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 األمان النووي اتفاقية

 الداخلي والالئحة المالية النظام

 
  أحكام عامة  -ألف

 النطاق  -أوالً   

   ً  التعاريف  -ثانيا

   ً  مكان االجتماعات  -ثالثا

   ً  جداول األعمال  -رابعا

ً خام    األمانة  -سا

   ً  التمثيل ووثائق االعتماد  -سادسا

   ً   الالئحة المالية  -سابعا

  العملية التحضيرية لالجتماعات االستعراضية  -باء

  االجتماعات االستعراضية  -جيم

 المسؤولون  -أوالً   

   ً  الھيئات الفرعية  -ثانيا

   ً  إدارة االجتماعات االستعراضية  -ثالثا

   ً  التصويت واالنتخابات  -رابعا

   ً  التقارير الوطنية  -خامسا

   ً  اللغات والمحاضر  -سادسا

   ً   المشاركة والحضور  -سابعا

  االجتماعات االستثنائية  -دال

 تعديل النظام الداخلي وتفسيره  -ھاء



INFCIRC/573/Rev.6 
  ١الصفحة 

 عامة أحكام  -ألف

 النطاق  -أوالً 

ق ١ المادة داخلي،  تنطب ام ال ذا النظ واد ھ د م راءبع ة إج ديالت الالزم ى أيالتع دھا اجتماعات  ، عل تعق
 من االتفاقية. ٣األطراف المتعاقدة في االتفاقية بموجب الفصل 

 ً  التعاريف  -ثانيا

 ھذا النظام الداخلي: ألغراض ٢ المادة

والتي فـُِتح باب التوقيع  ١٩٩٤حزيران/يونيه  ١٧"االتفاقية" تعني اتفاقية األمان النووي المعتمدة في فيينا بتاريخ 
 ؛١٩٩٤يلول/سبتمبر أ ٢٠عليھا في فيينا بتاريخ 

 من النظام الداخلي؛ ١١) من المادة ج(٢"المنسق" يعني الشخص المنتخب بناًء على الفقرة 

 من النظام الداخلي؛ ١٧ة" تعني مجموعة أطراف متعاقدة منشأة بموجب المادة قُطري"المجموعة ال

  من النظام الداخلي؛ ١٦"المكتب" يعني اللجنة المنشأة بموجب المادة 

ا الً "المب دة عم راف المتعاق ي وضعتھا األط ة الت ادئ التوجيھي ي المب ة" تعن ارير الوطني أن التق ة بش دئ التوجيھي
  ؛من االتفاقية ٢٢المادة من ‘ ١’١الفقرة ب

دة عمالً  ي وضعتھا األطراف المتعاق ة الت ادئ التوجيھي ي المب ة االستعراض" تعن "المبادئ التوجيھية بشأن عملي
 من االتفاقية؛ ٢٢ من المادة‘ ٣’١الفقرة ب

 من االتفاقية؛ ٢٣ستثنائي" يعني اجتماعاً معقوداً بموجب المادة الجتماع ااال"

ا أو انضمامھا ي" اً المصدِّق تصديقاً متأخر الطرف" د عني الدولة التي تودع صك تصديقھا أو قبولھا أو موافقتھ بع
 ؛فتتاح اجتماع استعراضيالتاريخ المحدد ال يوماً قبل ٩٠

وطنير "التقري اع استعراضي بموجبال د الستعراضه خالل اجتم ه كل طرف متعاق ذي يقّدم ر ال ي التقري  " يعن
  من االتفاقية؛ ٥المادة 

 من االتفاقية؛ ٢من المادة  ‘١’عّرفھا الفقرة تمحطة قوى نووية برية مدنية كما  "المنشأة النووية" تعني أي

اع استعراضي بموجب "المراقب" يعني أي منظمة حكومية دولية تدعوھا ا ى حضور اجتم دة إل ألطراف المتعاق
 من االتفاقية؛ ٢٤) من المادة ٢الفقرة (

 من النظام الداخلي؛ ١١"االجتماع التنظيمي" يعني اجتماعاً معقوداً بموجب المادة 

 من االتفاقية؛ ٢١المادة  من ١الفقرة  "االجتماع التحضيري" يعني االجتماع المعقود بموجب
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 من النظام الداخلي؛ ١٢يعني رئيس اجتماع استعراضي كما ھو مشار إليه في المادة "الرئيس" 

 من النظام الداخلي؛ ١١(ج) من المادة ٢"المقرر" يعني الشخص المنتخب بناًء على الفقرة 

ريالتقرير االستعراضي ال" ة يُ ي "قُط ي وثيق دّ عن ر تلخص ع رِّ تنتاجاتھا المق ر قُطريالمجموعة ال اس ة بشأن تقري
 وطني معين؛

 من االتفاقية؛ ٢٠ستعراضي" يعني اجتماعاً معقوداً بموجب المادة الجتماع اال"ا

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

ةھيئة ال" ة بموجب الالفرعي ة مقام ي مجموعة فرعي رة " تعن ادة  ٢فق ا يشمل اللجان ٢٠من الم ة، بم  من االتفاقي
 ة واألفرقة العاملة؛قُطريوالمجموعات ال

ارير االستعراضية ال" يعني تقريراً يلخصقرر"تقرير الم ى التق مجمل مناقشات المجموعة  ة،قُطري، باالستناد إل
 ة لجميع التقارير الوطنية؛قُطريال

 من االتفاقية. ٢٥عراضي" يعني وثيقة محضرة بموجب المادة "التقرير الموجز الخاص باالجتماع االست

 ً  االجتماعات مكان  -ثالثا

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

 ً  األعمال جداول  -رابعا

ع ٤ المادة ال المؤ تض دول األعم ة ج ل األمان ب الفص ود بموج اع معق ل اجتم ت لك ة  ٣ق ن االتفاقي م
 العتماده بواسطة األطراف المتعاقدة.

 ً  األمانة  -خامسا

 اجتماعات األطراف المتعاقدة أمين ٥ المادة

تم  -١ ع  ي ي جمي فة ف ك الص ذكور بتل ين الم دة، ويتصرف األم راف المتعاق ات األط ين الجتماع ين أم تعي
ة اجتماعات األطراف المتعاقدة،  بما يشمل جلسات اللجان واألفرقة العاملة، ويجوز له أن يعّين أحد أعضاء األمان

 ليقوم مقامه في تلك االجتماعات.

 األمين توجيه الموظفين الالزمين لالجتماعات. يتولى  -٢

 األمين بمساعدة الرئيس والمكتب وبإعداد ما قد يكون مطلوباً من محاضر خطية. يقوم  -٣
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 تماعات األطراف المتعاقدةاج أمانة ٦ المادة

 ً ولى  طبقا ام  – حسب االقتضاء –للنظام الداخلي، تقوم الوكالة بمھام أمانة اجتماعات األطراف المتعاقدة، وتت القي
 بما يلي:

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

 تھا تحريرياً وتعميمھا؛وثائق االجتماعات وترجم استالم  (ب)  

 وتعميم أي تقارير أو وثائق ختامية تصدر عن االجتماعات؛ نشر  (ج)  

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

واردة. ات ال قاعدة  وستستخدم لألطراف المتعاقدة األخرى، وتقديم إجابات على األسئلة والتعليق
ة ا إعالميً ا باعتبارھا "مكانً البيانات أيضً  ين االجتماعات االستعراضية بغي ا" يظل مفتوحاً فيما ب

 تيسير االتصال بين األطراف المتعاقدة؛

اذ  (ھـ)   داع أي اتخ ات إلي ن ترتيب زم م ا يل ي  م ات ف ن االجتماع ة تصدر ع ائق ختامي ارير أو وث تق
راف  ائق لألط ذه الوث ن ھ قة م دَّ خ مص وفير نس ة، وت ة الذري ة للطاق ة الدولي ات الوكال محفوظ

ا –المتعاقدة  ى طلبھ اء عل ذه  – بن ى التسجيالت، وضمان سرية ھ ا من االطالع عل أو تمكينھ
 الوثائق والتسجيالت؛

 المتعلقة بعقد ھذه االجتماعات بالشكل المالئم.عموماً باألعمال  االضطالع  (و)  

 ً  ووثائق االعتماد التمثيل  -سادسا

 األطراف المتعاقدة وفود ٧ المادة

دة بموجب الفصل  يحضر -١ دھا األطراف المتعاق ي تعق د االجتماعات الت ة  ٣كل طرف متعاق من االتفاقي
 ً  من المناوبين والخبراء والمستشارين. ويمثله في ھذه االجتماعات مندوب واحد، وأي عدد يراه ضروريا

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

  وثائق االعتماد تقديم ٨ المادة

م -١ ين اجتماعات األطراف  ُتقدَّ ى أم راء والمستشارين إل اوبين والخب دوبين وأسماء المن اد المن وثائق اعتم
ل دة قب ن. المتعاق د إن أمك بوع واح اع بأس اح االجتم دد الفتت د المح در الموع ن وزارة  وتص اد ع ائق االعتم وث

ة، عن  داً في االتفاقي اً متعاق الخارجية أو تصدر، في حالة منظمة إقليمية ذات طبيعة تكاملية أو غيرھا تكون طرف
 السلطة المختصة في تلك المنظمة.

متعاقدة قائمة بالوفود المشاِركة، مشفوعة بما قد يراه ضرورياً من األمين إلى اجتماعات األطراف ال يقدم -٢
 اجتماع األطراف المتعاقدة في وثائق اعتماد المندوبين. ويبتّ  تعليقات.
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 ً  المالية الالئحة  -سابعا

 التكاليف ٩ المادة

 التكاليف المتعلقة باجتماعات األطراف المتعاقدة على النحو التالي: تغّطى

ر تغط تتم )(أ   ازا تقري ذي يحدده جھ ى النحو ال ة عل ة للوكال ة العادي ة من الميزاني اليف التالي ية التك
 السياسات بھا في نطاق إجراءات برنامجھا وميزانيتھا العادية:

 توفير قاعات االجتماعات؛ تكاليف ‘١’    

ة التحرير تكاليف ‘٢’     ة الشفوية والترجم ك الترجم ا في ذل ة، بم ة العادي ة، خدمات األمان ي
 واستنساخ الوثائق وتوزيعھا، وتسجيل االجتماعات؛

ق بالسفر،  يدفع )ب(   ا يتعل دة فيم كل طرف متعاقد تكاليف مشاركته 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 االتفاقية. ٢٦) من المادة ٢الفقرة (لالجتماع االستعراضي بما يتسق مع 

ذ )ج(   ة  تأخ ى اللغ ة إل ة التحريري ة الترجم ك، مھم م تعويضھا عن ذل ا ت ا، إذا م ى عاتقھ ة عل األمان
مة بأية لغة أخرى مستخدمة في االجتماع؛  المحددة للتقارير المقدَّ

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

  الوكالة وميزانيتھا العادية، إال إذا ما توافر لھا تمويل طوعي من مصدر آخر.

 

 التحضيرية لالجتماعات االستعراضية العملية  -باء

 التحضيري االجتماع ١٠ المادة

دير الغضون ستة أشھر على األكثر من تاريخ بدء نفاذ االتفاقية، يقوم  في -١ ام الم ع لع ة، بصفته ودي لوكال
دء  ٢١االتفاقية، بناء على المادة  دة من أجل ب من االتفاقية، بالدعوة إلى عقد اجتماع تحضيري لألطراف المتعاق

 لالجتماع االستعراضي األول. ةالتحضيري العملية

 ، بما يلي:في جملة أموراع التحضيري، تضطلع األطراف المتعاقدة، االجتم وفي -٢

  المسؤولين؛ انتخاب )(أ  

ً  )ب(    من االتفاقية، ٢٢لما تنص عليه المادة  وفقا

 النظام الداخلي والالئحة المالية واعتمادھما بتوافق اآلراء؛ إعداد ‘١’    
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بشكل التقارير الوطنية وھيكلھا،  تتعلق – طبقاً للنظام الداخلي –مبادئ توجيھية  وضع ‘٢’    
 وعملية استعراض ھذه التقارير؛

 ؛ةقُطريال كيفية اختيار منّسقي المجموعات تقرير (ج)  

 ة؛قُطريبإجراء لتوزيع األطراف المتعاقدة على المجموعات ال التوصية (د)  

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

موافقة الوكالة، من خالل مديرھا العام ومجلس محافظيھا، على الترتيبات الالزمة لكافة  التماس (و)  
 اجتماعات األطراف المتعاقدة؛

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

 التنظيمية اتاالجتماع ١١ المادة

حضور ھذا االجتماع  ويكون تقريباً. بتسعة عشر شھراً ُيعَقد اجتماع تنظيمي قبل كل اجتماع استعراضي  -١
  .متاحاً لجميع األطراف

 ، بما يلي:في جملة أموراالجتماع التنظيمي،  يقوم -٢

 ؛قبللالجتماع االستعراضي المُ ة قُطريمجموعات  إنشاء )(أ  

 قبل ونائبي الرئيس؛تماع االستعراضي المُ رئيس االج انتخاب )ب(  

اب )ج(   ات ال انتخ ؤولي المجموع ات الة (قُطريمس اء المجموع ك قُطريرؤس اء تل ّواب رؤس ة ون
ة قُطريوإلحاقھم بالمجموعات الالُمقبل  يلالجتماع االستعراض )ومنّسقيھاريھا المجموعات ومقرّ 

 ينتمي إليھا بلده؛ ة التيقُطريملحقاً بالمجموعة المسؤول بحيث ال يكون أي 

 ؛دعوة أي مراقبين لحضور االجتماع االستعراضي الُمقبل )د(  

 مھا األمانة؛بميزانية لالجتماع االستعراضي على أساس التكاليف التقديرية التي تقدّ  التوصية )ھـ(  

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

 جدول زمني مؤقت لالجتماع االستعراضي؛ تحديد )ز(  

دادھا  )ح(   د إع ة خاصة عن ا عناي دة أن توليھ اقتراح مواضيع يمكن أن تستحق من األطراف المتعاق
  تقاريرھا الوطنية الُمقبلة؛
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ان ينبغي تنظيم جلسة مواضيعي البت )ط(   ا إذا ك تم فيم اع االستعراضي من أجل أن ي ة في االجتم
ى نحو مستفيض في إطار على نحو أكثر تحديدً  ه عل تم النظر في ا تناول موضوع بعينه قد ال ي

  ة، وذلك على أساس طوعي.قُطريترتيبات المجموعات ال

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

  المنتخبين. الرئيس ونائبي للرئيس التنظيمي االجتماع نھاية في مھامھم عن ويتخلون

ى قُطرية آلخر اجتماع استعراضي بمھام مسؤولي المجموعات القُطرييقوم مسؤولو المجموعات ال  -٤ ة حت
امھم كمسؤولين لمسؤولي المجموعات ال ون عن مھ الي حيث يتخلّ اع التنظيمي الت د االجتم ة قُطريينعق

  المنتخبين.

  

 االستعراضية االجتماعات  -جيم

 المسؤولون  -أوالً 

 المسؤولون ١٢ المادة

ر ورئيس ونائب رئيس ونائبان للرئيس؛ و رئيس :التاليونلكل اجتماع استعراضي المسؤولون  يكون -١ مقرِّ
 .ةقُطريلكل مجموعة ومنسِّق 

 .حقالال تخاب الرئيس لالجتماع االستعراضييجوز إعادة ان ال -٢

 باإلنابة الرئيس ١٣ المادة

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

 لنائب الرئيس الذي يحل محل الرئيس نفس صالحيات الرئيس ومھامه. تكون -٢

 الرئيس في التصويت حقوق ١٤ المادة

رئيس ا ال ب ال رئيس، أو لنائ ده أن يجوز لل ي وف ن يجوز لعضو آخر ف دلي بصوته، ولك ه، أن ي ذي يحل محل ل
 يمارس حق التصويت بالنيابة عنه.

 العامة للرئيس الصالحيات ١٥ المادة

دير  ويعلن الرئيس رئاسة الجلسات العامة لالجتماع االستعراضي. يتولى -١ ا، وي افتتاح كل جلسة واختتامھ
د ام ال زام بالنظ ل االلت ة، ويكف ائل المناقش رح مس ق اآلراء، ويط ن تواف ق م دث، ويتحق ق التح نح ح اخلي، ويم

أنھا. ذة بش رارات المتخ ن الق ات ويعل ة أو االنتخاب ور اإلجرائي أن األم اط  ويفصل للتصويت بش ي النق رئيس ف ال
داوالت ويراقب حفظ النظام خال ويتحكم النظامية. امالً بالم اً ك داخلي، تحكم ام النظام ال ا بأحك رئيس، رھن ا.ال  لھ
اح لكل  ويجوز د الوقت المت ّدثين، وتحدي ة المتح ال قائم لرئيس الجلسة أن يقترح على االجتماع االستعراضي إقف
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ألة، أو إرجاء المناقشة أو  ا بشأن أي مس تكلم فيھ د أن ي دوب كل طرف متعاق منھم وعدد المرات التي يجوز لمن
ا. ا أو إرجاؤھ ة م ق جلس ا، أو تعلي ولى إقفالھ رئيس إ ويت ذھا ال ي يتخ ة الت رارات اإلجرائي ن الق ر ع داد تقري ع
 االجتماع لتعميمه على األطراف المتعاقدة.

 ا لسلطة االجتماع االستعراضي.رئيس الجلسة، لدى ممارسة مھامه، خاضعً  يظل -٢

 ً  الفرعية الھيئات  -ثانيا

 المكتب ١٦ المادة

ألف -١ ذكور، يت اع الم يس االجتم اع استعراضي من رئ ته، و مكتب كل اجتم ولى رئاس ذي يت ائبي من ال ن
د  وال ة.قُطريالرئيس، ورؤساء المجموعات ال ابعين للوف يمكن لمكتب االجتماع االستعراضي أن يضم عضوين ت

  تشكيل مكتب االجتماع االستعراضي بشكل يضمن صفته التمثيلية. ويتم ذاته.

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

 المكتب الرئيس في إدارة أعمال االجتماع االستعراضي بصفة عامة. يساعد -٣

 ةقُطريال المجموعات ١٧ المادة

ارير  ةقُطريفي كل اجتماع تنظيمي، تقوم األطراف المتعاقدة بإنشاء مجموعات  -١ بغرض استعراض التق
  .ة أن تنشئ أفرقة عاملةقُطريويجوز لكل مجموعة . ية بشأن عملية االستعراضللمبادئ التوجيھ، وفقاً الوطنية

اع االستعراضي ممثِّ -٢ ة قُطريله في المجموعة الـيمثِّ واحدٌ  لٌ يكون لكل طرف متعاقد مشارك في االجتم
  اء.ة ممثلين ومستشارين مناوبين حسب االقتضقُطرين في تلك المجموعة الويجوز له أن يعيِّ  دة له.المحدَّ 

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

 ة.قُطريوعات الجلسات المجم عملية إدارةالتوجيھية بشأن عملية االستعراض 

 واإلجراءات المسؤولون ١٨ المادة

ال، والتصويت في االجتماعات االستعراضية إق القواعد المتصلة بالمسؤولين، وتنطب د –دارة األعم جراء إ بع
  على مداوالت الھيئات الفرعية، باستثناء ما يلي: – التعديالت الالزمة

ي ة أن يصوتوا بقُطرييجوز لمسؤولي المجموعات ال )(أ   دة الت دوبين لألطراف المتعاق ارھم من اعتب
 يمثلونھا؛

 النصاب في أغلبية أعضاء المكتب. يتمثل )ب(  
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 ً  االستعراضيةاالجتماعات  إدارة  -ثالثا

 القانوني النصاب ١٩ المادة

ف يجوز أن يعلن الرئيس افتتاح الجلسة وأن يسمح باستھالل المناقشة عندما يكون ما ال يقل عن ربع عدد األطرا
 .المتعاقدة المشاركة في االجتماع االستعراضي ممثالً في االجتماع

 السّرية ٢٠ المادة

١-  ً ا ادة  وفق ا  ٢٧للم رية م ة س ون واألمان ؤولون والمراقب دة والمس راف المتعاق رم األط ة، تحت ن االتفاقي م
م استخد ا، وال يجوز لھ ك المعلومات إال يتلقونه من معلومات خاضعة للحماية والشروط التي قدمت بموجبھ ام تل

  .لألغراض التي قدمت من أجلھا

 تراعى سرية محتوى المناقشات التي تجريھا األطراف المتعاقدة خالل استعراض التقارير. -٢

 النظامية النقاط ٢١ المادة

داخلي. يجوز ذا النظام ال اً لھ وراً وفق رئيس ف  ُيطرحو ألي مندوب في أي وقت أن يثير نقطة نظامية، يبّت فيھا ال
دوبين الحاضرين  ة المن م ترفضه أغلبي ا ل رئيس م رار ال وراً، ويسري ق رئيس للتصويت ف رار ال أي طعن في ق

تين.  يجوز ألي مندوب، عند إثارة نقطة نظامية، أن يتحدث عن جوھر الموضوع قيد المناقشة. وال والمصوِّ

 والمناقشة في الجلسات العامة الكلمات ٢٢ المادة

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

  الذي يبدون به رغبتھم في الحديث.

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

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

ٍذ  راح بعدئ ا، وُيطرح االقت ين لھ ين معارَض دوَبين اثن ذه الحدود ومن مثل ھذه الحدود إال لمندوَبين اثنين مؤيَِّدين لھ
ائق كحد  وعلى مباشرة للتصويت. ة بخمس دق ائل اإلجرائي أي األحوال، يحدد الرئيس مدة المداخالت بشأن المس

ه،  فإذا صى.أق اهتم تعيين حدود للمناقشة وتجاوز أحد المتحدثين الوقت المخصص ل اة النظام  دع رئيس لمراع ال
 دون إبطاء.

 األسبقية ٢٣ المادة

ا المجموعات قُطرييجوز أن يمنح مسؤولو المجموعات ال تنتاجات تتوصل إليھ ة اس ة األسبقية بغرض توضيح أي
 .التي يمثلونھا
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 مة المتحدثينقائ إقفال ٢٤ المادة

اء  وعند للرئيس، أثناء المناقشة، أن يعلن قائمة المتحدثين وأن يعلن، بموافقة االجتماع، إقفال القائمة. يجوز االنتھ
ال  ويترتب من مناقشة أحد البنود، يعلن الرئيس قفل باب المناقشة. على ھذا اإلقفال نفس األثر المترتب على اإلقف

 لداخلي.من النظام ا ٢٨بموجب المادة 

 الـــرد حـــق ٢٥ المادة

ادة  يجوز رئيس، بصرف النظر عن الم ن  ٢٤لل دوب أي طرف م رد لمن نح حق ال داخلي، أن يم ام ال ن النظ م
تم  ويراعى األطراف المتعاقدة المشاِركة في االجتماع االستعراضي. ان وي در اإلمك ذه الكلمات اإليجاز بق في ھ

 سة األخيرة التي ُتعقد في ذلك اليوم.إلقاؤھا، كقاعدة عامة، في ختام الجل

 الجلسات أو إرجاؤھا تعليق ٢٦ المادة

وز ا. يج ة أو إرجائھ ق الجلس اً بتعلي ت اقتراح ي أي وق دم ف دوب أن يق ذه  وال ألي من ل ھ ة مث مح بمناقش ُيس
 من النظام الداخلي. ٢٩االقتراحات، بل ُتطرح للتصويت فوراً، رھناً بالمادة 

 مناقشةال إرجاء ٢٧ المادة

د البحث. يجوز نح اإلذن بالتحدث عن  ألي مندوب أن يقدم في أي وقت اقتراحاً بإرجاء مناقشة المسألة قي وال يم
وراً ين للتأجيل واثنين معارَضين اثنين مؤيدَ االقتراح إال لمندوبَ  راح للتصويت ف دھا يطرح االقت ه، وبع ً  ين ل ا  رھن

 .من النظام الداخلي ٢٩بأحكام المادة 

 باب المناقشة إقفال ٢٨ ةالماد

دوب  يجوز د البحث، سواء أعرب أي من ألة قي ألي مندوب أن يقدم في أي وقت اقتراحاً بإقفال باب مناقشة المس
دوبَ  آخر عن رغبته في التحدث أم ال. راح إال لمن نح اإلذن بالتحدث عن االقت ين معارَضوال يم ال، ين اثن ين لإلقف
 .من النظام الداخلي ٢٩ا بأحكام المادة ا رھنً ورً وبعدھا يطرح االقتراح للتصويت ف

 االقتراحات ترتيب ٢٩ المادة

ى  ة عل رى المعروض ات األخ ات أو االقتراح ع المقترح ى جمي بقية عل اه أس حة أدن ات الموض ون لالقتراح تك
 :االجتماع االستعراضي بالترتيب التالي

  الجلسة؛ تعليق )(أ 

  الجلسة؛ إرجاء )ب( 

  المسألة قيد البحث؛مناقشة  إرجاء (ج) 

 .البحث قيدإقفال باب مناقشة المسألة  (د) 
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 المقترحات والتعديالت الجوھرية تقديم ٣٠ المادة

م المقترحات والتعديالت الجوھرية في العادة مكتوبة إلى أمين االجتماع االستعراضي، الذي يقوم بتوزيع نسخ  ُتقدَّ
ل مرور تجرى مناقشة المق وال منھا على جميع الوفود. ة قب ديالت الجوھري ع  ٢٤ترحات والتع ى توزي ساعة عل

اع االستعراضي  ر االجتم رِّ م يق ا ل ود، م النسخ بجميع اللغات المستخدمة في االجتماع االستعراضي على كل الوف
ى إذا  إال غير ذلك. ة حت ة أو اقتراحات إجرائي ر جوھري ديالت غي أذن بمناقشة وبحث تع رئيس أن ي أنه يجوز لل
دة.كانت ت ع إال في اليوم نفسه وإال باللغة الوحيدة المحدَّ  لك التعديالت واالقتراحات لم توزَّ

 المقترحات واالقتراحات سحب ٣١ المادة

ه  يجوز ت علي د أُجِرَي م المقترح أو االقتراح أن يسحبه في أي وقت قبل اتخاذ قرار بشأنه، شريطة أال تكون ق لمقدِّ
 .عيد تقديم االقتراح أو المقترح الذي يتم سحبه على ھذا النحوويجوز ألي مندوب أن ي تعديالت.

 في االختصاص البتّ  ٣٢ المادة

ل البت في  يبت في أي اقتراح بشأن تحديد مدى اختصاص االجتماع االستعراضي في اعتماد مقترح مقدم إليه قب
 .المقترح المعني

 النظر في المقترحات إعادة ٣٣ المادة

ى توافق في  ال يجوز إعادة النظر اع االستعراضي إل في المقترحات المعتمدة بتوافق اآلراء ما لم يتوصل االجتم
  اآلراء بشأن إعادة النظر فيھا.

 ً  واالنتخابات التصويت  -رابعا

 التصويت حقوق ٣٤ المادة

ة  رة الفرعي ام الفق رة ‘ ٤’بموجب أحك ن الفق ادة  ٤م ن الم ر ٣٠م ن األط ل طرف م ون لك ة، يك ن االتفاقي اف م
 المتعاقدة صوت واحد.

 القرارات اعتماد ٣٥ المادة

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

  .تتخذ القرارات بشأن المسائل اإلجرائية وفي االنتخابات بأغلبية المندوبين الحاضرين والمصوتين -٢

ا إذا -٣ ر تس وعية،أثي ة أم موض ا إجرائي ألة م ت مس ا إذا كان ول م ب أن ؤل ح اع  وج يس االجتم ّت رئ يب
تم ويطرح أي طعن في ھذا القرار للتصويت فورً  االستعراضي في ذلك التساؤل. م ي ا ل ا، ويسري قرار الرئيس م

  .إقرار الطعن بأغلبية المندوبين الحاضرين والمصوتين
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 "حاضرون والمصوتونمعنى عبارة "المندوبون ال ٣٦ المادة

تثنائي وفق اع اس د اجتم رار بعق اذ ق ة اتخ تثناء حال ً باس ادة  ا ة، ٢٣للم ن االتفاقي ادة  اورھًن م ارة ن إف ،٣٨بالم عب
ي  وتون" تعن رون والمص دوبون الحاض راض –"المن واد ألغ داخلي م ام ال وتون  – النظ ذين يص دوبين ال المن

تين.المندوبون الذ وُيعتَبر باإليجاب أو بالنفي.  ين يمتنعون عن التصويت غير مصوِّ

 االنتخابات ٣٧ المادة

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

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

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

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

اكن االنت وب شغلھا، المطلوبة أقل من عدد األم ة المطل ريخابي اكن  أُج لٍّ من األم اقتراعان بحد أقصى لشغل ك
ان انتخابي  وإذا االنتخابية المتبقية المطلوب شغلھا. راع األول لشغل مك م يحصل أيٌّ من المرشحين، في االقت ل

ى اقتراع ثاٍن يقتصر على المرشَحين االثنين الل أُجريواحد غير مشغول، على األغلبية المطلوبة،  ذين حصال عل
ان االنتخابي. ك المك ى ذل راع األول عل توزعت األصوات بالتساوي في  وإذا أكبر عدد من األصوات في االقت

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

 على التعديالت التصويت ٣٨ المادة

 .من االتفاقية ٣٢ا لإلجراءات الواردة في المادة جرى التصويت على أي تعديل مقترح إدخاله على االتفاقية وفقً يُ 

 ً  الوطنية التقارير  -خامسا

 التقرير الوطني  ٣٩ المادة

راف المتعا -١ ن األط ل طرف م دم ك راً يق دة تقري ن اإلإ ق اع االستعراضي ع ى االجتم م ل ي ت راءات الت ج
بً اتخاذھا  بما يكون مناس ة حس ام االتفاقي ذ أحك ق بتنفي ذلك عن أي والتقدم المحرز فيما يتعل اذه  إجراءا، وك م اتخ ت

  .استعراضي سابق التي صدرت عن اجتماعبصدد التوصيات 

راً و يقدم -٢ دة تقري اع االستعراضي كل طرف من األطراف المتعاق ل االجتم يَّن قب ول موعد مع اً بحل طني
اع االستعراضي  دويحدِّ  على األقل.أشھر ونصف الشھر  بسبعة االجتماع التحضيري ھذا الموعد بالنسبة لالجتم
دِّ  األول. ة، فتح ية الالحق ات االستعراض بة لالجتماع ا بالنس اع أم ي االجتم د ف ذا الموع دة ھ راف المتعاق د األط

من موعد أشھر ونصف الشھر  سبعةق على االتفاقية في غضون للدول التي تصدّ  وبالنسبة. السابق االستعراضي
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م التقارير الوطنية في أسرع وقت ممكن، ولكن قبل ما ال يقل عن  يوماً من موعد  ٩٠االجتماع االستعراضي، تقدَّ
  االجتماع االستعراضي.

ن -٣ اً ي م راً وطني دم تقري د أن يق ل طرف متعاق راه الطرف حق ك ذي ي ل ال كل والطول والھيك ون بالش ك
ة، وفًق ه بموجب االتفاقي ا التزامات ة بشأن ا المتعاقد ضرورياً من أجل وصف الكيفية التي نفَّذ بھ ادئ التوجيھي للمب

  التقارير الوطنية.

 ً  والمحاضر اللغات  -سادسا

 العمل في اجتماعات األطراف المتعاقدة لغات ٤٠ المادة

اريرلل بالنسبة -١ ذه التق صة  ،تقارير الوطنية وتقديم األسئلة والتعليقات بشأن ھ دة المخصَّ ة الوحي تكون اللغ
  من االتفاقية ھي اللغة االنكليزية. ٢٦) من المادة ٢المشار إليھا في الفقرة (

  االجتماعات التنظيمية باللغة االنكليزية. تدار -٢

ة والروسية والصينية ضية باللغات اإلالجلسات العامة في االجتماعات االستعرا تدار -٣ بانية واالنكليزي س
ر األطراف المتعاقدة خالف ذلك أثناء االجتماع التنظيمي.   والعربية والفرنسية، ما لم تقرِّ

  جلسات المكتب باللغة االنكليزية. تدار -٤

ي م من -٥ ة ف اركة كامل دة لكي يشارك مش ل طرف من األطراف المتعاق ناقشات أجل إتاحة الفرصة لك
  ،ة التي ُينَسب إليھاقُطريموعات الالمج

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

 االجتماع التنظيمي)،

ة –أن تطلب لألطراف المتعاقدة  يجوز )ب(   ة عمل أخرى  – في حدود الميزاني ة شفوية بلغ ترجم
اع التنظيمي)، قُطريخالل كافة جلسات المجموعة ال تمارة الطلب خالل االجتم ة (ويتم ملء اس

مشاركة فعالة في مناقشة  أن تشاركإذا أمكنھا إقامة الدليل على أنه سيتعذر عليھا فيما عدا ذلك 
 ليھا.ة التي ُتنَسب إقُطريالمجموعة ال

تثناء -٦ ات اإل باس ات االستعراضية باللغ ة لالجتماع ات العام ائق الجلس اح وث ة، تت ارير الوطني بانية التق س
ر األطراف المتعاقدة خالف ذلك.   واالنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، ما لم تقرِّ

ة أخرى في -٧ ة بلغ دلي بمداخل دوب أن ي ة، يجوز ألي من أمر  الجلسات العام ل ب ر لغات العمل إذا تكفَّ غي
ى  ويجوز ترجمتھا الشفوية إلى إحدى لغات العمل. ة الشفويون إل و األمان ا مترجم وم بھ ي يق للترجمة الشفوية الت

  لغات العمل األخرى أن تستند إلى الترجمة الشفوية التي تم توفيرھا بلغة العمل المذكورة.
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ات االست صدري -٨ وجز لالجتماع ر الم ات اإلالتقري ية والصينية عراضية باللغ ة والروس بانية واالنكليزي س
 والعربية والفرنسية.

 المحاضر ٤١ المادة

من االتفاقية، تقوم األمانة بإعداد تسجيالت  ٢٧مراعاة التزامات السرية المنصوص عليھا في المادة  مع -١
ارير قُطرياالستعراضية ال لتقاريرصوتية للجلسات العامة التي تعقدھا االجتماعات االستعراضية ونسخ من ا ة وتق

   ، ويقوم وديع االتفاقية بحفظھا في مكان آمن.المقررين

لجميع البلدان التي كانت  التسجيالت الصوتية للجلسات العامة التي يعقدھا االجتماع االستعراضي وتتاح -٣
ُتتاح و أطرافاً متعاقدة في وقت ذلك االجتماع االستعراضي. اس ارير قُطرياالستعراضية ال ريرنسخ من التق ة وتق

  ة لجميع األطراف المتعاقدة.قُطريوالعروض الوطنية المقدمة لجلسات المجموعات ال المقررين

ذه التسجيالت إال في االجتماعات االستعراضية. وال -٤ د تسجيالت صوتية  وال ُتتََّخذ قرارات بإعدام ھ تع
 ة.قُطريلجلسات المجموعات ال

 ً  والحضور المشاركة  -سابعا

 ةقُطريجلسات المجموعات ال إدارة ٤٢ المادة

 ة معينة في اجتماع من االجتماعات االستعراضية مفتوحة أمام:قُطريتكون جلسات أي مجموعة  -١

 ة المعنية كمشاركين كاملين؛قُطريالمجموعة ال أعضاء (أ)  

ى مجموعات  ممثلي )ب(   ي سبق قُطرياألطراف المتعاقدة الموزعة عل دمت، في ة أخرى والت أن ق
اوز  د ال يتج ةموع ة  أربع ات جوھري ئلة أو تعليق اع االستعراضي، أس اريخ االجتم أشھر من ت

ك المجموعة ال ؤالء قُطريخطية عن التقرير الوطني لطرف متعاقد منسوب إلى تل ة، ويكون لھ
 ة لذلك التقرير الوطني؛قُطريالممثلين الحق في المشاركة طوال مناقشات المجموعة ال

أي طرف متعاقد آخر، حيث يكون لھؤالء الممثلين الحق في مراقبة جلسات المجموعات  ثليمم (ج)  
 ة، بدون أن يكون لھم حق المشاركة فيھا.قُطريال

  .وفقاً للمبادئ التوجيھية بشأن عملية االستعراضة قُطريتدار مناقشات دورات المجموعات ال  -٢

 الحضـــــور ٤٣ المادة

ى  قاصراً  ةقُطريلالجتماعات االستعراضية وجلسات المكتب والمجموعات ال حضور الجلسات العامة يكون عل
ى  ة، عل ات العام بة للجلس اريھا، وبالنس ا ومستش ى خبرائھ نھم وعل وب ع ن ين دة وم راف المتعاق دوبي األط من

وتھم وفًق تم دع ذين ت راقبين ال رة الم ادة  ٢ا للفق ن الم ة. ٢٤م ن االتفاقي وز اإلذن  م يقاً مصدِّق تصد لطرفويج
اع االستعراضي ومتأخراً بحضور الجلس ا ات العامة لالجتم رار  – حسب االقتضاء –المشاركة فيھ ى ق اًء عل بن

  تتخذه األطراف المتعاقدة بتوافق اآلراء.
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 االستثنائية االجتماعات  - دال

 االجتماعات االستثنائية عقد ٤٤ المادة

من االتفاقية، على عقد اجتماع  ٢٣تي تقضي بھا المادة اتفقت األطراف المتعاقدة، طبقاً لإلجراءات ال إذا -١
  استثنائي، تتخذ األمانة ترتيبات لعقد ھذا االجتماع خالل ستة شھور من تاريخ تلقي الطلب الخاص بذلك.

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

تح -٣ دعوين بمقتضى  ُيف راقبين الم دة والم ع األطراف المتعاق ام جمي تثنائي أم اع االس اب حضور االجتم ب
أخراً  لطرفويجوز اإلذن  من االتفاقية. ٢٤من المادة  ٢الفقرة  تثنائي بحضور االمصدِّق تصديقاً مت اع االس جتم

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

  اجتماع استعراضي جرى عقده نفس تلك المھام في االجتماع االستثنائي.آخر رئيس ونائبا رئيس  يتولى -٤

  ، على االجتماعات االستثنائية.نصوص ھذا النظام الداخلي، بعد إجراء التعديالت الالزمة تنطبق -٥

  

 النظام الداخلي وتفسيره تعديل  -ھاء

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

ق آراء األ يجوز -١ اع استعراضي بتواف ي أي اجتم ة ف ة المالي داخلي والالئح ام ال ديل نص النظ طراف تع
  من االتفاقية. ٢٢من المادة  ٢المتعاقدة طبقاً للفقرة 

ة  -٢ رات الفرعي رة ‘ ٣’و‘ ٢’و‘ ١’يجوز تعديل الترتيبات اإلجرائية األخرى المشار إليھا في الفق  ١من الفق
ة،و، من االتفاقية ٢٢من المادة  ذ االتفاقي ا إرشادات بشأن تنفي دة باعتبارھ في أي  التي اعتمدتھا األطراف المتعاق

  من االتفاقية. ٢٢من المادة  ٢اجتماع استعراضي بتوافق آراء األطراف المتعاقدة طبقاً للفقرة 

اع  يجوز -٣ ة األخرى في أي اجتم ات اإلجرائي ة والترتيب داخلي والالئحة المالي أيضاً تعديل نص النظام ال
 ف المتعاقدة.من االتفاقية، بتوافق آراء األطرا ٢٣استثنائي ُيعَقد، وفقاً للمادة 

 النظام الداخلي تفسير ٤٦ المادة

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

ؤت -٢ ة للم ة الختامي تعانة بمرفق الوثيق ة، تجوز االس مر الدبلوماسي في تنفيذ النظام الداخلي والالئحة المالي
ة: ات  المعنون ة وإدارة االجتماع ارير الوطني ة والتق ة والمالي ات اإلجرائي ة بالترتيب احات المتعلق ض اإليض "بع

 االستعراضية على النحو المتوخى في اتفاقية األمان النووي".




