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  عامةأحكام  -ألف

 النطاق  -أوًال

ق ١ المادة داخلي، تنطب ام ال ذا النظ واد ه د  م راءبع ة إج ديالت الالزم دها ى أي، علالتع  اجتماعات تعق
 . من االتفاقية٣األطراف المتعاقدة في االتفاقية بموجب الفصل 

 التعاريف  -ثانيًا

 : هذا النظام الداخليألغراض ٢ المادة

 والتي فـُِتح باب التوقيع     ١٩٩٤يونيه  / حزيران ١٧تعني اتفاقية األمان النووي المعتمدة في فيينا بتاريخ         " االتفاقية"
 ؛١٩٩٤سبتمبر / أيلول٢٠ فيينا بتاريخ عليها في

  من النظام الداخلي؛١١من المادة ) ب(يعني الشخص المنتخب بناًء على الفقرة " المنسق"

  من النظام الداخلي؛١٧تعني مجموعة أطراف متعاقدة منشأة بموجب المادة " المجموعة القطرية"

  م الداخلي؛ من النظا١٦يعني اللجنة المنشأة بموجب المادة " المكتب"

تعني المبادئ التوجيهية التي وضعتها األطراف المتعاقدة عمًال بالمادة " المبادئ التوجيهية بشأن التقارير الوطنية"
  ؛ من االتفاقية٢٢

ة االستعراض      " ًال                " المبادئ التوجيهية بشأن عملي دة عم ي وضعتها األطراف المتعاق ة الت ادئ التوجيهي ي المب تعن
 اقية؛ من االتف٢٢بالمادة 

  من االتفاقية؛٢٣يعني اجتماعًا معقودًا بموجب المادة " ستثنائيالجتماع ااال"

ضمامها               ي" اًً المصدِّق تصديقًا متأخر   الطرف" ا أو ان د  عني الدولة التي تودع صك تصديقها أو قبولها أو موافقته بع
 ؛فتتاح اجتماع استعراضي التاريخ المحدد ال يومًا قبل٩٠

وطني التقرير  " اع استعراضي بموجب             ي" ال د الستعراضه خالل اجتم ه آل طرف متعاق ذي يقّدم ر ال ي التقري  عن
  من االتفاقية؛٥المادة 

  من االتفاقية؛٢ من المادة ‘١’عّرفها الفقرة ت محطة قوى نووية برية مدنية آما تعني أي" المنشأة النووية"

اع استعراضي بموجب       يعني أي منظمة حكومية دولية تدعوها األطراف المتع  " المراقب" ى حضور اجتم دة إل اق
  من االتفاقية؛٢٤من المادة ) ٢(الفقرة 

  من النظام الداخلي؛١١يعني اجتماعًا معقودًا بموجب المادة " االجتماع التنظيمي"
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  من االتفاقية؛٢١يعني االجتماع المعقود بموجب المادة " االجتماع التحضيري"

  من النظام الداخلي؛١٢ي آما هو مشار إليه في المادة يعني رئيس اجتماع استعراض" الرئيس"

  من النظام الداخلي؛١١من المادة ) ج(يعني الشخص المنتخب بناًء على الفقرة " المقرر"

 ها المقرِّر تلخص مناقشات المجموعة القطرية بشأن تقرير وطني معين؛عّدتعني وثيقة ُي" وثيقة عمل المقرِّر""

  من االتفاقية؛٢٠يعني اجتماعًا معقودًا بموجب المادة " ستعراضيالجتماع االا"

 من   ٢٨أن توفرها بناًء على المادة      ) الوآالة(تعني األمانة التي ينبغي على الوآالة الدولية للطاقة الذرية          " األمانة"
 االتفاقية؛

ة هيئة  ال" رة             " الفرعي ة بموجب الفق ة مقام ي مجموعة فرعي ادة    ٢تعن ة،  ٢٠ من الم شمل اللجان    من االتفاقي ا ي   بم
 والمجموعات القطرية واألفرقة العاملة؛

ة     " ع                " التقرير الموجز الخاص بالمجموعة القطري ة لجمي شات المجموعة القطري رًا يلخص مجمل مناق ي تقري يعن
 التقارير الوطنية؛

 . من االتفاقية٢٥يعني وثيقة محضرة بموجب المادة " التقرير الموجز الخاص باالجتماع االستعراضي"

  االجتماعاتمكان  -ثالثًا

رر األطراف                ٣ االجتماعات المعقودة بموجب الفصل      ُتعَقد ٣ المادة م تق ا ل ة، م ر األمان ة بمق  من االتفاقي
  .المتعاقدة خالف ذلك

  األعمالجداول  -رابعًا

ضع ٤ المادة صل        ت ب الف ود بموج اع معق ل اجتم ت لك ال المؤق دول األعم ة ج ة ٣ األمان ن االتفاقي   م
 .العتماده بواسطة األطراف المتعاقدة

 األمانة  -خامسًا

  اجتماعات األطراف المتعاقدةأمين ٥ المادة

تم  -١ ع        ي ي جمي صفة ف ك ال ذآور بتل ين الم صرف األم دة، ويت راف المتعاق ات األط ين الجتماع ين أم  تعي
ة، وي    ة العامل ان واألفرق سات اللج شمل جل ا ي دة، بم راف المتعاق ات األط د  اجتماع ّين أح ه أن يع وز ل ج

 .أعضاء األمانة ليقوم مقامه في تلك االجتماعات

 . األمين توجيه الموظفين الالزمين لالجتماعاتيتولى  -٢
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 . األمين بمساعدة الرئيس والمكتب وبإعداد ما قد يكون مطلوبًا من محاضر خطيةيقوم  -٣

  اجتماعات األطراف المتعاقدةأمانة ٦ المادة

ضاء  - الداخلي، تقوم الوآالة بمهام أمانة اجتماعات األطراف المتعاقدة ، وتتولى             للنظام طبقًا    -حسب االقت
 :القيام بما يلي

  الترجمة الشفوية للكلمات أو المداخالت األخرى التي ُتلقى في االجتماعات؛توفير  )أ(  

  وثائق االجتماعات وترجمتها تحريريًا وتعميمها؛استالم  )ب(  

 م أي تقارير أو وثائق ختامية تصدر عن االجتماعات؛ وتعمينشر  )ج(  

دة من                   إتاحة  )د(   ـّن األطراف المتعاق ى شبكة اإلنترنت تمك ـّدة عل ة ومـُقي ات آمن  وتشغيل قاعدة بيان
رض(إدراج  ة       ) ع ارير الوطني ة بالتق ات المتعلق ئلة والتعليق رض األس ة، وع ا الوطني تقاريره

واردة  لألطراف المتعاقدة األخرى، وتقديم  ات ال ستخدم  .إجابات على األسئلة والتعليق  قاعدة  وست
ة           " مكانا إعالميا "البيانات أيضا باعتبارها     ين االجتماعات االستعراضية بغي يظل مفتوحًا فيما ب

 تيسير االتصال بين األطراف المتعاقدة؛

اذ  )هـ(   ن اال   اتخ صدر ع ة ت ائق ختامي ارير أو وث داع أي تق ات إلي ن ترتيب زم م ا يل ي  م ات ف جتماع
راف         ائق لألط ذه الوث ن ه صدَّقة م سخ م وفير ن ة، وت ة الذري ة للطاق ة الدولي ات الوآال محفوظ

 أو تمكينها من االطالع على التسجيالت، وضمان سرية هذه الوثائق -بناء على طلبها-المتعاقدة 
 والتسجيالت؛

 .ل المالئم عمومًا باألعمال المتعلقة بعقد هذه االجتماعات بالشكاالضطالع  )و(  

  ووثائق االعتمادالتمثيل  -سادسًا

  األطراف المتعاقدةوفود ٧ المادة

دة بموجب الفصل              يحضر -١ دها األطراف المتعاق ي تعق د االجتماعات الت ة   ٣ آل طرف متعاق  من االتفاقي
 .شارينويمثله في هذه االجتماعات مندوب واحد، وأي عدد يراه ضروريًا من المناوبين والخبراء والمست

 . لكل مندوب أن يعيِّن أي عضو مناوب في وفده لكي يحل محله أثناء االجتماعيجوز -٢

   وثائق االعتمادتقديم ٨ المادة

ين اجتماعات األطراف                      ُتقدَّم -١ ى أم شارين إل راء والمست اوبين والخب دوبين وأسماء المن اد المن  وثائق اعتم
اح االج   دد الفتت د المح ل الموع دة قب ن  المتعاق د إن أمك بوع واح اع بأس صدر .تم ن وزارة  وت اد ع ائق االعتم  وث

ة، عن                        دًا في االتفاقي ًا متعاق الخارجية أو تصدر، في حالة منظمة إقليمية ذات طبيعة تكاملية أو غيرها تكون طرف
 .السلطة المختصة في تلك المنظمة
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اِرآة، مشفوعة بما قد يراه ضروريًا من  األمين إلى اجتماعات األطراف المتعاقدة قائمة بالوفود المشيقدم -٢
 . اجتماع األطراف المتعاقدة في وثائق اعتماد المندوبينويبّت .تعليقات

  الماليةالالئحة  -سابعًا

 التكاليف ٩ المادة

 : التكاليف المتعلقة باجتماعات األطراف المتعاقدة على النحو التاليتغّطى  

ة م       تتم )أ(   اليف التالي ر                    تغطية التك ازا تقري ذي يحدده جه ى النحو ال ة عل ة للوآال ة العادي ن الميزاني
 :السياسات بها في نطاق إجراءات برنامجها وميزانيتها العادية

  توفير قاعات االجتماعات؛تكاليف ‘١’    

ة،                     تكاليف ‘٢’     ة التحريري شفوية والترجم ة ال ك الترجم ا في ذل ة، بم ة العادي  خدمات األمان
 ق وتوزيعها، وتسجيل االجتماعات؛واستنساخ الوثائ

سفر،         يدفع )ب(   ق بال ا يتعل دة فيم  آل طرف متعاقد تكاليف مشارآته في اجتماعات األطراف المتعاق
ة المحددة                        ى اللغ وطني إل ره ال ة تقري وطني، وترجم ره ال ه، وإعداد تقري وإعالة الوفد الذي يمثل

 . من االتفاقية٢٦دة من الما) ٢(لالجتماع االستعراضي بما يتسق مع الفقرة 

ذ )ج(   ة تأخ ى اللغ ة إل ة التحريري ة الترجم ك، مهم ضها عن ذل م تعوي ا ت ا، إذا م ى عاتقه ة عل  األمان
 المحددة للتقارير المقدَّمة بأية لغة أخرى مستخدمة في االجتماع؛

رة        وفقًا )د(   ادة     ) ٣( لما هو مذآور في الفق ة             ٢٨من الم ديم أي ة، ال يجوز تق د     من االتفاقي خدمات ق
امج        اق برن ي نط ا ف ن االضطالع به دة وال يمك راف المتعاق ق آراء األط ة بتواف ون مطلوب تك

  .الوآالة وميزانيتها العادية، إال إذا ما توافر لها تمويل طوعي من مصدر آخر

  التحضيرية لالجتماعات االستعراضيةالعملية  -باء

  التحضيرياالجتماع ١٠ المادة

دير   ال أشهر على األآثر من تاريخ بدء نفاذ االتفاقية، يقوم            غضون ستة  في -١ ام   الم ع      لع صفته ودي ة، ب لوآال
دء                 ٢١االتفاقية، بناء على المادة      دة من أجل ب  من االتفاقية، بالدعوة إلى عقد اجتماع تحضيري لألطراف المتعاق

 . لالجتماع االستعراضي األولة التحضيريالعملية

 :، بما يليفي جملة أمور، تضطلع األطراف المتعاقدة،  االجتماع التحضيريوفي -٢

   المسؤولين؛انتخاب )أ(  
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  من االتفاقية،٢٢ لما تنص عليه المادة وفقًا )ب(  

  النظام الداخلي والالئحة المالية واعتمادهما بتوافق اآلراء؛إعداد ‘١’    

داخلي    - مبادئ توجيهية    وضع ‘٢’     ا      -طبقًا للنظام ال شكل التق ق ب ا،      تتعل ة وهيكله رير الوطني
 وعملية استعراض هذه التقارير؛

  آيفية اختيار منّسقي المجموعات؛تقرير )ج(  

  بإجراء لتوزيع األطراف المتعاقدة على المجموعات القطرية؛التوصية )د(  

  موعد االجتماع االستعراضي األول وموعد االجتماع التنظيمي الذي يسبقه؛تحديد )هـ(  

وافقة الوآالة، من خالل مديرها العام ومجلس محافظيها، على الترتيبات الالزمة لكافة   م التماس )و(  
 اجتماعات األطراف المتعاقدة؛

اع  النظر )ز(   اع التنظيمي واالجتم اع التحضيري واالجتم ة باالجتم ة المتعلق سائل اإلجرائي ي الم  ف
 .االستعراضي، حسب االقتضاء

  التنظيميةاالجتماعات ١١ المادة

 حضور هذا االجتماع ويكون . تقريبًابتسعة عشر شهرًاُيعَقد اجتماع تنظيمي قبل آل اجتماع استعراضي  -١
  .واألطراف المصّدقة تصديقًا متأخرًامتاحًا لجميع األطراف المتعاقدة 

 :، بما يليفي جملة أمور االجتماع التنظيمي، يقوم -٢

 ؛قبلضي الُملالجتماع االستعرا مجموعات قطرية إنشاء )أ(  

 قبل ونائبي الرئيس؛رئيس االجتماع االستعراضي الُم انتخاب )ب(  

 ؛ الُمقبلي لالجتماع االستعراض منسِّقي المجموعات القطريةانتخاب )ج(  

اب )د(   ات ومقرّ    انتخ ك المجموع اء تل ّواب رؤس ة ون ات القطري اء المجموع ا  رؤس اع ريه لالجتم
ًا                وإلحاقهم بالمجمو  الُمقبل   ياالستعراض رر ملحق يس أو مق ة بحيث ال يكون أي رئ عات القطري

 بالمجموعة القطرية التي ينتمي إليها بلده؛

 ؛دعوة أي مراقبين لحضور االجتماع االستعراضي الُمقبل )هـ(  

 مها األمانة؛ بميزانية لالجتماع االستعراضي على أساس التكاليف التقديرية التي تقّدالتوصية )و(  

ا في                            أ  في أي  النظر )ز(   ُتكِمل تناوله د اس م يكن ق ا ل در م ة، بق ذ االتفاقي مور أخرى ذات صلة بتنفي
 اجتماع استعراضي؛ آخراالجتماع التحضيري أو في 

  جدول زمني مؤقت لالجتماع االستعراضي؛تحديد )ح(  
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دادها                      )ط(   د إع ة خاصة عن ا عناي دة أن توليه اقتراح مواضيع يمكن أن تستحق من األطراف المتعاق
  يرها الوطنية الُمقبلة؛تقار

تم                      البت )ي(   اع االستعراضي من أجل أن ي سة مواضيعية في االجتم ان ينبغي تنظيم جل ا إذا آ  فيم
ى نحو مستفيض في إطار                     ه عل تم النظر في على نحو أآثر تحديدا تناول موضوع بعينه قد ال ي

  .ترتيبات المجموعات القطرية، وذلك على أساس طوعي

ام  استعراضي  اجتماع آخر رئيس اونائب رئيس يقوم -٣ يس  بمه ائبي  رئ يس  ون اع  رئ الي،  التنظيمي  االجتم  الت

  . المنتخبينالرئيس ونائبي للرئيس التنظيمي االجتماع نهاية في مهامهم عن ويتخلون

ّررون،        (يقوم مسؤولو المجموعات القطرية آلخر اجتماع استعراضي          -٤ اء، والمق واب الرؤس اء، ون الرؤس
ون عن               )والمنّسقون  بمهام مسؤولي المجموعات القطرية حتى ينعقد االجتماع التنظيمي التالي حيث يتخّل

  .مهامهم آمسؤولين لمسؤولي المجموعات القطرية المنتخبين

  االستعراضيةاالجتماعات  -جيم

 المسؤولون  -أوًال

 المسؤولون ١٢ المادة

مقرِّر ورئيس ونائب رئيس  ونائبان للرئيس؛ ورئيس :التاليون لكل اجتماع استعراضي المسؤولون يكون -١
 .لكل مجموعة قطريةومنسِّق 

 . الالحقتخاب الرئيس لالجتماع االستعراضي يجوز إعادة انال -٢

  باإلنابةالرئيس ١٣ المادة

 .يعيِّن أحد النائبين ليحل محلهوجب عليه أن  تغيب الرئيس عن اجتماع أو عن أي جزء منه، إذا -١

 . لنائب الرئيس الذي يحل محل الرئيس نفس صالحيات الرئيس ومهامهنتكو -٢

  الرئيس في التصويتحقوق ١٤ المادة

ده                      ال   يجوز للرئيس، أو لنائب الرئيس الذي يحل محله، أن يدلي بصوته، ولكن يجوز لعضو آخر في وف
 .أن يمارس حق التصويت بالنيابة عنه

  العامة للرئيسالصالحيات ١٥ المادة

دير    ويعلن . الرئيس رئاسة الجلسات العامة لالجتماع االستعراضييتولى -١ ا، وي سة واختتامه  افتتاح آل جل
سائل           رح م ق اآلراء، ويط ن تواف ق م دث، ويتحق ق التح نح ح داخلي، ويم ام ال زام بالنظ ل االلت شة، ويكف المناق
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رارات المتخ  ن الق ات ويعل ة أو االنتخاب ور اإلجرائي شأن األم صويت ب شأنهاللت صل .ذة ب اط ويف ي النق رئيس ف  ال
ا          ويتحكم .النظامية داوالت ويراقب حفظ النظام خالله امًال بالم ًا آ داخلي، تحكم ام النظام ال  . الرئيس، رهنا بأحك
اح لكل             ويجوز د الوقت المت ّدثين، وتحدي ة المتح ال قائم  لرئيس الجلسة أن يقترح على االجتماع االستعراضي إقف

شة أو             منهم وعدد المرات ا    سألة، أو إرجاء المناق شأن أي م ا ب تكلم فيه د أن ي دوب آل طرف متعاق لتي يجوز لمن
ا   ا أو إرجاؤه سة م ق جل ا، أو تعلي ولى .إقفاله ذها    ويت ي يتخ ة الت رارات اإلجرائي ن الق ر ع داد تقري رئيس إع  ال
 .االجتماع لتعميمه على األطراف المتعاقدة

 .خاضعا لسلطة االجتماع االستعراضي رئيس الجلسة، لدى ممارسة مهامه، يظل -٢

  الفرعيةالهيئات  -ثانيًا

 المكتب ١٦ المادة

ألف  -١ ته، ويت ولى رئاس ذي يت ذآور، ال اع الم يس االجتم اع استعراضي من رئ ائبي من  مكتب آل اجتم ن
ابعين     وال .الرئيس، ورؤساء المجموعات القطرية د   يمكن لمكتب االجتماع االستعراضي أن يضم عضوين ت للوف

  . تشكيل مكتب االجتماع االستعراضي بشكل يضمن صفته التمثيليةويتم .ذاته

ب،          إذا -٢ ك        جاز  تعذر على الرئيس حضور أحد اجتماعات المكت ولى رئاسة ذل ه ليت ين أحد نائبي ه أن يع  ل
  .االجتماع

 . المكتب الرئيس في إدارة أعمال االجتماع االستعراضي بصفة عامةيساعد -٣

  القطريةالمجموعات ١٧ المادة

ة            -١ ارير       في آل اجتماع تنظيمي، تقوم األطراف المتعاقدة بإنشاء مجموعات قطري بغرض استعراض التق
  .ويجوز لكل مجموعة قطرية أن تنشئ أفرقة عاملة. للمبادئ التوجيهية بشأن عملية االستعراض، وفقًا الوطنية

اع االس          -٢ ة     ـ يمثِّ   واحدٌُ  ٌلتعراضي ممثِّ   يكون لكل طرف متعاقد مشارك في االجتم له في المجموعة القطري
  .ن في تلك المجموعة القطرية ممثلين ومستشارين مناوبين حسب االقتضاءويجوز له أن يعيِّ . دة لهالمحدَّ

ذ                       تقوم -٣ ة، باستعراض تنفي ار الديباجة والفصل األول من االتفاقي ين االعتب  آل مجموعة قطرية، آخذة بع
ك المجموعة     االتفاقية من ة لتل دة المنتمي ادة    . جانب األطراف المتعاق نظم الم داخلي    ٤٢وت ادئ   من النظام ال والمب

 . جلسات المجموعات القطريةعملية إدارةالتوجيهية بشأن عملية االستعراض 

  واإلجراءاتالمسؤولون ١٨ المادة

صلة بالمسؤولين، و      تنطب  ال، والتصويت في        إق القواعد المت د -االجتماعات االستعراضية     دارة األعم  بع
  : على مداوالت الهيئات الفرعية، باستثناء ما يلي-التعديالت الالزمةجراء إ

ي                  )أ(   دة الت دوبين لألطراف المتعاق ارهم من يجوز لمسؤولي المجموعات القطرية أن يصوتوا باعتب
 يمثلونها؛
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 . النصاب في أغلبية أعضاء المكتبيتمثل )ب(  

 االستعراضية االجتماعات إدارة  -ثالثًا

  القانونيالنصاب ١٩ المادة

ع عدد             ل عن رب يجوز أن يعلن الرئيس افتتاح الجلسة وأن يسمح باستهالل المناقشة عندما يكون ما ال يق
 .األطراف المتعاقدة المشارآة في االجتماع االستعراضي ممثًال في االجتماع

 السّرية ٢٠ المادة

ادة  -١ ا للم ن٢٧وفق ا     م رية م ة س ون واألمان سؤولون والمراقب دة والم راف المتعاق رم األط ة، تحت  االتفاقي
ك المعلومات إال                م استخدام تل ا، وال يجوز له يتلقونه من معلومات خاضعة للحماية والشروط التي قدمت بموجبه

  .لألغراض التي قدمت من أجلها

 .تعاقدة خالل استعراض التقاريرتراعى سرية محتوى المناقشات التي تجريها األطراف الم -٢

  النظاميةالنقاط ٢١ المادة

داخلي    يجوز  ذا النظام ال ًا له  . ألي مندوب في أي وقت أن يثير نقطة نظامية، يبّت فيها الرئيس فورًا وفق
رح دوبين        وُيط ة المن ضه أغلبي م ترف ا ل رئيس م رار ال سري ق ورًا، وي صويت ف رئيس للت رار ال ي ق ن ف  أي طع

د           وال .والمصوِّتينالحاضرين  ة، أن يتحدث عن جوهر الموضوع قي ارة نقطة نظامي د إث دوب، عن  يجوز ألي من
 .المناقشة

  والمناقشة في الجلسات العامةالكلمات ٢٢ المادة

ى                   ال -١  يجوز ألحد أن يتحدث أمام الجلسة العامة لالجتماع االستعراضي دون أن يكون قد حصل مسبقًا عل
ادتين    ويدعو .إذن من الرئيس ًا بالم رئيس، رهن ى الكالم بالترتيب        ٢٣ و ٢١ ال داخلي، المتحدثين إل  من النظام ال

  .الذي يبدون به رغبتهم في الحديث

اة النظام إذا             تقتصر -٢ ى مراع دعو المتحدث إل رئيس أن ي د البحث، ويجوز لل  المناقشة على الموضوع قي
  .وعاعتبر الرئيس أن مالحظاته ليست ذات صلة بالموض

دوب      يجوز -٣ ا لمن ي يجوز فيه  لألطراف المتعاقدة أن تحدد الوقت المسموح به للمتحدثين وعدد المرات الت
ين   وال .آل طرف من األطراف المتعاقدة أن يتحدث بشأن مسألة ما ى تعي  ُيمنح اإلذن بالتحدث في اقتراح يدعو إل

ذه الحدو     ٍذ        مثل هذه الحدود إال لمندوَبين اثنين مؤيَِّدين له راح بعدئ ا، وُيطرح االقت ين له ين معارَض دوَبين اثن د ومن
ائق آحد       وعلى .مباشرة للتصويت ة بخمس دق سائل اإلجرائي شأن الم  أي األحوال، يحدد الرئيس مدة المداخالت ب

ه،      فإذا .أقصى اه تم تعيين حدود للمناقشة وتجاوز أحد المتحدثين الوقت المخصص ل اة النظام    دع رئيس لمراع  ال
 .بطاءدون إ
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 األسبقية ٢٣ المادة

ا      تنتاجات تتوصل إليه ة اس بقية بغرض توضيح أي ة األس ات القطري سؤولو المجموع نح م وز أن يم يج
 .المجموعات التي يمثلونها

  قائمة المتحدثينإقفال ٢٤ المادة

 وعند .ال القائمة للرئيس، أثناء المناقشة، أن يعلن قائمة المتحدثين وأن يعلن، بموافقة االجتماع، إقفيجوز 
 على هذا اإلقفال نفس األثر المترتب على ويترتب .االنتهاء من مناقشة أحد البنود، يعلن الرئيس قفل باب المناقشة

 . من النظام الداخلي٢٨اإلقفال بموجب المادة 

  الـــردحـــق ٢٥ المادة

نح      ٢٤ للرئيس، بصرف النظر عن المادة       يجوز  دوب أي طرف           من النظام الداخلي، أن يم رد لمن  حق ال
 في هذه الكلمات اإليجاز بقدر اإلمكان ويتم ويراعى .من األطراف المتعاقدة المشاِرآة في االجتماع االستعراضي

 .إلقاؤها، آقاعدة عامة، في ختام الجلسة األخيرة التي ُتعقد في ذلك اليوم

  الجلسات أو إرجاؤهاتعليق ٢٦ المادة

ا   ألي مندوب أن يقدميجوز  سة أو إرجائه ذه     وال . في أي وقت اقتراحًا بتعليق الجل ل ه شة مث سمح بمناق  ُي
 . من النظام الداخلي٢٩االقتراحات، بل ُتطرح للتصويت فورًا، رهنًا بالمادة 

  المناقشةإرجاء ٢٧ المادة

وز  د البحث  يج سألة قي شة الم اء مناق ًا بإرج ت اقتراح ي أي وق دم ف دوب أن يق نح  . ألي من اإلذن وال يم
راح للتصويت        ين للتأجيل واثنين معارضَ   ين اثنين مؤيدَ  بالتحدث عن االقتراح إال لمندوبَ     ين له، وبعدها يطرح االقت

 . من النظام الداخلي٢٩فورا رهنا بأحكام المادة 

  باب المناقشةإقفال ٢٨ المادة

د البحث، سواء أعرب أي           ألي مندوب أن يقدم في أي وقت اقتراحًا بإقفال باب مناقشة المسألة            يجوز    قي
ه في التحدث أم ال     دوبَ      .مندوب آخر عن رغبت راح إال لمن نح اإلذن بالتحدث عن االقت ين معارضَ  وال يم ين ين اثن

 . من النظام الداخلي٢٩لإلقفال، وبعدها يطرح االقتراح للتصويت فورا رهنا بأحكام المادة 

  االقتراحاتترتيب ٢٩ المادة

ى  تكون لالقتراحات    الموضحة أدناه أسبقية على جميع المقترحات أو االقتراحات األخرى المعروضة عل
 :االجتماع االستعراضي بالترتيب التالي

   الجلسة؛تعليق )أ( 

   الجلسة؛إرجاء )ب( 



INFCIRC/573/Rev.4 
 ١١الصفحة 

   مناقشة المسألة قيد البحث؛إرجاء )ج( 

 . البحثقيدإقفال باب مناقشة المسألة  )د( 

 ت والتعديالت الجوهرية المقترحاتقديم ٣٠ المادة

وم              ُتقدَّم  ذي يق اع االستعراضي، ال ين االجتم ى أم ة إل ادة مكتوب ة في الع  المقترحات والتعديالت الجوهري
ل مرور       وال .بتوزيع نسخ منها على جميع الوفود ة قب ديالت الجوهري شة المقترحات والتع  ساعة  ٢٤ تجرى مناق

اع                   على توزيع النسخ بجميع اللغات المستخدمة في        رِّر االجتم م يق ا ل ود، م ى آل الوف اع االستعراضي عل  االجتم
ك ر ذل ات    إال .االستعراضي غي ة أو اقتراح ر جوهري ديالت غي شة وبحث تع أذن بمناق رئيس أن ي وز لل ه يج  أن

 .إجرائية حتى إذا آانت تلك التعديالت واالقتراحات لم توزَّع إال في اليوم نفسه وإال باللغة الوحيدة المحدَّدة

  المقترحات واالقتراحاتسحب ٣١ المادة

د                               يجوز  شأنه، شريطة أال تكون ق رار ب اذ ق ل اتخ سحبه في أي وقت قب راح أن ي رح أو االقت دِّم المقت  لمق
 .ويجوز ألي مندوب أن يعيد تقديم االقتراح أو المقترح الذي يتم سحبه على هذا النحو .ُأجِرَيت عليه تعديالت

 ختصاص في االالبّت ٣٢ المادة

ل              ه قب دم إلي يبت في أي اقتراح بشأن تحديد مدى اختصاص االجتماع االستعراضي في اعتماد مقترح مق
 .البت في المقترح المعني

  النظر في المقترحاتإعادة ٣٣ المادة

ى             اع االستعراضي إل م يتوصل االجتم ا ل دة بتوافق اآلراء م ال يجوز إعادة النظر في المقترحات المعتم
  . في اآلراء بشأن إعادة النظر فيهاتوافق

  واالنتخاباتالتصويت  -رابعًا

  التصويتحقوق ٣٤ المادة

ة     رة الفرعي ام الفق ب أحك رة  ‘ ٤’بموج ن الفق ادة  ٤م ن الم ن    ٣٠ م رف م ل ط ون لك ة، يك ن االتفاقي  م
 .األطراف المتعاقدة صوت واحد

  القراراتاعتماد ٣٥ المادة

  .وُيقصر التصويت على المسائل اإلجرائية واالنتخابات . الموضوعية بتوافق اآلراء البّت في المسائليتم -١

  .تتخذ القرارات بشأن المسائل اإلجرائية وفي االنتخابات بأغلبية المندوبين الحاضرين والمصوتين -٢
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ة أم موضوعية،    إذا -٣ ا إجرائي سألة م ت م ا إذا آان ول م ساؤل ح ر ت ب أن أثي يس االجت  وج ّت رئ اع  يب م
تم      .االستعراضي في ذلك التساؤل م ي ا ل رئيس م ويطرح أي طعن في هذا القرار للتصويت فورا، ويسري قرار ال

  .إقرار الطعن بأغلبية المندوبين الحاضرين والمصوتين

 "المندوبون الحاضرون والمصوتون"معنى عبارة  ٣٦ المادة

تثنائي وفق  اع اس د اجتم رار بعق اذ ق ة اتخ تثناء حال ادة اباس ان ٢٣ للم ة، ف ارة  من االتفاقي دوبون "عب المن
النفي -ألغراض النظام الداخلي-تعني " الحاضرون والمصوتون ر  . المندوبين الذين يصوتون باإليجاب أو ب  وُيعتَب

 .المندوبون الذين يمتنعون عن التصويت غير مصوِّتين

 االنتخابات ٣٧ المادة

س  -١ االقتراع ال ات ب ع االنتخاب رى جمي اب ال    تج ي انتخ ك ف ر ذل دة غي راف المتعاق رر األط م تق ا ل ري، م
  .يتجاوز فيه عدد المرشحين عدد األماآن االنتخابية المطلوب شغلها

م يحصل أيٌّ من المرشحين                  في -٢ ان انتخابي واحد، ول  الحاالت التي ال يكون مطلوبًا فيها سوى شغل مك
ى              في االقتراع األول على األغلبية المطلوبة، ُيجرى       ذين حصال عل ين الل  اقتراع ثاٍن يقتصر على المرشَحين االثن

راع األول ي االقت ر عدد من األصوات ف اني، وإذا .أآب راع الث ي االقت ساوي ف وجب أن  توزعت األصوات بالت
  .يفصل الرئيس بين المرشَحين عن طريق القرعة

م انتخاب المرشحين      س الظروف،    في وقت واحد وفي ظل نف       إذا تقرر شغل مكانين انتخابيين أو أآثر         -٣ ت
ة  وإذا .الذين يحصلون في االقتراع األول على األغلبية المطلوبة  آان عدد المرشحين الذين يحصلون على األغلبي

وب شغلها،              ة المطل اآن االنتخابي اآن               ُأجري المطلوبة أقل من عدد األم لٍّ من األم شغل آ  اقتراعان بحد أقصى ل
ان انتخابي          وإذا .ب شغلها االنتخابية المتبقية المطلو شغل مك راع األول ل م يحصل أيٌّ من المرشحين، في االقت  ل

ى          ُأجريواحد غير مشغول، على األغلبية المطلوبة،         اقتراع ثاٍن يقتصر على المرشَحين االثنين اللذين حصال عل
ان االنتخابي         ك المك ى ذل راع األول عل ساوي في    توزعت األص  وإذا .أآبر عدد من األصوات في االقت وات بالت

ق القرعة       وجب أن االقتراع الثاني على ذلك المكان االنتخابي،  ين المرشحين عن طري رئيس ب  وتكون  .يفصل ال
 .للمرشح الذي ال ُينتَخب ألي مكان انتخابي األهلية ألن ُينتَخب ألي مكان انتخابي متبقٍّ آخر

  على التعديالتالتصويت ٣٨ المادة

ادة             يجرى التصويت على أي        من   ٣٢تعديل مقترح إدخاله على االتفاقية وفقا لإلجراءات الواردة في الم
 .االتفاقية

  الوطنيةالتقارير  -خامسًا

 التقرير الوطني  ٣٩ المادة

راً   -١ دة تقري راف المتعاق ن األط ل طرف م دم آ ن اإل إ يق اع االستعراضي ع ى االجتم م  ل ي ت راءات الت ج
ذلك عن أي        اتخاذها  والتقدم المحرز فيما ي  با، وآ ة حسبما يكون مناس ام االتفاقي اذه   إجراء تعلق بتنفيذ أحك م اتخ  ت

  .استعراضي سابق التي صدرت عن اجتماعبصدد التوصيات 
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اع االستعراضي                           يقدم -٢ ل االجتم يَّن قب ول موعد مع ًا بحل رًا وطني دة تقري  آل طرف من األطراف المتعاق
اع االستعراضي      دويحدِّ .على األقل أشهر ونصف الشهر بسبعة سبة لالجتم ذا الموعد بالن  االجتماع التحضيري ه
دِّ    .األول ة، فتح ية الالحق ات االستعراض سبة لالجتماع ا بالن اع    أم ي االجتم د ف ذا الموع دة ه راف المتعاق د األط

من موعد   أشهر ونصف الشهر سبعةق على االتفاقية في غضون  للدول التي تصّدوبالنسبة .االستعراضي السابق
 يومًا من موعد    ٩٠االجتماع االستعراضي، تقدَّم التقارير الوطنية في أسرع وقت ممكن، ولكن قبل ما ال يقل عن                

  .االجتماع االستعراضي

ن -٣ راه الطرف    م ذي ي ل ال شكل والطول والهيك ون بال ًا يك رًا وطني دم تقري د أن يق ل طرف متعاق  حق آ
ا            المتعاقد ضروريًا من أجل وصف الكيفية التي نفَّ        ة، وفق ه بموجب االتفاقي ا التزامات شأن      ذ به ة ب ادئ التوجيهي للمب

  .التقارير الوطنية

  والمحاضراللغات  -سادسًا

  العمل في اجتماعات األطراف المتعاقدةلغات ٤٠ المادة

ارير           بالنسبة -١ ذه التق شأن ه دة ال       ، للتقارير الوطنية وتقديم األسئلة والتعليقات ب ة الوحي صة   تكون اللغ مخصَّ
  . من االتفاقية هي اللغة االنكليزية٢٦من المادة ) ٢(المشار إليها في الفقرة 

  . االجتماعات التنظيمية باللغة االنكليزيةتدار -٢

صينية                   تدار -٣ ة والروسية وال بانية واالنكليزي  الجلسات العامة في االجتماعات االستعراضية باللغات األس
  .قرِّر األطراف المتعاقدة خالف ذلك أثناء االجتماع التنظيميوالعربية والفرنسية، ما لم ت

  . جلسات المكتب باللغة االنكليزيةتدار -٤

شات  من -٥ ي مناق ة ف شارآة آامل شارك م دة لكي ي ل طرف من األطراف المتعاق  أجل إتاحة الفرصة لك
  ،موعات القطرية التي ُينَسب إليهاالمج

دار )أ(   ات القطر ت شات المجموع ل      مناق ة عم ذلك بلغ ة، وآ ة االنكليزي ي باللغ ر وطن ة ألي تقري ي
ره    دم تقري ذي يق د ال ك الطرف المتعاق ب ذل رى، إذا طل الل  (أخ ب خ تمارة الطل لء اس تم م وي

 ،)االجتماع التنظيمي

 ترجمة شفوية بلغة عمل أخرى خالل        -في حدود الميزانية  - لألطراف المتعاقدة أن تطلب      يجوز )ب(  
سات المجمو ة جل ة آاف ة القطري ي (ع اع التنظيم ب خالل االجتم تمارة الطل لء اس تم م ، إذا )وي

ك            دا ذل ا ع ا فيم شارك أمكنها إقامة الدليل على أنه سيتعذر عليه شة     أن ت ة في مناق شارآة فعال  م
 .المجموعة القطرية التي ُتنَسب إليها

تثناء -٦ ات اال  باس ة لالجتماع سات العام ائق الجل اح وث ة، تت ارير الوطني بانية   التق ات األس ستعراضية باللغ
  .واالنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، ما لم تقرِّر األطراف المتعاقدة خالف ذلك
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أمر               في -٧ ل ب ر لغات العمل إذا تكفَّ ة أخرى غي ة بلغ دلي بمداخل دوب أن ي ة، يجوز ألي من  الجلسات العام
ى          ويجوز .ترجمتها الشفوية إلى إحدى لغات العمل شفويون إل ة ال و األمان ا مترجم وم به ي يق شفوية الت ة ال  للترجم

  .لغات العمل األخرى أن تستند إلى الترجمة الشفوية التي تم توفيرها بلغة العمل المذآورة

صينية                  تصدر -٨ ة والروسية وال بانية واالنكليزي  التقارير الموجزة لالجتماعات االستعراضية باللغات األس
 .يةوالعربية والفرنس

 المحاضر ٤١ المادة

سجيالت        ٢٧ مراعاة التزامات السرية المنصوص عليها في المادة         مع -١  من االتفاقية، تقوم األمانة بإعداد ت
صوتية للجلسات العامة التي تعقدها االجتماعات االستعراضية ونسخ من وثائق عمل المقررين والجزء البصري               

 األمانة نسخًا من وتوزع . ، ويقوم وديع االتفاقية بحفظها في مكان آمنمن التقارير الموجزة للمجموعات القطرية
وثائق عمل المقررين على رؤساء ومقرري المجموعات القطرية ذات الصلة عند انتخابهم في االجتماع التنظيمي 

ائق عمل ال  ويتم .الخاص باالجتماع االستعراضي التالي ررين   ذلك بحيث يتلقى آل رئيس ومقرِّر نسخة من وث مق
  .الناتجة من االجتماع االستعراضي السابق عن آل بلد في المجموعة القطرية الجديدة للرئيس

  . نسخة من وثيقة عمل المقرِّر الخاصة بأي طرف متعاقد لذلك الطرف المتعاقدوتتاح -٢

اح -٣ ن ا     وتت سخ م اع االستعراضي، ون دها االجتم ي يعق ة الت سات العام صوتية للجل سجيالت ال زء  الت لج
ي آانت              دان الت ع البل ة، لجمي سات العام ى الجل ة إل البصري من التقارير الموجزة التي تقدمها المجموعات القطري

  .أطرافًا متعاقدة في وقت ذلك االجتماع االستعراضي

سجيالت إال في االجتماعات االستعراضية     وال -٤ ذه الت سجيالت صوتية    وال . ُتتََّخذ قرارات بإعدام ه د ت  تع
 .ات المجموعات القطريةلجلس

  والحضورالمشارآة  -سابعًا

  جلسات المجموعات القطريةإدارة ٤٢ المادة

 :تكون جلسات أي مجموعة قطرية معينة في اجتماع من االجتماعات االستعراضية مفتوحة أمام -١

  المجموعة القطرية المعنية آمشارآين آاملين؛أعضاء )أ(  

دمت، في                    األطراف المتع  ممثلي )ب(   ي سبق أن ق ة أخرى والت ى مجموعات قطري اقدة الموزعة عل
اوز  د ال يتج ةموع ة أربع ات جوهري ئلة أو تعليق اع االستعراضي، أس اريخ االجتم  أشهر من ت

ؤالء                   ة، ويكون له ك المجموعة القطري خطية عن التقرير الوطني لطرف متعاقد منسوب إلى تل
  المجموعة القطرية لذلك التقرير الوطني؛الممثلين الحق في المشارآة طوال مناقشات

 أي طرف متعاقد آخر، حيث يكون لهؤالء الممثلين الحق في مراقبة جلسات المجموعات         ممثلي )ج(  
 .القطرية، بدون أن يكون لهم حق المشارآة فيها
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  .وفقًا للمبادئ التوجيهية بشأن عملية االستعراضتدار مناقشات دورات المجموعات القطرية   -٢

 الحضـــــور ٤٣ المادة

ون  ة       يك ات القطري ب والمجموع سات المكت ية وجل ات االستعراض ة لالجتماع سات العام ضور الجل   ح
ة،                قاصرًا سات العام  على مندوبي األطراف المتعاقدة ومن ينوب عنهم وعلى خبرائها ومستشاريها، وبالنسبة للجل

ة ٢٤لمادة  من ا٢على المراقبين الذين تتم دعوتهم وفقا للفقرة  صديقًا   لطرف ويجوز اإلذن   . من االتفاقي  مصدِّق ت
 بناًء على قرار تتخذه      -حسب االقتضاء -المشارآة فيها   ات العامة لالجتماع االستعراضي و    متأخرًا بحضور الجلس  

  .األطراف المتعاقدة بتوافق اآلراء

  االستثنائيةاالجتماعات  -دال

 ية االجتماعات االستثنائعقد ٤٤ المادة

 من االتفاقية، على عقد اجتماع      ٢٣ اتفقت األطراف المتعاقدة، طبقًا لإلجراءات التي تقضي بها المادة           إذا -١
  .استثنائي، تتخذ األمانة ترتيبات لعقد هذا االجتماع خالل ستة شهور من تاريخ تلقي الطلب الخاص بذلك

ال المؤقت             اجتماع استعراضي     آخر  األمانة، بالتشاور مع رئيس    تتولى -٢ ده، إعداد جدول األعم جرى عق
  .لالجتماع االستثنائي، آخذًة بعين االعتبار أية أمور محددة أشير إليها في الطلب المقدم لعقد االجتماع

تح -٣ دعوين بمقتضى  ُيف راقبين الم دة والم ع األطراف المتعاق ام جمي تثنائي أم اع االس اب حضور االجتم  ب
أخرًا    لطرفويجوز اإلذن  .تفاقية من اال٢٤ من المادة ٢الفقرة  صديقًا مت تثنائي     مصدِّق ت اع االس بحضور االجتم

  .والمشارآة فيه، حسب االقتضاء، بناًء على قرار تتخذه األطراف المتعاقدة بتوافق اآلراء

  .اجتماع استعراضي جرى عقده نفس تلك المهام في االجتماع االستثنائيآخر  رئيس ونائبا رئيس يتولى -٤

  . نصوص هذا النظام الداخلي، بعد إجراء التعديالت الالزمة، على االجتماعات االستثنائيةتنطبق -٥

  النظام الداخلي وتفسيرهتعديل  -هاء

ديالت ٤٥ المادة ة   التع ات اإلجرائي ى الترتيب ة وعل ة المالي داخلي والالئح ام ال ى النظ ا عل تم إدخاله ي ي  الت
 األخرى

اميجوز -١ ديل نص النظ ق آراء األطراف   تع اع استعراضي بتواف ي أي اجتم ة ف ة المالي داخلي والالئح  ال
  . من االتفاقية٢٢ من المادة ٢المتعاقدة طبقًا للفقرة 

ة         -٢ رات الفرعي رة   ‘ ٣’و‘ ٢’و‘ ١’يجوز تعديل الترتيبات اإلجرائية األخرى المشار إليها في الفق  ١من الفق
ة، في أي                 التي اعت و،   من االتفاقية  ٢٢من المادة    ذ االتفاقي شأن تنفي ا إرشادات ب دة باعتباره مدتها األطراف المتعاق

  . من االتفاقية٢٢ من المادة ٢اجتماع استعراضي بتوافق آراء األطراف المتعاقدة طبقًا للفقرة 
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اع                 يجوز -٣ ة األخرى في أي اجتم ات اإلجرائي ة والترتيب داخلي والالئحة المالي  أيضًا تعديل نص النظام ال
 . من االتفاقية، بتوافق آراء األطراف المتعاقدة٢٣ستثنائي ُيعَقد، وفقًا للمادة ا

  النظام الداخليتفسير ٤٦ المادة

ة وأي نص من               في -١ داخلي والالئحة المالي ين أي نص من نصوص النظام ال شوء أي تضارب ب ة ن  حال
  .نصوص االتفاقية، تكون الغلبة لالتفاقية

ؤتمر الدبلوماسي                  في تنفيذ النظام ا    -٢ ة للم ة الختامي تعانة بمرفق الوثيق ة، تجوز االس لداخلي والالئحة المالي
ة ات       " :المعنون ة وإدارة االجتماع ارير الوطني ة والتق ة والمالي ات اإلجرائي ة بالترتيب ضاحات المتعلق بعض اإلي

 ".االستعراضية على النحو المتوخى في اتفاقية األمان النووي


