
 

(A)   GE.11-60918    170511    200511 

لدول األطـرافاملؤمتر االستعراضي السابع ل
تكـديس وإنتاج و  استحداثيف اتفاقية حظر    

ــة  ــلحة البكتريولوجي ــة(األس )البيولوجي
 سلحة وتدمري تلك األوالتكسينية

  ٢٠١١ديسمرب /كانون األول ٢٢-٥جنيف، 
  اللجنة التحضريية

  ٢٠١١أبريل / نيسان١٥-١٣جنيف، 

  تقرير اللجنة التحضريية    

  اختصاصات اللجنة التحضريية وتنظيمها  -أوالً   

  مقدمة  -ألف   
ؤمتر االستعراضي السادس للدول األطراف يف اتفاقيـة        تضّمنت الوثيقة اخلتامية للم     -١

والتكسينية وتـدمري   ) البيولوجية(حظر استحداث وإنتاج وتكديس األسلحة البكتريولوجية       
  : من اإلعالن اخلتامي، املقرر التايل٦١، يف الفقرة (BWC/CONF.VI/6)تلك األسلحة 
يف يف موعـد ال يتجـاوز       قرر املؤمتر عقد املؤمتر االستعراضي السابع يف جن       "... 
        ، وأن يقوم باستعراض تنفيذ االتفاقية مراعياً يف ذلك أموراً مـن بينـها             ٢٠١١ عام

  :ما يلي
 التطورات العلمية والتكنولوجية اجلديدة ذات الصلة باالتفاقية؛ '١'

ما أحرزته الدول األطراف من تقدم يف تنفيـذ االلتزامـات مبوجـب              '٢'
 االتفاقية؛

 تنفيذ املقررات والتوصيات اليت ووفق عليها يف املـؤمتر          التقّدم احملرز يف   '٣'
  ".االستعراضي السادس

، املعتمـد بـدون     ٦٥/٩٢وأحاطت اجلمعية العامة علماً، يف مجلة أمور، يف قرارهـا             -٢
، باملقترح الداعي إىل عقد اجتماع اللجنة التحضريية        ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٨تصويت يف   

 وإىل عقد املؤمتر االستعراضـي الـسابع يف         ٢٠١١أبريل  /ابع يف نيسان  للمؤمتر االستعراضي الس  
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، وطلبت إىل األمني العام أن يقّدم املساعدة الـضرورية          ٢٠١١ديسمرب  /جنيف يف كانون األول   
  .وكل ما يلزم من خدمات من أجل املؤمتر االستعراضي السابع واألعمال التحضريية الالزمة له

  يةتنظيم اللجنة التحضري  -باء   
عمالً هبذه املقررات، عقدت اللجنة التحضريية أربع جلسات يف جنيف يف الفتـرة               -٣
وافتتح السيد جارمو ساريفا، مدير فرع جنيف مـن         . ٢٠١١أبريل  / نيسان ١٤ إىل   ١٣ من

  .إدارة شؤون نزع السالح دورة اللجنة التحضريية، بالنيابة عن األمني العام لألمم املتحدة
بول فان ِدن آيسيل      التحضريية بالتزكية، يف جلستها األوىل، السفري      وانتخبت اللجنة   -٤
  .رئيساً للجنة) هولندا(
ويف اجللسة نفسها، انتخبت اللجنة التحضريية باإلمجاع الـسفري ديـسرا بريكايـا               -٥
وأذنـت  . نائبني لرئيس اللجنة التحـضريية    ) هنغاريا(والسيدة جيوديث كورومي    ) إندونيسيا(

ية للمكتب بتناول املسائل التقنية واملسائل األخرى يف الفترة اليت تسبق انعقـاد             اللجنة التحضري 
  .املؤمتر االستعراضي

  .وقررت اللجنة التحضريية أن تتخذ قراراهتا بتوافق اآلراء  -٦
وقررت اللجنة التحضريية أن تستخدم اإلسبانية واإلنكليزية والروسـية والـصينية             -٧

  .رمسيةوالعربية والفرنسية كلغات 
وتوىل السيد ريتشارد لينان، رئيس وحدة دعم التنفيـذ، مهمـة أمـني اللجنـة                 -٨

وعمل يف األمانة كل من السيد بريز ميليت، موظف الشؤون السياسية، بوحدة            . التحضريية
دعم التنفيذ، والسيدة نغوك فيونغ ميونه، املوظفة املعاونة للشؤون السياسية بوحـدة دعـم              

  .شوا تشايلدرِيْسالتنفيذ، والسيد جو

  املشاركة يف اللجنة التحضريية  -جيم   
شاركت ثالث وتسعون دولة من الدول األطراف يف االتفاقيـة يف دورة اللجنـة                -٩

، أرمينيـا، إسـبانيا،     األردن ،االحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنتني   : التحضريية، كما يلي  
ربية املتحدة، إندونيسيا، أوروغواي، أوغنـدا،      أستراليا، إستونيا، ألبانيا، أملانيا، اإلمارات الع     

، آيرلندا، إيطاليا، باكستان، الربازيل، الربتغال، بروين    ) اإلسالمية -مجهورية  (أوكرانيا، إيران   
دار السالم، بلجيكا، بلغاريا، بنغالديش، البوسنة واهلرسك، بولندا، بريو، بيالروس، تايلند،           

اجلمهورية الدومينيكيـة، مجهوريـة كوريـا،       تشيكية،  اجلمهورية ال تركيا، تونس، اجلزائر،    
مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، مجهورية مقـدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة، مجهوريـة             
مولودوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدامنرك، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سـري النكـا،            

ربيا، الصني، العـراق، ُعمـان،      سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، شيلي، ص      
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، فنلندا، قربص، قطر،    ) البوليفارية -اجلمهورية  ( غانا، غواتيماال، فرنسا، الفلبني، فنـزويال    
، الكرسي الرسويل، كرواتيا، كندا، كوبا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنـان،           نكازاخستا
، اململكة العربية السعودية،    ، ماليزيا، مدغشقر، املغرب، املكسيك    ليختنشتاين، مايل ليتوانيا،  

، منغوليا، النرويج، النمـسا، نيوزيلنـدا،       الشمالية اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا    
  .املتحدة األمريكية، اليابان اهلند، هنغاريا، هولندا، الواليات

وقررت اللجنة التحضريية أن تدعو ممثلي ثالث دول موقِّعة على االتفاقيـة ولكـن                -١٠
تصدق عليها، وهي مصر، وميامنار، وهاييت، إىل املشاركة يف مناقشاهتا دون أن يكون هلا               مل

  .حق االشتراك يف اختاذ القرارات، وذلك بعد أن أحاطت علماً بطلباهتا اخلطية
 ٢وقررت اللجنة التحضريية، وقد أحاطت علماً بطلب خطي مقدم وفقاً للفقـرة               -١١
ممثل دولة غري طرف يف االتفاقية وغري موقعة عليها، وهـي           ، أن تدعو    ٤٤مشروع املادة    من

  .إسرائيل، إىل االشتراك بصفة مراقب
وحضرت األمم املتحدة، مبا فيها مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح، دورة              -١٢

  .٤٤ من مشروع املادة ٣اللجنة التحضريية وفقاً للفقرة 
 من  ٤علماً بطلب خطي ووفقاً للفقرة      وقررت اللجنة التحضريية، بعد أن أحاطت         -١٣

  .، أن تدعو االحتاد األورويب إىل املشاركة يف الدورة بصفة وكالة مراقبة٤٤مشروع املادة 
وحضرت إحدى عشرة منظمة غري حكومية ومعهداً للبحوث اجللـسات العامـة              -١٤
  .٤٤ من مشروع املادة ٥التحضريية وفقاً للفقرة  للجنة
ــع   -١٥ ــة جبمي ــرد قائم ــة  وت ــضريية يف الوثيق ــة التح ــشتركني يف اللجن  امل

BWC/CONF.VII/PC/INF.3.  

  تنظيم املؤمتر االستعراضي  -ثانياً   
اتفقت اللجنة التحضريية على أن توصي املؤمتر االستعراضي السابع بـأن يتـرأس               -١٦

توصي واتفقت اللجنة التحضريية أيضاً على أن       . املؤمتر) هولندا(السفري بول فان ِدنْ آيسيل      
املؤمتر االستعراضي السابع بالتوزيع التايل ملناصب نواب رئيس املؤمتر ورؤساء ونواب رؤساء            

  :اهليئات الفرعية فيما بني شىت اجملموعات اإلقليمية
  عشرة نواب من جمموعة دول حركة عدم االحنياز ودول أخرى :نواب رئيس املؤمتر

  ستة نواب من اجملموعة الغربية
 موعة دول أوروبا الشرقيةأربعة نواب من جم

  جمموعة دول حركة عدم االحنياز: الرئيس :اللجنة اجلامعة
  جمموعة دول أوروبا الشرقية: نائب الرئيس
 اجملموعة الغربية: نائب الرئيس
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  جمموعة دول أوروبا الشرقية: الرئيس :جلنة الصياغة
  اجملموعة الغربية: نائب الرئيس
 عدم االحنياز ودول أخرىجمموعة دول حركة : نائب الرئيس

  جمموعة دول حركة عدم االحنياز ودول أخرى: الرئيس :جلنة وثائق التفويض
 اجملموعة الغربية: نائب الرئيس

  
 

  :ونظرت اللجنة التحضريية يف املسائل التالية املتعلقة بتنظيم املؤمتر االستعراضي  -١٧
  ؛التاريخ واملدة  )أ(  
  ؛جدول األعمال املؤقت  )ب(  
  ؛مشروع النظام الداخلي  )ج(  
  ؛وثائق املعلومات األساسية  )د(  
  ؛الدعاية  )ه(  
  ؛اخلتامية) الوثائق(الوثيقة   )و(  
  ؛تعيني أمني عام مؤقت  )ز(  
  .الترتيبات املالية للجنة التحضريية واملؤمتر االستعراضي  )ح(  

  التاريخ واملدة  )أ(  
عراضي السابع يف جنيـف يف الفتـرة        قررت اللجنة التحضريية أن ُيعقد املؤمتر االست        -١٨
  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢٢ إىل ٥ من

  جدول األعمال املؤقت  )ب(  
اتفقت اللجنة التحضريية على أن توصي بأن يعتمد املؤمتر االستعراضـي الـسابع               -١٩

 بـصيغته املعدلـة     BWC/CONF.VII/PC/L.2جدول األعمال املؤقت الـوارد يف الوثيقـة         
تفاق على التوصية جبدول األعمال املؤقت هذا، أشار الرئيس إىل أنه يفهم أن  يتصل باال  وفيما

جدول األعمال هو من الشمول مبا يكفي لتيسري إجراء استعراض عام ودقيق جلميع جوانب              
االتفاقية وأنه يسمح للدول األطراف بالفرصة لكي تثري وتناقش بصورة كاملة مجيع القضايا             

 العمل هبا، مبا يف ذلك القضايا اليت نوقشت         ويسريبأهداف االتفاقية   تقد أهنا ذات صلة     عاليت ت 
ويرد جدول األعمال املؤقت،    . يف هذه اللجنة التحضريية ويف املؤمترات االستعراضية السابقة       

  .كما وافقت عليه اللجنة التحضريية، يف املرفق األول هلذا التقرير
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  مشروع النظام الداخلي  )ج(  
لتحضريية على أن توصي باعتماد النظام الداخلي للمؤمتر االستعراضي  اتفقت اللجنة ا    -٢٠

، كمشروع نظـام داخلـي      BWC/CONF.VII/PC/L.1السادس، بصيغته الواردة يف الوثيقة      
ويرد مشروع النظام الداخلي، بصيغته اليت اعتمـدهتا اللجنـة          . للمؤمتر االستعراضي السابع  

  .يراملرفق الثاين هلذا التقر التحضريية، يف
، بأن ينتخب املؤمتر    ٥واتفقت اللجنة التحضريية على أن توصي، فيما يتعلق باملادة            -٢١

  . االستعراضي رئيساً للجنة الصياغة ونائبني لرئيس هذه اللجنة
واتفقت اللجنة التحضريية كذلك على أن توصي بأن تتألف اللجنة العامة املشار إليهـا                -٢٢
لرئيس، ورئيس اللجنـة اجلامعـة      لستعراضي، والنواب العشرين     من رئيس املؤمتر اال    ٨املادة   يف

رئيسها، ورئيس جلنة الصياغة ونائيب رئيسها، ورئيس جلنة وثائق التفويض ونائب رئيسها،             ونائيب
  .، ومنسقي اجملموعات اإلقليمية الثالث، واجلهات الوديعة٥الذين يتعني انتخاهبم وفقاً للمادة 

ية أيضاً على أن توصي، فيما يتعلق باجللسات املشار إليهـا           واتفقت اللجنة التحضري    -٢٣
  .، بأنه جيوز جلنة أن تقرر عقد جلسات معينة كجلسات عامة)٢(٤٣يف املادة 

  وثائق املعلومات األساسية  )د(  
قررت اللجنة التحضريية أن تطلب إىل وحدة دعم التنفيذ إعـداد مثـاين وثـائق                 -٢٤

  :ايلمعلومات أساسية على النحو الت
وثيقة معلومات أساسية عن تاريخ وسريان تدابري بناء الثقة املتفق عليهـا يف               )أ(  

وينبغي أن تـشمل الوثيقـة      . املؤمتر االستعراضي الثاين واملنقحة يف املؤمتر االستعراضي الثالث       
بيانات يف شكل جدول تلخيصي عن مشاركة الدول األطـراف يف التـدابري منـذ املـؤمتر                 

  خري؛االستعراضي األ
وثيقة معلومات أساسية عن امتثال الدول األطراف جلميع التزاماهتا مبوجب            )ب(  
   وينبغي جتميع هذه الوثيقة من املعلومات املقدمة من الدول األطراف؛،االتفاقية

وثيقة معلومات أساسية عن التطورات العلمية والتكنولوجية اجلديدة املتصلة           )ج(  
 املعلومات املقدمة من الدول األطراف وكذلك من املعلومـات          باالتفاقية، جيري جتميعها من   

  املقدمة من املنظمات الدولية املختصة؛
وثيقة معلومات أساسية عن التطورات اليت طرأت منذ املؤمتر االستعراضي            )د(  

  األخري يف املنظمات الدولية األخرى واليت قد تكون هلا صلة باالتفاقية؛
 تورد التفامهات واالتفاقات اإلضافية اليت توصلت        أساسية وثيقة معلومات   )ه(  

إليها املؤمترات االستعراضية السابقة فيما يتعلق بكل مادة من مواد االتفاقية، ُتستخلص مـن              
  اإلعالن اخلتامي لكل مؤمتر من هذه املؤمترات؛



BWC/CONF.VII/PC/2 

GE.11-60918 6 

وثيقة معلومات أساسية تورد التفامهات العامة اليت توصلت إليها اجتماعات     )و(  
  ؛٢٠١٠ إىل عام ٢٠٠٧ من عام ةاملعقود ما بني الدورتني ج األطراف أثناء برنامالدول

  وثيقة معلومات أساسية عن حالة التقدم يف جمال جعل االتفاقية عاملية؛  )ز(  
وثيقة معلومات أساسية بشأن تنفيذ املادة العاشرة ينبغـي جتميعهـا مـن               )ح(  

 مـن   ٥٤ذلك املعلومات املقدمة عمالً بالفقرة      املعلومات املقدمة من الدول األطراف، مبا يف        
  .اإلعالن اخلتامي للمؤمتر االستعراضي السادس

وقررت اللجنة التحضريية أيضاً تعميم مجيع وثائق املعلومات األساسية قبل افتتـاح              -٢٥
  .املؤمتر بأربعة أسابيع على األقل

  الدعاية  )ه(  
 إصدار نشرات صـحفية جللـسات       قررت اللجنة التحضريية أن تطلب إىل األمانة        -٢٦

  .املؤمتر االستعراضي

  اخلتامية) الوثائق(الوثيقة   )و(  
اخلتامية للمؤمتر االستعراضي، قـررت اللجنـة       ) الوثائق(فيما يتعلق مبسألة الوثيقة       -٢٧

  ).انظر املرفق األول(التحضريية أن ُتدرج بنداً مناسباً يف جدول األعمال املؤقت للمؤمتر 

  مني عام مؤقتتعيني أ  )ز(  
 الذي ينص على تعيني أمني عام ملؤمتر االستعراض، قـررت           ١٠وفقاً ملشروع املادة      -٢٨

اللجنة التحضريية أن تدعو األمني العام لألمم املتحدة إىل تسمية مسؤول ليعمل باسم اللجنة              
 هذه التسمية التحضريية أميناً عاماً مؤقتاً للمؤمتر االستعراضي، على أن يقر املؤمتر االستعراضي     

  .وفقاً للنظام الداخلي

  الترتيبات املالية للجنة التحضريية واملؤمتر االستعراضي  )ح(  
الحظت اللجنة التحضريية أن التكـاليف املقـدرة للجنـة التحـضريية واملـؤمتر                -٢٩

، قد وافق عليها اجتمـاع      BWC/MSP/2010/Rev.1االستعراضي السابع، الواردة يف الوثيقة      
انظــر الوثيقــة  (٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول١٠اف املعقــود يف الــدول األطــر

BWC/MSP/2010/6   وشجعت اللجنة التحضريية الدول األطراف على دفـع        ). ٣٥، الفقرة
  .اشتراكاهتا املقررة دون تأخري
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  الوثائق  -ثالثاً   
ـ ترد قائمة كاملة بالوثائق الرمسية للجنة التحضريية يف املرفق الثالث             -٣٠ . يـر ذا التقر هل

ومجيع الوثائق املدرجة يف هذه القائمة متاحة على املوقع الشبكي لوحـدة دعـم التنفيـذ                
bwc/ch.unog.www://http          ،علـى املوقـع   وعن طريق نظام الوثائق الرمسية لألمم املتحـدة :
org.un.documents://http.  

  اعتماد التقرير  -رابعاً   
 ١٤اعتمدت اللجنة التحضريية بتوافق اآلراء، يف جلـستها األخـرية املعقـودة يف                -٣١

، بصيغته املعدلــة    BWC/CONF.VII/PC/CRP.1أبريل، تقريرهـا الوارد يف الوثيقة      /نيسان
  .BWC/CONF.VII/PC/2شفوياً والـذي سيصدر بوصفـه الوثيقة 
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  املرفق األول

  عراضي السابعجدول األعمال املؤقت للمؤمتر االست    
  افتتاح املؤمتر  -١
  انتخاب الرئيس  -٢
  إقرار جدول األعمال  -٣
  تقدمي التقرير النهائي للجنة التحضريية  -٤
  إقرار النظام الداخلي  -٥
انتخاب نواب رئيس املؤمتر، ورؤساء ونواب رؤساء اللجنة اجلامعة وجلنة الـصياغة              -٦

  وجلنة وثائق التفويض
  يف املؤمتروثائق تفويض املمثلني   -٧

  تعيني جلنة وثائق التفويض  )أ(  
  تقرير جلنة وثائق التفويض  )ب(  

  إقرار تسمية األمني العام  -٨
  برنامج العمل  -٩

  استعراض سري العمل باالتفاقية على النحو املنصوص عليه يف مادهتا الثانية عشرة  -١٠
  املناقشة العامة  )أ(  
  املواد من األوىل إىل اخلامسة عشرة  )ب(  
  فقرات الديباجة وأغراض االتفاقية  )ج(  

النظر يف املسائل احملددة يف استعراض سري العمل باالتفاقية على النحو املنصوص عليه               -١١
  يف مادهتا الثانية عشرة وأي إجراء متابعة ميكن اختاذه بتوافق اآلراء

فاقيـة  متابعة توصيات ومقررات املؤمتر االستعراضي السادس ومسألة استعراض االت          -١٢
  مستقبالً

  مسائل أخرى  -١٣
  تقرير اللجنة اجلامعة  -١٤
  تقرير جلنة الصياغة  -١٥
  .اخلتامية) الوثائق(إعداد واعتماد الوثيقة   -١٦
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  املرفق الثاين

  مشروع النظام الداخلي للمؤمتر االستعراضي السابع    

  التمثيل ووثائق التفويض  -أوالً   

  وفود األطراف يف االتفاقية  -ألف   

  ١ادة امل    
 األسـلحة   وتكـديس نتـاج   إلكل دولة طرف يف اتفاقية حظر استحداث و         -١  

ويشار إليها فيمـا يلـي باسـم        ( والتكسينية، وتدمري تلك األسلحة      )البيولوجية(البكتريولوجية  
من ممـثلني آخـرين وممـثلني منـاوبني         ما قد يلزم     و  وفد  أن ميثلها يف املؤمتر رئيس     )"االتفاقية"

 .ومستشارين

  . ليتوىل مهام املمثلاً أو مستشار مناوباًلرئيس الوفد أن يسمي ممثالً  -٢  

  وثائق التفويض  -باء   

 ٢املادة     

ُتقدم وثائق تفويض املمثلني وأمساء املمثلني املناوبني واملستشارين إىل األمني العـام              
وُيـصِدر  . حدللمؤمتر قبل التاريخ احملدد الفتتاح املؤمتر مبدة ال تقل إن أمكن عن أسبوع وا             

 .وزير اخلارجيةأو  احلكومة  رئيسق التفويض إما رئيس الدولة أوئوثا

  جلنة وثائق التفويض  -جيم   

 ٣املادة     

 من الرئيس ونائب واحد للرئيس منتخـب        تتألفينشئ املؤمتر جلنة لوثائق التفويض        
قوم اللجنة بفحص   وت. ، ومخسة أعضاء يعينهم املؤمتر بناء على اقتراح الرئيس        ٥ للمادة   وفقاً

  .وثائق تفويض املمثلني وتقدم تقاريرها إىل املؤمتر دون تأخري

  ة املؤقتاملشاركة  -دال   
 ٤املادة     

 . بصفة مؤقتة يف املؤمتر إىل أن يبت املؤمتر يف وثائق تفويضهماملشاركةحيق للممثلني   
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 أعضاء املكتب  - ثانياً  

  االنتخاب  -ألف   

 ٥املادة     

 للـرئيس، ورئـيس      نائباً ٢٠ورئيس  :  أعضاء املكتب التايل ذكرهم    ينتخب املؤمتر   
 رئيس للجنة اجلامعة، ورئيس ونائب رئيس للجنة الصياغة، ورئيس ونائب رئيس للجنة    اونائب

  .وثائق التفويض

  بالنيابةاملؤمتر رئيس   -باء   

 ٦املادة     

ا، ، إذا تغيب عن إحدى اجللسات أو عـن جـزء منـه      املؤمتر يقوم رئيس   -١  
 .بتسمية نائب للرئيس ليقوم مقامه

         لنائب الرئيس الذي يتوىل مهام الرئيس ما للرئيس من سـلطات وعليـه               -٢  
 .ما على الرئيس من واجبات

  يف التصويتاملؤمتر حق رئيس   -جيم   

 ٧املادة     

 آخـر    يعني عضواً  بل، أو نائب للرئيس يتوىل مهام الرئيس،         املؤمتر  رئيس يصوتال    
 . منه وفده ليصوت بدالًمن

 اللجنة العامة  - ثالثاً  

  التكوين  -ألف   

 ٨املادة     

العـشرين  نواب  ال، و رئاستها من رئيس املؤمتر، الذي يتوىل       تتكون اللجنة العامة    -١  
 يكون هناك وال  . لرئيس ورئيس اللجنة اجلامعة ورئيس جلنة الصياغة ورئيس جلنة وثائق التفويض          ل

 . التمثيليا على حنو يكفل طابعهامن وفد واحد ويكون تشكيلهامة الع يف اللجنةعضوان 

، اللجنة العامة ، إذا مل يتمكن من حضور إحدى جلسات          املؤمتر يقوم رئيس   -٢  
ولنائب الرئيس، إذا   . بتسمية نائب للرئيس ليتوىل رئاسة اجللسة وعضو من وفده ليقوم مقامه          
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وإذا مل يتمكن رئيس اللجنة     .  ليقوم مقامه   من وفده  اًعضوأن يسّمي   يتمكن من احلضور،     مل
ـ                ه أن  ـاجلامعة أو رئيس جلنة الصياغة أو رئيس جلنة وثائق التفويض من احلضور، جيـوز ل

، ليقوم مقامه، مـع التمتـع حبـق         احلالةيسمي أحد نائيب الرئيس، أو نائب الرئيس حسب         
 .اللجنة العامةيكن من نفس وفد عضو آخر يف  التصويت ما مل

  الوظائف  -باء   

 ٩املادة     

 رهنـاً وتقوم، يف تصريف أعمال املؤمتر بوجه عام املؤمتر  رئيس   اللجنة العامة ساعد  ت  
 . املؤمترتنسيق أعمال، بضمان مبا يتخذه املؤمتر من قرارات

 أمانة املؤمتر  - رابعاً  

  واجبات األمني العام للمؤمتر  -ألف   

 ١٠املادة     

مجيـع  أعماله هبذه الصفة يف     األمني العام   توىل  يو .يكون للمؤمتر أمني عام     -١  
 ي، وله أن يسم   ٣٤جلسات املؤمتر وجلانه وما ُينشأ من هيئات أخرى مالئمة مبقتضى املادة            

 . من األمانة ليقوم مقامه يف هذه اجللساتعضواً

 .يتوىل األمني العام للمؤمتر توجيه املوظفني الالزمني للمؤمتر  -٢  

  واجبات األمانة  -باء   

 ١١املادة     

 : هلذا النظام، مبا يليتقوم أمانة املؤمتر، وفقاً  

 توفري الترمجة الشفوية ملا يلقى من كلمات يف اجللسات؛  )أ(  

 استالم وثائق املؤمتر وترمجتها حتريرياً وتعميمها؛  )ب(  

 ملؤمتر؛امن تقارير نشر وتعميم أي تقرير   )ج(  

 اضر املوجزة للجلسات؛إعداد وحفظ التسجيالت الصوتية واحمل  )د(  
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وضع الترتيبات حلفظ وثائق املؤمتر يف حمفوظات األمم املتحدة وتوفري نسخ             )ه(  
 رمسية من هذه الوثائق لكل حكومة من احلكومات الوديعة؛

 .املؤمتر من أعمال أخرى بوجه عامإليه حيتاج كل ما أداء   )و(  

  التكاليف  -جيم   

 )١(١٢املادة     

ركة يف املؤمتر االستعراضي تكـاليف املـؤمتر        ا يف االتفاقية املش   تغطي الدول األطراف    
ألمم ل جلدول األنصبة املقررة     االستعراضي مبا فيها تكاليف دورة اللجنة التحضريية، وذلك وفقاً        

كة يف  رِااملتحدة املنقح لوضع الفروق بني العضوية يف األمم املتحدة وعدد الدول األطراف املش            
 الـيت ومل تصدق عليها بعد     لكن  االتفاقية و على  وتشارك الدول اليت وقعت     . املؤمتر يف االعتبار  
، ١-٤٤  يف املؤمتر االستعراضي، على النحو املنصوص عليه يف املادة         املشاركةتقبل الدعوة إىل    

ويتحدد . ألمم املتحدة املقررة ل نصبة  األ جلدول   يف التكاليف بقدر معدالت أنصبة كل منها وفقاً       
 على أساس اجلدول املـنقح      ، غري األعضاء يف األمم املتحدة     ،األطراف أو املوقعة  اشتراك الدول   

 . هذه الدولاملماثل الساري لتحديد هذا النصيب يف األنشطة اليت تشترك فيها

 تصريف األعمال  - خامساً 

  النصاب القانوين  -ألف   

 ١٣املادة     

 . قانونياً املؤمتر نصاباًكة يفرِااملشوتشكل أغلبية الدول األطراف يف االتفاقية   

   املؤمترالسلطات العامة لرئيس  -باء   

 ١٤املادة     

ه يف مواضع   ـضافة إىل ممارسته السلطات املخولة ل     إل، با  املؤمتر يقوم رئيس   -١  
أخرى من هذا النظام، برئاسة اجللسات العامة للمؤمتر، وإعالن افتتاح واختتام كل جلـسة،              

اعاة أحكام هذا النظام، وإعطاء حق الكلمة، والتأكد من توافق          وإدارة املناقشات، وكفالة مر   
، لـهوتكون  . بت يف النقاط النظامية   وَي.  وإعالن القرارات  ،اآلراء، وطرح املسائل للتصويت   

. مع مراعاة أحكام هذا النظام، السيطرة الكاملة على سري األعمال وحفظ النظام يف اجللسات  
قفال قائمة املتكلمني، وحتديد الوقت الـذي ُيـسمح بـه           وللرئيس أن يقترح على املؤمتر إ     

__________ 

 .من املفهوم أن مجيع الترتيبات املالية للمؤمتر االستعراضي ال تشكل سابقة   )١(
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للمتكلمني، وعدد املرات اليت جيوز ملمثل كل دولة أن يتكلم فيها يف أي مـسألة، وتأجيـل            
 .قفال باهبا، وتعليق اجللسة أو رفعهاإاملناقشة أو 

  .، يف ممارسته مهام وظيفته، حتت سلطة املؤمتر املؤمتريظل رئيس  -٢  

  النقاط النظامية  -جيم   

 ١٥املادة     

 فوراً ويكون على الرئيس أن يبت فيها        نقطة نظامية،  ألي ممثل أن يثري يف أي وقت        
طرح الطعـن للتـصويت     وُي. وألي ممثل أن يطعن يف قرار الرئيس      .  ألحكام هذا النظام   وفقاً
وال جيـوز   . ملـصوتني  ما مل تبطله أغلبية املمثلني احلاضرين وا       ، ويبقى قرار الرئيس نافذاًٍ    فوراً

 .للممثل الذي يثري نقطة نظامية أن يتكلم يف جوهر املسألة قيد املناقشة

  الكلمات  -دال   

 ١٦املادة     

.  على إذن من الرئيس    ال جيوز ألحد أن يتكلم يف املؤمتر ما مل حيصل مسبقاً            -١  
م حـسب   ، يدعو الرئيس املتكلمني إىل الكال     ٢٢-١٩ و ١٧ و ١٥ومع مراعاة أحكام املواد     

 .ترتيب إبدائهم الرغبة يف الكالم

تقتصر املناقشة على املوضوع قيد النظر، وللرئيس أن ينبه املتكلم إىل التقيد              -٢  
 .بالنظام إذا خرجت أقواله عن املوضوع

للمؤمتر أن حيدد الوقت املسموح به للمتكلمني وعدد املرات اليت جيوز فيها              -٣  
جرائي بوضع هذه   إ أي مسألة؛ وال يؤذن بالكالم يف اقتراح         ملمثل كل دولة أن يتكلم فيها يف      

، وبعدها   هلا واثنني من املمثلني املعارضني   هلذه احلدود   احلدود إال الثنني من املمثلني املؤيدين       
وللرئيس، على أي حال، أن حيدد وقت الكلمات        . جرائي للتصويت فوراً  إلطرح االقتراح ا  ُي

وحني ُتحـدد مـدة املناقـشة       . ية مبدة أقصاها مخس دقائق    جرائإلاليت تلقى بشأن املسائل ا    
 .ويتجاوز أحد املتكلمني الوقت املخصص له، ينبهه الرئيس دون إبطاء إىل التقيد بالنظام

  األسبقية  -هاء   

 ١٧املادة     

 شرح النتـائج الـيت      لغرضجيوز إعطاء األسبقية يف الكالم لرئيس إحدى اللجان           
 .خلصت إليها جلنته
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  إقفال قائمة املتكلمني  -واو   
 ١٨املادة     

، مبوافقة املؤمتر،   لـه، أثناء املناقشة، أن يعلن قائمة املتكلمني، كما جيوز           املؤمتر لرئيس  
وعند اختتام مناقشة أي بند لعدم وجود أي متكلم آخر، يعلن الـرئيس     . قفال القائمة إأن يعلن   

  .٢٢ للمادة قفال املعمول به وفقاًإلقفال نفس أثر اإلويكون هلذا ا. قفال باب املناقشةإ

  حق الرد  -زاي   
 ١٩املادة     

، أن يعطي حق الرد ملمثـل أي مـن الـدول            ١٨للرئيس، رغم ما ورد يف املادة         
لقى، كقاعدة عامـة، يف     مكان وتُ إلوتكون هذه الكلمات موجزة قدر ا     . كة يف املؤمتر  رِااملش

 .هناية اجللسة األخرية لليوم

  سة أو رفعهاتعليق اجلل  -حاء   
 ٢٠املادة     

وال ُيسمح مبناقشة هـذه     . ألي ممثل أن يقترح يف أي وقت تعليق اجللسة أو رفعها            
 .٢٣، مع مراعاة أحكام املادة طرح للتصويت فوراًجرائية بل ُتإلاالقتراحات ا

  تأجيل املناقشة  -طاء   
 ٢١املادة     

وُيؤذن بالكالم  . د البحث ألي ممثل أن يقترح يف أي وقت تأجيل مناقشة املسألة قي            
، مث  لـه جرائي الثنني فقط من املمثلني املؤيدين للتأجيل واثنني من املعارضني           إليف االقتراح ا  

 .٢٣، مع مراعاة أحكام املادة ُيطرح االقتراح للتصويت فوراً

  قفال باب املناقشةإ  -ياء   
 ٢٢املادة     

سألة قيد البحث، سواء وجد     قفال باب مناقشة امل   إألي ممثل أن يقترح يف أي وقت          
جرائـي  إل االقتـراح ا  بشأنوال يؤذن بالكالم    . أو مل يوجد ممثل آخر أبدى رغبته يف الكالم        

، مـع   جرائي للتصويت فـوراً   إلقفال، مث يطرح االقتراح ا    إلملمثلني اثنني فقط يعارضان ا     إال
 .٢٣مراعاة أحكام املادة 
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  جرائيةإلترتيب االقتراحات ا  -كاف   

 ٢٣ املادة    

جرائية املبينة أدناه أسبقية على مجيع املقترحات أو االقتراحات         إلتعطى االقتراحات ا    
 :جرائية األخرى املطروحة يف اجللسة وذلك بالترتيب التايلإلا

 تعليق اجللسة؛  )أ(  

 رفع اجللسة؛  )ب(  

 تأجيل مناقشة املسألة قيد البحث؛  )ج(  

 .قفال باب مناقشة املسألة قيد البحثإ  )د(  

  تقدمي املقترحات والتعديالت املوضوعية  -الم   

 ٢٤املادة     

 إىل األمني العام للمـؤمتر      تقدم املقترحات والتعديالت املوضوعية، يف العادة، خطياً        
 والش املقترحات والتعديالت املوضوعية     وال تناقَ .  منها على مجيع الوفود    الذي يعمم نسخاً  

 لغات املؤمتر علـى     منها جبميع األقل من تعميم نسخ      ساعة على    ٢٤بت فيها إال بعد مرور      ُي
 .مجيع الوفود، ما مل يقرر املؤمتر خالف ذلك

  جرائيةإلسحب املقترحات، واالقتراحات ا  -ميم   

 ٢٥املادة     

جرائي أن يسحبه يف أي وقت قبل اختاذ أي قرار          إلملقدم املقترح أو ملقدم االقتراح ا       
وألي ممثل أن يعيد تقدمي املقتـرح أو االقتـراح          . يلهبشأنه، شريطة أال يكون قد جرى تعد      

 .جرائي املسحوبإلا

  البت يف االختصاص  -نون   

 ٢٦املادة     

 اعتماد مقترح ما  بجرائي بطلب اختاذ قرار بشأن اختصاص املؤمتر        إبت يف أي اقتراح     ُي  
 .املعين  املذكورمعروض عليه، وذلك قبل اختاذ قرار بشأن املقترح
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  النظر يف املقترحاتإعادة   -سني   

 ٢٧املادة     

ال جيوز إعادة النظر يف املقترحات املعتمدة بتوافق اآلراء ما مل يصل املؤمتر إىل توافق                 
وحني ُيعتمد أو ُيرفض مقترح ما باألغلبية أو بأغلبيـة ثلثـي            . آراء بشأن إعادة النظر فيها    

بأغلبية ثلثي األعضاء احلاضـرين     األصوات، ال جيوز إعادة النظر فيه ما مل يقرر املؤمتر ذلك            
جرائي بإعادة النظر إال الثنني من املمثلني املعارضني        إوال يؤذن بالكالم يف اقتراح      . واملصوتني

 .لالقتراح، مث يطرح االقتراح للتصويت فوراً

 التصويت واالنتخابات  - سادساً 

   القراراتاعتماد  -ألف   

 ٢٨املادة     

جرائية وتتم االنتخابات بأغلبية املمثلني     إلاملسائل ا تتخذ القرارات املتعلقة ب     -١  
 .احلاضرين واملصوتني

االتفاقية العمل ب هي استعراض سري    االستعراضي  بالنظر إىل أن مهمة املؤمتر        -٢  
 فعاليتها، فإنه ينبغي بذل كـل       تعزيزبغية ضمان حتقيق مقاصد ديباجتها وأحكامها، وبالتايل        

جـراء تـصويت   إوال ينبغي . املسائل املوضوعية بتوافق اآلراءإىل اتفاق بشأن  للتوّصل  جهد  
 .اجلهود من أجل حتقيق توافق اآلراءمجيع ستنفد مل ُت هذه املسائل مابشأن 

يف حالة عدم القدرة على حتقيق توافق آراء بشأن مسألة موضوعية رغـم               -٣  
 سـاعة يقـوم     ٤٨  اجلهود املبذولة من جانب املندوبني، يرجئ الرئيس التصويت ملدة         مجيع

 ، ببذل كل جهد لتسهيل حتقيق اتفاق عام، ويقدم تقريـراً          من اللجنة العامة  خالهلا، مبساعدة   
 .إىل املؤمتر قبل انتهاء هذه املهلة

تخذ  التصويت وُتيرجاء، جيرإلإذا مل يصل املؤمتر إىل اتفاق حىت هناية فترة ا  -٤  
هذه األغلبية على األقل تشمل تني، شريطة أن القرارات بأغلبية ثلثي املمثلني احلاضرين واملصو     

 .ركة يف املؤمتراأغلبية الدول املش

إذا اختلفت اآلراء حول ما إذا كانت مسألة ما هي مـسألة إجرائيـة أم                 -٥  
أي طعن يف قرار الرئيس،      وُيطرح للتصويت فوراً  . يف املوضوع املؤمتر  موضوعية، يبت رئيس    
 .وافق على الطعن أغلبية املمثلني احلاضرين واملصوتني ما مل تويظل قرار الرئيس سارياً
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 أعاله، تطبـق    ٤و ١ تني للفقر يف احلاالت اليت جيري فيها التصويت وفقاً        -٦  
مل  املواد ذات الصلة من النظام الداخلي للجمعية العامة لألمم املتحدة املتعلقة بالتصويت، ما             

 . هنا على خالف ذلكنص حتديداًُي

  صويتحقوق الت  -باء   

 ٢٩املادة     

 .لكل دولة طرف يف االتفاقية صوت واحد  

  "املمثلني احلاضرين واملصوتني"معىن عبارة   -جيم   

 ٣٠املادة     

املمثلني الذين يدلون   " املمثلني احلاضرين واملصوتني  "ألغراض هذا النظام، تعين عبارة        
 .صويت فيعتربون غري مصوتنيأما املمثلون الذين ميتنعون عن الت.  أو سلباًجياباًإبأصواهتم 

  االنتخابات  -دال   

 ٣١املادة     

 مجيع االنتخابات باالقتراع السري ما مل يقرر املؤمتر خالف ذلك يف انتخابات           يجتر  
 .ال يتجاوز فيها عدد املرشحني عدد املناصب االنتخابية املراد شغلها

 ٣٢املادة     

 عحيصل أي مرشح يف االقترا    إذا كان املراد شغل منصب انتخايب واحد ومل           -١  
ن حصال على أكرب  ن اللذيْ  ثان يقتصر على املرشحيْ    عجرى اقترا األول على األغلبية الالزمة، يُ    

 الثاين، يفـصل الـرئيس      عوإذا انقسمت األصوات بالتساوي يف االقترا     . عدد من األصوات  
 .بني املرشحنيبواسطة القرعة 

ألول بني املرشحني احلاصلني علـى      يف حالة تعادل األصوات يف االقتراع ا        -٢  
خفـض  لغـرض  املرشـحني  هؤالء  اقتراع خاص بني    ىجرثاين أكرب عدد من األصوات، يُ     

 خاص يف حالة تعادل األصوات بني ثالثة مرشـحني          ع اقترا ىجرعددهم إىل اثنني؛ وباملثل يُ    
 عقتراأو أكثر حصلوا على أكرب عدد من األصوات، فإذا تعادلت األصوات مرة أخرى يف اال              

 .١ للفقرة القرعة أحد املرشحني مث ُيجرى اقتراع آخر وفقاًواسطة اخلاص، يستبعد الرئيس ب
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 ٣٣املادة     

إذا كان املراد شغل منصبني انتخابيني أو أكثر يف وقت واحد وبـشروط               -١  
حصلوا يف االقتراع األول على األغلبية الالزمة وعلى أكرب         الذين  واحدة، ُينتخب املرشحون    

 .ال يتجاوز عدد هذه املناصب إذا كان عدد هؤالء املرشحني دد من األصواتع

إذا كان عدد املرشحني احلاصلني على هذه األغلبية أقل من عدد املناصب              -٢  
جـراءات  إلضافية لشغل املناصب املتبقية، بشرط تطبيـق ا       إاملراد شغلها، ُتجَرى اقتراعات     

ويقتصر االقتـراع علـى    .  واحد فقط يراد شغله     منصب يوجد إذا ظل    ٣٢الواردة يف املادة    
املرشحني غري الفائزين الذين حصلوا على أكرب عدد من األصوات يف االقتراع السابق شريطة              

على أنه إذا تعادلت األصوات     . أال يتجاوز عددهم ضعف عدد املناصب املتبقية املراد شغلها        
خفض عدد املرشحني   بغرض  اع خاص   جرى اقتر بني عدد أكرب من املرشحني غري الفائزين، يُ       

العدد مرشحني يزيد عددهم عن      بني   ىإىل العدد املطلوب؛ وإذا تعادلت األصوات مرة أخر       
 .عددهم إىل العدد املطلوببواسطة القرعة املطلوب من املرشحني، يقلل الرئيس 

الذي ال يدخل فيه االقتراع اخلـاص الـذي         (إذا كان هذا االقتراع املقيد        -٣  
 غري حاسم، يفـصل الـرئيس       )٢ للشروط احملددة يف اجلملة األخرية من الفقرة         وفقاً ىجرُي

 .بني املرشحنيبواسطة القرعة 

 هيئات املؤمتر املالئمة األخرى   - سابعاً  

 ٣٤املادة     

وكقاعدة عامة، لكل دولة طرف يف االتفاقية       . جيوز للمؤمتر أن ينشئ هيئات مالئمة       
 . يف هذه اهليئات ما مل يتقرر خالف ذلك يف املؤمتر أن متثّلتشارك

  اللجنة اجلامعة  -ألف   

 ٣٥املادة     

ينشئ املؤمتر جلنة جامعة للنظر بالتفصيل يف املسائل املوضوعية ذات الصلة باالتفاقية              
 .بغية تسهيل أعمال املؤمتر
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  جلنة الصياغة  -باء   

 ٣٦املادة     

اللجنـة  نفس الدول املمثلـة يف       من ممثلي    تتألفينشئ املؤمتر جلنة صياغة       -١  
.  كما تتوىل حتريرها   صياغة مجيع النصوص احملالة إليها من املؤمتر      تنسيق  اللجنة  تتوىل  و. العامة

أي مسألة، بـصياغة املـشاريع      بشأن  ، دون إعادة فتح باب املناقشة املوضوعية         أيضاً تقومو
 .وإسداء املشورة بشأن الصياغة على حنو ما يطلب املؤمتر

طبقـاً   حمالة إىل جلنة الـصياغة       حيق ملمثلي الوفود الذين يقترحون نصوصاً       -٢  
ركوا، بناء على طلبـهم، يف مناقـشة هـذه النـصوص يف          ا من هذه املادة أن يش     ١ لفقرةل

 .الصياغة جلنة

ملمثلي الوفود األخرى أن حيضروا كذلك جلسات جلنـة الـصياغة وأن              -٣  
 .ذات أمهية خاصة هلممسائل شة عندما جتري مناقركوا يف مداوالهتا ايش

 جراءاتإلأعضاء املكتب وا  - ثامناً  

 ٣٧املادة     

 بأعضاء املكتب، وأمانة املؤمتر، وتصريف األعمال، والتصويت        املتعلقةتنطبق املواد     
 واخلـامس   )١١ و ١٠املادتـان   ( والرابع   )٧-٥املواد  (الواردة يف الفصول الثاين     (املؤمتر   يف
، مع ما يلزم من تعديل، على أعمـال         ) أعاله )٣٣-٢٨املواد  (سادس   وال )٢٧-١٣ املواد(

 :اللجان واهليئات املالئمة األخرى، باستثناء ما يلي

 هلا ومـا يلزمهـا مـن         رئيساً ٣٤تنتخب أية هيئة أُنشئت مبوجب املادة         )أ(  
 مسؤولني آخرين، ما مل يتقرر خالف ذلك؛

وجلنة الصياغة وجلنة وثائق التفويض      واللجنة اجلامعة    اللجنة العامة لرؤساء    )ب(  
 ركوا يف التصويت بصفتهم ممثلني لدوهلم؛ا أن يش٣٤ورؤساء اهليئات املنشأة مبوجب املادة 

 واللجنة اجلامعة وجلنة الصياغة وجلنة      اللجنة العامة تشكل أغلبية املمثلني يف       )ج(  
، إذا  ٣٤ت مبوجـب املـادة      ؛ وينطبق ذلك على أية هيئة أُنشئ       قانونياً وثائق التفويض نصاباً  

 .رغب املؤمتر يف ذلك ما
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 اللغات واحملاضر  - تاسعاً  

  لغات املؤمتر  -ألف   

 ٣٨املادة     

نكليزية والروسـية والـصينية والعربيـة       إلسبانية وا مؤمتر هي اإل  للالرمسية  لغات  ال  
 .والفرنسية

  الترمجة الشفوية  -باء   

 ٣٩املادة     

ر ترمجـة شـفوية إىل      أي لغة من لغات املؤمت    ُتترجم الكلمات اليت تلقى ب      -١  
 .اللغات األخرى

ألي ممثل أن يتكلم بلغة أخرى غري لغات املؤمتر إذا وفر ترمجة شـفوية إىل                 -٢  
وجيوز للمترمجني الشفويني باألمانة االستناد إىل الترمجة الشفوية هبـذه          . إحدى هذه اللغات  

 . وية إىل لغات املؤمتر األخرىاللغة األوىل من لغات املؤمتر يف الترمجة الشف

  لغة الوثائق الرمسية  -جيم   

 ٤٠املادة     

 .تتاح الوثائق الرمسية بلغات املؤمتر  

  التسجيالت الصوتية للجلسات  -دال   

 ٤١املادة     

 مجيـع اللجـان وفقـاً     جبلسات  تعد وحتفظ التسجيالت الصوتية جللسات املؤمتر و        
وال تعد هذه التسجيالت جللسات أية هيئة مالئمـة         . دةللممارسة املعمول هبا يف األمم املتح     

 .، ما مل يتقرر خالف ذلك٣٤أخرى أُنشئت مبوجب املادة 
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  احملاضر املوجزة  -هاء   

 ٤٢املادة     

تعد األمانة حماضر موجزة للجلسات العامة للمؤمتر، باستثناء ذلك اجلزء مـن              -١  
هذه وتصدر  . ل األعمال، املناقشة العامة    من جدو  )أ(١٠تلك اجللسات املخصص للنظر يف البند       

ركني ااحملاضر املوجزة بلغات املؤمتر وتوزع بشكلها املؤقت يف أسرع وقت ممكن على مجيع املش             
ركني يف املناقشة أن يقدموا إىل األمانة، يف غضون ثالثة أيام عمل مـن تلقـي               اوللمش. يف املؤمتر 

ز ما ألقوه من كلمات؛ وللرئيس، بالتـشاور مـع          احملاضر املوجزة املؤقتة، تصويبات تتعلق مبوج     
ويبـت  . األمني العام للمؤمتر، أن ميدد يف ظروف استثنائية الوقت املخصص لتقدمي التـصويبات            

عند االقتضاء   رئيس اهليئة اليت ختصها احملاضر يف أي اختالف يتعلق هبذه التصويبات بعد الرجوع            
 . يف العادة تصويبات مستقلة للمحاضر املؤقتةوال تصدر. إىل التسجيالت الصوتية للمداوالت

 علـى   ُتوزع احملاضر املوجزة، مع ما أدخل عليها من تـصويبات، فـوراً             -٢  
 .ركني يف املؤمترااملش

  اجللسات العلنية والسرية  - عاشراً  

 ٤٣املادة     

 .تكون اجللسات العامة للمؤمتر علنية، ما مل يتقرر خالف ذلك  -١  

 من اهليئات املالئمة األخرى، اليت أنشئت       وأي هيئة جان  تكون جلسات الل    -٢  
 .، سرية٣٤مبوجب املادة 

   واحلضور املشاركة- حادي عشر

 ٤٤املادة     

 املوقعون  -١  

رك يف مـداوالت    احيق ألي دولة موقعة على االتفاقية ومل تصدق عليها بعد أن تش             
دون أن تـشارك يف     وذلك  ؤمتر،  بشرط تقدمي إخطار خطي مسبق إىل األمني العام للم         املؤمتر

ويعين ذلك أنه حيق ألي من هذه الـدول  . القرارات سواء بتوافق اآلراء أو بالتصويت  اعتماد  
 ، وأن تتكلم يف اجللسات العامة، وأن تتلقى وثائق املـؤمتر          ،املوقعة أن حتضر جلسات املؤمتر    

 . آراءها اليت تعترب من وثائق املؤمتروأن تقدم إىل املؤمتر خطياً
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 املراقبون  -٢  

لمادة الرابعة عشرة من االتفاقية، يف      وفقاً ل جيوز ألي دولة أخرى هلا احلق،         )أ(  
 فيها ولكنها مل توقعها ومل تصدق عليها، أن تتقدم إىل األمني العام للمـؤمتر               أن تصبح طرفاً  

ه الدولة  وحيق هلذ . )٢(بطلب للحصول على مركز املراقب، وُيمنح هذا املركز بقرار من املؤمتر          
أن تعني مسؤولني حلضور اجللسات العامة للمؤمتر، غري اجللسات املسماة مغلقة، وأن تتلقى             

 .ركني يف املؤمتراكما حيق للدولة املتمتعة مبركز املراقب أن تقدم وثائق إىل املش. وثائق املؤمتر

ـ              )ب(   ة جيوز ألية منظمة من منظمات التحرير الوطين اليت منحتها اجلمعيـة العام
 بصفة مراقب يف دورات وأعمال اجلمعية العامـة، ويف مجيـع             املشاركة )٣(املتحدة حق  لألمم

املؤمترات الدولية املعقودة برعاية اجلمعية العامة ومجيع املؤمترات الدولية املعقودة برعاية أجهـزة             
كـز   لألمم املتحدة، أن تتقدم إىل األمني العام للمؤمتر بطلب للحصول علـى مر              تابعة أخرى

وحيق ملنظمة التحرير هذه أن تعني مسؤولني حلضور . املراقب، وُيمنح هذا املركز بقرار من املؤمتر
 اجللسات العامة للمؤمتر وجلسات اللجنة اجلامعة غري اجللسات املسماة مغلقة، وأن تتلقى وثائق            

 .املؤمتر كني يفرِاب أن تقدم وثائق إىل املشكما حيق للمنظمة املتمتعة مبركز املراِق. املؤمتر

 األمم املتحدة  -٣  

حيق لألمني العام لألمم املتحدة، أو ملمثله أو ممثليـه، حـضور اجللـسات العامـة           
وحيق هلم  . ري وثائق املؤمت  ، وتلقِّ ٣٤وجلسات أية هيئة مالئمة أخرى، أُنشئت مبوجب املادة         

 . على السواء وخطياًكذلك تقدمي البيانات شفوياً

 قليميةإلخصصة واملنظمات احلكومية الدولية االوكاالت املت  -٤  

قليمية، أن تتقدم   إلجيوز للوكاالت املتخصصة، وكذلك املنظمات احلكومية الدولية ا         
اقب، وُيمنح هذا املركز بقرار مـن       إىل األمني العام للمؤمتر بطلب ملنحها مركز الوكالة املرِ        

ور اجللسات العامة، غـري اجللـسات       اقب أن تعني مسؤولني حلض    وحيق للوكالة املرِ  . املؤمتر
 آراءها   إىل أن تقدم خطياً    وللمؤمتر أن يدعوها أيضاً   . املسماة مغلقة، وأن تتلقى وثائق املؤمتر     

 . م بوصفها وثائق للمؤمتروتعليقاهتا بشأن املسائل اليت تدخل يف اختصاصها واليت جيوز أن ُتعمَّ

 املنظمات غري احلكومية  -٥  

ات غري احلكومية الذين حيضرون اجللسات العامة أن يتلقوا وثائق          ق ملمثلي املنظم  حي  
 .املؤمتر، بناء على طلبهم

__________ 

 . للممارسة املعمول هبا يف اجلمعية العامة لألمم املتحدةمن املفهوم أن أي قرار من هذا القبيل سيكون وفقاً )٢(

 )٢٩-د( ٣٢٨٠ و ١٩٧٤نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٢ املؤرخ   )٢٩-د( ٣٢٣٧ة العامة   ي بقراري اجلمع  عمالً ) ٣( 
 .١٩٧٤ديسمرب / كانون األول١٠ املؤرخ
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