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 املخصص الفريق العامل املفتوح العضوية
 للتحضري للجنة التفاوض احلكومية الدولية

  لزئبقاملعنية با
 ٢٠٠٩توبر أك/ تشرين األول٢٣ - ١٩بانكوك، 

  ∗من جدول األعمال املؤقت) أ( ٤البند 
التحضريات لعمل جلنة التفاوض احلكومية الدولية من أجل 

اجلدول الزمين : إعداد صك عاملي ملزم قانونياً بشأن الزئبق
  لعمل جلنة التفاوض احلكومية الدولية وتنظيمه

 صك عاملي عنية بوضعاملالنظر يف النظام الداخلي للجنة التفاوض احلكومية الدولية 
  اً بشأن الزئبقيملزم قانون

  مذكرة من األمانة

 اً بشأن الزئبق إىليملزم قانون صك عاملي املعنية بوضعستحتاج جلنة التفاوض احلكومية الدولية   - ١
تطبيق النظام وتتضمن اخليارات احملتملة  . الداخلي اخلاص بدورااالنظام على تفاق يف أول دورة هلااال

ل املفتوح  على إجراءاا كما يف حالة الفريق العامخلي لس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئةالدا
أو اعتماد النظام الداخلي اخلاص ا ، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال، العضوية املخصص للزئبق

 ملزمة دولية صكوك ضعلو املشاة املنشأة حديثاً كما هو احلال يف جلان التفاوض احلكومية الدولية
  .اًيقانون

الذي قد ترغب اللجنة يف النظر ويتضمن مرفَق املذكرة احلالية مشروع النظام الداخلي احملتمل   - ٢
وقد أُعد هذا املشروع استناداً إىل النظام الداخلي . فيه إذا قررت اعتماد نظامها الداخلي اخلاص ا
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 على  الدوليةية بوضع صك دويل ملزم قانوناً لتطبيق التدابرياملعنللجنة التفاوض احلكومية الدولية 
، وهو أحدث مثال لنظام داخلي خاص مبفاوضات حكومية دولية مشاة ملوثات عضوية ثابتة معينة

ته ر خالل دوويبني املشروع نظر جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة فيه. يف جمال املواد الكيميائية
تكامل إقليمية للمنظمات مشاركة شأن ب اجتماعات حكومية دولية أخرى ن وخاللاخلامسة والعشري

  .قتصاديالا
النظام الداخلي احملتمل للجنة والنظر يف إرسال نتائج وقد يرغب الفريق العامل يف مناقشة   - ٣

 .اللجنة يف دورا األوىل لتنظر فيهامداوالته إىل 
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  املرفق

ملزم نية بوضع صك عاملي فاوض احلكومية الدولية املعمشروع النظام الداخلي للجنة الت
  اً بشأن الزئبقيقانون

  األهداف  - أوالً
  .اً بشأن الزئبقيملزم قانونظام الداخلي املفاوضات إلبرام صك عاملي حيكم هذا الن

  ريفاالتع  - ثانياً
ألمم قتصادي عضو يف إحدى وكاالت ا االتكامل للإقليمية دولة أو منظمةعين  ي"طرف"  - ١

ملزم حلكومية الدولية املعنية بوضع صك عاملي املتحدة املتخصصة وتشارك يف عمل جلنة التفاوض ا
منظمة " قتصادي االتكامل إقليمية للمنظمة " وتعين).ويشار إليها فيما بعد باللجنة(اً بشأن الزئبق يقانون

ية فيما يتعلق باملسائل اليت شكلتها دول ذات سيادة يف إقليم ما ومنحتها الدول األعضاء فيها صالح
 حبال من ،لتكامل االقتصادي هذه اإلقليمية لنظمة املوال تقتضي مشاركة. يشملها عمل اللجنة

  .لك ذ خبالف زيادة التمثيل املمنوح للدول األعضاء يف تلك املنظمة،األحوال
  .م الداخلي من هذا النظا٨ من املادة ١الرئيس املنتخب وفقاً للفقرة " الرئيس"يعين   - ٢
  .األمانة اليت يوفرها املدير التنفيذي الالزمة خلدمة املفاوضات" األمانة"تعين   - ٣
  .املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة" املدير التنفيذي"يعين   - ٤
  . تعقد وفقاً للنظام الداخلي احلايل سلسلة اجتماعاتأي" الدورة"عين ت  - ٥
ممثلو األطراف من الدول احلاضرة واملدلون بأصوات " اضرون واملصوتوناملمثلون احل"يعين   - ٦

  . يعترب املمثلون املمتنعون عن التصويت غري مصوتني و.إجيابية أو سلبية
  مكان وتواريخ انعقاد الدورات  - ثالثاً

  ٢املادة 
  .نعقاد الدورات ومواعيد انعقادها اتقرر اللجنة بالتشاور مع األمانة مكان

  جدول األعمال  - رابعاً

  دورةعمال ألي وضع جدول األ
  ٣املادة 

 أدناه، لكل ٨ من املادة ١يقدم املدير التنفيذي، بعد موافقة املكتب املشار إليه يف الفقرة 
 تقترحهاويشمل جدول األعمال املؤقت مجيع البنود اليت . دورة، جدول األعمال املؤقت للدورة التالية

  .اللجنة
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  إقرار جدول األعمال

  ٤املادة 
تقر اللجنة، يف بداية كل دورة، جدول أعماهلا اخلاص بتلك الدورة على أساس جدول 

  .األعمال املؤقت
  تنقيح جدول األعمال

  ٥املادة 
. ة بنود أو حذفها أو تعديلها تنقيح جدول األعمال وذلك بإضافالدورة،جيوز للجنة، أثناء 

  .، إال البنود اليت تعتربها اللجنة عاجلة ومهمةرةالدوعمال، أثناء األ جيوز أن تضاف إىل جدول وال
  التمثيل  -خامساً 

  تشكيل الوفود

  ٦املادة 
  . من املمثلني املناوبني واملستشارين قد يلزميتألف وفد كل طرف من رئيس للوفد وأي عدد

  املناوبون واملستشارون
  ٧املادة 

  .م بعمل املمثلجيوز لرئيس الوفد أن يعني ممثالً مناوباً أو مستشاراً ليقو

  أعضاء املكتب  -سادساً 
  نتخاباال

  ٨املادة 
تنتخب اللجنة من بني ممثلي األطراف مكتباً يتألف من رئيس واحد، وأربعة نواب يقوم   - ١

  .أحدهم مبهمة املقرر
. نتخاب أعضاء املكتب، مبدأ التمثيل اجلغرايف العادل مراعاة تامة اعلى اللجنة أن تراعي، عند  - ٢

  . من أعضاء املكتب واحدبعضول جمموعة من اموعات اإلقليمية اخلمس ومتثل ك
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  الرئيس باإلنابة

  ٩املادة 
عليها دعوة /، فعليهالدورة تلك ما أو عن جانب من دورةتغيبه عن لإذا وجد الرئيس ضرورة 

  .حملها/لتحل حمله/ ليحل من نواب الرئيسنائب الرئيس
  استبدال الرئيس

  ١٠املادة 
املتبقية مع وظائفها، ينتخب رئيس جديد للفترة /مكن الرئيس من مواصلة أداء وظائفهإذا مل يت

  .٨ من املادة ٢مراعاة الفقرة 

  األعضاء البدالء

  ١١املادة 
، يعين نائب رئيس جديد دورة أو عن جزء من دورةتغيبه عن لإذا وجد نائب الرئيس ضرورة 

  . ة واحددورة اإلبدال فترة وال يتعدى ذلك. من نفس اموعة اإلقليمية
  استبدال نائب الرئيس

  ١٢املادة 
نائب وظيفتها، ينتخب /إذا استقال نائب للرئيس أو كان غري قادر على إكمال مدة وظيفته

  .٨ من املادة ٢ مع املراعاة الواجبة للفقرة ، عن الفترة املتبقية من مدة واليتهرئيس جديد

  األمانة  -سابعاً 

  ١٣املادة 
  .الدوراتممثلها أثناء /لمدير التنفيذي أن يعني ممثلهجيوز ل

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

  . الفرعية اليت قد تنشئها اللجنة

  ١٥املادة 
ببيانات شفهية ومكتوبة اإلدالء ، ١٩جيوز للمدير التنفيذي أو ممثله أو ممثلها، وفقاً للمادة 

  . ، بشأن أي مسألة قيد النظر الفرعيةوهيئااللجنة 
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  ١٦املادة 
، واختاذ مجيع ٣ و٢ وفقاً للمادتني الدوراتتقع على عاتق املدير التنفيذي مسؤولية عقد 

من  أسابيع على األقل ة، مبا يف ذلك إعداد الوثائق وتوزيعها قبل ستالدوراتالترتيبات الضرورية هلذه 
  .الدوراتنعقاد هذه  اموعد
  ١٧املادة 

تقوم األمانة، وفقاً هلذا النظام الداخلي، بتوفري الترمجة الشفهية للخطب اليت تلْقَى يف 
ات وترمجتها وتعميمها؛ ونشر التقارير وما يتعلق ا من وثائق دورى وثائق الالدورات، وتلَـقِّ

، وتؤدي عموماً أي أعمال أخرى قد  اللجنةحمفوظاتميمها على األطراف؛ وحفظ هذه الوثائق يف وتع
  .تتطلبها اللجنة

  تسيري العمل  -ثامناً 
ابالنِص  

  ١٨املادة 
 وأن يسمح بسري املناقشة عند حضور ثلث عدد األطراف الدورةللرئيس أن يعلن افتتاح   - ١

  . الختاذ أي قراراملشاركني أيضاًويلزم حضور أغلبية األطراف .  على األقلالدورةاملشاركني يف 
 إقليمية وألغراض حتديد النصاب الالزم لقرار يزمع اختاذه يف شأن يقع ضمن اختصاص منظمة  - ٢
  .األصوات املخول هلا اإلدالء اعدد ب املنظمة تحسب ،تكامل االقتصاديلل

  سلطات الرئيس

  ١٩املادة 
 مواضع أخرى مبوجب النظامهلا يف /يقوم الرئيس، باإلضافة إىل ممارسة السلطات املخولة له

 ، وإدارة النقاش، وضمان مراعاة أحكام النظاماختتامها ودورةفتتاح كل  ا، بإعالنالداخلي احلايل
ويبت الرئيس يف نقاط النظام .  وإعطاء حق الكلمة، وطرح املسائل للتصويت وإعالن القراراتاحلايل

وجيوز له .  وعلى حفظ النظام فيهاالدورات، على سري أعمال  احلايلكما يشرف، وفقاً ألحكام النظام
وحتديد عدد املرات اليت جيوز لكل  حتديد الوقت الذي يسمح به للمتكلمني، الدوراتأن يقترح على 

وز للرئيس وجي. أن يتكلم فيها حول أي موضوع، وقفل قائمة املتكلمني أو قفل باب املناقشةطرف 
  .  وقف أو تأجيل املناقشة حول املسألة املطروحة للنقاش أواأو تأجيلهأيضاً أن يقترح تعليق اجللسة 

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

  ٢١املادة 
لنائب الرئيس، الذي يتوىل مهام الرئيس، ما للرئيس من سلطات، وعليه ما على الرئيس من 

  .واجبات

  يتال حيق للرئيس التصو

  ٢٢املادة 
 جيوز له تعيني ممثل آخر من وفده ليصوت بدالً ه بصوته غري أنال حيق للرئيس أن يديل

  .عنها/عنه
  اخلُطَب

  ٢٣املادة 
وللرئيس .  دون احلصول مسبقاً على إذن من الرئيسالدورةال جيوز ألي شخص أن خياطب 

 لترتيب الذي أبدوا فيه رغبتهم يفوفقاً ألحكام هذا النظام، أن يدعو املتكلمني إىل الكالم حسب ا
مالحظاا / إىل مراعاة النظام إذا كانت مالحظاتهكلمةمت/ أي متكلموجيوز للرئيس أن يدعو. التكلم

  . ليست ذات صلة باملوضوع قيد املناقشة
  األسبقية

  ٢٤املادة 
لمادة نشأ طبقاً لجيوز منح الرئيس أو نائبه، أو أي ممثل معني من قبل أي جهاز فرعي قد ي

بغرض شرح النتيجة اليت توصل إليها اجلهاز الفرعي املعين وبغرض الرد على  األسبقية يف التكلم ،٤٨
  .األسئلة

  نقاط النظام

  ٢٥املادة 
جيوز ملمثل أي طرف، أثناء مناقشة أي مسألة، أن يثري نقطة نظام يف أي وقت، ويقوم الرئيس   - ١

. وجيوز ملمثل أي طرف أن يطعن يف حكم الرئيس.  الداخلي طبقاً للنظام يف نقطة النظامبالبت فوراً
ممثلي األطراف  ويؤخذ حبكم الرئيس ما مل يبطل بأغلبية أصوات ،للتصويت ويطرح الطعن فوراً

  .احلاضرة واملصوتة
  .ال جيوز ملمثل أي طرف أثار نقطة نظام أن يتكلم يف فحوى املسألة املطروحة للمناقشة  - ٢
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طبالوقت احملدد للخ  

  ٢٦املادة 
وعدد املرات اليت جيوز لكل شخص أن نة أن حتدد الوقت املسموح به لكل متكلم جيوز للج

يتكلم فيها بشأن أي مسألة وذلك باستثناء املسائل اإلجرائية، حيث يقصر الرئيس احلد الزمين لكل 
ة وحتدث املتكلم وحينما يتحدد الوقت املسموح به للمناقش. مداخلة يف حدود مخس دقائق على األكثر

  .يدعوها، الرئيس ملراعاة النظام دون إبطاء/هلا، يدعوه/للوقت املخصص له
  قفل قائمة املتكلمني

  ٢٧املادة 
جيوز للرئيس أثناء سري املناقشة أن يعلن قائمة للمتكلمني وأن يعلن، بناء على موافقة اللجنة، 

 أن هناك ،رأيها/ إذا كان يف رأيه، ألي طرفغري أنه جيوز للرئيس أن مينح حق الرد. عن إقفال القائمة
وعندما تنتهي مناقشة بند ما لعدم وجود . إعالا قفل قائمة املتكلمني/ما يربر إلقاء كلمة عقب إعالنه

  .متكلمني آخرين، يعلن الرئيس، مبوافقة اللجنة، إقفال باب املناقشة
  تأجيل املناقشة

  ٢٨املادة 
ة أي مسألة، أن يقترح تأجيل مناقشة املسألة املطروحة على جيوز ملمثل أي طرف، أثناء مناقش

طرف أن يتكلم مؤيداً املقترح وملمثل لوجيوز باإلضافة إىل صاحب املقترح، ملمثل واحد . بساط البحث
  . آخر معارضاً له، مث يطرح املقترح فوراً للتصويت

  إغالق املناقشة

  ٢٩املادة 
ح إغالق مناقشة املوضوع املطروح للنقاش بغض جيوز ألي ممثل طرف يف أي وقت أن يقتر

ويعطى اإلذن بالكالم . رغبتها يف التكلم/النظر عما إذا كان ممثل طرف آخر قد أبدى أو مل يبد رغبته
فإذا . بشأن إغالق املناقشة ملمثلي طرفني فقط يعارضان اإلغالق، ويطرح اإلقتراح فور ذلك للتصويت

  . لن الرئيس إغالق املناقشةكانت اللجنة حتبذ اإلغالق، يع
  او تأجيلهأ الدورةتعليق 

  ٣٠املادة 
 وال جتري اأو تأجيله مناقشة أي مسألة أن يقترح تعليق اجللسة جيوز ألي ممثل طرف أثناء

  . مناقشة بشأن هذا االقتراح وإمنا يطرح للتصويت فوراً
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  قتراحات اإلجرائيةترتيب اال

  ٣١املادة 
سبقية ، وبغض النظر عن ترتيب االقتراحات اإلجرائية املقدمة، تعطى األ٢٥مع مراعاة املادة 

وبالترتيب  االقتراحات األخرى املعروضة على اجللسة و ألالقتراحات اإلجرائية التالية على املقترحات
  :التايل

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

  اإلقتراحات والتعديالت

  ٣٢املادة 
تقدم االقتراحات والتعديالت يف العادة كتابة وتسلم إىل األمانة اليت تتوىل تعميم نسخ منها 

 دورةي قتراح أو طرحه للتصويت يف أ اال جيوز كقاعدة عامة، مناقشة أيو. ممثلي األطرافعلى مجيع 
 الرمسية على مجيع الوفود يف موعد أقصاه اليوم دورةللجنة ما مل تكن قد عممت نسخ منه بلغات ال

ورهناً مبوافقة اللجنة، جيوز للرئيس، مع ذلك، أن يأذن مبناقشة املقترحات أو . الدورةالسابق إلنعقاد 
الت قد عممت أو تكون قد عممت التعديالت والنظر فيها حىت إذا مل تكن هذه االقتراحات أو التعدي

  .فقط يف نفس اليوم
  ختصاصالبت يف مسألة اال

  ٣٣املادة 
ختصاص اللجنة يف  اقتراح يطلب البت يف ا، يطرح للتصويت أي٣١مع مراعاة أحكام املادة 

قتراح أو  وذلك قبل إجراء التصويت على ذلك اال،اعتماد أي اقتراح أو أي تعديل معروض عليها
  . املعينالتعديل

  سحب املقترحات أو االقتراحات اإلجرائية

  ٣٤املادة 
جيوز لصاحب أي مقترح أو اقتراح إجرائي أن يسحبه يف أي وقت شاء قبل بدء التصويت 

 وجيوز ألي ممثل أي طرف آخر أن يعيد .ه تعديلمتيكون املقترح أو االقتراح قد أال عليه، شريطة أن 
  .وبتقدمي املقترح أو االقتراح املسح
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  إعادة النظر يف املقترحات

  ٣٥املادة 
ما مل تقرر اللجنة ذلك الدورة مىت اعتمد اقتراح ما أو رفض، ال جيوز إعادة النظر فيه يف نفس 

وال يسمح بالكالم يف أي اقتراح بإعادة النظر لغري . بأغلبية ثلثي ممثلي األطراف احلاضرين واملصوتني
  .  يطرح بعد ذلك للتصويت على الفور مث،ممثلني اثنني يعارضان االقتراح

  حق التصويت

  ٣٦املادة 
  .٢طرف صوت واحد باستثناء ما نص عليه يف الفقرة يكون لكل   - ١
 املسائل اليت تقع ضمن ، يفلتكامل االقتصادي حقها يف التصويت إقليمية ل منظمة أيمتارس  - ٢

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

  اعتماد املقررات

  ٣٧املادة 
ستنفدت  افإذا. تفاق يف مجيع املسائل املوضوعية بتوافق اآلراءتبذل اللجنة قصارى جهدها لال  - ١

ثي قرار، كحلٍ أخري، بأغلبية ثل التفاق، يتخذ ان التوصل إىلكل اجلهود للتوصل لتوافق اآلراء دو
  .املمثلني احلاضرين واملصوتني

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

  . عية، حتسم تلك املسألة بأغلبية ثلثي املمثلني احلاضرين واملصوتنيموضو
  طريقة التصويت

  ٣٨املادة 
 جتري اللجنة التصويت عادة برفع األيدي، وجيري التصويت بنداء ،٤٤تبعاً ألحكام املادة 

اء  أي طرف ذلك، وجيري نداء األمساء حسب الترتيب األجبدي اإلجنليزي ألمس ممثلاألمساء إذا طلب
بيد أنه إذا طلب أحد األطراف يف أي .  بالقرعةبالطرف الذي يسحب الرئيس امسهاألطراف، ابتداء 

  . وقت إجراء اقتراع سري، فإن التصويت على القضية قيد البحث جيري بتلك الطريقة
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  تسجيل التصويت بنداء األمساء

  ٣٩املادة 
ذات الدورة مساء يف وثائق يسجل تصويت كل طرف اشترك يف عملية التصويت بنداء األ

  .الصلة
  قواعد السلوك أثناء التصويت

  ٤٠املادة 
ال جيوز ألي ممثل طرف أن يقطع التصويت بعد أن يعلن الرئيس بدء عملية التصويت 

وجيوز للرئيس أن يأذن ملمثلي األطراف . جراء التصويتة الفعلية إلطريقالإلثارة نقطة نظام تتعلق ب  إال
وجيوز . ما قبل التصويت أو بعده، إال عندما يكون التصويت باالقتراع السريبتعليل تصويتهم، إ

وال جيوز للرئيس أن يأذن لصاحب اقتراح أو . للرئيس أن حيدد الوقت املسموح به لتعليل التصويت
  . تعديل بتعليل تصويته على االقتراح أو التعديل الذي قدمه

  جتزئة االقتراحات أو التعديالت
  ٤١املادة 

فإذا . وز ألي ممثل طرف أن يقترح إجراء تصويت مستقل على أجزاء من اقتراح أو تعديلجي
 بالكالم يف اقتراح التجزئة وال يسمح. أثري اعتراض على طلب التجزئة، يطرح اقتراح التجزئة للتصويت

زاء االقتراح أو فإذا اعتمد اقتراح التجزئة، تطرح أج.  اثنني يعارضانهوآخريناثنني يؤيدانه إال ملمثلني 
وإذا رفضت مجيع أجزاء منطوق االقتراح أو التعديل . التعديل اليت مت إقرارها للتصويت عليها جمتمعة
  .يعترب االقتراح أو التعديل مرفوضاً يف جمموعه

  التصويت على التعديالت

  ٤٢املادة 
 إذا اقترح تعديالن أو أما. إذا اقترح تعديل على اقتراح ما، جيري التصويت على التعديل أوالً  - ١

. قتراح ما، تصوت اللجنة أوالً على التعديل األبعد من حيث املضمون عن االقتراح األصلي اأكثر على
بيد أنه عندما . مث على التعديل األقل منه بعداً، وهكذا دواليك إىل أن تطرح مجيع التعديالت للتصويت

وإذا اعتمد تعديل .  يطرح هذا األخري للتصويتيعين اعتماد تعديل ما بالضرورة رفض تعديل آخر، ال
قتراح بشكله األصلي فإذا مل يعتمد أي تعديل يطرح اال. واحد أو أكثر، يطرح بصيغته املعدلة

  .للتصويت
 االقتراح أو  ذلكإضافة إىل كان يشكل قتراح آخر إذا ايعترب أي اقتراح إجرائي تعديالً على  - ٢

  .نه جلزء م تنقيحاً منه أواًحذف
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  التصويت على املقترحات

  ٤٣املادة 
قتراحات حسب ترتيب إذا قُدم اقتراحان أو أكثر يف مسألة واحدة، تصوت اللجنة على اال  - ١

وللجنة، بعد التصويت على إي اقتراح منها، أن تقرر ما إذا كانت . تقدميها، ما مل تقرر خالف ذلك
  . على االقتراح الذي يليه يف الترتيبتستصو

ختاذ قرار بصدد مضموا، تعترب مسائل  ابيد أن أي اقتراحات أو اقتراحات إجرائية ال تتطلب  - ٢
  . سابقة وتطرح للتصويت قبلها

  نتخاباتاال

  ٤٤املادة 
 ،جتري مجيع االنتخابات باالقتراع السري ما مل تقرر اللجنة، يف حالة عدم وجود أي اعتراض

  . يكون هناك مرشح متفق عليهاملضي قُدماً دون إجراء اقتراع عندما

  ٤٥املادة 
قتراع األول على إذا أريد انتخاب شخص واحد أو طرف واحد ومل حيصل أي مرشح يف اال  - ١

قتراع ثان يقتصر على املرشحني اللذين حصال على أكرب عدد من  اأغلبية األصوات املطلوبة، جيري
لثاين، يفصل الرئيس بني هذين املرشحني نقسمت األصوات بالتساوي يف االقتراع ا افإذا. األصوات

  .بالقرعة
يف حالة تعادل األصوات يف االقتراع األول بني املرشحني احلاصلني على ثاين أكرب عدد من   - ٢

ويف حالة تعادل األصوات بني . ثنني إاألصوات، جيري اقتراع خاص بغرض ختفيض عدد املرشحني إىل
وإذا استمر . لى أكرب عدد من األصوات، جيري اقتراع ثانثالثة أو أكثر من املرشحني احلاصلني ع

، مث يستمر االقتراع الذي ثننيإمن املرشحني، خيفض العدد بالقرعة إىل ثنني إالتعادل بني أكثر من 
  .يقتصر عليهما وفقاً ألحكام الفقرة السابقة

  ٤٦املادة 
قت واحد وبشروط واحدة، إذا أُريد شغل منصبني أو أكثر من املناصب االنتخابية يف و  - ١

  .بية املطلوبة يف االقتراع األولينتخب املرشحون احلاصلون على األغل
فإذا كان عدد املرشحني احلاصلني على هذه األغلبية أكرب من عدد املناصب املراد شغلها،   - ٢

  .ينتخب املرشحون احلاصلون على أكرب عدد من األصوات
 ، على هذه األغلبية أقل من عدد املناصب املُراد شغلهافإذا كان عدد املرشحني احلاصلني  - ٣

 مع قصر كل اقتراع على املرشحني احلاصلني على أكرب ،جتري اقتراعات إضافية لشغل املناصب املتبقية
.  على أال يزيد عددهم على ضعف املناصب الشاغرة املتبقية،عدد من األصوات يف االقتراع الذي سبقه
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 األصوات بني عدد أكرب من املرشحني غري الفائزين جيري اقتراع خاص بغرض على أنه يف حالة تعادل
  .ختفيض املرشحني إىل العدد املطلوب

إذا أجريت ثالثة من هذه االقتراعات القصرية دون التوصل إىل نتيجة حامسة، جتري بعدها   - ٤
 هذه االقتراعات فإذا أجريت ثالثة من. اقتراعات غري مقيدة يصوت فيها ألي شخص أو عضو مؤهل

رهناً باالستثناء يف أي (غري املقيدة دون أن تسفر عن نتيجة حامسة، تقتصر االقتراعات الثالثة اليت تليها 
على عدد من ) حالة مماثلة حلالة تعادل األصوات املذكورة يف اية الفقرة السابقة من هذه املادة

وجيب أال يزيد عدد .  اقتراع غري قصرياملرشحني احلاصلني على أكرب عدد من األصوات يف ثالث
  .لهاهؤالء املرشحني على ضعف املناصب الشاغرة املتبقية املراد شغ

تكون االقتراعات الثالثة التالية اليت جتري بعد ذلك غري قصرية، وهلم جرا حىت يتم شغل كل   - ٥
  .املناصب

  تعادل األصوات

  ٤٧املادة 
  . خالف االنتخابات، يعترب االقتراح مرفوضاًإذا انقسمت األصوات بالتساوي يف مسائل

  اهليئات الفرعية  -تاسعاً 
   مثل األفرقة العاملة وأفرقة اخلرباءللدورات،اهليئات الفرعية 

  ٤٨املادة 
  .ليةعجيوز للجنة إنشاء أي هيئات فرعية قد تلزم لتيسري أعماهلا بفا  - ١
، على أال يزيد ٨ من املادة ٢عاً للفقرة  ا تبتنتخب كل هيئة فرعية أعضاء املكتب اخلاصني  - ٢

  . أعضاء مكتب أي هيئة على مخسة أعضاءدعد
بالتعديالت   حسبما يتناسب، رهناً،النظام الداخلي للهيئات الفرعية هو النظام الداخلي للجنة  - ٣

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

  لغات الرمسية والتسجيالتال  -عاشراً 
  الدوراتلغات 

  ٤٩املادة 
جنليزية والصينية والروسية والعربية  هي اللغة األسبانية واإلللدوراتتكون اللغات العاملة 

  .والفرنسية
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  الترمجة الفورية
  ٥٠املادة 

  . ترمجة شفوية إىل اللغات األخرىالدورةتترجم الكلمات اليت تلقى بإحدى لغات   - ١
ويف هذه احلالة يكون على املمثل أن . الدورة ألي ممثل أن يتكلم بلغة ليست من لغات جيوز  - ٢

 ويقوم املترمجون الشفويون لألمانة ،الدورةحدى لغات  إلكلمتها إىل/توفر الترمجة الشفوية لكلمته/يوفر
  .ىلبالترمجة الشفوية إىل اللغات األخرى على أساس الترمجة الشفوية املقدمة من اللغة األو

  لغات الوثائق الرمسية
  ٥١املادة 

  .الدورةتوفر الوثائق الرمسية بلغات 

  اجللسات العامة واخلاصة  - عشر يداح
  اجللسات العامة

  ٥٢املادة 
وتعلن مجيع املقررات املتخذة .  خالف ذلكاللجنةقرر  ما مل ت عالنية،عامة اللساتتعقد اجل

  .يف أي اجتماع خاص يف بداية أي جلسة عامة
  لسات األخرىاجل

  ٥٣املادة 
تعقد اجتماعات اهليئات الفرعية، فيما عدا اجتماعات أي فريق صياغة قد ينشأ، يف جلسات 

  . تقرر اهليئة املعنية خالف ذلكعامة ما مل
  املراقبون  -  عشريناث

  مشاركة املراقبني
  ٥٤املادة 

ا يف اجلمعية العامة  وفقاً للممارسات املعمول الدورةيف أعمال املشاركة  نيلمراقبل جيوز
  .لألمم املتحدة

  املراقبون من املنظمات غري احلكومية
  ٥٥املادة 

 بصفة مراقبني تقدمي مسامهاا يف عملية الدورةجيوز للمنظمات غري احلكومية املشاركة يف 
 هلذه املنظمات أي دور يف املفاوضات أثناء العملية ومع  على أال يكونالتفاوض، حسبما يتناسب،
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 فيما يتعلق مبشاركة املنظمات غري احلكومية اللذين اعتمدما اللجنة ،٢/١ و١/١اعاة املقررين مر
  .التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية يف دورتيها األوىل والثانية

  تعليق النظام الداخلي وتعديله - عشرثلثا

  ٥٦املادة 
ي أو تعليقه بقرار تتخذه اللجنة بتوافق اآلراء، شريطة جيوز تعديل أي مادة من النظام الداخل

  . ساعة٢٤ قبل  بذلكأن يقدم إخطار

______________ 


