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   لقانون الجويلوالمؤتمر الد
  )٢/٥/٢٠٠٩ إلى ٢٠/٤ ،مونتريال(

  * المؤقتيالنظام الداخل

  )تشكيل المؤتمر(  ١المادة 
لحـضور  ) االيكـاو  (ي الدول ي يدعوها مجلس منظمة الطيران المدن     ي الدول الت  ييتألف المؤتمر من ممثل     )١(

  .المؤتمر
  .يجوز أن يصحب الممثلين مناوبون ومستشارون  )٢(
حـضور  دعاها مجلس االيكـاو إلـى   ذا إبمراقبين ل أن تمثَّأو الكيانات األخرى  يجوز للمنظمات الدولية      )٣(

  .المؤتمر

  )أوراق االعتماد(  ٢المادة 
)١(  ـ       يلى األمين العام للمؤتمر أوراق اعتماد ممثل      إم  تقد  ي الدول ومناوبيهم ومستشاريهم والمراقبين، وذلك ف

إمـا  ر أوراق اعتماد ممثلي الـدول       دص وي  .ن أمكن إ ،ن ساعة بعد افتتاح المؤتمر     وعشري ايتجاوز أربع  موعد ال 
  . وال يجوز لشخص أن يمثل أكثر من دولة واحدة .رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية

  .يصدر أوراق اعتماد المراقبين رئيس المنظمة أو الكيان  )٢(

  )لجنة أوراق االعتماد(  ٣المادة 
من خمسة أعـضاء يمثلـون خمـس دول      اللجنة  تتألف  و .  بداية المؤتمر لجنة ألوراق االعتماد     يتنشأ ف   )١(

  .يعينها رئيس المؤتمر
لـى  إتنتخب لجنة أوراق االعتماد رئيسها وتفحص أوراق اعتماد ممثلي الدول والمراقبين وتقدم تقريـرا               )٢(

  .بطاءإالمؤتمر دون 

  )سات الجليأهلية االشتراك ف(  ٤المادة 
 المناقشات ريثما تقدم لجنة أوراق االعتماد       ي وفد أن يحضروا الجلسات وأن يشتركوا ف       ييحق ألعضاء أ  

 عـضو وفـد   يويجوز للمؤتمر أن يمنـع أ  .  حدود ما يسمح به هذا النظاميتقريرها ويبت المؤتمر فيه، وذلك ف     
  .ستوفاةذا تبين له أن أوراق اعتماده غير مإ أعماله يمواصلة االشتراك ف من

                                                   
 .ينبغي أن يكون من المفهوم أن استخدام صيغة المذكر، في هذا النظام الداخلي، يشمل المذكر والمؤنث على السواء  *
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  )الهيئة الرئاسية(  ٥المادة 
 وفـي   مجلس االيكـاو  رئيس  والى أن يتم ذلك االنتخاب، يتولى رئاسة المؤتمر          . ينتخب المؤتمر رئيسه    )١(

  .حالة غيابه من يرشحه لهذا الغرض
  .٦ المادة يليها فإ المشار العامةينتخب المؤتمر خمسة نواب للرئيس ورئيس اللجنة   )٢(
  . أو من يرشحه األمين العام لاليكاوومر أمين عام هيكون للمؤت  )٣(

  )اللجان بأنواعها وفرق العمل(  ٦المادة 
 يكون باب العضوية فيها مفتوحا لجميع الوفود ولجنة للصياغة وغير ذلك من             جامعةلجنة  ينشئ المؤتمر     )١(

  .اللجان ذات العضوية المحدودة، حسب ما يراه ضروريا
  .لجنة الصياغة وأي لجان أخرى ما تراه ضروريا أو مرغوبا فيه من فرق العملتنشئ اللجنة العامة و  )٢(
  .تنتخب لجنة الصياغة وأي لجنة أخرى وفرق العمل رئيس كل منها  )٣(

  )سلطات الرؤساء(  ٧المادة 
عالن افتتاح واختتام كل جلـسة،      إ من اللجان أو فرق العمل ب      ييقوم رئيس المؤتمر أو اللجنة العامة أو أ       

وهـو   . عالن القـرارات إعطاء حق الكالم، وطرح األسئلة و    إرة النقاش، وكفالة مراعاة أحكام هذا النظام ، و        داإو
 النقاط النظامية ويكون له، مع مراعاة أحكام هذا النظام، السيطرة الكاملة على سير أعمال الهيئة المعنيـة                  ييبت ف 

  . جلساتهايوحفظ النظام ف

  )مغلقةالجلسات العلنية وال(  ٨المادة 
وتكون اللجان وفرق العمل  . تكون جلسات المؤتمر واللجنة العامة علنية، ما لم يقرر المؤتمر خالف ذلك       

  .، ما لم تقرر الهيئة المعنية خالف ذلكمغلقة

  )اشتراك المراقبين(  ٩المادة 
ت المعنيـة    مداوالت المؤتمر أو أي هيئة تابعة له حين ال تكون الجلسا           ييجوز للمراقبين أن يشتركوا ف    

  .ليهمإأما فيما يتعلق بالجلسات المغلقة، فيجوز للهيئة المعنية دعوة مراقبين للحضور واالستماع  . مغلقة

  )يالنصاب القانون(  ١٠المادة 
ـ    يأغلبية الدول الممثلة ف   يتألف النصاب القانوني من       لـم يقـم   ي المؤتمر أو في أي هيئة تابعة لـه والت

  .م بمغادرتهمخطار األمين العاإممثلوها ب
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  )المتكلمون(  ١١المادة 
لى إ الكالم، ويجوز له أن ينبه المتكلم        يبدائهم الرغبة ف  إلى الكالم حسب ترتيب     إيدعو الرئيس المتكلمين      )١(

  .عن الموضوع قيد المناقشةالمتكلم ذا خرجت أقوال إمراعاة النظام 
ال إيـضاح،   إل مسألـة بعينها سوى لغرض ا     ي أ يلى الكالم مرة ثانية ف    إال يجب، بوجه عام، دعوة وفد         )٢(

  .ذلك الكالم قد مكنت من ي ترغب فيبعد أن تكون جميع الوفود األخرى الت
قفال باب المناقشة وتحديد الوقـت المـسموح بـه لكـل     إقفال قائمة المتحدثين وتعليق أو  إيجوز للرئيس     )٣(

. سألة، ما لم تقرر الهيئة المعنية خـالف ذلـك         متحدث وعدد المرات التي يجوز فيها لكل متحدث الكالم في أي م           
وعندما يكون الوقت المسموح به لكل متحدث محددا ويكون أحد المتحدثين قد استغرق الوقت المخصص له فـي                   

  .لى مراعاة النظامإبطاء إالكالم، يجب أن ينبهه الرئيس دون 
 مـن اللجـان     يأة العامة أو رئـيس      اللجن الكالم لرئيس    يعطاء األسبقية ف  إيجوز   جلسات المؤتمر،    يف  )٤(

عطـاء  إ جلسات اللجـان بأنواعهـا،   ي ويجوز، ف .ليها الهيئة المعنية إ توصلت   يشرح النتائج الت  لغرض  بأنواعها  
  . فريق عمليأسبقية مماثلة لرئيس أ

  )النقاط النظامية(  ١٢المادة 
 وقت، ويبت ي أينقطة نظامية ف مسألة ي ممثل أن يثير أثناء مناقشة أ  ييجوز أل ،  ١١برغم أحكام المادة    

 مناقشة بـشأن    ي قرار الرئيس، وتخضع أ    ي ممثل أن يطعن ف    يويجوز أل  .  هذه النقطة النظامية فورا    يالرئيس ف 
ويبقى قرار الرئيس قائما ما لم تبطله أغلبية األصـوات المـدلى    . ١٤ المادة  يجراء المذكور ف  إلالنقطة النظامية ل  

ـ           يال ف إ نقطة نظامية أن يتكلم      ي يتكلم ف  يوال يجوز للممثل الذ    . بها  ي تلك النقطة فقط، وال يجوز له أن يـتكلم ف
  .ثارة النقطة النظاميةإ كانت قيد المناقشة قبل يمضمون المسألة الت

  )االقتراحات والتعديالت(  ١٣المادة 
احات أو تعديالت أو التثنية    وال يجوز التقدم باقتر     .ذا تمت التثنية عليه   إال  إ اقتراح أو تعديل     يأال يناقش     )١(

 غير أنه يجوز للمراقبين تقديم اقتراح أو تعديل بشرط أن يثنى علـى هـذا                 .ال من جانب الممثلين فحسب    إعليها  
  .االقتراح أو التعديل ممثال دولتين

 قـرار ذلـك  إذا كان قد تم إذا كانت المناقشة جارية حول تعديل لالقتراح أو        إال يجوز سحب اقتراح ما        )٢(
  .ويجوز ألي ممثل أن يقدم من جديد أي اقتراح تم سحبه . التعديل

  )جرائيةإلاالمسائل (  ١٤المادة 
 وقت تعليق الجلسة، أو رفعها، أو تعليـق  ي أي ممثل أن يقترح ف يأل، يجوز   ) ١ (١٣مع مراعاة المادة    

 وبعد أن يقوم صاحب االقتـراح        .ابند م بشأن  قفال باب المناقشة    إرجاء مناقشة بند ما، أو      إ مسألة، أو    يمناقشة أ 
كلمـات أخـرى لتأييـد      هذا بتقديمه وشرحه، ال يسمح بالكالم عادة لغير متكلم واحد يعارضه، وال تلقى يجرائإلا

ضـافية حـول   إلقاء كلمات إ ويجوز للرئيس أن يسمح، بناء على تقديره الخاص، ب     .جراء التصويت إاالقتراح قبل   
  . الكالمي فذلك االقتراح ويقرر األسبقية
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  )جرائيةإلترتيب االقتراحات ا(  ١٥المادة 
، يكون لالقتراحات التالية األسبقية على جميع االقتراحات األخرى، ويـتم تناولهـا             ١٢مع مراعاة المادة    

  :يالتالحسب الترتيب 
  ؛اقتراح تعليق الجلسة  )أ 
  ؛اقتراح رفع الجلسة  )ب 
  ؛اقتراح تعليق المناقشة حول بند ما  )ج 
  ؛ناقشة حول بند مارجاء المإاقتراح   )د 
  .قفال باب المناقشة حول بند ماإاقتراح   )ه

  )ي المقترحاتعادة النظر فإ(  ١٦المادة 
عادة النظر فيه ما لم يقرر المؤتمر ذلك بأغلبية ثلثي الممثلين           إفال يجوز   ،  ذا تم اعتماد اقتراح أو رفضه     إ

 لغير صاحب االقتراح ومؤيـد واحـد آخـر          عادة النظر إ اقتراح ب  ييسمح بالكالم ف  وال  . الحاضرين والمصوتين   
  .ومتحدثين يعارضان االقتراح، ثم يطرح االقتراح فورا للتصويت

  ) فرق العمليالمناقشات ف(  ١٧المادة 
 ١٣ و ١٢و ) ٣ (١١ فرق العمـل مداوالتهـا بصورة غير رسميـة وال تنطبق عليها المـواد     يتجـر  

  .١٦ و ١٥  و١٤ و

  )حقوق التصويت(  ١٨المادة 
  .يكون لكل دولة ممثلة حسب األصول في المؤتمر أو في أي هيئة تابعة له صوت واحد  )١(
  .ال يحق للمراقبين التصويت  )٢(

  )تصويت الرئيس(  ١٩المادة 
  . يمثلهايدالء بصوت الدولة التإليحق لرئيس المؤتمر أو لرئيس أي من الهيئات التابعة له ا

  )األغلبية الالزمة(  ٢٠المادة 
 .  الممثلـين الحاضـرين والمـصوتين      ي قرارات المؤتمر حول كل المسائل الموضوعية بأغلبية ثلث        تتخذ  )١(

  .جرائية بأغلبية الممثلين الحاضرين والمصوتينإلوتتخذ القرارات حول المسائل ا
. جرائية أو موضوعية ، يصدر الرئيس قرارا بشأن القـضية إحدى المسائل إذا كانت إثارت قضية ما  ذا  إ  )٢(

 قراره فورا على التصويت ويظل قرار الرئيس قائما ما لم توافق على الطعن أغلبيـة الممثلـين   يرح الطعن ف ويط
  .الحاضرين والمصوتين
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الممثلين الحاضـرين الـذين يـدلون       " الممثلين الحاضرين والمصوتين  " عبارة   يلغرض هذا النظام، تعن     )٣(
عون عن التصويت أو الذين يـدلون بأصـوات باطلـة غيـر             ويعتبر الممثلون الممتن   . بأصوات ايجابية أو سلبية   

  .مصوتين

  )طريقة التصويت(  ٢١المادة 
 جلسات المؤتمر، يكون التصويت نداء      يوف . ، أو بالوقوف  ييكون التصويت عادة شفاهة، أو برفع األيد      

يت، بنـداء   التـصو ي محضر الجلسة تصويت كل دولة مشتركة في ويسجل ف .ذا طلب ذلك ممثال دولتين  إباالسم  
  .األسماء، أو امتناعها عن التصويت

  )التصرف أثناء التصويت(  ٢٢المادة 
ال بنـاء علـى   إبعد أن يعلن الرئيس عن بدء التصويت، ال يجوز ألي ممثل أن يقطع استمرار التصويت  

لتصويت،  ويجوز للرئيس أن يسمح للممثلين بشرح تصويتهم بعد ا          .جراء الفعلي للتصويت  إلنقطة نظامية تتصل با   
ويجوز للرئيس تحديد الوقت المـسموح بـه لمثـل هـذه             . ال في حالة االنتخابات التي تجرى باالقتراع السري       إ

  .الشروح

  )والتعديالتالمقترحات تقسيم (  ٢٣المادة 
ذا قرر الرئيس ذلـك، بموافقـة       إ اقتراح أو تعديل له بشكل مستقل،        يأجزاء من أ   التصويت على    ييجر  )١(

. ذا طلب أحد الممثلين تقسيم االقتراح أو التعديل له ولم يعترض صاحب االقتراح على ذلـك إ، أو   صاحب االقتراح 
ذا اعترض صاحب االقتراح على طلب لتقسيمه، يسمح بالكالم عن الطلب أوال للممثل الذي قدم طلـب تقـسيم                   إو

عد ذلك يطرح طلب تقسيم االقتـراح       االقتراح أو التعديل، ثم لصاحب االقتراح أو التعديل األصلي قيد المناقشة، وب           
  .أو التعديل على التصويت فورا

  .ذا رفضت جميع أجزاء منطوق االقتراح أو التعديل، يعتبر أنه رفض االقتراح أو التعديل بأكملهإ  )٢(

  )التصويت على التعديالت(  ٢٤المادة 
ذا اقترح تعديالن أو   إو  .تعديالت القتراح ما قبل التصويت على االقتراح نفسه       أي  التصويت على    ىيجر

 ثم على التعديل األقـل منـه      يأكثر على اقتراح ما، يجرى التصويت أوال على التعديل األبعد عن االقتراح األصل            
ذا كـان   إذا كان التعديل المقترح يرتبط باالقتراح بحيث يشكل تعديال مالئما عليه، أو ما              إويقرر الرئيس ما     . بعدا

  .قتراحا مضادايعتبر اقتراحا بديال أو ا
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  )التصويت على االقتراحات البديلة أو المضادة(  ٢٥المادة 

تطرح االقتراحات البديلة أو المضادة للتصويت، ما لم يقرر االجتماع خالف ذلك، حسب ترتيب تقديمها،               
 المضادة  ذا كان ضروريا طرح مثل تلك االقتراحات البديلة أو        إويقرر الرئيس ما    . ي االقتراح األصل  يوبعد البت ف  

بطال قـرار الـرئيس   إويجوز  . على التصويت، على ضوء نتيجة التصويت بشأن االقتراحات األصلية وتعديالتها  
  .هذا بأغلبية األصوات المدلى بها

  )القرارات بشأن االختصاص(  ٢٦المادة 
ة أو ، أي اقتراح يستدعي اتخاذ قرار بشأن اختصاص المؤتمر بمناقـشة أي مـسأل             ١٢مع مراعاة المادة    

ليه يطرح على التصويت قبل مناقشة المسألة أو التصويت على االقتراح أو التعـديل  إاعتماد اقتراح أو تعديل مقدم    
  .المعني

  )تعادل األصوات(  ٢٧المادة 
 الجلسة التالية، ما لم يقرر المـؤتمر        ي ف يذا تعادلت األصوات، يجرى تصويت ثان على االقتراح المعن        إ

ويعتبـر   .  تعادلـت فيهـا األصـوات   ي أثناء الجلسة التيجراء مثل هذا التصويت الثانإعمل أو اللجنة أو فريق ال    
  . على أغلبية األصواتي هذا التصويت الثانيذا لم يحصل فإاالقتراح مرفوضا 

  )جراءات اللجان بأنواعها وفرق العملإ(  ٢٨المادة 
جـراء التغييـرات الالزمـة، علـى        إ أعاله ، بعد     ٢٧لى  إ ١١، تطبق المواد من     ١٧مع مراعاة المادة    

قرارات تلك الهيئات تتخذها أغلبيـة الممثلـين        أن  اللجان بأنواعها وفرق العمل، باستثناء      اللجنة العامة و  جراءات  إ
 تكون فيهـا األغلبيـة      ي االقتراحات أو التعديالت الت    يعادة النظر ف  إ حالة   يالحاضرين والمصوتين، ولكن ليس ف    

  .١٦ تحددها المادة ي األغلبية التيالالزمة ه

  )اللغات(  ٢٩المادة 

والفرنـسية والروسـية    والـصينية   العربيـة   االنجليزيـة و  عداد وتوزيع وثائق المؤتمر باللغات      إيجرى    )١(
  .واالسبانية

ـ    والعربية والصينية   ستخدم اللغات االنجليزية    ت  )٢(  مناقـشات المـؤتمر     يوالفرنسية والروسية واالسبانية ف
لـى اللغـات   إترجمة فورية الست  لغة من اللغات ي تلقى بأ  ي وتترجم الكلمات الت    .جنة الصياغة واللجنة العامة ول  

  .يجماعإلاألخرى، ما لم يتم االستغناء عن الترجمة الفورية باالتفاق االخمس 
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توفير ترجمـة  الممثل  هذه الحالة، يتولى     يوف .  ممثل أن يلقى كلمة بلغة غير اللغات الرسمية        ييجوز أل   )٣(
لـى لغـات   إ ويجوز أن يقوم المترجمون الفوريون لألمانة العامة بالترجمة الفورية  .حدى لغات العملإلى إورية  ف

  .لى الترجمة الفورية المقدمة بلغة العمل األولىإالعمل األخرى باالستناد 
 المؤتمر باللغة التي    توزع األمانة العامة الوثائق والبيانات المكتوبة المقدمة من المراقبين على الوفود في             )٤(

  .قدمت بها

  )محاضر الجلسات(  ٣٠المادة 
  .تعد األمانة العامة محاضر جلسات المؤتمر ويعتمدها رئيس المؤتمر  )١(
  . تقرره الهيئة المعنيةياللجان بأنواعها وفرق العمل بالشكل الذاللجنة العامة وتدون محاضر جلسات   )٢(

  )ليتعديل النظام الداخ(  ٣١المادة 
 وقت، بقـرار يتخـذه المـؤتمر        ي أ ي جزء منه ف   ي، أو وقف العمل بأ    يز تعديل هذا النظام الداخل    يجو

  .بأغلبية ثلثي أصوات الممثلين الحاضرين والمصوتين

  )التوقيع على الوثائق(  ٣٢المادة 

  .تعرض الوثيقة الختامية التي تسفر عنها مداولة المؤتمر على الوفود لتوقع عليها  )١(

كل ممثل أو ممثل مناوب يوقع على أي اتفاقية أو وثيقة دولية أخرى قد يعدها المؤتمر ويفتح                 يطلب من     )٢(
  .باب التوقيع عليها أن يكون حاصال على تفويض تام

  .ما وزير الخارجيةإما رئيس الحكومة وإما رئيس الدولة وإصدار التفويض التام إيقوم ب  )٣(

  )الممثل ـ تعريف(  ٣٣المادة 
  .على أنه يشمل أي عضو من أعضاء وفد الدولة" الممثل"، يفهم تعبير ١ الداخلي، باستثناء المادة في هذا النظام

  ـ ـ انتهـى 


