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      التمثيل ووثائق التفويض  - أوال  
  تكوين الوفود

  ١املادة 
لني يلزم من املمثّقد لوفد ومن ليتألّف وفد كل دولة مشاركة يف املؤمتر من رئيس   

  .اآلخرين واملمثّلني املناوبني واملستشارين
    

  تسمية املمثّلني
  ٢املادة 

على تسمية من رئيس  بناًءجيوز للممثّل املناوب أو املستشار أن يتولّى مهام املمثّل   
  .الوفد

    
  تقدمي وثائق التفويض

  ٣املادة 
ا وزير ومة وإما رئيس الدولة أو احلكصدار وثائق تفويض املمثّلني إمإيتولّى   - ١  
  .اخلارجية
يتعين تقدمي وثائق تفويض املمثّلني وأمساء املمثّلني املناوبني واملستشارين إىل   - ٢  

م إىل أمني املؤمتر أيضا قدوي. عن أسبوع، إن أمكن ذلك مبا ال يقلّ هأمني املؤمتر قبل افتتاح
  .أي تغيري الحق يف تركيبة الوفود

    
  جلنة وثائق التفويض

  ٤ة املاد
 بناًءنهم املؤمتر نشاء جلنة لوثائق التفويض تتألّف من تسعة أعضاء يعيإيتعين   - ١  

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

فسها انتخاب رئيس هلا ومن تراه ضروريا من تتولّى جلنة وثائق التفويض بن  - ٢  
  .أعضاء مكتب آخرين من بني ممثّلي الدول املشاركة
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تتولّى جلنة وثائق التفويض املشاركة فحص وثائق تفويض املمثّلني، وتقدم   - ٣  
  .إىل املؤمتر تقريرا عن ذلك

    
  تة يف املؤمتراملشاركة املؤقّ
  ٥املادة 

تة ريثما يتخذ املؤمتر قرارا بشأن وثائق ؤمتر بصفة مؤقّحيق للممثّلني املشاركة يف امل  
  .تفويضهم

      
      أعضاء املكتب  - ثانيا  

  االنتخابات
  ٦املادة 

نائبا للرئيس  ٢٤يتعين على املؤمتر أن ينتخب من بني ممثّلي الدول املشاركة رئيسا و  
٤٥ املادة را عاما واحدا، وكذلك رئيسا لكل جلنة من اللجان املنصوص عليها يفومقر .
ن من هؤالء األعضاء مكتب املؤمتر وينتخبون على أساس التوزيع اجلغرايف العادلويتكو.  

    
  الرئيس بالنيابة

  ٧املادة 
به عن جلسة أو عن جزء منها جاز له أن ذا رأى الرئيس ضرورة لتغيإ  - ١  

أحد نواب الرئيس ليقوم مقامه ييسم.  
عمال الرئيس نفس سلطات الرئيس وعليه يكون لنائب الرئيس الذي يقوم بأ  - ٢  

  .نفس واجباته
    

  الرئيس بديلت
  ٨املادة 

  .ذا كان الرئيس غري قادر على أداء مهامه يتعين انتخاب رئيس جديدإ  
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  حقوق الرئيس يف التصويت
  ٩املادة 

ال جيوز للرئيس أو لنائب الرئيس الذي يقوم بأعمال الرئيس التصويت، بل يتعين   
  .ي عضوا آخر من وفده للتصويت بدال منهمعليه أن يس

      
      مكتب املؤمتر  - ثالثا  

  الرئيس
  ١٠املادة 

  يتولّى الرئيس، أو من يسمابه يف حال غيابه، رئاسة مكتب املؤمتريه من بني نو.  
    

  األعضاء البديلون
  ١١املادة 

 ر العام عن جلسة مناب الرئيس أو املقرب الرئيس أو أحد نوذا تغيإ  - ١  
ي عضوا من وفده لكي يقوم مقامهجلسات املكتب، جاز له أن يسم.  

  ٢ -  يف حال تغين عليه أن يسمي بديال عضوا ب رئيس جلنة من اللجان، يتعي
ي عضوا من أعضاء ذا مل يوجد أحد منهم، عليه أن يسمإآخر من أعضاء مكتب اللجنة أو، 

ليه عضو إذا كان من وفد ينتمي إصويت نه ال يكون لذلك البديل احلق يف التأبيد . اللجنة
  .آخر من أعضاء مكتب املؤمتر

    
  وظائف املكتب

  ١٢املادة 
ضافة إىل أداء الوظائف األخرى املنصوص عليها يف هذا النظام، يتولّى إلبا  - ١  

املكتب مساعدة الرئيس يف تصريف أعمال املؤمتر بوجه عام وضمان تنسيق أعماله، رهنا مبا 
ره املؤمتريقر.  

ل توزيع حدى اللجان، أن يعدإعلى طلب رئيس  بناًءجيوز للمكتب،   - ٢  
  .األعمال على اللجان
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      األمانة  - رابعا  
  واجبات األمني العام

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

  .املوظفني الالزمني للمؤمتر وهليئاته الفرعية
ف بتلك الصفة يف مجيع له أن يتصرعلى األمني العام للمؤمتر أو من ميثّ  - ٢  

نني ألداء اخلدمات وعليه أن يقوم بتوجيه املوظفني املعي. جلسات املؤمتر وهيئاته الفرعية
  .املتصلة باملؤمتر

    
  واجبات األمانة

  ١٤املادة 
  :أمانة املؤمتر، وفقا هلذا النظام، ما يلي توىلت  
  الكلمات اليت تلقى يف اجللسات ترمجة شفوية؛ترمجة   )أ(  
  ؛وترمجتها واستنساخها وتوزيعها ي وثائق املؤمترتلقّ  )ب(  
  نشر وتعميم تقرير املؤمتر ووثائقه الرمسية؛  )ج(  
  ؛فظهاجراء تسجيالت صوتية للجلسات واختاذ الترتيبات الالزمة حلإ  )د(  
  يف حمفوظات األمم املتحدة؛ هاوحفظوثائق املؤمتر اختاذ ترتيبات إليداع   )ه(  
  .القيام عموما بكل ما قد يتطلبه املؤمتر من أعمال أخرى  )و(  

    
  بيانات األمانة

  ١٥املادة 
ن لذلك الغرض أن يديل يف لألمني العام للمؤمتر أو ألي عضو يف األمانة معي جيوز  

  .أي وقت ببيانات شفوية أو مكتوبة بشأن أي مسألة قيد النظر
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      تصريف األعمال  - خامسا  
  النصاب القانوين

  ١٦املادة 
، عند حضور ثلث ممثّلي ببدء النقاشلرئيس املؤمتر أن يعلن افتتاح اجللسة وأن يسمح   

  الختاذ  ويلزم حضور ممثّلي أغلبية الدول املشاركة. الدول املشاركة يف املؤمتر على األقل
  .أي قرار

    
  الرئيس العامة صالحيات

  ١٧املادة 
املخولة لـه يف مواضع  صالحياتضافة إىل ممارسة الإلم رئيس املؤمتر، بايقو  - ١  

عالن افتتاح واختتام كل جلسة إاجللسات العامة للمؤمتر، و بترؤسأخرى من هذا النظام، 
عالن إعطاء احلق يف الكالم، وطرح املسائل للتصويت، وإدارة املناقشات، وإمنها، و
ظامية، ويكون له، مع مراعاة أحكام هذا النظام، كامل وهو يبت يف النقاط الن. القرارات

وللرئيس أن يقترح على املؤمتر إقفال قائمة . السيطرة على سري املداوالت، وحفظ النظام فيها
وعدد املرات اليت جيوز لكل ممثّل أن  ،به للمتكلّمنيسموح املتكلّمني، وحتديد الوقت امل

  .أو إقفال بابه، وتعليق اجللسة أو رفعهانقاش اليتكلّم فيها بشأن مسألة ما، وتأجيل 
  .سلطة املؤمترخاضعا ل، همهام ةممارس لدىالرئيس،  يظلّ  - ٢  

    
  النقاط النظامية

  ١٨املادة 
 ، جيوز ألي ممثّل أن يثري يف أي وقت نقطة نظامية، ويبت٣٨أحكام املادة رهنا ب  

وللممثّل أن يطعن يف قرار . النظامالرئيس يف هذه النقطة النظامية فورا، وفقا ألحكام هذا 
ويطرح الطعن للتصويت فورا، ويبقى قرار الرئيس قائما ما مل تبطله أغلبية األعضاء . الرئيس

م يف مضمون املوضوع وال جيوز للممثّل الذي يثري نقطة نظامية أن يتكلّ. تنياحلاضرين املصو
  .قيد املناقشة
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  الكلمات
  ١٩املادة 

من مسبق م يف املؤمتر دون احلصول على إذن ن أن يتكلّال جيوز ألي كا  - ١  
، بإعطاء الكلمة ٢٥إىل  ٢٢و ١٧أحكام هذه املادة واملواد رهنا بالرئيس الذي يقوم، 

ويتولّى أمني املؤمتر وضع قائمة بأمساء . بدائهم الرغبة يف الكالمإمني حسب ترتيب للمتكلّ
  .منياملتكلّ

م إىل ه املتكلّاملؤمتر، وللرئيس أن ينبعروضة على يف املسألة امل لنقاشنحصر اي  - ٢  
  .خرجت مالحظاته عن املوضوع قيد املناقشة إذامراعاة النظام 

  ٣ -  د الوقت الذي يسمح به للمتكلّللمؤمتر أن حيدات اليت جيوز مني وعدد املر
يقدم اقتراح للتصويت على الفور أي ح طرموا يف مسألة ما؛ ويفيها للمشاركني أن يتكلّ

جرائية املسائل اإلزمن املداخالت املتعلقة بد الرئيس وعلى أية حال، حيد. بشأن هذا التحديد
م الوقت املوجتاوز املتكلّزمن النقاش حمدودا  ذا كانإو. ة أقصاها مخس دقائقمبده، ـلص خص

  .دون إبطاء إىل مراعاة النظامهه أن ينبالرئيس وجب على 
    

  األسبقية
  ٢٠املادة 

عطاء األسبقية يف الكالم لرئيس هيئة فرعية أو ممثّل آخر هلا، لغرض شرح إوز جي  
  .ليها تلك اهليئةإاالستنتاجات اليت خلصت 

    
  منيقفال قائمة املتكلّإ

  ٢١املادة 
قفال إ، مبوافقة املؤمتر، أن يعلنمني، و، قائمة املتكلّالنقاشللرئيس أن يعلن أثناء جيوز   

. النقاشقفال باب إمني، يعلن الرئيس يبقى أحد على قائمة املتكلّ وعندما ال. القائمةتلك 
  .٢٥املادة مبقتضى قفال قفال نفس أثر اإلإلويكون هلذا ا
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  حق الـرد
  ٢٢املادة 

  جيوز إعطاء و. ملن يطلبه من ممثّلي الدول املشاركة يف املؤمتر مينح الرئيس حق الرد
  .زة بقدر اإلمكانوجيك الردود وجيب أن تكون تل. ممثّل آخر فرصة للردأي 

    
  تعليق اجللسة أو رفعها

  ٢٣املادة 
، جيوز ألي ممثّل يف أي وقت أن يقترح تعليق اجللسة أو ٣٨أحكام املادة رهنا ب  
  .للتصويتفورا وال يكون مثل هذا االقتراح حمل مناقشة، بل يطرح . رفعها

    
  لنقاشتأجيل ا
  ٢٤املادة 

وجيوز . املسألة قيد البحثالنقاش حول قت تأجيل ألي ممثّل أن يقترح يف أي و  
ما يف تأييد االقتراح، وملمثّلني اثنني أن مقدم االقتراح، أن يتكلّجانب ملمثّلني اثنني، إىل 

  .ما يف معارضته، مث يطرح االقتراح فورا للتصويتيتكلّ
    

  النقاشقفال باب إ
  ٢٥املادة 

املسألة قيد البحث،  النقاش حول قفال بابإألي ممثّل أن يقترح، يف أي وقت،   
قفال باب إوال يسمح بالكالم يف مسألة . ممثّل آخر رغبته يف الكالمبد أي أم مل ي أبدىسواء 

  .قفال، مث يطرح االقتراح فورا للتصويتإلمني اثنني يعارضان الغري متكلِّالنقاش 
    

  جرائيةإلترتيب االقتراحات ا
  ٢٦املادة 

نة أدناه أسبقية على كل ما عداها من عطى االقتراحات املبي، ت١٨أحكام املادة رهنا ب  
  :االقتراحات املعروضة أمام اجللسة، وذلك حسب الترتيب التايل

  تعليق اجللسة؛  )أ(  
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  رفع اجللسة؛  )ب(  
  ؛النقاش تأجيل  )ج(  
  .نقاشقفال باب الإ  )د(  

    
  البنود اليت ينظر فيها املؤمتر

  ٢٧املادة 
على  بناًءجدول األعمال املؤقت للمؤمتر، إقرار تصادي واالجتماعي الس االق يتوىل  

ت جدول األعمال املؤقّ عتمدوعلى املؤمتر أن ي. توصية من جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  .وأن ينظر يف البنود املدرجة فيه

    
  ينظر فيها املؤمترلختارة املتعلقة باملواضيع املمشاريع القرارات 

  ٢٨املادة 
  ١ -  تت للمؤمتر إىل بنود جدول األعمال املؤقّاملتعلقة بم مشاريع القرارات قد

على الدول األعضاء تلك املشاريع ع وز، وتهاألمني العام للمؤمتر قبل أربعة أشهر من انعقاد
  .انعقاد املؤمترقبل شهرين على األقل من 

بشأن بنود جدول ر عتماد مقرب احات تتطلّاقترا هيومشاريع القرارات   - ٢  
  .األعمال املوضوعية

    
  االقتراحات والتعديالت األخرى

  ٢٩املادة 
  تقدم إىل أمني املؤمتر، الذي يقوم بتعميم نسخ سلَّم التعديالت املوضوعية كتابة وت

ناقش التعديالت املوضوعية أو تطرح تو. منها على مجيع الوفود جبميع اللغات الرمسية للمؤمتر
من وقت تعميم نسخها على الوفود باللغات على األقل أربع وعشرين ساعة  عدبللتصويت 

  .، ما مل يقرر املؤمتر خالف ذلكالرمسية للمؤمتر
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  ٣٠املادة 
أو عدة ممثّلني لدولة عضو على اقتراح كتايب من ممثّل  بناًءجيوز للمؤمتر،   - ١  

لدول أعضاء يقدبأغلبية ثلثي املمثّلني احلاضرين  ،رم وقت النظر يف جدول األعمال أن يقر
  .سائل عاجلة وهامةبنودا أخرى تتعلق مبيف جدول أعماله تني، أن يدرج صووامل

  ٢ -  تحسبما جدول األعمال،  مدرجة يفقة ببنود م مشاريع القرارات املتعلّقد
دقبل مثان لني أعاله، إىل أمني املؤمتر لتوزيعها باللغات الرمسية على املمثّ ١يف الفقرة دت ح

  .النظر فيها على األقل منوأربعني ساعة 
    

  جرائيةإلسحب املقترحات أو االقتراحات ا
  ٣١املادة 

جرائي أن يسحبه يف أي وقت يشاء قبل بدء إلاملقترح أو االقتراح ا مملقدجيوز   
تقدمي االقتراح  اودأن يعل جيوز ألي ممثّو. لدأال يكون قد ع ، شريطةالتصويت عليه

  .املسحوب على هذا النحو
    

يف مسألة االختصاص البت  
  ٣٢املادة 

يف مسألة  جرائي يطلب البتإ، يطرح للتصويت أي اقتراح ١٨أحكام املادة رهنا ب  
ليه وذلك قبل مناقشة إاختصاص املؤمتر يف مناقشة أي موضوع أو اعتماد أي مقترح مقدم 

  .ح املعينجراء التصويت على املقترإاملوضوع أو 
    

  عادة النظرإ
  ٣٣املادة 

  إمقترح أو اقتراح أي مد مىت اعتعادة النظر فيه ما مل إفض، ال جيوز جرائي أو ر
ور املؤمتر ذلك بأغلبية ثلثي األعضاء احلاضرين يقروال يسمح بالكالم يف أي . تنياملصو

  .فورا للتصويت األمرطرح يه، مث نمني اثنني يعارضااقتراح بإعادة النظر لغري متكلّ
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      التصويت  - سادسا  
  حقوق التصويت

  ٣٤املادة 
  .يكون لكل دولة ممثّلة يف املؤمتر صوت واحد  

    
  األغلبية الالزمة

  ٣٥املادة 
يتخذ املؤمتر قراراته بشأن مجيع املسائل املوضوعية بأغلبية ثلثي املمثّلني   - ١  

تنياحلاضرين املصو، ر املؤمتر خالف ذلكما مل يقر.  
يتخذ املؤمتر قراراته بشأن مجيع املسائل األخرى بأغلبية بسيطة من املمثّلني   - ٢  

تنياحلاضرين املصو، احلاالت اليت ينص فيها هذا باستثناء ر املؤمتر خالف ذلك، وما مل يقر
جرائي إلح أو االقتراح اذا تعادلت األصوات، يعترب املقترإو. النظام على خالف ذلك

  .مرفوضا
األعضاء " تنياألعضاء احلاضرين املصو"غراض هذا النظام، يقصد بعبارة أل  - ٣  

ا األعضاء الذين ميتنعون عن التصويت أم. جيابا أو سلباإاحلاضرون الذين يدلون بأصوام 
تنيفيعتربون غري مصو.  

    
  التصويت طرائق

  ٣٦املادة 
ألي جيوز أليدي، ولكن ت املؤمتر عادة برفع ا، يصو٤٣باستثناء ما تنص عليه املادة   

 ألجبديممثّل أن يطلب التصويت بنداء األمساء، وجيرى نداء األمساء حينئذ حسب الترتيب ا
باسم الدولة اليت يسحب الرئيس امسها  ابتداًء ،نكليزي ألمساء الدول املشاركة يف املؤمترإلا

" نعم"ـممثّلها ب دويف كل تصويت بنداء األمساء، ينادى باسم كل دولة مشاركة فري. بالقرعة
  ".ممتنع"أو " ال"أو 



 

12 V.10-50839
 

A/CONF.213/2

  تعليل التصويت
  ٣٧املادة 

تقتصر على تعليل تصويتهم قبل بدء التصويت أو وجيزة للممثّلني أن يدلوا ببيانات   
م لتعليل كلّأن يتجرائي إوال جيوز ملمثّل دولة مشاركة يف تقدمي مقترح أو اقتراح . بعد انتهائه

د الوقت الذي يسمح به لتعليل وللرئيس أن حيد. لعدد ذا كان قإتصويته عليه، إال 
  .التصويت

    
  أثناء التصويت التصرف

  ٣٨املادة 
  يعلن الرئيس بدء التصويت، وال يعالن إح بعد ذلك ألي ممثّل أن يتكلم إىل حني سم

  .ق بعملية التصويتنقطة نظامية تتعلّ بشأن ، إالّة التصويتنتيج
    

  اتقترحجتزئة امل
  ٣٩ادة امل

 مقُدذا إو. ح ماجراء تصويت مستقل على أجزاء من مقترإألي ممثّل أن يقترح   
اعتمد اقتراح التجزئة،  فإذا. اعتراض على طلب التجزئة، يطرح اقتراح التجزئة للتصويت

رفضت مجيع أجزاء منطوق  وإذا. للتصويت عليها جمتمعة عتمدةح املتطرح أجزاء املقتر
ح، يعترب ااملقترح مرفوضا بأكملهملقتر.  

    
  لتعديالتا

  ٤٠املادة 
ح آخر أو أن حيذف جزءا منه أو أن ح ال يعدو أن يضيف إىل مقترمقترهو التعديل   

  على  نصما مل ي ،نة للتعديالتيف هذا النظام تعترب متضم" حمقتر"وكلمة . حهينقّ
  .خالف ذلك
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  ترتيب التصويت على التعديالت
  ٤١املادة 

ذا اقترح إو. ح ما، جيرى التصويت على التعديل أوالقتراح تعديل على مقترعند ا  
عن  اضمونمتعديالن أو أكثر على مقترح ما، يصوت املؤمتر أوال على التعديل األبعد 

طرح مجيع التعديالت االقتراح األصلي، مث على التعديل األقل بعدا، وهكذا دواليك حىت ت
وي اعتماد تعديل ما بالضرورة على رفض تعديل آخر، فال إالّ أنه حيثما ينط. للتصويت

ذا اعتمد تعديل واحد أو أكثر يطرح املقترح بصيغته إو. يطرح التعديل األخري للتصويت
  .املعدلة للتصويت

    
  حاتملقترترتيب التصويت على ا

  ٤٢املادة 
 قان مبسألة واحدة جيرىأو أكثر، خبالف التعديالت، يتعل ذا كان مقترحانإ  

جيوز و. التصويت على املقترحات حسب ترتيب تقدميها، ما مل يقرر املؤمتر خالف ذلك
ذا كان سيصوت على املقترح إللمؤمتر، بعد كل تصويت على أي مقترح منها، أن يقرر ما 

  .الذي يليه
    

  االنتخابات
  ٤٣املادة 

  جترى مجيع االنتخابات باالقتراع السرذلك يف انتخاب  ر املؤمتر خالفي، ما مل يقر
حني فيه عدد املناصب االنتخابية املطلوب شغلهاال يتجاوز عدد املرش.  

    
  ٤٤املادة 

ريد شغل منصب أو أكثر من املناصب االنتخابية يف وقت واحد ذا أُإ  - ١  
حون الذين قد حصلوا على أغلبية األصوات وأكرب عدد من وبشروط واحدة، ينتخب املرش

  .املناصب تلكألول حبيث ال يتجاوز عددهم عدد األصوات يف االقتراع ا
من عدد  األغلبية أقلّ تلكحني الذين حصلوا على ذا كان عدد املرشإ  - ٢  

  .يةتبقضافية لشغل املناصب املإقتراعات ااملناصب املطلوب شغلها جترى 
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      اهليئات الفرعية  - سابعا  
  اللجان واللجان الفرعية وأفرقة العمل

  ٤٥املادة 
نشائه إأي عدد من اللجان اجلامعة يوافق الس االقتصادي واالجتماعي على  ينشأ  

ولكل جلنة من هذه . على توصية جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية بناًءحني إىل حني،  من
  .رافق املتوافرةجلانا فرعية وأفرقة عاملة بالقدر الذي تسمح به امل ئاللجان أن تنش

    
  أعضاء املكتب

  ٤٦ املادة
، تنتخب كل ٦ضافة إىل رئيس اللجنة الذي ينتخبه املؤمتر عمال باملادة إلبا  - ١  

را من بني ممثّلي الدول املشاركةجلنة بنفسها نائبا للرئيس ومقر.  
تنتخب كل جلنة من اللجان الفرعية وكل فريق من األفرقة العاملة رئيسا   - ٢  
  .املشاركة يف املؤمتر للرئيس، من بني ممثّلي الدولاثنني فقط ونائبني 

    
  نطبقةالقواعد امل
  ٤٧املادة 

قتضيه الثاين والرابع إىل السادس أعاله، مع ما ي ألبوابالقواعد الواردة يف ا نطبقت  
  :جراءات عمل اهليئات الفرعية، باستثناء ما يليإعلى اختالف احلال من تغيري، 

، أن ٤٥ها يف املادة ليإلرؤساء اهليئات الفرعية، خبالف اللجان املشار   )أ(  
  ميارسوا حق التصويت؛

هيئة فرعية ذات عضوية حمدودة  ل أغلبية املمثّلني املشاركني يف أيتشكّ  )ب(  
  نصابا قانونيا؛

ا إعادة تني، أمتخذ قرارات اهليئات الفرعية بأغلبية املمثّلني احلاضرين املصوت  )ج(  
  .٣٣املنصوص عليها يف املادة ب األغلبية القرارات فتتطلّ تلكالنظر يف أي من 
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      اللغات والوثائق  - ثامنا  
  اللغات الرمسية

  ٤٨املادة 
نكليزية والروسية والصينية والعربية إلوا اإلسبانيةاللغات الرمسية للمؤمتر هي   
  .والفرنسية

    
  الترمجة الشفوية

  ٤٩املادة 
  ١ -  تمجة شفوية إىل الرمسية تراملؤمتر حدى لغات إلقى بترجم الكلمات اليت ت

  .اللغاتتلك سائر 
م ترمجة ر املتكلّذا وفّالرمسية إملؤمتر اجيوز إلقاء الكلمات بلغة من غري لغات   - ٢  

وللمترمجني الشفويني التابعني لألمانة أن يستندوا يف ترمجة . حدى اللغات الرمسيةإشفوية إىل 
  .فوية املقدمة باللغة الرمسية األوىلالرمسية إىل الترمجة الشاملؤمتر هذه الكلمات إىل سائر لغات 

    
  اللغات اليت تصدر ا الوثائق الرمسية

  ٥٠املادة 
  .الرمسية ر الوثائق الرمسية بلغات املؤمترتوفّ  

    
  التسجيالت الصوتية للجلسات

  ٥١املادة 
  تاألمانة تسجيالت صوتية جللسات املؤمتر واللجان عد .وتمن هذا تسجيالت  عد

  .رت اهليئة املعنية ذلكات اهليئات الفرعية األخرى مىت قرجللسالقبيل 
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      تقرير املؤمتر  - تاسعا  
  ٥٢املادة 

  ١ -  يعتمد املؤمتر تقريرا يمشروعه  عدر العاماملقر.  
  ٢ -  يع التقرير على مجيع الدول وسائر املشاركني يف املؤمتر يف أبكر وقت وز

  .املؤمتر ختتامأشهر من ا يتجاوز ذلك ستة ممكن عمليا، على أالّ
      

      يةجللسات العلنية والسرا  - عاشرا  
  عامة ئمباد

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

ر اهليئة املعنية خالف ذلكوثائق التفويض، علنية ما مل تقر.  
ر اهليئة املعنية ية ما مل تقرسرتكون جلسات املكتب وجلنة وثائق التفويض   - ٢  

  .خالف ذلك
      
      املشاركون اآلخرون واملراقبون  - حادي عشر

  ت دعوة دائمة مـن اجلمعية العامـةممثّلو املنظمات اليت تلقّ
  للمشاركة بصفة مراقب يف دورات وأعمال مجيع املؤمترات

  الدولية اليت تعقد حتت رعاية اجلمعية العامة
  ٥٤املادة 

ت دعوة دائمة من اجلمعية العامة يهم املنظمات اليت تلقّثّلني الذين تسمللمم  
للمشاركة يف دورات وأعمال مجيع املؤمترات الدولية اليت تعقد حتت رعاية اجلمعية العامة أن 

الفرعية وأفرقته العاملة، ويف سائر هيئاته ويشاركوا يف مداوالت املؤمتر وجلانه الرئيسية 
  .بصفة مراقبني، دون أن يكون هلم حق التصويت، قتضاءالفرعية، حسب اال
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  ممثّلو حركات التحرير الوطين
  ٥٥املادة 

  ةيهم حركات التحرير الوطين املللممثّلني الذين تسمإىل حضور املؤمتر أن  دعو
يشاركوا يف مداوالت املؤمتر وجلانه الرئيسية والفرعية وأفرقته العاملة، ويف سائر هيئاته 

  .بصفة مراقبني، دون أن يكون هلم حق التصويت، ، حسب االقتضاءالفرعية
    

  ذات الصلة اممثّلو اهليئات التابعة لألمم املتحدة والوكاالت 
  ٥٦املادة 

  للممثّلني الذين تسمصة أو يهم اهليئات التابعة لألمم املتحدة أو الوكاالت املتخص
داوالت املؤمتر وجلانه الرئيسية والفرعية الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يشاركوا يف م

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

    
  ىاملنظمات احلكومية الدولية األخرن عن راقبوامل

  ٥٧املادة 
  األخرى املالدولية يهم املنظمات احلكومية للمراقبني الذين تسمة إىل حضور دعو

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

    
  املنظمات غري احلكومية ن عنراقبوامل

  ٥٨املادة 
  يهم املنظمات غري احلكوميةللمراقبني الذين تسم ة إىل حضور املؤمتر أن املدعو

  دون أن يكون هلم ، يشاركوا يف مداوالت املؤمتر وجلانه الرئيسية والفرعية وأفرقته العاملة
  .حق التصويت
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  األفراد نواخلرباء واخلرباء االستشاري
  ٥٩املادة 

 لألمني العام أن يدعو أفرادا من اخلرباء يف جمال منع اجلرمية ومعاملة ارمني  - ١  
يف مداوالت املؤمتر وجلانه ؤالء أن يشاركوا إىل حضور املؤمتر بصفتهم الشخصية، وجيوز هل

  .الرئيسية والفرعية وأفرقته العاملة دون أن يكون هلم حق التصويت
لألمني العام أن يدعو عددا صغريا من اخلرباء االستشاريني للمشاركة يف   - ٢  

اخلرباء االستشاريني  أولئكدعوته  لدىألمني العام ويويل ا. املؤمتر على نفقة األمم املتحدة
ين على هذا وللخرباء االستشاريني املدعو. ملبدأ التمثيل اجلغرايف العادلاالعتبار الواجب 

العاملة، حسب  تهالرئيسية والفرعية وأفرقاملؤمتر يف جلان وا نقاشات ستهلّالنحو أن ي
  .االقتضاء، وأن يساعدوا فيها

    
  كتوبةالبيانات امل
  ٦٠املادة 

ن املشار وواملراقباألفراد ن واخلرباء ومن املسواملمثّلمه ما يقدتقوم األمانة بتوزيع   
على مجيع الوفود من بيانات مكتوبة تتعلق بأعمال املؤمتر  ٥٩إىل  ٥٤ليهم يف املواد إ

ون البيان ر ا هذه البيانات لألمانة لتوزيعها، بشرط أن يكبالكميات وباللغات اليت توفّ
  .قا مبوضوع يقع يف نطاق اختصاصهامنظمة غري حكومية متعلّأي املقدم باسم 

      
      بهأو وقف العمل النظام الداخلي تعديل   - ثاين عشر

  التعديل طريقة
  ٦١املادة 

  بناًءتني، جيوز تعديل هذا النظام بقرار من املؤمتر بأغلبية ثلثي املمثّلني احلاضرين املصو 
  .املكتبن معلى توصية 
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  وقف العمل بالنظام الداخلي طريقة
  ٦٢املادة 

توجيه جيوز وقف العمل بأي مادة من هذا النظام بقرار من املؤمتر، بشرط   - ١  
ذا مل يعترض أي إهذا الشرط جيوز إسقاط ، وساعة ٢٤قبل  إشعار باقتراح وقف العمل ا

. قة اأن توقف العمل باملواد املتعلّ، ةمجاعيإمبوافقة  ،ممثّل على ذلك؛ وجيوز للهيئات الفرعية
  .وللفترة الالزمة لتحقيقه مبينن وبغرض معيتعني أن يكون أي وقف حمصورا وي

  .٣٠ال تنطبق هذه املادة على املادة   - ٢  
    

  للنظام الداخلي ةالدورياملراجعة 
  ٦٣املادة 

ة إىل الـس االقتصـادي   كل مؤمتر، تقدم جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـ     نتهاء بعد ا  
  .ذا النظامما قد تراه ضروريا من تعديالت هلواالجتماعي توصيات مناسبة بشأن 

 


