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ــا    مـــــألمم األمـــــم املتحـــــدة املعـــــ   ا  ـــ
 األسلحة الصغرية واألسـلحة  املشموع  غري

 اخلفيفة من مجيع جوانبه
    2001موز/يوليه  9-20

   *النظام الداخلي للمألمم  
 

  التمثيل ووثائق التفويض -أو  
 تكوين الوفود 
 1املادة  
يتـــ لف وفـــد ةـــل دولـــة مشـــتمةة   املـــألمم مـــن        
للوفـــــد ووـــــثلا ووـــــثلا منـــــاو ا وم تشـــــا ين    ئـــــي 
 ا قتضاء. ح ب

 
 املمثلون املناو ون وامل تشا ون  
 2املادة   
لـــمئي  الوفـــد أن ي ـــمي وـــثم مناو ـــا أو م تشـــا ا  

 لتويل مهام املمثل.
 

 تقدمي وثائق التفويض 
 3املادة  
تقــــدم وثــــائق تفــــويض املمــــثلا وأ ــــاء املمـــــثلا       
وامل تشا ين إىل األما العام للمألمم قبل املوعد احملـدد   املناو ا
ح املـــألمم الـــا   يقـــل عـــن أســـبوع إن أمكـــن. وتصـــد   فتتـــا
التفـــويض إمـــا عـــن  ئـــي  الدولـــة أو  ئـــي  ا كومـــة  وثــائق 

 وزيم اخلا جية. أو
 

 جلنة وثائق التفويض 
 4املادة  
تعا    داية املألمم جلنة لوثـائق التفـويض مأللفـة مـن      

ت عة أعضاء. وي تند تكوينها إىل نفـ  األسـاا الـيق يقـوم     
عليه تكوين جلنة وثائق التفويض التا عة للجمعية العامة لألمـم  

 
 

غـري املشـموع  األسـلحة الصـغرية       الصيغة اليت اعتمـداا اجلل ـة األوىل ملـألمم األمـم املتحـدة املعـ   ا  ـا         * 
  والتنقــيا الشــفوق للنظــام الــداخلي املألقــ  2001موز/يوليــه  9واألســلحة اخلفيفــة مــن مجيــع جوانبــه   
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ــائق تفــويض     ــة وث املتحــدة   رخــم دو ة وــا. وتفحــ  اللجن
 .املمثلا وتقدم تقميمها إىل املألمم دون إ طاء

 
 ا شتماك املألق    املألمم 
 5املادة  
ــا         ــتماةا مألقت ــألمم اش ــتماك   امل ــثلا ا ش ــق للمم حي

  يثما يب  املألمم   وثائق تفويضهم.
 

 أعضاء املكتب -ثانيا 
 ا نتخا ات 
 6املادة  
ينتخب املألمم من  ا وثلـي الـدوا املشـتمةة أعضـاء      

ــام   نائبـــا  29املكتـــب التـــالا،  ئـــي    للـــمئي   ومقـــم  عـ
. 46وةــيلر  ئــي  لكــل جلنــة  ئي ــية منشــ ة وفقــا للمــادة  

وُينتخب هأل ء األعضاء علـ  أسـاا اـمان الطـا ع التمثيلـي      
للمكتــب  وللمــألمم أيضــا أن ينتخــب  ــما هــأل ء أعضــاء   

 املكتب اليين يعتربهم  زما لت دية مهامه.
 

 سلطات المئي  العامة 
 7املادة  

ي    اإلاافة إىل وا سة ال ـلطات املخولـة   يقوم المئ - 1
له   موااع أخمى من هيا النظـام   مئاسـة اجلل ـات العامـة     
للمألمم  وإعمن افتتاح ةل جل ة واختتامها  وطمح امل ـائل  
للتصوي   وإعمن ما يتقم   ش هنا. ويبـ  الـمئي    النقـا     
النظاميــة. و هنــا   حكــام هــيا النظــام  يكــون للــمئي  ةامــل  
ال يطمة عل  سري اجلل ات وحفظ النظام فيهـا. وللـمئي  أن   
ــد الوقــ      يقتــمح علــ  املــألمم إقفــاا قائمــة املــتكلما  و دي
اليق ُي ما  ه للمتكلما  وعدد املمات اليت جيوز فيها لكـل  
وثــل أن يــتكلم   م ــ لة مــا  وت جيــل املناقشــة أو إقفاوــا        

 وتعليق اجلل ة أو  فعها.
     وا سة مهامه خااعا ل لطة املألمم.يظل المئي  - 2

 المئي   النيا ة 
 8املادة  

إذا تغيب المئي  عـن إحـدى اجلل ـات أو عـن جـ ء       - 1
 منها  ي مي أحد نواب المئي  ليقوم مقامه.

لنائــب الــمئي  الــيق يتــوىل المئاســة مــا للــمئي  مــن    - 2
 سلطات وعليه ما عل  المئي  من واجبات.

 تغيري المئي  
 9ادة امل 
إذا تعــي  علــ  الــمئي  ت ديــة مهامــه  ينتخــب  ئــي    
 جديد.

 
 حق المئي    ا شتماك   التصوي  
 10املادة  
  يشــتمك   التصـــوي  الــمئي   أو نائـــب الـــمئي     

اليق يتوىل مهام المئي   وإمنا ي مي عضوا رخم مـن أعضـاء   
 وفده للتصوي   د  منه.

 
 مكتب املألمم -ثالثا 

 التكوين 
 11املادة  
ــمئي        ــواب ال ــمئي  ون ــن ال ــألمم م ــب امل يتكــون مكت

واملقم  العام و ؤساء اللجان المئي ية. ويتوىل  ئاسـة املكتـب   
الــمئي  أو    حالــة غيا ــه  مــن ي ــميه مــن نــواب الــمئي .   
ويشــتمك   أعمــاا املكتــب دون حــق التصــوي   ئــي  جلنــة  

ملـألمم وفقـا   وثائق التفويض و ؤساء سائم اللجان اليت أنش ها ا
 .48للمادة 

 
 األعضاء البديلون 
 12املادة  
إذا تعا عل   ئي  املألمم أو أحـد نوا ـه التغيـب عـن      

إحــدى جل ــات املكتــب  فلــه أن ي ــمي أحــد أعضــاء وفــده  
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 ضو  جل ة املكتب والتصـوي  فيهـا. أمـا إذا تغيـب  ئـي       
إحــدى اللجــان المئي ــية فعليــه أن ي ــمي نائــب  ئــي  تلــر   

ليقوم مقامه. و  يتمتـع نائـب  ئـي  اللجنـة المئي ـية       اللجنة 
عنـد انضــمامه إىل املكتــب  تــق التصـوي  إذا ةــان مــن وفــد   

 ينتمي إليه عضو رخم من أعضاء املكتب.
 

 الوظائف 
 13املادة  
 أعمـاا يتوىل املكتب م اعدة الـمئي  علـ  تصـميف     

 املألمم.املألمم عموما ويكفل تن يقها   هنا الماعاة قما ات 
 

 أمانة املألمم - ا عا 
 واجبات األما العام للمألمم 
 14املادة  

يتوىل األما العام للمألمم أعماله  صفته هـيه   ةـل    - 1
 جل ات املألمم وهيئاته الفمعية.

لألمــا العــام للمــألمم أن ي ــمي أحــد أعضــاء األمانــة  - 2
 ليقوم مقامه   تلر اجلل ات.

م للمـألمم  توجيـه املـوظفا المزمـا     يقوم األما العـا  - 3
 للمألمم.

 
 واجبات األمانة 
 15املادة  
 وفقا ويا النظام  تقوم أمانة املألمم الا يلي، 
تممجــة الكلمــات امللقــاة   اجلل ــات تممجــة    )أ( 
 شفوية؛
ــها واستن ــاخها      )ب(  ــألمم وتممجت ــائق امل ــي وث تلق

 وتعميمها؛
 وتعميمها؛ نشم الوثائق الم ية للمألمم )ج( 

 إعداد حماام اجلل ات العلنية وتعميمها؛ )د( 
إعداد الت جيمت الصوتية للجل ات واختـاذ   )هـ( 

 التمتيبات  فظها؛
اختاذ التمتيبات إليـداع وحفـظ وثـائق املـألمم      )و( 

   حمفوظات األمم املتحدة؛
ــاا      )ز(  ــل األعمـ ــ داء ةـ ــام   ـ ــه عـ ــام   وجـ القيـ

 املألمم. األخمى اليت قد يتطلبها
 

 البيانات املقدمة من األمانة 
 16املادة  
لألما العام لألمم املتحـدة  أو األمـا العـام للمـألمم       

أو أق موظف   األمانة ي ميه أق منهما لـيلر الغـم   أن   
يقدم   أق وقـ   يانـات شـفوية أو خطيـة  شـ ن أيـة م ـ لة        

 تكون قيد النظم.
 

 افتتاح املألمم -خام ا 
 املألق المئي   
 17املادة  
يتوىل األما العام لألمـم املتحـدة أو    حالـة غيا ـه       

األما العام للمألمم افتتاح اجلل ة األوىل للمألمم و ئاسـته إىل  
 أن ينتخب املألمم  ئي ا له.

 
 القما ات املتعلقة  التنظيم 
 18املادة  
ــي         ــا يل ــام ال ــ  القي ــد  اإلمكــان عل ــألمم ق يعمــل امل
 األوىل،جل ته 
 اعتماد نظامه الداخلي؛ )أ( 
 انتخاب أعضاء مكتبه وتشكيل هيئاته الفمعية؛ )ب( 
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 إقما  جدوا أعمالـه  الـيق يكـون مشـموعه     )ج( 
 جدوا األعماا املألق  للمألمم إىل أن يتم هيا اإلقما ؛

 الب    تنظيم أعماله. )د( 
 

 تصميف األعماا -سادسا 
 النصاب القانوين 
 19املادة  
مئي  أن يعلـــن افتتـــاح اجلل ـــة وأن ي ـــما  بـــدء للـــ 

ــدوا املشــتمةة         ــر ال ــن ثل ــثلا ع ــد حضــو  و املناقشــة عن
املألمم عل  األقل. ويل م حضو  وثلي أغلبية الـدوا املشـتمةة   

   املألمم  ختاذ أق قما .
 الكلمات 
 20املادة  

  جيوز ألق وثـل أن يـتكلم   املـألمم دون ا صـوا      - 1
 21  إذن من المئي . و هنا الماعـاة أحكـام املـواد    م بقا عل

ــتكلما إىل     27  إىل 25و  22و  ــدعوة املـ ــمئي   ـ ــوم الـ يقـ
إلقاء ةلماام ح ب تمتيب إ دائهم المغبة   الكـمم وتتـوىل   

 األمانة إعداد قائمة  املتكلما.
ــألمم       - 2 ــ  امل ــ لة املعمواــة عل تنحصــم املناقشــة   امل 

تكلم إىل مماعـاة النظـام إذا خمجـ  أقوالـه     وللمئي  أن ينبه امل
 عن املواوع قيد املناقشة.

للمألمم أن حيدد الوق  اليق ي ـما  ـه للمـتكلما      - 3
وعدد املمات اليت جيوز فيها لكل واحد الـتكلم   م ـ لة مـا     
و  ي ما  الكمم  ش ن اقتماح يدعو إىل هـيا التحديـد لغـري    

للتحديـــد واثـــنا مـــن املمـــثلا  اثـــنا مـــن املمـــثلا املأليـــدين  
املعا اا لـه    يطـمح ا قتـماح فـو ا للتصـوي . وعلـ  أيـة        
حــاا  حيــدد الــمئي   الوافقــة املــألمم  لكــل ةلمــة   م ــ لة    
إجمائية مدة مخ  دقـائق. فـاذا حـددت مـدة املناقشـة و ـاوز       
أحد املتكلما الوق  املخص  له  ينبهـه الـمئي  دون إ طـاء    

 ام.إىل مماعاة النظ

 النقا  النظامية 
 21املادة  
خــما مناقشــة أيــة م ــ لة  لكــل وثــل أن يــثري   أق  

وقــ  نقطــة نظاميــة  ويبــ  الــمئي    هــيه النقطــة النظاميــة  
النظــام. وللممثــل أن يطعــن   قــما   اهــيفــو ا وفقــا ألحكــام 

المئي . ويطمح الطعن فـو ا للتصـوي   ويبقـ  قـما  الـمئي       
ــه أغ  ــا ه تنقضـ ــا مـ ــوتا.   قائمـ ــمين املصـ ــثلا ا ااـ ــة املمـ لبيـ

ــتكلم         و  ــة  أن ي ــة نظامي ــثري نقط ــدما ي ــل  عن جيــوز للممث
 مضمون امل  لة قيد املناقشة.

 
 األسبقية 
 22املادة  
جيـــوز إعطـــاء األســـبقية   الكـــمم لـــمئي  اللجنـــة       

المئي ية أو مقم ها أو ملمثل جلنة فمعية أو فميق عامل لغـم   
 ص  إليها اويئة املعنية.شمح النتائج اليت خل

 
 إقفاا قائمة املتكلما 
 23املادة  
أثناء سري املناقشة  للمئي  أن يعلـن قائمـة املـتكلما      

 وجيوز له  الوافقة املألمم  أن يعلن إقفاا القائمة.
 

 حق المد 
 24املادة  

  يعطي الـمئي  حـق   23عل  المغم من أحكام املادة  - 1
مشـتمةة   املـألمم يطلـب ذلـر. وجيـوز      المد ملمثـل أيـة دولـة    

 منا أق وثل رخم فمصة للمد.
البيانات املدىل هبا   إطـا  هـيه املـادة يـدىل هبـا عـادة        - 2

  هنايــة رخــم جل ــة   اليــوم  أو عنــد اختتــام النظــم   البنــد 
 ذق الصلة  إذا ةان ذلر أقمب.

   جيــوز ملمثلــي دولــة مــا اإلد ء  ــ ةثم مــن  يــانا   - 3
إطــا  هــيه املــادة   جل ــة واحــدة  شــ ن أق  نــد. ويقتصــم    
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ــائق؛      ــ  ثــم  دق ــاين عل ــائق والث ــ  مخــ  دق ــان األوا عل البي
ــد      ــاز قـ ــاولوا اإلجيـ ــواا أن حيـ ــل األحـ ــثلا   ةـ ــ  املمـ وعلـ

 اإلمكان.
 

 ت جيل املناقشة 
 25املادة  
جيوز للممثـل أن يقتـمح   أق وقـ  ت جيـل مناقشـة       

اإلاـــافة إىل مقـــدم اقتـــماح الت جيـــل  امل ـــ لة قيـــد النظـــم. و 
ي ما  الكمم  ش ن هيا ا قتـماح لغـري اثـنا مـن املمـثلا        

املأليدين للت جيل واثـنا مـن املمـثلا املعا اـا لـه    يطـمح       
 .28ا قتماح للتصوي  فو ا  مع مماعاة أحكام املادة 

 
 إقفاا  اب املناقشة 
 26املادة  
أق وقــ   إقفــاا  ــاب  جيــوز للممثــل أن يقتــمح      

مناقشــة امل ــ لة قيــد النظــم  ســواء أ ــدى وثــل رخــم  غبتــه     
الكمم أو ه يبد. و  ي ما  الكمم  ش ن هيا ا قتماح لغـري  
وــثلا اثــنا يعا اــان اإلقفــاا    يطــمح ا قتــماح للتصــوي  

 .28فو ا  مع مماعاة أحكام املادة 
 

 تعليق اجلل ة أو  فعها 
 27املادة  
  جيـوز للممثـل أن يقتـمح      38 هنا   حكـام املـادة    

أق وقــ  تعليــق اجلل ــة أو  فعهــا. و  ي ــما الناقشــة هــيه   
ا قتماحــات  ــل تطــمح للتصــوي  فــو ا  مــع مماعــاة أحكــام   

 .28املادة 
 

 تمتيب ا قتماحات 
 28املادة  
تعط  ا قتماحـات املبينـة أدنـاه  األسـبقية علـ  مجيـع        

ــات أو ا قت ــة    املقتمحـ ــة   اجلل ـ ــمى املطموحـ ــات األخـ ماحـ
 وذلر ح ب التمتيب التايل،

 اقتماح تعليق اجلل ة؛ )أ( 
 اقتماح  فع اجلل ة؛ )ب( 
 اقتماح ت جيل مناقشة امل  لة قيد البحر؛ )ج( 
 اقتماح إقفاا  اب مناقشة امل  لة قيد البحر. )د( 

 
 تقدمي املقتمحات والتعديمت املتعلقة  املضمون 
 29املادة  
ــة      ــديمت املتعلقـ ــات والتعـ ــدم املقتمحـ ــادة  تقـ   العـ

 املضمون خطيا إىل األما العام للمـألمم  الـيق يقـوم  تعمـيم     
ن خ منها عل  مجيـع الوفـود. و  تبحـر املقتمحـات املتعلقـة      
 املضمون أو تطمح للبـ  فيهـا إ   عـد مـمو  أ  ـع وعشـمين       

  مجيـع  ساعة عل  تعمـيم ن ـخ منـها عميـع لغـات املـألمم علـ       
الوفود  ما ه يقم  املألمم خما ذلر. عل  أنه جيوز للـمئي   
ال ماح الناقشة التعديمت والنظم فيهـا  حـإ إن ه تكـن قـد     

 عمم  قط أو ه تعمم إ    اليوم نف ه.
 

 سحب املقتمحات وا قتماحات 
 30املادة  
لصاحب املقتمح أو ا قتماح أن ي ـحبه   أق وقـ     

يه  شميطة أ  يكـون قـد أدخـل عليـه تعـديل.      شاء قبل الب  ف
وألق وثل أن يعيد تقدمي املقتمح أو ا قتماح امل ـحوب علـ    

 هيا النحو.
 

 الب    م  لة ا ختصاص 
 31املادة  
  يطـــمح للتصـــوي   أق  28 هنـــا   حكـــام املـــادة    

ــاد      ــألمم   اعتم ــ    م ــ لة اختصــاص امل ــب الب ــماح يطل اقت
 قبل الب    املقتمح املع . مقتمح معمو  عليه  وذلر
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 إعادة النظم   املقتمحات 
 32املادة  
مإ اعتمد مقتمح ما أو  فـض    جيـوز إعـادة النظـم      

فيــه مــا ه يقــم  املــألمم ذلــر   غلبيــة ثلثــي املمــثلا ا ااــمين  
املصــوتا. و  ي ــما  ــالكمم   اقتــماح  اعــادة النظــم لغــري   

النظـم   يطـمح ا قتـماح فـو ا     متكلما اثنا يعا اان إعـادة  
 للتصوي .

 
 اختاذ القما ات -سا عا 

 33املادة  
ينبغــي  ــيا ةــل جهــد مــن أجــل الوصــوا إىل اتفــا    - 1

 شـــ ن امل ـــائل املواـــوعية  توافـــق اغ اء  و  ينبغـــي إجـــماء 
تصوي  عل  هيه امل ائل ما ه ت تنفد ةل اجلهود مـن أجـل   

  قيق توافق اغ اء.
طمح م  لة مواـوعية للتصـوي   غـم ةـل     إذا تعا  - 2

ــق ر اء        ــق تواف ــدو ا لتحقي ــب املن ــن جان ــة م ــود املبيول اجله
ســاعة يبــيا خموــا ةــل   48يمجــا الــمئي  التصــوي  ملــدة  

ــام       ــا  ع ــب  لت ــهيل التوصــل إىل اتف جهــد  ال ــاعدة املكت
 ويقدم تقميما إىل املألمم قبل انتهاء فتمة اإل جاء.

م إىل اتفـا   انتـهاء فتـمة اإل جـاء      إذا ه يتوصل املألم - 3
 .35جيمق التصوي  وفقا ملا تن  عليه املادة 

 
 حقو  التصوي  
 34املادة  
 يكون لكل دولة مشتمةة   املألمم صوت واحد. 

 
 األغلبية املطلو ة 
 35املادة  

  تتخــي قــما ات املــألمم 33مــع مماعــاة أحكــام املــادة  - 1
 املضـــمون   غلبيـــة ثلثـــي أصـــوات   مجيـــع امل ـــائل املتعلقـــة 
 املمثلا ا اامين املصوتا.

ما ه ُيَن  عل  خـما ذلـر   هـيا النظـام  تتخـي       - 2
قما ات املألمم  شـ ن مجيـع امل ـائل اإلجمائيـة   غلبيـة املمـثلا       

 ا اامين املصوتا.
إذا ثا  ت ـاؤا  شـ ن مـا إذا ةانـ  م ـ لة مـا تتعلـق         - 3

يبـــ  الـــمئي    األمـــم. وإذا ط ع ـــن   ـــاإلجماء أو املضـــمون  
ــ          ــو ا  ويبقـ ــوي  فـ ــن للتصـ ــمح الطعـ ــمئي  يطـ ــما  الـ قـ

ــما  ــثلا ا ااــمين       ق ــة املم ــا ه تنقضــه أغلبي ــا م ــمئي  قائم ال
 املصوتا.

إذا انق ـــم  األصـــوات  الت ـــاوق  اعُتب ـــم املقتـــمح   - 4
 ا قتماح ممفواا. أو
 

 “املمثلا ا اامين املصوتا”معىن عبا ة  
 36ملادة ا 
املمــــثلا ”ألغــــما  هــــيا النظــــام  يقصــــد  عبــــا ة  

املمثلــون الــيين يــدلون   صــواام إجيا ــا  “ا ااــمين املصــوتا
سلبا. أما املمثلـون الـيين نتنعـون عـن التصـوي  فيعتـربون        أو
 مصوتا. غري
 

 طميقة التصوي  
 37املادة  

  يصــوت املــألمم 44فيمــا عــدا مــا تــن  عليــه املــادة   - 1
 مفــع األيــدق  إ  إذا طلــب وثــل أن يكــون التصــوي    عــادة 

 نــداء األ ــاء  فيجــمق حينئــي نــداء األ ــاء ح ــب التمتيــب    
نكليـ ق أل ـاء الـدوا املشـتمةة   املـألمم  ا تـداء       اوجائي اإل

 الوفد اليق ي حب المئي  ا ه  القمعـة. و  ةـل تصـوي     
 هـا  فـريد    نداء األ اء تنادى ةل دولة مشتمةة   املـألمم  ا 

 .“وتنع”أو  “ ”أو  “نعم”وثلها  ـ 
عندما يقوم املألمم  التصوي  م تخدما الوسـائل اغليـة     - 2

ي تعا   التصوي  غـري امل ـجل عـن التصـوي   مفـع األيـدق        
وللممثــل أن  و التصـوي  امل ــجل عــن التصـوي   نــداء األ ــاء.  
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املشـتمةة  يطلب تصويتا م ـجم جيـمق  دون نـداء أ ـاء الـدوا      
 ذلر.   املألمم  ما ه يطلب أحد املمثلا غري

يــد ج صــوت ةــل دولــة مشــتمةة   تصــوي   نــداء  - 3
األ ــاء أو تصــوي  م ــجل   أق حمضــم للجل ــة أو   أق   

 تقميم عنها.
 

 القواعد اليت تتبع أثناء التصوي  
 38املادة  
 عد أن يعلن الـمئي   ـدء عمليـة التصـوي     جيـوز       
ثــل أن يقطــع التصــوي  إ  إلثــا ة نقطــة نظاميــة تتعلــق  ألق و

  عملية التصوي .
 

 تعليل التصوي  
 39املادة  
ــد       ــوي  أو  عـ ــدء التصـ ــل  ـ ــثلا أن يـــدلوا  قبـ للممـ

انتهائـــه   بيانـــات مـــوج ة   تتضـــمن إ  تعلـــيم لتصـــويتهم.  
وللمئي  أن حيدد الوق  امل موح  ه لـدد ء  بيانـات التعليـل    
ــماح        ــمح أو اقت ــة صــاحبة مقت ــة دول ــل أي ــيه. و  جيــوز ملمث ه

ــماح      أن ــمح أو ا قت ــر املقت ــ  ذل ــيم للتصــوي  عل ــتكلم تعل ي
 ةان قد أدخل عليه تعديل. إذا  إ
 

   ئة املقتمحات 
 40املادة  
ألق وثــل أن يقتــمح إجــماء تصــوي  م ــتقل علــ        

أج اء من مقتمح مـا. وإذا اعتـم  أحـد املمـثلا علـ  ذلـر        
ط ــمح اقتــماح التج ئــة للتصــوي . و  ي ــما  ــالكمم  شــ ن  
ــن      ــثلا اثـ ــه ووـ ــنا يأليدانـ ــثلا اثـ ــري وـ ــة لغـ ــماح التج ئـ ا اقتـ

يعا اانه. فاذا ق بل اقتـماح التج ئـة  طمحـ  أجـ اء املقتـمح       
الـــيت جيـــمق إقما هـــا فيمـــا  عـــد  للتصـــوي  عليهـــا  تمعـــة.   

 فضـــ  مجيـــع أجـــ اء منطـــو  املقتـــمح  اعُتـــرب املقتـــمح  وإذا
 ممفواا الجموعه.

 التعديـــمت 
 41املادة  
يعترب املقتمح تعـديم ملقتـمح رخـم إذا ةـان   يشـكل       

ــه.      ــمح أو حــيفا أو تنقيحــا جلــ ء من ــر املقت إ  إاــافة إىل ذل
  هـيا النظـام متضـمنة للتعـديمت       “مقتـمح ”وتعترب ةلمـة  

 ما ه ين  عل  خما ذلر.
 

 تمتيب التصوي  عل  التعديمت 
 42املادة  
التصـوي   عند اقتـماح تعـديل علـ  مقتـمح مـا  جيـمق        

عل  التعديل أو . وإذا اقتـمح تعـديمن أو أةثـم علـ  مقتـمح       
يصوت املـألمم أو  علـ  التعـديل األ عـد عـن مضـمون املقتـمح        
األصــلي   علــ  التعــديل األقــمب منــه  وهكــيا دواليــر حــإ    
تطمح مجيع التعديمت للتصوي . إ  أنه  حيثما يكون اعتماد 

ض تعـديل رخـم فـان هـيا     تعديل ما منطويا  الضـمو ة علـ   فـ   
التعديل األخري   يطـمح للتصـوي . وإذا اعتمـد تعـديل واحـد      

 أو أةثم  يطمح املقتمح  صيغته املعدلة للتصوي .
 

 تمتيب التصوي  عل  املقتمحات 
 43املادة  

ــديمت       - 1 ــما التعـ ــم  خـ ــان أو أةثـ ــدم مقتمحـ إذا قـ
 يتعلـق ال ـ لة واحـدة  جـمى التصـوي  علـ  املقتمحـات        فيما

ح ــب تمتيــب تقــدنها  مــا ه يقــم  املــألمم غــري ذلــر. و عــد 
ةــل تصــوي  علــ  مقتــمح  للمــألمم أن يقــم  مــا إذا ةــان        

 سيصوت عل  املقتمح اليق يليه.
ــة ح ـــب    - 2 ــات املنقحـ ــوي  علـــ  املقتمحـ جيـــمى التصـ

ــمج        ــا ه   ــه املقتمحــات األصــلية  م ــدم    ــيق ق ــب ال التمتي
ــمح األصــلي.   ــ  املقت ــرب   التنقــيا ةــثريا عل ــة  يعت و  هــيه ا ال

 املقتمح األصلي م حو ا  ويعترب املقتمح املنقا مقتمحا جديدا.
يطــمح للتصــوي  اقتــماح عــدم البــ    مقتــمح مــا     - 3

 قبل إجماء التصوي  عل  ذلر املقتمح.
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 ا نتخا ات 
 44املادة  
 مى مجيع ا نتخا ات  ا قتماع ال مق  ما ه يقـم    

م وجود أق اعتما   أن نضي   أعمالـه  املألمم    حالة عد
دون اللجوء إىل ا قتـماع مـإ ةـان هنـاك ممشـا متفـق عليـه        

 قائمة ممشحا متفق عليها. أو
 

 45املادة  
عنــــدما يــــماد مــــلء منصــــب انتخــــا   أو أةثــــم     - 1

واحـــد و ـــنف  الشـــمو   ينتخـــب   عـــدد   يتجـــاوز   وقـــ 
ا قتــماع األوا تلــر املناصــب  املمشــحون ا اصــلون    عــدد

 عل  أغلبية األصوات املدىل هبا وعل  أةرب عدد من األصوات.
إذا ةان عدد املمشحا ا اصـلا علـ  هـيه األغلبيـة      - 2

أقل من عدد املناصـب املـماد ملألهـا   ـمى اقتماعـات إاـافية       
ملــلء املناصــب املتبقيــة  ويقتصــم التصــوي  علــ  املمشــحا       

وات   ا قتـماع ال ـا ق    ا اصلا عل  أةرب عـدد مـن األصـ   
علـ  أ  يتجــاوز عـددهم اــعف عــدد املناصـب الــيت   يــ اا    

 يتعا ملألها.
 

  اويئات الفمعية -ثامنا 
 اللجان المئي ية 
 46املادة  
ــا  ئي ــية      للمــألمم أن ُينشــا  ح ــب ا قتضــاء  جلان

 جيوز وا أن ُتنشا جلانا فمعية أو أفمقة عاملة.
 

 المئي يةالتمثيل   اللجان  
 47املادة  
لكل دولة مشتمةة   املألمم أن مثل المثـل واحـد      

ةــل جلنــة  ئي ــية أنشــ ها املــألمم. وجيــوز وــا أن تنتــدب وــيه  
 اللجان من يل م من وثلا مناو ا وم تشا ين.

 

 اللجان واألفمقة العاملة األخمى 
 48املادة  

ملشــا  إليهــا للمـألمم أن ُينشــا   اإلاــافة إىل اللجــان ا  - 1
 أعمه  ما يماه امو يا ألداء وظائفه من جلان وأفمقة عاملة.

 جيوز لكل جلنة أن تنشا جلانا فمعية وأفمقة عاملة. - 2
 

 49املادة  
ــا الوافقــة املــألمم  أعضــاء اللجــان     - 1 ــمئي    هن يعــا ال

مـن   1واألفمقة العاملة التا عة للمـألمم  املشـا  إليهـا   الفقـمة     
   ما ه يقم  املألمم خما ذلر.48املادة 

يعيــــن  ئــي  اللجنــة املعنيــة   هنــا الوافقتــها  أعضــاء   - 2
اللجان الفمعية واألفمقة العاملة التا عة وـا  مـا ه تقـم  اللجنـة     

 خما ذلر.
 

 أعضاء املكتب 
 50املادة  
ينتخــب ةــل مــن اللجــان واللجــان الفمعيــة واألفمقــة    

اصـة هبـا مـا ه ُيـن  علـ  خـما       العاملة أعضـاء مكاتبـها اخل  
 .6ذلر   املادة 

 النصاب القانوين 
 51املادة  

ــة      - 1 ــاح اجلل ـ ــن افتتـ ــية أن يعلـ ــة المئي ـ ــمئي  اللجنـ لـ
ــدوا     ــع الـ ــي   ـ ــو  وثلـ ــد حضـ ــة عنـ ــدء املناقشـ ــماح  بـ وال ـ
املشــتمةة   املــألمم علــ  األقــل. ويلــ م حضــو  وثلــي أغلبيــة   

 أق قما .الدوا املشتمةة   املألمم  ختاذ 
تشكل أغلبية املمثلا   مكتب املألمم أو جلنـة وثـائق    - 2

ــل نصــا ا       ــق عام ــة أو فمي ــة فمعي ــة أو جلن ــويض أو أق جلن التف
 قانونيا.
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 أعضاء املكتب وتصميف األعماا والتصوي  
 52املادة  
تنطبـــق املـــواد الـــوا دة   الفصـــوا الثـــاين وال ـــادا  

  مـــع إجـــماء التعـــديل ( وال ـــا ع أعـــمه19) اســـتثناء املـــادة 
املقتضـــ   علـــ  أعمـــاا اللجـــان واللجـــان الفمعيـــة واألفمقـــة 

 العاملة  فيما عدا ما يلي،
لمئي ي مكتب املألمم وجلنة وثـائق التفـويض    )أ( 

ولمؤساء اللجان واللجان الفمعية واألفمقة العاملة وا سة حـق  
 التصوي ؛
ــة     )ب(  ــان الفمعيـ ــان واللجـ ــما ات اللجـ ــي قـ تتخـ
العاملة   غلبية املمثلا ا ااـمين املصـوتا   اسـتثناء     واألفمقة

ــة    ــي األغلبيـ ــديل تقتضـ ــمح أو تعـ ــم   أق مقتـ ــادة النظـ أن إعـ
 .32املقم ة   املادة 

 
 اللغات واحملاام -تاسعا 
 لغات املألمم 
 53املادة  
نكلي يــة والموســـية  لغــات املــألمم هـــي اإلســبانية واإل    

 والصينية والعم ية والفمن ية.
 

 التممجة الشفوية 
 54املادة  

تتمجم الكلمات اليت تلق    ق لغة مـن لغـات املـألمم     - 1
 تممجة شفوية إىل لغاته األخمى.

ــم     - 2 ــتكلم  لغــة غــري لغــات املــألمم إذا د  ألق وثــل أن ي
ــيه       ــه إىل إحــدى ه ــم التممجــة الشــفوية لكلمت ــ  أم ــد املع الوف

 اللغات.
 

 لغات الوثائق الم ية 
 55املادة  
 تتاح مجيع الوثائق الم ية للمألمم  لغات املألمم. 

 
 الت جيمت الصوتية للجل ات 
 56املادة  
يكـون إعــداد وحفــظ الت ــجيمت الصــوتية جلل ــات   

ــم       ــة   األم ــا للمما ســة املتبع ــة  ئي ــية وفق ــألمم وةــل جلن امل
املتحدة. و  تعد ت جيمت صوتية جلل ات أق فميق عامـل   

ذلر املألمم أو اللجنـة المئي ـية الـيت يتبعهـا     ما ه يقم  خما 
 الفميق العامل.

 
 اجلل ات العلنية واخلاصة -عاشما 
 مبادئ عامة 
 57املادة  

ُتعقـــد اجلل ـــات العامـــة للمـــألمم وجل ـــات اللجنـــة   - 1
ةجل ـات علنيـة  مـا ه تقـم  اويئـة املعنيـة خـما         (1)اجلامعة
 ذلر.

مى ةجل ــات ُتعقــد جل ــات هيئــات املــألمم األخــ     - 2
 خاصة.

 
 البمغات املتعلقة  اجلل ات اخلاصة 
 58املادة  
عند انتـهاء أق جل ـة خاصـة  لـمئي  اجلهـاز املعـ          

 أن يصد   مغا عن طميق األما العام للمألمم.
 املشتمةون اغخمون واملماقبون -حادق عشم 

وثلو اويئات واملنظمــات ا كومية الدولية وغريها  
من الكيانات اليت تلقـ  من اجلمعيـة العامـة دعـوة    
دائمـــــة لمشـــــتماك   صـــــفة مماقـــــب    دو ات 

__________ 

 ه حيدد  عد اسم هيه اويئة الفمعية. (1) 
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وأعمــاا مجيــع املــألممات الدوليــة الــيت تعقــد  ــ    
  عايتها

 
 59املادة  
للممثلا اليين ت ميهم اويئات واملنظمــات ا كوميـة   
وغريهــا مــن الكيانــات الــيت تلقــ  مــن اجلمعيــة العامــة   الدوليــة

دعـــوة دائمـــة لمشـــتماك   دو ات وأعمـــاا مجيـــع املـــألممات  
الدولية املعقودة     عايتها ا ق   ا شتماك  صـفة مماقـب    
ــة      ــألمم وةــل جلن ــداو ت امل ــع تــق التصــوي     م دون التمت
ــن    ــداو ت أق مـ ــاء    مـ ــيلر  ح ـــب ا قتضـ ــية وةـ  ئي ـ

 لجان أو األفمقة العاملة األخمى.ال
 

 وثلو الوةا ت املتخصصة 
 60املادة  
ــا ت املتخصصــة أن       ــيين ت ــميهم الوة ــثلا ال للمم

ــألمم     ــداو ت امل ــع تــق التصــوي     م يشــتمةوا  دون التمت
وةل جلنـة  ئي ـية وةـيلر  ح ـب ا قتضـاء    مـداو ت       

ــة األخــمى   شــ     ــة العامل ن امل ــائل أق مــن اللجــان أو األفمق
 الداخلة   نطا  أنشطتها.

 
 وثلو املنظمات ا كومية الدولية األخمى 
 61املادة  
للممثلا اليين ت ـميهم املنظمـات ا كوميـة الدوليـة      

األخمى املدعوة  ضـو  املـألمم أن يشـتمةوا   صـفة مماقـب       
دون التمتــع تــق التصــوي     مــداو ت املــألمم وةــل جلنــة   

ح ـــب ا قتضــاء    مـــداو ت أق مـــن   ئي ــية وةـــيلر   
اللجان أو األفمقة العاملة األخـمى   شـ ن امل ـائل الداخلـة       

 نطا  أنشطتها.

 وثلو األجه ة املهتمة  األمم   األمم املتحدة 
 62املادة  
للممــثلا الــيين ت ــميهم األجهــ ة املهتمــة  ــاألمم     

تـع تـق   األمم املتحـدة أن يشـتمةوا   صـفة مماقـب  دون التم    
التصوي     مـداو ت املـألمم وةـل جلنـة  ئي ـية وةـيلر        
ح ــب ا قتضــاء    مــداو ت أق مــن اللجــان أو األفمقــة      

 العاملة األخمى   ش ن امل ائل الداخلة   نطا  أنشطتها.
 

 وثلو املنظمات غري ا كومية 
 63املادة  
فيما يتعلق ال  لة حضو  املنظمات غـري ا كوميـة      

 م  ُيـفتا  اب ا ضو  أمام املنظمات التالية،املألم
املنظمــات غــري ا كوميــة املعنيــة ذات املمةــ   )أ( 

ــا     ــاعي طبقـ ــادق وا جتمـ ــ  ا قتصـ ــدى اقلـ ــا ق لـ ا ستشـ
ــ    ــما  اقلـ ــام قـ ــأل    1996/31ألحكـ ــه  25املـ موز/يوليـ

. وينبغي ويه املنظمات غـري ا كوميـة أن تبلـئ  ئـي      1996
  ا ضو ؛املألمم  مغبتها  

املنظمـــات غـــري ا كوميـــة األخـــمى املهتمـــة  )ب( 
وذات الصلة  نطا  املألمم وغماه شميطة أن تقدم إىل  ئـي   
املــألمم طلبــات هبــيا الشــ ن مشــفوعة العلومــات عــن غماــها    
و ما هــــا وأنشــــطتها   اقــــا ت املتصــــلة  نطــــا  املــــألمم.  

نظمـات غـري   وسيوا  المئي  املـألمم فيمـا  عـد  قائمـة هبـيه امل     
 ا كومية لينظم فيها عل  أساا عدم ا عتما ؛

للمنظمات غري ا كوميـة الـيت يـتم اعتمادهـا      )ج( 
ــمه أن  ضــم جل ــات       ــيةو ة أع ــن خــما اإلجــماءات امل م

 املألمم  استثناء اجلل ات املغلقة؛
ي ـــما ملمثلـــي املنظمـــات غـــري ا كوميـــة      )د( 

دة ختصـ   ديـدا   املعتمدة الخاطبة املألمم خـما جل ـة واحـ   
ويا الغم   وينبغي أ  يتداخل موعـد انعقـاد هـيه اجلل ـات     

 مع اجلل ات األخمى للمألمم؛
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  نـاء ت ود املنظمات غـري ا كوميـة املعتمـدة      )هـ( 
علــ  طلبــها   وثــائق املــألمم ذات الصــلة  ووــيه املنظمــات أن  
تقـــدم علـــ  نفقتـــها اخلاصـــة مـــواد إىل الوفـــود خـــا ج غمفـــة  

 ا جتماع    مكان انعقاد املألمم؛
  مثــل التمتيبــات املتعلقــة  اعتمــاد املنظمــات  )و( 

غري ا كومية وحضو ها املألمم   ق حاا من األحواا سـا قة  
 يعتد هبا   املألممات األخمى لألمم املتحدة.

 
 البيانات اخلطية 
 64املادة  
تــوزع األمانــة علـــ  مجيــع الوفـــود البيانــات اخلطيـــة      

ــيهم   املــواد     إىل  59املقدمــة مــن املمــثلا امل ــما املشــا  إل
 الكميات واللغات اليت أتيح  هبا هيه البيانات إليهـا     63

مقم املـألمم  شـميطة أن يكـون البيـان املقـدم  اسـم أق منظمـة        
غري حكومية متصـم   عمـاا املـألمم ومتعلقـا الواـوع يكـون       

عد البيانـات اخلطيـة علـ     فيه ويه املنظمة ةفاءة خاصة. و  ُت
 نفقة األمم املتحدة و  تصد  ةوثائق   ية.

 
  وقف العمل  النظام الداخلي وتعديله -ثاين عشم 
 طميقة وقف العمل  ه 
 65املادة  
ــواد هــيا       ــادة مــن م ــة م للمــألمم أن يوقــف العمــل   ي

النظام الداخلي  شميطة أن ُيعط  إشـعا   ـاقتماح الوقـف قبـل     
 ـــ   ع وعشـــمين ســـاعة  وهـــو شـــم  نكـــن  موعـــد الوقـــف 

التجاوز عنه إذا ه يعتم  أق من املمثلا. ويكون أق وقـف  
من هيا القبيل منحصما   غم  حمـدد ومـبا  وحمـددا  فتـمة     

  زمة لتحقيق ذلر الغم .
 

 طميقة التعديل 
 66املادة  
جيوز تعديل مـواد هـيا النظـام الـداخلي  قـما  يتخـيه        

ثي املمثلا ا اامين املصوتا   عد أن يكـون  املألمم   غلبية ثل
 املكتب قد قدم تقميما عن التعديل املقتمح.

 


