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 مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماتا 
 بشأن الزئبق

 الثايناالجتماع 
 2018 نوفمرب/تشرين الثاين 23-19 جنيف،

 *من جدول األعمال املؤقت)ز(  5البند 

نظر فيها ي لكيعلى مؤمتر األطراف تُعرض مسائل 
 جلنة التنفيذ واالمتثال بشأهنا: تخذ إجراء  أو ي

 تقرير عن أعمال جلنة التنفيذ واالمتثال التابعة التفاقية ميناماتا بشأن الزئبق

 األمانةمن مذكرة 
آلية، تشمل جلنة  ، بشأن جلنة التنفيذ واالمتثال،فاقية ميناماتا بشأن الزئبقمن ات 15تنشئ املادة  - 1

للفقرة  بصفة هيئة فرعية تابعة ملؤمتر األطراف، لتعزيز تنفيذ واستعراض االمتثال جلميع أحكام االتفاقية. ووفقا  
، أعضاء اللجنة اخلمسة عشر 1/7-ه األول، مبقرره ا م، انتخب مؤمتر األطراف يف اجتماع15من املادة  3

األوائل. ويف الفرتة الفاصلة بني اجتماعي مؤمتر ألطراف األول والثاين، اجتمعت اللجنة مرة واحدة يف جنيف، 
 .2018مايو /أيار 30و 29يومي 

لتنفيذ واالمتثال. ويرد وتتشرف األمانة بأن تقدم، يف مرفق هذه املذكرة، تقرير االجتماع األول للجنة ا - 2
والذي خيضع  15 من املادة 5بالفقرة  يف التذييل األول للتقرير النظام الداخلي للجنة الذي وضعته اللجنة عمل  

مشروع مقرر أعدته اللجنة كي ينظر فيه مؤمتر ويرد يف التذييل الثاين مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين. ملوافقة 
 قرر املوافقة على النظام الداخلي املقرتح.األطراف إذا ما 

 اإلجراء املقرتح اختاذه من جانب مؤمتر األطراف
النظر يف تقرير االجتماع األول للجنة وتذييليه، وأن يوافق على النظام يف مؤمتر األطراف  يرغبقد  - 3

 التنفيذ واالمتثال من خلل اختاذ مقرر بشأن املسألة.الداخلي للجنة 
  

                                                           
.UNEP/MC/COP.2/1  * 
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 املرفق
تقرير االجتماع األول للجنة التنفيذ واالمتثال التابعة التفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، الذي ُعقد يف جنيف 

 2018مايو /أيار 30و 29يومي 

 مقدمة
للتنفيذ واالمتثال بصفة هيئة فرعية تابعة ملؤمتر من اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق جلنة  15تنشئ املادة  - 1

، ترّشحهم األطراف وينتخبهم مؤمتر عضوا   15، تتألف اللجنة من 15للمادة  األطراف يف االتفاقية. ووفقا  
إىل املناطق اخلمس لألمم املتحدة. وهدفها  األطراف مع إيلء املراعاة الواجبة للتمثيل اجلغرايف العادل استنادا  

، انتخب مؤمتر 15 من املادة 3للفقرة  زيز تنفيذ مجيع أحكام االتفاقية واستعراض االمتثال هلا. ووفقا  هو تع
 ، أعضاء اللجنة اخلمسة عشر األوائل.1/7-ا ماألطراف يف اجتماعه األول، يف مقرره 

مايو /أيار 30إىل  29يف جنيف من  2والحقا ، عقدت اللجنة اجتماعها األول يف دار البيئة الدولية  - 2
. وسبقت االجتماع جلسة لتبادل املعلومات املتعلقة بالتجارب من آليات التنفيذ واالمتثال املنشأة يف 2018

إطار اتفاقات بيئية أخرى متعددة األطراف، من بينها اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة 
ة فرص احلصول على املعلومات عن البيئة ومشاركة اجلمهور والتخلص منها عرب احلدود، واالتفاقية اخلاصة بإتاح

يف اختاذ القرارات بشأهنا واالحتكام إىل القضاء يف املسائل املتعلقة هبا )اتفاقية آرهوس(، وبروتوكول مونرتيال 
 بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون.

 وكان أعضاء اللجنة التايل ذكرهم حاضرين يف االجتماع األول: - 3
 الدول األفريقية:من 

 هانيرتينياينا ليليان راندريانومينجاناهاري )مدغشقر(السيدة 
 حممد عبد اهلل كمارا )سرياليون(السيد 

 بيانكا هلوبسيل دالميين )إسواتيين(السيدة 
 دول آسيا واحمليط اهلادئ:من 

 السيدة وانغ كيان )الصني(
 (إيران اإلسلمية حيدر علي بالوجي )مجهوريةالسيد 
وادوواوايت ليكاماالغي سوماثيباال )سري النكا(، الذي عّينته حكومة سري النكا ليحل السيد 

 أنورا جاياتيلكي )سري النكا( .S.M.D.Pحمل السيد 
 دول أوروبا الوسطى والشرقية:من 

 كلوديا سورينا دوميرتو )رومانيا(السيدة  
 دول أمريكا اللتينية ومنطقة البحر الكارييب:من 

 السيد دييغو هنريكي كوستا برييريا )الربازيل(
 فيلما موراليس كويلما )بريو(السيدة 
 آرتورو غافيلن غارسيا )املكسيك(السيد 

 دول أوروبا الغربية ودول أخرى:من 
 جانني فان آلست )هولندا(السيدة 

 د مارك غوفوين )سويسرا(السي
 (يةاملتحدة األمريك جنيفر الندسيدل )الوالياتالسيدة 
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 1البند 
 االجتماعافتتاح 

افتتحت السيدة روسانا سيلفا ريبيتو، األمينة التنفيذية التفاقية ميناماتا، االجتماع األول للجنة يف  - 4
، يف أعقاب جلسة لتبادل املعلومات. وقد 2018مايو /أيار 29بعد ظهر يوم الثلثاء املوافق  12:10الساعة 

لثروة الدروس املستفادة واملمارسات  األول وهّنأهتم على انتخاهبم. وإدراكا  رحبت بأعضاء اللجنة يف اجتماعهم 
اجليدة املوجودة يف إطار جلان التنفيذ واالمتثال التابعة التفاقات بيئية أخرى متعددة األطراف، فقد أعربت عن 

ب عن شكرها للسيد أملها يف أن جلسة تبادل املعلومات كانت إرشادية ومفيدة جلميع األعضاء. وكررت اإلعرا
غوفوين لعرضه جتربته املستفيضة مع جلنة إدارة آلية تعزيز التنفيذ واالمتثال التابعة التفاقية بازل يف اجللسة. 
وشددت على الفرص اليت يتيحها إنشاء جلنة التنفيذ واالمتثال من ِقَبل االتفاقية ذاهتا، وكذلك على الدور 

، أبرزت أمهية هذا االجتماع والعمل الذي إىل اتفاق قوي وفعال. وأخريا  الرئيسي الذي ستؤديه اللجنة للتوصل 
ينتظر اللجنة لضمان وجود أسس تشغيلية صلبة لديها، واكتساهبا ثقة األطراف ومجيع أصحاب املصلحة، 

 واتسامها بأقصى قدر من الكفاءة يف دعم البلدان وتنفيذ االتفاقية بنجاح وفعالية.
، أبلغت السيدة سيلفا االستهلليةوالتعليقات االفتتاحي بالبيان  أعضاء اللجنة إدالءويف أعقاب  - 5

أنورا  س. م. د. ب.ريبيتو املشاركني بأن ثلثة أعضاء من اللجنة مل يتمكنوا من احلضور، هم: السيد 
وقد (؛ والسيد بويكو مالينوف )بلغاريا(؛ والسيدة إنغا بوروغني )مجهورية مولدوفا(. جاياتيلكي )سري النكا

، الذي عّينته حكومة سري النكا كبديل من أجل االجتماع حل السيد وادوواوايت ليكاماالغي سوماثيباال
 .أنورا جاياتيلكيس. م. د. ب.  السيد حمل األول،

ويف غياب رئيس للجنة، اتُفق على أن ترتأس السيدة سيلفا ريبيتو االجتماع إىل حني انتخاب أعضاء  - 6
 املكتب.

 2البند 
 ملسائل التنظيميةا

 ي للجتماعالنظام الداخل )أ(
، مع إجراء التعديلت اليت يقتضيها اختلف وافقت اللجنة على تطبيق النظام الداخلي ملؤمتر األطراف - 7

احلال، على عقد اجتماعها األول. بيد أهنا سّلمت بأن بعض مواد أو عناصر ذلك النظام الداخلي قد ال 
اللجنة، دون استباق نتيجة مناقشاهتا املقبلة تكون ذات صلة بأعماهلا. وفيما يتعلق بأعضاء مكتبها، قررت 

 بصفة مقرر. إىل جانب نائب للرئيس يعمل أيضا   بشأن نظامها الداخلي، أن تنتخب رئيسا  
من بلدها يف االجتماع، كان  ، قدمت إحدى العضوات مشارِكا  إضافيا  التعليقات االستهلليةوخلل  - 8

بسبب عملية إعادة هيكلة كبرية جتري يف منظمتهما. ولدواعي االستمرارية، طلبت إىل اللجنة السماح  حاضرا  
 مبشاركته يف االجتماع كمستشار، بصفة استثنائية.

 انتخاب أعضاء املكتب )ب(
ومانيا( والسيدة كلوديا سورينا دوميرتو )ر  رياليون( رئيسا  انتخبت اللجنة السيد حممد عبد اهلل كمارا )س - 9

نائبة للرئيس ومقررة . وأعرب الرئيس عن شكره ألعضاء اللجنة لثقتهم فيه كما أعرب عن ثقته يف أن اللجنة 
 ستعمل يف إطار من التعاون على انتهاء اجتماعها األول إىل نتيجة موفقة.
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 إقرار جدول األعمال )ج(
التايل استنادا  إىل جدول األعمال املؤقت الذي أعدته األمانة أقرت اللجنة جدول األعمال  - 10

(UNEP/MC/ICC.1/1)  وشروحه(UNEP/MC/ICC.1/1/Add.1): 
 افتتاح االجتماع. - 1
 التنظيمية:املسائل  - 2

 النظام الداخلي للجتماع؛ )أ(
 انتخاب أعضاء املكتب؛ )ب(
 إقرار جدول األعمال؛ )ج(
 تنظيم العمل )د(

 النظام الداخلي للجنة التنفيذ واالمتثال. - 3
 اختصاصات جلنة التنفيذ واالمتثال. - 4
 برنامج عمل جلنة التنفيذ واالمتثال. - 5
 فيما يتعلق بامتثاله.رير املقدمة من أي طرف التقا - 6
 مسائل أخرى. - 7
 اعتماد التقرير. - 8
 اختتام االجتماع. - 9

 تنظيم العمل )د(
 جتماعها األول.اخلاص باوافقت اللجنة على تنظيم عملها  - 11

 3البند 
 لنظام الداخلي للجنة التنفيذ واالمتثالا

من اتفاقية  15من املادة  5للفقرة  وفقا  النظر يف نظامها الداخلي الذي خيضع،  إىلانتقلت اللجنة  - 12
 ميناماتا، ملوافقة مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين.

مقرتحات بشأن النظام الداخلي للجنة ” وعرضت ممثلة األمانة البند، فوّجهت االنتباه إىل وثيقة معنونة - 13
، أعدهتا األمانة لدعم املناقشات (UNEP/MC/ICC.1/2)“ قالتنفيذ واالمتثال التابعة التفاقية ميناماتا بشأن الزئب

بشأن املسألة. وأوضحت أن املقرتحات قد ُأعدت استنادا  إىل النظام الداخلي ملؤمتر األطراف، مع اقرتاح 
عند وضع املقرتحات  يف االعتبار أيضا   من االتفاقية. وُأخذت 15تعديلت وخيارات يف ضوء أحكام املادة 

بشأن  املمارسة املتبعة يف إطار اتفاقات بيئية أخرى ذات صلة ومتعددة األطراف. وبعد أن قدمت األمانة عرضا  
 ها.لهيكل املقرتحات وهنجها العام، وافقت اللجنة على استخدام املقرتحات كأساس لعم

اد املتصلة باملسائل التالية: نطاق النظام الداخلي، والتعاريف ونظرت اللجنة على وجه اخلصوص يف املو  - 14
ألغراض النظام الداخلي، والعضوية، واالجتماعات، واملراقبون، وجدول األعمال، وأعضاء املكتب، واألمانة، 

https://undocs.org/ar/UNEP/MC/ICC.1/1
https://undocs.org/ar/UNEP/MC/ICC.1/1/Add.1
https://undocs.org/ar/UNEP/MC/ICC.1/2
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وتصريف األعمال، والتصويت، واالنتخابات، واللغات، والتعديلت على النظام الداخلي، والسلطة العليا 
فاقية. ومل ُتدرج عناصر النظام الداخلي ملؤمتر األطراف اليت مل تر اللجنة أهنا ذات صلة أو ضرورية، وخباصة للت

تلك املتعلقة بعقد اجتماعات استثنائية، واهليئات الفرعية، والتمثيل ووثائق التفويض، والتصويت على املسائل 
 ل الصويت للجتماعات، بني عناصر أخرى.اإلجرائية، والتصويت باستخدام الوسائل اآللية، والتسجي

ووافقت اللجنة بتوافق اآلراء على نظامها الداخلي، وعهدت إىل األمانة بإجراء أي تعديلت قد  - 15
تكون ضرورية لضمان اإلحالة املرجعية املتبادلة الصحيحة بني مواد النظام الداخلي. وترد الصيغة النهائية للنظام 

م إىل مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين كي ينظر فيها ويوافق الداخلي يف التذييل األ ول هلذا التقرير، وستقدَّ
على مشروع مقرر بشأن موافقة مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين على النظام  عليها. وقد وافقت اللجنة أيضا  

 الداخلي، يرد يف التذييل الثاين هلذا التقرير.
 4البند 

 ذ واالمتثالختصاصات جلنة التنفيا
من املادة  5 للفقرة ناقشت اللجنة مسألة اختصاصاهتا األخرى، اليت قد يعتمدها مؤمتر األطراف وفقا   - 16
 من اتفاقية ميناماتا. 15
من الرئيس، عرضت ممثلة األمانة العناصر اليت ميكن إدراجها يف االختصاصات األخرى،  ةوبناء  على دعو  - 17

. ويف تبادل اآلراء (UNEP/MC/ICC.1/Add.1)من شروح جدول األعمال املؤقت  20على النحو الوارد يف الفقرة 
عناصر إضافية لإلدراج يف االختصاصات احملتملة، من بينها مسائل متعددة ال تقدم املادة  تلى ذلك، اقرُتحت الذي
 بشأهنا. حمددا   من االتفاقية توجيها   15
هلذه  احملتملة العناصربتعميم قائمة ووافقت اللجنة على وضع اختصاصات أخرى وطلبت إىل األمانة  - 18

، قائمةال تلك إىل األمانة أن تعّد، استنادا  إىل على أعضاء اللجنة للتعليق عليها. وطلبت اللجنة أيضا   الوثيقة
 مقرتحات للنظر فيها أثناء اجتماعها الثاين.

 5البند 
 برنامج عمل جلنة التنفيذ واالمتثال

العناصر اليت ميكن إدراجها يف مشروع برنامج ”بناء على دعوة الرئيس، عرضت ممثلة األمانة وثيقة بعنوان  - 19
، أعدهتا األمانة لدعم (UNEP/MC/ICC.1/3)“ قعمل جلنة التنفيذ واالمتثال التابعة التفاقية ميناماتا بشأن الزئب

 املشاركني يف نظرهم يف املسألة.

من  4 للفقرة ووافقت اللجنة، يف ضوء مهامها ونوع املعلومات اليت قد تستخدمها كأساس لعملها وفقا   - 20
 من اتفاقية ميناماتا، على أن تنظر يف املسائل التالية يف اجتماعها الثاين: 15املادة 

 األطراف يف االتفاقية؛أي طلب منبثق من االجتماع الثاين ملؤمتر  )أ(
 أي تقرير من أحد األطراف فيما يتعلق بامتثاله؛ )ب(

 االختصاصات األخرى للجنة؛ ج()
 التوجيهات فيما يتعلق بالتقارير الكتابية املتقدمة من األطراف خبصوص امتثاهلا. )د(

https://undocs.org/ar/UNEP/MC/ICC.1/Add.1
https://undocs.org/ar/UNEP/MC/ICC.1/3
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كافية لتغطية تكاليف اجتماعاهتا   ووافقت اللجنة، عند مناقشة اآلثار املالية لعملها، على احلاجة إىل ميزانية - 21
وكذلك أي عمل حمدد قد حتتاج إىل االضطلع به من أجل الوفاء بواليتها والذي قد يتصل، يف سنوات وجودها 

 على أن هذه امليزانية ينبغي أن خيصصها مؤمتر األطراف. األوىل، بوضع مواد للتوعية وتعميمها. ووافقت اللجنة أيضا  
، مع حتديد مواعيده بدقة مع 2019اللجنة عقد اجتماعها الثاين يف الربع الثاين من عام ، قررت وأخريا   - 22

 مراعاة االجتماعات األخرى ذات الصلة بشأن جدول األعمال املتعلق باملواد الكيميائية والنفايات.
 6البند 

 التقارير املقدمة من أي طرف فيما يتعلق بامتثاله
 من اتفاقية ميناماتا. 15من املادة  4للفقرة  د أي تقرير بُودر بتقدميه وفقا  أشارت اللجنة إىل عدم ورو  - 23

 7البند 
 مسائل أخرى

ناقشت اللجنة، يف إطار هذا البند من جدول األعمال، احلاجة إىل حّيز على املوقع الشبكي التفاقية  - 24
إلتاحة تبادل املعلومات اآلمن بني أعضاء اللجنة، وخباصة فيما يتعلق بتقارير  ميناماتا يكون الدخول إليه مقيَّدا  

 حمددة بشأن امتثال األطراف، وقررت أن تناقش املسألة مرة أخرى يف اجتماع الحق.
وطلبت اللجنة إىل األمانة إعداد مشروع عْرض بشأن دور اللجنة وأدائها وكذلك بشأن الُسبل اليت  - 25

 ة املسائل إليها، كي تنظر فيه أثناء اجتماعها الثاين.ميكن هبا إحال
 8البند 

 اعتماد التقرير
إىل مشروع يعّده املقرر بدعم من  وافقت اللجنة على اعتماد تقريرها بالوسائل اإللكرتونية، استنادا   - 26

م التقرير، مبا يف ذلك التذييلن اللذان يرد فيهما مشروع النظام الداخلي ومشروع املقرر، إىل  األمانة. وسيقدَّ
 مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين للنظر فيه والحتمال املوافقة على النظام الداخلي.

 9البند 
 اختتام االجتماع

عض امللحظات اخلتامية اليت أدىل هبا الرئيس واألمينة التنفيذية، شكر الرئيس أعضاء يف أعقاب ب - 27
مايو /أيار 30من يوم األربعاء املوافق  17:55اللجنة واألمانة على عملهم وأعلن اختتام االجتماع يف الساعة 

2018. 
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 التذييل األول
 ية ميناماتا بشأن الزئبقالنظام الداخلي للجنة التنفيذ واالمتثال التابعة التفاق

 مقدمة - أوال  
 1املادة 

 هذا النظام الداخلي على جلنة التنفيذ واالمتثال التابعة التفاقية ميناماتا بشأن الزئبق.ينطبق 
 2املادة 

 هذا النظام الداخلي:ألغراض 
 10اليابان، يف اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، املعتمدة يف كوماموتو، “ ةاالتفاقي” ـبيُقصد  - 1

 ؛2013األول/أكتوبر  تشرين
 ؛من االتفاقية 2طرف على النحو احملدد يف الفقرة )ز( من املادة “ فالطر ” ــــبيُقصد  - 2
 من االتفاقية؛ 23مؤمتر األطراف املنشأ مبوجب املادة “ مؤمتر األطراف”ـــ ـبيُقصد  - 3
 من االتفاقية؛ 15 من املادة 1بالفقرة  املنشأة عمل  جلنة التنفيذ واالمتثال “ لجنةال” ــــبيُقصد  - 4
 ؛9و 8أي اجتماع للجنة يُعقد وفقا  للمادتني “ االجتماع”ـ ـــبيُقصد  - 5
 1للفقرة   وفقا  ، على التوايل، رئيس ونائب رئيس اللجنة املنتخبنْي “سنائب الرئي”و“ الرئيس” ــــبيُقصد  - 6

 ؛4ادة املمن 
 ؛3للمادة  عضو يف اللجنة منتخب أو بديل مرّشح وفقا  “ العضو”ــــ بيُقصد  - 7
 من االتفاقية؛ 24من املادة  1األمانة املنشأة مبوجب الفقرة “ األمانة’’ ــــبيُقصد  - 8
األعضاء احلاضرين يف االجتماع الذي جيري فيه “ املصّوتنيو األعضاء احلاضرين ” ــــبيُقصد  - 9

. أما األعضاء الذين ميتنعون عن التصويت فُيعتربون غري مصوتني. أو سلبا   إجيابا  التصويت ويدلون بأصواهتم 
أما . احلاضرين فعليا  “ ناحلاضري”وفيما يتعلق باالجتماعات اليت تُعقد عن طريق احلضور الشخصي، يُقصد بـ 
املشاركة من خلل “ يناضر احل” بـ فيما يتعلق باالجتماعات اليت تُعقد من خلل الوسائل اإللكرتونية، فُيقصد

 إلكرتونية أخرى حسبما يتقرر. وسيلةالتداول عن بُعد، أو التداول بالفيديو، أو 
 العضوية - ثانيا  

 3املادة 
، ترشحهم األطراف وينتخبهم مؤمتر األطراف، مع إيلء املراعاة عضوا   15تتألف اللجنة من  - 1

 موعات اإلقليمية اخلمس لألمم املتحدة.إىل اجمل الواجبة للتمثيل اجلغرايف العادل استنادا  
يف  مناسبا   يكون ألعضاء اللجنة اختصاص يف ميدان ذي صلة باالتفاقية ويعكس توازنا   - 2
 اخلربات.
يعمل أعضاء اللجنة األوائل من هناية االجتماع العادي األول ملؤمتر األطراف حىت هناية  - 3

 10االجتماع العادي الثالث ملؤمتر األطراف. ويعيد مؤمتر األطراف، يف اجتماعه العادي الثالث، انتخاب 
ب مؤمتر األطراف، أعضاء جدد ملدتني. وينتخ 5أعضاء من بني أعضاء اللجنة األوائل ملدة واحدة، وينتخب 
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يف كل اجتماع عادي يُعقد بعد ذلك، أعضاء  جددا  ملدتني ليحلوا حمل األعضاء الذين توشك مدة عضويتهم 
 على االنتهاء.

تبدأ مدة عضو اللجنة بعد انتهاء االجتماع العادي ملؤمتر األطراف الذي انُتخب فيه العضو  - 4
متر األطراف. ومدة العضوية هي الفرتة املمتدة من هناية اجتماع وتنتهي يف هناية االجتماع العادي اللحق ملؤ 

 عادي ملؤمتر األطراف حىت هناية االجتماع العادي اللحق ملؤمتر األطراف.
 ال يعمل أي عضو ألكثر من مدتني متتاليتني. - 5
إذا استقال عضو يف اللجنة أو أصبح ألسباب أخرى غري قادر على إكمال مدة عضويته أو  - 6

آخر ليحل حمل العضو املذكور يف الفرتة املتبقية  تأدية مهامه، يسمي الطرف الذي رّشح ذلك العضو شخصا  
 من مدة عضويته.

 أعضاء املكتب - ثالثا  
 4املادة 

، يُنتخب رئيس وكذلك نائب للرئيس، خلل كل اجتماع للجنة يُعقد حبضور أعضائها شخصيا   - 1
احلاضرين يف االجتماع، مع إيلء املراعاة الواجبة للتمثيل اجلغرايف العادل  يعمل بصفة مقرر، من بني األعضاء

 إىل اجملموعات اإلقليمية اخلمس لألمم املتحدة. استنادا  
يبدأ أعضاء املكتب هؤالء مدة واليتهم عند اختتام االجتماع الذي انُتخبوا فيه ويبقون يف  - 2

 مناصبهم حىت اختتام االجتماع اللحق للجنة.
 خيضع منصبا الرئيس ونائب الرئيس عادة  للتناوب بني اجملموعات اإلقليمية لألمم املتحدة. - 3

 5املادة 
يتوىل الرئيس، إضافة إىل ممارسة السلطات املخولة له يف مواضع أخرى من هذا النظام الداخلي،  - 1

بأحكام هذا النظام الداخلي، وإعطاء احلق إعلن افتتاح االجتماع واختتامه، ورئاسة االجتماع، وضمان التقّيد 
بأحكام  يف الكلم، وطرح املسائل للتصويت، وإعلن القرارات. ويبْت الرئيس يف النقاط النظامية، وله، رهنا  

 هذا النظام الداخلي، السيطرة التامة على سري أعمال االجتماع وعلى حفظ النظام فيه.
قائمة املتكلمني، وحتديد الوقت الذي ُيسمح به للمتكلمني للرئيس أن يقرتح على اللجنة إقفال  - 2

وعدد املرات اليت جيوز فيها لكل متكلم أن يتكلم يف مسألة ما، وتأجيل املناقشة أو إقفال باهبا، وتعليق جلسة 
 أو رفعها.
 لسلطة اللجنة. يظل الرئيس، يف ممارسته مهام هذا املنصب، خاضعا   - 3

 6املادة 
لرئيس مؤقتا  عن اجتماع، أو عن أي جزء منه، فإنه يسمي نائب الرئيس ليتوىل إذا تغّيب ا - 1

 مهام الرئيس.
لنائب الرئيس الذي يتوىل مهام الرئيس ما للرئيس من سلطات، وعليه ما على الرئيس من  - 2
 واجبات.
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 7املادة 
مدة شغله ملنصبه أو إذا استقال الرئيس أو نائب الرئيس أو أصبح ألسباب أخرى غري قادر على إكمال 

للرئيس  جديدا   أو نائبا   جديدا   على تأدية مهام ذلك املنصب، تنتخب اللجنة، يف اجتماعها اللحق، رئيسا  
 من بني أعضاء اللجنة.

 االجتماعات - رابعا  
 8املادة 

اللجنة تتخذ األمانة، بالتشاور مع الرئيس، الرتتيبات املناسبة لعقد اجتماعات اللجنة. وتناقش  - 1
 يف ختام كل اجتماع هلا موعد اجتماعها اللحق.

جيوز عقد االجتماعات من خلل الوسائل اإللكرتونية أو غريها إذا رأت اللجنة إمكانية معاجلة  - 2
 املسائل قيد املناقشة هبذه الطريقة.

 9املادة 
ؤمتر األطراف واالجتماع مرة واحدة على األقل بني كل اجتماع عادي مل تُعقد اجتماعات اللجنة شخصيا  

 الذي يليه، ما مل تقرر اللجنة خلف ذلك.
 10املادة 

خُتطر األمانة مجيع األعضاء مبواعيد كل اجتماع ومكان انعقاده قبل املوعد املقرر لبدء االجتماع  - 1
 املعين بستة أيام على األقل.

املوقع الشبكي التفاقية  تعلن األمانة موعد االجتماع اللحق للجنة ومكان انعقاده على - 2
 ميناماتا.

 املراقبون - خامسا  
 11املادة 

جيوز للجنة أن تدعو مراقبني حلضور اجتماعاهتا، أو أجزاء منها، إذا قررت ذلك أغلبية على األقل من 
ى أعضائها. وتوّجه األمانة الدعوات إىل املراقبني بناء على الطلب وباسم اللجنة. وتكون مشاركة املراقبني عل

 نفقتهم اخلاصة.
 12املادة 

، ووكاالهتا املتخصصة، والوكالة الدولية للطاقة املتحدة جيوز أن ميثل هؤالء املراقبون أي طرف، واألمم
من  5 يف االتفاقية، وأي كيان يقوم بتشغيل اآللية املشار إليها يف الفقرة الذرية، وكذلك أي دولة ليست طرفا  

أي هيئة أو وكالة، سواء كانت وطنية أو دولية، حكومية أو غري حكومية،  ، وكذلكمن االتفاقية 13املادة 
مؤهلة يف املسائل اليت تشملها االتفاقية ومتت املوافقة على حضورها اجتماعات مؤمتر األطراف، أو أي فرد 

 لديه خربة معينة ذات صلة باملسائل قيد النظر.
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 13املادة 
ه ، وتوجّ 12 االجتماع ترد من مراقبني على النحو احملدد يف املادةتُبلغ األمانة اللجنة بأي طلبات حلضور 

 12باملادة  . وخُتطر األمانة َمْن حيق هلم أن يكونوا مراقبني عمل  11للمادة  هؤالء املراقبني وفقا   إىلدعوات 
 ميناماتا.مبوعد االجتماع اللحق ومبكان انعقاده وذلك بواسطة إعلن يُنشر على املوقع الشبكي التفاقية 

 14املادة 
حيثما كانت اللجنة تنظر يف مسألة على أساس تقرير حمدد يتصل بامتثال طرف منفرد، ُيدعى ذلك 
الطرف للمشاركة يف نظر اللجنة يف املسألة. وال يتاح للمراقبني حضور هذه اجللسات، إال إذا وافقت اللجنة 

 والطرف املعين على خلف ذلك.
 15املادة 

 جلميع املراقبني حبضور املداوالت اليت جتري إلعداد توصيات أو للتصويت على توصيات.ال ُيسمح 
 جدول األعمال - سادسا  

 16املادة 
 تُعد األمانة، باالتفاق مع الرئيس، جدول األعمال املؤقت لكل اجتماع.

 17املادة 
 يتضمن جدول األعمال املؤقت لكل اجتماع ما يلي، حسب االقتضاء:

من االتفاقية، مبا يف ذلك أي  15الناشئة عن مهام اللجنة كما هي حمددة يف املادة  البنود )أ(
 تقرير مقدم من طرف فيما يتعلق بامتثاله يرد قبل أول يوم للجتماع بثمانية أسابيع على األقل؛

 البنود اليت تقرَّر يف اجتماع سابق إدراجها؛ )ب(
 ا النظام الداخلي؛من هذ 21البنود املشار إليها يف املادة  )ج(
 برنامج عمل اللجنة، وكذلك أي بند يتعلق مبكان عقد اجتماعها اللحق، وموعده، ومدته؛ )د(
 أي بند يقرتحه عضو وتتلقاه األمانة قبل تعميم جدول األعمال املؤقت. )ه(

 18املادة 
لداعمة، وتوّزعه بالوثائق ا يصدر باللغة االنكليزية، لكل اجتماع، جدول األعمال املؤقت، مشفوعا  

 األمانة على األعضاء قبل افتتاح االجتماع بأربعة أسابيع على األقل.
 19املادة 

ُتدرج األمانة، باالتفاق مع الرئيس، أي بند يقرتحه عضو وتكون األمانة قد تلقته بعد إعداد جدول 
 ي.األعمال املؤقت الجتماع، ولكن قبل افتتاح االجتماع، يف جدول أعمال مؤقت تكميل
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 20املادة 
جيوز للجنة، عند إقرار جدول األعمال الجتماع، أن تقرر إضافة بنود أو حذفها أو إرجاءها أو تعديلها. 

 والبنود اليت تعتربها اللجنة عاجلة وهامة هي وحدها اليت جتوز إضافتها إىل جدول األعمال.
 21املادة 

يف جدول  يف االجتماع، ُيدرج تلقائيا  أي بند يف جدول أعمال اجتماع، يكون النظر فيه مل يكتمل 
 األعمال املؤقت للجتماع اللحق، ما مل تقرر اللجنة خلف ذلك.

 األمانة -سابعا 
 22املادة 

 ميارس رئيس األمانة، أو ممثل رئيس األمانة، مهام ذلك املنصب يف مجيع اجتماعات اللجنة. - 1
ما يلزم للجنة من موظفني وخدمات، يف حدود يتخذ رئيس األمانة الرتتيبات اللزمة لتوفري  - 2

املوارد املتاحة. ويدير رئيس األمانة ويوجه هؤالء املوظفني وهذه اخلدمات ويوفر الدعم واملشورة املناسبني لرئيس 
 اللجنة ولنائب رئيسها.

 23املادة 
ا النظام الداخلي، هلذ إضافة إىل املهام احملددة يف مواضع أخرى من هذا النظام، تقوم األمانة، وفقا  

 يلي: مبا
اختاذ الرتتيبات اللزمة لتوفري الرتمجة الشفوية يف االجتماع، على النحو الذي قد يلزم مبوجب املادة  )أ(

 ؛39
 ، واستنساخها وتوزيعها؛40حسبما قد يلزم مبوجب املادة  مْجع وثائق االجتماع، وترمجتها حتريريا   )ب(
 للجتماع؛توزيع الوثائق الرمسية  )ج(
 اختاذ الرتتيبات اللزمة حلفظ وثائق االجتماع وصوهنا. )د(

 تصريف األعمال -ثامنا  
 24املادة 

ال يُعلن الرئيس افتتاح جلسة من جلسات اجتماع للجنة أو يسمح ببدء املناقشة إال عند حضور ثلث 
 األعضاء على األقل. ويلزم حضور ثلثي األعضاء الختاذ أي قرار.

 25املادة 
على إذن من الرئيس. ويقوم  ال جيوز ألحد أن يلقي كلمة أمام اجتماع دون احلصول مسبقا   - 1

، بدعوة املتكلمني إىل إلقاء كلماهتم حسب ترتيب إبدائهم الرغبة يف 27و 26بأحكام املادتني  الرئيس، رهنا  
 املوضوع قيد املناقشة.الكلم. وللرئيس أن ينّبه املتكلم إىل مراعاة النظام إذا خرجت أقواله عن 

ُيسمح به لكل  للجنة أن حتدد، بناء على اقرتاح من الرئيس أو من أي عضو، الوقت الذي - 2
متكلم وعدد املرات اليت جيوز فيها لكل متكلم أن يتكلم يف مسألة ما. وقبل البت يف هذه املسألة، جيوز 
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ولعضوين أن يتكلما يف معارضته. وإذا ُحددت مدة لعضوين أن يتكلما يف تأييد اقرتاح وْضع هذه احلدود 
 املناقشة، وجتاوز أحد املتكلمني الوقت املخصص له، ينّبهه الرئيس دون إبطاء إىل مراعاة النظام.

 26املادة 
يف هذه النقطة  ألي عضو أن يثري يف أي وقت نقطة نظامية، أثناء مناقشة أي مسألة، ويبت الرئيس فورا  

حكام هذا النظام الداخلي. وألي عضو أن يطعن يف قرار الرئيس. وُيطرح الطعن للتصويت أل النظامية وفقا  
ما مل تنقضه أغلبية األعضاء احلاضرين واملصوتني. وال جيوز للعضو الذي يتكلم  ويبقى قرار الرئيس قائما   فورا  

 يف نقطة نظامية أن يتكلم يف مضمون املسألة قيد املناقشة.
 27املادة 

، تكون للقرتاحات اإلجرائية التالية األسبقية، حسب الرتتيب املبني 26بأحكام املادة  ا  رهن - 1
 أدناه، على مجيع املقرتحات أو االقرتاحات اإلجرائية األخرى:

 تعليق اجللسة؛ )أ(
 رفع اجللسة؛ ()ب
 تأجيل مناقشة املسألة قيد البحث؛ )ج(
 ث.إقفال باب املناقشة بشأن املسألة قيد البح )د(

 1)د( من الفقرة  إىلال ُيسمح بالكلم بشأن اقرتاح إجرائي يندرج ضمن الفقرات الفرعية )أ(  - 2
من هذا النظام الداخلي إال ملقدمه باإلضافة إىل متكلم واحد مؤيد للقرتاح اإلجرائي ومتكلمنْي اثننْي معارضنْي 

 .له، مث ُيطرح االقرتاح للتصويت فورا  
 التصويت - تاسعا  

 28ادة امل
 لكل عضو صوت واحد.

 29املادة 
تبذل اللجنة كل جهد العتماد توصياهتا بتوافق اآلراء. وإذا اسُتنفدت مجيع اجلهود الرامية إىل  - 1

التوصل إىل توافق اآلراء ومل يتم التوصل إليه، تُعتمد هذه التوصيات، كملذ أخري، بأغلبية ثلثة أرباع أصوات 
 واملصوتني، على أساس اكتمال نصاب قانوين وهو ثلثا عدد األعضاء.األعضاء احلاضرين 

تبذل اللجنة كل جهد للوصول إىل توافق اآلراء بشأن املسائل املتعلقة بتصريف أعماهلا. وإذا  - 2
مل يتسن التوصل إىل توافق اآلراء، يـَُبت يف هذه املسائل، كملذ أخري، بأغلبية أصوات األعضاء احلاضرين 

 ني، على أساس اكتمال نصاب قانوين وهو ثلثا عدد األعضاء.واملصوت
 30املادة 

إذا ُقدم مقرتحان أو أكثر فيما يتعلق مبسألة واحدة، جيري التصويت على املقرتحات حسب أسبقية 
ذا إ تقدميها، ما مل تقرر اللجنة خلف ذلك. وجيوز للجنة، بعد كل تصويت على مقرتح منها، أن تقرر ما

 ستصّوت على املقرتح الذي يليه.كانت 
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 31املادة 
جيوز ألي عضو أن يطلب إجراء تصويت منفصل على أي جزء من مقرتح أو من تعديل على  - 1

مقرتح. ويوافق الرئيس على الطلب ما مل يعرتض عضو على ذلك. وإذا أُثري اعرتاض على طلب التجزئة، يأذن 
. وللرئيس طلب واآلخر يف معارضته، مث ُيطرح الطلب للتصويت فورا  الرئيس لعضوين بالكلم، أحدمها يف تأييد ال

 أن حيدد املدة املسموح هبا لكل متكلم.
تعديل على الأو اعُتمد، ُتطرح أجزاء املقرتح أو أجزاء  1إذا قُبل الطلب املشار إليه يف الفقرة  - 2

منطوق املقرتح أو التعديل، يُعترب املقرتح  وإذا ُرفضت مجيع أجزاءاملقرتح اليت تُعتمد للتصويت عليها جمتمعة. 
 مبجموعه. أو التعديل مرفوضا  

 32املادة 
على مقرتح إذا اقتصر على إضافٍة إىل ذلك املقرتح أو على حذف منه  يُعترب االقرتاح اإلجرائي تعديل  

صويت، وإذا اعُتمد أو على تنقيح أجزاء منه. وجيري التصويت على تعديل قبل طرح املقرتح الذي يتعلق به للت
 التعديل، جيري التصويت عندئذ على املقرتح املعدَّل.

 33املادة 
على التعديل األبعد من حيث املوضوع عن  إذا اقرُتح تعديلن أو أكثر على مقرتح، تصّوت اللجنة أوال  

لت للتصويت. ويبْت ، وهكذا دواليك، حىت ُتطرح مجيع التعدياملقرتح األصلي، مث على التعديل األقل منه بُعدا  
 الرئيس يف ترتيب التصويت على التعديلت مبقتضى هذه املادة.

 34املادة 
جيري التصويت عادة ، باستثناء االنتخابات، برفع األيدي. بيد أنه إذا طلب، يف أي وقت، عضو إجراء 

 اقرتاع سري، تكون تلك هي طريقة التصويت على املسألة املعنية.
 35املادة 

لن الرئيس بدء التصويت، ال جيوز ألي عضو أن يقطع التصويت إال إلثارة نقطة نظامية بعد أن يع
تتعلق بعملية التصويت الفعلية. وللرئيس أن يأذن لألعضاء بتعليل تصويتهم، إما قبل التصويت أو بعده. 

لصاحب مقرتح  وللرئيس أن حيدد الوقت املسموح به لإلدالء ببيانات تعليل التصويت هذه. وال يأذن الرئيس
 كان قد ُعّدل.  إذا أو تعديل على مقرتح بأن يعلل تصويته على مقرتحه أو على التعديل املقدم منه، إال

 االنتخابات - اشرا  ع
 36املادة 

 جتري مجيع االنتخابات باالقرتاع السري.
 37املادة 

يف احلاالت اليت يُراد فيها انتخاب شخص واحد وال حيصل أي مرشح يف االقرتاع األول على  - 1
أغلبية األصوات املدىل هبا من األعضاء احلاضرين واملصوتني، جيري اقرتاع ثاٍن يقتصر على املرشحنْي اللذين 
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الرئيس بني هذين  حصل على أكرب عدد من األصوات. فإذا تساوت األصوات يف االقرتاع الثاين، يفصل
 املرشحني بالقرعة.

يف حالة تعادل األصوات يف االقرتاع األول بني ثلثة مرشحني أو أكثر حاصلني على أكرب  - 2
عدد من األصوات، جيري اقرتاع ثاٍن. فإذا تعادلت األصوات بني أكثر من مرشحنْي اثننْي، خيّفض العدد إىل 

 من هذه املادة. 1لإلجراء املبنّي يف الفقرة  عليهما، وفقا  اثنني بالقرعة ويستمر االقرتاع، القاصر 
 اللغات -حادي عشر 

 38املادة 
 تكون اللغة االنكليزية لغة عمل اللجنة.

 39املادة 
أعمال جلسات اجتماعات اللجنة اليت يُنظر أثناءها يف تنفيذ و/أو امتثال طرف  رتجم شفويا  تُ  - 1

 ري االنكليزية إىل االنكليزية إذا طلب الطرف املعنّي ذلك.معني من لغة رمسية لألمم املتحدة غ
ملمثل طرف أن يتكلم بلغة غري االنكليزية إذا تكّفل الطرف بتكاليف الرتمجة الشفوية إىل  - 2

 االنكليزية.
 40املادة 

 تُعد الوثائق الرمسية للجتماعات باللغة االنكليزية. - 1
من  15من املادة  4اف حسب الفقرة الفرعية )أ( من الفقرة األطر الواردة من تقارير التقدَّم  - 2

ند تقدميها بلغة رمسية لألمم املتحدة غري االنكليزية، االتفاقية بإحدى اللغات الرمسية الست لألمم املتحدة. وع
 إىل اللغة االنكليزية قبل توزيعها. تتخذ األمانة الرتتيبات اللزمة لرتمجتها حتريريا  

الرتتيبات اللزمة لرتمجة التقارير الوطنية، أو أجزاء منها، املقدمة بإحدى  ضا  ينة أتتخذ األما - 3
اللغات الرمسية لألمم املتحدة غري االنكليزية إىل اللغة االنكليزية قبل توزيعها، مىت كان جيب أن تنظر اللجنة يف 

من االتفاقية، أو مىت  15من املادة  4قرة للفقرة الفرعية )ب( من الف مسائل استنادا إىل التقارير الوطنية، وفقا  
كانت هذه التقارير الوطنية أو هذه األجزاء منها مطلوبة للنظر يف مسألة على أساس طلبات من مؤمتر 

 من االتفاقية. 15من املادة  4للفقرة الفرعية )ج( من الفقرة  األطراف، وفقا  
 التعديلت على النظام الداخلي -ثاين عشر

 41املادة 
جيوز تعديل هذا النظام الداخلي مبوافقة مؤمتر األطراف. وجيوز للجنة أن تقدم إىل مؤمتر األطراف 

 توصيات لتعديل هذا النظام الداخلي كي ينظر فيها ويوافق عليها.
 السلطة العليا للتفاقية -عشرثالث 

 42املادة 
وأي حكم من أحكام يف حالة نشوء أي تضارب بني أي حكم من أحكام هذا النظام الداخلي 

  االتفاقية، تكون الَغَلبة للتفاقية.
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 التذييل الثاين

 النظام الداخلي للجنة التنفيذ واالمتثال التابعة التفاقية ميناماتا بشأن الزئبق]××[: /2-املقرر ا ممشروع 

 إن مؤمتر األطراف،
 من اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، 15من املادة  5إىل الفقرة  يشريإذ 

 يف تقرير جلنة التنفيذ واالمتثال،وقد نظر 
 العمل الذي تضطلع به جلنة التنفيذ واالمتثال، مع التقدير يلحظوإذ 
 املوافقة على النظام الداخلي للجنة التنفيذ واالمتثال الوارد يف مرفق هذا املقرر. يقرر

____________ 


