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            مؤمتر األطراف
               الدورة السابعة

     ٢٠٠٥       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٨-  ١٧      نريويب، 
                     من جدول األعمال املؤقت  )  أ (  ١٣      البند 

 البنود املعلقة

  من النظام الداخلي٤٧النظر يف املادة 

 من إعداد األمانةمذكرة 

 خالصة

    ٤٧                                                                                                       تقدم هذه الوثيقة معلومات عن املداوالت اليت أجراها مؤمتر األطراف منذ دورته الثانية بشأن املادة                 
   ).              األغلبية الالزمة (                  من النظام الداخلي 

                                                                                                               وقـد يـود مؤمتر األطراف، يف دورته السابعة، أن ينظر يف املعلومات األساسية ذات الصلة، ورمبا يقرر حذف                   
                                                                                                                           الـنص الوارد بني قوسني وبذا توضع هذه املادة املتعلقة باألغلبية الالزمة العتماد املقررات اليت يتخذها املؤمتر يف شكلها                   

  .                           ً                         النهائي؛ وقد يود املؤمتر، بدالً من ذلك، التماس حلول أخرى

 احملتويات
       الصفحة        الفقرات 

  ٢  ٣- ١ .......................................................              معلومات أساسية -   ً  أوالً 
  ٢  ٥- ٤ .................................................. ت                استنتاجات وتوصيا -     ً  ثانياً 
  ٢ ......................................................................              وثائق مرجعية -     ً  ثالثاً 
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  معلومات أساسية-   ً أوال  

                                                                     معلومات أساسية فيما يتعلق باملداوالت اليت جرت حول هذا البند           ICCD/COP(6)/6                   تـرد يف الوثيقة      - ١
  .                                                             املعلق وتطوره منذ الدورة الثانية وحىت الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف

  ICCD/COP(6)/6                                                     دورته السادسة، بتقرير األمانة الوارد يف الوثيقة                                 ً           وقد أحاط مؤمتر األطراف علماً، يف        - ٢
                                                                                                               وطلـب إلـيها أن تدرج مسألة النظـر يف هذه املـادة املعلقة من النظـام الداخلي يف جدول أعمـال دورته                   

   ). ٦-   م أ /  ٢١      املقرر  (        السابعة 

  .ICCD/COP(3)/13      ً           مرفقاً بالوثيقة  ٢- أ  م  /  ٢١                                             من النظام الداخلي بصيغته املعدلة مبوجب املقرر   ٤٧              ويرد نص املادة  - ٣

  استنتاجات وتوصيات-     ً ثانيا  

                             أن ينظر يف املعلومات األساسية  ،ICCD/COP(6)/6                                             قد يود مؤمتر األطراف، حسبما هو مقترح يف الوثيقة  - ٤
  .                                                                 من النظام الداخلي بغية التوصل إىل اتفاق وحذف النص الوارد بني قوسني  ٤٧                     ذات الصلة بشأن املادة 

                                                                                             تظل احللول البديلة املعروضة يف الوثيقة املذكورة أعاله مناسبة وميكن تطبيقها من أجل وضع هذه املادة     و - ٥
  :                                                                                               من النظام الداخلي املتعلقة باألغلبية الالزمة العتماد املقررات اليت يتخذها مؤمتر األطراف يف شكلها النهائي

      وعية؛                                            اعتماد مبدأ توافق اآلراء بشأن مجيع املسائل املوض  ) أ ( 

                                                                              التوصل إىل اتفاق بأغلبية بسيطة أو مشروطة عند تعذر التوصل إىل قرار بتوافق اآلراء؛  ) ب ( 

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

  ة                                                                                       تقرير ما إذا كان ينبغي حساب أصوات األطراف بشأن تلك املسائل حبسب األطراف احلاضر               ) د ( 
  .                                         واملصوتة أم حسب جمموع عدد األطراف يف االتفاقية

  وثائق مرجعية-     ً ثالثا  

 ICCD/COP(6)/11/Add.1                   اإلجراءات املتخذة-                                         تقرير مؤمتر األطراف عن أعمال دورته السادسة 

 ICCD/COP(6)/11           املداوالت-                                         تقرير مؤمتر األطراف عن أعمال دورته السادسة 

 ICCD/COP(6)/6                     من النظام الداخلي  ٤٧      املادة           النظر يف -              البنود املعلقة 

 ICCD/COP(5)/11/Add.1                   اإلجراءات املتخذة-                                        تقرير مؤمتر األطراف عن أعمال دورته اخلامسة 

 ICCD/COP(5)/11           املداوالت-                                        تقرير مؤمتر األطراف عن أعمال دورته اخلامسة 
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 ICCD/COP(5)/7                     من النظام الداخلي  ٤٧                النظر يف املادة -              البنود املعلقة 

 ICCD/COP(4)/11/Add.1                   اإلجراءات املتخذة-                                   تقرير مؤمتر األطراف عن دورته الرابعة 

 ICCD/COP(4)/7                     من النظام الداخلي  ٤٧                النظر يف املادة -              البنود املعلقة 

 ICCD/COP(3)/20/Add.1                   اإلجراءات املتخذة-                                         تقرير مؤمتر األطراف عن أعمال دورته الثالثة 

                                           َ                         النظر يف املادة من النظام الداخلي اليت مل يوافَق عليها بعد            -            ود املعلقة       البن
   ٤٧      املادة   :               واملوافقة عليها

 ICCD/COP(3)/13 

 ICCD/COP(2)/14/Add.1                   اإلجراءات املتخذة-                                         تقرير مؤمتر األطراف عن أعمال دورته الثانية 

 ICCD/COP(1)/11/Add.1        املتخذة           اإلجراءات -                                      تقرير مؤمتر األطراف عن أعمال دورته األوىل 

_ _ _ _ _ 


