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املقرر الذي اعتمده مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق يف اجتماعه األول

املقرر ا م :1/1-النظام الداخلي
إن مؤمتر األطراف،
إذ يشري إىل الفقرة  4من املادة  23من اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق،
يقرر اعتماد النظام الداخلي ملؤمتر األطراف الوارد يف مرفق هذا املقرر ،ابستثناء اجلملة الثانية من الفقرة
 1من املادة  ،45والفقرة  3من املادة .٤٥

مرفق املقرر ا م1/1-
النظام الداخلي ملؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق
أوالً  -مقدمة
1املادة

ينطبق هذا النظام الداخلي على أي اجتماع ملؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق

يعقد وفقاً للمادة  23من االتفاقية.
2املادة

ألغراض هذا النظام:
’’ - 1االتفاقية‘‘ تعين اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق ،اليت اعتمدت يف كوماموتو ،يف الياابن ،يف 10
تشرين األول/أكتوبر 2013؛
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’’ - 2الطرف‘‘ يعين طرف يف االتفاقية على حنو ما هو معرف يف املادة ( 2ز) من االتفاقية؛
’’ - 3مؤمتر األطراف‘‘ يعين مؤمتر األطراف يف االتفاقية املنشأ مبوجب املادة  23من االتفاقية؛
االتفاقية؛

’’ - 4االجتماع‘‘ يعين أي اجتماع عادي أو استثنائي ملؤمتر األطراف يعقد وفقاً للمادة  23من
معرفة يف املادة ( 2ي) من االتفاقية؛
’’ - 5منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي‘‘ تعين أي منظمة ّ

’’ - 6الرئيس‘‘ يعين رئيس مؤمتر األطراف املنتخب وفقاً للفقرتني  1أو  2من املادة  22من هذا
النظام الداخلي؛
’’ - 7األمانة‘‘ تعين األمانة املنشأة مبوجب الفقرة  1من املادة  24من االتفاقية؛
’’ - 8اهليئة الفرعية‘‘ تعين أي هيئة تنشأ عمالً ابلفقرة ( 5أ) من املادة  23من االتفاقية؛
’’ - 9األطراف احلاضرة واملصوتة‘‘ تعين األطراف احلاضرة يف االجتماع الذي جيري فيه تصويت
وتُديل بصوت إجيايب أو سليب .ال تعد األطراف اليت متتنع عن التصويت أطرافاً مصوتة.
” - 10الرئيس“ يعين الرئيس أو الرئيسني املشاركني ،حسب االقتضاء.
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اثنياً  -االجتماعات
3املادة

تعقد اجتماعات األطراف يف مقر األمانة ،ما مل يقرر مؤمتر األطراف خالف ذلك أو تتخذ األمانة
ترتيبات مناسبة أخرى ابلتشاور مع األطراف.
4املادة

 - 1يعقد االجتماعان العاداين الثاين والثالث ملؤمتر األطراف سنوايً وتعقد االجتماعات العادية بعد
ذلك مرة كل سنتني ،ما مل يقرر مؤمتر األطراف خالف ذلك.
 - 2يقرر مؤمتر األطراف ،يف كل اجتماع عادي ،اتريخ انعقاد االجتماع العادي التايل ومدته .وينبغي
أن يسعى مؤمتر األطراف إىل تفادي عقد هذه االجتماعات يف وقت جيعل حضور عدد كبري من الوفود أمراً عسرياً.
 - 3تعقد االجتماعات االستثنائية ملؤمتر األطراف يف األوقات اليت حيددها إما مؤمتر األطراف يف
اجتماع عادي ،أو بناء على طلب كتايب يقدمه أي طرف ،بشرط أن حيظى هذا الطلب ،خالل تسعني يوماً من
اتريخ إبالغ األمانة األطراف به ،بتأييد ثلث األطراف على األقل.
 - 4يف حالة عقد أي اجتماع استثنائي بناء على طلب كتايب مقدم من طرف ما ،يعقد االجتماع يف
موعد ال يتجاوز تسعني يومـاً من اتريخ حصول الطلب على أتييد ثلث األطراف على األقل ،وفقاً للفقرة  3من
هذا النظام الداخلي.
5املادة

ختطر األمانة مجيع األطراف بتاريخ ومكان انعقاد أي اجتماع عادي أو استثنائي قبل ستني يوماً على
األقل من التاريخ املزمع لبدء االجتماع.

اثلثاً  -املراقبون
املادة 6

 - 1جيوز لألمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة وللوكالة الدولية للطاقة الذرية ،وألية دولة ليست طرفاً
يف االتفاقية ،وألي كيان من الكياانت اليت تقوم بتشغيل اآللية املشار إليها يف الفقرة  5من املادة  13من االتفاقية،
أن متثل يف االجتماعات بصفة مراقبني.
 - 2جيوز هلؤالء املراقبني املشاركة يف أعمال أي اجتماع ،بناء على دعوة من الرئيس ،دون أن يكون
هلم حق التصويت ،ما مل يعرتض على ذلك ثلث األطراف احلاضرة يف االجتماع ،على األقل.
املادة 7
 - 1أي هيئة أو وكالة ،وطنية كانت أو دولية ،حكومية كانت أو غري حكومية مؤهلة يف املسائل اليت
تشملها االتفاقية ،وتكون قد أبلغت األمانة برغبتها يف أن تكون ممثلة يف اجتماع بصفة مراقب جيوز قبوهلا بتلك
الصفة ،ما مل يعرتض على ذلك ما ال يقل عن ثلث األطراف احلاضرة.
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 - 2جيوز هلؤالء املراقبني املشاركة يف أعمال أي اجتماع ،بناء على دعوة من الرئيس ،دون أن يكون
هلم حق التصويت ،يف املسائل اليت تكون حمل اهتمام مباشر للهيئة أو الوكالة اليت ميثلوهنا ،ما مل يعرتض على ذلك
ثلث األطراف احلاضرة يف االجتماع على األقل.
املادة 8
ختطر األمانة اجلهات اليت حيق هلا أن تكون ممثلة بصفة مراقبني ،واجلهات اليت أبلغت األمانة برغبتها يف
أن تكون ممثلة ،عمالً ابملادتني  6و 7من النظام الداخلي ،مبواعيد ومكان االجتماع التايل.

رابعاً  -جدول األعمال
املادة 9

تعد األمانة ،ابالتفاق مع الرئيس ،جدول األعمال املؤقت لكل اجتماع.
املادة 10
يتضمن جدول األعمال املؤقت لكل اجتماع عادي ،حسب االقتضاء:
(أ)

بنود انشئة عن مواد االتفاقية ،مبا يف ذلك البنود احملددة يف املادة  23منها؛

(ب) البنود اليت تقرر إدراجها أثناء اجتماع سابق؛
(ج) البنود املشار إليها يف املادة  16من هذا النظام الداخلي؛
(د)

امليزانية املقرتحة ابإلضافة إىل كل املسائل املتعلقة ابحلساابت والرتتيبات املالية؛

(ه) أي بند يقرتحه أحد األطراف إذا تسلمته األمانة قبل تعميم جدول األعمال املؤقت.
املادة 11
تصدر األمانة ،جدول األعمال املؤقت والواثئق الداعمة ابللغات الرمسية ملؤمتر األطراف ،لكل اجتماع
عادي ،وتوزعها على األطراف قبل افتتاح االجتماع بستة أسابيع على األقل.
املادة 12
تدرج األمانة ،ابالتفاق مع الرئيس ،أي بند يكون أحد األعضاء األطراف قد اقرتحه وتسلمته األمانة
بعد صدور جدول األعمال املؤقت الجتماع عادي ،ولكن قبل افتتاح االجتماع ،يف جدول أعمال مؤقت تكميلي.
املادة 13
جيوز ملؤمتر األطراف ،لدى إقرار جدول األعمال ،أن يضيف أو حيذف أو يرجئ أو يعدل أي بنود .وال
جيوز أن تضاف إىل جدول األعمال إال البنود اليت يعتبها مؤمتر األطراف عاجلة وهامة.
املادة 14
يقتصر جدول األعمال املؤقت ألي اجتماع استثنائي على البنود اليت اقرتح مؤمتر األطراف النظر فيها يف
اجتماع عادي أو املقرتحة يف طلب عقد االجتماع االستثنائي .ويوزع جدول األعمال على األطراف يف نفس
الوقت الذي يوزع فيه اإلخطار ابالجتماع االستثنائي.
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املادة 15
تقدم األمانة إىل مؤمتر األطراف تقريراً عن اآلاثر اإلدارية واملالية املرتتبة على كل بنود جدول األعمال
املوضوعية املعروضة على االجتماع ،قبل النظر فيها .وال ينظر مؤمتر األطراف يف أي من بنود جدول األعمال
املوضوعية هذه إال بعد مضي مثاين وأربعني ساعة على األقل من تسلمه تقريراً من األمانة عن اآلاثر اإلدارية واملالية
املرتتبة على ذلك البند ،ما مل يقرر املؤمتر خالف ذلك.
املادة 16
يدرج أي بند من بنود جدول أعمال اجتماع عادي مل يستكمل النظر فيه خالل ذلك االجتماع ،بصورة
تلقائية يف جدول األعمال املؤقت لالجتماع العادي التايل ،ما مل يقرر مؤمتر األطراف خالف ذلك.

خامساً  -التمثيل وواثئق التفويض
املادة 17
يكون كل طرف مشرتك يف االجتماع ممثالً بوفد يتألف من رئيس الوفد وغريه من املمثلني واملمثلني
املناوبني واملستشارين املعتمدين ،حسب احلاجة.
املادة 18
جيوز للممثل املناوب أو املستشار أن يتوىل مهام املمثل بتعيني من رئيس الوفد.
املادة 19
تقدم واثئق تفويض املمثلني وكذلك أمساء املمثلني املناوبني واملستشارين إىل األمانة يف موعد أقصاه أربع
وعشرون ساعة بعد افتتاح االجتماع إن أمكن .وجيب موافاة األمانة أبي تغيري الحق يف تكوين الوفود .وتصدر
واثئق التفويض إما عن رئيس الدولة أو احلكومة ،أو عن وزير الشؤون اخلارجية ،ويف حالة منظمة إقليمية للتكامل
االقتصادي ،عن السلطة املختصة يف تلك املنظمة.
املادة 20
يفحص مكتب أي اجتماع واثئق التفويض ويقدم تقريره عنها إىل مؤمتر األطراف.
املادة 21
للممثلني احلق يف املشاركة يف االجتماع بصفة مؤقتة ،ريثما يتخذ مؤمتر األطراف قراراً بشأن قبول واثئق
تفويضهم.

سادساً  -أعضاء املكتب
املادة 22
 - 1يتم يف بداية االجتماع العادي األول ملؤمتر األطراف ،انتخاب رئيس وتسعة نواب للرئيس يعمل
أحدهم بصفة ُم ِّّقرر ،من بني ممثلي األطراف احلاضرة يف االجتماع ،ويشكل هؤالء أعضاء مكتب مؤمتر األطراف.
وتكون كل جمموعة من اجملموعات اإلقليمية اخلمس لألمم املتحدة ممثلة بعضوين اثنني من أعضاء املكتب .ويظل
أعضاء املكتب يف مناصبهم حىت اختتام االجتماع العادي الثاين ملؤمتر األطراف ،مبا يف ذلك أي اجتماع استثنائي
يعقد خالل تلك الفرتة.
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 - 2يف االجتماع العادي الثاين واالجتماعات العادية الالحقة ملؤمتر األطراف ،يُنتخب من بني ممثلي
األطراف احلاضرة يف االجتماع رئيس وتسعة نواب للرئيس يعمل أحدهم كمقرر ،يشكل هؤالء مكتب مؤمتر
األطراف .وتكون كل جمموعة من اجملموعات اإلقليمية اخلمس لألمم املتحدة ممثلة بعضوين اثنني من أعضاء
املكتب .ويبدأ أعضاء املكتب شغل مناصبهم من اختتام االجتماع الذي مت انتخاهبم فيه ،ويظلون يف مناصبهم
حىت اختتام االجتماع العادي التايل ملؤمتر األطراف ،مبا يف ذلك أي اجتماع استثنائي يعقد خالل تلك الفرتة.
 - 3خيضع م نصبا الرئيس واملقرر يف العادة للتناوب فيما بني اجملموعات اإلقليمية لألمم املتحدة.
وال جيوز ألي عضو منتخب أن يعمل يف املكتب ،ألكثر من فرتتني متتاليتني.
 - 4يشرتك الرئيس يف اجتماعات مؤمتر األطراف بصفته تلك وال جيوز له يف الوقت ذاته أن ميارس
حقوق ممثل لطرف .ويعني الطرف املعين ،ممثالً آخر حيق له متثيل ذلك الطرف يف االجتماعات وممارسة حق
التصويت.
 - 5يكون رؤساء اهليئات الفرعية ،أعضاء يف املكتب حبكم مناصبهم.
املادة 23
 - 1يقوم الرئيس ،ابإلضافة إىل السلطات املخولة له يف مواضع أخرى مبقتضى أحكام هذا النظام،
إبعالن افتتاح االجتماع واختتامه ،ويرتأس اجللسات ،ويكفل مراعاة أحكام هذا النظام ،وإعطاء حق الكلمة،
وطرح املسائل للتصويت ،وإعالن القرارات .ويبت الرئيس يف نقاط النظام وتكون له ،رهناً مبراعاة أحكام هذا
النظام ،سيطرة اتمة على سري اجللسات وعلى حفظ النظام فيها.
 - 2جيوز للرئيس أن يقرتح على مؤمتر األطراف إقفال قائمة املتكلمني ،وحتديد الوقت املسموح به
للمتكلمني ،وعدد املرات اليت جيوز فيها لكل ممثل أن يتكلم يف مسألة ما ،وأتجيل املناقشة أو إقفاهلا ،وتعليق
اجللسة أو رفعها.
 - 3يظل الرئيس ،يف ممارساته ملهام ذلك املنصب ،خاضعاً لسلطة مؤمتر األطراف.
املادة 24
عني الرئيس ،إذا تغيب بصورة مؤقتة عن اجتماع أو عن أي جزء منه ،أحد نوابه للنهوض مبهام
 - 1يُ ِّّ
الرئيس .وال جيوز للرئيس املعني على هذا النحو أن ميارس يف الوقت نفسه حقوق ممثل لطرف.
 - 2يكون لنائب الرئيس الذي يقوم بدور الرئيس نفس صالحيات وواجبات الرئيس.
املادة 25
إذا استقال أحد أعضاء املكتب ،أو عجز عن إكمال فرتة الوالية املسندة إليه أو عن أداء مهام ذلك
املنصب ،يقوم الطرف املعين بتسمية ممثل للطرف نفسه ليحل حمل عضو املكتب املذكور ،ملا تبقى من فرتة ذلك
العضو.
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سابعاً  -اهليئات الفرعية
املادة 26
ابستثناء ما هو منصوص عليه يف املواد  28إىل  ،31يطبق هذا النظام ،مع إجراء التعديالت اليت
يقتضيها اختالف احلال ،على اجتماعات اهليئات الفرعية ،رهناً أبي تعديالت يقررها مؤمتر األطراف.
املادة 27
 - 1ملؤمتر األطراف ،مبوجب الفقرة ( 5أ) من املادة  ،23أن ينشئ من اهليئات الفرعية ما يراه الزماً
لتنفيذ االتفاقية.
ذلك.

 - 2تكون اجتماعات اهليئات الفرعية علنية ما مل يقرر مؤمتر األطراف أو اهليئة الفرعية املعينة خالف

املادة 28
يف حالة اهليئة الفرعية اليت ال تكون مفتوحة ابب العضوية ،يشكل حضور أغلبية بسيطة من األطراف
اليت يعينها مؤمتر األطراف لالشرتاك يف تلك اهليئة الفرعية نصاابً قانونياً.
املادة 29
يبت مؤمتر األطراف يف مواعيد اجتماعات اهليئات الفرعية ،مع اإلحاطة علماً أبية مقرتحات بعقد هذه
االجتماعات ابالقرتان مع اجتماعات مؤمتر األطراف.
املادة 30
ينتخب مؤمتر األطراف رئيس أي هيئة فرعية ،ما مل يقرر املؤمتر خالف ذلك ،مع إيالء االعتبار الواجب
للتناوب .وتنتخب كل هيئة فرعية أعضاء مكتبها ،ابستثناء الرئيس .ويتم انتخاب أعضاء مكاتب اهليئات الفرعية
هذه مع املراعاة الواجبة ملبدأ التمثيل اجلغرايف العادل ،وال جيوز هلم العمل ألكثر من واليتني متتاليتني.
املادة 31
حيدد مؤمتر األطراف املسائل اليت ستنظر فيها كل هيئة فرعية ،وجيوز للرئيس ،بناء على طلب رئيس اهليئة
الفرعية املعنية ،أن يعدل توزيع العمل.

اثمناً  -األمانة
املادة 32
 - 1ميارس رئيس األمانة أو ممثل رئيس األمانة ،مهام ذلك املنصب يف كل اجتماعات مؤمتر األطراف
وهيئاته الفرعية.
 - 2يضع رئيس األمانة الرتتيبات لتوفري ما يلزم من املوظفني واخلدمات ملؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية،
ضمن حدود املوارد املتاحة .ويتوىل رئيس األمانة إدارة وتوجيه املوظفني واخلدمات ويزود مكتب مؤمتر األطراف
وهيئاته الفرعية مبا يكون مالئماً من الدعم واملشورة.
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املادة 33
ما يلي:

ابإلضافة إىل الوظائف احملددة يف االتفاقية ،وخباصة يف املادة  24منها ،تتوىل األمانة ،وفقاً هلذا النظام،
(أ)

توفري الرتمجة الشفوية يف االجتماعات؛

(ب) ومجع واثئق االجتماع وترمجتها واستنساخها وتوزيعها؛
(ج) ونشر وتوزيع الواثئق الرمسية لالجتماع؛
(د)

وإعداد التسجيالت الصوتية لالجتماع واختاذ الرتتيبات حلفظها؛

(ه) واختاذ الرتتيبات حلفظ واثئق االجتماع وصوهنا.

اتسعاً  -تسيري األعمال
املادة 34
تكون جلسات مؤمتر األطراف جلسات علنية ،ما مل يقرر مؤمتر األطراف خالف ذلك.
املادة 35
 - 1ال يعلن الرئيس افتتاح جلسات االجتماع أو يسمح إبجراء املناقشات إال إذا كان ثلث عدد
األطراف يف االتفاقية على األقل حاضراً ،ويستدعي اختاذ أي قرار حضور ثلثي األطراف يف االتفاقية على األقل.
 - 2وألغراض البت يف اكتمال النصاب القانوين من أجل اختاذ قرار بشأن مسألة تدخل يف نطاق
اختصاص منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي ،متارس تلك املنظمة حقها يف التصويت إبدالئها بعدد من األصوات
مسا ٍو لعدد الدول األعضاء فيها وفقاً للفقرة  2من املادة  28من االتفاقية.
املادة 36
 - 1ال جيوز ألحد تناول الكلمة يف جلسة من جلسات مؤمتر األطراف دون احلصول على إذن مسبق
من الرئيس .ومع مراعاة أحكام املواد  37و 38و 39و ،41ويعطي الرئيس الكلمة للمتكلمني حسب ترتيب
طلبهم إايها .وتتوىل األمانة وضع قائمة هبؤالء املتكلمني .وجيوز للرئيس أن يطلب من أحد املتكلمني مراعاة النظام
إذا كانت مالحظاته ال تتصل ابملوضوع قيد البحث.
 - 2جيوز ملؤمتر األطراف ،بناء على اقرتاح من الرئيس أو من أي طرف من األطراف ،أن حيدد الوقت
املسموح به لكل متكلم ،وعدد املرات اليت جيوز فيها لكل ممثل أن يتكلم يف مسألة ما .وقبل اختاذ قرار يف هذا
الشأن ،يسمح الثنني من املمثلني ابلتكلم أتييداً القرتاح حتديد هذا الوقت والثنني يف معارضته .وإذا حدد وقت
الكالم يف املناقشة وجتاوز أحد املتكلمني الوقت املخصص له ،يطلب الرئيس إليه مراعاة النظام دون إبطاء.
املادة 37
الفرعية.
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املادة 38
أثناء مناقشة أي مسألة ،جيوز ألي ممثل أن يثري نقطة نظام يف أي وقت ،ويبت الرئيس فوراً يف نقطة
النظام تلك وفقاً ألحكام هذا النظام .وجيوز ألحد املمثلني أن يطعن يف قرار الرئيس .ويطرح الطعن للتصويت
فوراً ،ويبقى قرار الرئيس قائماً ما مل تبطله أغلبية األطراف احلاضرة واملصوتة .وال جيوز للممثل الذي يتكلم يف نقطة
نظام أن يتكلم يف مضمون املسألة قيد املناقشة.
املادة 39
يطرح للتصويت أي اقرتاح يدعو إىل البت يف مسألة اختصاص مؤمتر األطراف يف مناقشة أي مسالة أو
يف اعتماد مقرتح أو تعديل ملقرتح مقدم إليه ،وذلك قبل مناقشة املسألة أو التصويت على املقرتح أو التعديل موضع
النظر.
املادة 40
تقدم األطراف عادة املقرتحات والتعديالت للمقرتحات كتابة إبحدى اللغات الرمسية وتسلم إىل األمانة
اليت تعمم نسخاً منها على الوفود .وكقاعدة عامة ،ال يناقش أي مقرتح أو تعديل ملقرتح أو يطرح للتصويت يف
أي جلسة ما مل تكن قد عممت نسخ منه على الوفود يف موعد أقصاه اليوم السابق النعقاد تلك اجللسة .على
أنه جيوز للرئيس ،أن أيذن مبناقشة املقرتحات أو التعديالت للمقرتحات أو االقرتاحات اإلجرائية والنظر فيها ،حىت
إذا مل تكن هذه املقرتحات أو التعديالت أو االقرتاحات اإلجرائية قد عممت أو إذا كانت مل تعمم إال يف اليوم
نفسه.
املادة 41
 - 1رهناً مبراعاة أحكام املادة  ،38تعطى االقرتاحات اإلجرائية التالية حسب الرتتيب املبني أدانه،
أسبقية على مجيع املقرتحات أو االقرتاحات اإلجرائية األخرى:
(أ)

تعليق اجللسة؛

(ب) ورفع اجللسة؛
(ج) ورفع املناقشة يف املسألة قيد البحث؛
(د)

وإقفال ابب املناقشة يف املسألة قيد البحث.

 - 2ال مينح اإلذن ابلكالم يف أي اقرتاح إجرائي يندرج يف إطار الفقرة ( 1أ) إىل (د) من هذه املادة
إال إىل مقدم االقرتاح ابإلضافة إىل متكلم واحد مؤيد لالقرتاح اإلجرائي ،واثنَ ن ِّ
معارضني له ،وبعد ذلك يطرح
ني
َ
االقرتاح للتصويت على الفور.
املادة 42
جيوز ملقدم املقرتح أو االقرتاح اإلجرائي أن يسحبه يف أي وقت قبل بدء التصويت عليه ،بشرط أال يكون
قد مت تعديله .وجيوز ألي طرف آخر أن يعيد تقدمي املقرتح أو االقرتاح اإلجرائي املسحوب.
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املادة 43
مىت اعتُمد مقرتح أو رفض ،ال جيوز إعادة النظر فيه يف نفس االجتماع ،ما مل يقرر مؤمتر األطراف ذلك
أبغلبية ثلثي األطراف احلاضرة واملصوتة .وال يسمح ابلكالم يف االقرتاح اإلجرائي إبعادة النظر إال ملقدمه وملؤيد
واحد آخر والثنني معارضني ،وبعد ذلك يطرح االقرتاح اإلجرائي للتصويت على الفور.

عاشراً  -التصويت
املادة 44
 - 1يكون لكل طرف صوت واحد ،ابستثناء ما نُص عليه يف الفقرة  2من هذه املادة.
 - 2متارس املنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي ،يف املسائل الواقعة يف نطاق اختصاصاهتا ،حقها
يف التصويت بعدد من األصوات مساو لعدد الدول األعضاء فيها اليت تكون أطرافاً يف االتفاقية .وال متارس هذه
املنظمة حق التصويت إذا مارست أي دولة عضو فيها حقها يف التصويت ،والعكس ابلعكس.
املادة 45
 - 1تبذل األطراف قصارى جهدها للتوصل إىل اتفاق بتوافق اآلراء بشأن مجيع املسائل املوضوعية.
[فإذا استنفدت مجيع اجلهود للتوصل إىل توافق اآلراء ومل يتم التوصل إىل أي اتفاق ،يتخذ القرار كحل أخري،
أبغلبية ثلثي أصوات األطراف احلاضرة واملصوتة ،ما مل تنص االتفاقية أو القواعد املالية املشار إليها يف الفقرة 4
من املادة  23من االتفاقية ،أو النظام الداخلي هذا ،على خالف ذلك].
 - 2تتخذ قرارات مؤمتر األطراف يف املسائل اإلجرائية أبغلبية أصوات األطراف احلاضرة واملصوتة.
[ - 3إذا اثر خالف حول ما إذا كانت مسألة ما ذات طابع إجرائي أو موضوعي[ ،تعتب هذه املسألة
ذات طابع موضوعي] [ويفصل الرئيس يف األمر .ويطرح أي طعن يف هذا الفصل للتصويت فوراً[ ،ويبقى قرار
الرئيس قائماً ما مل تبطله أغلبية األطراف احلاضرة واملصوتة[ ]].وتعامل املسألة كمسألة موضوعية ،ما مل تقرر أغلبية
ثلثي األطراف احلاضرة واملصوتة أهنا إجرائية]].
 - 4إذا انقسمت األصوات ابلتساوي يف تصويت على مسائل غري االنتخاابتُ ،جيرى تصويت اثن.
فإذا انقسمت األصوات ابلتساوي يف هذا التصويت أيضاً يعتب املقرتح مرفوضاً.
املادة 46
إذا تعلق مقرتحان أو أكثر مبسألة واحدة ،يصوت مؤمتر األطراف على املقرتحات حسب ترتيب تقدميها،
ما مل يقرر خالف ذلك .وجيوز ملؤمتر األطراف ،بعد كل تصويت على مقرتح من هذه املقرتحات ،أن يقرر ما إذا
كان سيصوت على املقرتح الذي يليه.
املادة 47
 - 1جيوز ألي ممثل أن يطلب إجراء تصويت مستقل على أي من أجزاء مقرتح أو تعديل ملقرتح.
ويستجيب الرئيس هلذا الطلب ما مل يعرتض أحد األطراف على ذلك .وإذا أثري اعرتاض على طلب التجزئة ،أيذن
الرئيس الثنني من املمثلني ابلكالم ،أحدمها يف أتييد االقرتاح واآلخر يف معارضته ،وبعد ذلك يطرح االقرتاح
للتصويت على الفور .وجيوز للرئيس أن حيدد الوقت املسموح به لكل متكلم.
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 - 2إذا أجيب الطلب املشار إليه يف الفقرة  1أو اعتمد ،تطرح أجزاء املقرتح أو التعديل للمقرتح اليت
مت إقرارها ،للتصويت عليها جمتمعة .وإذا رفضت مجيع أجزاء منطوق مقرتح أو تعديل يعتب املقرتح أو التعديل
مرفوضاً مبجموعه.
املادة 48
يعتب أي اقرتاح إجرائي تعديالً ملقرتح إذا كان يضيف إىل أجزاء من ذلك املقرتح أو حيذف منها أو
ينقحها .وجيري ا لتصويت على التعديل قبل إجراء التصويت على املقرتح الذي يتصل به ،فإذا اعتمد التعديل
فيجري التصويت آنذاك على املقرتح املـَُعدل.

املادة 49

إذا اقرتح تعديالن أو أكثر ملقرتح ما ،يصوت مؤمتر األطراف أوالً على التعديل األبعد من حيث املضمون
عن املقرتح األصلي ،مث على التعديل األقل منه بعداً ،وهكذا ،إىل أن تُطرح مجيع التعديالت للتصويت .وحيدد
الرئيس الرتتيب الذي جيري به التصويت على التعديالت مبوجب هذه املادة.
املادة 50
 - 1جيري التصويت عادة برفع األيدي فيما عدا يف حالة االنتخاابت .وجيري التصويت بنداء األمساء
إذا طلب أي طرف ذلك .وجيري التصويت بنداء األمساء حسب الرتتيب األجبدي اإلجنليزي ألمساء األطراف،
بدءاً ابسم الطرف الذي يسحبه الرئيس ابلقرعة .بيد أنه إذا طلب أحد األطراف يف أي وقت إجراء اقرتاع سري،
فإن التصويت على القضية موضع البحث جيري بتلك الطريقة.
 - 2وحني يقوم مؤمتر األطراف ابلتصويت ابلوسائل اآللية ،حيل التصويت غري املسجل حمل التصويت
برفع األيدي ،وحيل التصويت املسجل حمل التصويت بنداء األمساء.
 - 3يسجل تصويت كل طرف اشرتك يف عملية التصويت بنداء األمساء أو التصويت املسجل يف
واثئق االجتماع ذات الصلة.
املادة 51
ال يتدخل أي ممثل يف التصويت ،بعد أن يعلن الرئيس بدء التصويت ،ما مل يكن ذلك بشأن نقطة نظام
تتعلق ابلسري الفعلي للتصويت .وجيوز للرئيس أن يسمح لألطراف بتعليل تصويتها ،وذلك إما قبل عملية التصويت
أو بعدها .وجيوز للرئيس أن حيدد الوقت املسموح به لإلدالء هبذه التعليالت .وال يسمح الرئيس ملقدم مقرتح أو
مقدم تعديل ملقرتح بتعليل تصويته على مقرتحه أو تعديله إال إذا كان قد مت تعديله.

حادي عشر -االنتخاابت
املادة 52
ُجترى مجيع االنتخاابت ابالقرتاع السري ،ما مل يقرر مؤمتر األطراف خالف ذلك.
املادة 53
 - 1إذا أريد انتخاب شخص واحد أو وفد واحد ومل حيصل أي مرشح يف االقرتاع األول على أغلبية
األصوات اليت أدلت هبا األطراف احلاضرة واملصوتةُ ،جيرى اقرتاع اثن يقتصر على املرشحني اللذين حصال على
أكب عدد من األصوات .فإذا انقسمت األصوات ابلتساوي يف االقرتاع الثاين يفصل الرئيس بني هذين املرشحني
ابلقرعة.
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 - 2يف حالة تعادل األصوات يف االقرتاع األول بني ثالثة أو أكثر من املرشحني احلاصلني على أكب
عدد من األصواتُ ،جيرى اقرتاع اثن .وإذا استمر التعادل بني أكثر من اثنني من املرشحني ،خيفض العدد ابلقرعة
إىل اثنني مث يواصل االقرتاع الذي يقتصر عليهما ،وفقاً لإلجراء احملدد يف الفقرة  1من هذه املادة.
املادة 54
 - 1إذا أريد شغل منصبني أو أكثر من املناصب االنتخابية يف وقت واحد وبشروط واحدة ،يعتب
املرشحون ،الذين ال يتجاوز عددهم عدد تلك املناصب ،واحلاصلون يف االقرتاع األول على أكب عدد من األصوات
وعلى أغلبية األصوات اليت أدلت هبا األطراف احلاضرة واملصوتة ،منتخبني.
 - 2وإذا كان عدد املرشحني احلاصلني على هذه األغلبية أقل من عدد األشخاص أو الوفود الالزم
انتخاهبا ،جترى اقرتاعات إضافية لشغل املناصب املتبقية ،مع قصر كل تصويت على عدد من املرشحني احلاصلني
على أ كب عدد من األصوات يف االقرتاع السابق ،ال يزيد على ضعف عدد املناصب الشاغرة املتبقية ،على أنه
جيوز ،بعد اثلث اقرتاع غري حاسم ،التصويت ألي شخص أو وفد مؤهل.
 - 3إذا أجريت ثالثة من هذه االقرتاعات غري املقيدة دون أن تسفر عن نتيجة حامسة ،فتقصر
االقرتاعات الثالثة اليت تليها على عدد من املرشحني احلاصلني على أكب عدد من األصوات يف اثلث اقرتاع غري
مقيد ،حبيث ال يزيد على ضعف عدد املناصب الشاغرة املتبقية ،وتكون االقرتاعات الثالثة اليت جتري بعد ذلك
غري مقيدة ،وهكذا احلال ،حىت يتم شغل كل املناصب.

اثين عشر -اللغات والتسجيالت الصوتية
املادة 55
تكون اللغات الرمسية ملؤمتر األطراف هي اإلسبانية واإلجنليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية.
املادة 56
 - 1ترتجم الكلمات اليت تلقى إبحدى اللغات الرمسية ترمجة شفوية إىل بقية اللغات الرمسية.
 - 2جيوز ملمثل أي طرف أن يتكلم بلغة من غري اللغات الرمسية ،إذا وفر الطرف الرتمجة الشفوية
لكلمته إىل إحدى تلك اللغات الرمسية.
املادة 57
تعد الواثئق الرمسية لالجتماعات بواحدة من اللغات الرمسية وترتجم إىل اللغات الرمسية األخرى.
املادة 58
تتوىل األمانة حفظ التسجيالت الصوتية جللسات مؤمتر األطراف ،وجللسات هيئاته الفرعية كلما تسىن
ذلك ،وفقاً للممارسة املتبعة يف األمم املتحدة.

اثلث عشر -تعديل النظام الداخلي
املادة 59
جيوز ملؤمتر األطراف تعديل هذا النظام الداخلي بتوافق اآلراء.
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رابع عشر -رجحان أحكام االتفاقية
املادة 60
االتفاقية.

يف حالة أي تعارض بني أي حكم من أحكام هذا النظام وأي حكم يف االتفاقية يرجح احلكم الوارد يف
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