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   أحكام عامة   -أوال  
 ١املادة 
  املستخدمةاملصطلحات

 
 :ألغراض هذه االتفاقية      

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب               " االتفاقية  "ُيقصد بتعبري    )أ ( 
 تشرين  ١٥ املؤرخ    ٥٥/٢٥الوطنية، اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف املرفق األول من قرارها                   

 ؛ ٢٠٠٠نوفمرب    /الثاين 

ربوتوكوالت املكّملة التفاقية األمم املتحدة            ال" الربوتوكوالت    "ُيقصد بتعبري    )ب( 
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار            : ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وهي           

باألشخاص، وال سيما النساء واألطفال، الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف املرفق الثاين من                          
ق الرب واجلو والبحر، الذي          ؛ وبروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طري          ٥٥/٢٥قرارها    

؛ وبروتوكول مكافحة صنع         ٥٥/٢٥اعتمدته اجلمعية العامة يف املرفق الثالث من قرارها              
األسلحة النارية وأجزائها ومكّوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة، الذي                       

 ؛ ٢٠٠١مايو  / أيار  ٣١ املؤرخ    ٥٥/٢٥٥اعتمدته اجلمعية العامة يف مرفق قرارها           

  ٣الدول األطراف يف االتفاقية وفقا للفقرتني              " الدول األطراف    "ُيقصد بتعبري     )ج ( 
أيضا، حيثما انطبق احلال،       " الدول األطراف    "؛ ويقصد بتعبري   ٣٨ وللمادة    ٣٦ من املادة  ٤و

الدول األطراف يف واحد أو أكثر من الربوتوكوالت امللحقة باالتفاقية وفقا لألحكام ذات                           
 وكول املعين أو الربوتوكوالت املعنية؛       الصلة من الربوت  

مؤمتر األطراف يف االتفاقية، الذي أنشئ وفقا للمادة                  " املؤمتر "ُيقصد بتعبري    )د ( 
  من االتفاقية؛   ٣٢

 من االتفاقية   ٣٢أي دورة يعقدها املؤمتر وفقا للمادة          " دورة  "ُيقصد بتعبري   )ه( 
 ووفقا هلذا النظام؛    

 األمني العام لألمم املتحدة؛         " ام األمني الع  "ُيقصد بتعبري    )و ( 

 من االتفاقية؛ ويتوىل أداء       ٣٣أمانة املؤمتر وفقا للمادة      " األمانة "ُيقصد بتعبري   )ز( 
مهام األمانـة مكتـب األمم املتحـدة املعين باملخـدرات واجلرميـة وفقــا لقــرار اجلمعية العامة                              

 ؛ ٥٥/٢٥
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  ملؤمتر األطراف يف االتفاقية؛        النظام الداخلي    " النظام "ُيقصد بتعبري    )ح ( 

أي منظمة شكّلتها دول ذات         " منظمة تكامل اقتصادي اقليمية      "ُيقصد بتعبري    )ط ( 
سيادة يف منطقة ما، وأحالت إليها الدول األعضاء فيها االختصاص فيما يتعلق باملسائل اليت                         

جرائية حتكمها االتفاقية والربوتوكوالت وخّولتها حسب األصول، وفقا لقواعدها اال              
الداخلية، سلطة التوقيع أو التصديق عليها أو قبوهلا أو اقرارها أو االنضمام اليها؛ وتنطبق                      

يف اطار هذه االتفاقية، مع مراعاة ما           " الدول املوقّعة   "و " الدول األطراف    "االشارات إىل      
 يقتضيه اختالف احلال، على تلك املنظمات ضمن حدود اختصاص كل منها؛                  

اهليئات واملنظمات اليت تضع اجلمعية            " اهليئات واملنظمات     "ري ُيقصد بتعب  )ي ( 
العامة قائمة هبا، واليت تلقت دعوة دائمة من اجلمعية العامة للمشاركة بصفة مراقب يف                        

 .دورات وأعمال مجيع املؤمترات اليت تعقد حتت رعايتها                 
  

 ٢املادة 
 نطاق االنطباق

 
 من   ٣٢ يعقدها املؤمتر وفقا للمادة          ينطبق هذا النظام الداخلي على أي دورة          -١ 
 .االتفاقية 

ينطبق هذا النظام، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال، على أي آلية قد                       -٢ 
 . من االتفاقية، ما مل يقرر خالف ذلك          ٣٢ُينشئها املؤمتر وفقا للمادة       

  
  الدورات    -ثانيا  

 ٣املادة 
 الدورات العادية

 
دية تعقد مرة على األقل كل سنتني، ما مل يقرر             جيتمع املؤمتر يف دورات عا         -١ 

 .املؤمتر خالف ذلك     

 .تعقد دورتا املؤمتر الثانية والثالثة سنويا، ما مل يقرر املؤمتر خالف ذلك                -٢ 

يقرر املؤمتر تاريخ بدء كل دورة عادية ومدهتا يف الدورة السابقة، بناء على                             -٣ 
 .انةتوصية يصدرها مكتب املؤمتر بالتشاور مع األم          

  



 

7  
 

CTOC/COP/2004/3 
A/AC.254/43

 ٤املادة 
 الدورات االستثنائية

 
جيوز عقد دورات املؤمتر االستثنائية يف املواعيد واألماكن وللمدد اليت يتفق                 -١ 

 .عليها املؤمتر  

. جيوز ألي دولة طرف أن تطلب من األمانة عقد دورة استثنائية للمؤمتر                      -٢ 
الطلب وأن تستعلم عّما إذا       وعلى األمانة أن تبلّغ الدول األطراف األخرى على الفور بذلك            

وإذا أبدت أغلبية الدول األطراف موافقتها على الطلب، يف غضون                      . كانت توافق عليه   
ثالثني يوما من تاريخ اإلبالغ املوّجه من األمانة، ُتعقد دورة استثنائية للمؤمتر يف أقرب موعد                       

 .مناسب، رهنا بتوافر التمويل، مبا فيه التمويل اخلارج عن امليزانية               
  

 ٥املادة 
 اإلخطار بالدورات

 
تقوم األمانة، قبل ستني يوما على األقل من انعقاد أي دورة عادية وقبل ثالثني يوما              

على األقل من انعقاد أي دورة استثنائية، بإخطار الدول األطراف، وكذلك املراقبني املشار                            
ة ومكان انعقادها ومدهتا          من هذا النظام، بتاريخ افتتاح الدور        ١٧ إىل   ١٤اليهم يف املواد   

 .املتوقعة
  

 ٦املادة 
 أماكن انعقاد الدورات

 
ُتعقد دورات املؤمتر يف مقر األمانة ما مل يقرر املؤمتر خالف ذلك أو تتخذ األمانة                       

 .ترتيبات مناسبة أخرى بالتشاور مع الدول األطراف           
  

 ٧املادة 
 وقف انعقاد الدورات مؤقتا

 
 أن يوقــف انعقــاده مؤقــتا وأن يســتأنف جلســاته يف موعــد  جيــوز لــلمؤمتر يف أي دورة 
 .الحق
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  جدول األعمال    -ثالثا  
 ٨املادة 

 صوغ جدول األعمال املؤقت
 

 .تتوىل األمانة صوغ جدول األعمال املؤقت ألي دورة بالتشاور مع املكتب                -١ 

 :يتضمن جدول األعمال املؤقت ألي دورة          -٢ 

 اقية وبروتوكوالهتا؛    بنودا منبثقة من أحكام االتف   )أ ( 

 بنودا كان قد تقرر ادراجها يف دورة سابقة من دورات املؤمتر؛                  )ب( 

 بنودا تتعلق بتنظيم الدورة؛    )ج ( 

  من االتفاقية؛    ٣٢ و ٣٠بنودا تتعلق بالتربعات، حسبما تنص عليه املادتان           )د ( 

 .أي بند تقترحه دولة طرف أو املكتب أو األمني العام             )ه( 
  

 ٩املادة 
 بالغ جبدول األعمال املؤقتاال

 
  ١٤ترسل األمانة إىل الدول األطراف، وكذلك إىل املراقبني املشار اليهم يف املواد                 

األقل من انعقاد أي دورة عادية وقبل ثالثني          على، قبل ستني يوما    من هذا النظام   ١٧إىل  
ك الدورة، مع أي         يوما على األقل من انعقاد أي دورة استثنائية، جدول األعمال املؤقت لتل                  

 .وثائق تكميلية إن اقتضت الضرورة        
  

 ١٠املادة 
 املذكرة االيضاحية

 
ُيشفع أي بند يقترح ادراجه يف جدول األعمال مبذكرة ايضاحية، وكذلك بوثائق                          

 .أساسية أو مبشروع توصية أو مقرر إن أمكن ذلك              
  



 

9  
 

CTOC/COP/2004/3 
A/AC.254/43

 ١١املادة 
 إقرار جدول األعمال

 
ال املؤقت على املؤمتر للنظر فيه وإقراره يف أقرب              يف كل دورة، ُيعرض جدول األعم       

 .وقت ممكن بعد افتتاح الدورة         
  

  متثيل الدول األطراف       -رابعا  
 ١٢املادة 

 متثيل الدول األطراف
 

ُتمثَّل كل دولة مشاركة يف دورة ما مبمثل واحد، جيوز أن يرافقه ممثلون مناوبون                   
مثل ومجيع أولئك املمثلني املناوبني       ويشكل امل  . ومستشارون حسب حاجة الدولة الطرف        

 .واملستشارين وفد تلك الدولة الطرف إىل املؤمتر             
  
 ١٣املادة 

 املمثل املناوب
 

 .جيوز لكل ممثل أن يسمي أي ممثل مناوب يف وفده لكي يقوم مقامه أثناء املؤمتر                       
  

  املراقبون    -خامسا   
 ١٤املادة 

 مشاركة املوقّعني
 

خطي مسبق إىل األمني العام، حيق ألي دولة أو منظمة                رهنا بتوجيه إشعار       -١ 
 من االتفاقية     ٣٦ من املادة   ٢ و١تكامل اقتصادي اقليمية موقعة على االتفاقية وفقا للفقرتني              

 .أن تشارك بصفة مراقب يف مداوالت املؤمتر           

 :حيق ملن يشارك من املوقّعني      -٢ 

 لسات سرية؛     أن حيضروا جلسات املؤمتر غري تلك اليت تسمى ج              )أ ( 

 أن يدلوا ببيانات يف تلك اجللسات؛           )ب( 

 أن يتلقوا وثائق املؤمتر؛     )ج ( 
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 أن يقدموا آراءهم خطيا إىل املؤمتر؛            )د ( 

 .أن يشاركوا يف أعمال املؤمتر التداولية          )ه( 
  

 ١٥املادة 
 مشاركة غري املوقّعني

 
ــنظمة تكــامل اقتصــادي اقليمــية أخــرى مل تو     -١  ــة أو م قــع عــلى  جيــوز ألي دول

 من االتفاقية أن تقدم إىل املكتب طلبا للحصول ٣٦ مـن املـادة    ٢ و ١االتفاقـية وفقـا للفقـرتني       
 .على صفة مراقب، ومتنح تلك الصفة ما مل يقرر املؤمتر خالف ذلك

جيـوز لـتلك الـدول ومنظمات التكامل االقتصادي االقليمية غري املوقّعة، دون              -٢ 
تعلقة باملسـائل املوضـوعية واالجرائـية يف املؤمتر، سواء بتوافق         أن تشـارك يف اختـاذ القـرارات املـ         

 :اآلراء أو بالتصويت، ما يلي

 حضور جلسات املؤمتر العامة؛ )أ( 

االدالء ببيانات يف تلك اجللسات بناء على دعوة يوّجهها الرئيس بعد               )ب( 
 التشاور مع املكتب؛     

 تلقي وثائق املؤمتر؛    )ج ( 

 . إىل املؤمتر   تقدمي آرائها خطيا    )د ( 
  
 ١٦املادة 

 احلكومية-مشاركة اهليئات واملنظمات الدولية
 

رهنا بتوجيه إشعار خطي مسبق إىل األمني العام، حيق ملمثلي اهليئات                       -١ 
واملنظمات اليت تلقت دعوة دائمة من اجلمعية العامة للمشاركة بصفة مراقبني يف دورات                

 حتت رعايتها، وممثلي هيئات األمم املتحدة           وأعمال مجيع املؤمترات الدولية اليت تعقد        
ووكاالهتا املتخصصة وصناديقها، وكذلك ممثلي اللجان الفنية التابعة للمجلس االقتصادي                           

 .واالجتماعي، أن يشاركوا بصفة مراقبني يف مداوالت املؤمتر                 

حكومية ذات صلة أن يقدموا إىل          -جيوز أيضا ملمثلي أي منظمة دولية          -٢ 
لحصول على مركز مراقب، ومينح هلم هذا املركز ما مل يقرر املؤمتر خالف                      املكتب طلبا ل  

 .ذلك  
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جيوز  لتلك اهليئات واملنظمات، دون أن تشارك يف اختاذ القرارات املتعلقة                    -٣ 
 :باملسائل املوضوعية واالجرائية يف املؤمتر، سواء بتوافق اآلراء أو بالتصويت، ما يلي               

 مة؛حضور جلسات املؤمتر العا )أ( 

ــد        )ب(  ــيس بع ــا الرئ ــوة يوّجهه ــلى دع ــناء ع ــك اجللســات ب ــيانات يف تل االدالء بب
 التشاور مع املكتب؛

 تلقي وثائق املؤمتر؛ )ج( 

 .تقدمي آرائها خطيا إىل املؤمتر )د( 
  

 ١٧املادة 
 مشاركة املنظمات غري احلكومية

 
شاري لدى      جيوز للمنظمات غري احلكومية ذات الصلة اليت تتمتع مبركز است               -١ 

جملس األمم املتحدة االقتصادي واالجتماعي أن تقّدم إىل املكتب طلبا للحصول على مركز                                   
 .مراقب، وينبغي منحهم هذا املركز ما مل يقرر املؤمتر خالف ذلك                   

جيوز أيضا لسائر املنظمات غري احلكومية ذات الصلة أن تقّدم إىل املكتب                      -٢ 
ألمانة أن تعّمم، يف شكل وثيقة، قائمة بتلك              وعلى ا   . طلبا للحصول على مركز مراقب          

ويف    . املنظمات، تتضّمن معلومات كافية عنها، قبل ثالثني يوما على األقل من انعقاد املؤمتر                   
حال عدم وجود اعتراض على منظمة ما، ينبغي منح تلك املنظمة مركز املراقب ما مل يقرر                    

 .مر إىل املؤمتر للبت فيه        ويف حال وجود اعتراض، ُيحال األ        . املؤمتر خالف ذلك     

جيوز لتلك املنظمات غري احلكومية، دون مشاركة يف اعتماد القرارات                -٣ 
 :املتعلقة باملسائل املوضوعية واالجرائية، سواء بتوافق اآلراء أو بالتصويت، ما يلي             

 حضور جلسات املؤمتر العامة؛        )أ ( 

 ورهنا مبوافقة املؤمتر،        االدالء يف تلك اجللسات، بناء على دعوة من الرئيس             )ب( 
 ببيانات شفوية، من خالل عدد حمدود من املمثلني، بشأن املسائل املتعلقة بأنشطتها؛                   

 .تلقي وثائق املؤمتر   )ج ( 
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  وثائق التفويض     -سادسا  
 ١٨املادة 

 تقدمي وثائق التفويض
 

تقدم وثائق تفويض ممثلي كل دولة طرف وأمساء األشخاص الذين يتشكل                    -١ 
 ساعة على األقل من افتتاح الدورة، إن أمكن                ٢٤د الدولة الطرف إىل األمانة قبل        منهم وف  

 .ذلك  

 .تبلَّغ األمانة أيضا بأي تغيري الحق يف تشكيل الوفد           -٢ 

يتوىل اصدار وثائق التفويض رئيس الدولة أو احلكومة أو وزير الشؤون                -٣ 
 منهما، أما يف حالة منظمة        اخلارجية أو، يف حاالت استثنائية، شخص مفّوض من جانب أي          

 .التكامل االقتصادي االقليمية فتتوىل اصدار وثائق التفويض اجلهة املختصة يف تلك املنظمة                     
  

 ١٩املادة 
 فحص وئائق التفويض

 
 .يقوم مكتب أي دورة بفحص وثائق التفويض ويقدم تقريره هبذا الشأن إىل املؤمتر                   

  
 ٢٠املادة 

  الدورةالسماح باملشاركة املؤقتة يف
 

حيق للممثلني أن يشاركوا مؤقتا يف الدورة إىل حني اختاذ املكتب قرارا بشأن وثائق                        
وُيسمح ملمثل أي دولة طرف كانت دولة طرف أخرى قد قدمت اعتراضا على                            . تفويضهم 

مشاركته بأن يشارك مؤقتا بنفس احلقوق اليت يتمتع هبا ممثلو الدول األطراف األخرى إىل                            
 .كتب تقريره واصدار املؤمتر قراره هبذا الشأن           حني تقدمي امل  

  
 ٢١املادة 

 اإلخطار املتعلق مبشاركة ممثلي املراقبني
 

تقدَّم إىل األمانة أمساء األشخاص الذين ُعينوا ممثلني للمراقبني وأمساء املمثلني املناوبني                         
 .واملستشارين الذين يرافقوهنم     
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  أعضاء املكتب    -سابعا  
 ٢٢املادة 
 اباالنتخ
 

عند افتتاح كل دورة، ُينتخب هلا رئيس ومثانية نّواب للرئيس ومقّرر من بني                       -١ 
 .ممثلي الدول األطراف احلاضرة يف تلك الدورة           

 .يعمل الرئيس ونوابه واملقرر بصفتهم أعضاء مكتب الدورة               -٢ 

لدى انتخاب أعضاء مكتب الدورة، متثل كل من اجملموعات االقليمية                          -٣ 
 يكون أحدمها من بني ممثلي الدول اليت هي أطراف يف االتفاقية ويف واحد                          اخلمس بعضوين   

أو أكثر من الربوتوكوالت اليت يكون قد بدأ نفاذها عند افتتاح الدورة، بل ويف مجيع تلك                          
ويتعني أن يضم املكتب اثنني على األقل من ممثلي الدول اليت                   . الربوتوكوالت، إن أمكن ذلك          

وخيضع منصبا      . وك اليت يكون قد بدأ نفاذها عند افتتاح املؤمتر                  هي أطراف يف مجيع الصك         
 .رئيس املؤمتر ومقرره عادة للتناوب بني اجملموعات االقليمية اخلمس                   

  
 ٢٣املادة 

 مدة شغل املنصب
 

يشغل الرئيس ونواب الرئيس واملقرر مناصبهم إىل حني انتخاب خلفائهم يف الدورة                          
 .التالية

  
 ٢٤املادة 
 لنيابةالرئيس با
 

اذا رأى الرئيس ضرورة لغيابه أثناء دورة ما أو أي جزء منها وجب عليه أن                    -١ 
 .يعني أحد نواب الرئيس ليقوم مقامه       

عندما ينظر املؤمتر يف أمور تتعلق بأحد بروتوكوالت االتفاقية فحسب،              -٢ 
أن يعني من     يتعني على الرئيس، يف حال كونه ممثل دولة ليست طرفا يف الربوتوكول املعين،                         

 .بني نواب الرئيس ممثل دولة هي طرف يف الربوتوكول املعين لكي يقوم مقامه                    
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 ٢٥املادة 
 سلطات الرئيس بالنيابة وواجباته

 
لنائب الرئيس الذي يتوىل مهام الرئيس بالنيابة ما للرئيس من سلطات وعليه ما على                       

 .الرئيس من واجبات   
  

 ٢٦املادة 
 إبدال الرئيس

 
دم قدرة الرئيس على أداء وظائفه، يقوم أعضاء املكتب بانتخاب رئيس                      يف حال ع   

 .جديد من بني نواب الرئيس      
  

 ٢٧املادة 
 سلطات الرئيس العامة

 
يقوم الرئيس، اضافة إىل ممارسة السلطات املخولة اليه يف مواضع أخرى من هذا                          

توجيه املناقشات يف       النظام، باعالن افتتاح واختتام كل جلسة عامة من جلسات الدورة، وب                  
اجللسات العامة، وبضمان مراعاة أحكام هذا النظام، وباعطاء حق الكالم، وبطرح األسئلة،                                   

ويتوىل الرئيس البت يف النقاط النظامية وتكون له، رهنا بأحكام هذا             . وباعالن القرارات    
 مناقشة    وجيوز للرئيس، أثناء       . النظام، سيطرة كاملة على سري أي جلسة وحفظ النظام فيها                 

بند ما، أن يقترح على املؤمتر حتديد الوقت الذي يسمح به للمتكلمني أو حتديد عدد املرات                                        
وجيوز له      . اليت جيوز لكل ممثل أن يتكلم فيها أو اقفال قائمة املتكلمني أو اقفال باب املناقشة                         

جيوز له     كما   . أيضا أن يقترح تعليق اجللسة أو رفعها أو تأجيل مناقشة البند موضع البحث          
 .أن يديل ببيانات باسم املؤمتر        

  
 ٢٨املادة 

 الرئيس يظل خاضعا لسلطة املؤمتر
 

 .يظل الرئيس، لدى ممارسة مهامه، خاضعا لسلطة املؤمتر              
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 ٢٩املادة 
 الرئيس ال يصّوت

 
ال جيوز للرئيس، أو لنائب الرئيس الذي يقوم مقام الرئيس، أن يصّوت، بل يعّين                 

 .وفده ليصّوت بدال منه        شخصا آخر من أعضاء        
  

   املكتب   -ثامنا  
 ٣٠املادة 

 تركيبة املكتب ووظائفه
 

يشـكّل الرئـيس ونـواب الرئـيس واملقـرر مكتـب املؤمتر، الذي جيتمع حسب الضرورة                  
وجيتمع املكتب . أثـناء الـدورة السـتعراض تقـدم العمـل ولـتقدمي توصـيات لـتعزيز ذلـك الـتقدم               

ــراه   ــناء عــلى طلــب أي مــن أعضــائه    أيضــا يف أوقــات أخــرى حســبما ي  الرئــيس ضــروريا أو ب
ويسـاعد املكتب الرئيس يف التصريف العام لألعمال اليت تندرج ضمن اختصاصات      . اآلخـرين 

 .الرئيس ويؤدي ما يرتئيه هذا النظام من وظائف أخرى
  

 ٣١املادة 
 ابدال أعضاء املكتب

 
ليه، ألسباب أخرى، امتام اذا اسـتقال عضـو من أعضاء املكتب غري الرئيس أو تعذر ع             

مـدة منصـبه املقـررة أو أداء مهـام ذلـك املنصـب، تسـمي الدولـة الطرف اليت ينتمي اليها ذلك                      
 .العضو ممثال آخر هلا ليحل حمله يف الفترة املتبقية من والية ذلك العضو

  
   األمانة   -تاسعا  

 ٣٢املادة 
 واجبات األمني العام

 
وجيوز له أن يسّمي عضوا             .  مجيع جلسات املؤمتر      يعمل األمني العام بصفته تلك يف          

 .من األمانة ليقوم مقامه يف تلك اجللسات          
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 ٣٣املادة 
 واجبات األمانة

 
 من االتفاقية، تتوىل األمانة استالم وثائق        ٣٣اضافة إىل الوظائف احملددة يف املادة            

الشفوية للكلمات اليت          وتقارير وقرارات املؤمتر وترمجتها واستنساخها وتوزيعها، والترمجة               
تلقى يف اجللسات، واعداد حماضر الدورة وطبعها وتعميمها؛ كما تتوىل عهدة الوثائق                                 
وحفظها على النحو الواجب يف حمفوظات املؤمتر؛ وتوزيع مجيع وثائق املؤمتر؛ ومساعدة                          

مال  رئيس ومكتب املؤمتر على أداء مهامهما، والقيام بكل ما قد يلزم للمؤمتر عموما من أع                             
 .ووظائف أخرى    

  
   اللغات  -عاشرا  

 ٣٤املادة 
 اللغات الرمسية ولغات العمل

 
تكون اللغات العربية والصينية واالنكليزية والفرنسية والروسية واالسبانية هي                

 .اللغات الرمسية ولغات العمل للمؤمتر          
  

 ٣٥املادة 
  باللغات الرمسيةلقىالترمجة الشفوية للكلمات اليت ُت

 
 الترمجة الشفوية للكلمات اليت ُتلقى بأي من لغات املؤمتر الرمسية الست إىل                         توفَّر 

 .اللغات اخلمس األخرى      
  

 ٣٦املادة 
 لقى بلغة أخرى غري اللغات الرمسيةالترمجة الشفوية للكلمات اليت ُت

 
وعليه يف تلك احلالة أن           . جيوز ألي ممثل أن يلقي كلمة بلغة غري لغات املؤمتر الرمسية                    

وجيوز ملترمجي األمانة الشفويني أن يستندوا إىل               . ر الترمجة الشفوية إىل احدى لغات املؤمتر           يوف
الترمجة الشفوية املوفرة بتلك اللغة األوىل لدى قيامهم بالترمجة الشفوية إىل لغات املؤمتر                          

 .األخرى 
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 ٣٧املادة 
 لغات الوثائق املقدمة من الدول األطراف واملراقبني

 
ثائق املقدمة من الدول األطراف واملراقبني مكتوبة باحدى لغات املؤمتر                   تكون كل الو   

 .الرمسية 
  

 ٣٨املادة 
 لغات التوصيات والقرارات

 
 .ُتنشر مجيع التوصيات والقرارات وغريها من الوثائق بلغات املؤمتر الرمسية              

  
   التسجيالت        -حادي عشر        

 ٣٩املادة 
 التسجيالت الصوتية للجلسات

 
 .األمانة إعداد التسجيالت الصوتية جللسات املؤمتر            تتوىل  

  
   اجللسات العلنية والسّرية        -ثاين عشر    

 ٤٠املادة 
 امةعمبادئ 
 

تكون جلسات املؤمتر العامة يف األحوال االعتيادية علنية ما مل يقرر املؤمتر                    -١ 
 .خالف ذلك    

 .تكون جلسات املكتب سّرية، ما مل يقرر املكتب خالف ذلك                -٢ 

 .تعلن قرارات املؤمتر اليت يتخذها يف جلسة سّرية يف اجللسة العلنية التالية هلا                  -٣ 
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   تصريف األعمال    -ثالث عشر    
 ٤١املادة 
 قانوينلالنصاب ا
 

جيوز للرئيس أن يعلن افتتاح أي جلسة للمؤمتر وأن يسمح ببدء النقاش عند                          -١ 
 .حضور ثلث الدول األطراف املشاركة يف الدورة             

 .يلزم حضور أغلبية الدول األطراف الختاذ أي قرار               -٢ 
  

 ٤٢املادة 
 الكلمات

 
. ال جيوز ألي ممثل أن خياطب املؤمتر دون احلصول على إذن مسبق من الرئيس              

وجيوز للرئيس أن       . وينادي الرئيس على املتكلمني حسب ترتيب ابدائهم الرغبة يف الكالم                  
 .خرجت أقواله عن املوضوع قيد املناقشة          ينّبه املتكلم إىل مراعاة النظام اذا        

  
 ٤٣املادة 

 بيانات األمانة العامة
 

جيوز لألمني العام، أو ألي عضو يف األمانة العامة يسميه األمني العام ممثال لـه، أن                      
 .يديل يف املؤمتر يف أي وقت ببيانات شفوية أو خطية بشأن أي مسألة ينظر فيها املؤمتر                    

  
 ٤٤املادة 
 نظاميةالنقاط ال
 

أثناء مناقشة أي مسألة، جيوز ملمثل أي دولة طرف أن يثري نقطة نظامية، وعلى                    
وجيوز ملمثل الدولة      . الرئيس أن يبت يف تلك النقطة النظامية يف احلال وفقا للنظام الداخلي           

ويتعني طرح الطعن للتصويت يف احلال، ويبقى قرار                . الطرف أن يطعن يف قرار الرئيس          
وال جيوز ملمثل الدولة         . ما مل تبطله أغلبية الدول األطراف احلاضرة واملصوتة           الرئيس قائما    

 .الطرف الذي يثري نقطة نظامية أن يتكلم يف مضمون املسألة قيد املناقشة                   
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 ٤٥املادة 
 احلد الزمين للكلمات

 
جيوز للمؤمتر أن حيدد الوقت الذي يسمح به لكل متكلم وعدد املرات اليت جيوز                          

وقبل اختاذ قرار هبذا الشأن، جيوز الثنني من ممثلي                  . ممثل أن يتكلم يف أي مسألة        فيها لكل   
الدول األطراف أن يتكلما تأييدا القتراح بفرض مثل هذه احلدود والثنني آخرين أن يتكلما                        

وعندما تكون مدة املناقشة حمدودة ويتجاوز أحد املمثلني الوقت املخصص له،                    . يف معارضته   
 . ابطاء بتنبيه ذلك املمثل إىل ضرورة مراعاة النظام            يقوم الرئيس دون  

  
 ٤٦املادة 

 قائمة املتكلمني وحق الرد اقفال
 

جيوز للرئيس، أثناء سري املناقشة، أن يعلن قائمة املتكلمني، كما جيوز له أن يعلن،                            
ذا  بيد أنه جيوز للرئيس أن يعطي حق الرد ألي ممثل ا          . مبوافقة املؤمتر، اقفال تلك القائمة      

 .ألقيت بعد اعالن اقفال القائمة كلمة جتعل ذلك الرد مستصوبا                  
  
 ٤٧املادة 

 تأجيل املناقشة
 

جيوز ملمثل أي دولة طرف، أثناء مناقشة أي مسألة، أن يلتمس تأجيل مناقشة البند                            
وجيوز الثنني من املمثلني، اضافة إىل مقدم االلتماس، أن يتكلما يف تأييد                       . قيد البحث   
الثنني آخرين أن يتكلما يف معارضته، مث ُيبّت يف االلتماس على الفور، بطرحه                            االلتماس و  

وجيوز للرئيس أن حيدد الوقت الذي يسمح به للمتكلمني يف اطار                         . للتصويت إن لزم األمر      
 .هذه املادة  

  
 ٤٨املادة 

 اقفال باب املناقشة
 

املناقشة حول     جيوز ملمثل أي دولة طرف أن يلتمس شفويا يف أي وقت اقفال باب                   
وال يسمح بالتكلم يف      . البند قيد البحث، سواء أبدى أي ممثل آخر أو مل يبد رغبته يف الكالم              

اقفال باب املناقشة إال الثنني من ممثلي الدول املعارضة لالقفال، مث ُيبّت يف االلتماس على                
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شة يعلن الرئيس   واذا أّيد املؤمتر إقفال باب املناق       . الفور، بطرحه للتصويت إن لزم األمر         
 .وجيوز للرئيس أن حيدد الوقت الذي يسمح به للمتكلمني يف اطار هذه املادة                        . إقفاهلا  

  
 ٤٩املادة 

 تعليق اجللسة أو رفعها
 

جيوز ملمثل أي دولة طرف، أثناء مناقشة أي مسألة، أن يلتمس شفويا تعليق اجللسة                              
وجيوز للرئيس أن حيدد          .  للتصويت  وال جيوز مناقشة هذا االلتماس بل يطرح فورا            . أو رفعها   

 .الوقت الذي يسمح به للمتكلم الذي يلتمس تعليق اجللسة أو رفعها                     
  

 ٥٠املادة 
 الجرائيةلتماسات اترتيب اال

 
، تكون لاللتماسات املتعلقة باألمور االجرائية املبينة أدناه          ٤٤رهنا بأحكام املادة     

 :أو االلتماسات األخرى املطروحة يف اجللسة           أسبقية بالترتيب التايل على مجيع االقتراحات          

 تعليق اجللسة؛   )أ ( 

 رفع اجللسة؛     )ب( 

 تأجيل مناقشة البند قيد البحث؛        )ج ( 

 .اقفال باب مناقشة البند قيد البحث         )د ( 
  

 ٥١املادة 
 االقتراحات والتعديالت

 
العادة، إىل       ُتقّدم الدول األطراف والدول املوقّعة االقتراحات والتعديالت، خطّيا يف                       

وكقاعدة عامة، ال جيوز مناقشة أي اقتراح              . األمانة، اليت تقوم بتعميم نسخ منها على الوفود          
أو النظر يف اختاذ قرار بشأنه يف أي جلسة للمؤمتر ما مل تعّمم نسخ منه على مجيع املشاركني                           

 أنه جيوز للرئيس         بيد . جبميع لغات املؤمتر الرمسية قبل يوم واحد على األقل من انعقاد اجللسة                    
أن يأذن مبناقشة وحبث التعديالت، أو االلتماسات املتعلقة باالجراءات، حىت وإن مل تعّمم                             

 .تلك التعديالت وااللتماسات أو عّممت يف اليوم ذاته فحسب                     
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  ٥٢املادة 
 املتعلقة بإدخال تعديالت على االتفاقيةاالقتراحات 

 والربوتوكوالت امللحقة هبا
 

 العام االقتراحات املتعلقة بادخال تعديالت على االتفاقية              يرسل األمني   
والربوتوكوالت امللحقة هبا إىل الدول األطراف قبل ستة أشهر على األقل من انعقاد الدورة                             

 .اليت يقترح النظر أثناءها يف تلك التعديالت مث اعتمادها                  
  

 ٥٣املادة 
 القرارات املتعلقة باالختصاص

 
 من هذا النظام، وقبل اختاذ قرار بشأن اقتراح معروض على                        ٥٠ رهنا بأحكام املادة      

املؤمتر، ُيطرح للتصويت أي التماس تقدمه احدى الدول األطراف للبت يف مسألة اختصاص                        
 .املؤمتر يف اعتماد االقتراح املعين         

  
 ٥٤املادة 

 سحب االقتراحات وااللتماسات
 

ي وقت قبل بدء التصويت عليه،           جيوز ملقدم أي اقتراح أو التماس أن يسحبه يف أ                   
وجيوز ملمثل أي دولة طرف أن يعيد طرح              . شريطة أال يكون قد ُعّدل بقرار من املؤمتر          

 .االقتراح أو االلتماس الذي سحب على هذا النحو              
  
 ٥٥املادة 

 االقتراحات والتعديالت يفاعادة النظر 
 

أثناء الدورة ذاهتا ما مل يقرر         مىت اعُتمد اقتراح ما أو ُرفض، ال جيوز اعادة النظر فيه                
وال يسمح بالتكلم يف أي         . املؤمتر ذلك بأغلبية ثلثي الدول األطراف احلاضرة واملصوتة          

التماس العادة النظر إال الثنني من ممثلي الدول األطراف املعارضة العادة النظر، مث يطرح                        
 .االلتماس فورا للتصويت     
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  اختاذ القرارات     -رابع عشر     
 ٥٦املادة 

 ق اآلراءوافَُت
 

على الدول األطراف أن تبذل قصارى جهدها الختاذ القرارات يف املؤمتر بتوافق                             
 .اآلراء 

  
 ٥٧املادة 

 حقوق التصويت
 

إذا تعذّر التوّصل إىل توافق اآلراء، تتخذ القرارات بالتصويت، ويكون لكل                    -١ 
 .دولة طرف صوت واحد      

قليمية، يف املسائل اليت تندرج ضمن            متارس منظمات التكامل االقتصادي اال          -٢ 
نطاق اختصاصها، حقها يف التصويت بعدد من األصوات يساوي عدد الدول األعضاء اليت                      

وال جيوز لتلك املنظمات أن متارس حقها يف التصويت اذا مارست                . هي أطراف يف االتفاقية     
 .الدول األعضاء فيها ذلك احلق، والعكس بالعكس              

  
 ٥٨املادة 

  وشؤون امليزانية اخلاصة باملسائل املوضوعيةالقرارات
 

على الدول األطراف أن تبذل قصارى جهدها للتوّصل إىل اتفاق على مجيع املسائل                               
وإذا تعذّر التوّصل إىل اتفاق بعد استنفاد كل               . املوضوعية وشؤون امليزانية بتوافق اآلراء      

الذ أخري، بأغلبية ثلثي الدول     اجلهود املمكنة لبلوغ توافق اآلراء، ُتتخذ القرارات، كم           
 :األطراف احلاضرة واملصّوتة، باستثناء         

 ما تنص عليه االتفاقية والربوتوكوالت خالفا لذلك؛              )أ ( 

 .حاالت البت يف شؤون امليزانية، اليت يلزم فيها اإلمجاع             )ب( 
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 ٥٩املادة 
 االقتراحات علىتعديالت إدخال القرارات اخلاصة ب

 وضوعيةاملتعلقة باملسائل امل
 

تتخذ قرارات املؤمتر بشأن إدخال تعديالت على االقتراحات املتعلقة باملسائل                 
 .املوضوعية بأغلبية ثلثي الدول األطراف احلاضرة واملصوتة        

  
 ٦٠املادة 

 القرارات اخلاصة باملسائل االجرائية
 

خالفا      من هذا النظام، وباستثناء ما ينص عليه النظام       ٥٦دون مساس بأحكام املادة      
لذلك، ُتتخذ القرارات اخلاصة باملسائل االجرائية باألغلبية البسيطة للدول األطراف احلاضرة                             

 .واملصّوتة
  

 ٦١املادة 
 البت فيما اذا كانت املسألة موضوعية أم ال

 
عندما ينشأ خالف بشأن ما اذا كانت املسألة موضوعية أم ال، تعامل تلك املسألة              

ما مل يقرر املؤمتر خالف ذلك باألغلبية الالزمة الختاذ قرار بشأن                        على أهنا مسألة موضوعية        
 .املسائل املوضوعية  

  
 ٦٢املادة 

 االتفاقية علىتعديالت ال
 

 من املادة    ١يعتمد املؤمتر التعديالت اليت يقترح إدخاهلا على االتفاقية عمال بالفقرة                         
هنا، بأغلبية ثلثي الدول األطراف           من االتفاقية، ويتعذر التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأ               ٣٩

 .احلاضرة واملصّوتة   
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 ٦٣املادة 
 "الدول األطراف احلاضرة واملصوتة"معىن عبارة 

 
الدول    " الدول األطراف احلاضرة واملصوتة      "ألغراض هذا النظام، يقصد بعبارة         

تصويت فتعترب     أما الدول األطراف اليت متتنع عن ال          . األطراف اليت تديل بأصواهتا اجيابا أو سلبا            
 .غري مصّوتة  

  
 ٦٤املادة 

 طريقة التصويت
 

يصّوت املؤمتر عادة برفع األيدي أو بالوقوف، ولكن جيوز ملمثل أي دولة                        -١ 
وجيري نداء األمساء حسب الترتيب األجبدي          . طرف أن يطلب التصويت بنداء األمساء       

. سحب الرئيس امسها بالقرعة      االنكليزي ألمساء الدول األطراف، ابتداء بالدولة الطرف اليت ي               
أو   " نعم "ويف كل تصويت بنداء األمساء، تنادى كل دولة طرف بامسها فريد أحد ممثليها بـ                  

وتدوَّن نتيجة التصويت يف السجل بالترتيب األجبدي االنكليزي ألمساء             ". ممتنع "أو  " ال "
 .الدول األطراف   

ة، حيل التصويت غري       عندما يصوت املؤمتر بوسائل ميكانيكية أو الكتروني           -٢ 
املدوَّن حمل التصويت برفع األيدي أو بالوقوف وحيل التصويت املدوَّن حمل التصويت بنداء                        

ويف حالة التصويت املدوَّن،           . وجيوز ملمثل أي دولة طرف أن يطلب تصويتا مدوَّنا                 . األمساء  
 الدول األطراف       يستغين املؤمتر عن عملية نداء أمساء الدول األطراف ما مل يطلب ممثل احدى                  

خالف ذلك؛ أما نتيجة التصويت فتدوَّن يف السجل بنفس الطريقة املتبعة يف التصويت بنداء                     
 .األمساء  

  
 ٦٥املادة 

 كيفية التصرف أثناء التصويت
 

بعد أن يعلن الرئيس بدء التصويت، ال جيوز ملمثل أي دولة طرف أن يقطع                            
 . الفعلي للتصويت    التصويت إال إلثارة نقطة نظامية تتعلق بالسري      
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 ٦٦املادة 
 تعليل التصويت أو املوقف

 
جيوز ملمثلي الدول األطراف، قبل بدء التصويت أو بعد انتهائه، أن يدلوا                           -١ 

ببيانات وجيزة ال تتضمن سوى تعليل لتصويتهم، باستثناء احلالة اليت جيري فيها التصويت                    
يت تقدم اقتراحا أو التماسا أن يتكلم تعليال                وال جيوز ملمثل الدولة الطرف ال           . باالقتراع السري    

وجيوز للرئيس أن حيدد الوقت الذي يسمح به ملثل هذه                    . لتصويته عليه إال اذا كان قد ُعدِّل            
 .التعليالت 

جيوز باملثل اإلدالء ببيانات لتعليل املوقف فيما يتعلق بأي قرار يتخذ دون              -٢ 
 .تصويت 

  
 ٦٧املادة 

 يالتجتزئة االقتراحات والتعد
 

جيوز ملمثل أي دولة طرف أن يلتمس اجراء تصويت منفصل على أجزاء من اقتراح                   
. واذا أثري اعتراض على طلب التجزئة، يطرح التماس التجزئة للتصويت أوال               . أو من تعديل 

وال يسمح بالتكلم يف التماس التجزئة إال الثنني من ممثلي الدول األطراف املؤيدة لاللتماس                        
ويف حال قبول التماس التجزئة، ُتطرح أجزاء             . ثلي الدول األطراف املعارضة له      واثنني من مم

فاذا رفضت مجيع أجزاء منطوق         . االقتراح أو التعديل اليت أقرت ِتباعا للتصويت عليها جمتمعة           
 .االقتراح أو التعديل ُيعترب االقتراح أو التعديل مرفوضا برمته            

  
 ٦٨املادة 

 التعديالت علىالتصويت 
 

واذا   . عند التماس تعديل على اقتراح ما، جيري التصويت على التعديل أوال                        -١ 
التمس تعديالن أو أكثر على اقتراح ما، يصوت املؤمتر أوال على التعديل الذي يرى الرئيس                                     
أنه األكثر بعدا من حيث املضمون عن االقتراح األصلي، مث على التعديل الذي يليه بعدا،                      

أما اذا كان اعتماد تعديل ما         . طرح مجيع التعديالت على التصويت       وهكذا دواليك إىل أن ت      
ويف    . ينطوي بالضرورة على رفض تعديل آخر فال يطرح ذلك التعديل األخري للتصويت                   

 .حال اعتماد تعديل أو أكثر، ُيطرح االقتراح املعدل للتصويت             
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ك االقتراح     يعترب االلتماس تعديال لالقتراح اذا كان يقتصر على اضافة إىل ذل                  -٢ 
 .أو حذف منه أو تنقيح جزئي له         

  
 ٦٩املادة 

 االقتراحات علىالتصويت 
 

اذا قُدم اقتراحان أو أكثر بشأن املسألة ذاهتا، يصوت املؤمتر على االقتراحات حسب                             
وجيوز للمؤمتر، بعد التصويت على كل اقتراح، أن               . ترتيب تقدميها، ما مل يقرر خالف ذلك        

 .ت على االقتراح الذي يليه       يقرر ما اذا كان سيصوّ      
  
 ٧٠املادة 
 اباتاالنتخ

 
جترى مجيع االنتخابات باالقتراع السري ما مل يقرر املؤمتر، يف حال عدم                        -١ 

وجود أي اعتراض، أن خيتار، دون اقتراع، مرشحا متفقا عليه أو قائمة مرشحني متفقا                        
 .وال جيوز تسمية مرشحني أثناء جلسة االنتخاب            . عليها 

دما يلزم شغل منصبني انتخابيني أو أكثر يف وقت واحد وبالشروط ذاهتا                عن -٢ 
ويكون عد املرشحني ال يتجاوز عدد تلك املناصب، ُينتَخب املرشحون الذين حيصلون يف                                   

 .االقتراع األول على أغلبية األصوات أو على أكرب عدد من األصوات                    

ية يقل عن عدد     اذا كان عدد املرشحني الذين حصلوا على تلك األغلب             -٣ 
 .املناصب املراد شغلها، جترى اقتراعات اضافية لشغل املناصب املتبقية               

  
 ٧١املادة 

 ع األصوات بالتساويتوزُّ
 

يف حال توزُّع األصوات بالتساوي، يتيح الرئيس وقتا اضافيا العادة النظر يف املسألة               
موزعة بالتساوي، يعترب       واذا ظلت األصوات     . املعروضة قبل طرح االقتراح جمددا للتصويت         

 .االقتراح املصّوت عليه مرفوضا         
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   مسائل امليزانية واملالية        -خامس عشر     
 ٧٢املادة 

 عداد ميزانيةإ
 

تتوىل األمانة إعداد ميزانية لتمويل أنشطة املؤمتر ذات الصلة بالتعاون التقين اليت                 
 من بروتوكول االجتار        ١٠ من االتفاقية، واملادة       ٣٢ إىل    ٢٩ُيضطلع هبا وفقا للمواد         

 من بروتوكول األسلحة      ١٤ من بروتوكول املهاجرين، واملادة      ١٤باألشخاص، واملادة      
النارية، وحتيل األمانة تلك امليزانية إىل الدول األطراف قبل ستني يوما على األقل من افتتاح                       

 .الدورة العادية اليت سُتعتمد فيها        
 

 ٧٣املادة 
 اعتماد امليزانية

 
 . من هذا النظام ويتخذ قرارا بشأهنا         ٧٢ملؤمتر يف امليزانية املَعدَّة عمال باملادة        ينظر ا 

  
 ٧٤املادة 
  والقواعد املاليةالنظام املايل

 
تكون االدارة املالية للميزانية اليت يعتمدها املؤمتر خاضعة ألحكام النظام املايل               

 .ضيه اختالف احلال      مع مراعاة ما يقت    )١ (والقواعد املالية لألمم املتحدة،        
  

  ٧٥املادة 
 البيانات املتعلقة باآلثار املالية

 
ُيشفع أي اقتراح أو تعديل قد تترّتب عليه آثار مالية ببيان تعّده األمانة وتوّضح فيه                          

تلك اآلثار املالية، وُيعرض البيان على املؤمتر قبل أن ينظر يف االقتراح أو التعديل املعين ويتخذ                  
 .اجراء بشأنه  

  

                                                                 
(1) ST/SGB/2003/7. 
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    الربوتوكوالت   -سادس عشر   
 ٧٦املادة 

 اختاذ القرارات بشأن الربوتوكوالت
 

عندما ُيجري املؤمتر مداوالت بشأن أحد الربوتوكوالت، ال ُتتخذ أي توصية أو قرار                                                            
 .فيما خيص ذلك الربوتوكول إال من جانب الدول احلاضرة واملصوتة اليت هي أطراف فيه                                                    

  
 ٧٧املادة 

 ت الربوتوكوالتعديل
 

 من املادة     ١ُتعتمد التعديالت اليت ُيقترح ادخاهلا على الربوتوكوالت عمال بالفقرة                        
 من بروتوكول املهاجرين،    ٢٣ من املادة  ١ من بروتوكول االجتار باألشخاص، والفقرة        ١٨

 من بروتوكول األسلحة النارية، ويتعذر التوصل إىل توافق يف اآلراء                ١٩ من املادة   ١والفقرة  
، بأغلبية ثلثي الدول األطراف احلاضرة واملصوتة اليت هي أطراف يف الربوتوكول                    بشأهنا 
 .املعين 

  
   تفسري النظام الداخلي وتعديله وتعليق العمل به            -سابع عشر    

 ٧٨املادة 
 عناوين املطبوعة حبروف مائلةال

 
لة، اليت     لدى تفسري مواد هذا النظام، ُيصرف النظر عن عناوينها املطبوعة حبروف مائ              

 .أدرجت ألغراض االحالة فحسب         
  

 ٧٩املادة 
  التعديليقةطر

 
جيوز تعديل هذا النظام بقرار يتخذه املؤمتر بأغلبية ثلثي الدول األطراف احلاضرة                          

 .واملصّوتة
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 ٨٠املادة 
 لعمل مبواد النظامتعليق ا

 
، بقرار يتخذه     جيوز تعليق العمل بأي من مواد هذا النظام، رهنا بأحكام االتفاقية               

 .املؤمتر بأغلبية ثلثي الدول األطراف احلاضرة واملصّوتة           
  

 ٨١املادة 
 غلبة أحكام االتفاقية

 
يف حال وجود أي تضارب بني أي من أحكام هذا النظام وأي من أحكام االتفاقية،                     

 .تكون الغلبة ألحكام االتفاقية     
  

 ٨٢املادة 
 بدء النفاذ

 
 . اعتمادهيبدأ نفاذ هذا النظام حالَ  
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