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جلنة ة ة اخلرباء املعنية ة ة إبدارة املعلوم ة ةةا
اجلغرافي املكاني على الصعيد العاملي

الدورة التاسع
نيويورك ٩-٧ ،آب/أغسطس ٢٠١٩
البند  ٢من جدول األعمال املؤقت*
إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمي أخرى

النظام الداخلي املؤقت**
أوال  -التعاريف
املادة 1
ألغراض هذا النظام ،يكون للمصطلحات التالية املدلوالت املبيّنة أدانه:

”جلنة اخلرباء“ أو ”اللجنة“ هي جلنة اخلرباء املعنية إبدارة املعلومات اجلغرافية املكانية
(أ)
على الص ـ ـ ـ ـ ـ ــعيد العاملي ،اليت أنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت عمال بقرار اجمللس االقتص ـ ـ ـ ـ ـ ــاد واالجتماعي  ٢٤/٢٠١١املؤرخ
 ٢٧متوز/يوليه ٢٠١١؛
(ب)
األمم املتحدة؛

”العضو“ هو اخلبري املشارك يف دورة من دورات اللجنة الذ يرأس وفد دولة عضو يف

(ج)
ظروف استثنائية.

”الــدورة“ هي االجتمــا السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنو للجنــة أو أ اجتمــا إضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايف للجنــة يعقــد يف

* .E/C.20/2020/1
حيل هذا النظام الداخلي حمل النظام الداخلي الذ اعتمدته جلنة اخلرباء يف دورهتا الرابعة املعقودة يف آب/أغسطس .٢٠١٤
** ُّ
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اثنيا  -العضوي والتكوين
املادة 2
تضم جلنة اخلرباء خرباء من مجيع الدول األعضاء يف اجملاالت املرتابطة املتمثلة يف املسح واجلغرافيا
ُّ
عّي اخلرباء من
ورسـ ـ ــم اخلرائط وإعدادها واالسـ ـ ــتشـ ـ ــعار من بعد ونظم املعلومات اجلغرافية الربية/البحرية .ويُ َ
قبل حكومات الدول األعضاء.
املادة 3
ُمتثَل كل دولة عضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو مش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركة يف دورة من دورات جلنة اخلرباء برئيس وفد وغريه من املمثلّي
واملمثلّي املناوبّي واخلرباء واملسـ ــتشـ ــارين املعتمدين ،حس ـ ـ احلاجة .ويكون رئيس الوفد الذ ميثل الدولة
العض ـ ـ ــو هو العض ـ ـ ــو الكامل العض ـ ـ ــوية يف اللجنة ،وله حق التص ـ ـ ــويت؛ وجيوز للممثلّي واملمثلّي املناوبّي
واخلرباء واملس ــتش ــارين املعتمدين اآلخرين أن يش ــاركوا يف مناقش ــات اجتماعات اللجنة ،دون أن يكون هلم
احلق يف التصويت.
املادة 4
تُق َدم واثئق تفويض املمثلّي وأمساء املمثلّي املناوبّي واخلرباء واملس ـ ـ ـ ــتش ـ ـ ـ ــارين إىل األمّي التنفيذ
للدورة يف موعد أقص ــاه أربع وعش ــرون س ــاعة من موعد افتتاح الدورة ،إن أمكن .ويُص ــدر واثئق التفويض
إما رئيس الدولة أو احلكومة أو وزير اخلارجية.
املادة 5

يفحص الرؤس ـ ـ ـ ــاء املش ـ ـ ـ ــاركون الثالثة واثئق التفويض ويق ِّّدمون تقريرهم إىل املش ـ ـ ـ ــاركّي يف الدورة
دون إبطاء.
املادة 6
حيق للممثلّي املشاركة يف الدورة بصفة مؤقتة ريثما يُت َخذ قرار بشأن واثئق تفويضهم.

اثلثا  -أعضاء املكتب
املادة 7
تنتخ اللجنة ثالثة رؤســاء مشــاركّي ِّ
ومقررا من بّي أعضــائها خالل كل دورة ،على أن يراعى
ّ
يف ذلك التناوب اجلغرايف العادل هلؤالء األعضـ ـ ـ ـ ــاء من ضـ ـ ـ ـ ــمن اجملموعات اإلقليمية .ويشـ ـ ـ ـ ــكل الرؤسـ ـ ـ ـ ــاء
املشاركون و ِّ
املقرر مكت اللجنة .ويتوىل املكت املهام اليت حت ِّّددها اللجنة.
ّ
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املادة 8
يتوىل كل من الرؤســاء املشــاركّي ،على النحو املتفق عليه فيما بينهم هم الثالثة ،رائســة اجللســات
العامة للدورة .وال جيوز هلم التصـ ــويت ،أثناء تويل الرائسـ ــة ،إمنا جيوز هلم أن يعينوا عض ـ ـوا آخر من أعضـ ــاء
وفدهم للتصويت بدال منهم.
املادة 9
إذا تغيَ أحد الرؤسـ ـ ـ ــاء املشـ ـ ـ ــاركّي عن إحدى اجللسـ ـ ـ ــات أو عن أ جزء منها ،يتوىل أ من
الرئيســّي املشــاركّي اآلخرين رائســتها ،على النحو املتفق عليه فيما بينهم .ويتوىل الرؤســاء املشــاركون الثالثة
مهام الرئيس وهلم ما له من سلطات وعليهم ما عليه من واجبات.

رابعا  -األمان
املادة 10
يتص ــرف األمّي التنفيذ للدورة الذ يعينه األمّي العام هبذه الص ــفة يف مجيع جلس ــات الدورة.
وجيوز تعيّي انئ ليحل حمل األمّي التنفيذ يف أ جلسة.
املادة 11
جيوز لألمّي التنفيذ أو ملمثله اإلدالء يف أ جلسة ببياانت شفوية أو كتابية بشأن أ مسائل
قيد نظر جلنة اخلرباء.
املادة 12
يوفر األمّي التنفيذ املوظفّي الالزمّي للدورة ويتوىل توجيههم .ويكون األمّي التنفيذ مســؤوال
عن وضع مجيع الرتتيبات الالزمة لالجتماعات ،ويؤد كل األعمال األخرى اليت قد تتطلبها الدورة.

خامسا  -تصريف األعمال
املادة 13
يشكل ممثلو أغلبية الدول املشاركة يف املؤمتر نصااب قانونيا.
املادة 14
يقوم الرئيس ،ابإلض ـ ـ ـ ــافة إىل ممارس ـ ـ ـ ــة الس ـ ـ ـ ــلطات املخولة له يف مواض ـ ـ ـ ــع أخرى من هذا النظام،
إبعالن افتتاح واختتام كل جلس ـ ــة عامة من جلس ـ ــات الدورة ،وإدارة املناقش ـ ــة يف هذه اجللس ـ ــات ،وكفالة
ويبت
مراعاة أحكام هذا النظام ،وإعطاء احلق يف الكالم ،وطرح املسـ ـ ـ ــائل للتصـ ـ ـ ــويت ،وإعالن القراراتُّ .
الرئيس يف نقاط النظام ،وله ،رهنا أبحكام هذا النظام ،الس ـ ــيطرة التامة على س ـ ــري اجللس ـ ــات وعلى حفظ
النظام خالل الدورة.
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املادة 15
للرئيس أن يقرتح ،أثناء ســري املناقشــات ،إقفال قائمة املتكلمّي أو إقفال ابب املناقشــة .وللرئيس
أيضــا أن يقرتح تعليق اجللســة أو رفعها أو أتجيل مناقشــة البند قيد البحث .وللرئيس أيضــا أن ينبه املتكلم
إىل مراعاة النظام إذا مل تكن مالحظات املتكلم ذات صلة ابملسألة قيد املناقشة.
املادة 16
يظل الرئيس ،يف ممارسة مهام هذا املنص  ،خاضعا ألحكام هذا النظام الداخلي.
ُّ
املادة 17
أل ممثل أن يثري يف أ وقت نقطة نظام ،أثناء مناقش ــة أ مس ــألة ،ويبت الرئيس فورا يف نقطة
النظــام هــذه وفقــا ألحكــام هــذا النظــام الــداخلي .وللممثــل أن يطعن يف قرار الرئيس .ويطرح الطعن فورا
للتصويت ويبقى قرار الرئيس قائما ما مل تُبطله أغلبية األعضاء احلاضرين ِّّ
املصوتّي .وال جيوز للممثل الذ
يثري نقطة نظام أن يتكلم يف جوهر املسألة قيد املناقشة.
املادة 18
أل ممثل ،أثناء مناقش ــة أ مس ــألة ،أن يلتمس إرجاء مناقش ــة البند قيد النظر .وتعطى األولوية
أل اقرتاح من هذا القبيل .وابإلضــافة إىل مقدم االقرتاح ،يُســمح ابلكالم بشــأن هذا االقرتاح ملمثل واحد
مؤيد لالقرتاح وممثل واحد معارض له ،مث يطرح االقرتاح فورا للتصويت.
املادة 19
للرئيس أن يعلن قائمة املتكلمّي ،أثناء املناقش ــة ،وجيوز له ،مبوافقة املش ــاركّي يف الدورة ،أن يعلن
إقفال القائمة .إال أنه جيوز للرئيس أن يعطي حق الرد أل ممثل ،إذا ارأتى الرئيس اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواب ذلك
بس ـ ـ ـ ـ ـ ــب كلمة ألقيت بعد أن أعلن إقفال القائمة .وحّي تنتهي مناقش ـ ـ ـ ـ ـ ــة أ بند لعدم وجود أ متكلم
آخر ،يعلن الرئيس إقفال ابب املناقش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة .ويكون هلذا اإلقفال أثر اإلقفال نفس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه املعمول به بقرار من
املشاركّي يف الدورة وفقا للمادة .٢٠
املادة 20
أل ممثل أن يلتمس ،يف أ وقت ،إقفال ابب مناقشـ ــة البند قيد النظر ،بصـ ــرف النظر عما إذا
كان ممثل آخر قد أبدى الرغبة يف الكالم .وال يُسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمح ابلكالم بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن هذا االقرتاح إال ملمثلّي اثنّي
يعارضان إقفال ابب املناقشة ،مث يطرح االقرتاح فورا للتصويت.
املادة 21
 - ١ال جيوز أل أحد أن يلقي كلمة أمام الدورة دون احلص ـ ــول مس ـ ــبقا على إذن من الرئيس .ويقوم
الرئيس ،وفقا ألحكام املواد  ١٧إىل  ،٢٠بدعوة املتكلمّي إىل إلقاء كلماهتم حس ترتي إبدائهم الرغبة
يف الكالم.
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 - ٢تنحصر املناقشة يف املسائل املعروضة على الدورة ،وجيوز للرئيس أن ينبِّّه املتكلم إىل مراعاة النظام
إذا خرجت مالحظات املتكلم عن املوضو قيد املناقشة.
 - ٣وخالل الدورة ،جيوز حتديد الوقت الذ يســمح به للمتكلمّي وعدد املرات اليت جيوز فيها ملمثل
كل دولة عضـ ـ ــو أن يتكلم يف مسـ ـ ــألة ما؛ وال يؤذن ابلكالم بشـ ـ ــأن اقرتاح إجرائي يدعو إىل هذا التحديد
لغري اثنّي من املمثلّي املؤيدين للتحديد والثنّي من املمثلّي املعارض ـ ــّي له ،مث يطرح االقرتاح اإلجرائي فورا
للتصــويت .وحي ِّّدد الرئيس الوقت املخصــص للمداخالت املتعلقة ابملســائل اإلجرائية مبا ال يزيد على مخس
دقائق .وإذا ُح ِّّددت مدة املناقشة وجتاوز أحد املتكلمّي الوقت املخصص له ،ينبهه الرئيس دون إبطاء إىل
وجوب مراعاة النظام.
املادة 22
تُقدَم االقرتاحات والتعديالت ،يف العادة ،كتابيا وتُسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلَم إىل األمّي التنفيذ للدورة الذ يقوم
بتعميم نسـ ـ ـ ـ منها على الوفود .وال جيوز ،كقاعدة عامة ،مناقش ـ ـ ــة أ مقرتح أو طرحه للتص ـ ـ ــويت يف أية
جلسة من جلسات الدورة ما مل تكن قد ُع ِّّممت نس منه على مجيع الوفود يف موعد أقصاه اليوم السابق
ليوم انعقاد تلك اجللس ـ ـ ــة .إال أنه جيوز للرئيس أن أيذن مبناقش ـ ـ ــة وحبث التعديالت أو االقرتاحات بش ـ ـ ــأن
مسائل إجرائية حىت إن مل تكن قد ُع ِّّممت على الوفود أو إن مل تكن قد ُع ِّّممت إال يف اليوم نفسه.
املادة 23
جيوز لص ـ ـ ــاح مقرتح أو تعديل أو اقرتاح إجرائي أن يس ـ ـ ــحبه يف أ وقت قبل بدء التص ـ ـ ــويت
عليه ،ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريطة أال يكون قد أُدخل عليه تعديل .وأل ممثل أن يعيد تقدمي املقرتح أو االقرتاح اإلجرائي
املسحوب على هذا النحو.
املادة 24

مىت ما اعتمد مقرتح أو تعديل أو ُرفِّض ،ال جيوز إعادة النظر فيه يف الدورة نفس ـ ـ ـ ـ ـ ــها ،ما مل يُقَرر
ذلــك أبغلبيــة ثلثي املمثلّي احلــاض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين املصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّّـوتّي يف الــدورة .وال يُؤذن ابلكالم يف اقرتاح إعــادة النظر
إال ملمثلّي اثنّي يعارضانه ،مث يطرح االقرتاح فورا للتصويت.

سادسا  -التصويت
املادة 25
 - ١ألغراض هذا النظام ،يقصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بعبارة ”املمثلّي احلاض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين املصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّّـوتّي“ املمثلون الذين يدلون
أبصواهتم إجيااب أو سلبا.
 - ٢لكل دولة من الدول األعضــاء املشــاركة يف الدورة صــوت واحد ،وتتخذ القرارات أبغلبية املمثلّي
احلاضرين ِّّ
املصوتّي يف الدورة.
املادة 26
يعترب املمثلون الذين ميتنعون عن التصويت غري ِّّ
مصوتّي.
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املادة 27
يص ـ ـ ـ ـ ِّّـوت املش ـ ـ ـ ــاركون عادة برفع األيد  ،ولكن جيوز أل ممثل أن يطل أبن يكون التص ـ ـ ـ ــويت
بنداء األمساء ،فيجر حين ذ نداء األمساء حس الرتتي األجبد ابللغة اإلنكليزية ألمساء الدول املشاركة
يف الدورة ،ابتداء ابلوفد الذ يسح الرئيس امسه ابلقرعة.
املادة 28
بعد أن يعلن الرئيس بدء عملية التصويت ،ال جيوز أل ممثل أن يقطع التصويت إال إلاثرة نقطة
نظام تتعلق بعملية التص ـ ـ ـ ـ ــويت الفعلية .بيد أنه جيوز للرئيس أن يس ـ ـ ـ ـ ــمح للممثلّي ابإلدالء ببياانت تعليل
تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويتهم إما قبل التصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويت أو بعده .وللرئيس أن حيدد الوقت املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــموح به لإلدالء ببياانت تعليل
التصـ ــويت هذه .وال أيذن الرئيس ألصـ ــحاب مقرتحات أو تعديالت أبن يعلِّّلوا تصـ ــويتهم على املقرتحات
أو التعديالت اليت قدَموها.
املادة 29
جير تص ـ ـ ـ ـ ـ ــويت مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتقل على أجزاء من املقرتح إذا طل أحد املمثلّي جتزئة املقرتح .مث تطرح
األجزاء اليت اعتمدت من املقرتح للتص ـ ــويت عليها جمتمعة؛ وإذا ُرفض ـ ــت مجيع أجزاء املقرتح ،اعتُرب املقرتح
مرفوضا برمته.
املادة 30
عند اقرتاح إدخال تعديل على مقرتح ما ،جير التصويت على التعديل أوال .وإذا التُمس إدخال
تعديلّي أو أكثر على مقرتح ما ،جير التصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويت أوال على التعديل األبعد من حيث اجلوهر عن املقرتح
األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي ،مث على التعديل األقل منه بعدا ،وهكذا دواليك إىل أن تطرح مجيع التعديالت للتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويت.
غري أنــه عنــدمــا يكون اعتمــاد تعــديــل مــا مقتض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــا رفض تعــديــل آخر ،فال يطرح هــذا التعــديــل اآلخر
للتص ـ ـ ـ ـ ــويت .وإذا اعتمد تعديل واحد أو أكثر ،يُطرح املقرتح بص ـ ـ ـ ـ ــيغته املعدَلة للتص ـ ـ ـ ـ ــويت .ويعترب املقرتح
تعديال ملقرتح آخر إذا كان يشكل إضافة فقط إىل ذلك املقرتح أو حذفا أو تنقيحا جلزء منه.
املادة 31

إذا قُ ِّّدم مقرتحان أو أكثر يف مســألة واحدة ،يصـ ِّّـوت املشــاركون ،ما مل ِّ
يقرروا خالف ذلك ،على
ّ
املقرتحات حسـ ـ ـ ـ ترتي تقدميها .وجيوز هلم ،بعد كل تص ـ ـ ــويت على مقرتح منها ،أن يقرروا ما إذا كانوا
ِّّ
سيصوتون على املقرتح الذ يليه.
املادة 32
جترى مجيع االنتخاابت ابالقرتا السر ما مل ِّ
يقرر املشاركون يف الدورة خالف ذلك.
ّ
املادة 33
 - ١عندما يراد شغل منص واحد أو أكثر من املناص اخلاضعة لالنتخاب يف وقت واحد وبنفس
الش ــروط ،جيوز لكل عض ــو أن يديل بص ــوته لص ــاح عدد من املرش ــحّي ال يتجاوز عدد املناص ـ اليت يراد
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شــغلها ،ويُنتخ  ،بعدد ال يتجاوز عدد تلك املناص ـ  ،املرشــحون الذين حيصــلون يف االقرتا األول على
أغلبية األصوات املدىل هبا وعلى أكرب عدد من األصوات.
 - ٢إذا كان عدد املرشـحّي احلاصـلّي على أغلبية األصـوات يف االقرتا األول أقل من عدد املناص
املراد شغلها ،جترى اقرتاعات إضافية لشغل املناص املتبقية .ويقتصر التصويت على املرشحّي احلاصلّي
على أكرب عدد من األصـ ـ ـوات يف االقرتا الس ـ ــابق ،وال يزيد عدد املرش ـ ــحّي على ض ـ ــع عدد املناص ـ ـ
املتبقية املراد شــغلها ،على أنه جيوز ،بعد اثلث اقرتا ال يفضــي إىل نتيجة حامسة ،التصــويت أل مرشــح.
فإذا أجريت ثالثة من هذه االقرتاعات غري املقيدة دون أن تس ـ ـ ـ ــفر عن نتيجة حامسة ،تُقص ـ ـ ـ ـ ـر االقرتاعات
الثالثة اليت تليها على املرش ـ ــحّي الذين حص ـ ــلوا على أكرب عدد من األص ـ ـ ـوات يف اثلث اقرتا غري مقيد،
وال يزيد عدد املرش ـ ـ ــحّي على ض ـ ـ ــع عدد املناص ـ ـ ـ ـ املتبقية املراد ش ـ ـ ــغلها؛ وتكون االقرتاعات الالحقة
غري مقيدة إىل أن يتم شغل مجيع املناص .
املادة 34
إذا تعادلت األص ـ ـوات يف مس ـ ــائل أخرى غري االنتخاابت ،جيرى تص ـ ــويت اثن بعد رفع اجللس ـ ــة
ملدة  ١٥دقيقة .وإذا أسفرت نتيجة هذا التصويت عن تعادل األصوات مرة أخرى ،يعترب املقرتح مرفوضا.

سابعا  -اللغا الرمسي ولغا العمل
املادة 35
تكون اإلس ــبانية واإلنكليزية والروس ــية والص ــينية والعربية والفرنس ــية اللغات الرمسية للدورة ،وتكون
اإلنكليزية والفرنسية لغيت عمل الدورة.
املادة 36
ترتجم الكلمــات اليت تُلقى إبحــدى اللغــات الرمسيــة للــدورة ترمجــة شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفويــة إىل اللغــات الرمسيــة
األخرى .وجيوز أل ممثل أن يتكلم بلغة غري لغات الدورة إذا وفر الوفد املعين الرتمجة الش ـ ــفوية لكلمته إىل
إحدى اللغات الرمسية.

اثمنا  -التسجيال الصوتي
املادة 37
يكون للجلس ـ ـ ــات العامة للدورة تس ـ ـ ــجيالت ص ـ ـ ــوتية ،وحتتفظ األمانة هبذه التس ـ ـ ــجيالت ابللغة
اإلنكليزية فقط.

اتسعا  -اجللسا العلني واخلاص
املادة 38
تكون اجللس ـ ـ ــات العامة للدورة علنية ،ما مل ِّ
تقرر جلنة اخلرباء أن هناك ظروفا اس ـ ـ ــتثنائية تقتض ـ ـ ــي
ّ
عقد جلسة خاصة.
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عاشرا  -املراقبون
املادة 39
جيوز ملمثلي األعض ــاء املنتس ــبّي إىل اجمللس االقتص ــاد واالجتماعي من غري الدول املس ــتقلة أن
يشاركوا ،دون أن يكون هلم احلق يف التصويت ،يف مداوالت جلنة اخلرباء ودوراهتا.
املادة 40
 - ١جيوز ملمثلي الوكاالت املتخص ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــة املدعوة إىل الدورة أن يشـ ـ ـ ــاركوا ،دون أن يكون هلم احلق يف
التص ـ ـ ــويت ،يف مداوالت الدورة ،بدعوة من رئيس الدورة ،بش ـ ـ ــأن املس ـ ـ ــائل اليت تدخل يف نطاق أنش ـ ـ ــطة
تلك الوكاالت.
 - ٢تقوم األمانة بتوزيع البياانت الكتابية لتلك الوكاالت املتخصـ ـ ـص ـ ــة على الوفود يف الدورة ابللغات
وابلكميات اليت أتيحت هبا تلك البياانت هلا.
املادة 41
 - ١حيق للدول غري األعض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء والكياانت التابعة ملنظومة األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية
وغريها من اجلهات املعنية اليت تلقت دعوة دائمة للمش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركة بصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفة مراق يف دورات اجلمعية العامة
وأعماهلا ،واملنظمات احلكومية الدولية األخرى اليت عينها اجمللس االقتص ـ ـ ـ ـ ــاد واالجتماعي على أس ـ ـ ـ ـ ــاس
مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمر أو اليت دعتها جلنة اخلرباء ،أن تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك يف الدورات بصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفة مراق  ،دون أن يكون هلا احلق
يف التصويت.
 - ٢تُ ِّّ
وز األمانة البياانت الكتابية املقدمة من الدول غري األعض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء والكياانت التابعة ملنظومة األمم
املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية وغريها من اجلهات املعنية ابللغات والكميات اليت أتيحت هبا هذه
البياانت هلا.
املادة 42
جيوز للمنظمــات غري احلكوميــة اليت منحــت املركز االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار لــدى اجمللس االقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
واالجتماعي ،وللمنظمات غري احلكومية املعتمدة للمش ـ ـ ـ ـ ــاركة يف الدورة ،أن تعّي ممثلّي للحض ـ ـ ـ ـ ــور بص ـ ـ ـ ـ ــفة
مراقبّي يف اجللسات العلنية للدورة وجيوز هلا أن تشارك يف أنشطة الدورة مىت ما دعتها جلنة اخلرباء إىل ذلك.

حادي عشر  -التعديال
املادة 43
جيوز تعديل مواد هذا النظام الداخلي مبوج قرار يُت َخذ يف دورة من دورات جلنة اخلرباء.
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