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لجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بإعداد 
  صك عالمي ملزم قانوناً بشأن الزئبق

  الدورة السادسة
  ٢٠١٤ نوفمربالثاين/ تشرين ٧-٣، بانكوك

  *(ب) من جدول األعمال املؤقت ٣البند 

العمل للتحضير لبدء نفاذ اتفاقية ميناماتا بشأن 
الزئبق ولالجتماع األول لمؤتمر األطراف: مسائل 
تقتضي االتفاقية من مؤتمر األطراف أن يبت فيها 

    في اجتماعه األول

  من االتفاقية ٨ى المادة تقرير فريق الخبراء التقنيين بشأن وضع التوجيه المطلوب بمقتض
  مذكرة من األمانة

من اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق على أن يعتمد مؤمتر األطراف يف االتفاقية،  ٨من املادة  ٨تنص الفقرة   - ١
  يف اجتماعه األول توجيهاً بشأن:

االنبعاثات مصادر أفضل املمارسات البيئية مع مراعاة أي فروق بني و  ،أفضل التقنيات املتاحة  (أ)
  ما بني الوسائط إىل أدىن حد ممكن؛مة واحلاجة إىل خفض التأثريات فياجلديدة والقائ
من نفس املادة وخاصة يف حتديد  ٥توفري الدعم لألطراف يف تنفيذ التدابري الواردة يف الفقرة   (ب)

  األهداف ويف وضع قيم احلد األقصى لالنبعاثات.
  طراف، يف أسرع وقت ممكن، توجيهاً بشأن:أيضاً على أن يعتمد مؤمتر األ ٨من املادة  ٩وتنص الفقرة   - ٢

  املادة؛(ب) من  ٢ماًال للفقرة املعايري اليت قد تضعها األطراف إع  (أ)
  املنهجية املستخدمة يف إعداد عمليات حصر االنبعاثات.  (ب)
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قًا من اخلرباء وأنشأ مؤمتر املفوضني بشأن اتفاقية ميناماتا، يف قراره بشأن الرتتيبات يف الفرتة املؤقتة، فري  - ٣
التقنيني باعتباره هيئة فرعية ترفع تقاريرها إىل جلنة التفاوض احلكومية الدولية للتحضري لصك عاملي ملزم قانوناً 

من االتفاقية. ويف نفس القرار وافق املؤمتر على تشكيل  ٨بشأن الزئبق لوضع التوجيه الذي طُلب يف املادة 
نامج األمم املتحدة للبيئة عقد اجتماع فريق اخلرباء التقنيني يف أقرب فرصة الفريق وطلب إىل املدير التنفيذي لرب 

  ممكنة.
وانتخب رئيسيه املشاركني:  ٢٠١٤شباط/فرباير  ٢٨إىل  ٢٥واجتمع الفريق ألول مرة يف أوتاوا من   - ٤

عي عثمان (مصر). السيد جون روبرتس (اململكة املتحدة لربيطانيا العظمي وأيرلندا الشمالية) والسيد عادل شاف
من النظام  ٤٨ونظر الفريق يف اجتماعه األول النظام الداخلي لتنظيم عمله مشريًا إىل أنه ينبغي مبوجب املادة 

هو نظام اللجنة، حسب مقتضى احلال، ورهنًا بأي للجنة التفاوض احلكومية الدولية أن يكون  يالداخل
الفريق. ووافق الفريق على أن يقرتح على اللجنة  قدمة منتعديالت قد تقررها اللجنة يف ضوء املقرتحات امل

تعديالت على ذلك النظام الداخلي لضمان إمكانية تطبيقه على عمل الفريق. وترد التعديالت املقرتحة يف 
ذه املذكرة، ويتضمن املرفق الثاين مشروع النظام الداخل   لفريق اخلرباء التقنيني. ياملرفق األول 

ذه املذكرة موجزًا غري رمسي لنتائج االجتماع األول لفريق اخلرباء التقنيني. ويتضمن ا  - ٥ ملرفق الثالث 
جًا متفق عليه لالضطالع بوالية الفريق وتوزيع املسؤوليات املتعلقة بعمله خالل فرتة ما بني  وتتضمن النتائج 

 ١٢إىل  ٩نيف، سويسرا من الدورتني وخطة عمل للفريق للتحضري الجتماعه الثاين الذي سيعقد يف ج
. وسوف يُتاح للجنة تقرير آخر من الرئيسني املشاركني يعرض العمل الذي مت االضطالع ٢٠١٤أيلول/سبتمرب 

  به خالل فرتة ما بني الدورتني وعمل الفريق خالل اجتماعه الثاين.
على فريق اخلرباء  قد ترغب اللجنة يف أن تنظر مقرتح التعديالت على النظام الداخلي حسبما يسري  - ٦

  التقنيني واعتماد هذا النظام ملواصلة عمل الفريق.
  وقد ترغب اللجنة أيضاً يف أن ُحتاط علماً بالتقارير املرحلية عن عمل فريق اخلرباء التقنيني  - ٧
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  األول المرفق

 لمواءمتهتعديالت على النظام الداخلي للجنة التفاوض الحكومية الدولية ال بشأنمقترحات 
 فريق الخبراء التقنيينبواسطة ستخدام لال

ينبغي تنحية الغرض من النظام الداخلي بالنظر إىل أن النظام الداخلي لفريق اخلرباء  األوليف القسم   - ١
  التقنيني ال ينظم سوى عمل الفريق وليس املفاوضات بشأن الصك العاملي امللزم قانوناً بشأن الزئبق.

ا تشري إىل  ١من املادة  ٦و ١فهم أن الفقرتني  بشأن التعاريف، يتعني الثاينيف القسم   - ٢ على أ
  . وجيري تسمية أعضاء فريق اخلرباء من خالل أقاليم األمم املتحدة.‘‘األطراف’’وليس إىل  ‘‘اخلرباء’’
  بشأن جدول األعمال إىل أن فريق اخلرباء التقنيني يبت يف جدول األعمال. ٣ينبغي أن تشري املادة   - ٣
يتحدد تشكيل الفريق مبقتضى الوالية احملددة يف القرار املتعلق بالرتتيبات يف  ٧و ٦باملادتني  وفيما يتعلق  - ٤

  الفرتة املؤقتة الذي اعتمده مؤمتر املفوضني وُقدم يف حمضره النهائي.
تنظم عملية انتخاب  ٤٨بشأن هيئة املكتب، جتدر املالحظة بأن املادة  ١٢إىل  ٨وفيما يتعلق باملواد   - ٥
ة املكتب ألي هيئة من اهليئات الفرعية. غري أن القرار املتعلق بالرتتيبات يف الفرتة املؤقتة، ينص على أن فريق هيئ

من نظام الفريق العملية اليت تُتخذ يف حالة  ١٠و ٩اخلرباء التقنيني سيكون له رئيسني مشاركني. وحتدد املادتان 
من النظام الداخلي املقرتح لفريق  ٨و ٧واءمتهما يف املادتني عجز الرئيس عن أداء مهامه أو مهامها. وقد مت م
  اخلرباء لكي يُطبق على الرئيسني املشاركني للفريق.

من حيث توافر الوثائق. وقد ال يتسىن، يف حالة استمرار العمل بني الدورتني،  ١٦ينبغي تعديل املادة   - ٦
  اعات فريق اخلرباء.توفري مجيع الوثائق قبل ستة أسابيع على األقل من اجتم

  لتبني أن اجتماعات فريق اخلرباء سوف تُعقد باللغة اإلجنليزية فقط. ١٧ينبغي تعديل املادة   - ٧
بشأن عدد اخلرباء الالزمني لتشكيل النصاب القانوين بالنظر  ١٨من املادة  ١وقد يتعني تعديل الفقرة   - ٨

  إىل حمدودية العضوية يف فريق اخلرباء.
االقتصادي بالنظر إىل أن مجيع  للتكاملاإلقليمية  بشأن مشاركة املنظمة ١٨من املادة  ٢فقرة ال تنطبق ال  - ٩

  أعضاء فريق اخلرباء يشاركون بصفتهم الشخصية.
بشأن القائم بأعمال نائب الرئيس الذي يعمل رئيسًا إذا ما قرر الفريق أن يكون  ٢١ال تنطبق املادة   -١٠

  ن يكون هناك رئيس أو أعضاء مكتب آخرين.لديه رئيسني مشاركني فقط دون أ
بالنظر إىل أن الرئيسني أو الرئيسني املشاركني للهيئات الفرعية ال يقومون بالتصويت  ٢٢ال تنطبق املادة   -١١

  عندما يقتضى األمر إجراء اقرتاع.
يزية مع ما هلذا لكي تبني أن لغة العمل لفريق اخلرباء هي اإلجنل ٥١، ٥٠، ٤٩، ٣٢ينبغي تعديل املواد   -١٢

  من تأثريات من حيث الرتمجة الفورية والوثائق.
  .‘‘الطرف’’وليس إىل  ‘‘اخلبري’’باإلشارة إىل  ٣٦ينبغي تعديل املادة   -١٣
  اخلاصة بالتصويت بفريق اخلرباء بالنظر إىل حجمه وطبيعة عمله. ٤٢إىل  ٣٨ال تتعلق املواد من   -١٤
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بفريق اخلرباء بالنظر إىل  ياالنتخابات واألصوات املقسمة بالتساو  بشأن ٤٧و  ٤٦ال تتعلق املادتان   -١٥
  ٤٢و ٣٨التغيريات املقرتحة يف املادتني 

  بالنظر إىل أن قرار مؤمتر املفوضني حيدد اإلجراءات اخلاصة مبشاركة املراقبني. ٥٥و ٥٤ال تنطبق املادتان   -١٦
ىل أن الوالية املتعلقة بتعديل النظام الداخلي لفريق اخلرباء على فريق اخلرباء بالنظر إ ٥٦ال تنطبق املادة   -١٧

  تقع على عاتق جلنة التفاوض احلكومية الدولية.
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  الثاني المرفق

من اتفاقية ميناماتا  ٨في المادة  الذي طُلبالتوجيه  لوضعالنظام الداخلي لفريق الخبراء التقنيين 
  بشأن الزئبق

  األهداف  -أوًال 
لداخلي عمل فريق اخلرباء التقنيني الذي أنشأه مؤمتر املفوضني التفاقية ميناماتا بشأن حيكم هذا النظام ا

  من االتفاقية. ٨الزئبق لوضع التوجيه الذي طُلب يف املادة 
  التعاريف  - ثانياً 

  ١المادة 
شأه مؤمتر يعين الشخص الذي يسميه أحد أقاليم األمم املتحدة لفريق اخلرباء التقنيني الذي أن ‘‘اخلبري’’  - ١

  املفوضني التفاقية ميناماتا بشأن الزئبق.
  من هذا النظام الداخلي. ٨- ٦يعين أي رئيس مشارك يُنتخب وفقاً للمواد  ‘‘الرئيس املشارك’’  - ٢
  تعين األمانة اليت يوفرها املدير التنفيذي الالزمة خلدمة املفاوضات. ‘‘األمانة’’  - ٣
  تنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة.يعين املدير ال ‘‘املدير التنفيذي’’  - ٤
  يعين أي سلسلة من الدورات تُعقد وفقاً للنظام الداخلي احلايل. ‘‘االجتماع’’  - ٥
تعين اخلرباء احلاضرون والذين يدلون بأصوات إجيابية أو سلبية. ويعترب  ‘‘اخلرباء احلاضرون واملصوتون’’  - ٦

  .اخلرباء الذين ميتنعون عن التصويت غري مصوتني
  تعين جلنة التفاوض احلكومية الدولية إلعداد صك ملزم قانوناً بشأن الزئبق. ‘‘اللجنة’’  - ٧

  االجتماعاتوتواريخ انعقاد  أماكن  - ثالثاً 
  ٢المادة 

  يقرر فريق اخلرباء التقنيني بالتشاور مع األمانة أماكن انعقاد االجتماعات ومواعيدها.
  جدول األعمال  - رابعاً 

  المؤقت لالجتماععمال ول األجدباالعتماد على 
  ٣المادة 

  يقرر فريق اخلرباء التقنيني جدول أعماله املؤقت لكل اجتماع.
  إقرار جدول األعمال

  ٤المادة 
يعتمد فريق اخلرباء التقنيني يف بداية كل اجتماع جدول أعماله لالجتماع استنادًا إىل جدول األعمال 

  املؤقت.
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  تنقيح جدول األعمال
  ٥المادة 

خالل اجتماع فريق اخلرباء التقنيني توضيح جدول األعمال لالجتماع وذلك بإضافة بنود أو حذفها  جيوز
أو تعديلها. وال جيوز أن تضاف إىل جدول األعمال أثناء االجتماع إال البنود اليت يعتربها فريق اخلرباء التقنيني 

  عاجلة ومهمة.
  أعضاء المكتب  - خامساً 

  االنتخابات
  ٦المادة 

  خب فريق اخلرباء التقنيني رئيسني مشاركني من بني أعضائه.ينت  - ١
لدى انتخاب الرئيسني املشاركني املشار إليهما يف الفقرة السابقة، يراعي الفريق مبدأ التمثيل اجلغرايف   - ٢

  العادل.
  الرئيس المشارك باإلنابة

  ٧المادة 
تماع أو أي جزء منه يطلب من إذا وجد أحد الرئيسني املشاركني أن من الضروري أن يتغيب عن اج

ا.حيالرئيس املشارك اآلخر أن    ل مكانه أو مكا
  استبدال الرئيس المشارك

  ٨المادة 
إذا مل يتمكن رئيس أحد الرئيسني املشاركني من مواصلة أداء وظائفه أو وظائفها، ينتخب رئيس مشارك 

  .٦من املادة  ٢جديد للفرتة املتبقية مع مراعاة الفقرة 
  األمانة  -دساً سا

  ٩المادة 
  جيوز للمدير التنفيذي أن يُعني ممثًال أو ممثلة له أثناء االجتماعات.

  ١٠المادة 
يوفر املدير التنفيذي ويوجه موظفي األمانة الالزمني خلدمة املفاوضات مبا يف ذلك اهليئات الفرعية اليت 

  قد ينشئها فريق اخلرباء التقنيني.
  ١١المادة 

اإلدالء ببيانات شفهية ومكتوبة  ١٥ثلها املعني، وفقًا للمادة ميأو من ميثله أو جيوز للمدير التنفيذي 
  لفريق اخلرباء التقنيني وهيئاته الفرعية بشأن أي مسألة قيد النظر.
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  ١٢المادة 
واختاذ مجيع الرتتيبات  ٣و ٢تقع على عاتق املدير التنفيذي مسؤولية عقد االجتماعات وفقًا للمادتني 

  ذه االجتماعات مبا يف ذلك إعداد الوثائق وتوزيعها وفقاً ملا يوافق عليه فريق اخلرباء التقنيني.الضرورية هل
  ١٣المادة 

تقوم األمانة، وفقاً هلذا النظام الداخلي، بتلقي وتوزيع وثائق االجتماعات، ونشر وتعميم التقارير والوثائق 
ريق اخلرباء التقنيني وتؤدي عمومًا أي أعمال ذات الصلة على األطراف وحفظ هذه الوثائق يف حمفوظات ف

  أخرى قد يتطلبها فريق اخلرباء التقنيني.
  تسيير العمل  - سابعاً 

  النصاب
  ١٤المادة 

حيضر نصف عدد اخلرباء  اللرئيسني املشاركني أن يُعلنا افتتاح االجتماع والسماح بسري املناقشات عندم
  ر أغلبية اخلرباء املشاركني الختاذ أي قرار.املشاركني يف االجتماع على األقل. ويلزم حضو 

  الرئيسين المشاركين سلطات
  ١٥المادة 

جيوز للرئيسني املشاركني، باإلضافة إىل ممارسة السلطات املخولة هلما يف مواضع أخرى مبوجب النظام 
النظام احلايل،  الداخلي احلايل، بإعالن افتتاح كل اجتماع واختتامه. وتوجيه املناقشات وضمان مراعاة أحكام

ن املشاركان يف النقاط املتعلقة اوإعطاء حق الكلمة، وطرح املسائل للتصويت، وإعالن القرارات. ويبت الرئيس
بالنظام وفقًا ألحكام النظام احلايل، والتحكم يف سري أعمال االجتماعات وحفظ النظام فيها. وجيوز للرئيسني 

وقت الذي ُيسمح به لكل خبري باحلديث يف أي موضوع، وقفل قائمة املشاركني أن يقرتحا على الفريق حتديد ال
املتكلمني أو قفل باب املناقشات. وجيوز للرئيسني املشاركني أيضًا اقرتاح تعليق االجتماع أو تأجيله أو وقف أو 

  تأجيل املناقشات بشأن املسألة املطروحة للنقاش.
  ١٦المادة 

الل ممارساته ملهام وظيفته أو وظيفتها، خاضعًا لسلطة فريق يظل كل رئيس من الرئيسني املشاركني، خ
  اخلرباء التقنيني.

  الُخطب
  ١٧المادة 

ذن مسبق من الرئيسني املشاركني. أال جيوز ألي شخص أن خياطب أي اجتماع دون احلصول على 
ب الذي أبدوا فيه وللرئيسني املشاركني، وفقًا هلذا النظام الداخلي دعوة املتكلمني إىل الكالم حسب الرتتي

 املشاركني أي متكلم إىل مراعاة النظام إذا كانت مالحظاته ليست ذات نيرغبتهم يف التكلم. ويدعو الرئيس
  صلة باملوضوع قيد املناقشة.
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  نقاط النظام
  ١٨المادة 

كان جيوز ألي خبري، أثناء مناقشة أي مسألة، أن يثري نقطة نظام يف أي وقت، ويقوم الرئيسان املشار   -  ١
يف نقطة النظام طبقًا للنظام الداخلي، وجيوز ألي خبري أن يطعن يف حكم الرئيسني املشاركني.  بالبت فوراً 

ويُطرح الطعن فورًا للتصويت ويؤخذ حبكم الرئيسني املشاركني ما مل يُبطل بأغلبية أصوات اخلرباء احلاضرين 
  واملصوتني.

  م يف مضمون املسألة املطروحة للمناقشةنقطة نظام أن يتكل ةال جيوز ألي خبري أثار   -  ٢
  الوقت الُمحدد للُخطب

  ١٩المادة 
جيوز لفريق اخلرباء التقنيني أن حيدد الوقت املسموح به لكل متكلم، وعدد املرات اليت جيوز لكل شخص 

الزمين لكل أن يتكلم فيها بشأن أي مسألة باستثناء املسائل اإلجرائية اليت يقصر فيها الرئيسان املشاركان احلد 
مداخلة يف حدود مخس دقائق على األكثر. وحينما يتحدد الوقت املسموح به وينقضي الوقت املخصص 

  للكالم، يدعوه أو يدعوها الرئيسان املشاركان إىل مراعاة النظام دون إبطاء.
  قفل قائمة المتكلمين

  ٢٠المادة 
، أثناء سري املناقشات، أن يعلنا قائمة املتكلمني وأن يعلنا، بناًء على موافقة فريق ني املشاركنيجيوز للرئيس

اخلرباء التقنيني، عن إقفال القائمة. غري أنه جيوز للرئيسني املشاركني أن مينحا حق الرد ألي خبري إذا كان يف 
ما ق فل قائمة املتكلمني. وعندما تنتهي مناقشة أحد البنود لعدم رأيه، أن هناك ما يربر إلقاء كلمة عقب إعال

  وجود متكلمني آخرين، يُعلن الرئيسان املشاركان، مبوافقة فريق اخلرباء التقنيني، إقفال باب املناقشة.
  تأجيل المناقشة

  ٢١المادة 
لمناقشة. وجيوز جيوز ألي خبري، أثناء مناقشة أي مسألة، أن يقرتح تأجيل مناقشة املسألة املطروحة ل

باإلضافة إىل صاحب املقرتح خلبري واحد أن يتكلم مؤيدًا املقرتح وخلبري آخر معارضًا له مث يُطرح املقرتح 
  للتصويت على الفور.

  إغالق المناقشة
  ٢٢المادة 

جيوز ألي خبري يف أي وقت أن يقرتح إغالق مناقشة املوضوع املطروح للنقاش بغض النظر عما إذا كان 
ذن بالكالم بشأن إغالق املناقشة أل آخر قد أبدى أو مل يبد رغبته أو رغبتها يف التكلم. ويعطي اأي خبري

خلبريين فقط معارضان اإلغالق، ويُطرح االقرتاح بعد ذلك للتصويت. فإذا كان فريق اخلرباء التقنيني حيبذ 
  اإلغالق، يعلن الرئيسان املشاركان إغالق املناقشة.
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  تأجيله تعليق االجتماع أو
  ٢٣المادة 

جيوز ألي خبري، أثناء مناقشة أي مسألة، أن يقرتح تعليق أي اجتماع أو تأجيله. وال جتري مناقشة بشأن 
  هذا االقرتاح بل يُطرح للتصويت فوراً.

  ترتيب االقتراحات اإلجرائية
  ٢٤المادة 

تعطى األسبقية لالقرتاحات  وبغض النظر عن ترتيب االقرتاحات االجرائية املقدمة، ٢٥مع مراعاة املادة 
  اإلجرائية التالية على املقرتحات أو االقرتاحات األخرى املعروضة على االجتماع وبالرتتيب التايل:

  تعليق االجتماع،  (أ)
  تأجيل االجتماع،  (ب)
  تأجيل املناقشات يف املوضوع قيد البحث،  (ج)
  إغالق املناقشة بشأن املوضوع قيد البحث.  (د)

  التعديالتاالقتراحات و 
  ٢٥المادة 

تُقدم االقرتاحات والتعديالت عادة كتابة وُتسلم إىل األمانة اليت تتوىل تعميم ُنسخ منها على مجيع 
اخلرباء. وال جيوز، كقاعدة عامة، مناقشة أي اقرتاح أو طرح للتصويت يف أي اجتماع لفريق اخلرباء التقنيني ما مل 

اء يف موعد أقصاه اليوم السابق النعقاد االجتماع. ورهنًا مبوافقة تكن قد ُعممت نسخة منه على مجيع اخلرب 
الفريق، جيوز للرئيسني املشاركني، مع ذلك، أن يؤذنان مبناقشة املقرتحات أو التعديالت والنظر فيها حىت إذا مل 

  تكن هذه املقرتحات قد ُعممت نسخ منها أو تكون قد ُعممت يف نفس اليوم فقط.
  ختصاصالقرارات بشأن اال

  ٢٦المادة 
، يُطرح للتصويت أي اقرتاح بطلب البت يف اختصاصات فريق اخلرباء التقنيني يف ٢٤مع مراعاة املادة 

  اعتماد أي مقرتح أو أي تعديل معروض عليه وذلك قبل إجراء التصويت على ذلك االقرتاح أو التعديل املعين.
  سحب المقترحات أو االقتراحات اإلجرائية

  ٢٧المادة 
وز ملقدم أي مقرتح أو اقرتاح إجرائي أن يسحبه يف أي وقت يشاء قبل بدء التصويت عليه بشرط أال جي

  يكون املقرتح أو االقرتاح قد مت تعديله. وجيوز ألي خبري آخر أن يعيد تقدمي املقرتح أو االقرتاح املسحوب.
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  إعادة النظر في المقترحات
  ٢٨المادة 

مقرتح، إعادة النظر فيه يف نفس االجتماع ما مل يقرر الفريق ذلك ال جيوز، عند اعتماد أو رفض أي 
بأغلبية ثلثي اخلرباء احلاضرين واملصوتني. وال ُيسمح بالكالم ألي اقرتاح بإعادة النظر لغري خبريين اثنني يعارضان 

  االقرتاح، مث يُطرح بعد ذلك للتصويت على الفور.
  حقوق التصويت

  ٢٩المادة 
  .لكل خبري صوت واحد

  اعتماد المقررات
  ٣٠المادة 

يبذل فريق اخلرباء التقنيني كل جهد ممكن للتوصل إىل اتفاق بشأن مجيع املسائل املوضوعية بتوافق اآلراء.   - ١
ويف حالة استنفاد مجيع اجلهود للتوصل إىل توافق يف اآلراء، يُتخذ القرار، كحل أخري، بأغلبية ثلثي اخلرباء 

  احلاضرين واملصوتني.
  تخذ قرارات فريق اخلرباء التقنيني بشأن املسائل اإلجرائية بأغلبية اخلرباء احلاضرين واملصوتني.ت  - ٢
إذا ثار خالف حول ما إذا كانت املسألة املراد إجراء تصويت عليها مسألة إجرائية أو موضوعية، حتسم   - ٣

  احلاضرين واملصوتني.تلك املسألة بأغلبية ثلثي اخلرباء 
  طريقة التصويت

  ٣١المادة 
  ، جيري فريق اخلرباء التقنيني التصويت عادة برفع األيدي.٣٥وفقاً ألحكام املادة 

  التعديالتأو قتراحات االتجزئة 
  ٣٢المادة 

جيوز ألي خبري أن يقرتح إجراء تصويت منفصل على أجزاء من اقرتاح أو تعديل. فإذا أُثري اعرتاض على 
تصويت وال ُيسمح بالتصويت. وال يسمح بالكالم يف اقرتاح التجزئة إال طلب التجزئة، يُطرح اقرتاح التجزئة لل

خلبريين اثنني يؤيدان وآخرين اثنني يعارضان فإذا اعتمد اقرتاح التجزئة ُتطرح أجزاء االقرتاح أو التعديل اليت مت 
االقرتاح أو التعديل  إقرارها للتصويت عليها جمتمعة. وإذا رُفضت مجيع أجزاء منطوق االقرتاح أو التعديل يعترب

  مرفوضاً يف جمموعه.
  التصويت على التعديالت

  ٣٣المادة 
يف حالة اقرتاح تعديل على اقرتاح ما، جيري التصويت على التعديل أوًال. أما إذا اقرتح تعديالن أو أكثر   - ١

ى االقرتاح األصلي مث على اقرتاح ما يصوت فريق اخلرباء التقنيني أوًال على التعديل األبعد من حيث املضمون عل
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على التعديل األقل منه بُعداً، وهكذا دواليك إىل أن ُتطرح مجيع التعديالت للتصويت. غري أنه عندما يعين 
اعتماد تعديل ما بالضرورة رفض تعديل آخر، ال يُطرح هذا األخري للتصويت. وإذا اعتمد تعديل واحد أو أكثر، 

  أي تعديل يُطرح االقرتاح بشكله األصلي للتصويت.يُطرح بصيغته املعدلة. فإذا مل يعتمد 
يعترب أي اقرتاح تعديًال على اقرتاح آخر إذا كان بشكل إضافة إىل ذلك االقرتاح أو حذفًا من أو تنقيحاً   - ٢

  جلزء منه.
  التصويت على االقتراحات

  ٣٤المادة 
لتقنيني على االقرتاحات حبسب يف حالة تقدمي اقرتاحني أو أكثر يف مسألة واحدة، يصوت فريق اخلرباء ا - ١

ترتيب تقدميها ما مل يُقرر خالف ذلك. ولفريق اخلرباء التقنيني أن يقرر، بعد كل تصويت على اقرتاح ما، ما إذا  
  كان سيصوت على االقرتاح الذي يليه بالرتتيب.

ا، تعترب مسا - ٢ ئل سابقة غري أن أي اقرتاحات أو مقرتحات إجرائية ال تتطلب اختاذ قرار بصدد مضمو
  وُتطرح للتصويت قبلها.

  االنتخابات
  ٣٥المادة 

جتري مجيع االنتخابات باالقرتاع السري ما مل يقرر فريق اخلرباء التقنيني، يف حالة عدم وجود أي 
  اعرتاض، املضي ُقدماً دون اقرتاع عندما يكون هناك مرشح متفق عليه.

  ٣٦المادة 
ومل حيصل أي مرشح يف االقرتاع األول على أغلبية األصوات  يف حالة احلاجة إىل انتخاب شخص واحد،  -  ١

املطلوبة، جيري اقرتاع ثان يقتصر على املرشحني اللذين حصال على أكرب عدد من األصوات. وإذا انقسمت 
  يف االقرتاع الثاين، يفصل الرئيسان املشاركان بني هذين املرشحني بالقرعة. ياألصوات بالتساو 

ألصوات يف االقرتاع األول بني املرشحني احلاصلني على ثاين أكرب عدد من األصوات، ويف حالة تعدد ا  -  ٢
جيري اقرتاع خاص بغرض خفض عدد املرشحني إىل اثنني. ويف حالة تعادل األصوات بني ثالثة أو أكثر من 

ر من أثنني من املرشحني احلاصلني على أكرب عدد من األصوات، جيري اقرتاع ثان. وإذا استمر التعادل بني أكث
  املرشحني، خيفض العدد بالقرعة إىل أثنني مث يستمر االقرتاع الذي يقتصر عليهما وفقاً ألحكام الفقرة السابقة.

  تعادل األصوات 
  ٣٧المادة 

  يف مسائل خالل االنتخابات يعترب االقرتاع مرفوضاً. يإذا انقسمت األصوات بالتساو 
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  الهيئات الفرعية   -ثامناً 
 الجتماعات، مثل األفرقة العاملة وأفرقة الخبراءلفرعية ال الهيئات

  ٣٨المادة 
  جيوز لفريق اخلرباء التقنيني إنشاء هيئات فرعية قد تلزم لتيسري أعماله بفاعلية.  -  ١
ا مع إيالء االعتبار الواجب ملبدأ التمثيل اجلغرايف   -  ٢ تنتخب كل هيئة فرعية أعضاء املكتب اخلاصني 

   يزيد عدد أعضاء مكتب هذه اهليئة عن مخسة أعضاء.العادل. وجيب أال
يكون النظام الداخلي للهيئات الفرعية النظام الداخلي لفريق اخلرباء التقنيني، حسب مقتضى احلال ورهناً   - ٣

 بالتعديالت اليت قد تقررها جلنة التفاوض احلكومية الدولية يف ضوء املقرتحات املقدمة من اهليئات الفرعية املعنية
  ويوافق عليها فريق اخلرباء التقنيني.

  اللغات والسجالت  - تاسعاً 
  ٣٩المادة 

  لغة العمل لفريق اخلرباء التقنيني هي اللغة اإلجنليزية. 
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  الثالث المرفق

  موجز غير رسمي لنتائج االجتماع األول لفريق الخبراء التقنيين

من اتفاقية ميناماتا  ٨وب بمقتضى المادة االجتماع األول لفريق الخبراء التقنيين بشأن التوجيه المطل
  بشأن الزئبق
  موجز النتائج

وافق الفريق على التعديالت على النظام الداخلي اليت اقرتحتها األمانة يف الوثيقة   - ١
UNEP(DTIE)/Hg/EG.1/2 وسوف تعد األمانة تقدميًا رمسيًا بشأن التعديالت املقرتحة لعرضه على جلنة .

ا السادسة.التفاوض احلكومية ا   لدولية إلعداد صك عاملي ملزم قانوناً بشأن الزئبق خالل دور
انتخب الفريق السيد جون روبرتس (اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية) والسيد عادل   - ٢

شفيع عثمان (مصر) رئيسني مشاركني له ووافق على أن احلاجة ال تقتضي انتخاب أعضاء مكتب آخرين. 
  ووفق على مشاركة املراقبني الذين دعاهم املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة.

(ب)  ٢طلب الفريق من األمانة إعداد مواد إضافية بشأن التوجيه تتعلق باملعايري الالزمة مبقتضى الفقرة   - ٣
  وتقدمي هذه املواد إىل الفريق خالل اجتماعه الثاين. ٨من املادة 

ريق من األمانة أن تقدم املزيد من املعلومات عن املنهجيات املستخدمة يف إعداد عمليات وطلب الف  - ٤
احلصر للنظر من جانب الفريق خالل اجتماعه الثاين. ويتعني أن تغطي هذه املعلومات اجملاالت الرئيسية ذات 

ثات الزئبق البيئة لتحديد إنبعالصلة بإعداد عمليات احلصر وأن تستند إىل جمموعة أدوات برنامج األمم املتحدة ل
وتقييمها كميًا وغري ذلك من املنهجيات لتكون أمثلة للعمل. وسيكون الرتكيز على حتديد املنهجيات ووضع 

  التوجيه.
املتعلق بأفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية  هووافق الفريق على ضرورة أن يكون التوجي  - ٥

ملهتمني مبا يف ذلك صانعي السياسات واملنظمني والصناعة. وينبغي أن تكون اللغة مفهومًا لطائفة عريضة من ا
يكل يتضمن موجزًا رفيع املستوى فضًال عن معلومات  بسيطة وواضحة وسهلة الرتمجة ، وأن يكون مزوداً 

يف مفصلة. وجرت مناقشة املدى الذي ستكون عليه املعلومات املفصلة اليت ستقدم يف صلب الوثيقة أو 
املرفقات، إال أنه مل يتم التوصل إىل قرار. وجرى التسليم بضرورة عرض املعلومات بطرق خمتلفة، وأن تكون 

الصلة يف االعتبار. ويتعني أن يراعي  وجمموعة القرارات معاونة. كما ووفق على ضرورة أن يؤخذ التوجيه القائم ذ
ثريات يف كافة وسائط اإلعالم. ويهدف التوجيه إىل التوجيه التعريف اخلاص بأفضل التقنيات املتاحة والتأ

مساعدة املستخدمني يف حتديد أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية. وسيرتك األمر للبلدان، يف 
ضوء التوجيه، إىل أن تتخذ القرارات بشأن التقنيات املالئمة. وُأشري إىل أن مستوى التفاصيل املدرجة يف التوجيه 

أفضل التقنيات املتاحة/أفضل املمارسات البيئية يف إطار اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة  بشأن
سوف يستخدم كتوجيه بشأن التفاصيل الالزمة يف وثيقة التوجيه اخلاصة بالزئبق. وأبرز الفريق أيضًا أمهية 

الصادرة عن اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل  االستفادة من املبادئ التوجيهية التقنية بشأن نفايات الزئبق
  النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود.
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واتفق على أن هناك حاجة إىل معلومات تقدم بشأن مردودية تكاليف التدابري والتكنولوجيات. وجرى   - ٦
شأن املعلومات املفصلة. التسليم بالتحديات الكامنة يف توفري هذه املعلومات، وخيار استخدام دراسات احلالة ب

وجرى التأكيد على أمهية دراسات احلالة من خمتلف األقاليم واتفق على أن بوسع دراسات احلالة أن توفر 
معلومات أساسية مفيدة ومواد داعمة. وُأشري إىل احلاجة إىل جتنب املوافقة على أي عمليات جتارية معينة، واتفق 

ع عدم اعتمادها رمسيًا من جانب مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماتا)  على إمكانية تقدمي دراسات احلالة (م
ا تستوىف  كوثائق مرجعية منفصلة أو باإلشارة إىل وثائق املصادر األخرى بشرط أن يكون اخلرباء قد رأوا  أ

  مواصفات كافية.
املطلوب مبقتضى الفقرة وطلب الفريق أيضاً إىل األمانة أن تقدم مدخالت، قدر املستطاع، بشأن التوجيه   - ٧
وخاصة يف حتديد  ٥فيما يتعلق  بتوفري الدعم لألطراف يف تنفيذ التدابري الواردة يف الفقرة  ٨(ب) من املادة  ٨

  األهداف ويف وضع قيم احلدود القصوى لالنبعاثات.
  ووفق على اخلرباء الرئيسيني على أساس فئات املصدر على النحو التايل:  - ٨

 :عتبار منشآت الطاقة العاملة حبرق الفحم والغاليات الصناعية)امبا يف ذلك حرق الفحم (  (أ)
  شوكسياو وانج؛

  بيرت نلسون؛ :يف إنتاج املعادن غري احلديدية ةعمليات الصهر والتحميص املستخدم  (ب)
  جوناثان أوكلو كوا؛ :مرافق ترميد النفايات  (ج)
  املودوار. وبول زجيام آباس: مسنتإلمرافق إنتاج آجر ا  (د)

ومت التوصل إىل اتفاق بشأن برنامج العمل فيما بني الدورتني واالجتماع القادم، مبا يف ذلك تعميم   - ٩
  الوثائق على أساس اإلطار الزمين التايل:

  اإلطار الزمين:  -١٠
  ؛أيار/مايو ١من اآلن وحىت  :العمل بواسطة األفراد حسب موافقة الفريق الفرعي  (أ)

  ؛أيار/مايو ١أولية للرئيس حبلول  تقدمي نصوص  (ب)
  ؛حزيران/يونيها  :تعميم الوثيقة اجملمعة األوىل على خرباء الفريق الفرعي  (ج)
  ؛متوز/يوليه ٥ :يالتعليقات على الوثيقة للخبري الرئيس  (د)
  ؛/أغسطسآب ٥ :تقدمي من اخلرباء الرئيسيني لألمانة   (ه)
  بع أسابيع)؛(قبل أر  آب/أغسطس ١٢ :تعميم الوثائق  (و)
  .٢٠١٤ /سبتمربأيلول ١٢-٩االجتماع القادم:   (ز)

____________  


