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 ُدس ُتورُ 

 ة ادلولَية للِحَمايَة الـَمَدِنيةاملنَظمَ 
 

تعترب املنظمة ادلولية للحامية املدنية وادلفاع املدين منظمًة حكومية، هدفها الرئييس املسامهة يف  -

تطوير هيالك ادلفاع املدين لدلول الأعضاء مب يضمن سالمة الساكن وممتلاكهتم والبيئة احمليطة هبم 

 أأخطاء برشية.  ضد الكوارث الطبيعة أأو النامجة جراء

 

يطلق عىل مثل هذه الأهجزة بأأسامء وصفات متعددة، اكمحلاية املدنية، أأو ادلفاع املدين، أأو السالمة  -

دارة الكوارث وحاالت الطوارئ.   املدنية حيث أأن مجيعها تشرتك يف ا 

 

ضاء من أأجل فاملنظمة ادلولية للحامية املدنية وادلفاع املدين جتمع اكفة الهيالك الوطنية لدلول الأع -

 حتقيق تعاون أأمشل ولتوطيد العالقات املتبادةل بيهنم. 
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 ُدس ُتورُ 

 املنَظَمة ادلولَية للِحَمايَة الـَمَدِنية وادلفاع املدين

كتوبر//17متبىن يف  م1966أأ  

م1972مارس//1دخل حزي التنفيذ يف   
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 ديباجة

 
ة الارتقاء ابلتنظاميت، والطرائق والوسائل من أأجل تكثيف اجلهود التمنوية وتنس يقها عىل نطاق عاملي بغي

ابن الزناعات،  التقنية الرامية لتويق أ اثر الكوارث الطبيعية زمن السمل واحلد مهنا، أأو تويق أ اثر اس تعامل الأسلحة ا 

 أأمجعت ادلول املتعاقدة عىل ادلس تور املوايل:

 

نشاء املنظمة –الفصل الأول   ا 
 1املادة 

لهيا فامي ييل ِبـ"املنظمة".تنشأأ مبوجب هذا ادلس تور ا -  ملنظمة ادلولية للحامية املدنية، املشار ا 

 

 وظائفها –الفصل الثاين 
 2املادة 

 يكون للمنظمة ما ييل من الوظائف:

بقاء عليه؛ (أأ  نقاذمه واال  قامة تعاون وثيق فامي بني الهيئات املعنية حبامية الساكن واملمتلاكت وا   العمل عىل ا 

امية املدنية يف البدلان املفتقرة لها والعمل عىل تمنيهتا ال س امي يف البدلان السعي ال نشاء منظمة للح (ب

نقاذ الساكن واملمتلاكت يف البدلان اليت تطلب ذكل؛ نشاء وتمنية تنظاميت محلاية وا   النامية، واملساعدة عىل ا 

قامة تعاون فعيل واحملافظة عليه مع الواكالت املتخصصة، والهيئات احلكومية، وامجلع  (ج يات املهنية وما ا 

 شابه ذكل من املنظامت لكام ارتأأت رضورة ذلكل؛

احلث عىل تبادل املعلومات، والتجارب، واملوظفني، واخلرباء بني خمتلف البدلان بشأأن حامية الساكن  (د

نقاذمه والتكفل بذكل؛  واملمتلاكت وا 

ات التنظمي، واملدربني، واخلرباء، مد الأعضاء مبا يطلبون من املساعدة التقنية املناس بة مبا يف ذكل خمطط هـ(

 والأهجزة، والأدوات حبسب احلاجة؛

نشاء ما يعترب رضوراي من الأقسام التقنية مبا يف ذكل مراكز التوثيق، وادلراسات، والأحباث،  (و ا 

خل بقاء علهيا؛… والتجهزيات، ا   واال 

شاعهتا بشأأن مبادئ التنظمي، وامحلاية، والتدخل فامي خي ز( ص الأخطار اليت قد تهتدد مجع املعلومات وا 

ثر فيضاانت، أأو زالزل، أأو اهنيارات جليدية، أأو حرائق كربى، أأو زوابع، أأو تصدع سدود، أأو  الساكن عىل ا 

ثر جهامت بواسطة أ الت حربية حديثة؛  غري ذكل من أألوان ادلمار أأو تلوث الهواء واملاء، أأو عىل ا 
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نقاذمه مجع الأعامل، وادلراسات، والبحوث، والواثئق املت (ح خصصة املتعلقة حبامية الساكن واملمتلاكت وا 

شاعة ذكل؛  وا 

زاء لك من الأخطار املعددة يف  ط( مجع معلومات عن التجهزيات واملعدات املالمئة املس تخدمة للتدخل ا 

شاعهتا؛  الفقرة )ز( وا 

احليوية  مساعدة الأعضاء عىل أأن يكون الرأأي العام مضن خمتلف رشاحئ اجملمتع عىل بينة من الرضورة (ي

زاءها؛  للتويق من الكوارث، وامحلاية مهنا، والتدخل ا 

املسامهة يف تبادل املعلومات والتجارب ودراس هتا فامي يتعلق ابلتدابري العملية اليت جيب اختاذها لتويق  ك(

 الأرضار اليت قد تنجم عن الكوارث؛

ذلها خمتلف املنظامت والفرق املعنية املسامهة عند نزول اكرثة واسعة النطاق يف تعزيز اجلهود اليت تب ل(

غاثة؛ نقاذ واال   ابال 

غاثة يف حال نزول اكرثة واسعة  م( احلث عىل املبادرات الصادرة عن الأعضاء واملسامهة يف تنظمي اال 

 النطاق؛

نقاذ وتكويهنم  ن( شاعهتا بشأأن تدريب اال طارات والعاملني يف أأهجزة امحلاية واال  دراسة املعلومات وا 

 وجتهزيمه؛

نقاذمه عن طريق اال عالم، ونرش ادلراسات،  س( احلث عىل البحوث يف جمال حامية الساكن واملمتلاكت وا 

 ولك وس يةل أأخرى مالمئة.

 

 العضوية –الفصل الثالث 
 3املادة 

 تكون العضوية يف املنظمة مفتوحة للك ادلول؛ -

 4املادة 

وفقا لأحاكم الفصل اخلامس عرش ووفقا ميكن أأن تصبح ادلول أأعضاء يف املنظمة بقبولها هذا ادلس تور  -

 لقوانيهنا ادلس تورية.

 5املادة 

حدى ادلول الأعضاء ابلزتاماهتا املالية جتاه املنظمة، أأو أأخلت بصورة أأخرى اباللزتامات  - ذا أأخلت ا  ا 

ن للجمعية العامة، بواسطة قرار يف هذا الشأأن، أأن توقف هذه  اليت يفرضها علهيا هذا ادلس تور، فا 

ىل أأن تفي مبا علهيا من  ادلوةل عن اس تعامل حقوقها والمتتع ابمتيازاهتا بصفهتا دوةل عضوا يف املنظمة ا 

 الواجبات املذكورة مالية اكنت أأو غري ذكل.
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 6املادة 

ىل  خياطهباللك عضو أأن ينسحب من املنظمة بعد أأن  - برغبته يف ذكل مبكتوب يقدم قبل عام مس بق ا 

 وره بذكل فورا لك أأعضاء املنظمة.بدالأمني العام للمنظمة، اذلي خيطر 

 

 

 أأهجزهتا –الفصل الرابع 
 7املادة 

 يقوم بتس يري املنظمة لك من:

 امجلعية العامة )املدعوة أأدانه "امجلعية"( (أأ 

 اجمللس التنفيذي )املدعو أأدانه "اجمللس"( (ب

 الأمانة العامة )املدعوة أأدانه "الأمانة"(   (ج

 

 

 امجلعية العامة –الفصل اخلامس 
 8ة املاد

 امجلعية العامة يه اجلهاز الأعىل للمنظمة وتتشلك من مندوبني ميثلون ادلول الأعضاء. -

 9املادة 

 للك دوةل من ادلول الأعضاء مندوب واحد ميثلها. -

 10املادة 

تعقد امجلعية دورة عادية يف أأمد ال يتجاوز س نتني، كام تعقد دورات اس تثنائية بقدر ما تشاء لكام  -

 وتعقد اجللسات الاس تثنائية، بطلب من اجمللس أأو أأغلبية ادلول الأعضاء. اقتضت الظروف ذكل،

 11املادة 

ختتار امجلعية يف أأثناء لك دورة عادية البدل اذلي س تعقد فيه دورهتا العادية املقبةل، وحيدد اجمللس  -

 ماكن الاجامتع فامي بعد. ويعني اجمللس املاكن اذلي تعقد فيه لك دورة اس تثنائية.

 12 املادة

تنتخب امجلعية رئيسا لها، وانئب رئيس، والأعضاء ال خرين مبكتهبا يف بداية لك دورة عادية، ومه  -

 يضلون يف وظائفهم حىت انتخاب خلفاهئم.

 13املادة 

 تعمتد امجلعية نظاهما اخلاص هبا. -
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 14املادة 

ظائف الأساس ية زايدة عىل الصالحيات املناطة بعهدهتا يف مواد أأخرى من هذا ادلس تور، فا ن الو  -

 للجمعية يه:

 ؛2حتديد التدابري العامة من أأجل تنفيذ همام املنظمة كام هو منصوص عليه يف املادة  (أأ 

 اختيار ادلول الأعضاء املدعوين لتعيني ممثل عهنا يف اجمللس التنفيذي؛ (ب

 تعيني الأمني العام؛ (ج

 ا؛اس تعراض تقارير اجمللس والأمني العام ونشاطاهتام واملوافقة علهي د( 

نشاء اللجان اليت قد تكون رضورية لنشاطات املنظمة؛ هـ(  توجيه اجمللس عند الرضورة وا 

 مراقبة الس ياسة املالية للمنظمة واس تعراض مزيانيهتا واملوافقة علهيا؛ (و

نشاء  ز( نقاذ وتوجهيها ابالعامتد عىل املوظفني ابملنظمة أأو اب  تعزيز لك أأعامل البحث يف ميدان امحلاية واال 

ات دراسة وحبوث تكون خاصة هبا، أأو ابلتعاون مع املؤسسات الرمسية أأو غري الرمسية التابعة للك مؤسس

 دوةل من ادلول الأعضاء مبوافقة حكومهتا؛

نشاؤها؛ ح(  نشاء ما شابه ذكل من املؤسسات اليت قد يطلب ا   ا 

حمل مسؤوليات مماثةل دعوة لك املنظامت ادلولية أأو الوطنية، احلكومية أأو غري احلكومية اليت تت ط(

ىل تعيني ممثلني ليشاركوا، دون حق التصويت، يف دوراهتا أأو دورات اللجان واملؤمترات  ملسؤوليات املنظمة، ا 

ال بقبول  املنعقدة حتت سلطهتا، مع مراعاة الرشوط اليت تقررها امجلعية العامة؛ وال ميكن توجيه ادلعوات ا 

 احلكومة املعنية؛

 تنص عىل لواحئ خمتلف أأهجزة املنظمة، وخاصة النظام العام، والنظام املايل، ونظام وضع التنظاميت اليت ي(

 املوظفني ابملنظمة؛

نشاء جلان فنية وفقا لأحاكم الفصل التاسع، وحتديد صالحياهتا، وتنس يق نشاطاهتا، والنظر يف  ك( ا 

 توصياهتا؛

 حتديد مقر الأمانة العامة ادلامئ؛ ل(

ليه املنظمة.اختاذ ما يالمئ من ا م( ىل حتقيق ما تريم ا   ال جراءات الأخرى اليت من شأأهنا أأن تؤدي ا 

 

 15املادة 

للك دوةل من ادلول الأعضاء صوت واحد عند التصويت يف امجلعية. وتتخذ القرارات بأأغلبية الثلثني  -

 من الأصوات احملصاة مؤيدة أأو معارضة.

 16املادة 

ر رضوري لضامن احلصول عىل النصاب القانوين يف حضور مندوبني عن أأغلبية ادلول الأعضاء أأم -

 اجامتعات امجلعية.
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 اجمللس التنفيذي –الفصل السادس 
 17املادة 

 اجمللس التنفيذي هو اجلهاز التنفيذي للمنظمة. -

 18املادة 

حتدد امجلعية العامة عدد الأعضاء يف اجمللس التنفيذي وختتار ادلول املطلوب مهنا تعيني مندوب عهنا  -

 لس، مع اعتبار التوزيع اجلغرايف العادل.يف اجمل

 19املادة 

 ينتخب أأعضاء اجمللس لأربعة س نني؛ وجيدد نصف الأعضاء لك عامني. -

 20املادة 

 جيمتع اجمللس مرة يف الس نة عىل الأقل وحيدد حمل انعقاد لك اجامتع. -

 21املادة 

جراءات اليت حدده - ا النظام، وذكل بعد أأن حيصل يس تطيع اجمللس أأن يعقد دورة اس تثنائية وفقا لال 

 الأمني العام عىل طلبات بذكل من أأغلبية أأعضاء اجمللس.

 22املادة 

 ينتخب اجمللس الرئيس وانئب الرئيس من بني أأعضاءه. -

 23املادة 

ن وظائفه الأساس ية  زايدة عىل الصالحيات اخملصصة للمجلس التنفيذي يف مواد أأخرى من هذا ادلس تور، فا 

 يه:

 ارات امجلعية وتس يري نشاطات املنظمة وفقا ملرايم هذه القرارات؛تنفيذ قر  أأ( 

نقاذمه عىل صعيد دويل؛ ب(  النظر يف لك مسأأةل هتم حامية الساكن واملمتلاكت وا 

V) عداد برامج أأعاملها؛ عداد جدول أأعامل امجلعية العامة وتوجيه اللجان الفنية يف ا   ا 

 عية؛تقدمي تقرير عن نشاطاته للك دورة تعقدها امجل  د( 

 اال دارة املالية للمنظمة وفقا لأحاكم الفصل العارش من هذا ادلس تور؛ هـ(

اال شارة عىل امجلعية العامة يف املسائل اليت تعرض علهيا عن طريق هذا اجلهاز واملسائل اليت حتال  و(

 للمنظمة عن طريق معاهدات، واتفاقات، وتنظاميت قانونية؛

 ة ببادرة منه؛عرض أ راء واقرتاحات عىل امجلعي ز(

 عرض برانمج معل عام ميتد عىل فرتة معينة عىل امجلعية العامة، للنظر فيه واملصادقة عليه؛ ح(

 النظر يف لك مسأأةل اتبعة الختصاصه؛ ط(

اختاذ لك تدبري مس تعجل عند ما يطرأأ حادث يس توجب معال فوراي وذكل يف نطاق وظائفه واملوارد  ي(

 املالية للمنظمة؛
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غاثة يف حال نزول اكرثة؛تلكيف الأ  ك(  مني العام ابختاذ التدابري الالزمة للقيام بأأعامل اال 

القيام بلك ادلراسات أأو البحوث اليت قد يدعى للقيام هبا بصفة طارئة من قبل دوةل من ادلول الأعضاء  ل(

 أأو من قبل الأمني العام؛

 القيام بلك ما قد تلكفه به امجلعية من وظائف أأخرى. م(

 

 24املادة 

 يكون للك عضو صوت واحد عند التصويت يف اجمللس، وتتخذ القرارات ابلأغلبية اجملردة للمصوتني. -

 25ملادة ا

 حضور ثليث الأعضاء رضوري ليكمتل النصاب القانوين يف جلسات اجمللس. -

 

 الأمانة العامة –الفصل السابع 
 26املادة 

ام وسكل املوظفني الفنيني واال داريني الالزم لتنفيذ تتكون الأمانة العامة ادلامئة للمنظمة من الأمني الع -

 أأعامل املنظمة.

 27ملادة ا

يعني الأمني العام من طرف امجلعية، ابقرتاح من اجمللس وعىل أأساس الرشوط اليت حتددها امجلعية.  -

 ويعترب الأمني العام املوظف الفين واال داري الأعىل للمنظمة.

 28ملادة ا

ان أأمينا للجمعية وللمجلس، وهل احلق يف املشاركة يف جلسات اللجان. وهل أأن يعترب الأمني العام قانو -

 يفوض لغريه القيام بوظائفه.

 29ملادة ا

ىل اجمللس. -  عىل الأمني العام أأن يعد لك س نة التقارير املالية ومرشوع مزيانية املنظمة ويقدهما ا 

 30ملادة ا

ظفني اذلي وضعته امجلعية. وما ينبغي أأن يؤخذ بعني يعني الأمني العام موظفي الأمانة وفقا لنظام املو  -

الاعتبار أأساسا فامي خيص تعيني املوظفني هو أأن تكون الفعالية والزناهة، والصبغة ادلولية لمتثيل الأمانة 

ىل أأعىل درجة. وتؤخذ أأيضا بعني الاعتبار أأمهية اختيار املوظفني عىل أأساس أأوسع متثيل  مضمونة ا 

 جغرايف.

 31ملادة ا

وط اخلدمة فامي خيص موظفي املنظمة تكون حبسب اال ماكن مطابقة لرشوط املنظامت ادلولية رش  -

 الأخرى.
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 32ملادة ا

ال يطلب الأمني العام وال املوظفون عند قياهمم بواجباهتم وال يقبلون تعلاميت من أأية سلطة خارجة  -

. وجيب عىل لك عضو من عن املنظمة. وميتنعون عن أأداء أأي معل يتناىف وصفهتم مكوظفني دوليني

أأعضاء املنظمة أأن حيرتم الصفة ادلولية احملضة لوظيفة الأمني العام واملوظفني، وأأال يسعى للتأأثري علهيم 

 يف قياهمم ابملهام اليت تلكفهم هبا املنظمة.

 

 املؤمترات –الفصل الثامن 
 33املادة 

امة حملية من بني أأش ياء أأخرى، وندوات، ، بتنظمي مؤمترات ع2تؤدي املنظمة هماهما املعددة يف املادة  -

وملتقيات وغري ذكل من الاجامتعات الفنية. وميكن أأن يشارك يف هذه الاجامتعات ممثلو ادلول غري 

الأعضاء ومندوبو املنظامت ادلولية والوطنية، حكومية اكنت أأم ال بصفهتم مالحظني. وحيدد اجمللس 

 أأو امجلعية وجه هذا المتثيل.

 34ملادة ا

 كفل اجمللس والأمني العام بأأمر متثيل املنظمة يف املؤمترات اليت قد جيدون فائدة فهيا.يت -

 

 اللجان -الفصل التاسع 
 35املادة  

ينشئ اجمللس اللجان الفنية اليت قد تأأمر هبا امجلعية، ويس تطيع ببادرة منه أأو ابقرتاح من الأمني العام،  -

 ذات صةل ابملنظمة. أأن ينشئ أأية جلان أأخرى يراها صاحلة لأغراض

 36ملادة ا

بقاء عىل لك جلنة  - ىل اال  ىل حني، وعىل لك حال مرة يف الس نة، يف احلاجة ا  ينظر اجمللس من حني ا 

 فنية.

 37ملادة ا

 لأعضاء املنظمة احلق يف أأن يفوضوا من ميثلهم يف اللجان الفنية. -

 38ملادة ا

حق التصويت يف اجامتعات امجلعية  لك جلنة فنية تنتخب رئيسها، وميكن للرئيس أأن يشارك دون -

 واجمللس.

 39ملادة ا

للمجلس أأن ينشئ جلاان خمتلطة مع منظامت أأخرى أأو يرشك املنظمة فهيا. وهل أأن ميثل املنظمة يف جلان  -

 أأنشأأهتا أأهجزة أأخرى.
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 المتويل –لفصل العارش ا
 40املادة 

عىل اجمللس. وينظر اجمللس يف هذه  يعد الأمني العام تقديرات املزيانية الس نوية للمنظمة ويعرضها -

 التقديرات ويعرضها عىل امجلعية مصحوبة ابلتوصيات اليت يراها مناس بة.

 41ملادة ا

 حتدد امجلعية املبلغ الأقىص لنفقات املنظمة عىل أأساس تقديرات املزيانية اليت يعرضها علهيا اجمللس. -

 42ملادة ا

 للجدول اذلي حتدده امجلعية.توزع نفقات املنظمة بني أأعضاء املنظمة وفقا  -

 43ملادة ا

ختول امجلعية السلطة الالزمة للمجلس ليصادق عىل النفقات الس نوية للمنظمة يف احلدود اليت تعيهنا  -

 امجلعية.

 44ملادة ا

للجمعية أأو اجمللس العامل ابمسها، الصالحية لقبول التربعات والهبات اليت متنح للمنظمة ولتدبريها.  -

رشوط املتعلقة هبذه التربعات أأو الهبات مقبوةل للجمعية أأو اجمللس وأأن تتطابق مع عىل أأن تكون ال 

 همام املنظمة وس ياس هتا.

 

 الواثئق اليت يقدهما الأعضاء –الفصل احلادي عرش 
 45املادة 

ىل املنظمة القوانني، والتنظاميت، والتقارير الرمسية، واال حصاءات املنشورة يف بدله  - يقدم لك عضو ا 

نقاذمه. خبصوص  حامية الساكن واملمتلاكت وا 

 الوضع القانوين –لفصل الثاين عرش ا
 46املادة 

تمتتع املنظمة يف البدل اذلي به مقرها ابلكفاءة القانونية والتسهيالت الالزمة لها يف قياهما مبهاهما وممارس هتا  -

 لوظائفها.

 47ملادة ا

 لالزمة لها يف قياهما مبهاهما وممارس هتا لوظائفها.تمتتع املنظمة يف البدل اذلي به مقرها ابالمتيازات ا -

 48ملادة ا

ن املعينني يف الوظائف واملوظفني ابملنظمة يمتتعون يف البدل اذلي به مقر املنظمة ابلتسهيالت اليت  - ا 

لهيم من طرف املنظمة.   متكهنم من أأن ميارسوا بلك اس تقالل أأعامهلم املولكة ا 
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 التعديالت –الفصل الثالث عرش 
 49املادة 

ىل ادلول الأعضاء قبل س تة أأشهر  - يبلغ الأمني العام نصوص التعديالت املعروضة عىل هذا ادلس تور ا 

ىل لك ادلول الأعضاء حني تعمتدها  من نظر امجلعية فهيا. وتصبح التعديالت سارية املفعول ابلنس بة ا 

نظمة ادلس تورية اخلاصة بلك امجلعية بأأغلبية الثلثني، وتقبلها ادلول الأعضاء بأأغلبية الثلثني وف قا للأ

 مهنا.

 

 العالقات ابملنظامت الأخرى –الفصل الرابع عرش 
 50املادة 

تقمي املنظمة عالقات فعلية مبنظامت أأخرى حكومية أأو غري حكومية، وتعمل معها يف تعاون وثيق لكام  -

 جمللس.رأأت ذكل مناس با. ولك اتفاق رمسي يربم مع هذه املنظامت جيب أأن يصادق عليه ا

 

 دخول ادلس تور حزي التنفيذ –الفصل اخلامس عرش 
 51املادة 

 يضل هذا ادلس تور مفتوح الباب لتوقيع لك ادلول وقبولها مع مراعاة أأحاكم الفصل الثالث. -

 52ملادة ا

 يدخل هذا ادلس تور حزي التنفيذ عندما يبلغ عدد ادلول الأطراف فيه عرشا. -

 53ملادة ا

نفيذ ابلنس بة للك دوةل من ادلول املصادقة أأو املنضمة بعد مرور ثالثني يدخل هذا ادلس تور حزي الت  -

ليه. يداعها لصكوك املصادقة أأو انضامهما ا   يوما من ا 

 

 ن املوقعني أأدانه، بعد التخويل ختويال اكمال من قبل حكومات ومصداقا ملا تقدم لك مهنم، وقعوا عىل ، فا 

 هذا ادلس تور.

 

 أأكتوبر/ترشين الأول عام أألف وتسعامئة وس تة وس تني يف نسخة  يف السابع عرش من حرر يف موانكو

أأصلية واحدة حررت ابللغات اال نلكزيية والصينية واال س بانية والفرنس ية والروس ية ابعتبار لك النصوص 

متساوية احلجية، ويوضع أأصهل يف أأرش يف أأمانة املنظمة ادلولية للحامية املدنية اليت تسمل نسخا مطابقة 

ىل مج   يع ادلول املوقعة واملنضمة.للأصل ا 
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للواحئ ادلاخلية ا  

 للمنظمة ادلولية للحامية املدنية وادلفاع املدين

 مقدمة

  1املادة 

لهيا فامي ييل بـ "الالحئة"(، تطبيقا للامدة  - قرار هذه الالحئة العامة )املشار ا  )ي( من دس تور -14مت ا 

ند حدوث اختالف بني أأحد أأحاكهما وأأحاكم املنظمة ادلولية للحامية املدنية وطبقا لأحاكمه. وع 

ن نص  هو اذلي يعد جحة.ادلس تور  ادلس تور، فا 

قرار هذا الاقرتاح من  - وميكن تعديل هذه الالحئة بناء عىل اقرتاح أأحد أأعضاء اجمللس التنفيذي، ويمت ا 

ال بعد اعامتده من جانب  امجلعية جانب اجمللس التنفيذي بأأغلبية الأصوات، وال يدخل حزي التنفيذ ا 

 العامة.

 ادلول الأعضاء ابملنظمة

  2املادة 

 : 1الفقرة 

اليت تعلن قبولها دلس تور ابملنظمة عىل ادلول  ادلامئنيمن ادلس تور، تلحق صفة الأعضاء  3طبقا للامدة  -

ىل كوهنا  املنظمة  .ابلأغلبية علهيا اجمللس التنفيذيوأأن يوافق  دوةل عضو دلى الأمم املتحدةابال ضافة ا 

 : 2قرة الف 

ميكن مجليع ادلول أأن تطلب قبولها بصفة عضو مراقب، وتقوم الأمانة بتسجيل الطلب مع النفاذ  -

 الفوري.

  وضع العضو املراقب ال مينح ما تمتتع به ادلول الأعضاء ابملنظمة من امتيازات وحصاانت. ويسمح

جلسات امجلعية العامة  املراقب املشاركة يف أأنشطة املنظمة، وتدعى للمشاركة يف –لدلوةل العضو 

املراقب من قبل امجلعية  –دون أأن يكون لها حق التصويت. ويعاد النظر لك عامني يف وضع العضو 

ذا أأثبتت ادلوةل املس تفيدة اهامتهما بأأنشطة املنظمة وبرباجمها.   العامة، ويستبقى ما ا 
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 :3لفقرة ا

 ؛لــــ صفة املنتسبمتنح 

الااكدمييات واملؤسسات التدريبية و، احمللية واال قلميية وادلولية يةاملنظامت احلكومية والغري حكوم  -

  املدين.والتعلميية ذات الصةل مبهام ووظائف املنظمة ادلولية للحامية املدنية وادلفاع 

 ؛لــــ متنح صفة رشيك

 اخيل.وفقًا للنظام ادلبعد أأن اس توفت الرشوط الأولية  العامة واخلاصة التجارية والصناعيةاملؤسسات  -

 مضاء ميثاق الأعضاء املنتس بة ضفاء الصبغة يمت  بيامن وأأداء القسم والرشاكء جيب عىل مجيع املرحشني ا  ا 

يقوم الأمني العام بتقدمي تقرير من مث اجمللس التنفيذي.  موافقةالرمسية عىل طلب انضامهمم من خالل 

 قبل امجلعية العامة.  من وضعيهتمتمت مراجعة  فامي أأو الرشيك عن نشاطات العضو املنتسب

 : 4الفقرة 

دوةل عضو يف املنظمة  العامة للكوضعية الرشيك الاسرتاتيجي من قبل امجلعية  ، متنح3وفقا للامدة  -

متدها بدمع مادي معترب من خالل مشاريع ومسامهة طوعية س نوية، وملن تسامه أأنشطته يف تطوير 

 تعزيز التعاونيف  ويسهم كذكللدلول الأعضاء،  لك من املنظمة، والهيالك الوطنية للحامية املدنية

 ادلويل املتعدد الأطراف.

التنفيذي  من اجمللسيمت حتديد وضعية الرشيك الاسرتاتيجي ابقرتاح من الأمني العام خالل دورة لٍك   -

 لالعامتد. وامجلعية العامة

 املمثلون ادلامئون لدلول الأعضاء

  3املادة 

 ال دارةأأن يكون مديرا  واذلي جيبيوجه للأمني العام، بتعيني ممثل دامئ تقوم لك دوةل عضو، يف تبليغ  -

لتناول املوضوعات الفنية ابمس هذه ادلوةل  ويكون مؤهال ،مماثةل ادارةأأو أأي  املدنية،للحامية  ةوطني

حكوماهتم املعنية، يعد املمثلون ادلامئون أأو  وبرشط موافقةفامي بني دورات امجلعية العامة.  العضو،

البعثات ادلامئة لأقطارمه دلى مقر املنظمة ادلولية للحامية املدنية مه الوالكء املعمتدون للقيام ابالتصال 
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صةل ابلسلطات اخملتصة، احلكومية أأو غري احلكومية، لبدلاهنم يف  ويبقون عىل، وبدلاهنمبني املنظمة 

 لك املوضوعات اليت هتم نشاط املنظمة. 

  4املادة 

العامة يف لك دورة عادية أأعضاء مكتهبا، مع مراعاة التوزيع اجلغرايف العادل بني ادلول تنتخب امجلعية  -

  امجلعية.املمثةل يف  الأعضاء

  خلفاهئم.املناصب وظائفهم حىت انتخاب  يشغل أأحصاب -

  5املادة 

دارة وتوجيه مناقشاتيعلن الرئيس افتتاح أأو اختتام لك جلسة عامة،  - اجللسات العامة،  ويقوم اب 

حاةل اللكمةهذه الالحئة،  وضامن تطبيق عالن القرارات للتصويت، وطرح املوضوعاتلطالبهيا،  وا  . وا 

، يف لك جلسة وتنظمي املناقشاتمع مراعاة أأحاكم هذه الالحئة  النظامية،يف الاقرتاحات  ويقوم ابلبت

شة أأحد املوضوعات، يقرتح عىل امجلعية، خالل مناق  وللرئيس أأنعىل النظام داخلها.  وضامن احملافظة

غالق قامئة املتلكمني.  حتديد الزمن اذلي يس تغرقه لك متلكم أأو ا 

  6املادة 

أأن  ميكن الرضورةعند  الاقرتاع.يف  الرئيسحني تكون هل صفة  الرئيس،ال يشرتك الرئيس أأو انئب  -

ىل مندوب أ خر أأو انئب عن بعثته بصفته مندواب عن   مة.العايف اجللسات  حكومته،يعهد بذكل ا 

  7املادة 

حدى  وانئب الرئيس،يف حاةل غياب لك من الرئيس  - ختتار امجلعية رئيسا  ادلورات،عند افتتاح ا 

  للجلسة.

 دورات الأهجزة املكونة

  8املادة 

ال يمت النظر فهيا ا ال  الأمانة،خارج مقر  املكونة،ولكام وهجت دعوة من أأجل عقد دورة أأحد الأهجزة  -

ذا اكنت ادلوةل العضو ا قامة ادلوةل عىل ا    أأرضها:ملقرتح ا 
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، ازات و حصاانت املؤسسات املتخصصةقد صادقت و بدون حتفظ عىل ما ورد ابدلس تور بشأأن امتي أأ ( 

 مبا يف ذكل امللحق املتعلق ابملنظمة ، أأو

رين قد أأعطت الضامن بمتتع اكفة املندوبني ، و املمثلني ، و اخلرباء ، و املراقبني ، أأو أأي أأشخاص أ خ ب ( 

و اذلين هلم الأهلية ، مبقتىض ادلس تور أأو أأية الحئة أأخرى للمنظمة ، للمشاركة يف هذا الاجامتع ، ابالمتيازات 

لهيم املنظمة من همام .  و احلصاانت الالزمة هلم للقيام ، و بلك اس تقالل ، مبا تعهد ا 

 9املادة 

 خبري أأوهجزة املكونة أأن يدعو أأي لرئيس أأحد الأ  مس تطاع،عىل أأكرب قدر  فنية،لضامن قيام مسامهة  -

حدى دورات أأو  للمشاركة، أأخرى،أأن يدعو عرب الأمني العام ممثيل أأية منظمة  بصفة مراقب ، يف ا 

حدى مجموعات العمل به .  حدى جلانه أأو ا  ليه أأو ا   جلسات اجلهاز املكون املشار ا 

حدى دورات أأو  - ىل أأحد اخلرباء للمشاركة يف ا  يمت  املكون،جلسات اجلهاز يف حاةل توجيه ادلعوة ا 

 توجيه هذه ادلعوة بناء عىل توصية املمثل ادلامئ أأو بعثته دلى مقر املنظمة ادلولية للحامية املدنية.

 10املادة 

حدى دورات هجاز مكون عدا اجمللس  - و بقدر  عضو،جيب عىل لك دوةل  التنفيذي،قبل انعقاد ا 

خطار الأمني العام بأأسامء الأشخاص  املس تطاع، ىل هذا ا  مع توضيح من س يكون  اجلهاز،املوفدين ا 

  الرئييس.مندوهبا 

فضال ملطابقته لأحاكم ادلس تور أأو  اال يضاحات،يرفق خطاب يبني فيه هذه  اال خطار،فامي خال هذا  -

حدى السلطات احلكومية اخملتصة يف ادلوةل  وتوقع  الالحئة، أأو ابمس هذه السلطة و  العضو،عليه ا 

ىل ىل ممثهل يف ادلورة.  العام، الأمني يرسل هذا اخلطاب ا  اخلطاب مبثابة تأأهيل  ويعد هذاأأو يسمل ا 

  املكون.قانوين للك الأشخاص املذكورين هبذا اخلطاب للمشاركة يف اكفة أأعامل اجلهاز 

  لها.تقوم السلطة اخملتصة يف لك منظمة دولية ابلتوقيع عىل صالحيات املراقبني املمثلني  -
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 د ادلوراتجلان فرتة انعقا

 11املادة 

بعد الانهتاء من مرامس  اجللسة،ميكن للك هجاز مكون تشكيل جلنة لفحص واثئق الاعامتد لفرتة انعقاد  -

و تقوم  استشارية.الافتتاح. و يشارك ممثل الأمانة يف اجللسة يف جلنة حفص واثئق الاعامتد بصفة 

لك املالحظات اليت يقدهما لها ممثل الأمانة . هذه اللجنة بفحص واثئق اعامتد املندوبني و املراقبني و 

ىل اجلهاز املكون . و يرجع القرار  مث تقوم ، و يف أأقرب وقت ممكن ، بتقدمي تقرير حول هذا املوضوع ا 

ىل اجلهاز املكون . و حلني تشكيل جلنة لفحص واثئق الاعامتد يقوم  الهنايئ يف موضوع واثئق الاعامتد ا 

عداد ، و بناء عىل حفص واثئق الاعامتد و بقدر اال ماكن ، قامئة ابلأشخاص احلارضين  ممثل الأمانة اب 

 موحضا هبا الصفة اليت حيرضون هبا يف ادلورة .

  12املادة 

ال يسمح لأي خشص ، تبني أأن واثئق اعامتده غري مطابقة لأحاكم الالحئة ، املشاركة يف أأعامل اجلهاز  -

 املكون.

  13املادة 

 أأخرى يراها رضورية. وأأية جلانتشكيل جلنة صياغة  دورته،خالل فرتة انعقاد  مكون،ميكن للك هجاز  -

  14املادة 

 املكون،بصياغة النص الهنايئ للقرارات اليت جيب أأن يتخذها اجلهاز  والأمانة العامةتلكف جلنة الصياغة  -

قرارها   واعامتدها هنائيا.بغية قيام هذا اجلهاز املكون اب 

 مجموعات العمل

  15املادة 

 ويقوم اجلهاز للجهاز.ميكن للك هجاز مكون تشكيل مجموعات معل تعمل حىت انعقاد ادلورة التالية  -

وال جيب ابلرضورة اختيار املشاركني من داخل  واليته.بتحديد اختصاصات مجموعات العمل يف حدود 

حدى  ويف حاةل اجلهاز.هذا  عادة انتخاب ميكهنا  ادلورات،تشكيل مجموعة معل خالل فرتة انعقاد ا 
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ال فا ن الأعضاء.رئيسها اخلاص هبا يف حاةل حضور مجيع  للجهاز املكون انتقاء رئيس مجموعة العمل  وا 

  لرئيسه.أأو ختويل القيام بذكل 

  16املادة 

حدى مجموعات  - مع الأمني العام ميكن لرئيس اجلهاز املكون  وبعد التشاور العمل،وبناء عىل طلب ا 

 اجملموعة.كة يف أأعامل دعوة خرباء فنيني للمشار 

  17املادة 

حدى  الالحئة،من هذه  16و  ،15و  ،9طبقا للمواد  - يقوم الرئيس بتوجيه ادلعوة للمشاركة يف أأعامل ا 

  العمل.مجموعات 

  18املادة 

حدى مجموعات العمل  اجملموعة،يقوم رئيس اجلهاز املكون اذلي تتبعه  - بتحديد اترخي و ماكن انعقاد ا 

ذكل ابلتشاور مع رئيس هذه اجملموعة و مع الأمني العام ، و يقوم الأمني العام بتوجيه و  هل،التابعة 

لهيا  ىل ادلول الأعضاء اليت ينمتون ا  ىل أأعضاء اجملموعة و ا  اال خطار الكتايب اخلاص بدورة جلنة العمل ا 

 ، و ذكل قبل تسعني يوما عىل الأقل من اترخي افتتاح الاجامتع .

 التصويت

  19املادة 

ىل أأحد الأهجزة املكونة أأو ممثةل فيه صوت واحد . و املندوب الرئييس ال حدى  - للك دوةل عضو منضمة ا 

ادلول الأعضاء مؤهل للتصويت أأو لتعيني أأي عضو أ خر يف وفده للتصويت ابمسه . وال حيق لأي 

 دوةل عضو التصويت بأأكرث من صوت واحد يف دورات الأهجزة املكونة . 

  20املادة 

التصويت ابلسلب أأو  الالحئة،ةل "صوت مع أأو ضد " مضن منطوق لك من ادلس تور و تعين امجل -

ابال جياب فقط ، وال تشمل ال املمتنعني ، وال بطاقات التصويت البيضاء ، وال بطاقات التصويت 

 امللغاة . 
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  21املادة 

 جيري التصويت عادة داخل اجلهاز املكون ، وقوفا أأو برفع الأيدي . -

  22املادة 

جراء التصويت نداء ابالمس  - ذا اكن اجمللس التنفيذي منعقدا ميكن للك وفد ممثل ، طلب ا  ابس تثناء ما ا 

، و حينئذ يمت ذكل حسب الرتتيب الألفبايئ ابللغة الفرنس ية لأسامء ادلول أأعضاء املنظمة ، و يمت 

 تسجيل الأصوات املمتنعة للك عضو يف حمرض اجللسة . 

  23املادة 

حدى  الرسي،ابالقرتاع  جيري التصويت - بناء عىل طلب وفدين عىل الأقل من الوفود احلارضة يف ا 

طريق الاقرتاع الرسي حق الأفضلية يف اال جراء عىل التصويت نداء  وللتصويت عن اجللسات.

 الأمرين.ابالمس، يف حاةل طلب 

  24املادة 

 املمثةل،بني الوفود  رزها منوفيف لك تصويت ابالقرتاع الرسي يمت اختيار مراجعني مجلع الأصوات  -

حصاء    الأصوات.يقومان بعملية ا 

  25املادة 

 املمتنعة، وكذكل الأصوات"مع" و "ضد"  املعلنة،يف حاةل الاقرتاع الرسي يمت تسجيل عدد الأصوات  -

 اجللسة.يف حمرض 

  26املادة 

 ذكل، ابلأغلبية اجملردة ينص ادلس تور أأو الالحئة عىل غري وما مل املكون،تتخذ القرارات داخل اجلهاز  -

 مرفوضا.تعادل الأصوات يعترب الاقرتاح  ويف حاةل ".للأصوات املعلنة "مع" أأو "ضد
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 الانتخاابت

  27املادة 

جراء الانتخاابت املتعلقة باكفة الوظائف أأو املناصب اليت يدعى اجلهاز املكون لشغلها، يف فرتة  - يمت ا 

 انعقاد لك دورة لهذا اجلهاز املكون .

  28املادة 

جراء الانتخاابت :  -  تطبق اال جراءات التالية يف ا 

ال أأنه يف حاةل وجود مرحش واحد،  (أأ  يمت التصويت يف مجيع الانتخاابت عن طريق الاقرتاع الرسي ، ا 

ظهار الرتحيب  ظهار انتخابه اب  . و فامي يتعلق حبق التصويت ، تطبق كذكل أأحاكم املادة  امجلاعيميكن ا 

19  . 

ن املرحش اذلي حيصل عىل الأغلبية اجملردة  و حني وجوب (ب شغل مقعد واحد عن طريق الانتخاب ، فا 

ذا مل حيصل أأي من املرحشني  للأصوات املعلنة ، مع استبعاد الأصوات املمتنعة ، يعلن منتخبا . و ا 

عىل  عىل الأغلبية املطلوبة يف أأول دورة لالقرتاع، جتري دورة اثنية تقترص عىل املرحشني اذلين حصال

 أأكرب عدد من الأصوات .

ج ( ويف حاةل وجوب شغل مقعدين أأو أأكرث ، يف نفس الوقت و حتت نفس الرشوط ، يعد املرحشون 

ذا ما اكن عدد املرحشني احلاصلني  احلاصلني عىل الأغلبية املطلوبة ، يف ادلورة الأوىل لالقرتاع ، منتخبون . وا 

ضافية لشغل املقاعد عىل هذه الأغلبية أأقل من عدد الأشخاص الوا جراء دورات اقرتاع ا  جب انتخاهبم ، يمت ا 

اليت ما زالت شاغرة ، نظرا لأن التصويت يقترص عىل املرحشني احلاصلني عىل أأكرب عدد من الأصوات يف 

 دورة الاقرتاع السابقة ، و لأن عدد املرحشني يفوق ضعف عدد املقاعد الواجب شغلها .

 هبا ومجموعات العمل واجامتعات جلاهناسري املناقشات داخل اجامتعات الأهجزة املكونة 

  29املادة 

ذا اكنت مالحظاته غري متعلقة مبوضوع  - ىل مراعاة النظام ا  ميكن للرئيس لفت نظر أأحد املتلكمني ا 

 م.متلكميكن للرئيس حتديد الوقت اذلي يس تغرقه لك  ،31املادة  وطبقا لأحاكماملناقشة. 
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  30املادة 

ىل جانب السلطات اخملوةل هل مبقتىض الأحاكم الأخرى  - عالن افتتاح و اختتام  لالحئة،ا  يقوم الرئيس بـ: ا 

دارة املناقشات و  و ضامن مراعاة أأحاكم ادلس تور و املواد اليت يطبقها اجلهاز  توجهيها،لك جلسة، و ا 

عطاء اال ذن  اذلكر،املكون حمل  حاةل امل ابللكمة،و ا  عالن القرارات.    و ا  ىل التصويت ، و ا  وضوعات ا 

دارة  ويقوم الرئيس الأمور  والبت يفعىل النظام داخل اجللسات  وضامن احملافظة، وتوجيه املناقشاتاب 

أأو تأأجيل أأو رفع  املناقشات،حق تأأجيل أأو اختتام  خاص،و هل بشلك  النظامية،املتعلقة ابلأوامر 

حدى   اجللسات.ا 

  31املادة 

ام أأحد الوفود أأو الأعضاء بتقدمي اقرتاح نظايم ، يتخذ الرئيس بشأأنه قرارا فوراي طبقا لالحئة. عند قي -

و ميكن لأحد الوفود أأو أأحد الأعضاء القيام ابس تئناف و مراجعة قرار الرئيس . و ال ميكن التدخل 

ال للمندوب أأو العضو طالب الاس تئناف و للرئيس . و ذا ما  يف مناقشة موضوع الاس تئناف ، ا  ا 

قبل الاس تئناف يطرح الأمر فورا عىل التصويت ، و يتأأيد قرار الرئيس ما مل تعارض الأغلبية املطلوبة 

 للوفود أأو الأعضاء احلارضين اذلين هلم حق التصويت ، هذا القرار . 

 ال ميكن للمندوب املقدم لالقرتاح النظايم أأو ملندوب أ خر أأو لعضو ، أأخذ اللكمة حول صلب املوضوع -

 حمل املناقشة ، حىت يمت اختاذ قرار بشأأن الاقرتاح النظايم .

   32املادة 

خالل املناقشة حول أأحد بنود جدول الأعامل ، ميكن لأي وفد أأو عضو تقدمي اقرتاحات أأو تعديالت  -

 حول املوضوع اذلي جتري مناقش ته .

                                                                                                                        33املادة 

ال يف حاةل وجود نص خمالف تقدميها،وفقا لنظام  والتصويت علهياجتري مناقشة الاقرتاحات   -  .ذلكل ا 

  34املادة 

ت يف حاةل التقدم بتعديلني أأو أأكرث عىل اقرتاح أأو تعديل ، يفتح ابب املناقشة ،ويطرح أأوال للتصوي -

التعديل الأكرث بعدا من صلب التعديل الأصيل. مث وبعد هذا الأخري يطرح التعديل الأكرث بعدا وهكذا 
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حىت يمت طرح مجيع التعديالت عىل التصويت وللرئيس حق اختاذ القرار حول النظام املتبع لطرح 

 .31التعديالت للتصويت طبقا لهذه القاعدة، مع مراعاة أأحاكم املادة 

 35املادة 

ذاكن ملن قدم اقرتاحا أأو تعديال أأن يقوم مي - مل يكن هذا الاقرتاح أأو التعديل قيد املناقشة  بسحبه، ا 

  بعد. يمت اعامتدهأأو مل 

 36املادة 

يطرح للتصويت الاقرتاح  هبا، وحينئذتطرح التعديالت للتصويت قبل الاقرتاح أأو التعديل املتعلق  -

 املعمتدة. واملعدل ابلتعديالتالأصيل 

 37دة املا

ميكن لأحد الوفود أأو الأعضاء طلب طرح أأجزاء اقرتاح ،أأو مستند أأو تعديل للتصويت، بشلك  -

منفصل. ويف حاةل الاعرتاض عىل طلب التجزئة ،يطرح اقرتاح التجزئة للتصويت ،وال يعطى اال ذن 

ال الثنني من املؤيدين ذلكل، والثنني من املعارضني هل. ويف حاةل عدم املوافق ة عىل اقرتاح ابلتلكم ا 

التجزئة ،تطرح أأجزاء الاقرتاح أأو املستند أأو التعديل، املعمتدة بشلك منفصل، دفعة واحدة للتصويت. 

و يف حاةل عدم املوافقة عىل مجيع أأجزاء نصوص الاقرتاح أأو املستند أأو التعديل، يعد الاقرتاح أأو 

 املستند أأو التعديل غري موافق عليه يف مجمهل.

 38املادة 

رجاء املناقشة لتارخي الحق  املوضوعات، اقرتاح مناقشة أأحد الأعضاء، أأثناءلأحد الوفود أأو ميكن  - ا 

 تطرح فورا للتصويت. الاقرتاحات، بلمثل هذه  وال تناقشمعلوم 

 39املادة 

تناقش مثل هذه  اجللسة، والأأو رفع  دوما، اقرتاح تأأجيلميكن لأحد الوفود أأو أأحد الأعضاء  -

 ح فورا للتصويت.تطر  الاقرتاحات، بل
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 40املادة 

هناء  - أأبدى أأحد املندوبني أأو الأعضاء  املناقشة، سواءميكن دامئا لأحد الوفود أأو أأحد الأعضاء اقرتاح ا 

هناء املناقشة، الثنني من  املتلكمني، رغبته يف أأخذ اللكمة أأو مل يبد. وميكن الترصحي ابللكمة حول ا 

ذامن  ولأكرث  ذكل فورا، يطرح الاقرتاح للتصويت. اال هناء، وبعد ما اختلفا حول موضوع ذكل، ا 

 41املادة 

 بقية الاقرتاحات الأخرى املقدمة يف اجللسة: ال يت، عىلتمتتع الاقرتاحات التالية ابلأولوية طبقا للنظام  -

 اقرتاح رفع اجللسة، (أأ 

 اقرتاح تأأجيل اجللسة،  (ب

 املوضوعات،اقرتاح تأأجيل مناقشة أأحد   (ج

 مناقش هتا.وضوعات اجلاري اقرتاح اختتام أأحد امل (د

 42املادة   

ال ابقرتاح نظايم ينكب عىل الطريقة  التصويت، البعد أأن يعلن الرئيس افتتاح  - جرائه ا  يقاف ا  ميكن ا 

قبل  تصويهتم، سواءاليت جيري هبا التصويت. وميكن للرئيس السامح للوفود وللأعضاء ابلقيام بتفسري 

جراء ا قرتاع رسي. وال يسمح الرئيس ملن أأاثر الاقرتاح النظايم بتفسري أأو بعد الاقرتاع فامي عدا حاةل ا 

 تصويته.

 احملارض واملستندات

 43املادة 

توزع املستندات الواجب دراس هتا أأثناء انعقاد اجللسات العامة عىل املشرتكني يف ادلورة قبل افتتاح  -

 الأقل.اجللسة العامة اليت س تدرس فهيا هذه املستندات، ابثنيت عرشة ساعة عىل 

 

 44املادة 

هبا املناقشات اجلوهرية  املكون، موضً تعد الأمانة حمارض موجزة عن لك جلسة من جلسات اجلهاز  -

 والقرارات املتخذة.
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توزع احملارض املوجزة يف أأقرب وقت ممكن، عىل مجيع املندوبني ولك الأشخاص املشاركني يف اجللسة،  -

عرشين التالية عىل توزيع احملارض املوجزة التقدم كتابة، يف خالل الساعات الأربع وال  واذلين ميكهنم

ىل أأمانة ادلورة.  بتصحيحاهتم ا 

يقوم الرئيس حبسم أأي خالف بشأأن موضوعات التصحيحات وذكل بعد مناقشة الشخص املعين  -

 وترفع يف أأقرب وقت ممكن، احملارض ملصادقة اجلهاز املكون.

 45املادة  

  اعمتدها اجلهاز املكون، عىل لك الأشخاص املشاركني يف ادلورةتوزع بأأرسع ما ميكن احملارض اليت -

  46املادة 

أأقرب وقت ممكن بنرش تقرير هنايئ خمترص لدلورة  الأمانة، ويفبعد اختتام دورة اجلهاز املكون، تقوم  -

 يشمل 

حدى اللجان عاما عن الأعامل وعن نص مجيع القرارات، موجزا - يع الفنية تنرش مج  ويف حاةل انعقاد ا 

 اليت اعمتدت أأثناء ادلورة. التوصيات

 اللغات

 47املادة 

تكون اللغات الرمسية ولغات العمل للمنظمة الِسُت يه: الاجنلزيية، والعربية، والفرنس ية، والاس بانية،  -

 .والروس ية، والصينية

 48املادة 

ت لٍك من امجلعية تس تخدم اللغات الرمسية ولغات العمل الِست يف الرتمجة الفورية خالل انعقاد دورا -

 العامة واجمللس التنفيذي، ويف جلاهنا ومجموعات العمل.

 . جيب أأن تصدر مجيع واثئق الهيئات املذكورة أأعاله ابللغات الست -
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 49املادة 

 يصدر دس تور املنظمة، والحئهتا ادلاخلية، والقرارات، واملنشورات الأخرى، ابللغات الرمسية الِست. -

 عالنية اجللسات

 50املادة 

مراعاة أأحاكم ادلس تور وهذه الالحئة  احلضور، معجلسات الأهجزة املكونة مقصورة عىل من هل حق  -

 املتعلقة هبذا املوضوع.

 51املادة 

صدار ترصحيات عامة متعلقة بأأعامل وقرارات أأحد الأهجزة املكونة أأو جلاهنا، مقصور عىل رئيس اجلهاز  - ا 

 املكون أأو الأمني العام حفسب.

 القرارات تنفيذرساين 

 52املادة 

قرارها. -  تدخل القرارات اخلاصة بتعديالت الالحئة ادلاخلية حزي النفاذ من اترخي ا 

جراءات وتدابري التنفيذ  -  بشأأهنا، يقومابلنس بة للقرارات الأخرى اليت تطالب ادلول الأعضاء ابختاذ ا 

عة القرار وللفرتة اليت تبدو رئيس اجلهاز املكون بتحديد املهةل اخلاصة بلك حاةل عىل حده، تبعا لطبي

 رضورية لدلول الأعضاء ال دخالها حزي النفاذ. 

 امجلعية العامة

  53املادة 

يقوم رئيس امجلعية بدعوهتا لالنعقاد يف دورة عادية. وميكن دعوة امجلعية لالنعقاد يف دورة اس تثنائية  -

 احلاالت التالية: يف

و بناء عىل طلب أأغلبية الأعضاء. ويف هذه احلاةل عن طريق رئيسها، بناء عىل مبادرة خاصة منه، أأ  (أأ 

 تس بق ادلورة ابجامتع غري عادي للمجلس التنفيذي اذلي حيدد ماكن واترخي هذه ادلورة.
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عن طريق اجمللس التنفيذي مبقتىض مبادرة خاصة منه. وفضال عن ذكل ميكنه تغيري اترخي أأو ماكن   (ب

 انعقاد أأية دورة أأو تغيري االثنني معا.

 54ة املاد

يقع اختاذ ما يلزم من اال جراءات لعقد دورات امجلعية العامة عىل عاتق الأمني العام. و عىل الأمني العام  -

 عند الاقتضاء الاس تفادة من أأوجه العون اليت يقدهما البدل الراعي.

 55املادة 

لأمني حيدد اترخي وموعد وماكن انعقاد دورات امجلعية العامة من قبل رئيسها بعد تشاور مع ا (أأ 

بدعوة امجلعية دلورة عادية قبل جلسة افتتاح ادلورة بثالثة  العام. تعمل ادلول الأعضاء كتابةً 

 أأشهر عىل الأقل.

بدعوة امجلعية دلورة اس تثنائية قبل جلسة افتتاح ادلورة خبمسة  ادلول الأعضاء كتابةً  تبلغ (ب

 وأأربعني يومَا عىل الأقل.

رسال طلب من دس تور املن 12لامدة تطبيقًا ل ج(  ظمة، يقوم مرحش الرئاسة أأو انئب الرئاسة اب 

ىل الأمانة  وبرانجمهم ترحشهم ال تتعدى الأس بوعني قبل موعد انعقاد ادلورة عىل أأال تتجاوز  فرتةيف  العامةا 

 مدة واليته ثالث فرتات متعاقبة. 

امة واجمللس العجيب أأن يؤخذ التوزيع اجلغرايف بعني الاعتبار عند انتخاب رئيس امجلعية  د(

 . التنفيذي

  56املادة 

 مناس بة.فرتة زمنية  وذكل خالليدعى رؤساء مجيع اللجان الفنية عادة حلضور لك دورة للجمعية،  -

  57املادة 

 ومذكرة تفسريية مؤقت،يرفق ابال خطار اخلاص باكفة ادلورات العادية للجمعية العامة جدول أأعامل  (أأ 

عدادها،اخلاصة ابمجلعية فور  داتوتوزع املستن الأعامل.حول بنود جدول  ومن املس تحسن  ا 

  يوما.القيام بذكل قبل افتتاح ادلورة بثالثني 

ىل رؤساء اللجان  واملذكرة التفسرييةكام يرسل أأيضا لك من جدول الأعامل   (ب  الفنية.ا 
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 58املادة 

 عىل ادلورات الاس تثنائية أأيضا. 57تنطبق أأحاكم املادة  -

 59املادة 

ىل جدول الأعامل املؤقت، ومذكرات قبل افتتاح ادل - ضافة موضوعات ا  ورة ميكن لأي دوةل عضو اقرتاح ا 

تفسريية مبلخص املسائل اليت ستناقش، واملتعلقة هبذه املوضوعات اال ضافية، وترفق هبذه املقرتحات. 

فس الكيفية، وتقوم الأمانة بتوزيعها عىل ادلول الأعضاء وغىل رؤساء اللجان الفنية. كام تقوم الأمانة، بن

 بتوزيع املستندات املقدمة من ادلول الأعضاء واملتعلقة ابملوضوعات الواردة يف جدول الأعامل املؤقت.

 60املادة 

 عادة ما يتضمن جدول الأعامل املؤقت ال حدى ادلورات العادية للجمعية عىل ما ييل:

 نية وادلفاع املدين.افتتاح أأعامل ادلورة ابلنش يد الرمسي للمنظمة ادلولية للحامية املد .1

 تعيني جلنة حفص واثئق التفويض. .2

 عرض تقرير جلنة حفص واثئق التفويض. .3

قرار جدول الأعامل. .4  ا 

 .وانئب رئيس امجلعية العامة ،انتخاب رئيس .5

 انتخاب أأعضاء اجمللس التنفيذي. .6

 ادلول الأعضاء واملراقبة واملنتس بة والاعضاء الرشاكء اجلدد. .7

 تقارير الأمني العام. .8

 .    تقرير الأمني العام حول أأنشطة املنظمة منذ ادلورة الأخرية للجمعية العامة. 1.8

 .القادمتنيبرانمج أأنشطة املنظمة لفرتة الس نتني  2.8              

 قبول الانضامم بصفة عضو منتسب. 3.8               

 التقارير املالية للأمني العام .9

 .املصادقة عىل احلصيةل املالية    1.9

 للس نتني القادمتني.مرشوع املزيانية     2.9
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 الاشرتااكت املتأأخرة املس تحقة عىل ادلول الأعضاء.    3.9

 .موظفو الامانة ادلامئة     4.9

 مسائل مطروحة من قبل الامني العام. .10

 مسائل مطروحة من قبل أأعضاء املنظمة. .11

  .املصادقة عىل مقررات اجمللس التنفيذي .12

 .)عند الاقتضاء(تسمية الأمني العام  .13

 اختتام أأعامل ادلورة. .14

 61املادة 

حدى ادلورات الاس تثنائية للجمعية العامة عىل ما ييل فقط: -  يتضمن جدول أأعامل ا 

 تكوين جلنة حفص أأوراق الاعامتد،  -1

 دراسة تقرير جلنة حفص أأوراق الاعامتد، -2

 املوضوع أأو املوضوعات اليت اس تدعت انعقاد ادلورة. -3

 62املادة 

 وقت ممكن عقب افتتاح ادلورة. أأقربالأعامل املؤقت ملصادقة امجلعية العامة يف  يرفع جدول -

 63املادة 

 ميكن للجمعية يف أأي وقت تعديل جدول الأعامل. -

 اجمللس التنفيذي

 64املادة 

 تعقد دورات اجمللس التنفيذي يف مقر الأمانة ما مل يقرر اجمللس التنفيذي خالف ذكل. -

 65املادة 

 دورات اجمللس التنفيذي. وماكن انعقاداترخي مدة وعد استشارة الأمني العام، يقرر الرئيس ب

 66املادة 
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خطار أأعضاء اجمللس التنفيذي كتابة، عن عقد ادلورات العادية للمجلس التنفيذي، قبل جلسة  أأ(  يمت ا 

 افتتاح ادلورة بس تني يوما عىل الأقل،

ئية للمجلس التنفيذي قبل اترخي افتتاح ادلورة بثالثني يمت اال خطار الكتايب عن عقد ادلورات الاس تثنا ب(

 يوما عىل الأقل.

ىل الأمانة  22لامدة تطبيقًا ل ج( من دس تور املنظمة، يقوم املرحش )للرئاسة أأو انئبه( بتقدمي براجمهم املقرتحة ا 

 ات متعاقبة.واليته ثالث فرت  ه أأس بوعني قبل موعد انعقاد ادلورة عىل الا تتجاوز مدةاادلامئة كحد اقص

 . العامة امجلعيةاجمللس التنفيذي و جيب أأن يؤخذ التوزيع اجلغرايف بعني الاعتبار عند انتخاب رئيس  د(

 67املادة 

خطار الكتايب جبدول الأعامل املؤقت         (أأ  يف اكمل ادلورات العادية للمجلس التنفيذي يرفق ا 

 ومبذكرة تفسريية،

ول الأعامل املؤقت واملذكرة التفسريية ال حدى ادلورات، يقوم الرئيس والأمني العام بوضع جد (ب

ىل رؤساء اللجان 66ويبعث هبام خالل نفس املهةل احملددة يف املادة  املستندات يف أأقرب  الفنية. وتوزع، ا 

 وقت ممكن، ويفضل أأن يمت ذكل قبل افتتاح ادلورة بس تني يوما عىل الأقل.

فيذي لدلول الأعضاء اكمةل العضوية فقط وحيق للأمني تنحرص املشاركة يف دورات اجمللس التن  ج( 

 العام دعوة ادلول الأعضاء اجلدد كضيوف.  

 

 68املادة   

 عىل ادلورات الاس تثنائية أأيضا. 67ترسي أأحاكم املادة  -

 69املادة   

لأي عضو من أأعضاء اجمللس التنفيذي أأن يصطحب انئبا عنه ومستشارين اثنني عىل أأقىص تقدير.  -

 لسامح للنواب واملستشارين مبخاطبة اجمللس.وميكن ا
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 70املادة 

من ادلس تور، ميكن لرئيس أأي جلنة فنية حضور دورة واحدة أأو أأكرث من دورات  38وطبقا للامدة  -

 اجمللس التنفيذي.

 71املادة 

 عادة ما يش متل جدول العامل املؤقت لأي اجامتع عادي يعقده اجمللس التنفيذي عىل ما ييل: -

 عامل ادلورة ابلنش يد الرمسي للمنظمة ادلولية للحامية املدنية وادلفاع املدين.افتتاح أأ  -1

   اعامتد جدول الأعامل. -2

 للمجلس التنفيذي لأمني العام عن أأنشطة املنظمة منذ انعقاد ادلورة الأخريةاتقرير  -3

 املسائل املالية واال دارية؛ -4

 التقرير املايل. 1. 4 

 الأعضاء.اشرتااكت ادلول متأأخرات    2. 4 

 الأمانة ادلامئة. وموظف  3. 4 

 حمور اليوم العاملي للحامية املدنية.   - 5

 وأأعضاء املنظمة. املسائل املقرتحة من قبل الأمني العام    -6

 املسائل املقرتحة من قبل أأعضاء اجمللس التنفيذي.    -7

 انتخاب رئيس اجمللس التنفيذي وانئب رئيس اجمللس التنفيذي.     -8

 اختتام أأعامل ادلورة. 9-

 72املادة 

ىل  - يشمل جدول أأعامل ادلورة الاس تثنائية للمجلس التنفيذي عىل املسائل اليت اس توجبت ادلعوة ا 

 فقط.هذا الاجامتع 
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  73املادة 

 ينبغي أأن يشمل تقرير الأمني العام عادة عىل :  -

ذ انعقاد ادلورة السابقة للمجلس التنفيذي ملخص عن نشاطات املنظمة و أأهجزهتا املكونة ، و ذكل من      أأ (

 أأو للجمعية العامة . 

 اكفة املسائل الأخرى اليت من شأأهنا أأن تؤثر عىل نشاطات املنظمة و أأهجزهتا املكونة .     ب (

 ملخص عن نشاطات الأمانة منذ ادلورة السابقة للمجلس التنفيذي أأو للجمعية العامة .    ج (

 قات املنظمة مع سائر املنظامت ادلولية .تقرير حول عال    د ( 

 تقرير حول شؤون املوظفني .   هـ ( 

 تقرير حول شؤون املالية .    و (

  74املادة 

ىل جلسة الافتتاح للمصادقة عليه . -  يقدم جدول الأعامل املؤقت ا 

  75املادة 

 حيق للمجلس التنفيذي تعديل جدول الأعامل يف أأي وقت اكن . -

 نـة العـــــــــامـةالأمــــــــــا

  76املادة 

دارة التعاون ادلويل.؛ الأمني العامانئب  ويساعده العامةالأمني العام الأمانة  يدير .1  اال دارة العامة وا 

 يتقرح الأمني العام الهيلك التنظميي للمنظمة ويمت اعامتده من قبل اجمللس التنفيذي. -

مانة ل .2  سلطة الأمني العام.حتت مركز ادلويل للرصد والتنس يق العامة لأ

  77املادة 

فرع )ج( من ادلس تور بعقد يعمتد من قبل امجلعية العامة، ويوقع هذا  14يمت تعيني الأمني العام وفقا للامدة  - 1

 العقد من لٍك من رئيس امجلعية العامة ورئيس اجمللس التنفيذي.
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 مدة شغهل املنصب واليتني.   ال جيب أأن تتجاوز يعني الأمني العام لوالية مدهتا ست س نوات، و -  2

 اقرتاح ا ىليف حاةل عدم وجود مرحشني لشغل منصب الأمني العام فيتعني عىل اجمللس التنفيذي تقدمي  -  3

 س نوات. أأربعامجلعية العامة، وبشلك اس تثنايئ، لمتديد والية الامني العام لفرتة مدهتا 

قرتاح من الأمني العام لوالية مدهتا ست س نوات، يعني انئب الأمني العام من قبل اجمللس التنفيذي اب   - 4

الأمني انئب يف حاةل عدم وجود مرحشني لشغل منصب وال جيب أأن تتجاوز مدة شغهل املنصب واليتني. 

 اثلثة. لفرتة  متديد والية انئب الامني العام وبصفة اس تثنائية يتعني عىل اجمللس التنفيذي، العام

 78املادة 

 حش )الأمني العام(؛: رشوط الرت1الفقرة 

دارة حاالت  الساميني جيب أأن يكون من الضباط     1.1 يف ادلفاع املدين أأو امحلاية املدنية أأو هيالك ا 

س نوات من اترخي طلب الرتحش،  10ملدة أأقلها الطوارئ لدلول الأعضاء يف حني جيب أأن تكون ادلوةل عضًوا 

ىل تصفيهتا مجليع   نظمة. اجتاه امل  الزتاماهتاابال ضافة ا 

 جيب أأن يكون متحصل عىل شهادة جامعية أأو ما يعادلها من لكيات ادلراسات العليا      1.2

دارة حاالت الطوارئ،  كضباط سايمخربة عرش س نوات      1.3 يف ادلفاع املدين أأو امحلاية املدنية أأو هيالك ا 

ىل جانب امتالكه للخربة طويةل يف جمال التعاون ادلويل الثنايئ وامل   بفعالية تعدد الأطراف ابال ضافة ملشاركتها 

 نشاطات املنظمة ادلولية للحامية املدين وادلفاع املدين يف الس نوات الأخرية قبل طلب ترحشه. 

 نطقًا وكتابة.  للمنظمة، الكفاءة يف لغتني رمسيتني     1.4

 2عىل أأحاكم الفقرة رمق  78من املادة  1تنطبق أأحاكم الفقرة رمق  ؛: رشوط الرتحش انئب الأمني العام2لفقرة ا

 . 78من املادة 

 نفس املكون اللغوي.: ال جيب أأن كون الأمني العام وانئب الأمني العام من نفس القارة أأو من 3الفقرة 

  79املادة 

 التايل:اال جراء  ويتحمت اتباع أأكرث،الاختيار من بني خشصني أأو  ، يتعنيعند تعيني الأمني العام -

  أأو من ينوبون عهنم ابختيار مرحشهم  العامة،يس يون لدلول الأعضاء املمثةل يف امجلعية يقوم املندوبون الرئ

قامئة املرحشني امس مجيع املرحشني اذلين  اقرتاع. وحيذف منوذكل بكتابة امسه عىل بطاقة  رغبهتم،وفق 



34 

 

 اةلويف ح الأصوات.املرحش اذلي حصل عىل أأدىن عدد من  وكذكل امس أأصوات،مل حيصلوا عىل أأية 

جيري العمل عىل المتيزي يف التصويت  الأصوات،حصول أأكرث من مرحشني اثنني عىل أأدىن عدد من 

بيامن  الأصوات،القامئة امس املرحش اذلي حيصل عىل أأدىن عدد من  وحيذف من الأفضلية،عىل أأساس 

ذا حصل الباقون.يظل  ملمتزي أأدىن عدد من الأصوات خالل معلية التصويت ا مرحش عىلأأكرث من  وا 

  القامئة.حتذف أأسامؤمه مجيعا من  الأفضلية،عىل أأساس 

 80املادة 

نصب الأمني العام ما بني دورتني من دورات امجلعية العامة، خيول انئب الأمني العام م  يف حاةل شغور -

ىل موعد انعقاد ادلورة العادية للمجلس التنفيذي واذلي بدوره يعيني  بتس يري شؤون الأمانة العامة ا 

اجمللس التنفيذي أأمينًا  يعنيالأمني العام وانئب الأمني العام،  شغور منصبيف حال  .ابلنيابة عام أأمني

 تعيينه اترخي انعقاد ادلورة التالية للجمعية العامة. تتجاوز مدةعاًما ابلنيابة عىل أأال 

 81املادة 

بتوجهيات امجلعية العامة واجمللس  لعامالأمني ايلزتم تقيًدا بتنفيذ مجيع الالزتامات املدرجة يف هذه املادة،  -

والتقيد ابللواحئ ادلاخلية ومجيع قرارات اجمللس التنفيذي الضامن لتطبيق ادلس تور التنفيذي كام أأنه 

 ومقررات امجلعية العامة.

ن - أأو  وميكنه تفويض انئب الأمني العام يف غيابه وال مر ابلرصف الشخيص املسؤول هو الأمني العام ا 

  لطوارئ القصوى. يف حاالت ا

  ييل:تشمل الزتاماته ما  -

دارة أأعامل الأما    (1  ؛والتنس يق دواملركز ادلويل للرصالعامة نة ا 

ىل أأقىص احلدود املمكنة بقرارات     (2  املنظمة؛تشجيع ادلول الأعضاء ابملنظمة عىل الالزتام ا 

 ومع املمثلنيابملنظمة  حفظ الصالت القامئة مع ادلول الأعضاء والاس مترار يفتوجيه املراسالت     (3

والترصف  الأخرى، وسائر املنظامتادلولية  ومع املنظامت ابملنظمة،غري الأعضاء  ومع ادلول ادلامئني،

 ؛ املفاوضات مع اكفة هذه اجلهاتممثال للمنظمة يف بصفته

  ادلولية؛ختويل ممثيل املنظمة حق حضور اجامتعات سائر املنظامت    (4
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توجيه  اال طارات،جمال االتصاالت بني املنظمة و ادلول الأعضاء هبا ) القيام بدور الوس يط يف   (5

خل ... ( و بني خمتلف الأهجزة املكونة مع املنظامت الأخرى ، و كذكل فامي بني خمتلف  ادلعوات، ا 

ن لزم الأمر الهيئات   ؛املذكورة ذاهتا ، ا 

حاطة رئيس لك هجاز   (6 حاطة اك اختصاصه، ويف حدود مكون،العمل عىل ا  وتوصيات مةل بنشاطات ا 

  ادلولية؛ وسائر املنظامتالأهجزة املكونة الأخرى  سائر

ذا  الأخرى،ماكتب الأمانة دلى املنظامت ادلولية  والتعاون معاحملافظة عىل االتصال   (7  اقتىض الأمر؛ا 

مة ووضع تعيني ممثل أأو ممثلني عن الأمانة للمشاركة يف دورة اجامتعات هجاز من الأهجزة املكونة للمنظ  (8

 .القيام مبهامه عىل الوجه الأمكلاملعلومات الاكفية حتت ترصف رئيسها بغية مساعدته يف 

  82املادة 

مانة:فامي ييل الوظائف العامة    للأ

داراي    (1  ومركزا للمعلومات؛ ومركزا واثئقياأأن توفر للمنظمة مركزا ا 

جراء دراسات فنية طبقا لتوجهيات امجل    (2  التنفيذي؛واجمللس عية العامة ا 

 واجمللس التنفيذي العامة،فامي خيص دورات امجلعية  الأمانة،امللقاة عىل عاتق  وتنفيذ الواجباتتنظمي    (3

 الالحئة؛واللجان الفنية يف حدود الرتتيبات اليت تقرها 

تش متل عىل  املؤقت،العمل عىل نرش مذكرة تفسريية متالزمة من حيث التوقيت مع جدول الأعامل   (4

ل املتعلق لك مادة من مواد جدول الأعام واملامتش ية معئل املطروحة عىل بساط البحث ملخص ملسا

 ؛بأأحد الأهجزة املكونة

صدار   (5 عداد وتنظمي ا   ؛اليت تقرها املنظمة وتوزيع املطبوعاتالعمل عىل ا 

 العام؛تأأمني مجيع ما حتتاجه املنظمة من خدمات عىل صعيد اال عالم   (6

 ؛الزتاهما بتنفيذ قرارات املنظمة  عضو من أأعضاء املنظمة تبني مدىللك دوةل وحفظ بطاقاتتنظمي   (7

 ؛املتعلقة مبراسالت الأمانة وحفظ امللفاتتنظمي   (8

وكذكل أأية واجبات  ،ولواحئ املنظمةتنفيذ الواجبات امللقاة عىل عاتق الأمانة من جانب ادلس تور   (9

 ؛س التنفيذيعية العامة أأو اجمللأأخرى قد يلقهيا عىل عاتقها لك من امجل 

ىل جانب تطوير  (10 غاثة والتطوير، بناء عىل اللواحئ ا  دارة صندوق املنظمة لال  اكت القطاع ارش  عالقات ا 

 مجلع التربعات. اخلاص -العام

 



36 

 

 )مكرر( 82املادة 

مركز ادلويل للتنس يق والتتبع هو أأحد هيالك الأمانة العامة للمنظمة ادلولية للحامية املدنية وادلفاع  أأن -

 املدين،

مسأأةل تنظمي وتوظيف هذا املركز يدخل مضن مسؤوليات الأمني العام، عىل أأن يمت حتديد نظام  أأن -

 معهل يف الحئة تنظميية خاصه به وبنشاطاته. 

 اللجان الفنية

  83املادة 

 اللجنة،أأعضاء لك جلنة مه خرباء يف الشؤون واملسائل اليت تدخل يف اختصاص وصالحية تكل  -

دوةل عضو تعيني أأي عدد من اخلرباء ترى رضورة  وميكن للك الأعضاء.ل ادلول من قب وجيري تعييهنم

 جلنة ما. وعضويهتم يفمشاركهتم 

  84املادة 

ضافيني من ذوي الاختصاص يف نفس اجملال للمشاركة يف  - ميكن للجنة أأن تقوم بدعوة خرباء فنيني ا 

ذا ما رغبت يف  أأعاملها،   ذكل.ا 

ىل أأحد هؤالء اخلرباء عىل موافقة أأكرثية أأعضاء حتصل ادلعوة املوهجة  وجيب أأن - وال تنظر  اللجنة،ا 

ىل اخلرباء دون توصية مس بقة من طرف املمثل ادلامئ ذي    العالقة.اللجنة لأي اقرتاح بتوجيه ادلعوة ا 

  85املادة 

 ييل:تمتثل وظائف رئيس لك جلنة فامي  -

 اللجنة؛رئاسة دورات    (1

 ؛التابعة لها بني دورات اللجنة مجموعات العمل ذكل أأنشطةوكاللجنة  وتنس يق نشاطاتتوجيه    (2

جناز    (3  ولواحئ املنظمة؛ واجمللس التنفيذيالواجبات اخلاصة احملددة طبقا لقرار امجلعية  وتنفيذ اكفةا 

واجمللس  وقرارات امجلعيةلأحاكم ادلس تور  وتوصيات وقرارات اللجنةالسهر عىل مطابقة نشاطات    (4

 نظمة؛ولواحئ امل  التنفيذي

 التنفيذي؛دورات اجمللس  وعرضها عىلبيان نشاطات اللجنة   (5
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 ؛اليت قد يدعى للمشاركة فهيا التنفيذي،عرض وهجات نظر اللجنة عىل دورات اجمللس   (6

 التنفيذي؛عرض وهجات النظر أأو القرارات اخلتامية للجنته أأمام امجلعية العامة بناء عىل طلب اجمللس   (7

  ؛ص الأمور املرتبطة بنشاطات جلنتهالعام فامي خي وبواسطة الأمنيللجنة القيام ابملراسةل ابمس ا (8

 

  86املادة 

 الفنية،العام برانجما مؤقتا دلورات اللجان  ويضع الأمني العام.تنعقد ادلورات عادة يف فرتات ال تتجاوز  -

عقدها قبل دورة مث يقوم اجمللس التنفيذي بدراس هتا خالل أ خر دورة ي اللجان،بعد االتفاق مع رؤساء 

 ادلورة الاس تثنائية.  وماكن انعقاداللجنة بعد التشاور مع الأمني العام بتحديد زمان  ويقوم رئيس امجلعية.

  87املادة 

و تقوم  الافتتاح،يمت اال خطار بزمان و ماكن انعقاد ادلورة قبل س تني يوما عىل الأقل من جلسة  -

ىل ادلول الأعض بالغ ذكل ا  و أأعضاء اللجنة و رؤساء مجيع الأهجزة املكونة  ابملنظمة،اء الأمانة العامة اب 

ىل أأشخاص  اتفاقات،و سائر املنظامت ادلولية الأخرى اليت عقدت معها املنظمة ترتيبات أأو  و كذكل ا 

 .9طبقا لأحاكم املادة  أ خرين،

  88املادة 

ىل جدول الأعامل املؤقت لدلو  - ضافة مواد جديدة ا  ال أأنه من للك عضو احلق يف اقرتاح ا  رة العادية ، ا 

الأفضل أأن يمت ذكل قبل شهر من افتتاح ادلورة ، و جيب أأن يرفق ابالقرتاحات املقدمة مذكرات 

خطارمه ابنعقاد ادلورة  ضافهتا و أأن تقون الأمانة بتوزيعها عىل من مت ا  يضاحية حول املسائل املقرتح ا  ا 

 .  85و املذكورين يف املادة 

لأمانة واثئق العمل املرتبطة مبواضيع جدول الأعامل املؤقت اليت يقدهما جيب أأن توضع حتت ترصف ا -

 الافتتاح،يمت ذكل قبل شهر من اترخي انعقاد جلسة  ويفضل أأن فرصة،وذكل يف أأقرب  الأعضاء،ادلول 

 بتوزيعها.أأيضا أأن تقوم  وعىل الأمانة

  89املادة 

  ييل:ان عىل ما عادة ما يش متل جدول الأعامل املؤقت دلورة أأية من اللج -
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 الاعامتد،النظر يف التقرير اخلاص بفحص أأوراق  (1

  اللجنة،تقرير رئيس  (2

 اللجنة،تقارير رؤساء مجموعات العمل اليت أأنشأأهتا  (3

 وادلول الأعضاء، والأمني العاماملسائل املطروحة من قبل اجمللس التنفيذي  (4

 ،نشاطها فيه ل اذلي تبارش اللجنةطابع علمي يف اجملا ومناقشات ذاتمؤمترات  (5

 ،قرارات والتوصيات السابقة للجنةالنظر يف ال (6

 ،جمللس التنفيذي اليت ختص اللجنةدراسة قرارات ا (7

  .انتخاب شاغيل الوظائف (8

تتلقى اللجان من الأمني العام قامئة جبميع قرارات اجمللس التنفيذي الساري نفاذها  دورة،عند انعقاد لك  -

ىل رساين نفاذ لك هذه نشاطات لك مهنا  واملتعلقة مبجاالت . و تدرس حاالت وجود ما يدعو ا 

ماكنية تضمني أأكرب قسم من حمتوى  القرارات أأو اختاذ قرارات أأخرى بشأأهنا ، و تدرس بشلك خاص ا 

 هذه القرارات يف املطبوعات املناس بة للمنظمة ، و تقدم توصيات مالمئة يف هذا املوضوع 

 وجبه مناقشة النقاط و يرفعه ملصادقة اللجنة . يقوم الرئيس بتحديد النظام اذلي ستمت مب -

  90املادة 

يف أأي  وحيق للجنة ادلورة.يرفع جدول الأعامل املؤقت ملصادقة اللجنة يف أأقرب فرصة عقب افتتاح  -

 الأعامل.وقت أأثناء انعقاد ادلورة تعديل جدول 

  91املادة 

حدى  -  ة ادلول الأعضاء املمثةل يف ادلورةيتشلك النصاب القانوين من أأغلبي اجللسات،حني انعقاد ا 

برشط أأال تكون هذه الأغلبية أأدىن من ثلث عدد ادلول الأعضاء اليت عينت خرباء لمتثيلها داخل 

 اللجنة .

  92املادة 

العام بتعيني  ويقوم الأمني للجان. والواثئق الالزمة وبأأمور املستنداتتتكفل الأمانة ابلأعامل اال دارية  -

الفنية اليت تطلهبا  وال جراء ادلراسات جلنة،للمشاركة بصفة استشارية يف أأعامل لك اخلرباء الفنيني 

 اللجنة.
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 93املادة 

حدى  -  ابل يت:يقوم الأمني العام  اللجان،بعد تلقي التقرير الهنايئ دلورة ا 

ىل : رش التقرير ن  (1 رساهل ا   و ا 

 مجيع ادلول الأعضاء ابملنظمة .  (أأ 

 مجيع أأعضاء اجمللس التنفيذي .  (ب

 يع رؤساء اللجان الفنية . مج  (ت

 مجيع الأشخاص احلارضين ابدلورة . (ث

 مجيع أأعضاء اللجنة الفنية اخملتصني ، و اذلين مل حيرضوا ادلورة .  (ج

 سائر الأشخاص ال خرين أأو املنظامت ، وفقا ملا يراه الأمني العام .  (ح

ىل اجمللس التنفيذي  (2 ، مع الاقرتاحات رفع التقرير الهنايئ مرفقا مبالحظات هؤالء الرؤساء ا 

 املتصةل بلك التدابري الواجب اختاذها بشأأن لك نقطة يف التقرير .

لهيم  (3 عداد مستند يوض التدابري اليت اختذها اجمللس التنفيذي و توزيعه عىل اكفة من أأرسل ا  ا 

  الهنايئ.التقرير 

ىل لك الأشخاص أأو املنظامت اليت قد جيد الأمني العام  (4 رسال التقرير الهنايئ ا  مهنا اهامتما ا 

 ابملوضوع.

 94املادة 

ميكن للأمني العام أأن يشلك جلنة خرباء استشارية، تلكف بتقدمي اسرتاتيجيات تطوير لتحسني أأنشطة  -

 املنظمة. ويمت تعيني أأعضاء هذه اللجنة من قبل امجلعية العامة بناًء عىل اقرتاح من الأمني العام.

 من قبل الأمني العام. حتدد الأنظمة الضابطة لعمل مثل هذه اللجنة -

 مالحظة:  

  بناء عىل قرار من  1974فرباير /ش باط 19تدخل هذه الالحئة ادلاخلية حزي التطبيق انطالقا من

 2018و   2016و  2010و  2000و  1996و  1990و قد مت تنقيحها يف س نة  امجلعية   العامة.

 بقرار من امجلعية العامة .
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