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 ∗ من جدول األعمال المؤقت 6البند 

 القضايا المعلقة

 يذيمذآرة قدمها األمين التنف

 مقدمة  -أوال
( آمddddddddا ذآddddddddر فddddddddي الشddddddddرح المddddddddنقح لجddddddddدول األعمddddddddال المؤقddddddddت لالجddddddddتماع الخddddddddامس لمؤتمــــddddddddر األطـــــddddddddراف        -1

UNEP/CBD/COP/5/1/Add.1/Rev.1 (              ندdار البdي إطdيها فdنظر فdايا للdالث قضdترح ثdال المؤقت وهي القضايا    6، يقdدول األعمdن جdم 
 : وتتعلق هذه القضايا بما يلي . لمؤتمر األطراف التي ترآت معلقة من االجتماعات السابقة 

 .  من النظام الداخلي الجتماعات مؤتمر األطراف ، والتي تتعلق باتخاذ المقررات الموضوعية 40 من المادة 1الفقرة  )أ( 

لوجddي ، ذات الصddلة  مddن القواعddد المالddية إلدارة الصddندوق االسddتئماني لالتفاقddية المddتعلقة بالتddنوع البيو  16 و4الفقddرتان  )ب( 
 .بجدول توزيع أنصبة اشتراآات األطراف في الصندوق االستئماني واعتماد المقررات بشأن الصندوق االستئماني ، على التوالي 

وفي . نظdر فdي هdذه القضdايا المعلقdة فdي جمdيع االجdتماعات السdابقة لمؤتمdر األطdراف ، ولكdن لdم يdتم التوصل إلى اتفاق قاطع بها                      -2
ع الdرابع لمؤتمdر األطdراف ، أبلdغ الرئيس أنه لم ينشأ إجماع خالل االجتماع بشأن هذه المواضيع والتزم بإجراء المزيد من المشاورات        االجdتما 

راجdddع الوثdddيقة ( خdddالل فdddترة مdddا بيdddن الdddدورات بهdddدف تخويdddل مؤتمdddر األطdddراف أن يعdddتمد نظامdddه الداخلdddي فdddي مطلdddع االجdddتماع الخdddامس     
UNEP/CBD/COP/4/27, para. 70 . ( 

توجddز هddذه المذآddرة القضddايا التddي نحddن بصddددها وتddنقل إلddى مؤتمddر األطddراف توصddيات الرئddيس الddناجمة مddن مشddاوراته فddيما بيddن      -3
 . الدورات بهذا الشأن 

  من النظام الداخلي لمؤتمر األطراف 40 من المادة 1الفقرة  -ثانيا

 ، 40 من المادة 1 النظام الداخلي ، فيما عدا الفقرة 1/1األطراف في مقرره فdي االجdتماع األول لمؤتمdر األطراف ، اعتمد مؤتمر            -4
 ، آما 40 من المادة 1وقdد نظdر في جميع االجتماعات الالحقة في النص التالي للفقرة   . المdتعلقة باتخdاذ المقdررات بشdأن المسdائل الموضdوعية        

 :أنها  ، ولكن دون التوصل إلى اتفاق بش1/1وردت في المرفق بالمقرر 

علdى األطdراف أن تdبذل قصdارى جهدهdا للتوصdل إلdى اتفاق بتوافق اآلراء بشأن جميع المسائل الموضوعية ، فإذا نفدت جميع             "  
، ]  من االتفاقية21 من المادة 2 أو 1باستثناء القرار تحت الفقرة [ الجهdود للتوصل إلى توافق اآلراء ولم يتم االتفاق يتخذ القرار        

 3لبdية ثلثdي أصdوات األطراف الحاضرة المصوتة ما لم تنص االتفاقية أو القواعد المالية المشار إليها في الفقرة     آحdل أخdير ، بأغ     
 من المادة 2 و 1تتخذ قرارات األطراف بموجب الفقرتين [  مdن االتفاقية أو هذا النظام الداخلي على خالف ذلك ،   23مdن المdادة     

 ] ". من االتفاقية بتوافق اآلراء 21

5-  dرة    تdادة     1نص الفقdن المdل إلى اتفاق باإلجماع ، فأن المقررات بشأن        40 مdراف التوصdية األطdدم إمكانdة عdي حالdه فdأن 
ونقطdة الخdالف هdي فيما ينبغي أو ال    . القضdايا الموضdوعية يجdب أن تؤخdذ بأغلبdية ثلثdي أصdوات األطdراف الحاضdرة والمصdوتة               
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ويرد هذا االستثناء . باإلجماع فقط )  اآللdية المالdية  (  مdن االتفاقdية   21ن المdادة     مd  2 و 1ينبغdي اتخdاذ المقdررات فdي إطdار الفقرتيdن             
 .المقترح للقاعدة العامة بين أقواس مستقيمة في المشروع المذآور أعـاله 

 القواعد المالية إلدارة الصندوق االستئماني لالتفاقية  -ثالثا

 ، القواعdد المالdية إلدارة الصdندوق االسئتماني لالتفاقية المتعلقة    6 /1لمقdرر  اعdتمد مؤتمdر األطdراف أيضdا فdي اجdتماعه األول ، با              -6
 جدول أنصبة مساهمات األطراف في 4وتتناول الفقرة .  مdن هdذه القواعdد فdي نص ضمن قوسين     16 و 4وتdرد الفقdرتان   . بالتdنوع البيولوجdي     

 .أن الصندوق االستئماني  فتتناول اعتماد المقررات بش16أما الفقرة . الصندوق االستئماني 

 مdن القواعdد المالdية إلدارة الصdندوق االستئماني لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ، إلى االجتماع          4تdم نقdل الdنص التالdي للفقdرة            -7
  :3/1الرابع لمؤتمر األطراف للمزيد من النظر فيه ، وذلك آما ورد في المرفق بـالمقرر 

ويستند هذا الجدول إلى جدول األمم المتحدة لألنصبة . أعاله ) أ (3حdدد الجdدول المشdار إلdيه فdي الفقرة         لمؤتمdر األطdراف أن ي     "  
المعdدل لكdي يdنص علdى أال يطلdب مdن أي بلdد نdام طdرف أن يدفdع أآثر من أي بلد متقدم           [ المقdررة لdتوزيع نفقdات األمdم المdتحدة           

وتكون اإلشتراآات المشار إليها في الفقرة . ا لم يعدله مؤتمر األطراف     ويكdون هdذا الجdدول لألنصdبة المقdررة ساريًا م           ] . طdرف 
 " .يناير من آل سنة تقويمية / آانون الثاني1مستحقه الدفع في ) أ (3

 مdن القواعdد المالية إلدارة الصندوق االستئماني لالتفاقية   16نظdر مؤتمdر األطdراف فdي اجdتماعات سdابقة فdي الdنص التالdي للفقdرة                    -8
وتبعا لذلك ، تم نقله إلى .  ، ولكن دون التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن 2/20لقة بالتdنوع البيولوجdي ، آمdا ورد فdي المdرفق الثانdي بالمقdرر            المdتع 

 :االجتماع الخامس للمزيد من النظر فيه 

 :يتفق األطراف بتوافق اآلراء على  - ألف 16" [  

(I)  الجدول وأي تنقيح الحق له 

(II)  الميزانية[ . 

فddإذا بذلddت جمddيع الجهddود ولddم يddتم . تddبذل األطddراف قصddارى جهدهddا للتوصddل إلddى اتفddاق بddتوافق اآلراء بشddأن الميزانddية   - باء16[ 
أغلبddية أصddوات األطddراف الحاضddرين   ] أربعddة أخمddاس  ] [ ثلثddي[التوصddل إلddى اتفddاق ، فتعddتمد الميزانddية ، آملجddأ أخddير ، بنسddبة      

] أربعة أخماس] [ ثلث[ أغلبdية أصdوات البلدان النامية الحاضرة المصوته و   ] عdة أخمdاس     أرب] [ ثلثdي   [والمصdوتين الذيdن يمdثلون       
 .] "أغلبية أصوات األطراف األخرى الحاضرة المصوته 

 االستنتاجات والتوصيات -رابعا

لنذر القليل من التغيرات أبلdغ رئdيس مؤتمdر األطراف األمانة أن مشاوراته فيما بين الدورات بشأن هذه القضايا المعلقة قد أظهرت ا      -9
وبعdد التشdاور مdع المكتdب ، آdان الرئيس من الرأي القائل أنه سوف لن يكون من المحتمل حل هذه القضـايا المعلقة في           . فdي موقdف األطdراف       

 مماثلة فيما بين وتبعا لذلك ، يوصي الرئيس أن يقوم الرئيس المقبل لمؤتمر األطراف بمشاورات. مطلdع االجdتماع الخdامس لمؤتمdر األطdراف           
الdدورات بهdدف تقديdم تقرير إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه السادس بشأن ما إذا آان من المحتمل اعتماد األحكام المعلقة من النظام الداخلي          

 . ومن القواعد المالية إلدارة الصندوق االستئماني لالتفاقية في مطلع ذلك االجتماع 

----------------- 


