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 النظام الداخلي
 لمؤتمر الدول األطراف

  *في منظمة حظر األسلحة الكيميائية

  

   الدورات-أوال

  لدورات العادية ا-ألف

  

  تاريخ عقد الدورات  -١المادة 

في دورات ") المنظمة("في منظمة حظر األسلحة الكيميائية ") المؤتمر("يجتمع مؤتمر الدول األطراف 

وتعقد الدورة في تاريخ يحدده المؤتمر في دورته . ١عادية تعقد سنويا ما لم يقرر المؤتمر خالف ذلك

  .العادية السابقة

  ٢خطار بالدوراتاإل  -٢المادة 

يخطر المدير العام جميع أعضاء المنظمة بتاريخ افتتاح آل دورة عادية ومكان عقدها ومدتها المتوقعة، 

  .وذلك قبل موعد الدورة بتسعين يوما على األقل

                                                           
 الداخلي في دورته االستثنائية الثالثة ه نظاملعّدمؤتمر الدول األطراف في منظمة حظر األسلحة الكيميائية إن    *

)C-SS-3/DEC.1 نص الصيغة الحالية من هذا  المعني ضمن التعديل ُادرجو). ٢٠٠٨أبريل / نيسان٧ بتاريخ
  .تي ُيستعاض بها عن آافة ِصَيغه السابقةالالنظام 

  . من االتفاقية من المادة الثامنة١١الفقرة    ١
  . للمؤتمر، أصدر األمين العام لألمم المتحدة اإلخطار بصفته وديع االتفاقيةبالنسبة للدورة األولى   ٢
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   الدورات االستثنائية-باء

  عقد الدورات االستثنائية  -٣المادة 

 األسلحة الكيميائية  من المادة الثامنة من اتفاقية١٢ة تعقد الدورات االستثنائية للمؤتمر وفقا للفقر

  .")االتفاقية("

   من المؤتمربدعوةعقد الدورات   -٤المادة 

  .٣تعقد الدورات االستثنائية للمؤتمر في الموعد الذي يقرره المؤتمر

  عقد الدورات بناء على طلب المجلس التنفيذي  -٥المادة 

ي موعد ال يتأخر عن ثالثين يوما بعد تلقي المدير العام طلبا من تعقد الدورات االستثنائية للمؤتمر ف

  .٤المجلس التنفيذي بعقد الدورة، ما لم ينص في الطلب على خالف ذلك

  عقد الدورات بناء على طلب األعضاء  -٦المادة 

المدير  يقومو. ألي عضو في المنظمة أن يطلب إلى المدير العام الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للمؤتمر

 ثلث أّيدفإذا . هؤّيد بإبالغ هذا الطلب إلى سائر أعضاء المنظمة وسؤالها عما إذا آانت ت الفورعلى العام

 تلقيه الطلب، إلى عقد دورة استثنائية بعدن يوما و ثالثأجل أقصاه المدير العام، في ااألعضاء الطلب، دع

  .٥للمؤتمر

  اإلخطار بالدورات االستثنائية  -٧المادة 

ر المدير العام جميع أعضاء المنظمة بتاريخ افتتاح آل دورة استثنائية ومكان عقدها ومدتها يخط

  .المتوقعة، وذلك قبل موعد الدورة بواحد وعشرين يوما على األقل

  االتفاقيةالعمل ب سير الدورات االستثنائية التي تعقد الستعراض -جيم

  ٦عقد دورات االستعراض االستثنائية  -٨المادة 

 سنة واحدة بعد انقضاء السنة الخامسة والسنة العاشرة بعد بدء أجل أقصاهيجتمع المؤتمر، في   )أ(

ما يتقرر في أوقات أخرى خالل تلك الفترة، في دورات استثنائية  حسبب االتفاقية، ونفاذ

علمية ال آل المستجداتاالعتبار ب المراجعات هذه وتؤخذ في. الستعراض سير العمل باالتفاقية
                                                           

  . من االتفاقيةنةممن المادة الثا) أ(١٢  الفرعيةالفقرة   ٣
  . من االتفاقيةمن المادة الثامنة) ب(١٢ الفرعية الفقرة   ٤
  . من االتفاقيةمن المادة الثامنة) ج(١٢ الفرعية الفقرة   ٥
  . من االتفاقيةالمادة الثامنة من ٢٢الفقرة    ٦
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وبعد ذلك تعقد لنفس الغرض دورات أخرى للمؤتمر، مرة آل خمس . تكنولوجية ذات صلةالو

  .٧سنوات، ما لم يتقرر خالف ذلك

وينتخب المؤتمر في آل دورِة استعراضٍ  من دوراته االستثنائية رئيسًا له وعشرة نواب   )ب(

 الالزم لمبدأ التمثيل لرئيسه، وغيرهم من أعضاء مكتبه بحسب ما قد يقرِّره، مع إيالء االعتبار

وال َيشغل أعضاُء مكتبه هؤالء مناصبهم إال فيما يخص دورة االستعراض . الجغرافي العادل

وتكون حقوقهم وواجباتهم ومهامهم مطابقة للحقوق والواجبات والمهام التي . االستثنائية المعنية

رف النظر عن أحكام تـُسند إلى رئيس مؤتمر الدول األطراف ونوابه بموجب هذا النظام، بص

  . أدناه٣٥المادة 

   الدورات العادية والدورات االستثنائية-دال

  أحكام عامة

  مكان عقد الدورات  -٩المادة 

  .٨ المنظمة ما لم يقرر المؤتمر غير ذلكحيث يوجد مقرتعقد دورات المؤتمر 

  مدة الدورات  -١٠المادة 

  .كتب، تاريخ اختتام الدورةيحدد المؤتمر في بداية آل دورة، بناء على توصية الم

  تعليق الدورات مؤقتا  -١١المادة 

  .للمؤتمر أن يقرر، في أية دورة، تعليق جلساته مؤقتا واستئنافها في تاريخ الحق

   جدول األعمال-ثانيا

   الدورات العادية-ألف

  إعداد جدول األعمال المؤقت  -١٢المادة 

، ويقوم المدير العام بإرساله إلى ٩رة عادية للمؤتمريعد المجلس التنفيذي جدول األعمال المؤقت لكل دو

  .جميع أعضاء المنظمة قبل موعد الدورة بستين يوما على األقل

                                                           
وفي هذه .  من االتفاقية من المادة الخامسة عشرة٢يجوز أيضا عقد المؤتمر في شكل مؤتمر تعديل وفقا للفقرة    ٧

  .ما يكون مناسبا حسببالحالة، يطبق هذا النظام الداخلي 
  . من االتفاقية من المادة الثامنة١٤الفقرة    ٨
  . من االتفاقية المادة الثامنةمن) ج(٣٢ الفرعية الفقرة   ٩
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  مضمون جدول األعمال المؤقت  -١٣المادة 

  :يتضمن جدول األعمال المؤقت لكل دورة عادية ما يلي

  في جدول األعمال؛جميع البنود التي يكون المؤتمر قد قرر في دورة سابقة إدراجها   )أ(

  جميع البنود التي يقترحها المجلس التنفيذي؛  )ب(

  ؛١٠جميع البنود التي يقترحها أي عضو من أعضاء المنظمة  )ج(

جميع القرارات وجميع بنود جدول األعمال التي تحيلها األمم المتحدة إلى المنظمة أو تقترحها   )د(

والتي يعرضها المجلس التنفيذي على عليها، وجميع البنود التي تقترحها وآالة متخصصة، 

المؤتمر وفقا لالتفاق المنشئ للعالقة بين المنظمة واألمم المتحدة أو بين المنظمة والوآالة 

  المتخصصة؛

  انتخاب أعضاء للمجلس التنفيذي؛  )هـ(

ة مشـروع التقرير السنوي للمنظمة عن تنفيذ االتفاقية، والتقرير السنوي للمجلس التنفيذي، وأيـ  )و(

  تقارير أخرى يرى المجلس التنفيذي ضرورتها أو يطلبها المؤتمر؛

  تعزيز التعاون الدولي لألغراض السلمية في مجال األنشطة الكيميائية؛  )ز(

برنامج وميزانية المنظمة المقدمان من المجلس التنفيذي للفترة المالية المقبلة وجميع البنود   )ح(

  ؛١١المتصلة بهذه الميزانية

 المجلس هقدمذي ي مراجع الحسابات الخارجي عن البيانات المالية المراجعة للمنظمة التقرير  )ط(

  ؛١٢التنفيذي

  ؛١٣جدول األنصبة المقررة التي تدفعها الدول األطراف  )ي(

أية مسألة يتعين عرضها على األمم المتحدة وتتطلب موافقة المؤتمر وفقا للمادة الثانية عشرة من   )ك(

  ؛١٤االتفاقية

  يخ افتتاح الدورة العادية القادمة للمؤتمر ومدتها المتوقعة؛تار  )ل(

                                                           
  . من االتفاقية من المادة الثامنة١٩الفقرة    ١٠
  . من مشروع النظام المالي للمنظمة٣، والمادة  من االتفاقيةمن المادة الثامنة) أ(٣٢ الفرعية الفقرة   ١١
  . من مشروع النظام المالي للمنظمة١٣/١١ و١٣/١٠المادتان    ١٢
  . من االتفاقية المادة الثامنةمن) ب(٢١ الفرعية الفقرة   ١٣
  . من االتفاقية من المادة الثانية عشرة٤الفقرة    ١٤
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جميع البنود التي يرى المدير العام، بالتشاور مع المجلس التنفيذي وبموافقته، ضرورة عرضها   )م(

  على المؤتمر؛

  .أية بنود أخرى تتطلبها االتفاقية  )ن(

  البنود التكميلية  -١٤المادة 

لمجلس التنفيذي، وللمدير العام باالتفاق مع المجلس التنفيذي، ل و،ألي عضو من أعضاء المنظمةيجوز 

د  المحدَّالتاريخ، وذلك قبل أية دورة عادية ولألمم المتحدة، طلب إدراج بنود تكميلية في جدول أعمال

وتدرج هذه البنود في قائمة تكميلية تبلغ إلى األعضاء قبل افتتاح .  بثالثين يوما على األقلهاالفتتاح

  .ورة بواحد وعشرين يوما على األقلالد

  إقرار جدول األعمال  -١٥المادة 

يعرض جدول األعمال المؤقت لكل دورة عادية، والقائمة التكميلية في حالة وجودها، وتقرير المكتب 

 لألعضاء البسيطةبشأنهما، على المؤتمر في أقرب وقت ممكن بعد افتتاح الدورة إلقرارهما باألغلبية 

  .مصوتينالحاضرين ال

  البنود اإلضافية  -١٦المادة 

تحال إلى المكتب أية بنود تتسم بطابع األهمية واالستعجال يكـون قد اقترحها أحد األعضاء أو المجلس 

في  من هذا النظام أو ١٣جدول األعمال المؤقت عمال بالمادة في ولم تدرج أو األمم المتحدة التنفيذي 

.  منه، ويقوم المكتب على وجه السرعة بتقديم تقرير عنها إلى المؤتمر١٤القائمة التكميلية عمال بالمادة 

 لألعضاء الحاضرين البسيطةجدول األعمال إذا قرر المؤتمر ذلك باألغلبية في ويجوز إدراج هذه البنود 

جدول في وال يجوز النظر في أي بند إضافي إال بعد انقضاء سبعة أيام على إدراجه . المصوتين

  .لم يقرر المؤتمر خالف ذلك بأغلبية ثلثي األعضاء الحاضرين المصوتيناألعمال، ما 

   الدورات االستثنائية-باء

  جدول األعمال المؤقت  -١٧المادة 

يقوم المجلس التنفيذي بإعداد جدول األعمال المؤقت ألية دورة استثنائية للمؤتمر، ويقوم المدير العام 

الدورة المعنية عقد القاضي بقرار ال تسعة أيام بعد تلقي قصاهأجل أبإبالغه إلى جميع أعضاء المنظمة في 

  .أو طلب عقدها
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  مضمون جدول األعمال المؤقت  -١٨المادة 

رح بحثها في القرار الذي اتخذه ـُال يتضمن جدول األعمال المؤقت لكل دورة استثنائية إال البنود التي اقت

 المجلس التنفيذي أو عضو من أعضاء  يقدمهالذيأو في طلب عقدها المعنية المؤتمر بعقد الدورة 

ويقـوم المجلس التنفيذي بإعداد مضمون جدول األعمال المؤقت للدورات االستثنائية التي تعقد . المنظمة

  . من المادة الثامنة من االتفاقية٢٢االتفاقية وفقا للفقـرة ب سير العملالستعراض 

  إقرار جدول األعمال  -١٩المادة 

عمال المؤقت لكل دورة استثنائية مع تقرير المكتب عنه على المؤتمر في أقرب وقت يعـرض جدول األ

  . لألعضاء الحاضرين المصوتينالبسيطة إلقراره باألغلبية  المعنيةممكن بعد افتتاح الدورة

  البنود اإلضافية  -٢٠المادة 

ا أحد األعضاء أو المجلس تحال إلى المكتب أية بنـود تتسم بطابع األهمية واالستعجال يكون قد اقترحه

 من هذا النظام، ويقوم ١٦جدول األعمال المؤقت عمال بالمادة في ولم تدرج أو األمم المتحدة التنفيذي 

جدول األعمال في ويجوز إدراج هذه البنود . المكتب على وجه السرعة بتقديم تقرير عنها إلى المؤتمر

وال يجوز النظر في أي بند إضافي . ضرين المصوتينإذا قرر المؤتمر ذلك بأغلبية ثلثي األعضاء الحا

جدول األعمال، ما لم يقرر المؤتمر خالف ذلك بأغلبية ثلثي في إال بعد انقضاء يومين على إدراجه 

  .األعضاء الحاضرين المصوتين

   الدورات العادية والدورات االستثنائية-جيم

  أحكام عامة

  المذآرات اإليضاحية  -٢١المادة 

جدول األعمال مشفوعا في قترح إدراجه لبنود التي يقترحها المجلس التنفيذي، يكون آل بند ُيباستثناء ا

  .شفع، إن أمكن، بوثائق أساسية أو بمشروع قراربمذآرة إيضاحية، آما ُي

  تعديل البنود وحذفها  -٢٢المادة 

اء الحاضرين  لألعضالبسيطةجدول أعمال المؤتمر باألغلبية في يجوز تعديل أو حذف بنود مدرجة 

 من هذا النظام والتي تلزم ٢٠جدول األعمال وفقا للمادة في المصوتين، وذلك باستثناء البنود التي تدرج 

  .بالنسبة لها أغلبية ثلثي األعضاء الحاضرين المصوتين
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   تمثيل األعضاء-ثالثا

  تشكيل الوفود  -٢٣المادة 

واحد يجوز أن يرافقه أي عدد يحتاج إليه الوفد   عضو من أعضاء المنظمة في المؤتمر ممثٌل آلَّيمثـِّل

 العضو إلى  الممثل وجميع هؤالء المناوبين والمستشارين وفُدتألف منيو. ١٥من المناوبين والمستشارين

  .المؤتمر

  المناوبون  -٢٤المادة 

  .ن أي مناوب من وفده ليقوم مقامه خالل المؤتمريِّلكل ممثل أن يعيجوز 

  لجان المؤتمر وهيئاته الفرعية األخرىفي التمثيل   -٢٥المادة 

 وفده في أية لجنة أو أية هيئة ليشارك باسمن أي مناوب أو أي مستشار من وفده لكل ممثل أن يعيِّيجوز 

  .فرعية أخرى للمؤتمر يكون وفده ممثال فيها

   وثائق التفويض-رابعا

  تقديم وثائق التفويض  -٢٦المادة 

 قبل ١٦ إلى المدير العامهأسماء األشخاص الذين يتألف منهم وفدوعضو آل تقـدم وثائـق تفويض ممثل 

ر وثائق التفويض إما ُدْصـَوت. موعد انعقاد الدورة التي يحضرها الوفد بما ال يقل عن سبعة أيام إن أمكن

أية سلطة أخرى تها أو عن  أو عن وزير خارجيومتهاأو رئيس حكالعضو المعنية عن رئيس الدولة 

  .تنوب عن أي منهم

  فحص وثائق التفويض  -٢٧المادة 

من عشرة أعضاء يعينهم هذه اللجنة تتألف و .وثائق التفويضب معنيةن في بداية آل دورة لجنة عيَّـُت

وتقوم اللجنة بفحص وثائق تفويض . وتنتخب اللجنة أعضاء مكتبها.  على اقتراح الرئيسالمؤتمر بناًء

  .المؤتمر تقريرها دون إبطاء إلى الممثلين وتقدمجميع 

                                                           
  . من االتفاقية من المادة الثامنة٩الفقرة    ١٥
بالنسبة للدورة األولى للمؤتمر توجه وثائق التفويض إلى األمين العام لألمم المتحدة وتودع لدى األمانة الفنية    ١٦

  .المؤقتة للجنة التحضيرية
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   بصفة مؤقتةفي الدورةاإلذن بالمشارآة   -٢٨المادة 

ممثل يشغل آل و. تبت اللجنة في وثائق تفويضهمريثما  في الدورة ة مؤقتالمشارآة بصفةيحق للممثلين 

 مقعده بصورة مؤقتة متمتعا بما يتمتع به سائر الممثلين من حقوق مشارآتهاعترض أحد األعضاء على 

  .ثائق التفويض تقريرها ويبت المؤتمر في األمرريثما تقدم لجنة و

   الدول الموقعة والدول المراقبة وسائر المراقبينمشارآة -خامسا

  الدول الموقعة  -٢٩المادة 

 من المادة الحادية ٢ وفقا للفقرة  عليهايحق لكل دولة وقعت على االتفاقية ولم تودع بعد صك تصديقها

مسبق إلى المدير   مداوالت المؤتمر، رهنا بتقديم إخطار آتابيرك فياوالعشرين من االتفاقية أن تش

 هذا أنه ينيعو. رك في اتخاذ القرارات سواء بتوافق اآلراء أو بالتصويتابدون أن تشذلك ، و١٧العام

التي ، باستثناء الجلسات العامة للمؤتمر الجلسات العامة ونرحضيين مراقبين ييحق للدول الموقعة تع

ون يقدم وثائق المؤتمر؛ ولمونتيس الجلسات؛ وهذه في بياناتاسمها بويدلون ب؛ مغلقةارها اعتبُيعلـَن عن 

  .  إلى الوفودً  آتابةاوجهات نظره

  الدول المراقبة  -٣٠المادة 

يحق ألية دولة أخرى يجوز لها االنضمام إلى االتفاقية وفقا للمادة العشرين منها أن تقدم طلبا إلى المدير 

ويحق لهـذه الدولة أن .  بقرار يتخذه المؤتمره الصفةمنح هذتـُ المراقب، وصفةلى  للحصول ع١٨العام

رك فيها بدون أن يكون له حق التصويت، باستثناء اتعين مراقبا يحضر الجلسات العامة للمؤتمر ويش

  .، ويتلقى وثائق المؤتمرمغلقة اعتبارها ُيعلـَن عنالجلسات التي 

  ة والوآاالت المتخصصةممثلو األمم المتحد  -٣١المادة 

يحـق لألمين العـام لألمـم المتحدة أو ممثله ولممثلي الوآاالت المتخصصـة حضور دورات المؤتمر 

 التي تكون محل اهتمام مشترك عند النظر في األمور فيها بدون أن يكون لهم حق التصويت والمشارآة

  . رهنا بمـوافقة المؤتمـربينها وبين المنظمة وفقا التفاق العالقة الخاص بكل منها أو

                                                           
 إلى األمين العام لألمم المتحدة وتودع لدى األمانة الفنية المؤقتة اإلخطاراتبالنسبة للدورة األولى للمؤتمر توجه    ١٧

  . للجنة التحضيرية
  . السابقةانظر الحاشية    ١٨
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  ممثلو المنظمات الدولية األخرى  -٣٢المادة 

  العامةجلساتال  حضور، األمم المتحدة والوآاالت المتخصصة المنظمة الدولية، غيريحق لممثلي

 بدون أن يكون لهم حق التصويـت في األمور التي تكون محل اهتمام مشترك ها فيوالمشارآةلمؤتمر ل

  .ظمة وفقا التفاق العالقة الخاص بكل منها أو رهنا بموافقة المؤتمربينها وبين المن

  المنظمات غير الحكومية  -٣٣المادة 

 المنظمات غير الحكومية إلى حضور جلسات المؤتمر العامة وفقا للقواعـد التي أن يدعى ممثلويجوز 

  . المؤتمريقّرها

   الرئيس ونواب الرئيس ورئيس اللجنة الجامعة-سادسا

  انتخاب الرئيس ونواب الرئيس ورئيس اللجنة الجامعة  -٣٤ة الماد

ينتخب المؤتمر رئيسا وعشرة نواب للرئيس ورئيسا للجنة الجامعة وغيرهم ممن يقرر انتخابهم أعضاء 

  .المكتب، مع إيالء االعتبار الواجب للتمثيل الجغرافي العادلفي 

  مدة الوالية  -٣٥المادة 

يس ورئيس اللجنة الجامعة وسائر أعضاء المكتب منصبه إلى أن يتم يشغل آل من الرئيس ونواب الرئ

  .انتخاب خلفه في الدورة العادية التالية

  بالوآالةالرئيس   -٣٦المادة 

تكون ف ليحل محله، ه نوابن أحَدعيِّي فإنهفي حالة غياب الرئيس عن جلسة من الجلسات أو أي جزء منها، 

  . الرئيس وواجباتهصالحيات نفسه إذ يعمل بصفته رئيسا بالوآالة ل

   الرئيساستبدال  -٣٧المادة 

مواصلة القيام على الرئيس قدرة  في حالة عدم  ينتخب المؤتمر٣٥المادة ن أحكام  النظر عبصرف

  .الرئيسوالية ى من مدة ـّتبقي لما ا جديدابمهامه رئيس

   األمانة-سابعا

  دور المدير العام  -٣٨المادة 

يجوز ، وهيئاته الفرعيةسائر  في جميع جلسات المؤتمر وجلسات لجانه و هذهته المدير العام بصفيعمل

بيانات أن يقدم للمدير العام أو لممثله يجوز و. ليمثله في أي من هذه الجلساتعاونيه ن أحد مله أن يعيِّ

  . المعنيةبموافقة رئيس الجلسةذلك و ،شفوية أو آتابية في هذه الجلسات
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  لموظفيناإلشراف على ا  -٣٩المادة 

هيئاته الفرعية ويتولى اإلشراف عليهم، سائر يوفر المدير العام الموظفين الالزمين للمؤتمر ولجانه و

  .هيئاته الفرعيةسائر ويكون مسؤوال عن جميع الترتيبات الالزمة لجلسات المؤتمر وجلسات لجانه و

  واجبات األمانة  -٤٠المادة 

هيئاته الفرعية سائر تلقي وثائق المؤتمر ووثائق لجانه وتقوم األمانة، تحت إشراف المدير العام، ب

ر الترجمة الشفوية للكلمات التي تلقى في الجلسات؛ ـِّتوفوها وتوزيعها؛ استنساخترجمة هذه الوثائق وبو

؛ وتنشر تقارير جلسات المؤتمر؛ وتوزع جميع وثائق المنظمةمحفوظات ضمن وتحفظ وثائق المؤتمر 

نظمة؛ وتؤدي بوجه عام جميع األعمال األخرى التي قد يتطلبها المؤتمر أو المؤتمر على أعضاء الم

  .هيئاته الفرعيةسائر لجانه أو 

   لجان المؤتمر-ثامنا

   المكتب-ألف

  المكتب  -٤١المادة 

يعين المؤتمر في آل دورة مكتبا يتألف من رئيس المؤتمر، الذي يتولى رئاسة المكتب، ونواب الرئيس 

وفي حالة غياب رئيس المؤتمر عن جلسة من جلسات المكتب أو أي . جنة الجامعةالعشرة، ورئيس الل

ويجوز ألي عضو آخر من أعضاء المكتب يتغيب .  ليتولى رئاسة الجلسةه نوابن أحَدعيِّي فإنهجزء منها، 

أي اثنين من يكون وال يجوز أن . ن عضوا من أعضاء وفده ليقوم مقامهعن اجتماع المكتب أن يعيِّ

  .طابعه التمثيليبكفل التراعى في تشكيل المكتب  وفد واحد، وُيعضوين فيء المكتب أعضا

   اللجنة الجامعةغيرالهيئات في المكتب تمثيل   -٤٢المادة 

 في جلسات المكتب المشارآةاللجنة الجامعة غير لجان المؤتمر يجـوز لرئيس المجلس التنفيذي ورؤساء 

رؤساء لجان المؤتمر لكل من  لرئيـس المجلس التنفيذي وويجوز. بدون أن يكون لهم حق التصويت

  . في المكتبه لكي يمثله أحد نوابتعييُنالمعنية 

  مهام المكتب  -٤٣المادة 

ينظر المكتب في بداية آل دورة من دورات المؤتمر في جدول األعمال المؤقت، وأية قائمة   )أ(

كتب في الطلبات التي تقدم عمال وينظر الم. تكميلية، ويقدم تقريرا عن ذلك إلى المؤتمر

وال .  من هذا النظام إلدراج بنود إضافية ويقدم تقريرا عن ذلك إلى المؤتمر٢٠ و١٤بالمادتين 

 أي يبحث في جوهر نظره في األمور المتصلة بجدول أعمال المؤتمر، أن عنديجوز للمكتب، 
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توصية بإدراج البند في جدول على مسألة ما إذا آان ينبغي للمكتب الأثر ذلك بند إال بمقدار 

 جدول األعمال المؤقت لدورة مقبلة، ه في، أو بإدراجه فيهاألعمال، أو برفض طلب إدراج

  . في جدول األعمالوعلى تحديد األولوية التي ينبغي إعطاؤها لبند أوصي بإدراجه

 أخرىلجان يقترح المكتب على المؤتمر توزيع بنود جدول األعمال على اللجان وإنشاء أية   )ب(

ويساعد رئيس المؤتمر . ويقدم إلى المؤتمر توصيات بشأن تاريخ اختتام الدورة. يراها ضرورية

  . أعمال المؤتمر وتنسيقهاإدارةفي 

   األعضاء الذين يطلبون إدراج بنود في جدول األعمالمشارآة  -٤٤المادة 

 في جدول األعمال أن يحق ألي عضو من أعضاء المنظمة غير ممثل في المكتب وطلب إدراج بند

 البند بدون أن يكون هذا في مناقشة يشاركيحضر أية جلسة من جلسات المكتب يناقش فيها طلبه، وأن 

  .له حق التصويت

   اللجنة الرئيسية واللجان األخرى-باء

  اللجنة الرئيسية  -٤٥المادة 

المؤتمر إليها بموجب أحكام تنظر في أي بند يحيله هي و ، اللجنة الرئيسية للمؤتمرهي اللجنة الجامعة

  .هذا النظام وتقدم إليه تقريرا عنه

  إنشاء اللجان األخرى  -٤٦المادة 

  .للمؤتمر أن ينشئ من اللجان األخرى ما يراه ضروريا ألداء مهامهيجوز 

  أعضاء المكاتب واللجان الفرعية  -٤٧المادة 

ن المؤتمر رئيسها وسائر أعضاء ، تنتخب آل لجنة من لجا٤١ و٣٤باستثناء ما تنص عليه المادتان 

. وينتخب أعضاء المكتب هؤالء على أساس التمثيل الجغرافي العادل والخبرة والكفاءة الشخصية. مكتبها

  .لكل لجنة أن تنشئ لجانا فرعية أو أجهزة فرعية أخرى تقوم بنفسها بانتخاب أعضاء مكاتبهايجوز و

  نإحالة بنود جدول األعمال إلى اللجا  -٤٨المادة 

 بهذهتحال بـنود جدول األعمال المتعلقة بفئة واحدة من فئـات المواضيع إلى اللجنة أو اللجان التي تعنى 

  .وال يجوز للجان إدخال بنود جديدة بمبادرة منها. الفئة
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   األعمال في الجلسات العامة للمؤتمرإدارة -تاسعا

  رئاسة الجلسات  -٤٩المادة 

  .نه ليقوم مقامه في حالة غيابه أو واحد من نواب الرئيس يعيِّات المؤتمر رئيس المؤتمريرأس جلس

   العامة لرئيس الجلسةالصالحيات  -٥٠المادة 

 التي يخوله إياها هذا النظام، بإعالن افتتاح الصالحياتيقوم رئيس الجلسة، باإلضافة إلى ممارسة 

أحكام هذا النظام، وإعطاء ب ضمان التقيدواختتام آل جلسة من جلسات المؤتمر، وإدارة مناقشاتها، و

ا أحكام هذا يمراعيقوم، وهو يبت في نقاط النظام، و.  وطرح األسئلة، وإعالن القرارات،الحق في الكالم

لرئيس الجلسة أن يقترح على المؤتمر يجوز و. المؤتمر وحفظ النظام في جلساتهمداوالت ير يسبتالنظام، 

طالبي أية مسألة، وإقفال قائمة بشأن ممثل تدخالت آل عدد ، وتحديد لتناول الكلمةح متاتحديد الوقت ال

ري ا البند الج مناقشةله أن يقترح تعليق الجلسة أو تأجيليجوز و.  أو إقفال باب المناقشةتناول الكلمة

  .لسلطة المؤتمرخاضعا  مهامه تهويظل رئيس الجلسة في ممارس. هالبحث في

  التصويت  -٥١المادة 

ن عضوا آخر من أعضاء وفده يقوم بالتصويت  له أن يعيِّ يجوز التصويت، لكنال يجـوز لرئيس الجلسة

  .بدال منه

  المغلقةالجلسات العلنية والجلسات   -٥٢المادة 

وتكون جلسات الهيئات الفرعية، .  مغلقةاعتبارهاعن ن ـَعلتكون الجلسات العامة للمؤتمر علنية ما لم ُي

ن جميع القرارات التي يتخذها المؤتمر في ـَعلتو. خالف ذلكعن  نـَعل ما لم ُيمغلقةبما فيها اللجان، و

 مغلقةوعند اختتام آل جلسة . ممكنوقت أقرب في جلسة علنية تعقد في  مغلقة إعالنا يجريجلسة 

الهيئات الفرعية يجوز لرئيس الجلسة أن يصدر بالغا بشأنها عن طريق المدير سائر  وألجان حدى الإل

  .العام

  نصاب القانونيال  -٥٣المادة 

  .١٩ينعقد النصاب القانوني في الجلسات العامة للمؤتمر بحضور أغلبية أعضاء المنظمة

                                                           
  . من االتفاقية من المادة الثامنة١٦الفقرة    ١٩
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  الكلمات  -٥٤المادة 

ومع مراعاة . ال يجوز ألي ممثل أن يتكلم في المؤتمر بدون الحصول مسبقا على إذن من رئيس الجلسة

حسب ترتيب إبدائهم الرغبة بن إلى الكالم  المتكلمي الجلسة من هذا النظام، يدعو رئيس٥٥أحكام المادة 

 النظام إذا خرجت أقواله عن الموضوع التزاملرئيس الجلسة أن ينبه المتكلم إلى يجوز و. في الكالم

  .الجاري البحث فيه

  األسبقية  -٥٥المادة 

ان رئيس أية لجنة من لجللرئيس الجلسة أن يعطي األسبقية في الكالم لرئيس المجلس التنفيذي ويجوز 

 مكتب اللجنة أو الهيئة الفرعيةفي ي عضو آخر ألالمؤتمر أو أية هيئة من هيئاته الفرعية األخرى أو 

 أن يعطي األسبقية للمدير العام أو أيضًاله يجوز و. مقدمة إلى المؤتمر ، لشرح تقرير أو توصياتالمعنية

  .لممثله

  نقاط النظام  -٥٦المادة 

أثناء مناقشة أية مسألة، ويبت رئيس الجلسة على الفور في نقطة ألي ممثل أن يثير نقطة نظام يجوز 

وعند ذلك  .ألي ممثل أن يطعن في قرار رئيس الجلسةيجوز و. وفقا ألحكام هذا النظامالنظام المعنية 

طرح الطعن فورا للتصويت عليه، ويبقى قرار رئيس الجلسة قائما ما لم تبطله أغلبية األعضاء ُي

  .الجاري بحثهاالمسألة جوهر نقطة نظام أن يتكلم في يثير  وال يجوز للممثل الذي .الحاضرين المصوتين

  الكلماتتحديد مدة   -٥٧المادة 

فإذا حددت مدة .  مسألة بعينهابشأنآل ممثل  تدخالت  لكل متكلم وعددالمتاحللمؤتمر أن يحدد الوقت 

التزام لسة ينبهه فورا إلى وجوب رئيس الجفإن المناقشة وتجاوز أحد الممثلين الوقـت المخصص لـه 

  .النظام

   وحق الردطالبي تناول الكلمةإقفال قائمة   -٥٨المادة 

لرئيس الجلسة، أثناء المناقشة، أن يعلن قائمة بالمتكلمين، وله، بموافقة المؤتمر، أن يعلن إقفال يجوز 

آلمة ألقيت بعد إقفال  استصوب ذلك على ضوء له أن يعطي حق الرد ألي ممثل إذا لكن يجوز. القائمة

  .القائمة



C-I/3/Rev.1 
page 14 

  
  تأجيل المناقشة  -٥٩المادة 

ُيقَصر تناول و. الجاري بحثه أية مسألة، أن يقترح تأجيل مناقشة البند البحث فيألي ممثل، أثناء يجوز 

. ن يعارضانه، ثم يبت فورا في االقتراحْيـَن يؤيدان التأجيل وممثلْيـَممثلالكلمة بشأن االقتراح على 

  . للمتكلمين بموجب هذه المادةالمتاحلرئيس الجلسة أن يحدد الوقت يجوز و

  إقفال باب المناقشة  -٦٠المادة 

بصرف النظر عما إذا ، الجاري بحثهألي ممثل أن يقترح في أي وقت إقفال باب المناقشة في البند يجوز 

يعارضان ن ْيـَممثلعلى ح  االقتراُيقَصر تناول الكلمة بشأنو. أبدى رغبته في الكالمقد ممثل آخر آان 

.  إقفال باب المناقشةيعلن رئيس الجلسةفإن فإذا أيد المؤتمر اإلقفال، . اإلقفال، ثم يبت فورا في االقتراح

  . للمتكلمين بموجب هذه المادةمتاحلرئيس الجلسة أن يحدد الوقت اليجوز و

  تأجيلهاتعليق الجلسة أو   -٦١المادة 

لرئيس الجلسة أن يحدد الوقت يجوز و. تأجيلهاتعليق الجلسة أو  وقت في أي أن يقترح ألي ممثليجوز 

 مثل هذه االقتراحات بل يبت فيها على تناقشوال . تأجيلها للمتكلم الذي يقترح تعليق الجلسة أو متاحال

  .الفور

   الطابعترتيب االقتراحات اإلجرائية  -٦٢المادة 

ن أدناه األسبقية المبيَّالتالية بحسب ترتيبها  لالقتراحات  من هذا النظام، تكون٥٦ أحكام المادة مراعاةمع 

  :على جميع المقترحات أو االقتراحات األخرى المطروحة في الجلسات

  تعليق الجلسة؛  )أ(

   الجلسة؛تأجيل  )ب(

  ؛الجاري البحث فيهتأجيل مناقشة البند   )ج(

  .الجاري البحث فيهالبند إقفال باب مناقشة   )د(

  رحات والتعديالتالمقت  -٦٣المادة 

تقـدم المقترحات والتعديالت في األحوال العادية آتابة إلى المدير العام الذي يقوم بتعميم نسخ منها على 

جوز مناقشة المقترحات أو النظر فيها التخاذ قرار بشأنها إال في اليوم التالي لليوم توال . جميع الوفود

 يجوز لرئيس الجلسة أن يأذن بمناقشة لكن. خالف ذلكالذي عممت فيه نسخ منها، ما لم يقرر المؤتمر 
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والنظر فيها، حتى لو لم تكن هذه التعديالت أو االقتراحات قد الطابع التعديالت أو االقتراحات اإلجرائية 

  .وزعت أو لم تكن وزعت إال في اليوم نفسه

  البت في مسألة االختصاص  -٦٤المادة 

ظام، يبت في أي اقتراح يطلب البت فيما إذا آان من اختصاص  من هذا الن٦٢أحكام المادة مراعاة مع 

  .المقترح المعروضاتخاذ قرار بشأن المؤتمر اعتماد مقترح معروض عليه قبل 

  سحب المقترحات واالقتراحات  -٦٥المادة 

ال يكون قد ن  أةطيأي مقترح أو اقتراح أن يسحبه في أي وقت قبل بدء التصويت عليه، شرمقدِّم ليجوز 

ألي ممثل أن يعيد تقديم أي مقترح أو اقتراح تم سحبه على هذا يجوز و.  تعديله بقرار من المؤتمرتم

  .النحو

  إعادة النظر في المقترحات والتعديالت  -٦٦المادة 

 الـدورة نفسها، ما لم يقرر المؤتمر ه خاللال يعاد النظر فيفمتى تم اعتماد أو رفض اقتراح أو تعديل، 

عادة النظر إلأي اقتراح ُيقَصر تناول الكلمة بشأن و.  األعضاء الحاضرين المصوتينذلك بأغلبية ثلثي

  . يطرح االقتراح فورا للتصويت ثم،على متكلَمْين يعارضانها

   اتخاذ القرارات-عاشرا

  حقوق التصويت  -٦٧المادة 

اشتراآاته وال يكون لعضو المنظمة الذي يتأخر عن تسديد . ٢٠يكون لكل عضو في المنظمة صوت واحد

ال تقل عن مبلغ  عليه ات المستحقةمتأخرال تالمالية في المنظمة حق التصويت في المنظمة إذا آان

ومع ذلك يجوز للمؤتمر أن يسمح لهذا . بكاملهماالسنتين السابقتين عن االشتراآات المستحقة عليه 

  .٢١تهظروف خارجة عن إرادى لعزى إالعضو بالتصويت إذا اقتنع بأن عدم الدفع ُي

  القرارات المتعلقة بالمسائل اإلجرائية  -٦٨المادة 

 ٥٦يتخذ المؤتمر القرارات المتعلقة بالمسائل اإلجرائية، بما فيها القرارات التي تتخذ عمال بالمواد 

  .٢٢ لألعضاء الحاضرين المصوتينالبسيطة، باألغلبية ٦١ إلى

                                                           
  . من االتفاقية من المادة الثامنة١٧الفقرة    ٢٠
  . من االتفاقية من المادة الثامنة٨الفقرة    ٢١
  . من االتفاقية من المادة الثامنة١٨الفقرة    ٢٢
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  الجوهريةالقرارات المتعلقة بالمسائل   -٦٩المادة 

فإذا تعذر التوصل إلى . ذلكما أمكن  بتوافق اآلراء الجوهريةتتخذ القرارات المتعلقة بالمسائل ن ينبغي أ

 ساعة، ٢٤، يؤجل رئيس الجلسة أي اقتراع لمدة  مسألة اتخاذ قرار بشأنما يتعيَّنتوافق اآلراء عند

دم تقريرا إلـى ويبذل خالل فترة التأجيل هذه قصارى جهده لتيسير التوصل إلى توافق اآلراء، ويق

 المؤتمرفإن   ساعة،٢٤فإذا تعذر التوصل إلى توافق اآلراء بعد مرور . المؤتمر قبل نهاية هذه الفترة

  .٢٣ القرار بأغلبية ثلثي األعضاء الحاضرين المصوتين ما لم تنص االتفاقية على خالف ذلكيتخذ

  جوهريةالبت فيما إذا آانت المسألة   -٧٠المادة 

ما لم جوهرية مسألة المعنية باعتبارها ، تعامل المسألة جوهريةما إذا آانت المسألة  موضوُعثار يعندما 

  .٢٤الجوهريةذلك باألغلبية المطلوبة التخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل خالف يقرر المؤتمر 

  "األعضاء الحاضرين المصوتين"معنى عبارة   -٧١المادة 

 في هذا النظام األعضاء الذين يدلون بأصوات صحيحة "األعضاء الحاضرين المصوتين"يقصد بعبارة 

  .تين أما األعضاء الذين يمتنعون عن التصويت فيعتبرون غير مصوِّ.معارضةأو تأييدا 

  ق التصويتائطر  -٧٢المادة 

. تكون طريقة التصويت في األحوال العادية هي التصويت برفع األيدي إال في انتخابات المجلس التنفيذي

حسب الترتيب األبجدي بباالسم نداء اليجـرى ف ،سماالبنداء المثل أن يطلب التصويت بألي ميجوز و

في و. ألسماء أعضاء المنظمة باللغة اإلنكليزية، ابتداء بالعضو الذي يسحب رئيس الجلسة اسمه بالقرعة

أو آلمة " ال"أو آلمة " نعم" ويجيب ممثل العضو بكلمة ،اسم آل عضوبُينادى  سماالبنداء البآل اقتراع 

  .وتثبت نتيجة التصويت في محضر الجلسة". ممتنع"

  السلوك أثناء التصويت  -٧٣المادة 

، إال إلثارة نقطة تها حتى يتم إعالن نتيجوقفهاال يجوز بعد إعالن رئيس الجلسة بدء عملية التصويت 

  .بسير عملية االقتراع المعنيةنظام تتعلق 

  تعليل التصويت  -٧٤المادة 

 أو بعد االقتراععلى تعليل التصويت، إما قبل بدء فيها ر قتَصُيزة يلين اإلدالء ببيانات وجيجوز للممث

.  الموقف فيما يتعلق بقرار اتخذ بدون تصويتلتعليليجوز اإلدالء ببيانات وعلى نحو مماثل . انتهائه
                                                           

  . من االتفاقية من المادة الثامنة١٨الفقرة    ٢٣
  . من االتفاقية من المادة الثامنة١٨الفقرة    ٢٤
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مقدِّم  الجلسة ل رئيسيأذنوال . هذه التعليالتمتاح لإلدالء بلرئيس الجلسة أن يحدد الوقت الويجوز 

  .المعنيمقترح أو تعديل بأن يعلل تصويته على المقترح أو التعديل 

  تجزئة المقترحات والتعديالت  -٧٥المادة 

وإذا أثير . على أجزاء من مقترح أو من تعديلبصورة منفصلة تصويت اليجوز ألي ممثل أن يقترح 

ُيقَصر حق تناول الكلمة بشأن و. تجزئة اقتراح الفإنه ُيصوَّت أوال علىاعتراض على طلب التجزئة 

أجزاء فإن فإذا ووفق على اقتراح التجزئة، .  يعارضانهممثلـَْينيؤيدانه وعلى ممثلـَْين اقتراح التجزئة 

فضت جميع أجزاء وإذا ُر. للتصويت عليها مجتمعةإقرارها إثر ذلك تـُطَرح تم يالمقترح أو التعديل التي 

  . بأجمعهمرفوضاُيعتبر التعديل إن المقترح أو فمنطوق المقترح أو التعديل 

  التصويت على التعديالت  -٧٦المادة 

 وإذا اقترح تعديالن أو أآثر .على التعديل أوالفإنه ُيصوَّت رح تعديل على مقترح ما، ـُإذا اقت  )أ(

 أوال على التعديل الذي يعتبر رئيس الجلسة أنه األبعد من يصوت المؤتمرفإن على مقترح ما، 

إلى أن يتم حيث المضمون عن المقترح األصلي، ثم على التعديل األقل منه بعدا، وهكذا دواليك 

بالضرورة رفض يستتبع تعديل ما لكن إذا آان اعتماد .  عليهاطرح جميع التعديالت للتصويت

مد تعديل واحد أو أآثر، ـُوإذا اعت.  عليهللتصويتال يطرح   التعديل اآلخرفإنتعديل آخر، 

  . لةالمقترح بصيغته المعدَّوَّت عندئذ على ُيصف

يعتبر أي اقتراح تعديال لمقترح إذا آان االقتراح مجرد إضافة إلى المقترح أو حذف منه أو   )ب(

  .تنقيح لجزء منه

  التصويت على المقترحات  -٧٧المادة 

حسب ترتيب ب صوت على المقترحاتفإن المؤتمر يدم مقترحان أو أآثر يتصالن بمسألة واحدة، ـُإذا ق

ر ما إذ آان سيصوت ، أن يقرِّت على مقترح صوَّماللمؤتمر، آليجوز و. ر خالف ذلكتقديمها، ما لم يقرِّ

  .على المقترح الذي يليه

  انقسام األصوات بالتساوي  -٧٨المادة 

وقتا إضافيا يعطي رئيس الجلسة فإن  ال يتعلق بانتخابات، اقتراعإذا انقسمت األصوات بالتساوي في 

فإذا ظلت األصوات منقسمة بالتساوي، . إلعادة بحث المسألة قبل طرح المقترح للتصويت مرة أخرى

  .غير معتمدعتبر ُيالمقترح الذي جرى التصويت عليه فإن 
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   االنتخابات-حادي عشر

   أحكام عامة-ألف

  االقتراع السري  -٧٩المادة 

.  اإلقليميةاتالمجموعترشيح من ء على لمجلس التنفيذي بالترحيب العام بنااأعضاء المؤتمر نتخب ي

شغل لة، يقوم المؤتمر بوفي حالة عدم توصل المجموعة اإلقليمية إلى اتفاق حول قائمة مرشحين آام

، وذلك  ضمن هذه المجموعةنهاشأل إلى اتفاق بتوصَُّيالتي لم  العائدة إلى المجموعة المعنيةالمقاعد 

 وتجري االنتخابات األخرى .عضاء الحاضرين والمصوتينبسيطة لألالغلبية األباالقتراع السري وب

  .باالقتراع السري إذا طلب ذلك عشرة أعضاء أو أآثر

   انتخابي واحدمقعداالنتخابات لشغل   -٨٠المادة 

 انتخابي واحد وال يحصل أي مرشح في االقتراع األول على األغلبية المطلوبة، مقعدحين يراد شغل 

ى المرشحين اللذين حصال على أآبر عدد من األصوات في االقتراع يجرى اقتراع ثان يقتصر عل

 بين المرشحين يفصل الجلسةفإن رئيس فإذا انقسمت األصوات بالتساوي في االقتراع الثاني، . األول

  .بالقرعة

   انتخابيين أو أآثرمقعديناالنتخابات لشغل   -٨١المادة 

ذين نتخب المرشحون الاحد وبشروط واحدة، ُي انتخابيين أو أآثر في وقت ومقعدينحين يراد شغل 

فإذا آان عدد المرشحين الحاصلين على األغلبية . حصلون في االقتراع األول على األغلبية المطلوبةي

 مقعدن فيما يتعلق بكل ْيال يجرى أآثر من اقتراَعف االنتخابية المراد شغلها، المقاعدالمطلوبة دون عدد 

فإذا لم يحصل أي مرشح على األغلبية المطلوبة في االقتراع األول . هغل شا يزل يتعيَّنانتخابي لّم

ن اللذين حصال ْيَحـَاقتراع ثان يقتصر على المرشبشأنه جرى ُيف، غير المشغولنتخابي بالمقعد االالمتعلق 

وإذا انقسمت .  المعنياالنتخابيالمتعلق بالمقعد على أآبر عدد من األصوات في االقتراع األول 

 بين يفصل رئيس الجلسةفإن االنتخابي، المتعلق بهذا المقعد وات بالتساوي في االقتراع الثاني األص

  .المرشحين بالقرعة

  تعيين المدير العام  -٨٢المادة 

 التنفيذي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لفترة واحدة مجلسيعين المؤتمر المدير العام بناء على توصية ال

  . فقطأخرى
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  ٢٥ات المجلس التنفيذي انتخاب-باء

   االنتخابية التي يتعين شغلهاالمقاعد  -٨٣المادة 

قبل أن يشرع المؤتمر في آل دورة عادية في إجراء انتخابات المجلس التنفيذي، يبين رئيس الجلسة 

 االنتخابية التي يتعين شغلها في المجلس التنفيذي حتى يكون المجلس التنفيذي بعد انتهاء المقاعدللمؤتمر 

  .٢٦ من المادة الثامنة من االتفاقية٢٣ال وفقا للفقرة ـَّمشكالمعنية لدورة ا

  أوراق االقتراع  -٨٤المادة 

 ورقة االقتراع  فيدحدَّـُوت. االنتخابية التي يتعين شغلهاالمقاعد جميع فيما يخص يجرى اقتراع واحد 

ة إقليمية بالترتيب الذي أشير به إلى  مجموعلها آلُّين لشغرشحتعيِّن الم أن يجب االنتخابية التي المقاعد

  . من المادة الثامنة من االتفاقية٢٣هذه المجموعات في الفقرة 

  األصوات الباطلة  -٨٥المادة 

  :عضو في المنظمةل بها ىدل التي ُي، في انتخابات المجلس التنفيذي، األصواُتً  باطلةًا أصواتتـُعتبر

   من المادة الثامنة من االتفاقية؛٢٣قرة  المجموعة المشار إليها في الفليس من  )أ(

   آعضو منتخب في نهاية الدورة التي يجرى فيها االنتخاب؛واليتهال تنتهي مدة   )ب(

 تزيد على عدد المقاعد معنية ورقة اقتراع تحتوي على أسماء من المجموعة الآلِّويعلن بطالن 

  .هاصة لالمخصَّ

  والهيئات الفرعية األخرى األعمال في جلسات اللجان إدارة -ثاني عشر

  الهيئات الفرعيةسائر تطبيق أحكام هذا النظام على اللجان و  -٨٦المادة 

 إدارةر يتخذه المؤتمر، ومع عدم اإلخالل بأحكام هذا النظام، تكون اإلجراءات التي تنظم ارهنا بأي قر

 األعمال إدارةواعد التي تنظم هيئاته الفرعية مطابقة بالقدر المناسب للقسائر األعمال في لجان المؤتمر و

  .في الجلسات العامة للمؤتمر

   اللغات والوثائق-ثالث عشر

  اللغات الرسمية  -٨٧المادة 

  . تكون اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية هي اللغات الرسمية للمؤتمر
                                                           

  . من االتفاقية من المادة الثامنة٢٤ و٢٣الفقرتان    ٢٥
  . من أعضاء المجلس التنفيذي عضوًا٢٠لمدة سنة واحدة نتخب  ُي من االتفاقية من المادة الثامنة٢٤وفقًا للفقرة    ٢٦
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  الترجمة الشفوية من اللغات األخرى  -٨٨المادة 

نفسه في هذه الحالة ترتيب أمر ب أن يتولى ةطيل أن يتكلم بلغة غير اللغات الرسمية شرألي ممثيجوز 

ن ين الشفوييلمترجمل يجوزوفي هذه الحاالت . الترجمة الشفوية لكلمته إلى واحدة من اللغات الرسمية

إلى الترجمة  إلى اللغات الرسمية األخرى، أن يستندوا ات المعنية الكلمتهم ترجمعندن لألمانة، يالتابع

  .وفرها الممثليالشفوية التي 

   األعضاءتي يقدمهاوثائق الال  -٨٩المادة 

  .بإحدى اللغات الرسمية للمؤتمرمحرَّرة  أي عضو إلى األمانة تي يقدمهاتكون جميع الوثائق ال

  التوصيات والقرارات  -٩٠المادة 

للغات الرسمية للمؤتمر وتوزعها راته ووثائقه الهامة األخرى باانشر جميع توصيات المؤتمر وقرـُت

  .األمانة على جميع أعضاء المنظمة في أقرب وقت ممكن

  التقارير  -٩١المادة 

هذه آل من حتوي ي العامة للمؤتمر باللغات الرسمية للمؤتمر، والجلساتتصدر األمانة تقارير   )أ(

  . المعنيةسةالجلالتقارير على نص جميع التوصيات والمقررات التي اعتمدها المؤتمر في 

 الهيئات الفرعية للمؤتمر وتوصياتها، ما لم يقرر المؤتمر اجتماعاتتصدر األمانة تقارير   )ب(

 المحتوية على توصيات مقدمة إلى التقاريُرباللغات الرسمية للمؤتمر ر َدصـُوت. خالف ذلك

  .ًارا أو قره تدابيراتخاذالمدعو فيها بصورة أخرى إلى المؤتمر، أو 

  المحاضر الرسمية  -٩٢المادة 

وي على نص جميع تحتفظ األمانة بمجموعة من المحاضر الرسمية باللغات الرسمية للمؤتمر تحت

 العامة للمؤتمر، وقائمة آاملة الجلساتراته، وتوصيات الهيئات الفرعية إلى اقرتوصيات المؤتمر و

  .بجميع وثائق المؤتمر وتقاريره

  قه وتفسيره تعديل النظام الداخلي وتعلي-رابع عشر

  تعديل النظام الداخلي  -٩٣المادة 

 أحكام االتفاقية، ووفقا لإلجراءات الخاصة باتخاذ مراعاةيجوز للمؤتمر تعديل هذا النظام الداخلي، مع 

 أن يكون ةطي من هذا النظام، وشر٦٩ آما وردت في المادة الجوهريةالقرارات المتعلقة بالمسائل 

  . التعديل من لجنة مختصةالمؤتمر قد تلقى تقريرا عن هذا
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  النظام الداخليالعمل بتعليق   -٩٤المادة 

أية مادة من مواد هذا النظام بقرار يتخذه المؤتمر وفقا العمل بتعليق يجوز أحكام االتفاقية مراعاة مع 

  هذا من٦٩ آما وردت في المادة الجوهريةلإلجراءات الخاصة باتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل 

  .النظام

  تفسير النظام الداخلي  -٩٥المادة 

ي ذان الو جدول المحتويات وال العنها الواردة في تفسير مواد هذا النظام عناوينعندال تؤخذ في االعتبار 

 .سبق نص آل مادةي
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   الدورات-أوال    

   الدورات العادية -ألف    

  ١  ................................................................تاريخ عقد الدورات   ١المادة 

  ١  .................................................................اإلخطار بالدورات   ٢المادة 

   الدورات االستثنائية-باء    

  ٢  ...........................................................عقد الدورات االستثنائية   ٣المادة 

  ٢  .................................................. من المؤتمربدعوةعقد الدورات    ٤المادة 

  ٢  ...................................عقد الدورات بناء على طلب المجلس التنفيذي   ٥المادة 

  ٢  ............................................عقد الدورات بناء على طلب األعضاء   ٦المادة 

  ٢  .....................................................اإلخطار بالدورات االستثنائية   ٧المادة 

  االتفاقيةب سير العمل االستثنائية التي تعقد الستعراض  الدورات-جيم    

  ٢  ...............................................عقد دورات االستعراض االستثنائية   ٨المادة 

   الدورات العادية والدورات االستثنائية-دال    

  ٣  .................................................................مكان عقد الدورات   ٩المادة 

  ٣  ........................................................................مدة الدورات  ١٠المادة 

  ٣  ...............................................................تعليق الدورات مؤقتا  ١١المادة 

   جدول األعمال-ثانيا    

   الدورات العادية-فأل    

  ٣  ......................................................إعداد جدول األعمال المؤقت  ١٢المادة 

  ٤  ...................................................مضمون جدول األعمال المؤقت  ١٣المادة 

  ٥  ......................................................................البنود التكميلية  ١٤المادة 

  ٥  ...............................................................إقرار جدول األعمال  ١٥المادة 

  ٥  .....................................................................البنود اإلضافية  ١٦المادة 

   الدورات االستثنائية-باء    

  ٥  .............................................................جدول األعمال المؤقت  ١٧المادة 
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  ٦  ...................................................مضمون جدول األعمال المؤقت  ١٨المادة 

  ٦  ...............................................................إقرار جدول األعمال  ١٩المادة 

  ٦  .....................................................................البنود اإلضافية  ٢٠المادة 

   الدورات العادية والدورات االستثنائية-جيم    

  أحكام عامة    

  ٦  ...............................................................المذآرات اإليضاحية  ٢١المادة 

  ٦  ................................................................تعديل البنود وحذفها  ٢٢المادة 

   تمثيل األعضاء-ثالثا    

  ٧  .......................................................................فودتشكيل الو  ٢٣المادة 

  ٧  ...........................................................................المناوبون  ٢٤المادة 

  ٧  ...............................لجان المؤتمر وهيئات الفرعية األخرىل في التمثي  ٢٥المادة 

   وثائق التفويض-رابعا    

  ٧  ...............................................................تقديم وثائق التفويض  ٢٦المادة 

  ٧  ............................................................فحص وثائق التفويض   ٢٧المادة 

  ٨  .......................................... بصفة مؤقتةفي الدورةاإلذن بالمشارآة   ٢٨المادة 

   والدول المراقبة وسائر المراقبين  الدول الموقعةمشارآة -خامسا    

  ٨  .......................................................................الدول الموقعة  ٢٩المادة 

  ٨  ......................................................................الدول المراقبة  ٣٠المادة 

  ٨  ......................................ممثلو األمم المتحدة والوآاالت المتخصصة  ٣١المادة 

  ٩  ..................................................ممثلو المنظمات الدولية األخرى  ٣٢المادة 

  ٩  ...........................................................المنظمات غير الحكومية  ٣٣المادة 

  لجنة الجامعة الرئيس ونواب الرئيس ورئيس ال-سادسا    

  ٩  ..........................انتخاب الرئيس ونواب الرئيس ورئيس اللجنة الجامعة  ٣٤المادة 

  ٩  ..........................................................................مدة الوالية  ٣٥المادة 

  ٩  .....................................................................بالوآالةالرئيس   ٣٦المادة 

  ٩  .....................................................................بدال الرئيساست  ٣٧المادة 
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   األمانة-سابعا    

  ٩  ....................................................................دور المدير العام  ٣٨المادة 

  ١٠  ..........................................................اإلشراف على الموظفين   ٣٩المادة 

  ١٠  ....................................................................األمانة واجبات   ٤٠المادة 

   لجان المؤتمر-ثامنا    

   المكتب-ألف    

  ١٠  ..............................................................................المكتب  ٤١المادة 

  ١٠  .................................... اللجنة الجامعةغيرالهيئات في المكتب تمثيل   ٤٢المادة 

  ١٠  ........................................................................مهام المكتب  ٤٣المادة 

  ١١  ................. األعضاء الذين يطلبون إدراج بنود في جدول األعمالمشارآة  ٤٤المادة 

  خرى اللجنة الرئيسية واللجان األ-باء    

  ١١  ......................................................................اللجنة الرئيسية  ٤٥المادة 

  ١١  ...............................................................إنشاء اللجان األخرى  ٤٦المادة 

  ١١  ..................................................أعضاء المكاتب واللجان الفرعية  ٤٧المادة 

  ١١  .............................................إحالة بنود جدول األعمال إلى اللجان  ٤٨المادة 

   األعمال في الجلسات العامة للمؤتمرإدارة -تاسعا    

  ١٢  .....................................................................رئاسة الجلسات  ٤٩المادة 

  ١٢  ................................................. العامة لرئيس الجلسةتالصالحيا  ٥٠المادة 

  ١٢  ............................................................................التصويت  ٥١المادة 

  ١٢  .................................................المغلقةالجلسات العلنية والجلسات   ٥٢المادة 

  ١٢  ....................................................................النصاب القانوني  ٥٣المادة 

  ١٣  ..............................................................................الكلمات  ٥٤المادة 

  ١٣  .............................................................................األسبقية  ٥٥المادة 

  ١٣  ..........................................................................نقاط النظام  ٥٦المادة 

  ١٣  ..................................................................الكلماتتحديد مدة   ٥٧المادة 

  ١٣  ........................................ وحق الردتناول الكلمةطالبي إقفال قائمة   ٥٨المادة 

  ١٤  ......................................................................تأجيل المناقشة  ٥٩المادة 
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  ١٤  ..................................................................إقفال باب المناقشة  ٦٠المادة 

  ١٤  ............................................................تأجيلهاتعليق الجلسة أو   ٦١المادة 

  ١٤  ............................................... الطابعترتيب االقتراحات اإلجرائية  ٦٢المادة 

  ١٤  .............................................................المقترحات والتعديالت  ٦٣المادة 

  ١٥  ........................................................البت في مسألة االختصاص  ٦٤المادة 

  ١٥  ....................................................سحب المقترحات واالقتراحات  ٦٥المادة 

  ١٥  ...........................................إعادة النظر في المقترحات والتعديالت  ٦٦المادة 

   اتخاذ القرارات -عاشرا    

  ١٥  ....................................................................حقوق التصويت  ٦٧المادة 

  ١٥  .............................................القرارات المتعلقة بالمسائل اإلجرائية  ٦٨المادة 

  ١٦  .............................................الجوهريةالقرارات المتعلقة بالمسائل   ٦٩المادة 

  ١٦  ...............................................جوهرية آانت المسألة البت فيما إذا  ٧٠المادة 

  ١٦  ................................." األعضاء الحاضرين المصوتين"معنى عبارة   ٧١المادة 

  ١٦  ...................................................................ق التصويتائطر  ٧٢المادة 

  ١٦  .............................................................السلوك أثناء التصويت  ٧٣المادة 

  ١٦  .....................................................................تعليل التصويت  ٧٤المادة 

  ١٧  .....................................................تجزئة المقترحات والتعديالت  ٧٥المادة 

  ١٧  ..........................................................التصويت على التعديالت  ٧٦المادة 

  ١٧  .........................................................التصويت على المقترحات  ٧٧المادة 

  ١٧  .........................................................انقسام األصوات بالتساوي  ٧٨المادة 

   االنتخابات -حادي عشر    

   أحكام عامة-ألف    

  ١٨  .....................................................................االقتراع السري  ٧٩المادة 

  ١٨  .............................................. انتخابي واحدمقعداالنتخابات لشغل   ٨٠المادة 

  ١٨  ....................................... انتخابيين أو أآثرمقعديناالنتخابات لشغل   ٨١المادة 

  ١٨  ..................................................................لمدير العامتعيين ا  ٨٢المادة 
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   انتخابات المجلس التنفيذي-باء    

  ١٩  .............................................. االنتخابية التي يتعين شغلها المقاعد  ٨٣المادة 

  ١٩  .....................................................................أوراق االقتراع  ٨٤المادة 

  ١٩  ...................................................................األصوات الباطلة  ٨٥المادة 

  الهيئات الفرعيةسائر  األعمال في جلسات اللجان وإدارة -ثاني عشر    

  ١٩  ....................الهيئات الفرعيةسائر لى اللجان وتطبيق أحكام هذا النظام ع  ٨٦المادة 

   اللغات والوثائق-ثالث عشر    

  ١٩  .....................................................................اللغات الرسمية  ٨٧المادة 

  ٢٠  ..............................................الترجمة الشفوية من اللغات األخرى  ٨٨المادة 

  ٢٠  ...................................................... األعضاءتي يقدمهاالوثائق ال  ٨٩المادة 

  ٢٠  ..............................................................التوصيات والقرارات  ٩٠المادة 

  ٢٠  .............................................................................التقارير  ٩١المادة 

  ٢٠  ..................................................................الرسميةالمحاضر   ٩٢المادة 

  ه وتفسيره العمل ب تعديل النظام الداخلي وتعليق-رابع عشر    

  ٢٠  ...............................................................تعديل النظام الداخلي  ٩٣المادة 

  ٢١  .......................................................النظام الداخليالعمل بتعليق   ٩٤المادة 

  ٢١  ...............................................................تفسير النظام الداخلي  ٩٥المادة 
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