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  تنظيم الدورة-أوالً 

عقـدت اللجـنة التحضـريية للمؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل           -١
، طبقاً ملا قررته اجلمعية العامة ٢٠٠٠مايو / أيار٥ إىل  ١بذلـك مـن تعصب دورا األوىل يف جنيف يف الفترة من             

 . جلسة١٢وعقدت خالل هذه الدورة . ٥٢/١١١من قرارها ) د(٢٩يف الفقرة 

 افتتاح الدورة -ألف 

 للجنة حقوق اإلنسان، الذي افتـتح الـدورة السيد شامبهو رام مسخادا، رئيس الدورة السادسة واخلمسني         -٢
وأدلت ببيان أيضاً مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واألمينة العامة للمؤمتر العاملي، السيدة . أدىل ببيان

 .ماري روبنسن

 زوما، -ويف اجللسة ذاا وجهت صاحبة املعايل وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، السيدة نكوسازانا دالمني  -٣
 .ىل اللجنة التحضرييةكلمة إ

 احلضور -باء

حضر الدورة ممثلو الدول التالية األعضاء يف األمم املتحدة، والدول غري األعضاء التالية وفلسطني وما يلي  -٤
مـن وكـاالت متخصصـة وهيـئات تابعة لألمم املتحدة ومنظمات حكومية دولية وكيانات أخرى وهيئات وآليات                   

 :غري حكوميةمعنية حبقوق اإلنسان ومنظمات 

 الدول األعضاء يف األمم املتحدة

االحتــاد الروســي، إثيوبيــا، أذربــيجان، األرجنــتني، األردن، أرميــنيا، إريــتريا، إســبانيا، أســتراليا، إســتونيا،   
إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، أملانيا، اإلمارات العربية املتحدة، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، أوكرانيا،     

، آيرلـندا، آيسـلندا، إيطاليـا، بـاراغواي، باكسـتان، الـبحرين، الـربازيل، بربادوس،        ) اإلسـالمية -مجهوريـة   (إيـران   
الـربتغال، بـروين دار السـالم، بلجيكا، بلغاريا، بنغالديش، بنما، بوتسوانا، بوروندي، البوسنة واهلرسك، بولندا،                 

وتوبـاغو، تونـس، اجلزائـر، اجلماهريية العربية الليبية، مجهورية          بوليفيـا، بـريو، بيـالروس، تايلـند، تـركيا، تريـنيداد             
ــربية        ــة الع ــنيكية، اجلمهوري ــة الدومي ــتحدة، اجلمهوري ــا امل ــة ترتاني ــة التشــيكية، مجهوري ــريقيا الوســطى، اجلمهوري أف

، جورجيا، السـورية، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، جنوب أفريقيا        
ــنو، ســري النكــا، الســلفادور، ســلوفاكيا، ســلوفينيا،        ــبابوي، ســان ماري ــبيا، زم ــا، زام ــدا، روماني الدامنــرك، روان
سـنغافورة، السـنغال، السـودان، السويد، شيلي، الصني، العراق، عمان، غابون، غانا، غواتيماال، فرنسا، الفلبني،       
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ون، كرواتيا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، فنـزويال، فنلندا، فييت نام، قربص، قطر، الكامري
الكونغـو، الكويـت، كيـنيا، التفيـا، لبـنان، لكسـمربغ، ليـربيا، ليـتوانيا، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، مصر، املغرب،                   

، موريتانيا،  املكسـيك، املمـلكة العـربية السـعودية، املمـلكة املـتحدة لـربيطانيا العظمـى وآيرلـندا الشـمالية، مـنغوليا                     
موزامبيق، ميامنار، النرويج، النمسا، نيبال، نيجرييا، نيوزيلندا، هاييت، اهلند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الواليات 

 .املتحدة األمريكية، اليابان، اليمن

 الدول غري األعضاء املمثلة مبراقبني

 .الكرسي الرسويل، سويسرا 

 مراقبون آخرون

 .فلسطني 

 األمم املتحدة

إدارة شـؤون اإلعـالم؛ معهـد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح؛ برنامج األمم املتحدة املشترك املشمول             
 ).اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /برعاية متعددة واملعين بفريوس نقص املناعة البشرية

 هيئات األمم املتحدة وآليات حقوق اإلنسان

ية والثقافية؛ جلنة القضاء على التمييز العنصري؛ جلنة حقوق الطفل؛          جلـنة احلقـوق االقتصـادية واالجـتماع        
اللجــنة املعــنية حبقــوق اإلنســان؛ املقــرر اخلــاص املعــين باألشــكال املعاصــرة للعنصــرية والــتمييز العنصــري وكــراهية   

تعزيز ومحاية  األجـانب ومـا يتصـل بذلـك من تعصب؛ املقرر اخلاص املعين مبسألة التعصب الديين؛ اللجنة الفرعية ل                  
؛ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛ مفوضية األمم )املوئل(حقوق اإلنسان؛ مركز األمم املتحدة للمستوطنات البشرية 

املـتحدة السـامية لشـؤون الالجـئني؛ صـندوق األمـم املـتحدة للسكان؛ متطوعو األمم املتحدة؛ الفريق العامل املعين             
 .بالسكان األصليني

 صةالوكاالت املتخص

 .منظمة العمل الدولية؛ منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة؛ منظمة الصحة العاملية 
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 املنظمات احلكومية الدولية

ــة مبــا يف ذلــك رئاســة جمــلس االحتــاد        ــة ملكافحــة العنصــرية والتعصــب؛ اجلماعــة األوروبي اللجــنة األوروبي
ــة     ــنة األوروبيــة واألمانــة العام ــز األورويب لرصــد العنصــرية وكــره      األورويب؛ اللج ــلس االحتــاد األورويب؛ املرك

األجـــانب؛ مصـــرف البـــلدان األمـــريكية للتـــنمية؛ معهـــد البـــلدان األمـــريكية حلقـــوق اإلنســـان؛ املـــنظمة الدوليـــة    
 .للفرنكوفونية؛ جامعة الدول العربية؛ منظمة الوحدة األفريقية؛ منظمة املؤمتر اإلسالمي

 كيانات أخرى

لصـليب األمحـر الدوليـة؛ االحتـاد الـدويل جلمعيـات الصـليب األمحـر واهلـالل األمحـر؛ مـنظمة فرسان                     جلـنة ا   
 .مالطة

 املنظمات غري احلكومية

املركــز االستشــاري العــام؛ املركــز اآلســيوي لــلموارد القانونيــة؛ هيــئة الفرانسيســكان الدوليــة؛ الــتحالف     
املسـؤوليات؛ االحتـاد الدويل لنقابات العمال احلرة؛ التحالف    النسـائي الـدويل؛ التسـاوي يف احلقـوق، التسـاوي يف             

الدويل إلنقاذ الطفولة؛ االحتاد العاملي للشباب الدميقراطي؛ االحتاد العاملي لرابطات األمم املتحدة؛ املؤمتر اإلسالمي   
 .العاملي

 املركز االستشاري اخلاص

ن؛ وكالة إعالم أمريكا الالتينية؛ املؤمتر النسائي اللجـنة األفـريقية ملـروجي الرعاية الصحية وحقوق اإلنسا      
لعموم اهلند؛ املؤمتر النسائي لعموم باكستان؛ حتالف قانون اهلنود األمريكيني؛ منظمة العفو الدولية؛ املنظمة الدولية 

 -وا كزافييه ملكافحـة الـرق؛ املنظمة العربية حلقوق اإلنسـان؛ رابطـة أمريكا الالتينية حلقوق اإلنسان؛ رابطة فرنس         
بـانيو؛ طائفـة الـبهائيني الدوليـة؛ جمـلس بونيـاد اـتمعي حملـو األميـة؛ جلـنة الكـنائس للشـؤون الدوليـة التابعة لس                  
الكـنائس العـاملي؛ األمانـة الدوليـة حلـركة الـثاين عشـر مـن ديسـمرب؛ صـندوق الدفـاع القـانوين من أجل العدالة يف                          

مؤسسـة دانييـل ميـتران؛ جلـنة األصدقاء العاملية          :  احلـريات  -وبيـة؛ فرنسـا     األرض؛ جمموعـة الضـغط النسـائية األور       
؛ الشـبكة الدوليـة حلقـوق اإلنسـان؛ مـنظمة رصـد حقـوق اإلنسـان؛ منظمة اإلدماج الدولية                    )الكويكـرز (للتشـاور   

؛ "توباي أمارو"؛ الس اهلندي للتربية؛ احلركة اهلندية       )الرابطة الدولية جلمعيات األشخاص املصابني بعجز ذهين      (
املنظمة الدولية للتعاون بني األديان؛ الرابطة الدولية ملناهضة التعذيب؛ الرابطة الدولية للمحامني واحلقوقيني اليهود؛ 
اللجـنة الكاثوليكيـة الدوليـة لـلهجرة؛ املركـز الـدويل حلقوق اإلنسان والتنمية الدميقراطية؛ جلنة احلقوقيني الدولية؛                    

طات حقـوق اإلنسان؛ الفريق القانوين الدويل حلقوق اإلنسان؛ الس الدويل ملعاهدات اهلنود؛  االحتـاد الـدويل لـراب     
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مركـز االسـتثمار الـدويل؛ الـرابطة الدوليـة حلقـوق اإلنسـان؛ املـنظمة الدوليـة لتـنمية حـرية التعليم؛ املنظمة الدولية               
نسـان؛ الـرابطة الدوليـة للطالب الشبان        للقضـاء عـلى مجيـع أشـكال الـتمييز العنصـري؛ اخلدمـة الدوليـة حلقـوق اإل                  

احلـركة الكاثوليكيـة الدوليـة للشـؤون الفكـرية والثقافية      (الكـاثوليكيني؛ حـركة األمهـات الدوليـة؛ بـاكس رومانـا          
؛ مركز جنوب آسيا للتوثيق يف جمال حقوق اإلنسان؛ رابطة سوسيال دارما )واحلركة الدولية للطالب الكاثوليكيني

ي الدولية؛ متحدون من أجل العمل فيما بني الثقافات؛ وكالة املدن املتحدة للتعاون بني الشمال          الدوليـة؛ هيـئة تيـ     
واجلنوب؛ الرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية؛ املنظمة النسائية الصهيونية الدولية؛ املؤسسة النسائية ملؤمتر القمة 

رابطة العاملية للمتدربني والزمالء السابقني يف األمم املتحدة؛ العاملي؛ التحالف العاملي جلمعيات الشبان املسيحية؛ ال
الس العاملي للكنائس املسيحية املستقلة؛ االحتاد العاملي لنساء الكنائس امليثودية واملوحدة؛ املؤمتر اليهودي العاملي؛ 

 الشابات املسيحية العاملية؛ املؤسسة    االحتـاد العـاملي للمنظمات النسائية الكاثوليكية؛ التآزر اجلامعي العاملي؛ مجعية          
 .الدولية للنظرة العاملية

 القائمة

 املركز الدويل ملناهضة الرقابة؛ احملفل الثقايف اآلسيوي املعين بالتنمية؛ رابطة التعليم      -املادة التاسعة عشرة     
ان الدولية لألقليات األمريكية؛   العاملي؛ رابطة املواطنني العامليني؛ مركز موارد القانون اهلندي؛ رابطة حقوق اإلنس          

احلـركة الدوليـة ملناهضـة مجيـع أشـكال الـتمييز والعنصرية؛ اجتماع املائدة املستديرة الدولية للنهوض باالستشارة؛        
الـتحرير؛ حـركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بني الشعوب؛ املنظمة العاملية لطالب التعليم الكاثوليكي          

 .لسلم العامليالسابقني؛ جملس ا

 املنظمات غري احلكومية اليت ال تتمتع مبركز استشاري لدى الس االقتصادي واالجتماعي، املرخص هلا باملشاركة

؛ املؤسسة الكندية للعالقات بني األعراق؛ مركز الريادة ("Antirasistik Senter")مركز مناهضة العنصرية  
ومبيا؛ حمفل مناهضة العنصرية؛ مرصد حقوق اإلنسان يف القرن األفريقي؛ العاملية النسائية؛ كلية احلقوق جبامع كول
؛ اهليـئة الدوليـة حلقـوق املهاجـرين؛ صـندوق حقـوق األمريكيني              "KOK"اـلس الـدويل حلقـوق اإلنسـان؛ مـنظمة           

 .األصليني؛ منظمة السكان األفريقيي األصل يف األمريكتني

 انتخاب أعضاء املكتب -جيم

، أعضاء املكتب التاليني ٢٠٠٠مـايو  / أيـار ١ة التحضـريية يف جلسـتها األوىل، املعقـودة يف      انتخـبت اللجـن    -٥
 :بالتزكية
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 )الواليات املتحدة األمريكية(السيدة بييت كنغ     

 )املكسيك(نانديس باسافيه السيد أرتورو هر  :املقرر-نائب الرئيس 
 )جنوب أفريقيا(نيين . ج. السيد س :وكعضو حبكم املنصب

 إقرار جدول األعمال والنظام الداخلي -دال 

، جدول ٢٠٠٠مايو / أيار١كـان معروضـاً أيضـاً عـلى اللجـنة التحضريية يف جلستها األوىل، املعقودة يف        -٦
 الـــلذين (A/CONF.189/PC.1/1/Add.1) وشـــروحه (A/CONF.189/PC.1/1)األعمـــال املؤقـــت لدورـــا األوىل 

 .٥٤/١٥٤من قرار اجلمعية العامة ) د(٣٢أعدمها األمني العام وفقاً للفقرة 

 .وأقرت اللجنة التحضريية جدول أعماهلا بدون تصويت ولالطالع على نصه انظر املرفق الثاين -٧

ون النظام الداخلي الذي حيكم جلساا هو النظام ويف اجللسـة ذاـا قررت اللجنة التحضريية أيضاً أن يك           -٨
 .الداخلي للجان الس االقتصادي واالجتماعي الفنية طاملا انطبق عليها

 تنظيم العمل -هاء 

ولالطالع . لالطالع على قائمة الوثائق اليت أصدرت للدورة األوىل للجنة التحضريية، انظر املرفق الثالث             -٩
 .اعتمدا هذه اللجنة، انظر املرفق األولعلى قائمة املقررات اليت 

 . ونظرت اللجنة، خالل جلستها األوىل أيضاً، يف تنظيم عملها -١٠

ويف اجللسـة ذاـا وافقـت اللجـنة على مشروع اجلدول الزمين الذي اقترحه املكتب للنظر يف البنود، رهناً            -١١
 .  ملناقشة عامة٢٠٠٠مايو / أيار٥بإمكانية ختصيص الفترة الصباحية جللسة يوم اجلمعة 
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، اتفـق عـلى أن يفتح أمام مجيع املشاركني يف بداية          ٢٠٠٠مـايو   / أيـار  ١ويف جلسـتها الـثانية املعقـودة يف          -١٢
وستعلن الرئيسة مقدماً عن إغالق . الـدورة بـاب التسـجيل عـلى قائمة املتحدثني بشأن كافة بنود جدول األعمال            

 .قائمة املتحدثني بشأن كل بند

ويف اجللسة ذاا اقترحت الرئيسة أن تعقد اللجنة التحضريية مناقشة حتاورية لبحث بنود جدول األعمال              -١٣
ومل يلق هذا . الفنية ال تتعدى فيها مدة البيانات، مبدئياً، ثالث دقائق وإن كانت هذه القيود الزمنية ستطبق مبرونة

 .االقتراح أي اعتراض

 حتيل  (A/CONF.189/PC.1/20) التحضـريية يف مذكـرة أعدا األمانة         ويف اجللسـة نفسـها نظـرت اللجـنة         -١٤
 مــنظمة غــري حكوميــة ال تتمــتع مبركــز استشــاري لــدى اــلس االقتصــادي واالجــتماعي وتلــتمس  ١١فيهــا طــلب 

وقـدم هـذا الطلب عمالً بقرار الس االقتصادي واالجتماعي         . اعـتمادها لـدى اللجـنة التحضـريية واملؤمتـر العـاملي           
 الذي ينص على أن تطلب املنظمات غري احلكومية اليت ال تتمتع مبركز استشاري لدى الس اعتماداً            ١٩٩٦/٣١

ويف اجللسـة ذاـا اعتمدت اللجنة التحضريية بدون         . خاصـاً للمشـاركة يف املؤمتـرات العامليـة وعمـلياا التحضـريية            
 ).انظر املرفق األول" (رة منظمة غري حكوميةاعتماد وثائق تفويض إحدى عش" املعنون ١/تصويت املقرر ل ت

   جدول األعمال املؤقت للمؤمتر العاملي ومشـروع نظامه-ثانياً  
 الداخلي وموعده ومدته ومكان انعقاده واملشاركة فيه   

 ٣ و٢، املعقودة يف ٧ إىل ٢ من جدول األعمال خالل جلساتــها من ٥نظرت اللجنة التحضريية يف البند  -١٥
 .مايو/ أيار٥ و٤ املعقودة يف يومي ١٢ إىل ٩مايو ويف جلساا من /يار أ٤و

 . من جدول األعمال، انظر املرفق الثالث٥ولالطالع على الوثائق اليت أصدرت يف إطار البند  -١٦

الرقم املوضوع بني قوسني هو ( من جدول األعمال ٥قـد أدىل ممثـلو الـدول الـتالية بـبيانات بشـأن البند               و -١٧
ــم ــبيان   رق ــا اإلدالء بال ــيت جــرى فيه ــر ):  اجللســة ال ــتني )١٢، ١١، ١٠، ٢(اجلزائ ، )٩، ٥، ٤، ٣، ٢(، واألرجن

، ٤، ٣، ٢(، وكندا )١٢، ١١، ٥(، والربازيل )٣(، وبوتسوانا )١٠،  ٣،  ٢(، وبنغالديش   )١٢،  ١١(وأرميـنيـا   
، ١١، ١٠، ٩، ٥، ٤، ٣، ٢(، وكوبا )٤(، والكونغو )١١، ١٠، ٣(، والصني )١٠، ٢(، وشيلي )١١، ١٠، ٥
، ٢(، وإثيوبيا )١٢، ١١، ١٠، ٥، ٤، ٣، ٢(، ومصر )١٠، ٩، ٥، ٣(، وإكوادور )٤، ٣ ٢(، والدامنرك )١٢
، ١٠، ٥، ٤، ٣، ٢(واهلند ) ١١، ١٠، ٣(، وأملانيا )١١، ١٠، ٩، ٧، ٥(، وفرنسـا )١٠، ٣(، وفنلنـدا )٥، ٤
، )٣(، وموريــتانيـا )١١، ١٠(، وماليــزيا )١٠، ٣، ٢(اليابـان  و) ١٢، ١١، ٢(، وإيطاليــا )٣(، وإسـرائيـل  )١١

(، ونيجرييا )١٠، ٣(، ونيوزيلنـدا )٢(، وهولندا )٣، ٢(، واملغرب )١١، ١٠، ٩، ٧، ٥، ٤، ٣، ٢(واملكسيك 
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(، وبولندا )٢(، وبريو )١٢، ١١، ١٠، ٩، ٥، ٤، ٣، ٢(، وباكستان )١٠، ٥(، والنرويج )١٢، ١١، ١٠، ٩
، ٣، ٢(، والسنغـال )١١، ٤، ٢(، واالحتاد الروسي )١٠(، والفلبني )١١، ١٠، ٥، ٤، ٣، ٢(غال ، والربت)١٢
، )٥، ٤، ٣، ٢(، والســــــويد )١١، ٢(وإســــــبانيا ) ١١، ١٠، ٤، ٣، ٢(، وجــــــنـوب أفــــــريقيا )٩، ٧، ٥، ٤

، ٣، ٢(كيا ، وتر)٤، ٣، ٢(، وتونس )١٠(، والسودان   )١٢،  ١١،  ٥،  ٤،  ٣،  ٢(واجلمهورية العربية السورية    
(، والواليات املتحدة األمريكية )١٢، ١١، ٥(، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية )١٠، ٥، ٤
 ).١٠(، وفرتويال )١١، ١٠، ٩، ٤، ٣، ٢

 ).٥، ٣ (٥وأدىل املراقب عن سويسرا ببيانني بشأن البند  -١٨

ررة الفريق العامل املعين بالسكان األصليني التابع للجنة       إيرين دايس، رئيسة ومق    -وأدلت السيدة إيريكا     -١٩
 ).٢( من جدول األعمال ٥الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ببيان بشأن البند 

اللجنة األفريقية ملروجي :  من جدول األعمال٥وأدلت املنظمات غري احلكومية التالية ببيانات بشأن البند  -٢٠
، وصندوق الدفاع القانوين من أجل )٣(، ومركـز مـوارد القـانون اهلـندي     )٥(نسـان  الـرعاية الصـحية وحقـوق اإل    

" توباك أمارو"، وحركة )٦(، والس اهلندي للتعليم )٥(، ومنظمة مرصد حقوق اإلنسان )٣(العدالة يف األرض 
، واحلركة الدولية   )٥(د  ، والس الدويل ملعاهدات اهلنو    )١٠،  ٥(، والرابطة الدولية ملناهضة التعذيب      )٦(اهلندية  

 ).٥(، وباكس رومانا )٥، ٣(ملناهضة مجيع أشكال التمييز والعنصرية 

ويف اجللسة الثانية حبثت اللجنة التحضريية واعتمدت بدون تصويت االقتراح الداعي إىل قبول الدعوة اليت  -٢١
أغسطس / آب٣١ىل عقد هذا املؤمتر من قدمتها حكومة جنوب أفريقيا الستضافة املؤمتر العاملي واالقتراح الداعي إ

تاريخ ومدة انعقاد املؤمتر العاملي " املعـنون  ٢/ت. ويـرد هـذان املقـرران يف املقـرر ل    . ٢٠٠١سـبتمرب   / أيـلول  ٧إىل  
وقال ممثل ). انظر املرفق األول(، "ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

 .مكان انعقاد املؤمتر العاملي يف جنوب أفريقيا مل حيدد بعد وسيعلن عنه الحقاًجنوب أفريقيا إن 

، اقترح الرئيس إنشاء فريق مفتوح العضوية عامل فيما ٢٠٠٠مايو / آيار٢ويف اجللسة الثالثة املعقودة يف  -٢٢
مؤمتر العاملي وإطار عمل  من جدول األعمال وذلك للنظر، يف مجلة أمور، يف شعار لل٥بني الدورات يف إطار البند 

واقترح الرئيس أيضا أن يتوىل ممثل فرنسا رئاسة الفريق . والبنود املوضوعية جلدول األعمال ااملؤقت للمؤمتر العاملي
إنشاء فريق عامل " املعنون ٣/ت. وينعكس هذا االقتراح يف املقرر ل. واعتمد هذا االقتراح بدون تصويت. العامل

وطلب الرئيس قيام الفريق العامل بتقدمي      .  من جدول األعمال   ٥ب العضوية يف إطار البند      بني الدورات مفتوح با   
 .٢٠٠٠مايو / آيار٥مقترحات حمددة إىل اللجنة التحضريية حبلول 
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وقـامت اللجـنة التحضـريية، يف جلسـاا الـرابعة واخلامسـة والسـابعة، بالـنظر يف مشـروع النظام الداخلي                        -٢٣
وبعد النظر يف هذه الوثيقة وإدخال عدد من التعديالت عليها،          . (A/CONF.189/PC.1/2)ملي  املؤقـت للمؤمتر العا   

قامت اللجنة التحضريية يف جلستها السابعة باعتماد النظام الداخلي املؤقت للمؤمتر العاملي، بصيغته املعدلة، وذلك 
النظام الداخلي املؤقت للمؤمتر العاملي    " املعنون   ٣/وينعكس قرار اللجنة التحضريية يف املقرر ل ت       . بدون تصويت 

ولالطالع ). انظر املرفق األول" (ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب
 .على نص النظام الداخلي املؤقت للمؤمتر العاملي، بصيغته اليت اعتمد ا، انظر املرفق الرابع

لسـة السـابعة، أن الفـريق املفـتوح العضـوية العـامل فـيما بـني الدورات قد ركز                 وأفـاد ممـثل فرنسـا، يف اجل        -٢٤
 .بصورة رئيسية على مسألة وضع شعار للمؤمتر العاملي، وأنه قد جرى مناقشة مواضيع شىت

اعتماد وثائق " املعنون ٦/ت. ويف اجللسـة التاسـعة اعـتمدت اللجـنة التحضـريية، بدون تصويت، املقرر ل       -٢٥
، الذي يشري إىل اإلجراء العتماد وثائق تفويض املنظمات غري )انظر املرفق األول" (ظمات غري احلكوميةتفويض املن

 .احلكومية اليت ال تتمتع مبركز استشاري لدى الس االقتصادي واالجتماعي

ساعدة امل" املعنون ٧/ت. وقـامت اللجنة التحضريية، يف اجللسة نفسها وبدون تصويت، باعتماد املقرر ل          -٢٦
 ).انظر املرفق األول(املقترح من بنغالدبش " املالية ملشاركة أقل البلدان منواً

وثائق املؤمتر " املعنون ٨/ت. ويف اجللسـة نفسـها، اعـتمدت اللجـنة التحضـريية، بـدون تصويت، املقرر ل                -٢٧
 ).انظر املرفق األول" (العاملي

شعار " املعنون ١٠/ت. دون تصويت، باعتماد املقرر لوقامت اللجنة التحضريية، يف جلستها العاشرة وب -٢٨
انظر املرفق " (املؤمتـر العـاملي ملكافحـة العنصـرية والـتمييز العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـل بذلـك من تعصب               

 ).األول

 املعنون ١١/ت. وقـامت اللجـنة التحضريية، يف جلستها احلادية عشرة وبدون تصويت، باعتماد املقرر ل            -٢٩
 ).انظر املرفق األول" (ة ممثلي السكان األصلينيمشارك"

 املعنون ١٣/ت. وقـامت اللجـنة التحضـريية، يف جلسـتها الثانية عشرة وبدون تصويت، باعتماد املقرر ل                -٣٠
ولدى اعتماد هذا املقرر، وضعت ). انظر املرفق األول" (املوضـوعات املدرجـة عـلى جـدول أعمـال املؤمتر العاملي       "

 مـن املقرر بني قوسني معقوفني وطلب ممثلو إحدى اموعات اإلقليمية أو             ٤الـواردة يف الـنقطة      " تعويضـية "لفظـة   
تقبل وفود : "الـبيان الصـادر عـن جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى   ) أ: (الـدول الـتالية إدراجهـا يف الـتقرير       

بني قوسني معقوفني على أساس " تعويضية" مع إدراج لفظة ٤اموعة الغربية ومعها بعض الوفود األخرى النقطة 
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البيان الصادر عن ) ب(؛ "متـتعها احلق، يف هذا السياق ويف ضوء مزيد املناقشات، يف العودة جمددا إىل هذه النقطة             
، ال توافق   ٤يف املوضـوع    " تعويضـية "فـيما يتصـل بالقوسـني املعقوفـني احمليطـني بـلفظة             : "جمموعـة الـدول األفـريقية     

فـريقية عـلى أنّ القوسـني املعقوفـني الزمـان، يف ضـوء صـكوك حقـوق اإلنسـان الدوليـة وقرارات جلنة                        اموعـة األ  
ومع ذلك توافق اموعة األفريقية على وضع قوسني . حقوق اإلنسان، مبا فيها قرارات دورا السادسة واخلمسني

مت التشديد على أن اموعة األفريقية و. معقوفـني حـول هذه اللفظة قصد تسهيل اعتماد موضوعات املؤمتر العاملي        
، يف اجتماعات ٤كجزء من املوضوع رقم     " تعويضـية "وغريهـا مـن الوفـود ستواصـل مناقشـة وتـأييد إدراج لفظـة                

وتعيد اموعة األفريقية تأكيد استنتاج     . الفـريق العـامل فـيما بني الدورات ويف سائر العمليات التحضريية للمؤمتر            
ني املوضوعني ذه الطريقة حول اللفظة املذكورة لن يفتح من جديد بأية طريقة من الطرق باب أن القوسني املعقوف

البيان ) ج(؛ "، فـيما عـدا الـلفظة املدرجـة بني قوسني معقوفني     ٤أيـة مناقشـة ألي جـزء مـن أجـزاء املوضـوع رقـم                
 من النص اليت وردت فيها لفظة ٤ تقول أرمينيا إا ستكون لديها حتفظات على قبول النقطة: "الصادر عن أرمينيا

تنضم كوبا إىل موقف اموعة األفريقية، وترى       : "البيان الصادر من كوبا   ) د(؛  "بـني قوسني معقوفني   " تعويضـية "
 من االتفاقية الدولية للقضاء على ٦بني قوسني معقوفني أمر غري مقبول وخمالف للمادة " تعويضية"أنّ إدراج لفظة 

) ه (؛ " الذي اعتمد بدون تصويت   ١٩٩٩/٣٣ العنصـري وأيضـا لقرار جلنة حقوق اإلنسان          مجيـع أشـكال الـتمييز     
بود إسرائيل أن تنضم إىل املوقف الذي حدده سفري اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى : "البيان الصادر عن إسرائيل

البيان الصادر ) و(؛ "املؤمتر العامليوآيرلـندا الشـمالية باسـم اموعـة الغربية فيما يتعلق مبوضوعات جدول أعمال               
ينضم الوفد السوري إىل موقف اموعة األفريقية فيما يتعلق مبوضوعات جدول : "عن اجلمهورية العربية السورية
 ".األعمال املؤقت للمؤمتر العاملي

  االجتماعات واألنشطة التحضريية على األصعدة-ثالثا  
 الدولية واإلقليمية والوطنية 

مايو / آيار ٣ من جدول األعمال يف جلستها السادسة املعقودة يف               ٦نظرت اللجنة التحضريية يف البند         -٣١
٢٠٠٠. 

 . من جدول األعمال، انظر املرفق الثالث٦ولالطالع على الوثائق الصادرة يف إطار البند  -٣٢

يز العنصري، بعرض    ويف اجللسة نفسها، قامت السيدة غاي ماكدوغال، عضو جلنة القضاء على التمي                    -٣٣
 ٢٨ إىل   ٢٤تقرير اجتماع فرعي، أُشري إليه باسم مشاورة بيالجيو ، املعقودة يف بيالجيو، بإيطاليا، يف الفترة من                  

 .(A/CONF.189/PC.1/10) ٢٠٠٠يناير /كانون الثاين
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 تقرير  ويف اجللسة نفسها، قام السيد ماريو يوتسيس، عضو جلنة القضاء على التمييز العنصري، بعرض                    -٣٤
 ٨ إىل   ٦حلقة خرباء دراسية بشأن العنصرية والالجئني والدول املتعددة األعراق، عقدت يف جنيف يف الفترة من                  

 .(A/CONF.189/PC.1/19) ١٩٩٩ديسمرب /كانون األول

ة ويف اجللسة نفسها، قامت السيدة فريجينيا داندان، رئيسة اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعي              -٣٥
والثقافية، بعرض تقرير حللقة خرباء دراسية بشأن سبل االنتصاف املتاحة لضحايا العنصرية والتمييز العنصري                       

 .(A/CONF.189/PC.1/8)وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب 

ة عن  بالنياب(، وآيرلندا    ) اإلسالمية -مجهورية  (ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات ممثلو استراليا، وإيران              -٣٦
 .، وإيطاليا، والربازيل، والسنغال، وكرواتيا، وكوبا، والنمسا، والواليات املتحدة األمريكية)جملس أوروبا

 إيرين دايس، رئيسة ومقررة الفريق العامل املعين بالسكان             -ويف اجللسة نفسها، أدلت السيدة إيريكا           -٣٧
 .األصليني، ببيان

 .ببيان) اليونسكو( منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ويف اجللسة نفسها، أدىل املراقب عن -٣٨

 .ويف اجللسة نفسها، أدىل املراقب عن جلنة الصليب األمحر الدولية ببيان -٣٩

املركز اآلسيوي للموارد القانونية،    : ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات ممثلو املنظمات غري احلكومية التالية           -٤٠
لقانوين من أجل العدالة يف األرض، ومنظمة مرصد حقوق اإلنسان، والفريق القانوين الدويل                  وصندوق الدفاع ا   

حلقوق اإلنسان، والس الدويل ملعاهدات اهلنود، واحلركة الدولية ملناهضة مجيع أشكال التمييز والعنصرية،                          
 .واملعهد الدويل لدراسات عدم االحنياز، وفريق حقوق األقليات، وباكس رومانا

 التقارير والدراسات وغريها من الوثائق الالزمة للجنة -رابعا 
 التحضريية وللمؤمتر العاملي 

 من جدول األعمال مفوضة      ٧، قامت بعرض البند      ٢٠٠٠مايو  / آيار ٣يف اجللسة السادسة املعقودة يف        -٤١
نظرها يف هذا البند يف جلستها وواصلت اللجنة التحضريية . األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان اليت أدلت ببيان

 .٢٠٠٠مايو / آيار٤السابعة املعقودة يف 

 . من جدول األعمال، انظر املرفق الثالث٧ولالطالع على الوثائق الصادرة يف إطار البند  -٤٢

 .ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثال األرجنتني ومجهورية إيران اإلسالمية ببيانني -٤٣
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) اإليدز( ممثال برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشري             ويف اجللسة نفسها، أدىل    -٤٤
 .ومنظمة العمل الدولية ببيانني

جملس النساء اآلسيويات حلقوق     : ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثلو املنظمات غري احلكومية التالية ببيانات               -٤٥
القانون جبامعة كولومبيا، ومنظمة مرصد حقوق اإلنسان، وحركة اإلنسان، ومركز الريادة العاملية النسائية، وكلية 

اهلندية، وجلنة احلقوقيني الدولية، والس الدويل ملعاهدات اهلنود، والتحالف الدويل إلنقاذ                        " تباوج آمارو  "
 . وباكس رومانا، والرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية،"KOK"الطفولة، ومنظمة 

قام السيد باولو سريجيو بينهريو، عضو اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية                ) أ: (ادسة أيضا ويف اجللسة الس    -٤٦
 وكذلك (A/CONF.189/PC.1/13)حقوق اإلنسان، بعرض وثيقة مقدمة من اللجنة الفرعية إىل اللجنة التحضريية 

) ب(؛ (A/CONF.189/PC.1/13/Add.1)ورقـة العمل اليت كان قد طُلب إليه إعدادها من أجل اللجنة التحضريية 
قام السيد عبد الفتاح عمر املقرر اخلاص للجنة حقوق اإلنسان املعين بالتعصب الديين بعرض التقرير الذي أعده من 

 أهاانزو، املقرر اخلاص للجنة -قام السيد موريس غليلي ) ج (؛(A/CONF.189/PC.1/7)أجل اللجنة التحضريية 
عاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب حقوق اإلنسان املعين باألشكال امل

 .باإلدالء ببيان

قام السيد مايكل شريفيس، رئيس جلنة القضاء على التمييـز العنصـري، بعـرض             ) أ: (ويف اجللسة السابعة   -٤٧
قامت السيدة فريجينيا ) ب(؛ (A/CONF.189/PC.1/12)الوثيقـة املقدمـة من تلك اللجنـة إلـى اللجنــة التحضرييــة 

داندان، رئيسة اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بعرض الوثيقة املقدمة من تلك اللجنة إىل         
قام السيد ياب دوك، مقرر جلنة حقوق الطفل، بعرض الوثيقة ) ج(؛ (A/CONF.189/PC.1/14)اللجنة التحضريية 

 -أدىل السيد هيبوليتو سوالري      ) د(؛  (A/CONF.189/PC.1/15)جنة إىل اللجنة التحضريية       املقدمة من تلك الل    
 .إيرويغني، عضو اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، ببيان

  تنظيم أعمال الدورة الثانية للجنة التحضريية-خامسا 

 إىل احلادية عشرة، املعقود  من جدول األعمال يف جلساا من الثامنة  ٨نظرت اللجنة التحضريية يف البند       -٤٨
 .٢٠٠٠مايو / أيار٥ و٤يف 

، )٨(، واألرجنتني    )٨(إثيوبيا  :  من جدول األعمال     ٨وأدىل ممثلو الدول التالية ببيانات بشأن البند               -٤٩
، واجلمهورية   )١٠،   ٨(، وتونس     )٨(، وتركيا     )٨(، وبنغالديش     )١٠،   ٨(، والربازيل     )١٠،   ٨(وباكستان   

، )٨(، والصني   )٨(، وشيلي   )٨(، والسنغال   )٨(، وجورجيا   )١٠(مهورية العربية السورية    ، واجل )٨(التشيكية  
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، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا )١٠، ٨(، واملكسيك )١٠(، ومصر )١٠، ٨(، وكوبا )١٠(وفرنسا 
 ).١٠(، والواليات املتحدة األمريكية )١٩(، واهلند )٨(الشمالية 

لعاشرة، قررت اللجنة التحضريية، بدون تصويت، اعتماد مشروع جدول أعمال مؤقت                  ويف اجللسة ا    -٥٠
 .٨/ت. ولالطالع على النص، انظر املرفق األول، املقرر ل. للدورة الثانية للجنة التحضريية

ويف اجللسة نفسها، قررت اللجنة التحضريية، بدون تصويت، أن توصي اجلمعية العامة بإنشاء فريق                          -٥١
لعضوية عامل فيما بني الدورات لوضع مشروع جدول األعمال، ومشروع اإلعالن، ومشروع برنامج                   مفتوح ا 

وقررت اللجنة التحضريية أيضا أن توصي اجلمعية العامة باإلذن هلا لتمديد دورا الثانية ملدة               . عمل املؤمتر العاملي  
وقد وجه نظر اللجنة       . ٩/ت. قرر ل  ولالطالع على النص، انظر املرفق األول، امل            . مخسة أيام عمل إضافية      
 من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، إىل تقديرات ملا              ٢٨التحضريية، وفقا للمادة    

 ٤قد يترتب على مشروع املقرر من آثار إدارية وآثار على امليزانية الربناجمية، يف اجللسة التاسعة املعقودة يف                               
 .٢٠٠٠مايو /أيار

 املعنون   ١٢/ت. ويف اجللسة احلادية عشرة، اعتمدت اللجنة التحضريية، بدون تصويت، املقرر ل                         -٥٢
 ).انظر املرفق األول" (مشروع إعالن وبرنامج عمل املؤمتر العاملي"

  املناقشة العامة-سادسا 

قشة عامة وأدىل ممثلو ، بـدأت اللجنة التحضريية منا ٢٠٠٠مـايو  / أيـار ٥يف اجللسـة العاشـرة، املعقـودة يف          -٥٣
 .إسرائيل، والربازيل، وشيلي، واملكسيك، ونيوزيلندا، والواليات املتحدة األمريكية: الدول التالية ببيانات

، تقرر أنه نظرا لكون ضيق الوقت ال يسمح   ٢٠٠٠مايو  / أيـار  ٥ويف اجللسـة الـثانية عشـرة، املعقـودة يف            -٥٤
ائمـة املـتحدثني بـاإلدالء ببياات يف املناقشة العامة فإنه بإمكاا تقدمي    لـلدول واملـنظمات املدرجـة أمساؤهـا عـلى ق        

وتـرد الـبيانات املقدمـة إىل األمانة يف الوثيقة        . بياناـا خطّيـا إىل األمانـة للعـلم والـتدوين، إن هـي رغـبت يف ذلـك                  
A/CONF.189/PC.1/MISC.1. 

 



A/CONF.189/PC.1/21 
Page 15 

 لعامة اعتماد تقرير اللجنة التحضريية إىل اجلمعية ا-سابعا 

، نظرت اللجنة التحضريية يف مشروع التقرير عن ٢٠٠٠مايو / أيار٥يف اجللسة الثانية عشرة، املعقودة يف  -٥٥
واعـتمد مشـروع الـتقرير، مبـا فيـه مـرفقاته، بشـرط الرجوع إىل مجلة االختصاص، وقررت              . أعمـال دورـا األوىل    

 .همة إضفاء الصبغة النهائية عليه املقرر مب-اللجنة التحضريية أن تعهد إىل نائب الرئيس 
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 املرفق األول

 املقررات اليت اعتمدا اللجنة التحضريية للمؤمتر
 العاملي يف دورا األوىل

 اعتماد وثائق تفويض إحدى عشرة منظمة غري حكومية -١/ت. ل

 أن تعتمد، ٢٠٠٠مايو / أيار١قررت اللجنة التحضريية بدون تصويت، يف جلستها الثانية اليت عقدا يف  
ــه / متــوز٢٥ املــؤرخ ١٩٩٦/٣١وفقــاً لقــرار اــلس االقتصــادي واالجــتماعي    ــنظم مشــاركة  ١٩٩٦يولي  الــذي ي

املـنظمات غـري احلكوميـة يف املؤمتـرات الدوليـة اليت تعقدها األمم املتحدة ويف عمليات التحضري هلا، وثائق تفويض                     
وقد اعتمدت وثائق تفويض املنظمات . لدى السإحـدى عشـرة مـنظمة غـري حكوميـة ليـس هلا مركز استشاري          

املؤسسـة الكـندية لـلعالقات العـرقية، ومركـز القيـادة العامليـة للمرأة، وكلية القانون جبامعة                  : غـري احلكوميـة الـتالية     
، ومنظمة مراقبة حقوق (Antirasistisk Senter)كولومـبيا، ومنـرب مناهضـة العنصـرية، ومركـز مناهضة العنصرية      

 Koordinierungs Kreis gegen)ن يف القـرن األفـريقي، واـلس الـدويل حلقـوق اإلنسـان، ومنظمة كوك       اإلنسـا 

Frauenhandel und Gewalt an Frauen Immigrations Prozess (KOK) ،واملنظمة الدولية حلقوق املهاجرين ،
 .وصندوق حقوق األمريكيني األصليني، ومنظمة األفارقة يف األمريكتني

تــاريــخ ومــدة ومكــان انعقــاد املؤمتــر العــاملي ملكافحــة        -٢/ت. ل
العنصـرية والـتمييز العنصـري وكـره األجانب وما يتصل           

 بذلك من تعصب

، قبول  ٢٠٠٠مايو  / أيار ١قـررت اللجـنة التحضـريية بـدون تصـويت، يف جلسـتها الـثانية الـيت عقدا يف                      
ررت اللجـنة التحضريية يف اجللسة ذاا أيضاً أن يكون  وقـ . دعـوة حكومـة جـنوب أفـريقيا استضـافة املؤمتـر العـاملي         

 . ٢٠٠١سبتمرب / أيلول٧أغسطس إىل / آب٣١تاريخ عقد املؤمتر العاملي من 

إنشـاء فريق عامل بني الدورات مفتوح باب العضوية يف         -٣/ت.ل
  من جدول األعمال٥إطار البند 

، إنشاء ٢٠٠٠مايو / أيار٢اليت عقدا يف    قـررت اللجـنة التحضـريية بـدون تصـويت، يف جلسـتها الثالـثة                 
 من جدول األعمال للنظر يف مجلة أمور منها وضع ٥فريق عامل بني الدورات مفتوح باب العضوية يف إطار البند 
 .شعار وكذلك إطار جدول األعمال املؤقت للمؤمتر العاملي
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الـنظام الداخلي املؤقت للمؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية    -٤/ت. ل
الـتمييز العنصـري وكـره األجانب وما يتصل بذلك من     و

 تعصب

، اعتماد  ٢٠٠٠مايو  / أيار ٤قـررت اللجنة التحضريية بدون تصويت، يف جلستها السابعة اليت عقدا يف              
 .النظام الداخلي املؤقت للمؤمتر العاملي الذي أعدته األمانة وعدلته اللجنة التحضريية

 نظمات غري احلكوميةاعتماد وثائق تفويض امل -٥/ت. ل

 ،إن اللجنة التحضريية

 املؤرخ ١٩٩٦/٣١إذ الحظت وجوب أن تكون اآللية اليت أنشأها الس االقتصادي واالجتماعي بقراره  
 اإلطـار العـتماد وثـائق تفويـض املـنظمات غـري احلكومية، وإذ الحظت كذلك استصواب                 ١٩٩٦يوليـه   / متـوز  ٢٦

مايو /يض بصـفة مؤقـتة ألن الـدورة الـثانية للجـنة التحضـريية لـن تعقـد قبل أيار        اتـباع عمـلية العـتماد وثـائق الـتفو      
، هـذه العمـلية متكـن مـن اعـتماد وثـائق الـتفويض للمنظمات غري احلكومية اليت يكون هلا مركز استشاري                     ٢٠٠١

من املشاركة لـدى اـلس االقتصـادي واالجـتماعي يف الفـترة بني دوريت اللجنة التحضريية، ومتكن هذه املنظمات               
 :مشاركة كاملة يف عملية التحضري للمؤمتر العاملي، قررت بدون تصويت يف جلستها التاسعة

أن يـنوب املكـتب عـن اللجـنة التحضـريية يف القيـام، بالتشـاور مـع اموعات اإلقليمية، باعتماد                  )أ( 
 ؛وثائق تفويض املنظمات غري احلكومية يف الفترة بني دوريت اللجنة التحضريية

أن تواصـل األمانـة استعراض مجيع الطلبات اليت ترد للتأكد من استيفائها الشروط املبينة يف قرار                 )ب( 
 ؛١٩٩٦/٣١الس االقتصادي واالجتماعي 

 وثـائق تفويـض املنظمات غري احلكومية اليت ليس هلا   ١٩٩٦/٣١أن تعـتمد مبوجـب قـرار اـلس          )ج( 
واالجتماعي؛ غري أنه يف حالة املنظمات غري احلكومية اليت سحب أو علق مركز استشاري لدى الس االقتصادي 

، تورد األمانة يف ١٩٩٦/٣١مـن قـرار اـلس    ) ب(أو ) أ(٥٧مركـزها االستشـاري لـدى اـلس مبوجـب الفقـرة            
 ر؛القائمة اليت تعمم على مجيع احلكومات معلومات عن أسباب قرار السحب أو التعليق، مبا فيها تاريخ القرا

أن تضـع األمانـة دوريـاً قائمة باملنظمات غري احلكومية اليت تطلب اعتماد وثائق تـفويضها، واليت       )د( 
؛ وسـوف تعمـم األمانـة هـذه القوائـم على مجيع      ١٩٩٦/٣١تكـون قـد اسـتوفت الشـروط احملـددة يف قـرار اـلس            

 يقات عن الطلب؛ يوماً إلبداء أية تعل١٤احلكومات مرفقة مبذكرة شفوية متهل احلكومات 
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أن ترسـل أمسـاء املـنظمات غري احلكومية إىل املكتب العتماد وثائق تفويضها يف حالة عدم ورود              )ه ( 
 أية تعليقات؛

أن تـتخذ اللجـنة التحضـريية، يف حالـة قيـام احلكومات بإثارة أسئلة بشأن اعتماد وثائق تـفويض               )و( 
 .١٩٩٦/٣١نظمات، وفقاً للعملية العادية املبينة يف قرار الس املنظمات احلكومية، القرار النهائي بشأن تلك امل

 املساعدة املالية ملشاركة أقل البلدان منواً -٦/ت.ل

، أن  ٢٠٠٠مايو  / أيـار  ٤قـررت اللجـنة التحضـريية بـدون تصـويت، يف جلسـتها التاسـعة الـيت عقدـا يف                      
 تقدمي تربعات من املوارد اخلارجة ٥٤/١٥٤ن القرار  م٢٧توصي بأن تعيد اجلمعية العامة تأكيد طلبها يف الفقرة          

عـن امليـزانية لـتغطية تكـاليف مشاركة ممثلي أقل البلدان منواً يف العمليات التحضريية، مبا فيها الدورة الثانية للجنة                  
 العنصرية  التحضـريية واالجـتماعات التحضـريية اإلقليمية ذات الصلة، ويف املؤمتر نفسه وهو املؤمتر العاملي ملكافحة               

وقررت أيضاً أن تطلب إىل مفوضة األمم املتحدة . والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب   
 .السامية حلقوق اإلنسان بذل كل جهد لضمان تعبئة املوارد لصندوق التربعات املنشأ هلذا الغرض

 وثائق املؤمتر العاملي -٧/ت. ل

، أن  ٢٠٠٠مايو  / أيـار  ٤يت، يف جلسـتها التاسـعة الـيت عقدـا يف            قـررت اللجـنة التحضـريية بـدون تصـو          
يطـلب، انطالقـاً مـن روح القـرارات ذات الصـلة الصـادرة عـن اجلمعيـة العامة وجلنة حقوق اإلنسان، إىل مفوضية            
األمـم املـتحدة حلقـوق اإلنسـان والوكـاالت املتخصصـة وغريهـا مـن هيـئات وآليـات األمـم املتحدة أن تعد تقارير                       

وقــررت أيضــاً أن تطــلب إىل املفوضــية . وإىل املؤمتــر العــاملي, ودراســات ووثــائق وتقدمهــا إىل اللجــنة التحضــريية 
التنسـيق بـني هـذه الدراسـات والـتقارير وأن تضـمن إجنازهـا دون تـأخري وتقدميها إىل اللجنة التحضريية يف دورا                         

جـتماعات الفـريق العـامل بـني الدورات مفتوح باب           وقـررت اللجـنة التحضـريية كذلـك أن توفـر أيضـاً ال             . الـثانية 
 .العضوية وللدورة الثانية للجنة التحضريية مجيع الوثائق املعممة ألغراض الدورة األوىل

 .النظام الداخلي املؤقت للمؤمتر العاملي الذي أعدته األمانة وعدلته اللجنة التحضريية

انية للجنة  مشــروع جــدول األعمـال املؤقـت لـلدورة الث           -٨/ت. ل
 التحضريية

، اعتماد ٢٠٠٠مايو / أيار٥قـررت اللجنة التحضريية بدون تصويت، يف جلستها العاشرة اليت عقدا يف           
 :ويتضمن مشروع جدول األعمال املؤقت البنود التالية. جدول أعمال مؤقت لدورا الثانية
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 .افتتاح الدورة -١ 

 .إقرار جدول األعمال -٢ 

 .تنظيم العمل -٣ 

 . تقدمي جدول األعمال املؤقت للمؤمتر العاملي ومكان انعقاده ومسائل عملية -٤ 

 .تقارير االجتماعات واألنشطة التحضريية على األصعدة الدولية واإلقليمية والوطنية -٥ 

 .استعراض التقارير والدراسات وغريها من الوثائق الالزمة للجنة التحضريية واملؤمتر العاملي -٦ 

 .مشروع إعالن وبرنامج عملوضع  -٧ 

 .تنظيم عمل املؤمتر العاملي ومسائل أخرى -٨ 

 .اعتماد تقرير اللجنة التحضريية إىل اجلمعية العامة -٩ 

إنشـاء اجلمعيـة العامـة فـريقاً عامالً بني الدورات مفتوح              -٩/ت. ل
 باب العضوية

، أن ٢٠٠٠مايو / أيـار ٥ـا يف  قـررت اللجـنة التحضـريية بـدون تصـويت، يف جلسـتها العاشـرة الـيت عقد           
توصـي اجلمعية العامة بإنشاء فريق عامل بني الدورات مفتوح باب العضوية جيتمع يف جنيف ملدة مخسة أيام عمل              

 لوضـع مشـروع جـدول األعمـال، ومشروع اإلعالن ومشروع برنامج العمل         ٢٠٠١يـناير   /يف آخـر كـانون الـثاين      
ية أيضـاً التوصـية بـأن تـأذن هلا اجلمعية العامة بتمديد دورا الثانية ملدة         وقـررت اللجـنة التحضـري     . لـلمؤمتر العـاملي   

مايو /وبالـتايل تعقـد الدورة الثانية يف جنيف ملدة أقصاها أسبوعني يف آخر أيار            . أقصـاها مخسـة أيـام عمـل إضـافية         
ة يف اجتماعه الذي ، عـلى أن يكـون مفهومـاً أن الفـريق العـامل بـني الدورات يقرر املواعيد على وجه الدق        ٢٠٠١

 .٢٠٠١يناير /يعقده يف كانون الثاين

ــتمييز      -١٠/ت.ل ــرية والـ ــة العنصـ ــاملي ملكافحـ ــلمؤمتر العـ ــعار لـ شـ
 العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

، أن ٢٠٠٠مايو / أيـار ٥قـررت اللجـنة التحضـريية بـدون تصـويت، يف جلسـتها العاشـرة الـيت عقدـا يف             
 ".املساواة، والعدالة، والكرامة: متحدون ملكافحة العنصرية: "يل للمؤمتر العامليتعتمد الشعار التا
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 مشاركة ممثلي السكان األصليني -١١/ت.ل

، أن ٢٠٠٠مايو / أيار٥قررت اللجنة التحضريية بدون تصويت يف جلستها احلادية عشرة اليت عقدا يف    
يوليه / متوز٢٥ املؤرخ يف ١٩٩٥/٣٢لس االقتصادي واالجتماعي ممثلي السكان األصليني املعتمدين عمالً بقرار ا

وميكن أيضاً اعتماد وثائق تفويض . ، الذيـن يـتقدمون بطـلب، تعـتمد وثـائق تفويضـهم لـدى املؤمتـر العاملي            ١٩٩٤
/ت.غريهم من ممثلي السكان األصليني الذين يهمهم األمر، وفقاً لإلجراءات العاديـة اليت وضعت مبوجب املقرر ل

٥. 

 وضع مشروع إعالن وبرنامج عمل للمؤمتر العاملي -١٢/ت.ل

، ٢٠٠٠مايو  / أيار ٥إن اللجـنة التحضـريية وقـد أحاطت علماً، يف جلستها احلادية عشرة اليت عقدا يف                  
، اليت تبدأ   ٣٥، وال سيما منه الفقرة      ١٩٩٩ديسمرب  / كانون األول  ١٧ املؤرخ يف    ٥٤/١٥٤بقـرار اجلمعية العامة     

اجلمعية العامة للجنة التحضريية أن تبدأ يف أسرع وقت ممكن يف صياغة وثيقة ختامية بشأن األهداف احملددة                فيهـا   
 املؤرخ ٢٠٠٠/١٤وكذلـك الغايات واجلداول الزمنية لتحقيقها، وأحاطت علماً أيضاً بقرار جلنة حقوق اإلنسان   

، وال "، وكره األجانب، والتعصب املتصل بذلكالعنصرية والتمييز العنصري" واملعنون ٢٠٠٠أبريل / نيسان١٧يف 
، الـيت أوصـت فيهـا املؤمتـر العـاملي باعتماد إعالن وبرنامج عمل يتضمنان توصيات ملموسة            ٦٧سـيما مـنه الفقـرة       

 :وعملية ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب والتعصب املتصل بذلك، تقرر ما يلي

ملــتحدة الســامية حلقــوق اإلنســان، العامــلة بصــفة األمــني العــام لــلمؤمتر  أن تدعــو مفوضــة األمــم ا )أ( 
العاملي، إىل وضع مشروع إعالن وبرنامج عمل للمؤمتر العاملي، استناداً إىل نتائج االجتماعات التحضريية اإلقليمية 

ضـاء يف األمــم  واحلـلقات الدراسـية اإلقلـيمية، وكذلـك باالسـتناد إىل مـا ستلتمســه مـن مقـترحات مـن الـدول األع          
املـتحدة، ووكـاالت األمـم املـتحدة املتخصصـة، واملنظمات اإلقليمية املشاركة يف التحضري لالجتماعات واحللقات            
الدراسـية اإلقلـيمية، والـلجان اإلقلـيمية، وكافـة برامج وهيئات األمم املتحدة، وممثلي آليات األمم املتحدة حلقوق                   

 نية؛اإلنسان، واملنظمات غري احلكومية املع

أن تطلب من املفوضة السامية إحالة مشروع اإلعالن وبرنامج العمل إىل اجتماع الفريق املفتوح  )ب( 
 .العضوية العامل فيما بني الدورات لينظر فيه

 موضوعات تدرج يف جدول األعمال املؤقت للمؤمتر العاملي -١٣/ت.ل

، ٢٠٠٠مايو / أيار٥شرة اليت عقدا يف   قـررت اللجـنة التحضـريية، بـدون تصويت، يف جلستها الثانية ع             
 :اعتماد املوضوعات التالية إلدراجها يف جدول األعمال املؤقت للمؤمتر العاملي
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مصــادر وأســباب العنصــرية والــتمييز العنصــري وكــره األجــانب ومــا يتصــل بذلــك مــن تعصــب،   -١
 .وأشكاهلا ومظاهرها املعاصرة

 .ه األجانب وما يتصل بذلك من تعصبضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكر -٢ 

تدابــري الوقايــة والتــثقيف واحلمايــة الــرامية إىل القضــاء عــلى العنصــرية والــتمييز العنصــري وكــره    -٣
 .األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، على املستويات الوطين واإلقليمي والدويل

ــن واجلــرب     -٤ ــري ســبل االنتصــاف والطع ــتدابري التعويضــية [توف ــلى   وغــري]* وال ــتدابري ع ــن ال ــك م  ذل
 .املستويات الوطين واإلقليمي والدويل

االسـتراتيجيات الـرامية إىل حتقيـق املسـاواة الكامـلة والفعـلية، مبـا يف ذلك التعاون الدويل وتعزيز                     -٥
آليــات األمــم املــتحدة وســائر اآلليــات الدوليــة يف مكافحــة العنصــرية والــتمييز العنصــري وكــره    

 .ك من تعصب، ومتابعة هذه االستراتيجياتاألجانب وما يتصل بذل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــ

 . من هذا التقرير٣٠انظر الفقرة  * 
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 املرفق الثاين

 جدول األعمال

 .افتتاح الدورة -١

 .انتخاب أعضاء املكتب -٢

 .إقرار جدول األعمال والنظام الداخلي -٣

 .تنظيم العمل -٤

ــال األجــدول  -٥ ــت لــ عم ــاملؤق ــه الداخــلي وموعــ  لمؤمتر الع ــاده   ـاملي ومشــروع نظام ــه ومكــان انعق ده ومدت
 .واملشاركة فيه

 .االجتماعات واألنشطة التحضريية على األصعدة الدولية واإلقليمية والوطنية -٦

 .التقارير والدراسات وغريها من الوثائق الالزمة للجنة التحضريية واملؤمتر العاملي -٧

 .لجنة التحضريية الدورة الثانية لأعمالتنظيم  -٨

 .اعتماد تقرير اللجنة التحضريية إىل اجلمعية العامة -٩
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 املرفق الثالث

 قائمة الوثائق الصادرة للدورة األوىل للجنة التحضريية للمؤمتر
 العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانـب

 وما يتصل بذلك من تعصب
 

 الرمز بند جدول األعمال العنوان
  

A/CONF.189/PC.1/1 ٣ جدول األعمال املؤقت

A/CONF.189/PC.1/Add.1 ٣ شروح جدول األعمال املؤقت

جـدول األعمـال املؤقت للمؤمتر العاملي ومشروع        
نظامـــــــه الداخــــلـي ومواعيــــده ومدتــــه ومكــــان 

  مذكرة من األمني العام:انعقـاده واملــشاركة فيه

٥ A/CONF.189/PC.1/2

ــتقدم احمل ــادة   الـ ــرية وإعــ ــة العنصـ ــرز يف مكافحـ ــــ
: تقييـــم العقـبــات الـيت تعتـرض مواصــلة التقــدم         

تقريـر املفوضـة السامية عن االستبيان املعمم وفقا         
ــلفقرة  ــوق   ) ب(و) أ(٤٩لـ ــنة حقـ ــرار جلـ ـــن قـ مــ
 ١٩٩٩/٧٨اإلنسان 

٧ A/CONF.189/PC.1/3

ســـبـــل حتســـني التنســـيــق بـــني مفوضـــيـة األمـــــم  
ــتحــد ـــع    املــ ــان ومجيــ ــوق اإلنســ ــاميـة حلقــ ة الســ

الوكـــــاالت املتخصصـــة واملـــنظمـات الدوليـــــــة    
واإلقلـــيميـة ودون اإلقلـــيميـة يف جمـــــال مكافحـــة  
العنصـرية والـتمييز العنصري وكـره األجانب وما        

 مذكرة من األمانة: يتصل بذلك من تعصب

٧ A/CONF.189/PC.1/4

ــتـ    ــبكة اإلنـ ــتخدام شـ ــــأن اسـ ــــاورة بشـ ـرنت مشـ
ألغــــراض الـــتحريض عـــلى الكـــراهية العنــصـــرية  

 والدعاية العنصرية وكره األجانب
 

٧ A/CONF.189/PC.1/5

   
دراســـة عــن التدابــري الوقائية املتعلقة باملنازعات        ٧ A/CONF.189/PC.1/6
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 الرمز بند جدول األعمال العنوان
اإلثنيـة والعرقيـة والدينية واملنازعــات اليت تنشـب 

 مذكرة من األمانة: بدافـــع كره األجـانب
دراســـــة املقـــرر اخلــاص املعــــين بالتعصــب الديــين  

تشخيــص : الـتمييز العنـصـري والتعصــب الديين    "
 مذكرة من األمني العام": وتـدابري

٧ A/CONF.189/PC.1/7

ــتدابري     ــنية ب ــر حــلقــة اخلــرباء الدراســيــة املع تقريــ
اإلنصــــاف املـــتاحــة لضـــحايا الـــتمييـز العنصـــري 

 األجانـب ومــا يتصــل بذلك مـن تعصب،      وكـره
وباملمارســـات الوطـنيــة احلسـنـة يف هذا امليـدان،         

ــن   ــترة مـ ــنيف يف الفـ ـــقودة يف جـ  ١٨ إىل ١٦املعـ
 مذكرة من األمني العام: ٢٠٠٠فرباير /شباط

٦ A/CONF.189/PC.1/8

تقريــــر حلقــة اخلرباء الدراسية املعنية بالعنصريــة   
مذكرة من : والدول املتعـددة اإلثنياتوالالجئــني 
 األمني العام

٦ A/CONF.189/PC.1/9

تقريــر املشـــاورة املتعلقة باملؤمتر العاملــي ملكافحة       
العنصـــرية والـتمييــز العنصـري وكــره األجانــب       
وما يتصـــل بذلك من تعصـب، الـيت عقـــدت يف        

 ٢٨  إىل٢٤بيالجيـــو بإيطاليـــــا يف الفـــتـرة مـــن    
مذكـرة من األمني    : ٢٠٠٠يـناير   /كـانـــون الـثاين   

 العام
 

٦ A/CONF.189/PC.1/10

 
دراسـة عـن آثـار التميــيز العنصــري علـى أطفـال      
األقليــات وأطفـال العمـــال املهاجرين يف ميــادين 

ــتدريـب واالســتخـدام  ــليـم وال ــر األمــني  : التع تقري
 العام

 
٧ 

 
A/CONF.189/PC.1/11

 جلـنة القضــاء عـلــى الـتمييز العنصري يف           مسـامهة 
العمـــلية التحضـــريية لـلمؤتـمر العـاملي ملكافحـــة         

٧ A/CONF.189/PC.1/12
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 الرمز بند جدول األعمال العنوان
ــره األجــانب    ــتمييــز العنصـــري وكــ العنصــرية وال

مذكـرة من األمني : وما يتصــل بذلك من تعصب
 العام

مسـامهــة اللجـنــة الفـرعية حلمايـة وتعزيز حقـوق          
 مذكرة من األمني العام: اإلنسان

٧ A/CONF.189/PC.1/13

مســامهــة اللجــنـة الفــرعية لــتعزيـز ومحايــة حقــوق 
اقــتراحات بشــأن أعمــال املؤمتــر العــاملي : اإلنســان

ــره     ــري وكــ ــتمييز العنصـ ــرية والـ ــة العنصـ ملكافحـ
ــة : األجــانب ومــا يتصــل بذلــك مــن تعصــب   ورق

عمــل مــن الســيد بــاولـو ســريجيو بــنهريو، عضـــو  
نة الفـرعيــة، وفـقـا لقـــراري اللجنـة الفرعية         اللجـ 

 ١٩٩٩/٦ و١٩٩٨/٦

٧ A/CONF.189/PC.1/13/Add.1

ــاديــة      ــاحلقوق االقتصـ ــنية بـ ــنـة املعـ ــامهة اللجـ مسـ
ــرييـة   ــليــة التحضـ ــثقافية يف العمـ ــتماعية والـ واالجـ
ــتمييز    ــرية والــ ــة العنصــ ــاملي ملكافحــ ــلمؤمتر العــ لــ

 من العنصــري وكــره األجـانب ومـا يتصل بذلك        
 مذكرة من األمني العام: تعصب

٧ A/CONF.189/PC.1/14

ــلية     ــل يف العمــ ـــوق الطفــ ــنــة حقـــ ــاهـمة جلــ مســ
ــة العنصــرية    ــلمؤمتر العــالـمي ملكافحـ التحضــريية ل
والـتمييز العنصـري وكـــره األجـانــب ومـا يتصل           

 مذكرة من األمني العام: بذلك من تعصب

٧ A/CONF.189/PC.1/15

   
التوصــيــات املتعــلقة باملؤمتــر العــاملي  االستعراضــات و

ــره    ــتمييــز العنصــــري وكــ ــــرية والــ ــة العنصــ ملكافحــ
األجــانــب ومــا يتصـــل بذلــك مــن تعصــــب، الـــيت       
ــن      ــا مـ ـــة، وغريهـ ــاالت املتخصصـ ــن الوكــ وردت مـ
املـنظمــات الدوليـة، وهيـئات األمــم املـتحدة املعـنيــة       

 مذكرة من األمني العام: واملنظمـات اإلقليمية

٧ A/CONF.189/PC.1/17
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 الرمز بند جدول األعمال العنوان
مذكــرة مــن  : مســامهات املــنظمــات غــري احلكوميــة   

 األمانة
٧ A/CONF.189/PC.1/18

ــان      ــوق اإلنسـ ــين حبقـ ــاص املعـ ــرر اخلــ ــامهــة املقــ مسـ
:  املهاجــرات-الــتمييز ضــد املهاجــرين : لــلمهاجـرين

 البحث عن سبل إنصاف

٧ A/CONF.189/PC.1/19

اليت ال تتمتع مبركز    اعـتماد املـنظمات غـري احلكوميـة         
استشــاري لــــدى اــلس االقتصــادي واالجــتمـاعي     
بصــدد االشــتراك يف أعمــال املؤتـمــر العــاملي ملكافحــة 
العنصــرية والــتمييـز العنصــري وكــره األجــانــب ومــا  

: يتصـل بذلـك من تعصب ودورات جلـنته التحضريية       
 مذكرة من األمانة

٤ A/CONF.189/PC.1/20

الدوليـــة حلـــركة الـــثاين عشـــر مـــن مســـامهة األمانـــــة 
ديســـمرب والـــرابطة الدوليــــة ملناهضـــة /كـــانـون األول

 )باالنكليزية فقط(التعذيب 

٧ A/CONF.189/PC.1/NGO/1

ــة     مســامهــة رابطــة الالجــئني واملشــردين مــن مجهوري
 )باالنكليزية فقط(البوسنــة واهلرسك 

٧ A/CONF.189/PC.1/NGO/2

A/CONF.189/PC.1/16  مل خيصص الرمز
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بند جدول األعمال العنوان  الرمز
   

مسـامهـة اـلـس الـدويل للمـنظمات اخلدميـــة املعنيـة           
باالنكليزية ) (اإليدز(مبتالزمـة نقص املناعة املكتسب 

 )فقط

٧ A/CONF.189/PC.1/NGO/3

ــة    ــاذ الطفولـــ ــدويل إلنقـــــ ــتحــالف الـــ ــامهــة الـــ مســـ
 )باالنكليزية فقط(

٧ A/CONF.189/PC.1/NGO/4

ــرابطــات حقــوق اإلنســان     ــدويل ل مســامهة االحتــاد ال
 )بالفرنسية فقط(

٧ A/CONF.189/PC.1/NGO/5

ــة    ــنظمـات اليهوديــ ــيق للمــ ــلـــس التنســ ــامهة جمــ مســ
 )باالنكليزية فقط(

٧ A/CONF.189/PC.1/NGO/6
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  الرابعاملرفق
 لتمييز العنصريالنظام الداخلي املؤقت للمؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية وا
 وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

 احملتويات
   الصفحة

...............................................التمثيل ووثائق التفويض  ٢٩  - أوال
........................................................أعضاء املكتب  ٣٠  - ثانيا
..........................................................مكتب املؤمتر  ٣١  - ثالثا
............................................................أمانة املؤمتر  ٣٢  - رابعا
..........................................................افتتاح املؤمتر  ٣٣  - خامسا
.........................................النتائج اليت خيلص إليها املؤمتر  ٣٤  - ادساس
......................................................تصريف األعمال  ٣٤  - سابعا
........................................................اختاذ القرارات  ٣٨  - ثامنا
........................................................اهليئات الفرعية  ٤٢  - تاسعا
.......................................................اللغات واحملاضر  ٤٤  - عاشرا
..............................................اجللسات العلنية والسرية  ٤٥  -حادي عشر
........................................ركون اآلخرون واملراقبون ااملش ٤٥  -ثاين عشر 
................................تعديل النظام الداخلي ووقف العمل به  ٤٨  -عشر ثالث 

 



A/CONF.189/PC.1/21 
Page 29 

  التمثيل ووثائق التفويض-أوال  

 تكوين الوفود 

 ١املادة  

وفد اجلماعة ، وتتألف الوفود املشاركة بصفة املراقب، مبا يف ذلك ركة يف املؤمترايتألف وفد كل دولة مش 
 . من رئيس وفد وغريه من املمثلني، واملمثلني املناوبني، واملستشارين، حسب االقتضاء،*األوروبية

 مثلون املناوبون واملستشارونامل 

 ٢املادة  

 .لرئيس الوفد أن يسمي ممثال مناوبا أو مستشارا لتويل مهام املمثل 

 وثائق التفويض 

 ٣املادة  

تقدم وثائق تفويض املمثلني وأمساء املمثلني املناوبني واملستشارين إىل األمني العام للمؤمتر قبل موعد افتتاح  
وتصـدر وثـائق الـتفويض عـن رئيـس الدولـة أو رئيس احلكومة أو وزير                . أسـبوع إن أمكـن    املؤمتـر مبـا ال يقـل عـن          

 .اخلارجية

 جلنة وثائق التفويض 

 ٤املادة  

ىل إتكوين اللجنة يستند  ويستند . تعـني، يف بدايـة املؤمتـر، جلـنة لوثـائق الـتفويض مؤلفة من تسعة أعضاء               
تفويض التابعة للجمعية العامة لألمم املتحدة يف دورا اخلامسة      األسـاس نفسـه الذي قام عليه تكوين جلنة وثائق ال          

 .وتفحص اللجنة وثائق تفويض املمثلني وتقدم تقريرها إىل املؤمتر دون إبطاء. واخلمسني
 ــــــــــ

يدعـو املؤمتـر العـاملي ملكافحـة العنصـرية والـتمييز العنصـري وكره األجانب وما يتصل بذلك من                 * 
وروبيـة إىل املشـاركة، يف إطـار جمـاالت اختصاصـها يف مداوالتـه بشـأن أية مسألة م اجلماعة        تعصـب اجلماعـة األ    

وال حيق للجماعة األوروبية التصويت لكن جيوز أيضاً أن تتقدم مبقترحات ميكن أن تطرح . األوروبية بشكل خاص
 .للتصويت بناء على طلب أي دولة من الدول
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 ةاملؤقتاملشاركة  

 ٥املادة  

 .يف املؤمتر بصفة مؤقتة، إىل أن يبت املؤمتر يف وثائق تفويضهماملشاركة ق للممثلني حي 

  أعضاء املكتب-ثانيا  

 االنتخابات 

 ٦املادة  

 نائبا للرئيس، ومقرر    ٢١رئيس، و : أعضاء املكتب التالني  املشاركة  ينـتخب املؤمتـر مـن بـني ممثـلي الـدول              
وينتخب هؤالء األعضاء على أساس ضمان . ٤٧وفقا للمادة اغة املنشأتني ئيس اللجنة الرئيسية وجلنة الصيعام، ور

وجيوز للمؤمتر أن ينتخب أيضا أي . ١٠الطـابع التمثيـلي لـتكوين املكـتب وفقـا لـلمادة       الـتوزيع اجلغـرايف العـادل و      
 .أعضاء آخرين يرى ضرورة انتخام من أجل أداء مهامه

 الرئيس باإلنابة 

 ٧املادة  

الـرئيس إىل الـتغيب عـن إحــــدى اجللسات أو عن جزء منها، يقوم بتسمية أحد نواب الرئيس             إذا اضـطر     -١
 .ليقوم مقامه

 .ما عليه من واجباتويكون لنائب الرئيس الذي يتوىل الرئاسة ما للرئيس من سلطات  -٢

 ل الرئيسبداإ 

 ٨املادة  

 نتخب رئيس جديدإذا مل يتمكن الرئيس من أداء مهامه، ي. 
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 يف التصويتاملشاركة الرئيس يف حق  

 ٩املادة  

له أن يسمي عضوا آخر لكن  رك يف التصويت الرئيس، أو نائب الرئيس الذي يتوىل مهام الرئيس، ايش ال 
 .من أعضاء وفده للتصويت بدال منه

  مكتب املؤمتر-ثالثا  

 تكوينه 

 ١٠املادة  

ئيسـي اللجنة الرئيسية وجلنة    العـام لـلمؤمتر ور    يـتكون مكـتب املؤمتـر مـن الـرئيس ونـواب الـرئيس واملقـرر                  
ولرئيس جلنة وثائق .  ويتوىل رئاسة مكتب املؤمتر الرئيس أو، يف حالة غيابه، من يسميه من نواب الرئيس.الصياغة

 .رك يف أعمال املكتب دون أن يكون له حق التصويتاالتفويض أن يش

 األعضاء البدالء 

 ١١املادة  

ر أو نائـبه عـن إحـدى جلسـات مكـتب املؤمتـر، جيـوز له أن يعيـن عضـوا من وفده           إذا تغيـب رئيـس املؤمتـ    
ويف حالة الغياب، يعين رئيس اللجنة الرئيسية نائبا لرئيس تلك اللجنة بديال          . رك يف أعمال املكتب ويصوت    اليشـ 
كان من وفد له عضو  رئيسية حق التصويت عند قيامه مبهامه يف مكتب املؤمتر إذا اللجنة الوليس لنائب رئيس . له

 .آخر يف املكتب

 مهامه 

 ١٢املادة  

يسـاعد املكـتب الـرئيس على تصريف أعمال املؤمتر عموما، ويقوم، رهنا مبا يقرره املؤمتر، بضمان تنسيق             
 .أعماله
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  أمانة املؤمتر-رابعا 

 واجبات األمني العام 

 ١٣املادة  

 يف حالة غيابه، األمني العام للمؤمتر، أعماله بصفته هذه يف مجيع يتوىل األمني العام لألمم املتحدة أو يتوىل، -١
 أن يسمي أحد موظفي ،ولألمـني العـام لألمـم املـتحدة، أو لألمـني العام للمؤمتر         . جلسـات املؤمتـر وهيـئاته الفـرعية       

 .األمانة ليقوم مقامه يف هذه اجللسات

 .للمؤمتريتوىل األمني العام للمؤمتر توجيه املوظفني الالزمني  -٢

 واجبات األمانة 

 ١٤املادة  

 :تقوم أمانة املؤمتر، وفقا هلذا النظام، مبا يلي 

 ترمجة الكلمات امللقاة يف اجللسات ترمجة شفوية؛ )أ( 

 إعداد التسجيالت الصوتية للجلسات واختاذ الترتيبات حلفظها؛ )ب( 

 استالم وثائق املؤمتر وترمجتها حتريريا وتعميمها؛ )ج( 

 إلفادة عن أعمال املؤمتر يف نشرات يومية مناسبة؛ا )د( 

 نشر وتعميم تقرير املؤمتر فضال عن أية وثائق رمسية؛ )ه ( 

 اختاذ الترتيبات إليداع وثائق وسجالت املؤمتر يف حمفوظات األمم املتحدة؛ )و( 

 .القيام، بوجه عام، جبميع ما قد تتطلبه أعمال املؤمتر )ز( 
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 بيانات األمانة

 ١٥ادة امل 

يســميه أي مــنهما هلــذا  لألمــني العــام لألمــم املــتحدة، أو األمــني العــام لــلمؤمتر، أو أي موظــف يف األمانــة  
 .، ببيانات بشأن أية مسألة تكون قيد النظر٢٢الغرض، أن يديل، مع مراعاة أحكام املادة 

  افتتاح املؤمتر-خامسا  

 الرئيس املؤقت 

 ١٦املادة  

ألوىل لــلمؤمتر، يــتوىل األمــني العــام لألمــم املــتحدة أو، يف حالــة غيابــه، األمــني العــام عــند افتــتاح اجللســة ا 
 .للمؤمتر، رئاسة املؤمتر إىل أن ينتخب املؤمتر رئيسا له

 القرارات املتعلقة بالتنظيم 

 ١٧املادة  

 :يقوم املؤمتر، قدر اإلمكان، يف جلسته األوىل، مبا يلي 

 اعتماد نظامه الداخلي؛ )أ( 

 انتخاب أعضاء مكتبه وتشكيل هيئاته الفرعية؛ )ب( 

 ه؛ إىل أن يتم إقرار،إقرار جدول أعماله، الذي يكون مشروعه، جدول األعمال املؤقت للمؤمتر )ج( 

 .البت يف تنظيم أعماله )د( 
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  النتائج اليت خيلص اليها املؤمتر-سادسا 

 التقرير 

 ١٨املادة  

 .رر العام مشروعه املقديعتمد املؤمتر تقريرا يع 

  تصريف األعمال-سابعا  

 النصاب القانوين 

 ١٩املادة  

ركة يف الـلرئيس أن يعـلن افتـتاح اجللسـة وأن يسمح ببدء املناقشة عند حضور ممثلني عن ثلث الدول املش          
 .ويلزم حضور ممثلني عن أغلبية هذه الدول الختاذ أي قرار. املؤمتر على األقل

 ئيسالصالحيات العامة للر 

 ٢٠املادة  

يقـوم الـرئيس، باالضـافة إىل ممارسـة الصـالحيات املخولـة له يف مواضـع أخـرى مـن هـذا الـنظام، برئاسـة                -١
اجللسات العامة للمؤمتر، وإعالن افتتاح واختتام كل جلسة، وإدارة املناقشات، وكفالة مراعاة أحكام هذا النظام، 

ويكون . ويبت الرئيس يف النقاط النظامية    . ، وإعالن املقررات  وإعطـاء احلـق يف الكـالم، وطـرح املسائل للتصويت          
وللرئيس أن يقترح . لـلرئيس، يف حدود أحكام هذا النظام، كامل السيطرة على سري اجللسات وحفظ النظام فيها              

مثل عـلى املؤمتر إقفال قائمة املتكلمني، وحتديد الوقت الذي يسمح به للمتكلمني، وحتديد عدد املرات اليت جيوز مل         
 .رك يف املؤمتر أن يتكلم فيها يف مسألة ما، وتأجيل املناقشة أو إقفال باا، وتعليق اجللسة أو رفعهااكل مش

 .هامه، خاضعا لسلطة املؤمترمليظل الرئيس، يف ممارسته  -٢
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 النقاط النظامية 

 ٢١املادة  

 النقطة النظامية فورا وفقا ألحكام أن يثري يف أي وقت نقطة نظامية، ويبت الرئيس يف هذهأي دولة مثل مل 
ويطـرح الطعن فورا للتصويت، ويبقى قرار الرئيس قائما ما مل       . وللممـثل أن يطعـن يف قـرار الـرئيس         . هـذا الـنظام   

جيوز للممثل، عندما يثري نقطة نظامية، أن يتكلم يف مضمون املسألة  وال. تنقضه أغلبية املمثلني احلاضرين املصوتني
 .قيد املناقشة

 الكلمات 

 ٢٢املادة  

 و ٢١ورهنا بأحكام املواد    . جيـوز ألحد أن يتكلم يف املؤمتر دون احلصول مسبقا على اذن من الرئيس              ال -١
 .، يقوم الرئيس بدعوة املتكلمني إىل إلقاء كلمام حسب ترتيب إبدائهم الرغبة يف الكالم٢٨ إىل ٢٥ ومن ٢٣

ى املؤمتر، وللرئيس أن ينبه املتكلم إىل مراعاة النظام إذا خرجت تنحصـر املناقشـة يف املسـألة املعروضـة عـل          -٢
 .أقواله عن املوضوع قيد املناقشة

ركني التكلم يف الـلمؤمتر أن حيـدد الوقـت الـذي يسـمح بـه للمتكلمني، وعدد املرات اليت جيوز فيها للمش                    -٣
ثنني من املمثلني املؤيدين للتحديد واثنني وال يسمح بالكالم بشأن اقتراح يدعو إىل هذا التحديد لغري ا          . مسـألة مـا   

وعلى أية حال، حيدد الرئيس، مبوافقة املؤمتر، لكل . مـن املمثـلني املعارضـني له، مث يطـرح االقـتراح فورا للتصويت      
وإذا حددت مدة املناقشة وجتاوز أحد املتكلمني الوقت املخصص له،  . كـلمة يف مسـألة إجـرائية مـدة مخـس دقائق     

 .، دون ابطاء، إىل مراعاة النظامينبهه الرئيس

 األسبقية

 ٢٣املادة  

جيـوز إعطـاء األسـبقية يف الكـالم لرئيس اللجنة الرئيسية أو ملقررها أو ملمثل تسميه أية هيئة فرعية أخرى               
 . املعنيةلغرض شرح النتائج اليت خلصت إليها اهليئة
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 إقفال قائمة املتكلمني 

 ٢٤املادة  

. ء سـري املناقشـة، قائمة املتكلمني، وجيوز له، مبوافقة املؤمتر، أن يعلن إقفال القائمة   لـلرئيس أن يعـلن، أثـنا    
ويكون هلذا اإلقفال . وعـندما ال يكـون هـناك متكلمون آخرون، يعلن الرئيس، مبوافقة املؤمتر، إقفال باب املناقشة              

 .٢٧نفس املفعول الذي يكون لإلقفال عمال باملادة 

 حق الرد 

 ٢٥املادة  

ركة ا، يعطي الرئيس حق الرد إىل من يطلب ذلك من ممثلي الدول املش        ٢٤غـض الـنظر عن أحكام املادة        ب 
وعلى املمثلني أن حياولوا، عند اإلدالء بتلك البيانات، .  وجيوز أن تعطى ألي ممثل آخر فرصة اإلدالء برد.يف املؤمتر

وال جيوز، حبكم .  اية اجللسة اليت يقدم فيها الطلبتوخي اإلجياز قدر اإلمكان، ومن املفضل أن يدلوا ببيانام يف
ويقتصر البيان األول على .  أي دولة بأكثر من بيانني يف جلسة واحدة عن نفس املسألة           وهـذه املـادة، أن يديل ممثل      

 . ويتوخى املمثلون اإلجياز قدر اإلمكان؛مخس دقائق والثاين على ثالث

 تأجيل املناقشة 

 ٢٦املادة  

وال يسمح . ركة يف املؤمتـر أن يقترح يف أي وقت تأجيل مناقشة املسألة قيــــد النظر            اي دولـة مشـ    ملمـثل أ   
ثـنني مـن املمثـلني املؤيديـن للـتأجيل واثنني من املعارضني له، مث يطرح االقتراح       إال البـالكالم بشـأن هـذا االقـتراح     

 .٢٩للتصويت فورا، مع مراعاة أحكام املادة 

 إقفال باب املناقشة 

 ٢٧املادة  

ركة يف املؤمتـر أن يقـترح، يف أي وقـت، إقفال باب مناقشة املسألة قيد النظر، سواء            املمـثل أي دولـة مشـ       
وباإلضـافة إىل مقـدم االقـتراح، ال يسـمح بـالكالم بشـأن هذا       . أبـدى، أو مل يـبد، أي ممـثل آخـر رغبـته يف الكـالم        

 .٢٩رح االقتراح للتصويت فورا، مع مراعاة أحكام املادة مثلني اثنني يعارضان اإلقفال، مث يطإال ملاالقتراح 
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 تعليق اجللسة أو رفعها 

 ٢٨املادة  

ركة يف املؤمتر، أن يقترح يف أي وقت تعليق اجللسة ا، جيوز ملمثل أي دولة مش٤٠مع مراعاة أحكام املادة  
 .٢٩اة أحكام املادة وال يسمح مبناقشة هذه االقتراحات بل تطرح للتصويت فورا، مع مراع. أو رفعها

 ترتيب االقتراحات 

 ٢٩املادة  

تعطــى االقــتراحات املبيــنة أدنــاه، حســب الــترتيب الــتايل، أســبقية عــلى مجيــع املقــترحات أو االقــتراحات     
 :األخرى املطروحة يف اجللسة

 اقتراح تعليق اجللسة؛ )أ( 

 اقتراح رفع اجللسة؛ )ب( 

 لبحث؛اقتراح تأجيل مناقشة املسألة قيد ا )ج( 

 .اقتراح إقفال باب مناقشة املسألة قيد البحث )د( 

 تقدمي املقترحات والتعديالت املتعلقة باملضمون 

 ٣٠املادة  

تقدم املقترحات والتعديالت املتعلقة باملضمون يف العادة كتابة إىل األمني العام للمؤمتر، الذي يقوم بتعميم  
بت فيها إال بعد مرور أربع وعشرين يوال رحات املتعلقة باملضمون بحث املقت وال ت . نسـخ مـنها عـلى مجيع الوفود       

بيد أنه جيوز .  سـاعة عـلى تعمـيم نسـخ منها جبميع لغات املؤمتر على مجيع الوفود، ما مل يقرر املؤمتر خالف ذلك          
            ترحات أو مل عمم هذه التعديالت واملقلـلرئيس أن يسـمح مبناقشـة التعديالت واملقترحات اإلجرائية، حىت وإن مل ت

 .يف اليوم نفسهتعمم إال 



A/CONF.189/PC.1/21 
Page 38 

 

 سحب املقترحات واالقتراحات 

 ٣١املادة  

لصـاحب املقـترح أو االقـتراح أن يسـحبه يف أي وقت شاء قبل بدء التصويت عليه، شريطة أال يكون قد               
 .وألي ممثل أن يعيد تقدمي املقترح أو االقتراح املسحوب على هذا النحو. أصبح حمل تعديل

  مسألة االختصاصالبت يف 

 ٣٢املادة  

يطرح للتصويت أي اقتراح يطلب البت يف مسألة اختصاص املؤمتر يف مناقشة أية مسألة أو اعتماد مقترح  
 .معروض عليه، قبل مناقشة تلك املسألة أو البت يف ذلك االقتراح

 إعادة النظر يف املقترحات 

 ٣٣املادة  

عـادة الـنظر فيـه، مـا مل يقرراملؤمتـر ذلـك بأغلـبية ثلثي املمثلني        مـىت اعـتمد مقـترح مـا أو رفـض، ال جيـوز إ        
تكلمني اثنني يعارضان إعادة النظر مث يطرح     إال مل يسـمح بالكالم يف اقتراح بإعادة النظر         وال. احلاضـرين املصـوتني   

 .االقتراح فورا للتصويت

  اختاذ القرارات-ثامنا  

 االتفاق العام 

 ٣٤املادة  

 .جهد ممكن لضمان إجناز أعماله واعتماد تقريره باالتفاق العاميبذل املؤمتر كل  

 حقوق التصويت 

 ٣٥املادة  

 .يكون لكل دولة مشتركة يف املؤمتر صوت واحد 
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 األغلبية املطلوبة 

 ٣٦املادة  

ثلني بأغلبية ثلثي املم املتعلقة باملضمون   ، تتخذ قرارات املؤمتر بشأن مجيع املسائل        ٣٤رهـنا بأحكـام املـادة        -١
 .احلاضرين املصوتني

تـتخذ قـرارات املؤمتـر بشـأن مجيع املسائل اإلجرائية باألغلبية البسيطة للممثلني احلاضرين املصوتني، ما مل                -٢
 .خالف ذلكوما مل يرد النص على يقرر املؤمتر خالف ذلك، 

. ئيس املؤمتر يف املسألةيبت رتتعلق باملضمون، إذا أثـريت مسـألة مـا إذا كانت إحدى املسائل إجرائية أو               -٣
أغلبية املمثلني احلاضرين ترفضه قـراره يعـرض عـلى التصـويت فـورا، ويظـل قرار الرئيس نافذا ما مل           يف  وأي طعـن    
 .املصوتني

 .إذا تساوت األصوات، اعترب املقترح أو االقتراح مرفوضا -٤

 "املمثلني احلاضرين املصوتني"معىن عبارة  

 ٣٧املادة  

املمثلون الذين يدلون بأصوام إجيابا أو " املمثلني احلاضرين املصوتني"نظام، يقصد بعبارة ألغـراض هذا ال    
 .أما املمثلون الذين ميتنعون عن التصويت فيعتربون غري مصوتني. سلبا

 طريقة التصويت 

 ٣٨املادة  

ممثل أن يكون التصويت ، يصوت املؤمتر عادة برفع األيدي، إال إذا طلب ٤٥فيما عدا ما تنص عليه املادة  -١
ركة يف املؤمتر، ااالنكليـزي ألمساء الدول املش األلفبائي  بـنداء األمسـاء، فـيجري حينـئذ نـداء األمساء حسب الترتيب              

ركة يف املؤمتر ا كل دولة مشىويف كل تصويت بنداء األمساء تناد. ابتداء بالوفد الذي يسحب الرئيس امسه بالقرعة
 ".ممتنع"أو " ال"أو " عمن"بامسها، فريد ممثلها ب 
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يســتعاض بالتصــويت غــري املســجل عــن  اإللكــترونية، عــندما يقــوم املؤمتــر بالتصــويت مســتخدما الوســائل   -٢
 ىوللممثل أن يطلب تصويتا مسجال جير. التصويت برفع األيدي، وبالتصويت املسجل عن التصويت بنداء األمساء

 . مل يطلب أحد املمثلني خالف ذلك، ماركة يف املؤمترادون نداء أمساء الدول املش

ركة يف تصويت بنداء األمساء أو تصويت مسجل يف أي حمضر للمؤمتر أو يف ايـدرج صـوت كـل دولة مش     -٣
 .أي تقرير عنه

 تعليل التصويت 

 ٣٩املادة  

 .تتضمن إال تعليال لتصويتهم للممثـلني أن يدلـوا، قـبل بـدء التصـويت أو بعـد انـتهائه، ببيانات موجزة ال             
وال جيوز ملمثل أية دولة صاحبة مقترح أو      . ولـلرئيس أن حيـدد الوقـت املسـموح بـه لـإلدالء بـبيانات التعـليل هـذه                  

 .ل عليه تعديلدِخاقتراح أن يتكلم تعليال للتصويت على ذلك املقترح أو االقتراح إال إذا كان قد أُ

 القواعد اليت تتبع أثناء التصويت 

 ٤٠املادة  

يس بـدء عملية التصويت، ال جيوز ألي ممثل أن يقطع التصويت إال إلثارة نقطة نظامية       بعـد أن يعـلن الـرئ       
 .تتعلق بعملية التصويت

 جتزئة املقترحات

 ٤١املادة  

وإذا اعترض أحد املمثلني . ماأو تعديل ألي ممثل أن يقترح إجراء تصويت مستقل على أجزاء من مقترح  
مثلني اثنني  إال مل يسمح بالكالم بشأن اقتراح التجزئة       وال. ة للتصويت طـرح اقـتراح الـتجزئ     يعـلى طـلب الـتجزئة،       

فـإذا قـبل اقـتراح الـتجزئة، طـرحت أجـزاء املقـترح الـيت جيـري إقـرارها فيما بعد             . يؤيدانـه وممثـلني اثـنني يعارضـانه       
 . برمتهاعترب املقترح مرفوض أو التعديل يوإذا رفضت مجيع أجزاء منطوق املقترح. للتصويت عليها جمتمعة
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 التعديالت 

 ٤٢املادة  

إضافة إىل ذلك املقترح أو حذفا أو تنقيحا جمرد يعتـرب املقـترح تعديـال ملقـترح آخـر إذا كان ال يشكل إال          
 .يف هذا النظام متضمنة للتعديالت، ما مل حيدد خالف ذلك" مقترح"وتعترب كلمة . جلزء منه

 ترتيب التصويت على التعديالت 

 ٤٣املادة  

وإذا قدم اقتراح إلدخال    . ا قـدم اقـتراح إلدخال تعديل على مقترح، جيرى التصويت على التعديل أوال             إذ 
تعديلني أو أكثر على مقترح، يقوم املؤمتر بالتصويت أوال على التعديل األكثر بعدا عن مضمون املقترح األصلي مث 

أمــا عندمــا يكــون اعتماد . تعديالت للتصويتعلى التعديل األقل منه بعدا، وهكذا دواليك إىل أن تطرح مجيع ال
وإذا اعتمد تعديل . تعديل ما منطويا بالضرورة على رفض تعديل آخر فإن هذا التعديل األخري ال يطرح للتصويت

 .واحد أو أكثر، يطرح املقترح بصيغته املعدلة للتصويت

 ترتيب التصويت على املقترحات 

 ٤٤املادة  

رى التصويت على املقترحات حسب جي أو أكـثر، خـالف الـتعديالت، مبسألة واحدة،       مقـترحان تعـلّق   إذا   -١
ولـلمؤمتر، بعـد كـل تصويت على مقترح، أن يقرر ما إذا كان    . تـرتيب تقدميهـا، مـا مل يقـرر املؤمتـر خـالف ذلـك        

 .سيصوت على املقترح الذي يليه

 به املقترحات األصليـــة، ما مل خيرج جيرى التصويت على املقترحات املنقحة حسب الترتيب الذي قدمت -٢
ويف هذه احلالة، يعترب املقترح األصلي مسحوبا، ويعترب املقترح املنقح مقترحا           . املقـترح األصلي  عـن   التـنقيح كـثريا     

 .جديدا

 .يطرح للتصويت اقتراح عدم البت يف مقترح ما، قبل إجراء التصويت على ذلك املقترح -٣
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 االنتخابات 

 ٤٥املادة  

اعتراض على ذلك، مواصلة وجـود  جتـرى مجيـع االنـتخابات باالقـتراع السـري، مـا مل يقـرر املؤمتـر، دون             
 .أعماله دون اجراء تصويت، يف حالة االتفاق على مرشح أو قائمة مرشحني

 ٤٦املادة  

١-         دد نتخب بعدد ال يتجاوز ععـندما يـراد ملء منصب انتخايب أو أكثر، يف وقت واحد وبنفس الشروط، ي
 .املناصب املرشحون احلاصلون يف االقتراع األول على أغلبية األصوات املدىل ا وعلى أكرب عدد من األصوات

إذا كان عدد املرشحني احلاصلني على األغلبية أقل من عدد املناصب املراد ملؤها، جترى اقتراعات إضافية  -٢
اليتجاوز ضعف عدد الشواغر املتبقية من املرشحني       ويقتصـر التصـويت عـندئذ عـلى عدد          .  ملـلء املناصـب املتـبقية     

 .احلاصلني على أكرب عدد من األصوات يف جولة االقتراع السابقة

  اهليئات الفرعية-تاسعا  

  وجلنة الصياغةالرئيسيةاللجنة  

 ٤٧املادة  

قوم كل جلنة، ما مل وت.  جلانا فرعية أو أفرقة عاملةئاا أن تنشم، هلوجلنة صياغةينشىء املؤمتر جلنة رئيسية  
 .تقرر خالف ذلك، بانتخاب ثالثة نواب للرئيس ومقرر

  ويف جلنة الصياغةالتمثيل يف اللجنة الرئيسية 

 ٤٨املادة  

وهلا أن تنتدب للعمل . ركة يف املؤمتر أن تكون ممثّلة مبمثل واحد يف كل جلنة ينشئها املؤمترالكل دولة مش 
 . من املمثلني املناوبني واملستشارينمن حتتاج إليهمهاتني اللجنتني يف 



A/CONF.189/PC.1/21 
Page 43 

 اللجان واألفرقة العاملة األخرى 

 ٤٩املادة  

باالضافة إىل اللجان املشار اليها أعاله، للمؤمتر أن ينشئ من اللجان ومن االفرقة العاملة ما يراه ضروريا                 -١
 .ألداء مهامه

 .لكل جلنة أن تنشئ جلانا فرعية وأفرقة عاملة -٢

 وينالنصاب القان 

 ٥٠املادة  

 لـرئيس أي جلـنة رئيسـية أن يعـلن افتـتاح اجللسـة وأن يسـمح ببدء املناقشة عند حضور ممثلي ربع الدول              -١
 .ويتطلب اختاذ أي قرار حضور ممثلي أغلبية الدول املشاركة.  ركة يف املؤمتر على األقلااملش

تفويض أو يف أي جلنة أو جلنة فرعية أو فريق  تشـكل أغلـبية املمثـلني يف مكـتب املؤمتـر أو يف جلنة وثائق ال                -٢
 .عامل نصابا قانونيا

 أعضاء املكتب وتصريف األعمال واالنتخاب  

 ٥١املادة  

 مـع الـتعديل الـالزم، على أعمال اللجان الرئيسية واللجان الفرعية واألفرقة            ا الـنظام الداخـلي،    نطـبق هـذ   ي 
 :العاملة، مع اإلستثناءات التالية

قرر خـالف ذلـك، تقـوم كـل جلنة أو جلنة فرعية أو فريق عامل بانتخاب أعضاء مكتب      مـا مل يـت     )أ( 
 كل منها؛

لرؤسـاء مكـتب املؤمتـر وجلـنة وثـائق الـتفويض والـلجان واللجان الفرعية واألفرقة العاملة املنشأة                   )ب( 
  ممارسة حق التصويت؛٤٩وفقا للمادة 

ى واللجان الفرعية واألفرقة العاملة بأغلبية املمثلني تتخذ مقررات اللجان الرئيسية واللجان األخر )ج( 
 .٣٣احلاضرين املصوتني، إال أن إعادة النظر يف مقترح أو تعديل ما تتطلب األغلبية املقررة يف املادة 



A/CONF.189/PC.1/21 
Page 44 

 

  اللغات واحملاضر-عاشرا  

 لغات املؤمتر 

 ٥٢املادة  

 .بية والفرنسية هي لغات املؤمترتكون اللغات اإلسبانية واالنكليزية والروسية والصينية والعر 

 الترمجة الشفوية 

 ٥٣املادة  

 .تترجم الكلمات اليت تلقى بأي لغة من لغات املؤمتر ترمجة شفوية إىل لغاته األخرى -١

 .ألي ممثل أن يتكلم بلغة غري لغات املؤمتر إذا دبر هو أمر الترمجة الشفوية لكلمته إىل إحدى هذه اللغات -٢

 والقرارات واملقررات الرمسية األخرىلغات الوثائق  

 ٥٤املادة  

 .تنشر مجيع وثائق املؤمتر وقراراته ومقرراته الرمسية األخرى بلغات املؤمتر 

 لغات التقارير 

 ٥٥املادة  

اللجنتان املنشأتان جلنة وثائق التفويض أو تقدمها تنشـر بـلغات املؤمتر أية تقارير يقدمها مكتب املؤمتر أو         
 .١٨، وكذلك تقرير املؤمتر املشار اليه يف املادة ٤٧دة وفقا للما

 حماضر اجللسات 

 ٥٦املادة  

 .ال تدون للجلسات أية حماضر حرفية أو موجزة -١
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.  وفقا للممارسة املتبعة يف األمم املتحدة     تينإعداد وحفظ التسجيالت الصوتية جللسات املؤمتر واللجن      يـتم    -٢
 خالف تنياملؤمتر أو إحدى اللجنأي من  مـن األفـرقة العامـلة مـا مل يقرر     وال تعـد تسـجيالت صـوتية جللسـات أي        

 .ذلك

  اجللسات العلنية والسرية-حادي عشر  

 مبادئ عامة 

 ٥٧املادة  

وتعلن، يف . علنية، ما مل تقرر اهليئة املعنية خالف ذلك       اللجنتني  تكون اجللسات العامة للمؤمتر وجلسات       -١
 .امل هيئته، مجيع القرارات اليت يتخذها املؤمتر بكامل هيئته يف جلسة سريةأقرب جلسة عامة للمؤمتر بك

 . كقاعدة عامة، تكون جلسات هيئات املؤمتر األخرى سرية -٢

 إصدار البالغات عن اجللسات السرية 

 ٥٨املادة  

 .للهيئة املعنية أن تصدر بعد انتهاء جلسة سرية بالغا عن طريق األمني العام للمؤمتر 

 ركون اآلخرون واملراقبونا املش- عشر ثاين 

 ، بصفـــةللمشاركةممثلو املنظمات اليت تلقت من اجلمعية العامة دعوة دائمة   
 راقب، يف دورات وأعمال مجيع املؤمترات الدولية املعقودة برعاية اجلمعية العامةامل  

 ٥٩املادة  

دولية والكيانات األخرى اليت تلقت من اجلمعية للممثلني الذين تسميهم املنظمات واملنظمات احلكومية ال 
يف دورات وأعمـال مجيـع املؤمتـرات الدولية املعقودة برعاية اجلمعية العامة احلق يف            للمشـاركة   العامـة دعـوة دائمـة       

وأي جلنة أخرى وفريق ه تيالتصويت، يف مداوالت املؤمتر وجلنيف راقبني، دون أن يكون هلم احلق املبصفة املشاركة 
 .مل آخرعا



A/CONF.189/PC.1/21 
Page 46 

 

 ألعضاء املنتسبون إىل اللجان اإلقليميةا

 ٦٠املادة  

دون أن يكون وراقبني املركوا، بصفة اللممثلني الذين يسميهم أعضاء منتسبون إىل اللجان اإلقليمية أن يش 
 .، وأي جلان أو أفرقة عاملة أخرىواللجنتنيهلم احلق يف التصويت، يف مداوالت املؤمتر، 

 ملتخصصةممثلو الوكاالت ا 

 ٦١املادة  

ركوا، دون أن يكـون هلـم احلق يف التصويت، يف          اللممثـلني الذيـن تسـميهم الوكـاالت املتخصصـة أن يشـ             
، بشأن املسائل الداخلة     األخرى األفرقة العاملة اللجان أو   ه، وكذلك، يف مداوالت أي من       تيمـداوالت املؤمتر وجلن   

 .يف نطاق أنشطتها

 دولية األخرى والكيانات األخرىممثلو املنظمات احلكومية ال 

 ٦٢املادة  

للممثـلني الـذي تسـميهم املـنظمات احلكوميـة الدوليـة األخـرى والكيانـات األخرى املدعوة إىل املؤمتر أن                       
يف مداوالت أي و،  واللجنتنيدون أن يكون هلم احلق يف التصويت، يف مداوالت املؤمتر  وراقبني  املركوا، بصفة   ايش

 .ة، بشأن املسائل الداخلة يف نطاق أنشطتهامن األفرقة العامل

 ممثلو أجهزة وهيئات وبرامج األمم املتحدة املهتمة باألمر واآلليات ذات الصلة، 
 مبا فيها هيئات وآليات حقوق اإلنسان 

 ٦٣املادة  

مبا فيها للممثلني الذين تسميهم أجهزة وهيئات وبرامج األمم املتحدة املهتمة باألمر واآلليات ذات الصلة،  
ركوا، اأن يشوال سيما املقررون اخلاصون الذين أسهموا يف العملية التحضريية، هيـئات وآليـات حقـوق اإلنسان،        

ه، يف مداوالت أي جلنة أخرى أو تيدون أن يكون هلم احلق يف التصويت، يف مداوالت املؤمتر وجلن وراقبنياملبصفة  
ولرئيس جلنة حقوق اإلنسان ولرؤساء هيئات وآليات .  أنشطتها، بشأن املسائل الداخلة يف نطاق   آخر فـريق عامل  

حقـوق اإلنسـان أو األعضـاء اآلخـرين الذيـن تسـميهم هـذه اهليـئات واآلليـات، ولرؤسـاء، اهليئات املنشأة مبوجب                        
 لمقررين أو املمثلني اخلاصني واملواضيعني،لأو األعضاء الذين تسميهم، وكذلك ، الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان

من راقبني يف مداوالت املؤمتر وأي جلنة املورؤساء األفرقة العاملة أو من تسميهم من األعضاء، أن يشاركوا بصفة    
 .أي جلنة أو فريق عامل، بشأن املسائل الداخلة يف نطاق أنشطتهااللجنتني، 
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 ممثلو جلنة القضاء على التمييز العنصري

 ٦٤املادة 

مييز العنصري أن يشاركوا بصفة املراقبني يف مداوالت املؤمتر وجلنتيه،       جيـوز ألعضـاء جلنة القضاء على الت        
 .ويف أي جلنة أخرى أو فريق عامل آخر بشأن املسائل الداخلة يف نطاق أنشطتها

 ممثلو املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان

 ٥٦املادة 

راقبني، يف املركوا، بصفة ان يشللممثلني الذين تسميهم املؤسسات الوطنية حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان أ -١
، بشأن املسائل الداخلة يف  آخريف مداوالت أي جلنة أخرى أو فريق عاملو. أي جلنة من جلنتينهمداوالت املؤمتر و
 .نطاق أنشطتها

يف احلالـة الـيت ال يكـون فيهـا للبلد ما مؤسسة وطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، جيوز للممثلني الذين            -٢
مـناء املظـامل أو تعينهم هيئات وطنية متخصصة مستقلة لتعزيز ومحاية املساواة العرقية، أن يشاركوا بصفة      يعيـنهم أ  

املراقـبني يف مـداوالت املؤمتر ويف جلنة من جلنتيه، ويف مداوالت أي جلنة أخرى أو فريق عامل آخر، بشأن املسائل          
 .الداخلة يف نطاق أنشطتها

 ممثلو املنظمات غري احلكومية 

 ٦٦املادة  

راقبني يف املبصفة للمشاركة يف املؤمتر أن تسمي ممثلني للمشاركة للمـنظمات غـري احلكومية اليت اعتمدت     -١
 وأي جلــنة مــن جلنــتيه، ويف مــداوالت أي جلــنة أو فــريق عــامل بشــأن املســائل الداخــلة يف نطــاق   ملؤمتــرمــداوالت ا
 .أنشطتها

 من رئيس اهليئة املعنية ورهنا مبوافقة تلك اهليئة، أن يدلوا ببيانات جيـوز هلـؤالء املراقـبني، بـناء عـلى دعـوة         -٢
وإذا كـان عـدد طلبات التكلّم كبريا للغاية،   . شـفوية بشـأن املسـائل الـيت تقـع يف نطـاق اختصاصـهم بوجـه خـاص             

 يطـلب إىل املـنظمات غـري احلكومية أن تشكل فيما بينها جمموعات حبيث تتحدث كل جمموعة من خالل متحدث         
 .واحد
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 البيانات املكتوبة

 ٧٦املادة  

 ٦٥ إىل ٥٩تقوم األمانة بتوزيع البيانات املكتوبة اليت يقدمها املمثلون املسمون املشار اليهم يف املواد من             
عـلى مجيـع الوفـود بـاألعداد وبالـلغات الـيت تقـدم ـا هـذه الـبيانات إىل األمانة يف مكان انعقاد املؤمتر، شريطة أن                      

هذه من اختصاص بيان املقـدم باسـم مـنظمة غـري حكوميـة متصـال بأعمال املؤمتر ومتعلقا مبوضوع يكون                يكـون الـ   
 .املنظمة

  تعديل النظام الداخلي ووقف العمل به-ثالث عشر  

 طريقة التعديل 

 ٨٦املادة  

ن املصوتني، بعد أن جيوز تعديل مواد هذا النظام الداخلي بقرار يتخذه املؤمتر بأغلبية ثلثي املمثلني احلاضري 
 .يكون قد تلقى تقريرا من مكتبه عن التعديل املقترح

 طريقة وقف العمل بالنظام 

 ٩٦املادة  

للمؤمتر أن يوقف العمل بأية مادة من مواد هذا النظام الداخلي، شريطة أن يكون اإلشعار باقتراح الوقف  
ويكون أي . وز عنه اذا مل يعترض أي من املمثلني     ساعة، وهو شرط ميكن التجا     ٢٤قد مت قبل الوقف الفعلي مبدة       

 .وقف من هذا القبيل منحصرا يف غرض حمدد ومبني، وحمددا بفترة الزمة لتحقيق ذلك الغرض
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