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من املادة الرابعة عشرة من معاهدة احلظر  ١يسعى املؤمتر إىل حبث مدى استيفاء متطلّبات بدء النفاذ املنصوص عليها يف الفقرة 
لتعجيل عملية التصديق  متماشية مع القانون الدويل فيما ميكن اختاذه من تدابري الشامل للتجارب النووية ("املعاهدة")، والنظر

  لبدء نفاذ املعاهدة يف موعد مبكِّر، واختاذ القرارات اخلاصة بتلك التدابري بتوافق اآلراء. تسهيالً
    

  التمثيل ووثائق التفويض  - أوال
  

 الدول املشاركة  -١املادة 

يقها على املعاهدة قبل افتتاح املؤمتر ("الدولة املصدِّقة") أن تشارك يف املؤمتر املنعقد جيوز لكل دولة أودعت صك تصد  - ١
  ل فيه.من املادة الرابعة عشرة من املعاهدة وأن ُتمثَّ ٣عمال بالفقرة 

حتضر املؤمتر  جيوز لكل دولة موقِّعة مل تودع بعد صك تصديقها على املعاهدة قبل افتتاح املؤمتر ("الدولة املوقِّعة") أن  - ٢
  من املادة الرابعة عشرة من املعاهدة. ٤للفقرة  وفقاً

  " إىل الدول املصدِّقة والدول املوقِّعة.يشري تعبري "الدول املشاركة  - ٣
    

  تكوين الوفود  -٢املادة 
. وجيوز لـرئيس  ضاءاالقتيكون وفد كل دولة مشاركة مكوَّنا من رئيس للوفد وغريه من املمثِّلني املناوبني واملستشارين حسب 

  لكي يقوم مقامه. أو مستشاراً مناوباً الوفد أن يعيِّن ممثِّالً
    

  وثائق التفويض  -٣املادة 
ُتقدَّم وثائق تفويض ممثِّلي الـدول املصـدِّقة وأمسـاء املمـثِّلني املنـاوبني واملستشـارين إىل أمانـة املـؤمتر قبـل أسـبوع علـى األقـل مـن              

ؤمتر، إن أمكن ذلك. ويتعيَّن أن تكـون وثـائق التفـويض صـادرة عـن رئـيس الدولـة أو احلكومـة أو عـن          املوعد احملدَّد الفتتاح امل
  وزير الشؤون اخلارجية.

    
  جلنة وثائق التفويض  -٤املادة 

. وتتـولَّى  نـهم املـؤمتر بنـاًء علـى اقتـراح الـرئيس      قة يعيُِّينشئ املؤمتر جلنة لوثـائق التفـويض تتـألَّف مـن مخسـة ممـثِّلني للـدول املصـدِّ        
  هبذا الشأن إىل املؤمتر دون إبطاء. اللجنة فحص وثائق تفويض املمثِّلني وتقدِّم تقريراً

    
  املشاركة املؤقَّتة  -٥املادة 

  
  يف املؤمتر بصورة مؤقَّتة ريثما يتَّخذ املؤمتر قرارا بشأن وثائق تفويضهم. يشاركواحيق للممثِّلني أن 
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  أعضاء املكتب  - ثانيا
  

  االنتخاب  -٦املادة 
وما ال يزيد على ستة نوَّاب للرئيس. ويتعيَّن اختيار غالبية نوَّاب الرئيس من بـني الـدول املصـدِّقة. ويتعـيَّن      ينتخب املؤمتر رئيساً

  للمناصب. متثيلياً على حنو يكفل توزيعاً املكتبانتخاب أعضاء 
    

  الرئيس بالنيابة  -٧املادة 
جـزء منـها، وجـب عليـه أن يعـيِّن أحـد نـوَّاب الـرئيس مـن الـدول            عن جلسة مـا أو أيِّ  لتغيُّبه ضرورةً إذا رأى الرئيُس  -١

  املصدِّقة لكي يقوم مقامه.
  الذي يتولَّى مهام الرئيس ما للرئيس من سلطات وما عليه من واجبات. الرئيسب ئيكون لنا  -٢
    

  مشاركة الرئيس يف اختاذ القرارات  -٨املادة 
آخـر مـن    الرئيس الذي يقوم مقامه، أن يشارك يف اختاذ القرارات، ولكـن جيـوز لــه أن يعـيِّن عضـواً     ال جيوز للرئيس، أو لنائب 

  مكانه. ذلكوفده ليفعل 
    
  املكتب  - ثالثا

  
  تكوينـه  -٩املادة 

  يتكوَّن املكتب من رئيس املؤمتر ونوَّاب رئيس املؤمتر املختارين من بني الدول املشاركة.  -١
يس حضـور إحـدى جلسـات املكتـب، جـاز لــه أن يسـمِّي أحـد نـوَّاب الـرئيس مـن إحـدى الـدول              إذا تعذَّر على الـرئ   -٢

من وفده ليحضر اجللسـة مكانـه. وإذا تعـذَّر علـى أحـد نـوَّاب الـرئيس         املصدِّقة لريأس تلك اجللسة، وأن يسمِّي عضواً
  مكانه. اجللسة من وفده حلضور حضور إحدى اجللسات، جاز له أن يسمِّي عضواً

  
  مهامه  - ١٠ملادة ا

  مبا يقرِّره املؤمتر. يتولَّى املكتب مساعدة الرئيس على تصريف أعمال املؤمتر بصفة عامة ويكفل تنسيق تلك األعمال رهناً
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  األمانة  - رابعا
  

  واجبات أمني املؤمتر  - ١١املادة 
لصـفة يف كـل جلسـات املـؤمتر وهيئاتـه      ُيسـمِّيه األمـني العـام لألمـم املتحـدة. ويعمـل األمـني هبـذه ا         أمـني يكون للمؤمتر   -١

  من األمانة ليقوم مقامه يف هذه اجللسات. الفرعية، وجيوز له أن يسمِّي عضواً
  موظفي املؤمتر. توجيهيتولَّى أمني املؤمتر   -٢
    

  واجبات األمانة  - ١٢املادة 
  ، مبا يلي:الداخلي النظامهلذا  تقوم أمانة املؤمتر، وفقاً

  شفوية للكلمات اليت ُتلقى يف اجللسات؛الترمجة التوفري   (أ)  
 تلقِّي وثائق املؤمتر وترمجتها واستنساخها وتوزيعها؛  (ب)  

 نشر وثائق املؤمتر الرمسية وتعميمها؛  (ج)  

 إعداد التسجيالت الصوتية جللسات املؤمتر واختاذ الترتيبات حلفظها؛  (د)  

 ات األمم املتحدة؛اختاذ الترتيبات حلفظ وصون وثائق املؤمتر يف حمفوظ  (ه)  

 بكل ما قد يتطلَّبه املؤمتر من أعمال أخرى. عموما القيام  (و)  
    

  األمني العام لألمم املتحدة  - خامسا
  

  واجبات األمني العام  - ١٣املادة 
العامـة لألمـم   لألمم املتحدة. وجيـوز لألمـني العـام أن يسـمِّي أحـد أعضـاء األمانـة         عاماً يعمل األمني العام يف املؤمتر بصفته أميناً

 عنـه. وحيـقُّ لألمـني العـام أو ملمثِّلـه أن يـديل ببيانـات شـفوية أو مكتوبـة تتعلـق بـأيِّ            املتحدة ممثِّال له للمشـاركة يف املـؤمتر نيابـةً   
  مسألة ينظر فيها املؤمتر.

    
  األمني التنفيذي للجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية  - سادسا

  
  واجبات األمني التنفيذي للجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية  - ١٤ املادة

جيوز لألمني التنفيذي للجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية أن يعمل يف املؤمتر بتلك الصـفة. وجيـوز   
املؤقَّتة للجنة التحضـريية ملنظمـة معاهـدة احلظـر الشـامل للتجـارب النوويـة         لألمني التنفيذي أن يسمِّي أحد أعضاء األمانة الفنِّية
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لـه للمشـاركة يف املـؤمتر نيابـة عنـه. وحيـقُّ لألمـني التنفيـذي أو ملمثِّلـه، ضـمن نطـاق صـالحياته كـأمني تنفيـذي، أن يـديل                ممثِّالً
  ببيانات شفوية أو مكتوبة تتعلَّق بأي مسألة ينظر فيها املؤمتر.

    
  تصريف األعمال  - عاساب
  

  النصاب القانوين  - ١٥املادة 
  قرار. يلزم حضور ممثِّلي أغلبية الدول املصدِّقة الختاذ أيِّ

    
  سلطات الرئيس العامة  - ١٦املادة 

يتولَّى الرئيس، إضافة إىل ممارسة السلطات املخوَّلة إليـه يف مواضـع أخـرى مـن هـذا النظـام الـداخلي، رئاسـة جلسـات            -١
، الـداخلي  افتتاح كل جلسة واختتامها، وإدارة املناقشـات، وضـمان مراعـاة أحكـام هـذا النظـام       وإعالنعامة، املؤمتر ال

وإعطاء حق التكلُّم، وطرح املسائل أمام املـؤمتر الختـاذ قـرارات بشـأهنا وإعـالن تلـك القـرارات. وهـو يتـولَّى البـّت يف           
بأحكـام هـذا النظـام الـداخلي.      ألعمال وحفظ النظام فيها رهنـاً النقاط النظامية وتكون لـه السيطرة الكاملة على سري ا

مســألة،  وجيــوز لـــه أن يقتــرح علــى املــؤمتر إقفــال قائمــة املــتكلِّمني وحتديــد الوقــت الــذي يســمح بــه للمــتكلِّمني يف أيِّ
  وتأجيل املناقشة أو اختتامها، وتعليق أي جلسة أو رفعها.

  لسلطة املؤمتر. ضعاًمهامه، خا ممارسةيظلُّ الرئيس، لدى   -٢
    

  النقاط النظامية   - ١٧املادة 
 ألحكام هـذا النظـام   وقت، ويتولَّى الرئيس البّت فيها على الفور وفقاً يف أيِّ نظاميةً جيوز ملمثِّل أي دولة مشاركة أن يثري نقطةً

علـى   لكـي يتَّخـذ قـراراً بشـأنه    املـؤمتر  دولة مشاركة أن يطعن يف قرار الرئيس. وُيطـرح الطعـن أمـام     . وجيوز ملمثِّل أيِّالداخلي
دولـة مشـاركة،    ما مل تبطله أغلبية من الدول املصـّدقة احلاضـرة واملصـوِّتة. وال جيـوز ملمثِّـل أيِّ      الفور، ويظلُّ قرار الرئيس قائماً

  نقطة نظامية، أن يتكلَّم يف مضمون املسألة قيد املناقشة. لدى إثارة أيِّ
    

  الكلمات  - ١٨املادة 
 ١٧ق مـن الـرئيس، الـذي يقـوم، رهنـا بأحكـام املـواد        أن يتكلَّم يف املؤمتر دون احلصـول علـى إذن مسـبَّ    جيوز ألحد ال  -١

  ، بدعوة املتكلِّمني إىل إلقاء كلماهتم حسب ترتيب إبدائهم الرغبة يف الكالم.٢٤إىل  ٢٢واملواد من  ١٩و
جيـوز للـرئيس أن ينبِّـه أي مـتكلِّم إىل ضـرورة التقيُّـد بالنظـام إذا مل        تقتصر املناقشة على املسألة املطروحة أمام املؤمتر، و  -٢

  تكن مالحظاته ذات صلة باملوضوع قيد املناقشة.
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جيوز للمؤمتر أن حيدِّد الوقت املسموح به لكل متكلِّم وعدد املرَّات اليت جيوز فيها ملمثِّل كل دولـة مشـاركة أن يـتكلَّم      -٣
لي اثنتني من الدول املشاركة املؤيِّدة القتراح وضع تلك احلدود واثنتني من الـدول املشـاركة   ملمثِّ مسألة. وجيوز يف أيِّ

حــال، حيــدِّد الــرئيس وقــت املــداخالت  املعارضــة لــذلك االقتــراح أن يتكلَّمــوا قبــل اختــاذ قــرار هبــذا الشــأن. وعلــى أيِّ
دَّد مـدَّة املناقشـة ويتجـاوز املـتكلِّم الوقـت املخصَّـص       باملسائل اإلجرائية مبا ال يزيد على ثالث دقائق. وحني حتـ  املتعلقة

  النظام.بله، يتعيَّن على الرئيس أن ينبِّهه دون إبطاء إىل ضرورة التقيُّد 
    

  األسبقية  - ١٩املادة 
  جيوز إعطاء األسبقية لرئيس إحدى اهليئات الفرعية بغية شرح النتائج اليت خلصت إليها تلك اهليئة.

  
  إقفال قائمة املتكلِّمني  - ٢٠املادة 

أثنــاء ســري املناقشــة، جيــوز للــرئيس أن يعلــن قائمــة املــتكلِّمني وأن يعلــن، مبوافقــة املــؤمتر، إقفــال تلــك القائمــة. وعنــدما ينتــهي     
  املتكلِّمون املدرجون يف القائمة من إلقاء كلماهتم جيوز للرئيس أن يعلن اختتام املناقشة.

    
  حق الرد  - ٢١املادة 

  دولة مشاركة يطلب ذلك. ، َيمنح الرئيُس حقَّ الرد ملمثِّل أي٢٠ِّأحكام املادة لرغم من على ا  -١
  ُيدلَى عادة بالردود عمال هبذه املادة يف هناية آخر جلسات اليوم.  -٢
 وفد أن يديل بأكثر من بيان واحد مبقتضى هذه املادة يف اجللسة الواحدة. ال جيوز أليِّ  -٣

 وفد ممارسة حلقه يف الرد يف جلسة ما بثالث دقائق. يديل هبا أيُّ داخلةمدَّة كل م ُتحدَّد  -٤
    

  تعليق اجللسة أو رفعها  - ٢٢املادة 
وقت تعليق اجللسة أو رفعها. وال ُتناقش هـذه االقتراحـات اإلجرائيـة بـل تعـرض       جيوز ملمثِّل أي دولة مصدِّقة أن يقترح يف أيِّ

  .لكي يتَّخذ قراراً بشأهنا ،٢٥باملادة  ، رهناًعلى املؤمتر فوراً
    

  تأجيل املناقشة  - ٢٣املادة 
وقــت تأجيــل مناقشــة املســألة قيــد البحــث. وإضــافةً إىل مقــدِّم هــذا االقتــراح     دولــة مصــدِّقة أن يقتــرح يف أيِّ أيِّجيــوز ملمثِّــل 

الدول املشاركة املعارضـة لـه، مث يطـرح     اإلجرائي، يسمح بالكالم ملمثِّلي اثنتني من الدول املشاركة املؤيِّدة للتأجيل واثنتني من
  .لكي يتَّخذ قراراً بشأنه، ٢٥باملادة  ، رهناًاالقتراح اإلجرائي على املؤمتر فوراً

    



 

V.15-01943 9 
 

CTBT-ART.XIV/2015/1 

  إقفال باب املناقشة  - ٢٤املادة 
ممثِّـل   د أيُّوقت إقفال باب مناقشة املسـألة قيـد البحـث، سـواء ُوجـد أو مل يوجـ       دولة مصدِّقة أن يقترح يف أيِّ جيوز ملمثِّل أيِّ

إقفـال بـاب املناقشـة الثـنني فقـط مـن املـتكلِّمني املعارضـني          لـدى آخر لدولة مشاركة أبدى رغبته يف الكالم. وُيسمح بـالتكلُّم  
  .لكي يتَّخذ قراراً بشأنه، ٢٥باملادة  ، رهناًإلقفال باب املناقشة، مث يطرح االقتراح اإلجرائي على املؤمتر فوراً

    
  االقتراحات اإلجرائية ترتيب  - ٢٥املادة 
، ُتعطـى االقتراحـات اإلجرائيـة املبيَّنـة أدنـاه األسـبقية، حسـب الترتيـب التـايل، علـى مجيـع االقتراحـات             ١٧بأحكام املـادة   رهناً

  املضمونية أو اإلجرائية األخرى املعروضة على اجللسة:
  اجللسة؛تعليق   (أ)  
 إرجاء اجللسة؛  (ب)  

 سألة املطروحة؛تأجيل املناقشة بشأن امل  (ج)  

 املناقشة بشأن املسألة املطروحة. إقفال باب  (د)  
    

  تقدمي االقتراحات املضمونية والتعديالت  - ٢٦املادة 
ُتعرض االقتراحات املضـمونية والتعـديالت املقدَّمـة مـن الـدول املشـاركة عـادة يف شـكل مكتـوب إىل أمانـة املـؤمتر، الـيت ُتعمِّـم              

إالَّ بعـد تعمـيم نسـخ منـه      ُيتَّخـذ قـراٌر بشـأنه   اقتـراح مضـموين أو    وكقاعدة عامـة، ال ُينـاقَش أيُّ  نسخا منها على مجيع الوفود. 
على مجيع الوفود يف موعد أقصاه اليوم السابق للجلسـة. ولكـن جيـوز للـرئيس أن يسـمح بـالنظر يف التعـديالت أو االقتراحـات         

  يف اليوم ذاته. رغم عدم تعميمها أو تعميمهااملضمونية 
    
  سحب االقتراحات املضمونية واإلجرائية  - ٢٧ملادة ا

، شـريطة أالَّ يكـون قـد ُعـدِّل.     أن ُيتَّخـذ قـراٌر بشـأنه   وقـت قبـل    جيوز ملقدِّم االقتـراح املضـموين أو اإلجرائـي أن يسـحبه يف أيِّ    
  ذا النحو.ممثِّل دولة مشاركة أن يعيد تقدمي االقتراح املضموين أو اإلجرائي الذي ُسحب على ه وجيوز أليِّ

    
  البّت يف االختصاص  - ٢٨املادة 
ناقشـة  ملالبّت يف اختصـاص املـؤمتر    بشأنم من دولة مشاركة اقتراح إجرائي مقدَّ أيِّ ُيتَّخذ قراٌر بشأن، ٢٥و ١٧باملادتني  رهناً
تـراح املضـموين املـذكور.    االقاختـاذ قـرار بشـأن     وأ تلـك املسـألة  م إليه، قبـل مناقشـة   اقتراح مضموين مقدَّالعتماد أو  مسألةأّي 
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بأغلبية ثلثي الدول املصـدِّقة احلاضـرة واملصـوِّتة، علـى أن تراعـى، إىل       خذ املؤمتر قراراًوإذا تعذَّر التوصُّل إىل توافق يف اآلراء، اتَّ
  أقصى مدى ممكن، اآلراء اليت أُبديت يف املؤمتر من جانب الدول املوقِّعة.

    
  تراحات املضمونيةإعادة النظر يف االق  - ٢٩املادة 

 بـذلك. وال ُيسـَمح بـالتكلُّم بشـأن أيِّ     ال جيوز أن ُيعاد النظر يف اقتراح مضموين بعد اعتماده أو رفضه ما مل يتَّخذ املؤمتر قراراً
ى املـؤمتر  علـ  اقتراح إجرائي إلعادة النظر إالَّ الثنني من املـتكلِّمني املعارضـني إلعـادة النظـر، مث ُيعـرض االقتـراح اإلجرائـي فـوراً        

  .لكي يتَّخذ قراراً بشأنه
    

  اتاختاذ القرار  - ثامنا
  

  اعتماد القرارات  - ٣٠املادة 
مــن املــادة الرابعــة عشــرة مــن املعاهــدة بتوافــق آراء الــدول   ٢القــرارات املتعلقــة بالتــدابري املشــار إليهــا يف الفقــرة ُتتَّخــذُ   - ١

  ء اليت أُبديت يف املؤمتر من جانب الدول املوقِّعة.املصدِّقة، على أن ُتراَعى، إىل أقصى مدى ممكن، اآلرا
ُتتَّخذُ القرارات املتعلقة باملسائل اإلجرائية بأغلبية الدول املصدِّقة احلاضرة واملصوِّتة، علـى أن ُتراَعـى، إىل أقصـى مـدى       -٢

  ممكن، اآلراء اليت أُبديت يف املؤمتر من جانب الدول املوقِّعة.
أعـاله، أم   ١، على النحـو املنصـوص عليـه يف الفقـرة     مضمونيةً ما مسألةً ما إذا كانت مسألةٌ عندما ينشأ خالف بشأن  -٣

  .مضمونيةً تلك املسألة باعتبارها مسألةً ل، ُتعاَمإجرائيةً مسألةً
    

  معىن عبارة "الدول املصدِّقة احلاضرة واملصوِّتة"  - ٣١املادة 
ملصـدِّقة احلاضـرة واملصـوِّتة" ممثِّلـي الـدول املصـدِّقة احلاضـرين الـذين يـدلون          ألغراض هذا النظام الداخلي، تعين عبارة "الـدول ا 

  ر غري مصوِّتة.عتَب. أمَّا الدول املصدِّقة املمتنعة عن التصويت فُتأو سلباً بأصواهتم إجياباً
    

  طريقة التصويت  - ٣٢املادة 
دولـة مصـدِّقة أن تطلـب التصـويت بنـداء األمسـاء.        أليِّبرفـع األيـدي أو بـالوقوف، ولكـن جيـوز       ُتصوِّت الدول املصـدِّقة عـادةً  

وجيـري نــداء األمســاء حســب الترتيــب األجبــدي اإلنكليــزي ألمســاء الــدول املصــدِّقة، ابتــداًء بالوفــد الــذي يســحب الــرئيس امســه  
" أو "ممتنـع". ويف حالـة   "نعـم" أو "ال  بالقرعة. ويف كل تصويت بنداء األمساء، تنادى كل دولـة موقِّعـة بامسهـا، فـريد ممثِّلوهـا بــ      

  .٣٠من املادة  ٢للفقرة  اختاذ قرار بشأن مسألة إجرائية، جيري التصويت وفقاً
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  السلوك أثناء التصويت  - ٣٣املادة 
دولــة مصــدِّقة بــأن يــديل مبداخلــة حــىت إعــالن نتيجــة    يتــولَّى الــرئيس إعــالن بــدء التصــويت، وال ُيســَمح بعــد ذلــك ملمثِّــل أيِّ  

  إذا كانت املداخلة بشأن نقطة نظامية تتعلَّق بعملية التصويت. التصويت، إالَّ
    

  هيئات املؤمتر الفرعية  - تاسعا
  

  اهليئات الفرعية  - ٣٤املادة 
  أن ُينشئ ما قد يلزم من هيئات فرعية لالضطالع بأعماله.جيوز للمؤمتر   -١
  لفرعيــــة للمــــؤمتر، مــــا مل يقــــّرر اخلي للمــــؤمتر، مــــع مــــا يلــــزم مــــن تعــــديل، علــــى اهليئــــات ا النظــــام الــــد ينطبــــق  -٢

  خالف ذلك.
  اللغات واحملاضر  - عاشرا

  
  لغات املؤمتر  - ٣٥املادة 

  تكون لغات املعاهدة هي لغات املؤمتر الرمسية.
    

  الترمجة الشفوية  - ٣٦املادة 
  رى.لغة من لغات املؤمتر ترمجة شفوية إىل لغات املؤمتر الرمسية األخ الكلمات اليت ُتلقى بأيُِّتترجم   -١
دولة مشاركة أن يلقي كلمـة بلغـة غـري لغـات املـؤمتر إذا تكفَّـل وفـده بتـوفري ترمجـة شـفوية إىل إحـدى             ز ملمثِّل أيِّجيو  -٢

 .لغات املؤمتر
    

  لغات الوثائق الرمسية  - ٣٧املادة 
  ُتتاح وثائق املؤمتر الرمسية بلغات املؤمتر.

    
  التسجيالت الصوتية للجلسات  - ٣٨املادة 
  للممارسة املتَّبعة يف األمم املتحدة. حفَظ تسجيالت صوتية جللسات املؤمتر وهيئاته الفرعية وفقاًُتعدُّ وُت
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  اجللسات املفتوحة واملغلقة  - حادي عشر
  اجللسات املفتوحة واملغلقة  - ٣٩املادة 

  جلسات املؤمتر العامة مفتوحةً، ما مل يقرِّر املؤمتر خالف ذلك.تكون   -١
، مـا مل يقـرِّر املـؤمتر    ١على الدول املشاركة، حسب تعريفهـا الـوارد يف املـادة     ات الفرعية مقتصرةًتكون جلسات اهليئ  -٢

  .خالف ذلك
    

  واهليئات واملنظمات غري احلكومية الدول األخرى واملنظمات احلكومية الدولية - ثاين عشر
  

  الدول األخرى  - ٤٠املادة 
عشرة من املعاهدة، حبقِّ التوقيـع علـى املعاهـدة، ولكنـها مل تفعـل ذلـك بعـد، أن حتضـر         دولة تتمتَّع، وفقا للمادة احلادية  جيوز أليِّ

 املؤمتر. وحيقُّ ملمثِّلي هذه الدول حضور جلسات املؤمتر املفتوحة، والتكلُّم أمام املؤمتر يف إطار بند جدول األعمـال املخصَّـص هلـذا   
  بشأن املسائل اليت ينظر فيها املؤمتر. لقِّي وثائق املؤمتر، وتقدمي مسامهات مكتوبةالغرض، وَت

    
  الوكاالت املتخصِّصة واملنظمات ذات الصلة واملنظمات احلكومية الدولية  - ٤١املادة 

للمشـاركة بصـفة مراقـب يف     دائمـةً  وكالـة متخصِّصـة أو منظمـة ذات صـلة أو منظمـة حكوميـة دوليـة تلقَّـت دعـوةً          جيوز أليِّ
حلضور املـؤمتر. وسـُيمنح اإلذن باحلضـور بنـاًء علـى       مم املتحدة أن تقدِّم إىل أمانة املؤمتر طلباًدورات وأعمال اجلمعية العامة لأل

ما يقرِّره املؤمتر. ويكون لتلك الوكالة املتخصِّصة أو املنظمة ذات الصلة أو املنظمة احلكومية الدولية احلّق يف حضـور جلسـات   
  مي مسامهات مكتوبة بشأن املسائل اليت ينظر فيها املؤمتر.لقِّي وثائق املؤمتر وتقداملؤمتر املفتوحة وَت

    
  اهليئات اليت ُمنَِحت مركز مراقب يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة  - ٤٢املادة 

للمشـاركة بصـفة مراقـب يف دورات وأعمـال اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة وحتـتفظ ببعثـة            دائمـةً  هيئة تلقَّت دعـوةً  جيوز أليِّ
حلضـور املـؤمتر. وسـُيمنح اإلذن باحلضـور بنـاًء       أو مبكتب دائم يف مقر األمم املتحدة أن تقدِّم إىل أمانة املؤمتر طلبـاً  مراقب دائم

على ما يقـرِّره املـؤمتر. ويكـون لتلـك اهليئـة احلـّق يف حضـور جلسـات املـؤمتر املفتوحـة وتلقِّـي وثـائق املـؤمتر وتقـدمي مسـامهات                
  ظر فيها املؤمتر.مكتوبة بشأن املسائل اليت ين

    
  املنظمات غري احلكومية  - ٤٣املادة 

باحلضـور  جيوز ألي منظمة غري حكومية ترغب يف حضور املؤمتر أن تقدِّم إىل أمانة املؤمتر طلبا حلضور املـؤمتر. وسـُيمنح اإلذن   
فتوحـة، وأن تتلقَّـى وثـائق املـؤمتر عنـد      بناًء على ما يقرِّره املؤمتر. وحيقُّ لتلك املنظمة غري احلكومية أن حتضـر جلسـات املـؤمتر امل   



 

V.15-01943 13 
 

CTBT-ART.XIV/2015/1 

الطلب، وأن تقدِّم، على نفقتها، مسامهات مكتوبة بشأن املسائل الـيت ينظـر فيهـا املـؤمتر. وبنـاًء علـى دعـوة مـن رئـيس املـؤمتر،           
األعمـال املخصَّـص    ُيسمح ملمثِّل ختتاره املنظمات غري احلكومية اليت حتضر املـؤمتر بـأن يـتكلَّم أمـام املـؤمتر يف إطـار بنـد جـدول        

  هلذا الغرض.
    

  تعديل النظام الداخلي أو تعليق العمل به - ثالث عشر
  

  طريقة التعديل  - ٤٤املادة 
  واملصوِّتة.  باملادة الرابعة عشرة من املعاهدة، جيوز تعديل هذا النظام الداخلي بقرار ُيتَّخذ بأغلبية الدول املصدِّقة احلاضرة رهناً

  
  ليقطريقة التع- ٤٥املادة 
مـن هـذه املـواد، شـريطة توجيـه إشـعار بـاقتراح تعليـق          باملادة الرابعة عشرة من املعاهدة، جيـوز للمـؤمتر تعليـق العمـل بـأيٍّ      رهناً

تعليـق مـن    مـن ممثِّلـي الـدول املصـدِّقة. ويكـون أيُّ      ساعة من تقدميه، وجيوز إلغاء هذا الشرط إذا مل يعترض أيٌّ ٢٤العمل قبل 
  على غرض معيِّن وحمدَّد وعلى املدَّة الالزمة لتحقيق ذلك الغرض. اًهذا القبيل مقتصر

 


