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األساحةة المؤتمر المعني بإنشاا  منقةة االية م   
النووية وغيرها م  أسااااااااحةة الاما  الشااااااااام   ي  

 الشرق األوسط
 الاو ة الثانية 

 2021كانون األول/ديسمبر  3  -  تشرين الثاني/نوفمبر 29نيويورك،  

   
 النظام الاااحي   

  
 1المادة    
 الاو ات السنوية  

المعني بإنشــام منة خ لال خ من األحــاحخ النوويخ وايرنا من ةحــاحخ الدمار الشــام   يجتمع المؤتمر  
تشــرين لمســخ ةياع لم ، ادتدامم من موع انينين الثالم من رــهر  تهافي دورات حــنويخ مدفي الشــرا األوحــ  

 ام مازم ام كنوفمبر من ك  لاع، ما لم مت رر لالف ذلك، في م ر األمم المتحدة حتى مبرع المؤتمر صــــــــــــ الثاني/
 .بإنشام منة خ لال خ من األحاحخ النوويخ وايرنا من ةحاحخ الدمار الشام  في الشرا األوح ي ضي   قانونام 

 
 2المادة    
 أعضا  المؤتمر  

، وألاراض نـاا 2018كـانون األول/ديســــــــــــــمبر    22المؤرخ   73/546  لمالم بم رر الجمع ـخ العـامـخ 
المؤتمر، فإن ةلضــــــام المؤتمر المعني بإنشــــــام منة خ لال خ من األحــــــاحخ النوويخ وايرنا من ةحــــــاحخ الدمار 

: األردن، وإحــــرا ي ، واامارات العرا خ المتحدة، وإمران الدول التال خ  نم حصــــرام   ،الشــــام  في الشــــرا األوحــــ 
، والبحرين، وتونس، والجزا ر، وجزر ال مر، والجمهوريخ العرا خ الســـــــــوريخ، وجيبوتي،  حـــــــــالم خ اا  -)جمهوريخ 

ودولخ فاســـــةين، والســـــودان، والصـــــومال، والعراا، ولمان، وقةر، واللويي، ولبنان، وليب ا، ومصـــــر، والم ر ،  
 .   1) ضام المؤتمر في دورته األولى والممالخ العرا خ السعوديخ، وموريتان ا، وال من، التي ُدليي جم عام بصفتها ةل 

 __________ 

”لاشــــرا األوحــــ غ، حــــو  ل رض خقامخ منة خ لال خ من األحــــاحخ النوويخ وحــــا ر  ن ُي صــــد بالمشــــاركخ في المؤتمر ةن تشــــك  تعريفام   1) 
 ةحاحخ الدمار الشام  في الشرا األوح .
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 3  المادة  
 التمثي   

وفد، وممَّن تدلو خل ه الحاجخ من الممثاين  الالمؤتمر من ر  س  من ةلضــــــامو لضــــــ متألف وفد ك    - 1
 والممثاين المناواين والمستشارين اآللرين.

 ممث .ال ي مهاعلتو ي ممثالم مناواام ةو مستشارام للر  س الوفد ةن يسم   - 2
 

 4المادة    
 وثائق التفويض  

ع ويا ق تفويض الممثاين وةحـــمام الممثاين المناواين والمســـتشـــارين خلى األمين العاع لامؤتمر   - 1 قب   ت دَّ
ــنويخ لامؤتمر  دورة ك  فتتاحن  المحدد  مولدال ــبو   حــــ ــدر ويا ق التفويض خن ةمكن  ،بما ن ي   لن ةحــــ . وتصــــ

 الحكومخ ةو وزير الخارج خ.ر  س  لن ر  س الدولخ ةو

 .  2) يفحص األمين العاع لامؤتمر ويا ق تفويض الممثاين وي دع ت ريرام خلى المؤتمر لامواف خ لا ه - 2

 في المؤتمر ريثما مبي المؤتمر في ويا ق تفويضهم. يحق لاممثاين انرتراك مؤقتام  - 3
 

 5المادة    
 مرتمؤ ال  اسةئ    

ــام المؤتمر  و منلضــــــــ تولى ك  م  - 1 ــنخ واحدة، وف ام  ةلضــــــ ــخ المؤتمر لمدة حــــــ األبجدي لاترتيب   ر احــــــ
 .لادورة األولى  ام باألردن بصفته ر  س ، ددمام ةلضام المؤتمراانلايزي ألحمام 

ــام المؤتمر - 2 ــو المؤتمرالحق في    أللضــــ ــالر لضــــ ــتهم لصــــ وف ام لاترتيب  ه ا  اي م ال  التنازل لن ر احــــ
 .السالف الاكراألبجدي اانلايزي  

خذا ت ي ب ر  س الوفد الاي مؤدي مهاع الر  س لن خحد  الجاســات ةو لن ةي جزم منها، فعا ه ةن  - 3
 .ما لار  س من حاةات وما لا ه من واجباتيسم ي لضوام آلر من وفده تلون له 

ــع ةلر  من نا  -   4 ــاةات المخولخ له في مواضــــــــ ــخ الســــــــ ــافخ خلى ممارحــــــــ ا النظاع، مترةس الر  س بااضــــــــ
الر  س بالن ابخ الجاسـات العامخ لامؤتمر، وُيعان افتتاح ك  جاسـخ والتتامها، ويعةي الحق في التلا،م، ويةرح   ةو 

ويعان ال رارات. ويكف  الر  س مرالاة ناا النظاع، ويبي في ن اط النظاع،   21األحـــــــااخ نتخاذ ال رار رننام بالمادة  
كاع ناا النظاع، كام  الســ ةرة لاى حــير وقا ع ك  جاســخ وحفا النظاع فيها. ويجوز لار  س ويكون له، رننام بأح 

ةن ي ترح لاى المؤتمر خقفال قا مخ المتلامين، وتحدمد الوقي المســـــــــــــموح به لامتلامين، ولدد المرات التي يجوز  
 رفعها.  ق الجاسخ ةو فيها لل  ممث  ةن متلام في مسألخ ما، وتأجي  المناقشخ ةو خقفال بادها، وتعاي 

 يظ  الر  س ةو الر  س بالن ابخ، ةينام ممارحته لمهامه، لاضعام لساةخ المؤتمر. - 5

 __________ 

ع من األمين العاع لامؤتمر لاى النحو الواجب في ت رير ك  دورة ُتدرج ةي مالحظخ مثيرنا ةي وفد بشــــــــأن ت رير ويا ق التفويض الم دَّ   2) 
 حنويخ لامؤتمر.
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ن يشـــــــارك الر  س ةو الر  س بالن ابخ في صـــــــنع ال رار وللن يجوز له تعيين لضـــــــو آلر من وفده  - 6
 لامشاركخ في صنع ال رار ددنم منه.

 
 6المادة    
 أمانة المؤتمر  

 لامــام   الر  س المؤتمر  ح  ل ــب ا ــاع األمين العــاع لممم المتحــدة دتعيين األمين العــاع لامؤتمر، ي  - 1
يعم  األمين العاع لامؤتمر بصـــفته ناه في جم ع جاســـات المؤتمر ولجانه ويكون مســـؤونم لن و دهاا التعيين.  

 اتخاذ جم ع الترتيبات الالزمخ لالضةال  بألمال المؤتمر.

 في األمانخ ل  وع م امه في تاك الجاسات. ي لضوام اع لامؤتمر ةن يسم  لممين الع - 2

ــام األمانخ ل  وع  ه األمين العاع لامؤتمر الموظفين الالزمين لامؤتمر، وله ةن يســــــــم  موج    - 3 ي ةحد ةلضــــــ
 م امه في جاسات المؤتمر ولجانه.

 بما ماي: ،لهاا النظاع ت وع ةمانخ المؤتمر، وف ام  - 4

 ات؛اسالترجمخ الشفويخ لالامات التي ُتا ى في الجتوفير  )ة  

 احتالع ويا ق المؤتمر وترجمتها واحتنسالها وتعم مها؛ )   

 ؛وتعم مها  لمؤتمرات ارير   ت رير من  نشر الويا ق الرحم خ وةي )ج  

 وتعم مها؛ العان خخلداد محاضر الجاسات  )د  

 لاجاسات واتخاذ الترتيبات لحفظها؛خلداد التسجيالت الصوت خ  )ه  

 في محفوظات األمم المتحدة؛وحفظها اتخاذ الترتيبات امدا  ويا ق المؤتمر   )و  

 ؛األلمال التي قد متةابها المؤتمرسا ر الق اع، دوجه لاع، ب  )ز  

 اادالغ لن وقا ع المؤتمر في المجالت المناحبخ. )ح  

المتحدة، ةو لممين العاع لامؤتمر، ةو ألي لضـــــو في األمانخ يســـــم ه ةي يجوز لممين العاع لممم  - 5
دب ــانــات رــــــــــــــفويــخ ةو كتــاد ــخ    ،9  المــادة  رننــام بــأحكــاعوللن    ،كــان  في ةي وقــي  ةن مــُدلي  منهمــا لهــاا ال رض،
 .نظرال تلون قيد بخصوص ةيخ مسألخ

ابه في الجاســـــــخ انفتتاح خ يشـــــــارك األمين العاع لممم المتحدة ةو ةي مســـــــؤول يســـــــم ه في حالخ     - 6
 م المؤتمر.لامؤتمر، بصفته منظ   

 
 7المادة    
 الةرا ات المتعحةة بالتنظيم  

 ميصــــــــادا المؤتمر في دوراته الســــــــنويخ لاى ر  ســــــــه وينتخب ةلضــــــــام المكتب اآللرين الامن مران 
؛  لامؤتمر خلى ةن متم خقراره الاي يكون مشــــــروله نو جدول األلمال المؤقي   جدول ةلماله،  ر  وي ؛  ينضــــــروري 

 له.المة تنظ م  بي  فيوي 
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 8المادة    
 النصاب الةانوني  

لار  س ةن يعان افتتاح الجاســـــــخ وةن يســـــــمر بســـــــير المداونت لند حضـــــــور يام ةلضـــــــام المؤتمر   
 المؤتمر. ةلضامالمشاركين في المؤتمر لاى األق . ونتخاذ ةي قرار مازع حضور ةااب خ 

 
 9المادة    
 الكحمات   

ــب ام لاى خذن من الر  س. وي وع   - 1 ــول مســـــــــــ ن يجوز ألي ممث  ةن يخةب في المؤتمر دون الحصـــــــــــ
، ـددلوة المتلامين خلى خلـ ام كامـاتهم حســــــــــــــب ترتـيب  17خلى   14ومن    11و  10المواد    ـبأحكـاعالر  س، رنـنام  

 مام نؤنم المتلامين.خددا هم الر بخ في اللالع. واألمانخ مسؤولٌخ لن وضع قا مخ بأح

تنحصــر المناقشــخ في المســألخ المعروضــخ لاى المؤتمر، ولار  س ةن منب  ه المتلام خلى مرالاة النظاع  - 2
 خذا لرجي ةقواله لن المسألخ قيد المناقشخ.

د الوقي الاي ُيســمر به لل  متلا  م ولدد المرات التي يجوز فيها لل  مشــارك  - 3 يجوز لامؤتمر ةن يحد  
د  ةن مدة المناقشـــــخ وتجاوز ةحد المتلامين الوقي المخصـــــص له، منب  هه المؤتمر متلام في مســـــألخ ما. وإذا حدَّ

 الر  س دون خبةام خلى مرالاة النظاع.
 

 10المادة    
 نةاط النظام  

ــألخ، ويبي الر  س فورام في ناه   ألي ممث  ةن مثير ن ةخ نظاع في ةي وقي ةينام مناقشــــــــــخ ةيخ مســــــــ
، ي وع الر  س لاى الفور بإجرام مشــــــــاورات بشــــــــأن ناه  رارالتراض لاى اليير  ةُ إذا . و 21ف ام لامادة الن ةخ و 

لاتصـــــويي في الجاســـــخ ذاتها، ويظ  قرار الر  س   لتراضُيةرح ان المســـــألخ، وإذا لم متم التوصـــــ  خلى اتفاا،
تينالمؤتمر الحاضـــــرين و  ةلضـــــام ياثي  قا مام ما لم تن ضـــــه ةااب خ ن ةخ   ةر اي . ون يجوز لاممث ، لند خالمصـــــو 

 ، ةن متلام في مضمون المسألخ قيد المناقشخ.نظاع
 

 11المادة    
 األسبقية  

، ل رض رـــــــــرح النتا   التي بالن ابخ  هار  ســـــــــ يجوز خلةام األحـــــــــبق خ في اللالع لر  س ةي لجنخ ةو   
 خ المعن خ.اجن لاصي خليها ال

 
 12  المادة  
 إقفال قائمة المتكحمي   

 يجوز لار  س ةن يعان قا مخ المتلامين ةينام المناقشـــــــــــــخ وةن يعان، بمواف خ المؤتمر، خقفال ال ا مخ. 

 وحين تنتهي مناقشخ ةي دند لعدع وجود ةي متلام آلر، يعان الر  س خقفال با  المناقشخ.
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 13المادة    
 حق الرد  

المؤتمر  من ةلضام  ، يعةي الر  س حق الرد لممث  ةي لضو  12ب ض النظر لما ورد في المادة   - 1
 يةاب ذلك.

البـ اـنات المـُدلى دهـا لمال دهـاه المـادة تلون لـادة في نهـاـيخ آلر جاســــــــــــــخ في اليوع، ةو لـند التـتاع  - 2
 النظر في البند ذي الصاخ خذا كان ذلك ةقر .

اادنم بأكثر من د انين اينين في خطار ناه المادة   المؤتمر من ةلضـاملضـو ن يجوز لممثاي ةي  - 3
البـ ان األول لاى لمس دقـا ق والـثاني لاى   وت تصــــــــــــــر مـدةفي جاســــــــــــــخ واحـدة بشــــــــــــــأن ةي دـند من البنود.  

 دقا ق. يالث
 

 14المادة    
 هاإقفال بابأو    تأجي  المناقشة  

ــألخ قيد البحم   ةن ي ترح، ممث يجوز ألي    ويبي  ، ةو خقفال بادهافي ةي وقي، تأجي  مناقشــــــخ المســــ
ــادة  فورام   اا األمرالر  س في نـــ  ــام لامـ الر  س، ي وع الر  س لاى الفور   قرارالتراض لاى  يير  ةُ إذا  . و 21 وف ـ

لاتصـــــــويي   ااجرا ي  انقتراحُيةرح  بإجرام مشـــــــاورات بشـــــــأن ناه المســـــــألخ، وإذا لم متم التوصـــــــ  خلى اتفاا،
تينو  ينالحاضر  المؤتمر ةلضام رر ذلك بأااب خ ياثي  الجاسخ ذاتها ويت  في  .المصو 
 

 15المادة    
 تعحيق الجحسة أو   عها  

يير  ةُ إذا ، ةن ي ترح في ةي وقي تعايق الجاســـخ ةو رفعها. و 21، رننام بأحكاع المادة ممث يجوز ألي  
ــخ ةو رفعهاالتراض لاى  ــألخ،  ،  تعايق الجاســـــــــ ــأن ناه المســـــــــ ــاورات بشـــــــــ ي وع الر  س لاى الفور بإجرام مشـــــــــ

 رر ذلك بأااب خ ياثي  لاتصــويي في الجاســخ ذاتها ويت ااجرا ي    انقتراحُيةرح   متم التوصــ  خلى اتفاا، لم وإذا
تينو  ينالحاضر   المؤتمر ةلضام  .المصو 

 
 16المادة    
 ترتيب االقتراحات اإلجرائية  

لالقتراحـات ااجرا  ـخ المبي نـخ ةدنـاه األحــــــــــــــبق ـخ لاى جم ع الم ترحـات ةو انقتراحـات األلر   تلون   
 المعروضخ لاى الجاسخ:

 اقتراح تعايق الجاسخ؛ )ة  

 اقتراح رفع الجاسخ؛ )   

 اقتراح تأجي  المناقشخ في المسألخ قيد البحم؛ )ج  

 .اقتراح خقفال با  المناقشخ في المسألخ قيد البحم )د  
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 17المادة    
 تةايم المةترحات والتعايالت الموضوعية  

ع الم ترحـات والتعـدمالت الموضــــــــــــــوطـ خ، في العـادة، لةـ ام خلى األمين العـاع لامؤتمر الـاي يعم  م   ُت ـدَّ
  حــالخ 24بفترة ن ت   لن نســخام منها لاى جم ع الوفود. ون ُتبحم الم ترحات الموضــوط خ خن بعد ةن تعمَّم 

اســــــــــخ نســــــــــٌؤ منها بك  ل ات المؤتمر لاى جم ع الوفود، ما لم ي رر المؤتمر لالف ذلك. خن  ةنه يجوز  قب  الج 
 ُلممي، ةو لم تعمَّم خن في اليوع نفسه.  لار  س ةن يأذن بمناقشخ التعدمالت حتى خن لم تلن ناه التعدمالت قد 

 
 18المادة    
 سةب المةترحات واالقتراحات اإلجرائية  

ع م ترح ةو اقتراح خجرا ي ةن يســــــــــــــحـبه في ةي وقـي قـب  الـبي  ـ ه، رــــــــــــــريةـخ ةن يكون  يجوز    لم ـد  
 ُةدل  لا ه تعدم . ويجوز ألي ممث  ةن يعيد ت ديم الم ترح ةو انقتراح ااجرا ي الاي جر  ححبه. قد
 

 19المادة    
 البت  ي مسألة االاتصاص  

ــاص المؤتمر  را ي خجبي في ةي اقتراح  مُ ، 16رننام بأحكاع المادة   ــأن التصـ مدلو خلى اتخاذ قرار بشـ
  مسـألخدع خل ه قب  مناقشـخ القُ   73/546الجمع خ العامخ  م ررمناقشـخ ةي مسـألخ ةو التماد اقتراح لارج نةاا  ب 

 .اتخاذ قرار بشأن انقتراح المعنيقب  ةو 
 

 20المادة    
 إعادة النظر  ي المةترحات  

 .دتوافق اآلرام   يجوز خلادة النظر   ه ما لم ي رر المؤتمر ذلكمتى الُتمد م ترح ما ةو ُرفض، ن 
 

 21المادة    
 ر مؤتم ال   قرا ات   

نو الةري خ الوحيدة نتخاذ ال رار بشــــأن المســــا   ااجرا  خ والموضــــوط خ، باحــــتثنام     3) اآلرامتوافق   - 1
من قرارات بشــــــــــــــأن انقتراحـات ااجرا ـ خ المتعا ـخ دن ـاط النظـاع وانقتراحـات المتعا ـخ دـتأجـي    متخـاه الر  س مـا

 .15و  14و  10واد في الم لاى النحو المشار خل هالمناقشخ ةو خقفال بادها وتعايق الجاسات وتأجياها 

ــار خل ه في المادة  - 2 ــام المؤتمر لاى النحو المشـ ــنع ال رار لاى ةلضـ ــاركخ في صـ ــر المشـ من  2ت تصـ
 النظاع الدالاي.

منة خ لال خ من األحـاحخ النوويخ وايرنا  متم انلتماد الرحـمي لنص مشـرو  الصـك المتعاق بإنشـام  - 3
 جاســــخ رحــــم خ لامؤتمر يحضــــرنا جم ع ةلضــــام المؤتمرفي   من ةحــــاحخ الدمار الشــــام  في الشــــرا األوحــــ 

 ويشاركون في اتخاذ ال رار لصالر التماده، ما لم ي رر المؤتمر لالف ذلك.

 __________ 

 في المؤتمر. ينركامن ةلضام المؤتمر المش لضو ةي ق ب ألاراض المؤتمر، يعني توافق اآلرام لدع وجود ةي التراض رحمي من   3) 
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 ُتدرج جم ع ال رارات التي متخانا المؤتمر في ك  دورة حنويخ له في ت رير تاك الدورة. - 4
 

 22المادة    
 “والمصّوتون المؤتمر الةاضرون    أعضا ”معنى عبا ة    

ــام”، تعني طبارة  15و   14و   10ألاراض المواد    ــام  غن و ت ن والمصـــو  و المؤتمر الحاضـــر  ةلضـ ةلضـ
  ون عتبر يُ فال  ةلضام المؤتمر الامن يمتنعون لن التصويي  ةما. ةو حابام  خيجابام   مبأصواته ون مدلالمؤتمر الامن  

 .في التصويي  ينمشارك
 

 23المادة    
 طريةة التصويت  

ت المؤتمر لادة درفع األمدي، خن خذا طاب ممث  ما - 1 ةن يكون التصـويي دندام األحـمام   جري  يصـو 
المؤتمر، ادتدام بالوفد الاي يســــحب    ةلضــــامحيناا ندام األحــــمام حســــب الترتيب األبجدي اانلايزي ألحــــمام 

ــام الر  س احــــمه بال رلخ. وفي ك  تصــــويي دندام األحــــمام مناد  ك  لضــــو  باحــــمه فيرد  ؤتمرالممن ةلضــ
 ممث  اه ب وله ”نعمغ ةو ”نغ ةو ”ممتنعغ.

ــا   اآلل خ، ُيســـتعاض بالتصـــويي اير المســـجَّ  لن  - 2 لندما ي وع المؤتمر بالتصـــويي مســـتخدمام الوحـ
التصـــــويي درفع األمدي، واالتصـــــويي المســـــجَّ  لن التصـــــويي دندام األحـــــمام. ويجوز ألي ممث  ةن يةاب  

 المؤتمر، ما لم يةاب ةحد الممثاين اير ذلك. ةلضامون ندام ةحمام تصويتا مسجَّال يجري د

يشارك في التصويي دندام األحمام ةو تصويي مسجَّ   المؤتمر   ُمدرج صوت ك  لضو من ةلضام - 3
 في ةي محضر لاجاسخ ةو في ةي ت رير لن المؤتمر.

 
 24المادة    
 أثنا  التصويت  هاالةواعا الواجب اتباع  

الر  س ددم التصــــــويي، ن يجوز ألي ممث  ةن ي ةع التصــــــويي خن ايارة ن ةخ نظاع   بعد ةن يعان 
 تتعاق بالسير الفعاي لاتصويي.

 
 25المادة    
 قفو متعحي  ال  

د خما قب  اتخاذ ال رار ةو بعد ما  قرارشــأن ب يجوز لاممثاين اادنم بكامات   ه. ويجوز لار  س ةن يحد  
 تعاي  الموقف.لالوقي المسموح به لإلدنم بكامات 

 
 26المادة    
 تجزئة المةترحات  

يجوز ألي ممث  ةن ي ترح البي في ةجزام ف   من م ترح ما. وإذا الترض ةحد الممثاين لاى طاب   
التجز خ، ُمبي في اقتراح التجز خ. ون يســـمر بالتلا،م بشـــأن اقتراح التجز خ ل ير ممثانين اينين من مؤيديه واينين  
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د في مــا بعــد لاى المؤتمر لابــي فيهــا من معــارضــــــــــــــ ــه. فــإذا ُقبــ  انقتراح، ُطرحــي ةجزام الم ترح التي ُتعتمــ 
 مجتمعخ. وإذا ُرفض جم ع ةجزام منةوا الم ترح، الُتبر الم ترح مرفوضام باللا خ.

 
 27المادة    
 التعايالت  

ــافخ خلى ذلك الم ترح ةو حافام لجزم منه   ُيعتبر الم ترح تعدمال لم ترح آلر خذا لم يكن يعدو كونه خضــ
د لالف ذلك. ةو تنق حام له. وتعتبر كامخ  ”م ترحغ في ناا النظاع متضم نخ لاتعدمالت، ما لم ُيحدَّ

 
 28المادة    
 ترتيب التصويت عحى التعايالت  

ةكثر لاى  لنــد اقتراح خدلــال تعــدمــ  لاى م ترح مــا، ُمبــي في التعــدمــ  ةون. وإذا اقُترح تعــدمالن ةو 
لاى التعدم  األقر      لن الم ترح األصــاي يمالمؤتمر ةون في التعدم  األبعد من حيم الموضــو  بيم ترح، م 

، ونكـاا دوال ـك حتى ُتةرح جم ع التعـدمالت ليبـي فيهـا المؤتمر. خن ةنـه حيثمـا يكون التمـاد تعـدمـ  بعـدام   منـه
الُتمد تعدم  واحد   منةويام بالضــــــرورة لاى رفض تعدم  آلر، ن ُيةرح ناا التعدم  األلير لابي   ه. وإذا ما

لخ لند ا.ةو ةكثر، ُمبي    في الم ترح بص  ته المعدَّ
 

 29المادة    
 ترتيب التصويت عحى المةترحات  

ــأـلخ واحـدة،   - 1 همـا حســــــــــــــب  ُمـبي في خذا قـُدع م ترحـان ةو ةكثر، بخالف التعـدمالت، في مـا متعاق بمســــــــــــ
ــأن  ترتيب م ترح ما، ةن ي رر ت ديمها، ما لم ي رر المؤتمر اير ذلك. ويجوز لامؤتمر، بعد اتخاذ ةي قرار بشــ

 ما خذا كان حيبي  في الم ترح الاي ما ه.

الم ترحات المن َّحخ حســب الترتيب الاي ُقد  مي به الم ترحات األصــا خ، ما لم يخرج التنق ر  ُمبي في - 2
كثيرام لاى الم ترح األصـــــــــــــاي. وفي ناه الحالخ، ُيعتبر الم ترنح األصـــــــــــــاي مســـــــــــــحواام، وُيعتبر الم ترنح المن َّر  

 جدمدام. م ترحام 
 ترح المعني مقب  اتخاذ قرار بشـــــأن الةي اقتراح خجرا ي ي تضـــــي بعدع البي في م ترح ما،   ُمبي في - 3

 .21لامادة  وف ام 
 

 30المادة    
 الحجان  

جم ع   في وجه  تلون الاجان مفتوحخو نشــــــــــــر ةيخ لجنخ مرانا ضــــــــــــروريخ ألدام وظا فه. لامؤتمر ةن مُ  - 1
 المؤتمر. ةلضام

 ما لم ي رر المؤتمر لالف ذلك. ،متولى الر  س ةو ةحد ةلضام وفده ر احخ الاجان - 2

ما لم ي رر   ةلمال الاجان، مع مرالاة ما ي تضـــ ه التالف الحال، لاى 29خلى  3تســـري المواد من   - 3
 المؤتمر لالف ذلك.
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 31المادة    
 ةشفويوالوثائق الرسمية والترجمة ال  لغات المؤتمر  

 ل ات المؤتمر ني ااحبان خ واانلايزيخ والروح خ والصين خ والعرا خ والفرنس خ. - 1

 ُتترجم اللامات التي تا ى بإحد  ل ات المؤتمر ترجمخ رفويخ خلى الا ات الخمس األلر . - 2

جمخ  يجوز ألي ممث  ةن متلام دا خ ل ســي من ل ات المؤتمر خذا كان الوفد المعني قد رتب ةمر التر  - 3
ويجوز انحــتناد خلى الترجمخ الشــفويخ المن ولخ خلى الا خ األولى   الشــفويخ للامته خلى واحدة من ل ات المؤتمر.

 في الترجمخ الشفويخ خلى ل ات المؤتمر األلر  التي ي وع دها مترجمو األمانخ الشفويون.

 ُتوف ر الويا ق الرحم خ لامؤتمر دا ات المؤتمر. - 4
 

 32المادة    
 التسجيالت الصوتية لحجحسات  

ــخ المتبعخ في األمم   ــات المؤتمر ولجانه وف ام لاممارحــ ــوت خ لجاســ ــجيالت الصــ يكون خلداد وحفا التســ
 المتحدة، ما لم ي رر المؤتمر ةو الاجنخ المعن خ لالف ذلك.

 
 33المادة    
 الجحسات العحنية والخاصة  

 رر المؤتمر لالف ذلـك. ةمـا ال رارات  ي مـا لم  العـامـخ لامؤتمر كجاســـــــــــــــات لان ـخ    الجاســـــــــــــــاتُتع ـد   - 1
متخانا المؤتمر بكام  نياته في جاســـــــــخ لاصـــــــــخ فتعانن جم عها دون تألير في جاســـــــــخ لان خ لامؤتمر  التي

 بكام  نياته.
 ما لم ي رر المؤتمر لالف ذلك. خلاصكجاسات جم ع جاسات لجان المؤتمر ُتع د   - 2
 

 34المادة    
 المراقبون   

ادول الثالث المشــــــاركخ في ت ديم ال رار بشــــــأن الشــــــرا األوحــــــ  الاي اتخاه مؤتمر األطراف  يحق ل - 1
)انتحاد الروحــي والممالخ المتحدة   1995معاندة لدع انتشــار األحــاحخ النوويخ نحــتعراض المعاندة لاع   في

  والدولتين األلريين الحا زتين  خاألمريك   لونيات المتحدةوالبريةان ا العظمى وةمرلندا الشـمال خ وةمرلندا الشـمال خ  
لم رر الجمع خ العامخ   لمحـــاحخ النوويخ )جمهوريخ الصـــين الشـــعب خ وجمهوريخ فرنســـا  المشـــاركخ كمراقبين وف ام 

في مداونت المؤتمر، وحســب انقتضــام،  و الحق في المشــاركخ في صــنع ال رار    ةن يكون لها ، دون 73/546
 .في مداونت ةي لجان منشاها المؤتمر

تشــــــــارك الوكالخ الدول خ لاةاقخ الاريخ، ومنظمخ حظر األحــــــــاحخ الل م ا  خ، ووحدة دلم تنفيا اتفاا خ  - 2
الحق في المشاركخ   ا، دون ةن يكون له73/546لم رر الجمع خ العامخ  األحاحخ البيولوج خ بصفخ مراقب وف ام 

 ةي لجان منشاها المؤتمر.في مداونت في مداونت المؤتمر، وحسب انقتضام، و  رفي صنع ال را

ــفخ مراقب، دون ةن يكون لها الحق في  - 3 ــاركخ بصـــــــ يجوز لامؤتمر ةن مدلو الدول األلر  خلى المشـــــــ
 في مداونت المؤتمر، وحسب انقتضام، في مداونت ةي لجان منشاها المؤتمر.و المشاركخ في صنع ال رار 
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، لاى ةحـــــــــــــاس ك  حالخ لاى حدة، ةن مدلو المنظمات الدول خ والمنظمات جوز لامؤتمر ةيضـــــــــــــام ي  - 4
الحكوم خ والوكانت المتخصــصــخ وةجهزة األمم المتحدة ذات الصــاخ، وكالك ةي ك انات ةلر  ةو لبرام   اير

ونت  في مداو ةفراد، لامشــــــــــــاركخ بصــــــــــــفخ مراقب، دون ةن يكون لهم الحق في المشــــــــــــاركخ في صــــــــــــنع ال رار  
 ولجانه. المؤتمر

 
 35المادة    
 البيانات الخقية  

ــات العان خ توز  األمانخ لاى جم ع الوفود الب انات الخة خ الم دمخ من الممثاين المعي نين    في الجاســ
ون ُتتاح ناه الب انات الخة خ    .امؤتمرلشــــــــــبكي لموقع االفي   متاح لهت و  34في المادة لامؤتمر المشــــــــــار خليها  

 نف خ األمم المتحدة ون تصدر كويا ق رحم خ.لاى 
 

 36المادة    
 هوقف العم  بأو   النظام الاااحي  تعاي   

ل لامؤتمر ةن   .المؤتمر دتوافق اآلرام متخاهب رار موقف العم  ةو ناا النظاع الدالاي  يعد  

 


