
GE.16-16663(A) 



 2016 ديسمرب/كانون األول 16-12جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 4البند 
 اعتماد النظام الداخلي

مشرررررلنظ النظرررررام الرررررداخلي للمرررررس مل اافت لا ررررري ال رررررام  ل  رررررلا    
المت اقرردا المررامي  ترري ا حاقيرر  قظررل سن  اييررد افررت ماي سفل ررر   اليد رر  

 محل   الضلر سن عشوائي  األثل م ين   مكن اعتبارها
 ل  لا  المت اقدا المامي  تي اا حاقي    التاب اللجن  الت ضيل   مادم بتوصي  من   

 الحصل األني  
 التمثيل ننثائق التحو ض  

 1المادا   

  شكيل الوتود  

ارحةة فدحيديرة م ينرة تجيوز لكل دولة طرف    افااقيرة ر رف تو فدييرد اار  مال  -1 
تن ُُتَثّرل    (وُيشار إليها فيمرا يحرب ساارا تاافااقيرةت)ميكن اع بارها مافطة الضفر تو عشوائية األثف 

 سصاة مفاقب. ملشاركةاملؤُتف ااا  فاضب. وجيوز لحدول غري األطفا    اافااقية ا

ن املمثحررر  ركة   املرررؤُتف مرررن رئررريغ لحوفرررد وغرررري  مررراي ررر لف وفرررد كرررل دولرررة مشررر -2 
 واملمثح  املناوس  واملس شارين الذين ي طحبها األمف.

 2المادا   

  ممي  ممثلين  

 سناء عحى فسمية رئيغ الوفد له. جيوز ألي ممثل مناوب تو مس شار تن ي مل ممثلا  

 
 CCW/CONF.V/4 

اافت لا ررررررررري ال رررررررررام  ل  رررررررررلا  المرررررررررس مل 
 حاقيرررر  قظررررل سن  اييررررد ترررري االمت اقرررردا المررررامي  

افرررت ماي سفرررل    اليد ررر  م ينررر   مكرررن اعتبارهرررا 
 محل   الضلر سن عشوائي  األثل 

  28 September 2016 
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 3المادا   

  اد م نثائق التحو ض  

واملس شرررارين إأل األمررر  ال رررراث فدررردث وثرررائض فارررويو املمثحرررر  وتنررراء املمثحررر  املنرررراوس   
ااعة س د اف  را  املرؤُتف. ويدرّدث تي ف يرري اررض    24 ،إن تمكن ،لحمؤُتف   موعد ا ي جاوز

إأل األمرر  ال رراث لحمررؤُتف. وفصرردر وثررائض ال اررويو إمررا عررن رئرريغ الدولررة تو  فشرركيل الوفررد تيضرراا 
 احلكومة وإما عن وزيف الشؤون اخلارجية.

 4المادا   

 ن  نثائق التحو ضلج  

مرررن  سررة تعضرراء ين ؤررربها املررؤُتف سنررراء ف رر لف جلنررة لوثرررائض ال اررويو  فشررّكل -1 
 عحى اقرتا  الفئيغ.

 إأل املؤُتف. فاويو املمثح  وفددث فدفيفاا  ساةص وثائضجلنة وثائض ال اويو  فدوث -2 

 5المادا   

 المشارك  المسقت   

 املؤُتف إأل تن يبت املؤُتف   وثائض فاويضها.   تعمال مؤق اا  املشاركةحيض لحممثح   

 الحصل الثاني  

 سعضاء المكتب  
 6المادا   

 اتاانت اب  

نررواب لحررفئيغ عشررف  و  رئيسرراا  مررن سرر  الرردول األعضرراء املشرراركة   املررؤُتف ين ؤررب املررؤُتف 
وكذلك رئيساا ونائباا لحفئيغ لكل جلنة من الحجان الفئيسية وجلنة الصياغة وجلنرة وثرائض ال ارويو. 

عحى حنو يكارل الطراسا ال مثيحرب ملك رب املرؤُتف املنصرو  الفؤااء ونواب الفؤااء ويُن ؤب هؤاء 
 .10عحيه   املاد  

 7المادا   

 اللئي  بالنياب   

جرءء منهرا فهنره  عرن تي تو اتحسرإرردى اجل  يبه عرن لإذا رتى الفئيغ ضفور   -1 
 يسمب ترد نواب الفئيغ ليدوث مدامه.
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ى لنائب الفئيغ الذي ي وأل مهاث الفئيغ ما لحفئيغ مرن ارحطات وعحيره مرا عحر -2 
 من واجبات. الفئيغ

 8المادا   

 اللئي    و ض  

 تداء وظائاه. راا عحىقاد الفئيغمل ي د يُن ؤب رئيغ جديد إذا  

 9المادا   

 اشتلاك اللئي  تي ا  اذ الالارات  

رك   اختراذ الدرفارات ولكرن اا جيوز لحرفئيغ تو نائرب الرفئيغ الرذي يدروث مدامره تن يشر 
 منه. سداا  لحدياث سذلكآخف من وفد   تن يسمب عضواا  لرهجيوز 

 الحصل الثالث  

 المكتب  
 10المادا   

 لرالتشكي  

ونرواب ورؤاراء  ال شرف ي روأل الفئاارة، ونرواب الرفئيغ  الرذياملك ب مرن الرفئيغ،  ي  لف 
 الحجان الفئيسية وجلنة الصياغة وجلنة وثائض ال اويو.رؤااء 

 11المادا   

 األعضاء البد لون  

   ليدروث مدامرهمرن وفرد   جيوز لحفئيغ تو ترد نواب الفئيغ تن يسرمب عضرواا  -1 
 رالة غياسه.

ردى الحجان الفئيسية تو جلنة الصياغة تو إإذا ما ف يب رئيغ تو نائب رئيغ  -2 
ف رذر ومىت عنه،  من مك ب جلن ه ليكون سديلا  آخفجلنة وثائض ال اويو، عحيه تن يسمب عضواا 

احلرض    لررهل لريغ رعنه. ولكن هذا البدي من الحجنة ليكون سديلا جاز لره تن يسّمب عضواا ذلك 
 ختاذ الدفارات إذا كان من ناغ الوفد الذي ين مب إليه عضو آخف   مك ب املؤُتف.  ا املشاركة
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 12المادا   

 رئي  المكتب  

 ي وأل الفئيغ، تو نائب الفئيغ الذي يسميه الفئيغ   رالة غياسه، رئااة مك ب املؤُتف. 

 13المادا   
 الوظائف  

 ،املنصررو  عحيهررا   هررذا الن رراثساإلضررافة إأل الوظررائف األخررفى يدرروث مك ررب املررؤُتف،  
 مبا يدفر  املؤُتف. ويكال فنسيض تعماله رهناا  مبساعد  الفئيغ   فصفيف تعمال املؤُتف عموماا 

 الحصل اللابع  

 األمان   
 14المادا   

 ناجبات األمين ال ام  

تعمالرره هررذ  الصرراة   كررل جحسررات ال رراث  األمرر  ي رروألو  .يكررون لحمررؤُتف تمرر  عرراث -1 
 من األمانة يدوث مدامه   هذ  اجلحسات. وله تن يسمب عضواا  ،املؤُتف وجلانه وتففق ه ال امحة

 الافعية. هليئافهاملوظا  اللزم  لحمؤُتف و  اإلشفا  عحىي وأل األم  ال اث لحمؤُتف  -2 
 15 المادا  
 ناجبات األمان   

 هلذا الن اث، مبا يحب: فدوث تمانة املؤُتف، وفداا  

   اجلحسات؛ اليت فحدى فوفري الرتمجة الشاوية لحكحمات ()ت 

 وثائض املؤُتف وففمج ها واا نساخها وفوزي ها؛ فحدب )ب( 

الررريت ي  مررردها املرررؤُتف، مبرررا   ذلرررك وثيد ررره اخل اميرررة وكرررل  وثرررائضنشرررف وف مررريا ال )ج( 
 وثائده الفنية؛

 ؛وف ميمها إعداد احملاضف املوجء  لحجحسات ال امة (د) 

 إعداد ال سجيلت الصوفية لحجحسات ووضا الرتفيبات حلا ها؛ (ه) 

 وثائض املؤُتف   حماوظات األما امل ةد ؛ ون اجلترتفيبات حلاظ وصال اختاذ )و( 

 تعمال تخفى فيما ي صل خبدمة املؤُتف.ما يحءث من  س داء كل الدياث عموماا  (ز) 
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 16المادا   

 التكاليف  

ركة   املرررؤُتف ااا  فاضرررب فكررراليف املرررؤُتف االررردول األطرررفا    اافااقيرررة املشررر  ةمرررلف 
جلرررردول األنصرررربة املدررررفر  لدسررررمة نادررررات األمررررا امل ةررررد  س ررررد ف ديحرررره ملفاعررررا   ااا  فاضررررب وفدرررراا 

الرردول األطررفا    املررؤُتف. وفشررارك  ومشرراركةااخ لفررات   ال رردد سرر  عضرروية األمررا امل ةررد  
  املرررؤُتف ااا  فاضرررب    لحمشررراركةسرررت دواا تطفافررراا   اافااقيرررة وفدبرررل الررردعو  الررردول الررريت لي

 ال كاليف سنسبة م دات تنصبة كل منها   جدول تنصبة األما امل ةد . 

 17المادا   

 بيانات األمان   

جيرروز لنيمرر  ال رراث تو ألي عضررو   األمانررة ال امررة يسررّمى هلررذا ال ررف  تن يحدررب، رهنرراا  
 ، سيانات شاوية تو مك وسة ف  حض س ي مس لة قيد الن ف.20اث املاد  س رك

 الحصل ال ام   

  صل ف األعماي  

 18المادا   

 النصاب الاانوني  

 .نصاساا قانونياا  ركة   املؤُتفافشكل تغحبية من الدول األطفا    اافااقية املش 

 19المادا   

 ال ام  للئي افلطات   

  مواضرا تخرفى مرن  لرهة رات املؤولرالسحط رةساإلضافة إأل ممارايدوث الفئيغ،  -1 
مررن اجلحسررات اث كررل جحسررة روإعررلن اف  ررا  واخ  رر ،هررذا الن رراث، سفئااررة اجلحسررات ال امررة لحمررؤُتف

 ،ت فيهررراروعرررف  املسرررائل عحرررى املرررؤُتف ليبررر   الكرررلث،ض احلررروإعطررراء  ،إدار  املناقشررراتال امرررة، و 
، ما مفاعا  تركاث هذا لره. ويدوث سالبت   النداط الن امية وفكون سش هناوإعلن قفارات املؤُتف 

عحررى اررري األعمررال وراررظ الن رراث   اجلحسررات. ولحررفئيغ تن  اررحطة اإلشررفا  الكامررلاث، رالن رر
عردد حتديرد ة امل كحم  وحتديد الوقت الذي يسمح سه لحم كحم  و ريدرت  عحى املؤُتف إقاال قائم

وف حيرض  املناقشرة سراب ثرل تن ير كحا   تي مسر لة وف جيرل تو إقاراللكرل مميهرا املفات اليت جيوز ف
 اجلحسة تو رف ها.

 لسحطة املؤُتف. خاض اا  ،لدى مماراة وظائاه ،ي ل الفئيغ -2 
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 20المادا   

 النااط النظامي   

ألركراث هررذا  وفدراا  فيهرا الرفئيغ فرروراا  ليبررتة ن راث   تي وقرت، رل تن يثرري ندطرررألي ممثر 
 ف  الط ررن عحررى املررؤُتف ليبررت فيرره فرروراا رفار الررفئيغ ويطررر. وألي ممثررل تن يط ررن   قررالررداخحب لن رراثا

ما مل يبطحه املرؤُتف. وا جيروز لحممثرل الرذي يثرري ندطرة ن اميرة تن ير كحا  ويبدى قفار الفئيغ قائماا 
 حمس لة قيد املناقشة.ل األاااب ضمونامل  

 21المادا   

 الكلمات  

عحررى إذن مررن الررفئيغ  مسرربداا  دون احلصررولألرررد تن يرر كحا   املررؤُتف  ا جيرروز -1 
سرررردعو  امل كحمرررر  إأل  ،26أل إ 22واملررررواد مررررن  20و 19لحمررررادف   وفدرررراا  ،ويدرررروث هررررذا األخررررري

 الكلث رسب فففيب إسدائها الفغبة   الكلث.

املؤُتف، ولحفئيغ تن ينبره املر كحا إأل  املس لة امل فوضة عحىفد صف املناقشة عحى  -2 
 الن اث إذا خفجت تقواله عن املوضوع قيد املناقشة. مفاعا 

لحمررؤُتف تن حيرردد الوقررت املسررمو  سرره لحم كحمرر  وعرردد املررفات الرريت جيرروز فيهررا  -3 
 ملمثررل كررل دولررة تن يرر كحا فيهررا   تي مسرر لة؛ وتي مدرررت  إجفائررب ساررف  هررذا احلررد ي ررف  فرروراا 
عحى املؤُتف لحبت فيه. ولحفئيغ عحى تي رال تن حيدد وقرت الكحمرات الريت فُحدرى سشر ن املسرائل 

مررد  املناقشررة و رراوز ترررد امل كحمرر  الوقررت  وإذا رررددتاإلجفائيررة مبررد  تقصرراها  ررغ دقررائض. 
 ف خري إأل وجوب مفاعا  الن اث.دون  تن ينبههالفئيغ  كان عحى لرهاملؤصص 

 22المادا   

 باي األف  

جيرروز إعطرراء األارربدية   الكرررلث لررفئيغ تي مررن األجهررء  الافعيرررة تو ممثررل هلررذا اجلهررراز  
 الافعب س ية شف  الن ائج اليت خُحص إليها هذا اجلهاز.

 23المادا   

 إقحاي قائم  المتكلمين  

ارال مبوافدرة املرؤُتف تن ي حرن إق لررهلحفئيغ تثناء املناقشرة تن ي حرن قائمرة امل كحمر ، وجيروز  
 الدائمة. ولحفئيغ تن ي حن إقاال ساب املناقشة عند عدث وجود تي م ةدث  آخفين   قائم ه.
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 24 المادا  

 قق اللد  

طحررب ذلررك؛ وجيرروز مررنح تي يركة   املررؤُتف االررفئيغ رررض الررفد ملمثررل تي دولررة مشرر ميررنح 
جيرراز قرردر اإلمكرران اإل ي وخررواممثررل آخررف ففصررة الررفد. وينب ررب لحممثحرر  عنررد مماراررة هررذا احلررض تن 

   هناية اجلحسة اليت يطحبون فيها هذا احلض. وياضل تن يدلوا سبياناهتا   هذا الش ن

 25المادا   

   ليق الجلم  سن رت ها  

جيوز ألي ممثل تن يدرت    تي وقت ف حيرض اجلحسرة تو رف هرا. وا يسرمح مبناقشرة هرذ   
 .ويت فوراا لح ص عحى املؤُتف جفائية سل فطف اإلاملدرترات 

 26المادا   

  أجيل المناقش   

ألي ممثرررل تن يدررررت    تي وقرررت ف جيرررل مناقشرررة املسررر لة قيرررد البةررر . وساإلضرررافة إأل  
لكلث سراواثنر  آخرفين  ف ييرداا لررهلكلث سرامددث هذا ااقرتا  اإلجفائب يسمح اثنر  مرن املمثحر  

 .ضد  مث يطف  املدرت  عحى املؤُتف لحبت فيه فوراا 

 27المادا   
 إقحاي باب المناقش   

تو تسردى ألي ممثل تن يدرت    تي وقت إقاال ساب مناقشة املس لة قيد البةر  ارواء  
ن مرراثنرر  إا يسررمح سررالكلث عررن إقاررال سرراب املناقشررة ا ممثررل آخررف رغب رره   الكررلث. و  برردمل ي

 .فيه ليبتعحى املؤُتف  فوراا  امل ةدث  امل ارض  إلقاال ساب املناقشة وس د ذلك يطف  املدرت 

 28المادا   

  ل يب الماتلقات  

عحرى مجيرا ااقرتاررات تو املبينرة تدنرا  تاربدية املدرتررات  ُترنح ،19س ركاث املراد   رهناا  
 :رسب الرتفيب ال ايل املدرترات األخفى املطفورة   اجلحسة

 ف حيض اجلحسة؛ (ت) 

 رفا اجلحسة؛ )ب( 

 ف جيل املناقشة؛ (ج) 

 إقاال ساب املناقشة. (د) 
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 29المادا   

 ااقتلاقات األفافي   

مرن ففيرض اخلررباء احلكرومي  لحردول األطرفا   ُتثل مشاريا ااقرتارات املددمة إأل املرؤُتف 
  افااقية ر ف تو فدييد اا  مال تاحةة فدحيدية م ينة ميكن اع بارها مافطة الضفر تو عشوائية 

 ة لين ف فيها املؤُتف.األثف ااقرتارات األاااي

 30المادا   

  اد م ااقتلاقات األخلى نالت د الت المو وعي   

إأل األمرررر  ال رررراث ك اسررررة اد     ال ررررفدرررردث ااقرتارررررات األخررررفى وال  ررررديلت املوضرررروعية  
كداعررد  عامررة ا جيرروز  . و درروث س  مرريا نسرر  منهررا سح ررات املررؤُتف عحررى مجيررا الوفررودلحمررؤُتف الررذي ي

  موعد عمحها تي اقرتا  تو البت فيه إا س د ف ميا نس  منه عحى مجيا الوفود سح ات  مناقشة
تو اليوث الساسض لحجحسة. ولكن جيوز لحفئيغ تن يسمح مبناقشرة ال  رديلت تو املدرتررات  تقصا 

حبثهررا رررىت وإن مل فكررن هررذ  ال  ررديلت واملدرترررات قررد عممررت تو مل فكررن قررد عممررت إا   
 .اليوث ناسه

 31المادا   

 ف ب ااقتلاقات نالماتلقات اإلجلائي   

تن يسرررةبه   تي وقررت قبرررل اختررراذ قرررفار سشررر نه اإلجفائرررب لصررارب ااقررررتا  تو املدررررت   
شرررفيطة تا يكرررون قرررد تصررربح حمرررل ف رررديل. وجيررروز ألي ممثرررل تن ي يرررد فدرررد  ااقررررتا  تو املدررررت  

 .هذا الشكل املسةوباإلجفائب 

 32المادا   

 بت تي ااختصاصال  

سطحب اختاذ قرفار سشر ن اخ صرا  املرؤُتف   مناقشرة تي موضروع  إجفائب يُبت   تي مدرت  
 تو اع ماد اقرتا  م فو  عحيه قبل مناقشة املوضوع واختاذ قفار سش ن ااقرتا  املذكور.

 33المادا   

 إعادا النظل  

 مررراد  تو رفضررره إا إذا اخترررذ ا جيررروز إعررراد  الن رررف   اقررررتا  تو مدررررت  إجفائرررب س رررد اع 
 اثنررر  مل ةرردث  إا الن رررف إجفائرررب سهعرراد مدرررت     تييسررمح سرررالكلث ا سرررذلك. و  املررؤُتف قررفاراا 

 .مث يُ ف  املوضوع عحى املؤُتف لحبت فيه فوراا  هي ارضان
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 الحصل المادس  

 ا  اذ الالارات  
 34المادا   

 اعتماد الالارات  

 من اافااقية. 8لحماد   وي ؤذ قفارافه وفداا   املؤُتف تعماله فّ يص 

 الحصل المابع  

 األجهزا الحلعي   
 35المادا   
 اللجان اللئيمي   

 فنش  ثلث جلان رئيسية ف حدى مهامها من املؤُتف وفددث فداريفها إليه. 

 36المادا   

 لجن  الصياغ   

  مك رب املرؤُتف فدروث  ثحةمَ ة ف  لف من ممثحب ناغ الدول املفنش  جلنة لحصياغ -1 
فنسيض وحتفيف كل النصرو  احملالرة إليهرا مرن املرؤُتف تو مرن جلنرة رئيسرية دون ف رديل جروهف س محية 

، دون إعراد  إأل املؤُتف تو الحجنة الفئيسرية رسرب ااق ضراء. وفدروث تيضراا  وفددث فدفيفاا  ،النصو 
اررداء املشرررور  سشررر ن الصرررياغة سصرررياغة املسرررودات وإ ،فرر ح املناقشرررة املوضررروعية سشرر ن تي مسررر لة
 رسبما يطحب املؤُتف تو الحجنة الفئيسية.

   واملشرررراركةرضررررور جحسررررات جلنررررة الصررررياغة  ملمثحررررب الرررردول األخررررفى تيضرررراا  -2 
 .اليت هتمها سشكل خا مداواهتا عند مناقشة املسائل 

 37المادا   

 األتلق  ال امل   

 امحة.لحمؤُتف والحجان الفئيسية إنشاء تففقة عجيوز  
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 38المادا   

 سعضاء المكتب  

يكرون لكرل جهراز ففعرب رئريغ ونائرب لحرفئيغ وغرري ذلرك مرن تعضراء املك رب رسربما  
 .اجلهاز ضفورياا  يفا 

 39المادا   

 المواد المنطبا   

فنطبض املواد الوارد    الاصول الثاين واخلامغ والساسا، ما مرا يحرءث مرن ف رديل رسرب   
 األجهء  الافعية ساا ثناء ما يحب:كل رالة، عحى تعمال 

 رك   اختاذ الدفارات؛اجيوز لفئيغ اجلهاز الافعب تن يش )ت( 

 .قانونياا  فشكل تغحبية املمثح    تي جهاز ففعب حمدود ال ضوية نصاساا  )ب( 

 الحصل الثامن  

 اللغات نالم ا ل  
 40المادا   

 لغات المس مل  

 .نكحيءية والفواية والصينية وال فسية والافنسيةاإلابانية و اإلل ات املؤُتف الفئيسية هب  
 41المادا   

 التلجم  الشحو    

ل ات املرؤُتف ففمجرة شراوية إأل ل رات املرؤُتف  هردىفرتجا الكحمات اليت فُحدى س -1 
 األخفى.

سح رة غرري ل رات املرؤُتف إذا اخترذ مرا يحرءث ل روفري الرتمجرة يحدب كحمرة ألي ممثل تن  -2 
ففمجرررة  تن ي  مررردوا   ال ررراس   لنيمانرررةالشررراوي   ولحمرتمجررر وية إأل إرررردى ل رررات املرررؤُتف. الشرررا

الرتمجررة الشرراوية هررذ  الح ررة األوأل الرريت ا هررا فرروفري الرتمجررة مررن  عحررىاألخررفى كحمررة إأل الح ررات ال
 الح ة األصحية.
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 42المادا   

 لغات الوثائق اللفمي   

كوك الرريت ي  مرردها املررؤُتف، مبررا   ذلررك وثيد رره اخل اميررة، فرروفّف الوثررائض الفنيررة وكررل الصرر 
 سح ات املؤُتف.

 43المادا   

 الم ا ل نالتمجيالت الصو ي  للجلمات  

فُرّ ررد احملاضررف املرروجء  لحجحسررات ال امررة لحمررؤُتف وفُ ّمررا س اررفع مررا ميكررن سكررل  -1 
 سرة تيراث عمرل س رد ف مريا  غضرونل ات املؤُتف عحرى املمثحر  الرذين يدومرون سرهسلا األمانرة   

 .إدخاهلا عحيهاات يودون ويبضف س ي فصااحمل

فرروفف األمانررة فسررجيلت صرروفية جلحسررات املررؤُتف والحجرران الفئيسررية. وف ررد هررذ   -2 
اهليئرة امل نيرة تو تّي من ال سجيلت   رالة جحسات األجهء  الافعية األخفى عندما يدفر ذلك 

 اجلهاز الذي تنش ها.

 تافعالحصل ال  

 ل لني  نالمل  الجلمات ا  
 44المادا   

 الجلمات ال ام  للمس مل نجلمات اللجان  

اهليئررة امل نيررة  عحنيررة مررا مل فدررفرفكررون جحسررات املررؤُتف ال امررة وجحسررات الحجرران الفئيسررية  
 عند ال ااو  رول ااقرتارات. مثلا  ،ذلكخل  

 45المادا   

 األتلق  ال امل   

 .افيةكداعد  عامة فكون جحسات الحجان واألففقة ال امحة األخفى  
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 الحصل ال اشل  

 ركون اآلخلنن نالملاقبوناالمش  

 46المادا   
 الملاقب لدى األمم المت دا ممثلو المنظمات التي ُمن ت ملكز  

فاقررررب   مررررداوات املررررؤُتف وتجهءفرررره الافعيررررة املمثحررررون الررررذين املرك سصرررراة اجيرررروز تن يشرررر 
 األما امل ةد  سدفار من اجلم ية ال امة. لدى سميها تي من مة ُمنةت مفكء املفاقبف

 47المادا   
نغيلهرررا مرررن المنظمرررات ذات الصرررل  ممثلرررو سجهرررزا األمرررم المت ررردا نالوكررراات   

 ال كومي  الدنلي 

جيوز لحممثح  الذين فسميها تجهء  األما امل ةد  والوكاات امل ؤصصرة تو غريهرا مرن  
 املشررراركةواملن مرررات احلكوميرررة الدوليرررة األخرررفى املررردعوين حلضرررور املرررؤُتف  ذات الصرررحةالوكررراات 

 فاقب   مداوافه ومداوات تجهءفه الافعية.املسصاة 

 48المادا   

 اللجن  الدنلي  للصليب األقمل  

فاقرب   املسصراة  املشراركةجيوز لحممثح  الذين فسميها الحجنة الدولية لحصحيب األمحف  
مرن ااار ااد  مرن  ، سصرور  خاصرة،ير مكن املرؤُتفكرب  وذلرك ،مرداوات املرؤُتف وتجهءفره الافعيرة

 لدى الحجنة الدولية لحصحيب األمحف.اليت ف وفف اخلرب  الانية ذات الصحة 
 49المادا   

 لمنظمات غيل ال كومي ممثلو ا  

جيررروز لحمن مرررات غرررري احلكوميرررة تن فسرررمب ممثحررر  حلضرررور اجلحسرررات ال حنيرررة  -1 
 ميدان اخ صاصهااليت فدخل    ائللحمؤُتف وجلانه الفئيسية ول وفري مسامهات مك وسة سش ن املس

 فحّدب وثائض املؤُتف سناء عحى طحبها. . وحيض هلا تيضاا اخلاصة وذلك عحى ناد ها

جيوز ملمثحب هذ  املن مرات اإلداء   اجلحسرات ال امرة سبيانرات شراوية سشر ن  -2 
سنراء عحرى دعرو  مرن عضرو املك رب الدرائا سفئاارة اهليئرة  اليت فدخل   ميدان اخ صاصهااملسائل 

 مبوافدة فحك اهليئة. امل نية ورهناا 
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 50المادا   

 البيانات المكتوب   

 46ددمررة مررن املمثحرر  املسررم  املشررار إلرريها   املررواد فرروزع األمانررة البيانررات املك وسررة امل 
 عحى مجيا الوفود سالكميات والح ات اليت ف ا  ها البيانات لنيمانة ألغفا  ال وزيا. 48إأل 

 الحصل ال ادي عشل  

 مواده  د ل النظام الداخلي سن نقف ال مل ب  
 51المادا   

  ل ا  الت د ل  

 ر من املؤُتف سناء عحى فوصية من مك ب املؤُتف.جيوز ف ديل هذا الن اث سدفا 

 52المادا   

  ل ا  نقف ال مل بالنظام الداخلي  

سراقرتا  الوقرف قبرل شفيطة اإلخطرار  ،جيوز وقف ال مل هذا الن اث مبوجب قفار من املؤُتف 
ذلك س رسا وعشرفين اراعة. عحرى تنره جيروز صرف  الن رف عرن هرذا الشرفط إذا مل ي ررت  عحرى ذلرك 

ممثررل. وجيرروز لنيجهررء  الافعيررة تن ف ؤحررى سدررفار منهررا عررن املررواد امل صررحة هررا. ويكررون هررذا الوقررف  تي
 مدصوراا عحى غف  حمدد م حن وعحى الارت  اليت يد ضيها حتديض ذلك ال ف .

    


