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  مؤمتر األطراف
  الدورة التاسعة
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢ - سبتمرب / أيلول٢١بوينس آيرس، 

  من جدول األعمال املؤقت) أ(١٣البند 
  البنود املعلقة

  ي من النظام الداخل٤٧املادة 

   من النظام الداخلي٤٧املادة 
  مذكرة مقدمة من األمانة

  موجز

 مـن النظـام     ٤٧، تقدم هذه الوثيقة معلومات إىل مؤمتر األطراف عن املـادة            ٨- م أ /١٩وفقاً للمقرر     
  ).األغلبية املطلوبة(الداخلي 

دت هذه الوثيقة على    وأُع. وقد أعدت األمانة تقارير عن هذه املسألة منذ الدورة الثانية ملؤمتر األطراف             
وقد يرغب مؤمتر األطراف، يف دورته التاسعة، يف النظر املعلومات األساسـية            . ICCD/COP(8)/6أساس الوثيقة   

ذات الصلة ويف الورقات املقدمة من األطراف، وقد يقرر حذف النص الوارد بني قوسني، مما يعطي الشكل النهائي 
  .ة العتماد املقررات من جانب مؤمتر األطرافهلذه املادة املتعلقة باألغلبية املطلوب
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   مقدمة- أوالً 
  :، الذي جاء فيه أنه٨- م أ/١٩اعتمد مؤمتر األطراف، يف دورته الثامنة، املقرر   - ١

  ؛ICCD/COP(8)/6بتقرير األمانة الوارد يف الوثيقة علماً  أحاط   )أ(  
مسألة النظر يف هذه املادة املعلقة من      من األمانة أن تدرج يف جدول أعمال دورته التاسعة           طلب   )ب(  

  .النظام الداخلي وأن تعد تقريراً عن حالة األنظمة الداخلية املماثلة يف االتفاقات البيئية األخرى املتعددة األطراف

 ٤٧املادة  (وقد ظلت املسألة املتعلقة بأغلبية التصويت املطلوبة العتماد املقررات من جانب مؤمتر األطراف                - ٢
 ICCD/COP(3)/13وقد أُرفق بالوثيقـة     . مدرجة يف جدول أعمال املؤمتر منذ دورته الثانية       ) نظام الداخلي من ال 

  .٢- م أ/٢١ من النظام الداخلي بصيغتها املعدَّلة  باملقرر ٤٧نص املادة 

هـا  ، بعثت األمانة مبذكرة شفوية تذكِّر في      ٢٠٠٩يناير  / وكانون الثاين  ٢٠٠٨نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    - ٣
، تلقت األمانة ثالث ورقات مقدمة بشأن       ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٥وحىت  . األطراف بتقدمي آرائها بشأن هذه املسألة     

  وهذه املقترحـات اخلطيـة مستنـسخة بالكامـل،         . هذه املسألة، من أستراليا، وترينيداد وتوباغو، وكولومبيا      
  .<www.unccd.int>: تحدة ملكافحة التصحر وهوكما قُدمت إىل األمانة، على املوقع الشبكي التفاقية األمم امل

وكان من رأي أحد األطراف أن مقررات مؤمتر األطراف املتعلقة باملسائل املوضوعية ينبغي اختاذها مبوافقة   - ٤
 )٢١املادة (أغلبية ثلثي أصوات األطراف احلاضرة واملصوتة، إال فيما خيص املقررات املتعلقة باآلليات املالية لالتفاقية 

  .وأنشطة الربنامج وامليزانية اليت ينهض هبا مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية

ومل ير طرف آخر فائدة كبرية يف استخدام املوارد النادرة ملؤمتر األطراف يف حماولة حل قضية مل َتُحـل                     - ٥
وهكذا يكون اختاذ   . جوهرياً دون إحراز تقدم جيد بشأن معظم املسائل يف االجتماعات السابقة ملؤمتر األطراف            

واعترب  .املقررات بتوافق اآلراء هو اخليار الوحيد ملواصلة العمل يف إطار عملية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر    
 يف جدول أعمال الدورة التاسعة ملـؤمتر       ٤٧وهكذا يلزم إدراج املادة     .  ذا أمهية كبرية   ٨- م أ /١٩طرف آخر املقرر    

  .لى أن حتقق االتفاقية أهدافها وغاياهتا يف تناول القضايا اليت تنطوي عليها مكافحة التصحراألطراف بغية املساعدة ع

   املعلومات األساسية- ثانياً 
كما هو احلال يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، ما زالت هذه املادة موضوعة بـني قوسـني،                    - ٦

قررات بأغلبية أصوات األطراف احلاضـرة واملـصوتة، وذلـك يف           باستثناء املسائل اإلجرائية اليت ُتتخذ فيها امل      
 إجراء املوافقة املسبقة عن علم على       اتفاقيةاتفاقية التنوع البيولوجي، و   : االتفاقات البيئية التالية املتعددة األطراف    

اقية ستكهومل املتعلقة اتف، و)اتفاقية روتردام( مواد كيميائية ومبيدات آفات خطرة معينة متداولة يف التجارة الدولية
  ).اتفاقية ستكهومل(بامللوثات العضوية الثابتة 

ربوتوكـول املتعلـق بـاملواد      كذلك فإن املقررات املتعلقة باملسائل املوضوعية ُتتخذ بتوافق اآلراء يف ال            - ٧
ق بتـدابري  بني أن أحد أحكام هذا الربوتوكول، وهو حكم يتعل    ). بروتوكول مونتريال (املستنفدة لطبقة األوزون    
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أن ُتعتمد بأغلبية أصوات األطراف احلاضرة واملصوتة املقررات املتعلقة مبقترحـات تعـديل           املكافحة، ينص على  
  .بروتوكول مونتريال، وذلك بنفس الطريقة املتبعة يف االتفاقات البيئية األخرى املتعددة األطراف

ررات بشأن املسائل املوضوعية واإلجرائية موضوعاً بني وما زال النص املتعلق باألغلبية  املطلوبة الختاذ املق  - ٨
ولذلك ُتتخذ املقررات بتوافق اآلراء، إال يف احلـاالت   . قوسني يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ    

 النظـر يف    اليت حيدد فيها نص املعاهدة أو النظام الداخلي أغلبية حمددة، مثالً بشأن اعتماد التعديالت،  وإعـادة                
  .املقترحات، والنقاط النظامية

واتفاقية ) اتفاقية بازل (منها وبالتخلص احلدود عرب اخلطرة النفايات حركة مبراقبة املتعلقة بازل اتفاقيةوأما   - ٩
 فقد توصلتا إىل توافق يف اآلراء بـشأن اختـاذ   نقراضلال املعرضة الربية والنباتات احليوانات بأنواع الدويل جتارالا
عند استنفاد مجيع اجلهود وعدم التوصل إىل اتفاق، ُتتخذ املقررات : ملقررات باألغلبية خبصوص املسائل املوضوعيةا

  .بأغلبية أصوات ثلثي األطراف احلاضرة واملصوتة

   االستنتاجات والتوصيات واإلجراء املقترح اختاذه- ثانياً 
ة، يف املعلومات األساسية ذات الصلة ويف الورقات        قد يرغب مؤمتر األطراف يف النظر، يف دورته التاسع          - ١٠

 من النظام الداخلي من أجل التوصل إىل اتفاق وحذف النص الوارد بـني              ٤٧املقدمة من األطراف بشأن املادة      
  .، مما يعطي الشكل النهائي هلذه املادة املتعلقة باألغلبية املطلوبة الختاذ املقررات من جانب مؤمتر األطرافقوسني 

 وجيهة لغرض وضع هذه املادة من النظـام         ICCD/COP(8)/6وتظل احللول البديلة املعروضة يف الوثيقة         - ١١
وهكذا، فقـد   . الداخلي املتعلقة باألغلبية املطلوبة العتماد املقررات من جانب مؤمتر األطراف يف شكلها النهائي            

  :يرغب مؤمتر األطراف يف النظر يف اخليارات التالية

   مبدأ توافق اآلراء بشأن مجيع املسائل املوضوعية؛اعتماد  )أ(  
  التوصل إىل اتفاق بأغلبية بسيطة أو مشروطة عند تعذر التوصل إىل مقرر بتوافق اآلراء؛  )ب(  
  حتديد املقررات اليت ينبغي التوصل إليها بتوافق اآلراء واملقررات اليت ينبغـي التوصـل إليهـا                 )ج(  

  بأغلبية األصوات؛

 ـ ـ ـ ـ ـ


