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 ألطراف في تعدیل امؤتمر 
 لحمایة المادیة للمواد النوویةاتفاقیة ا

 2022أبریل / نیسان  1 إلى مارس/آذار 28 فیینا،

 النظام الداخلي 

 

النوویة (اتفاقیة الحمایة ینطبق ھذا النظام الداخلي على مؤتمر األطراف في تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد  
من   1، والذي یُعقد عمالً بالفقرة 2022نیسان/أبریل   1آذار/مارس إلى  28المادیة) المقرر عقده في الفترة من 

لة ’الستعراض تنفیذ ھذه االتفاقیة ومدى مالءمتھا من حیث  من اتفاقیة الحمایة المادیة بصیغتھا المعدَّ  16المادة 
والقرارات المتخذة في المؤتمر  المنطوق والمرفقان، على ضوء الحالة السائدة حینئذ‘. الدیباجة وكامل جزء 

 ّ ر ال في الحقوق وااللتزامات القانونیة لألطراف في تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة وال لیست ملزمة قانوناً ولن تؤثِ
 فقط. في الحقوق وااللتزامات القانونیة لألطراف في اتفاقیة الحمایة المادیة 

  

 التمثیل ووثائق االعتماد  -أوالً 

 تكوین الوفود   1المادة 

كون كل طرف في تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة (المشار إلیھ فیما یلي  ی )1
في مؤتمر األطراف في تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة   ) ُممثَّالً أو "األطراف"  "الطرف"  بـ

للمواد النوویة (المشار إلیھ فیما یلي بـ "المؤتمر") بمندوب واحد، یجوز أن یرافقھ أي عدد  
یحتاج إلیھ الوفد من المندوبین المناوبین والمستشارین والمستشارین التقنیین والخبراء  

 واألشخاص الذین ھم في مراكز مشابھة.

 وز لكل مندوب أن یعیَِّن أيَّ عضو في وفده لكي یقوم مقامھ أثناَء المؤتمر.یج )2

 تقدیم وثائق االعتماد  2المادة 

تُقَدَّم وثائق اعتماد كل مندوب وأسماء األشخاص الذین یشكلون وفد الطرف إلى المدیر العام للوكالة الدولیة  
. وتصدر وثائق االعتماد إما عن  المؤتمرللطاقة الذریة (الوكالة) إن أمكن قبل سبعة أیام على األقل من انعقاد 

منظمة دولیة أو منظمة إقلیمیة  أو في حالة ،  الدولة المعنیةخارجیة  وزارة رئیس الدولة أو رئیس الحكومة أو عن 
تصدر عن السلطة المختصة في تلك   فإنَّ وثائق االعتمادكاملي أو طابع آخر، وتكون طرفاً، طابع تذات 

 المنظمة.

 فحص وثائق االعتماد   3المادة 

المكتب المنشأ    إلى في ھذا الشأنیقِدّم تقریراً و  وثائق اعتماد جمیع المندوبیناألمین العام للمؤتمر   یفحص
 . وبعد ذلك، یقدم المكتب تقریراً إلى المؤتمر.14بموجب المادة  
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 المشاركة المؤقتة   4المادة 

بأن یشارك مشاركة مؤقتة بنفس حقوق المندوبین اآلخرین إلى أن   یُسَمح ألي مندوب اعترض على قبولھ طرفٌ 
 ، ویتخذ المؤتمر قراره. 3مالً بالمادة  یقدم مكتب المؤتمر تقریره، ع 

 ً  المشاركة والحضور   -ثانیا

 ) اتفاقیة الحمایة المادیةاتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة ( ممثلو الدول غیر األطراف في تعدیل   5المادة 

 تعدیلھا إلىیُدَعى ممثلو الدول األطراف في اتفاقیة الحمایة المادیة والتي لیست أطرافاً في  )1
المشاركة في دون  ، في مداوالت المؤتمر والمشاركةالمؤتمر بصفة مراقبین  المشاركة في

واستالم   وتقدیم اقتراحات،  ،في الجلسة العامة التحدثیجوز لھم أیضاً  و .القرارات اعتماد 
 وثائق المؤتمر، وتقدیم الوثائق للمشاركین في المؤتمر. 

األطراف في اتفاقیة الحمایة المادیة إلى حضور المؤتمر بصفة  یُدَعى ممثلو الدول غیر  )2
واستالم وثائق المؤتمر، وتقدیم الوثائق  التحدث في الجلسة العامة،   مراقبین ویجوز لھم 

 .  للمشاركین في المؤتمر

 ممثلو األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة والمنظمات الحكومیة الدولیة األخرى  6المادة 

إلى حضور  والوكالة الدولیة للطاقة الذریة ممثلو األمم المتحدة والوكاالت المتخصصةیُدَعى  )1
واستالم وثائق المؤتمر، وتقدیم  التحدث في الجلسة العامة، ویجوز لھم المؤتمر بصفة مراقبین 

 .الوثائق للمشاركین في المؤتمر 

قلیمیة ذات الطبیعة التكاملیة أو یجوز أن تَُمثَّل بصفة مراقب المنظماُت الدولیة والمنظمات اإل )2
من اتفاقیة الحمایة المادیة بصیغتھا المعدلة، التوقیع  18غیر ذلك، التي یحق لھا، وفقاً للمادة 

ویجوز لھا التحدث في الجلسة   على اتفاقیة الحمایة المادیة بصیغتھا المعدلة أو االنضمام إلیھا
  ئق للمشاركین في المؤتمرواستالم وثائق المؤتمر، وتقدیم الوثا العامة، 

یُدَعى ممثلو المنظمات الحكومیة الدولیة األخرى المدعوة إلى حضور الدورات العادیة   )3
باتفاقیة  تتصلممن لھم خبرة   وممثلو المنظمات الحكومیة الدولیة األخرىللمؤتمر العام للوكالة 

، رھناً بصفة مراقبین   ،طلبھم، بناًء على المؤتمر حضورإلى  الحمایة المادیة بصیغتھا المعدَّلة
التحدث في الجلسة العامة،  م ویجوز لھ ،المؤتمرانعقاد بتوافق اآلراء قبل  بموافقة األطراف

 .واستالم وثائق المؤتمر، وتقدیم الوثائق للمشاركین في المؤتمر

 المنظمات غیر الحكومیة  7المادة 

غیر الحكومیة، المدعوة إلى حضور الدورات العادیة   المنظمة  أن تُمثَّل في المؤتمر العام بصفة مراقب یجوز
رھناً بموافقة وذلك  للمؤتمر العام للوكالة بصفة مراقب، أو التي أبلغت الودیع برغبتھا في أن تكون ُممثَّلة،

ویجوز لھا حضور الجلستین االفتتاحیة والختامیة للجلسة العامة،  .المؤتمرانعقاد بتوافق اآلراء قبل   األطراف
 . حسبما تحِدّده األطرافواستالم وثائق المؤتمر،  ما تحِدّده األطراف،بجلسات معیَّنة حستحدث في  الو
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 ً  مسؤولو المؤتمر  -ثالثا

 الرئیس المؤقت   8المادة 

جلسة المؤتمر األولى، ویتولى افتتاح  لتعدیلھا،و، بصفتھ الودیع التفاقیة الحمایة المادیة المدیر العام للوكالة یتولى
 . ینكَ ین المشارِ الرئیسَ الرئاسة إلى أن ینتخب المؤتمر 

 النتخاب ا  9المادة 

على المؤتمر أسماء   المشاركان وثمانیة نواب للرئیسین. ویقترح الرئیسان نیْ كَ مشارِ  نیْ یَنتخب المؤتمُر رئیسَ 
  المشاركان . ویشغل الرئیسانالواجب للتمثیل الجغرافي العادلمع إیالء االعتبار ، ن الثمانیةیْ نواب الرئیسَ 

 . ونوابھما مناصبھم حتى اختتام المؤتمر

 الرئیس باإلنابة    10المادة 

اآلخر یحل   المشارك  أثناء إحدى الجلسات أو عن جزء منھا، فإن الرئیس المشاركین إذا تغیب أحد الرئیسین
ً  تغیَّب الرئیسان المشاركانمحلھ، أما في حال  الذي یعیِّنھ الرئیسان   ، یحل محلھما أحد نواب الرئیسمعا

 . المشاركان

 ً  أمانة المؤتمر   -رابعا

 األمین العام للمؤتمرواجبات   11المادة 

بتلك الصفة    العام أو ممثِّل األمین العام األمین  یتصرف یتولى المدیر العام للوكالة منصب األمین العام للمؤتمر. و
  في ھذه الجلسات.َم األمین العام في جمیع جلسات المؤتمر، ویجوز لھ أن یعیَِّن أحد أعضاء األمانة لیقوَم مقا

، ببیانات شفویة  رئیَسي المؤتمراإلدالء في أي وقت، بموافقة   ممثِّل األمین العام ویجوز لألمین العام للمؤتمر أو 
 ة أمام تلك الجلسات. أو خطی

 الموظفین  توجیھ   12المادة 

ھھم، ویكون مسؤوالً عن جمیع الترتیبات الالزمة یوفِّ  ر األمین العام للمؤتمر الموظفین الالزمین للمؤتمر ویوّجِ
 لجلسات المؤتمر. 

 واجبات الموظفین   13المادة 

تلك الوثائق   یترجمونو  ؛والمكتب المؤتمروثائق یتلقى الموظفون ، للمؤتمر العام  األمینبتوجیھ من 
عونھا ُعھَدة وثائق   ویتولونالكلمات التي تُلقى في الجلسات ترجمةً شفویةً؛  ویُترجمون؛ ویستنسخونھا ویوِزّ

عونتقاریر جلسات المؤتمر؛  وینشرونالمؤتمر في محفوظات الوكالة؛  جمیع وثائق المؤتمر على   ویوِزّ
 بھا المؤتمر. ع األعمال األخرى التي قد یتطلَّ عموماً جمی ویؤدوناألطراف؛ 
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 ً  مكتب المؤتمر -خامسا

 المكتب    14المادة 

. ویُدَعى الرئیسان لمؤتمر ونوابھمان لیْ كَ ن المشارِ یْ الرئیسَ یكون ھناك مكتب للمؤتمر یتألَّف من  )1
وفدي الرئیسین  المشاركان للجلسات التي تُعقَد تحضیراً للمؤتمر، أو المناوبان المعینان من 

 . 3المشاركین، إلى المشاركة في المكتب، باستثناء بشأن المسائل المتعلقة بالمادة 

ینظر المكتب في طلبات إدراج بنود إضافیة في جدول أعمال المؤتمر، ویُقِدّم تقریراً بھذا   )2
یناقش المكتب  الشأن إلى المؤتمر. ولدى النظر في المسائل المتعلقة بجدول أعمال المؤتمر، ال  

مضمون أي بند، إال بقدر ما یتعلق ذلك بمسألة ما إذا كان ینبغي للمكتب أن یوصي بإدراج  
البند في جدول األعمال، ورفض طلب اإلدراج، واألولویة التي ینبغي إعطاؤھا للبند الذي 

 أوصي بإدراجھ. 

 مال المؤتمر وتنسیقھا.لمؤتمر في تصریف أعل  نیْ كَ ن المشارِ یْ للرئیسَ المساعدة  المكتب  یقِدّم   )3

ال یجوز أن یكون أي اثنین من أعضاء المكتب عضوین في وفد واحد، ویشكَّل المكتب بحیث   )4
 یُضمن طابعھ التمثیلي. 

ویُقِدّم تقریراً بھذا الشأن إلى   عن وثائق االعتماد التقریرمن األمین العام للمؤتمر المكتب  یتلقى )5
 . المؤتمر

 ً  تسییر األعمال  -سادسا

 رئیسا المؤتمر   15المادة 

  الرئیسان(الذین یعیِّنھم) ) الذي یعینھ ھما(نواب ھما، أو في حالة غیابھما، نائبالرئیسان المشاركان للمؤتمر یتولى
 رئاسة المؤتمر. مسؤولیةمقامھما، (لیقوموا) لیقوم  المشاركان

 الصالحیات العامة لرئیسي المؤتمر    16المادة 

لة لرئیسي المؤتمر بموجب ھذا النظام الداخلي، یعلن رئیسا المؤتمر افتتاح   باإلضافة إلى ممارسة السلطات المخوَّ
ھان مناقشاتھ، ویضمنان مراعاة ھذا النظام الداخلي، ویعطیان حق   واختتام كل جلسة من جلسات المؤتمر، ویوِجّ

سئلة، ویعلنان القرارات. ویتولیان البت في النقاط النظامیة وتكون لھما، رھناً بھذا النظام  الكالم، ویطرحان األ
الداخلي، السیطرة على مداوالت المؤتمر وعلى حفظ النظام في جلساتھ. ویجوز لرئیسي المؤتمر أن یقترحا على  

وز لكل مندوب أن یتكلم فیھا بشأن  المؤتمر تحدید الوقت المسموح بھ للمتكلمین، أو تحدید عدد المرات التي یج
أي مسألة، أو إقفال قائمة المتكلمین، أو إقفال باب المناقشة. ویجوز لھما أن یقترحا تعلیق الجلسة أو رفعھا أو 
 تأجیل مناقشة البند موضع المناقشة. ویظل رئیسا المؤتمر، لدى ممارسة مھامھما، خاضعین لسلطة المؤتمر. 

 

 



ACPPNM/RC/2022/1 

5 
 

 النِّصاب القانوني    17المادة 

 یكتمل النصاب القانوني بغالبیة األطراف في الجلسة العامة للمؤتمر.

 الكلمات    18المادة 

المؤتمر. ویدعو رئیسا    يْ أن یخاطب المؤتمر دوَن الحصول ُمسبقاً على إذن من رئیسَ  كان أليٍّ ال یجوز 
  من النظام الداخلي، المتحدثین إلى الكالم حسب ترتیب إبدائھم الرغبة في الكالم. 19المؤتمر، رھناً بالمادة 

المؤتمر أن ینبِّھا المتكلم إلى مراعاة النظام إذا كانت مالحظاتھ ال تتصل بالموضوع قَید    يْ ویجوز لرئیسَ 
 المناقشة. 

 األسبقیة    19المادة 

 .للمؤتمرالعام  لألمیني المؤتمر إعطاء األسبقیة وز لرئیسَ یج

 النقاط النظامیة    20المادة 

أثناء مناقشة أي مسألة، یجوز ألي مندوب أن یثیر نقطة نظامیة، ویبت رئیسا المؤتمر فوراً في تلك النقطة  
. ویجوز ألي مندوب أن یطعن في قرار رئیسي المؤتمر. ویُطَرح الطعن  لنظام الداخلياالنظامیة وفقاً لھذا  

تةلبیة األطراف الحاضرة و للتصویت فوراً، ویبقى قرار رئیسي المؤتمر قائماً ما لم تبطلھ أغ . وال یجوز  المصِوّ
 للمندوب الذي یثیر نقطة نظامیة أن یتكلمَّ في مضمون المسألة قید المناقشة. 

 الحد الزمني للكلمات   21المادة 

َد الوقت الذي یُسمح بھ لكل متكلم وعدد المرات التي یجوز فیھا لكل مندوب أن یتكلم في   یجوز للمؤتمر أن یحّدِ
مسألة. وعندما تكون مدة المناقشة محدَّدة ویكون أحد المندوبـین قد استنفد الوقَت المخصص لھ، ینبِّھھ رئیسا  أي 

 المؤتمر دون إبطاء إلى ضرورة مراعاة النظام. 

 إقفال قائمة المتحدثین    22المادة 

ھما أن یعلنا، بموافقة  یجوز لرئیسي المؤتمر، أثناء سیر المناقشة، أن یعلنا عن قائمة المتكلمین، ویجوز ل
المؤتمر، عن إقفال تلك القائمة. بید أنھ یجوز لھما أن یعطیا حق الرد ألي مندوب إذا أُلِقیَت بعد إعالن إقفال  

 القائمة كلمة تجعل ذلك الرد مستصوباً. 

 تأجیل المناقشة    23المادة 

قید النقاش. ویجوز أن یتكلم مندوبان   یجوز ألي مندوب أن یقترح، أثناء مناقشة أي مسألة، تأجیل مناقشة البند
م االقتراح، في تأیید االقتراح، ومندوبان آخران في معارضتھ، وبعد ذلك یُطرح االقتراح   اثنان، عالوةً على مقّدِ

  ي المؤتمر تحدید الوقت الذي یُسمح بھ للمتكلمین بموجب ھذه المادة. . ویجوز لرئیسَ للتصویت فوراً 
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 إقفال باب المناقشة   24المادة 

یجوز ألي مندوب أن یقـترح في أي وقت إقفال باب مناقشة البند قَید النقاش، سواء أبدى أي مندوب آخر رغبتھ 
وال یُسمح بالتكلم في إقفال باب المناقشة إال لمتكلَِّمین اثنَین یعارضان اإلقفال، وبعد ذلك   في التكلم أم لم یُبِدھا.

فوراَ. وإذا أیََّد المؤتـمر إقفال باب المناقشة، أعلن رئیسا المؤتمر إقفال بابھا. ویجوز   یُطرح االقتراح للتصویت
 لرئیسي المؤتمر تحدید الوقت المسموح بھ للمتكلمین بموجب ھذه المادة. 

 تعلیق الجلسات أو إرجاؤھا    25المادة 

ھا. وال تُناقش مثل ھذه االقتراحات  یجوز ألي مندوب أن یقترح، أثناء مناقشة أي مسألة، تعلیق الجلسة أو رفع
وإنما تُطرح للتصویت فوراً. ویجوز لرئیسي المؤتمر تحدید الوقت المسموح بھ للمتكلم الذي یقترح تعلیق الجلسة  

 أو إرجائھا. 

 ترتیب المقترحات اإلجرائیة    26المادة 

لالقتراحات التالیة أسبقیة، بالترتیب التالي، على جمیع  من ھذا النظام الداخلي، تكون  20رھناً بأحكام المادة 
 المقترحات أو االقتراحات األخرى المطروحة في الجلسات:

 تعلیق الجلسة؛  (أ) 

 إرجاء الجلسة؛  (ب)

 إرجاء مناقشة البند قید النقاش؛  (ج)

 إقفال باب مناقشة البند قید النقاش. (د) 

 المقترحات والتعدیالت    27المادة 

م نسخاً منھا على جمیع األمین عادةً كتابةً وتسلَّم إلى الجوھریة لمقترحات والتعدیالت تُقدَّم ا العام الذي یعِمّ
ھ على جمیع الوفود   یُبَتُّ فیھأو أو تعدیل جوھري الوفود. وكقاعدة عامة، ال یُنَاقَش أي مقترح   ع نَصَّ ما لم یوزَّ

غیر  المؤتمر أن یأذنا بمناقشة التعدیالت   يْ . إال أنھ یجوز لرئیسَ الجلسة  قبلنصف یوم في موعد ال یتجاوز 
عت أو  الجوھریة ، أو االقتراحات اإلجرائیة، والنظر فیھا حتى وإن لم تكن تلك التعدیالت أو االقتراحات قد ُوّزِ

عت ف  ي الیوم نفسھ.كانت قد ُوّزِ

 في االختصاص البتُّ    28المادة 

أي اقتراح یدعو إلى اتخاذ قرار بشأن مدى اختصاص    یُبَتُّ فيمن ھذا النظام الداخلي،   26رھناً بأحكام المادة 
 المقترح المعروض.  اتخاذ قرار بشأنالمؤتمر باعتماد مقترح معروض علیھ، وذلك قبل 

 سحب المقترحات   29المادة 

في   إجرائي، أو في حالة مقترح أو اقتراح  في أي وقت قبل اتخاذ قرار بشأنھ یجوز لمقدم أي مقترح أن یسحبھ
  أي وقت قبل بدء التصویت علیھ. ویجوز ألي مندوب أن یعید تقدیم المقترح الذي ُسحب على ھذا النحو. 
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 إعادة النظر في المقترحات والتعدیالت    30المادة 

إلى توافق في  المؤتمرالمعتمدة بتوافق اآلراء ما لم یتوصل   أو التعدیالت ال یجوز إعادة النظر في المقترحات
 اآلراء بشأن إعادة النظر فیھا.

 ً  اتخاذ القرارات   -سابعا

 حقوق التصویت   31المادة 

 في المؤتمر.  واحدٌ  صوتٌ  كل طرفیكون ل

 اعتماد القرارات    32المادة 

 القرارات بشأن المسائل الموضوعیة بتوافق اآلراء. تُتَخذ )1

تةتُتخذ قرارات المؤتمر بشأن المسائل اإلجرائیة وفي االنتخابات بأغلبیة األطراف الحاضرة و )2  . المصِوّ

رئیسا المؤتمر في ذلك التساؤل.   إذا أثیر تساؤل حول ما إذا كانت مسألة ما إجرائیة أم موضوعیة، یبتُّ  )3
المؤتمر ما لم یتم إقرار الطعن بأغلبیة  يْ رئیسَ  ویسري قرارُ للتصویت، فوراً طرح یُ أي طعن في ھذا القرار و

تة   .األطراف الحاضرة والمصِوّ

تةمعنى عبارة "األطراف الحاضرة و   33المادة   " المصِوّ

تةبعبارة "األطراف الحاضرة و ألغراض ھذا النظام الداخلي، یُقصَد   " األطراف التي تدلي بأصوات  المصِوّ
تة.   صحیحة إیجاباً أو سلباً. وتُعتبَر األطراف التي تمتنع عن التصویت غیر مصِوّ

 طرائق التصویت   34المادة 

طلب إجراء تصویت بنداء األسماء. یتكون طریقة التصویت العادیة بـرفع األیدي. ویجوز ألي طرف أن 
ویجري التصویت بنداء األسماء حسب الترتیب الھجائي اإلنكلیزي ألسماء األطراف التي یحق لھا التصویت،  

وب حاضر بـ "نعم" أو "ال" أو  یسحب رئیسا المؤتمر اسمھ بالقرعة. ویُردُّ كل مند الذيابتداًء باسم الطرف 
 "ممتنع". وتُدَرج نتیجة التصویت في محضر الجلسة. 

ف أثناء التصویت    35المادة   التصرُّ

بعد بدء عملیة التصویت، ال یجوز ألي مندوب أن یقاطع التصویت إال إلثارة نقطة نظامیة ترتبط باألسلوب  
 الذي یجري بھ التصویت فعلیاً.

 تعلیل التصویت    36المادة 

ألطراف بتعلیل أصواتھا، سواًء قبل التصویت أو بعده، ویستثنى من ذلك عندما لیجوز لرئیسي المؤتمر السماح 
یجري التصویت باالقتراع السري. ویجوز لرئیسي المؤتمر تحدید الوقت المسموح بھ لمثل ھذه التعلیالت.  

 التعدیل بتعدیل تصویتھ على اقتراحھ أو تعدیلھ.   یجوز لرئیسي المؤتمر السماح لمقدم االقتراح أو وال
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 األصوات المقسمة بالتساوي    37المادة 

إذا انقسمت األصوات بالتساوي في تصویت خالف االنتخابات، یعتبر المقترح الذي تم التصویت علیھ غیر  
 معتمد.

 ً  التصویت في االنتخابات -ثامنا

 االقتراع السري   38المادة 

ر المؤتمر، في غیاب أي اعتراضات، أن یمضي    )1 تُجرى جمیع االنتخابات باالقتراع السري ما لم یُقِرّ
 قدماً دون إجراء اقتراع بشأن مرشَّح متفق علیھ. 

عند وجوب تسمیة مرشحین، فإنَّ كل تسمیة من التسمیات تتم بواسطة ممثل واحد فقط، وبعدھا مباشرةً    )2
 راء االنتخاب. یمضي المؤتمر قُُدماً صوب إج

 االنتخابات لشغل مكان انتخابي واحد    39المادة 

في الحاالت التي ال یكون مطلوباً فیھا سوى شغل مكان انتخابي واحد، ولم یحصل أيٌّ من المرشحین في  
االقتراع األول على األغلبیة المطلوبة، یُجرى اقتراع ثاٍن یقتصر على المرشَحین االثنین اللذین حصال على  

عدد من األصوات في االقتراع األول. وإذا توزعت األصوات بالتساوي في االقتراع الثاني، وجب أن   أكبر
 یفصل رئیسا المؤتمر بین المرشَحین عن طریق القرعة. 

 االنتخابات لشغل مكانین أو أكثر من األماكن االنتخابیة    40المادة 

ظل نفس الظروف، یُنتَخُب المرشَّحون الذین   إذا تقرر شغل مكانین انتخابیین أو أكثر في وقت واحد وفي 
یحصلون في االقتراع األول على األغلبیة المطلوبة. وإذا كان عدد المرشحین الذین یحصلون على األغلبیة  

اقتراعان بحد أقصى لشغل كّلٍ من األماكن   یُجرىالمطلوبة أقل من عدد األماكن االنتخابیة المطلوب شغلھا،  
االنتخابیة المتبقیة المطلوب شغلھا. وإذا لم یحصل أيٌّ من المرشحین، في االقتراع األول لشغل مكان انتخابي 

اقتراع ثاٍن یقتصر على المرشَحین االثنین اللذین حصال على   یُجرىواحد غیر مشغول، على األغلبیة المطلوبة،  
صوات في االقتراع األول على ذلك المكان االنتخابي. وإذا توزعت األصوات بالتساوي في  أكبر عدد من األ 

االقتراع الثاني على ذلك المكان االنتخابي، وجب أن یفصل رئیسا المؤتمر بین المرشحین عن طریق القرعة.  
 ن انتخابي آخر یتبقى. وتكون للمرشح الذي ال یُنتَخب ألي مكان انتخابي واحد األھلیة ألن یُنتَخب ألي مكا

 ً  اللغات والمحاضر   -تاسعا

 لغات العمل اللغات الرسمیة و    41المادة 

اإلسبانیة  وللمؤتمر. الرسمیة لغات الاإلسبانیة واإلنكلیزیة والروسیة والصینیة والعربیة والفرنسیة ھي 
وتُـترَجم   .للمؤتمر لغات العمل في الجلسات العامةواإلنكلیزیة والروسیة والصینیة والعربیة والفرنسیة ھي 

 بأي لغة من لغات العمل ترجمةً شفویةً إلى لغات العمل األخرى.  المؤتمرالكلمات التي تُلقى أثناء 
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 ت العملالترجمة الشفویة للكلمات التي تُلقى بغیر لغا    42المادة 

  ، یتولى المندوب ذلك ر  قرَّ  المندوب إذا   شریطة أنَّ  لكن و ،یجوز ألي مندوب أن یلقي كلمة بلغة غیر لغات العمل
وفي تـلك الحاالت، یجوز أن تستند الترجمة  ترتیب أمر ترجمة كلمتھ ترجمة شفویة إلى واحدة من لغات العمل.

الشفویة، التي یقوم بھا مترجمو األمانة الشفویون إلى لغات العمل األخرى، إلى الترجمة الشفویة التي یوفَّرھا 
 المندوب. 

 لغات المحاضر والوثائق الھامة    43المادة 

 ر بلغات عمل المؤتمر.لن تُعَد أي محاضر موجزة للجلسات. وستتاح الوثائق الرسمیة للمؤتم

 توزیع الوثائق    44المادة 

 تقوم األمانة، في أقرب وقت ممكن، بتوزیع نصوص جمیع الوثائق. 

 تعدیل النظام الداخلي وتعلیقھ وتفسیره   -عاشراً 

 الداخلي تعدیل النظام    45المادة 

 . بتوافق اآلراءیجوز تعدیل ھذا النظام الداخلي بمقرر یتخذه المؤتمر 

 تعلیق النظام الداخلي    46المادة 

   .بتوافق اآلراءیجوز تعلیق أي من مواد ھذا النظام الداخلي بمقرر یتخذه المؤتمر 

 تفسیر النظام الداخلي    47المادة 

االحتكام إلى النظام الداخلي للمؤتمر العام للوكالة (الوثیقة  یجوزعند تفسیر ھذه المواد، 
GC(XXXI)/INF/245/Rev.1.( حكم وأي  الداخليالنظام  أحكام من  حكم في حالة نشوء أي تضارب بین أي و  

 االتفاقیة، تكون الغلبة لالتفاقیة.  أحكام من 

 


