
 

مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمـة 
الصـــحة العالميـــة اإلطاريـــة بشـــأن 

   مكافحة التبغ

  

 FCTC/COP/6/28  سةداالسالدورة 
 ٢٠١٤ وز/ يوليومت ١١  ٢٠١٤بر أكتو / األولتشرين  ١٨- ١٣موسكو، االتحاد الروسي، 

    من جدول األعمال المؤقت ٨-٦البند 
  
  
  

  تملة على النظام الداخليحت المديالعالت
  رافــر األطـؤتمـلم

  
  

  
شـباط/  ١٧-٦، جنيـف(التي عقدت فـي  ١ولىفي دورته األالنظام الداخلي الحالي مؤتمر األطراف  اعتمد -١

 ل هذا النظام الداخلي منذ اعتماده.ولم يعدَّ ) ٢٠٠٦ فبراير
 
النظام في أيضًا نظرت  ٢،دورها على النحو المقرر في قرار مؤتمر األطرافهيئة المكتب  ٕاذ استعرضتو  -٢

. وفــي هــذا الســياق، النظــام الــداخلي المزيــد مــن التوضــيح فــي تلــم تعــالج أو تطلبــوحــددت عــدة مجــاالت الــداخلي 
أجرت هيئة مكتب مؤتمر األطـراف استعراضـًا عامـًا وبحثـت سـبل معالجـة هـذه المجـاالت التـي تـرتبط بوجـه خـاص 

وحضـور عضاء هيئة المكتب المناوبين أل نيلممثال مليشت، بما االفاصلة بين الدور  اتبدور هيئة المكتب في الفتر 
المنســــقين عامــــة الجمهــــور وٕاجــــراءات تقــــديم طلبــــات الحصــــول علــــى صــــفة المراقــــب لــــدى مــــؤتمر األطــــراف ودور 

 اإلقليميين.
  
ــًا إدراج بنــد  -٣ هــذه المســألة فــي جــدول األعمــال المؤقــت للــدورة السادســة ب متعلــقواقتــرح أحــد األطــراف الحق

من النظام الداخلي لمؤتمر األطراف. وأعدت هيئـة مكتـب مـؤتمر األطـراف الملحـق  ٧لمؤتمر األطراف وفقًا للمادة 
وبعد إجراء مناقشات مع بند في جدول األعمال ذلك الالطرف الذي طلب إدراج الوارد في هذه الوثيقة بالتشاور مع 

تعــديالت موضــع ويتضــمن هــذا الملحــق قائمــة مؤقتــة بمجــاالت مانــة ومكتــب المستشــار القــانوني التــابع للمنظمــة األ
مداوالت مـؤتمر األطـراف وعمليـات العتمادها الفوري بهدف تدعيم النظام الداخلي وتيسير يمكن النظر فيها طفيفة 

 صنع القرارات فيه.
  
لمـؤتمر األطـراف وٕالـى ضـرورة إجـراء فحـص شـامل لضـمان وبالنظر إلى ضيق الوقت المكرس لعقـد دورة  -٤

االتساق طوال النظام الداخلي عقب إدخال أي تعديالت، ترغب هيئة المكتب في اقتراح أن ينظر مـؤتمر األطـراف 
إلجــراء اســتعراض كامــل للنظــام الــداخلي وتقــديم اقتراحــات  اتالفاصــلة بــين الــدور  اتفــي إنشــاء آليــة تعمــل فــي الفتــر 

  .http://www.who.int/publicationsالمتاح على العنوان اإللكتروني التالي:  FCTC/COP1(8)في القرار    ١                                                           
  .FCTC/COP5(20)انظر القرار    ٢
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ويمكـن اسـتخدام هـذا االسـتعراض دورتـه السـابعة.  خـاللفيهـا مؤتمر األطـراف ديالت المحتملة كي ينظر بشأن التع
أيضًا لتوضيح جملة أمور أخرى من بينها اإلجـراءات المتصـلة باللجـان واللجـان الفرعيـة ودور هيئـة المكتـب خـالل 

 دورات مؤتمر األطراف.
  
مــن  ٦٦ل النظــام الــداخلي بتوافــق اآلراء عمــًال بالمــادة وجــدير بالــذكر أنــه يجــوز لمــؤتمر األطــراف أن يعــد -٥

 هذا النظام الداخلي.
  
  

  اإلجراء المطلوب من مؤتمر األطراف
  
تعمل فـي مؤتمر األطراف مدعو إلى النظر في اعتماد االقتراحات الواردة في هذه الوثيقة وفي إنشاء آلية  -٦

إلجــراء اســتعراض كامــل لنظامــه الــداخلي وتقــديم تقريــر فــي هــذا الصــدد إلــى جانــب  اتبــين الــدور الفتــرات الفاصــلة 
أخــذًا فــي الحســبان المجــاالت المبينــة فــي هــذه الوثيقــة  ،اقتراحــات بشــأن التعــديالت المحتملــة خــالل دورتــه الســابعة

 والملحق الوارد فيها.
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  الملحق
  

  الداخلي لمؤتمر األطرافاالقتراحات بشأن التعديالت المحتملة على النظام 
  

رقـــــــــــم 
  السطر

ـــــــواردة فـــــــي  المـــــــادة ال
  النظام الداخلي الحالي

  السبب  السياقالمصدر/  التعديل المقترح

  :٢إضافة تعريف جديد إلى المادة   التعاريف :٢المادة   ١
تعنــي عبــارة الــدورات أو االجتماعــات 

" الــــدورات أو االجتماعــــات مفتوحــــة"ال
ــــــــاح حضــــــــورها لألطــــــــراف،  ــــــــي يت الت
والــــــــــــــــــدول ومنظمــــــــــــــــــات التكامــــــــــــــــــل 
االقتصــــــادي اإلقليمــــــي التــــــي ليســــــت 
أطرافًا، واألمانة والمنظمات الحكومية 

ــــــة الم ــــــر الحكومي ــــــة وغي ة تعــــــمتالدولي
 ٣٠تين عمـــًال بالمـــاد بصـــفة المراقـــب

  على التوالي. ٣١و

  
نــــص مكيــــف باالســــتناد إلــــى 

الــوارد " تعريــف كلمــة "العلنيــة
ـــــــــى  ١٠-٢فـــــــــي المـــــــــادة  وٕال

مـن النظـام الـداخلي  ٧المادة 
للمجلــــــس التنفيــــــذي لمنظمــــــة 

جمعيـــــــة ( العالميـــــــةالصـــــــحة 
  )ةالصحة العالمي

  
الصـــــيغة الجديـــــدة  ضـــــفيت

مؤتمر طابع المرونة على 
ـــــــــــــــــــرف  األطـــــــــــــــــــراف وتعت
بالممارســة الحاليــة المتبعــة 
بالنســــــــــبة إلــــــــــى الهيئــــــــــات 

نشــــأ عــــادة الفرعيــــة التــــي تُ 
يـــدعى ال و "كأفرقـــة عاملـــة" 

عامـــــــــــة الجمهـــــــــــور إلـــــــــــى 
  .اجتماعاتها حضور

بـين  ٤إدراج فقرة جديـدة فـي المـادة   ٤المادة   ٢
  :٣و ٢الفقرتين 

ـــــة لمـــــؤتمر  -٣ ـــــدورات العادي ـــــد ال تعق
األطـــــراف فـــــي النصـــــف الثـــــاني مـــــن 

  قدر اإلمكان.الثنائية المالية 

    
  

يســـــــــــمح عقـــــــــــد الـــــــــــدورات 
العادية في فتـرة أقـرب إلـى 
نهايـــــــــة الثنائيـــــــــة بـــــــــإجراء 

اســتعراض أجــدى عمليــات 
لخطـــــــــط العمـــــــــل الراهنـــــــــة 
وييســــر تخطــــيط ميزانيــــات 

  أكثر واقعية.
  :١٥ إدراج فقرة جديدة في المادة  ١٥المادة   ٣

إعــداد جــداول األعمــال والوثــائق (ز) 
الرســـــــــــــــمية المـــــــــــــــوجزة والمحاضـــــــــــــــر 

التــي تعقــد هيئــة المكتــب الجتماعــات 
 الـــــدوراتفـــــي الفتـــــرات الفاصـــــلة بـــــين 

التوقيـــــــــــت راف فـــــــــــي لتتـــــــــــاح لألطـــــــــــ
  المناسب.

  
نــــص مكيــــف باالســــتناد إلــــى 

  FCTC/COP5(20)القرار 

  
أحــــد تــــدمج هــــذه الصــــيغة 

مـــــؤتمر األطـــــراف  قـــــرارات
ـــــــــــداخلي  ـــــــــــي النظـــــــــــام ال ف

  لشفافية.اتعزيز بغرض 
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اجتماعـــــــات  –ال توجـــــــد   ٤
المعقــــودة هيئــــة المكتــــب 

الفاصـلة بـين  اتفي الفتر 
  اتالدور 

  :٢٤إضافة مادة جديدة بعد المادة 
يشــــــارك فــــــي اجتماعــــــات هيئــــــة   -١

المكتب المعقودة في الفترات الفاصـلة 
بـــين الـــدورات أعضـــاء هيئـــة المكتـــب 

مــــا لــــم األساســــيون وموظفــــو األمانــــة 
ــــــــة  ــــــــرر مــــــــؤتمر األطــــــــراف أو هيئ يق

  المكتب خالف ذلك.
يجــوز أن يرافــق كــل عضــو مــن   -٢

أعضاء هيئة المكتب ما ال يزيد على 
مستشار واحد خالل اجتماعـات هيئـة 

ويجـــــوز أن يرافـــــق الـــــرئيس كتـــــب؛ الم
مستشــارون آخــرون حســب االقتضــاء 

  لدعمه في أداء مهمته.
عضــــــــو مــــــــن إذا تعــــــــذر علــــــــى   -٣
عضـــــــــاء هيئـــــــــة المكتـــــــــب حضـــــــــور أ

مناوب له  ممثلاجتماع الهيئة، يعين 
الطــرف مــن جانــب  مــن الطــرف نفســه

  .المعني
عضــــاء عضــــو مـــن أإذا تخلـــف   -٤

اجتمــاعين هيئــة المكتــب عــن حضــور 
هيئــــــــــة مــــــــــن اجتماعــــــــــات متتــــــــــاليين 

أن يبلـغ مانـة األالمكتب، فعلى رئـيس 
ــــه التاليــــة مــــؤتمر األطــــراف  ــــي دورت ف

قـد . ويعتبـر أن ذلـك الطـرف عن ذلك
للعمــل لــه فقــد حقــه فــي تعيــين ممثــل 

كعضو في هيئـة المكتـب مـا لـم يقـرر 
  مؤتمر األطراف خالف ذلك.

  
نـــص مكيـــف باالســـتناد   -١

مــــن النظــــام  ٤٠إلــــى المــــادة 
لمــــــؤتمر األطــــــراف  الــــــداخلي

ـــــي  ـــــة األمـــــم المتحـــــدة ف اتفاقي
لمكافحـــــة الجريمـــــة المنظمـــــة 

   ١ عبر الوطنية
نـــص مكيـــف باالســـتناد   -٢

مــــن النظــــام  ٢٩إلــــى المــــادة 
ـــــــة الصـــــــحة  ـــــــداخلي لجمعي ال

 العالمية
  
   
نـــص مكيـــف باالســـتناد   -٣

مـــــــــن  ١-٦-١إلـــــــــى الفقـــــــــرة 
الخــــــــاص النظــــــــام الــــــــداخلي 

 ٢بمنظمة العمل الدولية
    
نـــص مكيـــف باالســـتناد   -٤

مــن النظــام  ١٠٥المــادة إلــى 
ـــــــة الصـــــــحة  ـــــــداخلي لجمعي ال

  العالمية

  
تعتــــــــــــرف الصــــــــــــيغة   -١

 الجديدة بالممارسة الحالية
  
  
  
   
تعتــــــــــــرف الصــــــــــــيغة   -٢

 الجديدة بالممارسة الحالية
  
  
  
   
تعتــــــــــــرف الصــــــــــــيغة   -٣

 الجديدة بالممارسة الحالية
  
  
   
تعـــــــــــــــزز الصـــــــــــــــيغة   -٤

ــــــــــــــــــــــدة الشــــــــــــــــــــــفافية  الجدي
  والمساءلة

دور هيئـــــــــة  –ال توجـــــــــد   ٥
ــــــــر  ــــــــي الفت ــــــــب ف  اتالمكت

  اتالفاصلة بين الدور 

ــــــد  ــــــدة بع ــــــادة جدي ــــــادة إدراج م الم
الجديدة المشار إليها أعاله (السـطر 

  ):٤رقم 
تشـــــمل وظـــــائف هيئـــــة المكتـــــب   -١

الوظائف التاليـة باإلضـافة إلـى مـا قـد 
يســـــنده مـــــؤتمر األطـــــراف إليهـــــا مـــــن 

وٕالـــــى وظــــائف مـــــن حــــين إلـــــى آخــــر 
 ٩و ٦الوظـــــائف المبينـــــة فـــــي المـــــواد 

 :٢٤لى إ ٢١والمواد من  ١٩و

  
  
  

  FCTC/COP5(20)القرار 

  
  
  

تـــــــدمج الصـــــــيغة الجديـــــــدة 
أحــــــــــــد قــــــــــــرارات مــــــــــــؤتمر 

فــــــــــي النظــــــــــام األطــــــــــراف 
الـــداخلي ممـــا يوضـــح دور 
هيئــة المكتــب فــي الفتــرات 

  الفاصلة بين الدورات؛

                                                           ١   United United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC).  
٢   International Labour Organization (ILO). 
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تقـــديم توصـــية إلـــى المـــدير العـــام   )أ(
لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة بخصـــوص 
تعيــــين رئــــيس األمانــــة، وٕاجــــراء تقيــــيم 
األداء بشــأن المســائل المتعلقــة بتنفيــذ 
المعاهـــدة واألنشـــطة التقنيـــة مـــن أجـــل 
إمكانيـــــــة تجديـــــــد مـــــــدة واليـــــــة رئـــــــيس 
األمانــة، وذلــك حســب الترتيبــات التــي 

 قد يقررها مؤتمر األطراف؛
تيسير عملية الترشيح لعضـوية   )ب(

 الهيئات الفرعية لمؤتمر األطراف؛
تقــــــديم اإلرشــــــادات إلــــــى أمانــــــة  (ج) 

ــــذ خطــــط العمــــل  ــــة بشــــأن تنفي االتفاقي
والميزانيــــــات التــــــي يعتمــــــدها مــــــؤتمر 

  األطراف؛
تقــــديم اإلرشــــادات إلــــى األمانــــة، (د)  

عنـــــــد اللـــــــزوم، فيمـــــــا يتعلـــــــق بإعـــــــداد 
اريع التقـــــــــــــارير والتوصـــــــــــــيات ومشـــــــــــــ

ـــــــى مـــــــؤتمر  ـــــــدم إل ـــــــي تق ـــــــرارات الت الق
  األطراف؛

اقتــــــراح موعــــــد ومكــــــان دورات (هـــــــ)  
  مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية؛

اســـــتعراض طلبــــــات المنظمــــــات (و)  
غيــر الحكوميــة التــي تطلــب الحصــول 
علــــــــى مركــــــــز مراقــــــــب فــــــــي مــــــــؤتمر 
األطــراف، وٕاعـــداد توصـــيات فـــي هـــذا 
الصـــــــــــدد تعــــــــــــرض علـــــــــــى مــــــــــــؤتمر 

  األطراف؛
ـــــات المنظمـــــات  ) (ز اســـــتعراض طلب

الحكوميــــــــــة الدوليــــــــــة التــــــــــي تطلــــــــــب 
الحصـــــول علـــــى مركـــــز مراقـــــب فـــــي 
مــــؤتمر األطــــراف، وٕاعــــداد توصــــيات 
فــي هــذا الصــدد تعــرض علــى مــؤتمر 

  األطراف؛
تزويــد األمانــة بإرشــادات أخــرى  (ح) 

 حسبما يطلبه مؤتمر األطراف.
يتعــــاون أعضــــاء هيئــــة المكتــــب   -٢

ة لالتصـال مع منسقي أقاليمهم المعنيـ
ــــــــاليم ــــــــاألطراف مــــــــن أق ــــــــة  همب المعني

والتشـــاور معهـــا فـــي الفتـــرات الفاصـــلة 
بــــين دورات مــــؤتمر األطــــراف بهــــدف 
تـوفير المعلومــات الالزمــة لعمــل هيئــة 
المكتـــب وٕاطـــالع األطـــراف أوًال بـــأول 

  على عمل هيئة المكتب.

الفقـرة (ز) مـع  نـصتسق ي
التعـــــديالت المقترحـــــة فـــــي 

والمتعلقـــــة  ٩الســـــطر رقـــــم 
باســـــــــــــــــتعراض طلبـــــــــــــــــات 
المنظمــــــــــــــات الحكوميــــــــــــــة 
الدوليــــــة ومــــــع الفقــــــرة (و) 
بشــــأن دور هيئــــة المكتــــب 
فــــــــي اســــــــتعراض طلبــــــــات 
المنظمــــــــــــــــــــــــات غيــــــــــــــــــــــــر 

  ة.الحكومي
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دور المنســـق  –ال توجـــد   ٦
  اإلقليمي

ــــــادة  ــــــد الم ــــــدة بع ــــــادة جدي إدراج م
المشــــار إليهــــا المقترحــــة و  الجديــــدة

  ):٥أعاله (السطر رقم 
تنتخـــب األطـــراف فـــي كـــل إقلـــيم   -١

مــــن أقــــاليم المنظمــــة خــــالل كــــل دورة 
عادية لمؤتمر األطراف منسـقًا إقليميـًا 

واليتـــه حتـــى افتتـــاح الـــدورة مـــدة تـــدوم 
 لمؤتمر األطراف.التالية 

يـــــــــــــؤدي المنســـــــــــــق اإلقليمـــــــــــــي   -٢
 الوظائف التالية:

االتصال بالعضو الممثل لإلقلـيم   )أ(
فــي هيئــة المكتــب وتيســير المشــاورات 
مــع األطــراف فــي اإلقلــيم فــي الفتــرات 
الفاصــلة بــين دورات مــؤتمر األطــراف 
بهـــــــدف تـــــــوفير المعلومـــــــات الالزمـــــــة 
لعمل هيئة المكتـب وٕاطـالع األطـراف 

 عمل هيئة المكتب؛ أوًال بأول على
هيئـة المكتـب تلقي وثائق عمل   )ب(

هــــــذه  وضــــــمان تعمــــــيم هــــــاأو اقتراحات
علـى األطـراف  الوثائق أو االقتراحـات

 داخل اإلقليم؛
جمــــــــع التعليقــــــــات علــــــــى تلــــــــك (ج)  

الوثـــائق أو االقتراحـــات وٕارســـالها إلـــى 
  المكتب؛ العضو المعني في هيئة

العمـــل كقنـــاة لتبـــادل المعلومـــات  (د) 
وتنسـيق األنشــطة مـع ســائر المنســقين 

  اإلقليميين.

  
  
  

نــــص مكيــــف باالســــتناد إلــــى 
لهيئـــــــــــة دليـــــــــــل اإلجـــــــــــراءات 

الدســـــــتور الغـــــــذائي، جهـــــــات 
  االتصال الخاصة بالدستور

  
  
  

توضــــح الصــــيغة الجديـــــدة 
  دور المنسق اإلقليمي.

ــــى  ٢-٢٧تعــــديل نــــص المــــادة   ٢-٢٧المادة   ٧ عل
  النحو التالي:

ُتعقـــــد دورات أو اجتماعـــــات الهيئـــــات 
ـــــم يقـــــرر مـــــؤتمر  ـــــًا مـــــا ل الفرعيـــــة علن
األطــــراف أو الهيئــــة الفرعيــــة المعنيــــة 

. وتنفذ هذه سريةمفتوحة أو أن تكون 
-٥المادة على نحو يتسق مع المادة 

  .من االتفاقية ٣

  
  

  الصيغة الحالية

  
  
مـــع الـــنص  التعـــديلتســـق ي

  ١المقترح في السطر رقم 
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علــى النحــو  ٢٩تعــديل نــص المــادة   ٢٩المادة   ٨
  التالي:

أليــــة دولــــة عضــــو فــــي منظمــــة   -١
الصــــحة العالميــــة وليســــت طرفــــًا فــــي 
االتفاقيــة، أو أيــة دولــة عضــو منتســبة 
فــي منظمــة الصــحة العالميــة، أو أيــة 
دولـة أخــرى ليسـت طرفــًا فـي االتفاقيــة 
ولكنها دولة عضو فـي األمـم المتحـدة 
أو فـــي وكاالتهـــا المتخصصـــة أو فـــي 
الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة، وأليـــة 

مــــــة تكامــــــل اقتصــــــادي إقليمــــــي، منظ
حســـــب التعريـــــف الـــــوارد فـــــي المـــــادة 

ــــًا ١ ــــة، وليســــت طرف (ب) مــــن االتفاقي
فـــــي االتفاقيـــــة أن تحضـــــر الجلســـــات 

لمــؤتمر األطــراف  أو المفتوحــةالعلنيـة 
بصـــفة أو اجتماعـــات هيئاتـــه الفرعيـــة 

 مراقب.
للمــــراقبين الحــــق، بموجــــب هــــذه   -٢

المــادة، فــي المشــاركة دون الحــق فــي 
أو الجلســـــات العلنيـــــة  التصـــــويت فـــــي

ــــه  المفتوحــــة لمــــؤتمر األطــــراف وهيئات
الفرعية، وليس لهم الحق في التحـدث 
إال بعــــد األطــــراف. ولــــيس لمنظمــــات 
التكامـــل االقتصـــادي اإلقليمـــي الحـــق 
فـــي التحـــدث إال بشـــأن المســـائل التـــي 

  تدخل ضمن اختصاصها.

  
  

  الصيغة الحالية

  
  
مـع التعـديل  التعديلتسق ي

  ١المقترح في السطر رقم 

ــــى  ١-٣٠تعــــديل نــــص المــــادة   ١-٣٠المادة   ٩ عل
  النحو التالي:

يجــــــوز أليــــــة منظمــــــة حكوميــــــة   -١
هـــــــــا لنظاموفقـــــــــًا  ،دوليــــــــة أن تطلـــــــــب

إلــى األمانــة الحصــول علــى  ،الــداخلي
مركــز المراقــب الــذي يمكــن أن يمنحــه 

علـى تقريـر مـن  بنـاء مؤتمر األطراف
ــــــة ــــــرتين  ،األمان  ١٧مــــــع مراعــــــاة الفق

-٥مــن الديباجــة وكــذلك المــادة  ١٨و
وينبغي أن تقـدم تلـك  من االتفاقية. ٣

هــــا الجهــــاز وافــــق عليالتــــي يالطلبــــات 
الرئاسي للمنظمة المعنيـة علـى النحـو 

إلى األمانـة فـي موعـد أقصـاه الواجب 
ــــــاح أعمــــــال  تســــــعون يومــــــًا قبــــــل افتت

  الدورة.

  
  

نــــص مكيــــف باالســــتناد إلــــى 
  ٣١المادة 

  
  
المضــــــاف  نصالــــــ كيــــــفي

عمليــــــــة تقــــــــديم الطلبــــــــات 
مــع  ٣٠المبينـة فــي المــادة 

العمليــة المنصــوص عليهــا 
تـــــــــيح يو  ٣١فـــــــــي المـــــــــادة 

لضــــمان الفرصــــة لألمانــــة 
عمليــــــــــة تقــــــــــديم اكتمــــــــــال 
واجــــب ضــــيف يو الطلبـــات 

الحصـــــــول علـــــــى موافقـــــــة 
الجهـــاز الرئاســـي للمنظمـــة 

  المعنية.
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ــــى ٢-٣٠تعــــديل نــــص المــــادة   ٢-٣٠المادة   ١٠  عل
  النحو التالي:

للمــــراقبين الحــــق، بموجــــب هــــذه   -٢
المادة، في المشـاركة، دون الحـق فـي 
التصـــويت، فـــي االجتماعـــات العلنيـــة 

لمــــــــــــؤتمر األطــــــــــــراف  أو المفتوحــــــــــــة
وهيئاتـــــــــه الفرعيـــــــــة، والتحـــــــــدث بعـــــــــد 
المـــــراقبين المشـــــار إلـــــيهم فـــــي المـــــادة 

٢٩.  

  
  

  الصيغة الحالية

  
  

يتسق التعديل مـع التعـديل 
  ١السطر رقم المقترح في 

ــــى  ٤-٣١تعــــديل نــــص المــــادة   ٤-٣١المادة   ١١ عل
  النحو التالي:

للمــــراقبين الحــــق، بموجــــب هــــذه   -٤
المادة، في المشـاركة، دون الحـق فـي 
التصـــويت، فـــي االجتماعـــات العلنيـــة 

لمــــــــــــؤتمر األطــــــــــــراف  أو المفتوحــــــــــــة
وهيئاتـــــــــه الفرعيـــــــــة، والتحـــــــــدث بعـــــــــد 

 تينالمـــراقبين المشـــار إلـــيهم فـــي المـــاد
  .٣٠و ٢٩

  
  

  الصيغة الحالية

  
  

يتسق التعديل مـع التعـديل 
  ١المقترح في السطر رقم 

علــى النحــو  ٣٢تعــديل نــص المــادة   ٣٢المادة   ١٢
  التالي:

ُتعقـــد جلســـات مـــؤتمر األطـــراف علنـــًا 
ما لم يقرر مؤتمر األطراف أن تكـون 

ســـرية. وتنفـــذ هـــذه المـــادة  أو مفتوحـــة
مـن  ٣-٥على نحو يتسق مـع المـادة 

  االتفاقية.

  
  الصيغة الحالية

  
يتسق التعديل مـع التعـديل 

  ١المقترح في السطر رقم 

  
  

=     =     =  


