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      التمثيل ووثائق التفويض  - أوالً  
  تكوين الوفود

  ١املادة 
 املمثِّلني  كل دولة مشاركة يف املؤمتر من رئيس للوفد ومن قد يلزم منيتألَّف وفُد  

  .اآلخرين واملمثِّلني املناوبني واملستشارين
    

  تسمية املمثِّلني
  ٢املادة 

 بناًء على تسمية من مثِّل املناوب أو املستشار أن يتولَّى مهام املممثِّلجيوز لل  
  .الوفد رئيس

    
  تقدمي وثائق التفويض

  ٣املادة 
 الدولة أو احلكومة وإمِّا يتولَّى إصدار وثائق تفويض املمثِّلني إمَّا رئيس  - ١  

  .اخلارجية  وزير
رين إىل أمني  تفويض املمثِّلني وأمساء املمثِّلني املناوبني واملستشا وثائُقُتقدَُّم  - ٢  

وُيقدَّم إىل أمني املؤمتر أيضاً .  مبا ال يقلُّ عن أسبوع، إن أمكن ذلكاملؤمتر قبل افتتاح املؤمتر
  . الوفودتكوينأيُّ تغيري الحق يف 

    
  جلنة وثائق التفويض

  ٤املادة 
يتعيَّن إنشاء جلنة لوثائق التفويض تتألَّف من تسعة أعضاء يعيِّنهم املؤمتر بناًء   - ١  

وتكون عضويتها، بقدر اإلمكان، مطابقة لعضوية جلنة وثائق . على اقتراح من الرئيس
  .التفويض للجمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا السابقة للمؤمتر

تتولَّى جلنة وثائق التفويض بنفسها انتخاب رئيس هلا ومن تراه ضروريا من   - ٢  
  .أعضاء مكتب آخرين من بني ممثِّلي الدول املشاركة
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 وثائق التفويض فحص وثائق تفويض املمثِّلني، وتقدِّم إىل املؤمتر تتولَّى جلنةُ  - ٣  
  .تقريراً عن ذلك

    
  املشاركة املؤقَّتة يف املؤمتر

  ٥املادة 
حيقُّ للممثِّلني املشاركة يف املؤمتر بصفة مؤقَّتة ريثما يتَّخذ املؤمتر قراراً بشأن   
  .تفويضهم وثائق

      
      أعضاء املكتب  - ثانياً  

  االنتخابات
  ٦املادة 

 نائباً للرئيس ومقرِّرا عاما ٢٤ املؤمتر من بني ممثِّلي الدول املشاركة رئيساً وَينتخُب  
يكونون هؤالء و. ٤٥كلِّ جلنة من اللجان املنصوص عليها يف املادة واحداً، وكذلك رئيساً ل

  .ُينتخبون على أساس التوزيع اجلغرايف العادل و مكتب املؤمتر الذين يتألَّف منهمعضاءاأل
    

  الرئيس بالنيابة
  ٧املادة 

إذا رأى الرئيس ضرورة لتغيُّبه عن جلسة أو عن جزء منها جاز له أن   - ١  
  .رئيساً بالنيابة هيسمِّي أحد نواب

يكون لنائب الرئيس الذي يقوم بأعمال الرئيس نفس سلطات الرئيس وعليه   - ٢  
  .نفس واجباته

    
  تبديل الرئيس

  ٨املادة 
  . جديد رئيٌسانُتخب قادر على أداء مهامه  غَريإذا كان الرئيُس  
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  حقوق الرئيس يف التصويت
  ٩املادة 

 ي عضواًأعمال الرئيس التصويت، بل يسمِّ الذي يقوم بهال جيوز للرئيس أو لنائب  
  . منهآخر من وفده للتصويت بدالً

      
      مكتب املؤمتر  - ثالثاً  

  الرئيس
  ١٠املادة 

  .ابه يف حال غيابه، رئاسة مكتب املؤمتريه من بني نوَّى الرئيس، أو من يسمِّيتولَّ  
    

  األعضاء البديلون
  ١١املادة 

ر العام عن جلسة من جلسات  أو املقرِّهاب أو أحد نوَّب الرئيُسإذا تغيَّ  - ١  
  . من وفده لكي يقوم مقامهي عضواًاملكتب، جاز له أن يسمِّ

 آخر من عضواًله  ي بديالًب رئيس جلنة من اللجان، يسمِّيف حال تغيُّ  - ٢  
بيد أنه .  من أعضاء اللجنةي عضواًيسمِّفأعضاء مكتب اللجنة أو، إذا مل يوجد أحد منهم، 

لك البديل احلق يف التصويت إذا كان من وفد ينتمي إليه عضو آخر من أعضاء ال يكون لذ
  .مكتب املؤمتر

    
  وظائف املكتب

  ١٢املادة 
ى باإلضافة إىل أداء الوظائف األخرى املنصوص عليها يف هذا النظام، يتولَّ  - ١  

 هناًاملكتب مساعدة الرئيس يف تصريف أعمال املؤمتر بوجه عام وضمان تنسيق أعماله، ر
  .ره املؤمتريقرِّ  مبا

ل توزيع جيوز للمكتب، بناًء على طلب رئيس إحدى اللجان، أن يعدِّ  - ٢  
  .األعمال على اللجان
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      األمانة  - رابعاً  
  واجبات األمني العام

  ١٣املادة 
ى األمني العام لألمم املتحدة تعيني أمني عام وأمني للمؤمتر وتوفري يتولَّ  - ١  

  .ؤمتر وهليئاته الفرعيةاملوظفني الالزمني للم
ع بتلك الصفة يف مجيتصرُّفاً له  األمني العام للمؤمتر أو من ميثِّيتصرَُّف  - ٢  

  .نني ألداء اخلدمات املتصلة باملؤمتر املوظفني املعيَّويوجِّه جلسات املؤمتر وهيئاته الفرعية،
    

  واجبات األمانة
  ١٤املادة 

  :ام، ما يلي هلذا النظى أمانة املؤمتر، وفقاًتتولَّ  
  لقى يف اجللسات ترمجة شفوية؛ترمجة الكلمات اليت ُت  )أ(  
  ي وثائق املؤمتر وترمجتها واستنساخها وتوزيعها؛تلقِّ  )ب(  
  نشر وتعميم تقرير املؤمتر ووثائقه الرمسية؛  )ج(  
  إجراء تسجيالت صوتية للجلسات واختاذ الترتيبات الالزمة حلفظها؛  )د(  
  يداع وثائق املؤمتر وحفظها يف حمفوظات األمم املتحدة؛اختاذ ترتيبات إل  )ه(  
  .به املؤمتر من أعمال أخرى ما قد يتطلَّالقيام عموما بكلِّ  )و(  

    
  بيانات األمانة

  ١٥املادة 
ن لذلك الغرض أن يديل يف  عضو يف األمانة معيَّجيوز لألمني العام للمؤمتر أو أليِّ  

  . مسألة قيد النظرأن أيِّ وقت ببيانات شفوية أو مكتوبة بشأيِّ
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      تصريف األعمال  - خامساً  
  صاب القانوينالنِّ

  ١٦املادة 
لث  عند حضور ثُتاح اجللسة وأن يسمح ببدء النقاشعلن افتلرئيس املؤمتر أن ُيجيوز   

  ويلزم حضور ممثِّلي أغلبية الدول املشاركة الختاذ . ممثِّلي الدول املشاركة يف املؤمتر على األقل
  . قرارأيِّ
    

  صالحيات الرئيس العامة
  ١٧املادة 

لة لـه يف مواضع يقوم رئيس املؤمتر، باإلضافة إىل ممارسة الصالحيات املخوَّ  - ١  
أخرى من هذا النظام، بترؤس اجللسات العامة للمؤمتر، وإعالن افتتاح واختتام كل جلسة 

ئل للتصويت، وإعالن منها، وإدارة املناقشات، وإعطاء احلق يف الكالم، وطرح املسا
 كامل  يف النقاط النظامية، ويكون له، مع مراعاة أحكام هذا النظام،وهو يبتُّ. القرارات

وللرئيس أن يقترح على املؤمتر إقفال قائمة .  وحفظ النظام فيهاالسيطرة على سري املداوالت
 ممثِّل أن جيوز لكلِّات اليت مني، وعدد املرَّمني، وحتديد الوقت املسموح به للمتكلِّاملتكلِّ
  .م فيها بشأن مسألة ما، وتأجيل النقاش أو إقفال بابه، وتعليق اجللسة أو رفعهايتكلَّ

  . لسلطة املؤمتر الرئيس، لدى ممارسة مهامه، خاضعاًيظلُّ  - ٢  
    

  النقاط النظامية
  ١٨املادة 

 نظامية، ويبتُّ وقت نقطة  ممثِّل أن يثري يف أيِّ، جيوز ألي٣٨ِّ بأحكام املادة رهناً  
وللممثِّل أن يطعن يف قرار .  ألحكام هذا النظام، وفقاًالرئيس يف هذه النقطة النظامية فوراً

 ما مل تبطله أغلبية األعضاء ، ويبقى قرار الرئيس قائماًطرح الطعن للتصويت فوراًوُي. الرئيس
م يف مضمون املوضوع تكلَّوال جيوز للممثِّل الذي يثري نقطة نظامية أن ي. تنياحلاضرين املصوِّ

  .قيد املناقشة
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  الكلمات
  ١٩املادة 

م يف املؤمتر دون احلصول على إذن مسبق من  كان أن يتكلَّال جيوز أليِّ  - ١  
، بإعطاء الكلمة ٢٥ إىل ٢٢ و١٧ بأحكام هذه املادة واملواد الرئيس الذي يقوم، رهناً

ى أمني املؤمتر وضع قائمة بأمساء ويتولَّ. مني حسب ترتيب إبدائهم الرغبة يف الكالمللمتكلِّ
  .منياملتكلِّ

م إىل ه املتكلِّينحصر النقاش يف املسألة املعروضة على املؤمتر، وللرئيس أن ينبِّ  - ٢  
  .مراعاة النظام إذا خرجت مالحظاته عن املوضوع قيد املناقشة

ت اليت جيوز امني وعدد املرَّد الوقت الذي يسمح به للمتكلِّللمؤمتر أن حيدِّ  - ٣  
م  اقتراح يقدَّموا يف مسألة ما؛ وُيطَرح للتصويت على الفور أيُّفيها للمشاركني أن يتكلَّ

د الرئيس زمن املداخالت املتعلقة باملسائل اإلجرائية وعلى أية حال، حيدِّ. بشأن هذا التحديد
ص لـه، الوقت املخصَّم  وجتاوز املتكلِّوإذا كان زمن النقاش حمدوداً. ة أقصاها مخس دقائقمبدَّ

  .هه إىل مراعاة النظام دون إبطاءوجب على الرئيس أن ينبِّ
    

  األسبقية
  ٢٠املادة 

جيوز إعطاء األسبقية يف الكالم لرئيس هيئة فرعية أو ممثِّل آخر هلا، لغرض شرح   
  .االستنتاجات اليت خلصت إليها تلك اهليئة

    
  منيإقفال قائمة املتكلِّ

  ٢١املادة 
مني، وأن يعلن، مبوافقة املؤمتر، إقفال  قائمة املتكلِّرئيس أن يعلن أثناء النقاشجيوز لل  

. مني، يعلن الرئيس إقفال باب النقاشوعندما ال يبقى أحد على قائمة املتكلِّ. تلك القائمة
  .٢٥ويكون هلذا اإلقفال نفس أثر اإلقفال مبقتضى املادة 
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  حق الـرد
  ٢٢املادة 

وجيوز إعطاء .  ملن يطلبه من ممثِّلي الدول املشاركة يف املؤمترالردِّ  حقَّمينح الرئيُس  
  .وجيب أن تكون تلك الردود وجيزة بقدر اإلمكان.  ممثِّل آخر فرصة للردأيِّ
    

  تعليق اجللسة أو رفعها
  ٢٣املادة 

 وقت أن يقترح تعليق اجللسة أو  ممثِّل يف أيِّ، جيوز ألي٣٨ِّ بأحكام املادة رهناً  
  . للتصويتطرح فوراً مناقشة، بل ُيوال يكون هذا االقتراح حملَّ. ارفعه

    
  تأجيل النقاش

  ٢٤املادة 
.  وقت تأجيل النقاش حول املسألة قيد البحث ممثِّل أن يقترح يف أيِّأليِّجيوز   

 اثنني نيما يف تأييد االقتراح، وملمثِّلَم االقتراح، أن يتكلَّني اثنني، إىل جانب مقدِّوجيوز ملمثِّلَ
  . للتصويتطرح االقتراح فوراً ُيما يف معارضته، مثَّأن يتكلَّ

    
  إقفال باب النقاش

  ٢٥املادة 
 إقفال باب النقاش حول املسألة قيد البحث،  وقت يف أيِّ ممثِّل أن يقترحأليِّجيوز   

 إقفال باب سمح بالكالم يف مسألةوال ُي.  ممثِّل آخر رغبته يف الكالمسواء أبدى أم مل ُيبِد أيُّ
  . للتصويتطرح االقتراح فوراً ُيني اثنني يعارضان اإلقفال، مثَّالنقاش لغري متكلَِّم

    
  ترتيب االقتراحات اإلجرائية

  ٢٦املادة 
 ما عداها من نة أدناه أسبقية على كلِّ، ُتعطى االقتراحات املبي١٨َّ بأحكام املادة رهناً  

  :سب الترتيب التايلاالقتراحات املعروضة أمام اجللسة، وذلك ح
  تعليق اجللسة؛  )أ(  



 

V.15-00296 9 
 

A/CONF.222/2 

  رفع اجللسة؛  )ب(  
  تأجيل النقاش؛  )ج(  
  .إقفال باب النقاش  )د(  

    
  البنود اليت ينظر فيها املؤمتر

  ٢٧املادة 
ت للمؤمتر، بناًء ى اجمللس االقتصادي واالجتماعي إقرار جدول األعمال املؤقَّيتولَّ  

ت املؤمتر جدول األعمال املؤقََّيعتمد و. ة اجلنائيةعلى توصية من جلنة منع اجلرمية والعدال
  .نظر يف البنود املدرجة فيهَيو
    

  مشاريع القرارات املتعلقة باملواضيع املختارة لينظر فيها املؤمتر
  ٢٨املادة 

ت للمؤمتر إىل ُتقدَّم مشاريع القرارات املتعلقة ببنود جدول األعمال املؤقَّ  - ١  
 الدول  مجيع أربعة أشهر من انعقاده، وُتوزَّع تلك املشاريع علىاألمني العام للمؤمتر قبل

  .األعضاء قبل شهرين على األقل من انعقاد املؤمتر
ب اعتماد مقرَّر بشأن بنود جدول مشاريع القرارات هي اقتراحات تتطلَّ  - ٢  

  .األعمال املوضوعية
    

  االقتراحات والتعديالت األخرى
  ٢٩املادة 

 وُتسلَّم إىل أمني املؤمتر، الذي يقوم بتعميم نسخ املوضوعية كتابةًُتقدَّم التعديالت   
ح طَر املوضوعية أو ُتش التعديالُتوُتناقَ. منها على مجيع الوفود جبميع اللغات الرمسية للمؤمتر

للتصويت بعد أربع وعشرين ساعة على األقل من وقت تعميم نسخها على الوفود باللغات 
  .ر املؤمتر خالف ذلكيقرِّالرمسية للمؤمتر، ما مل 
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  ٣٠املادة 
ة ممثِّلني جيوز للمؤمتر، بناًء على اقتراح كتايب من ممثِّل لدولة عضو أو عدَّ  - ١  

ر، بأغلبية ثلثي املمثِّلني احلاضرين  أن يقرِّ،لدول أعضاء ُيقدَّم وقت النظر يف جدول األعمال
  .علق مبسائل عاجلة وهامة أخرى تتتني، أن يدرج يف جدول أعماله بنوداًواملصوِّ

قة ببنود مدرجة يف جدول األعمال، حسبما ُتقدَّم مشاريع القرارات املتعلِّ  - ٢  
 أعاله، إىل أمني املؤمتر لتوزيعها باللغات الرمسية على املمثِّلني قبل مثان ١ُحدِّدت يف الفقرة 

  .وأربعني ساعة على األقل من النظر فيها
    

  ات اإلجرائيةسحب املقترحات أو االقتراح
  ٣١املادة 

 وقت يشاء قبل بدء م املقترح أو االقتراح اإلجرائي أن يسحبه يف أيِّجيوز ملقدِّ  
  املقترح أو ممثِّل أن يعاود تقدميوجيوز أليِّ.  يكون قد ُعدِّلالتصويت عليه، شريطة أالَّ

  .االقتراح املسحوب على هذا النحو
    

   يف مسألة االختصاصالبتُّ
  ٣٢املادة 

 يف مسألة  اقتراح إجرائي يطلب البتَّطرح للتصويت أيُّ، ُي١٨ بأحكام املادة رهناً  
 وذلك قبل مناقشة ،م إليه مقترح مقدَّ موضوع أو اعتماد أيِّاختصاص املؤمتر يف مناقشة أيِّ

  .املوضوع أو إجراء التصويت على املقتَرح املعين
    

  إعادة النظر
  ٣٣املادة 

ح أو اقتراح إجرائي أو ُرفض، ال جيوز إعادة النظر فيه ما مل  مقترمىت اعُتمد أيُّ  
 سمح بالكالم يف أيِّوال ُي. تنيلثي األعضاء احلاضرين واملصوِّر املؤمتر ذلك بأغلبية ثُيقرِّ

  . للتصويت ُيطرح األمر فوراًني اثنني يعارضانه، مثََّماقتراح بإعادة النظر لغري متكلِّ
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      التصويت  - سادساً  
  ق التصويتحقو

  ٣٤املادة 
  . واحدلة يف املؤمتر صوٌت دولة ممثَّيكون لكلِّ  

    
  األغلبية الالزمة

  ٣٥املادة 
لثي املمثِّلني خذ املؤمتر قراراته بشأن مجيع املسائل املوضوعية بأغلبية ثُيتَّ  - ١  

  .ر املؤمتر خالف ذلكتني، ما مل يقرِّاملصوِّواحلاضرين 
خذ املؤمتر قراراته بشأن مجيع املسائل األخرى بأغلبية بسيطة من املمثِّلني يتَّ  - ٢  

 فيها هذا ر املؤمتر خالف ذلك، وباستثناء احلاالت اليت ينصُّتني، ما مل يقرِّاملصوِّواحلاضرين 
عترب املقتَرح أو االقتراح اإلجرائي وإذا تعادلت األصوات، ُي. النظام على خالف ذلك

  .مرفوضاً
 املمثلون" تنياملصوِّو احلاضرين املمثِّلني"قصد بعبارة غراض هذا النظام، ُيأل  - ٣  

 الذين ميتنعون عن التصويت املمثِّلونا أمَّ.  أو سلباًاحلاضرون الذين يدلون بأصواهتم إجياباً
  .تنيعتربون غري مصوِّفُي
    

  طرائق التصويت
  ٣٦املادة 

 املؤمتر عادة برفع األيدي، ولكن جيوز أليِّت ، يصو٤٣ِّ عليه املادة باستثناء ما تنصُّ  
ممثِّل أن يطلب التصويت بنداء األمساء، وجيرى نداء األمساء حينئذ حسب الترتيب األجبدي 
اإلنكليزي ألمساء الدول املشاركة يف املؤمتر، ابتداًء باسم الدولة اليت يسحب الرئيس امسها 

" نعم" ممثِّلها بـ دولة مشاركة فريدُّ باسم كلِّ تصويت بنداء األمساء، ينادىويف كلِّ. بالقرعة
  ".ممتنع"أو " ال"أو 
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  تعليل التصويت
  ٣٧املادة 

للممثِّلني أن يدلوا ببيانات وجيزة تقتصر على تعليل تصويتهم قبل بدء جيوز   
وال جيوز ملمثِّل دولة مشاركة يف تقدمي مقترح أو اقتراح إجرائي أن . التصويت أو بعد انتهائه

د الوقت الذي يسمح به وللرئيس أن حيدِّ.  إذا كان قد ُعدِّلم لتعليل تصويته عليه، إالَّيتكلَّ
  .لتعليل التصويت

    
  التصرُّف أثناء التصويت

  ٣٨املادة 
م إىل حني إعالن  ممثِّل أن يتكلَّعلن الرئيس بدء التصويت، وال ُيسَمح بعد ذلك أليُِّي  

  .ق بعملية التصويتة تتعلَّ بشأن نقطة نظامينتيجة التصويت، إالَّ
    

  جتزئة املقترحات
  ٣٩املادة 

وإذا قُدِّم .  ممثِّل أن يقترح إجراء تصويت مستقل على أجزاء من مقتَرح ماأليِّجيوز   
مد اقتراح التجزئة، فإذا اعُت. طرح اقتراح التجزئة للتصويتاعتراض على طلب التجزئة، ُي

فضت مجيع أجزاء منطوق وإذا ُر. عليها جمتمعةطرح أجزاء املقتَرح املعتمدة للتصويت ُت
  . بأكملهعترب املقتَرح مرفوضاًاملقتَرح، ُي

    
  التعديالت

  ٤٠املادة 
التعديل هو مقتَرح ال يعدو أن يضيف إىل مقتَرح آخر أو أن حيذف منه أو أن   

  على  نة للتعديالت، ما مل ُيَنصَّعترب متضمَّيف هذا النظام ُت" مقتَرح"وكلمة . حهينقِّ
  .خالف ذلك
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  ترتيب التصويت على التعديالت
  ٤١املادة 

رح وإذا اقُت. عند اقتراح تعديل على مقتَرح ما، جيرى التصويت على التعديل أوالً  
 عن  على التعديل األبعد مضموناًت املؤمتر أوالًتعديالن أو أكثر على مقترح ما، يصوِّ

، وهكذا دواليك حىت ُتطرح مجيع التعديالت عداً ُب على التعديل األقلِّاالقتراح األصلي، مثَّ
 أنه حيثما ينطوي اعتماد تعديل ما بالضرورة على رفض تعديل آخر، إالَّ. للتصويت

طرح املقترح بصيغته مد تعديل واحد أو أكثر ُيوإذا اعُت. طرح التعديل األخري للتصويتُي  فال
  .لة للتصويتاملعدَّ

    
  ترتيب التصويت على املقترحات

  ٤٢ملادة ا
 أُجري ،قان مبسألة واحدةإذا كان مقترحان أو أكثر، خبالف التعديالت، يتعلَّ  

وجيوز . ر املؤمتر خالف ذلكالتصويت على املقترحات حسب ترتيب تقدميها، ما مل يقرِّ
ت على املقترح ر ما إذا كان سيصوِّ مقترح منها، أن يقرِّ تصويت على أيِّللمؤمتر، بعد كلِّ

  .الذي يليه
    

  االنتخابات
  ٤٣املادة 

ر املؤمتر خالف ذلك يف ي، ما مل يقرِّى مجيع االنتخابات باالقتراع السرِّجَرُت  
  .حني فيه عدد املناصب االنتخابية املطلوب شغلهاانتخاب ال يتجاوز عدد املرشَّ

    
  ٤٤املادة 

 شغل منصب أو أكثر من املناصب االنتخابية يف وقت واحد عندما ُيراد  - ١  
دد من  على أغلبية األصوات وأكرب عحيصلونحون الذين  املرشَُّينتَخبروط واحدة، وبش

  . تلك املناصبهم عدَد يتجاوز عدُدالَّاألصوات يف االقتراع األول، على أ
 من عدد حني الذين حصلوا على تلك األغلبية أقلَّإذا كان عدد املرشَّ  - ٢  

  .يةية لشغل املناصب املتبقِّاقتراعات إضافاملناصب املطلوب شغلها، أُجريت 
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      اهليئات الفرعية  - سابعاً  
  اللجان واللجان الفرعية وأفرقة العمل

  ٤٥املادة 
 عدد من اللجان اجلامعة يوافق اجمللس االقتصادي واالجتماعي على إنشائه ُينشأ أيُّ  

 جلنة من هذه ولكلِّ. من حني إىل حني، بناًء على توصية جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  . بالقدر الذي تسمح به املرافق املتوافرة عاملةً وأفرقةًفرعيةًاللجان أن تنشئ جلاناً 

    
  أعضاء املكتب

  ٤٦املادة 
 ، تنتخب كل٦ُّ باملادة باإلضافة إىل رئيس اللجنة الذي ينتخبه املؤمتر عمالً  - ١  

  .ملشاركة من بني ممثِّلي الدول اراً للرئيس ومقرِّجلنة بنفسها نائباً
  فريق من األفرقة العاملة رئيساً جلنة من اللجان الفرعية وكلُّتنتخب كلُّ  - ٢  

  . من بني ممثِّلي الدول املشاركة يف املؤمترونائبني اثنني فقط للرئيس
    

  القواعد املنطبقة
  ٤٧املادة 

ضيه تنطبق القواعد الواردة يف األبواب الثاين والرابع إىل السادس أعاله، مع ما يقت  
  :اختالف احلال من تغيري، على إجراءات عمل اهليئات الفرعية، باستثناء ما يلي

، أن ٤٥لرؤساء اهليئات الفرعية، خبالف اللجان املشار إليها يف املادة جيوز   )أ(  
   التصويت؛ميارسوا حقَّ

 هيئة فرعية ذات عضوية حمدودة ل أغلبية املمثِّلني املشاركني يف أيِّتشكِّ  )ب(  
  ا؛ قانونياًنصاب

ا تني، أمَّاملصوِّوخذ قرارات اهليئات الفرعية بأغلبية املمثِّلني احلاضرين ُتتَّ  )ج(  
  .٣٣ب األغلبية املنصوص عليها يف املادة  من تلك القرارات فتتطلَّإعادة النظر يف أيٍّ

      



 

V.15-00296 15 
 

A/CONF.222/2 

      اللغات والوثائق  - ثامناً  
  اللغات الرمسية

  ٤٨املادة 
  .ر هي اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسيةاللغات الرمسية للمؤمت  

    
  الترمجة الشفوية

  ٤٩املادة 
ُتترجم الكلمات اليت ُتلقى بإحدى لغات املؤمتر الرمسية ترمجة شفوية إىل   - ١  

  .سائر تلك اللغات
 م ترمجةًر املتكلِّجيوز إلقاء الكلمات بلغة من غري لغات املؤمتر الرمسية إذا وفَّ  - ٢  
  وللمترمجني الشفويني التابعني لألمانة أن يستندوا .  إىل إحدى اللغات الرمسيةشفويةً

  ترمجة هذه الكلمات إىل سائر لغات لإىل الترمجة الشفوية املقدَّمة باللغة الرمسية األوىل 
  .املؤمتر الرمسية

    
  اللغات اليت تصدر هبا الوثائق الرمسية

  ٥٠املادة 
  .ائق الرمسية بلغات املؤمتر الرمسيةر الوثوفَُّت  

    
  التسجيالت الصوتية للجلسات

  ٥١املادة 
 من هذا  تسجيالٌتدُّوُتَع.  تسجيالت صوتية جللسات املؤمتر واللجان األمانةُدُُّتِع  

  .رت اهليئة املعنية ذلكالقبيل جللسات اهليئات الفرعية األخرى مىت قرَّ
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      تقرير املؤمتر  - تاسعاً  
  ٥٢ة املاد

  .ر العامدُّ مشروعه املقرِّ ُيِعيعتمد املؤمتر تقريراً  - ١  
ُيوزَّع التقرير على مجيع الدول وسائر املشاركني يف املؤمتر يف أبكر وقت   - ٢  

يتجاوز ذلك ستة أشهر من اختتام املؤمترا، على أالًّممكن عملي .  
      

      يةاجللسات العلنية والسرِّ  - عاشراً  
  مبادئ عامة

  ٥٣ املادة
تكون جلسات املؤمتر العامة وجلسات هيئاته الفرعية، خبالف املكتب وجلنة   - ١  

  .ر اهليئة املعنية خالف ذلك ما مل تقرِّوثائق التفويض، علنيةً
ر اهليئة املعنية  ما مل تقرِّيةًتكون جلسات املكتب وجلنة وثائق التفويض سرِّ  - ٢  

  .خالف ذلك
      
       واملراقبون  املشاركون اآلخرون- حادي عشر

   مـن اجلمعية العامـة دائمةًت دعوةًممثِّلو املنظمات اليت تلقَّ
  للمشاركة بصفة مراقب يف دورات وأعمال مجيع املؤمترات

  عقد حتت رعاية اجلمعية العامةالدولية اليت ُت
  ٥٤املادة 

ة العامة  من اجلمعي دائمةًت دعوةًيهم املنظمات اليت تلقَّللممثِّلني الذين تسمِّجيوز   
عقد حتت رعاية اجلمعية العامة أن للمشاركة يف دورات وأعمال مجيع املؤمترات الدولية اليت ُت

يشاركوا يف مداوالت املؤمتر وجلانه الرئيسية والفرعية وأفرقته العاملة، ويف سائر هيئاته 
  .الفرعية، حسب االقتضاء، بصفة مراقبني، دون أن يكون هلم حق التصويت
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   حركات التحرير الوطينممثِّلو
  ٥٥املادة 

ة إىل حضور املؤمتر أن يهم حركات التحرير الوطين املدعوَّللممثِّلني الذين تسمِّجيوز   
يشاركوا يف مداوالت املؤمتر وجلانه الرئيسية والفرعية وأفرقته العاملة، ويف سائر هيئاته 

  .التصويتالفرعية، حسب االقتضاء، بصفة مراقبني، دون أن يكون هلم حق 
    

  ممثِّلو اهليئات التابعة لألمم املتحدة والوكاالت ذات الصلة هبا
  ٥٦املادة 

صة أو يهم اهليئات التابعة لألمم املتحدة أو الوكاالت املتخصِّللممثِّلني الذين تسمِّجيوز   
وأفرقته الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يشاركوا يف مداوالت املؤمتر وجلانه الرئيسية والفرعية 

  العاملة، ويف سائر هيئاته الفرعية، حسب االقتضاء، بصفة مراقبني، دون أن يكون هلم 
  .حق التصويت

    
  املراقبون عن املنظمات احلكومية الدولية األخرى

  ٥٧املادة 
ة إىل يهم املنظمات احلكومية الدولية األخرى املدعوَّللمراقبني الذين تسمِّجيوز   

وا يف مداوالت املؤمتر وجلانه الرئيسية والفرعية وأفرقته العاملة، ويف حضور املؤمتر أن يشارك
  .سائر هيئاته الفرعية، حسب االقتضاء، دون أن يكون هلم حق التصويت

    
  املراقبون عن املنظمات غري احلكومية

  ٥٨املادة 
ر أن ة إىل حضور املؤمتيهم املنظمات غري احلكومية املدعوَّللمراقبني الذين تسمِّجيوز   

  يشاركوا يف مداوالت املؤمتر وجلانه الرئيسية والفرعية وأفرقته العاملة، دون أن يكون هلم 
  .حق التصويت

    



 

18 V.15-00296 

 

A/CONF.222/2

  اخلرباء واخلرباء االستشاريون األفراد
  ٥٩املادة 

 من اخلرباء يف جمال منع اجلرمية ومعاملة لألمني العام أن يدعو أفراداًجيوز   - ١  
صفتهم الشخصية، وجيوز هلؤالء أن يشاركوا يف مداوالت املؤمتر اجملرمني إىل حضور املؤمتر ب

  .وجلانه الرئيسية والفرعية وأفرقته العاملة دون أن يكون هلم حق التصويت
 من اخلرباء االستشاريني للمشاركة  صغرياًلألمني العام أن يدعو عدداًجيوز   - ٢  

لدى دعوته أولئك اخلرباء االستشاريني ويويل األمني العام . يف املؤمتر على نفقة األمم املتحدة
ين على هذا لخرباء االستشاريني املدعوِّجيوز لو. االعتبار الواجب ملبدأ التمثيل اجلغرايف العادل

وا نقاشات يف جلان املؤمتر الرئيسية والفرعية وأفرقته العاملة، حسب النحو أن يستهلُّ
  .االقتضاء، وأن يساعدوا فيها

  
  البيانات املكتوبة

  ٦٠املادة 
ون واخلرباء األفراد واملراقبون املشار إليهم يف مه املمثِّلون املسمَّ األمانة ما يقدُِّتوزِّع  

 من بيانات مكتوبة تتعلق بأعمال املؤمتر على مجيع الوفود بالكميات ٥٩ إىل ٥٤املواد 
 م باسم أيِّيان املقدَّر هبا هذه البيانات لألمانة لتوزيعها، بشرط أن يكون البوفَّوباللغات اليت ُت

  . نطاق اختصاصهايندرج بصفة خاصة ضمن مبوضوع قاًمنظمة غري حكومية متعلِّ
      

      تعديل النظام الداخلي أو وقف العمل به  - ثاين عشر
  طريقة التعديل

  ٦١املادة 
اًء تني، بنلثي املمثِّلني احلاضرين املصوِّجيوز تعديل هذا النظام بقرار من املؤمتر بأغلبية ثُ  

  .على توصية من املكتب
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  طريقة وقف العمل بالنظام الداخلي
  ٦٢املادة 

 مادة من هذا النظام بقرار من املؤمتر، بشرط توجيه جيوز وقف العمل بأيِّ  - ١  
  ساعة، وجيوز إسقاط هذا الشرط إذا مل يعترض أي٢٤ُّإشعار باقتراح وقف العمل هبا قبل 
. قة هباوقف العمل باملواد املتعلِّرعية، مبوافقة إمجاعية، أن ُتممثِّل على ذلك؛ وجيوز للهيئات الف

  .ن وللفترة الالزمة لتحقيقهن ومبيَّ بغرض معيَّ وقف حمصوراًن أن يكون أيُّويتعيَّ
  .٣٠ال تنطبق هذه املادة على املادة   - ٢  

    
  املراجعة الدورية للنظام الداخلي

  ٦٣املادة 
 منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة إىل اجمللـس االقتـصادي        نـةُ م جل  مؤمتر، تقدِّ  بعد انتهاء كلِّ    

  .ا من تعديالت هلذا النظام بشأن ما قد تراه ضروري مناسبةًواالجتماعي توصياٍت
 


