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  أساليب العمل-  ً وال  أ

  :            عناصر التالقي

  نطاق أساليب العمل-ألف 

                                          ينبغي أن تتسم أساليب العمل بالشفافية           ٢٥١ /  ٦٠                      من منطوق القرار       ١٢    و   ١١    و  ٤                إىل الفقرات           ً استناداً 
         ً   وميكن أيضاً    .          والشمولية                         وضوح والقابلية للتنبؤ                                                                     واحلـياد واإلنصـاف والرتاهة والطابع العملي؛ وأن تؤدي إىل ال          

  .                   وتعديلها مبرور الوقت       حتديثها 

                  الترتيبات املؤسسية - ١ 

ُ   ِّ           ُينظِّمها رئيس  (                                                        االجـتماعات اإلعالمـية بشأن القرارات أو املقررات املتوقعة     /          املشـاورات   ) أ ( 
  )    اجمللس

                           املقررات املقدمة أو املزمع     /      قرارات                                                     ً               يكـون هلذه املشاورات وظيفة إعالمية فقط، إلحاطة الوفود علماً بال           
  .     ُّ                           َّ        ً                                            وال ختلُّ هذه املشاورات باملبادرات املتَّخذة وفقاً للنظام الداخلي طوال مدة الدورة ذات الصلة  .       تقدميها

       الرئيس      اجمللس و                            اجللسات التنظيمية اليت يعقدها   ) ب ( 

                           ووضع برنامج العمل السنوي                                                                 يعقد اجمللس جلسة تنظيمية يف بداية فترته السنوية للنظر يف جدول األعمال 
   )                    انظر النظام الداخلي (  .                                 ولتناول غري ذلك من املسائل اإلجرائية

                    ً                                                                                 ويعقـد رئـيس اجمللس أيضاً جلسات تنظيمية قبل كل دورة للمجلس، وأثناءها عند االقتضاء، ملناقشة                 
  .                                            املسائل التنظيمية واإلجرائية اخلاصة بتلك الدورة

                         بشأن القرارات واملقررات                                     اليت تكون املشاركة فيها مفتوحة                                   اجـتماعات الرئيس اإلعالمية     ) ج ( 
                            وغري ذلك من األعمال ذات الصلة

ّ            قّدم يف هذه    ُ ُت                       املقررات لتمكني الوفود  /                                             معلومات عن حالة املفاوضات بشأن مشاريع القرارات         املشاورات  
   إىل          باإلضافة          مي حمض                                 ويكون هلذه املشاورات غرض إعال      .                                    فكرة عامة على حالة هذه املشاريع                 احلصول على       من  

  .                           وال تكون مبثابة منتدى للتفاوض  .                                       ُ                       املعلومات املعروضة على الشبكة اخلارجية، وُتجرى على حنو شفاف وجامع

                                                                             املشاورات غري الرمسية بشأن املقترحات، اليت يدعو إىل عقدها مقدمو املقترحات الرئيسيون  ) د ( 

       الدعوة      تكون           املقررات، و /                       وض بشأن مشاريع القرارات                                                املشاورات غري الرمسية هي الوسيلة األساسية للتفا      
     يكون                                              وينبغي أن تعقد على األقل مشاورة غري رمسية واحدة   .            هذه املشاريع  )      مقدمي (                         إىل عقدها من مسؤولية مقدم 

       وينبغي   .         بصدده                                            مقرر قبل أن ينظر فيه اجمللس الختاذ إجراء        /                     بشأن كل مشروع قرار              ً   فيها مفتوحاً                   بـاب املشاركة    
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                                                                                                   جهد ممكن إلجراء املشاورات يف وقت مناسب وبطريقة شفافة وجامعة تأخذ يف االعتبار القيود اليت                          بـذل أكرب  
   .                                       تواجه الوفود، وخباصة الوفود الصغرية منها

          العضوية     سريان          تاريخ بدء   )  ه  ( 

  )    ٢٠٠٧      يف عام  (      يونيه  /        حزيران  ١٩ 

  ة                            يوليه بالنسبة للسنوات التالي /                            يوم االثنني من أول أسبوع يف متوز 

                    عدد الدورات يف السنة  ) و ( 

                        ورات يف السنة، منها دورة      ثالث د                                                           جيتمع جملس حقوق اإلنسان بانتظام طوال العام، ويعقد ما ال يقل عن  
  . )                   انظر النظام الداخلي   ( )   ٢٥١ /  ٦٠                  من منطوق القرار   ١٠       الفقرة  (  .        أسابيع  ١٠                           رئيسية، متتد لفترة ال تقل عن 

  ]                              رات االستثنائية جمللس حقوق اإلنسان                           القواعد األساسية اخلاصة بالدو [  ) و ( 

                  والنظام الداخلي    ٢٥١ /  ٦٠          ِّ                                                                   ما يلي يكمِّل اإلطار العام الذي ينص عليه قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة         
  :               جمللس حقوق اإلنسان

                                                              ُ   َّ                                    يـتفق النظام الداخلي للدورات االستثنائية مع النظام الداخلي الذي ُيطبَّق يف الدورات العادية               - ١ 
   .          قوق اإلنسان     جمللس ح

      من    ١٠                                           ً                                         طلب عقد دورة استثنائية جمللس حقوق اإلنسان وفقاً للشرط املنصوص عليه يف الفقرة               - ٢ 
   َّ                                 وحيدَّد يف الطلب املسألة اليت سيجري        .  ُ   َّ                                  ُيقدَّم إىل رئيس اجمللس وإىل أمانته         ٢٥١ /  ٦٠                             منطوق قرار اجلمعية العامة     

   .            ُّ                     أخرى قد يودُّ مقدمو الطلب تقدميها                  ُ                            تناوهلا يف االجتماع وُتدرج فيه أية معلومات مناسبة

ُ                                                                                ُتعقد الدورة االستثنائية يف أسرع وقت ممكن بعد تقدمي الطلب الرمسي، ولكن يف غضون مهلة ال  - ٣ 
                                    وال تتجاوز مدة الدورة االستثنائية       .                                          ُّ            ً               عن يومي عمل، وال تزيد عن مخسة أيام بعد تسلُّم الطلب رمسياً                      ً  تقل مبدئياً 
  .                      ما مل يقرر اجمللس خالف ذلك  )  ل          جلسات عم ٦ (          ثالثة أيام 

                                                                                              ترسل أمانة اجمللس على الفور الطلب وأي معلومات إضافية من مقدميه ترد فيه، وكذلك تاريخ              - ٤ 
                                                                                                              عقـد الـدورة االستثنائية، إىل مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة، وتتيح األمانة هذه املعلومات للوكاالت                 

                                                                   ة األخرى، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، واملنظمات غري احلكومية                                            املتخصصة؛ واملنظمات احلكومية الدولي   
                                              وجيب إتاحة وثائق الدورة االستثنائية، وخباصة        .                                                         ذات املركـز االستشاري، وذلك بأنسب وأسرع سبل اإلرسال        

            ة والتوقيت                                    ألمم املتحدة بطريقة تتسم باملساوا     ل                اللغات الرمسية         جبميع                                            مشاريع القرارات واملقررات، جلميع الدول      
  .                املناسب والشفافية
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          يكون باب                    ُ                                                                وعـلى رئـيس اجمللـس أن ُيجري قبل عقد الدورة االستثنائية مشاورات إعالمية                - ٥ 
                     ُ         ً             ويف هذا الصدد، جيوز أن ُيطلب أيضاً إىل األمانة   .                               شأن تصريف أعمال الدورة وتنظيمها                   ً   املشاركة فيها مفتوحاً ب

  .                                             لومات عن أساليب العمل يف دورات استثنائية سابقة                                         أن تقدم معلومات إضافية تشمل فيما تشمله مع

        املنظمات                                            ِ                                  وجيـوز ألعضـاء اجمللـس، والدول املعنية، والدول املراِقبة، والوكاالت املتخصصة و        - ٦ 
                                                                                                       احلكومـية الدولية األخرى، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، وكذلك للمنظمات غري احلكومية ذات املركز              

   .                       ً                       الدورة االستثنائية وفقاً للنظام الداخلي للمجلس                     االستشاري، أن تساهم يف 

                                                                                وإذا اعتزمت الدول اليت قدمت الطلب أو غريها من الدول طرح مشاريع قرارات أو مقررات يف  - ٧ 
         ومع ذلك،   .                                               ً                                           الدورة االستثنائية، وجب عليها إتاحة النصوص وفقاً للمواد ذات الصلة من النظام الداخلي للمجلس

  .                        ذه النصوص يف أسرع وقت ممكن      تقدمي ه                       لقرارات أو املقررات على ُ                   ُيحث مقدمو مشاريع ا

                                                                           ً       وعلى مقدمي مشروع القرار أو املقرر إجراء مشاورات يكون باب املشاركة فيها مفتوحاً بشأن  - ٨ 
                                 ، وذلك لتحقيق أوسع مشاركة يف       )               مشاريع مقرراهتم  (                   أو مشروع مقررهم      )                مشاريع قراراهتم  (                 مشـروع قرارهم    
  .                                       وصل إىل توافق يف اآلراء بشأهنا إذا أمكن ذلك                النظر فيها، وللت

   حنو                  وتكون موجهة                                                                               جيـب أن تتيح الدورة االستثنائية إجراء مناقشة تقوم على أساس املشاركة            - ٩ 
                                                                                    إىل حصيلة عملية ميكن رصد تنفيذها واإلبالغ عنها يف الدورة العادية التالية جمللس                                وتتوخى التوصل               حتقيق نتائج 

  .             بشأن متابعتها                 ً  كنه أن يتخذ قراراً       الذي مي            حقوق اإلنسان 

  :                 ً           عناصر تتطلب مزيداً من النقاش

  )                   انظر النظام الداخلي (                              مشاركة غري األعضاء واجملتمع املدين  ) ز ( 

                                                                                             تسـتند مشاركة املراقبني والتشاور معهم، ومن ضمنهم الدول غري األعضاء يف اجمللس والوكاالت                
                                    ً                   ى، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، فضالً عن املنظمات                                                  املتخصصة، واملنظمات احلكومية الدولية األخر    

      يوليه  /      متوز   ٢٥          املؤرخ     ٣١ /    ١٩٩٦                                                                       غري احلكومية، إىل ترتيبات من بينها قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي           
                                                                                                     ، واملمارسات اليت كانت تتبعها جلنة حقوق اإلنسان، مبا يكفل يف الوقت نفسه اإلسهام األكثر فعالية                    ١٩٩٦
   ).   ٢٥١ /  ٦٠                      قرار اجلمعية العامة          من منطوق  ١١       الفقرة  (       كيانات       هلذه ال

  )                               قد يتعني تدوينه يف النظام الداخلي (          دور املكتب   ) ز ( 

 ُ                                                      وُيبلغ املكتب بانتظام عن مضامني اجتماعاته، وذلك يف          .                                              يتـناول املكتب املسائل اإلجرائية والتنظيمية      
  .ُ                 ُيقدم يف وقت مناسب               يتاح للجميع و          تقرير موجز

       َّ   ب املوسَّع     املكت - 
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                                                                           ميكن أن تشمل أشكال العمل األخرى عقد ندوات نقاش وحلقات دراسية واجتماعات مائدة   ) ح ( 
        مستديرة

ّ                                                           يبّت اجمللس يف استخدام هذه األشكال مبا فيها املوضوعات والصيغ، وذلك                   النظر يف كل حالة          على أساس   
  .                                          عزيز احلوار والتفاهم بشأن مسائل معينة                                                           وتكون هذه األشكال مبثابة أدوات يستخدمها اجمللس يف ت          .           عـلى حدة  

   أو  /                     ُ            السنوي، وينبغي هلا أن ُتعزز و              عمله                                                                    وينبغي استخدام هذه األشكال يف سياق جدول أعمال اجمللس وبرنامج         
ّ                      تكّمل طابعه احلكومي الدويل    ُ                                                                 وال ُتستخدم هذه األشكال كبديل لآلليات احلالية حلقوق اإلنسان وأساليب العمل   .   

   .           كي حتل حملها              املعمول هبا أو ل

  .              مناسبات جانبية      مبثابة          ً          وميكن أيضاً أن تكون  

                    بصورة استثنائية            أعضاء اجمللس          اليت يعقدها                 اجللسات غري الرمسية   ) ط ( 

                                                                                                تكـون هذه اجللسات مفتوحة لكن ال يشارك يف املناقشة سوى األعضاء، باستثناء اجللسات املتعلقة                
  .    ١٥٠٣              باإلجراء السري 

     ستوى              اجلزء الرفيع امل  ) ي ( 

              ويليه جزء عام    ).         الرئيسية (      أبريل  /       نيسان-     مارس  /ُ                                                    ُيعقد اجلزء الرفيع املستوى مرة يف السنة أثناء دورة آذار 
  .                                                   ُ                 ميكن فيه للوفود اليت مل تشارك يف اجلزء الرفيع املستوى أن ُتديل ببيانات عامة

                        العالقة مع اجلمعية العامة  ) ك ( 

                                                      له مع عمل اجلمعية العامة من خالل زيادة التنسيق يف برنامج                                     ينبغي تاليف أي ازدواج يف العمل ال لزوم   
  .                                                    عمل كل من اجمللس واجلمعية العامة، وال سيما جلنتها الثالثة

               النظام الداخلي  ) ك ( 

  .                انظر الفرع الثاين 

 ثقافة العمل/العملطرق  -٢

  :            عناصر التالقي

  )          قدر اإلمكان (                          التبكري يف اإلخطار باملقترحات   �

                                                     املقررات، ويفضل أن يكون ذلك قبيل هناية األسبوع قبل األخري  /                  كر ملشاريع القرارات          التقدمي املب  �
          من الدورة
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                                                                                              التوزيع املبكر جلميع التقارير، وخباصة تقارير اإلجراءات اخلاصة، إلحالتها إىل الوفود يف وقت               �
      لرمسية     ً                                   يوماً على األقل، وذلك جبميع اللغات ا                 خبمسة عشر                                         مناسـب قـبل أن ينظر فيها اجمللس         

             باألمم املتحدة

                          بدون املساس حبق الدول يف                                                                      الـتحفظ يف اللجوء إىل القرارات وذلك لتجنب تكاثر القرارات             �
  :                                                        البت يف فترات التقدمي الدوري ملشاريع مقترحاهتا، وذلك عن طريق

                                                                                     التقلـيل إىل احلـد األدىن مـن االزدواج الـذي ال لزوم لـه مع مبادرات اجلمعية                  ○
       لثالثة        اللجنة ا /      العامة

                      جتميع بنود جدول األعمال ○

            قضايا جدول   /        ببنود                  اإلجراءات املتعلقة                      القرارات والنظر يف     /                         التعاقب يف تقدمي املقررات    ○
       األعمال

  :                 ً           عناصر تتطلب مزيداً من النقاش

                                                     مثل التوصيات؛ واالستنتاجات؛ وموجز املناقشات؛ وبيانات                                     الـنواتج خـالف القـرارات واملقررات     - ٣
                                                                        ُ   ِّ                    إىل اآلثـار القانونية املختلفة اليت تترتب على هذه النواتج، فإنه ينبغي هلا أن ُتكمِّل القرارات           ً   ونظـراً   .         الرئـيس 

  .                     واملقررات ال أن حتل حملها

                                                  كيفية التعامل مع حصيلة أساليب العمل ومكان إدراجها -   باء

                                                                          قرار أو مقرر أو توصيات أو مبادئ توجيهية أو مبادئ عامة؛ أو مرفق بقرار جامع  �

             برنامج العمل   أو              جدول األعمال؛    أو                                                   كن إدراج بعض املسائل املتفق عليها يف النظام الداخلي؛  مي  �

                               مثل النظام الداخلي أو جدول      (      أخرى    )      وثائق (                                                  ميكـن إدراج بعض املسائل يف قرار أو يف وثيقة             �
   ).                      األعمال أو برنامج العمل

  النظام الداخلي-     ً ثانيا  

  :   ٢٥١ /  ٦٠                           ن منطوق قرار اجلمعية العامة    م  ١١                             مبادئ توجيهية واردة يف الفقرة 

                    ما مل تقرر اجلمعية       ،            حسب انطباقه                                                                    يطبق اجمللس النظام الداخلي الذي تعمل به جلان اجلمعية العامة،            " 
                    ً            ً                                                                            أو اجمللس خالف ذلك الحقاً، ويقرر أيضاً أن تستند مشاركة املراقبني والتشاور معهم، ومن ضمنهم الدول غري                 

                                                                        ت املتخصصة واملنظمات احلكومية الدولية األخرى، واملؤسسات الوطنية حلقوق                                     األعضـاء يف اجمللـس والوكاال     
              ً                                                                                             اإلنسـان، فضـالً عـن املـنظمات غري احلكومية، إىل ترتيبات من بينها قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي                 
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    ل يف                                                    ، واملمارسات اليت كانت تتبعها جلنة حقوق اإلنسان، مبا يكف    ١٩٩٦      يوليه  /        متـوز    ٢٥            املـؤرخ      ٣١ /    ١٩٩٦
  . "                                           الوقت نفسه اإلسهام األكثر فعالية هلذه الكيانات

   :                                           األساس املنطقي للنظام الداخلي جمللس حقوق اإلنسان

                                        الفرع الثالث عشر من النظام الداخلي       (                                                                يسـتدل مـن استعراض النظام الداخلي للجان اجلمعية العامة            
     اجمللس                                          مة قواعد ال تنطبق على اجمللس، أو أن                                                           وأساليب عمل اجمللس منذ إنشائه أن للجمعية العا         )                للجمعية العامة 

  .                                                                                         ممارسات جديدة مستمدة من اجمللس االقتصادي واالجتماعي أو من جلنة حقوق اإلنسان السابقة             /     ممارسة        يتـبع   
   .                                                                                      وتتطلب هذه املمارسات، بدورها، إما وضع قواعد جديدة وإما تعديل قواعد معينة للجمعية العامة

                                                    للمجلس اليت ميكن إضافتها إىل نظام داخلي مدون          "                املمارسات اجلديدة  "    لي                               ويف هذا الصدد، ترد فيما ي      
  .                                                                          جمللس حقوق اإلنسان، باستخدام النظام الداخلي احلايل للجمعية العامة كوثيقة أساسية

                                                                                                     ميكـن استخدام ورقة الفلبني بشأن النظام الداخلي كدليل توضيحي بشأن كيفية إدراج هذه القواعد                ( 
   ).   ٢٥١ /  ٦٠                              ً                      ة يف النظام الداخلي للمجلس وفقاً لقرار اجلمعية العامة                اجلديدة أو املعدل
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 الدورات

                 النظام الداخلي

 ]٦٠/٢٥١ من منطوق قرار اجلمعية العامة ١١الفقرة [املادة 

                                                                                                   يطبق اجمللس، حبسب االقتضاء، النظام الداخلي الذي وضع للجان الرئيسية يف اجلمعية العامة، ما مل                
  .               ً لس خالف ذلك الحقاً                 تقرر اجلمعية أو اجمل

 الدورات العادية

              تاريخ االفتتاح

 ]جديدة[املادة 

  .               يوليه من كل سنة /                     يوم االثنني األول من متوز                                   يبدأ جملس حقوق اإلنسان دورته السنوية  

            عدد الدورات

 ∗∗]٦٠/٢٥١ من منطوق قرار اجلمعية العامة ١٠الفقرة [املادة 

                                                  سنة، ويعقد ما ال يقل عن ثالث دورات يف سنة اجمللس، منها                                     جيتمع جملس حقوق اإلنسان بانتظام طوال ال 
  .                                           دورة رئيسية، متتد لفترة ال تقل عن عشرة أسابيع

          العضوية     سريان    بدء 

 ]جديدة[املادة 

                           ً                                              الدول األعضاء املنتخبة حديثاً يف جملس حقوق اإلنسان يف اليوم األول من سنة اجمللس                 يبدأ سريان عضوية 
   .                     اليت انتهت مدة عضويتها                     لتحل حمل الدول األعضاء 

              اجتماع اجمللس    مكان

 ]٣[املادة 

  .                              يقع مقر جملس حقوق اإلنسان يف جنيف 
                                                      

                                                                          بني قوسني معقوفني إىل املواد ذات الصلة من النظام الداخلي للجمعية العامة ما مل                   تشري األرقام الواردة  ∗ ∗
  .ُ             ُيذكر خالف ذلك
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 الدورات االستثنائية

                       عقد الدورات االستثنائية

 ]٦٠/٢٥١ من منطوق قرار اجلمعية العامة ١٠الفقرة [املادة 

                      أعضائه حيظى بتأييد ثلث                                                                         يعقـد جملس حقوق اإلنسان، عند الضرورة، دورات استثنائية بطلب من أحد          
  .          أعضاء اجمللس

 مشاركة املراقبني لدى اجمللس والتشاور معهم

 ]٦٠/٢٥١ من منطوق قرار اجلمعية العامة ١١الفقرة [املادة 

                                                                                           يطبق اجمللس، حبسب االقتضاء، النظام الداخلي الذي تعمل به جلان اجلمعية العامة، ما مل تقرر اجلمعية أو  
                                                                                 ، وأما مشاركة املراقبني والتشاور معهم، مبن فيهم الدول غري األعضاء يف اجمللس،                              ً        اجمللـس خـالف ذلك الحقاً     

                                                                                  ً                 والوكـاالت املتخصصـة، واملنظمات احلكومية الدولية األخرى واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، فضالً عن           
    ٢٥          املؤرخ     ٣١ /   ٩٩٦ ١                                                                                     املنظمات غري احلكومية، فيستندان إىل ترتيبات منها قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي            

                واملمارسات اليت  ،    ٢٠٠٥      أبريل  /       نيسان  ٢٠        املؤرخ   ٧٤ /    ٢٠٠٥                 جلنة حقوق اإلنسان     قرار  و  ،     ١٩٩٦      يوليه  /   متوز
  .                                                     مبا يضمن يف الوقت ذاته اإلسهام األكثر فعالية هلذه الكيانات                             كانت تتبعها جلنة حقوق اإلنسان، 

 تنظيم أعمال الدورات العادية وجدول أعماهلا

        تنظيمية            االجتماعات ال

 ]جديدة[املادة 

    وحبث    ،              ً        ً                        اجمللس اجتماعاً تنظيمياً النتخاب أعضاء مكتبه                من سنوات        سنة      كل                              يعقـد اجمللـس يف بدايـة         
                 ً               ً    لسنة اجمللس، مبيناً إذا أمكن تارخياً                             واجلدول الزمين للدورات العادية                                   جدول األعمال، وبرنامج العمل،             واعتماد
  .                                              بية للنظر يف البنود، وعدد اجللسات املخصصة لكل بند                        أعماله، والتواريخ التقري      ختتام     ً   حمدداً ال

 الرئيس ونواب الرئيس

          االنتخابات

 ]، اجمللس االقتصادي واالجتماعي١٨ من املادة ١الفقرة [املادة 

      ً                 رئيساً وأربعة نواب                     اجتماعه التنظيمي                    ، ينتخب اجمللس يف         اجمللس              من سنوات        سنة      كل         يف بداية   ) أ ( 
  .                            ً ويعمل أحد نواب الرئيس مقرراً  .                                        ويتألف مكتب اجمللس من الرئيس ونواب الرئيس  .   ئه                      للرئيس من بني ممثلي أعضا

  ]     جديدة [
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          املنصب بني                 على شغل هذا                                                                      لـدى انتخاب رئيس اجمللس، يراعى مبدأ التعاقب اجلغرايف العادل             ) ب ( 
                     ودول أمريكا الالتينية                                                      الدول األفريقية، والدول اآلسيوية، ودول أوروبا الشرقية،   :                            اجملموعـات اإلقليمـية التالية  

 ُ                                                             وُينتخب نواب رئيس اجمللس األربعة على أساس التوزيع اجلغرايف           .                                             والكارييب، ودول أوروبا الغربية ودول أخرى     
                                   ويستند اختيار املقرر إىل التوزيع       .                                                                          العادل من اجملموعات اإلقليمية خالف اجملموعة اليت ينتمي إليها رئيس اجمللس          

  .             اجلغرايف العادل

      املكتب

 ]جديدة[ادة امل

  .                                       يتناول املكتب املسائل اإلجرائية والتنظيمية 

ْ           مدة َشْغل املناصب  َ      

 ]جديدة[املادة 

                                املتعلقة باستبدال الرئيس أو نواب    (-                                                    ً         يتوىل الرئيس ونواب الرئيس مناصبهم ملدة سنة واحدة، رهناً باملادة  
  .        نصب ذاته       لشغل امل                            وال جيوز إعادة انتخاهبم مباشرة    ).       الرئيس

            أعضاء املكتب  ب    ّ تغّي

 ]١٠٥[املادة 

ّ                                              إذا رأى الرئـيس ضـرورة لتغيبه عن إحدى اجللسات أو عن جزء منها، ّمسى أحد نواب الرئيس ليقوم                                                                                
     وإذا   .                                                                                                    ولنائب الرئيس الذي يتوىل مهام الرئيس ما للرئيس من سلطات وعليه ما على الرئيس من واجبات                 .      مقامه

ّ                                                                ّمسى أعضاء املكتب الباقون أحد نواب الرئيس ليقوم مقامه إىل             ،    ٢٠                            ً               توقف الرئيس عن شغل منصبه عمالً باملادة        
   ].                         ، اجمللس االقتصادي واالجتماعي  ٢٠           من املادة  ٢       الفقرة    [ .                   حني انتخاب رئيس جديد

                                  استبدال الرئيس أو أحد نواب الرئيس

 ]، اجمللس االقتصادي واالجتماعي٢٢[املادة 

                                ً                  على أداء مهامه، أو إذا مل يعد ممثالً ألحد أعضاء اجمللس،                                            ً  إذا مل يعد الرئيس أو أي من نواب الرئيس قادراً  
                                           ً                                  ُ                أو إذا مل يعد عضو األمم املتحدة الذي ميثله عضواً يف اجمللس، توقف عن شغل ذلك املنصب وانُتخب رئيس جديد 

  .                                 أو نائب جديد للرئيس للمدة املتبقية
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 األمانة

              واجبات األمانة

 ]٤٧[املادة 

                                             ويف هذا الصدد، تتلقى وتترجم وتطبع وتتيح         .                            ق اإلنسان دور أمانة اجمللس                               تؤدي املفوضية السامية حلقو    
                الترمجة الشفوية         بتوفري                       ألمم املتحدة؛ وتقوم     ل                                                                     وثائق وتقارير وقرارات اجمللس وجلانه وهيئاته جبميع اللغات الرمسية          

ِ  ُّ                                                        للكـلمات الـيت ُتلقى يف اجللسات؛ وُتِعدُّ حماضر الدورة وتطبعها وتعممها؛ وحتفظ الو                                    ثائق يف حمفوظات اجمللس                ُ                ُ 
                                                                                                 وتتعهدها بالصيانة الالزمة؛ وتوزع كل وثائق اجمللس على األعضاء واملراقبني، وتؤدي بوجه عام كل أعمال الدعم 

  .                        األخرى اليت قد حيتاجها اجمللس

 احملاضر والتقرير

                               التقرير املقدم إىل اجلمعية العامة

 ]٦٠/٢٥١امة من منطوق قرار اجلمعية الع) ي(٥الفقرة  [٣٣املادة 

   .                ً      ً                   يقدم اجمللس تقريراً سنوياً إىل اجلمعية العامة 

 تصريف األعمال

                                األفرقة العاملة والترتيبات األخرى

 ]جديدة[املادة 

ّ                                              ويبّت األعضاء يف مسألة املشاركة يف هذه اهليئات،          .                                                 لـلمجلس أن ينشئ أفرقة عاملة وترتيبات أخرى            
                                             والنظام الداخلي هلذه اهليئات يطابق النظام         ).                        املراقبني والتشاور معهم                   املتعلقة مبشاركة    (   __        ً               اسـتناداً إىل املادة     

  .                                                   الداخلي للمجلس، حبسب االقتضاء، ما مل يقرر اجمللس خالف ذلك

  ]                      االستعراض الدوري الشامل  [ 

               النصاب القانوين

 ]جديدة[املادة 

      ويلزم   .                ء اجمللس على األقل                           املناقشة عند حضور ثلث أعضا   بدء          ُ                             للرئيس أن ُيعلن افتتاح اجللسة وأن يسمح ب 
  .                               حضور أغلبية األعضاء الختاذ أي قرار
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                األغلبية املطلوبة

 ]١٢٥[املادة 

                 املتعلقة بالنصاب   (   __                                ً                من األعضاء احلاضرين املصوتني، وفقاً للمادة             بسيطة                              يتخذ اجمللس قراراته بأغلبية      
   ).       القانوين

              أغلبية الثلثني

 ]جديدة[املادة 

ّ    ُتقّدم   ،                 وإذا تعذر ذلك    .                                اآلراء يف تناول احلاالت القطرية       يف        وافق   ت        لتحقيق               ذل كل جهد      ُ يُب              القرارات  ُ  
ُ                                  ثلث أعضاء اجمللس ُوتعتمد بأغلبية ثلثي األعضاء                          بصورة مشتركة من                                          واملقـررات املتعلقة باحلاالت القطرية                      

  .               احلاضرين واملصوتني

_ _ _ _ _ 

 

 


