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  مؤمتر األطراف
  العاشرةالدورة 

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١-١٠تشانغوون، مجورية كوريا، 
  من جدول األعمال املؤقت) أ(١٠البند 

  البنود املعلقة
  النظام الداخلي من ٤٧املادة 

   من النظام الداخلي٤٧املادة     

  مذكرة مقدمة من األمانة    

  موجز    
، تقدم هذه الوثيقة معلومات إىل مؤمتر األطراف عـن          ٩-م أ /٢٧ملقرر  با عمالً  

  ).األغلبية املطلوبة( من النظام الداخلي ٤٧املادة 
. ة ملـؤمتر األطـراف    وقد أعدت األمانة تقارير عن هذه املسألة منذ الدورة الثاني           
وقد يرغب مؤمتر األطـراف، يف      . ICCD/COP(9)/12لوثيقة  ل حتديثاً هذه الوثيقة    وتشكل
 املعلومات األساسية ذات الصلة ويف الورقات املقدمـة مـن            يف ، يف النظر  العاشرةدورته  

األطراف، وقد يقرر حذف النص الوارد بني قوسني، مما يعطي الشكل النهائي هلذه املادة              
  .تعلقة باألغلبية املطلوبة العتماد املقررات من جانب مؤمتر األطرافامل
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  مقدمة  -أوالً   
 بأغلبية   من النظام الداخلي ملؤمتر األطراف اليت تتصل       ٤٧ باملادة   ظلت املسألة املتعلقة    -١

يف جـدول   كبنـد   التصويت املطلوبة العتماد املقررات من جانب مؤمتر األطراف مدرجة          
 معلومات أساسية خبصوص أي تطـورات       لوثيقةوُتقدَّم يف ا  . متر منذ دورته الثانية   أعمال املؤ 

 ويرد يف مرفـق الوثيقـة     . حدثت منذ الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف بشأن هذا البند املعلق         
ICCD/COP(3)/13 ٢-م أ/٢١ من النظام الداخلي بصيغتها املعدَّلة  باملقرر ٤٧ نص املادة.   

  :، الذي جاء فيه أنه٩-م أ/٢٧، املقرر التاسعةمتر األطراف، يف دورته اعتمد مؤوقد   -٢
  ؛ICCD/COP(9)/12بتقرير األمانة الوارد يف الوثيقة أحاط علماً   )أ(  
 مسألة النظر يف    العاشرة من األمانة أن تدرج يف جدول أعمال دورته          طلب  )ب(  

القواعـد املماثلـة يف الـنظم    عن حالة هذه املادة املعلقة من النظام الداخلي وأن تعد تقريراً       
  .االتفاقات البيئية األخرى املتعددة األطرافب الداخلية املتعلقة

، بعثت األمانة مبذكرة شفوية تذكِّر فيها األطراف        ٢٠١٠نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    -٣
يونيـه  / حزيـران  ١٧ وحىت. بتقدمي آرائها بشأن هذه املسألة    واملنظمات املتعددة األطراف    

األرجنتني وبنمـا وأمانـة      ورقات مقدمة بشأن هذه املسألة من        أربع، تلقت األمانة    ٢٠١١
اتفاقية التنوع البيولوجي وأمانة اتفاقية اللجنة االقتصادية ألوروبا التابعة لألمم املتحدة بشأن            
الوصول إىل املعلومات واملشاركة العامة يف صنع القرار وإمكانية اللجـوء إىل القـضاء يف               

وهذه املقترحات اخلطية مستنسخة بالكامل، كما قُدمت إىل        . )اتفاقية أرهوس (سائل البيئية   امل
: األمانة، على املوقـع الـشبكي التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة التـصحر وهـو                 

<www.unccd.int/cop/officialdocs/Submissions.pdf>.  
نهما، أهنما تودان احلفـاظ     وقد أوضحت األرجنتني وبنما، يف الورقتني املقدمتني م         -٤

على مبدأ توافق اآلراء يف عملية صنع القرار يف مؤمتر األطراف وهو مبدأ تريان أن له ميـزة                  
  . املتعلقة باملسائل املوضوعيةاملقرراتدعم تنفيذ 

وتذكر الورقة املقدمة من أمانة اتفاقية أرهوس أن اجتماع األطراف يف االتفاقية قد               -٥
وتوضح . املتعلق بنظامه الداخلي  ) I/1 (١/١- د املقرر، يف دورته األوىل،     اءاآلراعتمد بتوافق   

 من نظامه الداخلي أنه على اجتماع األطراف أن يبذل كل جهد بغية التوصل إىل               ٣٥املادة  
ويف احلاالت اليت ال يتم التوصل فيها إىل توافق يف اآلراء، متيز هـذه              . اآلراء بتوافق   املقررات

وجود توافق يف اآلراء بشأن     عدم  ويف حالة   . ائل املوضوعية واملسائل اإلجرائية   املادة بني املس  
 على أساس أغلبية الثالثة أرباع لألطراف احلاضـرة         املقرراتاملسائل املوضوعية، جيوز اختاذ     

األطـراف  "و. يف حالة املـسائل اإلجرائيـة      واملصوِّتة، يف حني أنه تكفي األغلبية البسيطة      
فتعين املدِلية بصوت بالنظر إىل     " املصوِّتة"تعين األطراف املمثَّلة يف االجتماع، وأما       " احلاضرة
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وخبصوص املسائل املوضوعية، ميكن أن تتـيح  . أن االمتناع عن التصويت يعترب عدم تصويت 
كون له الغلبـة  النظام الداخلي اخلاص هبا توجيهاً خمتلفاً ت     األخرى يف   واد  املاتفاقية أرهوس أو    
 مـن النظـام     ٤٧وعلى سبيل املثال، فإن املادة      .  من النظام الداخلي   ٣٥عندئٍذ على املادة    

بتوافق اآلراء فقط كما    ) I/1 (١/١-داملقرر  الداخلي التفاقية أرهوس تنص على جواز تعديل        
  .املتعلق بالترتيبات املالية وبوضع ترتيبات بشأن استعراض االمتثالاملقرر هو حالة 

  املعلومات األساسية  -ثانياً   
مل ُيتفق بعد على القاعدة املتعلقة بالتصويت بأغلبية األصوات ولذلك فإهنا مل تـتغري                -٦

وما زالت احلالة خبصوص هذا البند املعلَّق       . ICCD/COP(9)/12 الوثيقة   األمانةمنذ أن أعدت    
ـ     اتفاقيـة التنـوع   : راف التاليـة هي نفس احلالة املوجودة يف االتفاقات البيئية املتعددة األط

 إجراء املوافقة املـسبقة      واتفاقية  واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ،       البيولوجي،
اتفاقيـة  (عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات خطرة معينة متداولة يف التجارة الدولية  

، )اتفاقيـة سـتكهومل   (وية الثابتـة    اتفاقية ستكهومل املتعلقة بامللوثـات العـض      ، و )روتردام
 وجتدر اإلشارة   .)بروتوكول مونتريال  (ربوتوكول املتعلق باملواد املستنفدة لطبقة األوزون     وال

         منـها  وبـالتخلص  احلـدود  عـرب  اخلطرة النفايات حركة مبراقبة املتعلقة بازل اتفاقيةإىل أن 
قـد   نقراضلال املعرضة الربية والنباتات حليواناتا بأنواع الدويل جتارالاواتفاقية ) اتفاقية بازل(

عند ف: توصلتا إىل توافق يف اآلراء بشأن اختاذ املقررات باألغلبية خبصوص املسائل املوضوعية           
استنفاد مجيع اجلهود وعدم التوصل إىل اتفاق، ُتتخذ املقررات بأغلبية أصوات ثلثي األطراف             

  .احلاضرة واملصوتة

  ت والتوصيات واإلجراء املقترح اختاذهاالستنتاجا  - ثالثاً  
قد يرغب مؤمتر األطراف، كما هو مقتَرح يف وثائق مؤمتر األطراف املتعلقة هبذه               -٧

املسألة، يف أن ينظر يف املعلومات األساسية ذات الصلة ويف الورقات املقدمة من األطراف              
توصـل إىل اتفـاق      من النظام الداخلي من أجل ال      ٤٧والوكاالت الدولية بشأن املادة     
، مما يعطي الشكل النهائي هلذه املادة املتعلقة باألغلبيـة          وحذف النص الوارد بني قوسني    

  .املطلوبة الختاذ املقررات من جانب مؤمتر األطراف
 وجيهة لغـرض    ICCD/COP(8)/6وما زالت احللول البديلة املعروضة يف الوثيقة          -٨

ن النظام الداخلي املتعلقة باعتماد املقررات من        م ٤٧التوصل إىل اتفاق هنائي بشأن املادة       
  :وهكذا، فقد يرغب مؤمتر األطراف يف النظر يف اخليارات التالية. جانب مؤمتر األطراف

  اعتماد مبدأ توافق اآلراء بشأن مجيع املسائل املوضوعية؛  )أ(  
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التوصل إىل اتفاق بأغلبية بسيطة أو مشروطة عند استحالة التوصل إىل             )ب(  
  رر بتوافق اآلراء؛مق

حتديد املقررات اليت ينبغي التوصل إليها بتوافق اآلراء وتلك اليت ينبغي             )ج(  
  بأغلبية األصوات؛ التوصل إليها

 إىل دورة قادمة ملؤمتر األطراف عندما تـرى         ٤٧تأجيل النظر يف املادة       )د(  
  . املوضوعيةاألطراف وجود إمكانية للتوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن هذه املسألة

       


