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(A)     GE.05-63183    140905    150905 

              الجتماع السادس ا
     ٢٠٠٥      ديسمرب  /            كانون األول ٢  -      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٨      زغرب، 

                       من جدول األعمال املؤقت ٥      البند 
                      اعتماد النظام الداخلي

  األطرافمشروع النظام الداخلي لالجتماع السادس للدول

 مقدم من الرئيسني املشاركني للجنة الدائمة املعنية
 باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها

  يف اجتماع الدول األطرافملشاركة ا-الباب األول 

 ١املادة 

                        يف اجتماع الدول األطراف      ملشاركة ا

          أن تشارك    وز    وجي  .                                                     احلاضرة يف اجتماع الدول األطراف، أطرافا مشاركة        ،                  الـدول األطراف         تكـون  - ١ 
  .                                         دول أخرى يف اجتماع الدول األطراف بصفة مراقب

                                                                                               جيـوز للمـنظمات أو املؤسسـات الدولية واملنظمات اإلقليمية ذات الصلة حضور اجتماع الدول                - ٢ 
  .    راقب  امل            األطراف بصفة 

     األمم                          لشؤون الالجئني، وبرنامج             السامية                                                            جيـوز لألمني العام لألمم املتحدة، ومفوضية األمم املتحدة           - ٣ 
                                                                                                                         املـتحدة اإلمنـائي، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، ومنظمة الصحة العاملية، وبرنامج األغذية العاملي، واللجنة الدولية                

                                                                                             واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر، ومنظمة فرسان مالطة املستقلة، واحلملة              ،                للصـليب األمحـر   
                    حضور اجتماع الدول                                                       ركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية،          وم   ،                                    الدولـية حلظـر األلغـام األرضـية       

  .                 األطراف بصفة مراقب

                            اجتماع الدول األطراف بصفة                   التنسيق حضور                                                       جيـوز للهيـئات األخرى اليت تتلقى دعوة من جلنة            - ٤ 
                     ت لآلخرين حلضور اجتماع                                       وتراعي جلنة التنسيق، لدى توجيه الدعوا .                                            راقـب، رهنا مبوافقة اجتماع الدول األطراف        امل

                                                              ً                                                             الـدول بصـفة مراقب، معايري من قبيل ما إذا كان املراقب املقترح كياناً ال يهدف إىل الربح، وما إذا كانت أغراضه                      
  .                                       وأنشطته متوافقة مع هدف االتفاقية وغايتها

  .                                                                      تكون اجللسات العامة الجتماع الدول األطراف علنية ما مل يقرر االجتماع خالف ذلك - ٥ 
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  التمثيل-اب الثاين الب

 ٢املادة 

            تعيني الوفود

                                                                                                              لكـل دولة أو منظمة تشارك يف اجتماع الدول األطراف أن تعني رئيسا للوفد، ومن يلزم تعيينهم من ممثلني                    
  .                             آخرين، وممثلني مناوبني ومستشارين

 ٣املادة 

                    املناوبون واملستشارون        املمثلون 

  .  ً                  راً للقيام بعمل املمثل                             ً         لرئيس الوفد أن يعني ممثال مناوباً أو مستشا 

 ٤املادة 

                        تقدمي املعلومات عن الوفود

                                                       ُ                                                      جيـب يف حالة أمساء املمثلني واملمثلني املناوبني واملستشارين اليت مل ُتقدم إىل وكيل األمني العام لألمم املتحدة                   
                  األمني التنفيذي                                           ُ   َّ                          ساعة من افتتاح اجتماع الدول األطراف، أن ُتقدَّم هذه األمساء إىل             ٤٨                             لشـؤون نـزع السالح، قبل       

       كما   .       ساعة   ٢٤                                                                                                  الجتماع الدول األطراف يف موعد ال يتجاوز قدر اإلمكان افتتاح اجتماع الدول األطراف بأكثر من                
  .                                                         ويقدم إىل األمني التنفيذي لالجتماع أي تغيري الحق يف تكوين الوفود

  أعضاء املكتب-الباب الثالث 

 ٥املادة 

          االنتخابات

                                  وجيوز الجتماع الدول األطراف أيضا أن    .                نواب للرئيس        ومثانية             طراف رئيسا                                 ينتخـب اجـتماع الـدول األ       
  .                                    ً             أعضاء آخرين للمكتب حسبما يراه ضرورياً لتأدية مهامه      ينتخب 

 ٦املادة 

                      السلطات العامة للرئيس

                                      ه يف مواضع أخرى مبوجب هذا النظام،       ـ                                                          يقـوم الرئـيس، باإلضافة إىل ممارسة السلطات املخولة ل          - ١ 
                                                                                            لسـات العامـة الجتماع الدول األطراف، وإعالن افتتاح واختتام كل جلسة، وإدارة املناقشات، وكفالة                برئاسـة اجل  

                        ويبت الرئيس يف النقاط      .                                                                                           مـراعاة أحكام هذا النظام، وإعطاء حق الكالم، وطرح املسائل للتصويت، وإعالن القرارات            
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  .                                              ملة على سري األعمال وحفظ النظام يف اجللسات                                                         ه، مع مراعاة أحكام هذا النظام، السيطرة الكا       ـ         وتكون ل             النظامـية   
  ،         للمتكلمني                                 ، وحتديد الوقت الذي يسمح به              املتكلمني                                                                وللرئـيس أن يقترح على اجتماع الدول األطراف إقفال قائمة           

                                                         حدى املسائل، وتأجيل املناقشات أو إقفال باهبا، وتعليق         إ                                                               وعـدد املـرات اليت جيوز ملمثل كل دولة أن يتكلم فيها يف              
  .              لسة أو تأجيلها  اجل

  .                         لسلطة اجتماع الدول األطراف     ً خاضعاً                مهام وظيفته،  ة                  يظل الرئيس، يف ممارس - ٢ 

 ٧املادة 

                الرئيس بالنيابة

                                                             عن إحدى اجللسات أو عن جزء منها، بتعيني نائب للرئيس                 لتغيبه                                  يقـوم الرئيس، إذا وجد ضرورة        - ١ 
  .           ليقوم مقامه

                             ويكون عليه ما على الرئيس                              ما للرئيس من سلطات                                                     لنائـب الرئـيس الـذي يـتوىل مهام الرئيس          - ٢ 
  .         من واجبات

 ٨املادة 

               استبدال الرئيس

  .              نتخب رئيس جديد   ُ ، ُي       مهامه                                إذا كان الرئيس غري قادر على تأدية 

 ٩املادة 

                           عدم أحقية الرئيس يف التصويت

ـ                  لدول األطراف،                                                                                      رك الرئـيس، أو نائب الرئيس الذي يتوىل مهام الرئيس، يف التصويت يف اجتماع ا               ا       ال يش
  .           ِّ      ً                 ِّ         عليه أن يعيِّن عضواً آخر من وفده ليصوِّت بدال منه     يكون      ولكن 

  أمانة اجتماع الدول األطراف–الباب الرابع 

 ١٠املادة 

                          واجبات األمني العام واألمانة

         ه أن يعني ـ   ول  .       اجللسات    مجيع                      ، أعماله هبذه الصفة يف              الدول األطراف                                    يـتوىل األمني العام، الذي تعينه        - ١ 
  .                            آخر ليقوم مقامه يف حالة غيابه  ً         ً ثالً أو مسؤوالً  مم
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                                                     ً                                         يكفل األمني العام إجراء التحضريات اللوجستية، ويتوىل عموماً تقدمي ما قد حتتاجه الدول األطراف من         - ٢ 
  .   دعم

         الجتماع         ً  تنفيذياً                              ِّ       ً            ً  األمني العام لألمم املتحدة أن يعيِّن موظفاً ليعمل أميناً  إىل            أن تطلب                  للـدول األطراف   - ٣ 
  .                           ً                                     ولألمني التنفيذي أن يعني عضواً آخر من األمانة ليحل حمله يف حالة غيابه .           لدول األطراف ا

              وتتخذ األمانة    .                                     ً                                                 يوفـر األمني التنفيذي ويوجه املوظفني وفقاً ملا يتطلبه اجتماع الدول األطراف وجلانه             - ٤ 
  .                                   لب الدول األطراف والرئيس واألمني العام                                                                 مجيع الترتيبات املتعلقة باجللسات وتوفر خدمات املؤمترات الالزمة حسبما تط

  اختاذ القرارات-الباب اخلامس 

 ١١املادة 

            التفاق العام      شجيع ا ت

  .                                              اجلهود للتوصل إىل اتفاق عام بشأن املسائل املوضوعية      قصارى                                    جيب على اجتماع الدول األطراف أن يبذل  

 ١٢املادة 

             حقوق التصويت

  .               األطراف صوت واحد                   ركة يف اجتماع الدول  ا               لكل دولة طرف مش 

 ١٣املادة 

               النصاب القانوين

  .                         من الدول األطراف املشاركة ٠ ٥                 يلزم حضور ممثلي  ،            الختاذ أي قرار 

 ١٤املادة 

                األغلبية املطلوبة

                                                                                                 تـتخذ قـرارات اجتماع الدول األطراف بشأن مجيع املسائل املوضوعية بأغلبية أصوات ثلثي ممثلي                - ١ 
  . ني                          ّ الدول األطراف احلاضرين واملصّوت

                                                                                                 تتخذ قرارات اجتماع الدول األطراف بشأن املسائل اإلجرائية بأغلبية أصوات ممثلي الدول األطراف              - ٢ 
  .               احلاضرين واملصوتني
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                                                                                  ما إذا كانت إحدى املسائل تعترب من املسائل االجرائية أو املوضوعية، يبت رئيس                       التساؤل ع           إذا أثري    - ٣ 
                                    ً                                   رح أي طعن يف قرار الرئيس للتصويت فوراً ويظل قرار الرئيس ساريا             ُ  وُيط  .           ا التساؤل                               اجـتماع الدول األطراف يف هذ     

  .                                                             ما مل توافق على الطعن أغلبية ممثلي الدول األطراف احلاضرين واملصوتني

 ١٥املادة 

               اإلجراءات اخلاصة

                       اقية والقرارات املتعلقة          من االتف ٥                                                                      ً                  تـتخذ القرارات املتعلقة بتدمري األلغام املضادة لألفراد يف املناطق امللغومة عمالً باملادة          
  .                                    من االتفاقية وفقا ألحكام هاتني املادتني ٨                                 بتيسري االمتثال وتوضيحه عمال باملادة 

 ١٦املادة 

  " ني        واملصوت  ين                       ممثلي الدول األطراف احلاضر "          معىن عبارة 

   ة          راف احلاضر                    ممثلي الدول األط    "                               ِّ      ممثلي الدول األطراف احلاضرين واملصوِّتني     "                                 ألغراض هذا النظام، تعين عبارة       
  .                                                    أما املمثلون الذين ميتنعون عن التصويت فيعتربون غري مصوتني  .                           ً        ً والذين يدلون بأصواهتم إجياباً أو سلباً

 ١٧املادة 

              أسلوب التصويت

   ِّ                                                                                                     يصـوِّت اجتماع الدول األطراف عادة برفع األيدي أو بالوقوف، ولكن ألي ممثل أن يطلب التصويت بنداء                  
                               ركة يف اجتماع الدول األطراف،      ا                                                   حسب الترتيب اهلجائي االنكليزي ألمساء الدول املش                     نداء األمساء   ى   وجير  .        األمسـاء 

  .                                          ابتداء بالوفد الذي يسحب الرئيس امسه بالقرعة

 ١٨املادة 

                     التصرف أثناء التصويت

                                                       ألي ممثل أن يقطع عملية التصويت إىل حني إعالن نتيجة                 عندئذ  ُ                                             ُيعلن الرئيس بدء عملية التصويت، وال جيوز         
  .                                              صويت، إال بشأن نقطة نظام ذات صلة بعملية التصويت   الت

 ١٩املادة 

              تعليل التصويت

  .                                          وللرئيس أن حيدد الوقت املسموح به هلذا التعليل  .                                      للرئيس أن يسمح للممثلني بتعليل تصويتهم 
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 ٢٠املادة 

          االنتخابات

                     حالة عدم وجود أي   ُ                                                                                   ُتجـرى مجـيع االنـتخابات باالقتراع السري ما مل يقرر اجتماع الدول األطراف، يف               
  .                                              ُ        اعتراض، املضي يف اإلجراءات دون التصويت على مرشح ُمتفق عليه

 ٢١املادة 

                                                                                                إذا كان املراد هو انتخاب شخص واحد أو وفد واحد ومل حيصل أي مرشح يف االقتراع األول على                   - ١ 
ٍ                 َ          أغلبـية املمثلني احلاضرين واملصوِّتني، ُيجرى اقتراع ثاٍن يقتصر على املرشحَ           .                      على أكرب عدد من األصوات   ْ   اصلْين  حل   ن ا ْ ْي                           ِّ    ُ              

  .                                                                          وإذا انقسمت األصوات بالتساوي يف االقتراع الثاين، يفصل الرئيس بني املرشحني بالقرعة

                                                                                              يف حالة تعادل األصوات يف االقتراع األول بني ثالثة مرشحني أو أكثر حاصلني على أكرب عدد من                  - ٢ 
   ُ                                 ن، ُيخفض العدد إىل مرشحني اثنني بالقرعة  ْ ْي              َّ َ بني أكثر من مرشََّح                   فإذا تعادلت األصوات   .                       ٍ     األصـوات، جيرى اقتراع ثانٍ   

  .                                                  ويستمر االقتراع، املقصور عليهما، وفقا للفقرة السابقة

 ٢٢املادة 

                        نتخب املرشحون الذين ال                                                                       ُ                  إذا كـان املـراد شغل منصبني انتخابيني أو أكثر يف وقت واحد وبنفس الشروط، يُ                
     وإذا   .                                                                     اصلني يف االقتراع األول على أغلبية أصوات املمثلني احلاضرين واملصوتني                                                يتجاوز عددهم عدد هذه املناصب من احل      

         ُ      انتخاهبا، ُتجرى         املراد                                                                                                   كـان عدد املرشحني احلاصلني على هذه األغلبية أقل من عدد األشخاص املراد انتخاهبم أو الوفود                 
                                   اصلني على أكرب عدد من األصوات يف                                                                                     اقـتراعات إضـافية لشغل املناصب املتبقية، ويقتصر التصويت على املرشحني احل           

                                                                                                                    االقـتراع السـابق، حبيث ال يتجاوز عددهم ضعف عدد املناصب املتبقية املراد شغلها؛ وشريطة إمكان التصويت، بعد                  
                                         وإذا كانت ثالثة من هذه االقتراعات غري         .                                                                        االقتراع الثالث غري احلاسم، على أي شخص أو وفد يكون مؤهال لالنتخاب           

                                                                                                  مسة، تقتصر االقتراعات الثالثة التالية على املرشحني احلاصلني على أكرب عدد من األصوات يف االقتراع                               املقصـورة غري حا   
                                                                                                                           غري املقصور الثالث، حبيث ال يزيد العدد على ضعف عدد املناصب املتبقية املراد شغلها، وتكون االقتراعات الثالثة التالية                  

  .        املناصب                                          بعد ذلك غري مقصورة، وهكذا إىل أن يتم شغل مجيع

 ٢٣املادة 

                       انقسام األصوات بالتساوي

                    االقتراح اإلجرائي                  أو التعديل أو          املقترح                      االنتخابات، فإن      غري       مسائل   يف                                انقسـمت األصـوات بالتساوي           إذا   
  .           ً يعترب مرفوضاً
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 ٢٤املادة 

                      احلقوق العامة للمراقبني

  :        املراقبون 

  ؛  ات               يف اختاذ القرار      ملشاركة          ال جيوز هلم ا  ) أ ( 

  .                                                            أو طلب إجرائي، أو إثارة نقطة نظام، أو الطعن يف أي قرار للرئيس       اقتراح           م تقدمي أي     وز هل   جي ال  ) ب ( 

 

 تصريف األعمال -الباب السادس 

 ٢٥املادة 

        الكلمات

           ومع مراعاة   .                                                                                         ال جيـوز ألحـد أن يتكلم يف اجتماع الدول األطراف ما مل حيصل مسبقا على إذن من الرئيس              
    كلف   ُ وُت  .                                                                           ، يدعو الرئيس املتكلمني إىل الكالم حسب ترتيب إبدائهم الرغبة يف الكالم             ٣١       إىل     ٢٩    و   ٢٦                أحكـام املواد    

                                                                              وللرئيس أن ينبه املتكلم إىل التقيد بالنظام إذا خرجت أقواله عن املوضوع             .                                         األمانـة بوضـع قائمـة هبؤالء املتكلمني       
  .           قيد املناقشة

 ٢٦املادة 

            نقاط النظام

                                                  ً                         يثري نقطة نظام يف أي وقت ويبت فيها الرئيس فورا وفقاً ألحكام هذا                                                  عند مناقشة أي موضوع، ألي ممثل أن       
                               ُ                    ويبقى قرار الرئيس قائما ما مل ُتلغه أغلبية          ،ُ                       ً    ُيطرح الطعن للتصويت فوراً    و   .                                  وللممثل أن يطعن يف قرار الرئيس       .         الـنظام 

  .                  املسألة قيد املناقشة     جوهر                                               جيوز للممثل الذي يتكلم يف نقطة نظام أن يتكلم يف   وال  .                       املمثلني احلاضرين واملصوتني

 ٢٧املادة 

                    إقفال قائمة املتكلمني

                                                                                                   للرئـيس، أثـناء املناقشة، أن يعلن قائمة املتكلمني، كما جيوز له، مبوافقة اجتماع الدول األطراف، أن يعلن     
  .             إقفال القائمة
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 ٢٨املادة 

        حق الرد

  .                      ل قائمة املتكلمني إىل ذلك          ُ                                               للرئيس أن ُيعطي حق الرد ألي ممثل إذا دعت كلمة ألقيت بعد إقفا 

 ٢٩املادة 

              تأجيل املناقشة

               ويؤذن بالكالم،    .                                                      ألي ممثل أن يقترح تأجيل مناقشة املسألة قيد البحث             جيوز                                 عـند مناقشـة أي موضـوع،         
     ُ       ه، مث ُيطرح   ـ                         ح واثنني من املعارضني ل     ا   قتر ال                               ، الثنني من املمثلني املؤيدين ل                         املقترح اإلجرائي هذا                         باإلضـافة إىل مقـدم      

  .           هذه املادة    مبوجب                                            وجيوز للرئيس أن حيدد الوقت املسموح به للمتكلمني   .             فورا للتصويت       القتراح  ا

 ٣٠املادة 

                  إقفال باب املناقشة

                                                              ً                                            ألي ممـثل أن يقـترح يف أي وقت إقفال باب مناقشة املسألة قيد البحث سواًء أبدى أي ممثل آخر أو مل يبد                 
ـ   .                    رغبـته يف الكـالم                                                       ُ                باب املناقشة الثنني فقط من املمثلني املعارضني لإلقفال، مث ُيطرح                   إقفال     بشأن             ؤذن بالكالم    ُ   وُي

  .                                                      وللرئيس أن حيدد الوقت املسموح به للمتكلمني مبوجب هذه املادة  .     ً        فوراً للتصويت        االقتراح 

 ٣١املادة 

                       تعليق اجللسة أو تأجيلها

 ُ                    ُيسمح مبناقشة هذه      وال  .                                                 ألي ممثل أن يقترح تعليق اجللسة أو تأجيلها              جيوز                              عـند مناقشـة أي موضـوع،       
  .       ُ                 ولكنها ُتطرح فورا للتصويت                   االقتراحات اإلجرائية 

 ٣٢املادة 

         اإلجرائية          االقتراحات       ترتيب 

   أو          املقترحات                                        اإلجرائية املبينة أدناه أسبقية على مجيع          االقتراحات       ، تعطى   ٢٦    ً                              رهـناً باألحكام الواردة يف املادة      
  :                      سة وذلك بالترتيب التايل                            اإلجرائية األخرى املطروحة يف اجلل          االقتراحات 
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             تعليق اجللسة؛ ̀  ١̀  

             تأجيل اجللسة؛ ̀  ٢̀  

                               تأجيل مناقشة املسألة قيد البحث؛ ̀  ٣̀  

  .                                 إقفال باب مناقشة املسألة قيد البحث ̀  ٤̀  

 ٣٣املادة 

                             اختصاصات اجتماع الدول األطراف

                وإنتاج ونقل         وتكديس   ل                                    تعلق بتنفيذ اتفاقية حظر استعما            مسألة ت     أي          يتناول                                 الجـتماع الـدول األطراف أن        
  .             من االتفاقية  ١١     ً         وفقاً للمادة                                        األلغام املضادة لألفراد، وتدمري تلك األلغام،

 ٣٤املادة 

                          القرارات املتعلقة باالختصاص

َ                  ، ُيطَرح للتصويت أي       ٢٦                                      رهـنا باألحكـام الواردة يف املادة                                          إجرائي يطلب البت يف مسألة اختصاص        اقتراح   ُ  
  ه                   قبل مناقشة هذ          وذلك                           أو تعديل معروض عليه،         مقترح                   أو اعتماد أي            مسألة         ة أي                                   اجـتماع الـدول األطراف مبناقش     

  .                    أو التعديل قيد البحث       املقترح                  أو التصويت على       املسألة

  اهليئات الفرعية-الباب السابع 

 ٣٥املادة 

               اهليئات الفرعية

  .   خرى  األ      فرعية   ال     يئات   اهل       لة، أو                        اللجان، أو األفرقة العام                     ً    أن ينشئ ما يراه مالئماً من          األطراف             الجتماع الدول 

  اللغات واحملاضر-الباب الثامن 

 ٦٣املادة 

                         لغات اجتماع الدول األطراف

  .                                                                                      تكون االسبانية واالنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لغات اجتماع الدول األطراف 
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 ٣٧املادة 

        الشفوية       الترمجة 

                                                           العامة بأي لغة من لغات اجتماع الدول األطراف ترمجة                             ُ                     تـترجم الكـلمات اليت ُتلقى يف اجللسات        - ١ 
  .       األخرى ه       إىل لغات      شفوية 

      شفوية                                                              ّ                                  ألي ممثل أن يتكلم بلغة أخرى غري لغات اجتماع الدول األطراف، إذا وفّر الوفد املعين ترمجة                  - ٢ 
  .            الدول األطراف       اجتماع              إىل إحدى لغات 

  تعديل النظام الداخلي- تاسعالباب ال

 ٣٨املادة 

            لوب التعديل  أس

                             بأغلبية ثلثي أصوات املمثلني     ُ     ُيتخذ                                                                            جيـوز تعديـل هـذا النظام الداخلي بقرار من اجتماع الدول األطراف               
  .               احلاضرين واملصوتني

- - - - - 

 


