
 
K0363749 301203 

PIC 
 مـاألم

 املتحدة
UNEP/FAO/PIC/INC.10/24 

Distr. General 
21 November 2003 
 
ARABIC 
Original: English 

  برنامج األمم املتحدة للبيئة

  لألغذية والزراعةألمم املتحدةامنظمة 

 

 

 
 املعنية بوضع صك دويل ملزم       التفاوض احلكومية الدولية   جلنة

افقة املسبقة عن علم على مواد       قانوناً لتطبيق إجراء املو   
كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة        

 الدولية
 

 الدورة العاشرة
 ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٢١ – ١٧جنيف، 

 
 املعنية بوضع صك دويل ملزم قانوناً لتطبيق إجراء          جلنة التفاوض احلكومية الدولية   تقرير  

 مواد كيميائية ومبيدات آفات خطرة معينة متداولة يف التجارة          املوافقة املسبقة عن علم على    
 الدولية عن أعمال دورا العاشرة

  افتتاح الدورة -أوالً 

عقدت الدورة العاشرة للجنة التفاوض احلكومية الدولية املعنية بوضع صك دويل ملزم قانوناً              - ١
ة ومبيدات آفات خطرة معينة متداولة يف       لتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عـن علم على مواد كيميائي         

تشرين   ٢١ إىل   ١٧التجارة الدولية، مبركز جنيف للمؤمترات الدولية، سويسرا، يف الفترة من              
 .٢٠٠٣نوفمرب /  الثاين

رئيسة الدورة، وذلك يف    ) الربازيل(إفتتحت الدورة اآلنسة ماريا سلينا دي ازيفيدو رودريغيز          - ٢
 .٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين١٧االثنني، متام العاشرة من صبيحة 

قدمت بيانات افتتاحية من كل من السيد فيليب روش، وزير الدولة ومدير الوكالة السويسرية          - ٣
ربنامج األمم  للبيئة والغابات وجتميل املناظر الطبيعية، والسيد شفقت كاكاخيل، نائب املدير التنفيذي ل           

و املديرة العامة املساعدة، دائرة الزراعة، منظمة األمم املتحدة          ، واآلنسة لويس فريسك   املتحدة للبيئة 
 .لألغذية والزراعة
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رحب السيد روش باملشاركني وأكد على أمهية اجتماع اللجنة الراهن بالنسبة التفاقية                - ٤
، واليت أدت دوراً    لمواد الكيميائية  املنظمة ل  األطرافروتردام، إحدى ركائز نظام املعاهدات متعددة       

مهماً يف مساعدة البلدان النامية يف اكتساب القدرات والتكنولوجيات واملعارف من البلدان ذات               
كما استحدثت اتفاقية روتردام مفهوم الشراكة بني        . املواد الكيميائية اخلربات الواسعة يف إدارة      

رت دوائر صناعة   وقد باد . السلطات احلكومية وبني دوائر الصناعة بالقطاع اخلاص وبني اتمع املدين         
املواد الكيميائية السويسرية، من جانبها، بإنشاء وحدة موافقة مسبقة عن علم وذلك حىت قبل أن تدخل 

 .االتفاقية حيز النفاذ، كما شرعت يف برنامج عمل عشري السنوات يف ذلك اال

 عن علم،   وسويسرا فخورة بأن سامهت يف عمليات تنفيذ اإلجراء الطوعي للموافقة املسبقة            - ٥
ويف ذلك السياق، ذكر بأن جنيف      . مبا يف ذلك عرب استضافة اجتماعاته املهمة ومتويل حلقاته العملية         

. ٢٠٠٤فرباير  / يف شباط  املواد الكيميائية سوف تستضيف الدورة اخلامسة للجنة املؤقتة الستعراض         
 استراتيجية، أشار إىل أن      للعمل يف موضوع أكثر    برنامج األمم املتحدة للبيئة   وبصدد ترحيبه مبشروع    

 يف فئات حمددة وفر  التماسك الضروري ملثل هذا النهج            املواد الكيميائية تصنيف وجتميع اتفاقيات    
، املواد الكيميائية مشرياً إىل أن جنيف، مبا تستضيفه من املنظمات الدولية املتنوعة املشاركة يف ميدان               

ل إنه ثبت جناح فكرة االشتراك يف استضافة األمانة املؤقتة          وقا. متثل مركزاً مثالياً لتحقيق هذا التماسك     
التفاقية روتردام من جانب منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة يف روما وشعبة املواد الكيميائية يف                
برنامج األمم املتحدة للبيئة يف جنيف، وأعرب عن أمله يف أن يقرر مؤمتر األطراف مواصلة احلفاظ على          

 .كة الناجحةهذه الشرا

وأعرب عن تقديره   . رحب السيد كاكاخيل باملشاركني ونقل إليهم متنياته للدورة بالنجاح          - ٦
 تيسر بفضل   اليتللحكومة السويسرية الستضافتها الدورة، وتقدم بالشكر أيضاً للحكومات الكثرية           

 االجتماع التاسع للجنة،    وأضاف أنه منذ  . دعمها املايل تنفيذ اإلجراء املؤقت للموافقة املسبقة عن علم        
وردت مسامهات مالية من كل من أستراليا وبلجيكا وكندا وفنلندا وأملانيا واليابان ومدغشقر وهولندا              

 .والنرويج والسويد وسويسرا واململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية

 نامج األمم املتحدة للبيئةبرويف معرض إشارته إىل إرتياحه العميق الستمرار التعاون القوي بني  - ٧
ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة يف القيام بوظيفة األمانة املؤقتة لالتفاقية، أعرب عن ثقته من أن                
الربنامج واملنظمة سيتمكنان معاً من توفري األمانة الدائمة، بالشكل الذي ينال الرضى الكامل من جانب        

ية روتردام تعمل حالياً بشكل وثيق مع أمانيت اتفاقية بازل، واتفاقية           وأشار إىل أن أمانة اتفاق    . األطراف
 إعترفت ا   اليتاستكهومل، وأن اتفاقية روتردام هي أيضاً إحدى اللبنات األساسية للسالمة الكيميائية            

 .القمة العاملية املعنية بالتنمية املستدامة

، يف ظل توقع احلصول يف      ٢٠٠٤فرباير  /ولدى إشارته إىل توقع بدء نفاذ االتفاقية يف شباط         - ٨
أي وقت على الصك اخلمسني للتصديق، أثىن على العمل الذي أجنز يف الفترة االنتقالية حنو التحضري                 
لالجتماع األول ملؤمتر األطراف والتقدم اهلائل الذي أحرز يف تنفيذ اإلجراء املؤقت للموافقة املسبقة عن    

ويف . أن االتفاقية حققت غرضها املتمثل يف محاية الصحة البشرية والبيئة         علم، مما شكل إثباتاً قوياً على       
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 ولرئيسها السيد رينري آرندت     املواد الكيميائية ذلك الصدد، أعرب عن شكره للجنة املؤقتة الستعراض         
 .ملا قدماه من مسامهات

فاقية حقيقة   وبفضل اجتهادها ودبلوماسيتها جعلت االت      اليتويف اخلتام حيا رئيسة اللجنة        - ٩
 .واقعة، وحيا التزامها الراسخ بقضية االتفاقية

رحبت اآلنسة فريسكو باملشاركني يف االجتماع، وأشارت إىل أم بإحرازهم التقدم يف               - ١٠
. اتفاقية روتردام، إمنا حيققون شيئاً يرقى حبياة الناس وخباصة أولئك الذين يعتمدون على الزراعة                

 يف املائة إضافية من األغذية      ٦٠، سيحتاج العامل إىل زيادة قدرها        ٢٠٢٥وذكرت أنه حبلول عام     
وبالنسبة لبلدان كثرية، وفر تكثيف أعمال الزراعة بشكل         . ملواجهة احتياجات السكان املتزايدين   

مستدام، السبيل الوحيد للتخفيف من حدة اجلوع بني الناس، وقالت إن التحدي يتمثل يف تكثيف                 
ويف ذلك  .  اخلطرة لذلك الغرض   املواد الكيميائية وث زيادة كبرية يف استخدام      إنتاج األغذية دون حد   

 .الصدد، حتتاج البلدان إىل أن حتصل على املنتجات، ليس هذا فحسب بل وأيضاً على املعلومات

، أبرمت اتفاقيات دولية، ومت إحراز تقـدم كبري، غري أنه          واد الكيميائية ـاملويف ميدان إدارة     - ١١
وأشارت إىل أن التدابري الطوعية مثل املدونة الدولية        .  يلزم القيام بالكثري على املستوى القطري      ال يزال 

لقواعد السلوك بشأن توزيع واستخدام مبيدات اآلفات قد قدمت خربات مثينة يف التعاون والتعاضد بني         
 القيام باملزيد من    غري أن من الالزم   . الوزارات احلكومية وبني احلكومات واملنظمات غري احلكومية       

العمل على املستوى القطري، وأن البلدان حتتاج ألن تظهر وعياً متزايداً بأمهية إدارة املواد الكيميائية يف                
سياساا القطرية، وأن الكثري من البلدان حتتاج إىل مبادئ توجيهية بشأن الصكوك الدولية ذات الصلة،               

ان بشأن كيفية تنفيذ إطار وطين وسياسة قطرية توحدان         وحلقات عملية وتدريب لتوفري التوجيه للبلد     
 ومبيدات اآلفات يف الدورة الراهنة      املواد الكيميائية ولدى مالحظة أمهية مناقشة     . إدارة املواد الكيميائية  

بالنسبة ملزارعي البلدان النامية، فقد شددت على ضرورة تعزيز بناء القدرات والتركيز على التدريب               
 .عل هذه اإلجراءات فعالة على املستويني الوطين ودون اإلقليميأثناء العمل جل

وشددت بدورها على أمهية تصديق البلدان يف الوقت املناسب، وأشارت إىل أن مؤمتر                 - ١٢
وأثنت على التعاون   . األطراف يف اتفاقية روتردام مل يتضمن أية أحكام بالنسبة ملشاركة غري األطراف           

 يف عمل األمانة املؤقتة لالتفاقية، والذي بين كيفية سعي املنظمات        املتحدة للبيئة برنامج األمم   الفريد مع   
ويف اخلتام،  . الدولية الكبرية لتجاوز حدود والياا، واقتسام مواردها، سعياً وراء حتقيق هدف مشترك           
هامها الكبري  أعربت، نيابة عن منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة عن تقديرها لرئيسة اللجنة إلس             

 .يف التقدم الذي أحرزته اللجنة

 املسائل التنظيمية -ثانياً 

 احلضور -ألف 

االحتاد الروسي، أثيوبيا، األرجنتني، األردن، أرمينيا،       : حضر الدورة ممثلو األطراف التالية     - ١٣
ي، أوغندا، أوكرانيا،   أسبانيا، أستراليا، أكوادور، أملانيا، اإلمارات العربية املتحدة، أندونيسيا، أوروغوا        

، إيطاليا، باراغواي، الربازيل، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بوتان، بوركينا         ) اإلسالمية -مجهورية  (إيران  
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فاسو، بوروندي، بولندا، بريو، تايلند، تشاد، جامايكا، اجلزائر، جزر كوك، جزر مارشال، اجلماعة              
رية التشيكية، مجهورية ترتانيا املتحدة، اجلمهورية        األوروبية، اجلماهريية العربية الليبية، اجلمهو      

الدومينيكية، اجلمهورية العربية السورية، مجهورية كوريا، مجهورية الكونغو الدميقراطية، مجهورية            
مقدونيا اليوغسالفية سابقاً، جنوب أفريفيا، الدامنرك، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، السلفادور،            

السويد، سويسرا، شيلي، الصني، عمان، غامبيا، غانا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبني،      سلوفينيا، السنغال،   
فرتويال، فنلندا، قطر، قريغيزستان، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا،             

كة الكونغو، كينيا، خلتنشتاين، ليتوانيا، ليسوتو، ماليزيا، مدغشقر، مصر، املغرب، املكسيك، اململ            
العربية السعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس،           
موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجرييا، نيوزيلندا، هاييت، اهلند، هندوراس، هنغاريا،            

 .هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان واليونان

 .كما حضر مراقب عن السلطة الفلسطينية - ١٤

جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا، ومعهد      : ومثلت يف الدورة اهليئات التالية لألمم املتحدة       - ١٥
 .األمم املتحدة للتدريب والبحث، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة

 .منظمة الصحة العاملية: حدةومثلت يف الدورة الوكالة املتخصصة التالية لألمم املت - ١٦

حمكمة التحكيم الدائمة ومنظمة    : ومثلت يف الدورة املنظمتان احلكوميتان الدوليتان التاليتان       - ١٧
 .التجارة العاملية

املنظمة الدولية حلياة احملاصيل، واملؤسسة     : ومثلت يف الدورة املنظمات غري احلكومية التالية        - ١٨
والتعليم، والس الدويل الحتادات املواد الكيميائية، واالحتاد الكوري حلماية          املعنية بالتقدم يف العلوم     

 .احملاصيل، وشبكة عمل مبيدات اآلفات، والصندوق العاملي حلفظ الطبيعة

 أعضاء املكتب -باء 

 :وعمل األعضاء التالية امساؤهم كل يف منصبه يف مكتب اللجنة يف دورا العاشرة - ١٩

 )الربازيل(سة ماريا سيلينا دي أزيفيدو رودريغيز اآلن   :الرئيس 

 )املغرب(السيد زروايل عبداهللا   :نواب الرئيس 

 )أوكرانيا(السيد يوري كوندييف     

 )كندا(السيد برنارد مادي 

 )الصني(السيد يو روشينغ     

 .على العمل كمقرر) نائب الرئيس(كما وافق السيد كوندييف 
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 الإقرار جدول األعم -جيم 

اعتمـدت اللجـنة جـدول األعمال التـايل على أسـاس جـدول األعـمال املؤقـت           - ٢٠
)UNEP/FAO/PIC/INC.10/1 (            ًبصورته اليت عدلت حبيث أشتمل، بناء على طلب أحد املمثلني، بندا

 :يتعلق بالتعاون بني األمانة املؤقتة لالتفاقية ومنظمة التجارة العاملية

 .افتتاح الدورة - ١ 

 :مسائل تنظيمية - ٢ 

 إقرار جدول األعمال؛ )أ(  

 .تنظيم العمل )ب(  

 .أنشطة األمانة واستعراض املوقف فيما يتعلق باألموال من خارج امليزانية - ٣ 

 :تنفيذ اإلجراء املؤقت للموافقة املسبقة عن علم - ٤ 

 حالة التنفيذ؛ )أ(  

 ستعراض املواد الكيميائية؛تثبيت اخلرباء املعينني يف اللجنة املؤقتة ال )ب(

عرض تقرير اللجنة املؤقتة الستعراض املواد الكيميائية عن عمل دورا            )ج(
 الرابعة؛

 :تضمني املواد الكيميائية )د(

 األسبست؛ ‘١’

 ؛(DNOC) كريسول – أورثو – ثنائي نيترو -٦، ٤ ‘٢’

 م؛تركيبات املساحيق الغبارية للبينوميل والكاربوفيوران والثريا ‘٣’

 .قضايا تتصل بتضمني مواد كيميائية أخرى ‘٤’

 :قضايا ناشئة عن الدورة الرابعة للجنة املؤقتة الستعراض املواد الكيميائية )ه(

 ؛٨/٣ حالة تنفيذ مقرر جلنة التفاوض احلكومية –هيدرازيد املالئيك  ‘١’

 أوجه عدم التوافق احملتملة يف املرفق الثالث لالتفاقية؛ ‘٢’

 ت اللجنة املؤقتة الستعراض املواد الكيميائية؛اإجناز ‘٣’

 . أخرىقضايا ‘٤’

 .التحضريات ملؤمتر األطراف - ٥

 مشروع النظام الداخلي؛ )أ( 

 مشروع القواعد واألحكام املالية؛ )ب( 
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 تسوية املنازعات؛ )ج( 

 .عدم االمتثال )د( 

 .مساندة التنفيذ: قضايا ناشئة عن مؤمتر املفوضني - ٦

 . الرموز اجلمركية للنظام املوحدتعيني - ٧

 .حالة التوقيع والتصديق على االتفاقية - ٨

 .التعاون بني األمانة املؤقتة ومنظمة التجارة العاملية - ٩

 .مسائل أخرى - ١٠

 .اعتماد التقرير - ١١

 .اختتام الدورة - ١٢

 .لجنة يف دورا العاشرةوترد يف املرفق األول هلذا التقرير قائمة الوثائق املعروضة على ال - ٢١

 تنظيم العمل -دال 

قررت اللجنة يف جلستها االفتتاحية، على أساس املذكرة التصورية اليت أعدا رئيسة اللجنة               - ٢٢
(UNEP/FAO/PIC/INC.10/2)            متابعة أعماهلا وإنشاء أفرقة عاملة مفتوحة العضوية للدورات حسب 

 .االقتضاء

 اض املوقف فيما يتعلق باألموال من خارج امليزانيةأنشطة األمانة واستعر –ثالثاً 

أنظر (لدى تقدمي ممثل األمانة هلذا البند وجه النظر إىل الوثائق املعدة حـول هذا املوضوع                 - ٢٣
 .٢٠٠٤ – ٢٠٠٢وأبلغ عن عمل األمانة خالل الفترة ) املرفق األول

، أشار إىل أن    ٢٠٠٤املقترحة لعام    وامليزانية   ٢٠٠٢ولدى استعراضه لتقرير املصروفات لعام       - ٢٤
واالجتماع  ستغطي التكاليف املتوقعة لالجتماع األول ملؤمتر األطراف      ،  احلكومة املضيفة، أي سويسرا   

ولدى تذكريه بأن اللجنة قد طلبت، يف دورا         . املؤقتة الستعراض املواد الكيميائية    اخلامس للجنة 
 املتحدة للبيئة أن ينظر يف استخدام جزء من الرسوم اإلدارية            التاسعة إىل املدير التنفيذي لربنامج األمم     

  يف املائة لتقدمي دعم إضايف لألمانة املؤقتة للمسائل اإلدارية واملالية، أورد بأن املدير التنفيذي              ١٣البالغة  
أعلن عن ورود مسامهات    كما  .  داخل األمانة  قدمي الدعم اإلداري  م هذه الرسوم لت   استخدوافق على ا  

 سويسرا دوالرات ومن    ٢٠ ٢٠٥ دوالراً ومن بلجيكا بقيمة      ١٨ ٦٤٣ية من أستراليا بقيمة     إضاف
 . دوالرا١٦٦ً ٠٣٠  دوالر ومن اململكة املتحدة بقيمة٤٠٠ ٠٠٠وقدرها 

 مببلغ  ٢٠٠٣وأشار ممثل اجلماعة األوروبية إىل أا ستساهم يف الصندوق االستئماين لعام              - ٢٥
وأفاد ممثل النمسا بأن حكومته     . ٢٠٠٤قدمي مسامهة مماثلة يف عام       يورو وأا تنوي ت    ١٠٠ ٠٠٠

، وأشارت األمانة إىل أا بصدد إعداد قائمة         ٢٠٠٣ يورو لعام    ١٥ ٠٠٠ستقدم مسـامهة بقيمة    
 .منقحة بالتعهدات واملسامهات
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أن عدد  وأثناء املناقشة اليت تلت ذلك، طلب بعض املمثلني املزيد من التوضيح من األمانة بش               - ٢٦
 ٢٠٠٣، وإملامة سريعة باملصروفات يف عام      ٢٠٠٤من البنود مبا يف ذلك الزيادة املقترحة يف ميزانية عام           

واقترح عدد من املمثلني استراتيجيات خلفض املصروفات، مبا يف          . وتوقعات امليزانية حىت اية السنة    
 .وتردام واستكهومل يف مقر واحدذلك ترتيب األولويات بالنسبة للمشروعات، ووضع أمانيت اتفاقية ر

واستجابة ملطالب اللجنة بتقدمي توضيح بشأن جوانب امليزانية، قدم ممثل األمانة الحقا ثالث              - ٢٧
 ٢٠٠٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٧ورقات غرفة اجتماعات، هي تنقيح للتعهدات واملسامهات املالية حىت          

؛ وتفسرياً للتغيريات يف امليزانية فيما بني ٢٠٠٣لنسبة لعام وإملامة سريعة باملصروفات وتوقعات امليزانية با
 . ٢٠٠٤ و٢٠٠٣عامي 

وأعرب العديد من   . أعربت اللجنة عن تقديرها للتوضيحات اإلضافية اليت قدمتها األمانة          - ٢٨
املمثلني، فيما يتعلق بدعم سفر املشتركني يف االجتماع األول ملؤمتر األطراف، عن انشغاهلم بشأن                

ص يف األموال املخصصة هلذا البند من امليزانية، وعن أملهم يف حتديد أموال أيضا من أجل مساعدة                 النق
ممثلي الدول غري األطراف من البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال، على حضور                 

 .االجتماع األول كمراقبني

املمثلني، أن التكلفة التقديرية الستضافة      وذكر ممثل األمانة، ردا على تساؤل من أحد            - ٢٩
 . دوالر، وال تشمل التكاليف احمللية٧٥٠ ٠٠٠االجتماعات الالحقة ملؤمتر األطراف تبلغ 

 أُعد استجابة لطلب    ٢٠٠٤قدم ممثل األمانة مشروع مقرر بشأن امليزانية والتوظيف لعام            - ٣٠
ى امليزانية، وأنه كان من الضروري إجراء تنقيح على         وأشار إىل أنه لعمل اللجنة آثارا معينة عل       . اللجنة

 دوالر،  ٢٢٠ ٠٠٠ حتت بند تسهيل التنفيذ والتصديق، والذي ميكن ختفيضه إىل            ٢٠٠٤ميزانية عام   
لكي يغطي عقد حلقة عمل يف بيجني إلقليم آسيا، واملطبوعات، وموقع على شبكة اإلنترنت، ودراسة               

 دوالر إىل امليزانية لتغطية     ١٢٥ ٠٠٠شار إىل أنه سيضاف مبلغ      وأ. عن املساعدات التقنية املطلوبة   
وقال ممثل أملانيا إن حكومته ستمول      . تكلفة الدورة احلادية عشرة للجنة، اليت ستعقد ملدة يوم واحد          

 .تكلفه عقد الدورة املقبلة للجنة، واليت ستعقد مباشرة قبل االجتماع األول ملؤمتر األطراف

ني اإلعراب عن االنشغال بشأن امليزانية املنخفضة املخصصة لسفر املشتركني          كرر بعض املمثل   - ٣١
 دوالر جلعله متمشيا مع املبلغ      ٢٠٥ ٠٠٠ووافقت اللجنة على زيادة الرقم إىل       . إىل مؤمتر األطراف  

 .٢٠٠٣املتعلق بسفر املشتركني املبني يف اإلملامة السريعة باملصروفات وتوقعات امليزانية بالنسبة لعام 

قال ممثل سويسرا، وهي البلد املضيف لالجتماع األول ملؤمتر األطراف، إن حكومته ستتعاون              - ٣٢
 . مع األمانة لكفالة التمثيل الكامل يف املؤمتر

 وحىت اية الدورة ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢أحاطت اللجنة علما بالتعهدات واملسامهات املالية لعامي      - ٣٣
 على النحو املقدم من     ٢٠٠٤ لعام   بالنسبةمستوى التوظيف وامليزانية    العاشرة للجنة وشاملة هلا، وأقرت      

 .   يف املرفق الثالث للتقرير احلايل٢٠٠٤وترد املسائل بشأن امليزانية والتوظيف بالنسبة لعام . األمانة
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 تنفيذ اإلجراء املؤقت للموافقة املسبقة عن علم -رابعاً 

 حالة التنفيذ -ألف 

من جدول األعمال، كان معروضاً على اللجنة وثائق أُعدت حول            ) أ (٤وحتت البند    - ٣٤
تتكون من مذكرة من األمانة عن حالة تنفيذ اإلجراء املؤقت للموافقة            ) أنظر املرفق األول  (املوضوع  

والحظ ممثل األمانة أنه    .  بشأن مخس مواد كيميائية جديدة     اإلخطاراتاملسبقة عن علم وملخص حلالة      
 طرفاً مشاركاً يف اإلجراء املؤقت للموافقة املسبقة عن         ١٦٨، كان هناك    ٢٠٠٣يل  أبر/ نيسان ٣٠حىت  

ثيقة وجرى تعميم   ه  وقال إن .  سلطة وطنية معينة   ٢٥٦علم وقامت هذه األطراف بتسمية ما جمموعه        
 اليت اعتمدا اللجنة يف دورا التاسعة على مجيع          مجيع تركيبات املونوكروتوفوس    بشأن توجيه القرار 

أكتوبر / تشرين األول  ٣١ردود بشأن االسترياد حبلول     تقدمي   مصحوبة بطلب ل   سلطات الوطنية املعينة  ال
٢٠٠٣. 

 بشأن   إخطاراً ٣٤، قُدم   ٢٠٠٣أبريل  / وحىت نيسان  ٢٠٠٢مايو  /ويف الفترة املمتدة من أيار     - ٣٥
 خاضعة حالياً لإلجراء     إىل األمانة، كان مثانية منها ملواد كيميائية غري         اإلجراءات التنظيمية النهائية  

لدميوفوكس واألندرين،  كيميائية وهي ا  مواد  مس  وفيما يتعلق خب  . املؤقت للموافقة املسبقة عن علم    
 من إقليمني من أقاليم املوافقة       أو أكثر   مت تلقي إخطارين   ،األندوسلفانووامليفينوفوس والفينكلوزولني   

. ملؤقتة الستعراض املواد الكيميائية يف دورا اخلامسة       ومن املقرر أن تنظر فيها اللجنة ا       .املسبقة عن علم  
 تقدمي املعلومات، عند توافرها، بشأن ، ومن املمثلني يف الدورة الراهنة للجنة،     وطُلب من البلدان املخطرة   

 .  وتصديرها وتصنيعها اخلمساد الكيميائيةو امل هذهاسترياد

يميائية خاضعة إلجراء املوافقة املسبقة عن       مادة ك  ٣٢وكان املعدل الكلي للردود بشأن الـ        - ٣٦
، فيتراوح  ١٩٩٨سبتمرب  / يف املائة؛ وبالنسبة ملبيدات اآلفات اخلمسة املضافة منذ أيلول          ٥٠علم هو   

، فكان  ١٩٩٨سبتمرب  / يف املائة؛ أما بالنسبة لتلك اليت حتمل تارخياً سابقاً أليلول          ٢٩ و ٢٥املعدل بني   
 يف  ٣٤ يف املائة لتركيبات مبيدات اآلفات شديدة اخلطورة و        ٤٠اآلفات، و  يف املائة ملبيدات     ٦٣املعدل  

 بلداً تشارك يف اإلجراء املؤقت للموافقة       ١٦٨وإمجاالً، فمن أصل    . املائة للمواد الكيميائية الصناعية   
 ٣٢ردود استرياد بشأن مجيع املواد الكيميائية الـ         )  يف املائة  ١٥( بلداً   ٢٥املسبقة عن علم، قدم     

. أية ردود استرياد إطالقاً)  يف املائة٢٤( بلداً ٤٠درجة يف إجراء املوافقة املسبقة عن علم فيما مل يقدم امل
ردود استرياد بشأن   )  يف املائة  ٢٩( بلداً   ١٤ االتفاقية، قدم    اليت كانت أطرافاً يف    بلداً   ٤٩ومن أصل   

 .أية ردود استرياد على اإلطالق) ائة يف امل١٦(مجيع املواد الكيميائية فيما مل تقدم مثانية بلدان 

 رداً  ٢٤٥ مت تلقي    ٢٠٠٣أكتوبر  /تشرين األول   ٣١مايو وحىت   / أيار ١ويف الفترة املمتدة من      - ٣٧
بيد . ٢٠٠٢ عام  الستة أشهر منفترة عن نفس من ردود االسترياد مما دل على حدوث زيادة ملحوظة  

 . ردود استرياد بشأن املونوكروتوفوسدان فقط قدمت من البل بلدا٣٤ً أنه كان من املخيب لآلمال أن

وأشار أحد املمثلني إىل أن حلقات العمل اإلقليمية قد إرتقت مبستوى الوعي على املستوى                - ٣٨
اإلقليمي بشأن تنفيذ اإلجراء املؤقت للموافقة املسبقة عن علم، بيد أن مصاعب نشر هذه املعلومات                

وقال ممثل آخر إن حلقات العمل هذه جيب أن تتضمن سبالً            . ةعلى املستوى الوطين ال تزال قائم     
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وأشار العديد من املمثلني إىل أن      . الطالع السلطات الوطنية املعينة اجلديدة بإجياز على هذا الوضع         
الرسائل املوجهة من األمانة مل تكن تصل إىل السلطات الوطنية الرمسية املعينة ويف بعض األحيان كانت                

 السلطات الوطنية املعينة إما قدمية أو غري صحيحة، والحظ أحد املمثلني أن بلده يواجه               تفاصيل عناوين 
 .مصاعب فيما يتعلق بتسجيل مبيدات اآلفات األمر الذي عرقل تقدمي تقارير الردود

وقال ممثل آخر إن الوضع من حيث العدد الكلي لإلخطارات كان مشجعاً بيد أن العدد                  - ٣٩
 تقدم ردوداً كان متدنياً بصورة خميبة، واقترح بأن يرسل إىل البلدان اليت تعجز عن               الفعلي لألطراف اليت  

ي ردود بشأن االسترياد، رسائل تذكريية حمددة ويطلب إليها فيها توضيح األسباب هلذا النقص           أإرسال  
وأشار إىل  . يف الردود، وعندئذ ميكن هلذه البلدان اليت تواجه مصاعب حمددة تلقي املساعدة املستهدفة             

 فإنه على البلدان أن تدرك أن االستمرار يف العجز عن تقدمي الردود يعين              ١١أنه مبوجب أحكام املادة     
وأشاد بعمل األمانة وال سيما يف عقد حلقات        . أن البلدان املستوردة ما عادت حممية حبالة الوضع القائم        

، واقترح االتفاقيةتصاداا مبرحلة انتقال على تنفيذ العمل لتحسني قدرة البلدان النامية والبلدان اليت متر اق  
ولدى مالحظة  . أن يتواصل تدارس هذه القضية فيما يتعلق بإتباع ج استراتيجي للمساعدة التقنية            

املوافقة اخلاضعة  "و" عدم املوافقة "، و "املوافقة"املصاعب اليت تواجه بعض البلدان يف التمييز بني مصطلح          
رح أن تتناول اللجنة املؤقتة الستعراض املواد الكيميائية فكرة وضع املبادئ              ، اقت "لشروط حمددة 

كما أبلغ عن املصاعب اليت تتم مواجهتها لدى         . التوجيهية لتيسري فهم املصطلحات بأسلوب موحد     
 .االتصال بالسلطات الوطنية املعينة ويف احلصول على التصديق على تسليم إخطارات التصدير

ملمثلني إن االفتقار إىل ردود االسترياد بالنسبة لبعض املواد املدرجة يف اإلجراء             وقال أحد ا   - ٤٠
املؤقت للموافقة املسبقة عن علم، قد يعزى إىل حقيقة أا مل تعد تنتج أو تستورد لكنها موجودة بشكل 

 .خمزونات مبيدات آفات بالية أو بشكل نفايات

 املؤقتة الستعراض املواد الكيميائيةتثبيت اخلرباء املعينني يف اللجنة  -باء 

نظرت اللجنة اليت كان معروضاً عليها مذكرة عن هذه القضية أعدا األمانة                    - ٤١
(UNEP/FAO/PIC/INC.10/5)    عضوين يف اللجنة املؤقتة     كبريين جديدين    خل  يف التثبيت الرمسي

.  الدورة التاسعة للجنة    بعد ينريباخلعينت حكومتا كندا والفلبني     قد  ف. الستعراض املواد الكيميائية  
وشارك اخلبريان املعينان على أساس مؤقت يف الدورة الرابعة للجنة املؤقتة الستعراض املواد الكيميائية               

 .ريثما يتم التثبيت الرمسي هلما من جانب اللجنة يف دورا احلالية

 السيد الرس جريغنسن    ةسمي الذي يثبت ت   ١٠/١ هلذا التقرير املقرر     الثاينويرد يف املرفق     - ٤٢
للعمل كعضو يف اللجنة املؤقتة الستعراض املواد الكيميائية ملنطقة أمريكا الشمالية، واآلنسة آيدا             ) كندا(

 .ملنطقة آسيا) الفلبني(ديفريا أورداس 

 تقدمي تقرير اللجنة املؤقتة الستعراض املواد الكيميائية عن أعمال دورا الرابعة -جيم 

أنظر (ا بشأن هذا البند، كان معروضاً على اللجنة وثائق معدة عن هذا املوضوع              ويف مداوال  - ٤٣
رئيس اللجنة املؤقتة الستعراض املواد الكيميائية تقرير       ) أملانيا(وقدم السيد راينر آرندت     ). املرفق األول 

ضت اللجنة  وقد استعر . (UNEP/FAO/PIC/INC.10/6)اللجنة املؤقتة الستعراض أعمال دورا الرابعة       
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اإلخطارات باإلجراء التنظيمي النهائي حلظر أو التقييد بشدة ملادة الباراثيون، ورباعي إيثيل الرصاص              
مت  وقد   .إدراجها يف اإلجراء املؤقت للموافقة املسبقة عن علم        ب وأوصتورباعي ميثيل الرصاص    

صلة واليت من املتوقع أن      فيما بني الدورات إلعداد وثائق توجيه القرار ذات ال           بالعمل   عاالضطال
 تبني  قدو. ٢٠٠٤فرباير  /املؤقتة الستعراض املواد الكيميائية يف شباط      للجنة    اخلامسة ةدورالتكتمل يف   

أن اإلخطار بشأن ثالثي بيوتيل القصدير الوارد من اجلماعة األوروبية كان كامالً ومستوفياً للمعايري               
 عن علم يف فئة مبيدات اآلفات، بيد أن اإلخطار الوارد من            إلدراجه يف اإلجراء املؤقت للموافقة املسبقة     

وقررت اللجنة املؤقتة الستعراض املواد الكيميائية أنه ريثما        ف باملعايري الواردة يف املرفق الثاين       اليابان مل ي  
 جمدداً  السيد آرندتوأكد. يتم تلقي إخطار آخر، فمن غري املمكن اقتراح إدراج ثالثي بيوتيل القصدير           

 تقدر مدى كفاية اإلجراء التنظيمي       أن أنه ليس من اختصاص اللجنة املؤقتة الستعراض املواد الكيميائية        
 .لبلد ما وال أن تتخذ إجراء تقييم خماطر مقبوالً دولياً

وقد أكملت اللجنة املؤقتة الستعراض املواد الكيميائية، وثائق توجيه القرار بشأن األسبست مبا  - ٤٤
 وأمالحه؛ وتركيبات   DNOCل األربعة ألسبست األمفيبول والكريسوتايل؛ والـ        يف ذلك األشكا  
لبنوميل، والكربوفيوران والثريام للنظر فيها وإقرارها يف االجتماع        ا  اليت حتتوي على   املساحيق الغبارية 

 . احلايل

ؤقتة واستعرض السيد آرندت القضايا األخرى اليت نوقشت أثناء الدورة الرابعة للجنة امل              - ٤٥
من جدول األعمال، وتوجه بالشكر ) ه (٤الستعراض املواد الكيميائية واليت تقرر النظر فيها حتت البند          

 .إىل مجيع األعضاء واملراقبني الذين سامهوا يف عمل اللجنة املؤقتة الستعراض املواد الكيميائية

للجنة املؤقتة الستعراض املواد    وأشارت جلنة التفاوض احلكومية الدولية مع التقدير إىل تقرير ا          - ٤٦
 .الكيميائية وتوجهت بالشكر إىل رئيسها وإىل مجيع من ساهم يف أعماهلا

 إدراج املواد الكيميائية -دال 

 األسبست - ١

ويف مداوالا بشأن هذا البند، كان معروضاً على اللجنة الوثائق املعدة عن هذا املوضوع                 - ٤٧
 األمانة النظر إىل املذكرة املعدة عن كيميائيات أسبست األموسيت           ووجه ممثل ). أنظر املرفق األول  (

 اليت تضمنت   (UNEP/FAO/PIC/INC.10/7)واالكتينوليت واالنثوفيلليت والترميوليت والكريسوتيل     
توصية من اللجنة املؤقتة الستعراض املواد الكيميائية إلدراجها يف اإلجراء املؤقت للموافقة املسبقة عن               

 ملداوالت اللجنة، مبا يف ذلك مربرات إدراج املواد الكيميائية إستناداً إىل املعايري الواردة يف               علم، وموجز 
ويضم مشروع  . املرفق الثاين لالتفاقية، وموجزاً يف شكل جدول للتعليقات الواردة وكيفية التصدي هلا           

 .وثيقة توجيه القرار إىل املذكرة بوصفه املرفق الثاين

ملمثلني الذين تكلموا عن تقديرهم للعمل الذي قامت به اللجنة املؤقتة              أعرب مجيع ا   - ٤٨
 وأيد  .الستعراض املواد الكيميائية يف إعداد مشروع وثيقة توجيه قرارات املعروض حالياً على اللجنة             

. مجيع املمثلني إدراج أشكال أمفيبول األسبست األربعة يف اإلجراء املؤقت للموافقة املسبقة عن علم              
 عدد من املمثلني أم ليسوا على استعداد للموافقة على إدراج الكريسوتيل يف الوقت الراهن                 وبني
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 من املمثلني إىل أن مادة       عددوأشار  . واقترحوا تأجيل البت بشأن الكريسوتيل إىل اجتماع آخر        
مية  توفر أدلة عل   أعربوا عن انشغاهلم بشأن عدم    تلف عن أشكال أمفيبول األسبست، و     ختالكريسوتيل  

 معلوماتكان من رأي بعض املمثلني أنه ال تتوفر          و.  قدرا يف تسبب اإلصابة بالسرطان      عن كافية
كافية عن اآلثار طويلة األجل للبدائل املقترحة للكريسوتيل، واليت قد تثبت األيام أا أكثر ضرراً من                 

 . مادة الكريسوتيل نفسها

جنة من الربنامج الدويل املعين بالسالمة الكيميائية أن        فيما يتعلق مبادة الكريسوتيل، طلبت الل     و - ٤٩
وأبلغت ممثلة منظمة الصحة العاملية أن      .  وبدائلها ادة الكريسوتيل يضطلع، بأسرع ما ميكن، بتقييم مل     

 وأبدت استعداد منظمتها للعمل على التقييم        ١٩٩٨الربنامج قد أجرى تقييماً للكريسوتيل يف عام         
وافقت اللجنة على ضرورة قيام اللجنة املؤقتة الستعراض املواد          و. يسوتيلالصحي لبدائل مادة الكر   

 .الكيميائية بتحديد البدائل املناسبة لكي يقوم الربنامج الدويل املعين بالسالمة الكيميائية باستعراضها

أعلن الكثري من املمثلني عن تأييدهم إلدراج أشكال األسبست اخلمسة يف اإلجراء املؤقت               - ٥٠
املؤقتة وارتأوا أنه قد مت تقدمي معلومات كافية وواضحة متكن اللجنة             . وافقة املسبقة عن علم   للم

 من التوصل إىل توافق آراء ميكنها من التوصية بأنه قد مت الوفاء باملعايري                الستعراض املواد الكيميائية  
ه ـوا عن رأي مفاده أن    وأعرب. اخلاصة بإدراج مادة الكريسوتيل وأنه قد مت اتباع اإلجراءات الصحيحة         

ال ينبغي استخدام الرغبة يف تقدمي معلومات إضافية اليقاف املوافقة على وثيقة توجيه القرار أو لتضمني                
كما أشري إىل أنه بإمكان األطراف اليت لديها تقييمات إخطار إضافية           . املادة الكيميائية يف املرفق الثالث    

ائق إىل األمانة لكي تضعها على موقع اتفاقية روتردام على          أو معلومات عن البدائل أن تقدم تلك الوث       
 .شبكة اإلنترنت

 وضع إجراء تنظيمي بشأن مادة الكريسوتيل، ويتوقع أن         بصددأعلن ممثل استراليا أن حكومته       - ٥١
 وستقوم استراليا بتقدمي اخطارها بشأن املوضوع        ٢٠٠٣ديسمرب  /يتم إكمال ذلك يف كانون األول     

 .م لالخطارمشفوعاً بتقيي

وقال أحد املمثلني إن إدراج مجيع أشكال األسبست يف إجراء املوافقة املسبقة عن علم يسهل                - ٥٢
لكثري من البلدان النامية اختاذ القرارات بشأن األسبست نظراً إىل أا كثرياً ما تفتقر إىل القدرة على                   

، يف معرض اشارم إىل عدم وجود قاعدة قال العديد من املمثلني . التفريق بني خمتلف أشكال هذه املادة     
إجرائية متنع تأجيل إجراء بشأن مقترح إلدراج مادة كيميائية، إم فيما يؤيدون إدراج مجيع املواد                 

ثيقة توجيه القرار املعروض حالياً على اللجنة، ال يعترضون على           و الكيميائية اخلمس الواردة يف مشروع    
 .يلتأجيل اختاذ قرار بشأن الكريسوت

 اللجنة طريقة للتوصل    وقال ممثل األمانة إن من األمور احليوية ملستقبل االتفاقية عموماً أن جتد            - ٥٣
 .، يتعني اختاذ قرارات االعتماد بتوافق اآلراء      ٢٢من املادة   ) ب (٥ فبموجب الفقرة    .إىل توافق آراء  
عملها بصورة جيدة ومل يعترض أحد       ب  اضطلعت  اللجنة املؤقتة الستعراض املواد الكيميائية     وأشار إىل أن  

وأشار أيضا إىل أن إضافة مواد كيميائية إىل اتفاقية روتردام ليس            .  أو على املقرر   على ذلك اإلجراء  
باإلجراء التنظيمي الصارم، وإمنا قصد به إحاطة البلدان علما مبا تقوم به البلدان األخرى لتنظيم مواد                 
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.  للمستوردين الختاذ قرارات حمايدة بشأن االسترياد يف املستقبل        كيميائية حمتملة الضرر وإتاحة الفرصة    
 .وحث البلدان على النظر بدقة يف شواغلها بشأن مادة الكريسوتيل، على ضوء اهلدف وعملية االتفاقية

، أال وهي   أشكال امفيبول األسبست األربعة    إضافة   واتفقت اللجنة على أن توافق على       - ٥٤
، يف اإلجراء املؤقت للموافقة املسبقة عن علم       واألنثوفيليت والترميوليت،   األموسيت واألكتينوليت   

اتفقت اللجنة على   . وطلبت من األمانة أن تنقح وثيقة توجيه القرار حبذف الفصل اخلاص بالكريسوتيل           
إجراء العديد من التنقيحات التحريرية على مقدمة وثيقة توجيه القرار، الواردة يف املرفق الثاين من                 

كما قررت اللجنة أن تقوم األمانة بتجميع مادة الكريسوتيل           . UENP/FAO/PIC/INC.10/7وثيقة  ال
املستخرجة يف وثيقة توجيه القرار للنظر فيها الحقاً أثناء الدورة احلادية عشرة للجنة، يف إطار عملية                 

يتضح اجلزء الفرعي   شبيهة بتلك اليت تستخدم لتضمني مواد كيميائية أخرى ريثما يتم النظر فيها، كما              
 . من هذا القسم من التقرير٤

 بشأن تضمني   ١٠/٢يرد يف املرفق الثاين هلذا التقرير مقرر جلنة التفاوض احلكومية الدولية              - ٥٥
 .األكتينواليت واألنثوفياليت واألموسايت والترميواليت: أشكال األسبست التالية

 DNOCمادة الـ  - ٢

 لدى مداوالا بشأن هذا البند، الوثائق املعدة حول املوضوع           كان معروضاً على اللجنة،    - ٥٦
 ولدى تقدمي هذا البند، أشار ممثل األمانة إىل أن اللجنة املؤقتة الستعراض املواد               ).أنظر املرفق األول  (

 وأمالحها واملوافقة على وثيقة توجيه القرار املرتبطة         DNOCالكيميائية أوصت اللجنة بإدراج مادة      
وقد أُجرى العديد من التنقيحات التحريرية على مقدمة وثيقة توجيه القرار تلك، واليت ترد              . ادةبتلك امل 

 .UNEP/FAO/PIC/INC.10/8باملرفق الثاين من الوثيقة 

 وأمالحها يف املرفق الثاين     DNOC املتعلق بـ    ١٠/٣يرد مقرر جلنة التفاوض احلكومية الدولية        - ٥٧
 .هلذا التقرير

د آرندت اللجنة على إدراج املقترح، مالحظاً أحد اإلخطارات اليت بنت عليه              شكر السي  - ٥٨
وبذلك فإنه من املشجع    . ٍاللجنة املؤقتة الستعراض املواد الكيميائية مقترحها ورد من بريو، وهي بلد نام           

 يف  مالحظة أن البلدان النامية أيضاً هي يف وضع ميكنها من تقدمي إخطارات تستويف املعايري املعدة                
 .االتفاقية

 تركيبات املساحيق الغبارية ملواد البنوميل والكربوفوران والثريام - ٣

أنظر (كان معروضاً على اللجنة، عند مداوالا بشأن هذا البند، الوثائق املعدة حول املوضوع               - ٥٩
املواد الكيميائية قد   ولدى تقدمي البند، أشار ممثل األمانة إىل أن اللجنة املؤقتة الستعراض            ). املرفق األول 

تركيبات املساحيق الغبارية   : مبيد اآلفات شديدة اخلطورة   تركيبات  أوصت اللجنة بضرورة إدراج     
 يف املائة أو تزيد والثريام بنسبة       ١٠ يف املائة أو تزيد؛ والكربوفوران بنسبة        ٧احملتوية على البنوميل بنسبة     

 .يه القرار املرتبطة ا يف املائة أو تزيد، واملوافقة على وثيقة توج١٥
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وأثناء النقاش الذي تال ذلك، الحظت اللجنة أن وثيقة توجيه القرار أشارت إىل تركيبات                - ٦٠
 وبناء عليه، قررت اللجنة أن تشري يف وثيقة          .حمددة للمواد الكيميائية ذات الصلة، ويف شكل خليط        

 أجري العديد   وقد...".  توليفة من البنوميل   تركيبات املساحيق الغبارية احملتوية على    "توجيه القرار إىل    
 وثيقة توجيه القرار اليت ترد يف املرفق الثاين للوثيقة               مقدمة من التنقيحات التحريرية على    

UNEP/FAO/PIC/INC.10/9. 

يف التركيبات موضوع النقاش، واليت       اجتار دويل   وجود والتمس بعض املمثلني توضيحاً حيال     - ٦١
 وقد أحيطت اللجنة علما بأن مثة إجتار . اللجنة املؤقتة الستعراض املواد الكيميائيةوردت تقارير عنها إىل

 وأبلغت األمانة اللجنة بأن االجتار مل حيدد بوصفه شرطاً           .يف التركيبات فيما بني بلدان غرب إفريقيا      
 . أو املرفق الرابع٦مسبقاً مقيداً يف املادة 

ير، مقرر جلنة التفاوض احلكومية الدولية بشأن إدراج تركيبات         يرد يف املرفق الثاين هلذا التقر      - ٦٢
 يف املائة أو    ٧مبيدات اآلفات شديدة اخلطورة للمساحيق الغبارية احملتوية على توليفه من البنوميل بنسبة             

 . يف املائة أو تزيد١٥ يف املائة أو تزيد، والثريام بنسبة ١٠تزيد، والكربوفوران بنسبة 

 تصلة بإدراج مواد كيميائية أخرىالقضايا امل - ٤

كان معروضاً على اللجنة، لدى مداوالا بشأن هذا البند، الوثائق املعدة حول هذا املوضوع               - ٦٣
 ولدى تقدمي هذا البند، وجه ممثل األمانة اإلنتباه إىل وجود جانب من عدم التوافق             ). أنظر املرفق األول  (

 خالل الفترة بني     اليت اشتغلت اللجنة بشأا    ج ا املواد الكيميائية   ا يتعلق بالكيفية اليت تدر    اإلجرائي فيم 
 القضية  تتعلقو.  يف املرفق الثالث   دخول االتفاقية حيز النفاذ وانعقاد االجتماع األول ملؤمتر األطراف،        

ة وترد املعلومات األساسية اخلاصة بالقضي    . مبواد الباراثيون ورابع إيثيل الرصاص ورابع ميثيل الرصاص       
 وقد اقترحت األمانة يف هذه الورقة عقد الدورة احلادية           .UNEP/FAO/PIC/INC.10/10 الوثيقة   يف

 .عشرة للجنة ليوم واحد قبل االجتماع األول ملؤمتر األطراف مباشرة

 أكثر مباشرة، يقضي بإمكانية أن  إجراء بديالقترحومنذ إعداد تلك الوثيقة، وردت تعليقات ت - ٦٤
 املواد الكيميائية يف اجتماعها اخلامس،      الستعراضيه القرارات اليت تكملها اللجنة املؤقتة       تعمم وثائق توج  

قبل ستة أشهر على األقل من انعقاد االجتماع األول ملؤمتر األطراف، مث حتال مباشرة إىل ذلك                   
ت األمانة  شارأوقد  . االجتماع، مع طلب للنظر فيها واملوافقة على إدراجها يف املرفق الثالث لالتفاقية           

 .أيا من النهجني ال يوفر حال تاماإىل أن 

وقدمت إحدامها شرحا للنهج .  قاعة اجتماعاتيت األمانة ورقوبناء على طلب اللجنة، عممت - ٦٥
تضمنت و الذي حتال مبقتضاه مواد املقررات الضرورية إىل مؤمتر األطراف مباشرة يف اجتماعه األول؛             

واحد للجنة التفاوض احلكومية الدولية قبل االجتماع األول ملؤمتر األطراف          الثانية عقد دورة ملدة يوم      
 .مباشرة

ساد توافق عام باآلراء بشأن وجوب إحالة ما يسفر عن عمل     وخالل املناقشة اليت تلت ذلك،       - ٦٦
ثيون اللجنة املؤقتة الستعراض املواد الكيميائية بشأن رابع إيثيل الرصاص ورابع ميثيل الرصاص والبارا             

إىل أي هيئة قد حتددها اللجنة لكي تستعرض أي مشروع وثائق توجيه القرار معدة بشأن هذه املواد                  
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كما أيد مجيع املمثلني    . الكيميائية، سواء كانت الدورة احلادية عشرة للجنة أو اجتماعا ملؤمتر األطراف          
 .مقبلالنظر يف مشروع وثيقة توجيه القرار بشأن مادة الكريسوتيل يف اجتماع 

رأى بعض املمثلني أن املعلومات قد تكون غري كافية لتربر تغيري مواقفهم بشأن مادة                   - ٦٧
وفيما أشري إىل أن الربنامج الدويل املعين        . الكريسوتيل حبلول موعد اجتماع اهليئة اليت يتفق عليها        

ددة، فقد شدد على أن مجع      بالسالمة الكيميائية قد وافق على إجراء تقييم ملادة الكريسوتيل وبدائلها احمل          
 .البيانات الكافية قد يستغرق وقتا

واقترح ممثل األمانة أنه قد يكون من املفيد للممثلني الساعني للحصول على املزيد من                  -٦٨
املعلومات لو أن األمانة استطاعت أن جتمع وتصنف املعلومات املتاحة عن خماطر مادة الكريسوتيل                

فمن شأن مثل هذا النهج الثنائي املسار أن حيافظ على تكامل           . ن املهتمة باألمر  وبدائلها، وإتاحتها للبلدا  
عملية صنع القرارات الرئيسية لالتفاقية يف الوقت الذي يطمئن أولئك الذين يعترب أم ال ميلكون بيانات             

 هذا  وقد أشري إىل أن مثل    . وأيد عدد من املمثلني هذا النهج وعرض أحدهم تقدمي املساعدة          . كافية
املسار للعمل لن يساعد فقط على حل مشاكل من يطلبون املزيد من البيانات، وإمنا سيحقق أيضا ما                  

وأشار بعض  . دف إليه االتفاقية من تبادل للمعلومات فيما بني البلدان بشأن آثار املواد الكيميائية             
أساسياً للنظر يف وثيقة توجيه     املمثلني إىل أن ما تبني هلم هو أن املعلومات اإلضافية ال تشكل شرطاً               

 .القرار ملادة الكريسوتيل أو إلدراجها

ووافقت اللجنة على عقد دورة حادية عشرة قصرية للجنة التفاوض احلكومية الدولية يف                - ٦٩
شكل مؤمتر للمفوضني يعقد قبل االجتماع األول ملؤمتر األطراف مباشرة ويف نفس مكان انعقاده،                

نه البت يف إضافة رابع إيثيل الرصاص ورابع ميثيل الرصاص والباراثيون ومادة            ويكون الغرض الوحيد م   
 .الكريسوتيل إىل اإلجراء املؤقت للموافقة املسبقة عن علم

وأشارت اللجنة إىل أنه يتعني على دورا احلادية عشرة أن تعتمد قرارا ينيط ا سلطة إضافة                 - ٧٠
افقة املسبقة عن علم فيما بني موعد دخول االتفاقية حيز النفاذ           مواد كيميائية إىل اإلجراء املؤقت للمو     

وموعد انعقاد االجتماع األول ملؤمتر األطراف، وأنه قد يكون من الضروري أن يكون لدى املندوبني                
وطُلب إىل األمانة أن تقوم بصياغة مثل       . الذين حيضرون الدورة احلادية عشر وثائق التفويض املناسبة       

 . وقت سابق لالجتماع لكي ينظر املشتركون فيههذا القرار يف

 بشأن عقد   ١٠/٥، مقرر جلنة التفاوض احلكومية الدولية        التقرير يف املرفق الثاين هلذا       دير - ٧١
الدورة احلادية عشرة للجنة التفاوض احلكومية الدولية ليوم واحد، مباشرة قبل االجتماع األول ملؤمتر               

 .األطراف

  الدورة الرابعة للجنة املؤقتة الستعراض املواد الكيميائيةقضايا ناشئة عن -هاء 

 ٨/٣ – حالة تنفيذ مقرر جلنة التفاوض احلكومية الدولية –هيدرازيد املالئيك  - ١

أنظر ( االنتباه إىل الوثائق املعدة حول هذا املوضوع         األمانةلدى تقدمي هذا البند، وجه ممثل        - ٧٢
، قال إن األمانة    ٨/٣ –لة تنفيذ مقرر جلنة التفاوض احلكومية الدولية        وفيما يتعلق حبا  ). األولاملرفق  
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تلقت معلومات من حكومة مجهورية كوريا عن إنتاج واستخدام وواردات ذلك القطر من ملح كولني               
كما تلقت معلومات من املنظمة الدولية حلياة احملاصيل تؤكد فيها إحراز تقدم يف              . هيدرازيد املالئيك 

ة حتليلية مناسبة مللح صوديوم هيدرازيد املالئيك وتبني فيها وجوب إكمال العمل يف ذلك              تطوير منهجي 
 .٢٠٠٤اال حبلول منتصف عام 

أحاطت اللجنة علماً باملعلومات اليت تلقتها األمانة من املنظمة الدولية حلياة احملاصيل ومددت              - ٧٣
وأعرب أحد املمثلني عن تقديره لقطاع       . ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ٢٤املوعد النهائي ذي الصلة إىل       

 .الصناعة جلهوده يف دعم االتفاقية يف ذلك اال

 حظر ملح صوديوم    ٢٠٠٣أحاط ممثل مجهورية كوريا اللجنة علما بأنه سيتم بنهاية عام             - ٧٤
وسوف حتظر  . حتوى يزيد على جزء من املليون من اهليدرازيد احلر        وملح كولني هيدرازيد املالئيك مب    

، مثل ذلك الذي كان     هورية كوريا أيضاً انتاج أو استرياد ملح الكولني غري املستقر هليدرازيد املالئيك           مج
 . يستورد يف السابق من اليابان

قد وأبلغ ممثل اليابان اللجنة أن إنتاج واستخدام ملح كولني هيدرازيد املالئيك قيد البحث                - ٧٥
ة من القاعدة احلمضية ولكن الشركة املعنية أوضحت أنه          وتوجد خمزونات حمدود   .ألغته الشركة طواعية  

وستقوم حكومته قريباً بتقدمي    .  فسوف يتم تدمريه    إىل مجهورية كوريا   إذا مل يتسن تصدير املنتج     
 .معلومات مفصلة عن استقرار هذه املادة إىل األمانة

ا واملعلومات املقدمة إىل    أحاطت اللجنة علماً باملعلومات اليت تلقتها األمانة من حكومة كوري          - ٧٦
 ضوء إعالن كل من اليابان ومجهورية كوريا        وعلى. اللجنة من ممثل اليابان ومن ممثل مجهورية كوريا       

بأنه جيب التوقف عن إنتاج أو اإلجتار يف ملح كولني هيدرازيد املالئيك الذي حيتوي على اهليدرازيد                 
ة إىل احلكومتني إخطار األمانة يف احلال بأي تغيري         احلر بنسبة تزيد على جزء من املليون، طلبت األمان        

 .يطرأ على هذا الوضع الراهن

 أوجه عدم التوافق احملتملة يف املرفق الثالث لالتفاقية - ٢

 هلذا البند، االنتباه إىل املذكرة اليت أعدا األمانة         تقدميهاسترعى ممثل األمانة، يف معرض       - ٧٧
 يف املرفق الثالث وبني املـرفق الثالث ووثائق توجيـه القرارات        عن أوجه عدم التوافق احملتملة      

)UNEP/FAO/PIC/INC.10/7 .(           وأوضح، ردا على تساؤل، أن اللجنة املؤقتة الستعراض املواد
الكيميائية ستعرض املربر املنطقي اليت استندت إليه للتوصية بعدم قبول اقتراحات أخرى من األمانة                

وأنه ال يزال ممكناً للمثلني إثارة املزيد من القضايا مبجرد           .  املرفق الثالث  بشأن أوجه عدم التوافق يف    
 .تلقيهم هلذا التوجيه

 التقرير، مقرر جلنة التفاوض احلكومية الدولية بشأن أوجه عدم التوافق    هلذايرد يف املرفق الثاين      -٧٨
 .يف املرفق الثالث وبني املرفق الثالث ووثائق توجيه القرارات
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 إجنازات اللجنة املؤقتة الستعراض املواد الكيميائية - ٣

، وأبرز  )أنظر املرفق األول  (استرعى السيد آرندت االنتباه إىل الوثيقة املعدة عن هذا املوضوع            - ٧٩
: إجنازات اللجنة املؤقتة الستعراض املواد الكيميائية خالل دوراا األربع األوىل يف ثالثة جماالت               

اد الكيميائية؛ ووضع وتنفيذ إجراءات تشغيلية ومبادئ توجيهية؛ واملسائل املتعلقة          استعراض فرادى املو  
وأعرب عن تقديره ملا اضطلع به أعضاء اللجنة، فضال عن املراقبني، من أعمال يف هذا                . بالسياسات

 .الشأن

يميائية، أحاطت اللجنة علما بالتقرير املتعلق بإجنازات اللجنة املؤقتة الستعراض املواد الك             - ٨٠
 . وأعربت عن تقديرها العميق ملا اضطلعت به اللجنة ورئيسها من أعمال

 مسائل أخرى - ٤

املعلومات اليت تدرج يف الوثائق املساندة املقدمة من البلد املخُطر باستخدام تقييم لألخطار من بلد                )أ(
 آخر دعما إلجراء تنظيمي ائي

ه هلذا البند، االنتباه إىل الوثائق املعدة بشأن املوضوع          استرعى ممثل األمانة، يف معرض تقدمي      - ٨١
، واليت تتضمن مبادئ توجيهية بشأن نطاق املعلومات املكملة اليت يتعني أن يقدمها             )أنظر املرفق األول  (

وقد قامت اللجنة املؤقتة    . بلد خمطر يستخدم تقييما للمخاطر من بلد آخر دعما إلجراء تنظيمي ائي           
واد الكيميائية بإعداد التوجيه استجابة لطلب من جلنة التفاوض احلكومية الدولية يف دورا          الستعراض امل 

 .التاسعة

وأعرب ممثلون عن تأييدهم الستخدام املبادئ التوجيهية اليت أعدا اللجنة املؤقتة الستعراض              - ٨٢
بلدان أن تقيم إجراءاا    املواد الكيميائية، وأشاروا إىل أا ستطبق بشكل مرن وأنه ميكن جلميع ال             

وصرح ممثل اجلماعة األوروبية، متكلما بالنيابة   . التنظيمية الداخلية على أساس أي معلومات ترغب فيها       
عن االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه، بأن االحتاد على استعداد ملساعدة البلدان اليت ترغب يف                 

وذكر أحد  . يب يف دعم إجراءاا التنظيمية الداخلية     تطبيق تقييمات األخطار اخلاصة باالحتاد األورو     
 .املمثلني أن شروط استخدام املعلومات املكملة جيب أن حتدد بدقة

 .أحاطت اللجنة علما بورقة العمل اليت أعدا اللجنة املؤقتة الستعراض املواد الكيميائية -٨٣

 إعداد املوجزات املركزة واستخدامها )ب(

مانة، يف معرض تقدميه هلذا البند، االنتباه إىل الوثائق املعدة بشأن هذا املوضوع استرعى ممثل األ - ٨٤
وأشار إىل أن اللجنة املؤقتة الستعراض املواد الكيميائية وافقت على أن املوجزات            ). أنظر املرفق األول  (

 ومت التشديد يف    .املركزة تعترب مكملة لعملية استعراض اإلجراءات التنظيمية ومن شأا أن تسهل عملها           
نفس الوقت على أنه ال ينبغي إلعداد املوجزات املركزة أن يعوق بأي شكل من األشكال الوفاء                   

ويكون . باالشتراطات اإللزامية بتقدمي إخطارات باإلجراءات التنظيمية النهائية املتخذة مبوجب االتفاقية         
 .لومات املتاحة بالفعلاستخدام مثل هذه املوجزات مرنا وغري إلزامي ويستند إىل املع
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أحاطت جلنة التفاوض احلكومية الدولية علما بورقة العمل بشأن إعداد املوجزات املركزة               - ٨٥
واستخدامها اليت تعدها اللجنة املؤقتة الستعراض املواد الكيميائية ودعت السلطات الوطنية املعينة إىل              

 .ات املتاحة هلاإعداد موجزات مركزة، على أساس طوعي، باستخدام املعلوم

  تقرير احلادث البيئي-تركيبات مبيدات اآلفات الشديدة اخلطورة )ج(

استرعى ممثل األمانة، يف معرض تقدميه هلذا البند، االنتباه إىل الوثائق املعدة بشأن املوضوع                - ٨٦
ميائية يف دورا   وأحاطت اللجنة علما باعتماد اللجنة املؤقتة الستعراض املواد الكي        ). أنظر املرفق األول  (

 .الرابعة الستمارة تقرير احلادث البيئي املنقحة

ورقة عمل بشأن إعداد املقترحات الداخلية ووثائق توجيه القرارات للمواد الكيميائية احملظورة             )د(
 أو املقيدة بشدة

 املوضوع  استرعى ممثل األمانة، يف معرض تقدميه هلذا البند، االنتباه إىل الوثائق املعدة بشأن              - ٨٧
وأحاطت اللجنة علما بتنقيح اللجنة املؤقتة الستعراض املواد الكيميائية يف دورا           ). أنظر املرفق األول  (

إعداد املقترحات الداخلية ووثائق توجيه القرارات للمواد الكيميائية احملظورة          الرابعة لورقة العمل بشأن   
 .أو املقيدة بشدة

 فالتحضريات ملؤمتر األطرا -خامساً 

 ١٩٩٨قــدم ممثـل األمـانة عـرضاً عاماً للمهـام اليت أنيطت باللجنـة منـذ عـام             - ٨٨
)UNEP/FAO/PIC/INC.10/INF/3(. 

 .أحاطت اللجنة علما بتقرير األمانة - ٨٩

 مشروع النظام الداخلي -ألف 

أنظر (ملوضوع  كان معروضا على اللجنة، لدى مداوالا بشأن هذا البند، الوثائق املعدة عن ا             - ٩٠
وأشار ممثل األمانة إىل أن جلنة التفاوض احلكومية الدولية اعتمدت يف دورا الثامنة               ). املرفق األول 

املشروع املنقح للنظام الداخلي على النحو املقدم من الفريق العامل القانوين، وقررت إحالته إىل مؤمتر                
ملـرفق الثالث لتقريـر هـذا االجتماع     والنـظام الداخـلي املعتمـد ملحـق بوصفـه ا     . األطراف

)UNEP/FAO/PIC/INC.8/19( .      من  ١ تنص على أن تظل الفقرة       ٤٥بيد أن مثة حاشية للمادة 
 مفتوحة للنقاش ألن مسألة ما إن كانت مجيع القرارات املتخذة بشأن املوضوع تتطلب              ٤٥املادة  

 .توافق آراء ال تزال خاضعة لالستعراض من جانب وفود معينة

أعرب أحد املمثلني عن رأي مفاده أنه ينبغي أن يشترط حتقيق توافق اآلراء بشأن مجيع                - ٩١
وأفاد ممثل آخر أن توافق اآلراء جيب أن يكون الزماً جلميع           . القرارات املتعلقة باملسائل اجلوهرية   

 .ماثلةاملسائل اليت تؤثر يف االلتزامات القانونية لألطراف أو بشأن القرارات املوضوعية امل

وحيث أنه مل يتم التوصل إىل أي اتفاق بشأن قضية ما إذا كان مشروع النظام الداخلي                 - ٩٢
ينص على احلاجة إىل توافق باآلراء يف صنع القرارات، فقد وافقت اللجنة على إحالة مشروع                
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ع ونص مشرو . النظام الداخلي دون أي تعديل إىل مؤمتر األطراف للنظر فيه يف اجتماعه األول             
 .النظام الداخلي مستنسخ يف املرفق الرابع للتقرير احلايل

 مشروع القواعد واألحكام املالية -باء 

كان معروضا على اللجنة، لدى مداوالا بشأن هذا البند، املذكرة اليت أعدا األمانة عن هذا                - ٩٣
 .حتاد األورويب، عالوة على مقترحات مقدمة من كندا واال)UNEP/FAO/PIC/INC.10/18(املوضوع 

إحدها لدعم التكاليف   : أعرب الكثري من املمثلني عن تأييدهم إلنشاء ثالثة صناديق استئمانية          - ٩٤
التشغيلية لالتفاقية؛ والثاين لدعم مشاركة ممثلي البلدان النامية األطراف واألطراف اليت متر اقتصاداا              

لفرعية؛ وآخر يستخدم من أجل املساعدة التقنية       مبرحلة انتقال يف اجتماعات مؤمتر األطراف وهيئاته ا       
وأعرب ممثلون آخرون عن رأي     .  ولألغراض األخرى املتسقة مع أهداف االتفاقية      ١٦مبوجب املادة   

صندوق للتكاليف التشغيلية   : مفاده أن من شأن إنشاء صندوقني استئمانيني أن يكون أكثر كفاءة            
كما أن هذا   . اعدة التقنية واألنشطة الوثيقة الصلة    وصندوق لدعم املشاركة يف االجتماعات واملس      

النموذج يوفر مرونة هامة، وتكاليف عامة حمتملة أقل، ويتوافق مع السياسة اليت حددها جملس إدارة                
 .اليونيب بشأن احلد من تكاثر الصناديق االستئمانية لالتفاقيات

اعتمده مؤمتر األطراف، بتوافق اآلراء     أيد الكثري من املمثلني استخدام اجلدول اإلرشادي الذي          - ٩٥
وذلك بصيغته املعدلة واستنادا إىل جدول األمم املتحدة لألنصبة املقررة، من أجل تقدير املسامهات يف                

وأشار ممثالن إىل أن حكومتيهما تعتربان أن مجيع املسامهات، مبا يف ذلك             . الصندوق االستئماين العام  
رشادي، مسامهات طوعية من حيث حجمها وما إن كان يتم            تلك املدفوعة بالنسبة للجدول اإل     

وأعرب ممثل آخر عن رأي مفاده أن املوافقة على جدول االشتراكات املقدرة ميثل التزاما                . تقدميها
 .أخالقيا بالوفاء بالتعهدات

 شدد الكثري من املمثلني على أن تقدمي مساعدة تقنية إىل البلدان النامية األطراف واألطراف               - ٩٦
ومن هنا، فإم حيبذون    . اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال هاماً جداً من أجل التنفيذ الناجح لالتفاقية            

وجود نظام يوفر مستويات وافية وحسنة التوقيت وميكن التنبؤ ا من املسامهات للصندوق االستئماين              
د لنظام من املسامهات املقدرة     كما أعرب البعض عن التأيي    .  من أجل املساعدات التقنية    سيستخدمالذي  

وحبذ أحد املمثلني فكرة املسامهات اإللزامية من أجل دعم مشاركة ممثلي البلدان النامية              . واإللزامية
. األطراف واألطراف اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال يف اجتماعات مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية              

 .ا الستخدام اجلدول اإلرشادي لألنصبة املقررةوأشارت إحدى املمثالت إىل معارضة حكومته

قررت اللجنة أن تعقد فريق عمل قانوين مفتوح العضوية لوضع مشروع القواعد املالية يرأسه               - ٩٧
، وطلبت منه أن حياول     )اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية     (السيد أليستري ماكغلون    

مة يف االقتراحات الثالثة املعروضة على اللجنة والعودة بتقرير عن            حتديد وتضييق اإلختالفات القائ   
 .مداوالته إىل اجللسة العامة
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قدم السيد ماكغلون مشروع نص أعده الفريق العامل، وقال إن الفريق حقق تقدما طيبا، مبا                 - ٩٨
 قضايا  بيد أنه ال تزال هناك    . يف ذلك وضع مشروع نص موحد ميكن ملؤمتر األطراف أن ينظر فيه            

 .معلقة، على النحو الذي تبينه األقواس املعقوفة والفقرات البديلة

وقررت اللجنة أن حتيل إىل مؤمتر األطراف مشروع القواعد املالية الذي أعده الفريق العامل،               - ٩٩
 .واملدرج يف املرفق اخلامس للتقرير احلايل، للنظر فيه يف اجتماعه األول

 تسوية املنازعات -جيم 

واسترعى ممثل األمانة   . أشارت اللجنة، عند تناوهلا هلذا البند، إىل مداوالا يف دورا التاسعة           -١٠٠
 من مشروع قواعد التحكيم     ١٦االنتباه إىل القضية الوحيدة املتبقية، أال وهي احلكم الوارد يف املادة             

، اليت تشري إىل رأي     )UNEP/FAO/PIC/INC.9/21(الواردة يف املرفق الرابع للوثيقة      (واحلاشية املناظرة   
 .أحد املمثلني بشأن احلكم

وافقت اللجنة على أن يقوم اخلرباء القانونيون يف الفريق العامل باستعراض املسألة وتقدمي                -١٠١
وتبعاً لذلك، حبث الفريق العامل املسألة واقترح نصاً متفقاً عليه هلذا           . تقرير عن ذلك إىل اجللسة العامة     

 .احلكم

رت اللجنة أن حتيل النص املتفق عليه ملشروع قواعد التحكيم والتوفيق، املستنسخ يف املرفق              قر -١٠٢
 .السادس هلذا التقرير، إىل مؤمتر األطراف لينظر فيه يف اجتماعه األول

 عدم االمتثال -دال 

وضوع ، لدى مداوالا بشأن هذا البند، الوثائق املعدة حول هذا امل          اللجنةكان معروضاً على     -١٠٣
)UNEP/FAO/PIC/INC.10/19 أعدت إستجابة لطلب    وقدم ممثل األمانة وثيقة عن اإلبالغ     ). 20 و 

اللجنة يف دورا التاسعة بأن تعد األمانة مشروع مقرر بشأن اإلبالغ واستبيان، يوضح مداوالت الفريق   
 لكي ينظر فيها مؤمتر     العامل املعين باالمتثال الذي نظر يف املوضوع يف الدورة التاسعة للجنة، وذلك            

 .األطراف يف اجتماعه األول

 العامل مفتوح العضوية املعين بآليات وإجراءات االمتثال        الفريقلون، رئيس   غقدم السيد ماك   -١٠٤
 أعده بشأن اإلجراءات واآلليات املؤسسية ملعاجلة حاالت        نصاملنشأ يف الدورة التاسعة للجنة، مشروع       

 ليس وثيقة ائية وإمنا نصولدى إشارته إىل أن ال. للجنة يف دورا التاسعةعدم االمتثال بناء على طلب ا
 أساس للمناقشة، سلط الضوء على القضايا مثار القلق مثل تشكيل جلنة االمتثال اليت سيقوم بإنشائها    وه

تجابة مؤمتر األطراف وكيفية بدء تطبيق إجراءات عدم االمتثال وماهية التدابري اليت ينبغي اختاذها اس               
 .لعدم االمتثال

 العامل مفتوح العضوية املعين باالمتثال املنشأ يف الدورة          الفريققررت اللجنة إعادة انعقاد      -١٠٥
التاسعة، حتت رئاسة السيد ماكغلون، وطلبت أن يقوم الفريق باستعراض املشروع الذي أعده رئيسه               

 يقدم تقريراً إىل اجللسة العامة حول       إضافة إىل مشروع مقرر واستبيان معروض مبذكرة األمانة، وأن         
 .مداوالته
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تدارس الفريق العامل بدقة مشروع نص الرئيس واقترح نصاً منقحاً ملشروع إجراءات وآليات              -١٠٦
وقررت اللجنة إحالة املشروع بصيغته الواردة يف املرفق . االمتثال، الذي عرضه رئيس الفريق على اللجنة

 .متر األطراف لينظر فيه يف اجتماعه األولالسابع هلذا التقرير، إىل مؤ

واعترب . وذكر السيد ماكغلون أن الفريق نظر أيضاً يف الوثيقة املتعلقة باإلبالغ ويف االستبيان             -١٠٧
 .الفريق أن الوثيقة تشكل أساساً مفيداً لالضطالع مبزيد من العمل بشأن املوضوع

عن اإلبالغ مع مراعاة التعليقات اليت أبداها        طلبت اللجنة من األمانة إعداد وثيقة منقحة          -١٠٨
 كانون  ٣١الفريق العامل أثناء الدورة احلالية وكذلك التعليقات األخرى الواردة من احلكومات حبلول             

 .، وتقدميها إىل مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول٢٠٠٤يناير /الثاين

 يذمساندة التنف:  الناشئة عن مؤمتر املفوضنيالقضايا -سادساً 

 غرفة تبادل املعلومات -ألف 

إنشاء : ولدى حبثها هذا البند، كان معروضاً على اللجنة مذكرة األمانة بشأن تبادل املعلومات             -١٠٩
ولدى تقدمي الوثيقة، قدم ممثل     . (UNEP/FAO/PIC/INC.10/22)غرفة لتبادل املعلومات اإللكترونية     

 على املوقع الشبكي التفاقية روتردام لتوفري املعلومات        األمانة تقريراً عن تطوير غرفة تبادل املعلومات      
بشأن التقييمات القطرية واملعلومات بشأن بدائل املواد الكيميائية اخلاضعة لإلجراء املؤقت للموافقة              

وسوف يقتصر مرفق غرفة تبادل املعلومات على املعلومات اليت تقدمها األطراف،            . املسبقة عن علم  
وبالنظر إىل اإلمكانية احملدودة    .  إلكتروين توضع على املوقع بدون استعراض      ويفضل أن تكون يف شكل    

لدى بعض البلدان للوصول إىل اإلنترنت، فإن قوائم املعلومات اليت توضع على الشبكة خالل األشهر                
وعلى الرغم من أنه    . نشرة املوافقة املسبقة عن علم     يف كل عدد من أعداد       الستة األخرية سوف تدرج   

 النشاط اإلضايف املتضمن يف غرفة تبادل املعلومات ميكن إدارته ضمن حدود            يكونن املأمول أن    كان م 
امليزانية احلالية، إال أنه لو زادت املعلومات املقدمة من جانب األطراف عن احلجم املتوقع فإنه قد يكون                 

إىل االقتراحات الواردة   وكانت األمانة قد أشارت     . من الضروري إعادة النظر يف هذه املسألة مستقبالً       
وإدراج األرقام اإلضافية لسجل     " األسئلة كثرية التردد  "من البلدان واليت تشتمل على صفحة         

املستخلصات الكيميائية ملختلف املواد الكيميائية وجمموعاا اليت سوف تتاح كذلك على املوقع               
 . الشبكي

ة وأعربت عن تقديرها جلهود األمانة يف         اليت قدمتها األمان   باملعلوماتأخذت اللجنة علماً     -١١٠
 .إنشاء غرفة تبادل املعلومات

أعرب أحد املمثلني عن رأي مفاده أن مجيع املعلومات اخلاصة بغرفة تبادل املعلومات ينبغي أن   -١١١
تتاح باللغات الست لألمم املتحدة، وقال آخر بإن شواغل السرية ال ينبغي أن تستخدم كحاجز دون                 

، واقترح ثالث بأنه ينبغي لألمانة أن تلعب دوراً          الصلةومات بشأن التكنولوجيات ذات     تقاسم املعل 
وأوصي كذلك بأنه ينبغي ملركز تبادل املعلومات التابع . ناشطاً يف مجع املعلومات لغرفة تبادل املعلومات

لسليمة للمواد  التفاقية روتردام أن ينسق مع شبكة تبادل املعلومات لبناء القدرات من أجل اإلدارة ا              
 . لتفادي ازدواج اجلهود)INFOCAP(الكيميائية 
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  حلقات العمل–باء 

ولدى تقدمي هذا البند الفرعي، لفت ممثل األمانة اإلنتباه إىل الوثيقة اليت أُعدت بشأن هذا                  -١١٢
، وأبلغ عن حلقات العمل اليت نظمت حىت تارخيه، نتائجها وآثارها             )أنظر املرفق األول  (املوضوع  

 .الرئيسية واملشكالت والتحديات اليت واجهتها

أكد عدد من املمثلني فوائد حلقات العمل يف زيادة الوعي، وقدموا شرحاً إلجراء املوافقة                 -١١٣
املسبقة عن علم، من حيث أا توفر منتدى لتبادل اخلربات، وتساعد البلدان على التصديق على                  

ورؤي أنه  . ات اليت تواجهها البلدان يف سعيها لتنفيذ االتفاقية       االتفاقية، والتعرف على التحديات واملعوق    
من الضروري عقد حلقة عمل أخرى للتأكد من أن لدى مجيع السلطات القطرية املعينة فرصة                   

وعرب ممثل سويسرا عن رضى حكومته لدى قيامها بالتمويل واملشاركة يف حلقات العمل              . حضورها
 .ن حلقات العمل يف كل أحناء العامل يف املستقبلالسابقة، وإلتزامها بدعم املزيد م

طالب ممثل أوغندا بعقد حلقة عمل تدريبية أخرى للبلدان األفريقية الناطقة باإلجنليزية يف                -١١٤
وأبدى ممثل  . كما طالب ممثل مصر بعقد حلقة عمل تدريبية أخرى للبلدان العربية يف بلده             . كمباال

 إزاء عقد حلقات عمل تدريبية للبلدان العربية فقط يف املنطقة حيث            مجهورية إيران اإلسالمية حتفظاته   
يوجد بلدان فقط غري ناطقني بالعربية وطلب أن تشمل مجيع البلدان يف املنطقة لدى تنظيم حلقات                  

ولدى تقدميه للشكر لألمانة للمساعدة التنظيمية وحلكومة سويسرا للتمويل السخي الذي         . عمل تدريبية 
، ٢٠٠٤مارس  /ثل الصني أنه سيتم عقد حلقة عمل يف بيجني للبلدان اآلسيوية يف آذار            قدمته، أعلن مم  

ودعا األطراف اليت تتوقع املشاركة أن تقدم مقترحاا لألمانة بشأن برنامج هذه احللقة لكي تكون                 
 .هادفة

ة بالنسبة حللقات   وفيما يتعلق بالنقص يف الطلبات احملددة للمساعدة التقنية واالفتقار إىل املتابع           -١١٥
العمل اليت عقدت، قال عدد من املمثلني إم مل يكونوا على علم باحلاجة إىل املتابعة، وأن البلدان حتتاج      
إىل دعم عملي من األمانة لتنفيذ االتفاقية، وأنه جيب أن تشجع حلقات العمل البلدان على طلب                  

مانة للمساعدة التقنية حمدود، وأن البلدان يف حاجة        وقد لوحظ أن متويل األ    . املساعدة التقنية من املاحنني   
 .ألن تكون إستباقية يف االتصال بأعضاء اتمع املانح

ويف اعتقاد الكثري من املمثلني أن نطاق حلقات العمل جيب توسيعه، دف تطوير القدرات                -١١٦
، قد تنظر حلقات العمل     يف هذا الصدد  . خللق سياسات وإستراتيجيات قطرية إلدارة املواد الكيميائية      

املستقبلية يف عملية تبادل بني جمموعات صغرية من املشاركني من البلدان الصناعية وآخرين من البلدان               
ومت لفت اإلنتباه كذلك إىل أمهية حلقات العمل يف         . النامية والبلدان اليت متر إقتصاداا مبرحلة إنتقال      

 .تدريب املدربني

 إىل أمهية عقد حلقات عمل تدريبية على املستوى القطري، لضمان            أشار عدد من املمثلني    -١١٧
حضور كل أصحاب املصلحة والوفاء حباجات التدريب اخلاصة بإعداد اخلطط واإلستراتيجيات القطرية            

إن إعداد هذه اخلطط واإلستراتيجيات يتجاوز نطاق اتفاقية روتردام وحدها،          . إلدارة املواد الكيميائية  
 . إىل أوجه التآزر مع االتفاقات األخرى املتعلقة باملواد الكيميائيةوجيب أن يستند
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  املساعدة التقنية–جيم 

كان معروضاً على اللجنة، لدى مداوالا بشأن هذا البند الفرعي، الوثيقة املعدة عن املوضوع               - ١١٨
ما الذي ميكن القيام    : بنيوشجع ممثل األمانة املمثلني على تركيز املناقشة على جان        ). أنظر املرفق األول  (

به يف الفترة املؤقتة حىت انعقاد االجتماع األول ملؤمتر األطراف، وما الذي ميكن التوصية به ملؤمتر                   
 من االتفاقية، أكد ممثل األمانة على أمهية        ١٦وإستناداً إىل املادة    . األطراف كإستراتيجية ألمد أطول   

ومع أنه ميكن مالحظة جناح حلقات العمل دون         . قطرياألنشطة الثنائية واألنشطة على املستوى ال     
اإلقليمية مثالً يف زيادة الردود بشأن الواردات، إال أن احلاجات والتحديات اليت أفرزا حلقات العمل               

وكانت . أظهرت أن هناك حاجة يف الوقت الراهن إىل أنواع خمتلفة وأكثر إتساعاً من التدريب                
 .تقنية الشاملة الواردة بالوثيقة غري شاملةاخليارات اخلاصة باملساعدة ال

أكد كثري من املمثلني على أمهية حتديد احلاجات احملددة للبلدان واألقاليم ووضع ج                  -١١٩
إستراتيجي للمساعدة التقنية، وكذا احلاجة إىل حتديد األولويات لضمان اإلستخدام اهلادف والفعال             

يئات والوكاالت الدولية األخرى، واملنظمات اإلقليمية        وإعترب التعاون والتآزر مع اهل     . للموارد
واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف األخرى أمراً حامساً من أجل تعظيم الفوائد املستمدة من املوارد                

فعلى سبيل املثال، ميكن تنسيق األنشطة مع       . واخلربات وأساساً إلستراتيجية خاصة باملساعدة التقنية     
يذ القطرية التفاقية استكهومل وميكن الربط مع املواقع الشبكية لإلتفاقات البيئية             أعمال خطط التنف  

 .املتعددة األطراف املختلفة

قال العديد من املمثلني إن املتابعة املركزة حللقات العمل والنشر الواسع للنتائج واملشكالت               -١٢٠
تبادل الزيارات للبلدان املتقدمة    ومت إقتراح خيارات متعددة، مثل       . يساعدان على توجيه املساعدة   

إلكتساب املعرفة اخلاصة بإجراءات تنفيذ االتفاقية والتعلم عن بعد من خالل شبكة اإلنترنت، على                
الرغم من مالحظة أن إعداد مواد التدريب من خالل شبكة اإلنترنت قد يكبد األمانة مزيداً من األعباء                 

 .يف امليزانية

لربامج املستقبلية للمساعدة جيب أن تستهدف مؤسسات وليس أفراداً،         ذكر أحد املمثلني أن ا     -١٢١
وقال آخرون إن   . وأن برامج بناء القدرات جيب أن تكون هلا األولوية يف قضايا السياسات العامة              

املساعدة للسلطات القطرية املعينة ميكن أن تركز على حتسني مرافقها، ومعداا والبىن التحتية خاصتها؛              
امل لتتمكن من القيام بتقييم املخاطر وتقدير املخاطر؛ وعلى املساعدة يف وضع بىن حتتية                وعلى املع 

إن البىن التحتية اخلاصة باإلتصاالت وإدارة املعلومات الكيميائية على املستوى القطري              . قانونية
لومات ذات  واإلقليمي هلا أمهية خاصة، كما جيب تطوير نظم املعلومات لتمكني البلدان من تبادل املع              

وأشار العديد من املمثلني إىل أمهية      . الصلة مع كل أصحاب املصلحة على املستويني القطري واإلقليمي        
ومت . تلقي املساعدة يف تقييم املخاطر، وتقييم األخطار ورصد التأثريات النامجة عن املواد الكيميائية              

) INFOCAP(لسليمة للمواد الكيميائية    حتديد شبكة تبادل املعلومات لبناء القدرات من أجل اإلدارة ا         
 .كوسيلة دعم مفيدة يف املساعدة التقنية
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أشار العديد من املمثلني إىل أمهية ربط قضايا اإلدارة الكيميائية مع خطط التنمية                   -١٢٢
إن جاً كهذا ميكن أن     . واإلستراتيجيات القطرية اخلاصة بالصحة، والتجارة والتخفيف من حدة الفقر        

كومات على إعطاء األولوية لإلدارة الكيميائية ويوصي بزيادة املساعدات الثنائية يف املسار             يشجع احل 
 .املفضي إىل االجتماع األول ملؤمتر األطراف

أكد العديد من املمثلني جمدداً أمهية إنشاء صندوق إستئماين لتلبية االحتياجات من املساعدة               -١٢٣
لصندوق طوعياً، أخذ أحد املمثلني يوضع إختصاصات واضحة        ولدى اقتراحه بأن يكون هذا ا     . التقنية

ودعا أحد املمثلني إىل وضع تعريف لنهج       . هلذا الصندوق وإحالتها ملؤمتر األطراف يف اجتماعه األول       
وإقترح آخر قيام   . إستراتيجي للمساعدة التقنية ميكن إحالته إىل مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول            

 .لتحديد احلاجات امللحة للمساعدة، طبقاً لنتائج اإلستبياناتاألمانه بإعداد دراسة 

 يورو لدعم تنفيذ االتفاقية من خالل       ٥٠٠ ٠٠٠قال ممثل أملانيا إن حكومته سامهت بـ          -١٢٤
 .برامج ثنائية وإقليمية للتعاون التقين

ورويب والبلدان  قام ممثل املفوضية األوروبية متحدثاً نيابة عن الدول األعضاء يف االحتاد األ              -١٢٥
. املنضمة إليه، بتقدمي ورقة غرفة اجتماع تتضمن مشروع مقرر بشأن ج استراتيجي للمساعدة التقنية             

كما أملح إىل خمتلف مشاريع املساعدة التقنية اليت تدعمها منظمته، مثل شبكة تبادل املعلومات لبناء                 
 والعمل الذي يقوم به معهد األمم       (INFOCAP)القدرات من أجل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية        

 .املتحدة للتدريب والبحث بشأن الدراسات اإلمجالية القطرية عن املشاريع

وأثناء مناقشة مشروع املقرر، إقترح ممثلون إجراء تعديالت مع إدراج ااالت اإلضافية التالية              -١٢٦
ة؛ دراسة بشأن املساعدة التقنية تعدها األمانة،       اإلجتار غري املشروع يف املواد الكيميائي     : للمساعدة التقنية 

وضرورة مراعاة جلنة املساعدة اإلمنائية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي خلطط وأولويات              
وقال ممثل إن املقرر جيب أال      . التنمية القطرية؛ واملساعدة اليت تقدمها األمانة يف إعداد تقييمات املخاطر         

وقد مت تنقيح مشروع املقرر على حنو واف على         . سبقاً على نتائج مناقشة القواعد املالية     يصدر حكماً م  
 .ضوء هذه املناقشة

 بشأن املساعدة   ١٠/٧يرد يف املرفق الثاين هلذا التقرير، مقرر جلنة التفاوض احلكومية الدولية             -١٢٧
 .التقنية

 ختصيص رموز مجركية للنظام املوحد -سابعاً 

ل األمانة هذا البند، الفتاً االنتباه إىل ورقة املعلومات اخلاصة بتخصيص رموز مجركية             قدم ممث  -١٢٨
 وأوضح أنه يف حال إقرار التعديالت على        (UNEP/FAO/PIC/INC.10/INF/1)حمددة للنظام املوحد    

يع ، فإن مج  ٢٠٠٤الرموز اجلمركية للنظام املوحد بواسطة املنظمة العاملية للجمارك يف دورا لعام              
 .أطراف هذه املنظمة ستكون ملزمة بتنفيذ هذه التعديالت

أحاطت اللجنة علماً بتقرير األمانة بشأن ختصيص رموز مجركية حمددة للنظام املوحد وعربت              -١٢٩
ومت . عن ارتياحها إزاء التقدم احملرز يف هذه العملية، والذي ميثل أداة قيمة يف تنفيذ اتفاقية روتردام                 
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رة قيام كل األطراف بتشجيع من ميثلها لدى املنظمة العاملية للجمارك على تأييد               التأكيد على ضرو  
 .املقترحات

 حالة التوقيع والتصديق على االتفاقية -ثامناً 

 بشأن هذا البند، مذكرة من األمانة عن حالة التوقيع مداوالاكان معروضا على اللجنة، لدى  -١٣٠
 ممثل األمانة، يف    استرعىكما  ). UNEP/FAO/PIC/INC.10/INF/2الوثيقة  (والتصديق على االتفاقية    

معرض تقدميه للوثيقة، االنتباه إىل كتيب يشرح العملية اليت يصبح مبوجبها البلد طرفاً يف االتفاقية                 
وأعلن العديد من املمثلني أن عملية التصديق أو القبول أو املوافقة أو             . والذي مت نشره بأربع لغات    

وأعرب عدد من   .  بشكل موات وأم يتوقعون إيداع الصكوك ذات الصلة عن قريب          االنضمام تتقدم 
املمثلني عن األمل يف املشاركة يف االجتماع األول ملؤمتر األطراف وأم يعملون على التعجيل                  

 .بإجراءات التصديق من أجل هذا الغرض

 الكيفية اليت يصبح ا      نشر كتيب إعالمي عن    إىلطلب أحد املمثلني من األمانة أن تسعى         -١٣١
وتقدم ممثل آخر بنفس الطلب بشأن موقع       .  الرمسية لألمم املتحدة   اللغاتالبلد طرفا يف االتفاقية جبميع      
 .االتفاقية على شبكة االنترنت

 . املقدمة من األمانةباملعلوماتوأحاطت اللجنة علما  -١٣٢

 لعامليةالتعاون بني األمانة املؤقتة ومنظمة التجارة ا -تاسعاً 

 اللجنة الوثائق اليت أعدت حول هذا        علىأثناء املداوالت بشأن هذا البند، كان معروضاً          -١٣٣
 . وكذلك مقترح مقدم من حكومة كندا(UNEP/FAO/PIC/INC.10/INF/4)املوضوع 

رحب العديد من املمثلني باملعلومات اليت وردت يف الوثيقة اليت أعدا األمانة واملتعلقة                 -١٣٤
 العاملية بشأن اجلوانب من اتفاقية      التجارةعاون اجلاري واملزمع من جانب األمانة املؤقتة مع منظمة          بالت

وأيد كثريون االقتراح الذي قدمته كندا بينما أعرب البعض عن رأي           . روتردام املرتبطة بالتجارة الدولية   
 .مؤمتر األطرافمفاده أن حبث إصدار مقرر رمسي حول هذه املسألة عمل يقتصر فقط بواسطة 

أيد العديد من املمثلني ضرورة أن يكون التفاقية روتردام وضع املراقب لدى جلنة التجارة                 -١٣٥
 عن رأي مفاده أن اتفاقية روتردام تشتمل        املمثلنيوأعرب أحد   . والبيئة التابعة ملنظمة التجارة العاملية    

الستخدام اآلمن للمواد الكيميائية    على أحكام متعلقة بالتجارة وأن هذه األحكام صيغت لتنشيط ا          
 .ومبيدات اآلفات على املستوى القطري

 من املذكرة حول هذه املسألة اليت أعدا األمانة واليت     ٢ذكر ممثل لدى لفته اإلنتباه إىل الفقرة         -١٣٦
منة أن العالقات بني اتفاقية روتردام مع االتفاقات الدولية األخرى حتكمها القراءات الثا             "ورد فيها   

، والحظ هذا املمثل أن هذه العالقات حتكمها أيضاً القراءة الثانية لالتفاقية            "والتاسعة والعاشرة لالتفاقية  
 من جدول أعمال    ١٩األحكام ذات الصلة من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية والفصل           "اليت أشارت   

ا يف ذلك منع االجتار الدويل غري         بشأن اإلدارة السليمة بيئياً للمواد الكيماوية السمية مب         ٢١القرن  
 .املشروع يف املنتجات السمية واخلطرة
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 من مذكرة األمانة، اليت أشارت إىل ثالث قضايا غطتها الفقرة           ٤وأشار كذلك إىل أن الفقرة       -١٣٧
وخباصة : " من إعالن الدوحة، وخباصة تأثريات التدابري البيئية على ولوج األسواق وحذف عبارة             ٣٢

 ٤ و ٢وطلب أن يتم إدخال هذه العبارات احملذوفة يف الفقرتني          ". ق بالبلدان النامية وأقلها منواً    فيما يتعل 
 .من مذكرة األمانة

قررت جلنة التفاوض احلكومية الدولية أن حتيل مشروع املقرر بالصيغة املعدلة من اللجنة                -١٣٨
 .يبحثه يف اجتماعه األولوالوارد يف املرفق الثامن هلذا التقرير إىل مؤمتر األطراف لكي 

 مسائل أخرى -عاشراً 

 مواعيد وأماكن انعقاد االجتماعات املقبلة -ألف 

أبلغ ممثل األمانة اللجنة بأن الدورة اخلامسة للجنة املؤقتة الستعراض املواد الكيميائية سوف               -١٣٩
ؤمتر األطراف سوف ، وأن االجتماع األول مل٢٠٠٤فرباير / شباط٦ إىل ٢تعقد يف جنيف يف الفترة من 
، وسوف يعقد اجلزء رفيع املستوى منه       ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ٢٤ إىل   ٢٠يعقد يف جنيف يف الفترة من       

 ١٨أما املواعيد املؤقتة للدورة احلادية عشرة للجنة فهي السبت،            . سبتمرب/ أيلول ٢٤ و ٢٣يومي  
شار إىل أنه سوف يتم ختصيص ورداً على استفسار من أحد املمثلني، أ.  يف جنيف  ٢٠٠٤سبتمرب  /أيلول

 .وقت الؤلئك الراغبني يف تقدمي عروض بشأن مقر أمانة االتفاقية

أعربت ممثلة كينيا عن رغبة حكومة بلدها يف استضافة االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف يف                 -١٤٠
 .اتفاقية روتردام، وذلك يف مقر مكتب األمم املتحدة بنريويب، كينيا

 الدورةاختتام  -حادي عشر 

وبعد تبادل عبارات ااملة كاملعتاد، أعلن الرئيس اختتام الدورة، وذلك يف متام الساعة                -١٤١
 .٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٢١الواحدة ظهر يوم اجلمعة، 
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 املرفق األول

 قائمة الوثائق املعروضة على اللجنة يف دورا العاشرة

بند جدول  املوضوع عنوان الوثيقة الرمز
 مالاألع

 ١ افتتاح الدورة  
 ٢ مسائل تنظيمية  

UNEP/FAO/PIC/INC.10/INF/9 احلضور )أ( قائمة املشاركني  
UNEP/FAO/PIC/INC.10/1 إقرار جدول األعمال )ج( جدول األعمال املؤقت  
UNEP/FAO/PIC/INC.10/1/Add.1 جدول األعمال املؤقت املشروح   
UNEP/FAO/PIC/INC.10/2  ية للدورة العاشرة   مذكرة تصور

 للجنة التفاوض احلكومية الدولية
  تنظيم العمل )د(

UNEP/FAO/PIC/INC.10/3     أنشطة األمانة واستعراض املوقف
فيما يتعلق باألموال الواردة من      

 خارج امليزانية

أنشطة األمانة واستعراض     
املوقف فيما يتعلق باألموال     

 الواردة من خارج امليزانية

٣ 

راء املؤقت للموافقة   تنفيذ اإلج   
 املسبقة عن علم

٤ 

UNEP/FAO/PIC/INC.10/4        حالة تنفيذ اإلجراء املؤقت
 للموافقة املسبقة عن علم

حالة تنفيذ اإلجراء      )أ(
املؤقت للموافقة املسبقة   

 عن علم

 

UNEP/FAO/PIC/INC.10/INF/6        حالة تنفيذ اإلجراء املؤقت
: للموافقة املسبقة عن علم      

سولفان وأندرين  دميفوكس واندو 
 وميغينوفوس وفينكلوزولني

  

UNEP/FAO/PIC/INC.10/5       تثبيت اخلرباء املعينني يف اللجنة
 املؤقتة للموافقة املسبقة عن علم

تثبيت اخلرباء املعينني     )ب(
يف اللجنة املؤقتة     
للموافقة املسبقة عن    

 علم

 

UNEP/FAO/PIC/INC.10/6        عرض تقرير اللجنة املؤقتة
املواد الكيميائية عن   الستعراض  

 عمل دورا الرابعة

عرض تقرير اللجنة      )ج(
املؤقتة الستعراض املواد   
الكيميائية عن عمل     

 دورا الرابعة

 

UNEP/FAO/PIC/INC.10/7  تضمني املواد الكيميائية
األموسايت واألكتنوليت 
واألنثوفيليت والترميوليت 

والكريسوتيل واألسبست واعتماد 
 جيه القراراتمشروع وثيقة تو

تضمني املواد الكيميائية    )د(
يف اإلجراء املؤقت     
 للموافقة املسبقة عن علم
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بند جدول  املوضوع عنوان الوثيقة الرمز
 مالاألع

UNEP/FAO/PIC/INC.10/8        إدراج مادة الـDNOC 
الكيميائية وأمالحها واعتماد     

 مشرع وثيقة توجيه القرارات

  

UNEP/FAO/PIC/INC.10/9      إدراج تركيبات مبيدات اآلفات
 تركيبات: شديدة اخلطورة  

املساحيق الغبارية احملتوية على      
 يف املائة أو تزيد     ٧البنوميل بنسبة   

 يف املائة   ١٠والكربوفوران بنسبة   
 يف  ١٥أو تزيد والثريام بنسبة      

املائة أو تزيد واعتماد مشروع      
 وثيقة توجيه القرارات

  

UNEP/FAO/PIC/INC.10/10   عقب   الكيميائية املوادإدراج 
 سريان االتفاقية

  

UNEP/FAO/PIC/INC.10/11    حالة تنفيذ   –هيدرازيد املالئيك 
 ٨/٣املقرر 

قضايا الدورة الرابعة     )ه(
للجنة املؤقتة الستعراض   

 املواد الكيميائية

 

UNEP/FAO/PIC/INC.10/12       أوجه عدم التوافق داخل املرفق
الثالث من االتفاقية وأوجه عدم      
التوافق بني املرفق الثالث ووثائق     

 تتوجيه القرارا

  

UNEP/FAO/PIC/INC.10/13       اإلجنازات اليت حققتها اللجنة
 املؤقتة الستعراض املواد الكيميائية

  

UNEP/FAO/PIC/INC.10/14       معلومات لإلدراج يف الوثائق
املؤيدة املقدمة من بلد مبلّغ        
باستخدام تقييم املخاطر الذي     
أجرى يف بلد آخر لدعم إجراء       

 تنظيمي ائي

  

UNEP/FAO/PIC/INC.10/15      إعداد البيانات املوجزة املركزة
 وفائدا

  

UNEP/FAO/PIC/INC.10/16       قضايا أخرى ناشئة عن الدورة
الرابعة للجنة املؤقتة الستعراض     

 املواد الكيميائية

  

 ٥ التحضريات ملؤمتر األطراف  
UNEP/FAO/PIC/INC.10/17 مشروع النظام الداخلي )أ( مشروع نظام داخلي  
UNEP/FAO/PIC/INC.10/18 مشروع القواعد      )ب( مشروع القواعد واألحكام املالية

 واألحكام املالية
 

UNEP/FAO/PIC/INC.10/INF/5     مشروع القواعد املالية واألحكام
املالية والتعديالت املقترحة من     

 كندا
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بند جدول  املوضوع عنوان الوثيقة الرمز
 مالاألع

UNEP/FAO/PIC/INC.10/19 عدم االمتثال )ج( اإلبالغ عن تنفيذ االتفاقية  
UNEP/FAO/PIC/INC.10/20       مشروع إجراءات وآليات

مؤسسية ملعاجلة حاالت عدم      
االمتثال من إعداد رئيس الفريق      

 العامل املعين بعدم االمتثال

  

UNEP/FAO/PIC/INC.10/INF/3        مذكرة من األمانة عن التقدم
 الذي حتقق

  

UNEP/FAO/PIC/INC.10/INF/8  مقترح من احملكومة الدائمة
 من ٣أن املادة للتحكيم بش

مشروع قواعد التحكيم 
وإجراءات التوفيق التفاقية 

 روتردام

  

قضايا ناشئة عن مؤمتر         
 املفوضني 

٦ 

UNEP/FAO/PIC/INC.10/21     جتميع وحتليل نتائج واستنتاجات
حلقات التدريب العملي بشأن     

 اتفاقية روتردام

  مساندة التنفيذ )أ(

UNEP/FAO/PIC/INC.10/22  إنشاء غرفة  : علوماتتبادل امل
 تبادل معلومات إلكترونية

  

UNEP/FAO/PIC/INC.10/23     ،االحتياجات من املساعدة التقنية
وفرص التوافق النشاطي كأساس    
لنهج استراتيجي ممكن للمساعدة    

 التقنية

  

UNEP/FAO/PIC/INC.10/INF/7      معلومات عن أنشطة املساعدة
التقنية اجلارية يف حمامل أخرى      

 يات ذات صلةواتفاق

  

UNEP/FAO/PIC/INC.10/INF/1       تعيني الرموز اجلمركية للنظام
 املوحد

تعيني الرموز اجلمركية للنظام    
 املوحد

٧ 

UNEP/FAO/PIC/INC.10/INF/2       حالة التوقيع والتصديق على
 تشرين   ١٤االتفاقية حىت     

 ٢٠٠٣نوفمرب /الثاين

حالة التوقيع والتصديق على     
 االتفاقية

٨ 

UNEP/FAO/PIC/INC.10/INF/4 ٩ مسائل أخرى منظمة التجارة العاملية 
UNEP/FAO/PIC/INC.10/24       تقرير جلنة التفاوض احلكومية

الدولية املعنية بوضع صك دويل      
ملزم قانوناً من أجل تطبيق إجراء      
املوافقة املسبقة عن علم على مواد      
كيميائية ومبيدات آفات خطرة     

ولية معينة متداولة يف التجارة الد     
 عن أعمال دورا العاشرة

 ١٠ إقرار جدول األعمال
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 املرفق الثاين 

 املقررات اليت اختذت يف الدورة العاشرة للجنة التفاوض احلكومية الدولية
 

  املؤقتة الستعراض املواد الكيميائيةاللجنة اخلرباء املعينني يف تثبيت :١٠/١املقرر 
 ، التفاوض احلكومية الدوليةجلنةإن  

 اليت  ٢٩ الذي قررت فيه أن احلكومات الـ        ٦/٢  التفاوض احلكومية الدولية   جلنة إىل مقرر    إذ تشري  
، وأن   املؤقتة الستعراض املواد الكيميائية    للجنةحددا يف دورا السادسة عليها أن تقوم رمسياً بتعيني خرباء            

كومام قد عينتهم رمسياً للعمل      خبرياً كانت ح   ٢٩ اللذين قررت فيهما تعيني       ٩/٣ و ٧/١ مقرري اللجنة 
 ، املؤقتة الستعراض املواد الكيميائيةاللجنةكأعضاء يف 

  وتغيري اخلبري من الفلبني، املؤقتة الستعراض املواد الكيميائيةاللجنة إىل استقالة اخلبري من وإذ تشري 

ؤقتة الستعراض املواد    امل اللجنة أن تعني رمسياً اخلبيرين التاليين للعمل كعضوين يف            تقرر - ١ 
 ،الكيميائية

 ؛)كندا(السيد الرس جورغنسن   :أمريكا الشمالية   

 ؛)الفلبني(اآلنسة آيدة ديفريا اورداس    :آسيا   

 فيما يتعلق بشروط خدمة     ٦/٢  التفاوض احلكومية الدولية   جلنة أحكام مقرر    تؤكد من جديد   - ٢
 .شغل اخلرباء ملناصبهم فيما يتعلق مبدة ٩/٣اخلرباء، ومقرر اللجنة 

 أكتنوليت وأنثوفيليت وأموزيت وترميوليت: إدراج أشكال األسبست التالية :١٠/٢املقرر 
 إن جلنة التفاوض احلكومية الدولية،

  عمل اللجنة املؤقتة الستعراض املواد الكيميائية،تالحظ مع التقدير
: ائية بشأن أشكال األسبست التالية     يف توصيات اللجنة املؤقتة الستعراض املواد الكيمي        وقد نظرت 

 أكتنوليت وأنثوفيليت وأموزيت ترميوليت ،
 : إخضاع املواد الكيميائية التالية لإلجراء املؤقت للموافقة املسبقة عن علمتقرر - ١

املقابل بسجل ) األرقام(الرقم  الفئة
 املستخلصات الكيميائية

 املادة الكيميائية

 :األسبست  
 أكتنوليت ٧٧٥٣٦-٦٦-٤ صناعية
 وأنثوفيليت ٧٧٥٣٦-٦٧-٥ صناعية
 وأموزيت ١٢١٧٢-٧٣-٥ صناعية
 ترميوليت ٧٧٥٣٦-٦٨-٦ صناعية



UNEP/FAO/PIC/INC.10/24 

30 

كروسيدليت وأكتنوليت وأنثوفيليت :  على وثيقة توجيه القرار ألشكال األسبست التالية توافق - ٢
 ؛)، بصيغتها املعدلةUNEP/FAO/PIC/INC.10/7الوثيقة (وأموزيت ترميوليت 

 أن مشروع وثيقة توجيه القرار تغطي أيضاً كروسيدليت وأنه حيل حمل وثيقة توجيه               تالحظ - ٣
 .القرار احلالية لتلك املادة

  وأمالحهاDNOCإدراج مادة الـ  :١٠/٣املقرر 
 إن جلنة التفاوض احلكومية الدولية،

 كيميائية، العمل الذي أجنزته اللجنة املؤقتة الستعراض املواد الإذ تالحظ مع التقدير

 DNOC إدراج مادة الـ      يف توصيات اللجنة املؤقتة الستعراض املواد الكيميائية بشأن         وقد نظرت 
 الكيميائية،

 : إخضاع املادة الكيميائية التالية لإلجراء املؤقت للموافقة املسبقة عن علمتقرر - ١

يف سجل ) األرقام(الرقم  الفئة
 املستخلصات الكيميائية

 ةاملادة الكيميائي

 ٥٣٤-٥٢-١؛ ٢٩٨٠-٦٤-٥ مبيد آفات

 ؛٥٧٨٧-٩٦-٢؛ ٢٣١٢-٧٦-٧

ـ  مثل ملح  ( وأمالحها   DNOC مادة ال
األمنيوم وملح البوتاسيوم وملح        

 )الصوديوم

الوثيقة ( الكيميائية وأمالحها      DNOCادة الـ     على وثيقة توجيه القرار مل        توافق - ٢
(UNEP/FAO/PIC/INC.10/8. 

مبيدات اآلفات شديدة اخلطورة من املساحيق الغبارية احملتوية        إدراج تركيبات    :١٠/٤املقرر 
 يف  ١٠ يف املائة أو تزيد والكربوفوران بنسبة         ٧على خليط البينوميل بنسبة     
  يف املائة أو تزيد١٥املائة أو تزيد والثريام بنسبة 

 إن جلنة التفاوض احلكومية الدولية،

 ة املؤقتة الستعراض املواد الكيميائية، العمل الذي أجنزته اللجنإذ تالحظ مع التقدير

 يف توصيات اللجنة املؤقتة الستعراض املواد الكيميائية بشأن تركيبات مبيدات اآلفات              وقد نظرت 
 يف املائة أو تزيد والكربوفوران      ٧شديدة اخلطورة من املساحيق الغبارية احملتوية على خليط من البينوميل بنسبة            

  يف املائة أو تزيد،١٥د والثريام بنسبة  يف املائة أو تزي١٠بنسبة 
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 : إخضاع املواد الكيميائية التالية لإلجراء املؤقت للموافقة املسبقة عن علمتقرر - ١
يف سجل ) األرقام(الرقم  الفئة

 املستخلصات الكيميائية
 املادة الكيميائية

تركيبات املساحيق الغبارية احملتوية      
 :على خليط من

 تركيبات مبيدات 
اآلفات شديدة   

 اخلطورة

١٧٨٠٤-٣٥-٢ 
١٥٦٣-٦٦-٢ 
١٣٧-٢٦-٨ 

  يف املائة أو تزيد٧بينوميل بنسبة 
 يف املائة   ١٠الكربوفوران بنسبة   

 أو تزيد
  يف املائة أو تزيد١٥الثريام بنسبة 

 على وثيقة توجيه القرار لتركيبات املساحيق الغبارية احملتوية على خليط من البينوميل              توافق - ٢
الوثيقة ( يف املائة أو تزيد      ١٥ يف املائة أو تزيد والثريام بنسبة        ١٠ يف املائة أو تزيد والكربوفوران بنسبة        ٧ة  بنسب

(UNEP/FAO/PIC/INC.10/9. 

عقد دورة ملدة يوم واحد للجنة التفاوض احلكومية الدولية قبيل االجتماع              :١٠/٥املقرر 
 األول ملؤمتر األطراف مباشرة

 احلكومية الدولية،إن جلنة التفاوض 

 من االتفاقية تأذن ملؤمتر األطراف، أن يقرر يف اجتماعه األول البت يف اإلضافة              ٨ أن املادة    وإذ تالحظ 
إىل املرفق الثالث للمواد الكيميائية اليت جرى إدراجها يف اإلجراء الطوعي للموافقة املسبقة عن علم قبل ذلك                  

 روط املتعلقة بإدراج تلك املواد يف ذلك املرفق قد استوفيت،االجتماع، إذا كان مقتنعاً بأن مجيع الش

دعوة الدورة احلادية عشرة للجنة التفاوض احلكومية الدولية لالنعقاد وذلك يف شكل              تقرر - ١
مؤمتر للمفوضني، قبل االجتماع األول ملؤمتر األطراف مباشرة لغرض البت فيما إذا كان سيتم إدراج مواد                  

 إيثيل الرصاص، ورابع ميثيل الرصاص والباراثيون يف اإلجراء الطوعي للموافقة املسبقة عن              الكريسوتيل، ورابع 
 علم؛

 األمانة أن تعمم مشروع وثائق توجيه القرارات ومقترحاً إلدراج مواد كريسوتيل            تطلب إىل  - ٢
انعقاد الدورة احلادية   ورابع إيثيل الرصاص ورابع ميثيل الرصاص والباراثيون قبل ستة أشهر على األقل من موعد               

 .عشر للجنة التفاوض احلكومية الدولية

أوجه عدم التوافق يف املرفق الثالث لالتفاقية وبني املرفق الثالث ووثائق توجيه              :١٠/٦املقرر 
 القرار

 إن جلنة التفاوض احلكومية الدولية،

إىل األمانة أن تعد ورقة قواعد       الدولية طلبت يف دورا التاسعة       احلكومية إىل أن جلنة التفاوض      إذ تشري 
 تدبري إداري عن أوجه عدم التوافق يف املرفق الثالث لالتفاقية وبني املرفق الثالث ووثائق توجيه القرار،
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مع التقدير عمل اللجنة املؤقتة الستعراض املواد الكيميائية يف النظر يف أوجه عدم التوافق               وإذ تالحظ   
 هذه،

 املؤقتة الستعراض املواد الكيميائية بشأن أوجه عدم التوافق هذه، يف توصيات اللجنة وقد نظرت

 :تقرر أن توصي مؤمتر األطراف مبا يلي - ١

  T-2,4,5فيما يتعلق بـ )أ(

ـ         ‘١’  T-2,4,5" ليصبح    T-2,4,5أن يعدل املدخل الوارد يف املرفق الثالث ل
 ؛"وأمالحها واستراا

ـ   من وثيقة مشروع   ١ - ١أن يعدل الفرع     ‘٢’ -2,4,5ليصبح T-2,4,5 القرار ل

T ا؛" وأمالحها واسترا 

 :وفيما يتعلق خبماسي كلوروفينول )ب(

أن يعدل املدخل الوارد يف املرفق الثالث خلماسي كلوروفينول لكي يصبح            ‘١’
 ؛"مخاسي كلوروفينول وأمالحه واستراته"

ول حبيث   من وثيقة توجيه القرار خلماسي كلوروفين      ١ - ١أن يعدل الفرع     ‘٢’
 ؛"مخاسي كلوروفينول وأمالحه واستراته"يصبح 

 :وفيما يتعلق بالدينوسيب وأمالح الدينوسيب )ج(

أن يعدل املدخل الوارد يف املرفق الثالث للدينوسيب وأمالحه ليصبح              ‘١’
 ؛"دينوسيب وأمالحه واستراته"

 ؛"الدينوسيب"أن يعدل عنوان وثيقة توجيه القرار ليصبح  ‘٢’

 من وثيقة توجيه القرار بشأن الدينوسيب وأمالحه        ١ - ١ل الفرع   أن يعد  ‘٣’
 ؛"الدينوسيب وأمالحه واستراته"ليصبح 

مركزات قابلة لالستحالب مع وجود عنصر نشط        (وفيما يتعلق مبيثيل باراثيون       )د(
 ٪٣ و ٪٢ و ٪١,٥ واملواد الغبارية احملتوية على      ٪٦٠ و ٪٥٠ و ٪٤٠ و ٪١٩,٥بنسب  

 ):من العنصر النشط

مـركزات قابلة  (أن يعدل املدخل الوارد يف املرفق الثالث مليثيل باراثيون            ‘١’
 ٪٦٠ و ٪٥٠ و ٪٤٠ و ٪١٩,٥لالستحـالب بعناصر نشطـة نسبتها      

ليصبح )  من العناصر النشطة   ٪٣ و ٪٢ و ٪١,٥ومواد غبارية حتتوي على     
 من  ٪١٩,٥مركزات قابلة لالستحالب عند أو فوق        (ميثيل باراثيون   "

 ؛)"من العنصر النشط ٪١,٥شط وغبار عند أو فوق العنصر الن

 من وثيقة توجيه القرار بشأن ميثيل باراثيون          ١–١أن يعدل الفرع      ‘٢’
 ٪٦٠ و ٪٥٠ و ٪٤٠ و ٪١٩,٥مركزات قابلة لالستحالب عند أو فوق       (
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)  من العنصر النشط   ٪٣ و ٪٢ و ٪١,٥من العنصر النشط وغبار حيتوي على       
 ٪١٩,٥قابلة لالستحالب عند أو فوق      مركزات  (ميثيل باراثيون   "ليصبح  

 ؛") من العنصر النشط٪١,٥النشط وغبار عند أو فوق من العنصر 

 : أن يتم أثناء اإلجراء الطوعي ما يليتقرر - ٢

 ؛T-2,4,5 ليعين أا تتضمن أمالح واسترات T-2,4,5تفسري إدراج  )أ(

سترات مخاسي  تفسري إدراج مخاسي كلوروفينول ليعين أنه يتضمن أمالح وا            )ب(
 كلوروفينول؛

 تفسري إدراج الدينوسيب وأمالحه ليعين أنه يتضمن أمالح واسترات الدينوسيب؛ )ج(

 ٪٤٠ و ٪١٩,٥مـركزات قابـلة لالستحالب بنسبة     (تفسري إدراج ميثيل باراثيون      )د(
 من  ٪٣ و ٪٢ و ٪١,٥ مـن العنصر النشط والغبار احملتوي على         ٪٦٠ و ٪٥٠و

مركزات قابلة لالستحالب عند أو     (ميثيل باراثيون   "ه يعين   على أن ) العنصر النشط 
 .)" العنصر النشط٪١,٥ مـن العنصر النشط وغبار عند أو فوق ٪١٩,٥فوق 

 وضع ج استراتيجي للمساعدة التقنية :١٠/٧املقرر 
 إن جلنة التفاوض احلكومية الدولية،

 ساعدة التقنية، من االتفاقية املتعلقة بامل١٦ يف اعتبارها املادة إذ تضع

 بالتنمية املستدامة،  إىل األهداف املتعلقة باملواد الكيميائية املتفق عليها أثناء القمة العاملية املعنيةوإذ تشري

 تقرير األمانة عن الدروس املستفادة من املساعدة التقنية اليت سبق أن قدمت إىل بلدان نامية                وإذ تالحظ 
 ال،وبلدان متر اقتصاداا مبرحلة انتق

أنه مع بدء النفاذ الوشيك لالتفاقية، فإن األمر يتطلب وجود ج استراتيجي للمساعدة               وإذ ترى   
 التقنية،

 بأولويات العمل اخلاصة باحملفل الدويل املعين بالسالمة الكيميائية والتوصيات اليت اعتمدها            وإذ ترحب   
 ،٢٠٠٣نوفمرب /يف دورته الرابعة يف بانكوك يف تشرين الثاين

بنتائج الدورة األوىل للجنة التحضريية لتطوير ج استراتيجي لإلدارة الدولية للمواد            ذ ترحب أيضاً    وإ
 وال سيما ما يتصل منها      ٢٠٠٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٣ إىل   ٩الكيميائية، املعقودة يف بانكوك يف الفترة من        

 ببناء القدرات واملوارد والتطوير،

ة ومبيدات اآلفات اخلطرة اليت تشملها االتفاقية ميكن أن تسهم يف الفقر            أن املواد الكيميائي  وإذ تالحظ   
 من خالل تأثرياا املعاكسة على صحة البشر واملوارد البيئية،

 من األمانة أن تعزز التعاون مع اتفاقات بيئية متعددة أطراف أخرى تتصل باملواد                تطلب - ١
عددة أطراف، وكذلك مع منظمات غري حكومية وأوساط صناعية         الكيميائية، ووكاالت وبرامج إمنائية ثنائية ومت     

 بشأن املساعدة التقنية والعمل بشأن بناء القدرات؛
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 من األمانة العمل، باالستعانة باملرافق اإلقليمية لربنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة              تطلب - ٢
حسبما يتناسب، بشأن املساعدة     ليمية وغريها األمم املتحدة لألغذية والزراعة، على تعزيز التعاون مع منظمات إق         

التقنية وبناء القدرات، ووضع مقترح ملؤمتر األطراف يف أول اجتماع له بشأن توفري املساعدة التقنية لألطراف                 
 على املستوى اإلقليمي؛

 من األمانة تيسري احلصول على النصوص وقواعد البيانات الدولية وتقييمات املخاطر             تطلب - ٣
ار والتقييمات االقتصادية واالجتماعية للمواد الكيميائية وبدائلها املدرجة يف إجراء املوافقة املسبقة عن              واألخط

علم، وتدعو البلدان املشاركة يف إجراء املوافقة املسبقة عن علم إىل تزويد األمانة ذه املعلومات أو مبراجع                   
 للنشر وتوزيعها على املاحنني احملتملني؛مناسبة أو بوصالت ملثل هذه املعلومات إذا كانت قابلة 

 إىل األمانة تيسري املساعدة إىل البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال               تطلب - ٤
يف جهودها يف مكافحة االجتار غري املشروع فيما خيص اتفاقية روتردام، واملشاركة يف األنشطة الدولية ذات                  

 الصلة يف هذا الصدد؛

 إىل األمانة إجراء دراسة تتناول احتياجات البلدان يف جمايل بناء القدرات واملساعدة              تطلب - ٥
التقنية فيما يتعلق باتفاقية روتردام، وذلك بناء على استبيان يرسل إىل مجيع البلدان واملنظمات اإلقليمية للتكامل                

دمي نتائج هذه الدراسة إىل الدورة احلادية عشرة        االقتصادي واملراقبني املشاركني، وتطلب كذلك إىل األمانة تق       
 للجنة التفاوض احلكومية الدولية؛

 البلدان إىل إبالغ األمانة مبا تواجهه من مصاعب حمددة يف تنفيذ اإلجراء املؤقت                 تدعو - ٦
 للموافقة املسبقة عن علم وباحتياجاا من املساعدة التقنية ذات الصلة؛

د احتياجاا من بناء القدرات واملساعدة التقنية، كما تدعو اجلهات            البلدان إىل حتدي   تدعو - ٧
املاحنة إىل إبالغ البلدان النامية بأنشطتها وذلك عن طريق شبكة تبادل املعلومات بشأن بناء القدرات من أجل                  

 ئية؛اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية اليت انشأت مبوجب الربنامج الدويل املعين بالسالمة الكيميا

 البلدان القادرة على وضع دراسات إمجالية قطرية عن إدارة املواد الكيميائية أن تفعل               تشجع - ٨
ذلك من أجل حتديد أولوياا الوطنية إلدارة املواد الكيميائية ومساعدا على تطوير قدراا بشأن إجراء تقييمات     

سات إمجالية قطرية، على تنفيذ أولويات       للمخاطر واألخطار، وتشجع البلدان اليت قد وضعت بالفعل درا          
 أنشطتها احملددة ضمن حدود قدراا؛

 البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال على إدراج القضايا ذات الصلة              تشجع - ٩
 املتعلقة بالتنمية املستدامة    باتفاقية روتردام، يف استراتيجياا الوطنية املعنية باحلد من الفقر، واستراتيجياا الوطنية          

 أو استراتيجياا اإلمنائية الوطنية األخرى؛

 إىل جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي أن تضع              تطلب - ١٠
لتقنية يف إطار   استراتيجيات التنمية الوطنية يف حسباا، وال سيما من ناحية إرتباطها مبتطلبات املساعدة ا               

 االتفاقية؛

 البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال أن تستفيد من مصادر التمويل              تناشد - ١١
القائمة لتمويل احتياجاا من بناء القدرات مبوجب اتفاقية روتردام، مبا يف ذلك برامج التعاون الثنائية ومتعددة                 
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قدم من مرفق البيئة العاملية الختاذ إجراء ملكافحة امللوثات العضوية الثابتة يف حال          األطراف، وكذلك من الدعم امل    
 وجود تآزر مع األنشطة املتصلة بامللوثات العضوية الثابتة؛

 البلدان واجلهات املاحنة وغريها من أصحاب املصلحة إىل تشجيع إدارة املواد الكيميائية             تدعو - ١٢
 من أطر التعاون اإلقليمية املوجودة؛وبرامج التعاون اإلقليمية ض

 البلدان املتقدمة وغريها من اجلهات املاحنة إىل ضمان حتسني إدراج إدارة املواد الكيميائية    تدعو - ١٣
يف سياساا وبراجمها للتعاون اإلمنائي وأن تراعي احتياجات ومصاحل البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا                

  استراتيجياا املتعلقة باملواد الكيميائية ومببيدات اآلفات؛مبرحلة انتقال يف

] صندوق استئماين تكميلي  [ باالقتراح الذي ورد يف مشروع القواعد املالية بإنشاء           ترحب - ١٤
املساعدة التقنية واألمور األخرى ذات الصلة دعماً لألطراف من         ] تيسري[ألغراض  ] صندوق استئماين خاص  [

 والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال، وتدعو مؤمتر األطراف إىل اعتماد هذه األحكام يف                 البلدان النامية 
 اجتماعه األول؛

 من األوساط الصناعية أن تسهم بصورة أكرب يف تعزيز استدامة استخدام املواد                تطلب - ١٥
ا مبرحلة انتقال وذلك بتوفري املساعدة      الكيميائية مبا يف ذلك مبيدات اآلفات يف بلدان نامية وبلدان متر اقتصادا           

 التقنية؛

 املنظمات غري احلكومية على االستمرار يف أنشطتها املتعلقة باملساعدة التقنية وبناء              تشجع - ١٦
 .القدرات وإزكاء الوعي
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 املرفق الثالث

  كما أقرما اللجنة٢٠٠٤امليزانية وعملية التوظيف لعام   
 ٢٠٠٤م امليزانية لعا: ١اجلدول   

 مؤمتر األطراف/ضمان فعالية أداء جلنة التفاوض احلكومية الدولية
  )١(مؤمتر األطراف األول 

  خدمة املؤمتر ٣٧٥ ٠٠٠
  سفر املشاركني ٢٠٥ ٠٠٠
  اموع الفرعي ٥٨٠ ٠٠٠

   
الدورة اخلامسة للجنة املؤقتة الستعراض املواد الكيميائية يف           

 )٢(جنيف
 

  ؤمترخدمة امل ٨٥ ٠٠٠
  سفر املشاركني ٧٥ ٠٠٠
  اموع الفرعي ١٦٠ ٠٠٠

   
الدورة احلادية عشرة للجنة التفاوض احلكومية الدولية يف           

 )٣(جنيف
 

  خدمة املؤمتر ٩٠ ٠٠٠
  سفر املشاركني ٣٥ ٠٠٠
  اموع الفرعي ١٢٥ ٠٠٠

   
 تيسري التفنيذ والتصديق

  حلقات عمل ١٠٠ ٠٠٠
  مطبوعات ٣٥ ٠٠٠
  دراسة عن االحتياجات من املساعدة التقنية  ٧٥ ٠٠٠
  املوقع الشبكي ١٠ ٠٠٠
  اموع الفرعي ٢٢٠ ٠٠٠

   
 تزويد املكابت باآلالت وقواعد البيانات

  معدات كمبيوترية/برامج ٤٠ ٠٠٠٠
  عقود من الباطن/خربة استشارية صفر
  اموع الفرعي ٤٠ ٠٠٠

 

                                                           
 التمويل من سويسرا )١(
 التمويل من سويسرا )٢(
 التمويل من أملانيا )٣(
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 مانةالتكاليف األساسية لأل
  موظفو املشروع ١ ٣٢١ ٨٥٠
  اخلرباء االستشاريون ٤٥ ٠٠٠
  الدعم اإلداري ٣٥٠ ٠٧٥
  السفر مبهام رمسية ١٠٠ ٠٠٠
  املعدات واملباين ٥ ٠٠٠
  متنوعات ١٥ ٠٠٠
  اموع الفرعي ١ ٨٧٦ ٩٢٥

   
 اموع  ٣ ٠٠١ ٩٢٥
 %)١٣(النفقات اإلدارية العامة  ٣٩٠ ٢٥٠
 اموع  ٣ ٣٩٢ ١٧٥

 

 



UNEP/FAO/PIC/INC.10/24 

38 

 ٢٠٠٤موظفو الربامج لعام : ٢اجلدول   

٢٠٠٢  
  

 ١ –مد  ٠,٥
 ٥ –ف  ٢,٠
 ٤ –ف  ٢,٠
 ٣ –ف  ٤,٠
 ٢ –ف  ٢,٠
 ع. خ ٥,٣

 اموع ١٥,٨
 

 

 )بالدوالر األمريكي(التكاليف املقياسية للموظفني : ٣اجلدول   

٤(٢٠٠٤(  
   الفئة الفنية-ألف  

 ١ –مد  ١٨١ ٣٠٠
 ٥ –ف  ١٦١ ٢٠٠
 ٤ –ف  ١٣٩ ٣٠٠
 ٣ –ف  ١١٢ ٦٠٠
 ٢/١ –ف  ٨٩ ٩٠٠

  
  فئة اخلدمة العامة–باء  ٧٤ ٣٠٠

 

                                                           
 ١٣الطبعة ، ٢٠٠٣تكاليف الرواتب املقياسية لألمم املتحدة  )٤(
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 املرفق الرابع

 مشروع النظام الداخلي ملؤمتر األطراف
 املقدمة -أوالً 

 النطاق

 ١املادة 

 ينطبق هذا النظام الداخلي على أي اجتماع من اجتماعات مؤمتر األطراف يف االتفاقية يعقد               
 . من االتفاقية١٨وفقاً للمادة 

 التعاريف

 ٢املادة 

 :ألغراض هذا النظام الداخلي 

اتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد           " اتفاقية"تعين   - ١
كيميائية معينة ومبيدات آفات خطرة معينة متداولة يف التجارة الدولية، اليت اعتمـدت يف روتردام يف               

 ؛١٩٩٨سبتمرب / أيلول١٠

 األطراف يف االتفاقية؛" األطراف"تعين  - ٢

  من االتفاقية؛١٨مؤمتر األطراف املنشأ مبوجب املادة " مؤمتر األطراف"يعين  - ٣

 ١٨أي اجتماع عادي أو استثنائي ملؤمتر األطراف يعقد وفقاً للمادة           " اجتماع"يعين   - ٤
 من االتفاقية؛

من ) ح(منظمة ورد تعريفها يف الفقرة      " ة للتكامل االقتصادي  منظمة إقليمي "تعين   - ٥
  من االتفاقية؛٢املادة 

 من هذا   ٢٢ من املادة    ١رئيس مؤمتر األطراف املنتخب وفقاً للفقرة       " الرئيس"يعين   - ٦
 النظام الداخلي؛

من  ١٩ من املادة    ١األمانة اليت أنشأها مؤمتر األطراف وفقاً للفقرة        " األمانة"تعين   - ٧
 االتفاقية؛

 من االتفاقية،   ١٨ من املادة    ٦اهليئة املنشأة مبوجب الفقرة     " اهليئة الفرعية "تعين   - ٨
  من االتفاقية؛١٨من املادة ) أ (٥وكذلك أي هيئة تنشأ عمالً بالفقرة 

األطراف احلاضرة يف اجللسة اليت جيري فيها        " األطراف احلاضرة واملصوتة  "تعين   - ٩
 .أما األطراف اليت متتنع عن التصويت فتعترب غري مصوتة. صواا إجياباً أو سلباًالتصويت وتديل بأ
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 االجتماعات -ثانياً 

 مكان انعقاد االجتماعات

 ٣املادة 

 األمانة، ما مل يقرر مؤمتر األطراف غري         )٥()مقار(تعقد اجتماعات مؤمتر األطراف يف مقر         
 .يبات أخرى مالئمةذلك أو تضع األمانة بالتشاور مع األطراف ترت

 مواعيد انعقاد االجتماعات

 ٤املادة 

يعقد االجتماعان العاديان الثاين والثالث ملؤمتر األطراف يف السنة، وتعقد                - ١
 .االجتماعات العادية بعد ذلك مرة كل سنتني، ما مل يقرر مؤمتر األطراف خالف ذلك

د االجتماع العادي التايل    يقرر مؤمتر األطراف، يف كل اجتماع عادي، موعد انعقا         - ٢
وينبغي أن حياول مؤمتر األطراف أال تعقد هذه االجتماعات يف وقت يصعب فيه حضور عدد               . ومدته

 .كبري من الوفود

تعقد االجتماعات االستثنائية ملؤمتر األطراف يف األوقات اليت يقررها مؤمتر األطراف            - ٣
 طرف، بشرط أن حيظى هذا الطلب، يف غضون         يف دورة عادية أو بناًء على طلب كتايب يقدمه أي          

 .تسعني يوماً من قيام األمانة بإبالغه إىل األطراف، بتأييد ثلث األطراف على األقل

يف حالة انعقاد اجتماع استثنائي بناء على طلب كتايب مقدم من أحد األطراف،                - ٤
على تأييد ثلث األطراف    يعقد هذا االجتماع يف موعد غايته تسعون يوماً من تاريخ حصول الطلب              

 .٣على األقل، وفقاً للفقرة 

 اإلخطار مبواعيد انعقاد االجتماعات

 ٥املادة 

ختطر األمانة مجيع األطراف مبواعيد ومكان انعقاد أي اجتماع عادي قبل التاريخ املقرر لبدء               
 .انعقاده بستني يوماً على األقل

                                                           
 .يتوقف على القرار الذي يتخذ فيما يتعلق بتحديد مكان مقر األمانة )٥(
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 املراقبون -ثالثاً 

 االت املتخصصة وغري األطرافإشتراك األمم املتحدة والوك

 ٦املادة 

لألمم املتحدة، ولوكاالا املتخصصة وللوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك أي            - ١
 .دولة ليست طرفاً يف هذه االتفاقية أن متثل يف االجتماعات بصفة مراقب

حق هلؤالء املراقبني، بناء على دعوة من الرئيس، أن يشتركوا دون أن يكون هلم                 - ٢
 .التصويت يف أعمال أي اجتماع، ما مل يعترض على األقل ثلث األطراف احلاضرة يف ذلك االجتماع

 اشتراك اهليئات أو الوكاالت األخرى

 ٧املادة 

جيوز قبول أي هيئة أو وكالة، وطنية كانت أو دولية، حكومية أو غري حكومية،                - ١
أبلغت األمانة برغبتها يف أن متثل يف اجتماع من          مؤهلة يف املسائل اليت تشملها االتفاقية وتكون قد          

 .االجتماعات بصفة مراقب، ما مل يعترض على األقل ثلث األطراف احلاضرة يف االجتماع

هلؤالء املراقبني، بناًء على دعوة من الرئيس، أن يشتركوا دون أن يكون هلم حق                 - ٢
 أو الوكالة اليت ميثلوا إهتمام مباشر ا،        التصويت يف أعمال أي اجتماع يف املسائل اليت يكون للهيئة         
 .ما مل يعترض على األقل ثلث األطراف احلاضرة يف االجتماع

 اإلخطار من قبل األمانة

 ٨املادة 

ختطر األمانة أولئك الذين حيق هلم أن يكونوا مراقبني وأولئك الذين يكونوا قد أبلغوا األمانة                 
 بتاريخ ومكان انعقاد أي اجتماع يقرر مؤمتر األطراف          ٧ و ٦ني  برغبتهم يف أن يمثلوا، وفقاً للمادت     

 .عقده

 جدول األعمال -رابعاً 

 إعداد جدول األعمال املؤقت

 ٩املادة 

 .تعد األمانة باالتفاق مع الرئيس، جدول األعمال املؤقت لكل اجتماع 
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 البنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت لالجتماع العادي

 ١٠املادة 

 :ن جدول األعمال املؤقت لكل اجتماع عادي، حسب اإلقتضاء، ما يلييتضم 

  منها؛١٨البنود الناشئة عن مواد االتفاقية، مبا فيها تلك البنود احملددة يف املادة  )أ(

 البنود اليت تقرر إدراجها يف اجتماع سابق؛ )ب(

 ؛١٦البنود املشار إليها يف املادة  )ج(

 ك مجيع املسائل املتعلقة باحلسابات والترتيبات املالية؛امليزانية املقترحة وكذل )د(

 .أي بند يقترحه أحد األطراف وتتلقاه األمانة قبل تعميم جدول األعمال املؤقت )ه(

 توزيع جدول األعمال املؤقت

 ١١املادة 

توزع األمانة، لكل اجتماع عادي، جدول األعمال املؤقت، مع الوثائق الداعمة باللغات               
 .على األطراف قبل إفتتاح االجتماع بستة أسابيع على األقلالرمسية، 

 البنود اإلضافية

 ١٢املادة 

تدرج األمانة، باالتفاق مع الرئيس، أي بند يقترحه أحد األطراف وتتلقاه األمانة بعد إصدار               
 .جدول األعمال املؤقت، ولكن قبل إفتتاح االجتماع، يف جدول أعمال مؤقت تكميلي

 حذفها أو تأجيلها أو تعديلهاإضافة بنود أو 

 ١٣املادة 

ملؤمتر األطراف، لدى إقرار جدول األعمال، أن يقرر إضافة بنود أو حذفها أو تأجيلها أو                 
 .وال تضاف إىل جدول األعمال إال البنود اليت يعتربها مؤمتر األطراف عاجلة وهامة. تعديلها

 جدول األعمال لالجتماع االستثنائي

 ١٤املادة 

 جدول األعمال ألي اجتماع استثنائي من البنود اليت إقترح النظر فيها يف طلب عقد                يتألف 
ويوزع جدول األعمال على األطراف يف آن واحد مع اإلخطار بعقد             . االجتماع االستثنائي فقط  

 .االجتماع االستثنائي
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 التقرير عن اآلثار اإلدارية واملتعلقة بامليزانية

 ١٥املادة 

 مؤمتر األطراف تقريراً عن اآلثار اإلدارية واملتعلقة بامليزانية املترتبة على مجيع            تقدم األمانة إىل   
وال ينظر مؤمتر   . بنود جدول األعمال املوضوعية املعروضة على االجتماع، قبل أن يقوم بالنظر فيها            

يه تقرير  األطراف يف هذه البنود املوضوعية إال بعد مضي مثان وأربعني ساعة على األقل من تاريخ تلق                
 .األمانة عن اآلثار اإلدارية واملتعلقة بامليزانية، ما مل يقرر مؤمتر األطراف خالف ذلك

 عدم االنتهاء من النظر يف البند

 ١٦املادة 

يدرج تلقائياً يف جدول أعمال االجتماع العادي التايل أي بند من بنود جدول األعمال                 
 .خالل االجتماع، ما مل يقرر مؤمتر األطراف خالف ذلكلالجتماع العادي الذي مل ينته من النظر فيه 

 التمثيل ووثائق التفويض -خامساً 

 تكوين الوفود

 ١٧املادة 

ميثل كلّ طرف مشترك يف اجتماع من االجتماعات وفد يتألف من رئيس الوفد وسائر من                 
 .تدعو إليه احلاجة من املمثلني واملمثلني املناوبني واملستشارين املعتمدين

 مثلون املناوبون واملستشارونامل

 ١٨املادة 

 .جيوز ملمثل مناوب أو مستشار أن يعمل بصفة ممثل بناء على تسمية رئيس الوفد له 

 تقدمي وثائق التفويض

 ١٩املادة 

تقدم وثائق تفويض املمثلني وكذلك أمساء املمثلني املناوبني واملستشارين إىل األمانة يف موعد              
ويبلغ أيضاً أي تغيري الحق يف تكوين       . ين ساعة بعد إفتتاح االجتماع إن أمكن      ال يتجاوز أربعاً وعشر   

وتصدر وثائق التفويض إما عن رئيس الدولة أو احلكومة وإما عن وزير اخلارجية،             . الوفود إىل األمانة  
 .ةوإذا كان األمر يتعلق مبنظمة إقليمية للتكامل االقتصادي، تصدر عن السلطة املختصة يف تلك املنظم
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 فحص وثائق التفويض

 ٢٠املادة 

 .يفحص مكتب أي اجتماع وثائق التفويض ويقدم تقريره إىل مؤمتر األطراف 

 االشتراك املؤقت

 ٢١املادة 

حيق للممثلني االشتراك يف االجتماع بصفة مؤقتة ريثما يبت مؤمتر األطراف يف قبول وثائق                
 .تفويضهم

 أعضاء املكتب -سادساً 

 كتبانتخاب أعضاء امل

 ٢٢املادة 

يف أول اجتماع عادي ملؤمتر األطراف ينتخب من بني ممثلي األطراف احلاضرة يف               - ١
االجتماع، رئيس وأربعة نواب للرئيس، يعمل واحد منهم بوصفه مقرراً، ويعمل هؤالء بوصفهم               

ٍو واحد  وتكون كل جمموعة من اموعات اإلقليمية باألمم املتحدة ممثلة بعض         . مكتب مؤمتر األطراف  
ويبقى أعضاء املكتب يف مناصبهم حىت انتهاء االجتماع الثاين العادي ملؤمتر األطراف مبا يف              . يف املكتب 

 .ذلك أي اجتماع غري عادي متداخل

يتم أثناء االجتماع العادي الثاين واالجتماعات العادية التالية ملؤمتر األطراف،              - ٢
يعملوا بصفتهم مكتب االجتماع التايل ملؤمتر األطراف،       انتخاب أعضاء املكتب من بني األطراف لكي        

ويبدأ هؤالء األعضاء فترات واليتهم عند انتهاء االجتماع ويظلوا يعملون          . وذلك قبل انتهاء االجتماع   
 .حىت انتهاء االجتماع العادي التايل ملؤمتر األطراف، مبا يف ذلك أي اجتماع غري عادي متداخل

ملقرر عادة خاضعني ملبدأ التناوب فيما بني اموعات اإلقليمية         يظل منصبا الرئيس وا    - ٣
 .وال جيوز ألي عضو منتخب أن يشغل منصبه يف املكتب أكثر من فترتني متعاقبتني. لألمم املتحدة

يشارك الرئيس يف اجتماعات مؤمتر األطراف بتلك الصفة وال ميارس يف نفس الوقت           - ٤
املعين بتعيني ممثل آخر يكون مؤهالً لتمثيل ذلك الطرف يف           ويقوم الطرف   . حقوق ممثل أي طرف   

 .االجتماعات وممارسة حق التصويت

يكون رؤساء جلنة استعراض املواد الكيميائية واألجهزة الفرعية األخرى أعضاء يف             - ٥
 .املكتب حبكم وظائفهم
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 السلطات العامة للرئيس

 ٢٣املادة 

السلطات املخولة له يف مواضع أخرى مبقتضى       يقوم الرئيس، باإلضافة إىل ممارسة       - ١
هذا النظام، بإعالن إفتتاح االجتماع وإختتامه وبرئاسة جلسات االجتماع وضمان مراعاة هذا النظام،             

ويبت الرئيس يف نقاط النظام،     . وإعطاء احلق يف الكالم، وطرح املسائل للتصويت، وإعالن القرارات        
 . السيطرة التامة على سري األعمال وحفظ النظام فيهاوتكون له، رهناً بأحكام هذا النظام،

للرئيس أن يقترح على مؤمتر األطراف إقفال قائمة املتكلمني، وحتديد الوقت               - ٢
املسموح به للمتكلمني، وعدد املرات اليت جيوز فيها لكل ممثل أن يتكلم عن مسألة ما، وتأجيل املناقشة              

 .أو إقفاهلا، وتعليق اجللسة أو رفعها

 .يظل الرئيس، يف ممارسته مهام منصبه، خاضعاً لسلطة مؤمتر األطراف - ٣

 الرئيس بالوكالة

 ٢٤املادة 

إذا تغيب الرئيس بصورة مؤقتة عن جلسة أو عن أي جزء منها، يعني أحد نواب                 - ١
 أحد  وال ميارس الرئيس املعين على هذا النحو يف الوقت نفسه حقوق ممثل           . الرئيس للقيام مبهام الرئيس   

 .األطراف

يكون لنائب الرئيس الذي يقوم مبهام الرئيس ما للرئيس من سلطات وعليه ما على               - ٢
 .الرئيس من واجبات

 إستبدال عضو من املكتب

 ٢٥املادة 

إذا إستقال عضو من أعضاء املكتب، أو إذا مل يتمكن يف أي حال آخر من إكمال مدة واليته                  
رف املعين بتسمية ممثل للطرف نفسه ليحل حمل عضو املكتب           أو أداء مهام منصبه ذاك، يقوم الط       

 .املذكور للفترة املتبقية من واليته

 اهليئات الفرعية -سابعاً 

 تطبيق النظام الداخلي على اهليئات الفرعية

 ٢٦املادة 

، ينطبق هذا النظام الداخلي، بعد إدخال ما يلزم من          ٣٣ إىل   ٢٨بإستثناء ما ورد يف املواد من        
 .ل، على أعمال أي من اهليئات الفرعية، رهناً بأي تعديالت قد يقررها مؤمتر األطرافتعدي
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 إنشاء اهليئات الفرعية

 ٢٧املادة 

، من اهليئات الفرعية ما     ١٨من املادة   ) أ (٥ملؤمتر األطراف أن ينشئ، وفقاً للفقرة        - ١
 .١٨ من املادة ٦نشأة مبوجب الفقرة يراه ضرورياً لتنفيذ االتفاقية، باإلضافة إىل اهليئة الفرعية امل

تعقد اجتماعات اهليئات الفرعية يف جلسات علنية، ما مل يقرر مؤمتر األطراف أو               - ٢
 .اهليئة الفرعية املعنية خالف ذلك

 النصاب القانوين للهيئات الفرعية غري مفتوحة باب العضوية

 ٢٨املادة 

، تشكل األغلبية اردة لألطراف اليت يعينها       يف حالة اهليئة الفرعية غري مفتوحة باب العضوية        
 .مؤمتر األطراف لإلشتراك يف تلك اهليئة نصاباً قانونياً

 مواعيد االجتماعات

 ٢٩املادة 

يقرر مؤمتر األطراف مواعيد انعقاد اجتماعات اهليئات الفرعية مع مراعاة أي إقتراحات بعقد              
 .ألطرافهذه االجتماعات باإلقتران مع اجتماعات مؤمتر ا

 إنتخاب أعضاء مكاتب اهليئات الفرعية

 ٣٠املادة 

وينتخب مؤمتر األطراف رئيس    . ينتخب مؤمتر األطراف رئيس جلنة استعراض املواد الكيميائية        
وتقوم كل هيئة فرعية بإنتخاب أعضاء      . أي هيئة فرعية أخرى، ما مل يقرر مؤمتر األطراف خالف ذلك          

ء هذه اهليئات الفرعية مع املراعاة الواجبة ملبدأ التمثيل اجلغرايف           وينتخب أعضا . مكتبها عدا الرئيس  
 .العادل، وال يعملون ألكثر من واليتني متتاليتني

 املسائل الواجب النظر فيها

 ٣١املادة 

 من االتفاقية، املسائل اليت يتعني على ١٨من املادة ) ب (٦حيدد مؤمتر األطراف، رهناً بالفقرة       
تنظر فيها وللرئيس، بناء على طلب رئيس اهليئة الفرعية املعنية، أن يعدل توزيع              كل هيئة فرعية أن     

 .العمل
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 األمانة -ثامناً 

 واجبات رئيسي األمانة

 ٣٢املادة 

ميارس رئيسا األمانة مشتركني مهام هذا املنصب يف مجيع اجتماعات مؤمتر األطراف             - ١
 .عمل ذه الصفةولكل منهما تعيني ممثل له ي. وهيئاته الفرعية 

يعد رئيسا األمانة مشتركني الترتيبات لتوفري ما يلزم من موظفني وخدمات ملؤمتر              - ٢
ويدير رئيسا األمانة مشتركني ويوجهان هؤالء      . األطراف وهيئاته الفرعية، يف حدود املوارد املتاحة       

 . األطراف وهيئاته الفرعيةاملوظفني وهذه اخلدمات ويوفران الدعم واملشورة املناسبني ملكتب مؤمتر

 وظائف األمانة

 ٣٣املادة 

 منها، تتوىل األمانة، وفقاً     ١٩باإلضافة إىل الوظائف احملددة يف االتفاقية، وخاصة يف املادة            
 :ألحكام هذا النظام، املهام التالية

 إختاذ الترتيبات لتوفري الترمجة الشفوية يف االجتماع؛ )أ(

 تماع واستنساخها وتوزيعها؛مجع وترمجة وثائق االج )ب(

 نشر الوثائق الرمسية لالجتماع وتوزيعها؛ )ج(

 إعداد التسجيالت الصوتية لالجتماع وإختاذ الترتيبات حلفظها؛ و )د(

 .إختاذ الترتيبات إليداع وثائق االجتماع وحفظها )ه(

 تصريف األعمال -تاسعاً 

 اجللسات

 ٣٤املادة 

ه الفرعية علنية، ما مل يقرر مؤمتر األطراف خالف          تكون جلسات مؤمتر األطراف وهيئات     
 .ذلك
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 النصاب القانوين

 ٣٥املادة 

ال يعلن الرئيس افتتاح جلسة من جلسات مؤمتر األطراف أو يسمح ببدء املناقشة ما               - ١
األطراف يف   ويقتضي إختاذ أي قرار حضور ثلثي     . مل يكن ثلث األطراف يف االتفاقية على األقل حاضراً        

 .قيةاالتفا

ألغراض حتديد النصاب القانوين الختاذ قرار يف مسألة تقع داخل اختصاص منظمة              - ٢ 
إقليمية للتكامل االقتصادي، تديل تلك املنظمة بعدد من األصوات مساٍو لعدد األصوات اليت حيق هلا                

 . من االتفاقية٢٣ من املادة ٢اإلدالء ا وفقاً للفقرة 

 إجراء اإلدالء بالكلمات

 ٣٦ة املاد

ورهناً . ليس ألحد أن يتكلم يف االجتماع دون احلصول سلفاً على إذن من الرئيس             - ١ 
، يعطي الرئيس الكلمة للمتكلمني حسب أسبقيتهم يف طلب          ٤٢ و ٤٠ و ٣٩ و ٣٨بأحكام املواد   

وللرئيس أن يطلب من أحد املتكلمني مراعاة النظام إذا          . وحتتفظ األمانة بقائمة للمتكلمني   . الكالم
 .نت مالحظاته ال تتصل باملوضوع قيد املناقشةكا

ملؤمتر األطراف، بناء على إقتراح من الرئيس أو من أي طرف من األطراف، أن                 - ٢
. حيدد الوقت املسموح به لكل متكلم وعدد املرات اليت جيوز فيها لكل ممثل أن يتكلم عن مسألة ما                  

ثلني التكلم تأييداً لإلقتراح اخلاص بتحديد هذا        وقبل إختاذ قرار يف هذا الشأن، جيوز الثنني من املم          
وإذا حددت مدة املناقشة وجتاوز أحد املتكلمني الوقت املخصص له، فعلى           . الوقت والثنني معارضةً له   

 .الرئيس أن ينبهه دون إبطاء إىل وجوب مراعاة النظام

 األسبقية

 ٣٧املادة 

غرض شرح النتائج اليت خلصت إليها تلك   جيوز إعطاء األسبقية لرئيس هيئة فرعية أو مقررها ب         
 .اهليئة الفرعية

 نقاط النظام

 ٣٨املادة 

أثناء مناقشة أي مسألة، جيوز ألي ممثل أن يثري يف أي وقت نقطة نظام، ويبت الرئيس فوراً يف         
ويطرح الطعن  . وللممثل أن يطعن يف قرار الرئيس     . نقطة النظام تلك وفقاً ألحكام هذا النظام الداخلي       
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وال جيوز  . لتصويت فوراً، ويبقى قرار الرئيس سارياً ما مل تبطله أغلبية األطراف احلاضرة واملصوتة             ل
 .للممثل الذي يطرح نقطة نظام أن يتكلم يف مضمون املسألة قيد املناقشة

 البت يف مسألة اإلختصاص

 ٣٩املادة 

طراف يف مناقشة   يطرح للتصويت أي إقتراح إجرائي يدعو إىل البت يف إختصاص مؤمتر األ            
أي مسألة أو يف إعتماد مقترح أو تعديل ملقترح مقدم إليه، قبل مناقشة املسألة أو التصويت على                    

 .املقترح أو التعديل قيد البحث

 املقترحات والتعديالت للمقترحات

 ٤٠املادة 

مسية، تقدم األطراف املقترحات والتعديالت للمقترحات يف العادة خطياً بواحدة من اللغات الر        
وال جيوز بصفة عامة مناقشة أي مقترح أو تعديل . وتسلم إىل األمانة، اليت تعمم نسخاً منها على الوفود

ملقترح أو طرحه للتصويت يف أية جلسة ما مل تكن قد عممت نسخ منه على الوفود يف موعد أقصاه                    
ملقترحات والتعديالت  ولكن جيوز للرئيس أن يأذن مبناقشة ا        . اليوم السابق النعقاد تلك اجللسة     

للمقترحات أو اإلقتراحات اإلجرائية والنظر فيها، حىت وإن مل تكن هذه املقترحات والتعديالت                
 .للمقترحات أو اإلقتراحات اإلجرائية قد عممت أو حىت إذا مل تكن قد عممت إال يف اليوم نفسه

 ترتيب اإلقتراحات اإلجرائية

 ٤١املادة 

، تعطى اإلقتراحات اإلجرائية التالية حسب الترتيب املبني         ٤٠رهناً بأحكام املادة     - ١ 
 :أدناه، أسبقية على مجيع املقترحات أو اإلقتراحات االجرائية األخرى

 تعليق اجللسة؛ )أ(

 رفع اجللسة؛ )ب(

 تأجيل املناقشة بشأن املسألة قيد البحث؛ )ج(

 .إقفال باب املناقشة بشأن املسألة قيد البحث )د(

) د(إىل  ) أ(نح اإلذن بالكالم يف أي إقتراح إجرائي يندرج يف إطار البنود من             ال يم  - ٢
أعاله إال ملقدم اإلقتراح، باإلضافة إىل متكلم واحد مؤيد لإلقتراح اإلجرائي وأثنني معارضني له، وبعد               

 .ذلك يطرح اإلقتراح للتصويت على الفور
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 سحب املقترحات أو اإلقتراحات اإلجرائية

 ٤٢املادة 

ملقدم املقترح أو اإلقتراح اإلجرائي أن يسحبه يف أي وقت قبل بدء التصويت عليه، شريطة أال      
وألي طرف آخر أن يعيد تقدمي املقترح أو اإلقتراح اإلجرائي املسحوب على هذا             . يكون قد مت تعديله   

 .النحو

 إعادة النظر يف املقترحات

 ٤٣املادة 

ادة النظر فيه يف االجتماع نفسه ما مل يقرر مؤمتر           مىت أُعتمد مقترح أو رفض، ال جيوز إع         
وال يسمح بالكالم يف اإلقتراح اإلجرائي       . األطراف ذلك بأغلبية ثلثي األطراف احلاضرة واملصوتة       

اخلاص بإعادة النظر إال ملقدمه ومؤيد واحد ومعارضني أثنني له، وبعد ذلك يطرح للتصويت على                 
 .الفور

 التصويت –عاشراً 

 لتصويتاحلق يف ا

 ٤٤املادة 

 . من هذه املادة٢يكون لكل طرف صوت واحد بإستثناء ما نص عليه يف الفقرة  - ١ 

متارس املنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي، يف املسائل الداخلة يف نطاق               - ٢ 
إختصاصها، حقها يف التصويت بإدالئها بعدد من األصوات مساٍو لعدد الدول األعضاء فيها من                 

وال متارس هذه املنظمات حقها يف التصويت إذا مارسته أي دولة من الدول              . اف يف االتفاقية  األطر
 .األعضاء فيها، والعكس بالعكس

 األغلبية املطلوبة

 ٤٥املادة 

تبذل األطراف قصارى جهدها للتوصل إىل إتفاق بتوافق اآلراء بشأن مجيع مسائل              - ١ 
ذولة للتوصل إىل توافق يف اآلراء ومل يتم التوصل إىل إتفاق،           وإذا إستنفدت مجيع اجلهود املب    . املضمون

يتخذ القرار، كحل أخري، بأغلبية ثلثي أصوات األطراف احلاضرة واملصوتة، ما مل تنص االتفاقية أو                
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االتفاقية أو النظام الداخلي على خالف       من   ١٨ من املادة    ٤القواعد املالية املشار إليها يف الفقرة       
 .)٦(ذلك

يتخذ مؤمتر األطراف قراراته بشأن املسائل اإلجرائية بأغلبية أصوات األطراف              - ٢ 
 .احلاضرة واملصوتة 

إذا أُثري سؤال بشأن ما إذا كانت املسألة إجرائية أو متعلقة باملضمون، يبت الرئيس               - ٣ 
ارياً ما مل   وإذا طُعن يف قرار الرئيس، يطرح الطعن للتصويت فوراً ويظل قرار الرئيس س             . يف املسألة 

 .تبطله أغلبية األطراف احلاضرة واملصوتة

وإذا . إذا تساوت األصوات يف مسائل عدا اإلنتخابات، يطرح األمر للتصويت ثانية           - ٤
 .تساوت األصوات أيضاً، يعد اإلقتراح مرفوضاً

 ترتيب التصويت للمقترحات

 ٤٦املادة 

ر األطراف على املقترحات حبسب     إذا تعلق مقترحان أو أكثر مبسألة واحدة، يصوت مؤمت         
وملؤمتر األطراف، بعد كل تصويت على مقترح، أن يقرر ما          . ترتيب تقدميها، ما مل يقرر خالف ذلك      
 .إذا كان سيصوت على املقترح الذي يليه

 جتزئة املقترحات أو التعديالت

 ٤٧املادة 

ن تعديل  ألي ممثل أن يطلب إجراء تصويت مستقل على أي جزء من مقترح أو م               - ١
وإذا قدم إعتراض على طلب     . ويوافق الرئيس على الطلب ما مل يعترض عليه طرف آخر          . ملقترح

التجزئة، يأذن الرئيس إلثنني من املمثلني بالكالم، أحدمها تأييداً للطلب واآلخر معارضة له، وبعد ذلك               
 .متكلموللرئيس أن حيدد الوقت املسموح به لكل . يطرح املقترح للتصويت على الفور

 أو أعتمد، تطرح أجزاء املقترح أو       ١إذا ووفق على الطلب املشار إليه يف الفقرة           - ٢
وإذا رفضت مجيع أجزاء منطوق     . التعديل للمقترح اليت متت املوافقة عليها للتصويت عليها بكليتها         

 .املقترح أو التعديل يعترب املقترح أو التعديل، مرفوضاً بكليته 

                                                           
 تظل مفتوحة وحتتاج إىل الرجوع إليها يف الدورة التاسعة للجنة التفاوض احلكومية الدولية ألن               ٤٦ من املادة    ١الفقرة   )٦( 

 .يف اآلراء، تظل قيد البحث من جانب وفود معينةمسألة ما إذا كانت مجيع القرارات املتعلقة باملضمون تتطلب توافقاً 
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 تعديل ملقترح

 ٤٨ادة امل

يعترب أي إقتراح إجرائي تعديالً ملقترح ما إذا كان جمرد إضافة إىل أجزاء من ذلك املقترح أو                   
وجيرى التصويت على التعديل قبل إجراء التصويت على املقترح الذي          . حذف منها أو تنقيح أجزاء منه     

 .يتصل به، وإذا أعتمد التعديل جيري التصويت آنذاك على املقترح املعدل

 يب التصويت على التعديالت للمقترحاتترت

 ٤٩املادة 

إذا إقترح إجراء تعديلني أو أكثر ملقترح ما، يصوت مؤمتر األطراف أوالً على التعديل األبعد                
من حيث املضمون عن املقترح األصلي، مث على التعديل األقل منه بعداً، وهكذا، إىل أن يتم طرح مجيع               

س الترتيب الذي جيرى به التصويت على التعديالت مبوجب هذه           وحيدد الرئي . التعديالت للتصويت 
 .املادة

 طريقة التصويت بشأن األمور العامة

 ٥٠املادة 

وجيرى التصويت بنداء   . جيرى التصويت عادة برفع األيدي، إال يف اإلنتخابات         - ١
 ألمساء  وجيرى نداء األمساء حسب الترتيب اهلجائي اإلجنليزي       . األمساء إذا طلب أي طرف ذلك      

بيد أنه إذا طلب أحد األطراف      . األطراف املشاركة إبتداء بالطرف الذي يسحب الرئيس أمسه بالقرعة        
 .يف أي وقت إجراء إقتراع سري، فإن التصويت على املسألة موضع البحث جيري بتلك الطريقة

وحني يعمد مؤمتر األطراف إىل التصويت بالوسائل اآللية، حيل التصويت غري               - ٢
 .سجل حمل التصويت برفع األيدي، ويقوم التصويت املسجل مقام التصويت بنداء األمساءامل

يسجل تصويت كل طرف يشترك يف عملية التصويت بنداء األمساء أو التصويت              - ٣ 
 .املسجل يف الوثائق ذات الصلة لذلك االجتماع

 سري عملية التصويت

 ٥١املادة 

ن يعلن الرئيس بدء التصويت ما مل يكن ذلك بشأن          ليس ألي ممثل أن يعترض التصويت بعد أ        
 األصوات اليت   وجيوز للرئيس أن يسمح لألطراف أن تعللّ      . نقطة نظام تتعلق بالسري الفعلي للتصويت     

وال . وللرئيس أن حيدد الوقت املسموح به لإلدالء ذه التعليالت        . أدلت ا إما قبل التصويت أو بعده      
ات أو التعديالت على املقترحات بتعليل تصويتهم على املقترحات أو           يسمح الرئيس ملقدمي املقترح   

 .التعديالت املقدمة من جانبهم، إال إذا كان قد مت تعديلها
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 اإلنتخابات -حادي عشر

 طريقة التصويت يف اإلنتخابات

 ٥٢املادة 

 .جترى مجيع اإلنتخابات باإلقتراع السري ما مل يقرر مؤمتر األطراف خالف ذلك 

  األغلبيةإنعدام

 ٥٣املادة 

إذا أريد إنتخاب شخص واحد أو وفد واحد ومل حيصل أي مرشح يف اإلقتراع                 - ١ 
جيرى إقتراع ثان يقتصر على     , األول على أغلبية األصوات اليت أدلت ا األطراف احلاضرة واملصوتة         

راع الثاين، يفصل فإذا تساوت األصوات يف اإلقت  . ن اللذين حصال على أكرب عدد من األصوات       املرشحي
ن بالقرعةالرئيس بني هذين املرشحي. 

يف حالة تعادل األصوات يف اإلقتراع األول بني ثالثة مرشحني أو أكثر حصلوا على               - ٢ 
وإذا نتج تعادل بني أكثر من مرشحني، خيفض العدد          . أكرب عدد من األصوات، جيرى إقتراع ثان       
 من هذه   ١ يقتصر عليهما، وفقاً لإلجراء املبين يف الفقرة          بالقرعة إىل اثنني مث يواصل اإلقتراع الذي      

 .املادة

 شغل منصبني أو أكثر من املناصب اإلنتخابية

 ٥٤املادة 

إذا أريد شغل منصبني أو أكثر من املناصب اإلنتخابية يف وقت واحد وبشروط                - ١
إلقتراع األول على أكرب    واحدة، فإن املرشحني الذين ال يتجاوز عددهم تلك املناصب واحلاصلني يف ا           

 .عدد من األصوات وعلى أغلبية األصوات اليت أدلت ا األطراف احلاضرة واملصوتة، يعتربون منتخبني

فإذا كان عدد املرشحني احلاصلني على هذه األغلبية أقل من عدد األشخاص أو                - ٢
 مع قصر اإلقتراع على املرشحني      الوفود املقرر إنتخاا، جترى إقتراعات إضافية لشغل املناصب املتبقية،        

احلاصلني على أكرب عدد من األصوات يف اإلقتراع السابق حبيث ال يزيد عددهم على ضعفي عدد                  
املناصب الشاغرة املتبقية، على أنه جيوز بعد ثالث إقتراع غري حاسم، التصويت ألي شخص أو وفد                 

 .مستوٍف لشروط اإلنتخاب

قتراعات غري املقيدة دون أن تسفر عن نتيجة حامسة،         وإذا أجريت ثالثة من هذه اإل      - ٣ 
تقتصر اإلقتراعات الثالثة اليت تليها على املرشحني احلاصلني على أكرب عدد من األصوات يف ثالث                 
إقتراع غري مقيد، حبيث ال يزيد عددهم على ضعفي عدد املناصب الشاغرة املتبقية، وتكون اإلقتراعات               

 . غري مقيدة، وهلم جرا، حىت يتم شغل كل املناصبالثالثة اليت جتري بعد ذلك
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 اللغات والتسجيالت الصوتية -ثاين عشر

 اللغات الرمسية

 ٥٥املادة 

تكون اللغات الرمسية ملؤمتر األطراف هي األسبانية واإلجنليزية والروسية والصينية والعربية              
 .والفرنسية

 الترمجة الشفوية

 ٥٦املادة 

 تلقى بإحدى اللغات الرمسية ترمجة شفوية إىل اللغات الرمسية           تترجم البيانات اليت   - ١
 .األخرى

جيوز ملمثل أحد األطراف أن يتكلم بلغة ليست من اللغات الرمسية، إذا وفر هذا                 - ٢ 
 .الطرف الترمجة الشفوية لكلمته إىل إحدى اللغات الرمسية

 لغات الوثائق الرمسية

 ٥٧املادة 

ماعات بواحدة من اللغات الرمسية وتترجم إىل اللغات الرمسية          توضع الوثائق الرمسية لالجت    
 .األخرى

 التسجيالت الصوتية لالجتماعات

 ٥٨املادة 

تتوىل األمانة حفظ التسجيالت الصوتية الجتماعات مؤمتر األطراف ولدورات اهليئات الفرعية         
 .كلما تسىن ذلك، وفقاً للممارسة املتبعة يف األمم املتحدة

 تعديل النظام الداخلي -ثالث عشر 

 ٥٩املادة 

 .ملؤمتر األطراف أن يعدل هذا النظام الداخلي بتوافق اآلراء 
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 السلطة الغالبة لالتفاقية -رابع عشر 

 أسبقية االتفاقية

 ٦٠املادة 

يف حالة وجود أي تعارض بني أي حكم من أحكام هذا النظام وأي حكم يف االتفاقية،                   
 .يرجح حكم االتفاقية

 مسائل متنوعة -ر خامس عش

 العناوين ذات اخلط املائل

 ٦١املادة 

إن العناوين ذات اخلط املائل إمنا أدرجت ألغراض تيسري الرجوع إىل املواد فقط ويصرف                 
 .النظر عنها يف تفسري أحكام هذا النظام الداخلي
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 املرفق اخلامس

 مشروع القواعد املالية
 النطاق -ألف 

ة املالية ملؤمتر األطراف يف اتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء املوافقة           تنظم هذه القواعد اإلدار    - ١
املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات خطرة معينة متداولة يف التجارة الدولية، وأجهزته                

بق وفيما يتعلق باملسائل غري املنصوص عليها حتديداً يف هذه القواعد، فينط            . الفرعية وأمانة االتفاقية  
 .القواعد املالية والقواعد املالية لألمم املتحدة

 الفترة املالية -باء 

 .الفترة املالية هي فترة السنتني اليت تكون من سنتني تقومييتني متتاليتني - ٢

 امليزانية -جيم 

ة لكل  أمانة االتفاقية إعداد امليزانية املقترحة لفترة السنتني التالية املتوقع        ) رؤساء(يتوىل رئيس    - ٣
سنة من فترة السنتني املعنية وتبني كذلك اإليرادات واملصروفات الفعلية لكل سنة من فترة السنتني                 
السابقتني بدوالرات الواليات املتحدة، وتبني اإليرادات واملصروفات وإرسال هذه املعلومات إىل مجيع            

ر األطراف الذي ستعتمد امليزانية      يوماً على األقل من افتتاح اجتماع مؤمت       ٩٠األطراف يف االتفاقية قبل     
 .أثناءه

يتوىل مؤمتر األطراف حبث ميزانية مقترحة ويعتمد ميزانية تشغيلية بتوافق اآلراء مرِخصاً               - ٤
، وذلك قبل بداية الفترة املالية اليت       ١٠و]  مكرر ٩[ و ٩باملصروفات غري تلك املشار إليها يف الفقرتني        

 .تغطيها امليزانية

أمانة االتفاقية  ) رؤساء(تماد مؤمتر األطراف للميزانية التشغيلية تفويضاً لرئيس          يشكل اع  - ٥
بتحمل االلتزامات والقيام بعمليات الدفع لألغراض اليت ربطت االعتمادات من أجلها ويف حدود املبالغ              

ؤمتر املرصودة لذلك مع االشتراط دائماً أنه ما مل تكن االلتزامات مرخص ا حتديداً من جانب م                  
 .األطراف، فإا تغطى من اإليرادات ذات الصلة

أمانة االتفاقية نقل األموال فيما بني األبواب الرئيسية للميزانية التشغيلية          ) رؤساء(جيوز لرئيس    - ٦
أمانة االتفاقية أيضاً نقل األموال بني األبواب الرئيسية للميزانية إىل           ) رؤساء(وجيوز لرئيس   . املعتمدة

 .د حيدده مؤمتر األطراف حسب مقتضى احلالاحلد الذي ق

 الصناديق -دال 

املدير العام ملنظمة األمم    )] [اليونيب(املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة        [ينشئ   - ٧
أمانة ) رؤساء(صندوقاً استئمانياً عاماً لالتفاقية يتوىل إدارته رئيس        )] الفاو(املتحدة لألغذية والزراعة    

وتودع يف هذا الصندوق     . ويقوم الصندوق بتقدمي الدعم املايل ألعمال أمانة االتفاقية         . ةاالتفاقي
وتودع كذلك يف هذا الصندوق املسامهات اليت تقدم         ). أ (١٢املسامهات املقدمة مبوجب الفقرة      



UNEP/FAO/PIC/INC.10/24 

57 

 بواسطة احلكومة اليت  ) [ب (١٢للتعويض عن مصروفات امليزانية التشغيلية اليت تصرف مبوجب الفقرة          
بواسطة األمم املتحدة   ] بواسطة غري األطراف و   ) [ج (١٢أو مبوجب الفقرة    ] تستضيف أمانة االتفاقية  

 عاليه  ٥ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، أما مجيع مصروفات امليزانية اليت تتم مبوجب الفقرة               
 .فتخصم من الصندوق االستئماين العام

ستئماين العام باحتياطي رأس مال عامل حيدد مستواه من          يتم االحتفاظ داخل الصندوق اال     - ٨
ويكون الغرض من احتياطي رأس املال العامل هو ضمان          . حني آلخر مؤمتر األطراف بتوافق اآلراء     

ويتم استعاضة املبالغ املسحوبة من احتياطي  . استمرارية العمليات يف حالة النقص املؤقت يف املال السائل        
 .سامهات يف أسرع وقترأس املال العامل بامل

 :١البديل [

املدير العام  ] [املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة      [ينشئ صندوق استئماين خاص      - ٩
ويتلقى هذا الصندوق   . رؤساء أمانة االتفاقية  /ويديره رئيس ] ملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة    

 : ة للدعم بصفة خاصة لـاملخصص) ج(و) ب (١٢املسامهات مبوجب الفقرتني 

 ؛١٦املساعدة التقنية، التدريبية وبناء القدرات مبوجب املادة ] تيسري[ )أ( 

املشاركة بصورة مناسبة من جانب ممثلي البلدان النامية األطراف، واألطراف اليت متر            )ب(
 اقتصاداا مبرحلة انتقال يف اجتماعات مؤمتر األطراف وأجهزا الفرعية؛

 .]ض أخرى مناسبة تتفق مع أهداف االتفاقيةأغرا )ج( 

 :٢البديل [

املدير ] [املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة     [ينشئ صندوق استئماين خاص بواسطة       - ٩
ويتلقى الصندوق االستئماين   . أمانة االتفاقية ) رؤساء(ويديره رئيس   ] العام ملنظمة األغذية والزراعة   

املخصصة لدعم املشاركة بصورة مناسبة ملمثلي      ) ج(و) ب (١٢ب الفقرتني   اخلاص املسامهات مبوج  
البلدان النامية األطراف واألطراف اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال يف اجتماعات مؤمتر األطراف                

 .وأجهزته الفرعية

املدير ] [املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة [ينشئ صندوق استئماين تكميلي      - مكرر ٩
ويتلقى الصندوق االستئماين   . أمانة االتفاقية ) رؤساء(ويديره رئيس   ] العام ملنظمة األغذية والزراعة   

 و ٩ و ٧غري تلك املسامهات احملددة يف الفقرات       ) ج(و) ب (١٢التكميلي املسامهات مبوجب الفقرتني     
 : واملخصصة لدعم١٠

 ؛١٦القدرات مبوجب املادة املساعدة التقنية، والتدريب وبناء ] تيسري[ )أ(

 .]أغراض أخرى مناسبة تتوافق مع أهداف االتفاقية )ب(

للمدير ] [للمدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة     [رهنا مبوافقة مؤمتر األطراف، جيوز       - ١٠
ع الفقرة  إنشاء صناديق استئمانية أخرى ختصص مبا يتفق م       ] العام ملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة     
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على شرط أن تتمشى    ]  مكرر ٩و [٩] الفقرتني[ ألغراض غري تلك األغراض املشار إليها يف الفقرة          ١٥
 .مع أهداف االتفاقية

إذا ما قرر مؤمتر األطراف إاء عمل صندوق استئماين منشأ مبوجب القواعد احلالية، فإنه خيرب                - ١١
بذلك ] املدير العام ملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة      ] [املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة     [

املدير التنفيذي  [ويبت مؤمتر األطراف، بالتشاور مع      . قبل ستة أشهر على األقل من تاريخ اإلاء املقرر        
 بشأن توزيع أرصدة  ] املدير العام ملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة      ] [لربنامج األمم املتحدة للبيئة   

 .االعتمادات غري املربوطة بعد تسوية مجيع مصاريف التصفية

 املسامهات -هاء 

 :سوف تتألف موارد مؤمتر األطراف من - ١٢

املسامهات اليت تدفعها األطراف سنوياً على أساس اجلدول اإلشاري الذي يعتمده             )أ(
مم املتحدة  مؤمتر األطراف بتوافق اآلراء، والذي ينبين على جدول األنصبة املقررة لأل          

الذي تعتمده بني احلني واآلخر اجلمعية العامة، والذي يتم تعديله حبيث يضمن أال              
 يف املائة مـن اموع، وأال تتعدى أي مسامهة          ٠ر٠١يدفع أي طرف أقل من      

يف املائة من إمجايل املسامهات، وأال تزيد أي مسامهة من طرف نام من أقل              [ ] نسبة  
  يف املائة من اموع الكلي؛٠ر٠١البلدان منواً على 

املسامهات األخرى اليت تقدمها األطراف إضافة إىل تلك املسامهات اليت تدفعها              )ب(
املضيفة ) احلكومات(مبا يف ذلك املسامهات اليت تقدمها احلكومة        ) أ(مبوجب الفقرة   
 ألمانة االتفاقية؛

نظمات احلكومية، واحلكومية   املسامهات من الدول غري األطراف يف االتفاقية وكذا امل         )ج(
 الدولية وغري احلكومية ومصادر أخرى؛

 رصيد االعتمادات غري امللتزم به من فترات مالية سابقة؛ )د(

 .إيرادات متنوعة )ه(

، )أ (١٢جيرى مؤمتر األطراف عند إقرار اجلدول اإلشاري للمسامهات املشار إليه يف الفقرة              - ١٣
طراف غري األعضاء يف األمم املتحدة وكذلك منظمات التكامل          تسويات لعمل حساب ملسامهات األ    

 .االقتصادي اإلقليمية األطراف

 ):أ (١٢وفيما يتعلق باملسامهات اليت تقدم مبوجب الفقرة  - ١٤

يناير من  /يتوقع تسديد املسامهات عن كل سنة تقوميية قبل األول من كانون الثاين             )أ(
 تلك السنة؛

أمانة ) رؤساء(قدر اإلمكان قبل التاريخ املتوقع للمسامهة، رئيس        يبِلغْ كل طرف، ب    )ب(
 .االتفاقية باملسامهة اليت يزمع تقدميها واملوعد املنتظر لذلك
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طبقاً للشروط اخلاصة بذلك    ) ج(و) ب (١٢تستخدم املسامهات اليت تقدم مبوجب الفقرتني        - ١٥
اعد املالية لألمم املتحدة حسبما يتم االتفاق عليه        ومبا ال يتعارض مع مرامي االتفاقية ومع اللوائح والقو        

 .أمانة االتفاقية ومقدم املسامهة) رؤساء(بني رئيس 

من جانب الدول ومنظمات التكامل     ) أ (١٢تستخدم املسامهات اليت تدفع مبوجب الفقرة        - ١٦
على أساس تناسيب زمين عن     االقتصادي اإلقليمية اليت تصبح أطرافاً يف االتفاقية بعد بداية الفترة املالية             

وتدخل التعديالت الناجتة عن ذلك يف اية كل فترة مالية بالنسبة             . الفترة املتبقية من الفترة املالية    
 .لألطراف األخرى

تسدد مجيع املسامهات بدوالرات الواليات املتحدة أو ما يعادهلا بعمالت قابلة للتحويل يف               - ١٧
املدير العام ملنظمة األمم املتحدة     ] [يذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة    املدير التنف [حساب مصريف حيدده    

 .أمانة االتفاقية) رؤساء(بالتشاور مع رئيس ] لألغذية والزراعة

أمانة االتفاقية فورا عن حتصيل مجيع التعهدات واملسامهات، ويبلغ           ) رؤساء(يبلغ رئيس    - ١٨
 .هد ا واملدفوعةاألطراف مرتني سنوياً حبالة املسامهات املتع

 هناك حاجة فورية إليها يف حساب استثماري بناء على            دتودع املسامهات اليت ال توج      - ١٩
املدير العام ملنظمة األمم املتحدة لألغذية       ] [املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة      [تعليمات  
يرادات الناجتة فتودع يف حساب      أما اإل . أمانة االتفاقية ) رؤساء(، بالتشاور مع رئيس      ]والزراعة

 .١٠و]  مكرر٩، [ و٩ و٧الصندوق املختص، والصناديق املشار إليها يف الفقرات 

 احلسابات واملراجعة -واو 

ختضع حسابات مجيع الصناديق وإداراا املالية اخلاضعة هلذا النظام لعملية املراجعة الداخلية              - ٢٠
 .واخلارجية لألمم املتحدة

كشف مؤقت حبسابات السنة األوىل من الفترة املالية إىل مؤمتر األطراف أثناء السنة               يقدم   - ٢١
الثانية من الفترة املالية، ويقدم كشف ائي مراجع للحسابات عن كامل الفترة املالية إىل مؤمتر األطراف   

 .يف أسرع وقت عقب إقفال حسابات الفترة املالية

 داريإلتكاليف الدعم ا -زاي 

 األمم املتحدة   منظمة] [ األمم املتحدة للبيئة   برنامج[وم مؤمتر األطراف برد مصروفات إىل       يق - ٢٢
عن اخلدمات اليت قدمت إىل مؤمتر األطراف، وأجهزته الفرعية وأمانة االتفاقية، من            ] لألغذية والزراعة 

 آلخر بني    حسب الشروط اليت قد يتفق عليها من حني        ١٠ و ٩ و ٧الصناديق املشار إليها يف الفقرات      
، أو يف حال    ] األمم املتحدة لألغذية والزراعة    منظمة] [ األمم املتحدة للبيئة   برنامج[مؤمتر األطراف و  

 .عدم وجود اتفاق كهذا، طبقاً للسياسات العامة لألمم املتحدة

 تعديالت -حاء 

 .يعتمد مؤمتر األطراف بتوافق اآلراء أي تعديل يدخل على هذه القواعد - ٢٣
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 السادساملرفق 
 تسوية املنازعات

 مشروع قواعد التحكيم

 من اتفاقية روتردام بشأن     ٢٠من املادة   ) أ(٢تكون إجراءات التحكيم يف األغراض املتعلقة بالفقرة         
إجراء املوافقة املسبقة عن علم بشأن مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة                 

 :الدولية، على النحو التايل

 ١ادة امل

 من االتفاقية بواسطة  ٢٠جيوز للطرف أن يشرع يف اللجوء إىل التحكيم وفقا للمادة            -١
ويكون اإلخطار مصحوبا ببيان ألوجه اإلدعاء، إىل   . إخطار مكتوب موجه إىل الطرف اآلخر يف الرتاع       

صوص، جانب أي وثائق مؤيدة له، ويبني املوضوع املطروح على التحكيم، مبا يف ذلك، على وجه اخل               
 مواد االتفاقية املثار تفسريها أو تطبيقها،

يقوم الطرف املدعي بإخطار األمانة بأن الطرفني حييالن نزاعا إىل التحكيم وفقا               -٢
ويكون اإلخطار املكتوب املقدم من الطرف املدعي مصحوبا ببيان ألوجه اإلدعاء والوثائق            . ٢٠للمادة  

 وتقوم األمانة بإرسال املعلومات اليت تلقتها ذا الشأن إىل مجيع           . آنفا ١املؤيدة املشار إليها يف الفقرة      
 . األطراف

 ٢املادة 

تنشأ، يف املنازعات اليت تنشب بني األطراف، هيئة حتكيم قضائية تتكون من ثالثة               -١
 .أعضاء

يعني كل طرف يف الرتاع حمكما، ويقوم احملكمان املعينان وفقا لذلك باالتفاق فيما              -٢
وال يكون رئيس اهليئة القضائية من      . تسمية احملكم الثالث الذي يكون رئيسا للهيئة القضائية       بينهما ب 

مواطين بلدي طريف الرتاع، وال يكون حمل إقامته يف أراض أي من هذين الطرفني، وال يكون مستخدما                
 .لدى أي منهما، وال يكون قد عاجل القضية بأي صفة من الصفات األخرى

اليت تنشب بني أكثر من طرفني، تقوم األطراف اليت هلا نفس املصلحة            يف املنازعات    -٣
 .بتعيني حمكم واحد باالتفاق فيما بينها

 .يتم شغل أي شاغر بالطريقة املذكورة بالنسبة للتعيني األويل -٤

إذا مل تتفق األطراف على موضوع الرتاع قبل تسمية رئيس هيئة التحكيم القضائية،              -٥
 .م القضائية بتحديد املوضوعتقوم هيئة التحكي

 ٣املادة 
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إذا مل يعني أحد أطراف الرتاع حمكما خالل شهرين من التاريخ الذي يتسلم فيه                 -١
الطرف املدعى عليه إخطار التحكيم، جيوز للطرف اآلخر أن خيطر األمني العام لألمم املتحدة بذلك                

 .ليقوم بالتسمية خالل فترة شهرين آخرين

ية رئيس هيئة التحكيم القضائية خالل شهرين من تاريخ تعيني احملكم           إذا مل يتم تسم    -٢
الثاين، يقوم األمني العام لألمم املتحدة، بناء على طلب من أحد الطرفني، بتسمية الرئيس خالل فترة                 

 .شهرين أخريني

 ٤املادة 

 .تصدر هيئة التحكيم القضائية قراراا وفقا ألحكام االتفاقية والقانون الدويل

 ٥ملادة ا

 .تقرر هيئة التحكيم القضائية نظامها الداخلي، ما مل يقرر أطراف الرتاع خالف ذلك

 ٦املادة 

جيوز هليئة التحكيم القضائية أن توصي، بناء على طلب أحد األطراف، بتدابري محاية أساسية               
 .مؤقتة

 ٧املادة 

وسعهم، على وجه   يسهل أطراف الرتاع عمل هيئة التحكيم القضائية، ويعملون كل ما ب             
 :اخلصوص، من أجل

 تزويدها جبميع الوثائق واملعلومات واملرافق الوثيقة الصلة؛ )أ(

 .ومتكينها، عند الضرورة، من استدعاء الشهود أو اخلرباء وتلقي شهادم )ب(

 ٨املادة 

 األطراف واحملكمون ملتزمون حبماية سرية أي معلومات يتلقوا بصفة سرية أثناء سري أعمال             
 .هيئة التحكيم القضائية

 ٩املادة 

يتحمل أطراف الرتاع نفقات احملكمة بالتساوي فيما بينهم، ما مل تقرر هيئة التحكيم القضائية               
وحتتفظ اهليئة القضائية بسجل جلميع نفقاا      . خالف ذلك بسبب ظروف القضية على وجه اخلصوص       

 .وتقدم بيانا ائيا ذا الصدد إىل األطراف
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 ١٠املادة 

جيوز لطرف لديه مصلحة ذات طابع قانوين يف موضوع الرتاع وقد يتأثر بالقرار املتخذ يف                 
 .القضية، أن يتدخل يف الدعوى مبوافقة هيئة التحكيم القضائية

 ١١املادة 

جيوز هليئة التحكيم القضائية أن تستمع لدعاوى مضادة قد تنشأ عن موضوع الرتاع مباشرة                
 . وأن تبت فيها

 ١٢ املادة

 .تتخذ قرارات اهليئة القضائية خبصوص اإلجراءات واملوضوع بأغلبية أصوات أعضائها 

 ١٣املادة 

إذا مل ميثل أحد طريف الرتاع أمام اهليئة القضائية أو عجز عن الدفاع عن دعواه، جيوز          -١
ياب ولن يشكل غ  . للطرف اآلخر أن يطلب من اهليئة مواصلة السري يف اإلجراءات وإصدار قرارها            

 .طرف ما أو عجزه عن الدفاع عن دعواه مانعا من السري يف إجراءاا

على اهليئة القضائية قبل إصدار قرارها أن تطمئن إىل أن اإلدعاء قائم على أسس                 -٢
 .سليمة من احلقائق والقانون

 ١٤املادة 

كتمل فيه  تصدر هيئة التحكيم القضائية قرارها النهائي خالل مخسة أشهر من التاريخ الذي ا             
 .تشكيلها، ما مل جتد أن من الضروري متديد احلد الزمين لفترة ينبغي أال تتجاوز مخسة أشهر أخرى

 ١٥املادة 

. يقتصر القرار النهائي للهيئة القضائية على موضوع الرتاع ويسرد املسوغات اليت قام عليها              
وجيوز ألي عضو يف اهليئة     . ر النهائي وحيتوي القرار على أمساء األعضاء الذين شاركوا فيه وتاريخ القرا         

 .القضائية أن يرفق بالقرار النهائي رأيا منفصال أو خمالفا

 ١٦املادة 

ويكون تفسري االتفاقية املقدم مبوجب القرار ملزما أيضا         . يكون القرار ملزما لطريف الرتاع     
 هذا الطرف بشأا وال      اآلنفة بقدر ما يتصل باألمور اليت تدخل       ١٠للطرف الذي تدخل مبوجب املادة      

 .يقبل القرار استئنافا ما مل يتفق طرفا الرتاع مسبقا على إجراءات استئنافية
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 ١٧املادة 

 أعاله، فيما يتعلق    ١٦أي اختالف قد ينشأ بني أولئك امللزمني بالقرار النهائي وفقا للمادة              
هيئة التحكيم القضائية اليت أصدرته     بتفسري هذا القرار أو طريقة تنفيذه، جيوز ألي منهما أن يقدمه إىل             

 .لتبت فيه
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 املرفق السابع

 مشروع قواعد التوفيق

 : من االتفاقية على النحو التايل٢٠ من املادة ٦تكون إجراءات التوفيق ألغراض الفقرة 

 ١املادة 

 من املادة   ٦ إنشاء جلنة للتوفيق تبعاً للفقرة       بشأنيوجه طلب من أحد أطراف الرتاع        - ١
 .وتقوم األمانة بعدئذ بإبالغ مجيع األطراف بذلك. ىل األمانة كتابة، إ٢٠

 خالف ذلك، من مخسة أعضاء، يعني       ىما مل تتفق األطراف عل    وتتألف جلنة التوفيق     - ٢
 . للجنةعضوين وخيتار هؤالء األعضاء جمتمعني رئيساًمعين كل طرف 

 ٢املادة 

 هلا نفس املصلحة أعضاءها يف      اليتطراف  يف حالة الرتاعات بني أكثر من طرفني، تعني األ          
 .اللجنة باالتفاق املشترك

 ٣املادة 

تلقي األمانة للطلب الكتايب املشار إليه      إذا مل تعني األطراف أعضاءها خالل شهرين من تاريخ          
 بتعيينهم خالل فترة    ،فاطرأحد األ  بناء على طلب من   يقوم األمني العام لألمم املتحدة،      ،  ١يف املادة   

 )١(.ن آخرينشهري

 ٤املادة 

ضاء اللجنة،  العضو الرابع من أع   إذا مل يتم اختيار رئيس للجنة التوفيق خالل شهرين من تعيني            
 أحد األطراف، بتعيني رئيس خالل فترة شهرين        بناء على طلب من   يقوم األمني العام لألمم املتحدة،      

 )١(.آخرين

 ٥املادة 

 .ا مل تتفق أطراف الرتاع على خالف ذلكحتدد جلنة التوفيق نظامها الداخلي، م - ١

يلتزم األطراف وأعضاء اللجنة حبماية سرية أية معلومات يتلقوا بسرية خالل              - ٢
 .إجراءات اللجنة

 ٦املادة 

 .تتخذ جلنة التوفيق قراراا بأغلبية أصوات األعضاء فيها 



UNEP/FAO/PIC/INC.10/24 

65 

 ٧املادة 

رة أثين عشر شهراً من تاريخ إنشائها،       تصدر جلنة التوفيق تقريراً بتوصيات حلل الرتاع خالل فت        
 .وتنظر األطراف يف ذلك بنية حسنة

 ٨املادة 

تبت اللجنة يف أي خالف يتعلق فيما إذا كان لدى جلنة التوفيق االختصاص للنظر يف مسألة                 
 .أحيلت إليها

 ٩املادة 

أن ة  اللجن ىوعل.  تتفق عليها  حبصص متساوية جلنة التوفيق   تتحمل أطراف الرتاع تكاليف     
 . األطراف بذلك إىلحتتفظ بسجل جبميع تكاليفها وأن تقدم بيانا ختامياً
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 املرفق الثامن
 عدم االمتثال

مقرر حمتمل لينظر فيه مؤمتر األطراف بشأن اعتماد اإلجراءات واآلليات املؤسسية             
 لتحديد عدم االمتثال ألحكام االتفاقية ملعاملة األطراف اليت يثبت عدم امتثاهلا

 متر األطراف،إن مؤ

 من االتفاقية،) أ (٥ الفقرة ١٨ و١٧ أحكام املادتني إذ يضع يف اعتباره  

 اعتماد اإلجراءات واآلليات املؤسسية لتحديد عدم االمتثال ألحكام االتفاقية، ملعاملة            يقرر
 .األطراف اليت يثبت عدم امتثاهلا، والواردة يف املرفق هلذا املقرر

 املرفق

 الإنشاء جلنة االمتث

 ").اللجنة"ويشار إليها فيما بعد بـ (تنشأ ذا جلنة االمتثال  - ١

 األعضاء

تقوم األطراف بترشيح األعضاء مث ينتخبهم مؤمتر        . عضواً] ××[تتألف اللجنة من     - ٢
وعند انتخاب األعضاء، ينبغي إيالء االعتبار الواجب ملبدأ التمثيل اجلغرايف العادل               . األطراف

 ].للموافقة املسبقة عن علم] املؤقت[ألقاليم اإلجراء ] [يمية التابعة لألمم املتحدةللمجموعات اإلقل[

وجيب أن تكون لألعضاء اخلربة واملؤهالت احملددة يف جوهر املوضوع الذي تغطيه              - ٣
 .االتفاقية، وجيب أن يعملوا مبوضوعية وبالشكل الذي يؤمن مصاحل االتفاقية على أفضل وجه

 انتخاب األعضاء

ويف االجتماع الذي يعتمد فيه املقرر احلايل، ينتخب مؤمتر األطراف نصف األعضاء              - ٤
ويقوم مؤمتر األطراف يف كل اجتماع      . لفترة والية واحدة، ونصف األعضاء اآلخرين لفتريت واليتني       

 أو  عادي بعد ذلك، بانتخاب أعضاء جدد لفتريت واليتني كاملتني ليِحِلوا حمل األعضاء الذين انتهت،              
وال حيق لألعضاء أن خيدموا ألكثر من فتريت واليتني          . على وشك أن تنتهي، فترة شغلهم للوظائف      

تعين الفترة اليت تبدأ بانتهاء اجتماع عادي ملؤمتر         " فترة الوالية "وألغراض هذا املقرر، فإن     . متتاليتني
 .األطراف وتنتهي بنهاية االجتماع العادي التايل ملؤمتر األطراف

إذا استقال أحد أعضاء اللجنة أو مل يتمكن من إكمال مدة منصبه، أو تأدية                 -ر  مكر٤
مهامه أو مهامها، فإن الطرف الذي رشح العضو عليه ترشيح بديل لكي خيدم الفترة املتبقية من مدة                  

 .املنصب
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 أعضاء اللجنة

 من النظام   ٣٠نواب للرئيس ومقرر، وفقاً للمادة      ] ثالثة[تنتخب اللجنة رئيساً هلا، و     - ٥
 .الداخلي ملؤمتر األطراف

 االجتماعات

وحيثما أمكن باالقتران مع اجتماعات ملؤمتر      . تعقد اللجنة اجتماعات حسب الضرورة     - ٦
 .األطراف أو هيئات االتفاقية األخرى

لألطراف [مفتوحة  [ أدناه، تكون اجتماعات اللجنة        ٨وإعماالً ألحكام الفقرة      - ٧
ما مل تتفق اللجنة والطرف املشكوك      ] لألطراف األخرى أو للجمهور   ] [هورللجم[مغلقة  ]] [األخرى

 .يف امتثاله على خالف ذلك

ال يكون لألطراف الذين يكون االجتماع مفتوحاً هلم احلق يف املشاركة ما مل تتفق اللجنة                [
 .]والطرف املشكوك يف امتثاله على غري ذلك

امتثال طرف فيطلب منه أن يشارك يف دراسة        يف حال تقدمي تقرير يتعلق باحتمال عدم         - ٨
اللجنة لذلك التقرير، بيد أنه ال جيوز هلذا الطرف أن يشارك يف وضع واعتماد أي توصية أو استنتاج                   

 .للجنة

 :١البديل 

 النصاب القانوين[

 .أعضاء اللجنة] ×] [ثلثي[يتكون النصاب القانوين من [ - ٩

 النظام الداخلي

لى خالف ذلك يف هذه اآللية، فإن النظام الداخلي الجتماعات مؤمتر           ما مل يتم النص ع     - ١٠
األطراف ينطبق على عملية صنع قرارات وإجراءات اجتماعات اللجنة، بعد إجراء التغيريات                

 .]الضرورية

 ): معا١٠ً و٩الفقرتان  (٢البديل [

ويف حال  . [افق اآلراء تبذل اللجنة قصارى جهدها للتوصل إىل اتفاق بشأن مجيع املسائل املهمة بتو            
وإذا استنفدت مجيع   .] تعذر ذلك، فيجب أن يعكس التقرير والتوصيات آراء مجيع أعضاء اللجنة            

اجلهود للتوصل إىل توافق يف اآلراء ومل يتم التوصل إىل اتفاق، فإن أي قرار ، سوف يتخذ كحل أخري                   
 .]  أعضاء، أيهما أكرب]بستة أو مثانية[بأغلبية ثلثي األعضاء احلاضرين واملصوتني أو 

 ]أعضاء باللجنة يكونون النصاب القانوين] عشرة أو مثانية[

جيوز تقدمي التقارير للجنة كتابة عن طريق األمانة حيثما تنطبق الفقرة أو الفقرات                - ١١
 :من جانب)] ب(و) [أ(الفرعية 
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متثال طرف يعتقد بأنه، بالرغم من بذل كل ما بوسعه، ال يكون قادراً على اال                )أ(
وجيوز هلذا الطرف أن يرفع تقريراً مكتوباً إىل         . اللتزامات معينة مبوجب االتفاقية   

وينبغي أن تتضمن التقارير تفاصيل عن       . األمانة يلتمس فيه املشورة من اللجنة      
االلتزامات احملددة موضوع القلق، وتقييماً للسبب الذي قد جيعل الطرف غري قادر             

وميكن، بقدر اإلمكان، تقدمي املعلومات اليت تثبت        . اتعلى الوفاء بتلك االلتزام   
وجيوز أن يشمل   . ذلك، أو اإلفادة باألماكن اليت ميكن أن توجد ا تلك اإلثباتات          

 التقرير مقترحات حبلول يرى الطرف أا األنسب الحتياجاته املعينة؛

امه، ولديه  طرف يساوره القلق أو متضرر من إخفاق طرف آخر يف االمتثال اللتز             )ب[(
وعلى الطرف الذي ينوي تقدمي تقرير يف إطار        . معه ارتباط مباشر يف إطار االتفاقية     

هذه الفقرة الفرعية أن يقوم، قبل املضي يف التقدمي، بإجراء مشاورات مع الطرف              
وينبغي أن يشمل التقدمي تفاصيل عن االلتزامات احملددة موضوع  . املشكوك يف امتثاله  
 ]ؤيدة للتقرير؛القلق ومعلومات م

] ١٢و [١١] ،] [و [١٠، ٥، ٤[للمواد [وإذا منا إىل علم األمانة، أثناء عملها طبقاً    )ج[(
االتفاقية، احتمال وجود صعوبات أمام طرف ما يف االمتثال اللتزاماته مبوجب           ] من
أو عندما تتلقى تقارير من     [من االتفاقية   ]] ١٢و [١١] ،] [و [١٠،  ٥،  ٤[املواد  [

 ]]و منظمات لديها حتفظات إزاء امتثال طرف ما اللتزاماته مبوجب االتفاقيةأفراد أ

أعاله، يف غضون أسبوعني من     ) أ (١١حتيل األمانة التقارير املرفوعة مبوجب الفقرة        - ١٢
 .تلقيها إياها، إىل أعضاء اللجنة للنظر فيها يف االجتماع التايل للجنة

 ١١ من تلقيها ألي تقرير مبوجب الفقرة الفرعية         تقوم األمانة، يف غضون أسبوعني،     - ١٣[
أعاله، بإرسال نسخة منه إىل الطرف املشكوك يف ) ج (١١أو تقدمي تقرير مبوجب الفقرة الفرعية      ) ب(

 .]امتثاله لالتفاقية، وإىل أعضاء اللجنة للنظر فيه يف اجتماع اللجنة التايل

دوداً أو تعليقات عند كل مرحلة من       جيوز لألطراف املشكوك يف امتثاهلا أن تقدم ر         - ١٤
 .مراحل اإلجراءات الوارد وصفها يف هذا املقرر

 أعاله، فإن أي معلومات إضافية تقدم استجابة لذلك من           ١٤دون اإلخالل بالفقرة     - ١٥
جانب طرف يكون امتثاله مشكوكاً فيه، جيب أن توجه إىل األمانة خالل ثالثة أشهر من تاريخ تلقي                  

وحتال هذه املعلومات   . طرف، ما مل تستدع الظروف احمليطة حبالة معينة فترةً زمنية أطول          تقرير هذا ال  
ولدى إعداد تقرير عمالً بالفقرة     . [على الفور إىل أعضاء اللجنة للنظر فيها أثناء االجتماع التايل للجنة          

 .]أعاله، تقوم األمانة بتوجيه املعلومات أيضاً إىل الطرف الذي أعد التقدمي) ب (١١

 : جيوز للجنة أن تقرر عدم املضي يف النظر يف التقارير اليت تعترب أا - ١٦

 متثل احلد األدىن؛ )أ(

 .قائمة على أسس واهية على ما يبدو )ب(
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 التيسري

 أعاله وذلك بغية حتديد احلقائق،      ١١تنظر اللجنة يف أي تقرير يقدم إليها وفقاً للفقرة           - ١٧
ا إذا كان وضع عدم االمتثال قائماً أم أنه سوف ينشأ، ودف حتديد               مبا يف ذلك تلك املتعلقة مب      

وحتقيقاً هلذه الغاية، قد تزود اللجنة      . األسباب اجلذرية للمسألة موضوع االهتمام واإلسهام يف حلها        
 :الطرف مبا يلي

 املشورة؛ )أ(

 توصيات غري ملزمة؛ )ب(

ر برنامج لتحقيق االمتثال يف     أية معلومات أخرى الزمة ملساعدة الطرف يف تطوي         )ج(
 .أقرب وقت ممكن

 تدابري إضافية

 أعاله، ومراعاا   ١٧إذا ما رأت اللجنة، بعد اختاذها لتدابري التيسري املبينة يف الفقرة              - ١٨
وكذلك قدرات األطراف املشكوك    [ألسباب املصاعب يف حتقيق االمتثال، وأنواعها ودرجاا ووتريا،         

ن الضروري اقتراح تدابري أخرى للتصدي ملشكالت امتثال طرف ما، فيجوز للجنة            أن م ]. يف امتثاهلا 
ما يناسب من تدابري تتخذ وفقاً للقانون الدويل لتحقيق وضع           [أن توصي مؤمتر األطراف بدراسة       

 ]:االمتثال مبا يف ذلك ما يلي

ذلك منح األولوية القيام مبوجب االتفاقية بتقدمي املزيد من الدعم للطرف املعين مبا يف         )أ(
 للمساعدة التقنية وبناء القدرات واحلصول على املوارد املالية؛

تقدمي املشورة بشأن االمتثال يف املستقبل من أجل مساعدة األطراف على تنفيذ               )ب(
 أحكام اتفاقية روتردام، وتشجيع التعاون بني مجيع األطراف؛

 متثال مستقبالً؛وضع بيان يعرب عن القلق حيال إمكانية عدم اال )ج(

 ]وضع بيان بشأن حتديد عدم االمتثال؛ )د[(

 ]توجيه حتذير؛ )ه[(

 .]تعليق احلقوق واالمتيازات اليت ترتبها االتفاقية )و[(

 ]الترتيب إلعادة تصدير املواد الكيميائية اليت مت استريادها بصورة خارقة لالتفاقية )ز[(

دان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة       من املفهوم أنه فيما يتعلق بالبل      - مكرر ١٨[
 جتاه هذه البلدان إذا كان مرجع       ١٨انتقال، ينبغي عدم اختاذ التدابري اإلضافية املشار إليها يف الفقرة            

 .]عدم االمتثال هو عدم وجود املساعدة التقنية أو نقص القدرات الالزمة للوفاء بالتزاماا

 معاجلة املعلومات

 عن طريق األمانة معلومات ذات صلة، من األطراف ومن كل             اللجنةد تتلقى   ق[ - ١٩
 .]املصادر األخرى
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 :، فإن اللجنة قد تتلقى فقط املعلومات١١فيما يتعلق بتقارير الفقرة :  بديل١٩[

 ؛١٥ و١١املقدمة من األمانة الواردة من األطراف مبوجب الفقرتني  )أ(

طراف العاملة يف حدود مهامها اليت حتددها االتفاقية؛        اليت حتصل عليها األمانة من األ      )ب(
 .]ومبوافقة الطرف املعين، بناء على طلب اللجنة من أي مصدر )ج(

، جيوز  ٢٢لغرض فحص القضايا التنظيمية اخلاصة باالمتثال العام مبوجب الفقرة          :  مكرر ١٩[
 :للجنة أن

 تطلب معلومات من مجيع األطراف؛ )أ(

 ات صلة من أي مصادر موثوق ا ومن خرباء خارجيني، وتطلب معلومات ذ )ب(

 .]تتشاور مع األمانة وتستفيد من قاعدة خرباا ومعارفها )ج(

 من االتفاقية، تقوم اللجنة أو يقوم أي طرف وأي شخص من               ١٤وفقاً للمادة    - ٢٠
 .املشاركني يف مداوالت اللجنة حبماية سرية املعلومات املتلقاة على أا سرية

 لرصدا

 أو  ١٧ رصد النتائج املترتبة على إجراء أختذ مبوجب الفقرة          االمتثال جلنة تتوىلقد   - ٢١
 . أعاله١٨

 قضايا االمتثال العام

 تنظر يف القضايا التنظيمية املتعلقة باالمتثال العام، واليت م           أنجيوز للجنة االمتثال     - ٢٢
 :مجيع األطراف وذلك

 لك؛حني يطلب مؤمتر األطراف ذ )أ(

حني تقرر اللجنة استناداً إىل املعلومات اليت قدمتها األمانة هلا، وهي تعمل مبوجب               )ب(
مهامها اليت تسندها االتفاقية هلا، بأن مثة ما يدعو إىل دراسة قضية عدم االمتثال العام       

 .وإىل وضع تقرير عنها إىل مؤمتر األطراف

 تقارير مؤمتر األطراف

إىل كل اجتماع عادي من اجتماعات مؤمتر األطراف يوضح ما           تقدم اللجنة تقريراً     - ٢٣
 :يلي

 األعمال اليت قامت ا اللجنة؛ )أ(

 استنتاجات أو توصيات اللجنة؛ )ب(

برنامج العمل املقبل للجنة مبا يف ذلك اجلدول الزمين الجتماعاا املرتقبة اليت ترى               )ج(
 .ر األطراف ويعتمدهأا ضرورية إلجناز برنامج عملها، لينظر فيه مؤمت
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 هيئات فرعية أخرى

يف احلاالت اليت تتداخل فيها أنشطة اللجنة املتعلقة بقضايا معينة مع مسؤوليات هيئة               - ٢٤
 .أخرى تابعة لالتفاقية، جيوز ملؤمتر األطراف أن يوجه اللجنة للتشاور مع هذه اهليئة

 االتفاقات البيئية األخرى متعددة األطراف

حدوث تداخل مع االلتزامات واملسؤوليات مبوجب اتفاقات بيئية أخرى          يف حالة    - ٢٥[
متعددة األطراف، جيوز ملؤمتر األطراف أن يطلب إىل اللجنة االتصال بأنواع مماثلة من اللجان التابعة                

 .]لتلك االتفاقات وتبادل اخلربات معها وأن تقدم تقريراً عن ذلك إىل مؤمتر األطراف

 لاستعراض آلية االمتثا

 .يقوم مؤمتر األطراف بانتظام باستعراض تنفيذ اإلجراءات واآللية املبينة يف هذا املقرر -٢٦

 العالقة مبسألة تسوية املنازعات

 . من االتفاقية٢٠تصبح هذه اإلجراءات واآللية نافذة املفعول دون اإلخالل باملادة  - ٢٧
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 املرفق التاسع

ة العاملية، واألمانة املؤقتة لالتفاقية لينظر فيه       مقرر حمتمل عن التعاون بني منظمة التجار      
 مؤمتر األطراف

 إن مؤمتر األطراف،

 أن برنامج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة التجارة العاملية قد طورا حواراً مؤسسياً غري                إذ تالحظ 
لتجارة رمسي على امتداد سنوات عدة، وهي عملية بدأت مبوجب االتفاق العام للتعريفات اجلمركية وا              

  وذلك قبل خروج منظمة التجارة العاملية إىل الوجود،١٩٩٤واستمرت حىت عام 

 أيضاً أن حواراً غري رمسي جيري يف اآلونة األخرية بني اتفاقات بيئية متعددة األطراف مبا                وإذ يالحظ 
واد كيميائية  فيها األمانة املؤقتة التفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على م                

ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية ومنظمة التجارة العاملية، وذلك لتعزيز أوجه                
 التوافق النشاطي وخباصة بالنسبة للتجارة والبيئة،

 لضرورة تعزيز التعاون بني اتفاقية روتردام ومنظمة التجارة العاملية كالً ضمن الوالية               ووعياً منه 
 ا،اخلاصة 

  بالتعاون املعزز بني األمانة املؤقتة التفاقية روتردام ومنظمة التجارة العاملية؛يرحب - ١

 : إىل األمانة املؤقتةيطلب - ٢
أن تسعى للحصول على وضع مراقب لدى اللجنة املعنية بالتجارة والبيئة يف                )أ(

 وعد تلبيته؛الدورات االستثنائية للمنظمة وإبالغ األطراف مبوعد تقدمي الطلب ومب
أن تبلغ مؤمتر األطراف يف اتفاقية روتردام عن أي اجتماعات ملنظمة التجارة العاملية              )ب(

 اليت حتضرها، وعن أي اتصاالت جوهرية جتريها مع أمانة منظمة التجارة العاملية؛
أن ترصد التطورات املستجدة يف اللجنة املعنية بالتجارة والبيئة، يف دورة استثنائية              )ج(

ملنظمة التجارة العاملية، وأن تقدم تقريراً إىل مؤمتر األطراف حول هذه التطورات             
 املهمة واليت قد يكون هلا تأثري على اتفاقية روتردام وعلى تنفيذها؛

التفكري اجلاد يف طرق تعزيز تدفق املعلومات بشأن مسائل ذات اهتمام مشترك مع               )د(
 منظمة التجارة العاملية؛

 إىل األمانة املؤقتة حني تدعى لذلك، أن تقدم معلومات عامة وواقعية عن               يطلب كذلك  - ٣
أحكام اتفاقية روتردام، وأن تبلغ األطراف بأية معلومات تقدم، والقيام أيضاً، إذا ما طلب من أمانة                  

 ؛اتفاقية روتردام أن تقدم تفسرياً ألحكام االتفاقية، بإحالة مثل ذلك الطلب إىل مؤمتر األطراف فيها

 احلكومات على اطالع ممثليها لدى اللجنة املعنية بالتجارة والبيئة يف دورة استثنائية              يشجع - ٤
 .ملنظمة التجارة العاملية، على هذا املقرر

_____ 

 


