األمم المتحدة

MC
UNEP/MC/COP.1/3
Distr.: General
9 March 2017

برنامج األمم المتحدة للبيئة

Arabic
Original: English

مؤتمر األطراف في اتفاقية ميناماتا
بشأن الزئبق
االجتماع األول
جنيف ٕٜ-ٕٗ ،أيلوؿ/سبتمرب ٕٓٔٚ
*
البند ٕ (أ) من جدوؿ األعماؿ ادلؤقت

المسائل التنظيمية :اعتماد النظام الداخلي

مشروع النظام الداخلي لمؤتمر األطراف في اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق
مذكرة من األمانة
ٔ  -تنص الفقرة ٗ من ادلاةة ٖٕ من اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق على أف ”يوافق مؤسبر األطراؼ ،بتوافق
اآلراء ،يف أوؿ اجتماع لو ،على نظاـ ةاخلي وقواعد مالية ،لو وألي من ىيئاتو الفرعية“.
ٕ  -ويف الدورة الساةسة للجنة التفاوض احلكومية الدولية إلعداة صك ملزـ قانوناً بشأف الزئبق ،نظرت
اللجنة يف مشروع النظاـ الداخلي ،ومت االتفاؽ على صيغة منقحة منو يف فريق اتصاؿ باستثناء اجلملة الثانية من
الفقرة ٔ ورلمل الفقرة ٖ من ادلاةة ٘ٗ ،وتتعلقاف على التوايل بالتصويت على ادلسائل ادلوضوعية يف غياب توافق
اآلراء وربديد ما إذا كانت مسألة ما موضوعية أو إجرائية .ووافقت اللجنة على أف يرفق النظاـ الداخلي ،حسبما
اتفق عليو فريق االتصاؿ ،ودبا يف ذلك األقواس ادلربعة حوؿ اجلملة الثانية من الفقرة ٔ وحوؿ الفقرة ٖ من ادلاةة
٘ٗ ،بتقرير الدورة الساةسة لكي تنظر فيو صبيع األطراؼ يف سياؽ التحضَت للدورة السابعة للجنة واالجتماع
األوؿ دلؤسبر األطراؼ.
ٖ  -وباإلضافة إىل مواصلة مناقشة الفقرتُت ٔ وٖ من ادلاةة ٘ٗ ،ناقشت اللجنة يف ةورهتا السابعة الفقرة
ٕ من ادلاةة ٗٗ ،ادلتعلقة بقياـ ادلنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصاةي بالتصويت ،والفقرة ٕ من ادلاةة ٖ٘
ادلتعلقة حبساب عدة أصوات ادلنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصاةي ألغراض البت يف اكتماؿ النصاب
القانوين .ومل تدخل أي تغيَتات على مشروع النظاـ الداخلي يف الدورة السابعة ،واتفق على أف تكوف ادلسائل
اليت نوقشت موضوعاً دلشاورات غَت رمسية خالؿ الفًتة ادلفضية إىل االجتماع األوؿ دلؤسبر األطراؼ .واتفق على
إحالة مشروع النظاـ الداخلي ( ،UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/13ادلرفق) ،إىل مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو األوؿ من
* .UNEP/MC/COP.1/1
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أجل النظر فيها واحتماؿ اعتماةىا .ويرة مشروع مقرر ينص على اعتماة مشروع النظاـ الداخلي الوارة يف ادلرفق
األوؿ ذلذه ادلذكرة ،بينما يرة مشروع مواة النظاـ الداخلي يف ادلرفق الثاين ذلذه ادلذكرة ،وتستنسخ ادلواة يف ذلك
ادلرفق ةوف ربرير رمسي.
اإلجراءات التي يقترح أن يتخذها مؤتمر األطراف
ٗ-
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قد يرغب ادلؤسبر يف النظر يف مشروع النظاـ الداخلي واعتماةه.
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المرفق األول
مشروع المقرر ا م :]xx[/1-النظام الداخلي
إف مؤسبر األطراؼ،
إذ يشَت إىل الفقرة ٗ من ادلاةة ٖٕ من اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق،
يقرر اعتماة النظاـ الداخلي دلؤسبر األطراؼ الوارة يف مرفق ىذا ادلقرر ،باستثناء اجلملة الثانية من الفقرة
ٔ من ادلاةة ٘ٗ ،والفقرة ٖ من ادلاةة ٘ٗ.
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المرفق الثاني
مشروع النظام الداخلي لمؤتمر األطراف في اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق
أوالً  -مقدمة
المادة 1
ينطبق ىذا النظاـ الداخلي على أي اجتماع دلؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق يعقد وفقاً
للماةة ٖٕ من االتفاقية.
المادة 2
ألغراض ىذا النظاـ:
ٔ ’’ -االتفاقية‘‘ تعٍت اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق ،اليت اعتمدت يف كوماموتو ،يف الياباف ،يف ٓٔ
تشرين األوؿ/أكتوبر ٖٕٔٓ؛
ٕ ’’ -الطرؼ‘‘ يعٍت طرؼ يف االتفاقية على حنو ما ىو معرؼ يف ادلاةة ٕ (ز) من االتفاقية؛
ٖ ’’ -مؤسبر األطراؼ‘‘ يعٍت مؤسبر األطراؼ يف االتفاقية ادلنشأ دبوجب ادلاةة ٖٕ من االتفاقية؛
االتفاقية؛

ٗ ’’ -االجتماع‘‘ يعٍت أي اجتماع عاةي أو استثنائي دلؤسبر األطراؼ يعقد وفقاً للماةة ٖٕ من
معرفة يف ادلاةة ٕ (ي) من االتفاقية؛
٘ ’’ -منظمة إقليمية للتكامل االقتصاةي‘‘ تعٍت أي منظمة ّ

’’ - ٙالرئيس‘‘ يعٍت رئيس مؤسبر األطراؼ ادلنتخب وفقاً للفقرتُت ٔ أو ٕ من ادلاةة ٕٕ من ىذا
النظاـ الداخلي؛
’’ - ٚاألمانة‘‘ تعٍت األمانة ادلنشأة دبوجب الفقرة ٔ من ادلاةة ٕٗ من االتفاقية؛
’’ - ٛاذليئة الفرعية‘‘ تعٍت أي ىيئة تنشأ عمالً بالفقرة ٘ (أ) من ادلاةة ٖٕ من االتفاقية؛
’’ - ٜاألطراؼ احلاضرة وادلصوتة‘‘ تعٍت األطراؼ احلاضرة يف االجتماع الذي جيري فيو تصويت
وتديل بصوت إجيايب أو سليب .ال تعد األطراؼ اليت سبتنع عن التصويت أطرافاً مصوتة.
ٓٔ ” -الرئيس“ يعٍت الرئيس أو الرئيسُت ادلشاركُت ،حسب االقتضاء.

ثانياً  -االجتماعات
المادة 3
تعقد اجتماعات األطراؼ يف مقر األمانة ،ما مل يقرر مؤسبر األطراؼ خالؼ ذلك أو تتخذ األمانة
ترتيبات مناسبة أخرى بالتشاور مع األطراؼ.
المادة 4
ٔ  -يعقد االجتماعاف العاةياف الثاين والثالث دلؤسبر األطراؼ سنوياً وتعقد االجتماعات العاةية بعد
ذلك مرة كل سنتُت ،ما مل يقرر مؤسبر األطراؼ خالؼ ذلك.
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ٕ  -يقرر مؤسبر األطراؼ ،يف كل اجتماع عاةي ،تاريخ انعقاة االجتماع العاةي التايل ومدتو.
وينبغي أف يسعى مؤسبر األطراؼ إىل تفاةي عقد ىذه االجتماعات يف وقت جيعل حضور عدة كبَت من الوفوة
أمراً عسَتاً.
ٖ  -تعقد االجتماعات االستثنائية دلؤسبر األطراؼ يف األوقات اليت حيدةىا إما مؤسبر األطراؼ يف
اجتماع عاةي ،أو بناء على طلب كتايب يقدمو أي طرؼ ،بشرط أف حيظى ىذا الطلب ،خالؿ تسعُت يوماً من
تاريخ إبالغ األمانة األطراؼ بو ،بتأييد ثلث األطراؼ على األقل.
ٗ  -يف حالة عقد أي اجتماع استثنائي بناء على طلب كتايب مقدـ من طرؼ ما ،يعقد االجتماع
يف موعد ال يتجاوز تسعُت يومػاً من تاريخ حصوؿ الطلب على تأييد ثلث األطراؼ على األقل ،وفقاً للفقرة ٖ
من ىذا النظاـ الداخلي.
المادة 5
زبطر األمانة صبيع األطراؼ بتاريخ ومكاف انعقاة أي اجتماع عاةي أو استثنائي قبل ستُت يوماً على
األقل من التاريخ ادلزمع لبدء االجتماع.

ثالثاً  -المراقبون
المادة 6
ٔ  -جيوز لألمم ادلتحدة ووكاالهتا ادلتخصصة وللوكالة الدولية للطاقة الذرية ،وألية ةولة ليست طرفاً
يف االتفاقية ،والكيانات اليت تقوـ بتشغيل اآللية ادلشار إليها يف الفقرة ٘ من ادلاةة ٖٔ من االتفاقية ،أف سبثل
يف االجتماعات بصفة مراقبُت.
ٕ  -جيوز ذلؤالء ادلراقبُت ،بناء على ةعوة من الرئيس ،ادلشاركة ةوف أف يكوف ذلم حق التصويت ،يف
أعماؿ أي اجتماع ،ما مل يعًتض على ذلك ثلث األطراؼ احلاضرة يف االجتماع ،على األقل.
المادة 7
ٔ  -أي ىيئة أو وكالة ،وطنية كانت أو ةولية ،حكومية كانت أو غَت حكومية مؤىلة يف ادلسائل
اليت تشملها االتفاقية ،تكوف قد أبلغت األمانة برغبتها يف أف تكوف ممثلة يف اجتماع بصفة مراقب جيوز قبوذلا
بتلك الصفة ،ما مل يعًتض على ذلك ما ال يقل عن ثلث األطراؼ احلاضرة.
ٕ  -جيوز ذلؤالء ادلراقبُت ،بناء على ةعوة من الرئيس ،ادلشاركة ةوف أف يكوف ذلم حق التصويت يف
أعماؿ أي اجتماع ،يف ادلسائل اليت تكوف زلل اىتماـ مباشر للهيئة أو الوكالة اليت ديثلوهنا ،ما مل يعًتض على
ذلك ثلث األطراؼ احلاضرة يف االجتماع على األقل.
المادة 8
زبطر األمانة اجلهات اليت حيق ذلا أف تكوف ممثلة بصفة مراقبُت ،واجلهات اليت أبلغت األمانة برغبتها يف
أف تكوف ممثلة ،عمالً بادلاةتُت  ٙو ٚمن النظاـ الداخلي ،دبواعيد ومكاف االجتماع التايل.
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رابعاً  -جدول األعمال
المادة 9
تعد األمانة ،باالتفاؽ مع الرئيس ،جدوؿ األعماؿ ادلؤقت لكل اجتماع.
المادة 11
يتضمن جدوؿ األعماؿ ادلؤقت لكل اجتماع عاةي ،حسب االقتضاء:
ٔ  -بنوة ناشئة عن مواة االتفاقية ،دبا يف ذلك البنوة احملدةة يف ادلاةة ٖٕ منها؛
ٕ  -البنوة اليت تقرر إةراجها أثناء اجتماع سابق؛
ٖ  -البنوة ادلشار إليها يف ادلاةة  ٔٙمن ىذا النظاـ الداخلي؛
ٗ  -ادليزانية ادلقًتحة باإلضافة إىل كل ادلسائل ادلتعلقة باحلسابات والًتتيبات ادلالية؛
٘  -أي بند يقًتحو أحد األطراؼ إذا تسلمتو األمانة قبل تعميم جدوؿ األعماؿ ادلؤقت.
المادة 11
تصدر األمانة ،جدوؿ األعماؿ ادلؤقت والوثائق الداعمة باللغات الرمسية دلؤسبر األطراؼ ،لكل اجتماع
عاةي ،وتوزعها على األطراؼ قبل افتتاح االجتماع بستة أسابيع على األقل.
المادة 12
تدرج األمانة ،باالتفاؽ مع الرئيس ،أي بند يكوف أحد األعضاء األطراؼ قد اقًتحو وتسلمتو األمانة
بعد صدور جدوؿ األعماؿ ادلؤقت الجتماع عاةي ،ولكن قبل افتتاح االجتماع ،يف جدوؿ أعماؿ مؤقت
تكميلي.
المادة 13
جيوز دلؤسبر األطراؼ ،لدى إقرار جدوؿ األعماؿ ،أف يضيف أو حيذؼ أو يرجئ أو يعدؿ أي بنوة.
وال جيوز أف تضاؼ إىل جدوؿ األعماؿ إال البنوة اليت يعتربىا مؤسبر األطراؼ عاجلة وىامة.
المادة 14
يقتصر جدوؿ األعماؿ ادلؤقت ألي اجتماع استثنائي على البنوة اليت اقًتح مؤسبر األطراؼ النظر فيها
يف اجتماع عاةي أو ادلقًتحة يف طلب عقد االجتماع االستثنائي .ويوزع جدوؿ األعماؿ على األطراؼ يف نفس
الوقت الذي يوزع فيو اإلخطار باالجتماع االستثنائي.
المادة 15
تقدـ األمانة إىل مؤسبر األطراؼ تقريراً عن اآلثار اإلةارية وادلالية ادلًتتبة على كل بنوة جدوؿ األعماؿ
ادلوضوعية ادلعروضة على االجتماع ،قبل النظر فيها .وال ينظر مؤسبر األطراؼ يف أي من بنوة جدوؿ األعماؿ
ادلوضوعية ىذه إال بعد مضي شباين وأربعُت ساعة على األقل من تسلمو تقريراً من األمانة عن اآلثار اإلةارية
وادلالية ادلًتتبة على ذلك البند ،ما مل يقرر ادلؤسبر خالؼ ذلك.
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المادة 16
يدرج أي بند من بنوة جدوؿ أعماؿ اجتماع عاةي مل يستكمل النظر فيو خالؿ ذلك االجتماع،
بصورة تلقائية يف جدوؿ األعماؿ ادلؤقت لالجتماع العاةي التايل ،ما مل يقرر مؤسبر األطراؼ خالؼ ذلك.

خامساً  -التمثيل ووثائق التفويض
المادة 17
يكوف كل طرؼ مشًتؾ يف االجتماع ممثالً بوفد يتألف من رئيس الوفد وغَته من ادلمثلُت وادلمثلُت
ادلناوبُت وادلستشارين ادلعتمدين ،حسب احلاجة.
المادة 18
جيوز للممثل ادلناوب أو ادلستشار أف يتوىل مهاـ ادلمثل بتعيُت من رئيس الوفد.
المادة 19
تقدـ وثائق تفويض ادلمثلُت وكذلك أمساء ادلمثلُت ادلناوبُت وادلستشارين إىل األمانة يف موعد أقصاه
أربع وعشروف ساعة بعد افتتاح االجتماع إف أمكن .وجيب موافاة األمانة بأي تغيَت الحق يف تكوين الوفوة.
وتصدر وثائق التفويض إما عن رئيس الدولة أو احلكومة ،أو عن وزير الشؤوف اخلارجية ،ويف حالة منظمة إقليمية
للتكامل االقتصاةي ،عن السلطة ادلختصة يف تلك ادلنظمة.
المادة 21
يفحص مكتب أي اجتماع وثائق التفويض ويقدـ تقريره عنها إىل مؤسبر األطراؼ.
المادة 21
للممثلُت احلق يف ادلشاركة يف االجتماع بصفة مؤقتة ،ريثما يتخذ مؤسبر األطراؼ قراراً بشأف قبوؿ وثائق
تفويضهم.

سادساً  -أعضاء المكتب
المادة 22
ٔ  -يتم يف بداية االجتماع العاةي األوؿ دلؤسبر األطراؼ ،انتخاب رئيس وتسعة نواب للرئيس يعمل
أحدىم بصفة مقِّرر ،من بُت ممثلي األطراؼ احلاضرة يف االجتماع ،ويشكل ىؤالء أعضاء مكتب مؤسبر
األطراؼ .وتكوف كل رلموعة من اجملموعات اإلقليمية اخلمس لألمم ادلتحدة ممثلة بعضوين أثنُت من أعضاء
ادلكتب .ويظل أعضاء ادلكتب يف مناصبهم حىت اختتاـ االجتماع العاةي الثاين دلؤسبر األطراؼ ،دبا يف ذلك أي
اجتماع استثنائي يعقد خالؿ تلك الفًتة.
ٕ  -يف االجتماع العاةي الثاين واالجتماعات العاةية الالحقة دلؤسبر األطراؼ ،ينتخب من بُت
ممثلي األطراؼ احلاضرة يف االجتماع رئيس وتسعة نواب للرئيس يعمل أحدىم كمقرر ،يشكل ىؤالء مكتب
مؤسبر األطراؼ .وتكوف كل رلموعة من اجملموعات اإلقليمية اخلمس لألمم ادلتحدة ممثلة بعضوين اثنُت من
أعضاء ادلكتب .ويبدأ أعضاء ادلكتب شغل مناصبهم من اختتاـ االجتماع الذي مت انتخاهبم فيو ،ويظلوف يف
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مناصبهم حىت اختتاـ االجتماع العاةي التايل دلؤسبر األطراؼ ،دبا يف ذلك أي اجتماع استثنائي يعقد خالؿ تلك
الفًتة.
ٖ  -خيضع منصبا الرئيس وادلقرر يف العاةة للتناوب فيما بُت اجملموعات اإلقليمية لألمم ادلتحدة .وال
جيوز ألي عضو منتخب أف يعمل يف ادلكتب ،ألكثر من فًتتُت متتاليتُت.
ٗ  -يشًتؾ الرئيس يف اجتماعات مؤسبر األطراؼ بصفتو تلك وال جيوز لو يف الوقت ذاتو أف ديارس
حقوؽ ممثل لطرؼ .ويعُت الطرؼ ادلعٍت ،ممثالً آخر حيق لو سبثيل ذلك الطرؼ يف االجتماعات وممارسة حق
التصويت.
٘  -يكوف رؤساء اذليئات الفرعية ،أعضاء يف ادلكتب حبكم مناصبهم.
المادة 23
ٔ  -يقوـ الرئيس ،باإلضافة إىل السلطات ادلخولة لو يف مواضع أخرى دبقتضى أحكاـ ىذا النظاـ،
بإعالف افتتاح االجتماع واختتامو ،ويًتأس اجللسات ،وضماف مراعاة أحكاـ ىذا النظاـ ،وإعطاء حق الكلمة،
وطرح ادلسائل للتصويت ،وإعالف القرارات .ويبت الرئيس يف نقاط النظاـ وتكوف لو ،رىناً دبراعاة أحكاـ ىذا
النظاـ ،سيطرة تامة على سَت اجللسات وعلى حفظ النظاـ فيها.
ٕ  -جيوز للرئيس أف يقًتح على مؤسبر األطراؼ إقفاؿ قائمة ادلتكلمُت ،وربديد الوقت ادلسموح بو
للمتكلمُت ،وعدة ادلرات اليت جيوز فيها لكل ممثل أف يتكلم يف مسألة ما ،وتأجيل ادلناقشة أو إقفاذلا ،وتعليق
اجللسة أو رفعها.
ٖ  -يظل الرئيس ،يف ممارساتو دلهاـ ذلك ادلنصب ،خاضعاً لسلطة مؤسبر األطراؼ.
المادة 24
عُت الرئيس ،إذا تغيب بصورة مؤقتة عن اجتماع أو عن أي جزء منو ،أحد نوابو للنهوض
ٔ  -ي ِّ
دبهاـ الرئيس .وال جيوز للرئيس ادلعُت على ىذا النحو أف ديارس يف الوقت نفسو حقوؽ ممثل لطرؼ.
ٕ  -يكوف لنائب الرئيس الذي يقوـ بدور الرئيس نفس صالحيات وواجبات الرئيس.
المادة 25
إذا استقاؿ أحد أعضاء ادلكتب ،أو عجز عن إكماؿ فًتة الوالية ادلسندة إليو أو عن أةاء مهاـ ذلك
ادلنصب ،يقوـ الطرؼ ادلعٍت بتسمية ممثل للطرؼ نفسو ليحل زلل عضو ادلكتب ادلذكور ،دلا تبقى من فًتة ذلك
العضو.

سابعاً  -الهيئات الفرعية
المادة 26
باستثناء ما ىو منصوص عليو يف ادلواة  ٕٛإىل ٖٔ ،يطبق ىذا النظاـ ،مع إجراء التعديالت اليت
يقتضيها اختالؼ احلاؿ ،على اجتماعات اذليئات الفرعية ،رىناً بأي تعديالت يقررىا مؤسبر األطراؼ.
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المادة 27
ٔ  -دلؤسبر األطراؼ ،دبوجب الفقرة ٘ (أ) من ادلاةة ٖٕ ،أف ينشئ من اذليئات الفرعية ما يراه الزماً
لتنفيذ االتفاقية.
ٕ  -تكوف اجتماعات اذليئات الفرعية علنية ما مل يقرر مؤسبر األطراؼ أو اذليئة الفرعية ادلعينة
خالؼ ذلك.
المادة 28
يف حالة اذليئة الفرعية اليت ال تكوف مفتوحة باب العضوية ،يشكل حضور أغلبية بسيطة من األطراؼ
اليت يعينها مؤسبر األطراؼ لالشًتاؾ يف تلك اذليئة الفرعية نصاباً قانونياً.
المادة 29
يبت مؤسبر األطراؼ يف مواعيد اجتماعات اذليئات الفرعية ،مع اإلحاطة علماً بأية مقًتحات بعقد
ىذه االجتماعات باالقًتاف مع اجتماعات مؤسبر األطراؼ.
المادة 31
ينتخب مؤسبر األطراؼ رئيس أي ىيئة فرعية ،ما مل يقرر ادلؤسبر خالؼ ذلك ،مع إيالء االعتبار
الواجب للتناوب .وتنتخب كل ىيئة فرعية أعضاء مكتبها ،باستثناء الرئيس .ويتم انتخاب أعضاء مكاتب
اذليئات الفرعية ىذه مع ادلراعاة الواجبة دلبدأ التمثيل اجلغرايف العاةؿ ،وال جيوز ذلم العمل ألكثر من واليتُت
متتاليتُت.
المادة 31
حيدة مؤسبر األطراؼ ادلسائل اليت ستنظر فيها كل ىيئة فرعية ،وجيوز للرئيس ،بناء على طلب رئيس
اذليئة الفرعية ادلعنية ،أف يعدؿ توزيع العمل.

ثامناً  -األمانة
المادة 32
ٔ  -ديارس رئيس األمانة أو ممثل رئيس األمانة ،مهاـ ذلك ادلنصب يف كل اجتماعات مؤسبر
األطراؼ وىيئاتو الفرعية.
ٕ  -يضع رئيس األمانة الًتتيبات لتوفَت ما يلزـ من ادلوظفُت واخلدمات دلؤسبر األطراؼ وىيئاتو
الفرعية ،ضمن حدوة ادلوارة ادلتاحة .ويتوىل رئيس األمانة إةارة وتوجيو ادلوظفُت واخلدمات ويزوة مكتب مؤسبر
األطراؼ وىيئاتو الفرعية دبا يكوف مالئماً من الدعم وادلشورة.
المادة 33
ما يلي:

باإلضافة إىل الوظائف احملدةة يف االتفاقية ،وخباصة يف ادلاةة ٕٗ منها ،تتوىل األمانة ،وفقاً ذلذا النظاـ،
ٔ  -توفَت الًتصبة الشفوية يف االجتماعات؛
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ٕ  -وصبع وثائق االجتماع وترصبتها واستنساخها وتوزيعها؛
ٖ  -ونشر وتوزيع الوثائق الرمسية لالجتماع؛
ٗ  -وإعداة التسجيالت الصوتية لالجتماع وازباذ الًتتيبات حلفظها؛
٘  -وازباذ الًتتيبات حلفظ وثائق االجتماع وصوهنا.

تاسعاً  -تسيير األعمال
المادة 34
تكوف جلسات مؤسبر األطراؼ جلسات علنية ،ما مل يقرر مؤسبر األطراؼ خالؼ ذلك.
المادة 35
ٔ  -ال يعلن الرئيس افتتاح جلسات االجتماع أو يسمح بإجراء ادلناقشات إال إذا كاف ثلث عدة
األطراؼ يف االتفاقية على األقل حاضراً ،ويستدعي ازباذ أي قرار حضور ثلثي األطراؼ يف االتفاقية على
األقل.
ٕ  -وألغراض البت يف اكتماؿ النصاب القانوين من أجل ازباذ قرار بشأف مسألة تدخل يف نطاؽ
اختصاص منظمة إقليمية للتكامل االقتصاةي ،سبارس تلك ادلنظمة حقها يف التصويت بإةالئها بعدة من
األصوات مسا ٍو لعدة الدوؿ األعضاء فيها وفقاً للفقرة ٕ من ادلاةة  ٕٛمن االتفاقية.
المادة 36
ٔ  -ال جيوز ألحد تناوؿ الكلمة يف جلسة من جلسات مؤسبر األطراؼ ةوف احلصوؿ على إذف
مسبق من الرئيس .ومع مراعاة أحكاـ ادلواة  ٖٚو ٖٛو ٖٜؤٗ ،يعطي الرئيس الكلمة للمتكلمُت حسب
ترتيب طلبهم إياىا .وتتوىل األمانة وضع قائمة هبؤالء ادلتكلمُت .وجيوز للرئيس أف يطلب من أحد ادلتكلمُت
مراعاة النظاـ إذا كانت مالحظاتو ال تتصل بادلوضوع قيد البحث.
ٕ  -جيوز دلؤسبر األطراؼ ،بناء على اقًتاح من الرئيس أو من أي طرؼ من األطراؼ ،أف حيدة
الوقت ادلسموح بو لكل متكلم ،وعدة ادلرات اليت جيوز فيها لكل ممثل أف يتكلم يف مسألة ما .وقبل ازباذ قرار
يف ىذا الشأف ،يسمح الثنُت من ادلمثلُت بالتكلم تأييداً القًتاح ربديد ىذا الوقت والثنُت يف معارضتو .وإذا
حدة وقت الكالـ يف ادلناقشة وذباوز أحد ادلتكلمُت الوقت ادلخصص لو ،يطلب الرئيس إليو مراعاة النظاـ ةوف
إبطاء.
المادة 37
جيوز إعطاء األسبقية لرئيس أو مقرر أي ىيئة فرعية ،من أجل شرح النتائج اليت خلصت إليها تلك
اذليئة الفرعية.
المادة 38
أثناء مناقشة أي مسألة ،جيوز ألي ممثل أف يثَت نقطة نظاـ يف أي وقت ،ويبت الرئيس فوراً يف نقطة
النظاـ تلك وفقاً ألحكاـ ىذا النظاـ .وجيوز للممثل أف يطعن يف قرار الرئيس .ويطرح الطعن للتصويت فوراً،
10

UNEP/MC/COP.1/3

ويبقى قرار الرئيس قائماً ما مل تبطلو أغلبية األطراؼ احلاضرة وادلصوتة .وال جيوز للممثل الذي يتكلم يف نقطة
نظاـ أف يتكلم يف مضموف ادلسألة قيد ادلناقشة.
المادة 39
يطرح للتصويت أي اقًتاح يدعو إىل البت يف مسألة اختصاص مؤسبر األطراؼ يف مناقشة أي مسالة أو
يف اعتماة مقًتح أو تعديل دلقًتح مقدـ إليو ،وذلك قبل مناقشة ادلسألة أو التصويت على ادلقًتح أو التعديل
موضع النظر.
المادة 41
تقدـ األطراؼ عاةة ادلقًتحات والتعديالت للمقًتحات كتابة بإحدى اللغات الرمسية وتسلم إىل األمانة
اليت تعمم نسخاً منها على الوفوة .وكقاعدة عامة ،ال يناقش أي مقًتح أو تعديل دلقًتح أو يطرح للتصويت يف
أي جلسة ما مل تكن قد عممت نسخ منو على الوفوة يف موعد أقصاه اليوـ السابق النعقاة تلك اجللسة .على
أنو جيوز للرئيس ،أف يأذف دبناقشة ادلقًتحات أو التعديالت للمقًتحات أو االقًتاحات اإلجرائية والنظر فيها،
حىت إذا مل تكن ىذه ادلقًتحات أو التعديالت أو االقًتاحات اإلجرائية قد عممت أو إذا كانت مل تعمم إال يف
اليوـ نفسو.
المادة 41
ٔ  -رىناً دبراعاة أحكاـ ادلاةة  ،ٖٛتعطى االقًتاحات اإلجرائية التالية حسب الًتتيب ادلبُت أةناه،
أسبقية على صبيع ادلقًتحات أو االقًتاحات اإلجرائية األخرى:
(أ)

تعليق اجللسة؛

(ب) ورفع اجللسة؛
(ج) ورفع ادلناقشة يف ادلسألة قيد البحث؛
(ة)

وإقفاؿ باب ادلناقشة يف ادلسألة قيد البحث.

ٕ  -ال دينح اإلذف بالكالـ يف أي اقًتاح إجرائي يندرج يف إطار الفقرة ٔ (أ) إىل (ة) من ىذه ادلاةة
إال إىل مقدـ االقًتاح باإلضافة إىل متكلم واحد مؤيد لالقًتاح اإلجرائي ،واثنػ ْ ِ
ُت معارضُت لو ،وبعد ذلك يطرح
االقًتاح للتصويت على الفور.
المادة 42
جيوز دلقدـ ادلقًتح أو االقًتاح اإلجرائي أف يسحبو يف أي وقت قبل بدء التصويت عليو ،بشرط أال
يكوف قد مت تعديلو .وجيوز ألي طرؼ آخر أف يعيد تقدمي ادلقًتح أو االقًتاح اإلجرائي ادلسحوب.
المادة 43
مىت أعتمد مقًتح أو رفض ،ال جيوز إعاةة النظر فيو يف نفس االجتماع ،ما مل يقرر مؤسبر األطراؼ
ذلك بأغلبية ثلثي األطراؼ احلاضرة وادلصوتة .وال يسمح بالكالـ يف االقًتاح اإلجرائي بإعاةة النظر إال دلقدمو
ودلؤيد واحد آخر والثنُت معارضُت ،وبعد ذلك يطرح االقًتاح اإلجرائي للتصويت على الفور.
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عاشراً  -التصويت
المادة 44
ٔ  -يكوف لكل طرؼ صوت واحد ،باستثناء ما نص عليو يف الفقرة ٕ من ىذه ادلاةة.
ٕ  -سبارس ادلنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصاةي ،يف ادلسائل الواقعة يف نطاؽ اختصاصاهتا،
حقها يف التصويت بعدة من األصوات مساو لعدة الدوؿ األعضاء فيها اليت تكوف أطرافاً يف االتفاقية.
وال سبارس ىذه ادلنظمة حق التصويت إذا مارست أي ةولة عضو فيها حقها يف التصويت ،والعكس بالعكس.
المادة 45
ٔ  -تبذؿ األطراؼ قصارى جهدىا للتوصل إىل اتفاؽ بتوافق اآلراء بشأف صبيع ادلسائل ادلوضوعية.
[ فإذا استنفدت صبيع اجلهوة للتوصل إىل توافق اآلراء ومل يتم التوصل إىل أي اتفاؽ ،يتخذ القرار كحل أخَت،
بأغلبية ثلثي أصوات األطراؼ احلاضرة وادلصوتة ،ما مل تنص االتفاقية أو القواعد ادلالية ادلشار إليها يف الفقرة ٗ
من ادلاةة ٖٕ من االتفاقية ،أو النظاـ الداخلي ىذا ،على خالؼ ذلك].
ٕ  -تتخذ قرارات مؤسبر األطراؼ يف ادلسائل اإلجرائية بأغلبية أصوات األطراؼ احلاضرة وادلصوتة.
[ٖ  -إذا ثار خالؼ حوؿ ما إذا كانت مسألة ما ذات طابع إجرائي أو موضوعي[ ،تعترب ىذه
ادلسألة ذات طابع موضوعي] [يفصل الرئيس يف األمر .ويطرح أي طعن يف ىذا الفصل للتصويت فوراً[ ،ويبقى
قرار الرئيس قائماً ما مل تبطلو أغلبية األطراؼ احلاضرة وادلصوتة[ ]].وتعامل ادلسألة كمسألة موضوعية ،ما مل
تقرر أغلبية ثلثي األطراؼ احلاضرة وادلصوتة أهنا إجرائية]].
ٗ  -إذا انقسمت األصوات بالتساوي يف تصويت على مسائل غَت االنتخابات ،جيرى تصويت
ثاف .فإذا انقسمت األصوات بالتساوي يف ىذا التصويت أيضاً يعترب ادلقًتح مرفوضاً.
المادة 46
إذا تعلق مقًتحاف أو أكثر دبسألة واحدة ،يصوت مؤسبر األطراؼ على ادلقًتحات حسب ترتيب
تقدديها ،ما مل يقرر خالؼ ذلك .وجيوز دلؤسبر األطراؼ ،بعد كل تصويت على مقًتح من ىذه ادلقًتحات ،أف
يقرر ما إذا كاف سيصوت على ادلقًتح الذي يليو.
المادة 47
ٔ  -جيوز ألي ممثل أف يطلب إجراء تصويت مستقل على أي من أجزاء مقًتح أو تعديل دلقًتح.
ويستجيب الرئيس ذلذا الطلب ما مل يعًتض أحد األطراؼ على ذلك .وإذا أثَت اعًتاض على طلب التجزئة،
يأذف الرئيس الثنُت من ادلمثلُت بالكالـ ،أحدمها يف تأييد االقًتاح واآلخر يف معارضتو ،وبعد ذلك يطرح
االقًتاح للتصويت على الفور .وجيوز للرئيس أف حيدة الوقت ادلسموح بو لكل متكلم.
ٕ  -إذا أجيب الطلب ادلشار إليو يف الفقرة ٔ أو اعتمد ،تطرح أجزاء ادلقًتح أو التعديل للمقًتح
اليت مت إقرارىا ،للتصويت عليها رلتمعة .وإذا رفضت صبيع أجزاء منطوؽ مقًتح أو تعديل يعترب ادلقًتح أو
التعديل مرفوضاً دبجموعو.
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المادة 48
يعترب أي اقًتاح إجرائي تعديالً دلقًتح إذا كاف يضيف إىل أجزاء من ذلك ادلقًتح أو حيذؼ منها أو
ينقحها .وجيري التصويت على التعديل قبل إجراء التصويت على ادلقًتح الذي يتصل بو ،فإذا اعتمد التعديل
فيجري التصويت آنذاؾ على ادلقًتح ادلػعدؿ.
المادة 49
إذا اقًتح تعديالف أو أكثر دلقًتح ما ،يصوت مؤسبر األطراؼ أوالً على التعديل األبعد من حيث
ادلضموف عن ادلقًتح األصلي ،مث على التعديل األقل منو بعداً ،وىكذا ،إىل أف تطرح صبيع التعديالت
للتصويت .وحيدة الرئيس الًتتيب الذي جيري بو التصويت على التعديالت دبوجب ىذه ادلاةة.
المادة 51
ٔ  -جيري التصويت عاةة برفع األيدي فيما عدا يف حالة االنتخابات .وجيري التصويت بنداء
األمساء إذا طلب أي طرؼ ذلك .وجيري التصويت بنداء األمساء حسب الًتتيب األجبدي اإلجنليزي ألمساء
األطراؼ ،بدءاً باسم الطرؼ الذي يسحبو الرئيس بالقرعة .بيد أنو إذا طلب أحد األطراؼ يف أي وقت إجراء
اقًتاع سري ،فإف التصويت على القضية موضع البحث جيري بتلك الطريقة.
ٕ  -وحُت يقوـ مؤسبر األطراؼ بالتصويت بالوسائل اآللية ،حيل التصويت غَت ادلسجل زلل
التصويت برفع األيدي ،وحيل التصويت ادلسجل زلل التصويت بنداء األمساء.
ٖ  -يسجل تصويت كل طرؼ اشًتؾ يف عملية التصويت بنداء األمساء أو التصويت ادلسجل يف
وثائق االجتماع ذات الصلة.
المادة 51
ال يتدخل أي ممثل يف التصويت ،بعد أف يعلن الرئيس بدء التصويت ،ما مل يكن ذلك بشأف نقطة
نظاـ تتعلق بالسَت الفعلي للتصويت .وجيوز للرئيس أف يسمح لألطراؼ بتعليل تصويتها ،وذلك إما قبل عملية
التصويت أو بعدىا .وجيوز للرئيس أف حيدة الوقت ادلسموح بو لإلةالء هبذه التعليالت .وال يسمح الرئيس دلقدـ
مقًتح أو مقدـ تعديل دلقًتح بتعليل تصويتو على مقًتحو أو تعديلو إال إذا كاف قد مت تعديلو.

حادي عشر -االنتخابات
المادة 52
ذبرى صبيع االنتخابات باالقًتاع السري ،ما مل يقرر مؤسبر األطراؼ خالؼ ذلك.
المادة 53
ٔ  -إذا أريد انتخاب شخص واحد أو وفد واحد ومل حيصل أي مرشح يف االقًتاع األوؿ على أغلبية
األصوات اليت أةلت هبا األطراؼ احلاضرة وادلصوتة ،جيرى اقًتاع ثاف يقتصر على ادلرشحُت اللذين حصال على
أكرب عدة من األصوات .فإذا انقسمت األصوات بالتساوي يف االقًتاع الثاين يفصل الرئيس بُت ىذين ادلرشحُت
بالقرعة.
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ٕ  -يف حالة تعاةؿ األصوات يف االقًتاع األوؿ بُت ثالثة أو أكثر من ادلرشحُت احلاصلُت على أكرب
عدة من األصوات ،جيرى اقًتاع ثاف .وإذا استمر التعاةؿ بُت أكثر من اثنُت من ادلرشحُت ،خيفض العدة
بالقرعة إىل اثنُت مث يواصل االقًتاع الذي يقتصر عليهما ،وفقاً لإلجراء احملدة يف الفقرة ٔ من ىذه ادلاةة.
المادة 54
ٔ  -إذا أريد شغل منصبُت أو أكثر من ادلناصب االنتخابية يف وقت واحد وبشروط واحدة ،يعترب
ادلرشحوف ،الذين ال يتجاوز عدةىم عدة تلك ادلناصب ،واحلاصلوف يف االقًتاع األوؿ على أكرب عدة من
األصوات وعلى أغلبية األصوات اليت أةلت هبا األطراؼ احلاضرة وادلصوتة ،منتخبُت.
ٕ  -وإذا كاف عدة ادلرشحُت احلاصلُت على ىذه األغلبية أقل من عدة األشخاص أو الوفوة الالزـ
انتخاهبا ،ذبرى اقًتاعات إضافية لشغل ادلناصب ادلتبقية ،مع قصر كل تصويت على عدة من ادلرشحُت
احلاصلُت على أكرب عدة من األصوات يف االقًتاع السابق ،ال يزيد على ضعف عدة ادلناصب الشاغرة ادلتبقية،
على أنو جيوز ،بعد ثالث اقًتاع غَت حاسم ،التصويت ألي شخص أو وفد مؤىل.
ٖ  -إذا أجريت ثالثة من ىذه االقًتاعات غَت ادلقيدة ةوف أف تسفر عن نتيجة حامسة ،فتقصر
االقًتاعات الثالثة اليت تليها على عدة من ادلرشحُت احلاصلُت على أكرب عدة من األصوات يف ثالث اقًتاع غَت
مقيد ،حبيث ال يزيد على ضعف عدة ادلناصب الشاغرة ادلتبقية ،وتكوف االقًتاعات الثالثة اليت ذبري بعد ذلك
غَت مقيدة ،وىكذا احلاؿ ،حىت يتم شغل كل ادلناصب.

ثاني عشر -اللغات والتسجيالت الصوتية
المادة 55
تكوف اللغات الرمسية دلؤسبر األطراؼ ىي اإلسبانية واإلجنليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية.
المادة 56
ٔ  -تًتجم الكلمات اليت تلقى بإحدى اللغات الرمسية ترصبة شفوية إىل بقية اللغات الرمسية.
ٕ  -جيوز دلمثل أي طرؼ أف يتكلم بلغة من غَت اللغات الرمسية ،إذا وفر الطرؼ الًتصبة الشفوية
لكلمتو إىل إحدى تلك اللغات الرمسية.
المادة 57
تعد الوثائق الرمسية لالجتماعات بواحدة من اللغات الرمسية وتًتجم إىل اللغات الرمسية األخرى.
المادة 58
تتوىل األمانة حفظ التسجيالت الصوتية جللسات مؤسبر األطراؼ ،وجللسات ىيئاتو الفرعية كلما تسٌت
ذلك ،وفقاً للممارسة ادلتبعة يف األمم ادلتحدة.

ثالث عشر -تعديل النظام الداخلي
المادة 59
جيوز دلؤسبر األطراؼ تعديل ىذا النظاـ الداخلي بتوافق اآلراء.
14

UNEP/MC/COP.1/3

رابع عشر -رجحان أحكام االتفاقية
المادة 61
يف حالة أي تعارض بُت أي حكم من أحكاـ ىذا النظاـ وأي حكم يف االتفاقية يرجح احلكم الوارة
يف االتفاقية.
___________
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