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أواًل-  تكوين اللجنة التحضريية

املادة 1
األعضاء

النووية  للتجارب  الشامل  احلظر  معاهدة  على  وقَّعت  اليت  الدول  مجيع 
أعضاء يف اللجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية 

اليت ُيشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة".

ثانيًا-  التمثيل

املادة 2
التمثيل

فيما  إليه  )ُيشار  ُمعتَمد  مبمثِّل  اللجنة  يف  عضو  دولة  كل  ُتمثَّل   -1 
يلي باسم "املمثِّل"( جيوز أن يكون معه ممثِّلون مناوبون ومستشارون.

للممثِّل أن يسمِّي ممثِّاًل مناوبًا أو مستشارًا للقيام بعمل املمثِّل.  -2

املادة 3
تقدمي وثائق التفويض واإلخطار بتشكيل الوفود

ُتقدَّم وثائق تفويض املمثِّلني إىل األمني التنفيذي يف أقرب وقت ممكن.  -1
ُتصَدر وثائق التفويض إمَّا عن )أ( رئيس الدولة أو رئيس احلكومة؛   -2
أو )ب( وزير اخلارجية؛ أو )ج( سلطة أخرى مسؤولة عن الشؤون 
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اخلارجية. وتظلُّ الوثائق صاحلة إىل أن ُتسَحب أو ُتستبَدل هبا وثائق 
تفويض جديدة.

خيطر األعضاُء األمنَي التنفيذي بأمساء املمثِّلني املناوبني واملستشارين.  -3

املادة 4
جلنة وثائق التفويض

بناًء  اللجنة  تعيِّنهم  أعضاء  ستة  من  التفويض  وثائق  جلنة  ل  ُتشكَّ  -1
على اقتراح من الرئيس. وتقوم جلنة وثائق التفويض بفحص وثائق 
م تقريرها إىل اللجنة التحضريية دون تأخري. تفويض املمثِّلني وتقدِّ

للجنة  األوىل  الدورة  بداية  يف  املعيَّنة  التفويض  وثائق  جلنة  تظلُّ   -2
التحضريية تقوم مبهامها جلميع الدورات. وعليها أن تفحص فقط 
وثائق تفويض املمثِّلني ذوي االعتماد اجلديد، ما مل ُتقرِّر اللجنة 

التحضريية غري ذلك.

املادة 5
املراقبون

جيوز ملمثِّلي الدول غري املوقِّعة على معاهدة احلظر الشامل للتجارب   -1
أن  الدويل  الرصد  لنظام  مرافق  أراضيها  على  سُتقام  اليت  النووية 
حيضروا اجتماعات اللجنة وهيئاهتا الفرعية دون أن يكون هلم احلق 
يف املشاركة يف عملية اختاذ القرارات. وتتحمَّل الدولة غري املوقِّعة 

املعنية التكاليف املتصلة حبضور تلك االجتماعات.
دعوًة  تلقَّت  اليت  هيئاهتا  أو  املتحدة  األمم  منظمات  ملمثِّلي  جيوز   -2
أن  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  دورات  يف  للمشاركة  دائمًة 
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أن  دون  الفرعية  وهيئاهتا  التحضريية  اللجنة  اجتماعات  حيضروا 
القرارات. وتتحمَّل  يكون هلم احلق يف املشاركة يف عملية اختاذ 
املنظمة أو اهليئة املعنية التكاليف املتصلة حبضور تلك االجتماعات.
صة أو  جيوز ملمثِّلي أيِّ وكالة من وكاالت األمم املتحدة املتخصِّ  -3
منظمة ذات صلة أو منظمة حكومة دولية أن حيضروا اجتماعات 
اللجنة  من  دعوة  على  بناًء  الفرعية،  وهيئاهتا  التحضريية  اللجنة 
التحضريية، دون أن يكون هلم احلق يف املشاركة يف عملية اختاذ 
القرارات. وتتحمَّل املنظمة املعنية التكاليف املتصلة حبضور تلك 

االجتماعات.

املادة 6
االشتراك املؤقَّت

حيقُّ للممثِّلني االشتراك بصفة مؤقَّتة يف اللجنة التحضريية إىل أن تبتَّ اللجنة 
يف وثائق تفويضهم.

ثالثًا-  هيكل اللجنة وأعضاء املكتب

املادة 7
هيكل اللجنة ودوراهتا

القرارات  تتَّخذ  عامة  جلسات  يف  اللجنة  أعمال  تصريف  جيري   -1
وفقًا ملواد هذا النظام الداخلي.

ضروريًا  يكون  ما  الفرعية  اهليئات  من  ُتنشئ  أن  للجنة  جيوز   -2
ملمارسة مهامها، وتقوم بتحديد تكوين هذه اهليئات واختصاصها 
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د، ُيطبَّق  ونظامها الداخلي. ويف حالة عدم وجود نظام داخلي حمدَّ
النظام الداخلي للجنة مع إجراء التعديالت الالزمة.

تكون اهليئات الفرعية مفتوحة أمام مجيع األعضاء.  -3

ُتعقد دورات اللجنة حسبما ُتقرِّره هي.  -4

املادة 8
أعضاء املكتب وُمدد عضويتهم

تنتخب اللجنُة رئيسًا وستة نوَّاب للرئيس وما قد ُتقرِّر انتخابه من   -1
أعضاء آخرين يف املكتب. وُينَتخب نوَّاب الرئيس بناًء على توصية 
اقترانًا   ،2 الفقرة  يف  ح  املوضَّ النحو  على  جغرافية،  منطقة  كل 

بانتخاب كل رئيس.

الرئيس عامًا واحدًا. وجيري  الرئيس ونوَّاب  ة عضوية  تكون مدَّ  -2
األفريقية،  الدول  ممثِّلي  بني  فيما  بالتناوب  اللجنة  رئاسة  تداول 
ودول أوروبا الشرقية، ودول أمريكا الالتينية والكاريـيب، ودول 
وأوروبا  الشمالية  أمريكا  آسيا، ودول  األوسط وجنوب  الشرق 
والشرق  اهلادئ  واملحيط  آسيا  شرق  جنوب  ودول  الغربية، 
األقصى، حسب الترتيب األجبدي باللغة اإلنكليزية، على أن يبدأ 

ذلك مبمثِّل من الدول األفريقية.

ة عضوية أعضاء مكتب اللجنة اآلخرين. تقرِّر اللجنُة مدَّ  -3
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رابعًا-  األمانة الفنية املؤقَّتة

املادة 9
مهام األمانة

تكون للجنة أمانة فنَّية مؤقَّتة )ُيشار إليها فيما يلي باسم "األمانة"(. وتقوم 
األمانة مبساعدة اللجنة يف نشاطها ومتارس املهام اليت حتدِّدها اللجنة هلا.

املادة 10
تكوين األمانة

تتكوَّن األمانة من األمني التنفيذي، حيث يكون هو رئيسها وكبري املوظفني 
التنفيذيني هبا، وممن قد َيلزمون لتسيري أعمال اللجنة التحضريية بكفاءة من 

موظفني آخرين.

املادة 11
األمني التنفيذي

الصفة يف مجيع  بتلك  بالعمل  اللجنة،  تعيِّنه  الذي  التنفيذي،  األمني  يقوم 
جلسات اللجنة وجلسات هيئاهتا الفرعية. وله أن يسمِّي واحدًا أو أكثر 

من بني موظفيه للقيام بتمثيله.
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خامسًا-  تصريف األعمال

املادة 12
النِّصاب القانوين

ل أغلبية أعضاء اللجنة ِنصابًا قانونيًا. تشكِّ

املادة 13
سلطات الرئيس ومهامه العامة

يقوم الرئيس، باإلضافة إىل ممارسته السلطات املخوَّلة له يف مواضع   -1
وإعالن  للجنة،  العامة  اجللسات  برئاسة  النظام،  هذا  من  أخرى 
افتتاح هذه اجللسات واختتامها، وإدارة املناقشات، وكفالة مراعاة 
أحكام هذا النظام، وإعطاء حق الكلمة، وطرح املسائل للتصويت، 
وإعالن القرارات. وللرئيس، رهنًا بأحكام هذا النظام، السيطرة 
الكاملة على املداوالت وحفظ النظام يف اجللسات. وله أن يقترح 
به  املسموح  الوقت  وحتديد  املتكلِّمني،  قائمة  إقفال  اللجنة  على 
للمتكلِّمني، وعدد املرَّات اليت جيوز ملمثِّل كل دولة أن يتكلَّم فيها 
بشأن أي مسألة، وتأجيل املناقشة أو إقفال باهبا، وتعليق اجللسة 

أو رفعها.
يظلُّ الرئيس، أثناء ممارسته مهامَّ وظيفته، حتت سلطة اللجنة.  -2

يف حال غياب الرئيس عن جلسة عامة أو عن أيِّ جزء منها، أو   -3
نه مؤقَّتًا من أداء مهامه، فإّنه يطلب إىل أحد نوَّاب الرئيس  عدم متكُّ
أن يقوم مقامه. وتكون لنائب الرئيس الذي يقوم بأعمال الرئيس 

نفس سلطات الرئيس ومهامه.
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إذا أصبح الرئيس غري قادر بصفة دائمة على أداء مهامه، ُينَتَخُب   -4
رئيٌس جديٌد للجزء املتبقِّي من فترة عضويته.

ليس للرئيس أو نائبه الذي يقوم بأعماله احلق يف التصويت، ولكن   -5
له أن يسمِّي عضوًا آخر يف وفده للتصويت بداًل منه.

املادة 14
الكلمات

ال جيوز ألحد أن يتكلَّم يف اللجنة بدون احلصول مسبقًا على إذن   -1
من الرئيس. ورهنًا بأحكام الفقرة 2 من املادة 5، واملواد من 16 
إىل 19، يعطي الرئيس الكلمة للمتكلِّمني حسب ترتيب إبدائهم 

الرغبة يف الكالم.

اللجنة،  أمام  املعروضة  املسألة  على  املداخالت  مجيع  تقتصر   -2
وللرئيس أن ينبِّه املتكلِّم إىل التقيُّد بالنظام إذا كانت مالحظاته غري 

ذات صلة باملسألة قيد املناقشة.

املادة 15
إقفال قائمة املتكلِّمني وحق الرّد

له،  جيوز  كما  املتكلِّمني،  قائمة  يعلن  أن  املناقشة،  أثناء  للرئيس   -1
مبوافقة اللجنة، أن يعلن إقفال القائمة.

أليِّ  الرّد  حق  يعطي  أن   ،1 الفقرة  من  الرغم  على  للرئيس،   -2
ذلك. يطلب  ممثِّل 
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املادة 16
النقاط النظامية

ألّي ممثِّل أن يثري نقطة نظامية يف أيِّ وقت، فيبتُّ فيها الرئيس فورًا وفقًا 
ألحكام هذا النظام. وأليِّ ممثِّل أن يطعن يف قرار الرئيس. وُيطرح الطعن 
األعضاء  أغلبية  تبطله  مل  ما  نافذًا  الرئيس  قرار  ويبقى  للتصويت،  فورًا 
احلاضرين واملصوِّتني. وال جيوز للممثِّل الذي يثري نقطة نظامية أن يتكلَّم 

يف جوهر املسألة قيد املناقشة.

املادة 17
تأجيل املناقشة

أليِّ ممثِّل أن يقترح، يف أيِّ وقت، تأجيل مناقشة املسألة قيد البحث. 
للتأجيل  مؤيَِّدين  اثنني  ملمثَِّلني  إاّل  التأجيل  اقتراح  يف  بالكالم  يؤذن  وال 

وممثِّلَـني اثنني معارَضـني له، مثَّ يبتُّ يف االقتراح فورًا.

املادة 18
إقفال باب املناقشة

قيد  املسألة  مناقشة  باب  إقفال  وقت،  أيِّ  يف  يقترح،  أن  ممثِّل  أليِّ 
ال.  أم  الكالم  يف  رغبته  أبدى  قد  آخر  ممثِّل  أيُّ  أكان  سواء   البحث، 
وال يؤذن بالكالم يف اقتراح إقفال باب املناقشة إاّل ملمثَِّلني اثنني يعارضان 

اإلقفال، مثَّ ُيَبتُّ يف االقتراح فورًا.
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املادة 19
تعليق اجللسة أو رفعها

ُيسَمح  أو رفعها. وال  تعليق اجللسة  يقترح، يف أيِّ وقت،  أن  أليِّ ممثِّل 
مبناقشة هذه االقتراحات اإلجرائية بل ُيَبتُّ فيها فورًا.

املادة 20
ترتيب االقتراحات اإلجرائية حسب أولويتها

ُتعطى االقتراحات اإلجرائية املبيَّنة أدناه األولوية حسب الترتيب التايل على 
سائر املقترحات أو االقتراحات اإلجرائية األخرى املعروضة على اللجنة:

تعليق اجللسة؛ )أ( 
رفع اجللسة؛ )ب( 

تأجيل مناقشة املسألة قيد البحث؛ )ج( 
إقفال باب مناقشة املسألة قيد البحث. )د( 

املادة 21
املقترحات والتعديالت

األمانة  وعلى  األمانة.  إىل  كتابًة  العادة  يف  والتعديالت  املقترحات  م  ُتقدَّ
أن تعمِّم نسخًا منها على مجيع األعضاء. وال ُتناَقش املقترحات أو ُينَظر 
فيها توطئًة للبتِّ فيها إاّل بعد مرور يوم على تعميم نسخ منها، ما مل تقرِّر 

اللجنة غري ذلك.
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املادة 22
البتُّ يف االختصاص

رهنًا بأحكام املادة 20، يكون البتُّ يف أيِّ اقتراح إجرائي يطلب اختاذ 
سابقًا  عليها،  معروض  مقترح  أّي  باعتماد  اللجنة  اختصاص  بشأن  قرار 

الختاذ قرار بشأن املقترح قيد البحث.

املادة 23
سحب املقترحات واالقتراحات اإلجرائية

بدء  قبل  وقت  أيِّ  يف  يسحبه  أن  اإلجرائي  االقتراح  أو  املقترح  م  ملقدِّ
اللجنة. وأليِّ  بقرار من  تعديله  مّت  التصويت عليه، شريطة أالَّ يكون قد 
على  ُسحب  الذي  اإلجرائي  االقتراح  أو  املقترح  تقدمي  يعيد  أن   ممثِّل 

هذا النحو.

املادة 24
إعادة النظر يف املقترحات

ال جيوز إعادة النظر يف املقترحات اليت اعُتمدت أو ُرفضت، ما   -1
مل تقرِّر اللجنة ذلك بأغلبية ثلثي األعضاء احلاضرين املصوِّتني. 
َثني  وال يؤذن بالكالم يف اقتراح إجرائي بإعادة النظر إاّل ملتحدِّ
اإلجرائي  االقتراُح  ُيطَرح  مّث  النظر،  إعادة  يعارضان  اثنني 

فورًا. للتصويت 
للَّجنة أن تقرِّر َقْصَر هذه املادة على إعادة النظر يف املقترحات يف   -2

اجللسة ذاهتا.
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سادسًا-  اختاذ القرارات

املادة 25
حقوق التصويت

لكلِّ عضو يف اللجنة صوت واحد.

املادة 26
 القرارات املتعلقة باملسائل اإلجرائية 

والقرارات املتعلقة باملسائل املوضوعية

ينبغي أن ُتتَّخذ مجيع قرارات اللجنة بتوافق اآلراء.  -1

إذا ُطرحت مسألة للتصويت، بقرار من الرئيس، رغم كل اجلهود   -2
ة أربع  املبذولة لتحقيق توافق يف اآلراء، يرجئ الرئيس التصويت ملدَّ
وعشرين ساعة، وخالل فترة اإلرجاء هذه يقوم ببذل كل جهد 
م تقريرًا إىل اللجنة قبل انتهاء  لتيسري حتقيق توافق يف اآلراء، ويقدِّ

تلك الفترة.

والعشرين  األربع  فترة  بانتهاء  اآلراء  توافق يف  إذا مل ميكن حتقيق   -3
املتعلقة باملسائل اإلجرائية باألغلبية  القرارات  اللجنُة  َتتَّخذ  ساعة، 
املتعلقة  القرارات  وُتتَّخذ  واملصوِّتني.  احلاضرين  لألعضاء  البسيطة 
باملسائل املوضوعية بأغلبية ثلثي األعضاء احلاضرين واملصوِّتني. وإذا 
أُثري تساؤل بشأن ما إذا كانت املسألة املطروحة موضوعية أم ال، 
ُتعاجل تلك املسألة بوصفها مسألة موضوعية ما مل تقرِّر اللجنة خالف 

ذلك باألغلبية الالزمة الختاذ قرار بشأن املسائل املوضوعية.
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أربع وعشرين ساعة، على  ة  التصويت ملدَّ إرجاء  فترة  ال تسري   -4
وفقًا  املتَّخذة  القرارات  على  و3،   2 الفقرتني  يف  د  املحدَّ النحو 

للمواد من 16 إىل 19.

املادة 27
تعيني األمني التنفيذي

ُيعتَبر تعيني األمني التنفيذي قرارًا بشأن مسألة موضوعية.  -1

القرار بتوافق اآلراء، حتدِّد  ، وفقًا للمادة 26، اختاذ  إذا مل يتسنَّ  -2
ح واحد،  ح الرئيسي. وإذا كان هناك أكثر من مرشَّ اللجنة املرشَّ
ح احلاصل على أكرب عدد من  ح الرئيسي هو املرشَّ ُيعتَبر أّن املرشَّ
األصوات يف اقتراع سرِّي جيوز لكل عضو من األعضاء الذين حيّق 

هلم التصويت أن يديل فيه بصوت واحد.

ح الرئيسي، وعند االقتضاء  َتتَّخذ اللجنة الحقًا قرارها بشأن املرشَّ  -3
الذي  ح  املرشَّ وُيعتَبر  السرِّي.  باالقتراع  التايل،  الرئيسي  ح  املرشَّ

حيصل على أغلبية ثلثي األعضاء احلاضرين واملصوِّتني منتخبًا.

املادة 28
معىن عبارة "األعضاء احلاضرين املصوِّتني"

ألغراض هذا النظام، تعين عبارة "األعضاء احلاضرين املصوِّتني" األعضاء 
عن  ميتنعون  الذين  األعضاء  أمَّا  سلبًا.  أو  إجيابًا  بأصواهتم  يدلون  الذين 

التصويت فُيعتَبرون غري مصوِّتني.

V1055880 final arabic.indd   12 08/10/2010   12:31:16



النظام الداخلي

13

املادة 29
طرائق التصويت

تصوِّت اللجنُة، عادة، برفع األيدي، بيد أّن ألّي ممثِّل أن يطلب التصويت 
اإلنكليزية  باللغة  األجبدي  الترتيب  حسب  ذلك  ويتّم  باألمساء،  باملناداة 
بالقرعة.  امسه  الرئيس  يسحب  الذي  بالعضو  بدءًا  اللجنة  أعضاء  ألمساء 
وُيناَدى على اسم كل عضو عند كل عملية مناداة باألمساء، فريدُّ ممثِّله قائاًل 

"نعم" أو "ال" أو "ممتنع".

املادة 30
املسلك املتَّبع أثناء التصويت

ال ُتقَطُع عملية التصويت بعد أن ُيعِلن الرئيس بدأها، إىل أن ُتعَلن نتيجُتها، 
إالَّ بشأن نقطة نظامية تتصل بعملية التصويت.

املادة 31
تعليل التصويت

تعليل  إالَّ  تتضمَّن  ال  مقتضبة  ببيانات  اإلدالء  للممثِّلني  جيوز   -1
أن  وللرئيس  منه.  االنتهاء  بعد  أو  التصويت  بدء  قبل  التصويت، 
م  د الوقت املسموح به لذلك التعليل. وال يتكلَّم املمثِّل املقدِّ حيدِّ
للمقترح أو لالقتراح اإلجرائي على سبيل تعليل تصويته بشأهنما، 

إالَّ إذا كان قد مّت تعديله.

متَّ  قرار  بشأن  للموقف  توضيحية  ببيانات  اإلدالء  جيوز  وباملثل،   -2
اختاذه دون تصويت.
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ُتدَرج بيانات تعليل التصويت وتوضيح املواقف يف تقرير اجللسة   -3
العامة، بناًء على طلب أحد املمثِّلني.

املادة 32
االنتخابات

رهنًا بأحكام املادة 26، جتري مجيع االنتخابات ألعضاء مكتب   -1
اللجنة باالقتراع السرِّي، ما مل تقرِّر اللجنة، مع عدم وجود أي 
اعتراض، أن متضي يف عملية االنتخاب دون إجراء تصويت بشأن 

حني متفق عليها. ح متَّفق عليه أو قائمة مرشَّ مرشَّ

واحد  وقت  يف  أكثر  أو  انتخابيني  منصبني  شغل  املراد  كان  إذا   -2
وبشروط واحدة، جيوز لكل عضو له احلق يف التصويت أن يديل 
اليت  املناصب  عدد  يتجاوز  ال  حني  املرشَّ من  عدد  ألّي  بصوته 
حني، بعدد ال يتجاوز عدد هذه  يتعيَّن شغلها. وينتخب من املرشَّ
حون الذين حصلوا يف االقتراع األول على األغلبية  املناصب، املرشَّ
الالزمة الختاذ قرارات بشأن املسائل املوضوعية، وعلى أكرب عدد 

من األصوات.

النحو أقّل من عدد  حني املنتخبني على هذا  إذا كان عدد املرشَّ  -3
املناصب  لشغل  إضافية  اقتراعات  جتري  شغلها،  املراد  املناصب 
على  االقتراع  يقتصر  اإلضافية،  االقتراعات  هذه  ويف  املتبقِّية. 
حني الذين حصلوا على أكرب عدد من األصوات يف االقتراع  املرشَّ
السابق شريطة أاّل يتجاوز عددهم ضعف عدد املناصب الشاغرة 

املتبقِّية.
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سابعًا-  اجللسات واللغات والوثائق

املادة 33
طبيعة اجللسات

تكون اجللسات العامة للجنة سرِّيـة، ما مل تقرِّر اللجنة خالف ذلك.  -1

تقرِّر  مل  ما  سرِّية،  للجنة  التابعة  الفرعية  اهليئات  تكون جلسات   -2
اللجنة أو اهليئة املعنية خالف ذلك.

املادة 34
اللغات

اللغات الرمسية للجنة هي: اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية 
والفرنسية.

املادة 35
الترمجة الشفوية

ُتترجم الكلمات اليت ُتلقى يف اجللسات العامة بأّي لغة من لغات   -1
اللجنة ترمجة شفوية إىل اللغات األخرى، ما مل يتقرَّر خالف ذلك 

بتوافق آراء األعضاء املشتركني يف اجللسة.
أليِّ ممثِّل أن يتكلَّم بلغة من غري لغات اللجنة إذا وفَّر العضو املعين   -2

ترمجًة شفويًة إىل إحدى لغات اللجنة.
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املادة 36
الوثائق

مة من األعضاء إىل األمانة بإحدى لغات اللجنة. تكون مجيع الوثائق املقدَّ

املادة 37
التوصيات واملقرَّرات والتقارير والوثائق الرمسية

ُتنَشر مجيع توصيات اللجنة ومقرَّراهتا بلغات اللجنة وتقوم األمانة   -1
بتوزيعها على مجيع أعضاء اللجنة يف أقرب وقت ممكن.

ُتصِدر األمانُة تقاريَر الدورات العامة للجنة بلغات اللجنة وجيب أن   -2
تتضمَّن هذه التقارير نصوص مجيع توصيات ومقرَّرات اللجنة.

للجنة  التابعة  الفرعية  اهليئات  اجتماعات  تقاريَر  األمانُة  ُتصِدر   -3
اليت تتضمَّن توصيات  التقاريُر  اللجنة  بلغات  وتوصياهتا. وُتصَدر 
أو  إجراء  اختاذ  اللجنة  من  فيها  يرجى  أو  اللجنة،  إىل  هة  موجَّ

ما. مقرَّر 

تتضمَّن  الرمسية  الوثائق  من  جمموعة  اللجنة  بلغات  األمانُة  َتنَشر   -4
نصوص مجيع توصيات ومقرَّرات اللجنة وتوصيات هيئاهتا الفرعية 
هة إىل الدورات العامة للجنة، فضاًل عن قائمة كاملة جبميع  املوجَّ

وثائق وتقارير االجتماعات.
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ثامنًا-  تعديل النظام الداخلي

املادة 38
التعديالت

جيوز للجنة تعديل هذا النظام وفقا لإلجراءات املتعلقة باختاذ قرارات بشأن 
املسائل املوضوعية على النحو املبيَّن يف املادة 26.
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