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النظام الداخلي الجتماعات
النظام الداخلي الجتماعات مؤمتر األطراف في
اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات
اخلطرة والتخلص منها عبر احلدود*

*على نحو ما مت اعتماده في االجتماع األول ملؤمتر األطراف (املقرر  )i/1وتعديله في االجتماع
السابع ملؤمتر األطراف (املقرر )VII/37

2

األغراض
املادة 1
ينطبق هذا النظام على أي اجتماع ملؤمتر األطراف في اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل
النفايات اخلطرة والتخلص منها عبر احلدود يعقد وفقا ً للمادة  15من االتفاقية.

تعاريف
املادة 2
ألغراض هذا النظام الداخلي:
 - 1تعني ’’االتفاقية‘‘ اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها
عبر احلدود التي اعتمدت في  22آذار/مارس 1989؛
 - 2تعني ’’األطراف‘‘ األطراف في االتفاقية ،ما لم يعدل النص على خالف ذلك؛
 - 3يعني ’’مؤمتر األطراف في االتفاقية‘‘ مؤمتر األطراف املنشأ وفقا ً للمادة  15من االتفاقية؛
 - 4يعني ’’اجتماع مؤمتر األطراف‘‘ اجتماعا ً لألطراف يعقد وفقا ً للمادة  15من االتفاقية؛
 - 5تعني ’’منظمة للتكامل السياسي و/أو االقتصادي‘‘ منظمة عرفت في الفقرة  20من
املادة  2من االتفاقية؛
 - 6يعني ’’الرئيس‘‘ الرئيس املنتخب وفقا ً للفقرة  1من املادة  21من النظام الداخلي؛
 - 7تعني ’’األمانة‘‘ املنظمة الدولية التي عينها مؤمتر األطراف في االتفاقية أمانة لالتفاقية،
وفقا ً للفقرة  3من املادة  16من االتفاقية؛
 - 8يعني ’’اجتماع‘‘ أي اجتماع عادي أو استثنائي ملؤمتر األطراف.

مكان انعقاد االجتماعات
املادة 3
تعقد اجتماعات مؤمتر األطراف في مقر األمانة ،ما لم تقوم األمانة بوضع ترتيبات مالئمة
أخرى بالتشاور مع األطراف.
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تواريخ انعقاد االجتماعات
املادة 4
 - 1تعقد االجتماعات العادية ملؤمتر األطراف مرة كل سنة ،ما لم تقرر األطراف خالف ذلك.
 - 2يحدد املؤمتر في كل اجتماع عادي تاريخ افتتاح االجتماع العادي املقبل ومدته.
 - 3تعقد االجتماعات االستثنائية ملؤمتر األطراف في األوقات التي قد يراها أي اجتماع ملؤمتر
األطراف ضرورية أو بناء على طلب مكتوب يقدمه أي طرف ،شريطة أن يحظى هذا الطلب
بتأييد ثلث األطراف على األقل ،خالل ستة أشهر من وقت إبالغهم به عن طريق األمانة.
 - 4في حالة عقد اجتماع استثنائي بناء على طلب مكتوب مقدم من أحد األطراف ،يعقد
االجتماع خالل مدة ال تتجاوز تسعني يوما ً من تاريخ حصول الطلب على تأييد ثلث
األطراف على األقل ،وفقا ً للفقرة  3من هذه املادة.

املادة 5
تخطر األمانة جميع األطراف بتواريخ وأماكن انعقاد االجتماعات في موعد ال يقل عن شهرين
قبل تاريخ انعقاد االجتماع.

املراقبون
املادة 6
 - 1تدعو األمانة األمم املتحدة ووكاالتها املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وأي دولة
وأي منظمة تكامل سياسي و/أو اقتصادي ليست طرفا ً في االتفاقية بأي اجتماع لكي
متثل فيه مبراقبني.
 - 2يجوز لهؤالء املراقبني ،بناء على دعوة من الرئيس ،وإذا لم يكن هناك اعتراض من ثلث
األطراف احلاضرة على األقل ،املشاركة دون أن يكون لهم حق التصويب في أعمال أي
اجتماع.

املادة 7
 - 1تخطر األمانة أي هيئة أو وكالة ،وطنية كانت أو دولية ،حكومية أو غير حكومية ،مؤهلة
في امليادين املتعلقة بنقل النفايات اخلطرة وبإدارتها والتخلص منها ،كانت قد أبلغت
األمانة برغبتها في أن تكون ممثلة في أي اجتماع ،كي متثل فيه مبراقبني ،شريطة أال يكون
قبولها في االجتماع محل اعتراض من ثلث األطراف احلاضرة على األقل.
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 - 2يجوز لهؤالء املراقبني ،بناء على دعوة من الرئيس ،وإذا لم يعترض ثلث األطراف احلاضرة
على األقل ،املشاركة دون أن يكون لهم حق التصويت في أعمال أي اجتماع ،فيما يتعلق
باملسائل ذات األهمية املباشرة للهيئة أو الوكالة التي ميثلونها.

جدول األعمال
املادة 8
تعد األمانة ،باالتفاق مع الرئيس ،جدول األعمال املؤقت ألي اجتماع.

املادة 9
يتضمن جدول األعمال املؤقت لكل اجتماع عادي:
 - 1البنود احملددة في املادة  15من االتفاقية؛
 - 2البنود التي تقرر إدراجها في اجتماع سابق؛
 - 3البنود املشار إليها في املادة  15من هذا النظام الداخلي؛
 - 4أي بند يقترحه أحد األطراف قبل تعميم جدول األعمال؛
 - 5امليزانية املؤقتة باإلضافة إلى جميع املسائل املتعلقة باحلسابات والترتيبات املالية.

املادة 10
توزع األمانة جدول األعمال املؤقت والوثائق الداعمة لكل اجتماع عادي على األطراف قبل
افتتاح االجتماع بشهرين على األقل.

املادة 11
تدرج األمانة ،مبوافقة الرئيس ،أي مسألة تتالءم مع جدول األعمال قد تطرأ بني موعد إرسال
جدول األعمال املؤقت وافتتاح االجتماع ،في ملحق جلدول األعمال املؤقت ،يتولى االجتماع
بحثه جنبا ً إلى جنب مع جدول األعمال املؤقت.

املادة 12
يجوز لالجتماع ،لدى إقرار جدول األعمال ،إضافة بنود أو حذفها أو تأجيلها أو تعديلها .وال يحوز
أن تضاف إلى جدول األعمال إال البنود التي يعتبرها االجتماع ملحة ومهمة.
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املادة 13
ال يشتمل جدول األعمال املؤقت الجتماع استثنائي إلى على البنود التي اقترح النظر فيها
في طلب عقد االجتماع االستثنائي .ويوزع جدول األعمال املؤقت على األطراف في آن واحد مع
الدعوة إلى حضور االجتماع االستثنائي.

املادة 14
تقدم األمانة إلى االجتماع تقريرا ً عن اآلثار اإلدارية واملالية املترتبة من جميع بنود جدول األعمال
املوضوعة املعروضة عليه قبل أن يقوم بالنظر فيها .وال ينظر االجتماع في هذه البنود إال بعد
مضي ثمان وأربعني ساعة على األقل من تاريخ استالمه تقرير األمانة عن اآلثار اإلدارية واملالية،
ما لم يقرر خالف ذلك.

املادة 15
يدرج أي بند من بنود جدول األعمال الجتماع عادي لم يستكمل النظر فيه خالل هذا االجتماع،
بصورة تلقائية في جدول أعمال االجتماع العادي التالي ،ما لم يقرر مؤمتر األطراف خالف
ذلك.

التمثيل ووثائق التفويض
املادة 16
ميثل كل طرف مشترك في االجتماع بوفد يتألف من رئيس الوفد وغيره من املمثلني واملمثلني
املناوبني واملستشارين املعتمدين ،حسب احلاجة.

املادة 17
يجوز للممثل املناوب أو املستشار أن يتولى مهام املمثل بتسمية من رئيس الوفد.

املادة 18
تقدم وثائق تفويض املمثلني ،وأسماء املمثلني املناوبني واملستشارين إلى األمني التنفيذي
لالجتماع في موعد أقصاه أربع وعشرون ساعة من موعد افتتاح االجتماع إن أمكن .كما
يبلغ أي تغيير الحق في تكوين الوفد إلى األمني التنفيذي .وتصدر وثائق التفويض إما من
رئيس الدولة أو احلكومة وإما من وزير اخلارجية أو تصدر ،إذا كان األمر يتعلق مبنظمة للتكامل
السياسي و/أو االقتصادي ،عن السلطة اخملتصة في تلك املنظمة.
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املادة 19
يفحص أعضاء مكتب أي اجتماع وثائق التفويض ويقدمون تقريرهم إلى االجتماع.

املادة 20
يحق للممثلني االشتراك في االجتماع بصفة مؤقتة ريثما يتخذ االجتماع قرارا ً بشأن وثائق
تفويضهم.

أعضاء املكتب
املادة 21
 - 1في بداية اجللسة األولى لكل اجتماع عادي ،ينتخب رئيس وثالثة نواب للرئيس ومق ّرر
من بني ممثلي األطراف احلاضرة في االجتماع .وينهض الرئيس ونوابه واملق ّرر مبهام مكتب
االجتماع ويضع اجتماع مؤمتر األطراف االعتبار الالزم ملبدأ التمثيل اجلغرافي العادل عند
انتخاب أعضاء مكتبه .يخضع شغل منصبي رئيس اجتماع مؤمتر األطراف واملق ّرر عادة
للتناوب بني اجملموعات اخلمس للدول املشار إليها في الفقرة  1من الفرع أوال ً من قرار
اجلمعية العامة ( 2997د )27-املؤرخ  15كانون األول/ديسمبر  1972الذي أنشئ مبقتضاه
برنامج األمم املتحدة للبيئة.
 - 2يظل الرئيس ونواب الرئيس الثالثة واملق ّرر ،املنتخبون في اجتماع عادي ،في مناصبهم إلى
حني انتخاب خلفاء لهم في االجتماع العادي التالي ،وينهضون مبهامهم بصفاتهم تلك
في أي اجتماعات استثنائية تقعد خالل الفترة الواقعة بني االجتماعني العاديني .ويجوز
أحيانا ً إعادة انتخاب واحد أو أكثر من أعضاء املكتب هؤالء لفترة تالية أخرى واحدة.
 - 3يشترك الرئيس في االجتماع بصفته تلك وال يحوز له في الوقت نفسه أن ميارس حقوقه
باعتباره ممثالً ألحد األطراف .وفي هذه احلالة ،يعني الرئيس أو الطرف املعني ،ممثالً آخر يحق
له متثيل ذلك الطرف في االجتماع وممارسة حق التصويت.

املادة 22
 - 1يقوم الرئيس ،باإلضافة إلى ممارسة السلطات اخملولة له في مواضع أخرى مبقتضى هذا
النظام ،بإعالن افتتاح االجتماع واختتامه ورئاسة جلسات االجتماع ،وضمان مراعاة
أحكام هذا النظام ،وإعطاء احلق في الكالم ،وطرح املسائل للتصويت ،وإعالن القرارات.
وي َ ّب ُت الرئيس في نقاط النظام ،ويتولى ،مع مراعاة أحكام هذا النظام ،السيطرة التامة
على سير اجللسات وعلى حفظ النظام فيها .ويجوز للرئيس أن يقترح على مؤمتر األطراف
إقفال قائمة املتكلمني ،وحتديد الوقت املسموح به للمتكلمني ،وعدد املرات التي يحوز
فيها لكل ممثل أن يتكلم في مسألة ما ،وتأجيل املناقشة أو إقفالها ،وتعليق اجللسة أو
رفعها.
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 - 2يظل الرئيس ،في ممارسته ملهام منصبه ،خاضعا ً لسلطة مؤمتر األطراف.

املادة 23
 - 1إذا تغيب الرئيس بصورة مؤقتة عن جلسة أو عن أي جزء منها يعني أحد نائبيه للقيام
مبهمة الرئيس.

املادة 24
إذا استقال أحد أعضاء املكتب ،أو إذا لم يتمكن ألي ظرف آخر من إكمال فترة واليته أو أداء
وظائفه ،يقوم الطرف نفسه بتسمية ممثل آخر له ليحل محل املمثل األول في الفترة املتبقية
من واليته.

املادة 25
يتولى الرئاسة في اجللسة األول لكل اجتماع عادي رئيس االجتماع العادي السابق ،أو أحد
نوابه في حالة غيابه ،إلى أن ينتخب االجتماع رئيسا ً له.

اللجان واألفرقة العاملة
املادة 26
 - 1يجوز لالجتماع إنشاء اللجان واألفرقة العاملة التي قد تلزم لتسيير أعماله.
 - 2يجوز لالجتماع أن يأذن لهذه اللجان واألفرقة العاملة بأن جتتمع في الفترة الواقعة بني
اجتماعني عاديني.
 - 3ينتخب االجتماع رئيس كل جلنة أو فريق عامل من هذا النوع ،ما لم يقرر االجتماع خالف
ذلك .ويحدد االجتماع املسائل التي يجب أن تنظر فيها كل جلنة أو فريق عامل من هذا
النوع ،ويجوز لالجتماع أن يأذن للرئيس ،بناء على طلب من رئيس اللجنة أو الفريق العامل،
بأن يعدل توزيع العمل.
 - 4دون اإلخالل بأحكام الفقرة  3من هذه املادة ،تنتخب كل جلنة أو فريق عامل أعضاء املكتب
اخلاص به.
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 - 5يكتمل النصاب القانوني بحضور أغلبية األطراف التي عينها االجتماع لالشتراك في
اللجنة أو الفريق العامل ،ولكن في حالة ما إذا كانت عضوية اللجنة أو الفريق العامل
عضوية مفتوحة فإن النصاب القانوني يكتمل بحضور ربع األطراف.
 - 6ينطبق هذا النظام ،مع تطويعه حسب مقتضى احلال ،على أعمال اللجان واألفرقة
العاملة ما لم يقرر االجتماع خالف ذلك ،باستثناء:
(أ)

أنه يجوز لرئيس اللجنة أو الفريق العامل ممارسة حق التصويت؛

(ب)

وأن مقررات اللجان أو األفرقة العاملة تتخذ بأغلبية أصوات األطراف احلاضرة
أو املصوتة ،إال إذا كانت إعادة للنظر في مقترح أو في تعديل على مقترح حيث
تتطلب األغلبية املنصوص عليها في املادة .38

األمانة
املادة 27
 - 1يكون رئيس املنظمة الدولية املعينة أمانة لالتفاقية األمني العام ألي اجتماع .ويجوز له
أن يسند إلى أحد أعضاء األمانة مهمة االضطالع بوظائفه .ويتولى هو أو ممثله أعماله
بهذه الصفة في جميع جلسات االجتماع وفي جميع جلسات اللجان واألفرقة العاملة
التابعة لالجتماع.
 - 2يقوم األمني العام بتعيني أمني تنفيذي لالجتماع ،ويوفر املوظفني الالزمني لالجتماع أو
اللجان أو األفرقة العاملة ويتولى اإلشراف عليهم.

املادة 28
تقوم األمانة ،وفقا ً لهذا النظام ،مبا يلي:
(أ) اتخاذ الترتيبات اخلاصة بوفير الترجمة الشفوية في االجتماع؛
(ب) تلقي وثائق االجتماع وترجمتها واستنساخها وتوزيعها؛
(ج) نشر الوثائق الرسمية لالجتماع وتعميمها؛
(د) إعداد التسجيالت الصوتية لالجتماع واتخاذ الترتيبات حلفظها؛
(ﻫ) اتخاذ الترتيبات إليداع وثائق االجتماع وحفظها في محفوظات املنظمة الدولية املعينة
أمانة لالتفاقية؛
(و) والقيام بوجه عام بأداء كل األعمال األخرى التي قد يتطلبها االجتماع.
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تسيير األعمال
املادة 29
 - 1تكون جلسات اجتماع مؤمتر األطراف علنية ،ما لم يقرر املؤمتر غير ذلك؛
 - 2تكون اجتماعات اللجان وأفرقة العمل املنشأة بواسطة مؤمتر األطراف ،بخالف أفرقة
العمل اخملتصة بالصياغة وأفرقة العمل غير الرسمية ،علنية ما لم تقرر اللجنة اخملتصة
أو الفريق العامل اخملتص خالف ذلك.

املادة 30
 - 1يجوز للرئيس أن يعلن افتتاح جلسات االجتماع وأن يسمح بإجراء املناقشة وباتخاذ
القرارات متى حضر ممثلو ثلثي األطراف على األقل.

املادة 31
 - 1ال يجوز ألحد الكالم في جلسة من جلسات االجتماع دون احلصول على إذن مسبق من
الرئيس .ومع مراعاة أحكام املواد  32و 33و 34و 36ويعطى الرئيس الكلمة للمتكلمني
حسب ترتيب طلبهم إياها .وتتولى األمانة مهمة وضع قائمة بهؤالء املتكلمني .ويجوز
للرئيس أن يطلب من أحد املتكلمني مراعاة النظام إذا كانت مالحظاته ال تتصل باملوضوع
قيد البحث.
 - 2يجوز لالجتماع ،بناء على اقتراح من الرئيس أو أي طرف من األطراف ،أن يحدد الوقت
املسموح به لكل متكلم وعدد املرات التي يجوز فيها لكل ممثل أن يتكلم في مسألة
ما .وقبل اتخاذ قرار في هذا الشأن ،يسمح الثنني من املمثلني بالتكلم في تأييد االقتراح
اخلاص بتحديد هذا الوقت والثنني في معارضته .وإذا حدد وقت الكالم في املناقشة وجتاوز
أحد املتكلمني الوقت اخملصص ،فعلى الرئيس أن يطلب إليه مراعاة النظام دون إبطاء.

املادة 32
يجوز إعطاء األسبقية لرئيس أو مقرر جلنة أو فريق عامل ،من أجل شرح النتائج التي خلصت
إليها جلنته أو فريقه العامل.

املادة 33
أثناء مناقشة أي مسألة ،يجوز ألي ممثل أن يثير نقطة نظام في أي وقت ،ويبت الرئيس فورا ً
في نقطة النظام هذه وفقا ً ألحكام هذا النظام .ويجوز للممثل أن يطعن في قرار الرئيس،
فيطرح الطعن للتصويت فوراً ،ويبقى قرار الرئيس قائما ً ما لم تبطله أغلبية األطراف احلاضرة
املصوتة .وال يجوز للممثل الذي يتكلم في نقطة نظام أن يتكلم في مضمون املسألة قيد
املناقشة.
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املادة 34
يطرح للتصويت أي اقتراح إجرائي إلى البت في مسألة اختصاص االجتماع في مناقشة
أي مسألة أو في اعتماد مقترح أو تعديل على مقترح مقدم إليه ،قبل مناقشة املسألة أو
التصويت على املقترح أو التعديل موضع النظر.

املادة 35
تقدم األطراف املقترحات والتعديالت على املقترحات في العادة كتابة ،وتسلم إلى األمانة
التي تعمم نسخا ً منها على جميع الوفود .وال يجوز كقاعدة عامة ،مناقشة أي مقترح أو
طرحه للتصويت في أي جلسة ما لم تكن قد عممت نسخ منه على الوفود في موعد أقصاه
اليوم السابق على انعقاد تلك اجللسة .إال إنه يجوز للرئيس أن يأذن مبناقشة التعديالت على
املقترحات أو االقتراحات اإلجرائية والنظر فيها ،حتى إذا لم تكن هذه التعديالت واالقتراحات
قد عممت أو حتى إذا كانت لم تعمم إال في اليوم نفسه.

املادة 36
 - 1مع مراعاة أحكام املادة  ،33تعطى االقتراحات اإلجرائية التالية حسب الترتيب املبني أدناه،
أسبقية على جميع للمقترحات اإلجرائية األخرى:
(أ) تعليق اجللسة؛
(ب) رفع اجللسة؛
(ج) تأجيل املناقشة في املسألة قيد البحث؛
(د) إقفال باب املناقشة في املسألة قد البحث.
 - 2ال مينح إذن بالكالم في أي اقتراح إجرائي يندرج في إطار البنود من (أ) غلى (د) أعاله إال ملقدم
االقتراح ،باإلضافة إلى متكلم واحد مؤيد لالقتراح وأثنني معارضني له ،وبعد ذلك يطرح
املقترح للتصويت على الفور.

املادة 37
يجوز ملقدم املقترح أو االقتراح اإلجرائي أن يسحبه في أي وقت قبل بدء التصويت عليه،
شريطة أال يكون قد مت تعديله .ويجوز ألي طرف آخر أن يعيد تقدمي املقترح أو االقتراح اإلجرائي
املسحوب.
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املادة 38
متى اعتمد مقترح أو رفض ،ال يجوز إعادة النظر فيه في نفس االجتماع ما لم يقرر االجتماع
ذلك بأغلبية ثلثي األطراف احلاضرة املصوتة .وال يسمح بالكالم في االقتراح اإلجرائي اخلاص
بإعادة النظر إال ملقدمه وملؤيده واحد آخر ،وبعد ذلك يطرح االقتراح اإلجرائي للتصويت على
الفور.

التصويت
املادة 39
 .1لكل طرف صوت واحد باستثناء ما نص عليه في الفقرة  2من هذه املادة.
 .2متارس منظمات التكامل السياسي و/أو االقتصادي ،في املسائل الواقعة في نطاق
اختصاصاتها ،حقها في التصويت بعدد من األصوات يساوي عدد دولها األعضاء األطراف.
وال متارس هذه املنظمات حق التصويت إذا مارسته دولها األعضاء ،والعكس بالعكس.

املادة 40
 - 1تبذل األطراف كل جهد للتوصل إلى اتفاق بشأن جميع املسائل املوضوعية من خالف
توافق اآلراء ،وإذا لم تكلل اجلهود بالتوصل إلى توافق لآلراء ،يتخذ القرار ،كحل أخير،
بأغلبية ثلثي األطراف احلاضرة واملصوتة ،ما لم ينص على غير ذلك في القواعد املالية
املشار إليها في الفقرة  3من املادة  15من االتفاقية والنظام الداخلي هذا.
 - 2تتخذ قرارات االجتماع ي جميع املسائل املوضوعية بأغلبية ثلثي األطراف احلاضرة
واملصوتة ،ما لم تنص االتفاقية على خالف ذلك.
 - 3إذا أثير خالف حول ما إذا كانت مسألة ما ذات طابع إجرائي أو مضموني ،يفصل الرئيس
في األمر .ويطرح أي طعن في هذا القرار للتصويت فوراً .ويبقى قرار الرئيس قائما ً ما لم
تبطله أغلبية األطراف احلاضرة املصوتة.
 - 4إذا تساوت األصوات في التصويت على مسائل بخالف االنتخابات ،يجري تصويت ثان ،فإذا
انقسمت األصوات بالتساوي في هذا التصويت أيضا ً يعتبر املقترح مرفوضاً.
 - 5ألغراض هذا النظام ،تعني عبارة ’’األطراف احلاضرة املصوتة‘‘ األطراف احلاضرة في جلسة
يجري فيها تصويت وتدلي بأصواتها إيجابا ً أو سلباً .أما األطراف التي متتنع عن التصويت
فتعتبر غير مصوتهة.
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املادة 41
إذا تعلق مقترحان أو أكثر مبسألة واحدة ،يصوت االجتماع على املقترحات حسب ترتيب
تقدميها ،ما لم يقرر خالف ذلك .ويجوز لالجتماع ،بعد التصويت على أي مقترح منها ،أن يقرر
ما إذا كانت سيصوت على املقترح الذي يليه.

املادة 42
يجوز ألي ممثل أن يطلب إجراء تصويت مستقل على أي أجزاء من مقترح أو على تعديل على
املقترح .وإذا أثير اعتراض على طلب التجزئة ،يأذن الرئيس ألثنني من املمثلني بالكالم ،أحدهما
في تأييد االقتراح اإلجرائي واآلخر في معارضته ،وبعد ذلك يطرح االقتراح اإلجرائي للتصويت
على الفور.

املادة 43
إذا اعتمد االقتراح اإلجرائي املشار إليه في املادة  ،42تطرح أجزاء املقترح أو التعديل على
املقترح التي مت إقرارها للتصويت عليها مجتمعة .وإذا رفضت جميع أجزاء منطوق مقترح أو
تعديل يعتبر املقترح أو التعديل مرفوضا ً في مجموعه.

املادة 44
يعتبر أي اقتراح إجرائي تعديالً على مقترح إذا كان يضيف إلى أجزاء من ذلك املقترح أو يحذف
منها أو ينقحها .ويجري التصويت على التعديل قبل إجراء التصويت على املقترح الذي يتصل
به ،فإذا اعتمد التعديل يجري التصويت آنذاك على املقترح املعدل.

املادة 45
إذا اقترح تعديالن أو أكثر على مقترح ما ،يصوت االجتماع أوال ً على التعديل األبعد من حيث
املضمون على املقترح األصلي ،ثم على التعديل األقل مه بعداً ،وهكذا ،إلى أن تطرح جميع
التعديالت للتصويت .ويحدد الرئيس الترتيب الذي يجري به التصويت على التعديالت مبوجب
هذه املادة.

املادة 46
يجري التصويت عادة برفع األيدي فيما عدا في حالة االنتخابات .ويجري التصويت بنداء
األسماء إذا طلب أي طرف ذلك .ويجري نداء األسماء حسب الترتيب األبجدي اإلنكليزي ألسماء
األطراف املشتركة في االجتماع ،ابتداء بالوفد الذي يسحب أسمه بالقرعة .بيد أنه إذا طلب
أحد األطراف في أي وقت إجراء اقتراع سري فإن التصويت على القضية موضع البحث يجري
بتلك الطريقة.
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املادة 47
يسجل تصويت كل طرف اشترك في عملية التصويت بنداء األسماء في وثائق االجتماع ذات
الصلة.

املادة 48
ال يجوز ألي ممثل أن يقاطع عملية التصويت بعد أن يعلن الرئيس بدء عملية التصويت ما
لم يكن ذلك بشأن نقطة نظام تتعلق بالسير الفعلي للتصويت .ويجوز للرئيس أن يسمح
لألطراف بتعليل تصويتها ،وذلك إما قبل عملية التصويت وأما بعدها .ويجوز للرئيس أن يحدد
الوقت املسموح به لإلدالء بهذه التعديالت .وال يسمح الرئيس لصاحب مقترح أو تعديل على
مقترح بتعليل تصويته على املقترح أو التعديل املقدم من جانبه ،إال إذا كان قد مت تعديله.

املادة 49
جتري جميع االنتخابات باالقتراع السري ما لم يقرر االجتماع خالف ذلك.

املادة 50
 - 1إذا أريد انتخاب شخص واحد أو وفد واحد ولم يحصل أي مرشح في االقتراع األول على
أغلبية األصوات التي أدلت بها األطراف احلاضرة املصوتة ،يجري اقتراع ثان يقتصر على
املرشحني اللذين حصال على أكبر عدد من األصوات .فإذا تساوت األصوات في االقتراع
الثاني يفصل الرئيس بني هذين املرشحني بالقرعة.
 - 2في حالة تعادل األصوات في االقتراح األول بني ثالثة أو أكثر من املرشحني احلاصلني
على أكبر عدد من األصوات ،يجري اقتراع ثان ،وإذا استمر التعادل بني أكثر من أثنني من
املرشحني ،يخفض العدد بالقرعة إلى أثنني ثم يواصل االقتراع ،الذي يقتصر عليهما،
وفقا ً لإلجراء احملدد في الفقرة  1من هذه املادة.

املادة 51
 - 1إذا أريد شغل منصبني أو أكثر من املناصب االنتخابية في وقت واحد وبشروط واحدة،
يعتبر املرشحني الذين ال يتجاوز عددهم عدد تلك املناصب واحلاصلون في االقتراع األول
على أكبر عدد من األصوات وعلى أغلبية األصوات التي أدلت بها األطراف احلاضرة واملصوتة
منتخبني.
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 - 2فإذا كان عدد املرشحني احلاصلني على هذه األغلبية أقل من عدد األشخاص أو الوفود
الالزم انتخابها ،جتري اقتراعات إضافية لشغل املناصب املتبقية ،مع قصر كل اقتراع على
عدد من املرشحني احلاصلني على أكبر عدد من األصوات في االقتراع الذي سبقه ال يزيد
على ضعف عدد املناصب الشاغرة املتبقية ،على أنه يجوز ،بعد ثالث اقتراع غير حاسم،
التصويت ألي شخص أو وفد مستوف لشروط االنتخابات.
 - 3فإذا أجريت ثالثة من هذه االقتراعات غير املقيدة دون أن تسفر عن نتيجة حاسمة،
تقصر االقتراعات الثالثة التي تليها على عدد من املرشحني احلاصلني على أكبر عدد من
األصوات في ثالث اقتراع غير مقيد ،ال يزيد على ضعف عدد املناصب الشاغرة املتبقية،
وتكون االقتراعات الثالثة التي جتري بعد ذلك غير مقيدة ،وهلم جرا ،حتى يتم شغل كل
املناصب.

املادة 52
تكون اللغات الرسمية لالجتماع هي اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية
والفرنسية.

املادة 53
 - 1تترجم الكلمات التي تلقى بإحدى لغات االجتماع ترجمة شفوية إلى بقية اللغات
الرسمية لالجتماع.
 - 2يجوز ألي ممثل أن يتكلم بلغة ليست من اللغات الرسمية لالجتماع ،إذا وفر الترجمة
الشفوية لكلمته إلى إحدى تلك اللغات الرسمية.

املادة 54
تعد الوثائق الرسمية لالجتماع بواحدة من اللغات الرسمية وتترجم إلى اللغات الرسمية
األخرى.

التسجيالت الصوتية لالجتماع
املادة 55
تتولى األمانة حفظ التسجيالت الصوتية جللسات االجتماع ،وجللسات جلانه وأفرقته العاملة
كلما تسنى ذلك ،وفقا ً للممارسة املتبعة في األمم املتحدة.
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التعديالت على النظام الداخلي
املادة 56
 - 1يجوز تعديل هذا النظام الداخلي بتوافق آراء مؤمتر األطراف.
 - 2تنطبق الفقرة  1من هذه املادة ،باملثل ،إذا حذف مؤمتر األطراف مادة موجودة في النظام
الداخلي أو اعتمد مادة جديدة تتعلق به.

سيادة سلطة االتفاقية
املادة 57
 - 1في حالة وجود أن تعارض بني أي حكم في هذا النظام وأي حكم في االتفاقية ،ترجح كفة
االتفاقية.
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