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باريس 30 ،حزيران/يونيو 2017
األصل :إجنليزي

التوزيع :حمدود
المؤتمر الدولي السادس

للوزراء وكبار الموظفين المسؤولين عن التربية البدنية والرياضة
)(MINEPS VI

قازان ،االحتاد الروسي 15-13 ،متوز/يوليو 2017
النظام الداخلي المؤقت
(وضع طبقاً لـ"نظام التصنيف العام ملختلف فئات االجتماعات اليت تدعو إليها اليونسكو" ،الذي اعتمده املؤمتر العام يف
دورته الرابعة عشرة  -القرار 14م - 23/وعدله يف دورته الثامنة عشرة)

أوال  -المشاركة
المادة  - 1المشاركون الرئيسيون
جيوز للدول األعضاء واألعضاء املنتسبني لليونسكو (املشار إليهم فيما يلي باسم "املشاركني الرئيسيني") املشاركة يف أعمال
املؤمتر مع التمتع حبق التصويت.
المادة  - 2الممثلون والمراقبون
 2.1جيوز للدول غري األعضاء يف اليونسكو ولكنها أعضاء يف منظمة واحدة على األقل من املنظمات التابعة ملنظومة
األمم املتحدة ،واملدعوة بقرار من اجمللس التنفيذي لليونسكو ،ومنها مثالً الكرسي البابوي وليشتنشتاين ،إيفاد
مراقبني لتمثيلها.

 2.2جيوز ملنظمة األمم املتحدة وسائر املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة واليت عقدت اليونسكو معها اتفاقات تنص
على تبادل التمثيل إيفاد ممثلني إىل املؤمتر.
 2.3جيوز للمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة واليت مل تعقد اليونسكو معها اتفاقات لتبادل التمثيل واملدعوة بقرار
من اجمللس التنفيذي ،ومنها مثالً البنك الدويل وصندوق النقد الدويل ،إيفاد ممثلني.
 2.4جيوز للمنظمات الدولية احلكومية واملنظمات الدولية غري احلكومية واملؤسسات واهليئات وغريها من املنظمات الدولية
املدعوة بقرار من اجمللس التنفيذي إيفاد مراقبني.
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 2.5جيوز للممثلني واملراقبني املشار إليهم يف الفقرات الفرعية  1و 2و 3و 4من هذه املادة املشاركة يف أعمال املؤمتر
دون التمتع حبق التصويت .وجيوز هلم تناول الكلمة بإذن من الرئيس.
ثانياً  -تنظيم المؤتمر
المادة  - 3انتخاب أعضاء المكتب
ينتخب املؤمتر يف بداية اجللسة رئيساً ومخسة نواب للرئيس ومقرراً ،وتتألف من جمموع هؤالء هيئة مكتب املؤمتر.
المادة  - 4هيئات المؤتمر
 4.1ينشئ املؤمتر فريق صياغة وأفرقة عمل وهيئات فرعية أخرى .وجيوز لكل هيئة فرعية أن تنتخب رئيساً ومقرراً هلا.
 4.2تنطبق أحكام هذا النظام الداخلي ،بعد تعديلها حسب االقتضاء ،على رئاسة ومناقشات اهليئات الفرعية ،ما مل
تقرر هذه اهليئات الفرعية أو االجتماع نفسه خالف ذلك ،عندما يسمح النظام الداخلي بذلك.
املادة  - 5تنظيم األعمال
 5.1يقوم املؤمتر بأعماله عرب اللجان ويف جلسات عامة مفتوحة أمام مجيع املشاركني.
 5.2يكون مكتب املؤمتر مسؤوالً عن تنسيق أعمال املؤمتر ،وعن حتديد تواريخ اجللسات ومواعيدها وجداول أعماهلا،
وبوجه عام عن مساعدة الرئيس يف أداء مهامه.

ثالثاً  -تسيير أعمال المؤتمر
المادة  - 6مهام الرئيس
 6.1يتوىل الرئيس باإلضافة إىل ممارسة الصالحيات اليت ختوله إياها أحكام أخرى من هذا النظام ،افتتاح واختتام كل
جلسة عامة من جلسات املؤمتر .ويدير املناقشات ويضمن التقيد بأحكام هذا النظام ويعطي الكلمة ويطرح
املوضوعات للتصويت ويعلن القرارات ،ويبت فيما يُثار من نقاط النظام .ويتوىل ،وفقاً ألحكام هذا النظام ،اإلشراف
على سري املداوالت وحفظ النظام .وال يشارك الرئيس يف التصويت ،ولكن جيوز له أن يكلف عضواً آخر من وفده
بالتصويت مكانه.

 6.2إذا تغيب الرئيس عن جلسة ما طيلة مدهتا أو أثناء جزء منها فعليه أن يعني أحد نوابه ليحل حمله .ويكون لنائب
الرئيس الذي يتوىل الرئاسة عنه ما للرئيس من صالحيات ومسؤوليات.
المادة  - 7تنظيم الجلسات
تكون جلسات املؤمتر علنية ما مل يقرر املؤمتر خالف ذلك.
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المادة  - 8النصاب القانوني
 8.1يتكون النصاب القانوين يف جلسات املؤمتر من أغلبية املشاركني الرئيسيني املشار إليهم يف املادة  1واملمثلني يف
املؤمتر.
 8.2جيوز لرئيس اجللسة إذا مل يكتمل النصاب حسبما هو حمدد أعاله بعد وقف اجللسة ملدة مخس دقائق ،فإنه أن
يطلب موافقة املشاركني الرئيسيني احلاضرين فعالً على وقف العمل مؤقتاً بأحكام الفقرة  1من هذه املادة.
المادة  - 9ترتيب إعطاء الكلمة والوقت المحدد للكالم
 9.1يعطي الرئيس الكلمة للمتحدثني حسب ترتيب إبداء رغبتهم يف الكالم.
 9.2جيوز للرئيس أن حيدد الوقت املسموح به لكل متحدث.
المادة  - 10نقاط النظام
 10.1جيوز ألي مشارك رئيسي أن يثري نقطة نظام أثناء املناقشة ،ويتعني على الرئيس أن يبت فيها فوراً.
 10.2جيوز استئناف قرار الرئيس ويطرح االستئناف للتصويت فوراً .ويبقى قرار الرئيس قائماً ما مل ترفضه أغلبية املشاركني
الرئيسيني احلاضرين واملصوتني.

المادة  - 11االقتراحات اإلجرائية
 11.1جيوز ألي مشارك رئيسي أن يقرتح يف أي وقت تأجيل املناقشة أو إقفاهلا أو وقف اجللسة أو تأجيلها.
 11.2ويطرح هذا االقرتاح للتصويت فوراً .ومع مراعاة أحكام املادة  ،10.1تعطى االقرتاحات التالية األولوية على سائر
االقرتاحات املعروضة على اجللسة ،وذلك حسب الرتتيب اآليت:

(أ)

إيقاف اجللسة؛

(ب) تأجيل اجللسة؛
(جـ) تأجيل مناقشة املوضوع حمل البحث؛
(د) إقفال مناقشة املوضوع حمل البحث.
المادة  - 12االقتراحات والتوصيات
 12.1جيوز للمشاركني الرئيسيني تقدمي اقرتاحات ومشروعات توصيات كتابة إىل أمانة املؤمتر ،اليت تتوىل إحالتها إىل فريق
الصياغة املشار إليه يف املادة .4.1
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 12.2وال جيوز كقاعدة عامة مناقشة أي اقرتاح أو مشروع توصية أو طرحه للتصويت ما مل يدرسه فريق الصياغة الذي
يتوىل تقدمي اقرتاحات جامعة إىل مكتب املؤمتر بلغات عمل املؤمتر.
المادة  - 13لغات العمل
 13.1لغات عمل املؤمتر هي اإلجنليزية والفرنسية واإلسبانية والروسية والعربية والصينية واألملانية.
 13.2ترتجم البيانات اليت يدىل هبا بإحدى لغات العمل يف جلسات املؤمتر ترمجة فورية إىل لغات العمل األخرى املذكورة
أعاله .وترتجم البيانات اليت يدىل هبا بإحدى هذه اللغات يف فريق الصياغة ترمجة فورية إىل اللغات األخرى حسب
االقتضاء.
 13.3جيوز للمتحدثني ،مع ذلك ،أن يتكلموا بأي لغة أخرى ،شريطة أن يتخذوا بأنفسهم الرتتيبات الالزمة لرتمجة
بياناهتم ترمجة فورية إىل إحدى لغات عمل املؤمتر.
 13.4تصدر وثائق عمل املؤمتر والوثائق اإلعالمية الرئيسية باإلجنليزية والفرنسية واإلسبانية والروسية والعربية والصينية
واألملانية.
المادة  - 14التصويت
 14.1يكون لكل مشرتك رئيسي صوت واحد يف املؤمتر ويف جلانه الفرعية.
 14.2مع مراعاة أحكام املادتني  8.2و ،18تُتخذ القرارات باألغلبية البسيطة للمشاركني الرئيسيني احلاضرين واملصوتني.
 14.3ألغراض هذا النظام ،يقصد بعبارة "املشاركني الرئيسيني احلاضرين واملصوتني" املشاركون الرئيسيون الذي يدلون
بأصواهتم إجياباً أو سلباً .ويعترب املشاركون الرئيسيون املمتنعون عن التصويت مشاركني غري مصوتني.
 14.4جيري التصويت عادة برفع اليد.
 14.5عندما يثار الشك يف نتيجة تصويت مت برفع اليد ،فللرئيس أن جيري تصويتاً ثانياً نداء باالسم .ويتعني التصويت
نداء باالسم إذا طلب ذلك مشاركان رئيسيان على األقل قبل إجراء التصويت.

 14.6عندما يقدم تعديل على اقرتاح ما ،جيري التصويت على التعديل أوالً .وإذا كان هناك أكثر من تعديل على اقرتاح
ما ،فإن املؤمتر يبدأ بالتصويت على التعديل الذي يرى الرئيس أنه أكثر التعديالت بعداً من حيث املوضوع عن
االقرتاح األصلي ،مث يصوت على التعديل الذي يرى الرئيس أنه يليه يف البعد من االقرتاح املذكور ،وهلم جرا حىت
يتم التصويت على مجيع التعديالت.
 14.7إذا اعتُمد تعديل أو أكثر ،جرى التصويت بعد ذلك على االقرتاح املعدل ككل.

-5-

 14.8يعترب أي اقرتاح مبثابة تعديل القرتاح إذ اشتمل على إضافة أو حذف أو تغيري يف أحد أجزاء ذلك االقرتاح.
المادة  - 15التقارير
 15.1حتال نتائج أعمال املؤمتر إىل املؤمتر يف شكل تقرير شفهي وتقرير كتايب (التوصيات ،اإلعالن).
 15.2تنشر اليونسكو بعد انتهاء املؤمتر تقريراً ختامياً عنه.
رابعاً  -أمانة المؤتمر
المادة  - 16األمانة
 16.1يشارك املدير العام لليونسكو أو من ميثله يف أعمال املؤمتر دون أن يكون له حق التصويت .وجيوز له أن يديل يف
أي وقت ببيانات شفهية أو كتابية أمام املؤمتر عن أي موضوع مطروح للمناقشة.
 16.2يعني املدير العام لليونسكو موظفاً من أمانة اليونسكو ليعمل أميناً للمؤمتر ،كما يعني املوظفني اآلخرين الذين
تتكون منهم أمانة املؤمتر.
 16.3تتلقى األمانة مجيع الوثائق الرمسية للمؤمتر وتتوىل توزيعها .وتساعد يف وضع تقارير املؤمتر وتؤدي مجيع املهام األخرى
الالزمة حلسن سري أعمال املؤمتر.
خامساً  -اعتماد النظام الداخلي وتعديله
المادة  - 17اعتماد النظام الداخلي
يعتمد املؤمتر نظامه الداخلي بقرار يتخذه يف جلسة عامة باألغلبية البسيطة للمشاركني الرئيسيني احلاضرين واملصوتني.
المادة  - 18تعديل النظام الداخلي
جيوز للمؤمتر تعديل هذا النظام الداخلي بقرار يتخذه يف جلسة عامة باألغلبية البسيطة للمشاركني الرئيسيني احلاضرين
واملصوتني.
المادة  - 19وقف التطبيق
جيوز وقف العمل مبواد حمددة من هذا النظام الداخلي مبوجب قرار يتخذه املؤمتر يف جلسة عامة باألغلبية البسيطة للمشاركني
الرئيسيني للحاضرين واملصوتني.

