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النهج االستراتيجي 
لإلدارة الدولية 
 للمواد الكيميائية

 

  
  ملواد الكيميائيةملؤمتر الدويل املعين بإدارة اا

  ةالثاني الدورة
  ٢٠٠٩ مايو/أيار ١٥ - ١١، جنيف
  *قت من جدول األعمال املؤ)أ (٢البند 

 إقرار النظام الداخلي :املسائل التنظيمية

فتوح العضوية التابع للمؤمتر الدويل املعين بإدارة املالتقين والقانوين تقرير الفريق العامل 
  املواد الكيميائية عن أعمال اجتماعه األول

  األمانةمن مذكرة 

، ٢٠٠٦فرباير /باط ش٦ إىل ٤وافق املؤمتر يف دورته األوىل اليت عقدت يف ديب يف الفترة من   
تقين مفتوح العضوية باألعمال األساسية املتعلقة بالنظام الداخلي، وعلى أن يضطلع فريق عامل قانوين 

وتتشرف األمانة بأن تعمم يف مرفق هذه . الفريق قبل انعقاد الدورة الثانية بأشهر قليلةذا هوأن جيتمع 
لعضوية عن أعمال اجتماعه األول الذي عقد يف تقرير الفريق العامل القانوين والتقين املفتوح ااملذكرة 

 مشروع ةلوربوقد يود املؤمتر أن يواصل . ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٤ إىل ٢١روما يف الفترة من 
  .هيعتمد نوأ النظام الداخلي الذي أعده الفريق العامل القانوين والتقين املفتوح العضوية

                                                
*  SAICM/ICCM.2/1.  
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  املرفق

قين املفتوح العضوية للمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد تقرير الفريق العامل القانوين والت
  ٢٠٠٨ر بوتأك/لون األيتشر ٢٤ – ٢١ ،روما، ل عن أعمال اجتماعه األوالكيميائية

  افتتاح االجتماع  -أوالً 
عقد االجتماع األول للفريق العامل القانوين والتقين املفتوح العضوية للمؤمتر الدويل املعين   - ١

 ٢١يف روما يف األيام ) فاوال(حدة لألغذية والزراعة بإدارة املواد الكيميائية يف مقر منظمة األمم املت
، منسق النهج االستراتيجي لإلدارة بوافتتح السيد ماثيو غَ. ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٤ و٢٢و

 تشرين ٢١ من صباح يوم الثالثاء ٣٠/١٠الدولية للموارد الكيميائية، االجتماع يف الساعة 
عرب حلكومات أملانيا واجلمهورية التشيكية والسويد وسويسرا رحب باملشاركني وأفأكتوبر، /األول

  .وفنلندا عن شكره لدعمها املايل الذي ساعد يف عقد هذا االجتماع
وبالنيابة عن املدير العام للفاو، السيد جاك ضيوف، تكلّم السيد بيتر كينمور، رئيس دائرة   - ٢

دام بشأن تطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على محاية النبات بالفاو واملدير التنفيذي التفاقية روتر
خطرة متداولة يف التجارة الدولية، فرحب باملشاركني يف االجتماع معينة مواد كيميائية ومبيدات آفات 

، وأبرز الدور الذي قامت  وتطبيقهمث قدم معلومات أساسية تتعلق بتطوير النهج االستراتيجي. ويف روما
  .ت مثل رصد التقدم واملشاركة يف اجتماعات اموعات اإلقليميةبه الفاو يف جماال

وقال إنّ النهج االستراتيجي ال ميكن أن ينجح إالّ إذا استطاعت البلدان بناء قدرا على إدارة   - ٣
 عرب كامل أطوار حياة هذه املواد، مما يضمن التكافؤ وحيول دون ما حيفز ةنوأمطرق ماملواد الكيميائية ب

ائر الصناعية على تصدير املواد أو التكنولوجيات اخلطرة إىل البلدان ذات القدرات الضعيفة على الدو
 إىل التنسيق على املستويني الوطين والدويل وإىل ودعا أيضاً. تنفيذ التشريعات املعنية باملواد الكيميائية

االتساق يف القواعد حتقيق  وتصلة ا والترتيبات امل التآزر بني املنظمات املعنية باملواد الكيميائيةقيام
وأشار إىل أنّ كلّ املنظمات والربامج املعنية باملواد الكيميائية، . املنظِّمة للمواد والنفايات الكيميائية

 األعضاء يف الربنامج املشترك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية، هي منظمات والسيما
ا وأمواهلا اخلاصة، وحثّ املنظمات املعنية على استعراض والياا أو وبرامج مستقلة هلا واليا

  .اختصاصاا من أجل زيادة تنفيذ النهج االستراتيجي

  املسائل التنظيمية  - ثانياً
، وأشار إىل أنّ الفريق  احلايلالجتماعل  رمسيالحظ ممثل األمانة أنه ال وجود لنظام داخلي  - ٤

أن يت النظام الداخلي للجنة التحضريية املعنية بوضع النهج االستراتيجي استخدامفق على العامل رمبا يود 
  .لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، مع إجراء ما يلزم من التعديالت، من أجل تسيري أعماله
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 وأشار أحد املمثلني إىل أنّ هذا النظام الداخلي قد استخدم يف الدورة األوىل للمؤمتر الدويل  - ٥
واقترح . املعين بإدارة املواد الكيميائية، حيث مت االتفاق على اختاذ مجيع املقررات بتوافق اآلراء فقط

  .تطبيق األمر نفسه خالل هذا االجتماع
 إىل إحراز  على ضرورة أن يسعى الفريق العامل دائماًرغم موافقتهموقال عدة ممثلني إنهم   - ٦

نّ املقررات ينبغي أ يف كل األحيان و هذا التوافق ليس بالضرورة ممكناً يرون أنّ، فإمالتوافق يف اآلراء
  .ومن مث، فإنهم يوصون باستخدام النظام الداخلي للجنة التحضريية دون تعديل. مع ذلك أن تتخذ

، اقترح ممثل األمانة تسيري أعمال االجتماع وفق اآلراءومبا أنه مل يتم التوصل إىل توافق يف   - ٧
. ام الداخلي للجنة التحضريية على أن يتم وضع األحكام اخلاصة باختاذ املقررات بني أقواس معقوفةالنظ

  .وستتم، عند الضرورة، مراجعة النصوص الواردة بني هذه األقواس. وقد وافقه الفريق العامل على ذلك

  انتخاب أعضاء املكتب  -ألف 
 على  أعضاء يف املكتب خالل هذا االجتماع،انتخب الفريق العامل األشخاص التالية أمساؤهم  - ٨

  :  ممثل واحد منتخب عن كلّ جمموعة من اموعات اإلقليمية اخلمس لألمم املتحدةأساس
  )شيلي(لدو ألفاريز برييز االسيد أوزف      :لرئيسا  
  )الكارييبمنطقة البحر موعة أمريكا الالتينية وجم(        
  )نيجرييا(يكون  أوالين بواليب أةالسيد    :اب الرئيسنو  
        )موعة األفريقيةا(  
  )األردن (هيد حممد خشاشنالس        
  )وعة آسيا واحمليط اهلادئجمم(        
  )اجلمهورية التشيكية(سيدة كاترينا شيبكوفا ال        
  ) أوروبا وسط وشرقموعةجم(        
  )أستراليا(سيد باري رفيل ال        
  )وبلدان أخرىموعة أوروبا الغربية جم(        

  إقرار جدول األعمال  - باء
أقر الفريق العامل جدول األعمال الوارد أدناه، وذلك على أساس جدول األعمال املؤقت   - ٩

 :SAICM/OELTWG.1/1الـمعمم يف الوثيقة 

  .افتتاح االجتماع  - ١  
  :املسائل التنظيمية  - ٢  
  انتخاب أعضاء املكتب؛  )أ(    
  إقرار جدول األعمال؛  )ب(    
  . العملتنظيم  )ج(    
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  . الفرعيةهإعداد النظام الداخلي للمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية وهيئات  - ٣  
  .مسائل أخرى  - ٤  
  .اعتماد تقرير االجتماع  - ٥  
  .اختتام االجتماع  - ٦  

  تنظيم العمل  -جيم 
ن يف جدول األعمال لفت الرئيس االنتباه إىل الترتيبات املؤقتة وإىل اجلدول الزمين الواردي  - ١٠

واتفق الفريق العامل على تسيري أعمال االجتماع وفق تلك ). SAICM/OELTWG.1/1/Add.1(املشروح 
  .الترتيبات

  احلضور  -دال 
 األرجنتني، األردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، :حضر االجتماع ممثلون حلكومات البلدان التالية  - ١١

باالو، )  اإلسالمية-مجهورية (ي، أوغندا، إيران اانيا، إندونيسيا، أوروغوأستراليا، إكوادور، ألبانيا، أمل
الربازيل بربادوس بلجيكا، بليز، بنما،بوركينا فاسو، بولندا، بيالروس، تايلند، تشاد، توغو، تونس، 
جامايكا، جزر القمر، اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية العربية السورية، مجهورية كوريا، مجهورية 

دونيا اليوغسالفية السابقة، مجهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدامنرك، رومانيا، زامبيا، مق
ساموا، سانت لوسيا، السنغال، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، الصني، عمان، الغابون، غانا، غينيا، 

دا، كوبا، كوت ديفوار، فنلندا، قطر، كرواتيا، كن)  البوليفارية-مجهورية (غيانا، فرنسا، فرتويال 
كوستاريكا، كولومبيا، كرييبايت، كينيا، مايل، ماليزيا، مصر، املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا 
العظمى وأيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، النرويج، النمسا، نيبال، نيجرييا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، 

 .ية، اليابانهندوراس، هولندا، الواليات املتحدة األمريك

:  يف االجتماع ممثلو املنظمات احلكومية الدولية وهيئات األمم املتحدة التاليةوشارك أيضاً  - ١٢
املفوضية األوروبية، منظمة الدول األمريكية، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، برنامج األمم املتحدة للبيئة، 

 املتحدة للتدريب والبحث، منظمة الصحة العاملية، منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، معهد األمم
  .املنتدى احلكومي الدويل املعين بالسالمة الكيميائية

  : ممثلو املنظمات غري احلكومية التاليةوشارك أيضاً  - ١٣
Agenda for Environment & Responsible Development, Armenian Women for Health and Healthy 
Environment, Basel Convention Regional Coordinating Centre for Africa, Center for International 
Environmental Law, Centro de Analisis y Accion en Toxicos y sus Alternativas (Centre for 
Analysis and Action on Toxics and their Alternatives), Croplife International, Day Hospital 
Institute for Rehabilitation and Development, Environment and Social Development Organization, 
Environmental Group FRI (Foundation for Realization of Ideas), Environmental Health Fund, 
Institute for Global Environmental Strategies, International Council of Chemical Associations, 
International Council on Mining and Metals, International Institute of Tropical Agriculture, 
International POPs Elimination Network, International Society of Doctors for the Environment, 
International Trade Union Confederation, International Union of Pure and Applied Chemistry, 
National Toxics Network, Pesticide Action Network Asia and the Pacific, Society of 
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Environmental Toxicology and Chemistry, Sustainlabour – International Labour Foundation for 
Sustainable Development, Women in Europe for a Common Future.   

  إعداد النظام الداخلي للمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية واهليئات الفرعية التابعة له  - ثالثاً
 على الفريق العامل مذكرات من األمانة بشأن إعداد اًلدى النظر يف هذا البند، كان معروض  - ١٤

، )SAICM/OELTWG.1/2( املعين بإدارة املواد الكيميائية وهيئاته الفرعية النظام الداخلي للمؤمتر الدويل
، والنظام )SAICM/OELTWG.1/3( مكتب املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية ووظائفه وتكوين

، وكذلك )SAICM/OELTWG.1/INF/1(الداخلي التفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة 
 من حكومة الواليات املتحدة األمريكية بشأن النظام الداخلي للمؤمترمقترح 

)SAICM/OELTWG.1/INF/2.(  
وقال ممثل األمانة إنّ املشاورات اإلقليمية بعثت بإشارة قوية مفادها أنّ النظام الداخلي للجنة   - ١٥

ضايا العديدة اليت واجهها وأبرز الق. التحضريية سيكون نقطة بداية جيدة إلعداد النظام الداخلي للمؤمتر
 مكتب املؤمتر ودوره، واحتمال إنشاء وتكوينالقرارات، ، مثل األحكام اخلاصة باختاذ الفريق العامل
  .هيئات فرعية

، اليت تتضمن النظام SAICM/OELTWG.1/2وبعد املناقشة، اقترح الرئيس استخدام الوثيقة   - ١٦
 وقد .ناقشات، وقد وافقه الفريق العامل على ذلكالداخلي للجنة التحضريية، كأساس إلجراء امل

أخضعت اللجنة النظام الداخلي للقراءة األوىل واتفقت على أن حتيل املسائل احملددة اليت مل يتسن 
  .التوصل فيها إىل اتفاق إىل فريق اتصال ملناقشتها على حدة

باري رفيل برئاسة السيد  فريق اتصال ياتفق الفريق العامل على إنشاء فريقتبعاً لذلك و  - ١٧
والفصل " أعضاء املكتب"مواد النظام الداخلي ضمن الفصل السادس حتسني دقة من أجل ) أستراليا(

، إىل جانب مسائل متصلة بالشبكات اإلقليمية، وفريق آخر برئاسة السيد "اهليئات الفرعية"الثامن 
ناقشة مسائل النظام الداخلي ذات الصلة ، مل)جدول أعمال البيئة والتنمية املسؤولة(جاميدو كاتيما 

  .بوثائق التفويض وعملية التفويض، وصنع القرار واملشاركة
 من النظام الداخلي للجنة ١٨وخالل النظر يف مسألة اهليئات الفرعية، موضوع املادة   - ١٨

مة الكيميائية، للمحفل احلكومي الدويل املعين بالسال  بصفته رئيساًالتحضريية، أدىل ممثل السنغال ببيان
ولفت املتكلّم . ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٩ إىل ١٥يف داكار يف الفترة من دورته السادسة  عقدت الذي

االنتباه إىل قرار داكار بشأن مستقبل احملفل احلكومي الدويل املعين بالسالمة الكيميائية، الذي اعتمده 
 املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد  يتخذأن فيه مجلة أمور منها طلباحملفل يف تلك الدورة والذي 
، الطلب اوبعد مناقشة هذ.  بشأن جعل احملفل هيئة فرعية تابعة للمؤمترالكيميائية، يف مؤمتره الثاين، قراراً

 أن يتم النظر يف املسألة خالل الدورة الثانية للمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد اقترح بعض املشاركني
حملفل احلكومي الدويل املعين بالسالمة فيما أعرب آخرون عن القلق إزاء املقترح املقدم من اة، الكيميائي

  . وعن ضرورة أن يتخذ املؤمتر إجراًء ذا الشأنالكيميائية
وأشار الرؤساء املشاركون لفريق االتصال، لدى تقدمي تقريرهم إىل الفريق العامل، إىل أنه مت   - ١٩

اه حتقيق املوافقة على املواد، فيما ال تزال هناك بعض املسائل ستعالَج يف جلسات إحراز تقدم كبري باجت
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ويف املناقشة اليت تلت ذلك، جرى االتفاق بشكل . وقد نظر االجتماع يف كل مادة على حدة. عامة
.  لضيق الوقت، مل يتسن للمشاركني النظر بالكامل يف بعض املسائلونظراً. أويل على كثري من املواد

وقد اتفق على إحالة مشروع النص اجلديد للنظام الداخلي، مبا يف ذلك املواد اليت حظيت باتفاق 
 يف دورته الثانية، وعلى أنه ميكن، إذا اقتضى ملؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائيةمؤقت، على ا

  . الداخلي يف املرفق ذا التقريرويرد مشروع النظام. األمر، معاودة النظر حينها يف أي تلك املواد
وناقش الفريق العامل بإسهاب ترتيبات مساعدة األمانة على التحضري لعقد الدورة الثانية   - ٢٠

املوجودين منذ " بأصدقاء األمانة" يسمى  ماوفيما فضل بعض املشاركني اإلبقاء على. للمؤمتر
وأشار ممثل . ليشمل مكتب االجتماع احلايل، ارتأى آخرون ضرورة توسيع الفريق ٢٠٠٨أبريل /نيسان

األمانة إىل أنّ أصدقاء األمانة يضمون يف صفوفهم مخس جهات اتصال إقليمية تابعة للنهج 
االستراتيجي، وممثلين حكوميني إضافيني عن كل منطقة إقليمية، وكذلك أربعة ممثلني من املنظمات غري 

وممثلني عن ) نظمات صحية، ومنظمات صناعية، ونقاباتميثلون منظمات الصاحل العام، وم(احلكومية 
ألغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة األمم املتحدة لمنظمة 

وكان هناك اقتراح آخر بشأن تشكيل فريق يضم ستة مشاركني حكوميني، وأربعة . الصحة العاملية
مخس جهات اتصال إقليمية تابعة ومية، وممثل واحد ملنظمة حكومية دولية، ممثلني للمنظمات غري احلكو

  .للنهج االستراتيجي
ومبا أنّ الفريق العامل مل يتوصل إىل اتفاق ذا الشأن، فقد قضى الرئيس بأن تسعى األمانة إىل   - ٢١

  .حتديد أنسب الترتيبات للتحضري لعقد الدورة الثانية للمؤمتر

  أخرىمسائل   - رابعاً
  .مل تثَر أية مسائل أخرى  - ٢٢

  اعتماد تقرير االجتماع  - خامساً
اعتمد تقرير االجتماع على أساس مشروع التقرير املعمم خالل االجتماع، بصيغته املعدلة   - ٢٣

، وعلى أن يكون من املفهوم أنّ وضع صيغته النهائية هو أمر سيوكل إىل األمانة بتوجيهات من شفوياً
  .الرئيس

  اختتام االجتماع  - سادساً
أكتوبر / تشرين األول٢٤ من يوم اجلمعة ١٠/١٩أعلن الرئيس اختتام االجتماع يف الساعة   - ٢٤

٢٠٠٨. 
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  املرفق
  النظام الداخلي للمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية

  مقدمة  -أوالً 
  ١املادة 

 املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد ينطبق هذا النظام الداخلي على أي دورة من دورات  
تدعى إىل االنعقاد عمالً باالستراتيجية الشاملة لسياسة النهج االستراتيجي ) ‘‘املؤمتر’’(الكيميائية 

لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، واليت دف إىل أن تعكس الطابع متعدد أصحاب املصلحة للنهج 
  . من االستراتيجية الشاملة٢رة االستراتيجي، وفق املشروح يف الفق

  التعاريف  -ثانياً 
  ٢املادة 

  :ألغراض هذا النظام الداخلي  
تعين أي دولة عضو يف األمم املتحدة، أو يف وكاالا ‘‘ مشارك حكومي’’  )أ(  

املتخصصة أو يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك أي دولة عضو منتسبة إىل وكالة متخصصة، 
ألعراب عن خالف ذلك، أي منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي املُشكَلة من دول ذات وما مل جير ا

سيادة يف منطقة إقليمية معينة، تكون الدول األعضاء فيها قد نقلت إليها االختصاص فيما يتعلق باألمور 
  اليت تدخل يف والية املؤمتر؛

شاركني احلكوميني تعين امل‘‘ املشاركون احلكوميون احلاضرون واملصوتون’’  )ب(  
أما املشاركون احلكوميون . احلاضرين يف اجللسة اليت يتم فيها التصويت ويصوتون فيها إجياباً أو سلباً

  املمتنعون عن التصويت فيعتربون غري مصوتني؛
تعين أي هيئة لألمم املتحدة أو أي كيان حكومي دويل ‘‘ مشارك حكومي دويل’’  )ج(  

  ميدان اإلدارة الدولية للمواد الكيميائية؛آخر له خربة ومسؤوليات يف 
تعين أي منظمة غري حكومية دولية ذات أنشطة وخربة ‘‘ مشارك غري حكومي’’  )د(  

دف ومقاصد النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية تكون قد ] ذات صلة[ومسؤوليات 
 يقابل حضورها ملأن تكون ممثلة يف دورات املؤمتر و، برغبتها يف ١٣أبلغت األمانة كتابياً، وفقاً للمادة 

  برفض من جانب الثلث أو أكثر من املشاركني احلكوميني احلاضرين عند نظر املؤمتر يف الطلب؛
  تعين أي مشارك حكومي أو حكومي دويل أو غري حكومي؛‘‘ مشارك’’  )ه(  
  .١٤تعين رئيس املؤمتر املنتخب وفقاً للمادة ‘‘ الرئيس’’  )و(  
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  املشاركة  - ثالثاً
  ٣ املادة

، حيق جلميع املشاركني أن يشاركوا، وفقاً هلذا النظام الداخلي، ٢رهناً مبراعاة أحكام الفقرة   - ١
  .٢٣يف دورات املؤمتر وأي هيئة فرعية تنشأ وفقاً للمادة 

ول أو غري احلكوميني من النظر يف كل بنود جد/يستبعد املشاركون احلكوميون الدوليون و  - ٢
وال جتوز . األعمال أو جزء منها إذا تقرر ذلك بأغلبية ثلثي املشاركني احلكوميني احلاضرين واملصوتني

 أسباب رجوتد. مثل حاالت االستبعاد املؤقت هذه إال عندما يكون املوضوع قيد النظر حساساً
  .االستبعاد يف قرار املشاركني احلكوميني وتدون يف احملضر الرمسي للجلسة

  أماكن ومواعيد انعقاد الدورات واإلخطارات بعقدها  - اًرابع
  ٤ املادة

 املشاركون احلكوميون مكان ومواعيد انعقاد كل دورة من دورات املؤمتر وذلك بعد حيدد  
  .التشاور مع األمانة ودعوة املشاركني احلكوميني الدوليني واملشاركني غري احلكوميني إىل إبداء تعليقات

  ٥ املادة
ألمانة مجيع املشاركني مبكان انعقاد كل دورة من دورات املؤمتر ومواعيدها قبل مثانية  اتخطر  

  .أسابيع على األقل من املوعد املقرر لبدء الدورة

  جدول األعمال  - خامساً
  ٦ املادة

تعد األمانة، بالتشاور مع املكتب وبتوجيه منه، جدول أعمال مؤقتاً لكل دورة وفقاً لوظائف   - ١
وجيوز ألي مشارك أن يطلب من . ة للسياسات من االستراتيجية اجلامع٢٤لفقرة احملددة يف ااملؤمتر 

  .األمانة أن تدرج بنوداً حمددة يف جدول األعمال املؤقت
ولوية ألي بند توصي به االجتماعات األتعطى  ،١عند وضع جدول األعمال عمالً بالفقرة   - ٢

ليت م بشكل خاص البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا لبنود الاإلقليمية للنهج اإلستراتيجي، و
  .مبرحلة انتقال

يوزع جدول األعمال املؤقت لكل دورة من دورات املؤمتر، ومعه الوثائق الرمسية األخرى،   - ٣
  .تة أسابيع من املوعد املقرر لبدء الدورةسعلى املشاركني باللغات الرمسية لألمانة، يف موعد أقصاه 

خالل الفترة بني تاريخ إرسال جدول األعمال املؤقت وموعد إقراره من قبل املؤمتر، جيوز   - ٤
للمشاركني، أن يقترحوا بنوداً تكميلية إلدراجها يف جدول األعمال، بشرط أن تكون هذه البنود ذات 

  .تقوتدرج األمانة، مبوافقة املكتب، هذه البنود يف جدول األعمال املؤ. طابع هام وعاجل
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  ٧ املادة
 بداية كل دورة من دورات املؤمتر، يقوم املشاركون احلكوميون، بعد التشاور مع يف  

املشاركني احلكوميني الدوليني واملشاركني غري احلكوميني، بإقرار جدول أعمال الدورة على أساس 
  .٦جدول األعمال املؤقت وأي بنود تكميلية تقترح وفقاً للمادة 

  ٨ املادة
لمشاركني احلكوميني، أثناء دورة للمؤمتر، وبعد التشاور مع املشاركني احلكوميني  لجيوز  

. الدوليني واملشاركني غري احلكوميني، تنقيح جدول أعمال الدورة بإضافة بنود أو حذفها أو تعديلها
 نكوميووال جيوز أن تضاف يف جدول األعمال أثناء الدورة سوى البنود اليت يعتربها املشاركون احل

  .ذات طابع هام وعاجل

  التمثيل ووثائق التفويض واالعتماد  - سادساً
  ٩ املادة

 كل مشارك يف دورة من دورات املؤمتر بوفد يتألف من رئيس الوفد ومن العدد الذي قد يمثَّل  
ر وجيوز ملمثل مناوب أو ملستشا. يتطلبه من املمثلني املعتمدين واملمثلني املناوبني واملستشارين اآلخرين

  .أن يعمل بوصفه ممثالً عند تسميته كذلك من رئيس الوفد
  ١٠املادة 

تقدم إىل األمانة يف موعد ال يتجاوز أربع وعشرين ساعة من افتتاح الدورة، إذا   - ١  
ويقدم . املمثلني املناوبني واملستشارينأمكن، وثائق تفويض ممثلي املشاركني احلكوميني وكذلك أمساء 

  .إىل األمانة أي تغيري الحق يف تكوين الوفد
تصدر وثائق التفويض إما عن رئيس الدولة أو احلكومة أو عن وزير اخلارجية،   - ٢  

 عن السلطة املختصة يف ،بالنسبة إىل ملشاركني احلكوميني، ويف حالة منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي
  .نظمةتلك امل
  ١١املادة 

  .يفحص مكتب أي دورة وثائق التفويض ويقدم تقريره إىل املؤمتر  
  ١٢املادة 

حيق ملمثلي املشاركني احلكوميني أن يشاركوا بصورة مؤقتة يف الدورة بانتظار قبول وثائق   
  .تفويضهم بقرار يتخذه املشاركون احلكوميون يف املؤمتر

  ١٣املادة 
ويقدم . ن الدوليون وغري احلكوميني مفوضني على النحو الواجبيكون املشاركون احلكوميو  

إىل األمانة اسم أي من هؤالء املشاركني الذين يلتمسون االعتماد يف موعد ال يتجاوز أربع وعشرين 
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 إىل ةاملشاركاجلهة ويف الوقت ذاته يقدم موظف مسؤول لدى . ساعة بعد افتتاح الدورة، إذا أمكن
ويقدم إىل األمانة أي تغيري الحق جيرى .  يف املؤمترةاملشاركاجلهة شخاص الذين ميثلون األمانة أمساء األ
  .يف قائمة األمساء

   وسري عمل املكتبأعضاء املكتب  - سابعاً
  ١٤املادة 

، من ونوابه األربعة، يكون أحدهم مقرراًرئيس يف بداية الدورة الثانية للمؤمتر، يتم انتخاب ال  - ١
ويشكّل هؤالء املشاركون احلكوميون املنتخبون . احلاضرين يف الدورةملشاركني احلكوميني ممثلي ابني 

وتعترب والية أعضاء املكتب .  إىل حني اختتام الدورة الثالثة للمؤمترويظل املكتب قائماً. مكتب املؤمتر
  .هؤالء متكونةً من فترتني متتابعتني

 املشاركني وممثلينتخب  دورات املؤمتر يف املستقبل، يف الدورة الثالثة للمؤمتر، ويف كلّ  - ٢
. يكون أحدهم مقرراًللرئيس، نواب أربعة واً رئيس، من بينهم  احلاضرين يف كل دورةاحلكوميني

وتبدأ فترة والية . ويشكّل هؤالء املشاركون احلكوميون املنتخبون مكتب كل دورة من دورات املؤمتر
  .ة املؤمتر وتستمر إىل غاية اختتام دورته التاليةأعضاء املكتب عند اختتام دور

بدأ التمثيل املراعاة الواجبة ملاحلكوميون لدى انتخاب أعضاء املكتب، يويل املشاركون   - ٣
  . يف املكتب واحدبعضو اإلقليمية اخلمس لألمم املتحدة املناطق من منطقةتمثَل كل و. اجلغرايف العادل

ؤمتر خيضع منصبا الرئيس واملقرر عادة إىل التناوب فيما بني املناطق يف كل دورة من دورات امل  - ٤
وال يعمل أي عضو منتخب ضمن صفوف املكتب لفترة تزيد عن واليتني . اإلقليمية لألمم املتحدة

  .اثنتني متتابعتني
ألغراض هذه املادة، ال تعترب منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية من بني املشاركني   - ٥
  .كومينياحل

  ١٥املادة 
 إلسداء املشورة الفيديو،عرب أو الشخصي ضور باحل، سواء جيتمع املكتب حسب االقتضاء  - ١

وجتوز دعوة . وتقوم األمانة خبدمة اجتماعاته. هيئاا الفرعيةاملؤمتر و أعمال يف تسيري للرئيس ولألمانة
رير أو مناقشة التقدم احملرز يف عمل رئيس أي هيئة فرعية للمشاركة يف اجتماعات املكتب لتقدمي تق

  .اهليئة اليت يكون مسؤوالً عنها أو تكون مسؤولة عنها
مبا أنّ النهج االستراتيجي يتسم بتعدد أصحاب املصلحة، فإنّ الرئيس يدعو أربعة ممثلني   - ٢

مواد لربنامج املشترك بني املنظمات لإلدارة السليمة للللمشاركني غري احلكوميني وممثل واحد ل
 لكي يشاركوا يف مناقشات اجتماعات املكتب ويسدوا له املشورة ويردوا على تساؤالته، الكيميائية

 من اجتماعه أو اجتماعه كلّه سوف يقتصر على املشاركني وذلك ما مل يقرر املكتب أنّ جزءاً
  .احلكوميني
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ثل واحد عن كلّ دائرة من ، يتم يف بداية الدورة الثانية للمؤمتر انتخاب مم٢ بالفقرة عمالً  - ٣
دوائر الصحة والصناعة ونقابات العمال والصاحل العام ضمن املشاركني غري احلكوميني وذلك من قبل 

إىل حني اختتام الدورة ويبقى املمثلون املنتخبون يف منصبهم . من حيضر من ممثلي كلّ دائرة ومن بني
 مث يتم بعد ذلك انتخاب هؤالء املمثلني .ن فترتني متتابعتنيوتعترب والية هؤالء املمثلني متكونةً م. الثالثة

وال . عند اية كل دورة من دورات املؤمتر، ويظلّ هؤالء يف منصبهم إىل حني اختتام الدورة القادمة
  .يشغل أي ممثل منتخب منصبه ملدة تزيد عن فترتني متتابعتني

 بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد لربنامج املشترك، ينتخب ممثل ا٢ بالفقرة عمالً  - ٤
 يف بداية الدورة الثانية للمؤمتر من قبل ومن بني من حيضر من ممثلي املنظمات املشاركة التابعة الكيميائية

ويبقى املمثل املنتخب يف منصبه إىل . لربنامج املشترك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائيةل
 مث يتم بعد ذلك .وتعترب والية هذا املمثل متكونةً من فترتني متتابعتني. لثالثةحني اختتام الدورة ا

انتخاب هذا املمثل عند اية كل دورة من دورات املؤمتر، ويظلّ يف منصبه إىل حني اختتام الدورة 
  .وال يشغل أي ممثل منتخب منصبه ملدة تزيد عن فترتني متتابعتني. القادمة

 من  من يرىجيوز للرئيس، بالتشاور مع أعضاء املكتب اآلخرين، دعوةلك، وعالوة على ذ  - ٥
أنها  يرى املكتب تتعلق بعمل  معينة ملناقشة مسائل دعوته من املشاركني واألطراف واألخرىاملناسب

   .ستفيد من هذه املناقشة
  ١٦املادة 

مواضع أخرى من هذا النظام يتوىل الرئيس، باإلضافة إىل ممارسة السلطات املخولة إليه يف   - ١
  :الداخلي، ما يلي

  إعالن افتتاح كل دورة واختتامها؛  )أ(  
  وترؤس دورات املؤمتر؛  )ب(  
  وكفالة مراعاة هذا النظام؛  )ج(  
  ومنح املشاركني حق الكالم؛  )د(  
بعد أن يستنفد ] [إذا لزم األمر] [الختاذ قرار بشأا] [للتصويت[وطرح املسائل   )ه(  
  وإعالن القرارات؛] رامية إىل التوصل إىل توافق يف اآلراءاجلهود ال
  والبت يف أي نقطة نظام؛  )و(  
والقيام، وفقاً هلذا النظام، مبمارسة سيطرة كاملة على مداوالت االجتماع وعلى   )ز(  

  حفظ النظام فيه؛
  .وترؤس اجتماعات املكتب  )ح(  

  :وجيوز للرئيس أيضاً أن يقترح  - ٢
  املتكلمني؛إقفال قائمة   )أ(  
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حتديد الوقت املقرر السماح به للمتكلمني وحتديد عدد املرات اليت جيوز لكل   )ب(  
  مشارك التكلم فيها بشأن أي موضوع؛

  تأجيل أو إقفال مناقشة مسألة ما؛  )ج(  
  .وقف أو تأجيل االجتماع  )د(  

  .٢٣، أو ٨، أو ٧، أو ٤يقرر الرئيس الوقت الذي يعتربه كافياً للمشاورات مبقتضى املواد   - ٣
  .يظل الرئيس، أثناء ممارسته لوظائفه، يف مجيع األوقات خاضعاً لسلطة املؤمتر  - ٤

  ١٧املادة 
 الرئيس يف دورات املؤمتر بتلك الصفة وال جيوز له أن ميارس يف نفس الوقت حق يشارك  

ن ميثله يف اجللسات ويسمي املشارك احلكومي املعين ممثالً آخر حيق له أ. املمثل ملشارك حكومي معني
  .وأن ميارس حق التصويت

  ١٨املادة 
  .يسمي الرئيس، يف حالة تغيبه عن جلسة أو جزء منها، نائباً للرئيس ليعمل بوصفه رئيساً  - ١
تكون لنائب الرئيس الذي يعمل كرئيس نفس السلطات والواجبات اليت للرئيس وال جيوز له   - ٢

  .شارك حكومييف نفس الوقت أن ميارس حقوقه كممثل مل
  ١٩املادة 

إذا استقال عضو من أعضاء املكتب أو كان ألي سبب من األسباب غري قادر على إكمال   
بديل له من نفس املشارك احلكومي يسميه ممثل  يتم تعينيمدة عضويته أو أداء مهام ذلك املنصب، 

  . يف أقرب وقت ممكناملشارك احلكومي املعين

  األمانة  - ثامناً
  ٢٠ املادة

يقوم املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة بتوفري وتوجيه موظفي األمانة املطلوبني خلدمة   
  .املؤمتر، مبا يف ذلك أي هيئات فرعية قد ينشؤها املؤمتر

  ٢١املادة 
، وعن اختاذ ٦ إىل ٤ املدير التنفيذي مسؤوالً عن الدعوة لعقد الدورات وفقاً للمواد من يكون  

رتيبات الضرورية لتلك الدورات، مبا يف ذلك إعداد الوثائق الرمسية باللغات الرمسية الست لألمم مجيع الت
  .املتحدة وتوزيعها قبل ستة أسابيع على األقل من موعد انعقاد هذه الدورات
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  ٢٢املادة 
نة،  من االستراتيجية اجلامعة للسياسات تقوم األما٢٨ إىل املهام احملددة يف الفقرة باإلضافة  

  :وفقاً ملواد هذا النظام الداخلي مبا يلي
  الترتيب ألعمال الترمجة الشفوية أثناء الدورات؛  )أ(  
  تسلُّم الوثائق الرمسية للدورات وترمجتها واستنساخها وتوزيعها؛  )ب(  
  الترتيب لالحتفاظ بوثائق كل دورة وحفظها يف حمفوظات األمانة؛  )ج(  
  .ملا يتطلبه املؤمتر فيما يتعلق بوظائفهتأدية أية مهام أخرى وفقاً   )د(  

  اهليئات الفرعية  - تاسعاً
  ٢٣املادة 

جيوز للمشاركني احلكوميني، بعد التشاور مع املشاركني احلكوميني الدوليني واملشاركني غري   - ١
. رلتحقيق الغايات اليت قد يتم االتفاق عليها يف دورة من دورات املؤمتاحلكوميني، إنشاء هيئات فرعية 

ويضعون فرعية ال اتيئتلك اهل اليت تنظر فيها املسائل] املشاركون احلكوميون][هؤالء[وحيدد 
  .اختصاصاا

 على أعمال أي هيئة إدخال ما يلزم من تعديل،بعد ، النظام الداخلي ]هذا[تنطبق أحكام   - ٢[
  :وفقاً للشروط التالية] ما مل يقرر مؤمتر األطراف خالف ذلك،[فرعية 

  أال يتجاوز عدد أعضاء مكتب اهليئة الفرعية ثالثة أعضاء؛   )أ(  
بعد التشاور مع للهيئة الفرعية  اً رئيس]من بينهم[وميون ن احلكو املشاركأن يعين  )ب(  

  املشاركني احلكوميني الدوليني واملشاركني غري احلكوميني؛
د اب رئيسها ومقررها بعوميون املمثلون يف اهليئة الفرعية نون احلكو املشاركأن يعين  )ج(  

  التشاور مع املشاركني احلكوميني الدوليني واملشاركني غري احلكوميني املمثلني يف اهليئة؛
 يشمل انتخاب رئيس ونائب رئيس جيوز ألي هيئة فرعية أن ختتار ترتيباً  مكرراً) ج[(  

  و]  من انتخاب مكتببدالً
هيئة فرعية ممارسة حق ألي وز ، ال جي)ج (]و) ب [(الفقرة الفرعية برهناً  )د(  
  ].التصويت

  ]الشبكات اإلقليمية مكرراً ٢٣املادة [
 بتوافر األموال، تسعى كل منطقة إقليمية إىل االجتماع مرة واحدة يف السنة على األقل، رهناً  - ١[

  .الفيديو أو الربيد اإللكتروينعرب  أو سواء حضورياً
اجتماعات إقليمية فيما بني الدورات وذلك ] x[قد جيوز ألي منطقة إقليمية أن ختتار ع  - ٢

  .باالقتران مع االجتماعات اإلقليمية األخرى من أجل تعزيز تالقح األفكار املشترك
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ينبغي قدر اإلمكان أن تسعى االجتماعات اإلقليمية إىل االنعقاد باالقتران مع االجتماعات   - ٣
  .اليفاألخرى ذات الصلة وذلك من أجل االقتصاد يف التك

  .حتدد الشبكات اإلقليمية ترتيباا التنظيمية اخلاصة  - ٤
 من ٢٤ينبغي أن تشمل مهام االجتماعات اإلقليمية الوظائف املنصوص عليها يف الفقرة   - ٥

االستراتيجية الشاملة للسياسات، وأن توفّر عرب املكتب اإلرشاد والتوجيه بشأن تنظيم دورات املؤمتر، 
النظر واألولويات والقضايا اإلقليمية حبسب ما يرد وصفه يف تقارير االجتماعات وأن تتناول وجهات 

  .]اإلقليمية اليت تعدها األمانة

  تسيري األعمال  -عاشراً
  ٢٤ املادة

 للرئيس أن يعلن افتتاح اجللسة وأن يسمح بإجراء املناقشة يف حالة حضور ممثلي ثلث جيوز  
ويكون مطلوباً من أجل اختاذ أي قرار بتوافق اآلراء حضور ثلثي . عدد املشاركني يف الدورة على األقل

 كنيحضور ثلثي املشار] قرار[أو اختاذ أي ] تصويت[ويتطلب إجراء أي . املشاركني يف الدورة
  .احلكوميني يف الدورة

  ٢٥املادة 
ال جيوز ألي شخص أن يتكلم يف أية جلسة دون احلصول مسبقاً على إذن من الرئيس، ومع   - ١

يعطي الرئيس الكلمة إىل املتكلمني حبسب ترتيب إبدائهم ، ٣٠ و٢٨ و٢٧و ٢٦مراعاة أحكام املواد 
 إذا بالنظاموللرئيس أن يطلب من املتكلم التقيد . وحتتفظ األمانة بقائمة باملتكلمني. الرغبة يف التكلم

  .كانت مالحظاته ال تتصل باملوضوع قيد البحث
قتراح من الرئيس أو من أي مشارك من املشاركني، حتديد الوقت جيوز للمؤمتر، بناء على ا  - ٢

وقبل اختاذ . املسموح به لكل متكلم، وحتديد عدد املرات اليت يتكلم فيها كل مشارك بشأن أية مسألة
أي قرار جيوز الثنني من املمثلني التكلم تأييداً القتراح وضع حدود للمناقشة واثنني آخرين التكلم 

وحني تكون املناقشة حمددة ويستنفد أحد املتكلمني الوقت املخصص له يدعوه . احمعارضةً لالقتر
  .الرئيس بال تأخري إىل التقيد بالنظام

  ٢٦املادة 
 منح األسبقية لرئيس هيئة فرعية أو مقررها لغرض شرح االستنتاجات اليت توصلت إليها جيوز  

  .تلك اهليئة الفرعية
  ٢٧املادة 

ة مسألة، أن يثري أحد املشاركني يف أي وقت، نقطة نظام ويقوم الرئيس  أثناء مناقشة أيجيوز،  
ويطرح . وجيوز للمشارك أن يطعن يف قرار الرئيس. بالبت فيها فوراً وفقاً ألحكام هذا النظام الداخلي
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 احلاضرين حلكومينيالطعن فوراً للتصويت، ويظل قرار الرئيس قائماً ما مل ترفضه أغلبية املشاركني ا
  .وال جيوز للمشارك الذي أثار نقطة النظام أن يتكلم يف فحوى املسألة املطروحة. صوتنيوامل

  ٢٨املادة 
  تبمناقشة أي مسألة أو إقرار  يف أي اقتراح يدعو إىل اختاذ قرار بشأن اختصاص املؤمتر يفي 

بشأن املقترح أو ] راختاذ قرا] [طرحه للتصويت[مقترح أو تعديل ملقترح، قبل مناقشة املسألة، أو قبل 
  .التعديل املطروح

  ٢٩املادة 
 املقترحات والتعديالت للمقترحات كتابياً عادةً ويقدمها املشاركون إىل األمانة اليت تعرض  

وكقاعدة عامة، ال يناقش أي مقترح أو يطرح للتصويت يف أي . تتوىل تعميم نسخ منها على الوفود
 علىاملشاركني قبل مناقشة املقترح بأربع وعشرين ساعة اجتماع ما مل تكن نسخ منه قد عممت على 

وجيوز للرئيس، مع ذلك، أن يسمح مبناقشة املقترحات والتعديالت للمقترحات أو االقتراحات . األقل
اإلجرائية والنظر فيها حىت ولو مل تكن تلك املقترحات أو التعديالت أو االقتراحات اإلجرائية قد 

  .ممت يف نفس اليوم فقطعممت أو حىت لو كانت قد ع
  ٣٠املادة 

، يكون لالقتراحات التالية األسبقية بالترتيب املشار إليه أدناه، على ٢٧رهناً مبراعاة املادة   - ١
  :سائر املقترحات أو االقتراحات اإلجرائية األخرى

  تعليق اجللسة؛  )أ(  
  تأجيل اجللسة؛  )ب(  
  تأجيل مناقشة املوضوع قيد البحث؛  )ج(  
  .ق مناقشة املوضوع قيد البحثإغال  )د(  

ملقدم ) د(إىل ) أ (١مينح اإلذن بالتكلم بشأن االقتراح اإلجرائي الذي يرد ضمن الفقرة   - ٢
االقتراح، وإضافة إىل ذلك، ملتكلم واحد تأييداً لالقتراح اإلجرائي والثنني من املتكلمني معارضةً 

  ].هالختاذ قرار بشأن] [للتصويت [لالقتراح اإلجرائي مث يطرح االقتراح اإلجرائي فوراً
  ٣١املادة 

 سحب املقترح أو االقتراح اإلجرائي من جانب مقدمه يف أي وقت قبل بدء التصويت جيوز  
وجيوز ألي مشارك آخر أن يعيد طرح . عليه بشرط أن ال يكون املقترح أو االقتراح اإلجرائي قد عدل

  .هذا النحواملقترح أو االقتراح اإلجرائي الذي سحب على 
  ٣٢املادة 

املؤمتر ] يقرر[ حالة إقرار مقترح ما أو رفضه، ال جيوز إعادة النظر فيه يف نفس الدورة ما مل يف  
  إعادة النظر احلكوميني احلاضرين واملصوتنياملشاركني] توافق آراء] [أغلبية ثلثي[بـ ] [خالف ذلك[
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 ملقدم إلجرائي بإعادة النظر يف االقتراح اويعطى اإلذن بالكالم بشأن اقتراح إجرائي. يف املقترح
  ].االقتراح فقط، وملمثل آخر مؤيد له، ويطرح بعد ذلك فوراً للتصويت

  اعتماد املقررات  -حادي عشر
  ٣٣ املادة

يبذل املشاركون قصارى اجلهود للتوصل إىل اتفاق بشأن مجيع املسائل املوضوعية واإلجرائية   - ١
ت كل اجلهود اليت يبذهلا املشاركون ومل يتم التوصل إىل توافق يف اآلراء وإذا استنفد. بتوافق اآلراء

  : كحل أخريلييتخذ القرار، ما مل تنص أحكام النظام الداخلي هذا على خالف ذلك، بشأن ما ي
توافق آراء املشاركني [بـ ] خالف املسائل املالية،[يف مسألة موضوعية،   )أ(  

  ؛]املشاركني احلكوميني احلاضرين واملصوتنيأغلبية ثلثي أصوات ] [احلكوميني
  .ويف مسألة إجرائية بأغلبية أصوات املشاركني احلكوميني احلاضرين واملصوتني  )ب(  

إذا نشأ خالف حول ما إذا كانت املسألة اليت سيجري عليها التصويت مسألة إجرائية أو   - ٢
أغلبية ثلثي املشاركني ] [كومينيتوافق آراء املشاركني احل[موضوعية يبت يف تلك املسألة بـ 

  ].احلكوميني احلاضرين واملصوتني
 الرئيس بالبت يقومإذا أثري سؤال حول ما إذا كانت مسألة ما إجرائية أو موضوعية،   - بديلة-٢[

ويظل قرار الرئيس قائماً ما مل تلغه أغلبية ] فوراً[يف املسألة ويطرح أي طعن يف هذا القرار للتصويت 
  .]شاركني احلكوميني احلاضرين واملصوتنيأصوات امل

 ال يشمل املمثلون احلكوميون منظمة إقليمية للتكامل ، أعاله٢ و١ألغراض الفقرتني   - ٣
  .االقتصادي

   مكررة٣٣ًاملادة [
يف حالة ما إذا رغب مشارك أن يعلل موقفه فيما يتعلق مبسألة قيد البحث يف دورة للمؤمتر، جيوز [

ن التقرير أو يف أي وثيقة مالئمة أخرى صادرة عن دورة املؤمتر، بياناً برأيهلذلك املشارك أن يضم .
  .]وينبغي أن يكون طول ذلك البيان معقوالً

  ٣٤املادة 
 قُدم اقتراح بشأن تعديلني أو أكثر على مقترح ما، بت املؤمتر أوالًَ يف التعديل األبعد من إذا  

لى التعديل األقل منه بعداً، وهكذا، إىل أن تتخذ القرارات حيث املوضوع عن املقترح األصلي، مث ع
  .بشأن مجيع التعديالت

  ٣٥املادة 
وجيرى التصويت بنداء األمساء إذا . [ التصويت على مقترح واحد عادة برفع األيديجيري  

وجيرى التصويت مبناداة أمساء البلدان اليت ميثلها املشاركون . طلب ذلك أي مشارك حكومي
  .]ون وفقاً للترتيب األجبدي اإلجنليزي، ابتداء بالبلد الذي يسحب الرئيس امسه بالقرعةاحلكومي
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  ٣٦املادة 
  . صوت كل مشارك حكومي اشترك يف عملية التصويت بنداء األمساء يف تقرير الدورةيسجل  

  ٣٧املادة 
ويت ما مل  أن يعلن الرئيس بدء التصويت، ال يتدخل أي مشارك يف اجللسة يف عملية التصبعد  

وجيوز للرئيس أن يسمح للمشاركني . يكن ذلك بشأن نقطة نظام تتعلق بالسري الفعلي للتصويت
 ءاحلكوميني بتعليل تصويتهم، إما قبل عملية التصويت أو بعدها، وأن حيدد الوقت املسموح به لإلدال

  .ذه التعليالت
  ٣٨املادة 

  .قرر االنتخابات بإجراء اقتراع سري حال تعذُّر التوصل إىل توافق يف اآلراء، تتيف  
  ٣٩املادة 

إذا أريد انتخاب شخص واحد، ومل حيصل أي مرشح يف االقتراع األول على أغلبية األصوات   - ١
املطلوبة من املشاركني احلكوميني احلاضرين واملصوتني، يجرى اقتراع ثان يقتصر على املرشحني اللذَين 

 يفصل ينفإذا انقسمت األصوات بالتساوي يف االقتراع الثا. حصال على أكرب عدد من األصوات
  .الرئيس بني هذين املرشحني بالقرعة

ويف حالة تعادل األصوات يف االقتراع األول بني ثالثة أو أكثر من املرشحني احلاصلني على   - ٢
شحني خيفض وإذا نشأ تعادل بني أكثر من أثنني من املر. أكرب عدد من األصوات، يجرى اقتراع ثان

  .١ رةالعدد بالقرعة إىل أثنني مث يواصل االقتراع الذي يقتصر عليهما وفقاً ألحكام الفق

  اجللسات العلنية والسرية  - عشرثاين
  ٤٠ املادة

  . املؤمتر بكامل هيئته جلسات عامة علنية ما مل يقرر املشاركون احلكوميون خالف ذلكيعقد  
  ٤١ املادة

فرعية، فيما عدا اجتماعات أي فريق صياغة ينشأ، يف جلسات  اجتماعات اهليئات التعقد  
  .علنية ما مل يقرر املشاركون احلكوميون يف املؤمتر غري ذلك

  اللغات  - عشرثالث
  ٤٢ املادة

  . اللغات الرمسية للمؤمتر هي اإلسبانية واإلجنليزية والصينية والروسية والعربية والفرنسيةتكون  
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  ٤٣املادة 
مات اليت يتم اإلدالء ا بإحدى اللغات الرمسية ترمجة شفوية إىل اللغات الرمسية تترجم الكل  - ١

  .األخرى
جيوز ألي مشارك أن يتكلم بلغة ليست من اللغات الرمسية، على أن يوفر املشارك الترمجة   - ٢

  .الشفوية لكلمته إىل إحدى اللغات الرمسية
  ٤٤ املادة

اللغات الرمسية املعتمدة، وتترجم إىل اللغات الرمسية  الوثائق الرمسية للمؤمتر بإحدى تعد  
  .األخرى

  التعديالت للنظام الداخلي  - عشررابع
  ٤٥ املادة

 . التعديالت اليت تجرى ألحكام هذا النظام الداخلي بتوافُق آراء املشاركني احلكومينيتعتمد  

__________  


