةإقرار جدول األعمال و
       النظام الداخلياعتماده

   املؤقتلنظام الداخليا   
  

  التمثيل ووثائق التفويض  - أوال  
  ١املادة   

ميثل كل دولة مـشاركة يف املـؤمتر رئـيس للوفـد وأي ممـثلني آخـرين أو ممـثلني منـاوبني             
  .خرباء أو مستشارين معتمدين، حسب االقتضاء أو

  
  ٢املادة   

 إىل األمـني    تقدم وثائق تفويض املمثلني وأمساء املمثلني املنـاوبني واخلـرباء واملستـشارين             
صدر وثـائق  يـ و.  بعـد افتتـاح املـؤمتر   ، ساعة، إن أمكن٢٤ ا أقصاهللمؤمتر خالل فترةالتنفيذي  

  .التفويض إما رئيس الدولة أو رئيس احلكومة أو وزير اخلارجية
  

  ٣املادة   
ــؤمتر         ــرهم إىل املـ ــدمون تقريـ ــويض ويقـ ــائق التفـ ــرئيس وثـ ــا الـ ــرئيس ونائبـ يفحـــص الـ

  .إبطاء دون
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  ٤املادة   
  . مؤقتا يف املؤمتر ريثما يبت املؤمتر يف وثائق تفويضهمأن يشاركواحيق للممثلني   

  
  أعضاء املكتب  -ثانيا   

  ٥املادة   
  .ينتخب املؤمتر من بني ممثلي الدول املشاركة يف املؤمتر رئيسا ونائبني للرئيس ومقررا  

  
  ٦املادة   

 له حق التـصويت وإمنـا جيـوز         وال يكون . اجللسات العامة للمؤمتر  رئاسة   الرئيس   توىلي  
  .له أن يعني عضوا من وفده ليصوت بدال منه

  
  ٧املادة   

إذا تغيب الرئيس عن إحـدى اجللـسات أو عـن جـزء منـها، يـسمي أحـد نائبيـه ليقـوم                         
ولنائب الـرئيس الـذي يتـوىل الرئاسـة مـا للـرئيس مـن سـلطات وعليـه مـا علـى الـرئيس                     . مقامه
  .واجبات من
  

  األمانة  -ثالثا   
  

  ٨املادة   
األمني التنفيذي للمؤمتر الذي يعينه األمني العام لألمـم املتحـدة، يتـصرف هبـذه الـصفة                   

  .وله أن يعني نائبا حيل حمله يف أي جلسة. يف مجيع جلسات املؤمتر
  

  ٩املادة   
جيوز لألمني التنفيذي أو ممثلـه أن يقـدم يف أي جلـسة بيانـات خطيـة أو شـفوية بـشأن           

  .ناقشةأي مسائل قيد امل
  

  ١٠املادة   
ــؤمتر ويتـــوىل تـــوجيههم        ــوفر األمـــني التنفيـــذي املـــوظفني الالزمـــني للمـ ويكـــون . يـ

عن مجيع الترتيبات الالزمـة للجلـسات ويـؤدي عمومـا كـل األعمـال األخـرى الـيت                     مسؤوال
    .املؤمتر  حيتاجها  قد
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    تصريف األعمال  -رابعا   
  ١١املادة   

  . املؤمتر نصابا قانونياتشكل أغلبية املمثلني املشاركني يف  
  ١٢املادة   

يقوم الرئيس، باإلضـافة إىل ممارسـة الـسلطات الـيت ختولـه إياهـا مـواد أخـرى مـن هـذا                
ــؤمتر       ــسات امل ــة مــن جل ــسة عام ــاح كــل جل ــإعالن افتت ــداخلي، ب ــاواختتام النظــام ال ، وإدارة ه

احلــق يف الكــالم، املناقــشة يف تلــك اجللــسات، وضــمان التقيــد هبــذا النظــام الــداخلي، وإعطــاء  
ويفصل الرئيس يف النقاط النظامية ورهنـا       .  املسائل للتصويت، وإعالن ما يتقرر بشأهنا      عرضو

  .هبذا النظام الداخلي، تكون له السيطرة التامة على سري األعمال
  

  ١٣املادة   
أثناء سـري املناقـشات، إقفـال قائمـة املـتكلمني أو إقفـال        للرئيس أن يقترح على املؤمتر،  

قيــد   املــسألةالنظــر يفأو تعليــق  هــاأو رفعولــه أيــضا أن يقتــرح تعليــق اجللــسة  . اب املناقــشةبــ
وله أيضا أن ينبه املتكلم إىل مراعاة النظام إذا مل تكن مالحظاته ذات صـلة               .  أو تأجيله  املناقشة

  .باملسألة قيد املناقشة
  

  ١٤املادة   
  .ؤمتريظل الرئيس، يف ممارسته ملهامه، خاضعا لسلطة امل  

  
  ١٥املادة   

 خـالل مناقـشة أي مـسألة، ويبـت          ،لكل ممثل أن يثري نقطـة نظاميـة يف أي وقـت           جيوز    
وللممثـل أن يطعـن يف قـرار        . الرئيس يف هذه النقطـة النظاميـة فـورا وفقـا هلـذا النظـام الـداخلي                

مـثلني   الطعن فورا للتصويت، ويبقى قرار الرئيس قائما ما مل تنقـضه أغلبيـة امل              يعرضو. الرئيس
وال جيوز للممثل، عندما يثري نقطة نظامية، أن يتكلم يف مـضمون املـسألة              . احلاضرين املصوتني 

  .قيد املناقشة
  

  ١٦املادة   
.  البند قيـد املناقـشة     يف النظر خالل مناقشة أي مسألة، أن يقترح تأجيل         ،جيوز للممثل   

دم االقتـراح، ُيـسمح بـالكالم       وباإلضـافة إىل مقـ    . وُتعطى األولوية ألي اقتراح مـن هـذا القبيـل         
  .بشأن هذا االقتراح ملمثل واحد مؤيد لالقتراح وممثل واحد معارض له
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  ١٧املادة   
 خـالل سـري املناقـشة، أن يعلـن قائمـة املـتكلمني وأن يعلـن عـن إقفاهلـا،                     ،للرئيسجيوز    
 تقدمي بيان بعـد   حق الرد ألي ممثل، إذا ارتأى أنأن يعطيبيد أنه جيوز للرئيس . املؤمتر مبوافقة

وعند اختتام مناقشة بنـد مـا نظـرا لعـدم وجـود مـتكلمني               . إعالنه إقفال القائمة أمر مستصوب    
صـادر  ويكون هلذا اإلقفال نفس أثـر اإلقفـال بقـرار           . آخرين، يعلن الرئيس إقفال باب املناقشة     

  .١٨ن املؤمتر عمال باملادة ع
  

  ١٨املادة   
 البند قيد املناقـشة، سـواء   النظر يفت، إقفال باب ممثل أن يقترح، يف أي وق     ي  جيوز أل   

وال يــسمح بــالكالم بــشأن هــذا االقتــراح لغــري   . مل يبــدم أبــدى ممثــل آخــر رغبتــه يف الكــالم أ 
  .متكلمني اثنني يعارضان اإلقفال، مث يطرح االقتراح للتصويت فورا

  
  ١٩املادة   
. بقا على إذن من الـرئيس      مس أن حيصل ال جيوز ألي شخص أن يتكلم يف املؤمتر دون            - ١

، يقـوم الـرئيس بـدعوة املـتكلمني إىل إلقـاء كلمـاهتم حـسب                ١٨ إىل   ١٥ورهنا بأحكام املـواد     
  .ترتيب إبدائهم الرغبة يف الكالم

تنحصر املناقشة يف املسألة املطروحة على املؤمتر، وللـرئيس أن ينبـه املـتكلم إىل مراعـاة            - ٢
  . قيد املناقشةالنظام إذا خرجت أقواله عن املوضوع

للمؤمتر أن حيدد الوقت الذي يسمح به لكل متكلم وعدد املرات اليت جيوز فيها لكـل                  - ٣
ممثل أن يـتكلم يف مـسألة مـا؛ وال يـسمح بـالكالم بـشأن اقتـراح يـدعو إىل هـذا التحديـد لغـري                           

قتـراح فـورا   اثنني من املمثلني املؤيدين للتحديد والثنني مـن املمـثلني املعارضـني لـه مث يطـرح اال        
ويف أية حـال، حيـدد الـرئيس، مبوافقـة املـؤمتر لكـل كلمـة بـصدد املـسائل اإلجرائيـة                      . للتصويت

فإذا حددت مدة املناقشة وجتاوز أحد املتكلمني الوقت املخصص لـه، ينبهـه             . مدة مخس دقائق  
  .الرئيس دون إبطاء إىل مراعاة النظام

  
  ٢٠املادة   

لعــادة، خطيــا إىل األمــني التنفيــذي للمــؤمتر، الــذي  يف ا،تقـدم املقترحــات والتعــديالت   
وكقاعــدة عامــة، ال ُيبحــث أي مقتــرح أو ُيطــرح     . يقــوم بتعمــيم نــسخ منــها علــى الوفــود     

ُتعمم نـسخ منـه علـى مجيـع الوفـود يف موعـد        للتصويت يف أي جلسة من جلسات املؤمتر ما مل
ح مبناقـــشة التعـــديالت علـــى أنـــه جيـــوز للـــرئيس الـــسما . ال يتجـــاوز اليـــوم الـــسابق للجلـــسة



E/CONF.100/2  
 

09-55204 5 
 

ــد عممــت قــط أو مل تعمــم إال يف       أو ــا حــىت إن مل تكــن ق ــة والنظــر فيه االقتراحــات اإلجرائي
  .نفسه اليوم

  
  ٢١املادة   

لصاحب أي مقترح أو تعديل أو اقتـراح أن يـسحبه يف أي وقـت قبـل بـدء التـصويت                       
مي املقتـرح أو االقتـراح      وألي ممثـل أن يعيـد تقـد       . يكون قد أُدخل عليه تعديل     عليه، شريطة أال  

  .املسحوب على هذا النحو
  ٢٢املادة   

مىت اعُتمد أو ُرفض مقترح أو تعديل، ال جيوز إعـادة النظـر يف أي منـهما مـا مل يقـرر                        
يـسمح بـالكالم يف اقتـراح بإعـادة      وال. املؤمتر ذلـك بأغلبيـة ثلثـي املمـثلني احلاضـرين املـصوتني        

  . مث يطرح االقتراح فورا للتصويتالنظر لغري متكلمني اثنني يعارضانه
  

  التصويت  -خامسا   
  ٢٣املادة     

لكل دولة ممثلة يف املؤمتر صوت واحد، وُتتخذ قرارات املؤمتر بأغلبية أصوات املمـثلني             
  .احلاضرين املصوتني

  
  ٢٤املادة   

ــارة      ــذين “املمــثلني احلاضــرين املــصوتني ”لغــرض هــذا النظــام، يقــصد بعب  املمثلــون ال
ــلبا  ــا أو سـ ــواهتم إجيابـ ــدلون بأصـ ــربون    . يـ ــن التـــصويت فيعتـ ــون عـ ــذين ميتنعـ ــون الـ ــا املمثلـ أمـ

  .مصوتني غري
  

  ٢٥املادة   
يصوت املؤمتر عادة برفع األيدي، ولكـن ألي ممثـل أن يطلـب إجـراء التـصويت بنـداء                     

املـشاركة يف املـؤمتر،     نكليـزي ألمسـاء الوفـود       ال حـسب الترتيـب اهلجـائي ا       ىاألمساء، الذي ُجيـر   
  .ابتداء بالوفد الذي يسحب الرئيس امسه بالقرعة

  
  ٢٦املادة   

عمليــة بعــد أن يعلــن الــرئيس بــدء عمليــة التــصويت، ال جيــوز ألي ممثــل أن يقطــع           
على أنه جيـوز للـرئيس الـسماح        . إلثارة نقطة نظامية تتعلق بسري عملية التصويت       التصويت إال 
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ــل ا  ــاإلدالء، قب ــصويتهم  للممــثلني ب ــيال لت ــات تعل ــده، ببيان ــصويت أو بع ــرئيس أن حيــدد  . لت ولل
  .الوقت املسموح به لإلدالء ببيانات التعليل هذه

  
  ٢٧املادة   

. جيري التصويت بشكل منفصل على أجـزاء مقتـرح مـا إذا طلـب ممثـل جتزئـة املقتـرح             
فـضت مجيـع أجـزاء    وأجزاء املقترح اليت حتظى باملوافقة ُتطرح للتـصويت عليهـا جمتمعـة؛ وإذا رُ             

ولغــرض هــذه املــادة، ســيعترب أن لفظــة   . بكاملــهمنطــوق مقتــرح مــا، يعتــرب املقتــرح مرفوضــا   
  .أيضا  تشمل التعديالت“مقترح”

  
  ٢٨املادة   

وإذا اقُتـرح  . عند اقتراح تعـديل علـى مقتـرح مـا، جيـري التـصويت علـى التعـديل أوال               
لــى أبعــد تعــديل عــن مــضمون املقتــرح تعــديالن أو أكثــر علــى مقتــرح، يــصوت املــؤمتر أوال ع

. األصلي مث على التعديل األقرب منه، وهكذا دواليك حىت تطرح مجيـع التعـديالت للتـصويت              
 يكــون اعتمــاد تعــديل مــا منطويــا بالــضرورة علــى رفــض تعــديل آخــر فــإن هــذا  ولكــن عنــدما

قتـرح بـصيغته   وإذا اعتمد تعديل واحد أو أكثـر، يطـرح امل    . يطرح للتصويت  التعديل األخري ال  
ويعترب االقتراح تعديال ملقترح ما إذا كان ينطوي على جمرد إضـافة إىل ذلـك    .املعدلة للتصويت

  .املقترح أو حذف أو تنقيح جلزء منه
  

  ٢٩املادة   
علـى املقترحـات    إذا قُدم مقترحان أو أكثر فيما يتعلـق مبـسألة واحـدة، يـصوت املـؤمتر       

وبعد كل تصويت علـى مقتـرح مـا، للمـؤمتر           . ف ذلك حسب ترتيب تقدميها، ما مل يقرر خال      
  .أن يقرر ما إذا كان سيصوت على املقترح الذي يليه

  
  ٣٠املادة   

  .جترى مجيع االنتخابات باالقتراع السري، ما مل يقرر املؤمتر خالف ذلك  
  

  ٣١املادة   
صل إذا اقتضى األمر انتخاب شخص واحد أو وفـد واحـد، ويف االقتـراع األول مل حيـ         - ١

 علـى   اللـذين حـصال   أي مرشح على األغلبية املطلوبة، جيرى اقتراع ثان يقتصر على املرشحني            
  .أكرب عدد من األصوات

علـى ثـاين أكـرب عـدد     حـصلوا  ن الـذي يف حالة التعادل يف االقتراع األول بني املرشحني        - ٢
تعـادل بـني   ويف حالة ال. من األصوات، جيرى اقتراع خاص لغرض خفض عدد هؤالء إىل اثنني    
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 على أكرب عدد من األصوات، جيرى اقتراع ثان؛ وإذا تعادلـت            واثالثة مرشحني أو أكثر حصل    
  .النتائج بني أكثر من مرشحني اثنني، جيري خفض العدد عن طريق القرعة

  
  ٣٢املادة   

ــسألة غــري         ــساوي بــشأن م ــسمت األصــوات بالت ــسألة إذا انق االنتخابــات، ُيجــرى  م
وإذا أسفر هذا التصويت أيضا عن تـساوي عـدد          . قة من رفع اجللسة    دقي ١٥تصويت ثان بعد    

  .يعترب املقترح مرفوضافاألصوات 
  

  اللغات الرمسية ولغات العمل  -سادسا   
  

  ٣٣املادة   
نكليزية والروسية والصينية والعربيـة والفرنـسية،       اللغات املؤمتر الرمسية هي اإلسبانية وا       

  .والفرنسيةنكليزية الولغتا عمل املؤمتر مها ا
  

  ٣٤املادة   
. تترجم الكلمات اليت تلقى بأي لغة رمسية ترمجة شـفوية إىل اللغـات الرمسيـة األخـرى                  

إذا كان الوفد املعين سيدبر أمـر   وجيوز ألي ممثل أن يديل ببيان بلغة غري اللغات الرمسية للمؤمتر
  .الترمجة الشفوية لكلمته إىل إحدى اللغات الرمسية للمؤمتر

  
  التسجيالت الصوتية  - سابعا  
  

  ٣٥املادة   
يـتم إعـداد تـسجيالت صـوتية للجلـسات العامـة للمـؤمتر وجلـسات اللجـان، وحتــتفظ            

  .نكليزية فقطالاألمانة العامة هبذه التسجيالت الصوتية باللغة ا
  

  اجللسات العلنية واخلاصة  -ثامنا   
  

  ٣٦املادة   
لـسات علنيـة مـا مل تقـرر اهليئـة         ُتعقد اجللـسات العامـة للمـؤمتر وجلـسات اللجـان كج             

  .املعنية وجود ظروف استثنائية حتتم عقد جلسة بعينها كجلسة خاصة
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  اللجان  -تاسعا   
  

  ٣٧املادة   
ــة مهامــه      ــزم مــن جلــان لتأدي وحتــال البنــود املتعلقــة مبواضــيع  . للمــؤمتر أن ينــشئ مــا يل

  .متشاهبة إىل اللجنة املعنية بذلك النوع من املواضيع
  

  ٣٨املادة   
ويفوض كل جلنة سلطة انتخاب بقية بأعـضاء مكتبـها،          كل جلنة   املؤمتر رئيس   نتخب  ي  

  .حسب االقتضاء
  

٣٩املادة   

وللجـان أن  . تنطبـق أحكـام هـذا النظـام الـداخلي علـى أعمـال اللجـان، حيثمـا أمكـن            
  .تستغين عن الترمجة الشفوية إىل لغة ما

  املراقبون  -عاشرا   
 

  ٤٠املادة   
ــي     ــة آلســيا واحملــيط      جيــوز ملمثل ــصادية واالجتماعي ــة االقت ــسبني يف اللجن األعــضاء املنت

اهلــادئ مــن غــري الــدول املــستقلة أن يــشاركوا يف مــداوالت املــؤمتر وجلانــه دون أن يكــون هلــم 
  .احلق يف التصويت

  
  ٤١املادة   
جيــوز ملمثلــي الوكــاالت املتخصــصة املــدعوة حلــضور املــؤمتر أن يــشاركوا، بنــاء علــى     - ١

ة من رئيس املؤمتر أو رئيس أي جلنة، يف مداوالت املؤمتر وجلانه بشأن املسائل الداخلـة يف                دعو
  .نطاق أنشطة تلك الوكاالت، دون أن يكون هلم احلق يف التصويت

تـــوزع األمانـــة علـــى وفـــود املـــؤمتر البيانـــات الكتابيـــة املقدمـــة مـــن هـــذه الوكـــاالت    - ٢
  .هبا هذه البيانات لألمانةاملتخصصة باللغات والكميات اليت أتيحت 

  
  ٤٢املادة   
جيوز للمراقبني الذين تسميهم املنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة                  - ١

يف مـداوالت املـؤمتر وجلانـه دون أن يكـون هلـم احلـق        األخرى املـدعوة إىل املـؤمتر أن يـشاركوا   
رئـيس إحـدى      من رئيس املـؤمتر أو     يف التصويت، وأن يقدموا، عند االقتضاء، وبناء على دعوة        

  .اللجان، بيانات شفوية بشأن املواضيع اليت يكون فيها هلذه املنظمات كفاءة خاصة
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توزع األمانـة علـى مجيـع الوفـود البيانـات الكتابيـة املقدمـة مـن هـذه املنظمـات بـشأن                         - ٢
غات والكميـات الـيت     املواضيع اليت يكون هلا فيها كفاءة خاصة، واليت تتصل بأعمال املؤمتر بالل           

  .أتيحت هبا هذه البيانات لألمانة
  

    التعديالت -حادي عشر 
  ٤٣املادة     

  .جيوز تعديل مواد هذا النظام الداخلي بقرار يتخذه املؤمتر  
  


