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املافق
النظام الداخلي املرقت ملر ا األمم املتحـدة العـا املعـ بالبلـدان الناميـة
غري الساحلية
أوال  -التمعيل ووثائق التفويض
املادة 0
تكوين الوفود
يتألف وفد كل دولة مشتاكة ل املر ا ،ووفد االحتاد األورويب إىل املر ا ،من رئـي
للوفد وأي عدد تدعو احلاجة إليه من املمعلني املناوبني واملستشارين.
املادة 4
املمعلون املناوبون واملستشارون
لائي

الوفد أن يسمي ممعال مناوبا أو مستشارا لتويل ملام املمعل.

املادة 3
تقدمي وثائق التفويض
تقدم وثائق تفـويض املمـعلني وأءـال املمـعلني املنـاوبني واملستشـارين إىل وكيـل األمـني
العام لألمم املتحدة ،امل معل السـامي ألقـل البلـدان وـوا والبلـدان الناميـة غـري السـاحلية والـدول
اجلزريـــة الةـــنرية الناميـــة ،وهـــو األمـــني العـــام للمـــر ا ،قبـــل املوعـــد ا ـــدد الفتتـــا املـــر ا
مبا ال يقل عن أسبوعني إن أمكن .ويقدم إىل األمـني العـام للمـر ا أي تنـيري الحـق ل تكـوين
الوفــود .وتكــون وثــائق التفــويض صــادرة عــن رئــي الدولــة أو احلكومــة أو وريــا ايارجيــة
أو ل حالة االحتاد األورويب عن رئي املفوضية األوروبية.
املادة 2
جلنة وثائق التفويض
تعني ل بداية املر ا جلنة لوثائق التفويض تتألف من تسعة أعريال ،ويقوم تكوينلا علـ
األساس الذي قـام عليـه تكـوين جلنـة وثـائق التفـويض التابعـة للجمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة ل
دورهتا األخرية .وتفحص اللجنة وثائق تفويض املمعلني وتقدم تقاياها إىل املر ا دون إبطال.
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املادة 5
االشتااك املرقت ل املر ا
يـ ـق للممـــعلني أن يشـــتاكوا اشـــتااكا مرقتـــا ل املـــر ا ريعمـــا يبـــت املـــر ا ل أمـــا
وثائق تفويريلم.

ثانيا  -أعريال املكتب
املادة 6
االنتخابات
-0

ينتخب املر ا مع إيالل املااعاة الواجبة للتوريع اجلناال العادل:

(أ) مــن بــني ممعلــي الــدول املشــتاكة :رئيســا ومقــارا ،فريــال عــن رئــي للجنــة
اجلامعة املنةوص عليلا ل املادة 24؛
(ب) من بني وفود الدول املشتاكة 05 :نائبا للائي .
 - 4ال جيور تسمية رئي املر ا أو مقاره لالنتخاب رئيسا للجنـة اجلامعـة .كمـا ال جيـور
تسمية رئي اللجنة اجلامعة لالنتخاب نائبا لائي املر ا.
املادة 7
مد ة شنل املنةب وتدبري بديل لشاغله
 - 0إذا عقــد املــر ا أكعــا مــن دورة واحــدة ،يتــوىل ميــع أعريــال املكتــب ملــام مناصــبلم
ل ميع دورات املر ا ،ما مل يقار املر ا خالف ذلك.
 - 4إذا استقال أحد أعريال املكتب أو مل يعد قادرا عل أدال ملامه أو مل يعد ممـعال لدولـة
مشــــتاكة ،يقــ ـوم املــــر ا ،ل أقــــاب وقــــت ممكــــن ،بانتخــــاب عريــــو جديــــد للمكتــــب.
وإذا كــان املنةــب الــذي شــنا عل ـ هــذا النحــو هــو منةــب الــائي  ،يقــوم أعريــال املكتــب
اآلخاون الذين يشكلون مكتب املر ا باختيار أحد نواب الائي لتـويل ملـام الـائي بالنيابـة
إىل أن يتم انتخاب الائي اجلديد.
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املادة 4
تنيب الائي
 - 0إذا كان الائي سيتنيب عن جلسة ما أو عن أي جزل منلا ،يسـمي هـو أحـد نـواب
الائي ليقوم مقامه.
 - 4يكـــون لنائـــب الـــائي الـــذي يتـــوىل الائاســـة مـــا للـــائي مـــن ســـلطات وعليـــه
ما عل الائي من واجبات.
املادة 9
حق الائي

ل االشتااك ل التةويت

ال يشتاك الائي  ،أو نائب الائي الـذي يتـوىل ملـام الـائي  ،ل التةـويت ،ولكـن
جيور له تعيني عريو آخا من أعريال وفده للتةويت بدال منه.

ثالعا  -مكتب املر ا
املادة 01
تكوين املكتب
 - 0يتكون مكتب املر ا من أعريال املكتـب املنتخـبني عمـال باملـادة  .6ولـائي أي هيةـة
فاعية غري ممعلة ل املكتب ،أو ملمعل آخا تسمية اهليةة املذكورة ،أن يشتاك ل أعمـال املكتـب
دون أن يكون له حق التةويت.
 - 4إذا تنيب أحد أعريال املكتب عن إحدى جلساته ،جار له أن يسمي عريـوا آخـا مـن
أعريال وفده لالشتااك والتةويت مكانه .كمـا جيـور لـائي أي هيةـة فاعيـة ممعلـة ل املكتـب
أن يسمي أحد نواب الائي لالشتااك ل أعمال املكتب ،دون أن يكون له حق التةويت.
املادة 00
أعريال املكتب
يتوىل رئي املر ا ،أو ل حال غيابه ،مـن يسـميه مـن نـواب الـائي  ،رئاسـة مكتـب
املر ا .ويتوىل مقار املر ا ،إذا اقتري األما ،ملام مقار املكتب.
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املادة 04
وظائف املكتب
يقــوم مكتــب املــر ا ،باإضــافة إىل أدائــه الوظــائف األخــاى ا ــددة ل هــذا النظــام،
مبســاعدة الــائي ل تةــايف أعمــال املــر ا عمومــا ،ويقــوم ،رهنــا بقــاارات املــر ا ،بتــأمني
تنسيق أعماله.

رابعا  -أمانة املر ا
املادة 03
إدارة شرون أمانة املر ا
يكون وكيل األمـني العـام لألمـم املتحـدة ،املمعـل السـامي ألقـل البلـدان وـوا والبلـدان
النامية غري الساحلية والدول اجلزريـة الةـنرية الناميـة ،بوصـفه األمـني العـام للمـر ا ،مسـروال
عــن وضــع ميــع التاتيبــات الالرمــة الضــطالا املــر ا بأعمالــه .ويعــني ،هلــذه النايــة ،األمــني
التنفيـذي للمــر ا وأمــني املــر ا ،ويعــني ســائا املــوظفني الــذين يتطلبــلم املــر ا وجلانــه وهيةاتــه
الفاعية األخاى.
املادة 02
الواجبات اإدارية ألمانة املر ا
مبا يلي:

تقوم أمانة املـر ا ،وفقـا هلـذا النظـام وأليـة توجيلـات ذات صـلة مـن اجلمعيـة العامـة،
(أ)

تامة الكلمات امللقاة ل اجللسات تامة شفوية؛

(ب) إعداد التسجيالت الةوتية للجلسات واختاذ التاتيبات حلفظلا؛
(ج)

استالم وتامة وتعميم وثائق املر ا؛

(د)

اإفادة عن أعمال املر ا ل نشاات مناسبة؛

(هـ)

نشا وتعميم أي تقايا يةدره املر ا؛

(و)

اختاذ التاتيبات إيداا وثائق وحماضا املر ا ل حمفوظات األمم املتحدة؛

(ر) القيــام ،بوجــه عــام ،بــأدال كــل األعمــال األخــاى الــمت قــد يتطلبــلا املــر ا
فيما يتةل بأعماله.
14-58003
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املادة 05
بيانات األمانة
لألمني العام لألمم املتحدة أو األمني العام للمر ا ،أو أي موظف ل األمانة يسـميه أي
منلما هلذا الناض ،رهنا مبااعاة املادة  ،40أن يديل ببيانات بشأن أية مسألة تكون قيد النظا.

خامسا  -افتتا املر ا
املادة 06
الائي املرقت
يتوىل األمني العام لألمم املتحدة أو األمني العام للمر ا ،أو موظـف ل األمانـة يسـميه
أي منلما ،عند افتتا املر ا ،رئاسة املر ا إىل أن ينتخب املر ا رئيسا له.
املادة 07
القاارات املتعلقة بالتنظيم
يقــوم املــر ا بقــدر مــا يتســت لــه ل جلســته األوىل ،اســتنادا إىل التوصــيات املقدمــة مــن
اللجنة التحريريية احلكومية الدولية والتوصيات املنبعقة عن املشاورات السابقة للمر ا ،مبا يلي:
(أ)

انتخاب أعريال مكتبه وتشكيل هيةاته الفاعية؛

(ب) اعتماد النظام الداخلي للمر ا؛
(ج) إقاار جدول أعماله ،الذي يكون مشاوعه ،إىل أن يـتم هـذا اإقـاار ،جـدول
األعمال املرقت للمر ا؛
(د)

البت ل تنظيم أعماله.

سادسا  -تةايف األعمال
املادة 04
النةاب القانو
للــائي أن يعلــن افتتــا اجللســة وأن يســممل مبباشــاة املناقشــة عنــد حريــور ممــعلني لعلـ
الدول املشتاكة ل املر ا عل األقل .ويلزم الختاذ أي قاار حريور ممعلني عن أغلبية هذه الدول.
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املادة 09
الةالحيات العامة للائي
 - 0يقـــوم الـــائي  ،باإضـــافة إىل ممارســـة الةـــالحيات املخولـــة لـــه ل مواضـــع أخـــاى
مــن هــذا النظــام ،بتــاجلس اجللســات العامــة للمــر ا ،وإعــالن افتتــا واختتــام كــل جلســة
مــن هــذه اجللســات ،وإدارة املناقشــات ،وكفالــة مااعــاة أحكــام هــذا النظــام ،وإعطــال احلــق
ل الكــالم ،وطــا املســائل للتةــويت ،وإعــالن القــاارات .ويكــون للــائي  ،رهنــا بأحكــام
هــذا النظــام ،كامــل الســيطاة عل ـ ســري املناقشــات وحف ـ النظــام فيلــا .وللــائي أن يقتــا
عل ـ املــر ا إقفــال قائمــة املــتكلمني ،وحتديــد الوقــت الــذي يســممل بــه للمــتكلمني ،وحتديــد
عــدد املــاات الــمت جيــور ملمعلــي كــل مشــتاك ل املــر ا أن يــتكلم فيلــا ل مســألة مــا وتأجيــل
املناقشة أو إقفال باهبا وتعليق اجللسة أو رفعلا.
-4

يظل الائي  ،ل ممارسته ملامه ،حتت سلطة املر ا.

املادة 41
النقاط النظامية
رهنــــا بأحكــــام املــــادة  ،20ألي ممعــــل ألي دولــــة مشــــتاكة ل املــــر ا أن يــــعري
ل أي وقـــت نقطـــة نظاميـــة ،ويبـــت الـــائي ل هـــذه النقطــة النظاميـــة فـــورا وفقـــا ألحكـــام
هــذا النظــام .وملمعــل أي دولــة مشــتاكة ل املــر ا أن يطعــن ل قــاار الــائي  .ويطــا الطعــن
للتةويت فورا ،ويبقـ قـاار الـائي قائمـا مـا مل تنقريـه أغلبيـة املمـعلني احلاضـاين املةـوتني.
وال جيور للممعل ،وهو يعري نقطة نظامية ،أن يتكلم ل مريمون املسألة قيد املناقشة.
املادة 40
الكلمات
 - 0ال جيور ألحد أن يتكلم ل املر ا دون احلةول مسبقا علـ إذن مـن الـائي  .ويقـوم
الـائي  ،رهنــا بأحكــام املــواد  41و  43و  45إىل  ،44بـدعوة املــتكلمني إىل إلقــال كلمــاهتم
حسب تاتيب إبدائلم الاغبة ل الكالم.
 - 4تنحةــا ميــع الكلمــات ل املســألة املعاوضــة علـ املــر ا .وللــائي أن ينبــه املــتكلم
إىل مااعاة النظام إذا خاجت أقواله عن املسألة قيد املناقشة.
 - 3للمر ا أن يدد الوقت الذي يسممل به للمتكلمني ،وعدد املاات المت جيور فيلـا ملمعلـي
كل مشتاك أن يتكلموا ل مسألة ما .وال يسممل بالكالم بشأن اقتاا يدعو إىل هـذا التحديـد،
14-58003
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لنري اثنني من املمعلني املريدين للتحديد واثنني من املمعلني املعارضني له ،مث يطا االقتـاا فـورا
للتةــويت .وعل ـ أيــة حــال ،تااع ـ التقييــدات ا ــددة ل املــادتني  44و  45ويــدد الــائي
لكـــل كلمـــة ل مســـألة إجاائيـــة مـــدة ذـــ دقـــائق .وإذا حـــددت مـــدة املناقشـــة و ـــاور
أحد املتكلمني الوقت املخةص له ،ينبله الائي دون إبطال إىل مااعاة النظام.
املادة 44
البيانات العامة
 - 0لكي يتست تقديا عدد اجللسات المت ختةص للمناقشة العامـة ،ينبنـي أن تفـتمل قائمـة
املتكلمني قبل موعد افتتا املر ا بوقت طويل وأن تنلق ل هناية اليوم العال للمر ا.
 - 4مـا مل يقـار املـر ا خــالف ذلـك ،حتـدد مـدة البيانــات العامـة ملمعلـي الـدول املشــتاكة
ل املر ا بعشا دقائق وللمشتاكني اآلخاين بعما دقائق.
املادة 43
األسبقية
جيور إعطال األسبقية ل الكالم لـائي اللجنـة اجلامعـة أو لنائـب رئيسـلا أو ملقارهـا،
أو ملمعل تسميه أية هيةة فاعية أخاى ،لناض شا النتائج المت خلةت إليلا اهليةة.
املادة 42
إقفال قائمة املتكلمني
للائي  ،ألغااض البيانات العامة ،أن يعلن قائمة املتكلمني ،وجيور له ،مبوافقة املـر ا،
أن يعلن إقفال القائمة .وحني ال يكون هناك متكلمون آخاون يعلـن الـائي  ،مبوافقـة املـر ا،
إقفال باب املناقشة .ويكون هلذا اإقفال نف املفعول الذي يكون لإلقفال عمال باملادة .47
املادة 45
حق الاد
 - 0بــالاغم مــن أحكــام املــادة  ،42يعطــي الــائي حــق الــاد إىل وفــد أي دولــة مشــتاكة
ل املر ا يطلب ذلك ،وإىل االحتاد األورويب إذا طلب هذا احلق .وجيور إعطال فاصـة للـاد إىل
أي وفد آخا.
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أن ميارس حق الـاد ل هنايـة اجللسـة األخـرية مـن جلسـات اليـوم أو ل ختـام
(أ)
النظا ل البند ذي الةلة ،إن كان ذلك أقاب؛
(ب) أن يقتةــا عــدد الكلمــات الــمت يلقيلــا أي وفــد ممارســة حلــق الــاد ل جلســة
ما عل كلمتني لكل بند ،وأال تتجاور الكلمة األوىل ذ دقائق والكلمة العانية ثالث دقائق.
املادة 46
تأجيل املناقشة
ألي ممعل ألي دولة مشتاكة ل املر ا أن يقتـا ل أي وقـت تأجيـل مناقشـة املسـألة
قيـد البحـ  .وإىل جانـب مقـدم االقتـاا  ،ال يسـممل بـالكالم بشـأن هـذا االقتـاا لنـري اثـنني
من املمعلني املريدين للتأجيل واثنني من املمعلني املعارضـني ،مث يطـا االقتـاا  ،رهنـا بأحكـام
املادة  ،49للتةويت فورا.
املادة 47
إقفال باب املناقشة
ألي ممعــل ألي دولــة مشــتاكة ل املــر ا أن يقتــا ل أي وقــت إقفــال بــاب مناقشــة
املسألة قيد النظا ،سوال أبدى أم مل يبد ممعل آخا رغبته ل الكالم .وال يسـممل بـالكالم بشـأن
هذا االقتاا لنري ممعلني اثنني يعارضان اإقفال ،مث يُطا االقتـاا  ،رهنـا بأحكـام املـادة ،49
للتةويت فورا.
املادة 44
تعليق اجللسة أو رفعلا
جيــور ألي ممعــل ألي دولــة مشــتاكة ل املــر ا ،رهن ـا بأحكــام املــادة  ،20أن يقتــا
ل أي وقت تعليـق اجللسـة أو رفعلـا .وال يسـممل مبناقشـة هـذه االقتااحـات بـل تطـا  ،رهنـا
بأحكام املادة  ،49للتةويت فورا.
املادة 49
أولوية االقتااحات
تعط االقتااحات املبينة أدنـاه أولويـة علـ ميـع املقتاحـات أو االقتااحـات األخـاى
املعاوضة عل املر ا .وذلك حسب التاتيب التايل:
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(أ)

اقتاا تعليق اجللسة؛

(ب) اقتاا رفع اجللسة؛
(ج)

اقتاا تأجيل مناقشة املسألة قيد البح ؛

(د)

اقتاا إقفال باب مناقشة املسألة قيد البح .

املادة 31
املقتاحات األساسية
 - 0تشكل كل مشاريع ال نةـوص الـمت تقـدملا إىل املـر ا اللجنـة التحريـريية ،إذا أوصـت
اللجنة بذلك أو إذا قار املر ا ذلك ،مقتاحات أساسية كي ينظا فيلا املر ا.
 - 4تعط للمقتاحات األساسية أولويـة علـ ميـع املقتاحـات األخـاى املقدمـة للمـر ا،
ما مل يقار املر ا خالف ذلك.
املادة 30
املقت احات األخاى والتعديالت املوضوعية
تقدم املقتاحات األخاى والتعديالت املتعلقة باملريمون ،ل العادة ،كتابة إىل أمانة املـر ا
المت تقوم بتعميم نسـ منـلا علـ ميـع الوفـود بلنـات املـر ا .وال تبحـ املقتاحـات املوضـوعية
أو تطــا للتةــويت إال بعــد تعمــيم نس ـ منــلا عل ـ وفــود ميــع الــدول املشــتاكة ل املــر ا،
ما مل يقار املر ا خالف ذلك .إال أنه جيور مع ذلك لـائي املـر ا أن يسـممل مبناقشـة التعـديالت
والنظا فيلا ،حىت لو مل تكن هذه التعديالت قد عُممت ،أو مل تعمم إال ل اليوم ذاته.
املادة 34
سحب املقتاحات واالقتااحات
لةاحب املقتا أو االقتاا أن يسـحبه ل أي وقـت شـال قبـل بـدل التةـويت عليـه،
شــايطة أال يكــون قــد أصــبمل حمــل تعــديل بقــاار مــن املــر ا .وألي ممعــل ألي دولــة مشــتاكة
ل املــر ا أن يعيــد تقــدمي املقتــا أو االقتــاا املســحوب عل ـ هــذا النحــو ،بأولويتــه األصــلية
شايطة أن يقوم املمعل بذلك فورا ،وأن ال يكون املقتا أو االقتاا قد غري تنيريا كبريا.
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املادة 33
البت ل مسألة االختةاص
يُبــت ل أي اقتــاا يطلــب البــت ل مســألة اختةــاص امل ـر ا ل مناقشــة أيــة مســألة
أو ل إقــاار أي مقتــا مقــدم إليــه ،قبــل املريــي ل مناقشــة املســألة أو قبــل اختــاذ قــاار بشــأن
املقتا املعاوض عليه.
املادة 32
النظا ل اآلثار املتعلقة بامليزانية الربناجمية
يتلق املر ا ،قبل أن يتخذ قاارا أو أن يقدم توصية من شأن تنفيـذها أن تتاتـب عليـه
آثار بالنسبة إىل امليزانية الربناجمية لألمم املتحدة ،تقاياا من األمانة عن هذه اآلثار ،وينظا فيه.
املاد ة 35
إعادة النظا ل املقتاحات
مـــىت اعتمـــد مقتـــا مـــا أو رفـــض ،ال جيـــور إعـــادة النظـــا فيـــه مـــا مل يقـــار املـــر ا
ذلك بأغلبية ثلعي املمعلني احلاضاين املةوتني .وال يسممل بالكالم ل أي اقتـاا بإعـادة النظـا
لنري متكلمني اثنني يعارضانه ،مث يطا االقتاا فورا للتةويت.

سابعا  -اختاذ القاارات
املادة 36
توافق اآلرال
-0

يبذل املر ا كل جلد لريمان اختاذ ميع قااراته املوضوعية بتوافق اآلرال.

 - 4عل الاغم من أية تدابري ميكن أن تتخذ عمال بالفقاة  ،0يطـا للتةـويت أي مقتـا
معاوض عل املر ا إذا طلب ذلك أحد ممعلي أي دولة من الدول املشتاكة ل املر ا.
املادة 37
حقوق التةويت
يكون لكل دولة مشتاكة ل املر ا صوت واحد.
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املادة 34
األغلبية الالرمة
 - 0تتخـــذ قـــاارات املـــر ا ل ميـــع املســـائل املتعلقـــة باملريـــمون بأغلبيـــة ثلعــي املمـــعلني
احلاضاين املةوتني ،ما مل يقار املر ا غري ذلك ،ورهنا بأحكام الفقاة  0من املادة .36
 - 4تتخذ قاارات املـر ا ل ميـع املسـائل اإجاائيـة باألغلبيـة البسـيطة للممـعلني احلاضـاين
املةوتني ،ما مل يقار املر ا غري ذلك ،وإذا مل يكن منةوصا عل خالف ذلك ل هذا النظام.
 - 3إذا أثــري تســاجلل حــول كــون مســألة مــا تتعلــق بــاإجاال أو املريــمون ،بــت املــر ا
ل ذلك بأغلبية املمعلني احلاضاين املةوتني.
 - 2إذا انقســمت األصــوات بالتســاوي بشــأن قــاار يتطلــب أغلبيــة بســيطة ،اعتــرب املقتــا
أو االقتاا مافوضا.
 - 5ألغــااض هــذا النظــام ،يقةــد بعبــارة ”املمــعلني احلاضــاين املةــوتني“ املمــعلني الــذين
يدلون بأصواهتم إجيابا أو سلبا .أما املمعلون الذين ميتنعون عن التةويت فيعتربون غري مةوتني.
املادة 39
طايقة التةويت
 - 0فيما عدا ما تنص عليه املادة  ،26يةوت املر ا عادة بافع األيدي ،ولكـن ألي ممعـل
أن يطلب الت ةـويت بنـدال األءـال .وجيـاي نـدال األءـال حسـب التاتيـب اهلجـائي اإنكليـزي
أو الفانســي ألءــال الــدول املشــتاكة ل املــر ا ،ابتــدال بالوفــد الــذي يســحب الــائي اءــه
بالقاعـة .ول كـل تةــويت بنـدال األءـال ،تنــادى كـل دولـة مشــتاكة ل املـر ا باءلـا ،فــريد
ممعللا بـ ”نعم“ أو ”ال“ أو ”ممتنع“.
 - 4عنـــدما يةـــوت املـــر ا مســـتخدما الوســـائل اآلليـــة ،يـــل تةـــويت غـــري مســـجل
حمل التةويت بافع األيدي وتةويت مسجل حمـل التةـويت بنـدال األءـال .وجيـور ألي ممعـل
أن يطلــب إجــاال تةــويت مســجل ،يُجــاى بــدون نــدال ألءــال الــدول املشــتاكة ل املــر ا،
إال إذا طلب أحد املمعلني خالف ذلك.
 - 3يــدرج صــوت كــل دولــة مشــتاكة ل تةــويت بنــدال األءــال ل أي حمريــا للجلســة
أو ل أي تقايا عنلا.
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املادة 21
تعليل التةويت أو املوقف
 - 0للممــعلني أن يــدلوا ،قبــل بــدل التةــويت أو بعــد انتلائــه ،ببيانــات مــوجزة ال تتريــمن
إال تعلــيال لتةــويتلم ،وللــائي أن يــدد الوقــت املســمو بــه لــإلدالل ببيانــات التعليــل هــذه.
وال جيــور ملمعلــي أيــة دولــة صــاحبة مقتــا أو اقتــاا أن يعللــوا تةــويتلم علـ ذلــك املقتــا
أو االقتاا  ،إال إذا كان هناك تعديل قد أدخل عليه.
 - 4عنـدما يبحـ موضــوا واحـد ل عــدة هيةــات تابعــة للمـر ا بةــورة متعاقبــة ،ينبنــي
ملمعلــي الدولــة ،قــدر اإمكــان ،أن يعللــوا تةــويت وفــودهم ل هيةــة واحــدة فق ـ مــن تلــك
اهليةات ،ما مل يكن هناك اختالف ل تةويتلم.
-3

وباملعل ،ميكن اإدالل ببيانات لتعليل املوقف فيما يتعلق بقاار يتخذ دون تةويت.

املادة 20
التةاف أثنال التةويت
بعــد أن يعلــن الــائي بــدل عمليــة التةــويت ،ال جيــور قطــع التةــويت قبــل إعــالن
النتيجة ،إال إثارة نقطة نظامية تتعلق بعملية التةويت.
املادة 24
زئة املقتاحات
ألي ممعل أن يقتـا إجـاال تةـويت مسـتقل علـ أجـزال مـن مقتـا مـا .وإذا اعتـاض
أحد ممعلي أي دولة مشتاكة ل املر ا عل ذلك ،طـا اقتـاا التجزئـة للتةـويت .وال يسـممل
بـــالكالم ل موضـــوا اقتـــاا التجزئـــة لنـــري ممـــعلني اثـــنني يريدانـــه وممـــعلني اثـــنني يعارضـــانه.
فإذا قبل اقتاا التجزئة ،طاحت أجـزال املقتـا الـمت جيـاي إقاارهـا فيمـا بعـد للتةـويت عليلـا
جمتمعة .وإذا رُفريت ميع أجزال منطوق املقتا  ،اعترب املقتا مافوضا مبجموعه.
املادة 23
التعديالت
يعتــرب املقتــا تعــديال ملقتــا آخــا مــىت كــان يريــيف إىل ذلــك املقتــا أو يــذف
منه أو ينقمل جزلا منه فحسب .وتعتـرب كلمـة ”مقتـا “ ل هـذا النظـام متريـمنة للتعـديالت،
ما مل يدد خالف ذلك.
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املادة 22
تاتيب التةويت عل التعديالت
 - 0عند اقتاا تعديل ملقتا ما ،جياى التةويت عل التعديل أوال .وإذا اقتـا تعـديالن
أو أكعا ملقتا ما ،يةوت املر ا أوال علـ التعـديل األبعـد مـن حيـ املريـمون عـن املقتـا
األصــلي ،مث عل ـ التعــديل األقــل منــه بعــدا ،وهكــذا دواليــك حــىت تطــا ميــع التعــديالت
للتةويت .إال أنه حيعما يكون اعتماد تعديل مـا منطويـا بالريـاورة علـ رفـض تعـديل آخـا،
فإن هذا التعديل األخري ال يطا للتةويت .وإذا اعتمد تعديل واحد أو أكعـا ،طـا املقتـا
بةينته املعدلة للتةويت.
 - 4عنــدما يقــار املــر ا ،وفقــا للمــادة  ،24أن ينظــا ل نــص طويــل بتقســيمه إىل أجــزال
مناســبة (معــل تقســيمه إىل فقــاات أو مــواد) ،يعامــل كــل مــن هــذه األجــزال كــاقتاا منفةــل
فيما يتةل بتنفيذ الفقاة .0
املادة 25
تاتيب التةويت عل املقتاحات
 - 0إذا قـــدم مقتاحـــان أو أكعـــا ،خـــالف التعـــديالت ،فيمـــا يتعلـــق مبســـألة واحـــدة،
جــاى التةــويت عل ـ املقتاحــات حســب تاتيــب تقــدميلا ،مــا مل يقــار املــر ا غــري ذلــك.
وللمــــر ا ،بعــــد التةــــويت علــ ـ أي مقتــــا منــــلا ،أن يقــــار مــــا إذا كــــان سيةــــوت
أم ال عل املقتا الذي يليه ل التاتيب.
 - 4جيـــاي التةـــويت علـ ـ املقتاحـــات املنقحـــة حســـب تاتيـــب املقتاحـــات األصـــلية
ما مل خياج التنقيمل كعريا عن املقتا األصلي .ول هذه احلالة ،يعترب املقتا األصـلي مسـحوبا
ويعترب املقتا املنقمل مقتاحا جديدا.
-3

تعط القتاا عدم البت ل مقتا ما األولوية عل ذلك املقتا .

املادة 26
االنتخابات
 - 0ــاى ميــع االنتخابــات بــاالقتااا الســاي ،مــا مل يقــار املــر ا ،إذا مل يكــن هنــاك
أي اعتااض ،املريي دون إجاال اقتااا عل ماشمل متفق عليه أو قائمة ماشحني متفق عليلا.
 - 4عندما يتقار تسمية ماشحني ،يقدم كل تسمية ممعل واحد فق  ،ينتقـل املـر ا بعـدها
فورا إىل االنتخاب.
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املادة 27
االقتااا
 - 0عنـــدما يـــااد مـــلل منةـــب انتخـــايب أو أكعـــا ل وقـــت واحـــد وبـــنف الشـــاوط،
لكل وفد يق له ا لتةويت أن يـديل بةـوته النتخـاب ماشـحني بعـدد املناصـب املـااد ملرهـا،
وينتخـــب بعـــدد ال يتجـــاور عـــدد تلـــك املناصـــب املاشـــحون احلاصـــلون ل االقتـــااا األول
عل أغلبية األصوات املدىل هبا وعل أكرب عدد من األصوات.
 - 4إذا كــان عــدد املاشــحني احلاصــلني علـ هــذه األغلبيــة أقــل مــن عــدد املناصــب املــااد
ملرهـا ،ـاى اقتااعــات إضـافية ملـلل املناصــب الباقيـة يقتةـا التةــويت فيلـا علـ املاشــحني
الـذين حةـلوا علـ أكــرب عـدد مـن األصـوات ل االقتــااا السـابق ،علـ أال يتجـاور عــددهم
ضعف عدد املناصب.

ثامنا  -اهليةات الفاعية
املادة 24
اللجنة اجلامعة
ينشئ املر ا جلنة جامعة ميكن أن عل فيلا كل دولة مشتاكة ل املر ا.
املادة 29
األفاقة العاملة
للمــر ا واللجنــة اجلامعــة إنشــال أفاقــة عاملــة .ويرخــذ ل االعتبــار ،عنــد إنشــال أفاقــة
عاملة ،توفا ماافق خدمة املر ا.
املادة 51
أعريال املكاتب

14-58003

[ومقار].
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تقوم اللجنة اجلامعة ،ما مل تقار غري ذلك ،بانتخاب نائب رئي

-4

تقوم كل هيةة فاعية أخاى بانتخاب العدد الذي تااه ضاوريا من أعريال مكتبلا.
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املادة 50
اإجاالات
تنطبــق املــواد املتةــلة بأعريــال املكتــب (املــواد  )9-6وأمانــة املــر ا (املــواد )05-03
وتةــايف أعمــال املــر ا (املــواد  )35-04واختــاذ القــاارات (املــواد  )27-36واملشــتاكني
واملــااقبني اآلخــاين (املــواد  ،)65-61مــع التعــديل املقتري ـ حســب األحــوال ،عل ـ أعمــال
اهليةات الفاعية ،ما مل تنص هذه اهليةات عل غري ذلك ،وباستعنال ما يلي:
(أ)

لاجلسال اهليةات الفاعية ،عدا اللجنة اجلامعة ،ممارسة حق التةويت؛

(ب) لــائي اللجنــة اجلامعــة أن يعلــن افتتــا اجللســة وأن يســممل مبباشــاة املناقشــة
عند حريور ممعلي ربع الدول املشتاكة ل املر ا عل األقل ،ولـائي أيـة هيةـة فاعيـة حمـدودة
العريوية أن يفعل ذلك لدى حريور ممعلي أغلبية أعريائلا؛
(ج) تتخــذ قــاارات اللجنــة اجلامعــة واألفاق ـة العاملــة بأغلبيــة املمــعلني احلاضــاين
املةوتني ،إال أن إعادة النظا ل مقتا ما تتطلب األغلبية املنةوص عليلا ل املادة .35

تاسعا  -اللنات
املادة 54
لنات املر ا
تكــون اللنــات اإســبانية واإنكليزيــة والاوســية والةــينية والعابيــة والفانســية هــي
لنات املر ا.
املادة 53
التامة الشفوية
 - 0تتــاجم الكلمــات الــمت تلقـ بإحــدى لنــات املــر ا تامــة شــفوية إىل لناتــه األخــاى،
إال إذا مل يطلب ممعل أية دولة مشتاكة ل املر ا هذه التامة الشفوية.
 - 4ألي ممعل أن يتكلم بلنة غـري لنـات املـر ا إذا كـان الوفـد املعـ قـد رتـب أمـا التامـة
الشفوية لكلمته إىل إحدى لنات املر ا .وجيور للمتامني الشفويني التابعني لألمانة أن يسـتندوا
إىل هذه التامة الشفوية األوىل عند قياملم بالتامة الشفوية إىل لنات املر ا األخاى.
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املادة 52
لنات الوثائق الاءية
توفا الوثائق الاءية بلنات املر ا.

عاشاا  -ا اضا والتقاريا
املادة 55
حماضا اجللسات
-0

ال تعد حماضا حافية وال حماضا موجزة للجلسات.

 - 4ال تستنس البيانات المت يدىل هبا ل املـر ا بأكملـلا ،ال كوثـائق منفةـلة وال كجـزل
ال يتجــزأ مــن أي تقايــا هليةــة فاعيــة أو للمــر ا وال كمافــق بــه ،إال إذا كــان هلــا ،ل حــاالت
اســتعنائية طــابع تقــ واســتخدمت أو كانــت ستســتخدم كأســاس للمناقشــة ،واختــذ املــر ا
أو اهليةة املعنية قاارا باستنساخلا.
املادة 56
التسجيالت الةوتية
جياي إعداد وحف التسجيالت الةوتية للجلسات العامـة للمـر ا وجللسـات اللجنـة
اجلامعة ومكتب املر ا ،وفقا للممارسـة املتبعـة ل األمـم املتحـدة .وال تعـد تسـجيالت صـوتية
من هذا القبيل جللسات فايق عامل ما مل تقار اهليةة المت أنشأت هذا الفايق خالف ذلك.
املادة 57
تقايا املر ا
 - 0يةـــدر املـــر ا ،مـــا مل يقـــار غـــري ذلـــك ،تقايـــاا عـــن املـــداوالت ل اجللســـة العامـــة
ول اللجنة اجلامعة للمر ا ،مع مااعاة أحكام الفقاة  4من املادة .55
 - 4يقوم املقـار ،مـا مل يقـار املـر ا غـري ذلـك ،بإعـداد مشـاوا تقايـا يقدمـه إىل املـر ا،
وميكــن أن يســاعده ”أصــدقال“ تســميلم كــل جمموعــة إقليميــة يشــتاك أعريــاجلها ل املــر ا.
وللمقار ،بالتشاور مـع ”أصـدقائه“ ،أن يـأذن بإدخـال تةـويبات وتنـيريات ل حتايـا التقايـا
الذي يعتمده املر ا ،ما مل يقار املر ا غري ذلك.
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حادي عشا  -اجللسات العلنية والساية
املادة 54
مبادئ عامة
 - 0تكون اجللسات العامة للمر ا وجلسات اللجنة اجلامعة علنية ،وتفـتمل كـذلك أمـاكن
إلقال البيانات العامة واالجتماعات املوارية ،ما مل تقار اهليةة املعنية غري ذلك.
-4

تكون جلسات اهليةات األخاى للمر ا ساية ما مل يقار املر ا أو اهليةة املعنية غري ذلك.

املادة 59
إصدار البالغات عن اجللسات الساية
للمـر ا أو اللجنـة اجلامعـة املعنيـة أن تةـدر بالغــا للةـحافة عـن طايـق أمانـة املــر ا،
لدى انتلال جلسة ساية.

ثا عشا  -املشتاكون واملااقبون اآلخاون
املادة 61
ممعلو الكيانات واملنظمات احلكومية الدولية والكيانات األخاى الـمت تلقـت مـن اجلمعيـة
العامة دعوة دائمة لالشتااك ،بةفة مااقب ،ل دورات وأعمال ميع املـر اات الدوليـة
املعقودة باعاية اجلمعية العامة
للممعلني الذين تسميلم الكيانـات واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة والكيانـات األخـاى
المت تلقت من اجلمعية العامة دعوة دائمة لالشتااك ل دورات وأعمال ميع املـر اات الدوليـة
املعقودة باعاية اجلمعية العامة احلق ل االشـتااك ،بةـفة مااقـب ،دون التمتـع حبـق التةـويت،
ل مداوالت املر ا وجلنته اجلامعة وكذلك ،حسب االقتريال ،ل مداوالت أي فايق عامل.
املادة 60
ممعلو الوكاالت املتخةةة واملنظمات ذات الةلة

( )0

للممــعلني الــذين تســميلم الوكــاالت املتخةةــة واملنظمــات ذات الةــلة أن يشــتاكوا،
بةــفة مااقــب ،دون التمتــع حبــق التةــويت ،ل مــداوالت املــر ا وجلنتــه اجلامعــة وكــذلك،
حسب االقتريال ،ل مداوالت أي من األفاقة العاملة بشأن املسائل الواقعة ل نطاق أنشطتلا.
_________________

( )0املنظمات المت يابطلا اتفاق عالقة أو هلا عالقة راسخة مع األمم املتحدة ،معل الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة
ومنظمة السياحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية ومنظمة معاهدة احلظا الشامل للتجارب النووية.
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املادة 64
ممعلو املنظمات احلكومية الدولية األخاى
للممعلني الذين تسميلم املنظمات احلكوميـة الدوليـة األخـاى املـدعوة حلريـور املـر ا
أن يشتاكوا بةفة مااقـب ،دون التمتـع حبـق التةـويت ،ل مـداوالت املـر ا وجلنتـه اجلامعـة،
وكــذلك ،حســب االقتريــال ،ل مــداوالت أي مــن األفاقــة العاملــة ،بشــأن املســائل الواقعــة
ل نطاق أنشطتلا.
املادة 63
ممعلو أجلزة األمم املتحدة امللتمة باألما
للممــعلني الــذين تســميلم أجلــزة األمــم املتحــدة امللتمــة بــاألما أن يشــتاكوا بةــفة
مااقــــب ،دون التمتــــع حبــــق التةــــويت ،ل مــــداوالت املــــر ا وجلنتــــه اجلامعــــة وكــــذلك،
حسب االقتريال ،ل مداوالت أي من األفاقة العاملة بشأن املسائل الواقعة ل نطاق أنشطتلا.
املادة 62
ممعلو املنظمات غري احلكومية
 - 0للمنظمات غري احلكومية املدعوة إىل املر ا أن تسمي ممعلني حلريـور اجللسـات العلنيـة
للمر ا وجلنته اجلامعة بةفة مااقب.
 - 4جيور هلرالل املااقبني ،بنال عل دعـوة مـن رئـي اهليةـة املعنيـة مـن هيةـات املـر ا ورهنـا
مبوافقة تلك اهليةة ،أن يدلوا ببيانات شفوية حول املسائل المت يكون هلم فيلا اختةاص معني.
املادة 65
البيانات املكتوبة
تقــوم األمانــة بتوريــع البيانــات املكتوبــة الــمت يقــدملا املمعلــون املســمون املشــار إلــيلم
ل املواد من  61إىل  62عل ميع الوفـود بالكميـات وباللنـات الـمت تقـدم هبـا هـذه البيانـات
إىل األمانة بقةـد ال توريـع ،بشـاط أن يكـون البيـان املقـدم باسـم منظمـة غـري حكوميـة متعلقـا
مبوضوا يكون فيه هلذه املنظمة اختةاص معني ومتةال بأعمال املر ا.
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ثال عشا  -تعديل النظام الداخلي ووقف العمل به
املادة 66
طايقة تعديل النظام الداخلي
جيــور تعــديل مــواد هــذا النظــام الــداخلي بقــاار يتخــذه املــر ا بأغلبيــة ثلعــي املمــعلني
احلاضاين املةوتني ،بعد أن يكون قد تلق تقاياا من مكتبه عن التعديل املقتا .
املادة 67
طايقة وقف العمل بالنظام الداخلي
للمر ا أن يوقـف العمـل بـأي مـادة مـن مـواد هـذا النظـام الـداخلي بشـاط أن يكـون
اإشعار باقتاا الوقف قـد مت قبـل الوقـف الفعلـي مبـدة  42سـاعة ،وهـو شـاط ميكـن التنـارل
عنه إذا مل يعتاض أي من املمعلني .ويكون أي وقف من هذا القبيـل منحةـاا ل غـاض حمـدد
ومبني ،وحمددا بفتاة الرمة لتحقيق ذلك الناض.
املادة 64
املسائل اإجاائية األخاى
تسوّى أية مسألة إجاائية ال يشمللا هذا النظام وفقا للقواعد واملمارسات الـمت تتبعلـا
اجلمعية العامة.
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