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مقدمة
قررت اجلمعية العامة يف قرارىا  ٕٓٙ/٘ٙادلؤرخ ٕٔ كانون األول/ديسمرب ٕٔٓٓ اعتباراً من األول
ٔ-
من كانون الثاين/يناير ٕٕٓٓ حتويل مركز األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية (ادلوئل) إىل برنامج األمم ادلتحدة
للمستوطنات البشرية (موئل  -األمم ادلتحدة) .وقررت اجلمعية العامة كذلك حتويل جلنة ادلستوطنات البشرية إىل
رللس إدارة موئل – األمم ادلتحدة ،وىو جهاز فرعي تابع للجمعية العامة .وقررت اجلمعية العامة أيضاً أن تعمل
جلنة ادلمثلُت الدائمُت لدى موئل  -األمم ادلتحدة كجهاز فرعي دلا بُت الدورات يكون تابعاً جمللس اإلدارة .ويف
نفس القرار ،طلبت اجلمعية العامة إىل رللس اإلدارة أن يقًتح نظامو الداخلي اجلديد ،لتنظر فيو اجلمعية العامة،
على أساس النظام الداخلي للجنة ادلستوطنات البشرية مع مراعاة الفقرات ٖ ٚ ،و ٛمن اجلزء األول من أحكام
القرار .ٕٓٙ/٘ٙ
واستناداً إىل القرار آنف الذكر الصادر عن اجلمعية العامة ،قامت األمانة ،عن طريق التشاور مع
ٕ-
مكتب األمم ادلتحدة للشؤون القانونية بععداد مشرو ن النظام الداخلي وقدمتو إىل جلنة ادلمثلُت الدائمُت
لدي موئل – األمم ادلتحدة للنظر فيو .ولدى تسلم جلنة ادلمثلُت الدائمُت دلشرو الن  ،أنشأت فريقاً عامالً
يعٌت بععداد النظام الداخلي جمللس إدارة موئل  -األمم ادلتحدة قام باستعراض مشرو النظام الداخلي استعراضاً
كامالً.
وعرض تقرير جلنة ادلمثلُت الدائمُت ذلك على رللس اإلدارة يف دورتو التاسعة عشرة ،اليت قامت،
ٖ-
ُ
بدورىا ،بعنشاء فريق عامل لستعراض توصيات جلنة ادلمثلُت الدائمُت .وأقًتح الفريق العامل إدخال العديد من
التعديالت على مشرو النظام ،واعتمد بياناً شفهياً ألقاه الرئيس حول ادلادة ٗ ٙمن النظام الداخلي .وأوصى
الفريق العامل إحلاق بيان الرئيس بتقرير الفريق العامل الذي حيتوي على ىذه التوصيات.
وبعد حبث رللس اإلدارة لتقرير الفريق العامل ،اعتمد القرار  ٔ/ٜٔادلؤرخ  ٜأيار/مايو ٖٕٓٓ
ٗ-
والذي أوصى فيو اجلمعية العامة باعتماد مشرو النظام الداخلي الذي اقًتحو الفريق العامل.
وبعد أن حبثت اجلمعية العامة ،أثناء دورهتا الثامنة واخلمسُت توصية رللس اإلدارة ،اعتمدت بقرارىا
٘-
 ٕٕٚ/٘ٛادلؤرخ ٖٕ كانون األول/ديسمرب ٖٕٓٓ مشرو النظام الداخلي جمللس إدارة موئل األمم ادلتحدة
على النحو الوارد يف القرار  ٔ/ٜٔجمللس اإلدارة.
والنظام الداخلي اجلديد جمللس اإلدارة على ضلو ما اعتمدتو اجلمعية العامة ىو يف الواقع موجو للدورة
-ٙ
العشرين جمللس اإلدارة .ويوجد البيان الشفهي الذي أدىل بو رئيس الفريق العامل الذي أعد النظام الداخلي
جمللس اإلدارة ملحقاً ىنا لتيسَت الرجو إليو.
-ٚ
اإلدارة.

واعتمد رللس اإلدارة يف دورتو اخلامسة والعشرين ادلقرر ٕ٘ ٔ/ادلتعلق بتعديل النظام الداخلي جمللس

واختذت اجلمعية العامة يف دورهتا السبعُت القرار ٓ ٕٔٓ/ٚادلؤرخ ٕٕ كانون األول/ديسمرب
-ٛ
ٕ٘ٔٓ ،الذي أحاطت فيو علماً بتقرير رللس إدارة موئل األمم ادلتحدة عن دورتو اخلامسة والعشرين ادلعقودة يف
الفًتة من  ٔٚإىل ٖٕ نيسان/أبريل ٕ٘ٔٓ.

3

النظام الداخلي لمجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية برنامج
المستوطنات البشرية (موئل األمم المتحدة)
أولً -الدورات
عدد الدورات العادية
المادة 0
يعقد رللس إدارة برنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية (موئل األمم ادلتحدة) يف العادة دورة عادية واحدة
كل سنتُت.

تاريخ افتتاح الدورة العادية ومدة الدورة
المادة 5
يقرر رللس اإلدارة تاريخ افتتاح كل دورة عادية ومدهتا .وتعقد كل دورة عادية ،مع مراعاة أحكام ادلادة ٖ يف
تاريخ حيدده رللس اإلدارة يف الدورة العادية السابقة ذلا مباشرة ،على ضلو ِّ
ميكن اجمللس القتصادي والجتماعي
واجلمعية العامة من النظر يف تقرير رللس اإلدارة يف السنة نفسها.
المادة 3
خلمسة أعضاء يف رللس اإلدارة أو للمدير التنفيذي أن يطلبوا تغيَت تاريخ انعقاد دورة عادية .ويف أي احلالتُت،
يبلغ ادلدير التنفيذي فوراً ىذا الطلب إىل أعضاء اجمللس التنفيذي اآلخرين ،مشفوعاً مبالحظات مالئمة ،مبا يف
ذلك اآلثار ادلالية ،إن وجدت .فعذا وافقت أغلبية أعضاء رللس اإلدارة صراحةً على الطلب خالل واحد
وعشرين يوماً من تاريخ تقدميو يدعو ادلدير التنفيذي اجمللس إىل النعقاد بناء على ذلك.

مكان عقد الدورات العادية

المادة 4
تعقد الدورات العادية جمللس اإلدارة يف مقر برنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية ما مل يكن رللس اإلدارة
قد قرر غَت ذلك يف دورة سابقة ،وعمالً بقرار اجلمعية العامة ٖٔ ،ٔٗٓ/ادلؤرخ  ٔٚكانون األول/ديسمرب
.ٜٔٚٙ

الدورات الستثنائية
المادة 5
ٔ-
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تعقد الدورات الستثنائية عمالً بقرا ٍر يتخذه رللس اإلدارة يف دورة عادية ،أو بناء على طلب:
(أ)

أغلبية أعضاء رللس اإلدارة؛

(ب)

اجلمعية العامة؛

(ج)

اجمللس القتصادي والجتماعي.

عقد دورة استثنائية:
ب َ
ميكن أيضاً أن يَطلُ َ

ٕ-

مخس دول أعضاء يف األمم ادلتحدة أو دول أعضاء يف الوكالت ادلتخصصة أو الوكالة
(أ)
ُ
الدولية للطاقة الذرية ،سواءٌ أكانت أم مل تكن أعضاء يف رللس اإلدارة؛
التنفيذي؛

(ب)

رئيس رللس اإلدارة مبوافقة األعضاء اآلخرين يف مكتب رللس اإلدارة وبالتشاور مع ادلدير

(ج) يف كلتا احلالتُت ادلشار إليهما يف الفقرتُت الفرعيتُت ٕ (أ) وٕ (ب) أعاله ،يقوم ادلدير
التنفيذي على الفور ،بعبالغ مع مجيع أعضاء رللس اإلدارة ،هبذا الطلب ،وكذلك بالتكلفة التقديرية
والعتبارات اإلدارية ذات الصلة ،ويسأذلم إن كانوا يوافقون على الطلب .فعذا وافقت أغلبية أعضاء رللس
اإلدارة على الطلب صراحةً خالل واحد وعشرين يوماً من تاريخ السؤال ،يدعو ادلدير التنفيذي رللس اإلدارة
إىل عقد دورة استثنائية.

تاريخ افتتاح الدور الستثنائية
المادة 6
تعقد الدورة الستثنائية جمللس اإلدارة يف العادة يف غضون ٕٗ يوماً من تاريخ تل ّقي ادلدير التنفيذي طلب عقد
دورة استثنائية ،يف تاريخ ومكان حيددمها رئيس رللس اإلدارة بالتشاور مع ادلدير التنفيذي ،آخذاً يف العتبار ما
ِ
ي من مالحظات يف طلب عقد الدورة الستثنائية.
يكون قد أُبد َ

اإلشعار بعقد الدورات

المادة 7
يرسل ادلدير التنفيذي إشعاراً بتاريخ ومكان انعقاد كل دورة وجدول األعمال ادلؤقت جمللس اإلدارة

ٔ-
إىل:

(أ)

مجيع أعضاء رللس اإلدارة؛

(ب)

مجيع الدول األعضاء األخرى يف األمم ادلتحدة أو يف الوكالت ادلتخصصة؛

(ج)

الوكالت ادلتخصصة ،وىيئات األمم ادلتحدة ادلالئمة؛

(د)

الكيانات ،وادلنظمات احلكومية-الدولية ،والكيانات األخرى ادلشار إليها يف ادلادة ٖٙ؛

(ى)

ادلنظمات ادلشار إليها يف ادلواد ٗ ٙو٘ ٙو.ٙٙ

تُرسل نسخ من ىذه اإلشعارات إىل رئيس اجلمعية العامة وإىل رئيس اجمللس القتصادي
ٕ-
والجتماعي ،وإىل ادلنظمات وادلؤسسات ادلشار إليها يف ادلادة .ٙٙ
يرسل اإلشعار ادلشار إليو يف ىذه ادلادة ،يف حالة عقد دورة عادية ،بلغات العمل يف رللس اإلدارة،
ٖ-
وفقاً دلا نصت عليو ادلادة  ،ٕٜيف موعد ل يقل عن ٓ ٙيوماً قبل افتتاح الدورة ،ويف حالة الدورة الستثنائية
قبل افتتاحها بـ ٗٔ يوماً.

وقف الدورة
المادة 8

يقر يف أية دورة ،التوقف مؤقتاً يف أي وقت عن النعقاد واستئناف جلساتو يف تاريخ لحق.
جمللس اإلدارة أن َّ
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ثانياً -جدول األعمال
إعداد جدول األعمال المؤقت
المادة 9
يعد ادلدير التنفيذي ،بالتشاور مع مكتب رللس اإلدارة ،جدول أعمال مؤقتاً للدورة العادية التالية
ٔ-
ويقدمو إىل كل دورة عادية جمللس اإلدارة.
ٕ-

حيتوي جدول األعمال ادلؤقت على مجيع البنود اليت يقًتحها:
(أ)

رللس اإلدارة؛

(ب)

اجلمعية العامة؛

(ج)

اجمللس القتصادي والجتماعي؛

(د)

دولة عضو يف األمم ادلتحدة أو دولة عضو يف وكالة متخصصة؛

(ى)

ادلدير التنفيذي.

للمدير التنفيذي أن يتشاور ،لدى وضع جدول األعمال ادلؤقت ،مع ىيئات مالئمة أخرى من
ٖ-
ىيئات األمم ادلتحدة ،والوكالت ادلتخصصة ،وأية منظمة حكومية-دولية حيق ذلا أن تتلقى اإلشعار الصادر
مبوجب ادلادة ٚ؛ وجيوز أيضاً النظر يف القًتاحات اليت تقدمها ادلنظمات ادلذكورة يف ادلواد ٗ ٙو٘ ٙو.ٙٙ
يتألف جدول األعمال ادلؤقت للدورة الستثنائية من البنود اليت يُقتَـَر ُح النظر فيها يف طلب عقد
ٗ-
الدورة فقط.
المادة 01
يشمل اإلشعار ادلشار إليو يف ادلادة  ٚنسخة من جدول األعمال ادلؤقت للدورة اليت يتعلق هبا اإلشعار ادلذكور.

البنود التكميلية
المادة 00

بعد أن يُِقَّر رللس اإلدارة جدول األعمال ادلؤقت لدورةٍ مقبلة من دورات اجمللس ،جيوز ألية ىيئة
ٔ-
حيق ذلا مبوجب الفقرة ٕ من ادلادة  ٜأعاله أن تقًتح بنوداً جلدول األعمال ادلؤقت أن تقًتح بنوداً إضافية
إلدراجها يف جدول األعمال ادلذكور .وجيب أن يكون كل اقًتاح من ىذا القبيل ،ما مل يكن مقدماً من اجلمعية
العامة ،مشفوعاً ببيان مؤيِّد من قبل اذليئة اليت قدمت القًتاح ،يبُت أسباب إحلاح النظر يف البند.
يقوم ادلدير التنفيذي على الفور بتعميم مجيع الطلبات الواردة مبوجب حكم ىذه ادلادة إىل مجيع
ٕ-
أعضاء رللس اإلدارة ،مع البيانات ادلؤيدة ،إن وجدت ،مشفوعة بأي تعليقات أو مالحظات يود ادلدير
التنفيذي أن يبديها يف شأن ىذه األمور.
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إقرار جدول األعمال
المادة 05

يُِقًّر رللس اإلدارة يف بداية كل دورة جدول أعمالو لتلك الدورة بناءً على أساس جدول األعمال
ٔ-
ادلؤقت والبنود التكميلية ادلشار إليها يف ادلادة ٔٔ.
من حق كل ىيئة وارد ذكرىا يف الفقرة ٕ من ادلادة  ٜتقًتح بنداً تكميلياًّ أن يُسمع رأيها أمام رللس
ٕ-
اإلدارة بشأن إدراج البند الذي اقًتحتو يف جدول أعمال الدورة.
ل يدرج أي ٍ
بند عادةً يف جدول األعمال عند إقرار اجلدول ،ما مل يقرر رللس اإلدارة خالف ذلك،
ٖ-

إل إذا كانت الوثائق ادلتعلقة بو قد ُع ِّم َمت جبميع لغات العمل يف رللس اإلدارة قبل فًتة ل تقل عن ٕٗ يوماً
من تاريخ افتتاح الدورة.
ٗ-
جمللس اإلدارة أن يوز بنود جدول األعمال بُت اجمللس بكامل ىيئتو وبُت ىيئاتو الفرعية ادلنشأة وفقاً
للمادة ٕٕ من النظام الداخلي ،ولو أن حييل بنوداً دون مناقشة مبدئية يف رللس اإلدارة ،إىل:
واحدة أو أكثر من ىيئاتو الفرعية ،إن وجدت ،تكون قد أنشئت مبوجب ادلـادة ٕٕ،
(أ)
لدراستو وتقدمي تقرير عنو إىل رللس اإلدارة يف دورة لحقة؛
(ب)

ادلدير التنفيذي لدراستو وتقدمي تقرير عنو إىل رللس اإلدارة يف دورة لحقة؛

(ج)

مقدِّم القًتاح لتقدمي مزيد من ادلعلومات أو الوثائق.

جدول األعمال المؤقت لدورة استثنائية
المادة 03
يتكون جدول األعمال ادلؤقت لدورة استثنائية من البنود ادلقًتح النظر فيها يف طلب عقد تلك الدورة الستثنائية
فقط .وحيال إىل اذليئات ادلذكورة يف ادلادة  ٚيف نفس الوقت الذي حتال فيو الدعوة إىل عقد دورة استثنائية
جمللس اإلدارة.

تنقيح جدول األعمال
المادة 04
جمللس اإلدارة ،أثناء الدورة العادية ،أن يدخل تغيَتات على جدول أعمالو لتلك الدورة بعضافة بنود أو حذفها
أو تعديلها .ول تضاف إىل جدول األعمال أثناء الدورة سوى البنود اليت يرى رللس اإلدارة أهنا ىامة وملحة.
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ثالثاً -التمثيل ووثائق التفويض
التمثيل
المادة 05
كل عضو يف رللس اإلدارة شلثل معتمد ميكن أن يصحبو شلثل مناوب وما يلزم ذلك العضو من ادلستشارين.
ُميث ُل َّ

وثائق العتماد

المادة 06
تقدم وثائق اعتماد ادلمثلُت وأمساء ادلمثلُت ادلناوبُت وادلستشارين إىل ادلدير التنفيذي يف موعد ل
ٔ-
يتأخر عن هناية اجللسة األوىل من جلسات دورة رللس اإلدارة.
يتوىل مكتب رللس اإلدارة فح
ٕ-
رللس اإلدارة.
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وثائق العتماد ادلقدمة مبوجب ىذه ادلادة ويقدم تقريراً عنها إىل

رابعاً -مكتب مجلس اإلدارة
انتخاب أعضائو
المادة 07
يف بداية أول جلسة من جلسات الدورة العادية ،ينتخب رللس اإلدارة رئيساً وثالثة نواب للرئيس
ٔ-
ومقرراً من بُت شلثلي أعضائو .ويشكل ىؤلء األعضاء ادلنتخبون مكتب رللس اإلدارة.
تتناوب اجملموعات اإلقليمية التالية على منصيب رئيس رللس اإلدارة ومقرره :الدول اإلفريقية ،الدول
ٕ-
اآلسيوية ،دول أوروبا الشرقية ،دول منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب ،دول أوروبا الغربية ودول أخرى.
وينتخب نواب رئيس رللس اإلدارة من ادلناطق اإلقليمية اليت ل ينتمي إليها الرئيس وادلقرر.

وظائفو
المادة 08
ٔ-

ئيس اجمللس يف تصريف أعمال اجمللس بوجو عام.
يساعد مكتب رللس اإلدارة ر َ

يعُت رللس اإلدارة ،بناء على توصية الرئيس ،من بُت نواب رئيس اجمللس رئيساً ألي ىيئة فرعية أو
ٕ-
ِّ
جلنة فرعية أو فريق عامل ينشئو مبوجب ادلادة ٕٕ من النظام الداخلي.

مدة ولية أعضائو
المادة 09
ب خلفاؤىم .وجيوز أن يعاد انتخاهبم،
ٔ-
يشغل الرئيس احلايل ونوابو وادلقرر احلايل مناصبهم حىت يُنتَ َخ َ
مع مراعاة أحكام ادلادة  ٔٚمن النظام الداخلي .ول جيوز أن يشغل أي منهم منصبو بعد انتهاء عضوية العضو
الذي ميثلو.
وإذا مل يعد الرئيس قادرا على أداء مهامو أثناء دورة رللس اإلدارة ،يعُت ادلكتب أحد نواب الرئيس
ٕ-
ليكون رئيساً بالنيابة إىل ينتخب رللس اإلدارة رئيساً جديداً بناء على ترشيح من الدولة أو رلموعة الدول
اإلقليمية اليت ينتمي إليها ذلك العضو ،ولذلك لبقية فًتة اخلدمة.
ٖ -وإذا أصبح أحد نواب الرئيس أو ادلقرر عاجزا بصورة دائمة عن أداء أي من مهامو أثناء دورة رللس اإلدارة،
فيجوز أن ينتخب اجمللس بديال عنو بناء على ترشيح من الدولة أو رلموعة الدول اإلقليمية اليت ينتمي إليها
ذلك العضو ،ولذلك لبقية فًتة اخلدمة.
ٗ -وإذا استقال الرئيس أو أحد نوابو أو ادلقرر خالل فًتة ما بُت الدورات أو أصبح عاجزا عن أداء مهامو ،أو
إذا مل تعد الدولة العضو اليت ميثلها عضوا يف رللس اإلدارة ،ترشح الدولة أو رلموعة الدول اإلقليمية اليت ينتمي
إليها ذلك العضو بديال عنو لبقية فًتة اخلدمة .ويقوم ادلدير التنفيذي بعد تلقي الًتشيح بعبالغ مجيع أعضاء
اجمللس خطيا بذلك الًتشيح .وما مل يتلق ادلدير التنفيذي اعًتاضات خطية من أغلبية أعضاء اجمللس يف غضون
ٖٓ يوما من إبالغهم بالًتشيحات ،فعن ادلرشح يُعترب منتخبا.
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الرئيس بالوكالة أثناء دورة مجلس اإلدارة
المادة 51
ٔ-
مقامو.

إذا وجد الرئيس ضرورة لتغيًّبو عن جلسة أو جزء من جلسة يعُت واحداً من نواب الرئيس ليقوم

ٕ-

لنائب الرئيس القائم مقام الرئيس ما للرئيس من صالحيات وما عليو من واجبات.

حقوق الرئيس في التصويت
المادة 50
للرئيس أو نائب الرئيس القائم مقام الرئيس أن يفوض حقو يف التصويت إىل عض ٍو من أعضاء وفده.
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خامساً -الهيئات الفرعية
إنشاؤىا
المادة 55
جمللس اإلدارة أن ينشئ ،أثناء الدورة ما يراه ضرورياًّ من اذليئات الفرعية واللجان الفرعية واألفرقة
ٔ-
العاملة ،من أعضاء رللس اإلدارة ،وأن حييل إليها أي بند من بنود جدول األعمال أو أية مسألة أخرى للنظر
فيو/فيها وتقدمي تقرير إىل اجمللس.
تعمل جلنة ادلمثلُت الدائمُت لدى موئل األمم ادلتحدة مبثابة ىيئة فرعية دائمة دلا بُت الدورات ،يكون
ٕ-
باب العضوية يف اللجنة مفتوحاً لكل ادلمثلُت الدائمُت للدول األعضاء يف األمم ادلتحدة ،والدول األعضاء يف
الوكالت ادلتخصصة ،ادلعتمدين لدى موئل األمم ادلتحدة.
للهيئات الفرعية ادلنشأة مبوجب ىذه الفقرة أن تنشئ ما تراه ضرورياًّ من اللجان الفرعية أو األفرقة
ٖ-
العاملة ألداء عملها بكفاءة.

أعضاء مكاتبها
المادة 53
ٔ-
مكاتبها.

مع مراعاة أحكام الفقرة ٕ من ادلادة  ٔٛأعاله ،تنتخب اذليئات الفرعية جمللس اإلدارة أعضاء

للهيئة الفرعية ادلنشأة مبوجب ادلادة ٕٕ من النظام الداخلي أن تنتخب ،باإلضافة إىل رئيسها ادلعُت
ٕ-
ومقرراً.
مبوجب الفقرة ٕ من ادلادة  ٔٛأعاله ،نائبُت اثنُت للرئيس ِّ
تنتخب جلنة ادلمثلُت الدائمُت لدى موئل األمم ادلتحدة رئيساً وثالثة نواب للرئيس ومقرراً ،ويشكل
ٖ-
ىؤلء ىيئة مكتب اللجنة.
مقرر  -إذا رأت اذليئة الفرعية
ٗ-
يكون لكل ىيئة من اذليئات الفرعية األخرى رئيس ،ويكون ذلا أيضاً ِّ
ادلعنية ضرورة لذلك.

النظام الداخلي الذي ينطبق عليها
المادة 54
ينطبق النظام الداخلي جمللس اإلدارة ،مع ما يلزم من تغيَتات ليوافق واقع احلال ،على مجيع اذليئات
ٔ-
الفرعية ،ادلنشأة أثناء الدورة وفيما بُت الدورات.
تدار أعمال اذليئات الفرعية ادلؤقتة ادلنشأة فيما بُت الدورات باللغة اإلنكليزية فقط .وتدون زلاضر
ٕ-
جلسات ىذه اذليئات باللغة اإلنكليزية فقط.
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سادساً -المدير التنفيذي
واجبات المدير التنفيذي
المادة 55
يتصرف ادلدير التنفيذي بصفتو ىذه يف مجيع جلسات رللس اإلدارة وىيئاتو الفرعية ،إن وجدت،
ٔ-
ولو أن يعُت ،ذلذا الغرض ،فرداً من أفراد األمانة ليتصرف بوصفو شلثالً لو.
يكون ادلدير التنفيذي مسؤولً عن أداء الوظائف ادلطلوب منو أداؤىا فيما يتصل مبجلس اإلدارة،
ٕ-
مبوجب قراري اجلمعية العامة ٕٖ ٕٔٙ/و.ٕٓٙ/٘ٙ
يكون ادلدير التنفيذي مسؤولً عن توفَت وتوجيو ادلوظفُت الالزمُت جمللس اإلدارة أو أية ىيئة فرعية
ٖ-
عن اختاذ مجيع الًتتيبات الالزمة لجتماعات رللس اإلدارة ،مبا يف ذلك إعداد الوثائق وتوزيعها بلغات العمل يف
رللس اإلدارة قبل ستة أسابيع على األقل من بدء دورة رللس اإلدارة أو ىيئاتو الفرعية.
ادلدير التنفيذي ،أثناء الدورات وفيما بينها ،أعضاء رللس اإلدارة على علم بأي أمر ميكن
ٗ-
يُبقي ُ
طرحو على رللس اإلدارة للنظر فيو.

واجبات األمانة
المادة 56
تضمن األمانة ترمجة الكلمات اليت تُلقى يف اجللسات ترمجة شفوية ،وتتلقى وثائق رللس اإلدارة وىيئاتو الفرعية
وتعم ُمها بكل لغات
وتًتمجها ترمجة حتريرية وتعممها ،وتنشر قرارات رللس اإلدارة وتقاريره ووثائقو ذات الصلة ِّ
ٍ
عام تقوم جبميع األعمال األخرى اليت يتطلبها
العمل .وتتوىل عهدة الوثائق يف زلفوظات رللس اإلدارة،
وبوجو ٍّ
رللس اإلدارة.

بيانات األمانة
المادة 57

للمدير التنفيذي ،أو ٍ
فرد يف األمانة العامة يعينو ىو ،أن يديل يف أي وقت ،بدعوة من رئيس رللس اإلدارة،
ببيان شفوي أو أن يقدم بيانات مكتوبة أمام رللس اإلدارة يف أي موضو قيد نظر اجمللس.

بيان باآلثار المالية
المادة 58
قبل أن يوافق رللس اإلدارة أو أية ىيئة من ىيئاتو الفرعية على أي اقًتاح تًتتب عليو نفقات من
ٔ-
أموال األمم ادلتحدة ،مبا فيها أموال مؤسسة األمم ادلتحدة للموئل وادلستوطنات البشرية ،يعد ادلدير التنفيذي
بياناً باآلثار ادلالية لتنفيذ القًتاح ادلذكور ويقدمو إىل رللس اإلدارة أو اذليئة الفرعية ادلعنية.
يأخذ رللس اإلدارة يف احلسبان التقديرات ادلشار إليها يف الفقرة ٔ أعاله قبل أن يعتمد أي اقًتاح
ٕ-
تًتتب عليو نفقات من أموال األمم ادلتحدة مبا فيها أموال مؤسسة األمم ادلتحدة للموئل وادلستوطنات البشرية.
فعذا اعتُ ِم َد القًتاح يشَت رللس اإلدارة ،عند القتضاء ،إىل األولوية ودرجة اإلحلاح اليت يعلِّ ُقها على ادلشاريع،
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وكذلك – حسبما يكون احلال – إىل أي مشاريع ميكن تأجيلها أو تعديلها أو إلغاؤىا لضمان تنفيذ عمل
موئل األمم ادلتحدة بأصلع الطرق.
يقدم ادلدير التنفيذي إىل رللس اإلدارة يف كل دورة عادية تقديرات نفقات موئل األمم ادلتحدة لفًتة
ٖ-
السنتُت التالية ،اليت تتحملها ادليزانية العادية لألمم ادلتحدة .ويقدم أيضاً إىل رللس اإلدارة تقديرات النفقات اليت
تتحملها مؤسسة األمم ادلتحدة للموئل وادلستوطنات البشرية لفًتة السنتُت ذاهتا ،وفقاً لإلجراءات العامة اليت
تنظم عمليات ادلؤسسة ووفقاً للمادتُت ٘ ٔٓ-و ٗ-ٜمن النظام ادلايل لألمم ادلتحدة والقواعد ادلالية ذات
الصلة الواردة يف الوثيقة .UNHHSF Financial Rules/3 ST/SGB/
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سابعاً -اللغات والمحاضر
اللغات الرسمية ولغات العمل
المادة 59
تكون اللغات اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية ىي اللغات الرمسية ولغات
ٔ-
ًتج ُم الكلمات اليت تُلقى بأية لغة من ىذه اللغات ترمجة شفوية فورية إىل لغات رللس
العمل جمللس اإلدارة .وتُ َ
اإلدارة األخرى.
نفسو أمر ترمجة
ٕ-
دلمثل العضو يف رللس اإلدارة أن يلقي كلمةً بأية لغة أخرى شريطةَ أن يرتِّب ىو ُ
كلمتو ترمجةً شفويةً فوريةً إىل واحدة من اللغات الرمسية ولغات العمل جمللس اإلدارة .ودلًتمجي األمانة أن يستندوا
لدى ترمجة الكلمة إىل اللغات الرمسية األخرى إىل تلك الًتمجة الشفوية الفورية اليت قدمها الوفد باللغة الرمسية
األوىل.

لغات القرارات والمقررات الرسمية األخرى
المادة 31
تُـ َوفَّـُر مجيع قرارات رللس اإلدارة وتوصياتو ومقرراتو الرمسية األخرى وتقاريره باللغات الرمسية جمللس اإلدارة.

تعميم المقررات الرسمية والتقارير

المادة 30
تقوم األمانة ،يف أسر وقت شلكن عملياّ ّّ ًّ ،بعبالغ قرارات رللس اإلدارة وتوصياتو ومقرراتو الرمسية األخرى إىل
وز ُ النصوص ادلطبوعة ذلذه القرارات والتوصيات
مجيع أعضاء رللس اإلدارة وإىل أي مشًتك آخر يف الدورة .وتُ َّ
وادلقررات الرمسية األخرى ،وكذلك تقرير رللس اإلدارة إىل اجلمعية العامة ادلقدم عن طريق اجمللس القتصادي
والجتماعي ،جبميع لغات العمل جمللس اإلدارة ،بعد انتهاء الدورة ،إىل مجيع الدول األعضاء يف األمم ادلتحدة
والدول األعضاء يف الوكالت ادلتخصصة ،والكيانات وادلنظمات احلكومية-الدولية والكيانات األخرى ادلشار
إليها يف ادلادة ٖ ٙمن النظام الداخلي.

التسجيل الصوتي للجلسات
المادة 35
ُُتري األمانة تسجيالت صوتية جللسات رللس اإلدارة وحتتفظ هبا وفقاً للقواعد وادلمارسات ادلتبعة يف األمم
ادلتحدة .وجيوز إجراء مثل ىذه التسجيالت جللسات أية ىيئة من اذليئات الفرعية جمللس اإلدارة إذا قرر اجمللس
ذلك.
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ثامناً -الجلسات العلنية والسرية
المبدأ العام
المادة 33
تكون جلسات رللس اإلدارة وجلانو ادلنشأة أثناء الدورة وىيئاتو الفرعية األخرى علنية ،ما مل تقرر اذليئة ادلعنية
غَت ذلك.
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تاسعاً -تصريف األعمال
النصاب
المادة 34
للرئيس أن بعلن افتتاح جلسة رللس اإلدارة ويأذن ببدء ادلناقشة لدى حضور شلثلي ثلث األعضاء على األقل.
غَت أنو يلزم حضور ثلثي أعضاء رللس اإلدارة لختاذ أي قرار.

الصالحيات العامة للرئيس
المادة 35
يقوم الرئيس ،باإلضافة إىل شلارسة الصالحيات ادلنوطة بو يف مواضع أخرى من ىذا النظام الداخلي،
ٔ-
بععالن افتتاح ورفع كل جلسة من جلسات رللس اإلدارة ،وبعدارة ادلناقشة ،وبضمان مراعاة أحكام ىذا النظام
الداخلي ،وبععطاء احلق يف الكالم ،وبطرح ادلسائل للتصويت وبععالن القرارات .ويسيطر الرئيس ،مع مراعاة
ىذا النظام الداخلي ،سيطرةٌ تامة على سَت أعمال رللس اإلدارة وعلى حفظ النظام يف جلساتو .ويبت يف نقاط
النظام .ولو أن يقًتح على رللس اإلدارة إقفال قائمة ادلتكلمُت ،وحتديد الوقت الذي يسمح بو للمتكلمُت،
وعدد ادلرات اليت يسمح فيها دلمثل كل عضو أن يتكلم يف بند من بنود جدول األعمال ،وتأجيل ادلناقشة أو
إقفال باهبا ،وتعليق اجللسة أو رفعها.
ٕ-

يظل الرئيس ،يف شلارستو لوظائفو ،خاضعاً لسلطة رللس اإلدارة.

الكلمات
المادة 36
ٔ-

ل جيوز ألحد أن يتكلم يف رللس اإلدارة دون احلصول مسبقاً على ٍ
إذن من الرئيس.

تقتصر ادلناقشة على ادلسألة ادلعروضة على رللس اإلدارة وللرئيس أن ينبِّوَ ادلتكلم إىل مراعاة النظام
ٕ-
إذا مل تكن مالحظاتو ذات صلة بتلك ادلسألة.
ٖ-

مع مراعاة ادلادتُت  ٖٛوٓٗ ،يعطي الرئيس الكلمة للمتكلمُت حبسب ترتيب طلبهم للكلمة.

ٗ-

جيوز ،بناء على طلب الوفود ادلعنية ،تغيَت ترتيب ادلتكلمُت.

تحديد الكلمات بوقت معين
المادة 37
للرئيس ،مبوافقة رللس اإلدارة ،أن حيدد الوقت ادلسموح بو لكل متكلم وعدد ادلرات اليت يسمح فيها لكل
متكلم أن يتكلم يف أية مسألة ،شريطة أل تتجاوز الكلمة يف مسألة إجرائية مخس دقائق .وعندما يتجاوز
ادلتكلم الوقت ادلعطى لو ينبهو الرئيس فوراً إىل وجوب مراعاة النظام.
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نقاط النظام
المادة 38
دلمثل أي عضو يف رللس اإلدارة أن يثَت نقطة نظام يف أي وقت من األوقات أثناء مناقشة أية
ٔ-
مسألة ،ويبت فيها الرئيس على الفور وفقاً ذلذا النظام .وألي شلثل أن يطعن يف حكم الرئيس .فيطرح الطعن فوراً
للتصويت؛ ويبقى حكم الرئيس نافذاً ما مل يبطلو اجمللس بأغلبية األعضاء احلاضرين ادلصوتُت.
ٕ-

ل جيوز دلمثل ،لدى إثارتو نقطة نظام ،أن يتكلم يف مضمون ادلسألة اليت ىي قيد البحث.

إقفال قائمة المتكلمين
المادة 39
للرئيس يف أثناء ادلناقشة ،أن يعلن قائمة ادلتكلمُت ،ولو أن يعلن ،مبوافقة رللس اإلدارة ،إقفال القائمة .وإذا مل
يبق أي متكلم على القائمة فللرئيس ،مبوافقة اجمللس ،أن يعلن إقفال باب ادلناقشة.

حق الرد
المادة 41
يتوخوا اإلجياز قدر اإلمكان،
حق الرد لكل عضو يف رللس اإلدارة يطلبو .وينبغي للممثلُت أن َّ
يعطي الرئيس َّ
لدى شلارستهم حلق الرد؛ ويفضل أن يتكلموا شلارسةً حلق الرد يف هناية اجللسة اليت يطلبون فيها ىذا احلق.

اقتراحات تعليق الجلسة أو رفعها

المادة 40
دلمثل أي عضو يف رللس اإلدارة أن يقًتح تعليق اجللسة أو رفعها يف أي وقت من األوقات أثناء مناقشة أي
مسألة .ويبت رللس اإلدارة يف القًتاح فوراً ودون مناقشة.

اقتراحات تأجيل المناقشة

المادة 45
دلمثل أي عضو يف رللس اإلدارة أن يقًتح يف أي وقت من األوقات تأجيل مناقشة البند الذي ىو قيد البحث.
ويؤذن بالكالم يف ىذا القًتاح دلمثلَ ْ ِ
ُت اثنُت آخرين فقط يؤيدان القًتاح وشلثلَُت اثنُت يعارضانو؛ وبعد ذلك
يبت رللس اإلدارة يف القًتاح فوراً.

اقتراحات إقفال باب المناقشة

المادة 43
دلمثل أي عضو يف رللس اإلدارة أن يقًتح يف أي وقت من األوقات إقفال باب مناقشة البند الذي ىو قيد
البحث سواء أبدى أي شلثل آخر أم مل يـُْب ِد رغبتو يف الكالم .ويؤذن بالكالم يف ىذا القًتاح دلمثلَُت اثنُت
آخرين فقط يؤيِّدان القًتاح وشلثلَُت اثنُت يعارضانو؛ وبعد ذلك يَـبُت رللس اإلدارة يف القًتاح فوراً.
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ترتيب القتراحات
المادة 44
مع مراعاة احلق يف إثارة نقطة نظام مبوجب ادلادة  ،ٖٛتُعطى القًتاحات التالية أسبقية يف الًتتيب على كل
القًتاحات وادلقًتحات األخرى ادلطروحة يف اجللسة ،وذلك مبوجب الًتتيب التايل:
(أ)

تعليق اجللسة؛

(ب)

رفع اجللسة؛

(ج)

تأجيل مناقشة البند قيد البحث؛

(د)

إقفال باب مناقشة البند قيد البحث.

تقديم القتراحات والتعديالت الموضوعية
المادة 45
تقدم القًتاحات والتعديالت ادلوضوعية يف العادة كتابة إىل ادلدير التنفيذي ،وىو يعمم نسخاً منها
ٔ-
على أعضاء رللس اإلدارة.
ت عليو يف أي جلسة من جلسات رللس
ٕ-
من حيث ادلبدأ ،ل يناقش أي اقًتاح أو تعديل أو َّ
يصو ُ
اإلدارة ما مل تكن نُ َس ٌخ منو قد ُوزعت على مجيع أعضاء رللس اإلدارة يف موعد ل يتأخر عن اليوم السابق لليوم
الذي ستعقد فيو اجللسة .غَت أنو جيوز جمللس اإلدارة أن يقرر التنازل عن ىذا الشرط يف حالة أو حالت معينة.

سحب القتراحات والمقترحات
المادة 46
ٔ-
تعديل لو.

َّخ َذ بشأنو قرار ،أو يُعتمد
مقًتٍح أن يسحبو قبل التصويت عليو أو قبل أن يـُت ّ
دلقدم أي اقًت ٍاح أو َ

ٕ-

جيوز ألي عضو أن يعيد تقدمي القًتاح أو ادلقًتح ادلسحوب على ىذا الشكل.

ال ُّ
بت في الختصاص
المادة 47
يـُبَت يف أي ُمقًتح يثَت مسألة اختصاص رللس اإلدارة يف اعتماد اقًتاح أو أي تعديل مطروح عليو قبل اختاذ أي
قرار يف القًتاح أو التعديل الذي ىو قيد النظر.
المادة 48
رللس اإلدارة.
عندما يُعتَ َم ُد أي اقًتاح أو يُرفَ ُ
ض ل جيوز إعادة النظر فيو يف الدورة نفسها ما مل يقرر ذلك ُ
ويؤذن بالكالم يف اقًت ٍاح بععادة النظر دلمثلَ ُْت اثنُت فقط يعارضان القًتاح ،وبعد ذلك يطرح القًتاح فوراً
للتصويت.
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عاشراً -عملية اتخاذ القرارات
مبادئ عامة
المادة 49
يبت يف أي مسألة دون تصويت ،ويتخذ قراراتو
مع مراعاة أحكام ادلادة  ٖٛمن ىذا النظام ،جمللس اإلدارة أن َّ
تصويت إذا طلب ذلك شلثل عضو يف رللس اإلدارة.
عادة بتوافق اآلراء .غَت أنو ُجيرى
ٌ

حقوق التصويت

المادة 51
يكون لكل عضو يف رللس اإلدارة صوت واحد.

األغلبية المطلوبة
المادة 50
َّخ ُذ بأغلبية األعضاء احلاضرين ادلصوتُت .وإذا
ٔ-
َّخ ُذ بالتصويت تُـت ّ
قرارات رللس اإلدارة اليت تُـت َ
انقسمت األصوات على أية مسألة ،باستثناء النتخاب ،بالتساوي يعترب القًتاح أو التعديل مرفوضاً.
ألغراض ىذا النظام ،تشَت عبارة "األعضاء احلاضرين ادلصوتُت" فقط إىل األعضاء الذين يدلون
ٕ-
بصوت مؤيد أو معارض ول تشمل األعضاء ادلمتنعُت عن التصويت.

طريقة التصويت
المادة 55
باستثناء ما نصت عليو الفقرة ٖ من ىذه ادلادة وادلادة  ،٘ٛيصوت رللس اإلدارة عاد ًة برفع
ٔ-
ٍ
وعندئذ جيري نداء األمساء
األيدي؛ غَت أنو جيوز ألي عضو يف رللس اإلدارة أن يطلب تصويتاً بنداء األمساء،
حسب الًتتيب اذلجائي اإلنكليزي ألمساء أعضاء رللس اإلدارة ،ابتداءً بالعضو الذي يسحب امسو الرئيس
بالقرعة .ويسجل اسم كل عضو مشًتك يف التصويت بنداء األمساء يف السجل ذي العالقة جمللس اإلدارة.
عندما يصوت رللس اإلدارة بواسطة اجلهاز اآليل حيل التصويت غَت ادلسجل زلل التصويت برفع
ٕ-
األيدي ،وحيل التصويت ادلسجل زلل التصويت بنداء األمساء .وألي عضو يف رللس اإلدارة أن يطلب تصويتاً
ٍ
عندئذ من دون نداء أمساء األعضاء ادلشاركُت يف رللس اإلدارة ما مل يطلب ذلك عضو يف
مسجالً ،وجيرى
َّ
رللس اإلدارة.
المادة 53
مبجرد إعالن الرئيس بدء عملية التصويت ل جيوز ألي عضو أن يقطع التصويت إل إلثارة نقطة نظام تتعلق
بعملية التصويت ذاهتا.
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تعليل التصويت
المادة 54
للرئيس أن يأذن لعضو يف رللس اإلدارة أن يلقي كلمة موجزة يعلل فيها تصويتو قبل التصويت على القًتاح أو
ادلقًتح الذي جيري التصويت عليو أو بعد إجراء التصويت.

تجزئة القتراحات أو التعديالت
المادة 55
دلمثل العضو يف رللس اإلدارة أن يقًتح إجراء تصويت منفرد على جزء من اقًتاح أو تعديل .وإذا ُِ
ض على
اعًت َ
دلتكلمُت اثنُت فقط
يصوت على اقًتاح التجزئة .ويؤ َذن بالكالم يف موضو التجزئة
طلب التصويت ادلنفرد َّ
َ
يؤيِّدان التجزئة ومتكلمُت اثنُت يعارضاهنا .فعذا ووفِ َق على اقًتاح التقسيم جيرى تصويت على األجزاء اليت نالت
ِ
ضت كل أجزاء منطوق القًتاح أو التعديل يعترب القًتاح أو التعديل كلو مرفوضاً.
ادلوافقة رلتمعةً .وإذا ُرف َ

البت في التعديالت

المادة 56
ٔ-

إضافة إىل اقًتاح آخر أو ٍ
التعديل اقًتاح يقتصر على ٍ
حذف منو أو تنقيحو.

ت أولً على التعديل .وعندما يُقًتح تعديالن أو أكثر لقًتاح ما
عندما يُقتَـَر ُح
ٕ-
تعديل لقًت ٍاح ما َّ
يصو ُ
ٌ
ت َّأولً على التعديل األبعد عن مضمون القًتاح مث األقرب فاألقرب .غَت أنو عندما ينطوي اعتماد تعديل
َّ
يصو ُ
ِ
ما على ٍ
رفض لتعديل آخر ل يُطرح التعديل اآلخر للتصويت .وإذا اعتُم َد تعديل أو أكثر يُطرح القًتاح ادلعدل
للتصويت.

ترتيب القرارات المتخذة بشأن القتراحات
المادة 57
ت فيها حبسب ترتيب
ٔ-
ِّم يف ادلسألة الواحدة اقًتاحان أو أكثر ،من غَت اقًتاحات التعديل ،يـُبَ ُ
إذا قُد َ
تقدميها ،ما مل يقرر رللس اإلدارة غَت ذلك .وجمللس اإلدارة ،بعد أن يتخذ قراراً بشأن اقًتاح ما ،أن يقرر إن
كان سينظر يف القًتاح التايل.
ٕ-

للمقًتح الذي يطلب عدم البت يف اقًتاح ما أسبقية على ذلك القًتاح.

المادة 58
ُترى مجيع النتخابات بالقًتا السري ما مل يكن ىناك مرشح متفق عليو أو قائمة مرشحُت متفق عليها،
ويقرر رللس اإلدارة ِ
ادلض َّي بدون اقًتا .

المادة 59

عندما يراد شغل منصبُت انتخابيُت أو أكثر يف وقت واحد وبشروط واحدة ،يُنتخب ادلرشحون
ٔ-
الذين حصلوا يف القًتا األول على األغلبية ادلطلوبة وعلى أكرب عدد من األصوات ،على أل يتجاوز عددىم
عدد ادلناصب ادلراد شغلها.
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إذا كان عدد ادلرشحُت احلاصلُت على تلك األغلبية أقل من ادلناصب ادلراد شغلها ُترى اقًتاعات
ٕ-
إضافية لشغل ادلناصب الباقية شريطة أنو إذا بقي منصب واحد فقط لشغلو يطبق اإلجراء ادلنصوص عليو يف
ادلادة ٓ ٙمن النظام الداخلي .ويقتصر القًتا على ادلرشحُت غَت الفائزين الذين حصلوا على أكرب عدد من
األصوات يف القًتا السابق ،على أل يتجاوز عددىم ضعف عدد ادلناصب الباقية ادلراد شغلها .غَت أنو يف
حالة تساوي األصوات بُت عدد من ادلرشحُت يزيد عن العدد ادلطلوب جيرى اقًتا خاص لتخفيض عدد
ادلرشحُت إىل العدد ادلطلوب؛ وإذا تساوت األصوات مرة أخرى بُت عدد من ادلرشحُت يزيد عن العدد ادلطلوب
جيري الرئيس قرعة لتخفيض عددىم إىل العدد ادلطلوب.
إذا أجري اقًتا مقيَّد (دون حساب أي اقًتا خاص جيرى مبوجب الشروط الواردة يف اجلملة
ٖ-
األخَتة من الفقرة ٕ أعاله) ومل يكن حامساً ،يفصل الرئيس يف األمر بُت ادلرشحُت الباقُت بعجراء القرعة.
المادة 61
إذا أريد شغل منصب انتخايب واحد ومل حيصل أي مرشح على األغلبية ادلطلوبة يف القًتا األول،
ٔ-
ٍ
َّح ْ ِ
ُت اللذين حصال على أكرب عدد من األصوات .وإذا انقسمت األصوات
ُجيرى اقًتا ٌ ثان يقتصر على ادلرش َ
بينهما بالتساوي يف القًتا الثاين فصل الرئيس بينهما بعجراء القرعة.
إذا تساوت األصوات اليت حصل عليها ادلرشَّحون احلاصلون على ثاين أكرب عدد من األصوات يف
ٕ-
َّح ْ ِ
ُت اثنُت فقط .وكذلك ،إذا حصل ثالثة مرشحُت
القًتا األول جيرى اقًتا خاص لتخفيض عددىم إىل مرش َ
أو أكثر على أكرب عدد من األصوات وكان ما حصلوا عليو أعداداً متساوية جيرى اقًتا خاص فيما بينهم .وإذا
تساوت األصوات مرة أخرى يف القًتا اخلاص ،يستبعد الرئيس اسم أحد ادلرشحُت بالقرعة ،مث جيرى بعد ذلك
مرشح
اقًتا بُت مجيع ادلرشحُت الباقُت .ويكرر اإلجراء ادلقرر يف ىذا النظام ،إذا استدعى األمر ،حىت يُنتخب ٌ
واحد حسب األصول.
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حادي عشر -مشاركة جهات من غير أعضاء مجلس اإلدارة
الدول التي ليست أعضاء في مجلس اإلدارة
المادة 60
جيوز للدولة العضو يف األمم ادلتحدة أو العضو يف وكالة متخصصة ولكنها ليست عضواً يف رللس
ٔ-
اإلدارة أن تشارك يف مداولت رللس اإلدارة بصفة مراقب يف مجيع اجللسات ادلشار إليها يف ادلادة ٖٖ.
ل دتلك الدولة ادلراقبة حق التصويت أو تقدمي مقًتحات إجرائية ،ولكن حيق ذلا أن تقدم اقًتاحات،
ٕ-
ميكن طرحها للتصويت بناء على طلب أحد أعضاء رللس اإلدارة.
المادة 65

جيوز دلمثلي ىيئات األمم ادلتحدة األخرى وشلثلي الوكالت ادلتخصصة أن يشاركواٍ ،
بعذن من
ٔ-
الرئيس ،دون أن يكون ذلم حق التصويت أو تقدمي مقًتحات ،يف مداولت اجمللس بشأن أمور تقع يف نطاق
أنشطة منظماهتم.
جيوز ذليئات األمم ادلتحدة والوكالت ادلتخصصة ىذه أن تقدم بيانات مكتوبة بشأن بنود جدول
ٕ-
األعمال اليت هتمها إىل أعضاء رللس اإلدارة.

الكيانات والمنظمات الحكومية-الدولية والكيانات األخرى
المادة 63
جيوز دلمثلي الكيانات وادلنظمات احلكومية-الدولية والكيانات األخرى اليت ُمنحت مركز ادلراقب الدائم يف
اجلمعية العامة وادلنظمات احلكومية-الدولية األخرى اليت عينتها اجلمعية العامة أو اجمللس القتصادي
والجتماعي على أساس مستمر أو دعاىا رللس اإلدارة ،أن تشارك ،دون أن يكون ذلا حق التصويت أو تقدمي
اقًتاحات ،يف مداولت رللس اإلدارة يف األمور اليت تقع يف نطاق أنشطتها.

السلطات المحلية
المادة 64
جيوز دلمثلي السلطات احمللية ادلعتمدين حسب األصول ،والذين يدعوىم ادلدير التنفيذي ،بالتشاور مع
حكوماهتم كالً على حدة ،أو الذين ميثلون رابطات أو منظمات وطنية أو دولية معًتف هبا من قبل األمم
ادلتحدة ،ادلشاركة بصفة مراقبُت يف الجتماعات العلنية ،وذلك يف مداولت رللس اإلدارة وأجهزتو الفرعية.

الشركاء اآلخرون في جدول أعمال الموئل
المادة 65
جيوز دلمثلي الشركاء ادلعتمدين حسب األصول للشركاء اآلخرين يف جدول أعمال ادلوئل أن حيضروا
ٔ-
كمراقبُت أثناء اجللسات العلنية جمللس اإلدارة وىيئاتو الفرعية.
بدعوة من رئيس اذليئة ادلعنية ومبوافقة تلك اذليئة ،جيوز ذلؤلء ادلراقبُت أن يدلوا ببيانات شفهية حول
ٕ-
ادلسائل اليت يكون ذلم فيها اختصاص خاص.
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المنظمات غير الحكومية
المادة 66
تعُت شلثلُت
جيوز للمنظمات غَت احلكومية ذات ادلركز الستشاري لدى اجمللس القتصادي والجتماعي أن ِّ
مفوضُت ليجلسوا كمراقبُت يف اجللسات العلنية جمللس اإلدارة وىيئاتو الفرعية .وجيوز للمنظمة غَت احلكومية اليت
حتضر جلسة رللس اإلدارة أن تديل ،بناء على دعوة من الرئيس ومبوافقة رللس اإلدارة ،ببيان شفوي يف األمور
اليت تقع يف نطاق أنشطتها.
المادة 67
توز األمانة البيانات ادلكتوبة ادلقدمة من ادلمثلُت ادلعينُت ادلشار إليهم يف ادلواد ٔ ٙإىل  ٙٙمن النظام الداخلي
على مجيع الوفود بالكميات وباللغات اليت تُقدَّم إىل األمانة ،شريطة أن تكون البيانات ادلقدمة من ادلمثلُت
ادلعينُت ادلشار إليهم يف ادلواد ٗ ٙإىل  ٙٙمتصلة بعمل رللس اإلدارة ،وأن تكون يف موضو ذلم فيو اختصاص
خاص.
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ثاني عشر -وقف العمل بالنظام الداخلي وتعديلو واإلضافة إليو
وقف العمل بالنظام الداخلي
المادة 68
جمللس اإلدارة أن يوقف العمل مبادة من مواد النظام الداخلي مؤقتاً شريطة إشعار األعضاء قبل ذلك بأربع
وعشرين ساعة .وجيوز التنازل عن مطلب اإلشعار ادلسبق إذا مل يعًتض أحد من أعضاء رللس اإلدارة.

تعديل النظام الداخلي
المادة 69
ِّل أياًّ من مواد ىذا النظام ،لكن
جمللس اإلدارة ،بقرار يعتمده بأغلبية أعضاء اجمللس احلاضرين ادلصوتُت ،أن يعد َ
بعد أن يكون قد تل ّقى تقريراً عن التعديل ادلقًتح من فريق عامل ينشئو رللس اإلدارة ذلذا الغرض.
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المرفق
بيان شفهي ألقاه رئيس الفريق العامل المعني بالنظام الداخلي لمجلس اإلدارة
يوضح ىذا البيان ’ٔ‘ معٍت عبارة ’’معًتف هبا من قبل األمم ادلتحدة‘‘ ،اليت أدخلت يف ادلادة ٗٙ
واليت تشَت إىل ’’الرابطات أو منظمات السلطات احمللية الوطنية أو الدولية‘‘ و’ٕ‘ اشًتاط أن تربز األمانة جلميع
الدول األعضاء يف األمم ادلتحدة فحوى ادلادة ٗ ٙوسؤاذلم عما إذا كانوا حيتاجون إىل إجراء مشاورات قبل أن
يوجو ادلدير التنفيذي الدعوة إىل :سلطاهتم احمللية كل على حدة حلضور دورة رللس اإلدارة.
المادة  64على النحو الذي اعتمدىا الفريق العامل ويكون نصها كالتايل:
’’جيوز دلمثلي السلطات احمللية ادلعتمدين حسب األصول الذين يدعوىم ادلدير التنفيذي،
وبالتشاور مع حكوماهتم ادلعنية ،حيثما يطلب إليهم ،أو إىل الذين ميثلون منظمات للرابطات
الوطنية أو الدولية ادلعًتف هبا من قبل األمم ادلتحدة ،ادلشاركة بصفة مراقبُت يف الجتماعات العلنية
وذلك يف مداولت رللس اإلدارة وأجهزتو الفرعية‘‘.
ويفهم الفريق العامل أن رابطات أو منظمات السلطات احمللية الوطنية أو الدولية قد تعترب ’’أهنا معًتف
هبا من قبل األمم ادلتحدة‘‘ إذا كانت قد اعتمدت لدى أي مؤدتر أو اجتما حكومي دويل يتم حتت رعاية
األمم ادلتحدة أو أي ىيئة فرعية أو رئيسية ،إذا كانوا يتمتعون بالوضع التشاوري يف اجمللس القتصادي
والجتماعي.
يضاف إىل ذلك ،أن الرابطات أو منظمات السلطات احمللية الوطنية أو الدولية اليت ل تفي بأي من
الشروط اآلنفة جيب أن تعتمد (’’أي يعًتف هبا‘‘) من جانب ىيئة حكومية دولية سلتصة تابعة لألمم ادلتحدة.
ومن بُت ىذه اذليئات :رللس إدارة موئل األمم ادلتحدة نفسو ،اجمللس القتصادي والجتماعي واجلمعية العامة.
وينبغي لعتماد رللس إدارة موئل األمم ادلتحدة أن يكون كافياً دلشاركة تلك الرابطات أو ادلنظمات يف
اجتماعو.
ووافق الفريق العامل كذلك على قيام ادلدير التنفيذي بعخطار مجيع الدول األعضاء لألمم ادلتحدة قبل
انعقاد رللس اإلدارة بستة أشهر على األقل بالشرط اخلاص بتشاور احلكومات والوارد يف ادلادة ٗ ٙوأن يسأل
الدول األعضاء إذا كانت حتتاج إىل مثل ىذا التشاور .ومبجرد أن تشَت حكومة ما إىل أهنا حتتاج إىل التشاور،
فعن ىذا الشرط يظل سارياً إىل أن يتم سحبو كتابة بواسطة تلك احلكومة.
________________
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