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          لألمريكتني                                 مؤمتر األمم املتحدة اإلقليمي العاشر
      ٢٠١٣      أغسطس  /    آب  ٢٣-  ١٩         نيويورك، 

   *                    من جدول األعمال املؤقت  )  ب   ( ٣      البند 
   :                                     إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى

                      النظام الداخلي      إقرار 
                      النظام الداخلي املؤقت    

    
                        التمثيل ووثائق التفويض  -    أوال   

   ١      املادة     
                                                                                      ميثل كل دولة مـشاركة يف املـؤمتر رئـيس للوفـد وأي ممـثلني آخـرين أو ممـثلني منـاوبني             

   .                                     خرباء أو مستشارين معتمدين، حسب االقتضاء   أو
  

   ٢      املادة     
                                                                                         تقدم وثائق تفويض املمثلني وأمساء املمثلني املنـاوبني واخلـرباء واملستـشارين إىل األمـني                 

                ويـصدر وثـائق     .                                        ساعة، إن أمكن، بعـد افتتـاح املـؤمتر     ٢٤       أقصاها                           التنفيذي للمؤمتر خالل فترة  
    .                                                       التفويض إما رئيس الدولة أو رئيس احلكومة أو وزير اخلارجية

  
   ٣      املادة     

ــؤمتر         ــرهم إىل املـ ــدمون تقريـ ــويض ويقـ ــائق التفـ ــرئيس وثـ ــا الـ ــرئيس ونائبـ                                                                                                  يفحـــص الـ
   .     إبطاء    دون
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   ٤      املادة     
   .                                   ؤمتر ريثما يبت املؤمتر يف وثائق تفويضهم                                حيق للممثلني أن يشاركوا مؤقتا يف امل  

  
             أعضاء املكتب  -      ثانيا   

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

  
   ٦      املادة     

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

  
   ٧      املادة     

                                                                                                    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   
   ٨      املادة     

                                                                         متر الذي يعينه األمني العام لألمـم املتحـدة، يتـصرف هبـذه الـصفة                                   األمني التنفيذي للمؤ    
    .                                  وله أن يعني نائبا حيل حمله يف أي جلسة  .                  يف مجيع جلسات املؤمتر

  
   ٩      املادة     

                                                                                     جيوز لألمني التنفيذي أو ممثلـه أن يقـدم يف أي جلـسة بيانـات خطيـة أو شـفوية بـشأن           
   .                    أي مسائل قيد املناقشة

  
    ١٠      املادة     

                 ويكـون مـسؤوال      .                                                               مني التنفيذي املـوظفني الالزمـني للمـؤمتر ويتـوىل تـوجيههم                   يوفر األ   
                                                                                                      عــن مجيــع الترتيبــات الالزمــة للجلــسات ويــؤدي عمومــا كــل األعمــال األخــرى الــيت قــد            

   .     املؤمتر       حيتاجها
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               تصريف األعمال   -      رابعا   
    ١١      املادة     

   .ُ                                                       ُيشكل ممثلو أغلبية من الدول املشاركة يف املؤمتر نصابا قانونيا  
  

    ١٢      املادة     
ــن            ــه يف مواضــع أخــرى م ــة ل ــسلطات املخول ــة ال ــرئيس، باإلضــافة إىل ممارس ــوم ال                                                                                             يق

                                                                                                      النظام الداخلي، بإعالن افتتـاح كـل جلـسة عامـة مـن جلـسات املـؤمتر واختتامهـا، وإدارة                        هذا
                                                                                                   املناقــشة يف تلــك اجللــسات، وضــمان التقيــد هبــذا النظــام الــداخلي، وإعطــاء احلــق يف الكــالم،   

                                                          ويبـت الـرئيس يف النقـاط النظاميـة ورهنـا هبـذا               .                                      سائل للتـصويت، وإعـالن القـرارات                وطرح املـ  
    .                                                     النظام الداخلي، تكون له السيطرة التامة على سري األعمال

  
    ١٣      املادة     

                                                                                                  للرئيس أن يقترح على املؤمتر، أثناء سـري املناقـشات، إقفـال قائمـة املـتكلمني أو إقفـال                    
                                                                   ح تعليــق اجللــسة أو رفعهــا أو تعليــق النظــر يف املــسألة قيــد                          ولــه أيــضا أن يقتــر   .                بــاب املناقــشة

                                                                                  وله أيضا أن ينبه املتكلم إىل مراعاة النظام إذا مل تكن مالحظاته ذات صـلة                 .                    املناقشة أو تأجيله  
   .                   باملسألة قيد املناقشة

  
    ١٤      املادة     

   .                                             يظل الرئيس، يف ممارسته ملهامه، خاضعا لسلطة املؤمتر  
  

    ١٥      املادة     
                                                                                        ممثل أن يثري نقطـة نظاميـة يف أي وقـت، خـالل مناقـشة أي مـسألة، ويبـت                             جيوز لكل   

                                 وللممثـل أن يطعـن يف قـرار          .                                                                                 الرئيس يف هذه النقطـة النظاميـة فـورا وفقـا هلـذا النظـام الـداخلي                
                                                                                                           ويطـرح الطعـن فـورا للتـصويت، ويبقـى قـرار الـرئيس قائمـا مـا مل تنقـضه أغلبيـة مـن                           .       الرئيس

                                                                       وال جيــوز للممثــل، عنــدما يــثري نقطــة نظاميــة، أن يــتكلم يف        .                             املمــثلني احلاضــرين املــصوتني  
   .                        مضمون املسألة قيد املناقشة
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    ١٦      املادة     
  .                                                                                           جيوز للممثل، خالل مناقشة أي مسألة، أن يقترح تأجيل النظر يف البند قيـد املناقـشة                 

   الم                           ُ                        وباإلضـافة إىل مقـدم االقتـراح، ُيـسمح بـالك            .  ُ                                                وُتعطى األولوية ألي اقتراح مـن هـذا القبيـل         
   .                                                          بشأن هذا االقتراح ملمثل واحد مؤيد لالقتراح وممثل واحد معارض له

  
    ١٧      املادة     

                                                                                                    جيوز للرئيس، خـالل سـري املناقـشة، أن يعلـن قائمـة املـتكلمني وأن يعلـن عـن إقفاهلـا،                        
                                                                                      بيد أنـه جيـوز للـرئيس أن يعطـي حـق الـرد ألي ممثـل، إذا ارتـأى أن تقـدمي بيـان             .              مبوافقة املؤمتر 
                                                          وعنــد اختتــام مناقــشة بنــد مــا نظــرا لعــدم وجــود    .                                   إقفــال القائمــة أمــر مستــصوب             بعــد إعالنــه

                                            ويكـون هلـذا اإلقفـال نفـس أثـر اإلقفـال         .                                                       متكلمني آخرين، يعلـن الـرئيس إقفـال بـاب املناقـشة      
   .  ١٨                               بقرار صادر عن املؤمتر عمال باملادة 

  
    ١٨      املادة     

                              البند قيد املناقـشة، سـواء                                                          جيوز ألي ممثل أن يقترح، يف أي وقت، إقفال باب النظر يف         
                                                  وال يــسمح بــالكالم بــشأن هــذا االقتــراح لغــري     .                                                  أبــدى ممثــل آخــر رغبتــه يف الكــالم أم مل يبــد  

   .                                                       متكلمني اثنني يعارضان اإلقفال، مث يطرح االقتراح للتصويت فورا
  

    ١٩      املادة     
  .  س                                                                                ال جيوز ألي شخص أن يتكلم يف املؤمتر دون أن حيصل مسبقا على إذن من الـرئي                  -   ١

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

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

                                                                                                       لمؤمتر أن حيـدد الوقـت الـذي يـسمح بـه لكـل مـتكلم وعـدد املـرات الـيت جيـوز فيهـا                           ل  -   ٣
                                                                                 أن يــتكلم يف مــسألة مــا؛ وال يــسمح بــالكالم بــشأن اقتــراح يــدعو إىل هــذا           دولــة      كــل       مثــل  مل

                                                                                                      التحديد لغري اثنني من املمثلني املؤيـدين للتحديـد والثـنني مـن املمـثلني املعارضـني لـه مث يطـرح                  
                                                                       ويف أية حال، حيدد الرئيس لكل كلمة بصدد املسائل اإلجرائيـة مـدة               .    ويت                   االقتراح فورا للتص  

                                                                               فإذا حددت مدة املناقـشة وجتـاوز أحـد املـتكلمني الوقـت املخـصص لـه،                   .          مخس دقائق         أقصاها  
   .                                       ينبهه الرئيس دون إبطاء إىل مراعاة النظام
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    ٢٠      املادة     
                           لتنفيــذي للمــؤمتر، الــذي                                                              تقـدم املقترحــات والتعــديالت، يف العــادة، خطيــا إىل األمــني ا   

                 ُ                ُ                   وكقاعــدة عامــة، ال ُيبحــث أي مقتــرح أو ُيطــرح       .                                                 يقــوم بتعمــيم نــسخ منــها علــى الوفــود     
                                      ُ                                                             للتصويت يف أي جلسة من جلسات املؤمتر ما مل ُتعمم نسخ منـه علـى مجيـع الوفـود يف موعـد                      

                                                                علـــى أنـــه جيـــوز للـــرئيس الـــسماح مبناقـــشة التعـــديالت    .                                         ال يتجـــاوز اليـــوم الـــسابق للجلـــسة
ــد عممــت قــط أو مل تعمــم إال يف       ا   أو ــا حــىت إن مل تكــن ق ــة والنظــر فيه                                                                                              القتراحــات اإلجرائي

   .    نفسه      اليوم
  

    ٢١      املادة     
                                                                                              لصاحب أي مقترح أو تعديل أو اقتـراح أن يـسحبه يف أي وقـت قبـل بـدء التـصويت                       

                                                        وألي ممثـل أن يعيـد تقـدمي املقتـرح أو االقتـراح               .                         ُ                     عليه، شريطة أال يكون قد أُدخل عليه تعديل       
    .                     املسحوب على هذا النحو

  
    ٢٢      املادة     

ُ                                                                                     مىت اعُتمد أو ُرفض مقترح أو تعديل، ال جيوز إعـادة النظـر يف أي منـهما مـا مل يقـرر                                ُ     
                                       وال يـسمح بـالكالم يف اقتـراح بإعـادة       .                                                           املؤمتر ذلـك بأغلبيـة ثلثـي املمـثلني احلاضـرين املـصوتني        
   .          را للتصويت                                                النظر لغري متكلمني اثنني يعارضانه مث يطرح االقتراح فو

  
         التصويت  -      خامسا  

    ٢٣      املادة     
                                  ُ                                                 لكل دولة ممثلة يف املؤمتر صوت واحد، وُتتخذ قرارات املؤمتر بأغلبية أصوات املمـثلني             

   .              احلاضرين املصوتني
  

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

ُ                                                                                          اء، الذي ُجيـرى حـسب الترتيـب اهلجـائي اإلنكليـزي ألمسـاء الوفـود املـشاركة يف املـؤمتر،                        األمس          
   .                                          ابتداء بالوفد الذي يسحب الرئيس امسه بالقرعة

  
    ٢٦      املادة     

                                                                                              بعــد أن يعلــن الــرئيس بــدء عمليــة التــصويت، ال جيــوز ألي ممثــل أن يقطــع عمليــة            
                                    على أنه جيـوز للـرئيس الـسماح          .        التصويت                                                     التصويت إال إلثارة نقطة نظامية تتعلق بسري عملية         

ــصويتهم     ــيال لت ــات تعل ــده، ببيان ــصويت أو بع ــل الت ــاإلدالء، قب ــرئيس أن حيــدد    .                                                                                للممــثلني ب                     ولل
   .                                         الوقت املسموح به لإلدالء ببيانات التعليل هذه

  
    ٢٧      املادة     

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

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

    ٢٨      املادة     
        ُ                 وإذا اقُترح تعـديالن      .                                                               عند اقتراح تعديل ملقترح ما، جيري التصويت على التعديل أوال           

                                                                                                         أو أكثر ملقترح، يصوت املـؤمتر أوال علـى أبعـد تعـديل عـن مـضمون املقتـرح األصـلي مث علـى                        
                ولكـن عنـدما      .                                                                                  التعديل األقرب منه، وهكذا دواليـك حـىت تطـرح مجيـع التعـديالت للتـصويت               

                                                                                                    ينطــوي اعتمــاد تعــديل مــا بالــضرورة علــى رفــض تعــديل آخــر ال يطــرح هــذا التعــديل األخــري  
        ويعتـرب    .                                                                           وإذا اعتمد تعديل واحد أو أكثر، يطرح املقترح بصيغته املعدلـة للتـصويت          .      تصويت  لل

                                                                  إذا كــان ينطــوي علــى جمــرد إضــافة إىل ذلــك املقتــرح أو حــذف        آخــر                 تعــديال ملقتــرح          املقتــرح 
   .             تنقيح جلزء منه   أو
  

    ٢٩      املادة     
                   علـى املقترحـات        ُ                                                                    إذا قُدم مقترحان أو أكثر يف ما يتعلق مبسألة واحدة، يـصوت املـؤمتر               

                                                 وبعد كل تصويت علـى مقتـرح مـا، للمـؤمتر             .                                           حسب ترتيب تقدميها، ما مل يقرر خالف ذلك       
    .                                              أن يقرر ما إذا كان سيصوت على املقترح الذي يليه
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    ٣٠      املادة     
   .                                                        رى مجيع االنتخابات باالقتراع السري، ما مل يقرر املؤمتر خالف ذلك جت  

  
    ٣١      املادة     

                                                                خاب شخص واحد أو وفد واحـد، وال حيـصل يف االقتـراع األول                                   إذا اقتضى األمر انت     -   ١
                                                                                                أي مرشح على األغلبية املطلوبة، جيرى اقتراع ثان يقتصر على املرشحني اللـذين حـصال علـى                  

   .                 أكرب عدد من األصوات
                                                                                     يف حالة التعادل يف االقتراع األول بني املرشحني الـذين حـصلوا علـى ثـاين أكـرب عـدد              -   ٢

                       ويف حالة التعـادل بـني     .                                    تراع خاص لغرض خفض عدد هؤالء إىل اثنني                     من األصوات، جيرى اق   
                                                                                            ثالثة مرشحني أو أكثر حصلوا على أكرب عدد من األصوات، جيرى اقتراع ثان؛ وإذا تعادلـت                

   .                                                           النتائج بني أكثر من مرشحني اثنني، جيري خفض العدد عن طريق القرعة
  

    ٣٢      املادة     
                 ُ                       لة غري االنتخابـات، ُيجـرى تـصويت ثـان                                          إذا انقسمت األصوات بالتساوي بشأن مسأ    

                                                                      وإذا أسـفر هـذا التـصويت أيـضا عـن تـساوي عـدد األصـوات                  .                         دقيقة من رفع اجللسة      ١٥     بعد  
    .                    فيعترب املقترح مرفوضا

  
                           اللغات الرمسية ولغات العمل  -      سادسا  

    ٣٣      املادة     
                ة والفرنـسية،                                                                               لغات املؤمتر الرمسية هي اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربيـ           

   .                                      ولغتا عمل املؤمتر مها اإلسبانية واإلنكليزية
  

    ٣٤      املادة     
                  ترمجــة شــفوية إىل          للمــؤمتر        رمسيــة                 مــن اللغــات ال                                           تتــرجم الكلمــات الــيت تلقــى بــأي لغــة   

                                                                          وجيــوز ألي ممثــل أن يــديل ببيــان بلغــة غــري اللغــات الرمسيــة للمــؤمتر     .                          اللغــات الرمسيــة األخــرى
   .                                                        أمر الترمجة الشفوية لكلمته إىل إحدى اللغات الرمسية للمؤمتر                    كان الوفد املعين سيدبر    إذا
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                 لتسجيالت الصوتية ا  -     ابعا  س  
    ٣٥      املادة     

          ، وحتــتفظ  ه                                                                            يــتم إعــداد تــسجيالت صــوتية للجلــسات العامــة للمــؤمتر وجلــسات جلانــ      
   .                                                األمانة هبذه التسجيالت الصوتية باللغة اإلنكليزية فقط

  
    صة                   اجللسات العلنية واخلا  -      ثامنا   

    ٣٦      املادة     
                                               كجلسات علنية ما مل تقرر اهليئة املعنيـة          هُ                                         ُتعقد اجللسات العامة للمؤمتر وجلسات جلان       

   .                                                  وجود ظروف استثنائية حتتم عقد جلسة بعينها كجلسة خاصة
  

        اللجان  -      تاسعا   
    ٣٧      املادة     

ــة مهامــه      ــزم مــن جلــان لتأدي                                     وحتــال البنــود املتعلقــة مبواضــيع    .                                                              للمــؤمتر أن ينــشئ مــا يل
   .                                             متشاهبة إىل اللجنة املعنية بذلك النوع من املواضيع

  
    ٣٨      املادة     

                                                                                        ينتخب املؤمتر رئيس كل جلنة ويفوض كل جلنة سلطة انتخـاب بقيـة أعـضاء مكتبـها،                   
   .           حسب االقتضاء

  
    ٣٩      املادة     

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

  
          املراقبون  -      عاشرا   

    ٤٠      املادة     
                                                                                               جيوز ملمثلي األعضاء املنتسبني يف اللجنـة االقتـصادية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر                   

                                                                                               الكارييب من غري الـدول املـستقلة أن يـشاركوا يف مـداوالت املـؤمتر وجلانـه دون أن يكـون هلـم             
   .          حق التصويت
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    ٤١      املادة     
                                                                           ي الوكــاالت املتخصــصة املــدعوة حلــضور املــؤمتر أن يــشاركوا، بنــاء علــى               جيــوز ملمثلــ  -   ١

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

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

  
    ٤٢      املادة     

                                                                                           جيوز للمراقبني الذين تسميهم املنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة                  -   ١
              هلـم حـق                                                                                                األخرى املـدعوة إىل املـؤمتر أن يـشاركوا يف مـداوالت املـؤمتر وجلانـه دون أن يكـون                   

                                                                                                           التصويت، وأن يقدموا، عند االقتـضاء، وبنـاء علـى دعـوة مـن رئـيس املـؤمتر أو رئـيس إحـدى                       
   .                                                                      اللجان، بيانات شفوية بشأن املواضيع اليت يكون فيها هلذه املنظمات كفاءة خاصة

                                                                                                         توزع األمانـة علـى مجيـع الوفـود البيانـات الكتابيـة املقدمـة مـن هـذه املنظمـات بـشأن                         -   ٢
                                                                                       يكون هلا فيها كفاءة خاصة، واليت تتصل بأعمال املؤمتر باللغات والكميـات الـيت                           املواضيع اليت 

   .                            أتيحت هبا هذه البيانات لألمانة
  
          التعديالت  -         حادي عشر 

    ٤٣      املادة     
   .                                                   جيوز تعديل مواد هذا النظام الداخلي بقرار يتخذه املؤمتر  

  


