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 مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات 
 بشأن الزئبق

 االجتماع الثاين
 2018 نوفمرب/تشرين الثاين 23-19 جنيف،

*من جدول األعمال املؤقت 3البند 
 

 النظام الداخلي ملؤمتر األطراف

 النظام الداخلي ملؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق

 مذكرة من األمانة
، النظام 1/1-بشأن الزئبق يف اجتماعه األول، يف املقرر ا م اعتمد مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات -1

 .٤٥من املادة  3والفقرة  ٤٥من املادة  1الداخلي، ابستثناء اجلملة الثانية من الفقرة 
، لكي ينظر فيه االجتماع الثاين ملؤمتر 1/1-على النحو الوارد يف املقرر ا م ٤٥وتعرض األمانة نص املادة  -2

، ٤٥يف املرفق األول هلذه املذكرة. ويتعلق النص الوارد بني قوسني معقوفني املتبقي يف املادة  األطراف. ويرد النص
، خبيار اختاذ قرار بشأن املسائل املوضوعية عن طريق التصويت، يف حال فشلت مجيع اجلهود الرامية 1يف الفقرة 

فيتعلق ابآللية املستخدمة يف  3 يف الفقرة إىل التوصل إىل توافق يف اآلراء. أما النص الوارد بني قوسني معقوفني
 موضوعية أو مسألة إجرائية.  املسألة املعروضة على املؤمتر مسألة   يتعني اعتبار تقرير ما إذا كان

 ويرد يف املرفق الثاين هلذه املذكرة مشروع املقرر الذي ينص على اعتماد هذه املادة املعلقة. -3

 مؤمتر األطرافاإلجراء الذي يُقرتح أن يتخذه 
 قد يرغب املؤمتر يف النظر يف املادة املعلقة واعتمادها. -٤
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 املرفق األول

 من النظام الداخلي ملؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق 45املادة 

 45املادة 
تبذل األطراف قصارى جهدها للتوصل إىل اتفاق بتوافق اآلراء بشأن مجيع املسائل املوضوعية.  -1

]فإذا استنفدت مجيع اجلهود للتوصل إىل توافق اآلراء ومل يتم التوصل إىل أي اتفاق، يتخذ القرار كحل أخري، 
من املادة  ٤أبغلبية ثلثي األطراف احلاضرة واملصوتة، ما مل تنص االتفاقية أو القواعد املالية املشار إليها يف الفقرة 

 ى خالف ذلك.[من االتفاقية، أو النظام الداخلي هذا، عل 23
 تتخذ قرارات مؤمتر األطراف يف املسائل اإلجرائية أبغلبية األطراف احلاضرة واملصوتة. -2
إذا اثر خالف حول ما إذا كانت مسألة ما ذات طابع إجرائي أو موضوعي، ]تعترب هذه املسألة  -3]

صويت فورا ، ]ويبقى قرار ذات طابع موضوعي[ ]ويفصل الرئيس يف األمر. ويطرح أي طعن يف هذا الفصل للت
الرئيس قائما  ما مل تبطله أغلبية األطراف احلاضرة واملصوتة.[[ ]وتعامل املسألة كمسألة موضوعية، ما مل تقرر أغلبية 

 ثلثي األطراف احلاضرة واملصوتة أهنا إجرائية.[[
رى تصو  -٤ يت اثن. إذا انقسمت األصوات ابلتساوي يف تصويت على مسائل غري االنتخاابت، ُيج

 فإذا انقسمت األصوات ابلتساوي يف هذا التصويت أيضا  يعترب املقرتح مرفوضا .
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 املرفق الثاين

 [: النظام الداخليxx]/2-مشروع املقرر ا م

 إن مؤمتر األطراف،
 من اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق، 23من املادة  ٤إىل الفقرة  إذ يشري
 ،٤٥املسائل املعلقة ذات الصلة ابملادة  وقد حل

 من النظام الداخلي ملؤمتر األطراف على النحو الوارد يف مرفق هذا املقرر. ٤٥اعتماد املادة  يقرر
____________ 


