
 
  منظمـة الصحـة العالميـة

  A/FCTC/COP/1/7 (Draft)  مؤتمر األطراف في اتفاقية
  ٢٠٠٦ فبراير/ شباط ١٥  منظمة الصحة العالمية اإلطارية         

    بشأن مكافحة التبغ   
  الدورة األولى

  
  
  
  

  "ب"التقرير األول للجنة 
  

  )مسودة(
  
  

  :ندين التاليين من جدول األعمالمؤتمر األطراف باعتماد مقررين في إطار الب" ب"توصي اللجنة   
  

  اعتماد النظام الداخلي لمؤتمر األطراف   من جدول األعمال١-٤البند 
  

  .مؤتمر األطراف يعتمد النظام الداخلي الوارد في المرفق  
  

  اعتماد النظام المالي لمؤتمر األطراف   من جدول األعمال٣-٤البند 
  

ة والنظام المالي لمنظمة الصحة العالمية وكذلك النظـام         مؤتمر األطراف يقرر استعمال الالئحة المالي       
  . من االتفاقية٤-٢٣المالي المشار إليه في المادة 
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  المرفق
  

  النظام الداخلي لمؤتمر األطراف
  

  االنطباق
  

  ١المادة 
  

  .يسري هذا النظام الداخلي على دورات مؤتمر األطراف  
  

  التعاريف
  

  ٢المادة 
  

  : هذا النظام الداخليألغراض  
  
اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، المعتمدة في جنيـف            " االتفاقية"تعني كلمة     -١

  ؛٢٠٠٣مايو /  أيار٢١بتاريخ 
  
  األطراف في االتفاقية؛" األطراف"تعني كلمة   -٢
  
   من االتفاقية؛٢٣دة مؤتمر األطراف المنشأ بموجب الما" مؤتمر األطراف"تعني عبارة   -٣
  
 من االتفاقيـة    ٢٣أية دورة عادية أو استثنائية لمؤتمر األطراف تنعقد وفقاً للمادة           " الدورة"تعني كلمة     -٤

  وهذا النظام الداخلي؛
  
مـن  ) ب(١أية منظمة ورد تعريفهـا فـي المـادة          " منظمة التكامل االقتصادي اإلقليمي   "تعني عبارة     -٥

  االتفاقية؛
  
 من هـذا النظـام      ٢١ من المادة    ١رئيس مؤتمر األطراف المنتخب وفقاً للفقرة       " الرئيس"ة  تعني  كلم    -٦

  الداخلي؛
  
   من االتفاقية؛٢٤ من المادة ١األمانة المنشأة بموجب الفقرة " األمانة"تعني كلمة   -٧
  
   من االتفاقية؛٢٣دة من الما) و(٥أية هيئة يتم تشكيلها عمالً بأحكام الفقرة " الهيئة الفرعية"تعني عبارة   -٨
  
 اجتماع يجري فيه تـصويت      أياألطراف الحاضرة في    " األطراف الحاضرة والمصوتة  "تعني عبارة     -٩

وتعتبر األطراف التي تمتنـع عـن التـصويت         . والتي تدلي بصوت مؤيد أو معارض صالح حسب األصول        
  .أطرافاً غير مصوتة

  
 الدورات أو االجتماعات التي يتاح حضورها لألطراف،        "العلنية"تعني عبارة الدورات أو االجتماعات        -١٠

والمنظمات الحكومية الدولية وغير    واألمانة  والدول ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي التي ليست أطرافاً،         
  .، وعامة الجمهور٣١الحكومية المعتمدة من قبل مؤتمر األطراف عمالً بالمادة 
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تُعقد لغرض محدد وفـي     الدورات أو االجتماعات التي     " السرية"عات  تعني عبارة الدورات أو االجتما      -١١
  .ظروف استثنائية، ويتاح حضورها لألطراف وموظفي األمانة األساسيين

  
 الدورات

  
  ٣المادة 
  

  .تعقد دورات مؤتمر األطراف في مقر األمانة، إال إذا قرر مؤتمر األطراف غير ذلك  
  

  ٤المادة 
  
إال إذا قرر مؤتمر األطراف غير ذلك،       لثالثة لمؤتمر األطراف سنوياً      وا  الثانية انان العاديت تعقد الدورت   -١

  .وبعد ذلك، تعقد الدورات العادية كل سنتين
  
ويـسعى مـؤتمر    . يقرر مؤتمر األطراف، في كل دورة عادية، تاريخ ومدة الدورة العاديـة التاليـة               -٢

  .عب فيه حضورها على عدد هام من الوفوداألطراف إلى عدم عقد دورات من هذا القبيل في وقت يص
  
تعقد الدورات االستثنائية لمؤتمر األطراف في أية أوقات أخرى يرى المؤتمر أنها ضرورية، أو بناء                 -٣

على طلب خطي يقدمه أي طرف، شريطة أن يؤيد هذا الطلب، في غضون ستة أشهر من إرسال الطلب إليها                   
  .قلمن قبل األمانة، ثلث األطراف على األ

  
تعقد الدورات االستثنائية بناء على طلب خطي يقدمه أحد األطراف في موعد ال يتجاوز ستين يومـاً                   -٤

  . أعاله٣من تاريخ تأييد ثلث األطراف على األقل لهذا الطلب عمالً بالفقرة 
  

  ٥المادة 
  

ين يوماً على األقـل     تقوم األمانة بإبالغ جميع األطراف بمواعيد ومكان انعقاد الدورات العادية قبل ست           
  . من تاريخ انعقادها، وقبل ثالثين يوماً على األقل من تاريخ انعقاد الدورات االستثنائية

  
  

  جدول األعمال
  
  ٦المادة 

  
  .بإعداد جدول األعمال المؤقت لكل دورة ،هيئة المكتبتقوم األمانة، بالتشاور مع   

  
  ٧المادة 

  
  :دية، حسب االقتضاء، ما يلييتضمن جدول األعمال المؤقت لكل دورة عا  

  
   منها؛٢٣البنود الناشئة عن مواد االتفاقية، بما فيها البنود المحددة في المادة   )أ(
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  البنود التي تقرر إدراجها في دورة سابقة؛  )ب(
  
  ؛١٣البنود الوارد ذكرها في المادة   )ج(
  
  لترتيبات المالية؛الميزانية المقترحة وكذلك جميع المسائل المتعلقة بالحسابات وا  )د(
  
  تقارير األطراف التي تقدم عمالً باإلجراءات التي يقرها مؤتمر األطراف؛  )ه(
   
  التقارير المقدمة من الهيئات الفرعية؛  )و(
  
أي بند آخر ذي صلة بتنفيذ االتفاقية يقترحه أحد األطراف وتتلقاه األمانة قبل تعميم جـدول                  )ز(

  .األعمال المؤقت
  

  ٨المادة 
  

 يخص كل دورة عادية توزع األمانة على األطراف، وعلى المراقبين المدعوين لحضور الـدورة               فيما  
، جدول األعمال المؤقت مع وثائق المؤتمر األخرى باللغات الرسمية، قبل موعـد  ٣١ و٣٠ و ٢٩عمالً بالمواد   

  .افتتاح أعمال الدورة بستين يوماً على األقل
 

  ٩المادة 
 

، أي بند يقترحه أحد األطراف هيئة المكتب بالتشاور مع ،مال مؤقت تكميليتدرج األمانة في جدول أع 
 يوم افتتاح  أيام من١٠قبل وتتلقاه األمانة بعد إرسال جدول األعمال المؤقت للدورة العادية، على أن يكون ذلك 

  . من النظام الداخلي٧المادة شريطة أن يندرج البند ضمن نطاق أعمال الدورة، 
  

  ١٠المادة 
  

 ويجـوز   يبحث مؤتمر األطراف جدول األعمال المؤقت باإلضافة إلى أي جدول أعمال مؤقت تكميلي              
لمؤتمر األطراف، لدى إقرار جدول األعمال ألية دورة عادية، أن يقرر إضافة بنود أو حذفها أو تأجيلهـا أو                   

  . تعديلها
  

  ١١المادة 
  

ال البنود التي يقترح مؤتمر األطراف النظـر        ال يتضمن جدول األعمال المؤقت ألية دورة استثنائية إ          
ويوزع جدول  . بعقد الدورة االستثنائية  في طلب كتابي من أحد األطراف       فيها في دورة عادية أو البنود الواردة        

  .األعمال المؤقت على األطراف في الوقت ذاته الذي يوزع فيه اإلخطار لحضور الدورة االستثنائية
  

  ١٢المادة 
  
انة إلى مؤتمر األطراف تقريراً عن اآلثار اإلدارية والمتعلقة بالميزانية المترتبة على جميـع              تقدم األم   -١

  .بنود جدول األعمال الموضوعية المعروضة على الدورة قبل أن يتولى المؤتمر النظر فيها
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 ال ينظر مؤتمر األطراف في هذه البنود إال بعد مضي ثمان وأربعين ساعة على األقل مـن تـاريخ                    -٢
  .استالمه تقرير األمانة عن اآلثار اإلدارية والمتعلقة بالميزانية، ما لم يقرر مؤتمر األطراف غير ذلك

  
  ١٣المادة 

  
يدرج تلقائياً في جدول األعمال المؤقت للدورة العادية التالية أي بند من بنود جدول األعمال للـدورة                   

  .الل الدورة، ما لم يقرر مؤتمر األطراف غير ذلكالعادية التي لم تنظر فيه أو لم تنته من النظر فيه خ
  

  األمانة
  

  ١٤المادة 
  
يعمل رئيس أمانة االتفاقية، أو ممثل رئيس األمانة، بهذه الصفة في جميع دورات مؤتمر األطـراف                  -١

  .وهيئاته الفرعية
  
 وهيئاته الفرعية،   يتولى رئيس أمانة االتفاقية أمر تدبير الموظفين والخدمات الالزمة لمؤتمر األطراف            -٢

ويدير رئيس أمانة االتفاقية ويوجه هؤالء الموظفين وتلك الخدمات ويـوفر الـدعم             . في حدود الموارد المتاحة   
  .والمشورة المناسبين لمكتب مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية

  
  ١٥المادة 

  
فقاً لهذا النظـام، المهـام       من االتفاقية تتولى األمانة، و     ٢٤باإلضافة إلى الوظائف المحددة في المادة         
  :التالية

  
  اتخاذ الترتيبات الخاصة بتوفير الترجمة الفورية في الدورة؛  )أ(
  
  تلّقي وثائق الدورة وترجمتها واستنساخها وتوزيعها؛  )ب(
  
  نشر الوثائق الرسمية للدورة وتوزيعها؛  )ج(
  
  إعداد السجالت الخاصة بالدورة واتخاذ الترتيبات لحفظها؛  )د(
  
  اتخاذ الترتيبات إليداع وثائق الدورة وحفظها؛  )ه(
  
  .مؤتمر األطراف قد يطلبها المهام األخرى التي كلأداء   )و(
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  التمثيل ووثائق التفويض
  

  ١٦المادة 
  

يمثل كل طرف مشترك في دورة من الدورات بوفد يتألف من رئيس الوفد وسائر مـن تـدعو إليـه                      
  .ناوبين والمستشارين المعتمدينالحاجة من الممثلين والممثلين الم

  
  ١٧المادة 

  
  .يجوز لممثل مناوب أو مستشار أن يعمل بصفة ممثل بناء على تعيين رئيس الوفد له  

  
  ١٨المادة 

  
تقدم وثائق تفويض الممثلين وكذلك أسماء الممثلين المناوبين والمستشارين إلى األمانـة فـي موعـد                  

كما يبلّغ أي تغيير الحق في تكوين الوفـود إلـى           .  الدورة إن أمكن   يتجاوز أربع وعشرين ساعة من افتتاح      ال
وتصدر وثائق التفويض إما عن رئيس الدولة أو الحكومة وإما عن وزير الخارجية أو وزير الـصحة                 . األمانة

أو أي سلطة حكومية مختصة أخرى أو إذا كان األمر يتعلق بإحدى منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي، عن                 
  .سلطة المختصة في تلك المنظمةال
  

  ١٩المادة 
  

  .تفحص هيئة المكتب وثائق التفويض وتقدم تقريرها إلى مؤتمر األطراف  
  

  ٢٠المادة 
  

  . يحق للممثلين االشتراك في الدورة بصفة مؤقتة ريثما يبت مؤتمر األطراف في قبول وثائق تفويضهم  
  

  أعضاء المكتب
  
  ٢١المادة 

  
لعادية األولى لمؤتمر األطراف، انتخاب رئيس وخمسة نواب للرئيس، يقوم أحـدهم            يتم، في الدورة ا     -١

ويشكل أعضاء المكتب هؤالء هيئة مكتب مؤتمر       . بدور المقرر، من بين ممثلي األطراف الحاضرة في الدورة        
يظـل  و. ويمثَّل كل إقليم من أقاليم منظمة الصحة العالمية بعضو واحد من أعضاء هيئـة المكتـب               . األطراف

الرئيس ونواب الرئيس في مناصبهم حتى اختتام أعمال الدورة العادية الثانية لمؤتمر األطراف، بما في ذلك أية      
  .دورات استثنائية يتم عقدها

  
يتم، قبل نهاية دورة مؤتمر األطراف العادية الثانية ودورته العادية التي تليها، انتخاب أعضاء المكتب                 -٢

وتبدأ مدة عضوية أعضاء المكتب هؤالء اعتباراً       . لوا هيئة المكتب في الدورة التالية     من بين األطراف لكي يشك    
من تاريخ اختتام أعمال الدورة ويستمر عملهم حتى اختتام أعمال الدورة العادية التالية لمؤتمر األطراف على                

  .أن تشمل مدة عضويتهم أية دورات استثنائية يتم عقدها
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  .  أقاليم المنظمة على منصبي الرئيس والمقررينطبق التناوب فيما بين  -٣
  
يشارك الرئيس في دورات مؤتمر األطراف بصفته تلك، وال يمارس في الوقت نفسه الحقـوق التـي                   -٤

ويقوم الطرف المعني بتعيين شخص آخر يمثله في الـدورات كـي            . يتمتع بها ممثل أي طرف من األطراف      
  .يمارس حقه في التصويت

  
  . هيئة فرعية تحقيقاً لغرض محدد هيئة المكتب رئيس أيةيجوز أن تدعو  -٥
  

  ٢٢المادة 
  
يقوم الرئيس، باإلضافة إلى الصالحيات التي يمنحه إياها هذا النظام في مواضع أخرى، بإعالن افتتاح           -١

أعمال الدورة واختتامها، ويترأس الجلسات ويكفل مراعاة ما يقضي به هذا النظام، ويعطـي حـق التحـدث،                  
ويبت الرئيس في نقاط النظام، ويقوم، رهناً بأحكام هذا النظـام،           . ح المسائل للتصويت، ويعلن القرارات    ويطر

  .بضبط المداوالت والمحافظة على النظام فيها
  
للرئيس أن يقترح على مؤتمر األطراف إقفال قائمة المتحدثين وتحديد المدة التي يـسمح بهـا لكـل                    -٢

ث التي يسمح بها لكل ممثل بشأن أية مسألة، وتأجيل المناقشة أو إقفال بابها،              متحدث وتحديد عدد مرات التحد    
  .وتعليق الجلسة أو رفعها

  
  .يظّل الرئيس، في ممارسته مهام ذلك المنصب، خاضعاً لسلطة مؤتمر األطراف  -٣
  

  ٢٣المادة 
  
. ب الرئيس للقيام بمهامه   إذا تغيب الرئيس مؤقتاً عن جلسة ما أو عن جزء منها فعليه أن يعين أحد نوا                 -١

  .وال يحق لنائب الرئيس الذي يعين على هذا النحو أن يمارس في الوقت ذاته ما لممثل أي طرف من الحقوق
  
  .لنائب الرئيس الذي يقوم بمهام الرئيس الصالحيات التي له والواجبات التي عليه  -٢
  

  ٢٤المادة 
  
، أو تعذر عليه لسبب آخر إكمال مدة عضويته المحددة إذا استقال أحد أعضاء هيئة المكتب من منصبه  -١

أو تعذر عليه االضطالع بمهام منصبه، يقوم الطرف المعني بتعيين ممثل للطرف نفسه يحل محله خالل الفترة                 
  .المتبقية من مدة عضويته األصلية

  
 نواب الرئيس القيـام     إذا تعذر على الرئيس القيام بمهامه في الفترات الفاصلة بين الدورات يتولى أحد              -٢

ويحدد الترتيب الذي يدعى نواب الرئيس وفقاً له إلى تولي مهام الرئيس عن طريق القرعة في الدورة                 . بمهامه
  .التي يجري فيها االنتخاب
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  الهيئات الفرعية
  

  ٢٥المادة 
  
هيئات الفرعية لبلوغ   من االتفاقية، أن ينشئ ما يلزم من هذه ال        ) و(٥-٢٣لمؤتمر األطراف طبقاً للمادة       -١

  .الغرض المتوخى من االتفاقية
  
، بما في ذلك واليتها     يحدد مؤتمر األطراف المسائل التي تنظر فيها كل هيئة من تلك الهيئات الفرعية              -٢

 وله أن يخول رئيس المؤتمر، بناء على طلب من رئيس الهيئة الفرعيـة، إجـراء   وغاياتها ومدتها وميزانيتها، 
  .ناسبة على تقسيم العملالتعديالت الم

  
 علـى   تعديل ما يلزم   تسري هذه المواد مع      ٢٨ إلى   ٢٦باستثناء ما هو منصوص عليه في المواد من           -٣

  .أعمال أية هيئة فرعية، رهناً بأية تعديالت يقررها مؤتمر األطراف
  

  ٢٦المادة 
  

ة من قبل المؤتمر للمشاركة     إذا لم تكن الهيئة الفرعية مفتوحة العضوية تشكل أغلبية األطراف المسما            
أما إذا كانت الهيئة الفرعية مفتوحة العضوية فإن ربع عدد األطـراف يـشكلون              . في الهيئة النصاب القانوني   

  .النصاب القانوني
  

  ٢٧المادة 
  
يقرر مؤتمر األطراف مواعيد دورات الهيئات الفرعية ومكان انعقادها، مع المراعاة الواجبـة لمـدى          -١

  .هذه الدورات بالتزامن مع دورات مؤتمر األطرافاستصواب عقد 
  
تُعقد دورات أو اجتماعات الهيئات الفرعية علناً ما لم يقرر مؤتمر األطراف أو الهيئة الفرعية المعنية                  -٢

  .  من االتفاقية٣-٥وتنفذ هذه المادة على نحو يتسق مع المادة . أن تكون سرية
  

  ٢٨المادة 
  
وتنتخـب  . رعية من قبل الهيئة الفرعية ما لم يقرر مؤتمر األطراف غير ذلك           ينتخب رئيس الهيئة الف     -١

والتمثيل المتوازن للبلـدان    كل هيئة فرعية أعضاء مكتبها مع المراعاة الواجبة لمبدأ التمثيل الجغرافي العادل             
مـدتي عـضوية    وال يعمل أعضاء المكتب ألكثر من       النامية والبلدان المتقدمة ومراعاة التوازن بين الجنسين        

  .متتاليتين
  
ما لم يكونا العضوين الوحيـدين فـي        التصويت،  ال يجوز لرئيس أية هيئة فرعية وال لنائب رئيسها            -٢

  .١-٤٩وفي تلك الحالة تجوز لهما ممارسة الحق في التصويت وفقاً للمادة . وفديهما المعنيين
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  المراقبون
  

  ٢٩المادة 
  
العالمية وليست طرفاً في االتفاقية، أو أية دولة عضو منتسبة في           ألية دولة عضو في منظمة الصحة         -١

منظمة الصحة العالمية، أو أية دولة أخرى ليست طرفاً في االتفاقية ولكنها دولة عضو في األمم المتحدة أو في                   
التعريف وكاالتها المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وألية منظمة تكامل اقتصادي إقليمي، حسب 

من االتفاقية، وليست طرفاً في االتفاقية أن تحضر الجلسات العلنية لمؤتمر األطراف أو ) ب(١الوارد في المادة 
  . اجتماعات هيئاته الفرعية بصفة مراقب

  
 فـي الجلـسات العلنيـة       دون الحق في التصويت   في المشاركة   للمراقبين الحق، بموجب هذه المادة،        -٢

وليس لمنظمـات التكامـل     . اته الفرعية، وليس لهم الحق في التحدث إال بعد األطراف         لمؤتمر األطراف وهيئ  
  .االقتصادي اإلقليمي الحق في التحدث إال بشأن المسائل التي تدخل ضمن اختصاصها

  
  ٣٠المادة 

  
يجوز ألية منظمة حكومية دولية، أن تطلب إلى األمانة الحصول على مركز المراقب الذي يمكـن أن                 -١

  . من االتفاقية٣-٥ من الديباجة وكذلك المادة ١٨ و١٧مع مراعاة الفقرتين ه مؤتمر األطراف، يمنح
  
 بموجب هذه المادة، في المشاركة، دون الحق في التصويت، في االجتماعات العلنيـة            ،للمراقبين الحق   -٢

  .٢٩ لمؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية، والتحدث بعد المراقبين المشار إليهم في المادة
  

  ٣١المادة 
  
تُعتمد كمراقبين في مؤتمر األطراف المنظمات غير الحكومية التي شـاركت فـي هيئـة التفـاوض                   -١

الحكومية الدولية المعنية باتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ وفـي الفريـق العامـل                 
  .لصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغالحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني باتفاقية منظمة ا

  
يجوز للمنظمات غير الحكومية، الدولية منها واإلقليمية، التي تتفق مقاصـدها وأنـشطتها مـع روح                  -٢

االتفاقية وغرضها ومبادئها، أن تطلب الحصول على مركز المراقب الذي يمكن أن يمنحه مؤتمر األطـراف،                
وينبغي أن  .  من االتفاقية  ٣-٥ من الديباجة والمادة     ١٨ و ١٧ع مراعاة الفقرتين    بناء على تقرير من األمانة، وم     

  . يوماً قبل افتتاح أعمال الدورة٩٠تقدم تلك الطلبات إلى األمانة في موعد أقصاه 
  
المنظمات غير الحكومية فـي أي مـن دوراتـه          يستعرض مؤتمر األطراف تفويض كل منظمة من          -٣

  .العادية، ومن ثم يحدد مدى استصواب اإلبقاء على مركزها كمراقب
  
للمراقبين الحق، بموجب هذه المادة، في المشاركة دون الحق في التصويت في االجتماعـات العلنيـة                -٤

  .٣٠ و٢٩ في المادتين لمؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية، والتحدث بعد المراقبين المشار إليهم
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  تصريف األعمال
  

  ٣٢المادة 
  

وتنفذ هذه المادة على    . تُعقد جلسات مؤتمر األطراف علناً ما لم يقرر مؤتمر األطراف أن تكون سرية              
  . من االتفاقية٣-٥نحو يتسق مع المادة 

  
  ٣٣المادة 

  
إحدى اللغات الرسمية وتسلَّم إلـى      تقدم األطراف االقتراحات والتعديالت، في األحوال العادية، كتابة ب          

 إال إذا كان قـد سـبق        وال يجوز النظر في االقتراحات والتعديالت     . األمانة التي تعمم نسخاً منها على الوفود      
 على أنه يجوز لمؤتمر األطراف      . ساعة قبل االجتماع   ٢٤ عن    بفترة زمنية ال تقل     على الوفود  اتعميم نسخ منه  

 أو التعديالت على االقتراحات أو المقترحات اإلجرائية والنظر فيها حتى وإن لم             أن يسمح بمناقشة االقتراحات   
تكن هذه االقتراحات أو التعديالت على االقتراحات أو المقترحات قد عممت أو إذا كانت قد عممت في اليـوم                   

  . ذاته فقط
  

  ٣٤ة الماد
  
. ل في الجلسات العامة لمؤتمر األطراف     األطراف نصاباً قانونياً لتصريف األعما    الدول   تشكل أغلبية     -١

  . األطراف التخاذ أي قرارالدولويشترط حضور ثلثي 
  
ألغراض تحديد نصاب قانوني التخاذ أي قرار بشأن أية مسألة تدخل في نطـاق اختـصاصات أيـة                  -٢

ات التي  منظمة من منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي يحسب لتلك المنظمة عدد أصوات مساوٍ لعدد األصو             
  .  من االتفاقية٢-٣٢يحق لها إعطاؤه طبقاً ألحكام المادة 

  
  ٣٥المادة 

  
ورهناً بأحكام  . ال يحق  ألي ممثل أن يتحدث في أي جلسة دون الحصول مسبقاً على إذن من الرئيس                  -١

مانة وتحتفظ األ .  يعطي الرئيس الكلمة للمتحدثين حسب ترتيب إبداء رغبتهم في التحدث          ٤٢ و ٣٨ و ٣٦المواد  
وللرئيس أن يطلب من أي متحدث مراعاة النظام إذا كانت مالحظاته ال عالقة لها بالموضوع . بقائمة للمتحدثين

  .قيد البحث
  
. وللرئيس أثناء المناقشة أن يعلن قائمة المتحدثين وله، بموافقة المؤتمر، أن يعلن إقفال هـذه القائمـة                  -٢

  . إذا وجد ما يبرر ذلك في كلمة ألقيت بعد إقفال القائمةعلى أن للرئيس أن يعطي حق الرد ألي ممثل
  
لمؤتمر األطراف، بناء على اقتراح من الرئيس أو من أي طرف، أن يحدد المدة التي يسمح بها لكـل               -٣

وقبل اتخاذ أي قرار يجوز الثنين من       . متحدث وعدد مرات التحدث التي يسمح بها لكل ممثل بشأن أية مسألة           
وإذا . تحدث تأييداً لالقتراح الخاص بذلك التحديد والثنين من الممثلين التحدث معارضة لهذا االقتراح            الممثلين ال 

  .تم هذا التحديد وتجاوز أحد المتحدثين الوقت المخصص ينبهه الرئيس على الفور إلى ضرورة التقيد بالنظام
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  ٣٦المادة 
  
ة فرعية من أجل شرح النتائج التي خلُصت إليهـا  يجوز منح األسبقية في التحدث لرئيس أو مقرر هيئ    -١

  .تلك الهيئة الفرعية
  
 دعـوة مـن الـرئيس     بناء علىلرئيس األمانة أو أي عضو في األمانة يعينه رئيس األمانة أن يدلي             -٢

  .لتقديم معلومات أو توضيحات أو تفسيراتببيانات شفوية أو كتابية بشأن أية مسألة مطروحة 
  
  ٣٧المادة 

  
وفي ممارسة هذا الحق يحاول الممثلـون اإليجـاز بقـدر           . ي الرئيس حق الرد ألي ممثل يطلبه      يعط  

  .اإلمكان، ويفضل أن يدلوا ببياناتهم في نهاية الجلسة التي يطلب فيها هذا الحق
  

  ٣٨المادة 
  
ـ                     ت يجوز للممثل، عند مناقشة أي مسألة، أن يثير نقطة نظام في أي وقت، ويتعين على الرئيس أن يب

ويطرح الطعن فوراً للتصويت،    . ويجوز أن يطعن الممثل في قرار الرئيس      . في ذلك فوراً بمقتضى هذا النظام     
وال يجوز أن يتحدث الممثل الـذي أثـار    . ويكون القرار نافذاً ما لم تلغه أغلبية األطراف الحاضرة والمصوتة         

  .نقطة نظام عن مضمون المسألة قيد المناقشة
  

  ٣٩المادة 
  

وال تناقش هذه االقتراحـات     . ز، أثناء مناقشة أية مسألة، أن يقترح الممثل تعليق أو تأجيل الجلسة           يجو  -١
  .بل تطرح فوراً للتصويت

  
" تأجيل الجلـسة  "، ألغراض هذا النظام، اإلرجاء المؤقت ألعمال الجلسة ويعني          "تعليق الجلسة "يعني    -٢

  .إنهاء جميع أعمالها إلى حين عقد جلسة أخرى
  

  ٤٠ة الماد
  
ويجـوز  . يجوز، أثناء مناقشة أي مسألة، أن يقترح أحد الممثلين تأجيل مناقشة المسألة قيـد النظـر                 

لمتحدثين اثنين باإلضافة إلى مقدم المقترح، أن يؤيدا المقترح ولمتحدثين اثنين أن يعارضـا وبعـده يطـرح                  
  . المقترح للتصويت فوراً

  
  ٤١المادة 

  
ن يقترح إنهاء المناقشة الجارية سواء أعرب ممثل آخر عن رغبتـه            يجوز ألي ممثل، في أي وقت، أ        

غير،  وإذا طُلب اإلذن في التحدث لمعارضة اإلنهاء، فقد يمنح اإلذن الثنين من المتحدثين ال             . في التحدث أو ال   
ذلـك  وإذا قرر مؤتمر األطراف إقفال باب المناقشة يعلن الـرئيس           . وبعد ذلك يطرح االقتراح للتصويت فوراً     

  .وبعدها ال يصوت مؤتمر األطراف إال على االقتراحات المقدمة قبل اإلقفال
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  ٤٢المادة 
  
تكون لالقتراحات التالية أسبقية بالترتيب المبين أدناه على جميع المقترحات أو االقتراحات باسـتثناء                

 :نقطة النظام
  

  تعليق الجلسة؛  )أ(
  
  تأجيل الجلسة؛  )ب(
  
  لة المطروحة؛تأجيل مناقشة المسأ  )ج(
  
  .إنهاء مناقشة المسألة المطروحة  )د(

  
  ٤٣المادة 

  
 يطرح للتصويت أي اقتراح يدعو إلى البت في اختصاص مـؤتمر األطـراف فـي                ٤٢رهناً بالمادة     

مناقشة أي مسألة أو في إقرار مقترح أو تعديل لمقترح مقدم إليه، قبل التصويت علـى المقتـرح أو التعـديل                     
  .المطروح

  
  ٤٤المادة 

  
 .يجوز ألي ممثل أن يقترح التصويت على أجزاء من اقتراحه أو أجزاء من التعديل بشكل منفـصل                  

بالتحدث، أحدهما مؤيـد للطلـب واآلخـر        اثنين  وإذا قُدم اعتراض على طلب التجزئة، يأذن الرئيس لممثّلين          
. لمسموح به لكل متحـدث    ويجوز للرئيس أن يحدد الوقت ا     . معارض له، بعدها يطرح الطلب للتصويت فوراً      

وإذا . وإذا ووفق على اقتراح التجزئة، تطرح أجزاء االقتراح أو التعديل التي يوافق عليها للتـصويت جملـة                
  .رفضت كل أجزاء المنطوق في االقتراح أو التعديل، يعتبر االقتراح أو التعديل مرفوضاً برمته

  
  ٤٥المادة 

  
وإذا اقترح تعـديالن أو أكثـر علـى         .  على التعديل أوالً   عندما يقترح تعديل اقتراح يجري التصويت       

االقتراح فإن مؤتمر األطراف يصوت أوالً على التعديل الذي يرى الرئيس أنه األبعـد فـي مـضمونه عـن                    
. االقتراح األصلي، ثم على التعديل الذي يليه بعداً، وهكذا دواليك إلى أن يتم طرح جميع التعديالت للتـصويت          

  .طوى أحد التعديالت بالضرورة على رفض تعديل آخر، فال يطرح التعديل األخير للتصويتغير أنه إذا ان
  

وإذا قُبل اقتـراح مـن      . وإذا اعتمد تعديل أو أكثر، فحينئذ يطرح االقتراح بصيغته المعدلة للتصويت          
ئـذ تـصويت    صاحب االقتراح األصلي اعتبر ذلك التعديل جزءاً أساسياً من االقتراح األصلي، وال يجري حين             

ويعتبر االقتراح تعديالً على اقتراح إذا اقتصر على مجرد إضافة أو حذف أو تنقيح لجـزء مـن          . مستقل عليه 
  . االقتراح

  
 . أي اقتراح إجرائي يشكل بديالً عن اقتراح، اقتراحاً بحد ذاتهويعتبر  
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  ٤٦المادة 
  

صوت على االقتراحات بالترتيب الذي     إذا تعلق اقتراحان أو أكثر بمسألة واحدة فإن مؤتمر األطراف ي            
ولمؤتمر األطراف أن يقرر بعد كل تصويت على اقتراح ما إذا كـان             . تقدم به، ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك       
  .يصوت على االقتراح الذي يليه أو ال

  
  ٤٧المادة 

  
ه، شريطة يجوز لصاحب االقتراح اإلجرائي أو االقتراح أن يسحبه في أي وقت قبل بدء التصويت علي      

ويجوز ألي طرف أن يعيد تقـديم االقتـراح أو االقتـراح            . أال يكون االقتراح اإلجرائي أو االقتراح قد عدل       
  .اإلجرائي المسحوب على هذا النحو

  
  ٤٨المادة 

  
إذا اعتمد أو رفض اقتراح إجرائي ما، ال يجوز إعادة النظر فيه في الجلسة نفسها، ما لم يقرر مؤتمر                     

وال يمنح اإلذن بالتحدث بشأن اقتراح بإعادة النظر        . ك بأغلبية ثلثي األطراف الحاضرة والمصوتة     األطراف ذل 
. إال لصاحب االقتراح والثنين من المؤيدين واثنين من المعارضين لالقتراح وبعد ذلك يطرح للتصويت فـوراً               

جرائي سبق اعتماده، أنه يقتضي     وال يعتبر أن أي تصويب لخطأ كتابي أو حسابي في أي وثيقة تتعلق باقتراح إ              
  .إعادة مناقشة ذلك االقتراح اإلجرائي بأغلبية الثلثين

  
  التصويت

  
  ٤٩المادة 

  
  .٢لكل طرف صوت واحد باستثناء ما نص عليه في الفقرة   -١
  
تمارس منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي، في المسائل الداخلة فـي اختـصاصاتها، حقهـا فـي                  -٢

وال تمارس أي منظمة    . من األصوات مساوٍ لعدد دولها األعضاء التي هي أطراف في االتفاقية          التصويت بعدد   
  .من هذا القبيل حقها في التصويت إذا مارست أي من دولها األعضاء حقها، والعكس بالعكس

  
  ٥٠المادة 

  
الي المـشار إليـه فـي       تُتخذ القرارات بشأن المسائل الميزنية والمالية بتوافق اآلراء ووفقاً للنظام الم            -١

   من االتفاقية؛٤-٢٣ المادة
  
فيما يخص جميع القرارات األخرى يبذل مؤتمر األطراف قصارى جهده للتوصل إلى اتفاق بتوافـق                 -٢

  .اآلراء
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إذا استنفدت جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن القرارات المشار إليها فـي                   -٣
  :التوصل إلى أي اتفاق، يسير مؤتمر األطراف األعمال على النحو التالي، كمالذ أخير وتعذر ٢الفقرة 

  
تتخذ القرارات بشأن المسائل الجوهرية، بأغلبية ثالثة أرباع أصوات األطـراف الحاضـرة               )أ(

  والمصوتة، ما لم ينص على غير ذلك في االتفاقية أو في مواد هذا النظام؛
  
  .المسائل اإلجرائية بأغلبية أصوات األطراف الحاضرة والمصوتةتُتخذ القرارات بشأن   )ب(
  

ويطرح أي طعن فـي     . يبت الرئيس في أية نقطة بخصوص ما إذا كانت المسألة إجرائية أو جوهرية              -٤
ويعتبر قرار الرئيس نافذاً ما لم يلغ بأغلبية أصـوات األطـراف الحاضـرة    . هذا القرار للتصويت على الفور 

  .والمصوتة
  

  ٥١المادة 
  
ويجري التصويت بنداء األسماء بناء على طلـب        . يكون التصويت، في غير االنتخابات، برفع األيدي        -١

ويحدد اسم الطرف   . ويجري التصويت بنداء األسماء بالترتيب الهجائي اإلنكليزي ألسماء األطراف        . أي طرف 
  .الذي يصوت أوالً بالقرعة

  
 أي مسألة باالقتراع السري إذا قـرر ذلـك مـسبقاً بأغلبيـة     يجوز أن يصوت مؤتمر األطراف على       -٢

وال يتخذ أي   . األطراف الحاضرة والمصوتة، شريطة عدم إجراء اقتراع سري في المسائل المتعلقة بالميزانية           
قرار بموجب هذه المادة بشأن ما إذا كان التصويت باالقتراع السري، إال برفع األيـدي؛ وإذا قـرر مـؤتمر                    

صويت على مسألة بعينها باالقتراع السري فال يجوز طلب إجراء طريقة أخرى للتصويت أو البت              األطراف الت 
  .فيه
  
حين يجري مؤتمر األطراف تصويتاً بالوسائل الميكانيكية يحل التصويت غير المسجل محل التصويت               -٣

  .برفع األيدي ويحل التصويت المسجل محل التصويت بنداء األسماء
  
ر الجلسات صوت كل طرف مشارك في التصويت بنـداء األسـماء أو التـصويت               يدرج في محاض    -٤

  .المسجل
  

  ٥٢المادة 
  
بعد إعالن الرئيس بداية التصويت ال يقاطع أي ممثل عملية التصويت إال لنقطة نظام تتصل بمـسار                   -١

  .التصويت الفعلي
  
ببيان موجز يقتصر على تعليل      يجوز للرئيس السماح لألطراف باإلدالء       بعد اكتمال عملية التصويت       -٢

ويجوز للرئيس أن يضع    . يتحدث راعي االقتراح تعليالً للتصويت عليه إال إذا طرأ عليه تعديل           وال. التصويت
  . حدوداً للوقت الذي سيتاح لذكر هذه التعليالت
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  ٥٣المادة 
  

ـ    إبداءعدم  حالة   إال أنه في     ،تجرى االنتخابات باالقتراع السري      ـ   أي اعتراض يج ر مـؤتمر  روز أن يق
 إجـراء   لزموإذا  .  إلى إجراء اقتراع على مرشح متفق عليه أو قائمة مرشحين متفق عليها            اللجوءاألطراف عدم   

  .يقوم شخصان يعينهما الرئيس، من بين الوفود الحاضرة بالمساعدة في عد األصواتاقتراع 
  

  ٥٤المادة 
  
 وال يحصل أي مرشح في االقتراع األول على        عندما يتعين انتخاب شخص واحد أو طرف واحد فقط،          -١

أغلبية أصوات األطراف الحاضرة والمصوتة، يجرى اقتراع ثان يقتصر على المرشحين اللذين حصال علـى               
وإذا تساوت األصوات في االقتراع الثاني يحسم الـرئيس األمـر بـين المرشـحين               . أكبر عدد من األصوات   

  .بالقرعة
  
 أكثر باالنتخاب في وقت واحد وفي الظروف نفسها، فإن المرشحين الـذين             إذا أريد شغل منصبين أو      -٢

يحصلون في االقتراع األول على أكبر عدد من األصوات وعلى أغلبية أصوات األطراف الحاضرة والمصوتة               
  . هم الذين ينتخبون

  
ين يتعـين    إذا قّل عدد المرشحين الحاصلين على هذه األغلبية عن عدد األشخاص أو األطـراف الـذ                 -٣

انتخابهم تجرى عمليات اقتراع إضافية لشغل المناصب المتبقية، ويقتصر التصويت على المرشّحين الحاصلين             
على أكبر عدد من األصوات في االقتراع السابق على عدد ال يتجاوز ضعف عدد المناصب المتبقية التي يتعين 

  ثالـث غيـر الحاسـم، إلـى أي شـخص أو            شغلها؛ وذلك شريطة جواز إعطاء األصوات، بعد االقتـراع ال         
  .  طرف ذي أهلية

  
إذا كانت عمليات االقتراع الثالث غير المقيدة هذه غير حاسمة، تقتصر عمليات االقتراع الثالث التالية   -٤

على المرشحين الذين يحصلون على أكبر عدد من األصوات في ثالث عمليات االقتراع غير المقيـدة بمـا ال                   
اصب المتبقية التي يتعين شغلها، وتصبح عمليات االقتراع الثالث التالية غير مقيدة، ويستمر يتجاوز ضعف المن

  .األمر على هذا المنوال إلى أن تشغل جميع المناصب
  

  ٥٥المادة 
  

في أي انتخاب يصوت كل ممثل، إال إذا امتنع عن التصويت، لعدد المرشحين المساوي لعدد المناصب   
وأي بطاقة اقتراع تحمل أسماء تزيد أو تقل عن المناصب المراد شـغلها باالنتخـاب             . بالمراد شغلها باالنتخا  
  .تعتبر الغية وباطلة

  
  ٥٦المادة 

  
 انتخاب أن تعذّر شغل منصب أو أكثر يراد شغله باالنتخاب بسبب تساوي األصوات              أيإذا حدث في      

ويجوز تكرار هذه   . يد من ينتخب منهم   التي حصل عليها مرشحان أو أكثر، يجرى اقتراع بين المرشحين لتحد          
  . العملية عند الضرورة
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  اللغات والمحاضر
  

  ٥٧المادة 
  

 هـي العربيـة والـصينية واإلنكليزيـة         على السواء  لمؤتمر األطراف    ولغات العمل اللغات الرسمية     
  .واألسبانية والفرنسية والروسية

  
  ٥٨المادة 

  
  .ات الرسمية ترجمة فورية إلى سائر اللغات الرسميةتترجم البيانات التي تُلقى بأي من اللغ  -١
  
يجوز أن يتحدث ممثل أي طرف بلغة غير اللغات الرسمية إذا وفر هذا الطرف الترجمة الفورية إلى                   -٢

ويجوز أن تستند الترجمة الفورية التي يقوم بها المترجمون التابعون لألمانة إلى سـائر  . إحدى اللغات الرسمية  
  . إلى الترجمة الفورية من اللغة الرسمية األولىاللغات الرسمية

  
  ٥٩المادة 

  
  .تتاح بجميع لغات العمل جميع الوثائق الرسمية ذات الصلة بمؤتمر األطراف  

  
  ٦٠المادة 

  
تعد األمانة المحاضر الحرفية لجلسات مؤتمر األطراف والمحاضر الموجزة لجلسات الهيئات الفرعية              

  .بلغات العمل الست
  

  ٦١المادة 
  

تحتفظ األمانة بتسجيالت جلسات مؤتمر األطراف، وبتسجيالت جلسات الهيئات الفرعية كلما أمكـن               
  . ذلك

  
  ٦٢المادة 

  
 في أسرع وقت ممكـن إلـى        ٦٠ترسل النُسخ المؤقتة من المحاضر الموجزة المشار إليها في المادة             

ة ال تتجاوز خمسة عـشر يومـاً مـن تـاريخ     الوفود، التي تقوم بدورها بإبالغ األمانة كتابياً، في غضون فتر   
  .االستالم، بأية تصويبات ترغب في إدخالها عليها

  
  ٦٣المادة 

  
يرسل رئيس األمانة في أقرب وقت ممكن بعد اختتام كل دورة نسخاً من جميع المحاضـر الحرفيـة                    

تمر األطراف إلـى    والمحاضر الموجزة والقرارات والتوصيات وغيرها من المقررات الرسمية التي أقرها مؤ          
وترسـل محاضـر    . األطراف وإلى الدول ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي التي دعيت لحضور الدورة          

  .الجلسات السرية إلى المشاركين فيها فقط



Annex (Draft) A/FCTC/COP/1/7   

17 

  ٦٤المادة 
  

  .وتقارير جميع الهيئات الفرعية] العلنية [ يتعين نشر المحاضر الحرفية والمحاضر الموجزة للجلسات   
  

  ٦٥ة الماد
  

 يوميـة عـن     جريـدة يصدر رئيس األمانة، بلغات العمل، على سبيل تيسير أمور الوفود المشاركة،              
  . الدورة، وبياناً موجزاً عن أعمال الجلسات العامة والجلسات العلنية للجان واللجان الفرعية

  
  تعديل النظام الداخلي

  
  ٦٦المادة 

  
  .بتوافق اآلراءلمؤتمر األطراف أن يعدل هذا النظام الداخلي   

  
   االتفاقيةأسبقية

  
  ٦٧المادة 

  
إذا حدث أي تعارض بين أي من أحكام هذا النظام وأي من أحكام االتفاقية تكون األسـبقية ألحكـام                     
  .االتفاقية

  
  
  

=     =     =  


