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 مؤمتر األطراف
 الدورة الثامنة

 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤-٣مدريد، 
 

 من جدول األعمال املؤقت) أ(١٣البند 
 البنود املعلقة

 لي من النظام الداخ٤٧املادة 

  من النظام الداخلي٤٧املادة 

 *مذكرة من إعداد األمانة

 خالصة

 ).األغلبية الالزمة( من النظام الداخلي ٤٧، معلومات عن املادة ٧-م أ/٢١تقدم هذه الوثيقة، عمالً باملقرر  

طراف، يف  وقد يرغب مؤمتر األ   . ولقد أعدت األمانة تقارير عن هذا املوضوع منذ الدورة الثانية ملؤمتر األطراف            
دورتـه الثامنة، يف النظر يف املعلومات األساسية ذات الصلة، وقد يقرر حذف النص الوارد بني قوسني لكي توضع هذه                    

 .املادة املتعلقة باألغلبية الالزمة العتماد املؤمتر للمقررات يف شكلها النهائي

                                                      

تأخر تقدمي هذه الوثيقة بسبب ضيق الوقت الفاصل بني الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية  *
 .والدورة الثامنة ملؤمتر األطراف
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 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 ٣ ٤-١ .....................................................................مقدمة -أوالً 

 ٣ ٦-٥ ..........................نتاجات والتوصيات واإلجراء املقترح اختاذهاالست -ثانياً 
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  مقدمة-أوالً 

بالتصويت باألغلبية الالزمة العتماد  من النظام الداخلي ملؤمتر األطراف، واملتعلقة ٤٧لقد ظلت مسألة املادة  -١
ذه الوثيقة معلومات   وتقدم يف ه  .  منذ دورته الثانية   املقـررات الـيت يتخذها املؤمتر، مدرجة يف جدول أعمال املؤمتر          

 .أساسية عن أية تطورات مسجلة منذ الدورة السابعة ملؤمتر األطراف فيما خيص هذا البند العالق

، بـتقرير األمانة الوارد يف الوثيقة       ٧-م أ /٢١وقـد أحـاط مؤمتـر األطـراف عـلماً، يف مقـرره               -٢
ICCD/COP(7)/8،        عالقة من النظـام الداخلي يف جدول  وطلب إليها أن تدرج مسألة النظـر يف هذه املـادة ال

وأن تعد تقريراً عن حالة األنظمة الداخلية املماثلة يف االتفاقات البيئية األخرى املتعددة             أعمــال دورته الثامنة     
األطـراف، مبا يف ذلك آراء األمانات األخرى عن تأثري احلالة املذكورة يف عمل االتفاق البيئي املتعدد األطراف                  

 ).٧-م أ/٢١املقرر  (نهااخلاص بكل م

ومل تـبلِّغ املنظمات البيئية اليت جرى االتصال هبا هبذا الصدد عن إحراز أي تقدم حنو التوصل إىل اتفاق                    -٣
 املقررات يف مجيع املسائل     ونتيجة لذلك، تقرر اختاذ   . بشـأن املسـائل الـيت ينبغي البت فيها بأغلبية األصوات          

 . ذلك إىل إعاقة عملية اختاذ القرارات طوال الدورةاملوضوعية بتوافق اآلراء، ومل يؤد

 .٢-م أ/٢١ من النظام الداخلي بصيغته املعدلة مبوجب املقرر ٤٧ نص املادة ICCD/COP(3)/13ويرد يف مرفق الوثيقة  -٤

  االستنتاجات والتوصيات واإلجراء املقترح اختاذه-ثانياً 

 يف النظر يف املعلومات     ،ICCD/COP(7)/8الوثيقة  قـد يرغـب مؤمتر األطراف، حسبما هو مقترح يف            -٥
 . من النظام الداخلي بغية التوصل إىل اتفاق وحذف النص الوارد بني قوسني٤٧األساسية ذات الصلة بشأن املادة 

وتظـل احللـول الـبديلة املعروضة يف الوثيقة املذكورة أعاله وجيهة لغرض وضع هذه املادة من النظام       -٦
وعليه، قد  . ة باألغلبية الالزمة العتماد املقررات اليت يتخذها مؤمتر األطراف يف شكلها النهائي           الداخـلي املتعلق  

 :يرغب املؤمتر يف النظر يف اخليارات التالية

 اعتماد مبدأ توافق اآلراء بشأن مجيع املسائل املوضوعية؛ )أ( 

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

 حتديـد املقـررات الـيت ينـبغي التوصـل إلـيها بتوافق اآلراء واملقررات اليت يتعني التوصل إليها                   )ج( 
 بأغلبية األصوات؛

قـرار ما إذا كان ينبغي حساب أصوات األطراف بشأن هذه املسائل حبسب األطراف احلاضرة                )د( 
 .التفاقيةواملصوتة أم حبسب إمجايل عدد األطراف يف ا

- - - - - 


