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 النظام الداخلي
للمؤتمر العام

أوال- أحكام عامة

املادة 1
سند هذا النظام وطريقة تفسيره

للتنمية  املتحدة  األمم  منظمة  دستور  إلى  باالستناد  الداخلي  النظام  هذا  إقرار  1- مت 

الصناعية، وهو يخضع ألحكامه  وإذا تعارض أي حكم من أحكام هذا النظام مع أي حكم 

من أحكام الدستور، رجحت كفة الدستور 

قائمة  في  الواردة  املواد  أوصاف  النظام  هذا  تفسير  في  االعتبار  بعني  يؤخذ  2- ال 

املحتويات وفي عناوينها املطبوعة بحروف مائلة، والتي أدرجت ملجرد الداللة 

املادة 2
تعاريف

في هذا النص:  

يقصد مبصطلح "الدستور" دستور منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية؛  

ويقصد مبصطلح "املنظمة" منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية؛  

ويقصد مبصطلح "املؤمتر" مؤمتر املنظمة العام؛  
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ويقصد مبصطلح "الدورة العادية" الدورة التي يعقدها املؤمتر كل سنتني وفقا لنص   

املادة 8-2 )أ( من الدستور؛

ويقصد مبصطلح "الدورة االستثنائية" أي دورة أخرى يعقدها املؤمتر، سواء عقدت   

بناء على طلب املجلس أو بناء على طلب أغلبية جميع األعضاء؛

املتحدة  األمم  ملنظمة  التابع  الصناعية  التنمية  مجلس  "املجلس"  ويقصد مبصطلح   

للتنمية الصناعية؛

ويقصد مبصطلح "الهيئة الفرعية" الهيئة الفرعية ملا بني الدورات سواء كانت دائمة   

أو مخصصة، والتي ينشئها املجلس وفقا للمادة 7-3 من الدستور؛

ويقصد مبصطلح "العضو" عضو منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية؛  

ويقصد مبصطلح "املدير العام" املدير العام ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية؛  

ويشير مصطلح "الوكاالت ذات الصلة" إلى بعض املنظمات احلكومية الدولية، غير   

الوكاالت املتخصصة، التي يربطها باألمم املتحدة اتفاق عالقة أو تربطها بها عالقة ثابتة 

ثانيا- الدورات
ألف- الدورات العادية

املادة 3
تواتر انعقاد الدورات

يعقد املؤمتر دورة عادية كل سنتني ما لم يقرر غير ذلك )1(  

تستند هذه اجلملة مباشرة إلى املادة 8-2 )أ( من الدستور   )1(
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املادة 4
مكان انعقاد الدورات

تعقد الدورات العادية في مقر املنظمة، ما لم يقرر املؤمتر غير ذلك )2(  

باء- الدورات االستثنائية

املادة 5
عقد الدورات

1- يدعو املدير العام إلى عقد دورات استثنائية للمؤمتر بناء على طلب املجلس أو أغلبية 
جميع األعضاء )3(

2- ألي عضو أن يطلب من املدير العام دعوة املؤمتر إلى االنعقاد في دورة استثنائية  

التقديرية  وبالتكاليف  الطلب  بهذا  األعضاء  سائر  بإعالم  الفور  على  العام  املدير  فيقوم 

واالعتبارات اإلدارية ذات الصلة، وبسؤالهم عما إذا كانوا يوافقون على ذلك  فإذا وافقت 

أغلبية جميع األعضاء على هذا الطلب خالل ثالثني يوما من تاريخ سؤالهم، يدعو املدير 

العام املؤمتر إلى االنعقاد في دورة استثنائية وفقا ألحكام املواد 6، 7 و9 

املادة 6
تاريخ انعقاد الدورات

تعقد الدورات االستثنائية بأسرع ما ميكن، على أال يتأخر ذلك، بأي حال، عن تسعني   

يوما من تاريخ تلقي املدير العام طلبا بعقد هذه الدورة من املجلس أو من أغلبية جميع 

األعضاء، أو من تلقيه موافقة هذه األغلبية، وفقا لنص املادة 5-2  ويحدد املدير العام تاريخ 

االنعقاد 

نص هذه اجلملة هو النص احلرفي للجملة األولى من املادة 8-2 )ب( من الدستور   )2(

تستند هذه اجلملة مباشرة إلى اجلملة الثانية من املادة 8-2 )أ( من الدستور   )3(
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املادة 7
مكان انعقاد الدورات

يحدد املجلس املكان الذي تعقد فيه الدورة االستثنائية)4(  وميكن أن يتم ذلك بإجراء   

كتابي إذا لم يكن املجلس منعقدا 

جيم- الدورات العادية واالستثنائية

املادة 8
النفقات اإلضافية

تتحمل الدولة املضيفة النفقات اإلضافية الفعلية، املباشرة أو غير املباشرة، املرتبطة   

بعقد دورة ما خارج مقر املنظمة 

املادة 9
اإلشعار بتاريخ االفتتاح

في  إليها  املشار  واملنظمات  الدول  وسائر  األعضاء،  جميع  العام  املدير   1- يشعر 

املادة 30، ورئيس املجلس، ورؤساء كل من جلنة البرنامج وامليزانية وأي هيئة فرعية تابعة 

للمؤمتر، بتاريخ افتتاح كل دورة ومكان انعقادها ومدتها املتوقعة 

2- يرسل هذا اإلشعار:

في حالة الدورة العادية، قبل تاريخ افتتاح الدورة بفترة أدناها تسعون يوما؛ )أ( 

فــي حالــة الــدورة االســتثنائية، قبــل تاريــخ افتتــاح الــدورة بفتــرة أدناهــا ثالثــون  )ب( 

يومــا 

نص هذه اجلملة هو النص احلرفي للجملة الثانية من املادة 8-2 )ب( من الدستور   )4(
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املادة 10
مواعيد اختتام الدورات

يحدد املؤمتر في بداية كل دورة، بناء على توصية املكتب،)5( تاريخ اختتام هذه الدورة   

املادة 11
تعليق الدورات

للمؤمتر أن يقرر، أثناء انعقاد إحدى دوراته، التوقف عن االنعقاد مؤقتا واستئناف   

جلساته في تاريخ الحق، شريطة أال تترتب على هذا القرار نفقات تتجاوز تلك املرصودة 

للدورة، أو أن يتسنى استيعاب هذه النفقات بطريقة أخرى 

ثالثا- جدول األعمال

املادة 12
إعداد جدول األعمال املؤقت وتوزيعه

1- يعد املجلس جدول األعمال املؤقت لكل دورة من دورات املؤمتر)6( على أساس قائمة 

بالبنود املقترح إدراجها في جدول األعمال املؤقت وفقا للمادتني 13 أو 15، يعرضها عليه 

املدير العام مشفوعة بشروح تتضمن بإيجاز نبذة تاريخية عن كل بند وإشارة إلى الوثائق 

املقترحة وإلى مضمون املسألة املزمع مناقشتها والقرارات السابقة التي اتخذها املؤمتر أو 

سائر هيئات املنظمة بهذا الصدد 

تكوين املكتب منصوص عليه في املادة 40   )5(

تستند هذه العبارة مباشرة إلى املادة 9-4 )ز( من الدستور   )6(
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2- يعمم جدول األعمال املؤقت مشفوعا باإلشعار بتاريخ افتتاح الدورة، واملوعد املتوقع 

الختتامها، عمال بأحكام املادة 9 

املادة 13
محتويات جدول األعمال املؤقت لدورة عادية

1- يتضمن جدول األعمال املؤقت لكل دورة عادية ما يلي:

جميع البنود التي قرر املؤمتر، في دورة سابقة، إدراجها؛ )أ( 

التقاريــر الســنوية للمديــر العــام بشــأن أنشــطة املنظمــة، وغيرهــا مــن التقاريــر)7(  )ب( 

أو البنــود التــي يــرى املديــر العــام ضــرورة عرضهــا علــى املؤمتــر؛

ــع بهــا منــذ الــدورة العاديــة الســابقة  تقريــر املجلــس عــن األنشــطة التــي اضطل )ج( 

للمؤمتــر، والتقاريــر أو البنــود األخــرى التــي قــد يعرضهــا املجلــس علــى املؤمتــر؛

بنــود تقترحهــا هــذه  وأيــة  الفرعيــة  املؤمتــر  تــرد مــن هيئــات  التــي  التقاريــر  )د( 

لهيئــات؛ ا

جميــع القــرارات والتقاريــر وبنــود جــدول األعمــال التــي حتيلهــا األمم املتحــدة  )ه( 

وهيئاتهــا إلــى املنظمــة أو تقترحهــا عليهــا، وفقــا التفــاق إقامــة العالقــات بــني املنظمــة واألمم 

املتحــدة؛

التقاريــر التــي تــرد مــن الــوكاالت املتخصصــة والــوكاالت ذات الصلــة وســائر  )و( 

املنظمــات الدوليــة احلكوميــة التــي أبرمــت معهــا اليونيــدو اتفــاق عالقــة مبقتضــى املــادة 

19-1 )أ( مــن الدســتور، ومــا تقترحــه مــن بنــود، إذا نــص اتفــاق إقامــة العالقــات مــع املنظمــة 

ــى ذلــك؛ ــة عل املعني

أي بند يقترحه أحد األعضاء؛ )ز( 

انظر املادة 57   )7(
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أي تقرير يجب تقدميه إلى األمم املتحدة ويقتضي موافقة املؤمتر عليه؛ )ح( 

برنامــج العمــل واملقترحــات املتعلقــة بامليزانيــة للفتــرة املاليــة التاليــة وفقــا ملــا  )ط( 

املجلــس؛ أقــره 

تقرير املجلس بشأن احلسابات املراجعة للمنظمة عن الفترة املالية السابقة؛ )ي( 

توصيات املجلس بشأن وضع جدول األنصبة املقررة؛ )8( )ك( 

أي مســائل ماليــة أخــرى تقتضــي أن يتخــذ املؤمتــر إجــراء بشــأنها أو التــي ينبغــي  )ل( 

اســترعاء انتباهــه إليهــا؛

أي مشــروع اتفاقيــة أو مشــروع اتفــاق دولــي،)8( أو مشــروع توصيــة بشــأن أيهمــا،  )م( 

أو أي مشــروع نظــام مالــي أو مشــروع نظــام للموظفــني أو مشــروع نظــام أساســي للمقــر،)8( 

يقتــرح علــى املؤمتــر إقــراره؛

انتخاب أعضاء املجلس؛ )ن( 

انتخاب أعضاء جلنة البرنامج وامليزانية؛ )س( 

كل ما يقدم من طلبات انضمام إلى عضوية املنظمة؛ )ع( 

كل ما يقترح من تعديالت للدستور؛)8( )ف( 

أية بنود أخرى يوجب الدستور إدراجها؛ )ص( 

موعــد افتتــاح الــدورة العاديــة التاليــة للمؤمتــر واملوعــد املتوقــع الختتامهــا ومــكان  )ق( 

انعقادهــا 

2- يتعني تقدمي جميع املقترحات املتعلقة ببنود جدول األعمال إلى املدير العام قبل موعد 

افتتاح دورة املؤمتر بفترة ال تقل عن 120 يوما كيما ينظر املجلس في أمر إدراجها في جدول 

األعمال املؤقت 

انظر املادة 21   )8(
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املادة 14
البنود التكميلية

ألي عضو أو للمجلس أو املدير العام أو األمم املتحدة طلب إدراج بنود تكميلية في   

جدول أعمال الدورة العادية قبل تاريخ انعقادها مبا ال يقل عن ثالثني يوما  ومع مراعاة 

أحكام املادة 21، توضع بهذه البنود قائمة تكميلية ترسل قبل تاريخ افتتاح الدورة بعشرين 

يوما على األقل مشفوعة بالبيانات املساندة املشار إليها في املادة 16 ومبا قد يرى املدير 

العام إبداءه من مالحظات، إلى جميع اجلهات التي أرسل إليها إشعار بانعقاد الدورة عمال 

باملادة 9 

املادة 15
محتويات جدول األعمال املؤقت لدورة استثنائية

يقتصر جدول األعمال املؤقت لدورة استثنائية على البنود التي اقترح النظر فيها في   

طلب عقد الدورة، وأي بند إضافـي يقترحه املجلس، أو على ما يلزم لشغل أي منصب شاغر 

عمال باملادة 102-2 أو 103-1، أو للنظر في أي طلبات انضمام إلى عضوية املنظمة وفقا 

ألحكام املادة 106 

املادة 16
املذكرات اإليضاحية والبيانات املساندة

البنود  باستثناء  إدراجه في جدول األعمال مبذكرة إيضاحية،  يقترح  بند  1- يشفع كل 

املشار إليها في الفقرتني الفرعيتني 1 )أ( و1 )ج( من املادة 13، والتقارير السنوية للمدير 

العام عن أنشطة املنظمة 

قدمها  إذا  إال  إضافية،  أو  تكميلية  بنود  إدراج  اقتراحات  تشفع  ذلك  عن  2- وفضال 

املجلس، ببيان مساند تبدي فيه اجلهة املقدمة لالقتراح ضرورة النظر في البند على وجه 

االستعجال واألسباب التي حالت دون تقدميه قبل إعداد املجلس جلدول األعمال املؤقت  
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املادة 17
إقرار جدول األعمال

يعرض على املؤمتر للموافقة، في كل دورة، في أقرب وقت ممكن بعد افتتاحها، جدول   

عنهما،  املؤمتر  مكتب  بتقرير  مشفوعني  وجدت،  إن  التكميلية،  والقائمة  املؤقت  األعمال 

ولدى موافقة املؤمتر عليهما سواء بتعديلهما مبوافقة أغلبية األعضاء احلاضرين املصوتني 

أو بدون تعديلهما، يصبحان جدول أعمال هذه الدورة 

املادة 18
البنود اإلضافية

1- الدورات العادية

رهنــا بأحــكام املــادة 21، يجــوز أن تــدرج فــي جــدول األعمــال بنــود إضافيــة تتســم  )أ( 

باألهميــة واالســتعجال يقترحهــا أحــد األعضــاء أو املجلــس أو املديــر العــام أو األمم املتحــدة، 

قبــل افتتــاح دورة عاديــة بأقــل مــن ثالثــني يومــا أو أثنــاء دورة عاديــة، إذا قــرر املؤمتــر ذلــك 

بأغلبيــة األعضــاء احلاضريــن املصوتــني، بنــاء علــى توصيــة املكتــب؛

ال يجــوز للمؤمتــر، مــا لــم يقــرر خــالف ذلــك بأغلبيــة ثلثــي األعضــاء احلاضريــن  )ب( 

املصوتــني، أن ينظــر فــي أي بنــد إضافـــي، بنــاء علــى طلــب أي عضــو، إال بعــد انقضــاء ثالثــة 

أيــام علــى إدراجــه فــي جــدول األعمــال 

2- الدورات االستثنائية: مع مراعاة أحكام املادة 21، يجوز أن تضم إلى جدول األعمال 

البنود اإلضافية املتسمة بطابع األهمية واالستعجال، التي تقترح إدراجها إحدى اجلهات 

املشار إليها في الفقرة 1 أعاله، قبل تاريخ افتتاح الدورة االستثنائية بثالثني يوما على األقل 

أو أثناء انعقاد الدورة االستثنائية، إذا قرر املؤمتر ذلك بأغلبية ثلثي األعضاء احلاضرين 

املصوتني، وذلك بعد أن يقوم املكتب ببحثها 



10
10

املادة 19
تعديل البنود وحذفها

يجوز تعديل البنود املدرجة في جدول األعمال أو حذفها منه بقرار يتخذه املؤمتر   

بأغلبية األعضاء احلاضرين املصوتني 

املادة 20
مناقشة إدراج البنود

حني يكون املكتب قد أوصى بإدراج بند ما في جدول األعمال، تقتصر املناقشة في   

أمر إدراجه على ثالثة متكلمني مؤيدين وثالثة معارضني  وللرئيس أن يحدد الوقت الذي 

يسمح به للمتكلمني مبقتضى هذه املادة 

املادة 21
بنود جدول األعمال التي تتطلب اإلشعار بها قبل تسعني يوما

ال يدرج في جدول أعمال أية دورة أي اقتراح بتعديل الدستور)9( أو باعتماد املؤمتر   

التفاقية أو اتفاق دولي)10( أو للنظام املالي أو النظام األساسي للموظفني، أو ألي من نظم 

املقر، أو لتعديالت لها، ما لم تكن قد وزعت نسخ من نص االقتراح ومن الوثائق الالزمة 

على كل األعضاء قبل تسعني يوما على األقل من موعد افتتاح الدورة 

انظر أيضا املادة 117   )9(

انظر أيضا املادة 109   )10(
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املادة 22
 التشاور مع األمم املتحدة والوكاالت
املتخصصة والوكاالت ذات الصلة)11(

1- حني يتضمن البند املقترح إدراجه في جدول أعمال الدورة اقتراحا باضطالع املنظمة 

الوكاالت  أكثر من  أو  أو واحدة  املتحدة  تعني مباشرة األمم  بأمور  تتعلق  بأنشطة جديدة 

أو  املنظمة  مع  العام  املدير  يتشاور  اليونيدو،  غير  الصلة  ذات  الوكاالت  أو  املتخصصة 

املنظمات املعنية ويبلغ املؤمتر بوسائل التوصل إلى استخدام موارد املنظمات املعنية بشكل 

منسق 

2- إذا عرض اقتراح من هذا القبيل أثناء دورة للمؤمتر، يلفت املدير العام انتباه املؤمتر 

إلى ما ينطوي عليه االقتراح من آثار على التنسيق مع هذه املنظمة أو املنظمات األخرى، 

بعد أن يتشاور قدر اإلمكان مع ممثلي املنظمة أو املنظمات األخرى املعنية في تلك الدورة 

املادة 23
 توزيع وثائق ما قبل الدورة املتعلقة ببنود

جدول األعمال املقترحة

1- يوزع املدير العام على جميع من يتلقون جدول األعمال املؤقت، وبكل لغات املؤمتر، 

لدراسة  إليها  التي يحتاجون  املساندة  الوثائق  التفسيرية وغيرها من  واملذكرات  التقارير 

البنود املدرجة في جدول األعمال املؤقت، على أن يتزامن توزيعها قدر املستطاع مع توزيع 

جدول األعمال املؤقت وأال يسبق، في أي حال، موعد افتتاح الدورة العادية بأقل من 45 

يوما وموعد افتتاح الدورة االستثنائية بأقل من 20 يوما 

2- وتوزع الوثائق الالزمة لدراسة البنود التكميلية بنفس الطريقة، ويتزامن توزيعها قدر 

الدورة  افتتاح  موعد  حال  أي  في  موعده  يسبق  وال  التكميلية  القائمة  توزيع  مع  اإلمكان 

العادية بأقل من عشرة أيام 

فيما يتعلق بالتشاور بشأن االتفاقيات أو االتفاقات الدولية املقترحة، انظر املادة 110   )11(
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3- وإذا تعذر التقيد باملهل املحددة في الفقرتني 1 و2 أعاله لتوزيع الوثائق، بسبب طبيعة 

املواضيع التي تعالج أو عدم توفر التقارير ذات الصلة أو لسبب آخر ال حتكم للمدير العام 

فيه، فعلى املدير العام أن يعمم، مع جدول األعمال املؤقت، أو في شروح البنود املقترحة 

املدرجة فيه، تقريرا بلغات املؤمتر عن حالة إعداد جميع الوثائق اخلاصة بالدورة  ويبني 

و2   1 للفقرتني  للتوزيع طبقا  متاحة  تكون  لن  التي  الوثائق  االقتضاء،  التقرير، عند  ذلك 

الواردتني أعاله، مع ذكر أسباب التأخير وبيان املواعيد التي يتوقع أن توزع فيها 

املادة 24
الوثائق املعدة أثناء الدورة

إذا طلب من األمانة، أثناء انعقاد دورة للمؤمتر، إعداد وثائق مستفيضة، إضافة إلى   

تلك املشار إليها في املادة 23، يقدم املدير العام، قبل اتخاذ قرار في هذا الشأن، تقديرا 

لكلفة إنتاجها وللوقت الالزم انقضاؤه قبل أن يتسنى توفير الوثائق املطلوبة 

 املادة 25
 إتاحة الوثائق الالزمة ملناقشة

بنود جدول األعمال

على املؤمتر أال يشرع في مناقشة أي بند في جدول األعمال قبل انقضاء ما ال يقل   

عن ثمان وأربعني ساعة على إتاحة الوثائق املشار إليها في املادة 23 لكل األعضاء، ما لم 

يقرر خالف ذلك، في حالة االستعجال، بأغلبية ثلثي األعضاء احلاضرين املصوتني 
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رابعا- االشتراك والتمثيل
ألف- متثيل األعضاء)12(

املادة 26
تكوين الوفود

1- ميثل كل عضو مبمثل أو أكثر، ويجوز لهم أن يستعينوا مبناوبني ومستشارين وخبراء 

2- يكون لكل وفد رئيس 

3- يجوز ألي مناوب أو مستشار أو خبير أن ميثل وفده بناء على تعليمات رئيس الوفد 

باء- وثائق التفويض

املادة 27
تقدمي وثائق التفويض

1- تقدم وثائق تفويض املمثلني وأسماء وألقاب األشخاص اآلخرين الذين يشكلون وفد 

العضو، إلى املدير العام قبل موعد افتتاح الدورة التي سيحضرها الوفد مبا ال يقل عن 

أسبوع إن أمكن  وأي تغيير الحق في تكوين الوفد يبلغ كذلك إلى املدير العام 

وزير  أو  احلكومة  رئيس  أو  الدولة  رئيس  عن  إما  املمثلني  تفويض  وثائق  2- تصدر 

اخلارجية في العضو املعني  وال يحتاج املمثل الدائم لدى املنظمة إلى وثائق تفويض خاصة 

إذا كان خطاب اعتماده لدى املنظمة يحدد أنه مفوض متثيل حكومته في دورات املؤمتر  

مبوجــب املادتــني 49 و53، فــإن القواعــد املتعلقــة بتمثيــل األعضــاء )املــادة 26(، وباملشــتركني اآلخريــن )املــواد   )12(

مــن 30 إلــى 32(، وبأعضــاء املكتــب )املــواد مــن 34 إلــى 39(، وباألمانــة )املــواد مــن 54 إلــى 57(، وبتصريــف األعمــال 
واتخــاذ القــرارات فــي اجللســات العامــة )املــواد مــن 72 إلــى 104(، تنطبــق أيضــا، مــع التعديــل املقتضــى حســب 
األحــوال، علــى أعمــال هيئــات الــدورة واألجهــزة الفرعيــة للمؤمتــر، وبنــاء عليــه، فــإن كلمــة "املؤمتــر"، حيثمــا تــرد فــي 

هــذه املــواد، تشــمل هيئــات الــدورة واألجهــزة الفرعيــة للمؤمتــر، مــا لــم يــدل الســياق علــى غيــر ذلــك 
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على أن يكون مفهوما أن هذا ال يحول دون اعتماد تلك احلكومة لشخص آخر ممثال لها 

بوثائق تفويض خاصة 

3- يشترط في وثائق تفويض املمثلني الراغبني في توقيع اتفاقية أو اتفاق اعتمده املؤمتر 

يحضرونها،)13(  التي  الدورة  ختام  في  أو  أثناء  املؤمتر  في  توقيعه  أو  توقيعها  باب  وفتح 

في  املعنية  السلطات  إحدى  عن  صادرة  الغرض،  لهذا  الالزمة  الصالحيات  تتضمن   أن 

الفقرة 2 أعاله  وإذا اقتضى األمر السرعة فيمكن أن يقوم بالتوقيع ممثل العضو املعني 

أو رئيس بعثته الدبلوماسية املعتمد لدى حكومة البلد الذي تتم فيه عملية التوقيع، بشرط 

أن يودع لدى املدير العام بيان خطي صادر عن رئيس البعثة الدبلوماسية، يشهد بأن هذا 

العمل يجري بناء على الصالحيات الالزمة التي خولته إياها حكومته وأن الصك الرسمي 

الالزم يأتي عما قريب 

املادة 28
جلنة وثائق التفويض

تعني في بداية املؤمتر جلنة لوثائق التفويض تتكون من تسعة أعضاء، بناء على اقتراح   

الرئيس  ويكون تشكيل اللجنة مستندا إلى تشكيل جلنة وثائق التفويض في اجلمعية العامة 

لألمم املتحدة في أحدث دوراتها  وتفحص اللجنة وثائق تفويض املمثلني وتقدم تقريرها 

دون إبطاء إلى املؤمتر الذي يتولى البت فيما ينشأ من مسائل 

املادة 29
القبول املؤقت في دورة

مقعده  باحتالل  الدورة  في  اشتراكه  على  األعضاء  أحد  اعترض  لكل ممثل  يسمح   

وثائق  جلنة  تقدم  أن  إلى  حقوق،  من  املمثلني  سائر  به  يتمتع  مبا  متمتعا  مؤقتة  بصورة 

التفويض تقريرها ويبت املؤمتر في األمر 

انظر املادة 1-112   )13(
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جيم- املشتركون اآلخرون)12(

املادة 30
اشتراك آخرين غير ممثلي الدول األعضاء

1- يجوز ملمثلي الدول التي ليست أعضاء في املنظمة، ولكنها أعضاء في األمم املتحدة 

أو في أي من وكاالتها املتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وملمثلي الدول التي 

تتمتع بصفة املراقب في اجلمعية العامة لألمم املتحدة، أن يحضروا املؤمتر وأن يشتركوا 

في مداوالته بشأن أي مسألة تعنيها مباشرة، دون أن يكون لهم حق التصويت 

2- وطبقا التفاق العالقة املعقود مع األمم املتحدة، يجوز ملمثلي األمم املتحدة وهيئاتها 

أن يشاركوا في أعمال املؤمتر، عندما يكونون مفوضني بذلك، حسب األصول املرعية، من 

هيئة دولية حكومية أو من األمني العام لألمم املتحدة 

التي  املسائل  بشأن  املؤمتر  مداوالت  في  باالشتراك  التالية  اجلهات  ملمثلي  3- يسمح 

تعنيها بشكل خاص، دون أن يكون لهم حق التصويت:

الوكاالت املتخصصة والوكاالت ذات الصلة في منظومة األمم املتحدة؛ )أ( 

املنظمــات الدوليــة احلكوميــة واملنظمــات احلكوميــة التــي أبرمــت معهــا اليونيــدو  )ب( 

اتفــاق عالقــة مبقتضــى املــادة 19-1 )أ( مــن الدســتور؛

املنظمــات غيــر احلكوميــة التــي أقيمــت معهــا عالقات مبقتضــى املادة 19-1 )ب(  )ج( 

مــن الدســتور، والتــي وافــق املجلــس علــى اشــتراكها؛

أيــة منظمــات دوليــة حكوميــة أخــرى ســماها املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي  )د( 

علــى أســاس دائــم مبقتضــى املــادة 79 مــن نظامــه الداخلــي 

التحريــر  وحــركات  املنظمــات  ملمثلــي  يســمح  الدســتور،  مــن   3-4 باملــادة  4- وعمــال 

الوطنــي، التــي توجــه إليهــا الدعــوة وفقــا للمــادة 4-1 مــن الدســتور والتــي لــم يشــملها أي 

مــن األحــكام الســابقة فــي هــذه املــادة، أن يشــتركوا فــي مــداوالت املؤمتــر بشــأن املســائل 

التــي تعنيهــا بصفــة خاصــة، دون أن يكــون لهــم حــق التصويــت 
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املادة 31
التمثيل

تقدم  الواجب  النحو  على  معينون  ممثلون  األعضاء  غير  املشتركني  متثيل  يتولى   

أسماؤهم وألقابهم إلى املدير العام

املادة 32
حقوق االشتراك العامة)14(

باستثناء ما يقرره املؤمتر خالفا لذلك، فإن ممثلي املشتركني من غير األعضاء:  

ال يجــوز لهــم التقــدم بــأي اقتــراح أو طلــب إجرائــي، أو إشــارة نظاميــة، أو الطعــن  )أ( 

فــي قــرارات الرئيــس؛

ال يجوز لهم التقدم مبقترحات مضمونية؛ )ب( 

يجــوز لهــم أن يتكلمــوا، بــإذن مــن الرئيــس، فــي املناقشــات التــي تدور في جلســات  )ج( 

ــي  ــة، فــي اجتماعــات اللجــان الرئيســية الت ــة املعني ــإذن مــن رئيــس اللجن املؤمتــر العامــة، وب

ــة  ــو املنظمــات الدولي ــى وجــه اخلصــوص، شــريطة أن يعطــى ممثل تبحــث أمــورا تعنيهــم عل

احلكوميــة املشــار إليهــم فــي الفقرتــني 2 و3 )أ( و)ب( و)ج( مــن املــادة 30، وطبقــا لالتفاقــات 

املحــددة للعالقــة مــع املنظمــة املعنيــة، فرصــة كاملــة لعــرض آراء منظماتهــم بشــأن املســائل 

التــي تدخــل فــي نطــاق أنشــطتها؛

يجوز منحهم فرصة للرد، وفقا للمادة 78؛ )د( 

يجــوز لهــم أن يشــتركوا، حســب االقتضــاء، فــي األفرقــة العاملــة، عندمــا يــأذن  )ه( 

لهــم بذلــك املؤمتــر أو اللجنــة التــي أنشــأت الفريــق العامــل املعنــي 

أدخلت هذه املادة إلنفاذ املادة 4-3 من الدستور   )14(
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دال- البيانات املكتوبة

املادة 33
 توزيع البيانات املكتوبة 
التي يقدمها املمثلون

1- تقوم األمانة، بناء على موافقة رئيس املؤمتر، بتوزيع البيانات املكتوبة التي يقدمها 

بها  تتاح  التي  واللغات  وبالكميات  الوفود  جميع  على  األعضاء،  من  أكثر  أو  واحد  ممثلو 

البيانات في مكان املؤمتر إذا كانت هذه البيانات ذات صلة بعمل املنظمة 

2- تقوم األمانة بتوزيع البيانات املكتوبة التي يقدمها املشتركون اآلخرون، إذا كانت وثيقة 

الصلة ببنود جدول أعمال الدورة، وبناء على توجيه من رئيس املؤمتر، على جميع الوفود 

وبالكميات واللغات التي تتاح بها البيانات في مكان املؤمتر  وال تتولى األمانة ترجمة أو 

استنساخ هذه البيانات، كما ال تتولى نقلها إلى مكان املؤمتر  وفضال عن ذلك، يتعني أن 

تكون البيانات التي تقدمها إحدى املنظمات احلكومية أو غير احلكومية تتصل مبوضوع هو 

من صميم اختصاص املنظمة املعنية 

خامسا- أعضاء املكتب)12(

املادة 34
الرئيس املؤقت

لدى افتتاح كل دورة من دورات املؤمتر، يتولى الرئاسة رئيس الدورة العادية السابقة أو   

في حالة غيابه، رئيس الوفد الذي انتخب منه رئيس تلك الدورة أو، في حال غيابه، املدير 

العام، وذلك إلى أن ينتخب املؤمتر رئيسا للدورة 



18
18

املادة 35
انتخاب أعضاء املكتب

1- في كل دورة عادية ينتخب املؤمتر من بني ممثلي األعضاء، مع إيالء املراعاة الواجبة 

للتمثيل اجلغرافـي العادل، أعضاء املكتب التالني: رئيسا وتسعة نواب للرئيس، ورئيسا لكل 

جلنة رئيسية تنص عليها املادة 44؛)15( وإذا أنشئت جلنة صياغة، فيتعني أن يتولى رئاستها 

أحد نواب الرئيس 

2- يخضع شغل منصب الرئيس للتناوب اجلغرافـي، على النحو املحدد في التذييل ألف 

امللحق بهذا النظام 

3- يجري انتخاب نواب الرئيس التسعة بحيث تكفل الصفة التمثيلية ملكتب املؤمتر 

4- ألغراض الفقرتني 2 و3 أعاله، تولى املراعاة الواجبة ألية قرارات يتخذها املؤمتر 
بشأن إدراج أعضاء جدد في قوائم الدول الواردة في املرفق األول للدستور )16(

املادة 36
مدة والية أعضاء املكتب وتغييرهم

1- يتولى جميع أعضاء املكتب مهام مناصبهم حتى انتخاب من يخلفهم في الدورة العادية 

التالية للمؤمتر 

2- إذا استقال أحد أعضاء املكتب أو لم يعد قادرا على أداء مهامه أو لم يعد ممثال ألحد 

األعضاء، أو لم تعد الدولة التي ميثلها عضوا، يقوم املؤمتر في أقرب وقت ممكن بانتخاب 

عضو جديد باملكتب، مع إيالء االعتبار الواجب للتمثيل اجلغرافـي العادل  وإذا كان املنصب 

الذي شغر نتيجة لذلك هو منصب الرئيس، يقوم أحد نواب الرئيس مبهمة الرئيس بالنيابة 

إلى أن يجري انتخاب رئيس جديد للفترة الباقية من الوالية  

لالطــالع علــى انتخــاب أعضــاء مكاتــب اللجــان الرئيســية اآلخريــن وأعضــاء مكاتــب هيئــات املؤمتــر األخــرى،   )15( 

انظر املادة 48 
انظر املادة 2-106   )16(
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املادة 37
ب الرئيس تغيُّ

1- إذا كان الرئيس سيتغيب عن إحدى اجللسات أو عن جزء منها، فإنه يعني أحد نواب 

الرئيس ليقوم مقامه 

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

الرئيس من واجبات 

املادة 38
الصالحيات العامة للرئيس

1- يتولى الرئيس، باإلضافة إلى ممارسة الصالحيات املخولة له في مواضع أخرى من 

وإدارة  كل جلسة،  واختتام  افتتاح  وإعالن  للمؤمتر،  العامة  اجللسات  رئاسة  النظام،  هذا 

املناقشات، وكفالة مراعاة أحكام هذا النظام، وإعطاء احلق في الكالم، وطرح املسائل على 

املؤمتر ليبت فيها، وإعالن ما يتخذ من قرارات  وهو يبت في النقاط النظامية ويكون له، 

فيها   النظام  السيطرة على سير اجللسات وحفظ  كامل  النظام،  أحكام هذا  مع مراعاة 

به  يسمح  الذي  الوقت  وحتديد  املتكلمني،  قائمة  إقفال  املؤمتر  على  يقترح  أن  وللرئيس 

للمتكلمني، وحتديد عدد املرات التي يجوز ملمثل كل مشترك في املؤمتر أن يتكلم فيها في 

مسألة ما، وتأجيل املناقشة في املسألة قيد البحث أو إقفال بابها، وتعليق اجللسة أو رفعها 

2- يظل الرئيس، في ممارسته صالحياته، خاضعا لسلطة املؤمتر 

املادة 39
حق الرئيس في التصويت

ال يشترك الرئيس، أو نائب الرئيس الذي يتولى مهام الرئيس في التصويت، وذلك   

دون اإلخالل بأحكام املادة 91 من هذا النظام 
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سادسا- هيئات المؤتمر
ألف- مكتب املؤمتر

املادة 40
تكوين املكتب

1- يتكون مكتب املؤمتر من أعضاء املكتب املنتخبني عمال باملادة 35  ولرئيس أية هيئة 

من هيئات الدورة غير املمثلة في املكتب، أو ألي شخص آخر يعني ممثال لها، وللمدير العام، 

بحكم منصبه، أن يشترك في أعمال املكتب، دون أن يكون له حق التصويت  

2- إذا كان أحد أعضاء املكتب سيتغيب عن إحدى جلساته، فيجوز له أن يسمي عضوا 

آخر من أعضاء وفده لالشتراك والتصويت مكانه  كما يجوز لرئيس أية هيئة من هيئات 

الدورة املمثلة في املكتب أن يسمي أحد نواب رئيسها لالشتراك في أعمال املكتب، دون أن 

يكون له حق التصويت 

املادة 41
أعضاء املكتب

يتولى رئيس املؤمتر أو، في حالة غيابه، من يسميه من نواب الرئيس، رئاسة مكتب   

املؤمتر 

املادة 42
وظائف املكتب

مكتب  األعمال–يقوم  بنود جدول  وتوزيع  األعمال  باعتماد جدول  املتعلقة  1- الوظائف 

املؤمتر مبا يلي:

يــدرس، فــي بدايــة كل دورة، جــدول األعمــال املؤقــت مــع أي قائمــة إضافيــة،  )أ( 
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ويقــدم إلــى املؤمتــر بشــأن كل بنــد مقتــرح توصيــة بإدراجــه فــي جــدول األعمــال، أو برفــض 

طلــب اإلدراج، أو بــإدراج البنــد فــي جــدول األعمــال املؤقــت لــدورة قادمــة؛

يــدرس علــى النحــو ذاتــه، وفقــا للمــادة 18، طلبــات إدراج بنــود إضافيــة فــي  )ب( 

املؤمتــر؛ إلــى  بشــأنها  توصيــات  ويقــدم  األعمــال،  جــدول 

يقتــرح علــى املؤمتــر إنشــاء اللجــان الرئيســية وإنشــاء أيــة هيئــات أخــرى مــن  )ج( 

املؤمتــر؛ دورة  هيئــات 

يقتــرح علــى املؤمتــر توزيــع البنــود بــني اجللســات العامــة واللجــان الرئيســية  )د( 

وأيــة هيئــات أخــرى مــن هيئــات الــدورة، علــى نحــو يكفــل جلميــع البنــود املدرجــة فــي جــدول 

األعمــال معاجلــة وافيــة خــالل الــدورة  وينبغــي أن حتــال البنــود املتعلقــة بنفــس الزمــرة مــن 

ــك الزمــرة  ــى بتل ــي تعن ــة الت ــى الهيئ ــع إل املواضي

ال يقــوم مكتــب املؤمتــر، عنــد النظــر فــي املســائل املتعلقــة بجــدول أعمــال املؤمتر،  )ه( 

مبناقشــة مضمــون أي بنــد، إال بقــدر ارتبــاط هــذه املناقشــة مبســألة مــا إذا كان ينبغــي لــه 

أن يوصــي بــإدراج البنــد فــي جــدول األعمــال، أو برفــض طلــب اإلدراج، أو إدراج البنــد فــي 

جــدول األعمــال املؤقــت لــدورة قادمــة؛ أو ارتباطهــا بدرجــة األولويــة التــي يتعــني منحهــا لبنــد 

أوصــي بإدراجــه، أو بكيفيــة إســناده 

حسب  الدورة  خالل  املكتب  املؤمتر–يجتمع  أعمال  في  املحرز  التقدم  2- استعراض 

االقتضاء، الستعراض التقدم املحرز في عمل املؤمتر وهيئات دورته، ولتقدمي التوصيات 

الرامية إلى حتقيق املزيد من هذا التقدم  كما يجتمع خالل أوقات أخرى في الدورة، وفقا 

ملا يراه الرئيس ضروريا أو بناء على طلب أي من أعضائه 

3- الوظائف األخرى–عالوة على أداء الوظائف األخرى املحددة في هذا النظام، يتولى 

املكتب ما يلي:

مســاعدة الرئيــس واملؤمتــر علــى صياغــة جــدول أعمــال كل جلســة عامــة وعلــى  )أ( 

حتديــد األولويــات املرتبطــة بالبنــود؛
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مســاعدة الرئيــس، إجمــاال، علــى اإلســراع فــي إدارة أعمــال املؤمتــر وتأمــني  )ب( 

الــدورة؛ هيئــات  وســائر  الرئيســية  اللجــان  وفــي  العامــة  اجللســات  فــي  أعمالــه  تنســيق 

تقدمي توصيات إلى املؤمتر بشأن موعد اختتام الدورة  )ج( 

املادة 43
 اشتراك األعضاء واملشتركني اآلخرين الذين يطلبون

إدراج بنود في جدول األعمال

يحق ألي عضو غير ممثل في املكتب يكون قد طلب إدراج بند في جدول األعمال أن   

يحضر أية جلسة من جلسات املكتب يبحث فيها طلبه وأن يشترك في مناقشة ذلك البند 

دون التمتع بحق التصويت  وللمكتب أن يدعو أيضا أي مشترك آخر يكون قد اقترح إدراج 

بند في جدول األعمال إلى أن يتكلم أمام املكتب بشأن إدراج ذلك البند 

 باء- اللجان الرئيسية وغيرها
من هيئات الدورات

املادة 44
اللجان الرئيسية

للمؤمتر أن يشكل، بناء على توصية املكتب، جلنة رئيسية أو أكثر، يجوز أن ميثل فيها   

كل عضو مشترك في املؤمتر 

املادة 45
جلنة الصياغة

1- إذا أدرج في جدول أعمال إحدى الدورات بند يستلزم من املؤمتر النظر في مشروع 

نص، كمشروع اتفاقية أو اتفاق دولي أو نظام، يقترح أن يعتمده املؤمتر، يجوز للمؤمتر أن 
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ينشئ جلنة صياغة يرأسها نائب للرئيس، ينتخب عمال بالفقرة 1 من املادة 35 ومن عدد 

كاف من األعضاء اآلخرين، يختارون بحيث تكون كل لغة، يتقرر أن يكون أي صك محرر 

بها ويقره املؤمتر صكا ذا حجية، ممثلة متثيال كافيا ومع إيالء االعتبار الواجب للتوزيع 

اجلغرافـي العادل 

أو  املؤمتر  منها  طلب  ما  إذا  الصياغة  بشأن  املشورة  بإسداء  الصياغة  جلنة  2- تقوم 

أية جلنة رئيسية ذلك  كما تقوم، مع مراعاة أية تعليمات عامة يصدرها املؤمتر، بتنسيق 

صياغة جميع النصوص املحالة إليها ومراجعتها، وتقدم تقاريرها إما إلى املؤمتر أو إلى 

اللجنة الرئيسية املعنية، حسب االقتضاء 

املادة 46
اللجان األخرى واألفرقة العاملة اخلاصة بالدورات

للمؤمتر أن ينشئ من اللجان األخرى واألفرقة العاملة اخلاصة بالدورات، باإلضافة   

إلى اللجان املنصوص عليها في املواد 40 و44 و45، ومع إيالء املراعاة الواجبة ملبدأ التمثيل 

فرعية  جلانا  تنشئ  أن  ولكل جلنة  بوظائفه   للقيام  يراه ضروريا  ما  العادل،  اجلغرافـي 

وأفرقة عاملة بقدر ما تسمح به املرافق املتوافرة خلدمة املؤمتر 

املادة 47
توزيع بنود جدول األعمال على هيئات الدورات

العامة  اجللسات  بني  األعمال  جدول  بنود  املكتب،  توصية  على  بناء  املؤمتر،  يوزع   

من  وغيرها  الرئيسية  للجان  يجوز  وال  الدورة   هيئات  من  ذلك  وغير  الرئيسية  واللجان 

هيئات الدورات أن تستحدث من تلقاء ذاتها بنودا جديدة  
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املادة 48
أعضاء املكتب

1- تنتخب كل جلنة رئيسية، ثالثة نواب للرئيس ومقررا، ما لم تقرر غير ذلك )17(

2- تقوم كل هيئة أخرى من هيئات الدورات بانتخاب العدد الذي تراه ضروريا من أعضاء 

مكتبها، باإلضافة إلى من قد يكون اجلهاز الذي أنشأها قد انتخبهم لهذا الغرض 

3- ينتخب األعضاء على أساس التمثيل اجلغرافـي العادل واخلبرة والكفاءة الشخصية 

املادة 49
املواد الواجبة التطبيق

)املواد  األخرى  املشتركة  )املادة 26( واجلهات  بتمثيل األعضاء  املتصلة  املواد  تطبق   

من 30 إلى 32(، وأعضاء املكتب )املواد من 34 إلى 39(، واألمانة )املواد من 54 إلى 57(، 

مع   ،)104 إلى   72 من  )املواد  العامة  اجللسات  في  القرارات  واتخاذ  األعمال  وتصريف 

التعديل املقتضى حسب األحوال، على أعمال اللجان واألفرقة العاملة، ما لم ينص على 

خالف ذلك أو ما لم يقرر املؤمتر خالف ذلك، وباستثناء ما يلي:

ــل بشــخص واحــد فــي كل جلنــة رئيســية 
َّ
لــكل عضــو مشــترك فــي املؤمتــر أن ميث )أ( 

وفــي أيــة هيئــة أخــرى مــن هيئــات الــدورة يكــون عضــوا فيهــا؛

لرؤساء هيئات الدورات، غير اللجنتني الرئيسيتني، ممارسة حق التصويت؛ )ب( 

لرئيــس أي جلنــة رئيســية أن يعلــن افتتــاح اجللســة وأن يســمح بســير املناقشــة  )ج( 

عنــد حضــور ممثلــي ربــع األعضــاء املشــتركني فــي الــدورة اجلاريــة للمؤمتــر علــى األقــل، 

ولرئيــس أيــة هيئــة محــدودة العضويــة مــن هيئــات الــدورة أن يفعــل ذلــك لــدى حضــور ممثلــي 

ــة أعضائهــا؛ أغلبي

انظر املادة 35 فيما يتعلق بانتخاب رئيس اللجان الرئيسية   )17(
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احلاضريــن  األعضــاء  بأغلبيــة  العاملــة  واألفرقــة  اللجــان  مقــررات  تتخــذ  )د( 

املصوتــني، غيــر أن إعــادة النظــر فــي مقتــرح مــا أثنــاء الــدورة اجلاريــة تتطلــب أغلبيــة ثلثــي 

األعضــاء احلاضريــن املصوتــني، إال إذا حــدث ذلــك أثنــاء النظــر فــي مشــاريع نصــوص 

اتفاقيــة مقترحــة أو اتفــاق دولــي مقتــرح أو فــي نــص الئحــة 

املادة 50
التقارير

ينبغي أن تكون التقارير املقدمة من هيئات دورات املؤمتر بالغة اإليجاز وأن تتضمن   

معلومات دقيقة تقتصر على وصف األعمال التي قامت بها الهيئة املعنية، وعلى النتائج التي 

توصلت إليها، وعلى املقررات والتوصيات املقدمة إلى اجلهاز الذي يوجه إليه التقرير 

جيم- األجهزة الفرعية

املادة 51
إنشاؤها وتكوينها واختصاصاتها

للمؤمتر أن ينشئ، مع إيالء املراعاة الواجبة ملبدأ التمثيل اجلغرافـي العادل، ما يراه   

التقنية )18( وعلى  اللجان  أو املخصصة، مبا في ذلك  الدائمة  الفرعية  الزما من األجهزة 

أن  الكامل صوابية  االعتبار  بعني  يأخذ  أن  أي جهاز فرعي،  تكوين  لدى حتديد  املؤمتر، 

يضم إلى هذا اجلهاز أعضاء لهم اهتمام خاص باملوضوع الذي سيتناوله  ويحدد املؤمتر 

اختصاصات أجهزته الفرعية ويبحث، في كل دورة عادية، مدى استصواب اإلبقاء على أية 

جهاز فرعي 

تستند هذه اجلملة مباشرة إلى املادة 7-3 من الدستور   )18(
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املادة 52
برنامج عملها

رهنا بأية مقررات يتخذها املؤمتر، يجوز لكل جهاز فرعي أن يقرر أولوياته اخلاصة   

إلى  العام،  املدير  مع  بالتشاور  يعمد،  وأن  املؤمتر  يقرره  الذي  العمل  برنامج  إطار  ضمن 

االجتماع كلما دعت احلاجة إلى ذلك، على أن يأخذ في االعتبار موعد دورة املؤمتر التي 

سيقدم إليها تقريره وأن يضع في اعتباره املهمة التي أوكلها إليه املؤمتر 

املادة 53
املواد املنطبقة عليها

على  الرئيسية،  اللجان  غير  املؤمتر،  دورات  جلان  بإجراءات  املتعلقة  املواد  تطبق   

إجراءات األجهزة الفرعية، ما لم يقرر املؤمتر أو اجلهاز الفرعي املعني خالف ذلك 

سابعا- األمانة)12(

املادة 54
واجبات املدير العام

أحد  يسمي  أن  وله  املؤمتر )19(  اجتماعات  كل  في  هذه  بصفته  العام  املدير  1- يعمل 

موظفي األمانة ليقوم مقامه في هذه االجتماعات 

2- يوفر املدير العام املوظفني الالزمني للمؤمتر ويتولى اإلشراف عليهم ويكون مسؤوال 

عن جميع الترتيبات الالزمة الجتماعات املؤمتر، مبا في ذلك إعداد وتوزيع الوثائق بلغات 

املؤمتر، وفقا للمواد 12 و23 و24 ومن 63 إلى 68 

هذه اجلملة منقولة حرفيا من نص املادة 11-6 )جزء من اجلملة األولى( من الدستور   )19(
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3- ما لم يكن املؤمتر منعقدا كلية في مبنى املنظمة أو في مبنى منظمة دولية حكومية 

الدولة املضيفة، كلما اقتضى األمر ذلك،  العام مع  املدير  بناء على دعوتها، يعقد  أخرى 

اتفاقا بشأن املؤمتر يحدد فيه ما تتخذه الدولة املضيفة واألمانة من ترتيبات وما تضطلعان 

به من التزامات فيما يتعلق بدورة املؤمتر 

املادة 55
واجبات األمانة

تقــوم األمانــة، وفقــا لهــذا النظام، مبا يلي:

ترجمة الكلمات امللقاة في اجللسات ترجمة شفوية؛ )أ( 

تسلم وثائق املؤمتر وترجمتها واستنساخها وتعميمها؛ )ب( 

إعداد التسجيالت الصوتية للجلسات واتخاذ الترتيبات حلفظها؛ )ج( 

توفير محاضر موجزة للجلسات العامة للمؤمتر؛ )د( 

اإلفــادة عــن جلســات املؤمتــر فــي يوميــة منظمــة األمم املتحــدة للتنميــة الصناعية  )ه( 

التــي تصــدر أثنــاء املؤمتــر؛

نشــر وتعميــم أي تقريــر أو وثيقــة ختاميــة يصدرهــا املؤمتــر، فضــال عــن أيــة  )و( 

رســمية؛ محاضــر 

اتخاذ الترتيبات إليداع وثائق املؤمتر ومحاضره في محفوظات املنظمة؛ )ز( 

القيــام، بوجــه عــام، بــأداء كل األعمــال األخــرى التــي قــد يتطلبهــا املؤمتــر فيمــا  )ح( 

يتصــل بأعمالــه 
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املادة 56
بيانات األمانة

للمدير العام، أو ألي موظف في األمانة يسميه املدير العام لهذا الغرض، أن يدلي في   

أي وقت، مع مراعاة املادة 74، ببيانات شفوية أو كتابية للمؤمتر بشأن أي مسألة قيد نظره 

املادة 57
تقارير املدير العام عن أنشطة املنظمة

يقدم املدير العام إلى املؤمتر تقاريره السنوية عن أنشطة املنظمة، وما قد يلزم من   
تقارير أخرى )20(

 ثامنا- النظام المالي ونظام الموظفين
ونظام المقر

املادة 58
النظام املالي

ينظر املؤمتر، على أساس ما يعرضه عليه املدير العام من مقترحات، في نظام اإلدارة   

املالية للمنظمة ويقره،)21( كما ينظر من حني إلى آخر، حسب االقتضاء، في تعديل هذا 

النظام ويقر التعديالت 

تستند هذه املادة إلى املادة 11-6 من الدستور   )20(

تستند هذه املادة إلى املادة 8-3 )ج( من الدستور   )21(
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املادة 59
نظام املوظفني

موظفي  خدمة  بشروط  اخلاصة  األنظمة  املجلس،  توصية  على  بناء  املؤمتر،  يضع   

األمانة،)22( وينظر من حني إلى آخر، بناء على توصية املجلس، في تعديل هذه األنظمة ويقر 

التعديالت 

املادة 60
نظام املقر

يضع املؤمتر، بناء على توصية من املجلس، أنظمة تكون نافذة داخل املقر، في حدود   

ما يلزم لكي تتوافر فيها الشروط الالزمة من كل النواحي لتأدية مهام املنظمة)23( على أكمل 

وجه 

تاسعا- اللغات

املادة 61
لغات املؤمتر

تكون اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية هي لغات املؤمتر   

تستند هذه املادة إلى املادة 11-5 من الدستور   )22(

تســتند هــذه املــادة إلــى املــادة الثالثــة، البنــد 8، مــن االتفــاق املبــرم بــني األمم املتحــدة وجمهوريــة النمســا بشــأن   )23(

ــة، املوقــع فــي 13 نيســان/أبريل 1967  ــة الصناعي مقــر منظمــة األمم املتحــدة للتنمي
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املادة 62
الترجمة الشفوية

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

2- ألي ممثل أن يتكلم بغير إحدى لغات املؤمتر إذا رتب أمر الترجمة الشفوية لكلمته 

إلى إحدى هذه اللغات  وفي مثل هذه احلالة، ميكن أن تستند الترجمة الشفوية إلى لغات 

املؤمتر األخرى التي يضطلع بها املترجمون الشفويون التابعون لألمانة إلى الترجمة التي 

يوفرها املمثل 

املادة 63
لغات الوثائق واملحاضر والتقارير

1- تصــدر الوثائــق التاليــة، أو تعمــم، بلغــات املؤمتــر في آن واحد:

أية محاضر موجزة للجلسات، وفقا للمادة 65؛ )أ( 

جميع قرارات املؤمتر ومقرراته الرسمية األخرى؛ )ب( 

أي تقاريــر يقدمهــا مكتــب املؤمتــر أو إحــدى اللجــان الرئيســية أو أيــة هيئــة  )ج( 

للمؤمتــر؛ ختاميــة  وثيقــة  أو  تقريــر  أي  وكذلــك  الــدورة،)24(  هيئــات  مــن  أخــرى 

دورات  أثنــاء  تصــدر  التــي  الصناعيــة  للتنميــة  املتحــدة  األمم  منظمــة  يوميــة  )د( 

املؤمتــر؛

أية وثيقة رسمية أخرى للمؤمتر  )ه( 

2- تنشــر أيــة اتفاقيــة أو أي اتفــاق دولــي يقــره املؤمتــر باللغــة أو اللغــات التــي تكــون 

لهــا احلجيــة 

)24(  ينطبق هذا احلكم كذلك، مبوجب املادة 53، على الهيئات الفرعية للمؤمتر 
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املادة 64
النشر بلغات غير لغات املؤمتر

تنشر وثائق املؤمتر وهيئات دوراته)24( بأية لغة غير لغات املؤمتر إذا قرر املؤمتر ذلك   

عاشرا- المحاضر والتقارير

املادة 65
املحاضر املوجزة

للبيانات عن  ملخصا  للمؤمتر حتوي  العامة  للجلسات  موجزة  األمانة محاضر  1- تعد 

املسائل املضمونية وتوزعها بصيغتها النهائية بكل لغات املؤمتر بأسرع ما ميكن على جميع 

إلى األمانة  أن يقدموا  تلك اجللسات، ولهؤالء  املشتركني في  األعضاء وعلى غيرهم من 

تصويبات كتابية للبيانات التي أدلوا بها، في غضون سبعة أيام من موعد تسلمهم املحاضر 

املوجزة أو موعد انتهاء الدورة، أيهما أبعد، وجتمع كل التصويبات التي تطلبها الوفود في 

املهلة السالفة الذكر في تصويب واحد، بشأن جميع اجللسات العامة أثناء دورة املؤمتر 

2- يبت رئيس املؤمتر في أية خالفات بشأن هذه التصويبات بعد الرجوع إلى التسجيالت 

الصوتية للمداوالت 

3- ال تستنسخ البيانات التي يدلى بها في املؤمتر بأكملها، ال كوثائق منفصلة وال داخل 

أو رفق أي محضر موجز أو تقرير إلحدى هيئات الدورة،)24( إال إذا كان لها، في حاالت 

للمناقشة واتخذ  أو كانت ستستخدم كأساس  استثنائية، صلة بعمل املنظمة واستخدمت 

املؤمتر أو الهيئة املعنية قرارا باستنساخها بعد النظر في بيان للمدير العام بشأن التكاليف 

التقديرية لالستنساخ 
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املادة 66
التسجيالت الصوتية

تعد األمانة تسجيالت صوتية للجلسات العامة للمؤمتر وجللسات اللجان الرئيسية   

من  أخرى  هيئة  أية  تسجيالت صوتية جللسات  تعد  وال  وألية جلنة صياغة، وحتفظها  

هيئات الدورة، إال إذا قررت الهيئة التي أنشأتها أو الهيئة املعنية في الدورة غير ذلك )24( 

ويجوز للعضو أن يحصل على نسخة من التسجيالت الصوتية بناء على طلبه وعلى نفقته 

اخلاصة 

املادة 67
وثيقة املؤمتر اخلتامية)25(

1- تعتمد االتفاقيات أو االتفاقات الدولية، عادة، مبوجب قرار من املؤمتر، يرفق به نص 

االتفاقية أو االتفاق الدولي 

2- وللمؤمتر أن يقر ويعرض للتوقيع وثيقة ختامية تعد األمانة مشروعها وتقدمه إلى 

جلنة الصياغة التي تقدم تقريرا عنه إلى املؤمتر 

املادة 68
توزيع القرارات واملقررات الرسمية األخرى

التي  األخرى  الرسمية  واملقررات  والتوصيات  القرارات  األمانة نصوص جميع  توزع   

بعد  وقت ممكن  أقرب  في  املشتركني  من  وغيرهم  األعضاء  جميع  على  املؤمتر  يتخذها 

اختتام الدورة 

)25(  فيما يتعلق بتقارير هيئات الدورات والهيئات الفرعية، انظر املادة 50 
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حادي عشر- الجلسات العلنية والسرية

املادة 69
مبادئ عامة

1- تكون اجللسات العامة للمؤمتر وجلسات اللجان الرئيسية علنية ما لم تقرر الهيئة 

املعنية غير ذلك 

2- تكون جلسات الهيئات األخرى للمؤمتر سرية ما لم يقرر املؤمتر أو الهيئة املعنية غير 

ذلك 

3- ال يسمح لعامة الناس وملمثلي وسائط اإلعالم بحضور اجللسات السرية 

املادة 70
إصدار البالغات عن اجللسات السرية

للهيئة املعنية، لدى انتهاء جلسة سرية، أن تصدر بالغا للصحافة عن طريق األمانة   

ثاني عشر- دقيقة صمت للصالة أو التأمل

املادة 71
الدعوة إلى دقيقة صمت للصالة أو التأمل

فور افتتاح اجللسة العامة األولى وقبيل اختتام اجللسة العامة األخيرة، في كل دورة   

من دورات املؤمتر، يدعو الرئيس املمثلني إلى التزام الصمت دقيقة واحدة تكرس للصالة 

أو التأمل 
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ثالث عشر- تصريف األعمال في الجلسات العامة

املادة 72
جدول االجتماعات

تعقد االجتماعات وفقا للجدول اليومي الذي يوصي به املكتب ويقره املؤمتر   

املادة 73
النصاب القانوني

للرئيس أن يعلن افتتاح اجللسة وأن يسمح بسير املناقشة عند حضور ممثلني لثلث   

األعضاء املشتركني في الدورة اجلارية للمؤمتر على األقل  ويلزم حضور أغلبية قوامها ثلثا 

ممثلي األعضاء املشتركني في الدورة اجلارية للمؤمتر التخاذ أي قرار 

املادة 74
الكلمات

1- ال يجوز ألحد أن يتكلم في املؤمتر دون احلصول مسبقا على إذن من الرئيس  ومع 

مراعاة أحكام املواد 75 و76 ومن 78 إلى 81، يدعو الرئيس املتكلمني إلى إلقاء كلماتهم 

حسب ترتيب إبدائهم الرغبة في الكالم 

2- تنحصر جميع الكلمات في املسألة املعروضة على املؤمتر، وللرئيس أن ينبه املتكلم إلى 

مراعاة النظام إذا خرجت أقواله عن املسألة قيد املناقشة 

فيها  يجوز  التي  املرات  وعدد  للمتكلمني،  به  يسمح  الذي  الوقت  يحدد  أن  3- للمؤمتر 

ملمثلي كل مشترك أن يتكلموا في مسألة ما  وال يسمح بالكالم بشأن اقتراح يدعو إلى هذا 

التحديد لغير اثنني من املمثلني املؤيدين للتحديد واثنني من املمثلني املعارضني له، ثم يطرح 

االقتراح فورا للتصويت  وفى جميع احلاالت، تراعى القيود املنصوص عليها في املادة 78 
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ويحدد الرئيس لكل كلمة في مسألة إجرائية مدة أقصاها خمس دقائق  وإذا حددت مدة 

املناقشة وجتاوز أحد املتكلمني الوقت املخصص له، ينبهه الرئيس دون إبطاء إلى مراعاة 

النظام 

املادة 75
األسبقية

يجوز إعطاء األسبقية في الكالم لرئيس املجلس أو لرئيس جلنة رئيسية أو ملقررها   

أو ألي ممثل تسميه أية هيئة أخرى من هيئات الدورة، لغرض شرح تقرير أو استنتاجات أو 

توصيات تقدمها الهيئة املعنية، ولغرض اإلجابة عن األسئلة 

املادة 76
النقاط النظامية

ويبت  نظامية،  نقطة  وقت  أي  في  يثير  أن  95، ألي ممثل  املادة  أحكام  مراعاة  مع   

الرئيس في هذه النقطة النظامية فورا وفقا ألحكام هذا النظام  وللممثل أن يطعن في 

قرار الرئيس  ويطرح الطعن للتصويت فورا، ويبقى قرار الرئيس قائما ما لم تنقضه أغلبية 

األعضاء احلاضرين املصوتني  وال يجوز للممثل، عندما يثير نقطة نظامية، أن يتكلم في 

مضمون املسألة قيد املناقشة 

املادة 77
إقفال قائمة املتكلمني

للرئيس، أثناء املناقشة، أن يعلن قائمة املتكلمني، ويجوز له، مبوافقة املؤمتر، أن يعلن   

إقفال القائمة  وعندما ال يكون هناك متكلمون آخرون يعلن الرئيس، مبوافقة املؤمتر، إقفال 

باب املناقشة  ويكون لهذا اإلقفال نفس املفعول الذي يكون لإلقفال عمال باملادة 80 



36
36

املادة 78
حق الرد

1- استثناء من أحكام املادة 77، يعطي الرئيس حق الرد إلى ممثل أي عضو مشترك في 
املؤمتر يطلب ذلك  ويجوز إعطاء مشتركني آخرين فرصة الرد )26(

2- يتوجب في ممارسة حق الرد عمال بهذه املادة:

أن ميــارس حــق الــرد فــي نهايــة آخــر جلســة تعقــد فــي اليــوم، أو فــي ختــام النظــر  )أ( 

فــي البنــد املعنــي إن كان ذلــك أقــرب؛

أن يقتصــر عــدد الكلمــات التــي يلقيهــا أي وفــد فــي جلســة مــا علــى كلمتــني لــكل  )ب( 

بنــد، وأال تتجــاوز الكلمــة األولــى خمــس دقائــق والكلمــة الثانيــة ثــالث دقائــق 

املادة 79
تأجيل املناقشة

ألي ممثل أن يقترح في أي وقت تأجيل مناقشة املسألة قيد البحث  وال يسمح بالكالم   

بشأن هذا االقتراح إال الثنني من املمثلني يؤيدان التأجيل واثنني من املمثلني يعارضانه، ثم 

يطرح االقتراح، مع مراعاة أحكام املادة 82، للتصويت فورا 

املادة 80
إقفال باب املناقشة

سواء  البحث،  قيد  املسألة  مناقشة  باب  إقفال  وقت  أي  في  يقترح  أن  ممثل  ألي   

أأبدى أو لم يبد أي ممثل آخر رغبته في الكالم  وال يسمح بالكالم في االقتراح بإقفال 

 باب املناقشة لغير ممثلني اثنني يعارضان اإلقفال، ثم يطرح االقتراح، مع مراعاة أحكام 

املادة 82، للتصويت فورا 

)26(  انظر املادة 32 )د( 
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املادة 81
تعليق اجللسة أو رفعها

مع مراعاة أحكام املادة 94، يجوز ألي ممثل أن يقترح في أي وقت تعليق اجللسة أو   

رفعها  وال يسمح مبناقشة هذه االقتراحات، وتطرح، مع مراعاة أحكام املادة 82، للتصويت 

فورا 

املادة 82
أولوية االقتراحات

مع مراعاة أحكام املادة 75، تعطى االقتراحات املبينة أدناه األولوية، حسب الترتيب   

التالي، على كل املقترحات أو االقتراحات األخرى املعروضة على املؤمتر:

اقتراح تعليق اجللسة؛ )أ( 

اقتراح رفع اجللسة؛ )ب( 

اقتراح تأجيل مناقشة املسألة قيد البحث؛ )ج( 

اقتراح إقفال باب مناقشة املسألة قيد البحث  )د( 

املادة 83
املقترحات األساسية

أوصى  إذا  يشكل،  نظاما،  أو  دوليا  اتفاقا  أو  اتفاقية  املؤمتر  يعتمد  بأن  مقترح  1- أي 

املجلس بذلك أو قرر املؤمتر ذلك، املقترح األساسي الذي ينظر فيه املؤمتر مبوجب البند 

املعني من جدول األعمال 

2- يعطي املؤمتر النظر في املقترحات األساسية األولوية على جميع املقترحات األخرى 

املقدمة في إطار البند نفسه من جدول األعمال، ما لم يقرر خالف ذلك 
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3- دون إخالل بحق أي عضو في تقدمي تعديالت وفقا لهذا النظام، للمدير العام أن 

يحدد تاريخا مستهدفا، سابقا للتاريخ املقرر النعقاد املؤمتر، وينبغي أن تقدم إلى األمانة 

قبل انقضائه أية تعديالت تتعلق باملقترحات األساسية  وتكون للتعديالت املقدمة على هذا 

النحو األولوية في إعداد األمانة لها وفي نظر املؤمتر فيها 

املادة 84
املقترحات األخرى

تقدم املقترحات األخرى، في العادة، كتابة إلى املدير العام، فيعمم نسخا منها على   

جميع الوفود بلغات املؤمتر  وكقاعدة عامة، ال تبحث املقترحات إال بعد تعميم نسخ منها 

على وفود جميع األعضاء املشتركني في املؤمتر وال تطرح للتصويت إلى أن يحل اليوم الذي 

يعقب حدوث هذا التعميم  غير أنه يجوز للرئيس، رهنا مبوافقة املؤمتر، أن يسمح مبناقشة 

املقترحات والنظر فيها، حتى وإن لم يجر تعميم هذه املقترحات أو جرى تعميمها في الوقت 

نفسه فحسب 

املادة 85
سحب املقترحات واالقتراحات 

لصاحب املقترح أو االقتراح أن يسحبه في أي وقت قبل بدء التصويت عليه، شريطة   

أال يكون قد عدل بقرار من املؤمتر  وألي ممثل أن يعيد تقدمي أي مقترح أو اقتراح سحب 

على هذا النحو، بأولويته األصلية، شريطة أن يقوم بذلك فورا وال يكون املقترح أو االقتراح 

قد غير تغييرا كبيرا 
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املادة 86

البت في مسألة االختصاص

يبت فورا في أي اقتراح يطلب البت في مسألة اختصاص املؤمتر مبناقشة أية مسألة   

أو بإقرار أي مقترح مقدم إليه، قبل املضي في مناقشة املسألة 

املادة 87)27(
املقترحات التي تنطوي على نفقات

سبق  قد  يكن  لم  نفقات  على  ينطوي  تعديل  أو  مقرر  أو  قرار  أي  املؤمتر  يقر  1- ال 

النظر فيه وفقا للمادتني 14-2 و14-3 من الدستور إال إذا كان مشفوعا بتقدير للنفقات 

العام بشأنه  املدير  يتوقع  أو تعديل  أو مقرر  املؤمتر أي قرار  العام  وال يقر  املدير  أعده 

وقت  نفس  في  يجتمعان  وهما  للمجلس،  ثم  وامليزانية  البرنامج  للجنة  تتح  لم  ما  نفقات 

إلى  مقرراته  املجلس  ويقدم  و3-14   2-14 للمادتني  وفقا  للعمل  الفرصة  املؤمتر،  انعقاد 

ثلثي جميع  أغلبية  والتعديالت  واملقررات  القرارات  لهذه  املؤمتر  إقرار  ويقتضي   املؤمتر  
األعضاء )28()29(

2- تخضــع التعديــالت املقترحــة لبرنامــج العمــل وللميزانيــة العاديــة وامليزانيــة التشــغيلية 

املقابلتــني لــه التــي يعتمدهــا املجلــس، لإلجــراء املحــدد فــي الفقــرة 1 أعــاله 

)27(  تستند هذه املادة إلى الفقرتني 4 )ب( و6 من املادة 14 من الدستور 

)28(  انظر أيضا املادة 92-1 )ج( 

)29(  نص هذه الفقرة هو النص احلرفـي للمادة 14-6 من الدستور 
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املادة 88
إعادة النظر في املقترحات 

متى اعتمد مقترح ما أو رفض، ال جتوز إعادة النظر فيه في نفس الدورة ما لم يقرر   

املؤمتر ذلك بأغلبية ثلثي األعضاء احلاضرين املصوتني  وال يسمح بالكالم في أي اقتراح 

بإعادة النظر إال ملتكلمني اثنني يعارضان إعادة النظر، ثم يطرح االقتراح فورا للتصويت 

املادة 89
دعوة مستشارين تقنيني

للمؤمتر أن يقرر بتوافق اآلراء أن يدعو إلى واحدة أو أكثر من جلساته أي شخص   

رئيس  من  بدعوة  الشخص،  لهذا  ويجوز  املؤمتر   ألعمال  مفيدة  التقنية  مشورته  يعتبر 

اجللسة، أن يدلي ببيان عن اجلوانب التقنية ألية مسألة ينظر فيها املؤمتر وأن يرد على 

أسئلة املمثلني بشأنها 

رابع عشر- اختاذ القرارات)12(
املادة 90

توافق اآلراء

بتوافق  املتعلقة باملضمون  1- يبذل املؤمتر قصارى جهده لضمان اتخاذ جميع قراراته 

اآلراء 

للتصويت أي  بالفقرة 1 أعاله، يطرح  أية تدابير ميكن أن تتخذ عمال  2- استثناء من 

مقترح أو اقتراح معروض على املؤمتر إذا طلب ذلك أحد املمثلني 
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املادة 91)30(
حقوق التصويت

متأخرا  عضو  أي  كان  إذا  أنه  شريطة  املؤمتر،  في  واحد  صوت  عضو  لكل  يكون   

االشتراكات  مبلغ  يساوي  املتأخرات  مبلغ  وكان  املنظمة  في  املالية  اشتراكاته  سداد  في 

املقررة املطلوبة منه عن السنتني املاليتني السابقتني أو يتجاوزه، يوقف حق ذلك العضو في 

التصويت، ما لم يقتنع املؤمتر بأن التخلف عن السداد ناجم عن ظروف خارجة عن إرادة 

العضو، ولذلك يقرر السماح للعضو بالتصويت 

املادة 92
األغلبية املطلوبة

1- أغلبية ثلثي جميع األعضاء–تلزم أغلبية ثلثي مجموع األعضاء التخاذ قرارات املؤمتر 

بشأن املسائل التالية:

أي تغيير في مقر املنظمة؛)31( )أ( 

إقرار التعديالت املقترحة في الدستور؛)32( )ب( 

إقــرار جميــع القــرارات واملقــررات أو التعديــالت التــي تنطــوي علــى نفقــات كمــا  )ج( 

هــو منصــوص عليــه فــي املــادة 14-6 مــن الدســتور 

ثلثي األعضاء احلاضرين  أغلبية  املصوتني—تلزم  ثلثي األعضاء احلاضرين  2- أغلبية 

املصوتني التخاذ قرارات املؤمتر بشأن املسائل التالية:

املوافقة على عضوية دولة ما في املنظمة؛)33( )أ( 

)30(  تستند هذه املادة إلى اجلملة األولى من املادة 8-6 وإلى املادة 5-2 من الدستور 

)31(  انظر املادة 20-1 من الدستور 

)32(  املرجع نفسه، الفقرتان 2 )ب( و3 )ب( من املادة 23 

)33(  املرجع نفسه، املادة 3 )ب( 
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اعتمــاد االتفاقيــات، أو االتفاقــات الدوليــة، املتعلقــة بأيــة مســألة تدخــل فــي  )ب( 
املنظمــة؛)34( اختصــاص 

إقــرار برنامــج العمــل وامليزانيــة العاديــة وامليزانيــة التشــغيلية املقابلتــني لــه، التــي  )ج( 
يعتمدهــا املجلــس ويعرضهــا عليــه؛)35(

إقــرار أيــة تقديــرات تكميليــة أو منقحــة للميزانيــة العاديــة أو امليزانيــة التشــغيلية  )د( 
ــى املؤمتــر؛)36( يعتمدهــا املجلــس ويعرضهــا عل

وضع جدول األنصبة املقررة لقسمة نفقات امليزانية العادية؛)37( )ه( 

إقــرار أي اتفــاق عالقــة يعقــد مــع األمم املتحــدة وفقــا للمــادة 63 مــن ميثــاق  )و( 
املتحــدة؛)38( األمم 

املسائل اإلجرائية املنصوص عليها في املواد 18 و25 و88 و120  )ز( 

3- األغلبية البسيطة جلميع األعضاء—يتخذ أي قرار للمؤمتر بدعوة املدير العام إلى 
عقد دورة استثنائية بأغلبية مجموع األعضاء )39(

4- األغلبية البسيطة لألعضاء احلاضرين املصوتني–يتخذ، بأغلبية األعضاء احلاضرين 

املصوتني، أي قرار للمؤمتر بشأن املسائل غير املحددة في الفقرات 1 و2 و3 أعاله أو في 

املادة 103، مبا في ذلك حتديد املسائل اإلضافية أو زمر املسائل التي يتعني أن تقرر بأغلبية 
الثلثني )40(

5- يشترط كذلك في قرارات املؤمتر بشأن تعديالت املقترحات املتعلقة باملسائل املشار 

إليها في الفقرات من 1 إلى 4 أعاله، وبشأن األجزاء التي تطرح للتصويت بصورة مستقلة 

من هذه املقترحات، أن تتوافر فيها األغلبيات املحددة في تلك الفقرات 

)34(  املرجع نفسه، املادة 8-3 )د( 

)35(  املرجع نفسه، املادتان 8-3 )ج( و14-4 )أ( 

)36(  املرجع نفسه، املادتان 8-3 )ج( و5-14 

)37(  املرجع نفسه، الفقرة 1 من املادة 15 

)38(  املرجع نفسه، املادة 18 

)39(  تستند هذه الفقرة إلى اجلملة الثانية من الفقرة 2 )أ( من املادة 8 من الدستور 

)40(  هذه املادة تستند مباشرة إلى اجلملة الثانية من املادة 8-6 من الدستور 
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يجرى  بسيطة،  أغلبية  يقتضي  قرار  اتخاذ  بشأن  بالتساوي  األصوات  انقسمت  6- إذا 

تصويت ثان في جلسة الحقة تعقد خالل ثمان وأربعني ساعة من التصويت األول  فإذا 

االقتراح  أو  املقترح  يعتبر  بالتساوي،  األصوات  انقسام  عن  أيضا  التصويت  هذا  أسفر 

مرفوضا 

األعضاء  املصوتون"  احلاضرون  "األعضاء  بعبارة  يقصد  النظام،  هذا  7- ألغراض 

املشتركون في الدورة الذين يدلون بأصواتهم إيجابا أو سلبا  أما األعضاء الذين ميتنعون 

عن التصويت فيعتبرون غير مصوتني 

املادة 93
طرائق التصويت

1- باستثناء ما نص عليه في الفقرة 2 أدناه، يصوت املؤمتر عادة برفع األيدي، ولكن 

ألي ممثل أن يطلب التصويت بنداء األسماء، وعندئذ يجري هذا التصويت حسب الترتيب 

يسحب  الذي  بالوفد  ابتداء  املؤمتر،  في  املشتركني  األعضاء  ألسماء  اإلنكليزي  الهجائي 

الرئيس اسمه بالقرعة  وفي كل تصويت بنداء األسماء ينادى كل من هؤالء األعضاء باسمه، 

ويرد ممثله بـ"نعم" أو "ال" أو "ممتنع" 

2- عندما يقوم املؤمتر بالتصويت مستخدما الوسائل امليكانيكية، يستعاض بالتصويت 

غير املسجل عن التصويت برفع األيدي، وبالتصويت املسجل عن التصويت بنداء األسماء  

وألي ممثل أن يطلب تصويتا مسجال، ويجري هذا التصويت دون نداء أسماء األعضاء، إال 

إذا طلب أحد املمثلني غير ذلك 

في  مسجل  تصويت  أو  األسماء  بنداء  تصويت  في  مشترك  كل عضو  3- يدرج صوت 

محضر اجللسة أو في تقريرها 
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املادة 94
تعليل التصويت أو املوقف

1- للممثلني أن يدلوا، قبل بدء التصويت أو بعد انتهائه، ببيانات موجزة ال تتضمن إال 

تعليال لتصويتهم  وللرئيس أن يحدد الوقت املسموح به لإلدالء ببيانات التعليل هذه  وال 

يجوز ملمثلي أي عضو صاحب مقترح أو اقتراح أن يتكلموا لتعليل تصويتهم على ذلك املقترح 

أو االقتراح، إال إذا كان هناك تعديل قد أدخل عليه 

2- عندما يبحث موضوع واحد في عدة هيئات تابعة للمؤمتر بصورة متعاقبة، ينبغي، 

بقدر اإلمكان، أن يعلل ممثلو أي عضو تصويتهم في واحدة فقط من تلك الهيئات، ما لم 

يكن هناك اختالف في التصويت 

3- وباملثل، يجوز اإلدالء ببيانات لتعليل املوقف فيما يتعلق بقرار يتخذ دون تصويت 

املادة 95
القواعد الواجبة االتباع أثناء التصويت

بعد أن يعلن الرئيس بدء عملية التصويت، ال يجوز قطع التصويت قبل إعالن النتيجة،   

إال إلثارة نقطة نظامية تتعلق بسير عملية التصويت  وبعد أن يعلن الرئيس نتيجة التصويت، 

يعتبر التصويت مكتمال وتعتبر النتيجة نهائية 

املادة 96
جتزئة املقترحات

ألي ممثل أن يقترح إجراء عملية تصويت مستقلة على أجزاء من مقترح  وإذا اعترض   
ممثل آخر، يطرح اقتراح التجزئة للتصويت  وال يسمح بالكالم في موضوع اقتراح التجزئة 
التجزئة،  اقتراح  قبل  فإذا  يعارضانها   اثنني  التجزئة وممثلني  يؤيدان  اثنني  لغير ممثلني 
طرحت أجزاء املقترح التي يجري إقرارها بعد ذلك للتصويت عليها مجتمعة  وإذا رفضت 

جميع أجزاء منطوق املقترح، اعتبر املقترح مرفوضا مبجموعه 
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املادة 97
التعديالت

يعتبر املقترح تعديال ملقترح آخر إذا اقتصر على أن يضيف إلى ذلك املقترح أو يحذف   

منه أو ينقح جزءا منه 

املادة 98
ترتيب التصويت على التعديالت

1- عند اقتراح تعديل ملقترح ما، يجرى التصويت على التعديل أوال  وإذا اقترح تعديالن 

أو أكثر ملقترح ما، يصوت املؤمتر أوال على التعديل األبعد من حيث املضمون عن املقترح 

التعديالت  جميع  تطرح  حتى  دواليك  وهكذا  بعدا،  منه  األقل  التعديل  على  ثم  األصلي، 

تعديل  رفض  على  بالضرورة  منطويا  ما  تعديل  اعتماد  يكون  حيثما  أنه  إال  للتصويت  

آخر، فإن هذا التعديل اآلخر ال يطرح للتصويت  وإذا اعتمد تعديل واحد أو أكثر طرح 

املقترح بصيغته املعدلة للتصويت  وإذا لم يعتمد أي تعديل، يطرح املقترح بصيغته األصلية 

للتصويت 

2- عندما يقرر املؤمتر، وفقا للمادة 96، أن ينظر في نص طويل بتقسيمه إلى أجزاء 

مناسبة )مثل تقسيمه إلى فقرات أو مواد(، يعامل كل من هذه األجزاء كمقترح منفصل فيما 

يتعلق بغرض الفقرة 1 أعاله 

املادة 99
ترتيب التصويت على املقترحات

جرى  واحدة،  مبسألة  يتعلق  فيما  التعديالت،  خالف  أكثر،  أو  مقترحان  قدم  1- إذا 

التصويت على املقترحات حسب ترتيب تقدميها، ما لم يقرر املؤمتر غير ذلك  وللمؤمتر، 

بعد التصويت على كل مقترح منها، أن يقرر ما إذا كان سيصوت على املقترح الذي يليه 
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2- يجرى التصويت على املقترحات املنقحة حسب الترتيب الذي قدمت به املقترحات 

األصلية، ما لم يخرج التنقيح كثيرا عن املقترح األصلي  وفي هذه احلالة، يعتبر املقترح 

األصلي مسحوبا ويعتبر املقترح املنقح مقترحا جديدا 

3- تعطى القتراح عدم البت في مقترح ما األولوية على ذلك املقترح 

املادة 100
االنتخابات

هناك  يكن  لم  إذا  املؤمتر،  يقرر  لم  ما  السري،  باالقتراع  االنتخابات  جميع  1- جترى 

اعتراض، املضي دون إجراء اقتراع على مرشح متفق عليه أو قائمة مرشحني متفق عليها 

املؤمتر  وينتقل  فقط،  واحد  تسمية ممثل  كل  يقدم  تسمية مرشحني،  يتقرر  2- عندما 

بعدها فورا إلى االنتخابات 

املادة 101
االقتراع

1- عندما يراد شغل منصب انتخابي أو أكثر في وقت واحد وبنفس الشروط، لكل وفد 

يحق له التصويت أن يدلي بصوته النتخاب مرشحني بعدد املناصب املراد شغلها، ويعتبر 

منتخبا، بعدد ال يتجاوز عدد تلك املناصب، املرشحون احلاصلون في االقتراع األول على 

أغلبية األصوات املدلى بها وعلى أكبر عدد من األصوات 

املراد  املناصب  أقل من عدد  األغلبية  املرشحني احلاصلني على هذه  كان عدد  2- إذا 

شغلها، جترى اقتراعات إضافية لشغل املناصب الباقية، مع اقتصار االقتراع على املرشحني 

غير الفائزين احلاصلني على أكبر عدد من األصوات في االقتراع السابق، وبحيث ال يزيد 

عددهم عن ضعف عدد املناصب الباقية التي يتعني شغلها  ولكن في حالة تعادل األصوات 

بني عدد من املرشحني غير الفائزين يفوق عدد الوظائف، يجرى اقتراع خاص لتخفيض 
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عدد املرشحني إلى العدد املطلوب؛ وإذا تكرر تعادل األصوات بني عدد من املرشحني يزيد 

عن العدد املطلوب، يجري الرئيس القرعة لتخفيض عددهم 

3- في حالة تعذر شغل أحد املناصب الباقية في مثل هذا االقتراع املحدود، بسبب تعادل 

األصوات بني املرشحني لهذا املنصب، يبت الرئيس فيما بينهم بإجراء القرعة 

4- يجرى االقتراع السري وفقا ألحكام التذييل باء من هذا النظام 

املادة 102
انتخاب أعضاء املجلس وجلنة البرنامج وامليزانية

1- ينتخب املؤمتر، في كل دورة، من بني األعضاء، العدد الالزم من أعضاء كل من املجلس 

وجلنة البرنامج وامليزانية )املسماة فيما يلي "اللجنة"(، ضمانا لتشكيل هذين اجلهازين وفقا 
للمادتني 9 و10، على التوالي، من الدستور )41(

ينتخب  انتهاء مدة عضويته،  اللجنة قبل  أو  إلى املجلس  انتماء عضو ما  2- إذا توقف 

التالية، أيهما أقرب، عضوا جديدا ملا تبقى من  املؤمتر في دورته العادية أو االستثنائية 

مدة العضوية 

3- يجرى انتخاب واحد لكي تشغل في نفس الوقت جميع املناصب الشاغرة واملناصب 

التي توشك أن تصبح شاغرة في املجلس واللجنة  وحتدد ورقة االقتراع املناصب االنتخابية 

املجموعات  هذه  ذكر  به  ورد  الذي  بالترتيب  جغرافية  مجموعة  كل  في  شغلها  الواجب 

في املادتني 9-1 و10-1 من الدستور  وفي كل دورة، يعلم الرئيس املؤمتر، قبل أن يباشر 

تنــص املــادة 9 )الفقرتــان 1 و2( مــن الدســتور علــى أن املجلــس يتألــف مــن 53 عضــوا مــن أعضــاء املنظمــة   )41(

ينتخبهــم املؤمتــر، الــذي يولــي االعتبــار الواجــب ملبــدأ التوزيــع اجلغرافـــي العــادل  ويشــغل أعضــاء املكتــب مناصبهــم 
اعتبــارا مــن تاريــخ اختتــام الــدورة العاديــة للمؤمتــر التــي انتخبــوا فيهــا حتــى اختتــام الــدورة العاديــة للمؤمتــر التــي 
تعقــد بعــد ذلــك بأربــع ســنوات، إال أن األعضــاء الذيــن ينتخبــون فــي الــدورة األولــى يشــغلون مناصبهــم اعتبــارا مــن 
تاريــخ انتخابهــم، ويشــغل نصفهــم مناصبهــم حتــى اختتــام الــدورة العاديــة التــي تعقــد بعــد ذلــك بســنتني  وجتــوز إعــادة 
انتخــاب أعضــاء املجلــس  وتنــص املــادة 10 )الفقرتــان 1 و2( مــن الدســتور علــى أن اللجنــة تتألــف مــن 27 عضــوا 
ينتخبهــم املؤمتــر، الــذي يولــي االعتبــار الواجــب ملبــدأ التوزيــع اجلغرافـــي العــادل  ويشــغل أعضــاء اللجنــة مناصبهــم 
مــن تاريــخ اختتــام الــدورة العاديــة للمؤمتــر التــي انتخبــوا فيهــا إلــى اختتــام الــدورة العاديــة للمؤمتــر التــي تعقــد بعــد 

ذلــك بســنتني  ويجــوز إعــادة انتخــاب أعضــاء اللجنــة 
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االنتخاب، باملناصب التي يجب شغلها عن طريق االنتخاب  وإذا بقي شاغرا، بعد االقتراع 

األول، واحد أو أكثر من املناصب االنتخابية، جترى اقتراعات إضافية، وفقا للفقرتني 2 

و3 من املادة 101 

املادة 103
تعيني املدير العام)42(

1- يعني املؤمتر املدير العام بناء على توصية املجلس ملدة أربع سنوات  ويجوز أن يعاد 

تعيينه ملدة أربع سنوات أخرى، ال يجوز بعدها أن يعاد تعيينه 

2- عند اقتراب انتهاء مدة تعيني املدير العام، يدرج موضوع تعيني مدير عام جديد في 

جدول أعمال الدورة العادية للمؤمتر السابقة مباشرة النتهاء مدة خدمته  وإذا شغر منصب 

املدير العام، ألسباب أخرى، بني دورتني من دورات املؤمتر، يدرج موضوع تعيني مدير عام 

جديد في جدول أعمال الدورة العادية أو االستثنائية التالية، أيهما أقرب 

التوصية في  العام، ينظر املؤمتر في  املدير  3- متى قدم املجلس توصيته بشأن تعيني 

جلسة سرية ويصوت عليها باالقتراع السري 

4- ينظر املؤمتر كذلك في مشروع عقد يقدمه إليه املجلس في الوقت نفسه العتماده، 

املرتبطة  التعويضات  من  وغيره  املرتب  ومنها  العام،  املدير  تعيني  وأحكام  شروط  يحدد 

العام اجلديد، كما يوقعه رئيس املؤمتر  املدير  العقد، يوقعه  أقر املؤمتر  باملنصب  ومتى 

باسم املنظمة 

)42(  تستند هذه املادة إلى املادتني 11-2 و9-4 )و( من الدستور 
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املادة 104
إجراءات تعيني املدير العام

1- يتعني تطبيق القواعد املتبعة في انتخابات املؤمتر، حسب االقتضاء، ما لم ينص هنا 

على خالف ذلك 

الشأن في  بهذا  ويتخذ قراره  املجلس،  به  أي مرشح يوصيه  أمر  املؤمتر في  2- ينظر 

اقتراع سري  ويتطلب قرار التعيني أغلبية بسيطة من األعضاء احلاضرين واملصوتني، على 

أن ال يقل عددهم عن خمسي عدد األعضاء املشتركني في دورة املؤمتر 

3- إذا لم ينل مرشح أوصى به املجلس األغلبية املنصوص عليها في الفقرة 2 أعاله، يعيد 

املجلس النظر في املسألة ويقدم إلى املؤمتر توصية جديدة 

خامس عشر- قبول أعضاء جدد

املادة 105
طلبات العضوية

1- تقدم أي دولة من الدول املشار إليها في املادة 3 )ب( من الدستور، ترغب في عضوية 

املنظمة، إلى املدير العام طلبا بذلك  ويرفق بهذا الطلب تصريح مثبت في صك رسمي 

في  طرفا  تصبح  أن  في  وترغب  املنظمة،  ومبادئ  بأهداف  تلتزم  املعنية  الدولة  أن  يفيد 
الدستور وتقبل بااللتزامات الواردة فيه )43(

2- يرسل األمني العام نسخة من الطلب إلى جميع األعضاء، للعلم 

)43(  تستند هذه املادة إلى املادة 3 من الدستور 
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املادة 106
البت في طلبات العضوية

1- يبت املؤمتر في دورته العادية أو االستثنائية التالية، أيهما أقرب، في طلب العضوية 

وتوصية املجلس بشأنها )44( ويدرج املدير العام لهذا الغرض بندا في جدول األعمال املؤقت 

للدورة، وفقا للمادة 13 أو املادة 15 حسب االقتضاء  وإذا اتخذ املجلس، أثناء إحدى دورات 

املؤمتر، توصية تنفيذ للمادة 3 )ب( من الدستور، يبت فيها أثناء تلك الدورة 

في  إليها  املشار  الدول  إحدى  أصبحت  إذا  أو  العضوية،)45(  طلب  على  ووفق   2- إذا 

املادة 3 )أ( من الدستور عضوا، وإذا لم تكن الدولة املعنية مدرجة في أي من قوائم الدول 

الواردة في املرفق األول للدستور، يقرر املؤمتر، بعد إجراء املشاورات املناسبة، في أي هذه 

القوائم يدرج العضو اجلديد  ويخطر املدير العام، على وجه السرعة، األمني العام لألمم 

املتحدة، بوصفه الوديع للدستور، بأية تغييرات في هذه القوائم 

النظر في  أو أجل  الدولة صاحبة الطلب في العضوية  3- إذا لم يوص املجلس بقبول 

طلبها، فللمؤمتر، بعد أن يدرس التقرير اخلاص للمجلس دراسة وافية، أن يعيد الطلب إلى 

املجلس ومعه محضر كامل ملناقشته في املؤمتر، وذلك للنظر فيه من جديد وتقدمي توصية 

أو تقرير بشأنه 

املادة 107
اإلشعار بالقرار وتاريخ نفاذ العضوية

يعلم املدير العام الدولة صاحبة الطلب بقرار املؤمتر بشأن طلبها  وإذا قبل الطلب،)45(   

تصبح عضوية الدولة نافذة من تاريخ بدء نفاذ الدستور بالنسبة لتلك الدولة، وذلك وفقا 

للمادة 25-2 )ج( من الدستور 

)44(  انظر املادة 3 )ب( من الدستور 

)45(  انظر املادة 92-2 )أ( لالطالع على األغلبية املطلوبة ملوافقة املؤمتر على طلبات العضوية 
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املادة 108
بدء اشتراك العضو اجلديد في امليزانية

التي يصبح  على كل عضو جديد أن يسهم بنصيب من ميزانية املنظمة عن السنة   

عضوا خاللها  ويحدد املؤمتر مقدار هذا االشتراك في الدورة التي يقر فيها طلب قبول 

هذه الدولة في عضوية املنظمة 

سادس عشر- االتفاقيات واالتفاقات الدولية

املادة 109

اإلشعار باقتراح العتماد اتفاقية أو اتفاق دولي

حتقيقا للتشاور املالئم فيما بني األعضاء، واالستعدادات الكافية السابقة للمؤمتر،   

يخطر املدير العام جميع األعضاء واملشتركني اآلخرين بأي مقترح يتعلق باتفاقية أو باتفاق 

دولي، مقدم للمؤمتر العتماده طبقا للمادة 8-3 )د( من الدستور، وذلك قبل دورة املؤمتر 

التي سينظر فيها في االقتراح بوقت كاف، ال يتجاوز في أي األحوال التاريخ الذي يعمم فيه 

جدول أعمال تلك الدورة عمال باملادة 21  ويرفق بهذا اإلخطار ما يلي:

أي مشروع نص ومذكرة إيضاحية ترفقهما باملقترح اجلهة املقدمة له؛ )أ( 

أي تقارير يعدها املدير العام عن املوضوع؛  )ب( 

إبدائهــا بشــأن  فــي  يرغــب األعضــاء  قــد  التــي  واملعلومــات  التعليقــات  طلــب  )ج( 

املؤمتــر  دورة  قبــل  املوضــوع 
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املادة 110
 التشاور مع األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة 

والوكاالت ذات الصلة واملنظمات األخرى

بتعليقاتهم على  اإلدالء  إلى األعضاء  العام  املدير  الذي يطلب فيه  الوقت  في نفس   

االتفاقية املقترحة أو االتفاق الدولي املقترح، يتشاور مع األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة 

الدولية احلكومية أو  والوكاالت ذات الصلة، ومن يستنسب مشاورته من سائر املنظمات 

املنظمات احلكومية التي أبرمت معها اليونيدو اتفاق عالقة مبقتضى املادة 19-1 )أ( من 

الدستور، واملنظمات غير احلكومية واملنظمات األخرى التي أقيمت معها عالقات مبقتضى 

املادة 19-1 )ب( من الدستور  بشأن أي حكم من أحكام املقترح قد يؤثر على أنشطة هذه 

يتلقاها من  تعليقات  بأية  إلى وجهات نظرها مقترنة  املؤمتر  انتباه  ويسترعي  املنظمات، 

احلكومات 

املادة 111
 بحث املؤمتر ملشاريع النصوص

 واعتمادها بصفة مؤقتة 

1- يجوز للمؤمتر أن يتخذ أساسا ملناقشته أية مشاريع نصوص تقدم مع اقتراح اعتماد 

اتفاقية أو اتفاق دولي، وأية تعليقات مكتوبة عليه ترد من األعضاء قبل افتتاح املؤمتر، وفي 

هذه احلالة تعامل هذه النصوص بوصفها مقترحات أساسية مقدمة في إطار املادة 83 

2- في أية مرحلة من مراحل مناقشات املؤمتر ملشاريع مواد اتفاقية مقترحة أو اتفاق 

دولي مقترح، يجوز له إحالة مشروع مادة أو أكثر إلى جلنة للصياغة  وفضال عن ذلك يجوز 

أن حتال أحكام أي اتفاقية أو اتفاق دولي، بصيغتها التي اعتمدها املؤمتر مؤقتا، إلى جلنة 

الصياغة إلعداد مشروع نهائي للنص 
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املادة 112
 اعتماد املؤمتر النهائي التفاقية أو التفاق دولي 

وفتح باب التوقيع على أيهما

1- عند تلقي مشروع النص النهائي الذي أعدته جلنة الصياغة، يجوز للمؤمتر أن يعتمد 

بصورة نهائية اتفاقية أو اتفاقا دوليا، بأغلبية ثلثي األعضاء احلاضرين املصوتني،)46( وأن 

الدورة اجلارية أو عند اختتامها،  التوقيع على أيهما)47( في املؤمتر خالل  يقرر فتح باب 

على  التوقيع  باب  إبقاء  الصك،  ألحكام  وفقا  بعدها،  وميكن  تليها  محددة  زمنية  ولفترة 
االتفاقية أو االتفاق مفتوحا لفترة إضافية لدى الوديع )48(

2- لكي يعتمد املؤمتر أية توصية في إطار املادة 8-3 )د( من الدستور، تكفي األغلبية 

البسيطة لألعضاء احلاضرين املصوتني 

3- يجوز للمؤمتر أن يوصي بأن يسترعي األعضاء انتباه السلطات املختصة في بالدهم 

التي  املؤمتر  دورة  واحد من ختام  الدولية، في غضون عام  االتفاقات  أو  االتفاقيات  إلى 

اعتمدت فيها، لتتخذ بشأنها اإلجراءات املناسبة، وبأن يعلموا املدير العام بالتدابير املتخذة 

مختصة،  تعتبر  التي  السلطات  أو  بالسلطة  املتعلقة  والتفاصيل  املؤمتر،  لتوصية  وفقا 

واإلجراءات التي اتخذتها 

املادة 113
النصوص الرسمية والنسخ املعتمدة

من  كل  بتوقيع  أيهما،  املؤمتر  يعتمد  دولي  اتفاق  أو  اتفاقية  كل  من  نسختان  1- توثق 

رئيس املؤمتر واملدير العام عليهما  وتودع إحدى هاتني النسختني لدى احلكومة أو املنظمة 

)46(  انظر املادة 92-2 )ب( 

انظــر املــادة 27-3 لالطــالع علــى شــرط تقــدمي وثائــق التفويــض الكاملــة املالئمــة مــن جانــب املمثلــني الراغبــني   )47(

فــي توقيــع اتفاقيــة أو اتفــاق دولــي اعتمــد املؤمتــر أيهمــا 
)48(  انظر املادة 115 
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وديعا  املنظمة  تعني  لم  لو  املنظمة حتى  الثانية في محفوظات  النسخة  الوديعة  وحتفظ 
لالتفاقية أو لالتفاق الدولي )84(

2- على الوديع أن يرسل في أقرب وقت ممكن نسخا معتمدة من االتفاقية أو من االتفاق 

الدولي إلى كل األعضاء وإلى كل الدول األخرى التي قد تصبح أطرافا في االتفاقية أو في 

االتفاق الدولي 

املادة 114
التصديق والقبول واإلقرار واالنضمام

1- يعتبر تلقي نسخة معتمدة من اتفاقية أو من اتفاق دولي، اعتمد املؤمتر أيهما، مبثابة 

إخطار كاف لكل عضو وألية دولة أخرى يحق لها أن تصبح طرفا فيه، يدعوها إلى بحثه 

توطئة لقبوله  ويتعني على كل عضو أو دولة أخرى يحق لها أن تكون طرفا وتقبل االتفاقية 

أو االتفاق الدولي أن تبلغ قبولها بإيداع الصك املطلوب لدى الوديع، الذي يعلم على وجه 

السرعة الدول األخرى املعنية واملدير العام، عند االقتضاء، وفقا ألحكام املادة 2-115 

2- تصدر وثائق التصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام عن إحدى السلطات املحددة 

في املادة 27 إلصدار وثائق التفويض، على أن يكون مفهوما أن الوثيقة التي ال تفي بهذا 

الشرط قد تقبل بصورة مؤقتة في إطار الشروط املبينة في الفقرة 3 )اجلملة األخيرة( من 

املادة 72 فيما يتعلق بالقبول املؤقت للتوقيع 

املادة 115
اإليداع والتسجيل

أو  املؤمتر حكما يسمي وديعا لالتفاقية  يعتمده  اتفاق دولي  أو  اتفاقية  1- تتضمن كل 

لالتفاق ويخوله أن يسجل االتفاقية أو االتفاق الدولي لدى األمانة العامة لألمم املتحدة 

العامة  اعتمدته اجلمعية  الذي  والنظام  املتحدة  املادة 102 من ميثاق األمم  وفقا ألحكام 

لتنفيذ أحكام تلك املادة 
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املعنية، بجميع املسائل  الدول  العام، عند االقتضاء، فضال عن  الوديع املدير  2- يشعر 

التي متس هذه االتفاقيات أو االتفاقات الدولية 

املادة 116
تقدمي تقارير عن االتفاقيات واالتفاقات

يقــدم املديــر العــام تقريــرا إلــى املؤمتــر فــي كل دورة عادية بشــأن ما يلي:

أيــة اتفاقــات يعقدهــا بالنيابــة عــن املنظمــة عمــال بأحــكام املــادة 19-1 )أ( مــن  )أ( 

الدســتور؛

أيــة ترتيبــات يقيمهــا مــع املنظمــات غيــر احلكوميــة وغيرهــا مــن املنظمــات عمــال  )ب( 

بأحــكام املــادة 19-1 )ب( مــن الدســتور؛

أحــكام  مبوجــب  أيهمــا  املؤمتــر  اعتمــد  دولــي  اتفــاق  أو  اتفاقيــة  نفــاذ  بــدء   )ج( 

املــادة 8-3 )د( مــن الدســتور، أو انتهــاء نفــاذ أيهمــا، أو إدخــال تعديــل عليــه، ويقــدم مــع 

التقريــر قوائــم مســتكملة بأطــراف كل اتفاقيــة أو اتفــاق دولــي اعتمــد بهــذه الكيفيــة، وأيــة 

معلومــات أخــرى ذات صلــة، مبــا فــي ذلــك املعلومــات التــي يتلقاهــا املديــر العــام عمــال 

و118-4؛  3-112 املادتــني  بأحــكام 

الدوليــة  واالتفاقــات  االتفاقيــات  أهــداف  حتقيــق  بغيــة  املتخــذة  اإلجــراءات  )د( 

الفعــال  وتنفيذهــا 
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سابع عشر- تعديل الدستور

املادة 117
 تعميم التعديالت املقترح
إدخالها على الدستور)49(

يبلغ املدير العام على وجه السرعة إلى جميع األعضاء نص أي تعديالت يقترح إدخالها   

على الدستور بعد الدورة العادية الثانية للمؤمتر، وال ينظر املؤمتر في هذه التعديالت قبل 

مرور تسعني يوما على إرسال تبليغ املدير العام 

املادة 118
نظر املؤمتر في التعديالت املقترح إدخالها على الدستور

وفقا  بذلك  املجلس  أوصاه  إذا  إال  الدستور  بتعديل  مقترح  أي  املؤمتر في  ينظر  1- ال 

ألحكام املادة 23-2 )أ( أو املادة 23-3 )أ(، من الدستور،)50( حسب احلالة 

2- حتال نصوص أية مشاريع تعديالت اعتمدها املؤمتر مؤقتا إلى جلنة صياغة مشكلة 

للتعديالت وتدرجها، مع ما عسى أن  النهائي  النص  املادة 45، تعد مشروع  وفقا ألحكام 

يترتب عليها من تعديالت أخرى للدستور، في مشروع وثيقة تعديل يعمم نصها على جميع 

األعضاء، وال يجوز للمؤمتر البت فيها نهائيا قبل مرور ثمان وأربعني ساعة على تعميمها 

على جميع األعضاء 

3- يجوز للمؤمتر، لدى تسلمه النص الذي أعدته جلنة الصياغة، أن يعمد، مع مراعاة 

أحكام الفقرة 2 الواردة أعاله، إلى إجراء تصويت نهائي للموافقة على وثيقة تعديل الدستور 

بأغلبية ثلثي جميع األعضاء،)51( وأن يقرر فتح باب التوقيع عليها وفقا ألحكام املادة 1-112 

)49(  تستند هذه املادة مباشرة إلى املادة 23-1 من الدستور 

)50(  تستند هذه اجلملة إلى نص املادتني 23-2 )أ( و23-3 )أ( من الدستور 

)51(  انظر املادة 92-1 )ب( 
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ق أحكام املواد 112-1 و113 و114 و116، مع التعديل املقتضى حسب األحوال،  4- تطبَّ

على أية وثيقة من وثائق تعديل الدستور يعتمدها املؤمتر 

 ثامن عشر- تعديل النظام الداخلي
ووقف العمل بأحكامه

املادة 119
تعديل النظام الداخلي

مع مراعاة أحكام املادة 1، يجوز تعديل مواد هذا النظام بقرار يتخذه املؤمتر بأغلبية   

التعديل  تقريرا عن  قدم  قد  املؤمتر  يكون مكتب  أن  بعد  املصوتني،  األعضاء احلاضرين 

املقترح 

املادة 120
وقف العمل بالنظام الداخلي

مع مراعاة أحكام املادة 1، يجوز وقف العمل بأحكام أية مادة من مواد هذا النظام،   

بقرار يتخذه املؤمتر بأغلبية ثلثي األعضاء احلاضرين املصوتني، شريطة أن يعطي إشعارا 

باقتراح الوقف قبل موعده بأربع وعشرين ساعة، ويجوز صرف النظر عن هذا اإلشعار إذا 

لم يعارض ذلك أي من املمثلني؛ ويجوز للهيئات الفرعية أن تغفل األحكام املتعلقة بها إذا 

توافقت اآلراء فيها على ذلك  ويقصر أي وقف للعمل بحكم من األحكام على غرض محدد 

ومبني وفي املدة الالزمة لتحقيق ذلك الغرض، وال يجوز أن يتنافى مع أية قرارات يتخذها 

املؤمتر بقصد تبسيط اإلجراءات اإلدارية وحتقيق وفورات في امليزانية فيما يتعلق بتسيير 

أعمال دوراته، وال مع حقوق الدول املشتركة في املؤمتر وإن تغيبت مؤقتا عن حضور جلسة 

معينة 



58
58

التذييل ألف

 التناوب في شغل المنصب الرئيسي
في المؤتمر

يراعــى فــي انتخــاب املنصــب الرئيســي فــي املؤمتــر التنــاوب التالــي ضمــن نطــاق كل 

دورة مكونــة مــن خمــس دورات عاديــة للمؤمتــر:

 االنتخاب
 األول

)1985(

 االنتخاب
 الثاني

)1987(

 االنتخاب
 الثالث

)1989(

 االنتخاب
 الرابع

)1991(

 االنتخاب
 اخلامس
)1993(

الرئيس

 الدول األفريقيةالقائمة دال
 يف القائمة

ألف

 الدول اآلسيوية
 يف القائمة

ألف

القائمة باءالقائمة جيم
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التذييل باء

 قواعد إجراء التصويت
باالقتراع السري

التشاور مع مكتب املؤمتر، ثالثة عدادين من  الرئيس، بعد  1- قبل بدء االقتراع، يعني 

بني الوفود األعضاء احلاضرة  ويسلمهم قائمة األعضاء الذين يحق لهم التصويت، وكذلك 

قائمة املرشحني، إذا وجدت 

جميع  على  ومغلفاته  االقتراع  أوراق  املكتب  أعضاء  يوزع  الرئيس،  طلب  على  2- وبناء 

األعضاء  ذلك مناضد  املناضد )مبا في  املوجودة على  األسماء  بطاقات  األعضاء حسب 

غير احلاضرين وقت التوزيع(  وينبغي أن تكون أوراق االقتراع ذات ألوان مختلفة باختالف 

أغراض االنتخاب، كما ينبغي أن تكون املغلفات دون عالمات مميزة 

3- وعلى عدادي األصوات أن يتحققوا من خلو صناديق االقتراع 

4- يدعو أمني املؤمتر الوفود األعضاء كال بدوره، حسب الترتيب الهجائي ألسماء الدول 

اليمنى من  العضو اجلالسة في أقصى اجلهة  بالدولة  ابتداء  اإلنكليزية،  باللغة  األعضاء 

الصف األمامي في غرفة االجتماع، حسبما يراه اجلالس في املنصة 

5- وعند النداء على أسماء الوفود، عليها التوجه إلى املنصة ووضع املغلفات التي حتتوي 

على أوراق اقتراعها في صندوق االقتراع 

6- وللداللة على تسجيل صوت كل دولة من الدول األعضاء، يوقع أحد عدادي األصوات، 

أو يؤشر باألحرف األولى من اسمه، على القائمة في الهامش املقابل السم الدولة العضو 

املعنية 

7- وبعد أن تصوت آخر دولة عضو تدعى للتصويت، يعلن الرئيس إقفال باب االقتراع 

يقرأ حينذاك من  أن  6 أعاله  الفقرة  إليه في  املشار  العداد  املغلفات، وعلى  ويطلب عد 

قائمته أسماء الوفود األعضاء التي لم تضع أوراق اقتراعها في صندوق االقتراع  ثم يجمع 
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موظفو املؤمترات أوراق االقتراع واملغلفات من مناضد تلك الوفود ويسلمونها إلى العداد 

الذي عليه أن يؤشر على تلك األوراق بكلمة "غائب" 

8- يفتح العدادون صندوق االقتراع ويتحققون من عدد املغلفات  فإذا كان العدد أكبر أو 

أقل من عدد املقترعني املدقق من القائمة، يتم إبالغ الرئيس الذي يعلن عندئذ عدم صحة 

التصويت وضرورة إعادة فتح باب االقتراع 

9- وبعد التحقق من عدد املغلفات مقابل عدد املقترعني، يطلب الرئيس إلى العدادين عد 

األصوات ورفع تقريرهم إليه عن مسألة االنتخاب بأسرع ما في وسعهم 

10- يقوم العدادون الثالثة بعملية عد األصوات في غرفة منفصلة، مبساعدة املستشار 

القانوني، وثالثة مسجلني وسكرتيرين من موظفي األمانة  بيد أنه، في حال تعيني املؤمتر 

في  املشتركني  األعضاء  ممثلي  بحضور  املؤمتر  غرفة  في  التعداد  يجري  العام   للمدير 

املؤمتر 

11- تعتبر أوراق االقتراع الفارغة مبثابة امتناع عن التصويت 

12- تعتبر األوراق التالية غير صحيحة:

أوراق االقتــراع التــي عليهــا أســماء تزيــد عــن املراكــز االنتخابيــة املطلــوب  )أ( 

؛ ملؤهــا

أوراق االقتــراع التــي كشــف فيهــا املصوتــون عــن هويتهــم، وال ســيما بإضافــة  )ب( 

توقيعاتهــم أو بذكــر اســم الدولــة العضــو التــي ميثلونهــا؛

أوراق االقتــراع التــي ال تقــدم إجابــة واضحــة عــن الســؤال املطروح  )ج( 

13- املغلفات التي ال حتتوي على أي ورقة، أو حتتوي على عدد من أوراق االقتراع يزيد 

عن العدد املطلوب، تسجل على أنها غير صحيحة 

14- يحق للمرشح اإلدالء بصوت واحد فقط في كل ورقة اقتراع  وإن ظهر اسمه أكثر 

من مرة فيها 
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15- عندما يستكمل عد األصوات ويكون العدادون قد رفعوا تقريرهم إلى الرئيس، يعلن 

الرئيس نتائج االقتراع مبا في ذلك:

عــدد الــدول األعضــاء التــي يحــق لهــا التصويــت في الدورة؛

عــدد الغائبني؛

وعــدد  املرشــحني  أســماء  أو  لالقتــراح،  املعارضــة  أو  املؤيــدة  األصــوات   عــدد 

األصــوات؛ لعــدد  التنازلــي  بالترتيــب  منهــم،  كل  عليهــا  حصــل  التــي  األصــوات 

عــدد األصــوات غيــر الصحيحة؛

عــدد املمتنعــني عــن التصويت؛

عــدد األصــوات التــي تشــكل األغلبيــة الالزمة 

يعلن، على وجه اخلصوص،  التصويت  كما  الذي أسفر عنه  القرار  الرئيس  16- يعلن 

انتخاب املرشحني الذين حصلوا على األغلبية الالزمة 

17- وفور إعالن نتائج االقتراع، تتلف أوراق االقتراع بحضور العدادين 

عليها  يوقع  أن  بعد  التصويت،  نتائج  العدادون  عليها  سجل  التي  القوائم  18- ومتثل 

العدادون، السجل الرسمي لالقتراع، وتودع في محفوظات املنظمة 
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