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  مؤمتر األطراف
  الدورة احلادية عشرة

  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧-١٦ويندهوك، ناميبيا، 
  من جدول األعمال املؤقت) أ(١٣البند 

  البنود املعلقة
   الداخلي من النظام٤٧املادة 

   من النظام الداخلي٤٧املادة     

  مذكرة من األمانة    

  موجز    
، تقدم هذه الوثيقة معلومات إىل مؤمتر األطراف عـن          ١٠-م أ /٢٨عمالً باملقرر     

  ).األغلبية املطلوبة( من النظام الداخلي ٤٧املادة 
ويرد . طرافوقد أعدت األمانة تقارير عن هذه املسألة منذ الدورة الثانية ملؤمتر األ       
وقد يرغب مؤمتر األطراف، يف دورته . ICCD/COP(10)/23 يف الوثيقة   هذه التقارير  أحدث

احلادية عشرة، يف النظر يف املعلومات األساسية ذات الصلة ويف الورقات املقدمـة مـن               
األطراف ومنظمات األمم املتحدة املعنية، وقد يقرر حذف النص الـوارد بـني قوسـني               

 الشكل النهائي هلذه املادة املتعلقة باألغلبية املطلوبة العتماد         إلعطاء ٤٧ادة  معقوفني يف امل  
  .املقررات من جانب مؤمتر األطراف
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٣-١  .................................................املقدمة واملعلومات األساسية  - أوالً  
  ٣  ٨-٤  .........................الورقات املقدمة من األطراف ومنظمات األمم املتحدة  - ثانياً  

  ٣  ٤  ............................................................توفالو  - ألف     
اتفاقية بازل املتعلقة مبراقبة حركة النفايات اخلطرة عرب احلدود والتخلص   -  باء     

منها، واتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علـم           
على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجـارة            

اتفاقيات (لقة بامللوثات العضوية الثابتة     الدولية، واتفاقية ستوكهومل املتع   
  ٤  ٥  ........................................)بازل وروتردام وستوكهومل

  ٤  ٧-٦  ........................اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ  - جيم     
اتفاقية جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبـا بـشأن الوصـول إىل              - دال     

للجوء إىل القضاء   املعلومات واملشاركة العامة يف صنع القرار وإمكانية ا       
  ٥  ٨  ...................................)اتفاقية آرهوس(يف املسائل البيئية 

  ٦  ١١-٩  ................................االستنتاجات والتوصيات واإلجراءات املقترحة  - ثالثاً  
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  املقدمة واملعلومات األساسية  -أوالً  
 من النظام الداخلي ملؤمتر األطراف املتعلقة بأغلبية التـصويت  ٤٧ظلت مسألة املادة      -١

قررات من جانب مؤمتر األطراف مدرجة كبند يف جدول أعمال املـؤمتر            املطلوبة العتماد امل  
 أي تطورات حـدثت منـذ       عن الوثيقة معلومات أساسية      هذه وُتقدَّم يف . منذ دورته الثانية  

ويـرد يف مرفـق الوثيقـة    .  الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف بـشأن هـذا البنـد املعلـق     
ICCD/COP(3)/13 ٢-م أ/٢١لة  مبوجب املقرر  بصيغته املعد٤٧َّ نص املادة.  

 الـذي حييـل إىل      ١٠-م أ /٢٨واعتمد مؤمتر األطراف، يف دورته العاشرة، املقرر          -٢
، وطلب إىل األمانة أن تدرج النظر يف هذه املادة املعلقة من النظام      ICCD/COP(10)/23الوثيقة  

ضـع  و تقريراً عن    الداخلي يف جدول أعمال الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف وأن تقدم          
  .األنظمة الداخلية املماثلة يف إطار اتفاقات بيئية أخرى متعددة األطراف

، بعثت األمانة مبذكرة شـفوية إىل       ٢٠١٣مارس  / و آذار  ٢٠١٢سبتمرب  /ويف أيلول   -٣
. األطراف واملنظمات متعددة األطراف مذكرة إياها بتقدمي آرائهـا بـشأن هـذه املـسألة      

، كانت األمانة قد تلقت أربعة ورقات بشأن هـذه املـسألة،            ٢٠١٣مايو  / أيار ٣١ وحىت
واحدة من اتفاقيـة بـازل      : واحدة من طرف هو توفالو وثالثة من منظمات األمم املتحدة         

املتعلقة مبراقبة حركة النفايات اخلطرة عرب احلدود والتخلص منها، واتفاقية روتردام املتعلقـة             
 على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة       بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم     

اتفاقيـات بـازل    (يف التجارة الدولية، واتفاقية ستوكهومل املتعلقة بامللوثات العضوية الثابتة          
؛ وواحدة من اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ؛ وواحدة      )وروتردام وستوكهومل 

االقتصادية ألوروبا بشأن الوصول إىل املعلومات واملـشاركة        من اتفاقية جلنة األمم املتحدة      
وقـد  ). اتفاقية آرهوس (العامة يف صنع القرار وإمكانية اللجوء إىل القضاء يف املسائل البيئية            

اسُتنسخت هذه املقترحات املكتوبة كاملة، كما قُّدمت إىل األمانة، يف املوقع الشبكي التفاقية 
  .<www.unccd.int>: تصحر يف العنوان التايلاألمم املتحدة ملكافحة ال

  الورقات املقدمة من األطراف ومنظمات األمم املتحدة   -ثانياً  

  توفالو  -ألف  
 مل يسمح باخلروج من الطريق املسدود الـذي         ٢-م أ /٢١تالحظ توفالو أن املقرر       -٤

 أو ٤٧لمادة ل  األوىلانتهت إليه هذه املسألة وأنه ال يوجد أي توافق يف اآلراء العتماد الصيغة
 القرار مبدأ رئيسي لضمان هنج عاملي صنعوترى توفالو أن .  املقررا يف هذ املقترحةالتعديالت  

ويف هـذا   .  القـرار  صنعوفاق مهم يف عملية     للتصدي للتصحر وتدهور األراضي رغم أن ال      



ICCD/COP(11)/16 

GE.13-61427 4 

ع املمارسـة    لتكون متسقة م   ٤٧السياق، يقترح هذا الطرف إجراء التعديل التايل على املادة          
  :احلالية

  ٤٧املادة 
إىل اتفاق بتوافق اآلراء بـشأن       تبذل األطراف كل جهد للتوصل      -١

 وإذا اسُتنفدت كل اجلهود للتوصـل إىل        .مجيع املسائل اجلوهرية  
 التوصل إىل اتفاق، سُتحال املسألة إىل مـؤمتر         وتعذرتوافق اآلراء   

  ".األطراف املقبل ملواصلة النظر فيها

ية بازل املتعلقة مبراقبة حركة النفايات اخلطرة عرب احلدود والتخلص منها،           اتفاق  -باء  
واتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم علـى مـواد             
كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدوليـة، واتفاقيـة            

اتفاقيـات بـازل وروتـردام       (ستوكهومل املتعلقة بامللوثات العضوية الثابتـة     
  )وستوكهومل

 مـن النظـام     ٤٧ من املادة    ١تربز اتفاقيات بازل وروتردام وستوكهومل أن الفقرة          -٥
 التفاقية روتردام واتفاقية ستوكهومل ما زالت تتضمن نصاً يرد بني قوسني معقوفني             الداخلي

 عدم متكن األطـراف مـن       يتعلق بأغلبية التصويت املطلوبة بشأن املسائل اجلوهرية يف حالة        
وخيتلف وضع هذه املسألة يف النظام الداخلي التفاقية بازل؛         . التوصل إىل اتفاق بتوافق اآلراء    

 تنص على أنه إذا مل تتمكن األطراف من التوصل إىل اتفاق بتوافـق              ٤٠ من املادة    ١فالفقرة  
ري، بتصويت أغلبية    مؤمتر األطراف ُيتخذ، كمالذ أخ     مقرراآلراء بشأن مسألة جوهرية، فإن      

ثلثي األطراف احلاضرين واملصوتني، ما مل تنص اتفاقية بازل والقواعد املالية والنظام الداخلي             
 من مـؤمتر األطـراف يف       ٤٧وميكن اعتماد هنج مماثل فيما خيص املادة        . على خالف ذلك  

اعُترب مطابقاً ملقتضيات هذه االتفاقية وقواعـدها       ، إذا   ملكافحة التصحر اتفاقية األمم املتحدة    
  .القانونية ونظامها الداخلي

  اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ   -جيم  
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بـشأن      ظل اعتماد النظام الداخلي ملؤمتر األطراف يف          -٦

ورغـم أن   . رة والثامنة عشرة ملؤمتر األطراف    دون تغيري منذ الدورتني السابعة عش     تغري املناخ   
األطراف اعترفت بأمهية اعتماد النظام الداخلي، فإن الوفود متسكت مبواقفها يف هذه القضية             

 اسـتمر أثنـاء     ،لذلك. األساسية ومل تتوصل إىل أي اتفاق بسبب تضارب وجهات النظر         
لي الـوارد يف الوثيقـة    ملؤمتر األطراف تطبيق مشروع النظـام الـداخ  ١٨ و ١٧الدورتني  
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FCCC/CP/1996/2    األغلبية املطلوبة للتوصل إىل اتفاق بـشأن       ب املتعلقة (٤٢، باستثناء املادة
  ).املسائل اجلوهرية

ويتمثل تطور آخر بشأن هذه القضية يف اقتراح تقدم به طرفان لتعديل مـادتني يف                 -٧
لداخلي وأغلبية التصويت املنصوص    االتفاقية فيما يتعلق بطريقة تعاملهما مع مشروع النظام ا        

 وال  ١٨وينطوي هذا االقتراح على إعمال حق التصويت مبوجب املادة          . ٤٢عليها يف املادة    
إال عندما تفشل كل اجلهود املبذولة للتوصل       " مالذ أخري "يسمح بإجراء تصويت يكون مبثابة      

دورة السابعة عـشرة ملـؤمتر       أثناء ال  وافيةومل ُيدرس هذا االقتراح دراسة      . إىل توافق اآلراء  
وعـدل هـذان الطرفـان      . األطراف وأُدرج يف جدول أعمال الدورة الثامنة عشرة للمؤمتر        

 الـيت ميكـن     FCCC/CP/2011/4/Rev.1اقتراحهما األصلي، ويرد االقتراح املعدَّل يف الوثيقة        
. ؤمتر األطراف ليها يف املوقع الشبكي لالتفاقية ضمن وثائق الدورة السابعة عشرة مل          إصول  وال

وأثناء الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف، طلب الطرفان اللذان قدما هذا االقتراح مزيداً من              
  .الوقت إلجراء مشاورات ومل جتر أي مناقشة جوهرية رمسية بشأن هذه املسألة

اتفاقية جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا بشأن الوصـول إىل املعلومـات              -دال  
شاركة العامة يف صنع القرار وإمكانية اللجوء إىل القضاء يف املسائل البيئية            وامل

  )اتفاقية آرهوس(
، يف دورتـه األوىل الـيت       بتوافق اآلراء اعتمد اجتماع األطراف يف اتفاقية آرهوس         -٨

 ١/، املقـرر أوالً   ٢٠٠٢أكتـوبر   / تشرين األول  ٢٣-٢١ُعقدت يف لوكا بإيطاليا يف الفترة       
. ٣٥ بصنع القرار ويشمل املادة      ١/ الداخلي؛ ويتعلق اجلزء الثامن من املقرر أوالً       بشأن النظام 

وإذا تعذر  ). ٣٥ من املادة    ١الفقرة  ( بتوافق اآلراء    مقرراهتاوتسعى األطراف مبدئياً إىل اختاذ      
 بني املسائل ذات الطبيعة اجلوهريـة واملـسائل ذات        ٣٥التوصل إىل توافق اآلراء، متيز املادة       

 املقـررات وعند انعدام توافق اآلراء يف املسائل اجلوهرية، ميكـن اختـاذ            . بيعة اإلجرائية الط
، بينما تكفي أغلبية بسيطة يف      "األطراف احلاضرة واملصوتة  "بتصويت أغلبية ثالثة أرباع من      

وفيما خيص املسائل اجلوهرية، قد تنص االتفاقية       . املسائل اجلوهرية اليت ال حتظى بتوافق اآلراء      
على خالف ذلك، ويف هذه احلالة تغلب هذه املادة علـى  ) ١/ أوالً املقرر(أو النظام الداخلي    

، أو  )٤٧املادة  ( إال بتوافق اآلراء     ١/ أوالً املقررفعلى سبيل املثال، ال ميكن تعديل       . ٣٥املادة  
ستعراض االمتثال   املتعلقة بالترتيبات املالية وبإنشاء الترتيبات املتعلقة با       املقرراتال ميكن اختاذ    

وقد  .)١() من االتفاقية، على التوايل    ١٥ واملادة   ١٠ من املادة    ٣انظر الفقرة   (إال بتوافق اآلراء    
ويف كل هذه   . الجتماع األطراف   ثالث دورات عادية ودورتان استثنائيتان     ُعِقدت حىت اآلن  

  .٣٥ من املادة ١ بتوافق اآلراء، كما تقتضيه الفقرة مقرراهتاالدورات، اعتمدت األطراف 

__________ 

  .<www.unece.org/env/pp/treatytext.html>: انظر املوقع الشبكي التفاقية آرهوس )١(
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  االستنتاجات والتوصيات واإلجراءات املقترحة  -ثالثاً  
، مل تتفق على املـادة املتعلقـة        ICCD/COP(10)/23منذ أن أعدت األمانة الوثيقة        -٩

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر أو اتفاقية التنوع البيولوجي         على  بتصويت األغلبية   
 ملارية بشأن تنوع املناخ أو اتفاقية روتردام أو اتفاقية ستوكهو  أو اتفاقية األمم املتحدة اإلط    

وتوصلت اتفاقية بـازل    . زونوأو بروتوكول مونتريال املتعلق باملواد املستنفدة لطبقة األ       
واتفاقية االجتار الدويل بأنواع احليوانات والنباتات الربية املهددة بـاالنقراض إىل توافـق           

عندما ُتـستنفد كـل     : غلبية فيما يتعلق باملسائل اجلوهرية    اآلراء بشأن صنع القرار باأل    
 بتصويت أغلبية ثلثـي األطـراف       املقررات اتفاق، ُتتخذ     أي اجلهود ويتعذر التوصل إىل   

  .احلاضرة واملصوتة
وكما اقُترح يف تقارير مؤمتر األطراف السابقة بشأن هذه املسألة، قد يود مؤمتر                -١٠

ساسية ذات الصلة والورقات املقدمـة مـن األطـراف          األطراف النظر يف املعلومات األ    
 وحذف من النظام الداخلي هبدف التوصل إىل اتفاق         ٤٧والوكاالت الدولية بشأن املادة     
األغلبيـة  ب املتعلقـة الشكل النهائي هلذه املادة      إلعطاء   النص الوارد بني قوسني معقوفني    

  .قررات اليت يتخذها مؤمتر األطرافماملطلوبة لل
 ICCD/COP(9)/12 و ICCD/COP(8)/6ق  ائ تزال احللول البديلة املقدمة يف الوث      وال  -١١
لذا، قد  . ٤٧ ذات صلة لغرض التوصل إىل اتفاق هنائي بشأن املادة           ICCD/COP(10)/23و

  :يوّد مؤمتر األطراف النظر يف اخليارات التالية
  اعتماد مبدأ توافق اآلراء بشأن مجيع املسائل اجلوهرية؛  )أ(  
التوصل إىل اتفاق باألغلبية البسيطة أو املشروطة عندما يتعذر التوصـل          )ب(  

  إىل اتفاق بتوافق اآلراء؛
 اليت ينبغي التوصـل إليهـا    املقررات، إىل   ٤٧اإلشارة حتديداً، يف املادة       )ج(  

  .بتوافق اآلراء وتلك اليت ينبغي التوصل إليها بتصويت األغلبية
ىل دورة مقبلة ملؤمتر األطراف عندما تـشعر         إ ٤٧تأجيل النظر يف املادة       )د(  

  .األطراف بوجود توافق آراء بشأن هذا البند املعلق

        


