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والتسميات املستخدمة يف هذا املطبوع، وطريقة عرض املواد الواردة فيه، ال تعرب إطالقاً عن رأي منظمة الصحة العاملية بشأن 
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الخطوط املنقوطة عىل الخرائط خطوطاً حدودية تقريبية قد ال يوجد بعد اتفاق كامل عليها.
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منظمة الصحة العاملية، تفضيالً لها عىل سواها مام مياثلها ومل يرد ذكره. وفيام عدا الخطأ والسهو، متيز أسامء املنتجات املسجلة 

امللكية بوضع خط تحتها.

وقد اتخذت منظمة الصحة العاملية كل االحتياطات املعقولة للتحقق من صحة املعلومات الواردة يف هذا املطبوع. ومع ذلك 
فإّن املواد املنشورة توزع دون أي ضامن من أي نوع رصيحاً كان أو ضمنياً. والقارئ هو املسؤول عن تفسري واستعامل املواد 

املنشورة. واملنظمة ليست مسؤولة بأي حال عن األرضار التي ترتتب عىل استعامل هذه املواد.
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النظام الداخيل ملؤمتر األطراف١

االنطباق

املادة ١
يرسي هذا النظام الداخيل عىل دورات مؤمتر األطراف1

التعاريف

املادة ٢

ألغراض هذا النظام الداخيل:

تعني كلمة «االتفاقية» اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، املعتمدة يف   -١
جنيف بتاريخ ٢١ أيار/ مايو ٢٠٠٣؛

تعني كلمة «األطراف» األطراف يف االتفاقية؛  -٢

تعني عبارة «مؤمتر األطراف» مؤمتر األطراف املنشأ مبوجب املادة ٢٣ من االتفاقية؛  -٣

تعني كلمة «الدورة» أية دورة عادية أو استثنائية ملؤمتر األطراف تنعقد وفقاً للامدة ٢٣ من االتفاقية   -٤
وهذا النظام الداخيل؛

تعني عبارة «منظمة التكامل االقتصادي اإلقليمي» أية منظمة ورد تعريفها يف املادة ١ (ب) من   -٥
االتفاقية؛

تعني كلمة «الرئيس» رئيس مؤمتر األطراف املنتخب وفقاً للفقرة ١ من املادة ٢١ من هذا النظام الداخيل؛  -٦

تعني كلمة «األمانة» األمانة املنشأة مبوجب الفقرة ١ من املادة ٢٤ من االتفاقية؛  -٧

تعني عبارة «الهيئة الفرعية» أية هيئة يتم تشكيلها عمالً بأحكام الفقرة ٥(و) من املادة ٢٣ من   -٨
االتفاقية؛

النص الذي اعتمده مؤمتر األطراف يف اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ يف دورته األوىل   ١

.(FCTC/COP6(24) القرار) مبا يف ذلك التعديالت املعتمدة يف دورته السادسة FCTC/COP1(8) )،القرار)
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تعني عبارة «األطراف الحارضة واملصوتة» األطراف الحارضة يف أي اجتامع يجري فيه تصويت والتي   -٩
التصويت أطرافاً غري  التي متتنع عن  تديل بصوت مؤيد أو معارض صالح حسب األصول. وتعترب األطراف 

مصوتة؛

تعني عبارة الدورات أو االجتامعات «العلنية» الدورات أو االجتامعات التي يتاح حضورها لألطراف،   -١٠
التكامل االقتصادي اإلقليمي التي ليست أطرافاً، واألمانة واملنظامت الحكومية الدولية  والدول ومنظامت 

وغري الحكومية املعتمدة من قبل مؤمتر األطراف عمالً باملادة ٣١، وعامة الجمهور؛

حضورها  يتاح  التي  االجتامعات  أو  الدورات  «املفتوحة»  االجتامعات  أو  الدورات  عبارة  تعني   -١١
لألطراف، والدول ومنظامت التكامل االقتصادي اإلقليمي التي ليست أطرافاً، واألمانة واملنظامت الحكومية 

الدولية وغري الحكومية املتمتعة بصفة املراقب عمالً باملادتني ٣٠ و٣١ عىل التوايل.

تعني عبارة الدورات أو االجتامعات «الرسية» الدورات أو االجتامعات التي تُعقد لغرض محدد ويف   -١٢
ظروف استثنائية، ويتاح حضورها لألطراف وموظفي األمانة األساسيني.

الدورات

املادة ٣

تعقد دورات مؤمتر األطراف يف مقر األمانة، إال إذا قرر مؤمتر األطراف غري ذلك.

املادة ٤

تعقد الدورتان العاديتان الثانية والثالثة ملؤمتر األطراف سنوياً إال إذا قرر مؤمتر األطراف غري ذلك،   -١
وبعد ذلك، تعقد الدورات العادية كل سنتني.

يقرر مؤمتر األطراف، يف كل دورة عادية، تاريخ ومدة الدورة العادية التالية. ويسعى مؤمتر األطراف   -٢
إىل عدم عقد دورات من هذا القبيل يف وقت يصعب فيه حضورها عىل عدد هام من الوفود.

تعقد الدورات العادية ملؤمتر األطراف يف النصف الثاين من الثنائية املالية قدر اإلمكان.  -٣

تعقد الدورات االستثنائية ملؤمتر األطراف يف أية أوقات أخرى يرى املؤمتر أنها رضورية، أو بناء عىل   -٤
طلب خطي يقدمه أي طرف، رشيطة أن يؤيد هذا الطلب، يف غضون ستة أشهر من إرسال الطلب إليها من 

قبل األمانة، ثلث األطراف عىل األقل.
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تعقد الدورات االستثنائية بناًء عىل طلب خطي يقدمه أحد األطراف يف موعد ال يتجاوز ستني يوماً   -٥
من تاريخ تأييد ثلث األطراف عىل األقل لهذا الطلب عمالً بالفقرة ٣ أعاله.

املادة ٥

تقوم األمانة بإبالغ جميع األطراف مبواعيد ومكان انعقاد الدورات العادية قبل ستني يوماً عىل األقل 
من تاريخ انعقادها، وقبل ثالثني يوماً عىل األقل من تاريخ انعقاد الدورات االستثنائية.

جدول األعامل

املادة ٦

تقوم األمانة، بالتشاور مع هيئة املكتب، بإعداد جدول األعامل املؤقت لكل دورة.

املادة ٧

يتضمن جدول األعامل املؤقت لكل دورة عادية، حسب االقتضاء، ما ييل:

البنود الناشئة عن مواد االتفاقية، مبا فيها البنود املحددة يف املادة ٢٣ منها؛ (أ) 

البنود التي تقرر إدراجها يف دورة سابقة؛ (ب) 

البنود الوارد ذكرها يف املادة ١٣؛ (ج) 

امليزانية املقرتحة وكذلك جميع املسائل املتعلقة بالحسابات والرتتيبات املالية؛ (د) 

تقارير األطراف التي تقدم عمالً باإلجراءات التي يقرها مؤمتر األطراف؛ (ه) 

التقارير املقدمة من الهيئات الفرعية؛ (و) 

أي بند آخر ذي صلة بتنفيذ االتفاقية يقرتحه أحد األطراف وتتلقاه األمانة قبل تعميم جدول  (ز) 
األعامل املؤقت.

املادة ٨

فيام يخص كل دورة عادية توزع األمانة عىل األطراف، وعىل املراقبني املدعوين لحضور الدورة عمالً 
باملواد ٢٩ و٣٠ و٣١، جدول األعامل املؤقت مع وثائق املؤمتر األخرى باللغات الرسمية، قبل موعد افتتاح 

أعامل الدورة بستني يوماً عىل األقل.
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املادة ٩

أحد  يقرتحه  بند  أي  املكتب،  هيئة  مع  بالتشاور  تكمييل،  مؤقت  أعامل  جدول  يف  األمانة  تدرج 
األطراف وتتلقاه األمانة بعد إرسال جدول األعامل املؤقت للدورة العادية، عىل أن يكون ذلك قبل ١٠ أيام 

من يوم افتتاح أعامل الدورة، رشيطة أن يندرج البند ضمن نطاق املادة ٧ من النظام الداخيل.

املادة ١٠

يبحث مؤمتر األطراف جدول األعامل املؤقت باإلضافة إىل أي جدول أعامل مؤقت تكمييل ويجوز 
ملؤمتر األطراف، لدى إقرار جدول األعامل ألية دورة عادية، أن يقرر إضافة بنود أو حذفها أو تأجيلها أو 

تعديلها.

املادة ١١

ال يتضمن جدول األعامل املؤقت ألية دورة استثنائية إال البنود التي يقرتح مؤمتر األطراف النظر 
فيها يف دورة عادية أو البنود الواردة يف طلب كتايب من أحد األطراف بعقد الدورة االستثنائية. ويوزّع جدول 

األعامل املؤقت عىل األطراف يف الوقت ذاته الذي يوزع فيه اإلخطار لحضور الدورة االستثنائية.

املادة ١٢

تقدم األمانة إىل مؤمتر األطراف تقريراً عن اآلثار اإلدارية واملتعلقة بامليزانية املرتتبة عىل جميع بنود   -١
جدول األعامل املوضوعية املعروضة عىل الدورة قبل أن يتوىل املؤمتر النظر فيها.

ال ينظر مؤمتر األطراف يف هذه البنود إال بعد ميض مثان وأربعني ساعة عىل األقل من تاريخ استالمه   -٢
تقرير األمانة عن اآلثار اإلدارية واملتعلقة بامليزانية، ما مل يقرر مؤمتر األطراف غري ذلك.

املادة ١٣

يدرج تلقائياً يف جدول األعامل املؤقت للدورة العادية التالية أي بند من بنود جدول األعامل للدورة 
العادية التي مل تنظر فيه أو مل تنته من النظر فيه خالل الدورة، ما مل يقرر مؤمتر األطراف غري ذلك.

األمانة

املادة ١٤

يعمل رئيس أمانة االتفاقية، أو ممثل رئيس األمانة، بهذه الصفة يف جميع دورات مؤمتر األطراف   -١
وهيئاته الفرعية.
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يتوىل رئيس أمانة االتفاقية أمر تدبري املوظفني والخدمات الالزمة ملؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية،   -٢
يف حدود املوارد املتاحة. ويدير رئيس أمانة االتفاقية ويوجه هؤالء املوظفني وتلك الخدمات ويوفر الدعم 

واملشورة املناسبني ملكتب مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية.

املادة ١٥

باإلضافة إىل الوظائف املحددة يف املادة ٢٤ من االتفاقية تتوىل األمانة، وفقاً لهذا النظام، املهام التالية:

اتخاذ الرتتيبات الخاصة بتوفري الرتجمة الفورية يف الدورة؛ (أ) 

تلّقي وثائق الدورة وترجمتها واستنساخها وتوزيعها؛ (ب) 

نرش الوثائق الرسمية للدورة وتوزيعها؛ (ج) 

إعداد السجالت الخاصة بالدورة واتخاذ الرتتيبات لحفظها؛ (د) 

اتخاذ الرتتيبات إليداع وثائق الدورة وحفظها؛ (ه) 

التي  املكتب  هيئة  الجتامعات  الرسمية  املوجزة  واملحارض  والوثائق  األعامل  جداول  إعداد  (و) 
تعقد يف الفرتات الفاصلة بني الدورات لتتاح لألطراف يف التوقيت املناسب؛

أداء كل املهام األخرى التي قد يطلبها مؤمتر األطراف. (ز) 

التمثيل ووثائق التفويض

املادة ١٦

إليه  الوفد وسائر من تدعو  يتألف من رئيس  بوفد  الدورات  ميثل كل طرف مشرتك يف دورة من 
الحاجة من املمثلني واملمثلني املناوبني واملستشارين املعتمدين.

املادة ١٧

يجوز ملمثل مناوب أو مستشار أن يعمل بصفة ممثل بناء عىل تعيني رئيس الوفد له.

املادة ١٨

موعد  يف  األمانة  إىل  واملستشارين  املناوبني  املمثلني  أسامء  وكذلك  املمثلني  تفويض  وثائق  تقدم 
ال يتجاوز أربع وعرشين ساعة من افتتاح الدورة إن أمكن. كام يبلّغ أي تغيري الحق يف تكوين الوفود إىل 
األمانة. وتصدر وثائق التفويض إّما عن رئيس الدولة أو الحكومة وإّما عن وزير الخارجية أو وزير الصحة أو 

Rules 2014 _AR.indd   5Rules 2014 _AR.indd   5 04.12.14   16:1204.12.14   16:12



 النظام الداخيل ملؤمتر األطراف يف اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشآن مكافحة التبغ

6

أي سلطة حكومية مختصة أخرى أو إذا كان األمر يتعلق بإحدى منظامت التكامل االقتصادي اإلقليمي، عن 
السلطة املختصة يف تلك املنظمة.

املادة ١٩

تفحص هيئة املكتب وثائق التفويض وتقدم تقريرها إىل مؤمتر األطراف.

املادة ٢٠

يحق للممثلني االشرتاك يف الدورة بصفة مؤقتة ريثام يبّت مؤمتر األطراف يف قبول وثائق تفويضهم.

أعضاء املكتب

املادة ٢١

يتم، يف الدورة العادية األوىل ملؤمتر األطراف، انتخاب رئيس وخمسة نواب للرئيس، يقوم أحدهم   -١
بدور املقرر، من بني ممثيل األطراف الحارضة يف الدورة. ويشكل أعضاء املكتب هؤالء هيئة مكتب مؤمتر 
األطراف. وميثَّل كل إقليم من أقاليم منظمة الصحة العاملية بعضو واحد من أعضاء هيئة املكتب. ويظل 
الرئيس ونواب الرئيس يف مناصبهم حتى اختتام أعامل الدورة العادية الثانية ملؤمتر األطراف، مبا يف ذلك أية 

دورات استثنائية يتم عقدها.

يتم، قبل نهاية دورة مؤمتر األطراف العادية الثانية ودورته العادية التي تليها، انتخاب أعضاء املكتب   -٢
من بني األطراف ليك يشكلوا هيئة املكتب يف الدورة التالية. وتبدأ مدة عضوية أعضاء املكتب هؤالء اعتباراً 
من تاريخ اختتام أعامل الدورة ويستمر عملهم حتى اختتام أعامل الدورة العادية التالية ملؤمتر األطراف عىل 

أن تشمل مدة عضويتهم أية دورات استثنائية يتم عقدها.

ينطبق التناوب فيام بني أقاليم املنظمة عىل منصبي الرئيس واملقرر.  -٣

يشارك الرئيس يف دورات مؤمتر األطراف بصفته تلك، وال ميارس يف الوقت نفسه الحقوق التي يتمتع بها   -٤
ممثل أي طرف من األطراف. ويقوم الطرف املعني بتعيني شخص آخر ميثله يف الدورات يك ميارس حقه يف التصويت.

يجوز أن تدعو هيئة املكتب رئيس أية هيئة فرعية تحقيقاً لغرض محدد.  -٥

املادة ٢٢

يقوم الرئيس، باإلضافة إىل الصالحيات التي مينحه إياها هذا النظام يف مواضع أخرى، بإعالن افتتاح   -١
أعامل الدورة واختتامها، ويرتأس الجلسات ويكفل مراعاة ما يقيض به هذا النظام، ويعطي حق التحدث، 
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ويطرح املسائل للتصويت، ويعلن القرارات. ويبت الرئيس يف نقاط النظام، ويقوم، رهناً بأحكام هذا النظام، 
بضبط املداوالت واملحافظة عىل النظام فيها.

لكل  بها  يُسمح  التي  املدة  وتحديد  املتحدثني  قامئة  إقفال  األطراف  مؤمتر  يقرتح عىل  أن  للرئيس   -٢
متحدث وتحديد عدد مرات التحدث التي يُسمح بها لكل ممثل بشأن أية مسألة، وتأجيل املناقشة أو إقفال 

بابها، وتعليق الجلسة أو رفعها.

يظّل الرئيس، يف مامرسته مهام ذلك املنصب، خاضعاً لسلطة مؤمتر األطراف.  -٣

املادة ٢٣

إذا تغيب الرئيس مؤقتاً عن جلسة ما أو عن جزء منها فعليه أن يعني أحد نواب الرئيس للقيام   -١
مبهامه. وال يحق لنائب الرئيس الذي يُعنّي عىل هذا النحو أن ميارس يف الوقت ذاته ما ملمثل أي طرف من 

الحقوق.

لنائب الرئيس الذي يقوم مبهام الرئيس الصالحيات التي له والواجبات التي عليه.  -٢

املادة ٢٤

أو تعذر عليه لسبب آخر إكامل مدة عضويته  إذا استقال أحد أعضاء هيئة املكتب من منصبه،   -١
املحددة أو تعذر عليه االضطالع مبهام منصبه، يقوم الطرف املعني بتعيني ممثل للطرف نفسه يحل محله 

خالل الفرتة املتبقية من مدة عضويته األصلية.

إذا تعذر عىل الرئيس القيام مبهامه يف الفرتات الفاصلة بني الدورات يتوىل أحد نواب الرئيس القيام   -٢
مبهامه. ويحدد الرتتيب الذي يُدعى نواب الرئيس وفقاً له إىل تويل مهام الرئيس عن طريق القرعة يف الدورة 

التي يجري فيها االنتخاب.

مادة ٢٤ مكرر

يشارك يف اجتامعات هيئة املكتب املعقودة يف الفرتات الفاصلة بني الدورات أعضاء هيئة املكتب   -١
للمنسقني  ويسمح  ذلك.  خالف  املكتب  هيئة  أو  األطراف  مؤمتر  يقرر  مل  ما  األساسيون  األمانة  وموظفو 

اإلقليميني مبراقبة اجتامعات هيئة املكتب.

يجوز أن يرافق كل عضو من أعضاء هيئة املكتب ما ال يزيد عىل مستشار واحد خالل اجتامعات   -٢
هيئة املكتب؛ ويجوز أن يرافق الرئيس مستشارون آخرون حسب االقتضاء لدعمه يف أداء مهمته.
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إذا تعذر عىل عضو من أعضاء هيئة املكتب حضور اجتامع الهيئة، يعني ممثل مناوب له من الطرف   -٣
نفسه من جانب الطرف املعني.

إذا تخلف عضو من أعضاء هيئة املكتب عن حضور اجتامعني متتاليني من اجتامعات هيئة املكتب،   -٤
فعىل رئيس األمانة أن يبلغ مؤمتر األطراف يف دورته التالية عن ذلك. ويعترب أن ذلك الطرف قد فقد حقه يف 

تعيني ممثل له للعمل كعضو يف هيئة املكتب ما مل يقرر مؤمتر األطراف خالف ذلك.

مادة ٢٤مكرر ثانياً

تشمل وظائف هيئة املكتب الوظائف التالية باإلضافة إىل ما قد يسنده مؤمتر األطراف إليها من   -١
وظائف من حني إىل آخر وإىل الوظائف املبينة يف املواد ٦ و٩ و١٩ واملواد من ٢١ إىل ٢٤:

تقديم توصية إىل املدير العام ملنظمة الصحة العاملية بخصوص تعيني رئيس األمانة، وإجراء  (أ) 
إمكانية  أجل  من  التقنية  واألنشطة  املعاهدة  بتنفيذ  املتعلقة  املسائل  بشأن  األداء  تقييم 

تجديد مدة والية رئيس األمانة، وذلك حسب الرتتيبات التي قد يقررها مؤمتر األطراف؛

تيسري عملية الرتشيح لعضوية الهيئات الفرعية ملؤمتر األطراف؛ (ب) 

يعتمدها  التي  وامليزانيات  العمل  تنفيذ خطط  بشأن  االتفاقية  أمانة  إىل  اإلرشادات  تقديم  (ج) 
مؤمتر األطراف؛

تقديم اإلرشادات إىل األمانة، عند اللزوم، فيام يتعلق بإعداد التقارير والتوصيات ومشاريع  (د) 
القرارات التي تقدم إىل مؤمتر األطراف؛

اقرتاح موعد ومكان دورات مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية؛ (هـ) 

استعراض طلبات املنظامت غري الحكومية التي تطلب الحصول عىل مركز مراقب يف مؤمتر  (و) 
األطراف، وإعداد توصيات يف هذا الصدد تعرض عىل مؤمتر األطراف؛

استعراض طلبات املنظامت الحكومية الدولية التي تطلب الحصول عىل مركز مراقب يف مؤمتر  (ز) 
األطراف، وإعداد توصيات يف هذا الصدد تعرض عىل مؤمتر األطراف؛

تزويد األمانة بإرشادات أخرى حسبام يطلبه مؤمتر األطراف. (ح) 

يتعاون أعضاء هيئة املكتب مع منسقي أقاليمهم املعنية لالتصال باألطراف من أقاليمهم املعنية   -٢
والتشاور معها يف الفرتات الفاصلة بني دورات مؤمتر األطراف بهدف توفري املعلومات الالزمة لعمل هيئة 

املكتب وإطالع األطراف أوالً بأول عىل عمل هيئة املكتب.
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ً مادة ٢٤ مكرر ثالثا

تنتخب األطراف يف كل إقليم من أقاليم املنظمة خالل كل دورة عادية ملؤمتر األطراف منسقاً إقليمياً   -١
تدوم مدة واليته حتى اختتام الدورة التالية ملؤمتر األطراف.

يؤدي املنسق اإلقليمي الوظائف التالية:  -٢

اإلقليم  األطراف يف  مع  املشاورات  وتيسري  املكتب  لإلقليم يف هيئة  املمثل  بالعضو  االتصال  (أ) 
الالزمة لعمل هيئة  الفاصلة بني دورات مؤمتر األطراف بهدف توفري املعلومات  الفرتات  يف 

املكتب وإطالع األطراف أوالً بأول عىل عمل هيئة املكتب؛

تلقي وثائق عمل هيئة املكتب أو اقرتاحاتها وضامن تعميم هذه الوثائق أو االقرتاحات عىل  (ب) 
األطراف داخل اإلقليم؛

جمع التعليقات عىل تلك الوثائق أو االقرتاحات وإرسالها إىل العضو املعني يف هيئة املكتب؛ (ج) 

لتبادل املعلومات وتنسيق األنشطة مع سائر املنسقني اإلقليميني، مبا يف ذلك  العمل كقناة  (د) 
نسخة من دعوات حضور االجتامعات الخاصة بتنفيذ االتفاقية، وتنسيق األنشطة مع املنسقني 

االقليميني اآلخرين.

الهيئات الفرعية

املادة ٢٥

للامدة ٢٣-٥ (و) من االتفاقية، أن يُنشئ ما يلزم من هذه الهيئات الفرعية  ملؤمتر األطراف طبقاً   -١
لبلوغ الغرض املتوخى من االتفاقية.

يحدد مؤمتر األطراف املسائل التي تنظر فيها كل هيئة من تلك الهيئات الفرعية، مبا يف ذلك واليتها   -٢
إجراء  الفرعية،  الهيئة  رئيس  بناًء عىل طلب من  املؤمتر،  رئيس  يخول  أن  وله  وميزانيتها،  وغاياتها ومدتها 

التعديالت املناسبة عىل تقسيم العمل.

باستثناء ما هو منصوص عليه يف املواد من ٢٦ إىل ٢٨ ترسي هذه املواد مع تعديل ما يلزم عىل أعامل   -٣
أية هيئة فرعية، رهناً بأية تعديالت يقررها مؤمتر األطراف.

املادة ٢٦

إذا مل تكن الهيئة الفرعية مفتوحة العضوية تشكل أغلبية األطراف املسامة من قبل املؤمتر للمشاركة يف الهيئة 
النصاب القانوين. أما إذا كانت الهيئة الفرعية مفتوحة العضوية فإن ربع عدد األطراف يشكلون النصاب القانوين.
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املادة ٢٧

الواجبة ملدى  املراعاة  انعقادها، مع  الفرعية ومكان  الهيئات  يقرر مؤمتر األطراف مواعيد دورات   -١
استصواب عقد هذه الدورات بالتزامن مع دورات مؤمتر األطراف.

ُعقد دورات أو اجتامعات الهيئات الفرعية علناً ما مل يقرر مؤمتر األطراف أو الهيئة الفرعية املعنية   -٢
أن تكون مفتوحة أو رسية. وتنفذ هذه املادة عىل نحو يتسق مع املادة ٥-٣ من االتفاقية.

املادة ٢٨

يُنتخب رئيس الهيئة الفرعية من قبل الهيئة الفرعية ما مل يقرر مؤمتر األطراف غري ذلك. وتنتخب   -١
كل هيئة فرعية أعضاء مكتبها مع املراعاة الواجبة ملبدأ التمثيل الجغرايف العادل والتمثيل املتوازن للبلدان 
من مديت عضوية  املكتب ألكرث  أعضاء  يعمل  وال  الجنسني  بني  التوازن  ومراعاة  املتقدمة  والبلدان  النامية 

متتاليتني.

الوحيدين يف  العضوين  يكونا  ما مل  التصويت،  رئيسها  لنائب  أية هيئة فرعية وال  لرئيس  يجوز  ال   -٢
وفديهام املعنيني. ويف تلك الحالة تجوز لهام مامرسة الحق يف التصويت وفقاً للامدة ٤٩-١.

املراقبون

املادة ٢٩

ألية دولة عضو يف منظمة الصحة العاملية وليست طرفاً يف االتفاقية، أو أية دولة عضو منتسبة يف   -١
منظمة الصحة العاملية، أو أية دولة أخرى ليست طرفاً يف االتفاقية ولكنها دولة عضو يف األمم املتحدة أو 
يف وكاالتها املتخصصة أو يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وألية منظمة تكامل اقتصادي إقليمي، حسب 
أو  العلنية  الجلسات  تحرض  أن  االتفاقية  يف  طرفاً  وليست  االتفاقية،  من  ١(ب)  املادة  يف  الوارد  التعريف 

املفتوحة ملؤمتر األطراف أو اجتامعات هيئاته الفرعية بصفة مراقب.

للمراقبني الحق، مبوجب هذه املادة، يف املشاركة دون الحق يف التصويت يف الجلسات العلنية أو   -٢
املفتوحة ملؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية، وليس لهم الحق يف التحدث إال بعد األطراف. وليس ملنظامت 

التكامل االقتصادي اإلقليمي الحق يف التحدث إال بشأن املسائل التي تدخل ضمن اختصاصها.

املادة ٣٠

يجوز ألية منظمة حكومية دولية أن تطلب، وفقاً لنظامها الداخيل، إىل األمانة الحصول عىل مركز   -١
املراقب الذي ميكن أن مينحه مؤمتر األطراف بناًء عىل تقرير من األمانة، مع مراعاة الفقرتني ١٧ و١٨ من 
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الديباجة وكذلك املادة ٥-٣ من االتفاقية. وينبغي أن تقدم تلك الطلبات التي يوافق عليها الجهاز الرئايس 
للمنظمة املعني عىل النحو الواجب إىل األمانة يف موعد أقصاه تسعون يوماً قبل افتتاح أعامل الدورة.

للمراقبني الحق، مبوجب هذه املادة، يف املشاركة، دون الحق يف التصويت، يف االجتامعات العلنية أو   -٢
املفتوحة ملؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية، والتحدث بعد املراقبني املشار إليهم يف املادة ٢٩.

املادة ٣١

تُعتمد كمراقبني يف مؤمتر األطراف املنظامت غري الحكومية التي شاركت يف هيئة التفاوض الحكومية   -١
الدولية املعنية باتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ ويف الفريق العامل الحكومي 

الدويل املفتوح العضوية املعني باتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ.

يجوز للمنظامت غري الحكومية، الدولية منها واإلقليمية، التي تتفق مقاصدها وأنشطتها مع روح   -٢
االتفاقية وغرضها ومبادئها، أن تطلب الحصول عىل مركز املراقب الذي ميكن أن مينحه مؤمتر األطراف، بناًء 
عىل تقرير من األمانة، ومع مراعاة الفقرتني ١٧ و١٨ من الديباجة واملادة ٥-٣ من االتفاقية. وينبغي أن تقدم 

تلك الطلبات إىل األمانة يف موعد أقصاه تسعون يوماً قبل افتتاح أعامل الدورة.

يستعرض مؤمتر األطراف تفويض كل منظمة من املنظامت غري الحكومية يف أي من دوراته العادية،   -٣
ومن ثم يحدد مدى استصواب اإلبقاء عىل مركزها كمراقب.

للمراقبني الحق، مبوجب هذه املادة، يف املشاركة، دون الحق يف التصويت، يف االجتامعات العلنية أو   -٤
املفتوحة ملؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية، والتحدث بعد املراقبني املشار إليهم يف املادتني ٢٩ و٣٠.

ترصيف األعامل

املادة ٣٢

ُعقد جلسات مؤمتر األطراف علناً ما مل يقرر مؤمتر األطراف أن تكون مفتوحة أو رسية. وتنفذ هذه 
املادة عىل نحو يتسق مع املادة ٥-٣ من االتفاقية.

املادة ٣٣

تقدم األطراف االقرتاحات والتعديالت، يف األحوال العادية، كتابة بإحدى اللغات الرسمية وتسلَّم إىل 
األمانة التي تعمم نسخاً منها عىل الوفود. وال يجوز النظر يف االقرتاحات والتعديالت إال إذا كان قد سبق 
تعميم نسخ منها عىل الوفود بفرتة زمنية ال تقل عن ٢٤ ساعة قبل االجتامع. عىل أنه يجوز ملؤمتر األطراف 
أن يسمح مبناقشة االقرتاحات أو التعديالت عىل االقرتاحات أو املقرتحات اإلجرائية والنظر فيها حتى وإن 
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مل تكن هذه االقرتاحات أو التعديالت عىل االقرتاحات أو املقرتحات قد ُعممت أو إذا كانت قد ُعممت يف 
اليوم ذاته فقط.

املادة ٣٤

العامة ملؤمتر األطراف.  الجلسات  لترصيف األعامل يف  قانونياً  الدول األطراف نصاباً  أغلبية  تشكل   -١
ويشرتط حضور ثلثي الدول األطراف التخاذ أي قرار.

ألغراض تحديد نصاب قانوين التخاذ أي قرار بشأن أية مسألة تدخل يف نطاق اختصاصات أية منظمة   -٢
من منظامت التكامل االقتصادي اإلقليمي يُحسب لتلك املنظمة عدد أصوات مساٍو لعدد األصوات التي يحق 

لها إعطاؤه طبقاً ألحكام املادة ٣٢-٢ من االتفاقية.

املادة ٣٥

ال يحق ألي ممثل أن يتحدث يف أي جلسة دون الحصول مسبقاً عىل إذن من الرئيس. ورهناً بأحكام   -١
التحدث. وتحتفظ  رغبتهم يف  إبداء  ترتيب  للمتحدثني حسب  الكلمة  الرئيس  يعطي  املواد ٣٦ و٣٨ و٤٢ 
األمانة بقامئة للمتحدثني. وللرئيس أن يطلب من أي متحدث مراعاة النظام إذا كانت مالحظاته ال عالقة لها 

باملوضوع قيد البحث.

وللرئيس أثناء املناقشة أن يعلن قامئة املتحدثني وله، مبوافقة املؤمتر، أن يعلن إقفال هذه القامئة.   -٢
عىل أن للرئيس أن يعطي حق الرّد ألي ممثل إذا وجد ما يربر ذلك يف كلمة ألقيت بعد إقفال القامئة.

ملؤمتر األطراف، بناًء عىل اقرتاح من الرئيس أو من أي طرف، أن يحدد املدة التي يُسمح بها لكل   -٣
متحدث وعدد مرات التحدث التي يُسمح بها لكل ممثل بشأن أية مسألة. وقبل اتخاذ أي قرار يجوز الثنني 
من املمثلني التحّدث تأييداً لالقرتاح الخاص بذلك التحديد والثنني من املمثلني التحّدث معارضة لهذا االقرتاح. 
التقيد  وإذا تم هذا التحديد وتجاوز أحد املتحدثني الوقت املخصص ينبهه الرئيس عىل الفور إىل رضورة 

بالنظام.

املادة ٣٦

يجوز منح األسبقية يف التحدث لرئيس أو مقرر هيئة فرعية من أجل رشح النتائج التي خلُصت إليها   -١
تلك الهيئة الفرعية.

لرئيس األمانة أو أي عضو يف األمانة يعينه رئيس األمانة أن يديل بناًء عىل  دعوة من الرئيس ببيانات   -٢
شفوية أو كتابية بشأن أية مسألة مطروحة لتقديم معلومات أو توضيحات أو تفسريات.
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املادة ٣٧

بقدر  اإليجاز  املمثلون  يحاول  الحق  يطلبه. ويف مامرسة هذا  الرد ألي ممثل  الرئيس حق  يعطي 
اإلمكان، ويفّضل أن يدلوا ببياناتهم يف نهاية الجلسة التي يطلب فيها هذا الحق.

املادة ٣٨

يجوز للممثل، عند مناقشة أي مسألة، أن يثري نقطة نظام يف أي وقت، ويتعني عىل الرئيس أن يبت 
يف ذلك فوراً مبقتىض هذا النظام. ويجوز أن يطعن املمثل يف قرار الرئيس. ويطرح الطعن فوراً للتصويت، 
ويكون القرار نافذاً ما مل تلغه أغلبية األطراف الحارضة واملصوتة. وال يجوز أن يتحدث املمثل الذي أثار نقطة 

نظام عن مضمون املسألة قيد املناقشة.

املادة ٣٩

يجوز، أثناء مناقشة أية مسألة، أن يقرتح املمثل تعليق أو تأجيل الجلسة. وال تناقش هذه االقرتاحات   -١
بل تطرح فوراً للتصويت.

«تأجيل  ويعني  الجلسة  ألعامل  املؤقت  اإلرجاء  النظام،  هذا  ألغراض  الجلسة»،  «تعليق  يعني   -٢
الجلسة» إنهاء جميع أعاملها إىل حني عقد جلسة أخرى.

املادة ٤٠

يجوز، أثناء مناقشة أي مسألة، أن يقرتح أحد املمثلني تأجيل مناقشة املسألة قيد النظر. ويجوز ملتحدثني 
اثنني باإلضافة إىل مقدم املقرتح، أن يؤيدا املقرتح وملتحدثني اثنني أن يعارضا وبعده يطرح املقرتح للتصويت فوراً.

املادة ٤١

يجوز ألي ممثل، يف أي وقت، أن يقرتح إنهاء املناقشة الجارية سواء أعرب ممثل آخر عن رغبته يف 
التحدث أو ال. وإذا طُلب اإلذن يف التحدث ملعارضة اإلنهاء، فقد مينح اإلذن الثنني من املتحدثني ال غري، وبعد 
ذلك يُطرح االقرتاح للتصويت فوراً. وإذا قرر مؤمتر األطراف إقفال باب املناقشة يُعلن الرئيس ذلك وبعدها 

ال يصّوت مؤمتر األطراف إال عىل االقرتاحات املقدمة قبل اإلقفال.

املادة ٤٢

تكون لالقرتاحات التالية أسبقية بالرتتيب املبني أدناه عىل جميع املقرتحات أو االقرتاحات باستثناء 
نقطة النظام:

تعليق الجلسة؛ (أ) 
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تأجيل الجلسة؛ (ب) 

تأجيل مناقشة املسألة املطروحة؛ (ج) 

إنهاء مناقشة املسألة املطروحة. (د) 

املادة ٤٣

رهناً باملادة ٤٢ يطرح للتصويت أي اقرتاح يدعو إىل البت يف اختصاص مؤمتر األطراف يف مناقشة 
أي مسألة أو يف إقرار مقرتح أو تعديل ملقرتح مقدم إليه، قبل التصويت عىل املقرتح أو التعديل املطروح.

املادة ٤٤

يجوز ألي ممثل أن يقرتح التصويت عىل أجزاء من اقرتاحه أو أجزاء من التعديل بشكل منفصل. 
بالتحدث، أحدهام مؤيد للطلب واآلخر  اثنني  الرئيس ملمثّلني  التجزئة، يأذن  م اعرتاض عىل طلب  وإذا قُدِّ
معارض له، بعدها يطرح الطلب للتصويت فوراً. ويجوز للرئيس أن يحدد الوقت املسموح به لكل متحدث. 
التي يوافق عليها للتصويت جملة. وإذا  التعديل  وإذا ُووفق عىل اقرتاح التجزئة، تطرح أجزاء االقرتاح أو 

رفضت كل أجزاء املنطوق يف االقرتاح أو التعديل، يعترب االقرتاح أو التعديل مرفوضاً برمته.

املادة ٤٥

عىل  أكرث  أو  تعديالن  اقرتح  وإذا  أوالً.  التعديل  عىل  التصويت  يجري  اقرتاح  تعديل  يقرتح  عندما 
االقرتاح فإن مؤمتر األطراف يصوت أوالً عىل التعديل الذي يرى الرئيس أنه األبعد يف مضمونه عن االقرتاح 
األصيل، ثم عىل التعديل الذي يليه بعداً، وهكذا دواليك إىل أن يتم طرح جميع التعديالت للتصويت. غري أنه 

إذا انطوى أحد التعديالت بالرضورة عىل رفض تعديل آخر، فال يطرح التعديل األخري للتصويت.

وإذا اعتمد تعديل أو أكرث، فحينئذ يطرح االقرتاح بصيغته املعدلة للتصويت. وإذا قُبل اقرتاح من 
صاحب االقرتاح األصيل اعترب ذلك التعديل جزءاً أساسياً من االقرتاح األصيل، وال يجري حينئذ تصويت مستقل 

عليه. ويعترب االقرتاح تعديالً عىل اقرتاح إذا اقترص عىل مجرد إضافة أو حذف أو تنقيح لجزء من االقرتاح.

ويُعترب أي اقرتاح إجرايئ يشكل بديالً عن اقرتاح، اقرتاحاً بحد ذاته.

املادة ٤٦

إذا تعلق اقرتاحان أو أكرث مبسألة واحدة فإن مؤمتر األطراف يصوت عىل االقرتاحات بالرتتيب الذي 
تقدم به، ما مل يقرر املؤمتر غري ذلك. وملؤمتر األطراف أن يقرر بعد كل تصويت عىل اقرتاح ما إذا كان يصوت 

عىل االقرتاح الذي يليه أو ال.
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املادة ٤٧

يجوز لصاحب االقرتاح اإلجرايئ أو االقرتاح أن يسحبه يف أي وقت قبل بدء التصويت عليه، رشيطة 
أال يكون االقرتاح اإلجرايئ أو االقرتاح قد ُعّدل. ويجوز ألي طرف أن يعيد تقديم االقرتاح أو االقرتاح اإلجرايئ 

املسحوب عىل هذا النحو.

املادة ٤٨

إذا اعتمد أو رفض اقرتاح إجرايئ ما، ال يجوز إعادة النظر فيه يف الجلسة نفسها، ما مل يقّرر مؤمتر 
األطراف ذلك بأغلبية ثلثي األطراف الحارضة واملّصوتة. وال مينح اإلذن بالتحدث بشأن اقرتاح بإعادة النظر 
إال لصاحب االقرتاح والثنني من املؤيدين واثنني من املعارضني لالقرتاح وبعد ذلك يطرح للتصويت فوراً. وال 
يعترب أن أي تصويب لخطأ كتايب أو حسايب يف أي وثيقة تتعلق باقرتاح إجرايئ سبق اعتامده، أنه يقتيض إعادة 

مناقشة ذلك االقرتاح اإلجرايئ بأغلبية الثلثني.

التصويت

املادة ٤٩

لكل طرف صوت واحد باستثناء ما نّص عليه يف الفقرة ٢.  -١

متارس منظامت التكامل االقتصادي اإلقليمي، يف املسائل الداخلة يف اختصاصاتها، حقها يف التصويت   -٢
بعدد من األصوات مساٍو لعدد دولها األعضاء التي هي أطراف يف االتفاقية. وال متارس أي منظمة من هذا 

القبيل حقها يف التصويت إذا مارست أي من دولها األعضاء حقها، والعكس بالعكس.

املادة ٥٠

يف  إليه  املشار  املايل  للنظام  ووفقاً  اآلراء  بتوافق  واملالية  امليزنية  املسائل  بشأن  القرارات  تُتخذ   -١
املادة ٢٣-٤ من االتفاقية.

فيام يخص جميع القرارات األخرى يبذل مؤمتر األطراف قصارى جهده للتوصل إىل اتفاق بتوافق اآلراء.  -٢

إذا استنفدت جميع الجهود الرامية إىل التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن القرارات املشار إليها يف   -٣
الفقرة ٢ وتعذر التوصل إىل أي اتفاق، يسرّي مؤمتر األطراف األعامل عىل النحو التايل، كمالذ أخري:

الحارضة  األطراف  أصوات  أرباع  ثالثة  بأغلبية  الجوهرية،  املسائل  بشأن  القرارات  تتخذ  (أ) 
واملصوتة، ما مل ينص عىل غري ذلك يف االتفاقية أو يف مواد هذا النظام؛

Rules 2014 _AR.indd   15Rules 2014 _AR.indd   15 04.12.14   16:1204.12.14   16:12



 النظام الداخيل ملؤمتر األطراف يف اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشآن مكافحة التبغ

16

تُتخذ القرارات بشأن املسائل اإلجرائية بأغلبية أصوات األطراف الحارضة واملصوتة. (ب) 

يبت الرئيس يف أية نقطة بخصوص ما إذا كانت املسألة إجرائية أو جوهرية. ويُطرح أي طعن يف هذا   -٤
القرار للتصويت عىل الفور. ويُعترب قرار الرئيس نافذاً ما مل يُلغ بأغلبية أصوات األطراف الحارضة واملصوتة.

املادة ٥١

يكون التصويت، يف غري االنتخابات، برفع األيدي. ويجري التصويت بنداء األسامء بناء عىل طلب أي   -١
طرف. ويجري التصويت بنداء األسامء بالرتتيب الهجايئ اإلنكليزي ألسامء األطراف. ويحدد اسم الطرف الذي 

يصوت أوالً بالقرعة.

يجوز أن يصّوت مؤمتر األطراف عىل أي مسألة باالقرتاع الرسي إذا قرر ذلك مسبقاً بأغلبية األطراف   -٢
الحارضة واملصوتة، رشيطة عدم إجراء اقرتاع رسي يف املسائل املتعلقة بامليزانية. وال يتخذ أي قرار مبوجب 
هذه املادة بشأن ما إذا كان التصويت باالقرتاع الرسي، إال برفع األيدي؛ وإذا قرر مؤمتر األطراف التصويت 

عىل مسألة بعينها باالقرتاع الرسي فال يجوز طلب إجراء طريقة أخرى للتصويت أو البت فيه.

حني يجري مؤمتر األطراف تصويتاً بالوسائل امليكانيكية يحل التصويت غري املسجل محل التصويت   -٣
برفع األيدي ويحل التصويت املسجل محل التصويت بنداء األسامء.

يُدرج يف محارض الجلسات صوت كل طرف مشارك يف التصويت بنداء األسامء أو التصويت املسجل.  -٤

املادة ٥٢

بعد إعالن الرئيس بداية التصويت ال يقاطع أي ممثل عملية التصويت إال لنقطة نظام تتصل مبسار   -١
التصويت الفعيل.

بعد اكتامل عملية التصويت يجوز للرئيس السامح لألطراف باإلدالء ببيان موجز يقترص عىل تعليل   -٢
التصويت. وال يتحدث راعي االقرتاح تعليالً للتصويت عليه إال إذا طرأ عليه تعديل. ويجوز للرئيس أن يضع 

حدوداً للوقت الذي سيتاح لذكر هذه التعليالت.

املادة ٥٣

تجرى االنتخابات باالقرتاع الرسي، إال أنه يف حالة عدم إبداء أي اعرتاض يجوز أن يقّرر مؤمتر األطراف 
عدم اللجوء إىل إجراء اقرتاع عىل مرشح متفق عليه أو قامئة مرشحني متفق عليها. وإذا لزم إجراء اقرتاع يقوم 

شخصان يعينهام الرئيس، من بني الوفود الحارضة باملساعدة يف عد األصوات.

Rules 2014 _AR.indd   16Rules 2014 _AR.indd   16 04.12.14   16:1204.12.14   16:12



 النظام الداخيل ملؤمتر األطراف يف اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشآن مكافحة التبغ

17

املادة ٥٤

عندما يتعني انتخاب شخص واحد أو طرف واحد فقط، وال يحصل أي مرشح يف االقرتاع األول عىل   -١
أغلبية أصوات األطراف الحارضة واملصوتة، يُجرى اقرتاع ثان يقترص عىل املرشحني اللذين حصال عىل أكرب عدد 

من األصوات. وإذا تساوت األصوات يف االقرتاع الثاين يحسم الرئيس األمر بني املرشحني بالقرعة.

إذا أريد شغل منصبني أو أكرث باالنتخاب يف وقت واحد ويف الظروف نفسها، فإن املرشحني الذين   -٢
يحصلون يف االقرتاع األول عىل أكرب عدد من األصوات وعىل أغلبية أصوات األطراف الحارضة واملصوتة هم 

الذين ينتخبون.

يتعني  الذين  األطراف  أو  األشخاص  عدد  عن  األغلبية  هذه  عىل  الحاصلني  املرشحني  عدد  قّل  إذا   -٣
انتخابهم تجرى عمليات اقرتاع إضافية لشغل املناصب املتبقية، ويقترص التصويت عىل املرّشحني الحاصلني 
عىل أكرب عدد من األصوات يف االقرتاع السابق عىل عدد ال يتجاوز ضعف عدد املناصب املتبقية التي يتعني 
شغلها؛ وذلك رشيطة جواز إعطاء األصوات، بعد االقرتاع الثالث غري الحاسم، إىل أي شخص أو طرف ذي 

أهلية.

إذا كانت عمليات االقرتاع الثالث غري املقيدة هذه غري حاسمة، تقترص عمليات االقرتاع الثالث التالية   -٤
عىل املرشحني الذين يحصلون عىل أكرب عدد من األصوات يف ثالث عمليات االقرتاع غري املقيدة مبا ال يتجاوز 
ضعف املناصب املتبقية التي يتعني شغلها، وتصبح عمليات االقرتاع الثالث التالية غري مقيدة، ويستمر األمر 

عىل هذا املنوال إىل أن تشغل جميع املناصب.

املادة ٥٥

يف أي انتخاب يصوت كل ممثل، إال إذا امتنع عن التصويت، لعدد املرشحني املساوي لعدد املناصب 
املراد شغلها باالنتخاب. وأي بطاقة اقرتاع تحمل أسامء تزيد أو تقل عن املناصب املراد شغلها باالنتخاب 

تعترب الغية وباطلة.

املادة ٥٦

إذا حدث يف أي انتخاب أن تعّذر شغل منصب أو أكرث يراد شغله باالنتخاب بسبب تساوي األصوات 
التي حصل عليها مرشحان أو أكرث، يجرى اقرتاع بني املرشحني لتحديد من يُنتخب منهم. ويجوز تكرار هذه 

العملية عند الرضورة.
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اللغات واملحارض

املادة ٥٧

واإلنكليزية  والصينية  العربية  هي  السواء  عىل  األطراف  ملؤمتر  العمل  ولغات  الرسمية  اللغات 
والفرنسية والروسية واألسبانية.

املادة ٥٨

ترتجم البيانات التي تُلقى بأي من اللغات الرسمية ترجمة فورية إىل سائر اللغات الرسمية.  -١

يجوز أن يتحدث ممثل أي طرف بلغة غري اللغات الرسمية إذا وفر هذا الطرف الرتجمة الفورية إىل   -٢
إحدى اللغات الرسمية. ويجوز أن تستند الرتجمة الفورية التي يقوم بها املرتجمون التابعون لألمانة إىل سائر 

اللغات الرسمية إىل الرتجمة الفورية من اللغة الرسمية األوىل.

املادة ٥٩

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

املادة ٦٠

تعد األمانة املحارض الحرفية لجلسات مؤمتر األطراف واملحارض املوجزة لجلسات الهيئات الفرعية 
بلغات العمل الست.

املادة ٦١

تحتفظ األمانة بتسجيالت جلسات مؤمتر األطراف، وبتسجيالت جلسات الهيئات الفرعية كلام أمكن 
ذلك.

املادة ٦٢

ترسل الُنسخ املؤقتة من املحارض املوجزة املشار إليها يف املادة ٦٠ يف أرسع وقت ممكن إىل الوفود، 
التي تقوم بدورها بإبالغ األمانة كتابياً، يف غضون فرتة ال تتجاوز خمسة عرش يوماً من تاريخ االستالم، بأية 

تصويبات ترغب يف إدخالها عليها.
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املادة ٦٣

يرسل رئيس األمانة يف أقرب وقت ممكن بعد اختتام كل دورة نسخاً من جميع املحارض الحرفية 
واملحارض املوجزة والقرارات والتوصيات وغريها من املقررات الرسمية التي أقرها مؤمتر األطراف إىل األطراف 
التكامل االقتصادي اإلقليمي التي دعيت لحضور الدورة. وترسل محارض الجلسات  وإىل الدول ومنظامت 

الرسية إىل املشاركني فيها فقط.

املادة ٦٤

يتعني نرش املحارض الحرفية واملحارض املوجزة للجلسات [ العلنية ] وتقارير جميع الهيئات الفرعية.

املادة ٦٥

يصدر رئيس األمانة، بلغات العمل، عىل سبيل تيسري أمور الوفود املشاركة، جريدة يومية عن الدورة، 
وبياناً موجزاً عن أعامل الجلسات العامة والجلسات العلنية للجان واللجان الفرعية.

تعديل النظام الداخيل

املادة ٦٦

ملؤمتر األطراف أن يعدل هذا النظام الداخيل بتوافق اآلراء.

أسبقية االتفاقية

املادة ٦٧

إذا حدث أي تعارض بني أي من أحكام هذا النظام وأي من أحكام االتفاقية تكون األسبقية ألحكام 
االتفاقية
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