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مؤتمر المفوضين المعني باتفاقية ميناماتا بشأن 
  الزئبق

  ٢٠١٣ تشرين األول/أكتوبر ١١و ١٠ ،كوماموتو، اليابان
  ألعمال املؤقت) من جدول اأ( ٢البند 

 اعتماد النظام الداخليلمسائل التنظيمية: ا

  مؤتمر المفوضين المعني باتفاقية ميناماتا بشأن الزئبقلالنظام الداخلي 
تتشرف األمانة بأن حتيل إىل مؤمتر املفوضني املعين باتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، يف مرفق هذه 

 ،عنية بوضع صك عاملي ملزم قانونًا بشأن الزئبقالنظام الداخلي للجنة التفاوض احلكومية الدولية املاملذكرة، 
لالجتماع احلايل. ويرد النظام الداخلي أيضًا يف مرفق تقرير اللجنة عن  الداخلي النظامألخذ العلم والعتباره 
ا األوىل    .)UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/21(أعمال دور

                                                      
 UNEP(DTIE)/Hg/CONF/1.  
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  المرفق
ملزم قانونًا بشأن بوضع صك عالمي نية النظام الداخلي للجنة التفاوض الحكومية الدولية المع

  الزئبق

  األهداف  -أوًال 
  ملزم قانوناً بشأن الزئبق.ظام الداخلي املفاوضات إلبرام صك عاملي حيكم هذا الن

  التعاريف  - ثانياً 
  ١المادة   
قتصادي عضو يف إحدى وكاالت األمم اال تكامللل إقليمية عين دولة أو منظمةي ‘‘طرف’’  -  ١

ملزم قانوناً حلكومية الدولية املعنية بوضع صك عاملي ة وتشارك يف عمل جلنة التفاوض ااملتحدة املتخصص
منظمة شكلتها  ‘‘قتصادياال تكاملإقليمية لل منظمة’’ وتعين بشأن الزئبق (ويشار إليها فيما بعد باللجنة).

ائل اليت يشملها عمل دول ذات سيادة يف إقليم ما ومنحتها الدول األعضاء فيها صالحية فيما يتعلق باملس
لتكامل االقتصادي هذه، حبال من األحوال، زيادة التمثيل اإلقليمية ل نظمةامل اللجنة. وال تقتضي مشاركة

  لك.ذ املمنوح للدول األعضاء يف تلك املنظمة خبالف
  من هذا النظام الداخلي. ٨من املادة  ١الرئيس املنتخب وفقاً للفقرة  ‘‘الرئيس’’يعين   -  ٢
  األمانة اليت يوفرها املدير التنفيذي الالزمة خلدمة املفاوضات. ‘‘األمانة’’ين تع  -  ٣
  املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة. ‘‘املدير التنفيذي’’يعين   -  ٤
  تعقد وفقاً للنظام الداخلي احلايل. سلسلة اجتماعات أي ‘‘الدورة’’عين ت  -  ٥
ممثلو األطراف من الدول احلاضرة واملدلون بأصوات إجيابية  ‘‘صوتوناملمثلون احلاضرون وامل’’يعين   -  ٦

  ملمتنعون عن التصويت غري مصوتني.يعترب املمثلون او  أو سلبية.

  مكان وتواريخ انعقاد الدورات  - ثالثاً 
  ٢المادة 

  ها.انعقاد الدورات ومواعيد كنا مأتقرر اللجنة بالتشاور مع األمانة 
  جدول األعمال  - رابعاً 

  عمال ألي دورةع جدول األوض
  ٣المادة 

لمكتب يف أدناه، ل ٨من املادة  ١يقدم املدير التنفيذي، بعد موافقة املكتب املشار إليه يف الفقرة 
كل دورة، جدول األعمال املؤقت للدورة التالية. ويشمل جدول األعمال املؤقت مجيع البنود اليت تقرتحها 

  اللجنة.
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  إقرار جدول األعمال
  ٤ المادة

تقر اللجنة، يف بداية كل دورة، جدول أعماهلا اخلاص بتلك الدورة على أساس جدول األعمال 
  املؤقت.

  تنقيح جدول األعمال
  ٥المادة 

جيوز للجنة، أثناء الدورة، تنقيح جدول األعمال وذلك بإضافة بنود أو حذفها أو تعديلها. 
   البنود اليت تعتربها اللجنة عاجلة ومهمة.جيوز أن تضاف إىل جدول األعمال، أثناء الدورة، إال وال

  التمثيل  -  خامساً 
  تشكيل الوفود

  ٦المادة 
املناوبني من رئيس للوفد وأي عدد قد يلزم من املمثلني  مشارك يف أي دورة يتألف وفد كل طرف

  واملستشارين.

  المناوبون والمستشارون
  ٧المادة 

  تشاراً ليقوم بعمل املمثل.جيوز لرئيس الوفد أن يعني ممثًال مناوباً أو مس

  أعضاء المكتب  -سادساً 
  االنتخاب

  ٨المادة 
نواب يقوم أحدهم  وتسعةتنتخب اللجنة من بني ممثلي األطراف مكتبًا يتألف من رئيس واحد،   -  ١

  مبهمة املقرر.
مثيل ، مبدأ التاملشار إليهم يف الفقرة السابقة على اللجنة أن تراعي، عند انتخاب أعضاء املكتب  -  ٢

  املكتب. ين يفاجلغرايف العادل مراعاة تامة. ومتثل كل جمموعة من اجملموعات اإلقليمية اخلمس بعضو 
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  الرئيس باإلنابة
  ٩المادة 

ا  أو عنعن إحدى اجللسات  الرئيستغيب إذا  أي جزء منها يسمى/تسمى أحد نوابه/نوا
  ليقوم/لتقوم مقامه/مقامها.

  استبدال الرئيس
  ١٠المادة 

 يتمكن الرئيس من مواصلة أداء وظائفه/وظائفها، ينتخب رئيس جديد للفرتة املتبقية مع إذا مل
  .٨من املادة  ٢مراعاة الفقرة 

  األعضاء البدالء
  ١١المادة 

إذا وجد نائب الرئيس ضرورة لتغيبه عن دورة أو عن جزء من دورة، يـَُعَنيْ نائب رئيس جديد من 
  ذلك اإلبدال فرتة دورة واحدة.  نفس اجملموعة اإلقليمية. وال يتعدى

  استبدال نائب الرئيس
  ١٢المادة 

إذا استقال نائب للرئيس أو كان غري قادر على إكمال مدة وظيفته/وظيفتها، ينتخب نائب رئيس 
  .٨من املادة  ٢جديد عن الفرتة املتبقية من مدة واليته، مع املراعاة الواجبة للفقرة 

  األمانة  - سابعاً 
  ١٣المادة 

  أثناء الدورات. ة له/ممثل لهوز للمدير التنفيذي أن يعني ممثالً جي

  ١٤المادة 
يوفر ويوجه املدير التنفيذي موظفي األمانة املطلوبني خلدمة املفاوضات، مبا يف ذلك اهليئات 

  الفرعية اليت قد تنشئها اللجنة.

  ١٥المادة 
اإلدالء ببيانات شفهية ومكتوبة للجنة  ،١٩جيوز للمدير التنفيذي أو ممثله أو ممثلها، وفقًا للمادة 

ا الفرعية، بشأن أي مسألة قيد النظر.   وهيئا
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  ١٦المادة 
، واختاذ مجيع الرتتيبات ٣و ٢تقع على عاتق املدير التنفيذي مسؤولية عقد الدورات وفقاً للمادتني 

لى األقل من موعد انعقاد الضرورية هلذه الدورات، مبا يف ذلك إعداد الوثائق وتوزيعها قبل ستة أسابيع ع
  هذه الدورات.

  ١٧المادة 
تقوم األمانة، وفقًا هلذا النظام الداخلي، بتوفري الرتمجة الشفهية للخطب اليت تـُْلَقى يف الدورات، 

ا من وثائق وتعميمها على األطراف؛  يوتـَلَـقِّ  وثائق الدورات وترمجتها وتعميمها؛ ونشر التقارير وما يتعلق 
  وثائق يف حمفوظات اللجنة، وتؤدي عموماً أي أعمال أخرى قد تتطلبها اللجنة.وحفظ هذه ال

  تسيير العمل  -ثامناً 
  الِنَصابْ 
  ١٨المادة 

للرئيس أن يعلن افتتاح الدورة وأن يسمح بسري املناقشة عند حضور ثلث عدد األطراف املشاركني   -  ١
  كني أيضاً الختاذ أي قرار.يف الدورة على األقل. ويلزم حضور أغلبية األطراف املشار 

زمع اختاذه يف شأن يقع ضمن اختصاص منظمة إقليمية وألغراض حتديد النصاب الالزم لقرار يُ   -  ٢
ا.   للتكامل االقتصادي، ُحتَسب املنظمة بعدد األصوات املخول هلا اإلدالء 

  سلطات الرئيس
  ١٩المادة 

له/هلا يف مواضع أخرى مبوجب النظام يقوم الرئيس، باإلضافة إىل ممارسة السلطات املخولة 
الداخلي احلايل، بإعالن افتتاح كل دورة واختتامها، وإدارة النقاش، وضمان مراعاة أحكام النظام احلايل 
وإعطاء حق الكلمة، وطرح املسائل للتصويت وإعالن القرارات. ويبت الرئيس يف نقاط النظام كما يشرف، 

سري أعمال الدورات وعلى حفظ النظام فيها. وجيوز له أن يقرتح على وفقًا ألحكام النظام احلايل، على 
الدورات حتديد الوقت الذي يسمح به للمتكلمني، وحتديد عدد املرات اليت جيوز لكل طرف أن يتكلم فيها 
حول أي موضوع، وقفل قائمة املتكلمني أو قفل باب املناقشة. وجيوز للرئيس أيضًا أن يقرتح تعليق اجللسة 

  شة حول املسألة املطروحة للنقاش.تأجيلها أو وقف أو تأجيل املناقأو 

  ٢٠المادة 
  يظل الرئيس، يف ممارسته مهام وظيفته، خاضعاً لسلطة اللجنة.
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  سلطات نائب الرئيس
  ٢١المادة 

لنائب الرئيس، الذي يتوىل مهام الرئيس، ما للرئيس من سلطات، وعليه ما على الرئيس من 
  واجبات.

  رئيس التصويتال يحق لل
  ٢٢المادة 

  ال حيق للرئيس أن يديل بصوته غري أنه جيوز له تعيني ممثل آخر من وفده ليصوت بدًال عنه/عنها.

  الُخَطب
  ٢٣المادة 

دورة دون احلصول مسبقًا على إذن من الرئيس. وللرئيس أي ال جيوز ألي شخص أن خياطب 
لكالم حسب الرتتيب الذي أبدوا فيه رغبتهم يف التكلم. وفقًا ألحكام هذا النظام، أن يدعو املتكلمني إىل ا

ا ليست ذات  وجيوز للرئيس أن يدعو أي متكلم/متكلمة إىل مراعاة النظام إذا كانت مالحظاته/مالحظا
  صلة باملوضوع قيد املناقشة. 

  األسبقية
  ٢٤المادة 

، ٤٨نشأ طبقًا للمادة جيوز منح الرئيس أو نائبه، أو أي ممثل معني من قبل أي جهاز فرعي قد ي
  األسبقية يف التكلم بغرض شرح النتيجة اليت توصل إليها اجلهاز الفرعي املعين وبغرض الرد على األسئلة.

  نقاط النظام
  ٢٥المادة 

جيوز ملمثل أي طرف، أثناء مناقشة أي مسألة، أن يثري نقطة نظام يف أي وقت، ويقوم الرئيس   -  ١
طرح بقًا للنظام الداخلي. وجيوز ملمثل أي طرف أن يطعن يف حكم الرئيس. ويُ بالبت فوراً يف نقطة النظام ط

  بطل بأغلبية أصوات ممثلي األطراف احلاضرة واملصوتة.الطعن فوراً للتصويت، ويؤخذ حبكم الرئيس ما مل يُ 
  ال جيوز ملمثل أي طرف أثار نقطة نظام أن يتكلم يف فحوى املسألة املطروحة للمناقشة.  -  ٢
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  ت المحدد للُخطبالوق
  ٢٦المادة 

جيوز للجنة أن حتدد الوقت املسموح به لكل متكلم وعدد املرات اليت جيوز لكل شخص أن يتكلم 
فيها بشأن أي مسألة وذلك باستثناء املسائل اإلجرائية، حيث يقصر الرئيس احلد الزمين لكل مداخلة يف 

لوقت املخصص ينقضي او  كالموح به للحدود مخس دقائق على األكثر. وحينما يتحدد الوقت املسم
  ، يدعوه/يدعوها، الرئيس ملراعاة النظام دون إبطاء.للكالم

  قفل قائمة المتكلمين
  ٢٧المادة 

جيوز للرئيس أثناء سري املناقشة أن يعلن قائمة للمتكلمني وأن يعلن، بناء على موافقة اللجنة، عن 
الرد ألي طرف، إذا كان يف رأيه/رأيها، أن هناك ما يربر إقفال القائمة. غري أنه جيوز للرئيس أن مينح حق 

ا قفل قائمة املتكلمني. وعندما تنتهي مناقشة بند ما لعدم وجود متكلمني  إلقاء كلمة عقب إعالنه/إعال
  آخرين، يعلن الرئيس، مبوافقة اللجنة، إقفال باب املناقشة.

  تأجيل المناقشة
  ٢٨المادة 

ناقشة أي مسألة، أن يقرتح تأجيل مناقشة املسألة املطروحة على جيوز ملمثل أي طرف، أثناء م
بساط البحث. وجيوز باإلضافة إىل صاحب املقرتح، ملمثل واحد لطرف أن يتكلم مؤيداً املقرتح وملمثل آخر 

  معارضاً له، مث ُيطرح املقرتح فوراً للتصويت. 

  إغالق المناقشة
  ٢٩المادة 

يقرتح إغالق مناقشة املوضوع املطروح للنقاش بغض النظر جيوز ألي ممثل طرف يف أي وقت أن 
عما إذا كان ممثل طرف آخر قد أبدى أو مل يبد رغبته/رغبتها يف التكلم. ويُعطى اإلذن بالكالم بشأن 

قرتاح فور ذلك للتصويت. فإذا كانت إغالق املناقشة ملمثلي طرفني فقط يعارضان اإلغالق، ويُطرح اال
  ، يعلن الرئيس إغالق املناقشة. اللجنة حتبذ اإلغالق

  تعليق الدورة أو تأجيلها
  ٣٠المادة 

جلسة أو تأجيلها وال جتري  أي طرف أثناء مناقشة أي مسألة أن يقرتح تعليق أي جيوز ملمثل
  مناقشة بشأن هذا االقرتاح وإمنا يُطرح للتصويت فوراً. 
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  ترتيب االقتراحات اإلجرائية
  ٣١المادة 

، وبغض النظر عن ترتيب االقرتاحات اإلجرائية املقدمة، تعطى األسبقية ٢٥مع مراعاة املادة 
  لالقرتاحات اإلجرائية التالية على املقرتحات أو االقرتاحات األخرى املعروضة على اجللسة وبالرتتيب التايل:

  تعليق اجللسة؛  (أ)
  تأجيل اجللسة؛  (ب)
  املناقشة يف املوضوع قيد البحث؛ تعليق  (ج)
  املناقشة يف املوضوع قيد البحث. تأجيل  (د)

  قتراحات والتعديالتاال
  ٣٢المادة 

 العادة كتابة وتسلم إىل األمانة اليت تتوىل تعميم ُنسخ منها على تقدم االقرتاحات والتعديالت يف
مجيع ممثلي األطراف. وال جيوز كقاعدة عامة، مناقشة أي اقرتاح أو طرحه للتصويت يف أي دورة للجنة ما مل 

 نعقادتكن قد ُعِممت ُنسخ منه بلغات الدورة الرمسية على مجيع الوفود يف موعد أقصاه اليوم السابق ال
الدورة. ورهنًا مبوافقة اللجنة، جيوز للرئيس، مع ذلك، أن يأذن مبناقشة املقرتحات أو التعديالت والنظر فيها 

  حىت إذا مل تكن هذه االقرتاحات أو التعديالت قد ُعِممت أو تكون قد ُعِممت فقط يف نفس اليوم.

  البت في مسألة االختصاص
  ٣٣المادة 

رح للتصويت أي اقرتاح يطلب البت يف اختصاص اللجنة يف ، يُط٣١مع مراعاة أحكام املادة 
اعتماد أي اقرتاح أو أي تعديل معروض عليها، وذلك قبل إجراء التصويت على ذلك االقرتاح أو التعديل 

  املعين.

  سحب المقترحات أو االقتراحات اإلجرائية
  ٣٤المادة 

شاء قبل بدء التصويت عليه، أي مقرتح أو اقرتاح إجرائي أن يسحبه يف أي وقت  ملقدمجيوز 
شريطة أن أال يكون املقرتح أو االقرتاح قد مت تعديله. وجيوز ملمثل أي طرف آخر أن يعيد تقدمي املقرتح أو 

  االقرتاح املسحوب.
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  إعادة النظر في المقترحات
  ٣٥المادة 

ر اللجنة ذلك فض، ال جيوز إعادة النظر فيه يف نفس الدورة ما مل تقر مىت اعتمد اقرتاح ما أو رُ 
بأغلبية ثلثي ممثلي األطراف احلاضرين واملصوتني. وال يسمح بالكالم يف أي اقرتاح بإعادة النظر لغري ممثلني 

  اثنني يعارضان االقرتاح، مث يطرح بعد ذلك للتصويت على الفور.

  حق التصويت
  ٣٦المادة 

  .٢يكون لكل طرف صوت واحد باستثناء ما ُنصَّ عليه يف الفقرة   -  ١
متارس أي منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي حقها يف التصويت، يف املسائل اليت تقع ضمن   -  ٢

اختصاصها، بعدد أصوات يساوي عدد دوهلا األعضاء املشاركة يف اللجنة، وال متارس املنظمة حقها يف 
  التصويت إذا مارس أي من دوهلا األعضاء حقه يف التصويت، والعكس بالعكس.

  قرراتاعتماد الم
  ٣٧المادة 

تبذل اللجنة قصارى جهدها لالتفاق يف مجيع املسائل املوضوعية بتوافق اآلراء. فإذا استنفدت كل   -  ١
اجلهود للتوصل لتوافق اآلراء دون التوصل إىل اتفاق، يتخذ القرار، كحٍل أخري، بأغلبية ثلثي املمثلني 

  احلاضرين واملصوتني.
  ئل اإلجرائية بأغلبية املمثلني احلاضرين واملصوتني.تتخذ قرارات اللجنة يف املسا  -  ٢
إذا ثار خالف حول ما إذا كانت املسألة املراد إجراء التصويت عليها مسألة إجرائية أو موضوعية،   -  ٣

  حتسم تلك املسألة بأغلبية ثلثي املمثلني احلاضرين واملصوتني. 

  طريقة التصويت
  ٣٨المادة 

اللجنة التصويت عادة برفع األيدي، وجيري التصويت بنداء األمساء  ، جتري٤٤تبعًا ألحكام املادة 
إذا طلب ممثل أي طرف ذلك، وجيري نداء األمساء حسب الرتتيب األجبدي اإلجنليزي ألمساء األطراف، 
ابتداء بالطرف الذي يسحب الرئيس امسه بالقرعة. بيد أنه إذا طلب أحد األطراف يف أي وقت إجراء اقرتاع 

  التصويت على القضية قيد البحث جيري بتلك الطريقة. سري، فإن
  تسجيل التصويت بنداء األسماء

  ٣٩المادة 
  يسجل تصويت كل طرف اشرتك يف عملية التصويت بنداء األمساء يف وثائق الدورة ذات الصلة.
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  قواعد السلوك أثناء التصويت
  ٤٠المادة 

إلثارة  الرئيس بدء عملية التصويت إالال جيوز ألي ممثل طرف أن يقطع التصويت بعد أن يعلن 
نقطة نظام تتعلق بالطريقة الفعلية إلجراء التصويت. وجيوز للرئيس أن يأذن ملمثلي األطراف بتعليل 
تصويتهم، إما قبل التصويت أو بعده، إال عندما يكون التصويت باالقرتاع السري. وجيوز للرئيس أن حيدد 

اقرتاح أو تعديل بتعليل تصويته  ملقدم أيوال جيوز للرئيس أن يأذن الوقت املسموح به لتعليل التصويت. 
  على االقرتاح أو التعديل الذي قدمه. 

  تجزئة االقتراحات أو التعديالت
  ٤١المادة 

جيوز ألي ممثل طرف أن يقرتح إجراء تصويت مستقل على أجزاء من اقرتاح أو تعديل. فإذا أثري 
رتاح التجزئة للتصويت. وال يسمح بالكالم يف اقرتاح التجزئة إال ملمثلني اعرتاض على طلب التجزئة، يُطرح اق

اثنني يؤيدانه وآخرين اثنني يعارضانه. فإذا اعتمد اقرتاح التجزئة، ُتطرح أجزاء االقرتاح أو التعديل اليت مت 
االقرتاح أو إقرارها للتصويت عليها جمتمعة. وإذا رفضت مجيع أجزاء منطوق االقرتاح أو التعديل يعترب 

  التعديل مرفوضاً يف جمموعه.

  التصويت على التعديالت
  ٤٢المادة 

إذا اقرتح تعديل على اقرتاح ما، جيري التصويت على التعديل أوًال. أما إذا اقرتح تعديالن أو أكثر   -  ١
 على على اقرتاح ما، تصوت اللجنة أوًال على التعديل األبعد من حيث املضمون عن االقرتاح األصلي. مث

التعديل األقل منه بعداً، وهكذا دواليك إىل أن ُتطرح مجيع التعديالت للتصويت. بيد أنه عندما يعين اعتماد 
تعديل ما بالضرورة رفض تعديل آخر، ال يُطرح هذا األخري للتصويت. وإذا اعتمد تعديل واحد أو أكثر، 

  اح بشكله األصلي للتصويت.يطرح بصيغته املعدلة. فإذا مل يعتمد أي تعديل يُطرح االقرت 
يعترب أي اقرتاح إجرائي تعديًال على اقرتاح آخر إذا كان يشكل إضافة إىل ذلك االقرتاح أو حذفاً   -  ٢

  منه أو تنقيحاً جلزء منه.

  القتراحاتالتصويت على ا
  ٤٣المادة 

رتيب إذا ُقدم اقرتاحان أو أكثر يف مسألة واحدة، تصوت اللجنة على االقرتاحات حسب ت  -  ١
تقدميها، ما مل تقرر خالف ذلك. وللجنة، بعد التصويت على إي اقرتاح منها، أن تقرر ما إذا كانت 

  سُتصَّوت على االقرتاح الذي يليه يف الرتتيب.
ا، تعترب مس  -  ٢ ائل بيد أن أي اقرتاحات أو اقرتاحات إجرائية ال تتطلب اختاذ قرار بصدد مضمو

  سابقة وُتطرح للتصويت قبلها.



UNEP(DTIE)/Hg/CONF/INF.1 

11 

  االنتخابات
  ٤٤المادة 

جتري مجيع االنتخابات باالقرتاع السري ما مل تقرر اللجنة، يف حالة عدم وجود أي اعرتاض، 
  املضي ُقدماً دون إجراء اقرتاع عندما يكون هناك مرشح متفق عليه.

  ٤٥المادة 
أغلبية  إذا أريد انتخاب شخص واحد أو طرف واحد ومل حيصل أي مرشح يف االقرتاع األول على  -  ١

األصوات املطلوبة، جيري اقرتاع ثان يقتصر على املرشحني اللذين حصال على أكرب عدد من األصوات. فإذا 
  انقسمت األصوات بالتساوي يف االقرتاع الثاين، يفصل الرئيس بني هذين املرشحني بالقرعة.

ثاين أكرب عدد من يف حالة تعادل األصوات يف االقرتاع األول بني املرشحني احلاصلني على   -  ٢
ثنني. ويف حالة تعادل األصوات بني ثالثة ااألصوات، جيري اقرتاع خاص بغرض ختفيض عدد املرشحني إىل 

أو أكثر من املرشحني احلاصلني على أكرب عدد من األصوات، جيري اقرتاع ثاٍن. وإذا استمر التعادل بني 
ثنني، مث يستمر االقرتاع الذي يقتصر عليهما وفقاً اثنني من املرشحني، خيفض العدد بالقرعة إىل اأكثر من 

  ألحكام الفقرة السابقة.

  ٤٦المادة 
إذا أُريد شغل منصبني أو أكثر من املناصب االنتخابية يف وقت واحد وبشروط واحدة، ينتخب   -  ١

  املرشحون احلاصلون على األغلبية املطلوبة يف االقرتاع األول.
اصلني على هذه األغلبية أكرب من عدد املناصب املراد شغلها، ينتخب فإذا كان عدد املرشحني احل  -  ٢

  املرشحون احلاصلون على أكرب عدد من األصوات.
راد شغلها، جتري   -  ٣

ُ
فإذا كان عدد املرشحني احلاصلني على هذه األغلبية أقل من عدد املناصب امل

املرشحني احلاصلني على أكرب عدد من  اقرتاعات إضافية لشغل املناصب املتبقية، مع قصر كل اقرتاع على
األصوات يف االقرتاع الذي سبقه، على أال يزيد عددهم على ضعف املناصب الشاغرة املتبقية. على أنه يف 
حالة تعادل األصوات بني عدد أكرب من املرشحني غري الفائزين جيري اقرتاع خاص بغرض ختفيض املرشحني 

  إىل العدد املطلوب.
ثالثة من هذه االقرتاعات القصرية دون التوصل إىل نتيجة حامسة، جتري بعدها إذا أجريت   -  ٤

اقرتاعات غري مقيدة يصوت فيها ألي شخص أو عضو مؤهل. فإذا أجريت ثالثة من هذه االقرتاعات غري 
حالة املقيدة دون أن تسفر عن نتيجة حامسة، تقتصر االقرتاعات الثالثة اليت تليها (رهنًا باالستثناء يف أي 

اية الفقرة السابقة من هذه املادة) على عدد من املرشحني  مماثلة حلالة تعادل األصوات املذكورة يف 
احلاصلني على أكرب عدد من األصوات يف ثالث اقرتاع غري قصري. وجيب أال يزيد عدد هؤالء املرشحني 

  على ضعف املناصب الشاغرة املتبقية املراد شغلها.
ت الثالثة التالية اليت جتري بعد ذلك غري قصرية، وهلم جرا حىت يتم شغل كل تكون االقرتاعا  -  ٥

  املناصب.



UNEP(DTIE)/Hg/CONF/INF.1 

12 

  تعادل األصوات
  ٤٧المادة 

  إذا انقسمت األصوات بالتساوي يف مسائل خالف االنتخابات، يعترب االقرتاح مرفوضاً.

  الهيئات الفرعية  - تاسعاً 
  قة الخبراءالهيئات الفرعية للدورات، مثل األفرقة العاملة وأفر 

  ٤٨المادة 
  جيوز للجنة إنشاء أي هيئات فرعية قد تلزم لتيسري أعماهلا بفاعلية.  -  ١
ا   -  ٢ مع إيالء االعتبار الواجب ملبدأ التمثيل اجلغرايف تنتخب كل هيئة فرعية أعضاء املكتب اخلاصني 

  .على مخسة أعضاء الفرعية يئةهذه اهلأال يزيد عدد أعضاء مكتب العادل. وجيب 
النظام الداخلي للهيئات الفرعية هو النظام الداخلي للجنة، حسبما يتناسب، رهنًا بالتعديالت   -  ٣

  اليت قد تقررها اللجنة على ضوء املقرتحات املقدمة من اهليئات الفرعية املعنية.

  اللغات الرسمية والتسجيالت  - عاشراً 
  لغات الدورات

  ٤٩المادة 
  واإلجنليزية والصينية والروسية والعربية والفرنسية. اإلسبانيةي اللغة تكون اللغات العاملة للدورات ه

  الترجمة الفورية
  ٥٠المادة 

  ترمجة شفوية إىل اللغات األخرى. اتترتجم الكلمات اليت تلقى بإحدى لغات الدور   -  ١
أن  . ويف هذه احلالة يكون على املمثلاتجيوز ألي ممثل أن يتكلم بلغة ليست من لغات الدور   -  ٢

، ويقوم املرتمجون الشفويون لألمانة اتيوفر/توفر الرتمجة الشفوية لكلمته/لكلمتها إىل إحدى لغات الدور 
  بالرتمجة الشفوية إىل اللغات األخرى على أساس الرتمجة الشفوية املقدمة من اللغة األوىل.
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  لغات الوثائق الرسمية
  ٥١المادة 

  توفر الوثائق الرمسية بلغات الدورة.

  الجلسات العامة والخاصة  -ي عشرحاد
  الجلسات العامة

  ٥٢المادة 
عالنية، ما مل تقرر اللجنة خالف ذلك. وتعلن مجيع املقررات أثناء أي دورة تعقد اجللسات العامة 

  يف بداية أي جلسة عامة.جلسة غري علنية املتخذة يف أي 

  الجلسات األخرى
  ٥٣المادة 

ا عدا اجتماعات أي فريق صياغة قد ينشأ، يف جلسات تعقد اجتماعات اهليئات الفرعية، فيم
  عامة ما مل تقرر اهليئة املعنية خالف ذلك.

  المراقبون  -ثاني عشر
  مشاركة المراقبين

  ٥٤المادة 
ا يف اجلمعية العامة لألمم  جيوز للمراقبني املشاركة يف أعمال الدورة وفقًا للممارسات املعمول 

  املتحدة.

  ت غير الحكوميةالمراقبون من المنظما
  ٥٥المادة 

ا يف عملية  جيوز للمنظمات غري احلكومية املشاركة يف الدورة بصفة مراقبني تقدمي مسامها
التفاوض، حسبما يتناسب، على أال يكون هلذه املنظمات أي دور يف املفاوضات أثناء العملية ومع مراعاة 

ما اللجنة التحضريية ملؤمتر ، فيما يتعلق مبشاركة املنظمات غري ا٢/١و ١/١املقررين  حلكومية اللذين اعتمد
  األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية يف دورتيها األوىل والثانية.

  تعليق النظام الداخلي وتعديله  -ثالث عشر
  ٥٦المادة 

جيوز تعديل أي مادة من النظام الداخلي أو تعليقه بقرار تتخذه اللجنة بتوافق اآلراء، شريطة أن 
  ساعة. ٢٤دم إخطار بذلك قبل يق

___________  


