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  لألغذیة والزراعةألمم المتحدةامنظمة 

    
 

 المعنية بوضع صك     التفاوض الحكومية الدولية   لجنة
راء الموافقة      دولي ملزم قانونًا لتطبيق إج                     

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

 
 الدورة الثامنة

 2001أآتوبر / تشرين األول12 – 8روما، 
 

 تقرير لجنـة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بوضع صك
 علمدولي ملزم قانونًا لتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن 

 على مواد آيميائية ومبيدات آفات خطرة معينة متداولة
 في التجارة الدولية عن أعمال دورتها الثامنة

 
 افتتاح الدورة -أوًال 

 
ُعقدت الدورة الثامنة للجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بوضع صك دولي ملزم قانونًا                              - 1

 آيميائية ومبيدات آفات خطرة معينة متداولة في                   لتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد                  
 تشرين  12 إلى   8التجارية الدولية بمقر منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، في روما، في الفترة من                  

 .2001أآتوبر /األول
 
، رئيس اللجنة، وذلك في     )البرازيل(وقد افتتحت الدورة السيدة ماريا سلينا دي ازيفيدو رودريغيز             - 2

 .2001أآتوبر / تشرين األول8 من يوم االثنين 10.15الساعة 
 
وأدلى ببيان آٍل من السيد ديفيد هاراشاريك، نائب المدير العام لمنظمة األمم المتحدة لألغذية                               - 3

 .والزراعة والسيد شفقت آاآاخيل، نائب المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
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.  بالمشارآين في روما نيابًة عن منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة               رحب السيد هاراشاريك    - 4
وأشار إلى أن تكثيف االنتاج الزراعي والسير الحثيث نحو العولمة ينطويان على فرص وأخطار معًا                              
. للقطاع الزراعي، وبخاصة في البلدان النامية، األمر الذي يؤدي إلى بروز تحديات معقدة تعقيدًا شديداً                         

التفاقات العالمية مثل اتفاقية روتردام توفر مستوى من الرقابة يمكن أن يساعد في تخفيف اآلثار السلبية                     فا
وذآر بأن الدعوة لوضع صك ملزم قانونًا لتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم                    .  المحتملة من العولمة   

 مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة        على مواد آيمائية ومبيدات آفات خطرة معينة لقيت الزخم إبان انعقاد               
، 1998سبتمبر  /ويعتبر اعتماد اتفاقية روتردام، في أيلول      ).  قمة األرض في ريو     (1992والتنمية في عام    

قبل عامين من التاريخ المحدد وهو في قمة األرض، إنما هو انعكاس لتنامي االنشغال الدولي باألخطار                          
البيئة جراء اإلتجار غير المنظم في مبيدات اآلفات والمواد الكيمائية            المتزايدة على الصحة البشرية وعلى       

 .الصناعية الخطرة
 
وقال السيد هاراشاريك إنه سيكون إنجازًا آبيرًا ما لو تمكنت البلدان من العمل يدًا واحدة حتى                             - 5

ة العالمية المعنية     تدخل االتفاقية حيز النفاذ قبل وقٍت آاف من الوقت المقرر لمتابعة قمة األرض، القم                          
وقد وقع على االتفاقية ما         .  2002سبتمبر   /بالتنمية المستدامة، المقرر عقدها في جوهانسبرغ في أيلول              

 تصديقًا قبل أن يبدأ نفاذ       50ويلزم الحصول على    .   بلداً 16 بلدًا، بينما صدق عليها حتى اآلن          73مجموعه  
 .االتفاقية

 
 أولى حاسمة في العملية العالمية نحو تحسين قدرات إدارة                  وأآد أن اتفاقية روتردام هي خطوة          - 6

المواد الكيميائية، في أنها ساعدت في توجيه االنتباه إلى المواد التي تسبب أقصى الضرر، وساعدت في                        
وهناك حاجة إلى حوار      .  نشر تلك المعلومات وفي تيسير صنع القرارات بشأن استيراد المواد الكيميائية                 

وى الوطني حتى تتمكن البلدان من مواجهة التحديات الجديدة والفرص التي تجري                         موازن على المست    
وتحتاج البلدان اآلن إلى أن تنظر في الكيفية التي تمكنها من العمل بفعالية أآبر، داخل                               .  اتاحتها حالياً  

 نحو زيادة   الحدود الخاصة بها وأيضًا مع جيرانها، لمواجهة وموازنة التغييرات الناجمة عن اتجاه السعي                 
 .االنتاج الزراعي واآلثار السلبية المحتملة من زيادة العولمة على جوانب الصحة البشرية والبيئة

 
وجه السيد آاآاخيل االنتباه إلى التعاون القوي المستمر بين برنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة                        - 7

تفاقية روتردام، وأشار إلى أن األنشطة             األمم المتحدة لألغذية والزراعة في توفير األمانة المؤقتة ال                    
المشترآة قد توسعت اآلن إلى مجاالت أخرى ذات أهمية بنفس القدر لإلدارة السليمة بيئيًا للمواد الكيميائية                   

 .ومبيدات اآلفات السامة
 
مم ومشيرًا إلى عملية المشاورات الجارية حاليًا بشأن اإلدارة البيئية الدولية، أآد أن برنامج األ                          - 8

االتفاقيات المتصلة بالمواد الكيميائية،     "  تجميع"المتحدة للبيئة ُطلب إليه مؤخرًا أن يبحث الُنهج الممكنة لـ                
 .وذلك بهدف تعزيز التعاون فيما بينها وزيادة فعاليتها وآفاءتها

 
ة للعام   وبعد ذلك أعلن أنه وردت موارد مالية آافية لتغطية جميع النفقات في الميزانية المعتمد                           - 9

 . وشكر الجهات المانحة على التبرعات التي قدمتها2001
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وحث بقوة الحكومات التي لم تصدق بعد على االتفاقية أن تبذل قصارى جهدها لتفعل ذلك في                              - 10
أقرب وقت ممكن لضمان أن تدخل االتفاقية حيز النفاذ قبل وقت آاٍف من القمة العالمية المعنية بالتنمية                            

حث أيضًا الحكومات التي لديها نظم أآثر تقدمًا إلدارة المواد الكيميائية أن تقدم المساعدات                       و.  المستدامة
 .الضرورية لضمان أن تصدق البلدان النامية على االتفاقية وتنفذها في وقت مناسب

 
 وقال السيد آاآاخيل إن اإلخطار الفوري بحاالت الحظر أو التقييد بشدة هو العامل الرئيسي في                         - 11

في مواجهة أخطار المواد الكيميائية وناشد              "  خط الدفاع األول     "نجاح عملية االتفاقية، بوصف ذلك              
وشدد أيضًا على الحاجة بأن       .  الحكومات التي لم تقدم بعد إخطاراتها أن تفعل ذلك في أقرب وقٍت ممكن                   

تعلق بالواردات في المستقبل    تزود جميع الحكومات األمانة، إن لم تكن قد فعلت ذلك أصًال، بقراراتها فيما ي              
 .من جميع المواد الكيميائية المشمولة تحت اإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم

 
 المسائل التنظيمية -ثانيًا 

 
 الحضور -ألف 

 
االتحاد الروسي، أثيوبيا، أذربيجان، األرجنتين، األردن،           :  حضر الدورة ممثلو األطراف التالية         - 12

يا، أسبانيا، أستراليا، أستونيا، إسرائيل، أآوادور، ألمانيا، أنغوال، أوروغواي، أوآرانيا،                     أرمينيا، أرتير  
أيرلندا، إيطاليا، باآستان، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا،                        )   اإلسالمية   –الجمهورية    (إيران    

 تايلند، ترآيا، تشاد،       بنغالديش، بنما، بنن، بورآينا فاصو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيالروس،                  
توغو، جامايكا، الجماعة األوروبية، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، جمهورية جيبوتي،                 
الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية آوريا، جمهورية مقدونيا اليوغسالفية                      

انيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سانت لوسيا، سرى النكا،              سابقًا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، رواندا، روم         
السلفادور، سلوفاآيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، الصين،               
العراق، عمان، غابون، غانا، غواتيماال، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنزويال، فنلندا، قطر، قيرغيزستان،                             

آندا، آوبا، آوت ديفوار، آوستاريكا، آولومبيا، الكونغو، آينيا، لبنان، لختنشتاين، ليتوانيا،                    الكاميرون،  
ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، مالوي، المملكة المتحدة لبريطانيا                     

بال، النيجر، نيجيريا، نيوزيلندا،    العظمى وأيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، ناميبيا، النرويج، النمسا، ني          
 .الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الواليات المتحدة األمريكية، اليابان، يوغوسالفيا

 
المنظمة الدولية لحياة المحاصيل، المجلس األوروبي             :  وُمثلت المنظمات غير الحكومية التالية          - 13

 الكيميائية، الرابطة الدولية للموانئ والمرافئ، االتحاد        للصناعة الكيميائية، الرابطة الهندية لمصنعي المواد      
الدولي لتزويد مطاعم الفنادق باألغذية الزراعية، االتحاد الدولي لرابطات عمال الصناعات والتبغ، شبكة                  

 .، والمجلس الدولي للمرأة)المملكة المتحدة(العمل المتعلقة بمبيدات اآلفات 
 
 
 
 

 أعضاء المكتب -باء 
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 :ل األعضاء التالية أسماؤهم العمل آٌل في منصبه بمكتب اللجنةواص - 14

 
 )البرازيل(السيدة ماريا سلينا دي ازيفيدو رودريغيز   :الرئيس 

 
 )آندا(السيد برنارد مادي  :نواب الرئيس 

 )مصر(السيد محمد الزرقة 
 )اوآرانيا(السيد يوري آوندييف 

 
 )الصين(السيد وانغ زيجيا   :المقرر 

 
 إقرار جدول األعمال -جيم 

 
أقرت اللجنة جدول األعمال التالي على أساس جدول األعمال المؤقت الذي عمم برسم الوثيقة                           - 15

UNEP/FAO/PIC/INC.8/1                      بشأن عرض   )  مسائل أخرى    (8، على أن يدرج فيه بند فرعي تحت البند
 :لحكومية الدوليةجمهورية ألمانيا الفيدرالية باستضافة الدورة التاسعة للجنة التفاوض ا

 
 .إفتتاح الدورة - 1

 
 :المسائل التنظيمية - 2

 
 إقرار جدول األعمال؛ )أ(

 
 .تنظيم العمل )ب(

 
 .أنشطة األمانة وإستعراض الوضع فيما يتعلق باألموال من خارج الميزانية - 3

 
 :تنفيذ اإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم - 4

 
 قت للموافقة المسبقة عن علم؛حالة تنفيذ اإلجراء المؤ )أ(

 
 إعتماد الخبراء المعينين للجنة المؤقتة إلستعراض المواد الكيميائية؛ )ب(

 
عرض تقرير اللجنة المؤقتة إلستعراض المواد الكيميائية عن أعمال دورتها                        )ج(

 الثانية؛
 

 إعتماد وثائق توجيه القرارات للمواد الكيميائية التي تم تعيينها بالفعل؛ )د(
 الملوثات؛ )ه(
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 قضايا مرتبطة باإلجراءات التشغيلية للجنة المؤقتة إلستعراض المواد الكيميائية؛ )و(

 
 إدراج الملوثات في إجراء الموافقة المسبقة عن علم؛ )ز(

 
 تحليل المشكالت التي غالبًا ما تْعرْض لألطراف عند إعدادها لالخطارات؛ )ح(

 
تنظيمي النهائي بالنسبة للمواد الكيميائية الخاضعة       تقديم إشعارات بشأن اإلجراء ال     )ط(

 خيارات محتملة للتوفيق بين        -اآلن لإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم              
 ضرورة تبادل المعلومات وبين الموارد المتاحة؛

 
 .تدابير تعارض المصلحة بالنسبة للجنة المؤقتة إلستعراض المواد الكيميائية )ي(

 
 :ؤتمر األطرافالتحضير لم - 5

 
 مشروع النظام الداخلي لمؤتمر األطراف؛ )أ(

 
 مشروع القواعد واإلجراءات المالية؛ )ب(

 
 تسوية المنازعات؛ )ج(

 
 عدم اإلمتثال؛ )د(

 
 تعيين رموز جمرآية محددة للنظام المنسق؛ )ه(

 
 .القضايا المرتبطة بإيقاف اإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم )و(

 
 :ايا ناشئة عن مؤتمر المفوضينقض - 6

 
 مساندة التنفيذ؛ )أ(

 
 تسوية المنازعات واإلتجار غير المشروع والمسؤولية عن الضرر؛ )ب(

 
 .مكان مقر األمانة )ج(

 
 

 .حالة التوقيع على االتفاقية والتصديق عليها - 7
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 .مسائل أخرى - 8
 

 .إعتماد التقرير - 9
 

 .إختتام االجتماع - 10
 

 . بالمرفق الثامن للتقرير الحالي قائمة بالوثائق المعروضة على اللجنة في دورتها الثامنةوترد - 16
 

 تنظيم العمل -دال 
 

(قـررت اللجنـة، فـي جلستها االفتتاحية، على أسـاس مذآرة التصور التـي أعـدها الرئيس                                  - 17
UNEP/FAO/PIC/INC.8/INF/7(                    أفرقة عاملة وأفرقة        ، أن تواصل عملها في جلسات عامة وأن تنشئ 

وسوف يواصل الفريق العامل القانوني عمله على مشروع النظام الداخلي لمؤتمر                .  اتصال حسب الحاجة   
ووافقت اللجنة على   ).  المملكة المتحدة (األطراف ومسألة تسوية المنازعات وذلك برئاسة السيد باتريك زل           

انة اتفاقية روتردام وذلك بغية تحديد أية         أن تستمع إلى عروض من البلدان التي عرضت أن تستضيف أم              
 .عناصر في العروض قد تستلزم اإليضاح قبل االجتماع األول لمؤتمر األطراف

 
 أنشطة األمانة واستعراض الحالة فيما يتعلق -ثالثًا 

 باألموال الخارجة عن الميزانية
 

معلومات عن أنشطة األمانة     آان معروضًا على اللجنة، عند نظرها في هذا البند، مذآرة وورقة                   - 18
 و    UNEP/FAO/PIC/INC.8/2(واستعراض للحالة فيما يتعلق باألموال الخارجـة عـن الميزانيـة                                     

UNEP/FAO/PIC/INC.8/INF/8(. 
 

وطلبت إلى األمانة أن تقدم       .  وأعربت اللجنة عن ارتياحها لنوعية وثائق اللجنة وطريقة عرضها             - 19
وبصورة خاصة، ُأشير إلى أنه قد        .  عن الميزانية والمصروفات في المستقبل     تقريرًا موحدًا وأآثر تفصيًال      

يكون من المفيد أن تربط األمانة بوضوح المصروفات ببنود الميزانية وأن تقدم مزيدًا من التفاصيل عن                         
 .المصروفات الفعلية

 
 100  000  –وروبية  الجماعة األ :  وفيما يتعلق بالموارد، قدمت أيضًا التعهدات اإلضافية التالية              - 20

 مارآا فنلندية    100  000  –وفنلندا  )  2002 دوالر تشمل تبرعًا لسنة         87  500أي ما يقدر بمبلغ       (يورو  
 دوالر   94  000وأشار ممثل بلجيكا إلى أن المبلغ اإلجمالي وقدره                    ).   دوالر  15  000ويقدر بمبلغ     (

إلفريقية الناطقة بالفرنسية التي        مخصص لحلقة العمل للبلدان ا          2001 و  2000لمساهمات بلده للسنتين       
 .ستعقد في السنغال

 
.  قد أجلت بسبب عجز في األموال           2001 و 2000والحظت اللجنة أن حلقات العمل في عامي               - 21

ورحبت اللجنة بإعالن األمانة انضمامها إلى أمانتي اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة                            
فاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة في عقد حلقات عمل لزيادة               والتخلص منها عبر الحدود وات     
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الوعي، للدول الجزرية الصغيرة في جنوب المحيط الهادئ، وللبلدان الناطقة باإلنجليزية في أفريقيا،                              
وأعلنت األمانة أنه من المتوقع أن تعقد بعض حلقات العمل              .  ولألطراف في رابطة أمم جنوب شرق آسيا        

وتشمل هذه حلقة عمل للبلدان اإلفريقية الناطقة                 .  2002راسة المتعمقة التفاقية روتردام في عام                 للد
 في السنغال، وإذا سمحت الموارد، حلقات            2002بالفرنسية من المقرر عقدها في الربع األول من عام                 

وشجعت .  ي غرب آسيا  عمل لبلدان أوروبا الوسطى والشرقية، ولبلدان البحر الكاريبي، وللبلدان العربية ف             
 .اللجنة البلدان المتقدمة على تنظيم حلقة عمل لتناول القضايا المشترآة المتصلة باالتفاقية

 
وقدمت األمانة إلى االجتماع، تلبية لطلب الدورة السابعة للجنة التفاوض الحكومية الدولية، قائمة                    - 22

ووافقت اللجنة على أن تعطي أسبقية           .  قبلبأولويات العمل في حالة أي تقصير في الميزانية في المست                   
على الدرجة  )  بما في ذلك حلقات العمل       (للدرجة الرابعة من األولوية المتصلة بتيسير التنفيذ والتصديق               

الثالثة من األولوية المتصلة بأنشطة األمانة المتعلقة بالتحضير لألنشطة الواجب اتخاذها بعد بدء نفاذ                               
 .االتفاقية

 
للجنة قضايا إعادة التفاوض على الرسم الذي يتقاضاه برنامج األمم المتحدة للبيئة والبالغ              وتناولت ا  - 23
 في المائة من الميزانية، وتواتر االجتماعات والمشكلة المحتملة المتمثلة في استخدام اللغات الرسمية                      13

اص مجلس إدارة     والحظت اللجنة أن قضية تكاليف الدعم تقع داخل إطار اختص                   .  الست لألمم المتحدة    
آما الحظت أن منظمة األغذية والزراعة          .  برنامج األمم المتحدة للبيئة بكونه يدير الصندوق االستئماني             

وتقرر أن   .  تستخدم نفس مستويات تكاليف الدعم، وبذلك فأن هذه المسألة قد تخص تلك المنظمة أيضاً                          
. نفيذ في غضون فترة معقولة من الزمن          التواتر الحالي لالجتماعات أساسي لتحقيق أهداف التصديق والت           

ودعت اللجنة البلدان التي تجد مشاآل أو صعوبات بأي لغة أو بالتراسل أن تتصل باألمانة بغية البحث عن                    
 .أفضل الحلول الممكنة

 
 ).الواردة في المرفق الثاني لهذا التقرير (2003وأقرت اللجنة الميزانية لسنة  - 24

 
 المؤقت للموافقة المسبقة عن علمتنفيذ اإلجراء  -رابعًا 

 
 حالة تنفيذ اإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم –ألف 

 
آان معروضًا على اللجنة، عند نظرها في هذا البند الفرعي، مذآرة وورقة معلومات من األمانة                      - 25

 و     UNEP/FAO/PIC/INC.8/3(عــن حالة تنفيذ اإلجـراء المؤقت للموافقة المسبقـة عـن علم                                               
UNEP/FAO/PIC/INC.8/INF/9(  .                                       30وأشار ممثل لألمانة إلى أن المذآرة تبلغ عن الحالة حتى 

 سلطة وطنية، بينما لم      253 طرفًا قد عينت ما مجموعه         165، وفي ذلك التاريخ آان        2001أبريل  /نيسان
النهائي بشأن حظر    وفيما يتعلق باإلخطار باإلجراء التنظيمي         .   دولة بعد بتعيين أي سلطة وطنية          27تقم  

 إخطارًا تستوفي آل متطلبات المرفق األول من           71مادة آيميائية أو تقييدها بشدة، تحققت األمانة من أن               
 .االتفاقية

 
 UNEP/FAO/PIC/INC.8/INF/9وقال إن ثالث مواد آيميائية مدرجة في الجدول األول من الوثيقة                       - 26

من إخطارين بشأنها وردا من إقليمين من أقاليم الموافقة            ، ودينو تيرب، واإلسبست، تم التحقق         DNOCهي  
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المسبقة عن علم ووجد أنهما يستوفيان متطلبات المرفق األول من االتفاقية وتقرر استعراضهما في الدورة                  
، بانتظار استالم الوثائق    )2002فبراير  / شباط 22  –  18(الثالثة للجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية       

وأشار أحد األطراف الذي قدم إخطارًا متحقق فيه، إلى أن اإلخطار وجه بشأن األشكال المبهمة                     .  الداعمة
وباإلضافة إلى ذلك، تم استالم اقتراحين لترآيبات مبيدات اآلفات شديدة الخطورة، آما هو                    .  لألسبستوس

. اردة في المرفق الرابع     من الوثيقة ذاتها، ووجد أنهما يستوفيان متطلبات اإلبالغ الو             2مدرج في الجدول     
 من االتفاقية، ُطلب إلى البلدان واألطراف األخرى المهتمة أن تقدم المعلومات المدرجة              6وتمشيًا مع المادة    

وفيما يخص إرسال الردود المتعلقة بالواردات في           .   من المرفق الرابع المتعلق بالمقترحات        2في الجزء    
 .جراء الموافقة المسبقة عن علم، آانت االستجابة مخيبة لآلمالالمستقبل من المواد الكيميائية الخاضعة إل

 
وقال أحد الممثلين أن تقديم المعلومات هام بصورة خاصة لبلد مثل بلده، حيث قد يستعمل السكان                      - 27

 .األميون المواد الكيميائية للقضاء على آفات ليست تلك المواد مخصصة لها
 

ئية الخاضعة لإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم وتوزيع وثائق              وفيما يتعلق بالمواد الكيميا     - 28
 تضمن قائمة بجميع المواد            تعميم الموافقة المسبقة عن علم           توجيه القرارات، ذآر ممثل األمانة أن                 

 من مبيدات اآلفات، وخمس ترآيبات      21الكيميائية الخاضعة حاليًا إلجراء الموافقة المسبقة عن علم، وهي           
 أيضًا  تعميم الموافقة المسبقة عن علم      ن  وبّي.  ت آفات شديدة الخطورة وخمس مواد آيميائية صناعية          لمبيدا

 .تاريخ أول إرسال لوثيقة توجيه قرار النظيرة إلى السلطات الوطنية المعّينة
 

وقال ممثل منظمة تكامل اقتصادي إقليمية إنه رغم آون االتجاهات الحالية فيما يتعلق                                              - 29
ت باإلجراءات التنظيمية المكتملة مشجعة، فأن هناك بعض القلق إزاء الردود المتعلقة                                       باإلخطارا

وأعرب عن اعتقاده أنه في       .   في المائة   50بالواردات انخفاض آلي حيث لم يتعد معدل الردود الكلي الـ                 
 بل  عن علم تعميم الموافقة المسبقة      حالة عدم تقديم رد، ال يكفي أن تدرج حاالت االمتناع عن الرد في                         

 10سيكون من األفضل لو تلقت البلدان المعنية تذآيرًا آتابيًا محددًا، ولو قدمت األمانة مساعدة وفقًا للمادة                     
من االتفاقية، واقترح أيضًا وجوب تحليل أسباب تدني معدالت الرد، على غرار ما آان يجري فيما                        )  3(

 .يتعلق باإلخطارات
 

 األمانة وبالتقدم المحرز في تنفيذ اإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة                 وأحاطت اللجنة علمًا بتقرير      - 30
 .عن علم

 
 
 
 

 تثبيت الخبراء المعينين للجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية -باء 
 

آان معروضًا على اللجنة، عند نظرها في هذا البند الفرعي، مذآرة من األمانة تتضمن معلومات                    - 31
 .)UNEP/FAO/PIC/INC.8/4(أساسية 
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وآان خبير عينته حكومـة مـن منطقـة جنوب غرب المحيط الهادئ وتم تثبيت تعيينه بموجب                              - 32
، قد أخطر األمانة، عند اختتام الدورة السابعة للجنة التفاوض الحكومية الدولية، باستقالته من                   7/1المقرر  

تقالته تلقت األمانة معلومات عن تعيين خبير           وفي أعقاب اس   .  اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية       
 .جديد لتلك المنطقة، مبينة أن مشاورات أجريت مع األعضاء اآلخرين في المنطقة

 
وقامت لجنة التفاوض الحكومية الدولية، بعد استعراض المعلومات المتعلقة بمؤهالت الخبير،                        - 33

 . اللجنة الوارد في المرفق األول بهذا التقرير الصادر عن8/2بتثبيت تعيينه رسميًا باعتمادها المقرر 
 

 تقديم تقرير اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية عن أعمال دورتها الثانية -جيم 
 

( آـان معروضـًا على اللجنـة، عند نظرهــا في هـذا البند الفرعي، مذآـرة من األمانـة                                         - 34
UNEP/FAO/PIC/INC.8/5(         ة الثانية للجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية                   ، تشمل تقرير الدور .

 .وعرض رئيس اللجنة المؤقتة التقرير وبنوده الفرعية
 

وآانت اللجنة قد نظرت في وثيقة مشروع مقرر عن مادة هيدرازيد المالئيك التي أحالتها إليها                             - 35
لجنة المؤقتة الستعراض المواد      ووردت توصية ال   .  لجنة التفاوض الحكومية الدولية في دورتها السادسة           

 .UNEP/FAO/PIC/INC.8/5الكيميائية فيما يتعلق بمادة هيدرازيد المالئيك في المرفق الرابع بالوثيقة 
 

ولخص رئيس اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية أيضًا عمل أفرقة العمل الفردية التي                        - 36
قرير اإلخطار باإلجراء التنظيمي النهائي والتوجيهات              أنشئت في الدورة األولى للجنة، بشأن شكل ت                   

المتعلقة بذلك، وبشأن نموذج تقرير الحوادث، وبشأن أشكال وثائق توجيه القرارات المتعلقة بالمواد                                
الكيميائية المحظورة والمقيدة بشدة وترآيبات مبيدات اآلفات شديدة الخطورة؛ وبشأن التعاون والتنسيق في               

 .باإلجراء التنظيمي النهائيتقديم اإلخطارات 
 

وأحاطت اللجنة علمًا مع التقدير بالعمل الذي أنجزته اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية                     - 37
في دورتها الثانية وبمساهمتها في تنفيذ اإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم وآذلك في أعمال                                   

 .األمانة
 

 ارات للمواد الكيميائية المحددة بالفعلاعتماد وثائق توجيه القر -دال 
 

(آـان معروضـًا على اللجنـة، عند نظـرها فـي هـذا البند الفرعـي، مذآرة مـن األمانة                                             - 38
UNEP/FAO/PIC/INC.8/6(                             تشرح خلفية هذا البند الفرعي، فقد قرر مؤتمر المفوضين أن آل المواد

افقة المسبقة عن علم والتي لم تعمم بعد بشأنها أي وثائق                  الكيميائية التي ُحددت إلدراجها في إجراء المو          
لتوجيه القرارات قبل التاريخ الذي فتح فيه باب التوقيع على االتفاقية، سوف تصبح خاضعة لإلجراء                               
المؤقت للموافقة المسبقة عن علم بمجرد اعتماد لجنة التفاوض الحكومية الدولية لوثائق توجيه القرار ذات                  

رت تلك اللجنة، في دورتيها السادسة والسابعة، في اعتماد المقرر المتعلق بوثائق توجيه                     وقد نظ .  الصلة
القرار لست مواد آيميائية معينة هي البيناباآريل والبروماسيل وثاني آلوريد اإلثيلين وأوآسيد اإلثيلين                         
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ثناء تلك المتصلة      وهيدرازيد المالئيك والتوآسافين، وحلت المسائل التي أثيرت بالنسبة لجميعها باست                         
 .بهيدرازيد المالئيك التي أحالتها إلى اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية

 
قدم رئيس اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية توصية لجنته بشأن هيدرازيد المالئيك،                           - 39

 .UNEP/FAO/PIC/INC.8/6 من الوثيقة 8الواردة في الفقرة 
 

يسة لجنة التفاوض الحكومية الدولية انتباه االجتماع إلى الشرط الذي ينص على أنه إذا                    ولفتت رئ  - 40
امتنع منتجو هيدرازيد المالئيك عن تقديم التأآيد بأن مستوى الهيدرازين الطليق ال يزيد على جزء واحد                         

 التي ستقوم عندئذ       في المليون، ينبغي أن تحال المسألة إلى اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية                      
وذآرت أيضًا إنها تحققت أخيرًا من أن هناك منتجين لهيدرازيد                .  بالنظر في اإلجراء الذي ينبغي اتخاذه        

المالئيك في بلد آخر إضافة إلى العدد الذي آان يعتقد في األصل ولذلك فإن أي دراسة تجريها اللجنة                                   
 على المنتجين األربعة الذين سبق تحديدهم فحسب          المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية يجب أن تنطبق ال         

 .بل وآذلك على المنتجين الثالثة في ذلك البلد
 

وتحدث عدد من المندوبين مؤيدًا توصية اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية مع التشديد                      - 41
 .على األهمية التي يولونها للشرط المتصل بتأآيد مستوى الهيدرازين الطليق

 
وقالت ممثلة إحدى البلدان إن االتفاقية ال تشمل المنتجات غير المتداولة في التجارة الدولية، والتي                  - 42

ر هذه المنتجات فال يقع إلتزام على المنتجين في ذلك              َّوآان من رأيها أنه إذا لم ُتصد         .  تستخدم محليًا فقط   
 .البلد بتقديم تأآيد يتعلق بمستوى الهيدرازين الطليق

 
بّين ممثل آخـر أن تقديم منتجي هيدرازيد المالئيك للمعلومـات أمـر طوعي وأن االتفاقية ال تمنح                  و - 43

 .اللجنة والية لإلجبار على تقديم المعلومات
 

وأوضح رئيس اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية إن آل ما هو مطلوب عبارة عن بيان                      - 44
ون هيدرازيد المالئيك، وفقًا لمواصفات معينة، إلى جانب إيضاح بشأن              بأن منتجين معينين في بلد ما ينتج        

وعند ذلك ستنظر اللجنة المؤقتة      .  ما إذا آان هيدرازيد المالئيك متداوًال أو غير متداول في التجارة الدولية               
م عن   وأشارت اللجنة إلى أن هذه البيانات ينبغي أن تقد                .  الستعراض المواد الكيميائية في هذه البيانات          

 .طريق السلطة الوطنية المعينة من الطرف الذي يجري اإلنتاج فيه
 

 بشأن هيدرازيد المالئيك ومسألة وضع وثيقة توجيه للقرار بشأنها في                       8/3ويرد مقرر اللجنة        - 45
 .المرفق األول لهذه الوثيقة

 
 

 الملوثات -هاء 
 

عي، مذآرة من األمانة                آان معروضًا على اللجنة، عند نظرها في هذا البند الفر                                              - 46
UNEP/FAO/PIC/INC.8/7)(                وآانت اللجنة قد اعتمدت،         .  ، تورد معلومات أساسية عن هذا الموضوع
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، سياسة عامة لتوجيه اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية في نظرها فيما إذا آانت                        7/4بالمقرر  
 للموافقة المسبقة عن علم، تمشيًا مع         ستوصي بإخضاع مبيد آفات ما يحتوي على ملوث لإلجراء المؤقت             

 . من االتفاقية5 من المادة 6الفقرة 
 

إال أن أحد الممثلين لفت االنتباه، في الدورة السابعة للجنة التفاوض الحكومية الدولية إلى أنه لم يتم                    - 47
 .النظر في قضية الملوثات التي تدخل في المواد الكيميائية الصناعية

 
للجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية أنه لم يصدر حتى تاريخه أي إخطار                       وذآر رئيس ا     - 48

واقترح أال تنظر اللجنة     .  بحظر مادة آيميائية صناعية أو تقييدها بشدة بسبب الملوثات التي تحتوي عليها                 
المواد وأضاف أنه يمكن للجنة المؤقتة الستعراض           .  في القضية إلى أن تتلقى أول إخطار من هذا القبيل               

، النظر  ) من االتفاقية تقتضي إخطارًا ثانياً      5المادة  (الكيميائية في الفترة الفاصلة بين ذلك اإلخطار والتالي           
 .عندها في آيفية المضي في الموضوع

 
واتفقت اللجنة على أن االنتظار حتى ورود اإلخطار األول من هذا القبيل هو استخدام حكيم                                  - 49

 المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية، رغم أن ذلك ال ينفي بأي حال من األحوال                    للموارد المحدودة للجنة  
 .أهمية المسألة

 
وأشار أحد الممثلين إلى أنه في حين توفر منظمة األغذية والزراعة معايير نوعية لمبيدات                                    - 50

وقال إن ذلك قد    .  ناعيةاآلفات، ال توجد هيئة نظيرة مسؤولة عن مسألة معايير نوعية للمواد الكيميائية الص              
 .يوجد صعوبات لبعض البلدان، وبخاصة تلك التي ال توجد لديها مرافق تحليل متقدمة

 
 القضايا المتصلة باإلجراءات التشغيلية للجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية -واو 

 
مانة تتضمن توصيات   آان معروضًا على اللجنة، عند نظرها في هذا البند الفرعي، مذآرة من األ                - 51

تتعلق بالتعاون والتنسيق في تقديم اإلخطار باإلجراء التنظيمي النهائي واستخدام األرقام الواردة في سجل                  
المستخلصات الكيميائية واألوصاف الكيميائية الدقيقة في تحديد المواد الكيميائية الخاضعة لإلجراء المؤقت             

 .)(UNEP/FAO/PIC/INC.8/7للموافقة المسبقة عن علم 
 

وأقرت اللجنة بأن الحكومات قد ترغب في أن تمنح األولوية للمواد الكيميائية التي لم تدرج بعد في                   - 52
وحثت تلك األطراف التي ال تستوفي إخطاراتها باإلجراء التنظيمي                   .  إجراء الموافقة المسبقة عن علم         

اقية أن تستكملها بالقدر الممكن وتعيد تقديم         النهائي متطلبات المعلومات الواردة في المرفق األول من االتف           
 .تلك اإلخطارات تمشيًا مع متطلبات اإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم

 
ودعت اللجنة السلطات الوطنية المعينة، والمنظمات غير الحكومية إلى تيسير الجهود المبذولة                        - 53

ن مواد آيميائية معينة سوف تحددها اللجنة المؤقتة             لتحديد نطاق التداول الجاري في التجارة الدولية بشأ            
الستعراض المواد الكيميائية عند اختتام جهودها الرامية إلى فرز المواد الكيميائية موضوع اإلخطارات                      

 .باإلجراء التنظيمي النهائي المقدمة سابقًا، وتعيين أولويات لتلك المواد
 



UNEP/FAO/PIC/INC.8/19 
 
 

 
12 

مح للبلدان التي ترغب في تقديم بيانات تكميلية تدعم                 ونظرت اللجنة فيما إذا آان ينبغي أن يس               - 54
اإلخطارات القديمة المتعلقة بالمواد الكيميائية الصناعية أن تستخدم البيانات العلمية التي لم تكن موجودة                       

وبّين بعض الممثلين أنه ال ينبغي أن تستخدم أي بيانات                     .  عندما أصدرت اإلجراء التنظيمي ذا الصلة           
. ى آخرون أنه يمكن تكميل اإلخطارات القديمة حتى بالبيانات المولدة في مواضع أخرى                     جديدة، فيما رأ   

وأوصت اللجنة بأن تظل المسألة موضع نظر اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية على أساس                             
 .حاالت محددة

 
ئي، أن تصف جميع     وطلبت اللجنة إلى الحكومات، عند تقديم اإلخطارات باإلجراء التنظيمي النها             - 55

 .المواد الكيميائية بدقة باسمها وبرقمها الوارد في سجل المستخلصات الكيميائية
 

وأعربت اللجنة عن تقديرها للجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية للعمل الممتاز الذي                                 - 56
 .أنجزته

 
 عن علمإدراج المواد الكيميائية في اإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة  -زاي 

 
 .ال توجد مواد آيميائية إضافية تتطلب قرارًا في الوقت الراهن - 57

 
 تحليل المشاآل التي آثيرًا ما تواجه األطراف في تقديم إخطاراتها -حاء 

 
لدى نظر اللجنة في هذا البند الفرعي، آان معروضًا عليها مذآرة وورقة معلومات من األمانة                           - 58

تي آثيرًا ما تواجه األطراف في تقديم إخطاراتها باإلجراء التنظيمي النهائي                      تتضمن تحليًال للمشاآل ال      
 30 وحتى    ).UNEP/FAO/PIC/INC.8/INF/3 و UNEP/FAO/PIC/INC.8/8(بحظر مادة آيميائية أو تقييدها بشدة           

، آان عدد الدول التي قدمت إخطاراتها، سواء في إطار اإلجراء األصلي أو المؤقت                     2001أبريل  /نيسان
 دولة مشارآة في اإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة            165 من أصل     56للموافقة المسبقة عن علم، قد بلغ          

، سوى خمس دول فقط إخطارات اإلجراء التنظيمي           2001أبريل  / نيسان 30عن علم، بينما لم تقدم حتى          
 . التي صدقت على االتفاقية14النهائي من أصل الدول الـ 

 
مثلين أن أسباب قلة عدد اإلخطارات آثيرًا ما تعزى إلى أن البلدان لم تكن قد                           أآد آثيٌر من الم      - 59

اتخذت إي إجراءات تنظيمية أو أن السلطات الوطنية المعينة آانت قد واجهتها مشاآل داخلية في التنسيق                      
فع توفير  وبدًال من تنقيح استمارة اإلخطار، قد يكون من األن           .  مع السلطات والوزارات األخرى في بلدانها       

 .توجيهات وتعليمات واضحة وتقديم مواد التدريب للسلطات الوطنية المعينة
 

وطلبت اللجنة إلى األمانة، في األجل القصير، أن تواصل وضع التوجيهات للسلطات الوطنية                           - 60
 المعينة بشأن تقديم اإلخطارات، وأن تضع في اعتبارها التجارب التي اآتسبتها األمانة، والتوجيهات                              
المقدمة من اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية والتغذية المرتدة من السلطات الوطنية المعينة عن                   
تجاربها؛ وفي األجل الطويل، أن تضع دليل توجيهات أشمل للسلطات الوطنية المعينة، يحدد بشكل واضح                 

تفاقية، بما في ذلك تقديم إخطارات        جميع اإلجراءات المطلوبة من تلك السلطات في أداء وظائفها وفقًا لال               
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وطلبت أيضًا إلى األمانة توفير المواد التدريبية للسلطات الوطنية المعينة                  .  اإلجراءات التنظيمية النهائية   
 .عن طريق حلقات العمل اإلقليمية المعنية بإآمال اإلخطارات وتقديمها

 
الكيميائية لورقة موضوعية بشأن مدى          وأيدت اللجنة إعداد اللجنة المؤقتة الستعراض المواد                   - 61

توافق الممارسات التنظيمية الراهنة مع متطلبات اإلخطار في إطار اإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن                   
 .علم وطلبت إليها تقديم تقرير عن التقدم المحرز إلى لجنة التفاوض الحكومية الدولية في دورتها التاسعة

 
 من االتفاقية، عن     5ى ضمان تقديم اإلخطارات، وفقًا ألحكام المادة          وشجعت اللجنة آل طرف عل      - 62

جميع اإلجراءات التنظيمية السارية حاليًا مع إيالء االعتبار الواجب للمقرر المتخذ في الدورة السابعة                             
قة للجنة والقاضي بمنح األولوية لإلجراءات التنظيمية لمواد آيميائية لم تخضع بعد لإلجراء المؤقت للمواف                

وشجعت األطراف أيضًا على تمكين سلطتها الوطنية المعينة من أداء الوظائف المطلوبة              .  المسبقة عن علم  
 من   4بمقتضى االتفاقية، بالسعي لضمان تزويدها بالموارد الكافية ألداء مهامها بفعالية، وفقًا للمادة                                

 .االتفاقية
 

خطارات اإلجراء التنظيمي النهائي مماثلة     والحظت اللجنة أن الصعوبات التي صودفت في تقديم إ          -63
في آثير من األحيان للصعوبات المتعلقة بتقديم ردود البلدان المستوردة، ولذا فإن اإلجراءات المحددة                            

 .أعاله يمكن أن تنطبق أيضًا على تلك الردود
 

ها المقبلة وأن    واتفقت اللجنة على أن تواصل تقييم التقدم المحرز في تقديم اإلخطارات في دورات                   - 64
 .تنظر في اتخاذ إجراءات إضافية إذا لم يرتفع معدل تقديم اإلخطارات

 
تقديم إخطارات بشأن اإلجراء التنظيمي النهائي بالنسبة                     -طاء 

للمواد الكيميائية الخاضعة بالفعل إلجراء الموافقة المسبقة              
 خيارات محتملة للتوفيق بين ضرورة تبادل                   -عن علم       

  الموارد المتاحةالمعلومات وبين
 

(ولـدى نظـر اللجنة في هذا البند الفرعي، آـان معروضـًا عليهـا مذآـرة مـن األمانـة                                               - 65
UNEP/FAO/PIC/INC.8/9(  .               وقد طلبت لجنة التفاوض الحكومية الدولية في دورتها السابعة إلى األمانة أن

إلجراء التنظيمي النهائي للمواد الكيميائية التي      تعد ورقة لدورتها الثامنة، تحلل فيها مسألة تقديم إخطارات ا          
تخضع بالفعل لإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم وتضع فيها الخطوط العريضة للخيارات التي من                 
شأنها أن توفق بين الحاجة إلى تبادل المعلومات وضرورة تفادي إثقال آاهل األطراف بأعباء التقارير أو                     

 .أعباء إجراء التقييماتإثقال آاهل األمانة ب
 من االتفاقية بأن تقدم األطراف إخطارًا عن آل إجراء تنظيمي نهائي يتخذ لحظر                  5تقضي المادة    - 66

وعند دخول االتفاقية حيز النفاذ ألي طرف، عليه أيضًا إخطار األمانة آتابة              .  مادة آيميائية أو تقييدها بشدة    
ولم تنص االتفاقية على أي استثناء، سواء بالنسبة للحاجة             .  بأي إجراء تنظيمي نهائي سار في ذلك الوقت          

إلى تقديم هذه اإلخطارات باإلجراءات التنظيمية النهائية أو بالنسبة لمحتوى اإلخطارات، بالنسبة للمواد                       
 .الكيميائية الخاضعة بالفعل لإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم
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 مادة آيميائية مختلفة، آانت     85 نحو   1998سبتمبر  / أيلول 11  وقد شملت اإلخطارات المقدمة منذ      - 67
وأي مشاآل أو أعباء     .   في المائة منها خاضعة بالفعل لإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم                 25نحو  

على البلدان قد ال تتصل بحقيقة أن المادة الكيميائية خاضعة لإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم                             
 . متصلة بعملية اإلخطار نفسهابقدر ما هي

 
، فيما يتعلق     UNEP/FAO/PIC/INC.8/9ونظرت اللجنة في  ثالثة خيارات عرضت في الوثيقة                     - 68

بالمشاآل التي يحتمل أن تواجه األطراف في إعداد إخطارات اإلجراءات التنظيمية النهائية للمواد                                    
 .مسبقة عن علمالكيميائية الخاضعة بالفعل لإلجراء المؤقت للموافقة ال

 
وفقًا (وخلصت اللجنة إلى ضرورة االستمرار في إلزام األطراف بتقديم إخطارات آاملة                                      - 69

عن جميع اإلجراءات التنظيمية بشأن المواد              )  لمتطلبات المعلومات المنصوص عليها بالمرفق األول             
 األطراف واألمانة على       الكيميائية الخاضعة لإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم، على أن تولي                      

السواء األولوية لتقديم اإلخطارات بالمواد الكيميائية التي لم تدرج بعد في اإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة                
ومن شأن هذا أن ُيتيح قدرًا آافيًا من المرونة، فيما يجنب بذل جهود              .  عن علم والتحقق من هذه اإلخطارات     

م ذلك الخيار لفترة زمنية معينة إلى أن تتبين ضرورة إتخاذ نهج                   وينبغي استخدا .  إضافية غير ضرورية   
 . وحثت اللجنة األطراف على أن تستفيد من مساعدات األمانة وأن توافيها بأي مشاآل تواجهها. مختلف

 
 إجراءات تضارب المصالح بالنسبة للجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية -ياء 

 
بند الفرعي، آان معروضًا على اللجنة مذآرة من األمانة تتضمن مشروع                ولدى النظر في هذا ال       - 70

استمارة آشف مقترحة وإجراء، إلى جانب ملخص للمعلومات التي قام المقترح على أساسها                                                 
(UNEP/FAO/PIC/INC.8/10). 

 
ديها وقد آانت األمانة، قبل أن تضع االستمارة المقترحة واإلجراء، على اتصال بأمانات أخرى ل                    - 71

هيئات ذات وظائف مشابهة لوظائف اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية، لتحديد الطريقة التي                          
 .عالجت بها مسألة تضارب المصالح

 
قررت اللجنة أن ُتنشئ فريقًا عامًال، برئاسة ممثل آولومبيا، لدراسة هذه المسألة بمزيد من                                   - 72

 .التفصيل
 

 عن المناقشات الجارية في الفريق العامل ، قال رئيس الفريق إنه تابع عمله                    ولدى القيام باإلبالغ    - 73
من خالل النظر في الطريقة التي تتناول بها هيئات دولية أخرى، وأبرزها بروتوآول مونتريال، قضية                         

واعتبر الفريق أن الحكومات تتحمل المسؤولية الكبرى فيما يتعلق بتفادي تضارب                      .  تضارب المصالح  
 .حالمصال

 
 بشأن إجراءات تضارب المصالح بالنسبة         8/1يرد في المرفق األول لهذا التقرير، مقرر اللجنة               - 74

 .للجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية
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 التحضير لمؤتمر األطراف -خامسًا 
 

 مشروع النظام الداخلي لمؤتمر األطراف -ألف 
 

  ا البند الفرعي، مذآرة وورقة إعالمية من األمانة            آان معروضًا على اللجنة عند النظر في هذ           - 75
UNEP/FAO/PIC/INC.8/11)و(UNEP/FAO/PIC/INC.8/INF/2                      تتضمن األولى مشروع نظام داخلي

ويمثل .  لمؤتمر األطراف، وتتضمن الثانية تعليقات من أطراف عديدة على أحكام ذلك النظام الداخلي                           
 النص الذي وضعه الفريق العامل         UNEP/FAO/PIC/INC.8/11  مشروع النظام الداخلي الوارد في الوثيقة        

 .القانوني في الدورة السابعة للجنة
 

 4المادة  :  وأوضح ممثل لألمانة أن القضايا المعلقة في النظام الداخلي هي القضايا المتعلقة بـ                           – 76
انتخاب أعضاء    (22ة  ؛ والماد )مشارآة الهيئات أو الوآاالت األخرى        (7؛ والمادة    )مواعيد االجتماعات (

طريقة التصويت    (51؛ والمادة   )األغلبية المطلوبة   (46؛ والمادة   )النصاب القانوني   (36؛ والمادة   )المكتب
 ).في المسائل العامة

 
المملكة (وقررت اللجنة دعوة الفريق العامل القانوني لالنعقاد ثانيًة برئاسة السيد باتريك زيل                            - 77

ء األولوية في مداوالته لدراسة وربما لحل القضايا المعلقة المحددة في مشروع                  وطلبت إليه إيال   )  المتحدة
 .النظام الداخلي

 
ولدى اإلبالغ عن المناقشات الدائرة في الفريق العامل القانوني، قال رئيس الفريق إنه قد تم                                  - 78

؛ والمادة  ) االجتماعات مواعيد  (4التوصل إلى اتفاق بشأن خمس من القضايا الست المعلقة أال وهي المادة                
النصاب   (36؛ والمادة    )انتخاب أعضاء المكتب     (22؛ والمادة    )مشارآة الهيئات أو الوآاالت األخرى        (7

 46وأبلغ رئيس الفريق اللجنة بأن المادة           ).  طريقة التصويت في المسائل العامة         (51؛ والمادة    )القانوني
، أآد الفريق أهمية توزيع وثائق            7ما يتعلق بالمادة       وفي.  ال زالت قيد االستعراض      )  األغلبية المطلوبة  (

 .االجتماع في الوقت المناسب
 

أحاطت اللجنة علمًا بالتقرير وأعربت عن تقديرها للجهود التي بذلها الفريق العامل والنتائج التي                    - 79
 .حققها

 
لواردة في ورقة      النظام الداخلي المنقح بصيغته ا            األطراف  مؤتمرقررت اللجنة أن توّجه إلى             - 80

 والمعتمدة من      (UNEP/FAO/PIC/INC.8/CRP.5)غرفة االجتماعات التي قدمها الفريق العامل القانوني                  
 .اللجنة، التي ُضمَّت بوصفها المرفق الثالث لهذا التقرير

 
 مشروع القواعد واألحكام المالية -باء 

 
نة مذآرة من األمانة تتضمن مشروع        ولدى النظر في هذا البند الفرعي، آان معروضًا على اللج              - 81

قواعد وإجراءات مالية لمؤتمر األطراف، وهيئاته الفرعية وأمانته، ومشروع ميزانية لفترة السنتين األولى              
(UNEP/FAO/PIC/INC.8/12). 
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وأبلغ ممثل منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي اللجنة بأن مجموعته قدمت ورقة عن مشروع                              - 82

 .ام الماليةالقواعد واألحك
 

وأعرب بعض الممثلين عن الرأي بأن نطاق الصندوق االستئماني الخاص المشار إليه في الفقـرة                   - 83
 من  16 و 15 من مشروع القواعد المالية، ينبغي إعادة النظر فيه، وربما إعادة صياغته وفقًا للمادتين                        9

 .االتفاقية
 

أخرى إلى جانب جدول األنصبة المقررة لألمم             وقال ممثٌل آخر إنه ينبغي النظر في خيارات                   - 84
المتحدة، لتوزيع النفقات، على سبيل المثال الجداول التي تطبقها الوآاالت المتخصصة أو الجداول التي ال                   

 .تشترط فيها حدود دنيا أو قصوى للمساهمات
 

اهمات سابق  وأعرب عدد من الممثلين عن الرأي بأن الحديث عن الحدود الدنيا والقصوى للمس                      - 85
 .وأشار الرئيس إلى أن القرار النهائي في هذا األمر يتخذه مؤتمر األطراف. ألوانه

 
وأحالت اللجنة مشروع القواعد واألحكام المالية إلى الفريق العامل القانوني للنظر فيه بعد النظر                     - 86

 .في النظام الداخلي وتسوية المنازعات
 

دائرة في الفريق العامل القانوني، أفاد رئيس الفريق بأن الفريق قد              ولدى اإلبالغ عن المناقشات ال      - 87
وأشار إلى أنه حين ال       .  درس السوابق في االتفاقات البيئية متعددة األطراف، التي قدمت إرشادات مفيدة                

 .يرد نص عن المسائل بشكل محدد في القواعد المقترحة، ُتطَّبق القواعد واألحكام المالية لألمم المتحدة
 

ما إذا آان سيتم     :  والحظت اللجنة أن ثمة ثالث قضايا رئيسية ال زالت بحاجة إلى حل أال وهي                      - 88
عام  ال المديرإنشاء الصناديق االستئمانية المختلفة من جانب المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة،                     

ن ينبغي مساعدة األطراف التي تمر             لمنظمة الفاو أو من ِقبل األمين العام لألمم المتحدة؛ وما إذا آا                           
اقتصاداتها بمرحلة انتقال من ِقبل الصندوق االستئماني الخاص، أو البلدان النامية األطراف فقط؛ وأقصى                 

وأعرب الرئيس عن ثقته بأن هذه القضايا يمكن           .  معدل ممكن لالشتراآات أو المساهمات المقدمة للموارد        
سعة للجنة وأن القواعد المالية ستكون جاهزة العتمادها من جانب              حلها على وجه السرعة في الدورة التا         

 .االجتماع األول لمؤتمر األطراف
 

وطلب ممثل من إحدى الدول الجزرية الصغيرة األقل نموًا، بأنه ينبغي إعادة النظر في الحكم                             - 89
 .موارد اإلجمالية في المائة من ال0ر01الذي يقضي بضرورة عدم قيام أي طرف بالمساهمة بما يقل عن 

 
وقررت اللجنة إعادة النظر في مشروع القواعد واألحكام المالية في دورتها المقبلة مع الترآيز                         - 90

آما طلبت من األمانة أن تعد تقريرًا عن الطرائق المحتملة إلنشاء وإدارة الصناديق                 .  على القضايا المعلقة  
 .االستئمانية

 
 تسوية المنازعات -جيم 
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معروضًا على اللجنة عند نظرها في هذا البند، مذآرة األمانة بشأن تسوية المنازعات وهي                     آان   - 91

وقد أعيد تقديم    .  (UNEP/FAO/PIC/INC.8/13)نفس المذآرة التي ُعرضت على اللجنة في دورتها السابعة               
 لكي يناقش المسألة     هذه الوثيقة لكي تنظر فيها اللجنة ألنه لم يكن للفريق العامل القانوني متّسع من الوقت                   

 .أثناء االجتماع السابق
 

وطلبت اللجنة إلى الفريق العامل القانوني أن يبدأ العمل بشأن مسألة تسوية المنازعات بعد الفراغ                    - 92
 .من النظر في النظام الداخلي

 
وني أن   ولدى اإلبالغ عن المناقشة الدائرة في األفرقة العاملة، أعلن رئيس الفريق العامل القان                          - 93

إطالة المدة الزمنية    :  نقطة واحدة فقط من نقاط مشروع إجراءات التحكيم والتوفيق ال تزال معلقة وهي                      
واعتبر بعض الممثلين في الفريق العامل أن فترة الشهرين المحددة             .  لتعيين أعضاء هيئة التحكيم القضائية     

ويحتمل أن تسيء إلى الطرف المّدعي         في اتفاقات بيئية أخرى متعددة األطراف، هي فترة طويلة للغاية                 
في حاالت معينة، فيما رأى ممثلون آخرون أن فترة شهرين هي مدة قصيرة للغاية لكي يتسنى فيها تعيين                        

وبرز رأي مفاده أن مشورة اللجنة قد تفيد في تحديد ما إذا آان التعقيد الذي                        .  المحكّمين على نحو سوي     
 .مة لتحديد المحكّمينتتسم به القضايا يؤثر في المدة الالز

 
قررت اللجنة وضع البند المتعلق بالتحكيم والتوفيق على جدول أعمال دورتها التاسعة، مع                                  - 94

أما نص مشروع اإلجراء الذي قدمه الفريق العامل                  .  الترآيز على النقطة المعلقة المشار إليها أعاله               
د ضم إلى هذا التقرير بوصفه المرفق                 واعتمدته اللجنة، فق       (UNEP/FAO/PIC/INC.8/CRP.8)القانوني   
 .الخامس

 
أشار ممثل لمنظمة إقليمية للتكامل االقتصادي إلى أنه بالرغم من قبول منظمته لنتائج مناقشات                         - 95

الفريق العامل، فإنها ذآرت بالموقف الذي سبق أن أعربت عنه في الدورة السادسة للجنة التفاوض                                    
 .ضيلها لوجود آلية إلزامية بصورة أآبر لفض المنازعاتالحكومية الدولية، والمتمثل في تف

 
 عدم االمتثال -دال 

 
: آان معروضاًٍ على اللجنة عند نظرها في هذا البند الفرعي، مذآرتان بشأن عدم االمتثال هما                           - 96

UNEP/FAO/PIC/INC.8/14) و (UNEP/FAO/PIC/INC.8/15       تحتويان على اإلجراءات النموذجية واآلليات ،
 .سسية لتناول حاالت عدم االمتثال واإلبالغ نزوًال على طلب اللجنة في دورتها السابعةالمؤ

 
وحبذ العديد من الممثلين وجود آلية         .  وأثناء مناقشة هذه القضية تناولت اللجنة عددًا من الجوانب              - 97

. قوم على المواجهة    تيسيرية وتدعيمية الطابع ومن ثم قادرة على تشجيع االمتثال بدًال من آلية عقابية ت                          
ورأى ممثلون آخرون أن العقوبات، إضافة إلى مثل هذا النهج التيسيري، قد تكون جزءًا مناسبًا من آلية                          

 .االمتثال في ظروف معينة
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وبشأن مسألة التقارير عن عدم االمتثال التي تقدم إلى لجنة االمتثال المقترحة في النموذج، أيد أحد                   - 98
 الذات الواردة خطوطه العريضة في هذه الورقة، دون أن يؤيد المحاسبة من جانب                    الممثلين نهج محاسبة   

نادى بعض الممثلين باتباع نهج االتصال بين طرف وطرف، بينما فضل ممثلون آخرون أن                   .  طرف آخر 
آيد وتم التأ .  ن طرفًا ثالثًا، مثل األمانة أو مؤتمر األطراف، من تشغيل آلية االمتثال                 يكون هناك خيار يمكّ    

على وجوب أن يعكس تكوين لجنة االمتثال مبدأي المساواة اإلقليمية والتوازن بين البلدان المتقدمة والبلدان                
. ودعا أحد الممثلين إلى التوازن بين الدول المستوردة والدول المصدرة عند تشكيل لجنة االمتثال                   .  النامية

ة وعملية وسهلة اإلدارة وأن اإلبالغ المرتبط            وقيل آذلك إن آلية االمتثال ينبغي أن تكون شفافة وبسيط                 
 .بإجراء االمتثال ينبغي أال يفرض عبئًا ال مبرر له على آاهل البلدان

 
أعربت اللجنة عن التقدير لما أعدته األمانة من وثائق وقررت معالجة قضية عدم االمتثال داخل                       - 99

 .فة الذآر آأساس للمناقشةفريق عامل قانوني مفتوح العضوية موسع يستخدم الوثائق سال
 

ولدى اإلبالغ عن المناقشات الدائرة في الفريق العامل القانوني مفتوح العضوية الموسع، قال                            - 100
رئيس الفريق إنه بالرغم من األعمال الكثيرة التي اليزال يتعين إنجازها لتطوير اإلجراءات واآلليات                             

 . الفريق مناقشات أولية مثمرة بشأن هذه المسألةالمؤسسية لتناول حاالت عدم االمتثال، فقد أجرى
 

 األولى من مشروع نموذج اإلجراءات واآلليات المؤسسية              19تناول الفريق العامل الفقرات الـ           - 101
وتم اإلعراب عن وجهات نظر متنافرة حيال         .  (UNEP/FAO/PIC/INC.8/14)لمعالجة حاالت عدم االمتثال      

. د أآد أحد النهج طابعها التيسيري، فيما عزز نهج آخر جوانبها اإلشرافية               فق:  هدف ووظائف آلية االمتثال    
وشدد البعض على أهمية الخصائص التي تنفرد بها لجنة االمثتال، فيما أآد آخرون السلطة الرسمية                                  

وإرتأى الفريق أن عددًا صغيرًا نسبيًا من                  .  لمؤتمر األطراف بالنسبة لهدف آلية االمتثال ووظائفها                 
على النحو المشار إليه في مشروع النموذج، سيكون مناسبًا للجنة االمتثال،            "  15"أو"  10"ء، مثل   األعضا

 .على أساس يفهم منه أن حجم العضوية هو أمر ينبغي دراسته
 

والحظ الفريق أن مشروع النموذج تنبأ على نحو واٍف بنوعين من األعضاء المحتملين أي                                   - 102
وبالرغم من  .  من الحكومات من ناحية، وممثلي الحكومات من ناحية أخرى               الخبراء المستقلين المعينين      

التأييد العام لفكرة التوزيع الجغرافي العادل لألعضاء، فإن التوازن بين البلدان المتقدمة والنامية فضًال عن                 
 إلى  وإضافة.  يستدعي المزيد من الدراسة     )  مثل البلدان المصدرة والبلدان المستوردة       (الجوانب األخرى    

ذلك، قد يستدعي األمر توخي الدقة لدى النظر في مسألة تواتر اجتماعات لجنة االمتثال، وأساليب                                      
وقد .  ، وتوافر التقارير للجمهور ومعالجة المعلومات السرية        )أي مفتوحة العضوية أو مغلقة     (االجتماعات  

مرات األطراف، آما هو مبين في        تتأثر العملية الممكنة لتكرار تقديم التقارير بمدى تكرار اجتماعات مؤت             
وأشار .  وأشار الفريق أيضًا إلى ضرورة دراسة العالقة مع األحكام األخرى لالتفاقية                     .  النظام الداخلي  

رئيس الفريق إلى أن مزيدًا من المناقشات المتعمقة قد يلزم، للنظر في تحديد من يبدأ بتشغيل آلية االمتثال،                     
.  وآليات الرصد واإلبالغ التي تزود لجنة االمتثال بمعلومات أساسية             ونوع العواقب التي يتعين تصورها،      

وأآد الفريق العامل أن مسألة عدم االمتثال هي مسألة واسعة معقدة تستدعي البحث المكثف في الدورة                             
 .التاسعة للجنة
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ررت إعادة  الحظت اللجنة النقاش األولي المجدي الدائر في الجلسة العامة وفي الفريق العامل وق                  - 103
ومن أجل هذه الغاية، طلبت      .  في الدورة التاسعة للجنة    "  لالمتثال"عقد الفريق العامل بوصفه فريقًا عامًال         

اللجنة من األمانة إصدار ورقة على أساس مشروع نموذج اإلجراءات واآلليات المؤسسية الموضحة في                    
 في الجلسة العامة لدورة اللجنة               ، واألفكار المحددة التي ُعرضت           UNEP/FAO/PIC/INC.8/14الوثيقة   

الحالية، واآلراء التي أعرب عنها الممثلون في الفريق العامل، وأية تعليقات بشأن عدم االمتثال وجهت إلى                 
 31وطلبت اللجنة من أعضائها توجيه تعليقاتهم المكتوبة إلى األمانة في موعد أقصاه                              .  األمانة آتابة  

 .2002مارس /آذار
 

تفاق على اإلخضاع لعملية مماثلة، إجراء اإلبالغ المحتمل الوارد في المرفق الثاني                        آما تم اال     - 104
، وطلبت اللجنة من األعضاء توجيه تعليقاتهم المكتوبة إلى األمانة في                UNEP/FAO/PIC/INC.8/15للوثيقة  

 .، لكي يتسنى عرض ورقة أثناء الدورة التاسعة للجنة2002مارس / آذار31موعد أقصاه 
 

ذآر ممثل متحدثًا نيابة عن منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي، أن المنظمة متمسكة بشدة بفكرة                         - 105
آما .  لضمان االمتثال "  الترهيب والترغيب "لجنة إمتثال مستقلة، يكون لديها مجموعة واسعة من تدابير                 

 .أبرز العملية الحكومية البيئية الدولية التي تضع التشديد على قضايا االمتثال
 

وأعربت اللجنة عن تقديرها للجهود التي يبذلها الفريق العامل القانوني مفتوح العضوية الموسع                      - 106
ورئيسه، وهنأته لتمهيد الطريق إلجراء المزيد من المناقشات الموضوعية بشأن االمتثال أثناء الدورة                            

 .التاسعة للجنة
 

 تعيين رموز جمرآية محددة للنظام المنسق -هاء 
 

وعند بحث هذا البند الفرعي آان معروضًا على اللجنة مذآرة من األمانة حول تحديد رموز                                 - 107
وقد عكست   .  (UNEP/FAO/PIC/INC.8/18)جمرآية محددة للنظام المنسق تحضيرًا لمؤتمر األطراف                    

نظام الوثيقة عمل األمانة مع منظمة الجمارك العالمية بشأن النهج والعملية لتحديد الرموز الجمرآية لل                            
 .المنسق للكيماويات المدرجة في المرفق الثالث من االتفاقية

 
أخذت اللجنة علمًا بأن العملية التحضيرية للمجموعة التالية من التعديالت على نظام التسميات                          - 108

، حسبما  2007  يناير/ الثاني آانون  1ومن أجل دخول التعديالت حيز النفاذ بحلول         .  المنسق قد بدأت بالفعل   
قت عليه اللجنة في دورتها السابعة، فإنه ينبغي للجنة النظام المنسق التابعة لمنظمة الجمارك العالمية أن                  واف

تقدم توصيات بها إلى مجلس هذا الجهاز وأن يعتمدها مجلس منظمة الجمارك العالمية بحلول منتصف                           
 لديهما تحفظات حيال      والحظت اللجنة آذلك أن آل من لجنة النظام المنسق والمجلس قد يكون                    .  2004

القيام على التوالي بإعداد واعتماد التوصيات بشأن إدراج المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث في                    
وعدم االلتزام بهذا   .  2004النظـام المنسق إذا لم تكن اتفاقية روتردام قد دخلت حيز النفاذ بحلول منتصف                  

 . أو ما بعد ذلك2012حتى الموعد قد يتسبب في إرجاء تعيين الرموز 
 

وقد ذآر أن بعض البلدان ومنظمة إقليمية للتكامل االقتصادي تعمل بالفعل بشأن مسألة الرموز                         - 109
الجمرآية المنسقة للمواد الكيميائية الواردة في المرفق الثالث على المستوى المحلي ومع منظمة الجمارك                   
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دًا قد قدم الرموز الجمرآية التي استخدمها لكيماويات المرفق             وأخذت اللجنة علمًا بأن طرفًا وأح       .  العالمية
وسلط الضوء آذلك على أن عملية إدراج المواد الكيميائية الواردة في المرفق الثالث في نظام                             .  الثالث

وأثيرت آذلك مسألة بناء القدرات لضباط       .  التسميات المنسق قد يحتاج إلى الدعم المتواصل من الحكومات          
 . البلدان النامية آجانب تكميلي لمسألة الجماركالجمارك في

 
طلبت اللجنة إلى األمانة أن تواصل العمل مع أمانة منظمة الجمارك العالمية ودعت البلدان                                  - 110

والمنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي التي تتعامل مع هذه القضية إلى التشارك في الخبرات والعمل مع                  
وطلبت اللجنة آذلك     .  قترحات التي تفي على أفضل وجه باحتياجات االتفاقية              األمانة من أجل وضع الم        

اقتراح رموز جمرآية محددة للمواد الكيميائية أو مجموعات المواد الكيميائية آل على حدة المدرجة في                        
المرفق الثالث إلى منظمة الجمارك العالمية في وقت مناسب بحيث يمكن االلتزام بالموعد األخير وهو                           

وقد اتفق على أن العمل       .   بالنسبة للمجموعة التالية من التعديالت التي ستدخل على النظام المنسق               2007
 التي تبين آيفية       UNEP/FAO/PIC/INC.8/18 من الوثيقة       1في هذا المجال ينبغي أن يستند إلى الجدول                  

ء يقدمها الممثلون إلى       تعديل النظام المنسق الحالي ولكن ينبغي أن يشمل أيضًا أي نهوج بديلة أو آرا                            
وبالنسبة لمسألة التدريب وبناء القدرات لضباط الجمارك فقد صادقت اللجنة على مشارآة األمانة                 .  األمانة

 لتدريب ضباط الجمارك في المجاالت المرتبطة باالتفاقات               األمم المتحدة للبيئة     برنامجفي برنامج تابع ل     
 . اتفاقية روتردامالبيئية متعددة األطراف األخيرة بما في ذلك

 
أعربت اللجنة عن امتنانها للتقرير وأثنت على عمل األمانة ورحبت بالتقدم المهم المحرز بشأن                        - 111

 .القضية المعقدة الخاصة بالرموز الجمرآية للنظام المنسق
 

 قضايا مرتبطة بوقف العمل باإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم -واو 
 

 البند آان معروضًا على اللجنة مذآرة األمانة التي تحدد الخيارات بالنسبة للقضايا                وعند بحث هذا   - 112
المرتبطة بوقف العمل باإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم التي تشير إلى أآثر الحلول عملية                                  

(UNEP/FAO/PIC/INC.8/16). 
 

. ا وسرى النكا آرئيسين مشارآين         قررت اللجنة أن تنشئ فريقًا عامًال وعينت ممثلي أسترالي                    - 113
 تمثل  UNEP/FAO/PIC/INC.8/16 من الوثيقة    4واتفقت اللجنة على أن المبادئ األربعة الموجزة في الفقرة            

القضايا :  أساسًا سليمًا للعمل وطلبت من الفريق العامل أن يصنف القضايا ذات األهمية إلى فئتين رئيسيتين                 
ول آيفية المضي قدمًا بشأن التوصيات المقدمة إلى مؤتمر األطراف،             التي توصل بشأنها توافق باآلراء ح      

والقضايا التي لم يتحقق توافق في اآلراء بشأنها ولكنها قد تم توضيحها ويمكن أن ُتعرض على اللجنة                                
 .لبحثها في اجتماعها التاسع إلجراء المزيد من المناقشات بشأنها

 
لمسألة هو تقديم خيارات واضحة ومحددة وحلول إلى                شددت اللجنة على أن الهدف من هذه ا                - 114

 .مؤتمر األطراف لتوجيه عملية االنتقال من اإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم إلى تنفيذ االتفاقية
 

ولدى اإلبالغ عن المناقشات الدائرة في الفريق العامل، ذآر الرئيس المشارك للفريق أن عمل                           - 115
. UNEP/FAO/PIC/INC.8/16 من الوثيقة     4أساس المبادئ األربعة الموجزة في الفقرة         الفريق قد تقدم على      
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وبالنسبة للقضايا  .  وقد نجح الفريق في التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن عشرة من القضايا المقرر بحثها                
 .الخمسة المتبقية، فقد نجح في التحديد بوضوح للخيارات إلجراء المزيد من البحث

 
ذت اللجنة علمًا مع التقدير بعمل الفريق العامل، ووافقت على االستمرار في دراستها للقضية                      أخ - 116

 .في دورتها التاسعة
 

    القضايا الناشئة عن مؤتمر المفوضين-سادسًا 
 

 مساندة التنفيذ -ألف 
 

 على   لدى النظر في هذا البند الفرعي، آان معروضًا على اللجنة مذآرة من األمانة تحتوي                                 - 117
 ).، الجزء الخامسUNEP/FAO/PIC/INC.8/2(معلومات عن أنشطة لتيسير التنفيذ والتصديق 

 
الحظت اللجنة أنه نظرًا لوجود عجز في التمويل، لم تتمكن األمانة من تنظيم حلقات عمل                                      - 118

 استكهولم  وقد شارآت األمانة في ثالث حلقات عمل مشترآة مع أمانتي اتفاقية               .  مخصصة لتنفيذ االتفاقية   
وقد تقرر عقد    .  واتفاقية بازل، مستفيدة بذلك من التوافق النشاطي بين هاتين االتفاقيتين واتفاقية روتردام                  

.  في السنغال، وإذا ما توافرت األموال، في وسط وشرق أوروبا وفي غرب آسيا                  2002حلقات عمل عام     
وبهذا الصدد، أخذت    .   من زيادة الوعي    ويتم وضع التشديد في حلقات العمل هذه على الخبرة العملية بدالً               

اللجنة علمًا مع التقدير بالعرض المقدم من أوآرانيا الستضافة حلقة عمل إقليمية لبلدان وسط وشرق                                
 .أوروبا

 
آما أحاطت اللجنة علمًا بتطوير أدوات للمناصرة واإلرشاد، وتحديد عنوان على الشبكة العالمية                    - 119

 . وقد تأخر تنفيذ هذه األنشطة أيضًا نظرًا للنقص في الموارد المالية.للموافقة المسبقة عن علم
 

أفاد ممثل لمنظمة إقليمية للتكامل االقتصادي عن مشروع ريادي تضمن عملية تبادل للسلطات                         - 120
 .الوطنية المعينة

 
طقة صرح ممثل سويسرا أن حكومة بالده سوف تبحث في إمكانية تمويل حلقة عمل تعقد في من                        - 121

 .2002البحر الكاريبي في عام 
 

 تسوية المنازعات، واالتجار غير المشروع والمسؤولية عن الضرر -باء 
 

ولدى النظر في هذا البند الفرعي، آان معروضًا على اللجنة مذآرة من األمانة تحتوي على                                 - 122
 المشترك بين المنظمات    معلومات عن عمل الفريق العامل بشأن االتجار غير المشروع في إطار البرنامج              

 .(UNEP/FAO/PIC/INC.8/INF/6)المعني باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية 
 

، اجتماع تمهيدي للبدء بعمل فريق البرنامج المشترك         2001أغسطس  / آب 27عقد في جنيف، في       - 123
 اجتماعًا آخرًا لفريق        وأشارت اللجنة إلى أن       .  بين المنظمات المعني باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية              
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، وأنه تحضيرًا لهذا االجتماع سيقوم برنامج األمم المتحدة           2001ديسمبر  /البرنامج سيعقد في آانون األول     
للبيئة بجمع معلومات عن عمل أعضاء البرنامج المشترك بين المنظمات المعني باإلدارة السليمة للمواد                       

لقضايا المتصلة باإلتجار غير المشروع والمسؤولية عن        الكيميائية ومنظمات أخرى ذات صلة تتعامل مع ا        
 .الضرر

 
قدم ممثل لمنظمة إقليمية للتكامل االقتصادي معلومات عن شبكة قائمة بين السلطات الوطنية                              - 124

المسؤولة عن الرقابة واإلنفاذ، شاملة المجال الكامل للتشريعات المتعلقة بالمواد الكيميائية، التي أثبتت عن                  
 . محفًال مفيدًا جدًا لتبادل المعلومات، آما قامت بتنفيذ مشاريع اإلنفاذ وعمليات الرصدآونها

 
 .أخذت اللجنة علمًا بتقرير األمانة، ووافقت على إدراج المسألة في جدول أعمال الدورة التاسعة - 125

 
 مكان مقر األمانة -جيم 

 
نة مذآرة من األمانة عن مكان مقر األمانة               ولدى النظر في هذا البند، آان معروضًا على اللج                 - 126

(UNEP/FAO/PIC/INC.8/17)                                                       مشفوعة بعروض اشترآت في تقديمها إيطاليا وسويسرا ،
(UNEP/FAO/PIC/INC.8/INF.4) وألمانيا (UNEP/FAO/PIC/INC.8/INF.5). 

 
 .وقام ممثلو آل من ألمانيا وسويسرا وإيطاليا بعرض العروض المقدمة بصورة رسمية - 127

 
أآد عدد من الممثلين أهمية المناقشات الجارية بشأن اإلدارة البيئية الدولية ونتائجها المتوقعة،                            - 128

 .وأشاروا إلى ضرورة قيام مؤتمر األطراف بالنظر فيها لدى اتخاذه المقرر بشأن تحديد مكان مقر األمانة
 

بت عن تقديرها للعروض المقدمة من         رحبت اللجنة بالمعلومات المفصلة التي تم توفيرها، وأعر            - 129
وأحاطت علمًا بالعرضين المقدمين وقررت إحالتها إلى مؤتمر األطراف للبت في المسألة في                  .  الحكومات

 .دورته األولى
 

    حالة التوقيع على االتفاقية والتصديق عليها-سابعًا 
 

ألمانة عن حالة التوقيع على         لدى النظر في هذا البند، آان معروضًا على اللجنة مذآرة من ا                         - 130
وّصرح الكثير من الممثلين بأن عملية                  .  (UNEP/FAO/PIC/INC.8/INF/1)االتفاقية والتصديق عليها           

الموافقة على االتفاقية أو االنضمام إليها أو التصديق عليها تتقدم بشكل مرٍض في بلدانهم وأنهم يأملون في                    
 .إيداع الصكوك ذات الصلة في القريب العاجل

 
أحاطت اللجنة علمًا بالمعلومات المعروضة عليها ودعت الدول والمنظمات اإلقليمية للتكامل                           - 131

االقتصادي التي يحق لها التوقيع والتصديق على االتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها، القيام بذلك إن لم                            
 .تكن قد فعلت ذلك بعد بغية تحقيق سريان مفعولها في أسرع وقت ممكن

 
    مسائل أخرى-ثامنًا 
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أعربت اللجنة عن عميق تقديرها للسيد باتريك زل، وتمت اإلشادة بحماس بمساهماته الكبيرة في                    - 132

وقد ترأس السيد زل فريق الصياغة القانوني طوال فترة المفاوضات، وعقب                        .  إنجاح اتفاقية روتردام    
 .أعد األحكام القانونية لتنفيذهااعتماد االتفاقية، ترأس الفريق العامل القانوني الذي 

 
رحبت اللجنة بالعرض المقدم من جمهورية ألمانيا االتحادية لتنظيم واستضافة دورتها التاسعة في                 - 133
 مليون مارك ألماني لها، والذي يتوقع أن يغطي آامل                  1.5واشتمل العرض على تخصيص مبلغ          .  بون

، بما في ذلك أية تكاليف إضافية يتم تكبدها         2002معتمدة لعام   نفقات االجتماع، آما هو مبين في الميزانية ال       
 .لدى نقل االجتماع من جنيف إلى بون

 
أآتوبر / تشرين األول   4سبتمبر إلى    / أيلول 30قررت اللجنة عقد دورتها التاسعة في الفترة من                 - 134

2002. 
 

التــي ُأعرب عنــها وفي ورقتين       وجـه ممثالن لمجموعتين إقليميتين االنتبــاه إلى وجهات النظر              - 135
 و        (UNEP/FAO/PIC/INC.8/CRP.15لغـرفة االجتماعـات تـم تعميمهما أثنـاء االجتمـاع                                                  

(UNEP/FAO/PIC/INC.8/CRP.16. 
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    اعتماد التقرير-تاسعًا 
 

اعتمدت اللجنة تقريرها على أساس مشروع التقرير الوارد في الوثيقتين                                                                            - 136
UNEP/FAO/PIC/INC.8/L.1 و L.1/Add.1             اللتين تم تعميمهما أثناء االجتماع بصيغتيهما المعدلتين، وعلى ،

أساس الفهم بأن مهمة وضع اللمسات األخيرة على التقرير سوف تسند إلى المقرَّر، عامًال باالقتران مع                          
 .األمانة

 
    اختتام الدورة-عاشرًا 

 
 من مساء   4ر55لرئيسة اختتام الدورة في الساعة        وبعد تبادل عبارات المجاملة آالمعتاد، أعلنت ا         - 137

 .2001أآتوبر / تشرين األول12الجمعة، 
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 المرفق األول
 

مقررات اعتمدتها لجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بوضع 
صك دولي ملزم قانونًا لتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم 

تداولة في التجارة على مواد آيميائية ومبيدات آفات خطرة معينة م
 الدولية، أثناء دورتها الثامنة

 2001أآتوبر / تشرين األول12-8المعقودة في روما، 
 

القوانين واإلجراءات لمنع ومعالجة تعارض المصالح المتعلقة بأنشطة اللجنة المؤقتة                         :8/1المقرر 
 الستعراض المواد الكيميائية

 
 إن لجنة التفاوض الحكومية الدولية

 
 أنه من الضروري المحافظة على الثقة في سالمة عملية عمل اللجنة المؤقتة الستعراض                         تقرر - 1

المواد الكيميائية وفي نفس الوقت تشجيع ذوي الخبرة واالختصاص من األفراد لقبول العضوية في اللجنة                   
 :وذلك

 
 بوضع مدونة قواعد سلوك مناسبة؛ )أ( 

 
 لمصالح أثناء الخدمة آعضو وبعد الخدمة؛بوضع قوانين واضحة فيما يتعلق بتضارب ا )ب(

 
بالتقليل إلى أدنى حد ممكن من احتمال نشوء أي تعارض بين المصالح الخاصة                                        )ج(

 والواجبات العامة لألعضاء؛ و
 

بوضع إجراءات مناسبة لمنع ومعالجة تعارض المصالح المتعلقة بأنشطة اللجنة المؤقتة                  )د(
 .الستعراض المواد الكيميائية

 
 ودون اإلخالل بإلتزامات األعضاء األفراد في اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية                    تقرر - 2

 أدناه، أن تتحمل الحكومات المسؤولية األولى عن ضمان االمتثال                4 و 3على النحو المحدد في الفقرتين         
إدارة المواد الكيميائية   ولتحقيق هذا الهدف، على الحكومات، عند النظر في ترشيح خبراء في             .  لهذا المقرر 

لتعينهم لجنة التفاوض الحكومية الدولية، أن تبذل قصارى جهدها من أجل منع الحاالت المحتملة أو الفعلية                  
 .لتعارض المصالح

 
 : أن يلتزم أعضاء اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية بما يلي عند تأدية واجباتهمتقرر - 3
 

مية وترتيب شؤونهم الخاصة على نحو يصون ويعزز الثقة العامة في             أداء واجباتهم الرس   )أ(
 سالمة وموضوعية وحياد اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية؛ 
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التصرف على نحو يتحمل أشد تدقيق جاري للجهات العامة وهو إلتزام ال يمكن الوفاء به                   )ب(
 بلد من البلدان؛بشكل تام عن طريق العمل ببساطة في حدود قانون أي 

 
 التصرف بحسن نية لصالح العملية؛ )ج( 

 
توخي الحرص والمثابرة والحنكة التي يتوقع من أي شخص فطن أن يمارسها في أي                           )د(

 ظروف مماثلة؛
 

عدم إعطاء أفضلية في التعامل ألي شخص أو أي مصلحة وذلك بأي طريقة رسمية فيما                    )ه(
 اد الكيميائية؛يتعلق باللجنة المؤقتة الستعراض المو

 
عدم إلتماس أو قبول الهدايا أو الضيافة أو غيرها من المنافع من األشخاص أو الجماعات                   )و(

أو المنظمات التي لها معامالت أو التي من المحتمل أن تكون لها معامالت مع اللجنة المؤقتة الستعراض                       
 المواد الكيميائية؛

 
ية، أو الضيافة المعتادة أو غيرها من المنافع            عدم قبول أي تحويالت ذات منفعة اقتصاد          )ز(

 ذات القيمة الرمزية، ما لم تكن هذه التحويالت وفقًا لعقد قابل لإلنفاذ أو حق في أحد ممتلكات العضو؛
 

عدم تجاوز األدوار المنوطة بهم آأعضاء لمساعدة اآلخرين من آيانات أو أشخاص في                     )ح( 
ض المواد الكيميائية، األمر الذي يؤدي إلى إعطاء األفضلية في                     معامالتهم مع اللجنة المؤقتة الستعرا        

 التعامل ألي شخص أو مجموعة؛
 

عدم االستغالل دون سبق العلم بذلك، أو االستفادة من أي معلومات يتم الحصول عليها                        )ط(
لتي ال  أثناء تصريف واجباتهم ومسؤولياتهم آأعضاء في اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية وا                     

 تكون متاحة بشكل عام للجمهور؛
 

عدم التصرف، بعد إنهاء فترة عملهم آأعضاء في اللجنة المؤقتة الستعراض المواد                             )ي(
 .الكيميائية، على نحو يمكنهم من سوء إستغالل مناصبهم السابقة

 
ما لو آانوا      تجنبًا الحتمال أو ظهور أعضاء اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية آ                    تقرر - 4

يتلقون معاملة تفضيلية، ينبغي لألعضاء عدم إلتماس أي أفضلية في التعامل ألنفسهم أو للغير أو التصرف                   
 .آوسطاء بأجر للغير في المعامالت مع اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية

 
تهم، بما في ذلك األعمال       أن يشهر أعضاء اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية أنشط            تقرر - 5

التجارية أو المصالح المالية التي قد تدعو إلى التشكيك في قدراتهم في تصريف واجباتهم ومسؤولياتهم                          
. وعلى أعضاء اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية الكشف سنويًا عن أنشطتهم                            .  بموضوعية

رآة عاملة في أنشطة تجارية أو صناعية نتيجة        وباإلضافة إلى ذلك، عليهم الكشف عن أي تمويل من أي ش           
وتحقيقًا لهذا الهدف، تعتمد لجنة التفاوض            .  لمشارآتهم في اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية              
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الحكومية الدولية استمارة إشهار المصالح على النحو المبين في التذييل لهذا المقرر للنظر فيما يتعلق                               
 . أوضاع الخبراء في اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائيةبترشيح وتعيين واستعراض

 
 أن يطبق جميع المعنيين، لدى تقييم الحاالت المحتملة أو الفعلية لتضارب المصالح، المعايير                 تقرر - 6

 من استمارة إشهار المصالح، بطريقة متسقة، وعلى أساس آل حالة على                  1المنصوص عليها في الفقرة       
 . تعلق بجميع الظروف المتعلقة بكل حالة معينةحدة، فيما ي

 
 : أن تعتمد اإلجراء التالي لتنفيذ استمارة إشهار المصالحتقرر - 7
 

 عملية االستعراض قبل التعيين
 

لدى تعيين أي خبير في اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية، على الحكومة                                )أ(
 قتة تطلب منه أو منها ملء استمارة إشهار المصالح؛المعنية إبالغ الخبراء بأن األمانة المؤ

 
وقبل تعيين أي خبير من قبل حكومة، أو في آٍن واحد مع عملية التعيين، تلزم األمانة                               )ب(

وتقدم الحكومة القائمة بالترشيح      .  المؤقتة الخبير، عن طريق الحكومة، أن يمأل استمارة إشهار المصالح                
 ؛االستمارة إلى األمانة المؤقتة

 
في حالة طلب األمانة المؤقتة مزيدًا من اإليضاح عن مدى مالئمة خبير، تناقش األمانة                       )ج(

. المؤقتة المسألة مع الحكومة التي رشحته ومع الخبير المرتقب، عن طريق الحكومة حسب اإلقتضاء                            
لجنة التفاوض   واعتمادًا على نتيجة هذه المناقشات، يجوز لألمانة المؤقتة أن تحيل المسألة إلى مكتب                             

ويستعرض مكتب لجنة التفاوض الحكومية الدولية المسألة ويتقدم بتوصية إلى الحكومة              .  الحكومية الدولية 
 المعنية؛

 
 يجوز لتلك      التفاوض الحكومية الدولية       لجنةإذا لم تتفق حكومة ما مع توصية مكتب                     )د(

 .ي المسألةالحكومة أن تطلب قيام لجنة التفاوض الحكومية الدولية بالنظر ف
 

 عملية االستعراض بعد التعيين
 

يكون مطلوبًا من جميع الخبراء المعينين أن يخبروا األمانة المؤقتة، عن طريق الحكومة                   )ه(
 التي سمتهم، بأي تغيير في المعلومات المقدمة في نموذج إشهار المصالح المقدم سابقًا؛

 
ة والية خبير، أن حالة تضارب في                 إذا آان من رأي األمانة المؤقتة، في أثناء فتر                      )و(

المصالح نشأت أو سوف تنشأ، تبحث األمانة المؤقتة المسألة مع ذلك الخبير، وإذا ارتأت ذلك مناسبًا مع                          
ويجوز لمكتب لجنة التفاوض الحكومية الدولية أن يوصي لجنة التفاوض الحكومية                  .  الحكومة التي سمته   

في بعض أو آل أنشطة اللجنة المؤقتة الستعراض المواد                       الدولية بوقف اشتراك ذلك الخبير مؤقتًا                 
 .وتتخذ لجنة التفاوض الحكومية الدولية في دورتها التالية قرارًا بشأن المسألة. الكيميائية

 أحكام عامة
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رهنًا بمراعاة أحكام هذا المقرر، تتخذ األمانة المؤقتة جميع التدابير الالزمة لضمان                             )ز(

وبقدر ما يكون ذلك الزمًا لتنفيذ هذا المقرر،          .  ت المقدمة في نموذج إشهار المصالح      الطابع المقيد للمعلوما  
يجوز أن تزود هذه المعلومات إلى لجنة التفاوض الحكومية الدولية ومكتبها وهيئاتها الفرعية حسبما يكون                  

 مناسبًا؛
 

لدولية حين تصبح موضوعية اجتماع معّين موضع شك، تحدد لجنة التفاوض الحكومية ا                 )ح(
) ز  (7الشروط للكشف عن آل المعلومات ذات الصلة باإلضافة إلى تلك المنصوص عليها في الفقرة                             

 أعاله؛
 

 على لجنة التفاوض الحكومية الدولية أن تبحث أي قضية ال يشملها هذا المقرر؛ )ط(
 

وأن تقوم  على لجنة التفاوض الحكومية الدولية أن تبقي قيد االستعراض تنفيذ هذا المقرر،               )ي(
خالل فترة غايتها خمس سنوات بعد اعتماده، بإجراء تقييم شامل لتنفيذه بغرض إدخال التعديالت عليه                            

فإذا اجتمع مؤتمر األطراف قبل ذلك األجل، يوصى بإجراء هذا التقييم الشامل                .  حسبما تقتضي الضرورة  
 .أثناء دورته األولى

 
ستعراض المواد الكيميائية الحاليين ملء استمارة إشهار         أن يستكمل أعضاء اللجنة المؤقتة ال       تقرر - 8

المصالح وأن تقدمها الحكومة القائمة بالتعيين إلى األمانة المؤقتة قبل الدورة الثالثة لهذه اللجنة المقرر                             
 آذلك  تقرر).  و  (7وسوف ينظر في ذلك اإلشهار بموجب أحكام الفقرة            .  2002فبراير  /انعقادها في شباط  

 لخبراء جدد للعمل في اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية يجب أن يخضع ألحكام                        أن أي تعيين   
 . من هذا المقرر7الفقرة 
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 التذييل
 

 لجنة التفاوض الحكومية الدولية
 

 اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية
 

 نموذج إشهار المصالح
 

يم ممكن لألدلة العلمية في جو مستقل خال من           ينبغي أن تتخذ اإلجراءات لضمان تحقيق أفضل تقي        
ولذا، ومن أجل التأآد من سالمة ونزاهة العمليتين في عمل اللجنة                     .  الضغوط المباشرة وغير المباشرة      

المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية، يتوجب تجنب األوضاع التي قد تؤثر فيها المصالح المالية أو غيرها                  
 .متحققة من هذا العملمن المصالح في النتائج ال

 
وبناء على ذلك، يطلب إلى آل خبير من الخبراء أن ُيْشهر أية مصالح يمكن أن تشكل تضاربًا                             

مشارآتها في اجتماع ما، بين الكيانات            /فعليًا أو محتمًال أو ظاهريًا في المصالح فيما يتعلق بمشارآته                    
تجارية والوحدة اإلدارية التي لدى الخبير             التجارية والخبير المشارك شخصيًا، من ناحية والكيانات ال                 

أو منظمة  )  مثًال رابطة عمالية  (، أية شرآة أو اتحاد       "الكيان التجاري "ويعني  .  المشارك عالقة عمل معها    
 .أو أي آيان آخر، مهما آانت طبيعتها أو طبيعته، لديه أو لديها مصالح تجارية

 
 ماذا يقصد بتضارب المصالح؟ - 1
 

شريكها، أو للوحدة اإلدارية التي لدى        /صالح أنه حين يكون للخبير أو لشريكه        يقصد بتضارب الم  
الخبير عالقة عمل معها، مصالح مالية أو مصالح من نوع آخر يمكن أن تؤثر بصورة غير مالئمة في                              

وينشأ التضارب الظاهري في المصالح حين ال          .  وضع الخبير فيما يتعلق بالموضوع التي تجري دراسته          
صلحة بالضرورة في الخبير بالذات وإنما قد تؤدي إلى تشكك اآلخرين في مدى موضوعية                               تؤثر الم  
وثمة تضارب محتمل قائم حين توجد مصلحة تجعل من أي شخص عاقل غير واثق من ضرورة                     .  الخبير

 .أو عدم ضرورة اإلبالغ عنها
 

ت شخصية أو مع     ، سواء آان  أنواع المصالح المالية أو غيرها من المصالح        ويمكن تصور مختلف     
الوحدة اإلدارية التي يعمل الخبير معها، وتقدم الحاالت التالية التي ال تعتبر شاملة، لتزويدآم باإلرشادات،                   

 :فعلى سبيل المثال، يمكن التصريح عن أنواع األوضاع التالية
 

براءة مثًال، ملكية ل    (مصلحة قائمة عقارية قائمة حاليًا في مادة أو تكنولوجيا أو عملية                         )أ(
 يقرر النظر فيها أثناء االجتماع، أو تكون ذات الصلة بموضوع االجتماع؛) مسجلة

 
مصلحة مالية قائمة حاليًا، األسهم أو السندات، في آيان تجاري لديه مصلحة في موضوع                 )ب(
يس لدى  باستثناء حيازة األسهم عن طريق األموال العامة المشترآة أو الترتيبات المشابهة التي ل             (االجتماع  

 ؛)الخبير أية سيطرة على إنتقاء األسهم فيها
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أية وظيفة أو خبرة استشارية أو وظيفة لمدير أو أية وظيفة أخرى تم الحصول عليها                              )ج(
خالل السنوات األربعة الماضية، مقابل تقاضي األجر أو مجانًا، في أي آيان تجاري لديه مصلحة في                              

تتعلق بوظيفة مرتقبة أو أية ارتباطات أخرى بمثل هذا الكيان            موضوع االجتماع، أو أية مفاوضات جارية        
 التجاري؛

 
إجراء أي عمل أو بحث بمقابل خالل السنوات األربعة الماضية، تم التفويض به من                              )د(

 جانب آيان تجاري لديه مصالح في موضوع االجتماع؛
 

نوات األربعة األخيرة،   المدفوعات أو أنواع  الدعم األخرى التي تغطي فترة تقع خالل الس             )ه(
أو توقع الحصول على الدعم في المستقبل، من آياٍن تجاري لديه مصالح في موضوع االجتماع، حتى وإن                  

منصبها أو على الوحدة اإلدارية، مثل         /لم يقدم أية منفعة للخبير شخصيًا، أال أنه يعود بالنفع على منصبه                 
 .مويل وظيفة أو خبرة استشاريةهبة أو زمالة أو أية مدفوعات أخرى مثًال لغرض ت

 
وفيما يتعلق بما تقدم أعاله، فإن أية مصلحة تجارية في مادة أو تكنولوجيا أو عملية متنافسة، أو                          
أية مصلحة في، أو إرتباط بالعمل مع أو الدعم من آياٍن تجاري لديه مصالح تنافسية مباشرة، ينبغي                                    

 .اإلفصاح عنها بالمثل
 
 هارآيفية ملء هذا اإلش - 2
 

وينبغي .  يرجى ملء هذا اإلشهار وتقديمه إلى السلطة الوطنية المعينة إلحالته إلى األمانة المؤقتة                 
إشهار أية مصالح مالية أو مصالح من نوع آخر يمكن أن تشكل تضاربًا فعليًا أو محتمًال أو ظاهريًا في                              

.  إدارية لديك معها عالقة عمل            المصالح، أوًال بالنسبة لشخصك أو لشريكك وثانيًا بالنسبة ألية وحدة                      
علمًا (والمطلوب فقط الكشف عن اسم الكيان التجاري وطبيعة المصلحة فقط وال لزوم لتحديد أية مبالغ                           

في القائمة الواردة    )  ب(و)  أ(وفيما يتعلق بالنقطتين      ).  بأنها قد تحدد إذا ما اعتبرتها مهمة لتقييم مصلحة              
، ينبغي إشهار أية مصلحة       )ه(و)  د(و)  ج(وبالنسبة للنقاط    .  ت جارية أعاله، ُتْشَهر المصلحة فقط إذا آان        

وفيما .  فإذا لم تعد المصلحة جارية، فيرجى ذآر السنة التي توقفت فيها                 .  أثناء السنوات األربعة الماضية     
، تزول المصلحة حين ينتهي إشغال وظيفة ممولة أو زمالة أو حين يتوقف تقديم الدعم                     )ه(يتعلق بالنقطة    

 . نشاط ماإلى
 
 التقييم والنتائج - 3
 

سوف تستخدم المعلومات التي تقدمها أنت، لتقييم ما إذا آانت المصالح المعلنة تشكل تضاربًا فعليًا                 
 .8/1أو محتمًال أو ظاهريًا ملموسًا في المصالح، وفقًا ألحـكام مقرر لجنة التفاوض الحكومية الدولية 

 
ستمارة لدى األمانة المؤقتة وتتاح للجنة التفاوض الحكومية             وتظل المعلومات المعلنة في هذه اال        

 .الدولية ومكتبها ولألجهزة الفرعية حسبما ُيرى أنه مناسبًا
 اإلشهار - 4
 



UNEP/FAO/PIC/INC.8/19 
 
 

 
31 

هل لديك أو لدى شريكك أية مصالح مالية أو مصالح من نوع آخر في موضوع االجتماع أو                                 
 اربًا فعليًا أو محتمًال أو ظاهريًا في المصالح؟العمل الذي سوف تشارك فيه التي قد تعتبر بأنها تشكل تض

إذا آان الرد باإليجاب، فيرجى تقديم التفاصيل في                          :   ال :   نعم
 .الصندوق أدناه

 
هل لديك، أو هل آان لديك خالل السنوات األربعة الماضية عمل أو أي عالقة مهنية مع أي آيان                      

 أو بيع مواد آيميائية أو مبيدات آفات أو آنت تمثل مباشرة              مشارك مباشرة في إنتاج، أو تصنيع، أو توزيع        
 مصالح أي آيان آهذا؟

إذا آان الرد باإليجاب، فيرجى تقديم التفاصيل في                          :   ال :   نعم
 .الصندوق أدناه
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هل المصلحة قائمة 

أو السنة (حاليًا؟ 
 )التي زالت فيها

هل هي 
مصلحتك، 

مصلحة شريكك 
أو مصلحة 
 الوحدة؟

 الكيان اسم
 التجاري

طبيعة المصلحة مثًال براءة اختراع، 
أسهم، وظيفة، إرتباط، مدفوعات 

بما في ذلك التفاصيل بشأن أي (
 )عنصر، عمل وإلى ما ذلك

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
هل هنالك أي شيء آخر يمكن أن يؤثر في مدى موضوعيتك أو استقالليتك في االجتماع، أو في رؤية                               

 به من موضوعية واستقاللية؟اآلخرين لمدى ما تتمتع 
 

 
 

وبهذا ُأصرح بأن المعلومات التي تم الكشف عنها صحيحة وأنه ال علم لي بوجود أي وضع آخر لتضارب                    
وإني أوافق على إبالغكم بأي تغيير يطرأ في هذه الظروف، بما             .  فعلي أو محتمل أو ظاهري في المصالح       

 .اتهفي ذلك إمكانية نشوء قضية ما أثناء االجتماع ذ
 

 __________________:التاريخ  _____________________:التوقيع 
 

 _________________:الحكومة  ______________________:االسم 
 

 .8/1 من مقرر لجنة التفاوض الحكومية الدولية 4 و3وبهذا ُأعلن إنني سأتبع في تصرفاتي أحكام الفقرتين 
 

 التوقيع
 ــــــــــــــــــ

 
 االسم

 ــــــــــــــــــ
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 تثبيت خبير معين للجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية 8/2المقرر 
 

 ،إن لجنة التفاوض الحكومية الدولية
 

 التي  29، الذي أعربت فيه عن تصميمها على أن تقوم الحكومات الـ                   6/2 إلى مقررها      إذ تشير  
 الذي قررت    7/1المواد الكيميائية، وإلى مقررها       حددتها بتعيين خبراء رسميًا للجنة المؤقتة الستعراض            

 خبيرًا تسميهم الحكومات للعمل آأعضاء في اللجنة المؤقتة الستعراض المواد                     29فيه أن تعين رسميًا         
 الكيميائية،

 
من اللجنة المؤقتة الستعراض المواد            )  استراليا( باستقالة السيد إيان آولمان              وإذ تحيط علماً      
 الكيميائية،

 
 أن تعين رسميًا للعمل آعضو في اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية الخبير                قررت - 1

 :التالي من منطقة جنوب غرب المحيط الهادئ
 

 السيد أندريه آاليف ماين؛   استراليا 
 

 فيما يتعلق بمدة وشروط خدمة الخبراء، وبالتحديد بأن يخدم            6/2 أحكام المقرر    تعيد تأآيد  - 2
 أو إلى أن تنتهي الدورة األولى لمؤتمر                   6/2لفترة ثالث سنوات من تاريخ صدور المقرر                   الخبراء   

 .األطراف، أيهما يكون األسبق
 

 هيدرازيد المالئيك :8/3المقرر 
 

 ،إن لجنة التفاوض الحكومية الدولية 
 
ئيك خاضعًا    بتوصية اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية بأال يصبح هيدرازيد المال                      تقر - 1

 لإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم وبأال توضع لها وثيقة توجيه القرار؛
 
 لتأآيد آتابي يرسل إلى األمانة من المنتجين األربعة المحددين المشارآين في                       1 الفقرة     ُتخضع - 2

المعارض، وآيماويات   المادة الكيميائية يونيرويال، المادة الكيميائية درآسيل، منتجات                (التجارة الدولية     
 بأن مستوى الهيدرازين الطليق ال يزيد على جزء                 2002يناير   / آانون الثاني    1وذلك بحلول     )  أوتسوآا

واحد في المليون وإللتزامهم بالتماس المواصفات من منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة لملح                                  
2004يناير  / آانون الثاني  1 المواصفات بحلول    البوتاسيوم المشّكل من الهيدرازيد المالئيك واالمتثال لتـلك       

 ؛
 
 أن هذا القرار ينبغي أال يخل بأي سياسة تتبع في المستقبل بشأن الملوثات أو يشكل سابقة في                    تقرر - 3

 هذا الشأن؛
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 إلى السلطات الوطنية المعينة ذات الصلة أن تشجع آل منتج محدد على تزويد األمانة بتأآيد                 تطلب - 4
 بأن مستوى الهيدرازين الطليق ال يزيد على جزء واحد في                    2002يناير  / آانون الثاني    1  آتابي بحلول  

المليون وأنه ملتزم بإلتماس مواصفات منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة لملح البوتاسيوم المشّكل من               
 ؛ 2004يناير / آانون الثاني1هيدرازيد المالئيك واالمتثال لها بحلول 

 
 تقـدم تأآيـدات منتجي هيـدرازيد المالئيك بأن مستوى الهيدرازين الطليق ال يزيد على                      أن تطلب - 5

 جزء واحد في المليون إلى األمانة عن طريق السلطة المعينة ذات الصلة؛ 
 
 إلى اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية أن تستعرض ما إذا آانت تأآيدات المنتجين                 تطلب - 6

دين لهيدرازيد المالئيك بأن مستوى الهيدرازين ال يزيد على جزء واحد في المليون قد قدمت                 األربعة المحد 
 وأن تستعرض البيانات وتقدم تقريرًا عن ذلك إلى لجنة                 2002يناير  / آانون الثاني   1إلى األمانة بحلول      

 التفاوض الحكومية الدولية في دورتها التاسعة؛
 
ينة أن تحدد المنتجين اإلضافيين لهيدرازيد المالئيك المتداول في             إلى السلطات الوطنية المع     تطلب - 7

التجارة الدولية وأن تقدم هذه المعلومات إلى األمانة لتنظر فيها اللجنة المؤقتة الستعراض المواد                                         
 الكيميائية؛

 
 منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة على إعطاء األولوية إلعداد المواصفات لملح                            تشجع - 8
 لبوتاسيوم المشّكل من هيدرازيد المالئيك؛ا
 
 إلى السلطات الوطنية المعينة توخي المزيد من الدقة في المستقبل حيال وصفها للمواد                              تطلب - 9

الكيميائية الخاضعة إلجراءاتها التنظيمية المبّلغ عنها، وذلك لتجنب حمل اللجنة المؤقتة الستعراض المواد                
 رات والبت في أٍي من المواد الكيميائية ينبغي أن ينظر فيها؛الكيميائية على تفسير اإلخطا

 
 إلى اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية أن تتابع التقدم المحرز فيما يتعلق بإعداد                        تطلب - 10

منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة لمواصفات ملح البوتاسيوم المشّكل من هيدرازيد المالئيك وأن تقدم               
 .قريرًا عن ذلك إلى لجنة التفاوض الحكومية الدولية في دورتها التاسعةت
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 المرفق الثاني
 

 2003الميزانية المعتمدة لعام 
 )بدوالرات الواليات المتحدة(

 
  2003الميزانية لعام 

مؤتمر األطراف في     /دورة واحدة للجنة التفاوض الحكومية الدولية           625 000
 روما أو جنيف

ة واحدة للجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية في روما أو              دور 145 000
 جنيف

 تسهيل التنفيذ والتصديق صفر
 ميكنة المكاتب وقواعد بيانات 40 000
 تكاليف األمانة الرئيسية 1 355ر132
 المجموع 2 165ر132
 %)13(التكاليف اإلدارية لألمم المتحدة  281 467
 المجموع الكلي 2 446ر599
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 المرفق الثالث
 

 مشروع النظام الداخلي لمؤتمر األطراف
 

 المقدمة -أوًال 
 

 النطاق
 

 1المادة 
 

ينطبق هذا النظام الداخلي على أي إجتماع من إجتماعات مؤتمر األطراف في اإلتفاقية يعقد وفقًا                      
 . من اإلتفاقية18للمادة 

 
 التعاريف

 
 2المادة 

 
 :ألغراض هذا النظام الداخلي 

 
إتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد آيميائية                    "  إتفاقية"تعني   - 1

 10معينة ومبيدات آفات خطرة معينة متداولة في التجارة الدولية، التي اعتمدت في روتردام في                                          
 ؛1998سبتمبر /أيلول

 
 األطراف في اإلتفاقية؛" األطراف"تعني  - 2
 
  من اإلتفاقية؛18مؤتمر األطراف المنشأ بموجب المادة " األطرافمؤتمر "يعني  - 3
 
  من اإلتفاقية؛18أي إجتماع عادي أو إستثنائي لمؤتمر األطراف يعقد وفقًا للمادة " إجتماع"يعني  - 4
 
 من  2من المادة    )  ح(منظمة ورد تعريفها في الفقرة          "  منظمة إقليمية للتكامل اإلقتصادي     "تعني   - 5

 ؛اإلتفاقية
 
 من هذا النظام       22 من المادة       1رئيس مؤتمر األطراف المنتخب وفقًا للفقرة              "  الرئيس"يعني    - 6

 الداخلي؛
 
  من اإلتفاقية؛19 من المادة 1األمانة التي أنشأها مؤتمر األطراف وفقًا للفقرة " األمانة"تعني  - 7
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 من اإلتفاقية، وآذلك أي هيئة      18لمادة   من ا  6الهيئة المنشأة بموجب الفقرة     "  الهيئة الفرعية "تعني   - 8
  من اإلتفاقية؛18من المادة ) أ (5تنشأ عمًال بالفقرة 

 
األطراف الحاضرة في الجلسة التي يجري فيها التصويت          "  األطراف الحاضرة والمصوتة  "تعني   - 9

 .تةأما األطراف التي تمتنع عن التصويت فتعتبر غير مصو. وتدلي بأصواتها إيجابًا أو سلبًا
 

 اإلجتماعات -ثانيًا 
 

 مكان إنعقاد اإلجتماعات
 

 3المادة 
 

 األمانة، ما لم يقرر مؤتمر األطراف غير ذلك          )1()مقار(تعقد إجتماعات مؤتمر األطراف في مقر         
 .أو تضع األمانة بالتشاور مع األطراف ترتيبات أخرى مالئمة

 
 مواعيد إنعقاد اإلجتماعات

 
 4المادة 

 
اعان العاديان الثاني والثالث لمؤتمر األطراف في السنة، وتعقد االجتماعات العادية                    يعقد االجتم  - 1

 .بعد ذلك مرة آل سنتين، ما لم يقرر مؤتمر األطراف خالف ذلك
 
وينبغي .  يقرر مؤتمر األطراف، في آل اجتماع عادي، موعد إنعقاد االجتماع العادي التالي ومدته              - 2

 .تعقد هذه االجتماعات في وقت يصعب فيه حضور عدد آبير من الوفودأن يحاول مؤتمر األطراف أال 
 
تعقد االجتماعات اإلستثنائية لمؤتمر األطراف في األوقات التي يقررها مؤتمر األطراف في دورة               - 3

عادية أو بناًء على طلب آتابي يقدمه أي طرف، بشرط أن يحظى هذا الطلب، في غضون تسعين يومًا من                     
 . بإبالغه إلى األطراف، بتأييد ثلث األطراف على األقلقيام األمانة

 
في حالة إنعقاد اجتماع إستثنائي بناء على طلب آتابي مقدم من أحد األطراف، يعقد هذا االجتماع                      - 4

 .3في موعد غايته تسعون يومًا من تاريخ حصول الطلب على تأييد ثلث األطراف على األقل، وفقًا للفقرة 
 
 
 

 عيد إنعقاد اإلجتماعاتاإلخطار بموا
 

                                                      
 .يتوقف على القرار الذي يتخذ فيما يتعلق بتحديد مكان مقر األمانة )1(
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 5المادة 
 

تخطر األمانة جميع األطراف بمواعيد ومكان إنعقاد أي إجتماع عادي قبل التاريخ المقرر لبدء                         
 .إنعقاده بستين يومًا على األقل

 
    المراقبون-ثالثًا 

 
 إشتراك األمم المتحدة والوآاالت المتخصصة وغير األطراف

 
 6المادة 

 
 ولوآاالتها المتخصصة وللوآالة الدولية للطاقة الذرية وآذلك أي دولة ليست طرفًا               لألمم المتحدة،  - 1

 .في هذه اإلتفاقية أن تمثل في اإلجتماعات بصفة مراقب
 
لهؤالء المراقبين، بناء على دعوة من الرئيس، أن يشترآوا دون أن يكون لهم حق التصويت في                        - 2

 .ثلث األطراف الحاضرة في ذلك اإلجتماعأعمال أي إجتماع، ما لم يعترض على األقل 
 

 اشتراك الهيئات أو الوآاالت األخرى
 

 7المادة 
 
يجوز قبول أي هيئة أو وآالة، وطنية آانت أو دولية، حكومية أو غير حكومية، مؤهلة في                                      - 1

تماعات المسائل التي تشملها االتفاقية وتكون قد أبلغت األمانة برغبتها في أن تمثل في اجتماع من االج                            
 .بصفة مراقب، ما لم يعترض على األقل ثلث األطراف الحاضرة في االجتماع

 
لهؤالء المراقبين، بناًء على دعوة من الرئيس، أن يشترآوا دون أن يكون لهم حق التصويت في                        - 2

 يعترض  أعمال أي اجتماع في المسائل التي يكون للهيئة أو الوآالة التي يمثلونها إهتمام مباشر بها، ما لم                      
 .على األقل ثلث األطراف الحاضرة في االجتماع

 
 اإلخطار من قبل األمانة

 
 8المادة 

 
تخطر األمانة أولئك الذين يحق لهم أن يكونوا مراقبين وأولئك الذين يكونوا قد أبلغوا األمانة                                 

 .مر األطراف عقده بتاريخ ومكان إنعقاد أي إجتماع يقرر مؤت7 و6برغبتهم في أن ُيمثلوا، وفقًا للمادتين 
    جدول األعمال-رابعًا 

 
 إعداد جدول األعمال المؤقت
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 9المادة 

 
 .تعّد األمانة باإلتفاق مع الرئيس، جدول األعمال المؤقت لكل إجتماع 

 
 البنود المدرجة في جدول األعمال المؤقت لإلجتماع العادي

 
 10المادة 

 
 :حسب اإلقتضاء، ما يلييتضمن جدول األعمال المؤقت لكل إجتماع عادي،  

 
  منها؛18البنود الناشئة عن مواد اإلتفاقية، بما فيها تلك البنود المحددة في المادة  )أ(

 
 البنود التي تقرر إدراجها في إجتماع سابق؛ )ب(

 
 ؛16البنود المشار إليها في المادة  )ج(

 
 الترتيبات المالية؛الميزانية المقترحة وآذلك جميع المسائل المتعلقة بالحسابات و )د(

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

 
 توزيع جدول األعمال المؤقت

 
 11المادة 

 
توزع األمانة، لكل إجتماع عادي، جدول األعمال المؤقت، مع الوثائق الداعمة باللغات الرسمية،                   

 . بستة أسابيع على األقلعلى األطراف قبل إفتتاح اإلجتماع
 

 البنود اإلضافية
 

 12المادة 
 

تدرج األمانة، باإلتفاق مع الرئيس، أي بند يقترحه أحد األطراف وتتلقاه األمانة بعد إصدار جدول                  
 .األعمال المؤقت، ولكن قبل إفتتاح اإلجتماع، في جدول أعمال مؤقت تكميلي

 
 إضافة بنود أو حذفها أو تأجيلها أو تعديلها

 
 13المادة 
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لمؤتمر األطراف، لدى إقرار جدول األعمال، أن يقرر إضافة بنود أو حذفها أو تأجيلها أو                                    
 .وال تضاف إلى جدول األعمال إال البنود التي يعتبرها مؤتمر األطراف عاجلة وهامة. تعديلها

 
 جدول األعمال لإلجتماع اإلستثنائي

 
 14المادة 

 
اع إستثنائي من البنود التي إقترح النظر فيها في طلب عقد                          يتألف جدول األعمال ألي إجتم           

ويوزع جدول األعمال على األطراف في آن واحد مع اإلخطار بعقد اإلجتماع                  .  اإلجتماع اإلستثنائي فقط   
 .اإلستثنائي

 
 التقرير عن اآلثار اإلدارية والمتعلقة بالميزانية

 
 15المادة 

 
رًا عن اآلثار اإلدارية والمتعلقة بالميزانية المترتبة على               تقدم األمانة إلى مؤتمر األطراف تقري           

وال ينظر  .  جميع بنود جدول األعمال الموضوعية المعروضة على اإلجتماع، قبل أن يقوم بالنظر فيها                       
مؤتمر األطراف في هذه البنود الموضوعية إال بعد مضي ثمان وأربعين ساعة على األقل من تاريخ تلقيه                     

 . اآلثار اإلدارية والمتعلقة بالميزانية، ما لم يقرر مؤتمر األطراف خالف ذلكتقرير األمانة عن
 

 عدم اإلنتهاء من النظر في البند
 

 16المادة 
 

يدرج تلقائيًا في جدول أعمال اإلجتماع العادي التالي أي بند من بنود جدول األعمال لإلجتماع                           
 .ا لم يقرر مؤتمر األطراف خالف ذلكالعادي الذي لم ينته من النظر فيه خالل اإلجتماع، م
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    التمثيل ووثائق التفويض-خامسًا 
 

 تكوين الوفود
 

 17المادة 
 

يمثل آّل طرف مشترك في إجتماع من اإلجتماعات وفد يتألف من رئيس الوفد وسائر من تدعو                        
 .إليه الحاجة من الممثلين والممثلين المناوبين والمستشارين المعتمدين

 
 لمناوبون والمستشارونالممثلون ا

 
 18المادة 

 
 .يجوز لممثل مناوب أو مستشار أن يعمل بصفة ممثل بناء على تسمية رئيس الوفد له 

 
 تقديم وثائق التفويض

 
 19المادة 

 
تقدم وثائق تفويض الممثلين وآذلك أسماء الممثلين المناوبين والمستشارين إلى األمانة في موعد                     

ويبلغ أيضًا أي تغيير الحق في تكوين             .  ساعة بعد إفتتاح اإلجتماع إن أمكن          ال يتجاوز أربعًا وعشرين         
وتصدر وثائق التفويض إما عن رئيس الدولة أو الحكومة وإما عن وزير الخارجية،                    .  الوفود إلى األمانة   

 .وإذا آان األمر يتعلق بمنظمة إقليمية للتكامل اإلقتصادي، تصدر عن السلطة المختصة في تلك المنظمة
 

 فحص وثائق التفويض
 

 20المادة 
 

 .يفحص مكتب أي إجتماع وثائق التفويض ويقدم تقريره إلى مؤتمر األطراف 
 

 اإلشتراك المؤقت
 

 21المادة 
 

يحق للممثلين اإلشتراك في اإلجتماع بصفة مؤقتة ريثما يبت مؤتمر األطراف في قبول وثائق                           
 .تفويضهم

 
    أعضاء المكتب-سادسًا 
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 اء المكتبانتخاب أعض

 22المادة 
 
في أول اجتماع عادي لمؤتمر األطراف ينتخب من بين ممثلي األطراف الحاضرة في االجتماع،                    - 1

رئيس وأربعة نواب للرئيس، يعمل واحد منهم بوصفه مقررًا، ويعمل هؤالء بوصفهم مكتب مؤتمر                                 
. ثلة بعضٍو واحد في المكتب       وتكون آل مجموعة من المجموعات اإلقليمية باألمم المتحدة مم              .  األطراف

ويبقى أعضاء المكتب في مناصبهم حتى انتهاء االجتماع الثاني العادي لمؤتمر األطراف بما في ذلك أي                       
 .اجتماع غير عادي متداخل

 
يتم أثناء االجتماع العادي الثاني واالجتماعات العادية التالية لمؤتمر األطراف، انتخاب أعضاء                      - 2

راف لكي يعملوا بصفتهم مكتب االجتماع التالي لمؤتمر األطراف، وذلك قبل انتهاء                  المكتب من بين األط    
ويبدأ هؤالء األعضاء فترات واليتهم عند انتهاء االجتماع ويظلوا يعملون حتى انتهاء االجتماع                 .  االجتماع

 .العادي التالي لمؤتمر األطراف، بما في ذلك أي اجتماع غير عادي متداخل
 
الرئيس والمقرر عادة خاضعين لمبدأ التناوب فيما بين المجموعات اإلقليمية لألمم                    يظل منصبا     - 3

 .وال يجوز ألي عضو منتخب أن يشغل منصبه في المكتب أآثر من فترتين متعاقبتين. المتحدة
 
يشارك الرئيس في اجتماعات مؤتمر األطراف بتلك الصفة وال يمارس في نفس الوقت حقوق                           - 4

قوم الطرف المعني بتعيين ممثل آخر يكون مؤهًال لتمثيل ذلك الطرف في االجتماعات               وي.  ممثل أي طرف  
 .وممارسة حق التصويت

 
يكون رؤساء لجنة استعراض المواد الكيميائية واألجهزة الفرعية األخرى أعضاء في المكتب                         - 5

 .بحكم وظائفهم
 

 السلطات العامة للرئيس
 23المادة 

 
 إلى ممارسة السلطات المخولة له في مواضع أخرى بمقتضى هذا النظام،              يقوم الرئيس، باإلضافة   - 1

بإعالن إفتتاح اإلجتماع وإختتامه وبرئاسة جلسات اإلجتماع وضمان مراعاة هذا النظام، وإعطاء الحق في               
ويبت الرئيس في نقاط النظام، وتكون له، رهنًا               .  الكالم، وطرح المسائل للتصويت، وإعالن القرارات          

 . هذا النظام، السيطرة التامة على سير األعمال وحفظ النظام فيهابأحكام
 
للرئيس أن يقترح على مؤتمر األطراف إقفال قائمة المتكلمين، وتحديد الوقت المسموح به                                   - 2

للمتكلمين، وعدد المرات التي يجوز فيها لكل ممثل أن يتكلم عن مسألة ما، وتأجيل المناقشة أو إقفالها،                             
 .سة أو رفعهاوتعليق الجل

 
 .يظل الرئيس، في ممارسته مهام منصبه، خاضعًا لسلطة مؤتمر األطراف - 3
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 الرئيس بالوآالة

 
 24المادة 

 
إذا تغيب الرئيس بصورة مؤقتة عن جلسة أو عن أي جزء منها، يعين أحد نواب الرئيس للقيام                             - 1

 .قت نفسه حقوق ممثل أحد األطرافوال يمارس الرئيس المعْين على هذا النحو في الو. بمهام الرئيس
 
يكون لنائب الرئيس الذي يقوم بمهام الرئيس ما للرئيس من سلطات وعليه ما على الرئيس من                            - 2

 .واجبات
 

 إستبدال عضو من المكتب
 25المادة 

 
إذا إستقال عضو من أعضاء المكتب، أو إذا لم يتمكن في أي حال آخر من إآمال مدة واليته أو                             
 منصبه ذاك، يقوم الطرف المعني بتسمية ممثل للطرف نفسه ليحل محل عضو المكتب المذآور                   أداء مهام 

 .للفترة المتبقية من واليته
 

    الهيئات الفرعية-سابعًا 
 

 تطبيق النظام الداخلي على الهيئات الفرعية
 

 26المادة 
 

 بعد إدخال ما يلزم من         ، ينطبق هذا النظام الداخلي،       33 إلى    28بإستثناء ما ورد في المواد من            
 .تعديل، على أعمال أي من الهيئات الفرعية، رهنًا بأي تعديالت قد يقررها مؤتمر األطراف

 
 إنشاء الهيئات الفرعية

 
 27المادة 

 
، من الهيئات الفرعية ما يراه              18من المادة      )  أ  (5لمؤتمر األطراف أن ينشئ، وفقًا للفقرة                 - 1

 .18 من المادة 6إلضافة إلى الهيئة الفرعية المنشأة بموجب الفقرة ضروريًا لتنفيذ اإلتفاقية، با
 
تعقد إجتماعات الهيئات الفرعية في جلسات علنية، ما لم يقرر مؤتمر األطراف أو الهيئة الفرعية                    - 2

 .المعنية خالف ذلك
 

 النصاب القانوني للهيئات الفرعية غير مفتوحة باب العضوية
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 28المادة 

 
ئة الفرعية غير مفتوحة باب العضوية، تشكل األغلبية المجردة لألطراف التي يعينها               في حالة الهي   

 .مؤتمر األطراف لإلشتراك في تلك الهيئة نصابًا قانونيًا
 

 مواعيد اإلجتماعات
 

 29المادة 
 

يقرر مؤتمر األطراف مواعيد إنعقاد إجتماعات الهيئات الفرعية مع مراعاة أي إقتراحات بعقد                        
 .تماعات باإلقتران مع إجتماعات مؤتمر األطرافهذه اإلج

 
 إنتخاب أعضاء مكاتب الهيئات الفرعية

 
 30المادة 

 
وينتخب مؤتمر األطراف رئيس    .  ينتخب مؤتمر األطراف رئيس لجنة استعراض المواد الكيميائية          

اب أعضاء  وتقوم آل هيئة فرعية بإنتخ      .  أي هيئة فرعية أخرى، ما لم يقرر مؤتمر األطراف خالف ذلك               
وينتخب أعضاء هذه الهيئات الفرعية مع المراعاة الواجبة لمبدأ التمثيل الجغرافي                     .  مكتبها عدا الرئيس    

 .العادل، وال يعملون ألآثر من واليتين متتاليتين
 

 المسائل الواجب النظر فيها
 

 31المادة 
 

، المسائل التي يتعين على       من اإلتفاقية  18من المادة   )  ب  (6يحدد مؤتمر األطراف، رهنًا بالفقرة        
آل هيئة فرعية أن تنظر فيها وللرئيس، بناء على طلب رئيس الهيئة الفرعية المعنية، أن يعّدل توزيع                                

 .العمل
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    األمانة-ثامنًا 
 

 واجبات رئيسي األمانة
 

 32المادة 
 
راف وهيئاته  يمارس رئيسا األمانة مشترآيْن مهام هذا المنصب في جميع إجتماعات مؤتمر األط                 - 1

 .ولكل منهما تعيين ممثل له يعمل بهذه الصفة. الفرعية 
 
يعد رئيسا األمانة مشترآيْن الترتيبات لتوفير ما يلزم من موظفين وخدمات لمؤتمر األطراف                             - 2

ويدير رئيسا األمانة مشترآيْن ويوجهان هؤالء الموظفين             .  وهيئاته الفرعية، في حدود الموارد المتاحة          
 .مات ويوفران الدعم والمشورة المناسْبين لمكتب مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعيةوهذه الخد

 
 وظائف األمانة

 
 33المادة 

 
 منها، تتولى األمانة، وفقًا         19باإلضافة إلى الوظائف المحددة في اإلتفاقية، وخاصة في المادة                    

 :ألحكام هذا النظام، المهام التالية
 

 لترجمة الشفوية في اإلجتماع؛إتخاذ الترتيبات لتوفير ا )أ(
 

 جمع وترجمة وثائق اإلجتماع واستنساخها وتوزيعها؛ )ب(
 

 نشر الوثائق الرسمية لإلجتماع وتوزيعها؛ )ج(
 

 إعداد التسجيالت الصوتية لإلجتماع وإتخاذ الترتيبات لحفظها؛ و )د(
 

 .إتخاذ الترتيبات إليداع وثائق اإلجتماع وحفظها )ه(
 

 ف األعمال   تصري-تاسعًا 
 

 الجلسات
 

 34المادة 
 

 .تكون جلسات مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية علنية، ما لم يقرر مؤتمر األطراف خالف ذلك 
 النصاب القانوني
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 35المادة 

 
ال يعلن الرئيس افتتاح جلسة من جلسات مؤتمر األطراف أو يسمح ببدء المناقشة ما لم يكن ثلث                          - 1

 .األطراف في االتفاقية ويقتضي إتخاذ أي قرار حضور ثلثي. ى األقل حاضرًااألطراف في االتفاقية عل
 
ألغراض تحديد النصاب القانوني التخاذ قرار في مسألة تقع داخل اختصاص منظمة إقليمية                              - 2

للتكامل االقتصادي، تدلي تلك المنظمة بعدد من األصوات مساٍو لعدد األصوات التي يحق لها اإلدالء بها                      
 . من االتفاقية23 من المادة 2للفقرة وفقًا 

 
 إجراء اإلدالء بالكلمات

 
 36المادة 

 
ورهنًا بأحكام المواد    .  ليس ألحد أن يتكلم في االجتماع دون الحصول سلفًا على إذن من الرئيس                    - 1

وتحتفظ األمانة   .  ، يعطي الرئيس الكلمة للمتكلمين حسب أسبقيتهم في طلب الكالم                  42 و  40 و  39 و  38
وللرئيس أن يطلب من أحد المتكلمين مراعاة النظام إذا آانت مالحظاته ال تتصل                               .  ة للمتكلمين  بقائم

 .بالموضوع قيد المناقشة
 
لمؤتمر األطراف، بناء على إقتراح من الرئيس أو من أي طرف من األطراف، أن يحدد الوقت                         - 2

وقبل إتخاذ قرار    .  تكلم عن مسألة ما    المسموح به لكل متكلم وعدد المرات التي يجوز فيها لكل ممثل أن ي                  
في هذا الشأن، يجوز الثنين من الممثلين التكلم تأييدًا لإلقتراح الخاص بتحديد هذا الوقت والثنين معارضًة                   

وإذا حددت مدة المناقشة وتجاوز أحد المتكلمين الوقت المخصص له، فعلى الرئيس أن ينبهه دون                             .  له
 .إبطاء إلى وجوب مراعاة النظام

 
 األسبقية

 
 37المادة 

 
يجوز إعطاء األسبقية لرئيس هيئة فرعية أو مقررها بغرض شرح النتائج التي خلصت إليها تلك                     

 .الهيئة الفرعية
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 نقاط النظام
 

 38المادة 
 

أثناء مناقشة أي مسألة، يجوز ألي ممثل أن يثير في أي وقت نقطة نظام، ويبت الرئيس فورًا في                        
ويطرح الطعن   .  وللممثل أن يطعن في قرار الرئيس          .   ألحكام هذا النظام الداخلي        نقطة النظام تلك وفقاً      

وال يجوز  .  للتصويت فورًا، ويبقى قرار الرئيس ساريًا ما لم تبطله أغلبية األطراف الحاضرة والمصوتة                  
 .للممثل الذي يطرح نقطة نظام أن يتكلم في مضمون المسألة قيد المناقشة

 
 صالبت في مسألة اإلختصا

 
 39المادة 

 
يطرح للتصويت أي إقتراح إجرائي يدعو إلى البت في إختصاص مؤتمر األطراف في مناقشة أي                
مسألة أو في إعتماد مقترح أو تعديل لمقترح مقدم إليه، قبل مناقشة المسألة أو التصويت على المقترح أو                         

 .التعديل قيد البحث
 

 المقترحات والتعديالت للمقترحات
 

 40المادة 
 

تقدم األطراف المقترحات والتعديالت للمقترحات في العادة خطيًا بواحدة من اللغات الرسمية،                         
وال يجوز بصفة عامة مناقشة أي مقترح أو تعديل             .  وتسلم إلى األمانة، التي تعمم ُنسخًا منها على الوفود            

ي موعد أقصاه اليوم    لمقترح أو طرحه للتصويت في أية جلسة ما لم تكن قد عممت نسخ منه على الوفود ف                   
ولكن يجوز للرئيس أن يأذن بمناقشة المقترحات والتعديالت للمقترحات أو                  .  السابق إلنعقاد تلك الجلسة     

اإلقتراحات اإلجرائية والنظر فيها، حتى وإن لم تكن هذه المقترحات والتعديالت للمقترحات أو                                           
 .ال في اليوم نفسهاإلقتراحات اإلجرائية قد عممت أو حتى إذا لم تكن قد عممت إ

 
 ترتيب اإلقتراحات اإلجرائية

 
 41المادة 

 
، تعطى اإلقتراحات اإلجرائية التالية حسب الترتيب المبين أدناه، أسبقية                  40رهنًا بأحكام المادة       - 1

 :على جميع المقترحات أو اإلقتراحات االجرائية األخرى
 

 تعليق الجلسة؛ )أ(
 

 رفع الجلسة؛ )ب(
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 شة بشأن المسألة قيد البحث؛تأجيل المناق )ج(
 

 .إقفال باب المناقشة بشأن المسألة قيد البحث )د(
 
أعاله إال لمقدم   )  د(إلى  )  أ(ال ُيمنح اإلذن بالكالم في أي إقتراح إجرائي يندرج في إطار البنود من                - 2

ذلك يطرح   اإلقتراح، باإلضافة إلى متكلم واحد مؤيد لإلقتراح اإلجرائي وأثنين معارضين له، وبعد                               
 .اإلقتراح للتصويت على الفور

 
 سحب المقترحات أو اإلقتراحات اإلجرائية

 
 42المادة 

 
لمقدم المقترح أو اإلقتراح اإلجرائي أن يسحبه في أي وقت قبل بدء التصويت عليه، شريطة أال                         

ب على هذا    وألي طرف آخر أن يعيد تقديم المقترح أو اإلقتراح اإلجرائي المسحو                   .  يكون قد تم تعديله      
 .النحو

 
 إعادة النظر في المقترحات

 
 43المادة 

 
متى ُأعتمد مقترح أو رفض، ال يجوز إعادة النظر فيه في اإلجتماع نفسه ما لم يقرر مؤتمر                                    

وال يسمح بالكالم في اإلقتراح اإلجرائي             .  األطراف ذلك بأغلبية ثلثي األطراف الحاضرة والمصوتة               
 .ه ومؤيد واحد ومعارضين أثنين له، وبعد ذلك يطرح للتصويت على الفورالخاص بإعادة النظر إال لمقدم

 
    التصويت–عاشرًا 

 
 الحق في التصويت

 
 44المادة 

 
 . من هذه المادة2يكون لكل طرف صوت واحد بإستثناء ما نص عليه في الفقرة  - 1
 
ي نطاق إختصاصها، حقها     تمارس المنظمات اإلقليمية للتكامل اإلقتصادي، في المسائل الداخلة ف             - 2

وال .  في التصويت بإدالئها بعدد من األصوات مساٍو لعدد الدول األعضاء فيها من األطراف في اإلتفاقية                     
 .تمارس هذه المنظمات حقها في التصويت إذا مارسته أي دولة من الدول األعضاء فيها، والعكس بالعكس

 
 األغلبية المطلوبة
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 45المادة 
 
.  قصارى جهدها للتوصل إلى إتفاق بتوافق اآلراء بشأن جميع مسائل المضمون                    تبذل األطراف  - 1

وإذا إستنفدت جميع الجهود المبذولة للتوصل إلى توافق في اآلراء ولم يتم التوصل إلى إتفاق، يتخذ القرار،                  
لمالية آحل أخير، بأغلبية ثلثي أصوات األطراف الحاضرة والمصوتة، ما لم تنص االتفاقية أو القواعد ا                       

 .)1(االتفاقية أو النظام الداخلي على خالف ذلك من 18 من المادة 4المشار إليها في الفقرة 
 
يتخذ مؤتمر األطراف قراراته بشأن المسائل اإلجرائية بأغلبية أصوات األطراف الحاضرة                              - 2

 .والمصوتة 
 
. ضمون، يبت الرئيس في المسألة     إذا ُأثير سؤال بشأن ما إذا آانت المسألة إجرائية أو متعلقة بالم                 - 3

وإذا ُطعن في قرار الرئيس، يطرح الطعن للتصويت فورًا ويظل قرار الرئيس ساريًا ما لم تبطله أغلبية                          
 .األطراف الحاضرة والمصوتة

 
وإذا تساوت   .  إذا تساوت األصوات في مسائل عدا اإلنتخابات، ُيطرح األمر للتصويت ثانية                           - 4

 .إلقتراح مرفوضًااألصوات أيضًا، يّعد ا
 

 ترتيب التصويت للمقترحات
 

 46المادة 
 

إذا تعلق مقترحان أو أآثر بمسألة واحدة، يصوت مؤتمر األطراف على المقترحات بحسب ترتيب                
ولمؤتمر األطراف، بعد آل تصويت على مقترح، أن يقرر ما إذا آان                   .  تقديمها، ما لم يقرر خالف ذلك        
 .سيصوت على المقترح الذي يليه

 
 تجزئة المقترحات أو التعديالت

 
 47المادة 

 
ويوافق .  ألي ممثل أن يطلب إجراء تصويت مستقل على أي جزء من مقترح أو من تعديل لمقترح                 - 1

وإذا قدم إعتراض على طلب التجزئة، يأذن الرئيس           .  الرئيس على الطلب ما لم يعترض عليه طرف آخر           
ًا للطلب واآلخر معارضة له، وبعد ذلك يطرح المقترح للتصويت            إلثنين من الممثلين بالكالم، أحدهما تأييد      

 .وللرئيس أن يحدد الوقت المسموح به لكل متكلم. على الفور
 

                                                      
 تظل مفتوحة وتحتاج إلى الرجوع إليها في الدورة التاسعة للجنة التفاوض                          46 من المادة        1الفقرة    )1( 

 بالمضمون تتطلب توافقًا في اآلراء، تظل قيد البحث من              الحكومية الدولية ألن مسألة ما إذا آانت جميع القرارات المتعلقة             
 .جانب وفود معينة
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 أو أعُتمد، تطرح أجزاء المقترح أو التعديل للمقترح         1إذا ووفق على الطلب المشار إليه في الفقرة          - 2
وإذا رفضت جميع أجزاء منطوق المقترح أو التعديل             .  التي تمت الموافقة عليها للتصويت عليها بكليتها           

 .يعتبر المقترح أو التعديل، مرفوضًا بكليته 
 

 تعديل لمقترح
 

 48المادة 
 

يعتبر أي إقتراح إجرائي تعديًال لمقترح ما إذا آان مجرد إضافة إلى أجزاء من ذلك المقترح أو                           
يل قبل إجراء التصويت على المقترح الذي          ويجرى التصويت على التعد    .  حذف منها أو تنقيح أجزاء منه       

 .يتصل به، وإذا أعتمد التعديل يجري التصويت آنذاك على المقترح المعدل
 

 ترتيب التصويت على التعديالت للمقترحات
 

 49المادة 
 

إذا إقترح إجراء تعديلين أو أآثر لمقترح ما، يصوت مؤتمر األطراف أوًال على التعديل األبعد من                   
ون عن المقترح األصلي، ثم على التعديل األقل منه بعدًا، وهكذا، إلى أن يتم طرح جميع                              حيث المضم 

 .ويحدد الرئيس الترتيب الذي يجرى به التصويت على التعديالت بموجب هذه المادة. التعديالت للتصويت
 

 طريقة التصويت بشأن األمور العامة
 

 50المادة 
 
ويجرى التصويت بنداء األسماء إذا طلب       .  ال في اإلنتخابات  يجرى التصويت عادة برفع األيدي، إ       - 1

ويجرى نداء األسماء حسب الترتيب الهجائي اإلنجليزي ألسماء األطراف المشارآة إبتداء             .  أي طرف ذلك  
بيد أنه إذا طلب أحد األطراف في أي وقت إجراء إقتراع                  .  بالطرف الذي يسحب الرئيس أسمه بالقرعة        

 .المسألة موضع البحث يجري بتلك الطريقةسري، فإن التصويت على 
 
وحين يعمد مؤتمر األطراف إلى التصويت بالوسائل اآللية، يحل التصويت غير المسجل محل                         - 2

 .التصويت برفع األيدي، ويقوم التصويت المسجل مقام التصويت بنداء األسماء
 
التصويت المسجل في    يسجل تصويت آل طرف يشترك في عملية التصويت بنداء األسماء أو                       - 3

 .الوثائق ذات الصلة لذلك االجتماع
 سير عملية التصويت

 
 51المادة 
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ليس ألي ممثل أن يعترض التصويت بعد أن يعلن الرئيس بدء التصويت ما لم يكن ذلك بشأن                               
 األصوات التي    ويجوز للرئيس أن يسمح لألطراف أن تعللّ           .  نقطة نظام تتعلق بالسير الفعلي للتصويت         

وال .  وللرئيس أن يحدد الوقت المسموح به لإلدالء بهذه التعليالت               .   بها إما قبل التصويت أو بعده           أدلت
يسمح الرئيس لمقدمي المقترحات أو التعديالت على المقترحات بتعليل تصويتهم على المقترحات أو                              

 .التعديالت المقدمة من جانبهم، إال إذا آان قد تم تعديلها
 

 ات   اإلنتخاب-حادي عشر
 

 طريقة التصويت في اإلنتخابات
 

 52المادة 
 

 .تجرى جميع اإلنتخابات باإلقتراع السري ما لم يقرر مؤتمر األطراف خالف ذلك 
 

 إنعدام األغلبية
 

 53المادة 
 
إذا أريد إنتخاب شخص واحد أو وفد واحد ولم يحصل أي مرشح في اإلقتراع األول على أغلبية                        - 1

ن اللذين  يجرى إقتراع ثان يقتصر على المرشحيّ      ,  ألطراف الحاضرة والمصوتة  األصوات التي أدلت بها ا     
فإذا تساوت األصوات في اإلقتراع الثاني، يفصل الرئيس بين هذين             .  حصال على أآبر عدد من األصوات      

 .ن بالقرعةالمرشحّي
 
 أآبر عدد    في حالة تعادل األصوات في اإلقتراع األول بين ثالثة مرشحين أو أآثر حصلوا على                     - 2

وإذا نتج تعادل بين أآثر من مرشحين، يخفض العدد بالقرعة إلى اثنين               .  من األصوات، يجرى إقتراع ثان     
 . من هذه المادة1ثم يواصل اإلقتراع الذي يقتصر عليهما، وفقًا لإلجراء المبّين في الفقرة 

 
 شغل منصبين أو أآثر من المناصب اإلنتخابية

 
 54المادة 

 
شغل منصبين أو أآثر من المناصب اإلنتخابية في وقت واحد وبشروط واحدة، فإن                            إذا أريد      - 1

المرشحين الذين ال يتجاوز عددهم تلك المناصب والحاصلين في اإلقتراع األول على أآبر عدد من                                   
 .األصوات وعلى أغلبية األصوات التي أدلت بها األطراف الحاضرة والمصوتة، يعتبرون منتخبين

عدد المرشحين الحاصلين على هذه األغلبية أقل من عدد األشخاص أو الوفود المقرر                      فإذا آان     - 2
إنتخابها، تجرى إقتراعات إضافية لشغل المناصب المتبقية، مع قصر اإلقتراع على المرشحين الحاصلين                 
على أآبر عدد من األصوات في اإلقتراع السابق بحيث ال يزيد عددهم على ضعفي عدد المناصب                                     
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ة المتبقية، على أنه يجوز بعد ثالث إقتراع غير حاسم، التصويت ألي شخص أو وفد مستوٍف                                 الشاغر
 .لشروط اإلنتخاب

 
وإذا أجريت ثالثة من هذه اإلقتراعات غير المقيدة دون أن تسفر عن نتيجة حاسمة، تقتصر                                  - 3

ات في ثالث إقتراع غير     اإلقتراعات الثالثة التي تليها على المرشحين الحاصلين على أآبر عدد من األصو            
مقيد، بحيث ال يزيد عددهم على ضعفي عدد المناصب الشاغرة المتبقية، وتكون اإلقتراعات الثالثة التي                      

 .تجري بعد ذلك غير مقيدة، وهلم جرا، حتى يتم شغل آل المناصب
 

    اللغات والتسجيالت الصوتية-ثاني عشر
 

 اللغات الرسمية
 

 55المادة 
 

رسمية لمؤتمر األطراف هي األسبانية واإلنجليزية والروسية والصينية والعربية               تكون اللغات ال    
 .والفرنسية

 
 الترجمة الشفوية

 
 56المادة 

 
 .تترجم البيانات التي تلقى بإحدى اللغات الرسمية ترجمة شفوية إلى اللغات الرسمية األخرى - 1
 
ات الرسمية، إذا وفر هذا الطرف الترجمة        يجوز لممثل أحد األطراف أن يتكلم بلغة ليست من اللغ            - 2

 .الشفوية لكلمته إلى إحدى اللغات الرسمية
 

 لغات الوثائق الرسمية
 

 57المادة 
 

توضع الوثائق الرسمية لإلجتماعات بواحدة من اللغات الرسمية وتترجم إلى اللغات الرسمية                            
 .األخرى

 
 
 

 التسجيالت الصوتية لإلجتماعات
 

 58المادة 
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ألمانة حفظ التسجيالت الصوتية إلجتماعات مؤتمر األطراف ولدورات الهيئات الفرعية                 تتولى ا  

 .آلما تسنى ذلك، وفقًا للممارسة المتبعة في األمم المتحدة
 

    تعديل النظام الداخلي-ثالث عشر 
 

 59المادة 
 

 .لمؤتمر األطراف أن يعدل هذا النظام الداخلي بتوافق اآلراء 
 

 طة الغالبة لإلتفاقية   السل-رابع عشر 
 

 أسبقية اإلتفاقية
 

 60المادة 
 

في حالة وجود أي تعارض بين أي حكم من أحكام هذا النظام وأي حكم في اإلتفاقية، يرجح حكم                         
 .اإلتفاقية

 
    مسائل متنوعة-خامس عشر 

 
 العناوين الوارد تحتها خط

 
 61المادة 

 
اض تيسير الرجوع إلى المواد فقط ويصرف             إن العناوين الوارد تحتها خط إنما أدرجت ألغر               

 .النظر عنها في تفسير أحكام هذا النظام الداخلي
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 المرفق الرابع
 

 مشروع النظام المالي لمؤتمر األطراف في اتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء
 الموافقة المسبقة عن علم على مواد آيميائية ومبيدات آفات خطرة معينة

 الدولية، وألجهزته الفرعية وأمانة االتفاقيةمتداولة في التجارة 
 

 النطاق
 
يحكم هذا النظام اإلدارة المالية لمؤتمر األطراف في اتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء الموافقة                    - 1

المسبقة عن علم على مواد آيميائية ومبيدات آفات خطرة معينة متداولة في التجارة الدولية، وألجهزته                           
وفيما يتعلق بالمسائل غير المنصوص عليها تحديدًا في هذا النظام، فينطبق                       .  ة االتفاقية  الفرعية وألمان  

 .النظام المالي والقواعد المالية لألمم المتحدة
 

 الفترة المالية
 
 .الفترة المالية هي فترة السنتين تكون السنة األولى فيها سنة ذات رقم زوجي - 2
 

 الميزانية
 
أمانة االتفاقية إعداد الميزانية المقترحة لفترة السنتين التالية وإرسالها إلى              )  رؤساء(يتولى رئيس     - 3

جميع األطراف في االتفاقية في موعد غايته تسعون يومًا من افتتاح اجتماع مؤتمر األطراف الذي ستعتمد                   
 .الميزانية أثناءه

 
فق اآلراء ُمَرِخصًا        يتولى مؤتمر األطراف بحث الميزانية المقترحة ويعتمد ميزانية بتوا                                - 4

 وذلك قبل بداية الفترة المالية التي تغطيها                   10 و  9بالمصروفات غير تلك المشار إليها في الفقرتين                   
 .الميزانية

 
أمانة االتفاقية بتحمل        )  رؤساء(يشكل اعتماد مؤتمر األطراف للميزانية صالحية رئيس                             - 5

بطت االعتمادات من أجلها وفي حدود المبالغ               االلتزامات والقيام بعمليات الدفع في األغراض التي رُ                
المرصودة لذلك مع االشتراط دائمًا أنه ما لم تكن اإللتزامات مرخص بها تحديدًا من جانب مؤتمر                                       

 .األطراف، فإنها تغطي من اإليرادات ذات الصلة
 
نية المعتمدة   أمانة االتفاقية التحويل بين آل من األبواب الرئيسية للميزا                )  رؤساء(يجوز لرئيس      - 6

أمانة االتفاقية أيضًا التحويل    )  رؤساء(ويجوز لرئيس   .  وفي الحدود التي يرى مؤتمر األطراف أنها مناسبة        
 .بين األبواب الرئيسية للميزانية إلى الحد الذي قد يحدده مؤتمر األطراف حسبما يتناسب
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 الصناديق
 
المدير العام لمنظمة األمم المتحدة      )]  [اليونيب(يئة  المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للب      [ينشئ   - 7

. أمانة االتفاقية )  رؤساء(صندوقًا استئمانيًا عامًا لالتفاقية يتولى إدارته رئيس            )]  الفاو(لألغذية والزراعة    
باستثناء األموال   )  ج(و)  ب(و)  أ  (12وتودع في هذا الصندوق المساهمات المقدمة بموجب الفقرة                       

 عاليه   5أما جميع مصروفات الميزانية التي تتم بموجب الفقرة                  .  9ليها في الفقرة       المخصصة المشار إ    
 .فيتحملها الصندوق االستئماني العام

 
يتم االحتفاظ داخل الصندوق االستئماني العام باحتياطي رأس مال عامل يحدد مستواه من حين                         - 8

رأس المال العامل هو ضمان            ويكون الغرض من احتياطي            .  آلخر مؤتمر األطراف بتوافق اآلراء           
ويتم استعاضة المبالغ المسحوبة من           .  استمرارية العمليات في حالة النقص المؤقت من المال السائل                    

 .احتياطي رأس المال العامل بالمساهمات في أسرع وقت
 
المدير العام   ]  [المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة              [ينشئ صندوق استئماني خاص             - 9
ويتلقى هذا الصندوق      .  رؤساء أمانة االتفاقية     /ويديره رئيس  ]  نظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة          لم

وهي مخصصة لدعم مشارآة ممثلي البلدان النامية األطراف           )  ج(و)  ب  (12مساهمات بموجب الفقرتين     
طراف وأجهزته  والبلدان األخرى األطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال في اجتماعات مؤتمر األ                  

 .الفرعية
 

للمدير العام  ]  [للمدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة     [وبشرط موافقة مؤتمر األطراف يجوز       - 10
إنشاء صناديق استئمانية أخرى على أال يتعارض ذلك مع                     ]  لمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة          

 .مرامي االتفاقية
 

اف إنهاء صندوق استئماني منشأ بموجب القواعد الحالية، فإنه يخبر                    إذا ما قرر مؤتمر األطر         - 11
بذلك ]  المدير العام لمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة      ]  [المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة       [

التنفيذي المدير  [ويبت مؤتمر األطراف، بالتشاور مع       .  قبل ستة أشهر على األقل من تاريخ اإلنهاء المقرر         
بشأن توزيع أرصدة    ]  المدير العام لمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة         ]  [لبرنامج األمم المتحدة للبيئة    

 .االعتمادات غير المربوطة بعد تسوية جميع مصاريف التصفية
 

 المساهمات
 

 :سوف تتألف موارد مؤتمر األطراف من - 12
 

 على أساس الجدول اإلشاري الذي يعتمده مؤتمر          المساهمات التي تدفعها األطراف سنوياً      )أ(
األطراف بتوافق اآلراء، والذي ينبني على جدول األنصبة المقررة لألمم المتحدة الذي                      
تعتمده بين الحين واآلخر الجمعية العامة، والذي يتم تعديله بحيث تضمن أال يدفع أي                            

ال تتعدى أي مساهمة       من المجموع، وأ    )  واحد بالمائة في المائة        (0ر01طرف أقل من       
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 في المائة من إجمالي المساهمات، وأال تزيد أي مساهمة من طرف نام من أقل                )3([  ]نسبة  
  من المجموع الكلي؛0ر01البلدان نموًا على 

 
المساهمات األخرى التي تقدمها األطراف إضافة إلى تلك المساهمات التي تدفعها بموجب               )ب(

المضيفة )  الحكومات( اإلضافية التي تقدمها الحكومة          بما في ذلك المساهمات     )  أ(الفقرة  
 ألمانة االتفاقية؛

 
المساهمات من الدول غير األطراف في االتفاقية وآذا المنظمات الحكومية، والحكومية                    )ج(

 الدولية وغير الحكومية ومصادر أخرى؛
 

 رصيد االعتمادات غير المربوط من فترات مالية سابقة؛ )د(
 

 .وعةايرادات متن )ه(
 

) أ  (12يقوم مؤتمر األطراف عند إقرار الجدول اإلشاري للمساهمات المشار إليه في الفقرة                             - 13
بإجراء تسويات لعمل حساب مساهمات األطراف غير األعضاء في األمم المتحدة وآذلك منظمات التكامل                

 .االقتصادي اإلقليمية األطراف
 

 ):أ (12ب الفقرة وفيما يتعلق بالمساهمات التي تقدم بموج - 14
 

يناير من تلك    /يتوقع تسديد المساهمات عن آل سنة تقويمية قبل األول من آانون الثاني                     )أ(
 السنة؛

 
أمانة )  رؤساء(ُيَبِلْغ آل طرف، بقدر اإلمكان قبل تاريخ استحقاق المساهمة، رئيس                             )ب(

 .االتفاقية بالمساهمة التي يزمع تقديمها والموعد المنتظر لذلك
 

طبقًا للشروط الخاصة بذلك وبما ال      )  ج(و)  ب  (12تستخدم المساهمات التي تقدم بموجب الفقرتين        - 15
يتعارض مع مرامي االتفاقية ومع اللوائح والقواعد المالية لألمم المتحدة حسبما يتم االتفاق عليه بين رئيس                  

 .أمانة االتفاقية ومقدم المساهمة) رؤساء(
 

من جانب الدول ومنظمات التكامل              )  أ  (12تدفع بموجب الفقرة          تستخدم المساهمات التي           - 16
االقتصادي اإلقليمية التي تصبح أطرافًا في االتفاقية بعد بداية الفترة المالية على أساس تناسبي زمني عن                      

وتدخل التعديالت الناتجة عن ذلك في نهاية آل فترة مالية بالنسبة                          .  الفترة المتبقية من الفترة المالية          
 .راف األخرىلألط

 

                                                      
قرر الفريق القانوني العامل أن تكون النسبة المئوية داخل هذه األقواس المعقوفة هي أعلى معدل                                    )3(

 .مساهمات في جدول األنصبة المقررة لألمم المتحدة في تاريخ إقرار هذه القواعد
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تسدد جميع المساهمات بدوالرات الواليات المتحدة األمريكية أو ما يعادلها بعمالت قابلة للتحويل                  - 17
المدير العام لمنظمة األمم المتحدة       ]  [المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة        [في حساب بنكي يسميه       

 .نة االتفاقيةأما) رؤساء(بالتشاور مع رئيس ] لألغذية والزراعة
 

أمانة االتفاقية إيصاالت فورية بجميع التعهدات والمساهمات، ويبلغوا                 )  رؤساء(يصدر رئيس      - 18
 .األطراف مرتين سنويًا بحالة المساهمات المتعهد بها والمدفوعة

 
توضع المساهمات التي ليست هناك حاجة فورية إليها في حساب استثماري بناء على تعليمات                          - 19

، ]المدير العام لمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة             ]  [ر التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة           المدي[
 .أما الدخل الناتج فيتم إيداعه في حساب الصندوق المناسب. أمانة االتفاقية) رؤساء(بالتشاور مع رئيس 

 
 الحسابات والمراجعة

 
الية الخاضعة لهذا النظام لعملية المراجعة الداخلية          تخضع حسابات جميع الصناديق وإداراتها الم         - 20

 .والخارجية لألمم المتحدة
 

يقدم آشف مؤقت بحسابات السنة األولى من الفترة المالية إلى مؤتمر األطراف أثناء السنة الثانية                     - 21
ألطراف في  من الفترة المالية، ويقدم آشف نهائي مراجع للحسابات عن آامل الفترة المالية إلى مؤتمر ا                       

 .أسرع وقت عقب إقفال حسابات الفترة المالية
 

 داريإلتكاليف الدعم ا
 

 األمم المتحدة     منظمة]  [ األمم المتحدة للبيئة      برنامج[يقوم مؤتمر األطراف برد مصروفات إلى              - 22
 من  عن الخدمات التي قدمت إلى مؤتمر األطراف، وأجهزته الفرعية وأمانة االتفاقية               ]  لألغذية والزراعة 

 حسب الشروط التي قد يتفق عليها من حين آلخر بين                     10 و  9 و  7الصناديق المشار إليها في الفقرات           
، أو في حال      ] األمم المتحدة لألغذية والزراعة       منظمة]  [ األمم المتحدة للبيئة     برنامج[مؤتمر األطراف و   

 .عدم وجود اتفاق آهذا، طبقًا للسياسات العامة لألمم المتحدة
 

 تعديالت
 

 .يعتمد مؤتمر األطراف بتوافق اآلراء أي تعديل يدخل على هذه القواعد - 23
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 المرفق الخامس
 

 مشروع مواد التحكيم
 

 : من االتفاقية على النحو التالي20من المادة ) أ (2تكون إجراءات التحكيم ألغراض الفقرة 
 

 1المادة 
 
تقديم إخطار  ب من هذه االتفاقية        20ادة   بالم لتحكيم عمالً ى ا لإ  باللجوء  أ يبد  أن يجوز ألي طرف    - 1

الوثائق الداعمة،   مشفوعًا ب  ويصاحب اإلخطار بيان باإلدعاء،          .  موجه إلي الطرف اآلخر محل النزاع            
ويحدد موضوع التحكيم بما في ذلك، على نحو خاص، مواد االتفاقية التي يكون تفسيرها أو تطبيقها                                  

 .موضوع النزاع
 
ويصاحب .  20انة بأن األطراف تحيل النزاع للتحكيم عمال بالمادة                  األم  ييخطر الطرف المدع     - 2

 1اإلخطار إخطار آتابي للطرف المدعى، وبيان باإلدعاء، مع الوثائق الداعمة المشار إليها في الفقرة                            
 . جميع األطراف في االتفاقيةإلىوتحيل األمانة المعلومات التي تلقتها . أعاله

 
 2المادة 

 
 .من ثالثة أعضاء تتألف لتحكيملشكل هيئة عات بين طرفين، ُتفي حالة النزا - 1
 
 هذا النحو، باالتفاق المشترك،      ىويختار المحكمان المعينان عل   ،  ن آل طرف في النزاع محكماً      يعّي - 2

وال يجوز أن يكون رئيس الهيئة من مواطني أحد أطراف النزاع، وال تكون                     .   آرئيس للهيئة    ثالثاً محكمًا
 .ية في إقليم أحد هذين الطرفين أو يعمل لديهما، وال أن يكون قد تناول القضية بأي صفة أخرىإقامته العاد

 
في حالة النزاعات بين أآثر من طرفين، تعين األطراف التي لها نفس المصلحة، باالتفاق                                      - 3

 . واحدًاالمشترك، محكمًا
 
 . ملء أي منصب شاغر بالطريقة المحددة في بداية التعيينييجر - 4
 
 موضوع النزاع قبل تعيين رئيس هيئة التحكيم، تحدد هيئة التحكيم                      ىإذا لم تتفق األطراف عل         - 5

 .  المعنيالموضوع
 
 
 
 

 3المادة 
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تلقي الطرف المستجيب إلخطار       خالل شهرين من        إذا لم يعين أحد األطراف في النزاع محكماً             - 1
مم المتحدة الذي يقوم بتعيين المحكم اآلخر خالل فترة           إبالغ األمين العام لأل    اآلخر  ، يجوز للطرف     التحكيم

 )4(.شهرين آخرين
 
ن رئيس لهيئة التحكيم خالل شهرين من تعيين المحكم الثاني، يقوم األمين العام لألمم                        إذا لم يعيّ    - 2

 )1(.خالل فترة شهرين آخرينالرئيس  طلب أحد األطراف، بتعيين ىالمتحدة ، بناء عل

 
 4المادة 

 
 .يئة التحكيم قراراتها وفقا ألحكام هذه االتفاقية والقانون الدوليتصدر ه

 
 5المادة 

 
 . خالف ذلكى، ما لم تتفق أطراف النزاع علنظامها الداخليتحدد هيئة التحكيم 

 
 6المادة 

 
 ىزمة للحماية عل    ال بالتدابير ال    ي طلب أحد األطراف، أن توص          ىيجوز لهيئة التحكيم، بناء عل        

 .أساس مؤقت
 

 7مادة ال
 

، وبشكل خاص، استخدام جميع الوسائل المتاحة              التحكيم  علي أطراف النزاع تسهيل عمل هيئة          
 :ها من أجلديل

 
  وتزويدها بجميع الوثائق والمعلومات والتسهيالت ذات الصلة؛ )أ( 

 
 . شهاداتهميتمكينها، عند االقتضاء، من استدعاء شهود وخبراء وتلق )ب( 

 
 
 

 8المادة 
 

                                                      
تحدد االتفاقات  .  PIC/INC-9الزمنية مفتوحة للبحث ويلزم إعادة النظر فيها في الوثيقة              تظل هذه الفترة      )4( 

وآان رأي بعض    .  البيئية متعددة األطراف الرئيسية مدة شهرين وستكون وفود آثيرة راضية للمضي على هذا األساس                        
ت معينة، فيما اعتبرت وفود أخرى أن        الوفود أن هذه المدة ستكون طويلة للغاية ولن تعمل لصالح الطرف المدعي في حاال                

 .فترة تتجاوز الشهرين قد تكون أنسب نظرًا للمصاعب العملية التي تتخلل عملية تعيين الحكم المناسب
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هيئة  خالل إجراءات        بسريةطراف والمحكمون بحماية سرية أي معلومات يتلقونها                   لتزم األ  ي
 .التحكيم

 
 9المادة 

 
تتحمل أطراف النزاع تكاليف هيئة التحكيم بحصص متساوية، ما لم تحدد الهيئة خالف ذلك بسبب                 

 بذلك   ختامياً يانًا هيئة التحكيم أن تحتفظ بسجل بجميع تكاليفها وأن تقدم ب             ىوعل.  الظروف الخاصة بالقضية  
 . األطرافىإل
 

 10المادة 
 

أو  قد يتأثر بالحكم          الذي  يجوز ألي طرف له مصلحة ذات طابع قانوني في موضوع النزاع                      
 .موافقة هيئة التحكيمب أن يتدخل في اإلجراءات ، القضيةبالقرار المتخذ بشأن

 
 11المادة 

 
 عن موضوع النزاع وأن تفصل      تنشأ مباشرة مقابلة قد    ادعاءات   إلىيجوز لهيئة التحكيم أن تستمع      

 .فيها
 

 12المادة 
 

بأغلبية أصوات    على حد سواء          تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بالنسبة لإلجراءات والمضمون                      
 .أعضائها

 
 13المادة 

 
في حالة عدم مثول أحد أطراف النزاع أمام هيئة التحكيم أو عجزه عن الدفاع عن قضيته، يجوز                       - 1

وال يشكل غياب أي طرف      .   أن يطلب من الهيئة االستمرار في اإلجراءات وإصدار حكمها            للطرف اآلخر 
 . أمام استمرار اإلجراءاتأو عجزه عن الدفاع عن قضيته عائقًا

 
 أساس  ى هيئة التحكيم، قبل إصدار قرارها النهائي، أن تتأآد من أن اإلدعاء يستند إل                    ىويجب عل  - 2

 .نونيةمن الناحية الواقعية والقاقوي 
 
 
 

 14المادة 
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تصدر هيئة التحكيم قرارها النهائي خالل خمسة أشهر من التاريخ الذي تم فيه إآمال تشكيلها، ما                     
 .لم تجد ضرورة في تمديد الفترة المحددة لمدة أقصاها خمسة شهور أخرى

 
 15المادة 

 
ويجب .  ي استند إليها   الت األسباب موضوع النزاع ويذآر      ىيقتصر القرار النهائي لهيئة التحكيم عل      

ويجوز ألي عضو    .  أن يتضمن القرار أسماء األعضاء الذين شارآوا في إصدار القرار النهائي وتاريخه                 
 . للقرار النهائي منفصال أو مخالفًافي الهيئة أن يرفق رأيًا

 
 16المادة 

 
ب المادة  ويكون أيضًا ملزمًا لطرف يتدخل في الدعوى بموج           ألطراف النزاع     يكون الحكم ملزماً   

ويكون غير قابل لالستئناف ما لم       .   أعاله، بالقدر الذي يتصل به بالمسائل التي ّتدخل فيها هذا الطرف               10
 . إجراء استئنافيى علتكن أطراف النزاع قد اتفقت مسبقًا

 
 17المادة 

 
 في حالة نشوء    أعاله،    16ملزم بالقرار النهائي وفقًا للمادة        ف النزاع    اطرأمن  طرف  يجوز ألي    

 .أصدرتهالتي هيئة التحكيم ى لإخالف بينهما فيما يتعلق بتفسير القرار النهائي أو طريقة تنفيذه، إحالته أي 



UNEP/FAO/PIC/INC.8/19 
 
 

 
62 

 المرفق السادس
 

 مشروع مواد التوفيق
 

 : من االتفاقية على النحو التالي20 من المادة 6تكون إجراءات التوفيق ألغراض الفقرة 
 

 1المادة 
 
، إلى  20 من المادة      6 النزاع بشأن إنشاء لجنة للتوفيق تبعًا للفقرة                يوجه طلب من أحد أطراف        - 1

 .وتقوم األمانة بعدئذ بإبالغ جميع األطراف بذلك. األمانة آتابة
 
 خالف ذلك، من خمسة أعضاء، يعين آل طرف             ىما لم تتفق األطراف عل      وتتألف لجنة التوفيق      - 2

 . للجنةعضوين ويختار هؤالء األعضاء مجتمعين رئيسًامعني 
 

 2المادة 
 

 لها نفس المصلحة أعضاءها في          التيفي حالة النزاعات بين أآثر من طرفين، تعين األطراف                   
 .اللجنة باالتفاق المشترك

 
 3المادة 

 
تلقي األمانة للطلب الكتابي المشار إليه         إذا لم تعين األطراف أعضاءها خالل شهرين من تاريخ                

 بتعيينهم خالل فترة       ،فاطرأحد األ    بناء على طلب من      لألمم المتحدة،     يقوم األمين العام       ،   1في المادة     
 )1(.شهرين آخرين

 
 4المادة 

 
ضاء اللجنة، يقوم   العضو الرابع من أع    إذا لم يتم اختيار رئيس للجنة التوفيق خالل شهرين من تعيين                

 )1(.فترة شهرين آخرين أحد األطراف، بتعيين رئيس خالل بناء على طلب مناألمين العام لألمم المتحدة، 
 

 5المادة 
 
 .تحدد لجنة التوفيق نظامها الداخلي، ما لم تتفق أطراف النزاع على خالف ذلك - 1
 
 .يلتزم األطراف وأعضاء اللجنة بحماية سرية أية معلومات يتلقونها بسرية خالل إجراءات اللجنة - 2
 

 6المادة 
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 .عضاء فيهاتتخذ لجنة التوفيق قراراتها بأغلبية أصوات األ 
 

 7المادة 
 

تصدر لجنة التوفيق تقريرًا بتوصيات لحل النزاع خالل فترة أثني عشر شهرًا من تاريخ إنشائها،                    
 .وتنظر األطراف في ذلك بنية حسنة

 
 8المادة 

 
تبّت اللجنة في أي خالف يتعلق فيما إذا آان لدى لجنة التوفيق االختصاص للنظر في مسألة                                  

 .أحيلت إليها
 

 9ادة الم
 

أن تحتفظ  اللجنة    ىوعل.   تتفق عليها  بحصص متساوية لجنة التوفيق   تتحمل أطراف النزاع تكاليف      
 .ى األطراف بذلك إلبسجل بجميع تكاليفها وأن تقدم بيانا ختاميًا
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 المرفق السابع
 

 تقرير الفريق العامل بشأن اإليقاف
 
وشارك ).  استراليا(ماين  .  وأ)  سري النكا (مانيويرا  .  شارك في رئاسة الفريق العامل السيدان ج           - 1

 . بلدًا ومنظمة إقليمية واحدة للتكامل االقتصادي25في االجتماع أآثر من 
 
افتتح الجلسة السيد ماين مذآرًا الفريق بالتوجيهات الصادرة عن الرئيس بأن يقوم الفريق بتحديد                      - 2

سًا لتوصية لمؤتمر األطراف والمجاالت التي        المجاالت التي يبدو فيها ظهور توافق في اآلراء لتكون أسا             
. وفي هذه الحالة األخيرة يتعين تحديد القضايا المعلقة والخيارات الممكنة لحلها               .  تتطلب مزيدًا من النقاش    

 UNEP/FAO/PIC/INC.8/16 من الوثيقة    4وأشار أيضًا إلى المواضيع الرئيسية األربعة والمحددة في الفقرة           
 .مل الفريقباعتبارها توجيها لع

 
 وأقّر الوثيقة بإعتبارها تحليًال سليمًا       UNEP/FAO/PIC/INC.8/16واستعرض الفريق العامل الوثيقة       - 3

ويسلط هذا التقرير    .  وبناًء على هذا التحليل، نظر الفريق العامل بالتفصيل في آل مقترح عملي                 .  للقضايا
توصل فيها إلى اتفاق والخيارات في القضايا التي        الضوء على المناقشات ويحدد القضايا الرئيسية التي تم ال        

 . لم يتوصل فيها الفريق العامل إلى توافق في اآلراء
 

 من اإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن             –تحقيق االنتقال      -ثالثًا 
 علم إلى إجراء الموافقة المسبقة عن علم في إطار االتفاقية

 
واد الكيميائية ولجنة    مؤتمر األطراف، ولجنة استعراض الم        -ألف 

التفاوض الحكومية الدولية واللجنة المؤقتة الستـعراض                    
 المــواد الكيميائية

 
لم يتضمن القرار المتعلق بالترتيبات المؤقتة أي ترتيبات لعقد اجتماعات للجنة التفاوض الحكومية                - 4

 .لى لمؤتمر األطرافالدولية أو للجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية، بعد الدورة األو
 
واتفقت اللجنة، في دورتها السابعة، على أال تعقد اللجنة نفسها واللجنة المؤقتة الستعراض المواد                    - 5

الكيميائية، أي اجتماعات أخرى بعد الدورة األولى لمؤتمر األطراف، تجنبًا للقيام بأي عمليات موازية                           
 ). 85، الفقرة UNEP/FAO/PIC/INC.7/15(لإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم 

 
 األساس لوضع توصية

 
أن يصادق مؤتمر األطراف، بمجرد أن ينشئ لجنة استعراض المواد الكيميائية، عمًال بالفقرة                 �

 من االتفاقية، على مقرر لجنة التفاوض الحكومية الدولية في دورتها السابعة               18 من المادة    6
تعراض المواد الكيميائية أي اجتماعات أخرى بعد                  القاضي باال تعقد اللجنة المؤقتة الس              

 االجتماع األول لمؤتمر األطراف؛
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أن يقوم المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة والمدير العام لمنظمة األمم المتحدة                                �
لألغذية والزراعة، عقب االجتماع األول لمؤتمر األطراف، بإبالغ مجلس إدارة برنامج األمم              

للبيئة ومؤتمر منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، بأن لجنة التفاوض الحكومية                المتحدة  
الدولية قد أدت واليتها آاملًة بنجاح على نحو ما هو منصوص عليه في القرار المتعلق                                  
بالترتيبات المؤقتة لمؤتمر المفوضين والمقررات ذات الصلة لمجلس إدارة برنامج األمم                          

مر منظمة األغذية والزراعة وأن االجتماع األول لمؤتمر األطراف قد                    المتحدة للبيئة ومؤت    
 .عقد

 
 تكوين أقاليم الموافقة المسبقة عن علم -باء 

 
ووفقًا للقرار المتعلق بالترتيبات المؤقتة اعتمدت اللجنة، في مقرر لجنة التفاوض الحكومية الدولية               - 6
األقاليم المؤقتة للموافقة المسبقة عن علم            " بإسم     ، وعلى أساس مؤقت، قائمة البلدان المعروفة              6/1  –

ألغراض تنفيذ الترتيبات المؤقتة في تطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم، إلى أن يوافق رسميًا بتوافق                     
اآلراء، على إدراج البلدان في قائمة حسب أقاليم الموافقة المسبقة عن علم من ِقبِل مؤتمر األطراف في                            

 .أول اجتماٍع له
 
وفي الدورة السابعة للجنة التفاوض الحكومية الدولية، وفي التعليقات المكتوبة التي تلت، وردت                     - 7

اإلشارة إلى أن أقاليم الموافقة المسبقة عن علم السبعة استوفت شروط اإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة                         
واستمرارية .  م في إطار االتفاقية    عن علم وينبغي أيضًا أن تستوفي شروط إجراء الموافقة المسبقة عن عل               

العمل بأقاليم الموافقة المسبقة عن علم الحالية ستتوقف على مدى ما يحرز من تقدم في إطار اإلجراء                                
المؤقت للموافقة المسبقة عن علم وهي تسهل آذلك االنتقال إلى إجراء الموافقة المسبقة عن علم في إطار                       

يسر عملية تحديد المواد الكيميائية المرشحة وذلك بزيادة إمكانية ورود                آما أن األقاليم السبعة ت       .  االتفاقية
إخطار محقق واحد بإجراء تنظيمي نهائي على األقل من آل إقليم من إقليمي الموافقة المسبقة عن علم،                           

 . من االتفاقية5 من المادة 5تمشيًا مع الفقرة 
 
لى األقل ولكن من المتوقع أن يستمر عدد            طرفًا ع  50وسيضم االجتماع األول لمؤتمر األطراف         - 8

وأهمية هذا القرار ينبغي أن        .  األطراف في االرتفاع في المستقبل المنظور، وقطعًا أثناء الفترة االنتقالية                
تكون بمثابة حافز آخر للدول والمنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي للتصديق على االتفاقية أو االنضمام                 

 تأمين قاعدة جغرافية عريضة ألقاليم الموافقة المسبقة عن علم في االجتماع األول                  إليها من أجل مواصلة    
 .لمؤتمر األطراف

 
وتم االتفاق على إيالء االعتبار الكامل للخبرة المكتسبة من األقاليم المؤقتة للموافقة المسبقة عن                        - 9

فقة المسبقة عن علم في إطار            علم عند البت في أقاليم الموافقة المسبقة عن علم في ظل إجراء الموا                            
وأعرب بعض الممثلين عن القلق من أن توزيع األطراف في األقاليم المؤقتة للموافقة المسبقة                        .  االتفاقية

عن علم، عند انعقاد االجتماع األول لمؤتمر األطراف، قد ال يكون آافيًا وال يفي بمتطلبات أطراف المادة                      
قل من آل من إقليمي الموافقة المسبقة عن علم، قبل توجيهه إلى                 ، القاضية بتقديم إخطار واحد على األ         5

 .اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية
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 :خيارات
 

أن تقوم أقاليم الموافقة المسبقة عن علم التي تعتمد في االجتماع األول لمؤتمر األطراف،                   )أ(
 .على أساس التوزيع الجغرافي لألطراف في ذلك الوقت

 
 تقوم أقاليم الموافقة المسبقة عن علم المعتمدة في االجتماع األول لمؤتمر األطراف،                      أن )ب(

على أساس األقاليم المستخدمة أثناء العمل باإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم، رهنًا بالنظر في                          
 .التوزيع الجغرافي لألطراف في ذلك الوقت

 
واد تكوين اللجنة المؤقتة الستعراض الم                  -جيم 

 الكيميائية ولجنة استعراض المواد الكيميائية
 

إنشاء هيئة   "،   6/2قررت لجنة التفاوض الحكومية الدولية، في دورتها السادسة، في مقررها                         - 10
على أساس أقاليم مؤقتة للموافقة           ...  فرعية مؤقتة تسمى اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية                     

 بوظائف لجنة استعراض المواد الكيميائية التي سينشئها مؤتمر األطراف                  وذلك للقيام "  المسبقة عن علم   
وال تضع االتفاقية أحكامًا الستخدام أقاليم الموافقة المسبقة عن علم             ).   من االتفاقية  18 من المادة     6الفقرة  (

 .في تحديد التوزيع الجغرافي العادل بالنسبة ألعضاء لجنة استعراض المواد الكيميائية
 

 س لوضع توصيةاألسا
 

يمكن أن تكون أقاليم الموافقة المسبقة عن علم المعتمدة في المؤتمر األول لألطراف األساس                 �
 .لتحديد العضوية في لجنة استعراض المواد الكيميائية

 
إدراج المواد الكيميائية في المرفق الثالث التي آانت مدرجة في إجراء                          -دال 

االجتماع األول لمؤتمر األطراف         الموافقة المسبقة عن علم قبل تاريخ                 
 وغير المدرجة بعد في المرفق الثالث

 
 من االتفاقية، يتعين على مؤتمر األطراف أن يقرر في اجتماعه األول إدراج هذه                    8ووفقًا للمادة     - 11

 المواد الكيميائية في المرفق الثالث، شريطة أن يكون مقتنعًا بإستيفاء جميع الشروط الالزمة لإلدراج في                      
 .ذلك المرفق

 
 بناباآريل، وثاني آلوريد اإليثلين، وأآسيد اإليثلين                         –وتوجد حاليًا أربع مـواد آيميائية                      - 12

 مدرجة في اإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم ولكنها غير مدرجة في المرفق                              –والتوآسافين   
ات الرقابية المقدمة من الدول          وقد عينت هذه المواد الكيميائية على أساس إخطارات اإلجراء                   .  الثالث

وهذه .  والمنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي المشارآة في اإلجراء األصلي للموافقة المسبقة عن علم                    
اإلخطارات التي قدمت قبل اعتماد االتفاقية، غير مستوفية لشروط المرفق األول من االتفاقية فيما يتعلق                       

 .الكيميائية ال تستوفي جميع الشروط إلدراجها في المرفق الثالثبالمعلومات ونتيجة لذلك فهذه المواد 
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وأي مواد آيميائية إضافية يمكن أن تضاف إلى اإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم قبل                            - 13
 8الفقرة  (االجتماع األول لمؤتمر األطراف يتعين أن تستوفي شروط الموافقة المسبقة عن علم لالتفاقية                       

 ).لمتعلق بالترتيبات المؤقتةمن القرار ا
 

 األساس لوضع توصية
 

أن تضاف إلى المرفق الثالث جميع المواد الكيميائية المدرجة في اإلجراء المؤقت                                  �
. للموافقة المسبقة عن علم قبل بدء نفاذ االتفاقية، والتي لم تدرج بعد في المرفق الثالث                        

ار اإلجراء المؤقت للموافقة         وتهيئ هذه التوصية االنتفاع من التقدم المحرز في إط                      
المسبقة عن علم وتيسير سالسة االنتقال بين اإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم                     
وإجراء الموافقة المسبقة عن علم في إطار االتفاقية وتحول دون قيام أي اختالفات بين                      

 .اإلجرائين أثناء الفترة االنتقالية
 

 :اف، من المهم التأآيد على النقاط التاليةولدى وضع نص أي توصية لمؤتمر األطر �
 

أن الحل قائم على افتراض أنه لن يكون هنالك تمييز بين هذه المواد الكيميائية فيما يتعلق                     )أ(
بما إذا آانت الدول والمنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي مقدمة اإلخطارات األصلية هي أطراف أو                      

د االجتماع األول لمؤتمر األطراف، وهو مستقل عن القرار الذي قد               غير أطراف في االتفاقية وقت انعقا       
 يتخذه المؤتمر فيما يتعلق بتوزيع وعضوية أقاليم الموافقة المسبقة عن علم؛

 
أن من الواضح أن تطبيق الشروط الخاصة بإدراج بناباآريل، وثاني آلوريد اإليثلين،                         )ب(

ع إلجراء خاص في إطار االتفاقية، لن يشكل سابقة فيما                وأآسيد اإليثلين، والتوآسافين التي آانت تخض        
 يتعلق بالشروط الخاصة بإدراج المواد الكيميائية مستقبًال؛

 
أن المقرر ينطبق، بنفس القدر، على أي مواد آيميائية إضافية خاضعة لإلجراء المؤقت                     )ج(

وافقت لجنة التفاوض الحكومية     للموافقة المسبقة عن علم وقت انعقاد االجتماع األول لمؤتمر األطراف و              
 . من االتفاقية7 من المادة 2الدولية على وثيقة توجيه قرارات بشأنها وفقًا للفقرة 

 
 االلتزامات المتعلقة بواردات المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث -هاء 

 
 المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث،

 
 أن على آل طرف أن يرسل إلى األمانة، في موعد ال يتجاوز تاريخ بدء                  حددت االتفاقية بوضوح   - 14

سريان هذه االتفاقية بالنسبة له، ردود واردات عـن آـل مـادة مـن المـواد الكيميائية المدرجة في المرفق                         
 ونصت أيضًا على أنه ال يلزم أي طرف قدم ردود للواردات التي قدمها في إطار اإلجراء المؤقت                    .  الثالث

غير أن ردود الواردات    .  أن يعيد تقديمها مجدداً    ).  10 من المادة     7 و 2الفقرتان  (للموافقة المسبقة عن علم      
المقدمة المتعلقة بالواردات المستقبلية للمواد الكيميائية الخاضعة لإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم                
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 شبه السنوي، ال يكون له وضع في إطار إجراء             تعميم الموافقة المسبقة عن علم     التي وزعتها األمانة عبر      
 .الموافقة المسبقة عن علم لالتفاقية، ما لم يقرر مؤتمر األطراف خالف ذلك

 
وبمجرد أن يبدأ سريان االتفاقية، تكون هنالك فترة تمتد إلى عام آامل قبل انعقاد االجتماع األول                       - 15

، تقوم األمانة بتوزيع مصنف جامع لجميع الردود        10ة  وفي الوقت الحاضر، ووفقًا للماد    .  لمؤتمر األطراف 
، آل ستة أشهر       تعميم الموافقة المسبقة عن علم        المتعلقة بالواردات وحاالت عدم إرسال الردود، عبر                

 ). ديسمبر/يونيه وآانون األول/حزيران(
 

 األساس لوضع توصية
 

 بدء نفاذ االتفاقية نقطًة      الذي يصدر عقب  التعميم األول للموافقة المسبقة عن علم         أن يوفر     •
مرجعية فيما يتعلق بوضع ردود الواردات عن المواد الكيميائية المدرجة في المرفق                             

 .الثالث، حتى تاريخ بدء نفاذ االتفاقية
 

 المواد الكيميائية الخاضعة لإلجراء الموقت للموافقة المسبقة عن علم
 ،وغير المدرجة بعد في المرفق الثالث

 
لهذه المجموعة من المواد الكيميائية، فإن االتفاقية غير واضحة فيما يتعلق بما إذا آان                       وبالنسبة   - 16

يتعين على الطرف أن يعيد تقديم رد فيما يتعلق بالواردات المستقبلية لتلك المادة الكيميائية إذا آانت                                    
 .نمدرجة في المرفق الثالث في تاريخ الحق بعد بدء نفاذ االتفاقية لذلك الطرف المعي

 
وبما أن هنالك اتفاق على عدم ضرورة إعادة تقديم ردود الواردات للمواد الكيميائية المدرجة في                     – 17

 الذي   التعميم األول للموافقة المسبقة عن علم           المرفق الثالث، فقد اتفق الفريق العامل على أن يتضمن                     
دود الواردات عن هذا العدد المحدود       سيصدر عقب بدء نفاذ االتفاقية، النقطة المرجعية فيما يتعلق بحالة ر             

 من المواد الكيميائية لالجتماع األول لمؤتمر األطراف؛
 

 األساس لوضع توصية
 

 الذي يصدر عقب بدء نفاذ االتفاقية،              التعميم األول للموافقة المسبقة عن علم           أن يتضمن      �
مدرجة في   النقطة المرجعية فيما يتعلق بوضع ردود الواردات عن المواد الكيميائية ال                            

اإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم ولكن غير المدرجة في المرفق الثالث، حتى                             
 .تاريخ بدء نفاذ االتفاقية

 
 االلتزامات المتعلقة بالصادرات من المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث -واو 

 
 .ن إرسال رد يتعلق بالوارداترآز الفريق العامل، في مداوالته، على مسألة عدم التمكن م - 18
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وفي مقابـل الوضـع فيما يتعلق بردود الـواردات، ال تتضمن االتفاقية أحكامًا باالعتراف بـ                                   - 19
 .التي حدثت في ظل اإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم" حاالت اإلخفاق في إرسال رد"
 

 المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث
 

ص االتفاقية بشكل واضح على أن يقوم آل طرف، في موعد ال يتجاوز تاريخ بدء نفاذ االتفاقية                    تن - 20
ونصت أيضًا على أنه ال حاجة        .  لذلك الطرف، بإرسال ردود الواردات عن آل مادة آيميائية إلى األمانة               

موافقة المسبقة  ألي طرف أن يعيد تقديم ردود واردات آان قد قدمها في ظل اإلجراء األصلي والمؤقت لل                    
 ). 10 من المادة 7 و2الفقرتان (عن علم 

 
 المواد الكيميائية الخاضعة لإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم

 غير المدرجة بعد في المرفق الثالث
 

الدول والمنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي األطراف في االتفاقية وقت انعقاد االجتماع األول                  - 21
األطراف والتي لم ترسل ردودًا بموجب اإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم بالنسبة للمواد                   لمؤتمر  

. الكيميائية غير المدرجة بعد في المرفق الثالث، ربما تخلق عقبة لألطراف المصدرة في الوفاء بالتزاماتها                 
لتي تمنع األطراف المصدرة    ، ا 11 من المادة    2وتخضع حاالت اإلخفاق في إرسال الردود، ألحكام الفقرة          

 .من التصدير إلى الطرف المخالف، لفترة سنة آاملة، ما لم يتم الوفاء بشروط معينة
 

وهذه المشكلة ستكون حالة فريدة خاصة بالبلدان المشارآة في االجتماع األول لمؤتمر األطراف                    - 22
ونتيجة لمداوالت  .  في المرفق الثالث   التي لم تقدم ردود واردات عن المواد الكيميائية غير المدرجة بعد                    

االجتماع األول لمؤتمر األطراف فإن هذه المواد الكيميائية سوف تدرج في المرفق الثالث وعندها تصبح                     
 .10 من المادة 7البلدان ملزمة بتوفير ردود واردات وفقًا للفقرة 

 
لك إذا قامت الدول ومنظمات       ويمكن تحقيق ذ   .  وأبسط الحلول هو تالفي المشكلة في المقام األول            - 23

التكامل االقتصادي اإلقليمية المشارآة في اإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم، بتقديم ردود استيراد                 
ويمكن إدراج جميع    .   الخاضعة لإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم            الكيميائية الموادبالنسبة لجميع    

 يصدر عقب دخول االتفاقية حيز النفاذ وُيقره               فقة المسبقة عن علم      أول تعميم للموا    ردود االستيراد في       
 .االجتماع األول لمؤتمر األطراف

 
 :الخيارات

 
 :وفي الحاالت التي تقدم فيها ردود بشأن الواردات فإنه يمكن النظر في المقترحين التاليين

 
ع األول لمؤتمر    إعطاء األطراف مهلة تصل إلى تسعة أشهر اعتبارًا من تاريخ االجتما                  )أ(

وبعد تلك الفترة فإن التزامات الطرف المصدر             .  2، الفقرة     10األطراف لكي تقدم ردًا يتفق مع المادة               
 يمكن أن تنطبق فقط بعد ستة أشهر من تلقي الطرف المصدر لمعلومات من األمانة                          11بموجب المادة    
 ؛)وعندئذ تنطبق لمدة عام(إرسال رد  مفادها إن الطرف المستورد لم يستطع 10 الفقرة 10بموجب المادة 
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أن تاريخ االجتماع األول لمؤتمر األطراف يمكن اعتباره إعالنًا رسميًا بعدم الرد بالنسبة                 )ب(

 إال بعد    11وال تسري التزامات الطرف الُمِصدر بموجب المادة             ).  3، الفقرة    10المادة  (لهذه األطراف    
 بق بعد ذلك لمدة عام؛إنقضاء ستة أشهر على هذا التاريخ، ثم تنط

 
، فإن من المسائل التي ينبغي بحثها حقيقة أنه                2 والخيار    1وعند المفاضلة بين الخيار         )ج(

بموجب اإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم فإن مثل هذه األطراف تكون قد ُأبِلَغْت رسميًا بالفعل                           
 ويحتاج إلى إقراره     ء الموافقة المسبقة عن علم      تعميم إجرا وقد ذآر ذلك في       .  بعدم قدرتها على تقديم الرد      

 .بموجب اتفاقية الموافقة المسبقة عن علم لتالفي الخلط المحتمل مع الُمَصِدِرْين
 

اإلخطارات بشأن اإلجراءات التنظيمية النهائية ومقترحات بشأن                    -زاي 
 ترآيبات مبيدات اآلفات شديدة الخطورة

 
االتفاقية، بوضوح على أنه ال يلزم األطراف، في تاريخ بدء نفاذ                من   5 من المادة     2تنص الفقرة    - 24

االتفاقية، أن تعيد تقديم إخطاراتها باإلجراءات التنظيمية النهائية إذا آانت قد قدمت بمقتضى مبادئ لندن                       
ومع ذلك فإن االتفاقية تلتزم الصمت فيما يتعلق                 .  التوجيهية المعدلة أو مدونات قواعد السلوك الدولية              

 من   6المقترحات بشأن ترآيبات مبيدات اآلفات شديدة الخطورة التي قد تكون قد ُقدمت وفقًا للمادة                                  ب
 .اإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم

 
تعميم الموافقة المسبقة عن      ، تعمم األمانة، من خالل         6 و 5وفي الوقت الحاضر، ووفقًا للمادتين          - 25
ي تم التحقق منها وملخصات المقترحات التي تم التحقق منها بشأن                ، ملخصات لجميع اإلخطارات الت      علم

ولن تكون  .  ترآيبات مبيدات اآلفات شديدة الخطورة المقدمة أثناء فترة األشهر الستة بين آل تعميم واآلخر                
لهذه اإلخطارات والمقترحات وضعية في إطار إجراء الموافقة المسبقة عن علم لالتفاقية ما لم يقرر                                 

ومن أجل توفير نقطة مرجعية لالجتماع األول لمؤتمر األطراف، يمكن أن               .  ألطراف خالف ذلك  مؤتمر ا 
 في أعقاب بدء نفاذ االتفاقية، موجزًا آامًال لجميع                 بتعميم الموافقة المسبقة عن علم األول          تدرج األمانة     

 من أنها تحتوي على       اإلخطارات المقدمة تحت اإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم التي تم التحقق                 
وبالمثل يمكن أن يشمل     .  جميع المعلومات المطلوبة بمقتضى المرفق األول، حتى تاريخ بدء نفاذ االتفاقية               

هذا التعميم أيضًا ملخصات لجميع المقترحات بشأن ترآيبات مبيدات اآلفات شديدة الخطورة المحقق من                     
لمرفق الرابع المقدم إلى األمانة حتى تاريخ بدء             من ا   1أنها تحتوي على المعلومات المطلوبة في الجزء            

 .نفاذ االتفاقية
 

وهذا الخيار سيكون مواز للنهج المتبع في االنتقال من اإلجراء األصلي للموافقة المسبقة عن علم                     - 26
إلى اإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم، حيث تم نشر ملخص شامل لجميع اإلخطارات المقدمة                            

 تعميم الموافقة المسبقة عن علم      اء األصلي للموافقة المسبقة عن علم في التذييل الخامس من                  تحت اإلجر 
 ).1999ديسمبر /آانون األول(العاشر 

 
وأشار أحد الممثلين، من أجل الوضوح القانوني، أن هناك حاجة إلى بعض االعتراف باختالف                        - 27

سودها المبادئ التي صادقت عليها لجنة التفاوض            واعترافًا بهذا الفارق التقني، ولكن بروح ت           .  الظروف
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الحكومية الدولية فإن الممثل قد اقترح بحث ترتيب إداري بديل في حالة إعادة إدراج الدولة                                                      
 .المقترحات في اتفاقية إجراء الموافقة المسبقة عن علم/الدول المختصة للمقترح/المختصة

 
وم المعاملة المتساوية لإلخطارات والمقترحات التي تقدم        وساد اتفاق عام على ذلك استنادًا إلى مفه         - 28

 .6 و5بموجب المادتين 
 

 األساس لوضع توصية
 

 الذي يلي دخول االتفاقية حيز النفاذ         التعميم األول للموافقة المسبقة عن علم      إنه آجزء من      •
تقوم األمانة بنشر تجميع لمواجيز جميع المقترحات الخاصة بترآيبات مبيدات اآلفات                        
شديدة الخطورة التي ُتقدم ويتم التحقق من اآتمالها، وموجز آامل لجميع اإلخطارات                          
الخاصة باإلجراءات التنظيمية النهائية التي ُتقدم ويتم التحقق من اآتمالها وذلك حتى                            

 .تاريخ دخول االتفاقية حيز النفاذ
 

راف في اجتماعه    تتخذ آنقطة مرجعية مناسبة لمؤتمر األط        التعميمأن المعلومات في هذا       •
 .األول

 
 الخيارات

 
وبشأن مسألة الترتيبات اإلدارية، آان هناك خياران بخصوص المقترحات الخاصة بترآيبات مبيدات                           

 :اآلفات شديدة الخطورة التي تقدمها األطراف
 

أنه ال ينبغي طلب إعادة تقديم أي مقترحات لترآيبات مبيدات اآلفات شديدة الخطورة التي                 )أ(
 موجب اإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم؛ُتقدم ب

 
إنه للمضي قدمًا في المقترح الخاص بترآيبة مبيدات اآلفات شديدة الخطورة يحتاج                              )ب(

وعندما تدخل االتفاقية حيز      .  الطرف المقترح ألن يعلم األمانة برغبته بالنظر في المقترح المعاد تقديمه                  
لك الطرف أن يرسل مذآرة بهذا الخصوص، محددًا المقترح وتاريخ                النفاذ بالنسبة للطرف فإنه ينبغي لذ        

 .التقديم
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اإلخطارات باإلجراء التنظيمي النهائي والمقترحات بشأن             -حاء 
ترآيبات مبيدات اآلفات شديدة الخطورة المقدمة من غير                
األطراف التي تشارك في اإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة          

 عن علم
 

لمقترح بأن جميع المواد الكيميائية المدرجة في اإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن                    وإقرارًا با  - 29
علم يجب إدراجها في المرفق الثالث أثناء االجتماع األول لمؤتمر األطراف، فقد أقترح أن ُتعتبر                                         

 .رافاإلخطارات أو المقترحات األساسية مقبولة بغض النظر عما إذا آانت واردة من أطراف أو غير أط
 

 األساس لوضع توصية
 

أنه، في حالة إسهام اإلخطارات والمقترحات المقدمة من الدول ومنظمات التكامل                                  �
االقتصادي اإلقليمية وغير األطراف في االتفاقية وقت إنعقاد االجتماع األول لمؤتمر                         
األطراف في إعداد وثائق توجيه القرارات وفي المقررات الخاصة بإدراج المواد                                 

ئية في اإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم، يمكن اعتبارها أساسًا آافيًا                             الكيميا
 .إلدراج المواد الكيميائية المعنية في المرفق الثالث

 
اإلجراءات التي طورتها لجنة التفاوض الحكومية الدولية                          -طاء

 واللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية
 

وض الحكومية الدولية واللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية              طورت واعتمدت لجنة التفا      - 30
وسوف يقوم مؤتمر     .  العديد من اإلجراءات التشغيلية لتنفيذ اإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم                       

األطراف ولجنة استعراض المواد الكيميائية بتطوير إجراءاتهما التشغيلية الخاصة بهما لتنفيذ اتفاقية                              
 الموافقة المسبقة عن علم، وبذلك يمكنهما االستفادة من اإلجراءات التشغيلية التي ُطورت أثناء                              إجراء

 .اإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم
 

قامت اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية بصفة خاصة بتطوير عدد من العمليات الرامية                   - 31
 وثائق توجيه القرارات بالنسبة لكل من المواد الكيميائية المحظورة            إلى تيسير تجهيز اإلخطارات وصياغة     

وقد وفرت الفترة االنتقالية     .  والمقيدة بشدة والمقترحات الخاصة بترآيبات مبيدات اآلفات شديدة الخطورة            
آذلك فرصة لتطوير وتنفيذ عمليات لتقديم والتحقق من صحة اإلخطارات باإلجراء التنظيمي وردود                             

 .تعميم إجراء الموافقة المسبقة عن علم وآذلك إعداد وتوزيع الواردات
 

 األساس لوضع توصية
 

اعتماد اإلجراءات الموضوعة لتشغيل اإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم لتشغيل                 •
اتفاقية إجراء الموافقة المسبقة عن علم، على أساس الفهم بأنها سوف تستمر في التطور                     

 . تنفيذهامع اآتساب الخبرات في
    الفترة االنتقالية-رابعًا 
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، الحظ الفريق العامل أن طول فترة االنتقال                     UNEP/FAO/PIC/INC.8/16استنادًا إلى الوثيقة          - 32

سيكون لها تأثير مباشر على طبيعة اإلجراءات االنتقالية وأن فترة انتقالية أطول من شأنها أن تكون عامًال                    
 .مثبطًا للتصديق

 
م من وجود رغبة في تشجيع الدول ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية على التصديق أو                بالرغ - 33

االنضمام لالتفاقية، فإن من المعترف به أن األطراف وغير األطراف في االتفاقية ال يمكنهم االستمرار في                 
 .يز النفاذالتمتع بنفس الحقوق واالمتيازات لفترة غير محدودة من الوقت بعد دخول االتفاقية ح

 
تم اإلقرار بأنه سيتم تحمل التكاليف أثناء الفترة االنتقالية المرتبطة بالحفاظ على اإلجراء المؤقت                     - 34

للموافقة المسبقة عن علم المتصلة أساسًا بمشارآة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة                            
أخرى تتعلق بالحفاظ على، وتشغيل نظم موازية لمعالجة           وثمة تكاليف   .  انتقال غير األطراف في االتفاقية     

 .المعلومات المقدمة من األطراف ومن غير األطراف
 

وجه بعض الممثلين انتباه الفريق العامل إلى احتياجاتهم الخاصة من بناء القدرات المتعلقة                                    - 35
. دث ضغوطًا إضافية عليهم      وأشاروا آذلك إلى أن فترة االنتقال سوف تح              .  بالتصديق والتنفيذ واالمتثال    

وآرروا دعوتهم إلى وضع ترتيبات مناسبة لبناء القدرات لمساعدتهم على المشارآة في اتفاقية إجراء                            
 .الموافقة المسبقة عن علم دون إرجاء

 
 طول الفترة االنتقالية -ألف 

 
 وعند النظر في قضية طول الفترة االنتقالية، - 36

 
 األساس لوضع توصية

 
 .الفترة االنتقالية على سنتين من تاريخ دخول االتفاقية حيز النفاذأن تقتصر  �

 
 طبيعة التدابير االنتقالية -باء 

 
وافق الفريق العامل على أن تقوم التدابير االنتقالية بتعريف دور وموقف غير األطراف أثناء                             - 37

 .المزايا الكاملة المنبثقة عن االتفاقيةالفترة االنتقالية على أساس الفهم بأن تلك األطراف يمكن أن ُتِفيد من 
 
 
 
 

 األساس لوضع توصية
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أن تحتفظ األمانة بقائمتين تميزان بوضوح بين األطراف في االتفاقية وتلك الدول              �
أو منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية التي لم تقم بعد بالتصديق على االتفاقية أو                                

وُتعرف .  اء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم      االنضمام إليها، والتي تشارك بموجب اإلجر      
وُتعامل جميع الدول المشارآة      .  )5(األخيرة، أثناء الفترة االنتقالية، بوصفها دوًال مشارآة          

على قدم المساواة دون أي تمييز بين تلك التي وقعت على االتفاقية واألخرى التي لم تفعل                  
 ذلك؛

 
 المواداألطراف ولجنة استعراض     أن َتحضر الدول المشارآة اجتماعات مؤتمر           �

 بصفة مراقبين تمشيًا مع أحكام النظام الداخلي المعتمد في االجتماع األول                            الكيميائية
 لمؤتمر األطراف؛

 
وتستفيد الدول  .  أن تشتمل قائمة السلطات الوطنية المعينة على الدول المشارآة               �

تعميم تفاقية، وتتلقى آذلك     من اال  14المشارآة من أنشطة تبادل المعلومات بموجب المادة         
  ووثائق توجيه القرارات؛ المسبقة عن علمالموافقة

 
أن تتلقى الدول المشارآة نسخًا من وثائق توجيه القرارات ألية مادة آيميائية                          �

جديدة تضاف إلى المرفق الثالث أثناء الفترة االنتقالية، وأن يطلب منها تقديم رد بشأن                         
د بشأن االستيراد، الواردة من الدول المشارآة وحاالت عدم         ويتم تضمين الردو  .  االستيراد

 ؛ المسبقة عن علمالموافقةتعميم تمكنها من تقديم رد في 
 

أن ُيطلب إلى آل من األطراف المصدرة والدول المشارآة المّصدرة أن تراعي                  �
قرارات االستيراد للدول المشارآة واألطراف، وأن تواصل تزويدها بإخطارات التصدير           

  من االتفاقية؛12مشيًا مع المادة ت
 

 أن تشجع الدول المشارآة على تقديم مساهمات طوعية لتشغيل االتفاقية؛ �
 

أن تكون الدول المشارآة مؤهلة لتلقي المساعدة التقنية لبناء القدرات وفقًا للمادة                  �
 . من االتفاقية، الموجهة نحو تمكينها من التصديق على االتفاقية وتنفيذها16

 
  اإلخطارات والمقترحات المقدمة من الدول المشارآةحالة

 
 وترآيبات مبيدات اآلفات شديدة الخطورة وما يقترن بها من                     الكيميائية  الموادإن حالة فرادى        - 38

 الموادإخطارات ومقترحات التي تمر بمراحل مختلفة من الدراسة من جانب اللجنة المؤقتة الستعراض                       
ت والمقترحات الجديدة الواردة من األطراف المشارآة أثناء الفترة االنتقالية،                ، وحالة اإلخطارا   الكيميائية

 .هي حالة غير واضحة
                                                      

الدول المشارآة هي تلك الدول ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي التي ال تكون أطرافًا في االتفاقية                    )5(
 .أثناء الفترة االنتقالية
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ووافق الفريق العامل على أنه، حرصًا على تبادل المعلومات، سيتم إدراج موجز بجميع                                        - 39

راف والدول  اإلخطارات المتحقق منها وملخصات لكل المقترحات المتحقق منها المقدمة من آل من األط                  
تعميم الموافقة   المشارآة في تاريخ بدء نفاذ االتفاقية وأثناء المرحلة االنتقالية، في األعداد المناسبة من                           

 .المسبقة عن علم
 

تعامل على قدم المساواة دون أي تمييز بين تلك         "والحظ أحد الممثلين أن الدول المشارآة يجب أن          - 40
وإقترح أيضًا ايالء النظر لتحديد     .  مسألة التصويت حسب النظام الداخلي    إال في   "  التي وقعت على االتفاقية   

 . أولويات فيما بين اإلخطارات والمقترحات
 

ورغم المناقشات المطولة داخل الفريق العامل ظلت هناك وجهتا نظر مختلفتان إزاء معاملة هذه                     - 41
 .اإلخطارات والمقترحات أثناء الفترة اإلنتقالية

 
 :الخيارات

 
اإلخطارات والمقترحات التي تقدمها الدولة المشارآة بموجب اإلجراء المؤقت للموافقة                  )أ(

 7 إلى   5المسبقة عن علم ليست مؤهلة لكي تنظر فيها لجنة استعراض المواد الكيميائية بموجب المواد من                   
 ليست طرفًا في       وأي إخطار أو مقترح تقدمه دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي                     .  من االتفاقية  

االتفاقية ال يمكن أن يصبح جزءًا من تشغيل اإلجراءات بموجب االتفاقية، وفق المنصوص عليه في                                 
وآمسألة عملية، يمكن االحتفاظ     ).  8، والمادة   6 من المادة     1، والفقرة   5 من المادة     2مثًال الفقرة   (االتفاقية  

 ف وأن يعاد إحياؤها عندما تصبح الدولة طرفًا؛باإلخطارات والمقترحات المقدمة من دولة مشارآة في مل
 

وفي المقابل، ينبغي عدم التمييز بين اإلخطارات والمقترحات المقدمة من األطراف وتلك                )ب(
وينبغي أن تحال اإلخطارات والمقترحات          .  7 إلى     5المقدمة من الدول المشارآة بموجب المواد من                  

ي على آل المعلومات المطلوبة إلى لجنة استعراض المواد                 المقدمة والتي تتحقق األمانة من أنها تحتو            
 .الكيميائية للنظر فيها وفقًا لإلجراءات المرعية

 
تعذر التوصل إلى اتفاق بشأن المقترح بأن تظل اإلخطارات أو المقترحات المتحقق منها والمقدمة                 - 42

 تعميم للموافقة المسبقة عن علم      ي أول    من الدول المشارآة إلى األمانة قبل بدء نفاذ االتفاقية والمدرجة ف                
يوزع بعد بدء نفاذ االتفاقية، مؤهلة للنظر فيها من جانب اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية أثناء                     

 .الفترة االنتقالية
 

ورأى بعض الممثلين أن من غير المالئم أن تسفر المقترحات المقدمة من الدول المشارآة عن                           - 43
 .انونية تقع على األطرافالتزامات ق
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  إيقاف العمل باإلجراء–   ما بعد الفترة االنتقالية -خامسًا 
 المؤقت للموافقة المسبقة عن علم

 
عند انتهاء الفترة االنتقالية، ينعدم وجود اإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم، حيث يحل                            - 44

فالدول ومنظمات إقليمية للتكامل         .  ليه االتفاقية   الذي تنص ع         المسبقة عن علم         الموافقةمحله إجراء       
االقتصادي المشارآة أثناء اإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم التي لم تصبح أطرافًا في اتفاقية                              

 ".غير أطراف"روتردام لن يكون لها وضع خاص، وفقًا ألحكام االتفاقية وتصبح 
 

ية للتكامل االقتصادي االستمرار في تقديم إخطارات            ويجوز للدول المصدرة والمنظمات اإلقليم        - 45
التصدير بشأن اإلجراءات التنظيمية المحلية لحظر مادة آيميائية أو تقييدها بشدة أو االمتثال لقرارات                             

 .االستيراد الصادرة عن غير األطراف، باعتبار ذلك مسألة تخص القانون المحلي أو السياسة المحلية
 

عامل علمًا بالتكاليف المحتملة، وخاصة التي ستتكبدها األمانة، المرتبطة بهذه                     وأحاط الفريق ال     - 46
األنشطة أو أية أنشطة أخرى قد تقترح بشأن التفاعالت مع غير األطراف بعد وقف العمل باإلجراء                                   

 .المؤقت للموافقة المسبقة عن علم
 

ردود استيراد وأعرب عن قلقه إزاء       وسلم الفريق العامل بأن غير األطراف ليسوا مطالبين بتقديم             - 47
أو نقاط االتصال الوطنية لغير األطراف، والمسؤولية             /إمكانية االحتفاظ بقائمة دقيقة بردود االستيراد و            

 .المحتملة بشأن عدم دقة ردود االستيراد
 

 الخيارات
 

 :مراعاة للظروف المذآورة، نظر الفريق العامل في الخيارين التاليين
 

 
وقائمة نقاط   [يحتفظ بردود االستيراد المقدمة قبل تاريخ وقف العمل باإلجراء المؤقت                       )ب(
ذا وسيترك لغير األطراف خيار االنسحاب إ       .  لفترة محددة من الزمن فقط بعد بدء نفاذ االتفاقية            ]  االتصال

 .آانت ترغب في ذلك
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 المرفق الثامن
 

 قائمة بالوثائق
 

 UNEP/FAO/PIC/INC.8/1  جدول األعمال المؤقت

 UNEP/FAO/PIC/INC.8/Add.1  جدول األعمال المؤقت المشروح

أنشطة األمانة واستعراض الوضع فيما يتعلق باألموال                    
 الخارجة عن الميزانية

   1UNEP/FAO/PIC/INC.8/2 والتصويب 

   1UNEP/FAO/PIC/INC.8/3 والتصويب  حالة تنفيذ اإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم

تثبيت الخبراء المعينين للجنة المؤقتة الستعراض المواد                 
 الكيميائية

 UNEP/FAO/PIC/INC.8/4 

تقرير اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية عن                       
 أعمال دورتها الثانية

 UNEP/FAO/PIC/INC.8/5 

 UNEP/FAO/PIC/INC.8/6  اعتماد وثائق توجيه القرارات لمواد آيميائية حددت بالفعل

القضايا الناشئة عن الدورة الثانية للجنة المؤقتة الستعراض          
 المواد الكيميائية

 UNEP/FAO/PIC/INC.8/7 

تحليل الصعوبات التي عادة ما تصادفها األطراف لدى                     
راء التنظيمي النهائي لحظر مادة         إعدادها إلخطارات اإلج    
 آيميائية أو تقييدها بشدة

 UNEP/FAO/PIC/INC.8/8 

تقديم إخطارات باإلجراء التنظيمي النهائي لمواد آيميائية              
 خضعت بالفعل لإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم

 UNEP/FAO/PIC/INC.8/9 

رب اإلجراءات واألشكال المتبعة للتصدي لمسائل مثل تضا        
المصالح، والكشف والرفض لدى الهيئات العلمية لمنظمات         

 واتفاقيات أخرى

 UNEP/FAO/PIC/INC.8/10 

 UNEP/FAO/PIC/INC.8/11  مشروع النظام الداخلي لمؤتمر األطراف

 UNEP/FAO/PIC/INC.8/12  مشروع القواعد واألحكام المالية

 UNEP/FAO/PIC/INC.8/13  تسوية المنازعات

 UNEP/FAO/PIC/INC.8/14   واآلليات المؤسسية لمعالجة حاالت عدم االمتثالالتدابير

 UNEP/FAO/PIC/INC.8/15  عدم االمتثال

القضايا المرتبطة بإيقاف العمل باإلجراء المؤقت للموافقة             
 المسبقة عن علم

 UNEP/FAO/PIC/INC.8/16 

 UNEP/FAO/PIC/INC.8/17  مكان مقر األمانة
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 UNEP/FAO/PIC/INC.8/18  لجمرآية المحددة للنظام الموحدتعيين الرموز ا

 UNEP/FAO/PIC/INC.8/INF.1  حالة التوقيع والتصديق على االتفاقية

تعليقات ومقترحات بشأن عدم االمتثال، اإلبالغ، إيقاف                   
العمل باإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم، مشروع           

 اعد الماليةالنظام الداخلي لمؤتمر األطراف والقو

 UNEP/FAO/PIC/INC.8/INF.2 

نموذج اإلخطار باإلجراء التنظيمي النهائي لحظر مادة                    
 آيميائية أو تقييدها بشدة

 UNEP/FAO/PIC/INC.8/INF.3 

 UNEP/FAO/PIC/INC.8/INF.4  مكان مقر األمانة

 UNEP/FAO/PIC/INC.8/INF.5  مكان مقر األمانة

ر المشروع والمسؤولية عن      تسوية المنازعات، االتجار غي     
 الضرر

 UNEP/FAO/PIC/INC.8/INF.6 

مذآرة تصور للدورة الثامنة للجنة التفاوض الحكومية                      
الدولية لوضع صك دولي ملزم قانونًا لتطبيق إجراء                            
الموافقة المسبقة عن علم على مواد آيميائية ومبيدات آفات             

 خطرة معينة متداولة في التجارة الدولية

 UNEP/FAO/PIC/INC.8/INF.7 

أنشطة األمانة واستعراض الوضع فيما يتعلق باألموال                    
 الخارجة عن الميزانية

 UNEP/FAO/PIC/INC.8/INF.8 

 UNEP/FAO/PIC/INC.8/INF.9  تنفيذ اإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم

 UNEP/FAO/PIC/INC.8/INF.10  توافر الوثائق

 UNEP/FAO/PIC/INC.8/INF.11  قائمة مؤقتة بالمشارآين

 
- - - - - 


