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 الفصل األول  
   التمثيل ووثائق التفولض

   1المادة   
 يف املؤمتر أمام: ةركاشيفتح باب امل 
 مجيع أعضاء األونكتاد؛ )أ( 
فيمـا يتلقـب بالتفـاوش بشـالت اقتفاقـاس  اسأية منظمـة ككوميـة دوليـة  اس ملـؤولي )ب( 

 الدولية وعقدها وتطبيقها، وخباصة اتفاقاس اللقع األساسية.
  

   2المادة   
 يتـــاللف كـــم وفـــد مشـــار  يف املـــؤمتر مـــن  يـــم ومـــن اللـــدد الـــ   يقتضـــي  ا ـــال مـــن املميقـــن 

 املناوبن وامللتشارين.
  

   3المادة   
تقدم وثـاقب تفـويمم  يقـل الـدول املشـاركة يف املـؤمتر وأمـاء املميقـن املنـاوبن وامللتشـارين     

  ت أمكن. ساعة بلد افتتاح املؤمتر 24األمن اللام لألونكتاد يف موعد ق يتجاوز 
  

   4المادة   
ؤمتر بنـاء عقـ  لوثـاقب التفـويمم تتكـوت مـن ألـة أعضـاء يليـنهم املـ تلن يف بداية املـؤمتر ننـة   

 دوت تالخري. اقرتاح الرقيس. وتفحص القجنة وثاقب تفويمم املميقن وتقدم تقريرها    املؤمتر بشالهنا
  

   5المادة   
 بشالت وثاقب تفويضهم. ؤقتة، رييما يتخ  املؤمتر قرارا  يف املؤمتر بصفة م ةركاشحيب لقمميقن امل 

  
 الفصل الثاني  

   أعضاء المكتب
 6المادة   

مـن بـن وناقـب الـرقيس لقرقيس. وجيوز لقمـؤمتر أت ينتخـب الـرقيس  ا  ينتخب املؤمتر رقيلا  وناقب 
 شخصا  آخر ق يكوت من بن  يقل املشاركن.أو ناقبا  لقرقيس ل   ا  املميقن أو أت ينتخب رقيل
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   7المادة   

 يتو  الرقيس رقاسة جقلاس املؤمتر. 
  

   8المادة   
 ناقــب الــرقيس يقــوم ،جــ ء منهـاأ  كضــور  كـدل جقلــاس املــؤمتر أو    الــرقيسعقــ  ا تلـ ر  
 مقام .

  
   9المادة   

 تكوت لناقب الرقيس ال   يتو  مهام الرقيس نفس سقطاس وواجباس الرقيس. 
  

   10المادة   
ر. املتبقيـــة مـــن املـــؤمتلقفـــرتة قـــوم ناقـــب الـــرقيس مقامـــ    ا اســـتقال الـــرقيس أو أصـــبح عـــاج ا ، ي 

 جديدا  لقرقيس.وينتخب املؤمتر ناقبا  
  

 الفصل الثالث  
   مانةاأل

   11المادة   
يكــوت األمـــن اللــام لألونكتـــاد ملـــؤوق  عــن مجيـــع الرتتيبـــاس ال زمــة   ـــاز أعمـــال  -1 

املـؤمتر ، ذه ا الررش، املدير امللؤول وأمن املؤمتر وأ  موففن آخرين قد تقتضـل أعمـال املؤمتر. ويلِن 
ونانـــ  وهيهاتـــ  الفرعيـــة األخـــرل تلييـــنهم. ويلمـــم أمـــن املـــؤمتر كـــ   الصـــفة يف كـــم انقلـــاس ويكـــوت 

 ملؤوق  عن  عداد مجيع الرتتيباس املتصقة ك   انقلاس.
وتقــوم برتمجــة  ؛تتققــ  األمانــة، وتــرتجم، وتلتنلــ ، وتــوزؤ وثــاقب املــؤمتر وتقــارير  وقراراتــ  -2 

 تققـــ  يف انقلـــاس، وهـــل القيومـــة عقـــ  الوثـــاقب وعقيهـــا صـــوهنا يف  فوفـــاس األمـــم شـــفوية لقكقمـــاس الـــي
 وعقيها، بوج  عام، أداء كم األعمال األخرل الي قد يتطقبها املؤمتر. ؛املتحدة

  
   12المادة   

جيــــوز لألمــــن اللــــام لألونكتــــاد أو أل  موفــــف يلــــمي  ذهــــ ا الرــــرش أت يقــــدم، مــــع مراعــــاة  
 اس شفوية أو كتابية بشالت أية ملاللة قيد النظر.، بيان14 املادة
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 الفصل الرابع  
   تصرلال األعمال

   13المادة   
لقرقيس أت يلقن افتتاح انقلة وأت يلمح مبباشرة املناقشة عند كضـور  يقـن عـن ثقـش املشـاركن  

 قرار.يف املؤمتر عق  األقم. ويق م كضور  يقن عن أغقبية هؤقء املشاركن قختا  أ  
  

   14المادة   
با ضـافة     ارسـة اللـقطاس املمنوكـة لـ  يف مواضـع أخـرل مـن هـ ا النظـام،  ،يقوم الرقيس 

مراعــاة ضــمات ملــؤمتر و دارة املناقشــاس فيهــا، و بــالع ت افتتــاح واختتــام كــم جقلــة عامــة مــن جقلــاس ا
و عـ ت القـراراس. وهـو يبـت أككام ه ا النظام، و عطـاء ا ـب يف الكـ م، و ـرح امللـاقم لقتصـويت، 

يف النقــاا النظاميــة وتكــوت لــ ، مــع مراعــاة أككــام هــ ا النظــام، اللــيطرة الكامقــة عقــ  ســري املــداوقس 
وكفـــل النظـــام فيهـــا. ولقـــرقيس أت يقـــرتح عقـــ  املـــؤمتر خـــ ل املناقشـــة  ديـــد الوقـــت الـــ   يلـــمح بـــ  

 قفـال قاقمــة  وأتكقم فيهـا يف أ  ملــاللة  ديـد عــدد املـراس الــي جيـوز لكــم  يـم أت يــ أو لقمتكقمـن،
 قفال باب املناقشة. ول  أيضـا  أت يقـرتح تلقيـب انقلـاس أو رفلهـا أو تالجيـم التـداول يف  وأاملتكقمن 
 .ملناقشةامللاللة قيد ا

  
  15المادة   

 يظم الرقيس، يف  ارست  مهام وفيفت ،  ت سقطة املؤمتر. 
  

   16المادة   
ـــرقيس القـــاقم مقامـــ  أت يـــدإ بصـــوت  وعقيـــ ،  قو يف كالـــة مـــا   ا  لـــيس لقـــرقيس أو   لناقـــب ال

 كات رقيلا  من غري  يقل املشاركن، أت يلمل عضوا  آخر من وفد  لقتصويت بدق  من .
  

  17المادة   
، يــدعو الـــرقيس املتكقمــن    الكــ م كلــب ترتيــب  بـــداقهم 19و 18مــع مراعــاة املــادتن  

م. وق جيــــوز أل  شــــخص أت يــــتكقم يف املــــؤمتر دوت ا صــــول عقــــ    ت ملــــبب مــــن الرغبــــة يف الكــــ 
الرقيس. ولقرقيس أت ينب  املتكقم    مراعـاة النظـام   ا كانـت م كظاتـ  غـري  اس صـقة باملوضـوؤ قيـد 

 .نقاشال
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   18المادة   
جيــوز  عطــاء األســبقية لرلســاء القجــات أو القجــات الفرعيــة أو الفــرر اللامقــة بريــة شــرح النتــاق   

 الي تكوت قد خقصت  ليها ناهنم أو ناهنم الفرعية أو فرقهم اللامقة. 
  

   19المادة   
أل   يـــم أت ييـــري نقطـــة نظاميـــة أثنـــاء مناقشــــة أيـــة ملـــاللة، ويبـــت الـــرقيس يف هـــ   النقطــــة  
يــة فــورا  وفقــا  ألككــام النظــام الــداخقل. وأل   يــم أت يطلــن يف مــا قــرر  الــرقيس. فيطــرح الطلــن النظام

لقتصــويت فــورا ، ويبقــ  قــرار الــرقيس نافــ ا  مــا   تبطقــ  أغقبيــة املميقــن ا اضــرين واملصــوتن. وق جيــوز 
 .النقاش قيدلقمميم ال   يتكقم يف نقطة نظامية أت يتناول جوهر امللاللة 

  
   20المادة   

لكــم مــتكقم وعــدد املــراس الــي جيــوز فيهــا لكــم  يــم أت تــاح لقمــؤمتر أت حيــدد الوقــت الــ   ي 
يــتكقم يف أيــة ملــاللة. فــال ا كانــت املناقشــة  ــدودة املــدة واســتنفدص املميــم الوقــت املخصــص لــ ، نبهــ  

 الرقيس يف ا ال    وجوب مراعاة النظام.
  

   21المادة   
لقرقيس، أثناء املناقشة، أت يلقن قاقمة املتكقمن، كما جيوز ل ، مبوافقة املؤمتر، أت يلقن  قفال  
لقيــت بلــد  ع نــ  أ    لــك كقمــة  اســتدعت لــ  أت يلطــل كــب الــرد أل   يــم   ا  ولكــن جيــوزالقاقمــة. 

  قفال القاقمة.
  

   22المادة   
. وجيـوز ناقشـةجيـم التـداول يف امللـاللة قيـد املأثناء مناقشة أيـة ملـاللة، تال ،أت يقرتح أل   يم 
 اثنــــن أت يتكقمــــا  قــــرتاح وملميقــــْن ل ا   اثنــــن، با ضــــافة    مقــــدم اققــــرتاح، أت يتكقمــــا تالييــــدملميقــــْن 

لقمتكقمـن تـاح  . مث يطرح اققرتاح فورا  لقتصـويت. وجيـوز لقـرقيس أت حيـدد الوقـت الـ   يا عقيضارت عا
 مبوجب ه   املادة.

  
   23المادة   

 كـات أمسـواء أناقشـة أل   يم أت يقرتح، يف أ  وقت،  قفال باب التداول يف امللاللة قيد امل 
يف الك م. وق يلمح بالك م يف اقرتاح  قفال بـاب املناقشـة لرـري  ة يم آخر أبدل رغب  يكن هنا  
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جيــوز لقــرقيس أت حيــدد الوقــت و  .متكقمــن اثنــن يلارضــات اققــرتاح، مث يطــرح اققــرتاح فــورا  لقتصــويت
 ح لقمتكقمن مبوجب ه   املادة. تا ال   ي

  
   24المادة   

أت يقــرتح، أثنــاء مناقشــة أيــة ملــاللة، تلقيــب انقلــة أو رفلهــا. وق يكــوت ميــم هــ ا  أل   يــم 
تـاح ملـن بـم يطـرح لقتصـويت عقـ  الفـور. وجيـوز لقـرقيس أت حيـدد الوقـت الـ   ي ،اققرتاح  م مناقشـة

 قك م.لرتح تلقيب انقلة أو رفلها قا
  

   25المادة   
، تلطــ  اققرتاكــاس املبينــة أدنــا  أســبقية عقــ  مجيــع املقرتكــاس 19مــع مراعــاة أككــام املــادة  

 قل:كما يواققرتاكاس األخرل املطروكة يف انقلة،  
 اقرتاح تلقيب انقلة؛ )أ( 
 اقرتاح رفع انقلة؛ )ب( 
 ؛ناقشةالتداول يف امللاللة قيد املاقرتاح تالجيم  )ج( 
 .ناقشةاقرتاح  قفال باب التداول يف امللاللة قيد امل )د( 

  
   26المادة   

أمــن املــؤمتر يقــوم ، و تقــدم املقرتكــاس وتلــدي س املقرتكــاس كتابــة يف اللــادة    أمــن املــؤمتر 
بتلمــيم نلــ  منهــا عقــ  مجيــع الوفــود بقرــاس املــؤمتر. وق جيــوز، كقاعــدة عامــة، مناقشــة أ  مقــرتح أو 
 رك  لقتصويت يف أية جقلة من جقلاس املؤمتر ما   تكن قد عممـت نلـ  منـ  عقـ  مجيـع الوفـود 

مبوافقــة املــؤمتر، أت يــال ت، رهنــا   قــرقيسولكــن جيــوز لاليــوم اللــابب ليــوم انلقــاد تقــك انقلــة. أقصــا  يف موعــد 
   تلمم  ق يف اليوم نفل . مبناقشة وحبش املقرتكاس أو التلدي س، كىت لو   تكن قد عممت أو

  
   27المادة   

، يطـرح لقتصــويت أ  اقـرتاح يطقـب البــت يف ملـاللة اختصــا  25مـع مراعـاة أككــام املـادة  
 ه ا املقرتح. عق  املؤمتر يف اعتماد مقرتح ملروش عقي  و لك قبم  جراء التصويت

  
   28المادة   

لصاكب اققرتاح أت يلحب  يف أ  وقت قبم بدء التصويت عقي ، شريطة أق يكوت اققرتاح  
 حب عق  ه ا النحو.ل. وأل   يم أت يليد تقدمي اقرتاح س  دِ قد ع  
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   29المادة   
املي انيـة  يفتنفيـ ها آثـار يتقق  املؤمتر، قبم أت يتخـ  قـرارا  أو أت يقـدم توصـية قـد ترتتـب عقـ   

 الربناجمية لألمم املتحدة، تقريرا  من األمن اللام لألونكتاد عن ه   اآلثار، وينظر في .
  

   30المادة   
ق جيــوز  عـــادة النظــر يف مقـــرتح أ اعتمــاد  أو رفضـــ ، مـــا   يقــرر املـــؤمتر  لــك بالغقبيـــة ثقيـــل  

يف اقــرتاح  عــادة النظــر ملتكقمــن اثنــن فقــ  يلارضـــات  املميقــن ا اضــرين واملصــوتن. ويــؤ ت بــالك م
   اققرتاح، مث يطرح اققرتاح فورا  لقتصويت.

 فامسالفصل ال  
   التصولت

   31المادة   
 ؤمتراملــؤمتر صــوس واكــد، ويتخــ  املــ يكــوت لوفــد كــم عضــو مــن أعضــاء األونكتــاد مشــار  يف 

 ، بالغقبية املميقن ا اضرين واملصوتن.32قرارات ، مع مراعاة أككام املادة 
  

   32المادة   
باسـتيناء القـراراس املتلققــة بانتخـاب أعضــاء املكتـب وتليــن أعضـاء اذهيهــاس الفرعيـة وامللــاقم  

 اقجتمــاؤ ا جراقيــة، يلمــم الــرقيس، يف اعــرل اللــاد  لقمــداوقس، عقــ  التحقــب مــن ا ــا  الــرأ  يف
ا ــا  الــرأ  يف اقجتمــاؤ يف التحقــب مــن بــدق  مــن  جــراء تصــويت رمــل. فــال ا   يــتمكن الــرقيس مــن 

    كدل القجات أو القجـات  تقيكأالنظر يف القضية    جقلة قكقة أو  أرجئشالت قضية بلينها، 
   .ا  رمي ا  تصويتأربلة وفود طقب تالفرعية أو الفرر اللامقة، ما   

   33لمادة ا  
ألغراش هـ ا النظـام، يقصـد بلبـارة ثاملميقـن ا اضـرين واملصـوتنث املميقـوت ا اضـروت الـ ين  

 غري مصوتن. يدلوت بالصواهتم مؤيدين أو ملارضن. أما املميقوت ال ين ميتنلوت عن التصويت فيلتربوت
  

   34المادة   
يطقـب التصـويت بنـداء األمـاء، ويـتم يصوس املؤمتر عادة برفـع األيـد ، ولكـن أل   يـم أت  

أت يتم التصويت بـاققرتاؤ  ،بناء عق  اقرتاح أكد املميقن ،التصويت عق  ه ا النحو ما   يقرر املؤمتر
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نــداء األمــاء كلــب الرتتيــب اذهجــاقل الفرنلــل ألمــاء الوفــود يف املــؤمتر، التصــويت ب اللــر . وجيــر 
 القرعة.ابتداء بالوفد ال   يلحب الرقيس ام  ب

  
   35المادة   

بلــد أت يلقــن الــرقيس بــدء التصــويت، ق جيــوز أل   يــم أت يقطــع التصــويت  ق  ثــارة نقطــة  
 مــا قبـــم  نظاميــة تتصــم بطريقــة  جــراء التصــويت  اهتــا. ولقـــرقيس أت يــال ت لقمميقــن بتلقيــم تصــويتهم

  ا التلقيم.تاح ذهالتصويت أو بلد . ولقرقيس أت حيدد الوقت ال   ي
  

   36المادة   
ش عق  أج اء من مقرتح أو من تلديم. فال ا اعـرت  نفصم أل   يم أت يقرتح  جراء تصويت م 

 تكقمْن  ق مليطرح اقرتاح التج قة لقتصويت. وق يلمح بالك م يف اقرتاح التج قة  ،عق   قب التج قة
تطـرح أجـ اء املقـرتح أو التلـديم الـي  ،اثنن يؤيدان  ومتكقمن اثنـن يلارضـان . فـال ا قبـم اقـرتاح التج قـة

تلتمــد عقــ  أثــر  لــك لقتصــويت عقيهــا جمتملــة. و  ا رفضــت مجيــع أجــ اء منطــور املقــرتح أو التلــديم، 
 يلترب املقرتح أو التلديم مرفوضا  برمت .

  
   37المادة   

تلـدي ت أو أكيـر ح عند اقرتاح تلديم مقرتح ما، جيرل التصويت عق  التلـديم أوق . و  ا اقـرت   
عقــ  مقــرتح مــا، يصــوس املــؤمتر أوق  عقــ  التلــديم األبلــد مــن كيــش املضــموت مــن املقــرتح األصــقل، مث 

ولكـــن بلـــد، وهكـــ ا دواليـــك كـــىت تطـــرح مجيـــع التلـــدي س لقتصـــويت.    يقيـــ  يف العقـــ  التلـــديم الـــ
رح هـ ا التلـديم اآلخـر كييما يكوت اعتماد تلديم ما منطويا  بالضرورة عق  رفمم تلـديم آخـر، ق يطـ

لقتصويت. و  ا اعتمد تلديم واكد أو أكير،  رح املقرتح امللدل لقتصـويت. ويلتـرب أ  اقـرتاح تلـدي   
  ء من .نجمرد  ضافة    ه ا املقرتح أو ك ف من  أو تنقيح  ت كات ملقرتح 

  
   38المادة   

عقــ  املقرتكــاس كلــب ترتيــب صــوس املــؤمتر ي  ا اتصــم مقرتكــات أو أكيــر مبلــاللة واكــدة،  
مــا   ا كـــات  أت يقـــرر، بلــد التصــويت عقـــ  أ  مقــرتح، تقــدميها، مــا   يقــرر خـــ ف  لــك. ولقمــؤمتر
 سيصوس عق  املقرتح ال   يقي  يف الرتتيب.

  
   39المادة   

مجيــــع اقنتخابــــاس بــــاققرتاؤ اللــــر  مــــا   يقــــرر املــــؤمتر،   ا   يكــــن هنــــا   ل ــــر  -1 
 مرشح متفب عقي  أو قاقمة مرشحن متفب عقيها دوت  جراء اقرتاؤ. اختياراعرتاش، 
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ينتقـم املـؤمتر و  يـم واكـد فقـ ،   ق تلـميةاليقـدم ق تقرر تلمية مرشحن، تعندما  -2 
 بلدها فورا     اقنتخاب.

  
   40المادة   

ـــت واكــد وبــنفس الشــروا، لكــم  -1  عنــدما يــراد مــمء منصــب انتخــايف أو أكيــر يف وقـ
دإ بصـوت  قنتخـاب مرشـحن بلـدد املناصـب املـراد مقؤهـا، وينتخـب عـدد يفد حيب ل  التصويت أت و 

 يف اققـرتاؤ األول عقـ  أغقبيـة األصـواس املـد  ن ا اصـقناملرشـحمـن ق يتجاوز عدد تقك املناصـب 
 كا وعق  أكرب عدد من األصواس.

أقـم مــن عـدد املناصــب النحــو  الـ ين أ انتخــاكم عقـ  هـ ا  ا كـات عـدد املرشــحن  -2 
أت  بقيــة. وبنـــاء عقـــ  اقــرتاح الـــرقيس، ميكـــنتاقرتاعـــاس  ضـــافية لشــرم املناصـــب امل لاملــراد شـــرقها،  ــر 

ت عقــ  أقــم عــدد مــن األصــواس يف اققــرتاؤ و ت ا اصــقو مــن هــ   اققرتاعــاس ا ضــافية املرشــحقصــ  ي  
 اللابب.

  
   41المادة   

   األصواس يف تصويت عق  ملاللة غري انتخابية، يلترب املقرتح مرفوضا . تلادلت  ا  
 الفصل السادس  

   اللغات
   42المادة   

 القراس ا سبانية وا نكقي ية والروسية والصينية واللربية والفرنلية هل لراس املؤمتر. 
  

   43المادة   
لرـة مـن لرـاس املـؤمتر ترمجـة شـفوية    ترتجم الكقماس الـي تققـ  باليـة ، 42مع مراعاة املادة  
 املؤمتر األخرل. لراس

  
   44المادة   

أل   يم أت يتكقم بقرة غـري لرـاس املـؤمتر   ا تكفـم برتتيـب أمـر الرتمجـة الشـفوية     كـدل  
 لراس املؤمتر.
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 الفصل السابع  
   الجلسات العلنية والسرلة

   45المادة   
 ما   يقرر املؤمتر خ ف  لك. ،عقنية تكوت جقلاس املؤمتر اللامة 

  
   46المادة   

 اللام لألونكتاد. لدل انتهاء أية جقلة سرية، جيوز  صدار ب غ    الصحافة بواسطة األمن 
  

 الفصل الثامن  
   اللجا  واللجا  الفرعية والفري العاملة

   47المادة   
ت أو نـــات فرعيـــة أو فـــرر عامقـــة اأيـــة نـــجيـــوز، با ضـــافة    ننـــة وثـــاقب التفـــويمم،  نشـــاء  

  .تلتق مها أعمال املؤمتر
  

   48المادة   
 تنتخب كم ننة من نات املؤمتر وكم ننة فرعية أعضاء مكتبها. 

  
   49المادة   

الرقيس، يف سري أعمـال القجنـة بصـفت  قوم مقام يشار  رقيس القجنة أو ناقب الرقيس ال   ي 
 كب التصويت، بم يلمل أكد أعضاء وفد  لقتصويت مكان .ه  ، دوت أت يكوت ل  

  
   50المادة   

 قانوين.النصاب اليشكم كضور أغقبية  يقل الوفود يف ننة أو ننة فرعية  
  

   51المادة   
تنطبــب أككــام املــواد الــواردة يف كــم مــن الفصــم الرابــع وا ــامس واللــاد  عقــ  ســري أعمــال  

 القجات والقجات الفرعية.



TD/OLIVE OIL.11/2 
 

 

GE.15-12540 11/11 

 

 الفصل التاسع  
   المراقبو 

   52المادة   
جيوز ملميقل ا كوماس ال ين متـت تلـميتهم مـراقبن يف املـؤمتر وملميقـل الوكـاقس املتخصصـة  

أو  يقل املنظماس ا كومية الدولية أو غري ا كوميـة املـدعوين    املـؤمتر أت يشـاركوا، بصـفة مـراقبن، 
دوت أت يكوت ذهم كـب التصـويت،   ،ة ذهمخاصية مهتكتلل أ اقم الييف مداوقس املؤمتر املتصقة باملل

يف مــداوقس أيــة ننــة بالمكــات كافــة الوفــود  ةركاشــكمــا جيــوز ذهــم، مــا   يقــرر املــؤمتر خــ ف  لــك، امل
 كضورها.

  
 الفصل العاشر  

   التعدلالت
   53المادة   

 جيوز تلديم ه ا النظام الداخقل بقرار من املؤمتر. 
    

 


