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 لوضع صك دولي     التفاوض الحكومية الدولية   لجنة
ة ملزم قانوناً لتطبيق إجراء الموافقة المسبق       

عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات         
 معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية

 
 الدورة العاشرة

 ٢٠٠٣نوفمبر / تشرين الثاني٢١ – ١٧جنيف، 
 ∗من جدول األعمال المؤقت) ب (٤البند 

 
 تنفيذ اإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم

 
 ةتثبيت الخبراء المعينين في اللجنة المؤقت

  الكيميائيةالموادالستعراض 
 

 مذكرة من األمانة
 
لجنة أنشأت  ) ٦/٢ –لجنة التفاوض الحكومية الدولية     (في دورتها السادسة، وبموجب مقررها       - ١

 جهازاً فرعياً مؤقتاً يسمى اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية يتألف من التفاوض الحكومية الدولية
 التفاوض الحكومية   لجنة تعينهم    الكيميائية الموادمن ِقبل الحكومات في ميدان إدارة        خبيراً معينين    ٢٩

ستة خبراء من   : ، على النحو التالي    المسبقة عن علم   لموافقة على أساس أقاليم اإلجراء المؤقت ل      الدولية
والبحر أفريقيا؛ خمسة خبراء من آسيا؛ ستة خبراء من أوروبا؛ وخمسة خبراء من أمريكا الالتينية                  

الكاريبي؛ وثالثة خبراء من الشرق األدنى؛ وخبيران من أمريكا الشمالية؛ وخبيران من جنوب غرب                
 .المحيط الهادئ

                                                      
∗ UNEP/FAO/PIC/INC.10/1. 
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أنظر ( أثناء دورتها السادسة      التفاوض الحكومية الدولية   لجنة التي حددتها    ٢٩إن الحكومات الـ     - ٢
UNEP/FAO/PIC/INC.6/7   مت عن طريق األمانة أسماءهم      عينت خبراء وقد  ) ٣٦ و ٣٥، الفقرتان

وقد عين الخبراء المعينون رسمياً كأعضاء .  التفاوض الحكومية الدولية   لجنةومؤهالتهم إلى األطراف في     
) ٧/١ –لجنة التفاوض الحكومية الدولية (المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية بناء على المقرر  اللجنةفي 

 . أثناء دورتها السابعةدولية التفاوض الحكومية اللجنةالصادر عن 
 
بأن أعضاء اللجنة المؤقتة    "،  )٦/٢ –لجنة التفاوض الحكومية الدولية     ( من المقرر    ٢في الفقرة    - ٣

الستعراض المواد الكيميائية سوف يؤدون مهام وظائفهم لمدة ثالث سنوات اعتباراً من تاريخ هذا المقرر، 
ي أوالً، وأنه إذا، عند انتهاء الثالث سنوات، لم تكن االتفاقية     أو حتى أول دورة لمؤتمر األطراف أيهما يأت       

 سوف تتخذ المقررات الضرورية المتعلقة       التفاوض الحكومية الدولية   لجنةقد دخلت حيز السريان، فإن      
 ".بتمديد فترة عمل األعضاء أو تعيين أعضاء جدد

 
، وهكذا  ١٩٩٩ يوليه/ تموز  ١٦ريخ  بتا) ٦/٢ –لجنة التفاوض الحكومية الدولية     (اعتمد المقرر    - ٤

وفي دورتها  . ٢٠٠٢ يوليه/ تموز  ١٦فإن مدة شغل المنصب بالنسبة للخبراء يعتبر أنه قد انتهى في             
الصادر ) ٩/٣ –لجنة التفاوض الحكومية الدولية     ( بمقررها    التفاوض الحكومية الدولية   لجنةالتاسعة فإن   

، قررت رسمياً أن تعين     )في المرفق الثاني لهذه المذكرة    المستنسخ   (٢٠٠٢ نوفمبر/ الثاني تشرين ١٤في  
 لمدة   المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية    اللجنة خبيراً كانت الحكومات قد عينتهم للعمل كأعضاء في          ٢٩

لجنة (وأكد المقرر كذلك على أحكام المقرر        . جديدة، للعمل حتى االجتماع األول لمؤتمر األطراف       
 .فيما يتعلق بشروط خدمة الخبراء) ٦/٢ –دولية التفاوض الحكومية ال

 
لجنة التفاوض الحكومية   ( المقرر    التفاوض الحكومية الدولية   لجنةفي دورتها الثامنة، اعتبرت      - ٥

 المؤقتة  اللجنةالقواعد واإلجراءات لمنع تعارض المصالح المتعلقة بأنشطة         "بعنوان  ) ٨/١ –الدولية  
من هذا المقرر على النحو ) ب (٧ويصبح نص الفقرة  ". يفية التعامل معها   وك الستعراض المواد الكيميائية  

 اللجنةقبل تعيين خبير من ِقبل الحكومة أو في نفس الوقت مع عملية ذلك التعيين تطلب أمانة                   : "التالي
وتقدم هذه االستمارة بواسطة    . من الخبير عن طريق الحكومة أن يمأل استمارة إشهار مصالح          المؤقتة  
 ".مة القائمة بالتعيين إلى األمانة المؤقتةالحكو

 
 أبلغ أحد الخبراء وهو السيد أوربوارد  التفاوض الحكومية الدوليةجنةوبعد انتهاء الدورة التاسعة لل - ٦

لجنة التفاوض الحكومية   (الذي كان قد عينته حكومته في إقليم أمريكا الشمالية والذي تأكد تعيينه بالمقرر              
وعقب استقالته  .  المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية    اللجنةأبلغ األمانة باستقالته من     ،  )٩/٣ –الدولية  

. قدمت حكومة كندا إلى األمانة تعيين خبير جديد هو السيد الرس جورغنسن من إقليم أمريكا الشمالية                 
الت الخبير  ويأتي التعيين ومؤه  . واشتمل التعيين على استمارة إشهار مصالح استكملها الخبير المعين         

والخبير الجديد من أمريكا الشمالية والذي كان يعمل         . المعين مستنسخاً في المرفق الثالث لهذه المذكرة      
 على أساس مؤقت ريثما يتم التثبيت الرسمي لتعيينه  المؤقتة الستعراض المواد الكيميائيةاللجنةكعضو في 

 المؤقتة الستعراض المواد    للجنةرة الرابعة    قد شارك في الدو     التفاوض الحكومية الدولية   لجنةبواسطة  
 .الكيميائية
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وهناك خبير عينته حكومة من إقليم آسيا هو السيد كريستوفر سيلفيرو والذي كان قد عين كخبير                 - ٧
بشرط تقديم الوثائق الداعمة له المطلوبة إلى األمانة        ) ٩/٣ –  التفاوض الحكومية الدولية   لجنة(بالمقرر  

وبناء عليه فإن حكومة الفلبين قدمت إلى األمانة تعيين خبير جديد هو السيد              . هذه الوثائق ولكنه لم يقدم    
وبعد ذلك قدم السيد سابوالرس     . سابوالرس الذي قدمت الوثائق الضرورية الخاصة به إلى األمانة        . س.د

 حكومة الفلبين تعيين    وقدمت.  إلى األمانة المؤقتة    المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية    اللجنةاستقالته من   
خبير آخر هي اآلنسة آيدة ديفيرا أورداس من إقليم آسيا وقُِدمت استمارة إشهار المصالح التي مألتها                  

ويرد تعيين ومؤهالت الخبيرة المعينة في المرفق الثالث لهذه           . الخبيرة المعينة الجديدة إلى األمانة     
 المؤقتة الستعراض المواد    اللجنةتعمل عضواً في    والخبيرة الجديدة من إقليم آسيا وكانت        . المذكرة
.  التفاوض الحكومية الدولية   لجنة على أساس مؤقت ريثما يتم التثبيت الرسمي لتعيينها بواسطة           الكيميائية

 . المؤقتة الستعراض المواد الكيميائيةللجنةوقد شاركت آيدة ديفيرا في الدورة الرابعة 
 
 التفاوض  لجنة، قد ترغب     )٩/٣– التفاوض الحكومية الدولية   لجنة(وباإلضافة إلى المقرر      - ٨

 في أن تستعرض المعلومات المتعلقة بمؤهالت الخبراء، وأن تثبت تعيين الخبراء من              الحكومية الدولية 
كندا والفلبين رسمياً ليحلوا محل الخبراء الذين عينوا من قبل، وذلك باعتماد مشروع مقرر وارد في                  

 .المذكرةالمرفق األول لهذه 
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 المرفق األول
 

 اللجنةتثبيت الخبراء المعينين في        /...:١٠ –  التفاوض الحكومية الدوليةلجنةمشروع مقرر 
 المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية

 
 ، التفاوض الحكومية الدوليةلجنةإن  

 
 الحكومات  الذي قـررت فيـه أن   ) ٦/٢ –  التفاوض الحكومية الدولية   لجنة( إلى المقرر    إذ تشير  

 المؤقتة الستعراض   للجنة التي حددتها في دورتها السادسة عليها أن تقوم رسمياً بتعيين خبراء              ٢٩الـ  
 التفاوض الحكومية   لجنة(و) ٧/١ –  التفاوض الحكومية الدولية   لجنة(، وأن المقرران    المواد الكيميائية 

اتهم قد عينتهم رسمياً للعمل كأعضاء في  خبيراً كانت حكوم٢٩اللذين قررت فيهما تعيين ) ٩/٣ – الدولية
 ، المؤقتة الستعراض المواد الكيميائيةاللجنة

 
 وتغيير الخبير من     المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية    اللجنة إلى استقالة الخبير من      وإذ تُشير  
 الفلبين،

 
ؤقتة الستعراض   الم اللجنة أن تعين رسمياً الخبيرين التاليين للعمل كعضوين في           تُقرر - ١ 

 ،المواد الكيميائية
 

 أمريكا الشمالية 
 

 السيد الرس جورغنسن   كندا 
 

 آسيا 
 

 اآلسنة آيدة ديفيرا اورداس   الفلبين 
 

فيما يتعلق  ) ٦/٢ –  التفاوض الحكومية الدولية   لجنة( أحكام المقرر     تؤكد من جديد   - ٢ 
فيما يتعلق بمدة شغل الخبراء     ) ٩/٣ – الدولية التفاوض الحكومية    لجنة(بشروط خدمة الخبراء، والمقرر     

 .لمناصبهم
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 المرفق الثاني
 

 المؤقتة  اللجنةتثبيت الخبراء المعينين في        :٩/٣ –  التفاوض الحكومية الدوليةلجنةمقرر 
 الستعراض المواد الكيميائية

 
 ، التفاوض الحكومية الدوليةلجنةإن  

 
الذين عينتهم الحكومات المحددة أدناه للعمل        ٢٩ أن تعين رسمياً الخبراء الـ        تقرر - ١ 

وقد عِين الخبراء الذين تظهر قرين أسماءهم       .  المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية    اللجنةكأعضاء في   
 تشرين ١٥عالمة نجمية شريطة أن يقدموا إلى األمانة الوثائق الداعمة المطلوبة في موعد غايته                  

 :٢٠٠٢ نوفمبر/الثاني
 

 أفريقيا
 
 السيد جين موالي  مهورية الكونغوج

 ماليفو. السيد أمانول ن    إثيوبيا
 اآلنسة فاتوماتا جالو ندوي    غامبيا

 السيد رافيناندن سيبارتي   موريشيوش
 السيد محمد أماتي    المغرب

 السيد جان فرديناند قودي   جنوب أفريقيا
 

 آسيا
 

 *السيد محمود خان   بنغالديش
 نسة كيونغي تشوياآل   جمهورية كوريا

 *محمود. السيد هاليمي ب    ماليزيا
 *السيد كريستوفر سيلفيرو    الفلبين
 *اآلنسة نوانسري تايابوتسن    تايلند

 
 أوروبا

 
 السيد مارك ديبونس    فنلندا
 السيد رينير ارندت    ألمانيا
 السيد تاماس كوميفس    هنغاريا
 غيجبيرتسن . السيد كاريل أ    هولندا

 السيد بوريس كورالندسكي   تحاد الروسياال
 السيد بيترو فونتانا    سويسرا
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 أمريكا الالتينية والكاريبي
 

 السيد بفرلي وود    بربادوس
 اآلنسة ساندرا دى سوزاهاكون    البرازيل
 مونريل. السيد جوليو س     شيلي

 اآلنسة مرسيدس باالنيوس غراندا     إكوادور
 فلورد دى ماريا بيرال دى الفارواآلنسة     السلفادور

 
 الشرق األدنى

 
 السيد محمد الزرقا     مصر
 السيد حسن العبيدى     قطر

 السيد أزهر عمر عبدالباقي     السودان
 

 أمريكا الشمالية
 

 السيد روب وارد     كندا
 اآلنسة كاثلين بارينز  الواليات المتحدة األمريكية

 
 جنوب غرب المحيط الهادئ

 
 السيد اندرى كليف ماين     لياأسترا
 *السيد سياوس ماتاالفيا     ساموا

 
 . أن يؤدي الخبراء عملهم حتى أول اجتماع لمؤتمر األطرافتقرر - ٢ 

 
فيما يتعلق  ) ٦/٢ –  التفاوض الحكومية الدولية   لجنة( أحكام المقرر     تؤكد من جديد   - ٣ 

 .بشروط عمل الخبراء
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 المرفق الثالث
 

  من كندا كما تلقتها األمانةمؤهالت الخبير

 



UNEP/FAO/PIC/INC.10/5 

8 

 



UNEP/FAO/PIC/INC.10/5 

9 

 



UNEP/FAO/PIC/INC.10/5 

10 

 مؤهالت الخبير من الفلبين كما تلقتها األمانة
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