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 على للتفاوض املتحدة األمم ؤمترم
 األســلحة حلظــر قانونــاً ملــزم صــك

  عليها التام للقضاء متهيداً النووية،
آذار/مــــارس  ٣١-٢٧ نيويــــورك،

ــه ١٥ و ــوز ٧ - حزيران/يونيـ  /متـ
  ٢٠١٧ يوليه
  من جدول األعمال ٤البند 

  إقرار النظام الداخلي
      

قانونـاً حلظـر األسـلحة    النظام الداخلي املؤقت للتفاوض على صك ملزم     
  النووية، متهيدا للقضاء التام عليها

    
  التمثيل ووثائق التفويض  - أوال   
  

  ١املادة     
  تكوين الوفود    

وفـد،  للمشـتركة يف املـؤمتر، مـن رئـيس      عضـو يف األمـم املتحـدة    يتألف وفد كل دولة  
  واملستشارين اآلخرين.وممن تدعو إليه احلاجة من املمثلني واملمثلني املناوبني 

  
  ٢املادة     
  املناوبون واملستشارون    

  لرئيس الوفد أن يسمي ممثال مناوبا أو مستشارا لتويل مهام املمثل.  
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  ٣املادة     
  تقدمي وثائق التفويض    

 األمــني العــامتقـدم وثــائق تفـويض املمــثلني وأمســاء املمـثلني املنــاوبني واملستشـارين إىل       
يقــل عـن أسـبوع، إن أمكــن. وتصـدر وثــائق     احملـدد الفتتـاح املــؤمتر مبـا ال   قبـل املوعــد  للمـؤمتر  

  رئيس الدولة أو رئيس احلكومة أو وزير اخلارجية. عن التفويض إما
  

  ٤املادة     
  جلنة وثائق التفويض    

أعضـاء. وتفحـص اللجنـة     مخسـة  تعين يف بداية املؤمتر جلنة لوثائق التفويض تتألف من  
  وثائق تفويض املمثلني وتقدم تقريرها إىل املؤمتر دون إبطاء.

  
  ٥املادة     
  االشتراك املؤقت يف املؤمتر    

  حيق للممثلني االشتراك مؤقتا يف املؤمتر ريثما يبت املؤمتر يف وثائق تفويضهم.  
    

  أعضاء املكتب  - ثانيا   
  ٦املادة     
 االنتخابات    

، أعضـاء املكتـب   يف املـؤمتر  ةــاملشترك األعضاء دولــي الــن ممثلــن بيــاملؤمتر مينتخب   
للرئيس. وينتخب هـؤالء األعضـاء مـع املراعـاة الواجبـة للتمثيـل        تسعة نوابالتاليني: رئيسا، و

اجلغــرايف العــادل. وجيــوز للمــؤمتر أن ينتخــب آخــرين لعضــوية املكتــب ممــن يــرى هلــم ضــرورة  
  مهامه. ألداء

  
  ٧املادة     
  سلطات الرئيس العامة    

يقوم الرئيس، باإلضافة إىل ممارسـة السـلطات املخولـة لـه يف مواضـع أخـرى مـن هـذا           - ١
النظام، بتويل رئاسة اجللسات العامة للمـؤمتر، وإعـالن افتتـاح كـل جلسـة واختتامهـا، وطـرح        

ة، ولـه، رهنـا بأحكـام    املسائل للتصويت، وإعالن القرارات. ويبـت الـرئيس يف النقـاط النظاميـ    
السيطرة التامة على سري اجللسات وعلـى حفـظ النظـام فيهـا. وللـرئيس أن يقتـرح        ،هذا النظام

على املؤمتر إقفال قائمة املتكلمني، وحتديد الوقت الـذي يسـمح بـه للمـتكلمني، وعـدد املـرات       
هلـا، وتعليـق اجللسـة    ممثل أن يـتكلم يف مسـألة مـا، وتأجيـل املناقشـة أو إقفا     لكل  اليت جيوز فيها

  رفعها. أو
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  يظل الرئيس، يف ممارسته ملهام وظيفته، حتت سلطة املؤمتر.  - ٢
  

  ٨املادة     
  الرئيس بالنيابة    

أحـد نـواب الـرئيس     يإذا تغيب الرئيس عن إحدى اجللسات أو عن جزء منـها، يسـم    - ١
  ليقوم مقامه.

سلطات وعليه ما على الـرئيس   لنائب الرئيس الذي يتوىل مهام الرئيس ما للرئيس من  - ٢
  من واجبات.

  
  ٩املادة     
  إبدال الرئيس    

  يف حالة عدم استطاعة الرئيس أداء مهام وظيفته، ينتخب رئيس جديد.  
  

  ١٠املادة     
  حقوق الرئيس يف التصويت    

املؤمتر،  ال يشترك الرئيس، أو نائب الرئيس الذي يتوىل مهام الرئيس، يف التصويت يف  
  يسمي عضوا آخر من أعضاء وفده للتصويت بدال منه.بل له أن 

    
  املكتب  - ثالثا   

  ١١املادة     
  التكوين    

يتألف املكتب من الرئيس ونواب الرئيس. ويتوىل رئاسة املكتـب الـرئيس أو يف حالـة      
أي مــن غيابــه، واحــد يســميه مــن بــني نــواب الــرئيس. وجيــوز لــرئيس جلنــة وثــائق التفــويض و 

املكتـب، دون أن يكـون هلـم     االشـتراك يف  ٤٦اللجان األخرى اليت ينشئها املؤمتر وفقا للمـادة  
  احلق يف التصويت.

  
  ١٢املادة     
  األعضاء البديلون    

إذا تعني على رئيس املؤمتر أو أحد نوابه التغيب عن إحدى جلسـات املكتـب، فلـه أن      
  فيها.  يسمي أحد أعضاء وفده حلضور جلسة املكتب والتصويت
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  ١٣املادة     
  املهام    

مبسـاعدة الـرئيس    ، إضافة إىل أداء املهام األخـرى احملـددة يف هـذا النظـام،    يقوم املكتب  
يف تصريف أعمال املؤمتر بوجه عام ويعمل، رهنـا مبقـررات املـؤمتر، علـى ضـمان تنسـيق تلـك        

  األعمال.
    

  أمانة املؤمتر  - رابعا   
  ١٤املادة     
  للمؤمتراألمني العام     

  يكون للمؤمتر أمني عام.   - ١

يف مجيــع جلســات املــؤمتر وأجهزتــه  ر العمــل، بصــفته هــذه،يتــوىل األمــني العــام للمــؤمت  - ٢
  ، ويكون مسؤوال عن وضع مجيع الترتيبات الالزمة الضطالع املؤمتر بأعماله.الفرعية

  اجللسات. هذه يف نهتسمية عضو من األمانة للعمل نيابة ع للمؤمترجيوز لألمني العام   - ٣

  توجيه املوظفني املطلوبني للمؤمتر. للمؤمتريتوىل األمني العام   - ٤
  

  ١٥املادة     
  واجبات األمانة    

  تقوم أمانة املؤمتر، وفقا هلذا النظام، مبا يلي:  

  توفري الترمجة الشفوية للكلمات اليت تلقى يف اجللسات؛  (أ)  

  واستنساخها وتعميمها؛تلقي وثائق املؤمتر وترمجتها   (ب)  

  للمؤمتر وتعميمها؛ وأي تقارير نشر الوثائق الرمسية  (ج)  

  وتعميمها؛ العلنيةإعداد حماضر اجللسات   (د)  

  واختاذ الترتيبات حلفظها؛للجلسات إعداد التسجيالت الصوتية   )ه(  

  اختاذ الترتيبات إليداع وحفظ وثائق املؤمتر يف حمفوظات األمم املتحدة؛  (و)  

  ؛القيام، بوجه عام، بأداء مجيع األعمال األخرى اليت قد يتطلبها املؤمتر  )(ز  

  .يف اليوميات املناسبة عن أعمال املؤمتر اإلبالغ  (ح)  
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  ١٦املادة     
  بيانات األمانة    

ألي عضو مـن أعضـاء األمانـة     لألمني العام للمؤمتر، أو لألمني العام لألمم املتحدة، أو  
ــهما يســم ــات شــفوية     ى مــن جانــب أي من ــا ببيان ــذلك الغــرض، أن يــديل، يف أي وقــت، إم ل

  كتابية بشأن أية مسألة قيد النظر. أو
    
  افتتاح املؤمتر  - خامسا   

  ١٧املادة     
  الرئيس املؤقت    

أو، يف حالـة غيابـه، عضـو     ، أو األمـني العـام للمـؤمتر   يفتتح األمني العام لألمم املتحـدة   
يسميه لـذلك الغـرض، اجللسـة األوىل للمـؤمتر، ويتـوىل رئاسـة       العامة لألمم املتحدة من األمانة 

  املؤمتر إىل أن ينتخب املؤمتر رئيسه.
  

  ١٨املادة     
  القرارات املتعلقة بالتنظيم    

  يف جلسته األوىل مبا يلي: بقدر ما يتسىن له يقوم املؤمتر  

  اعتماد نظامه الداخلي؛  (أ)  

  انتخاب أعضاء مكتبه؛  (ب)  

أعماله الذي يكـون مشـروعه، إىل أن يـتم هـذا اإلقـرار، جـدول       إقرار جدول   (ج)  
  األعمال املؤقت للمؤمتر؛

  البت يف تنظيم أعماله.  (د)  
    
  تصريف األعمال  - سادسا   

  ١٩املادة     
  النصاب القانوين    

للـرئيس أن يعلــن افتتـاح اجللســة وأن يسـمح ببــدء املناقشـة عنــد حضـور ثلــث الــدول        
املشـتركة يف   األعضـاء  املـؤمتر، علـى األقـل. ويلـزم حضـور أغلبيـة الـدول       املشتركة يف األعضاء 

  املؤمتر، الختاذ أي قرار.
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  ٢٠املادة     
  الكلمات    

أن يلقــي كلمــة أمــام املــؤمتر دون احلصــول مســبقا علــى إذن مــن      ممثــلال جيــوز ألي   - ١
وة املـتكلمني  ، بـدع ٢٧إىل  ٢٥ و ٢٢ و ٢١الرئيس. ويقوم الرئيس، مع مراعاة أحكام املـواد  

إىل إلقاء كلمام حسب ترتيب إبدائهم الرغبة يف الكالم. وتكون األمانة مسـؤولة عـن وضـع    
  قائمة بأمساء هؤالء املتكلمني.

تنحصر املناقشة يف املسألة املطروحة على املؤمتر، وللرئيس أن ينبـه املـتكلم إىل مراعـاة      - ٢
  شة.النظام إذا خرجت أقواله عن املوضوع قيد املناق

للمؤمتر أن حيدد الوقت الذي يسمح به لكل متكلم وعدد املرات اليت جيوز فيها لكـل    - ٣
ــالكالم بشــأن اقتــراح   مشــترك أن يــتكلم يف مســألة مــا، وال  ــي يســمح ب يــدعو إىل هــذا إجرائ

الثنني من املمثلني املؤيدين للتحديد والثنني مـن املمـثلني املعارضـني لـه، مث يطـرح       التحديد إال
االقتراح فورا للتصويت. وعلى أية حال، حيدد الرئيس، مبوافقة املـؤمتر، مـدة كـل كلمـة تلقـى      
بشأن املسائل اإلجرائية خبمس دقائق. فإذا حددت مدة املناقشة وجتاوز أحد املتكلمني الوقـت  

  املخصص له، ينبهه الرئيس دون إبطاء إىل مراعاة النظام.
  

  ٢١املادة     
  النقاط النظامية    

ألي ممثل أن يثري يف أي وقت نقطة نظاميـة، أثنـاء مناقشـة أي مسـألة، ويبـت الـرئيس         
فورا يف هذه النقطة النظامية وفقـا ألحكـام هـذا النظـام الـداخلي. وللممثـل أن يطعـن يف قـرار         
الرئيس، ويطرح الطعن للتصويت فورا، ويبقى قرار الرئيس نافذا مـا مل تنقضـه أغلبيـة املمـثلني     

جيوز للممثل الذي يثري نقطة نظاميـة أن يـتكلم يف موضـوع املسـألة      املصوتني. والاحلاضرين و
  قيد املناقشة.

  
  ٢٢املادة     
  األسبقية    

أو نواب الرئيس أو ممثل تعينه أي هيئة فرعية،  لرئيسلجيوز إعطاء األسبقية يف الكالم   
  يها اهليئة املعنية.لغرض شرح النتائج اليت خلصت إل ،جلنة فرعية أو فريق عاملمن قبيل 
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  ٢٣املادة     
  إقفال قائمة املتكلمني    

للـرئيس أن يعلـن قائمـة املــتكلمني أثنـاء املناقشـة، وجيـوز لــه، مبوافقـة املـؤمتر، أن يعلــن           
وحني تنتهي مناقشة أي بند لعدم وجود أي مـتكلم آخـر، يعلـن الـرئيس إقفـال       إقفال القائمة.
  .٢٦ر اإلقفال نفسه املعمول به وفقا للمادة ويكون هلذا اإلقفال أث .باب املناقشة

  
  ٢٤املادة     
  حق الرد    

الرئيس حق الرد ملمثل أيـة دولـة مشـتركة يف     ي، يعط٢٣على الرغم من أحكام املادة   - ١
  املؤمتر عندما يطلب ذلك.

ـا عـادة يف ايـة آخـر جلسـة يف اليـوم،        البيانات اليت يدىل ا عمال ـذه املـادة يـدىل     - ٢
  يف ختام النظر يف البند ذي الصلة إذا كان ذلك أقرب. أو

ال جيوز ملمثلي أية دولة اإلدالء بأكثر من بيانني عمـال ـذه املـادة يف اجللسـة الواحـدة        - ٣
مثلني بشأن أي بند. ويقتصر البيان األول على مخس دقائق والثاين على ثالث دقائق؛ وعلى امل

  يف كل حال أن يتحروا اإلجياز قدر اإلمكان.
  

  ٢٥املادة     
  تأجيل املناقشة    

يسمح  لة قيد البحث. والأأن يقترح، يف أي وقت، تأجيل مناقشة املس ما مثلجيوز مل  
ــالكالم بشــأن هــذا االقتــراح  إال ملقدمــه باإلضــافة إىل اثــنني مــن املمــثلني املؤيــدين    اإلجرائــي ب

من املمـثلني املعارضـني لـه، مث يطـرح االقتـراح للتصـويت فـورا، رهنـا بأحكـام          للتأجيل واثنني 
  .٢٨املادة 

  
  ٢٦املادة     
  إقفال باب املناقشة    

املسـألة قيـد البحـث،     أن يقتـرح، يف أي وقـت، إقفـال بـاب املناقشـة يف     ما ملمثل جيوز   
بــالكالم يف االقتــراح يسـمح   سـواء وجــد أو مل يوجـد ممثــل آخــر أبـدى رغبتــه يف الكــالم. وال   

الثنني من املمـثلني يعارضـان اإلقفـال، مث يطـرح االقتـراح، للتصـويت فـورا، رهنـا بأحكـام           إال
  .٢٨ املادة
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  ٢٧املادة     
  تعليق اجللسة أو رفعها    

، أن يقتـرح يف أي  ٣٩جيوز ملمثـل أيـة دولـة مشـتركة يف املـؤمتر، رهنـا بأحكـام املـادة           
، بـل تطـرح،   اإلجرائيـة  يسمح بأي مناقشة هلذه االقتراحات والوقت تعليق اجللسة أو رفعها. 

  .٢٨للتصويت فورا، رهنا بأحكام املادة 
  

  ٢٨املادة     
  ترتيب االقتراحات اإلجرائية    

تعطى االقتراحات اإلجرائية املبينة أدناه أسبقية علـى مجيـع املقترحـات أو االقتراحـات       
  وذلك حسب الترتيب التايل: اإلجرائية األخرى املعروضة على اجللسة،

  اقتراح تعليق اجللسة؛  (أ)  

  اقتراح رفع اجللسة؛  (ب)  

  لة قيد البحث؛أاقتراح تأجيل املناقشة يف املس  (ج)  

  اقتراح إقفال باب املناقشة يف املسألة قيد البحث.  (د)  
  

  ٢٩املادة     
  تقدمي املقترحات والتعديالت املوضوعية    

لمــؤمتر األمــني العــام لت املوضــوعية، يف العــادة، كتابــة إىل تقــدم املقترحــات والتعــديال  
بعـد مـرور    مقتـرح موضـوعي إال  ينظـر يف أي   عمم نسخا منها علـى مجيـع الوفـود. وال   يي لذا

سـاعة علـى    ٢٤قبـل   ساعة على تعميم نسـخ منـه جبميـع لغـات املـؤمتر علـى مجيـع الوفـود         ٢٤
ذلك. بيد أنـه جيـوز للـرئيس أن يـأذن مبناقشـة      مل يقرر املؤمتر خالف  مااألقل من بدء اجللسة، 

  التعديالت حىت إن مل تكن هذه التعديالت قد عممت، أو مل جير تعميمها إال يف نفس اليوم.
  

  ٣٠املادة     
  سحب املقترحات واالقتراحات اإلجرائية    

ملقدم املقترح أو االقتراح اإلجرائي أن يسحبه يف أي وقت قبـل بـدء التصـويت عليـه،       
ــراح        شــريطة أال ــرح أو االقت ــدمي املقت ــد تق ــل أن يعي ــديل. وألي ممث ــه تع ــد أُدخــل علي يكــون ق

  اإلجرائي املسحوب على هذا النحو.
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  ٣١املادة     
  البت يف مسألة االختصاص    

ــا بأحكــام املــادة     ــتم البــت يف، ٢٨رهن أي اقتــراح إجرائــي يطلــب البــت يف مســألة    ي
مناقشـة  معـروض عليـه، وذلـك قبـل     مقتـرح  اعتمـاد   ومناقشـة أي مسـألة أ   اختصاص املؤمتر يف

  املعين. املقترحالبت يف املسألة أو 
  

  ٣٢املادة     
  إعادة النظر يف املقترحات    

مل يقرر املؤمتر ذلك بأغلبية  وز إعادة النظر فيه ماجي عتمد مقترح ما أو رفض، الامىت   
ــثلني احلاضــرين واملصــوتني. وال    ــي املم ــالكالم يف  ثلث ــر     يســمح ب ــادة النظ ــي بإع ــراح إجرائ اقت

  ملتكلمني اثنني يعارضان إعادة النظر، مث يطرح االقتراح اإلجرائي للتصويت فورا. إال
    
  اختاذ القرارات  - سابعا   

  ٣٣املادة     
  توافق اآلراء    

  .بتوافق اآلراءيبذل املؤمتر قصارى جهده لضمان إجناز أعماله   
  

  ٣٤املادة     
  حقوق التصويت    

  مشتركة يف املؤمتر صوت واحد.عضو لكل دولة   
  

  ٣٥املادة     
  األغلبية املطلوبة    

إذا رأى رئـيس املـؤمتر أن مجيـع اجلهـود املبذولـة للتوصـل إىل        ،٣٣رهنا بأحكام املادة   - ١
تتخذ قرارات املؤمتر بشأن مجيع املسائل املوضوعية بأغلبية ثلثـي   توافق يف اآلراء قد استنفذت،

  .ةواملصوت ةاحلاضرلدول األعضاء ا

إذا رأى رئـــيس املـــؤمتر أن مجيـــع اجلهـــود املبذولـــة للتوصـــل إىل توافـــق يف اآلراء قـــد     - ٢
 ةاحلاضـر الدول األعضـاء  تتخذ قرارات املؤمتر بشأن مجيع املسائل اإلجرائية بأغلبية  استنفذت،

  .ما مل ينص على خالف ذلك يف هذا النظام ،ةواملصوت
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حول كون مسألة ما تتعلق بـاإلجراء أو املوضـوع، يبـت رئـيس املـؤمتر      تساؤل إذا ثار   - ٣
يف األمر. وإذا طُعن يف قرار الرئيس يطرح الطعـن للتصـويت فـورا، ويبقـى قـرار الـرئيس نافـذا        

  .ةواملصوتة احلاضرالدول األعضاء  تنقضه أغلبية مل ما

  رح أو االقتراح اإلجرائي مرفوضا.إذا انقسمت األصوات بالتساوي، يعترب املقت  - ٤
  

  ٣٦املادة     
  “الدول األعضاء احلاضرة واملصوتة”معىن عبارة     

الــدول “ الــدول األعضــاء احلاضــرة واملصــوتة ”ألغــراض هــذا النظــام، يقصــد بعبــارة    
األعضاء اليت تديل بأصواا إجيابا أو سلبا. أما الدول األعضاء الـيت متتنـع عـن التصـويت فتعتـرب      

  مصوتة. غري

  ٣٧املادة     
  طريقة التصويت

، يصوت املؤمتر عادة برفع األيدي، إال إذا طلب ممثـل  ٤٤باستثناء ما تنص عليه املادة   - ١
أن يكــون التصــويت بنــداء األمســاء فيجــري حينئــذ نــداء األمســاء حســب الترتيــب اهلجــائي          

ي يسحب الرئيس امسه بالقرعـة.  اإلنكليزي ألمساء الدول املشتركة يف املؤمتر، ابتداء بالوفد الذ
ــها          ــريد ممثل ــا، ف ــؤمتر بامسه ــة مشــتركة يف امل ــادى كــل دول ــداء األمســاء تن ويف كــل تصــويت بن

  “.ممتنع”أو “ ال”أو “ نعم” بـ

عنـــدما يقـــوم املـــؤمتر بالتصـــويت مســـتخدما الوســـائل اآلليـــة، يســـتعاض بالتصـــويت    - ٢
سـجل عـن التصـويت بنـداء األمسـاء.      املسجل عن التصويت برفـع األيـدي، وبالتصـويت امل    غري

وللممثل أن يطلب تصويتا مسجال، وجيري ذلك دون نداء أمسـاء الـدول املشـتركة يف املـؤمتر،     
  ما مل يطلب أحد املمثلني غري ذلك.

يدرج صوت كل دولة مشتركة يف التصويت بنداء األمساء أو تصويت مسجل يف أي   - ٣
  حمضر للمؤمتر أو يف أي تقرير عنه.

  ٣٨املادة     
  القواعد الواجبة االتباع أثناء التصويت

بعــد أن يعلــن الــرئيس بــدء عمليــة التصــويت، ال جيــوز ألي ممثــل أن يقطــع التصــويت    
  إلثارة نقطة نظامية تتعلق بعملية التصويت. إال
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  ٣٩املادة     
  تعليل التصويت

ببيانــات مــوجزة ال تتضــمن للممــثلني أن يــدلوا، قبــل بــدء التصــويت أو بعــد انتهائــه،    - ١
تعلــيال لتصــويتهم. وللــرئيس أن حيــدد الوقــت املســموح بــه لــإلدالء ببيانــات التعليــل هــذه.   إال
جيوز ملمثل أية دولة صاحبة مقترح أو اقتراح إجرائي أن يعلِّل تصـويته علـى ذلـك املقتـرح      وال

  أو االقتراح اإلجرائي، إال إذا كان قد أُدخل عليه تعديل. 

النظـر يف املسـألة نفسـها تباعـا داخـل العديـد مـن اهليئـات التابعـة للمـؤمتر، ينبغـي            عند   - ٢
ملمثلي الدول أن يعلِّلـوا، قـدر اإلمكـان، تصـويت وفـود بلـدام ضـمن هيئـة واحـدة مـن هـذه            

  اهليئات، ما مل يكن التصويت خمتلفا.

رات الـيت تتخــذ مــن  وباملثـل، جيــوز اإلدالء ببيانـات لتعليــل املواقــف فيمـا يتعلــق بــالقرا     - ٣
  تصويت. دون

  ٤٠املادة     
  جتزئة املقترحات

ألي ممثل أن يقترح إجراء تصويت مستقل علـى أجـزاء مـن مقتـرح مـا. وإذا اعتـرض         
أحد املمثلني على طلب التجزئة، يطرح اقتراح التجزئة للتصـويت. وال يسـمح بـالكالم بشـأن     

ثلني اثــنني يعارضــانه. فــإذا قُبــل اقتــراح التجزئــة، اقتــراح التجزئــة إال ملمــثلني اثــنني يؤيدانــه وممــ
تطرح على املؤمتر أجزاء املقتـرح الـيت تعتمـد فيمـا بعـد للبـت فيهـا ككـل. وإذا رفضـت مجيـع           

  أجزاء منطوق املقترح، اعترب املقترح مرفوضا ككل.

  ٤١املادة     
  التعديالت

ــرح آخــر إذا كــان ال يشــكل إال إضــاف       ــرح تعــديال ملقت ــرب املقت ــرح  يعت ــك املقت ة إىل ذل
يف هــذا النظـام متضــمنة للتعــديالت،  ‘‘ مقتـرح ’’حـذفا أو تنقيحــا جلـزء منــه. وتعتـرب كلمــة     أو
  مل حيدد خالف ذلك. ما

  ٤٢املادة     
  ترتيب التصويت على التعديالت

عند اقتراح تعـديل علـى مقتـرح مـا، جيـري التصـويت علـى التعـديل أوال. وإذا اقتـرح            
تعديالن أو أكثر على مقترح، يصوت املؤمتر أوال على التعديل األبعد من حيث املضمون عـن  
املقترح األصلي مث على التعديل األقل منه بعدا، وهكذا دواليك حـىت تطـرح مجيـع التعـديالت     

حيثما يكون اعتماد تعديل ما منطويا بالضرورة علـى رفـض تعـديل آخـر،     للتصويت. بيد أنه، 
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فإن هذا التعديل األخري ال يطرح للتصويت. وإذا اعتمد تعديل واحد أو أكثـر، يطـرح عندئـذ    
  املقترح بصيغته املعدلة للتصويت.

  ٤٣املادة     
  ترتيب التصويت على املقترحات

يالت، فيمــا يتعلــق مبســألة واحــدة، جيــري  إذا قُــدم مقترحــان أو أكثــر، خــالف التعــد   - ١
التصويت على املقترحات حسب ترتيب تقدميها، ما مل يقـرر املـؤمتر خـالف ذلـك. وللمـؤمتر،      

  بعد كل تصويت على مقترح، أن يقرر ما إذا كان سيصوت على املقترح الذي يليه.

قترحـات  جيري التصويت على املقترحات املنقحة حسب الترتيـب الـذي قُـدمت بـه امل      - ٢
األصــلية، مــا مل خيــرج التنقــيح كــثريا علــى املقتــرح األصــلي. ويف هــذه احلالــة، يعتــرب املقتــرح     

  األصلي مسحوبا، ويعترب املقترح املنقح مقترحا جديدا.

يطرح للتصويت أي اقتراح إجرائي يطالـب بعـدم البـت يف مقتـرح مـا، قبـل البـت يف          - ٣
  .٣٥و  ٣٣املقترح املذكور وفقا للمادتني 

  ٤٤املادة     
  االنتخابات

تجرى مجيع االنتخابات باالقتراع السـري، مـا مل يقـرر املـؤمتر، يف حالـة عـدم وجـود          
أي اعتــراض، عــدم إجــراء اقتــراع مــىت كــان هنــاك مرشــح متفــق عليــه أو كانــت هنــاك قائمــة   

  مرشحني متفق عليها.

  ٤٥املادة     
  االقتراع

ــر باالنتخــ     - ١ ــراد شــغل منصــب أو أكث ــدما ي ــنفس الشــروط،   عن ــت واحــد وب اب يف وق
ينتخب، بعدد ال يتجـاوز عـدد تلـك املناصـب، املرشـحون احلاصـلون يف االقتـراع األول علـى         

  أغلبية األصوات املدىل ا وعلى أكثر عدد من األصوات.

إذا كـان عـدد املرشـحني احلاصـلني علـى تلــك األغلبيـة أقـل مـن عـدد املناصـب املــراد             - ٢
ات إضافية مللء املناصب املتبقية، على أن يقتصر االقتراع على املرشحني شغلها، تجرى اقتراع

احلاصـلني علـى أكـرب عــدد مـن األصـوات يف االقتـراع الســابق، بعـدد ال يتجـاوز ضـعف عــدد          
  املناصب املتبقية املراد شغلها.
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  اهليئات الفرعية  - ثامنا   
  ٤٦املادة     

  اللجان واألفرقة العاملة

  ما يراه ضروريا ألداء وظائفه من جلان وأفرقة عاملة.للمؤمتر أن ينشئ   - ١

  رهنا بقرارات املؤمتر، جيوز لكل جلنة أن تنشئ جلانا فرعية وأفرقة عاملة.  - ٢

  ٤٧املادة     
  التمثيل يف اللجان واللجان الفرعية واألفرقة العاملة

التابعــة للمــؤمتر، يعـني الــرئيس، رهنــا مبوافقـة املــؤمتر، أعضــاء اللجــان واألفرقـة العاملــة      - ١
  ، ما مل يقرر املؤمتر خالف ذلك.٤٦من املادة  ١املشار إليها يف الفقرة 

يعــني رئــيس اللجنــة املعنيــة، رهنــا مبوافقتــها، أعضــاء اللجــان الفرعيــة واألفرقــة العاملــة   - ٢
  التابعة هلا، ما مل تقرر اللجنة خالف ذلك.

   ٤٨املادة     
  أعضاء املكتب

واللجـان الفرعيـة واألفرقـة العاملـة أعضـاء مكتبـها، مـع إيـالء         تنتخب كل من اللجان   
  االعتبار الواجب للتوزيع اجلغرايف العادل.

  ٤٩املادة     
  النصاب القانوين

تشكِّل أغلبية أعضاء مكتب املؤمتر أو جلنة وثائق التفويض أو أي جلنـة أو جلنـة فرعيـة      
  أو فريق عامل نصابا قانونيا.

  ٥٠املادة     
  تب وتصريف األعمال والتصويتأعضاء املك

) والسـابع أعـاله،   ١٩ تنطبق املواد الواردة يف الفصول الثاين والسادس (باستثناء املـادة   
مع تعديل ما يلزم تعديله، على أعمال اللجان واللجان الفرعية واألفرقـة العاملـة، إال أنـه جيـوز     

الفرعيــة واألفرقــة العاملــة لرئيســي املكتــب وجلنــة وثــائق التفــويض ولرؤســاء اللجــان واللجــان  
  ممارسة حق التصويت.
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  اللغات واحملاضر  - تاسعا   
  ٥١املادة     

  لغات املؤمتر

  لغات املؤمتر هي اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية.  

  ٥٢املادة     
  الترمجة الشفوية

  تترجم الكلمات اليت تلقى بإحدى لغات املؤمتر ترمجة شفوية إىل لغاته األخرى.   - ١

ألي ممثل أن يتكلم بلغة ليست مـن لغـات املـؤمتر إذا كـان الوفـد املعـين قـد رتـب أمـر            - ٢
الترمجة الشفوية لكلمته إىل واحـدة مـن تلـك اللغـات. وجيـوز للمتـرمجني الشـفويني يف األمانـة         

إىل الترمجة الشفوية ذه اللغة األوىل عند قيامهم بالترمجة الشفوية إىل لغات  العامة أن يستندوا
  املؤمتر األخرى.

   ٥٣املادة     
  لغات الوثائق الرمسية

  توفّر الوثائق الرمسية للمؤمتر بلغات املؤمتر.  

  ٥٤املادة     
  التسجيالت الصوتية للجلسات

متر وجلانـه وفقـا للممارسـة املتبعـة يف     يكون إعـداد وحفـظ التسـجيالت الصـوتية جللسـات املـؤ      
األمم املتحدة. وال تعد تسجيالت صوتية جللسات أي فريق عامل تابع هلما، ما مل يقرر املؤمتر 

  أو اللجنة املعنية خالف ذلك.

  اجللسات العلنية واملغلقة  - عاشرا   
  ٥٥املادة     

  مبادئ عامة

مل تقـرر اهليئـة املعنيـة خـالف ذلـك.       تكون اجللسـات العامـة للمـؤمتر وجلانـه علنيـة مـا        - ١
ومجيع القرارات اليت يتخذها املؤمتر بكامل هيئته يف جلسـة مغلقـة تعلـن دون تـأخري يف جلسـة      

  علنية مبكرة للمؤمتر بكامل هيئته.

  كقاعدة عامة، تكون جلسات اهليئات األخرى للمؤمتر مغلقة.   - ٢
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  املشتركون واملراقبون اآلخرون  - حادي عشر 
  ٥٦املادة     

  الدول غري األعضاء

جيوز للدول غري األعضاء يف األمم املتحدة االشتراك بصفة مراقب، دون أن يكون هلـا    
التصــويت، يف املــداوالت الــيت جيريهــا املــؤمتر، وعنــد االقتضــاء، يف مــداوالت أي جلنــة أو   حــق

  فريق عامل.

  ٥٧املادة     
  ليت تلقت دعوة دائمة من اجلمعية العامةاملنظمات احلكومية الدولية والكيانات األخرى ا

حيــق للمنظمــات احلكوميــة الدوليــة والكيانــات األخــرى الــيت تلقــت دعــوة دائمــة مــن    
اجلمعية العامة لالشتراك يف دورات وأعمال مجيع املـؤمترات الدوليـة الـيت تعقـد حتـت رعايتـها،       

والت املـؤمتر، وحسـب   االشتراك بصفة مراقب، دون أن يكون هلا احلـق يف التصـويت، يف مـدا   
  االقتضاء، يف مداوالت أي جلنة أو فريق عامل.

  ٥٨املادة     
  )١(ت املتخصصة واملنظمات ذات الصلةالوكاال

جيــوز للوكــاالت املتخصصــة واملنظمــات ذات الصــلة االشــتراك بصــفة مراقــب، دون      
ت أي جلنة يكون هلا احلق يف التصويت، يف مداوالت املؤمتر، وحسب االقتضاء، يف مداوال أن

  أو فريق عامل بشأن املسائل اليت تدخل يف نطاق أنشطتها.

   ٥٩املادة     
  املنظمات احلكومية الدولية األخرى

جيوز للمنظمات احلكومية الدولية األخرى املدعوة إىل املؤمتر االشتراك بصفة مراقب،   
، يف مـداوالت  دون أن يكون هلا احلـق يف التصـويت، يف مـداوالت املـؤمتر، وحسـب االقتضـاء      

  أي جلنة أو فريق عامل بشأن املسائل اليت تدخل يف نطاق أنشطتها.

   

__________ 

الوكالة الدولية للطاقة الذريـة، واحملكمـة اجلنائيـة    ‘‘ املنظمات ذات الصلة’’ألغراض هذا النظام، تشمل عبارة   )١(  
الدولية، واملنظمة الدولية للهجرة، والسلطة الدولية لقاع البحـار، واحملكمـة الدوليـة لقـانون البحـار، ومنظمـة       
حظــر األســلحة الكيميائيــة، واللجنــة التحضــريية ملنظمــة معاهــدة احلظــر الشــامل للتجــارب النوويــة، ومنظمــة  

 التجارة العاملية.
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  ٦٠املادة     
  هيئات األمم املتحدة

حدة املهتمة االشتراك بصفة مراقب، دون أن يكون هلا احلـق يف  تجيوز هليئات األمم امل  
فريق عامل بشـأن  التصويت، يف مداوالت املؤمتر، وحسب االقتضاء، يف مداوالت أي جلنة أو 

  املسائل اليت تدخل يف نطاق أنشطتها.

  ٦١املادة     
  املنظمات غري احلكومية

فيمــا يتعلــق باملنظمـــات غــري احلكوميــة املشـــتركة يف املــؤمتر، ســتكون املشـــاركة يف         - ١
  اجللسات العلنية للمؤمتر، دون احلق يف التصويت، مفتوحة ملا يلي:

ــة    (أ)   ــري احلكوميـ ــات غـ ــس    املنظمـ ــدى الـ ــاري لـ ــز االستشـ ــة ذات املركـ املعنيـ
ــرار الــــس    ــام قــ ــا ألحكــ ــوز/ ٢٥املــــؤرخ  ١٩٩٦/٣١االقتصــــادي واالجتمــــاعي طبقــ  متــ

  . وينبغي هلذه املنظمات غري احلكومية أن تبلغ رئيس املؤمتر باهتمامها باملشاركة؛ ١٩٩٦ يوليه

املـؤمتر وغرضـه    املنظمات غري احلكومية األخرى املهتمة وذات الصـلة بنطـاق    (ب)  
شريطة أن تقدم إىل رئيس املؤمتر طلبـات املشـاركة مشـفوعة مبعلومـات عـن غرضـها وبراجمهـا        
وأنشــطتها يف اــاالت املتصــلة بنطــاق املــؤمتر. وسيضــع رئــيس املــؤمتر قائمــة ــذه املنظمــات     

  ؛)٢(احلكومية على أساس عدم االعتراض غري

مدة، بناء على طلبها، بالوثائق ذات الصـلة بـاملؤمتر،   تزود املنظمات غري احلكومية املعت  - ٢
  وجيوز هلا أن تقدم خطيا مواد تعمم بلغتها األصلية. 

  ٦٢املادة     
  البيانات الكتابية

تعمم األمانة على مجيع الوفـود البيانـات الكتابيـة املقدمـة مـن املمـثلني املسـمني املشـار           
باللغة اللتني أتيحت ما هذه البيانات هلا يف مقر املـؤمتر،  بالكمية و ٦١إىل  ٥٦إليهم يف املواد 

شريطة أن يكون البيان املقدم باسـم أيـة منظمـة غـري حكوميـة متصـال بأعمـال املـؤمتر ومتعلقـا          
مبوضوع يكون فيه هلذه املنظمة أهليـة خاصـة. وال تـوفَّر هـذه البيانـات الكتابيـة علـى حسـاب         

  وثائق رمسية.األمم املتحدة وال تصدر بوصفها 

__________ 

غــري احلكوميــة، تقــوم الدولــة العضــو املعترضــة املشــاركة يف عنــدما يعتــرض علــى مشــاركة إحــدى املنظمــات   )٢(  
املؤمتر، على أساس طوعي، بإطالع األمني العام للمؤمتر على األساس العام العتراضاا، ويتبادل األمني العـام  

 أي معلومات يتلقاها مع مجيع الدول األعضاء املشاركة يف املؤمتر.
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  تعديل النظام الداخلي أو تعليق العمل به - ثاين عشر 
  ٦٣املادة     

  طريقة التعليق

للمؤمتر أن يعلِّق العمل بأية مادة من مواد هذا النظام الداخلي شريطة إشعاره بـاقتراح    
التعليق قبل ذلك بأربع وعشرين ساعة، على أنه جيوز التنـازل عـن هـذا الشـرط إذا مل يعتـرض      
علــى ذلــك أي ممثــل. ويكــون هــذا التعليــق منحصــرا يف غــرض حمــدد معلــن، ويف الفتــرة الــيت     

  ك الغرض.يقتضيها حتقيق ذل

  ٦٤املادة     
  طريقة التعديل

جيوز تعديل مواد هذا النظام الداخلي بقرار يتخذه املؤمتر بأغلبية ثلثي الدول األعضـاء    
املشــتركة يف املــؤمتر احلاضــرة واملصــوتة، بعــد أن يكــون املكتــب قــد قــدم تقريــرا عــن التعــديل    

  املقترح.
    
 


