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  الفصل األول    

  التمثيل ووثائق التفويض    

  تشكيل الوفود    

  ١املادة     
كول الثاين املعدَّل التفاقية حظر أو تقييـد  وجيوز لكل دولة طرف يف الربوت       -١  

ويشار إليهـا   (استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر            
وجيوز للـدول غـري األطـراف يف        . أن ُتمثَّل يف املؤمتر السنوي    ") االتفاقية"فيما يلي باسم    

  .كول الثاين املعدَّل االشتراك بصفة مراقبوالربوت
يتألف وفد كل دولة مشتركة يف املؤمتر من رئيس للوفد وممن يتطلبهم األمر             -٢  

وز ملمثل مناوب أو ملستشار أن يعمل كممثـل         وجي. من ممثلني وممثلني مناوبني ومستشارين    
  .لدى تسميته هلذا الغرض من جانب رئيس الوفد

  تقدمي وثائق التفويض    

  ٢املادة     
ُتقدَّم وثائق تفويض املمثلني وأمساء املمثلني املناوبني واملستشارين إىل األمني العـام              

 أي تغـيري    ويقدَّم أيـضاً  . ؤمتر ساعة بعد افتتاح امل    ٢٤للمؤمتر يف موعد ال يتجاوز إن أمكن        
وتصدر وثائق التفويض إما عن رئيس الدولة       . الحق يف تشكيل الوفد إىل األمني العام للمؤمتر       

  .أو احلكومة وإما عن وزير اخلارجية

  الفصل الثاين    

  أعضاء املكتب    

  االنتخابات    

  ٣املادة     
.  للرئيس  نواب ٣و ر رئيساً ينتخب املؤمتر من بني الدول األطراف املشتركة يف املؤمت          

  .٩وينَتخب هؤالء على حنو يكفل الطابع التمثيلي ملكتب املؤمتر املنصوص عليه يف املادة 
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  الرئيس بالنيابة    

  ٤املادة     
إذا رأى الرئيس ضرورة لتغيبه عن جلسة أو عن أي جزء منها، يكون عليه                -١  

  .أن يسمي أحد نواب الرئيس ليقوم مقامه
ئب الرئيس الذي يتوىل مهام الرئيس ما للرئيس مـن سـلطات            يكون لنا   -٢  

  .ويكون عليه ما على الرئيس من واجبات

  تغيري الرئيس    

  ٥املادة     
  .ُينتخب رئيس جديد إذا عجز الرئيس عن أداء وظائفه  

  اشتراك الرئيس يف اختاذ القرارات    

  ٦املادة     
ن يشترك يف اختـاذ القـرارات       ال جيوز للرئيس أو نائب الرئيس الذي يقوم مقامه أ           

  . منهولكن جيوز له أن يسمي عضواً آخر من وفده ليفعل ذلك بدالً

  الفصل الثالث    

  املكتب    

  التشكيل    

  ٧املادة     
 للـرئيس ورؤسـاء      نواب ٣ومن  يتألف املكتب من الرئيس، الذي يتوىل الرئاسة،          

  .األجهزة الفرعية األخرى

  رئيس املكتب    

  ٨املادة     
 الرئيس، أو نائب الرئيس الذي يسميه الرئيس يف حالة غيابه، رئاسة مكتـب              يتوىل  
  .املؤمتر
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  الوظائف    

  ٩املادة     
، يقوم مكتـب    خرى املنصوص عليها يف هذا النظام     باإلضافة إىل تأدية الوظائف األ      

ر،  مبا يقرره املـؤمت     كما يقوم، رهناً   املؤمتر مبساعدة الرئيس يف تصريف أعمال املؤمتر عموماً       
  .بضمان تنسيق أعماله

  الفصل الرابع    

  األمانة    

  واجبات األمني العام    

  ١٠املادة     
ويتوىل أعماله هبذه الصفة يف مجيع جلسات املؤمتر ويف         . يكون للمؤمتر أمني عام     -١  

  .أي من األجهزة الفرعية األخرى، وله أن يسمي عضواً من األمانة يقوم مقامه يف هذه اجللسات
  . األمني العام للمؤمتر توجيه املوظفني الالزمني للمؤمتر وأجهزته الفرعيةيتوىل  -٢  

  واجبات األمانة    

  ١١املادة     
  : هلذا النظام، مبا يليتقوم أمانة املؤمتر، وفقاً  
  توفري الترمجة الشفوية للكلمات اليت ُتلقى يف اجللسات؛  )أ(  
  ساخها وتوزيعها؛استالم وثائق املؤمتر وترمجتها حتريرياً واستن  )ب(  
نشر وتعميم الصكوك اليت يعتمدها املؤمتر، مبا يف ذلك وثيقتـه اخلتاميـة               )ج(  

  ومجيع وثائقه الرمسية؛
  إعداد وتعميم احملاضر املوجزة للجلسات العامة؛  )د(  
  إعداد التسجيالت الصوتية للجلسات ووضع الترتيبات حلفظها؛  ) ه(  
  املؤمتر يف حمفوظات األمم املتحدة؛وضع ترتيبات حلفظ وصيانة وثائق   )و(  
  . بأداء مجيع األعمال األخرى املطلوبة فيما يتصل خبدمة املؤمترالقيام عموماً  )ز(  
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  البيانات اليت تديل هبا األمانة    

  ١٢املادة     
جيوز لألمني العام أو ألي عضو يف األمانة العامة يسمَّى هلذا الغرض أن يديل، رهناً                 

  . ببيانات شفوية أو مكتوبة تتعلق بأي مسألة قيد النظر،١٦بأحكام املادة 

  الفصل اخلامس    

  تصريف األعمال    

  النصاب القانوين    

  ١٣املادة     
يتشكل النصاب القانوين من أغلبية الدول األطراف يف الربوتوكول الثـاين املعـدَّل               

  .املشتركة يف املؤمتر

  السلطات العامة للرئيس    

  ١٤املادة     
الرئيس، باإلضافة إىل ممارسته السلطات املخولة له يف مواضع أخرى          يقوم    -١  

من هذا النظام، برئاسة اجللسات العامة للمؤمتر وإعالن افتتاح واختتام كـل جلـسة وإدارة         
املناقشات وإعطاء احلق يف الكالم وعرض املسائل على املؤمتر ليبت فيها وإعـالن قـرارات               

نقاط النظامية وتكون له، مع مراعاة أحكـام هـذا النظـام،            ويقوم بالبت يف ال   . املؤمتر فيها 
وللرئيس أن يقتـرح علـى      . السيطرة الكاملة على سري األعمال وحفظ النظام يف اجللسات        

ات الـيت   املؤمتر إقفال قائمة املتكلمني، وحتديد الوقت الذي ُيسمح به للمتكلمني وعدد املر           
 يف أي مسألة، وتأجيل املناقشة أو إقفال باهبا،         ك أن يتكلموا فيها   رِجيوز فيها ملمثلي كل مشت    
  .وتعليق اجللسة أو رفعها

  . لسلطة املؤمتريظل الرئيس، لدى ممارسة وظائفه، خاضعاً  -٢  

  النقاط النظامية    

  ١٥املادة     
 ألحكـام    وفقاً ألي ممثل أن يثري نقطة نظامية يف أي وقت، فيبت فيها الرئيس فوراً              

، وُيطرح الطعن على املؤمتر ليبت فيه فوراً      . أن يطعن يف قرار الرئيس    وألي ممثل   . هذا النظام 
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وال جيوز للممثل الذي يثري نقطـة نظاميـة أن          .  ما مل يبطله املؤمتر    ويبقى قرار الرئيس قائماً   
  .يتكلم يف جوهر املسألة قيد املناقشة

  الكلمات    

  ١٦املادة     
 ، على إذن من الرئيس    ل مسبقاً ال جيوز ألحد أن يتكلم يف املؤمتر ما مل حيص           -١  

 بـدعوة املـتكلمني إىل      ٢١ إىل   ١٧ واملواد من    ١٥ و ١٤ويقوم هذا األخري وفقاً للمادتني      
  .الكالم حسب ترتيب إبدائهم الرغبة يف الكالم

وللرئيس أن ينبه املتكلم إىل     . تقتصر املناقشة على املسألة قيد النظر يف املؤمتر         -٢  
  .أقواله عن املوضوع قيد املناقشةالتقيد بالنظام إذا خرجت 

للمؤمتر أن حيدد الوقت املسموح به للمتكلمني وعدد املرات اليت جيوز فيها              -٣  
ملمثلي كل مشترك أن يتكلموا فيها يف أي مسألة؛ وأي اقتراح إجرائي بفرض هـذا احلـد                 

ت بـشأن   وللرئيس على أية حال أن حيدد وقت املداخال       . يعرض فوراً على املؤمتر للبت فيه     
وحني ُتحدد مدة املناقشة ويتجاوز أحد املتكلمني      . املسائل اإلجرائية مبدة أقصاها مخس دقائق     

  .الوقت املخصص له يكون على الرئيس أن ينبهه إىل التقيد بالنظام دون إبطاء

  األسبقية    

  ١٧املادة     
جيوز إعطاء األسبقية يف الكالم لرئيس أي من األجهزة الفرعية أو ممثل هلذا اجلهـاز                 

  .الفرعي بغية شرح النتائج اليت خلُص إليها هذا اجلهاز

  إقفال قائمة املتكلمني    

  ١٨املادة     
للرئيس أثناء املناقشة أن يعلن قائمة املتكلمني، وجيوز له مبوافقة املؤمتر أن يعلن إقفـال                 

  .وللرئيس أن يعلن إقفال باب املناقشة عند عدم وجود أي متحدثني آخرين يف القائمة. قائمةال

  حق الرد    

  ١٩املادة     
ُيعطي الرئيس حق الرد ملمثل أي دولة مشتركة يف املؤمتر إذا طلب ذلك؛ وجيوز منح                 

جيـاز قـدر    ثلني عند ممارسة هذا احلق أن حياولوا اإل       موينبغي للم . أي ممثل آخر فرصة الرد    
  .اإلمكان واألفضل إلقاء كلماهتم يف هناية اجللسة اليت يطلبون فيها هذا احلق
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  تعليق اجللسة أو رفعها    

  ٢٠املادة     
وال يسمح مبناقـشة    . جيوز ألي ممثل أن يقترح يف أي وقت تعليق اجللسة أو رفعها             

  .هذه املقترحات اإلجرائية بل تطرح على املؤمتر للبّت فيها فوراً

  تأجيل املناقشة    

  ٢١املادة     
وباإلضـافة إىل   . ألي ممثل أن يقترح يف أي وقت تأجيل مناقشة املسألة قيد البحث             

 ملعارضتهتأييده واثنني آخرين    لمقدم هذا االقتراح اإلجرائي ُيسمح بالكالم الثنني من املمثلني          
  .مث يطرح املقترح على املؤمتر للبت فيه فوراً

  إقفال باب املناقشة    

  ٢٢املادة     
ألي ممثل أن يقترح يف أي وقت إقفال باب مناقشة املسألة قيد البحث سواء وجـد            

ويسمح بالكالم عن إقفال باب املناقشة الثنني       . أو مل يوجد ممثل آخر أبدى رغبته يف الكالم        
فقط من املتحدثني املعارضني إلقفال باب املناقشة وبعد ذلك يطرح املقترح اإلجرائي علـى              

  .ؤمتر للبت فيه فوراًامل

  ترتيب املقترحات اإلجرائية    

  ٢٣املادة     
 ُتعطى املقترحات اإلجرائية التالية األسبقية بالترتيب املوضح        ١٥رهناً بأحكام املادة      

  :أدناه على مجيع االقتراحات أو املقترحات اإلجرائية األخرى املطروحة يف اجللسة
  تعليق اجللسة؛  )أ(  
  رفع اجللسة؛  )ب(  
  تأجيل املناقشة؛  )ج(  
  .إقفال باب املناقشة  )د(  

  تقدمي االقتراحات األخرى والتعديالت املوضوعية    

  ٢٤املادة     
تقدم االقتراحات والتعديالت املوضوعية مكتوبة عادة وتسلم إىل األمني العام للمؤمتر    

اقش أي اقتراح   وكقاعدة عامة ال ين   . الذي يعمم نسخاً منها على مجيع الوفود بلغات املؤمتر        
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أو يتم البت فيه إال بعد تعميم نسخ منه على مجيع الوفود بلغاهتا العاملة يف موعد ال يتـأخر                   
ولكن جيوز للرئيس أن يسمح مبناقشة التعديالت أو املقترحـات          . عن اليوم السابق للجلسة   

مل يـتم   اإلجرائية أو النظر فيها على الرغم من أن هذه التعديالت واملقترحـات اإلجرائيـة               
  .تعميمها أو مل تعّمم إال يف نفس اليوم

  سحب االقتراحات واملقترحات اإلجرائية    

  ٢٥املادة     
لصاحب االقتراح أو املقترح اإلجرائي أن يسحبه يف أي وقت قبل اختاذ قرار بشأنه                

وجيوز ألي ممثل أن يعيد تقدمي االقتراح أو املقتـرح          . شريطة أال يكون قد أصبح حمل تعديل      
  .جرائي املسحوباإل

  البت يف االختصاص    

  ٢٦املادة     
ُيبت يف أي مقترح إجرائي بطلب اختاذ قرار بشأن اختصاص املـؤمتر يف مناقـشة أي                  

  .موضوع أو اعتماد اقتراح معروض عليه قبل مناقشة املوضوع واختاذ قرار بشأن االقتراح املذكور

  إعادة النظر    

  ٢٧املادة     
يف اقتراح أو مقترح إجرائي بعد اعتماده أو رفضه إال إذا اختـذ         ال جيوز إعادة النظر       

ويسمح بالكالم بشأن مقترح إجرائي إلعادة النظر ملتحدثني اثنني فقـط           . املؤمتر قراراً بذلك  
  .يعارضان إعادة النظر مث ُيعرض املوضوع على املؤمتر للبت فيه فوراً

  الفصل السادس    

  اختاذ القرارات    

  اتاعتماد القرار    

  ٢٨املادة     
ـ املتَّيصّرف املؤمتر أعماله ويتخذ قراراته وفقاً للممارسة           . ة يف إطـار االتفاقيـة     بع

من االتفاقية واملتعلق بدعوة    ) أ)(١(٨تشكل هذه املمارسة تقييداً للحكم الوارد يف املادة          وال
  .خال تعديالتمؤمتر لألطراف السامية املتعاقدة يف االتفاقية إىل النظر يف االقتراحات بإد
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  الفصل السابع    

  األجهزة الفرعية    

  ٢٩املادة     
للمؤمتر أن ينشئ أجهزة فرعية، إذا رأى ذلك مناسباً لتـصريف أعمالـه، تكـون                 

  .املشاركة فيها مفتوحة جلميع الدول األطراف يف الربوتوكول الثاين املعدَّل

  أعضاء املكتب    

  ٣٠املادة     
ب للرئيس وأعضاء آخرون يف املكتب حـسبما        يكون لكل جهاز فرعي رئيس ونائ       

  .يعتربه اجلهاز ضرورياً

  املواد املنطبقة    

  ٣١املادة     
تنطبق املواد الواردة يف الفصول الثاين واخلامس والسابع مع ما يلزم مـن تعـديل                 

  :حسب كل حالة، على أعمال األجهزة الفرعية باستثناء ما يلي
  شترك يف اختاذ القرارات؛جيوز لرئيس اجلهاز الفرعي أن ي  )أ(  
  .تشكل أغلبية املمثلني يف أي جهاز فرعي حمدود العضوية نصاباً قانونياً  )ب(  

  الفصل الثامن    

  اللغات واحملاضر    

  لغات املؤمتر    

  ٣٢املادة     
  .لغات املؤمتر الرمسية هي اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية  
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  ويةالترمجة الشف    

  ٣٣املادة     
تترجم الكلمات اليت ُتلقى بلغة من لغات املؤمتر ترمجة شـفوية إىل لغـات      -١  

  .املؤمتر األخرى
جيوز ألي ممثل أن يتكلم بلغة غري لغات املؤمتر إذا اختذ ما يلـزم لتـوفري                  -٢  

ـ       . الترمجة الشفوية إىل إحدى لغات املؤمتر      دى وجيوز ملترمجي األمانة الشفويني االسـتناد ل
  . اللغة األصلية املتوافرة عناألخرى إىل الترمجة الشفويةاملؤمتر لغات  الترمجة إىل

  لغات الوثائق الرمسية    

  ٣٤املادة     
توفَّر الوثائق الرمسية وكل الصكوك اليت يعتمدها املؤمتر، مبا يف ذلك وثيقته اخلتامية،               

  .بلغات املؤمتر

  احملاضر والتسجيالت الصوتية للجلسات    

  ٣٥املادة     
 احملاضر املوجزة للجلسات العامة للمؤمتر وُتعمَّم بأسرع ما ميكن بكل           ّدُتع  -١  

لغات املؤمتر على مجيع املمثلني الذين يقومون بإبالغ األمانة يف خالل مخسة أيام عمل بعـد                
  .تعميم احملضر بأي تصحيحات يودون أن ُتدخل

وتعد هذه  . ر واللجان الرئيسية  توفر األمانة تسجيالت صوتية جللسات املؤمت       -٢  
التسجيالت يف حالة جلسات األجهزة الفرعية األخرى عندما يقرر ذلك اهليئـة املعنيـة أو               

  .اجلهاز الذي أنشأها

  الفصل التاسع    

  اجللسات املفتوحة واملغلقة    

  ٣٦املادة     
  . تكون جلسات املؤمتر العامة مفتوحة إال إذا تقرر خالف ذلك  -١  
  .مغلقة  جلسات٢٩لسات األجهزة الفرعية األخرى املنشأة مبوجب املادة تكون ج  -٢  
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  الفصل العاشر    

  املشتركون اآلخرون واملراقبون    

  ممثلو املنظمات اليت ُمنحت مركز املراقب لدى األمم املتحدة    

  ٣٧املادة     
ن جيوز أن يشترك بصفة مراقب يف مداوالت املؤمتر وأجهزته الفرعية املمثلون الـذي              

  .تسميهم أي منظمة ُمنحت مركز املراقب يف األمم املتحدة بقرار من اجلمعية العامة

  وغريها من املنظمات احلكومية الدولية ممثلو أجهزة األمم املتحدة والوكاالت املتصلة    

  ٣٨املادة     
ثلني الذين تسميهم أجهزة األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة أو غريها          مجيوز للم   
االت املتصلة واملنظمات احلكومية الدولية األخرى املدعوين حلضور املؤمتر االشتراك          من الوك 

  .بصفة مراقب يف مداوالته ومداوالت أجهزته الفرعية

  اللجنة الدولية للصليب األمحر    

  ٣٩املادة     
ثلني الذين تسميهم اللجنة الدولية للصليب األمحر االشتراك بصفة مراقب          مجيوز للم   
ت املؤمتر وأجهزته الفرعية وخاصة ليتمكن املؤمتر من االستفادة من اخلربة الفنية اليت   يف مداوال 

  .متتلكها يف هذا اجملال اللجنة الدولية للصليب األمحر

  ممثلو املنظمات غري احلكومية    

  ٤٠املادة     
جيوز للمنظمات غري احلكومية أن تسمي ممثلني حلضور اجللسات املفتوحة            -١  

 املؤمتر وجلانه الرئيسية ولتوفري مسامهات مكتوبة بشأن املسائل الـيت تـدخل يف              اليت يعقدها 
  .وحيق هلم أيضاً تلقّي وثائق املؤمتر بناء على طلبهم. ختصصها وذلك على نفقتها

جيوز ملمثلي هذه املنظمات اإلدالء يف اجللسات العامة ببيانات شفوية بشأن             -٢  
ى دعوة من عضو املكتب القائم برئاسة اهليئة املعنية ورهناً املسائل الداخلة يف ختصصها بناء عل   

  .مبوافقة تلك اهليئة
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  البيانات املكتوبة    

  ٤١املادة     
 ٣٨توزع األمانة البيانات املكتوبة املقدمة من املمثلني املسمني املشار إليهم يف املواد               

ات لألمانـة ألغـراض      على مجيع الوفود بالكميات واللغات اليت تتاح هبا البيان         ٤٠ و ٣٩و
  .التوزيع

  الفصل احلادي عشر    

  تعديل النظام الداخلي أو وقف العمل به    

  طريقة التعديل    

  ٤٢املادة     
  .جيوز تعديل هذا النظام بقرار من املؤمتر بناء على توصية من مكتب املؤمتر  

  طريقة وقف العمل بالنظام الداخلي    

  ٤٣املادة     
ام مبوجب قرار من املؤمتر شريطة اإلخطار عن املقتـرح          جيوز وقف العمل هبذا النظ      

وجيوز إلغاء هذا الشرط .  ساعة٢٤اإلجرائي بوقف العمل هبذا النظام قبل تقدمي املقترح بفترة 
إذا مل يعترض أي من املمثلني؛ وجيوز لألجهزة الفرعية أن تتخلى بقرار منها عن املواد املتصلة                

النظام على الغرض احملدد املعلن منه وعلى الفترة املطلوبـة          ويقتصر أي وقف للعمل هبذا      . هبا
  .لتحقيق ذلك الغرض

        


