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  مؤمتر األطراف
  العاشرةالدورة 

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١-١٠ورية كوريا، هتشانغوون، مج
  من جدول األعمال املؤقت) أ(٣البند 

  يسانتخاب أعضاء املكتب غري الرئ
تعديل النظام الداخلي : انتخاب أعضاء مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا

  )٢٢مبا يف ذلك املادة (

  )٢٢مبا يف ذلك املادة (تعديل النظام الداخلي     

  مذكرة مقدمة من األمانة    

  موجز    
. أُعدت هذه املذكرة نتيجة إلدراج بند جديد يف جدول أعمال مؤمتر األطـراف              

أن يدرج يف جدول أعمال دورتـه العاشـرة          ٩-م أ /٢٤ طراف مبقرره فقد قرر مؤمتر األ   
  .مسألة انتخاب أعضاء مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا

وتقدم هذه الوثيقة املعلومات األساسية والوالية القانونية فيما يتعلق هبذه املـسألة              
الداخلي ملـؤمتر    من النظام    ٢٢فضالً عن دراسة حتليلية للطرق اليت ميكن هبا تعديل املادة           

األطراف من أجل حتقيق املزيد من التجانس واالتساق يف انتخاب أعضاء مكتـب جلنـة               
  . العلم والتكنولوجيا
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  مقدمة  -أوالً   
أن   مبوجبـه   الذي قـرر   ٩-م أ /٢٤تمد مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة املقرر        اع  -١

يدرج يف جدول أعمال الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف موضوع تعديل النظام الداخلي، مبا يف     
  .٢٢ذلك املادة 

 يتعلق وتقدم هذه املذكرة املعلومات األساسية والدراسة التحليلية للوالية القانونية فيما           -٢
بانتخاب أعضاء مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا، وهي تعرض اإلجراء املتبع يف انتخاب أعضاء             
املكتب يف اتفاقييت ريو األخريني، ومها اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بـشأن تغـري املنـاخ،                

إلجراء التنوع البيولوجي، وتطرح املذكرة أخرياً التوصيات واالستنتاجات وا       املتعلقة ب واالتفاقية  
  . هذه املسألةتباشر عملها بشأناملقترح اختاذه بشأن الطريقة اليت قد تود هبا األطراف أن 

وحيتوي الفصل األول على مقدمـة تتعلـق        . وتتألف هذه الوثيقة من مخسة فصول       -٣
أمـا  . ويتناول الفصل الثاين املعلومات األساسية اليت تتعلق هبذه املسألة        . ٩-م أ /٢٤باملقرر  
طريقـة انتخـاب أعـضاء    ويعرض الفصل الرابع . القانونيةالثالث فيشري إىل الوالية   الفصل  

ـ   املكتب يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، واالتفاقيـة             التنوع املتعلقـة ب
  .ويقدم الفصل اخلامس االستنتاجات والتوصيات. البيولوجي

  املعلومات األساسية  -ثانياً   

 والتكنولوجيا خالل دورات عديدة ملـؤمتر األطـراف بعـض            العلم واجهت جلنة   -٤
وقد  .هاالصعوبات يف األعمال واألنشطة اليت تضطلع هبا بسبب توقيت انتخاب أعضاء مكتب           

وهم الرئيس ونواب الرئيس    رأى البعض أن انتخاب أعضاء مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا،          
ويف هـذا  .  بأداء أعماهلا علـى الوجـه الـسليم      بداية دورة اللجنة ال يسمح هلا      األربعة يف 

جلنـة العلـم    ية يف أعمـال     سـتمرار اال"أمهية ضمان    ٩-م أ /٢٤اخلصوص، يؤكد املقرر    
  ."والتكنولوجيا يف إطار تنفيذ االستراتيجية

وأثبت مؤمتر األطراف األمهية اليت يوليهـا للترتيبـات املؤسـسية للجنـة العلـم                 -٥
اخلطة وإطار العمل للسنوات العشر من أجل تعزيـز    بشأن   ٨-أم  /٣والتكنولوجيا يف مقرره    

 أن تتـزامن  وهو ما يعرف باالسـتراتيجية، فقـد قـرر          ) ٢٠١٨-٢٠٠٨(تنفيذ االتفاقية   
اجتماعات هذه اللجنة مع اجتماعات جلنة استعراض تنفيـذ االتفاقيـة، هبـدف كفالـة               

 يف الوقت املناسـب     مؤمتر األطراف بالسياسة العامة إىل      املتعلقة إسداء املشورة االستمرارية و 
  .)١(وفقاً لالستراتيجية

__________ 

 .‘٢‘١٤ ومرفق املقرر، ١٤، الفقرة ٨-م أ/٣املقرر  )١(
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  الوالية القانونية  - ثالثاً  

 من النظام الـداخلي     ٢٢ من املادة    ١ املعدل مبوجب الفقرة     ٢-م أ /٢٠ينص املقرر     -٦
  : على ما يلي
يف بداية اجللسة األوىل من كل دورة عادية، ينتخب من بـني ممثلـي األطـراف                "

ة رئيس وتسعة نواب للرئيس ورئيس جلنة العلـم والتكنولوجيـا           احلاضرة يف الدور  
ويعملـون بـصفتهم مكتـب    . حبيث متثل كل منطقة جغرافية بعضوين على األقل   

ويف تعيني املكتب يوىل االعتبار املناسب     . وينتخب أحد نواب الرئيس مقرراً    . الدورة
لبلـدان األطـراف    للحاجة إىل تأمني التوزيع اجلغرايف العادل والتمثيـل الكـايف ل          

املتضررة، والسيما ما كان منها يف أفريقيا، مع عدم إمهال البلدان األطراف املتضررة      
وخيضع منصبا الرئيس واملقرر عادة للتناوب بـني اجملموعـات          . يف املناطق األخرى  

  ."اإلقليمية املعترف هبا يف ممارسة األمم املتحدة
ميكن تعديل النظام الداخلي إال بتوافق اآلراء       ومن املهم أال يغيب عن األذهان أنه ال           -٧

 ال بـد أن     ٢٢ويعين ذلك أن كل تعديل على املادة        ). ٦١املادة  (بني األطراف يف االتفاقية     
  .تقرره مجيع األطراف يف االتفاقية مبقرر يدخل حيز النفاذ حاملا يعتمده مؤمتر األطراف

استعراض تنفيذ االتفاقية مهـا هيئتـان       ونظراً إىل أن جلنة العلم والتكنولوجيا وجلنة          -٨
 ويعمالن معاً عن كثب لتعزيز تنفيذ االتفاقية، فإنه ينبغي تنـسيق            )٢(فرعيتان ملؤمتر األطراف  

 دورات مؤمتر األطراف حيث تعاجل هاتـان        يف أثناء وينطبق ذلك أيضاً    . أعماهلما وأنشطتهما 
 كل منهما عمل    بشكل وثيق، وتكمل  اهليئتان الفرعيتان يف كثري من األحيان مسائل مترابطة         

  .األخرى وتيّسره
بصفتها هيئـة   ، أنشأ مؤمتر األطراف جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية         ٢٠٠١ويف عام     -٩

 وراجع مـؤمتر األطـراف      .)٣(من أجل مساعدته يف استعراض تنفيذ االتفاقية بانتظام        فرعية
 مـن تلـك   ٩نص الفقرة وت. ٩-م أ/١١اختصاصات هذه اللجنة واعتمدها مبوجب مقرره       

   :يلي االختصاصات على ما
 بـالتالزم ُينتخب رئيس اللجنة ونوابه يف االجتماع األخري لدورة اللجنة اليت ُتعقد            "

  ".مع دورات مؤمتر األطراف، ويتقلدون منصبهم فوراً
جلنة استعراض  مكتب   عمل أعضاء    ية يف ستمراراالوقد أتاح املقرر املشار إليه أعاله         -١٠
الذين يظلون يف مناصبهم إىل حـني انتـهاء         ) رئيسها ونواب الرئيس األربعة   ( االتفاقية   تنفيذ

__________ 

من االتفاقية، وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية      ٢٤ من املادة    ١نولوجيا مبوجب الفقرة    أنشئت جلنة العلم والتك    )٢(
 .٩-م أ/١١ من املقرر ١مبوجب الفقرة 

 .٥-م أ/١املقرر  )٣(
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البنود واألنشطة فيما بـني دوريت      فاألعمال اليت يقوم هبا أعضاء املكتب بشأن        . دورة اللجنة 
بـالنظر إىل   تتواصل وتـستكمل     املعقود بني الدورتني     مؤمتر األطراف وأثناء اجتماع اللجنة    

  .إىل حني انتهاء الدورة املعنية للجنة دراستهميف  ضاء املكتبأعاستمرار 
 عمل جلنة العلم والتكنولوجيا، من جهة       ية يف ستمراراالوقد يكون هناك مزايا لضمان        -١١

مـن  يبحثوهنا  متكني أعضاء مكتب اللجنة من وضع الصيغة النهائية لبنود جدول األعمال اليت             
ات مـؤمتر   تهاء دورة اللجنـة يف كـل دورة مـن دور          خالل بقائهم يف مناصبهم إىل حني ان      

يف انتخاب أعضاء مكتب جلنة استعراض      التناسق والتجانس   تعزيز  األطراف، ومن جهة أخرى ب    
  .تنفيذ االتفاقية وجلنة العلم والتكنولوجيا

 االتفاقات البيئيـة     جمموعة أخرى خمتارة من    انتخاب أعضاء املكتب يف     - رابعاً  
  املتعددة األطراف

ال خيتلف انتخاب أعضاء املكتب يف االتفاقات البيئية املتعددة األطـراف املماثلـة               -١٢
الـشقيقتني، أي   ريـو   لكل من اتفاقييت     فالنظام الداخلي . األخرى عن انتخاهبم يف االتفاقية    

 على سـبيل    التنوع البيئي املتعلقة ب  األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ واالتفاقية         اتفاقية
ومع ذلك ال ُتعاجل مجيع األجزاء  . مكتب االتفاقية تناول بطريقة مشاهبة انتخاب أعضاء      املثال ي 

ولذلك، تدرس هذه الوثيقة مبزيد من التفاصيل آلية عمل هـذين           . أو تنظم باألسلوب نفسه   
  .اتاالتفاقني البيئيني املتعددي األطراف فيما خيص انتخاب أعضاء املكتب وموعد االنتخاب

   بشأن تغري املناخاتفاقية األمم املتحدة اإلطارية  -ألف   
 من مشروع النظام الداخلي ملؤمتر األطراف على        ٢٢ من املادة    ٢ و ١تنص الفقرتان     -١٣

 ٥انتخاب رئيس مكتب مؤمتر األطراف وأعضاء املكتب اآلخرين، يف حني تتضمن الفقرتان             
. )٤( اهليئـتني الفـرعيتني     املكتب لكل من   عضاء اإلجراء املتعلق بانتخاب أ    ٢٧ من املادة    ٦و

وجرت العادة يف عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ علـى أن ينتخـب                
  .الرئيس بالتزكية يف اجللسة العامة األوىل من كل دورة عادية من دورات مؤمتر األطراف

رئيس واملقرر ورئيسا اهليئتني    وخيتلف انتخاب أعضاء املكتب اآلخرين، وهم نواب ال         -١٤
 من اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بـشأن تغـري          ١٠ و ٩الفرعيتني املنشأتني مبوجب املادتني     

ويف الـدورات   ). اهليئة الفرعية للتنفيذ، واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية       (املناخ  
كتب مؤمتر األطـراف واهليئـتني      اخلمس األوىل ملؤمتر األطراف، كان األعضاء اآلخرون مل       

__________ 

يتاح نص مشروع النظام الداخلي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ على املوقـع الـشبكي                  )٤(
  .http://unfccc.int/resource/docs/cop2/02.pdf :التايل
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الفرعيتني ينتخبون يف بداية مؤمتر األطراف إما يف اجللسة العامة األوىل أو اجللـسة العامـة                
ويف اجلزء األول من الدورة السادسة ملؤمتر األطراف، انتخب األعـضاء اآلخـرون             . الثانية

دول اجلزرية الصغرية النامية يف للمكتب يف هناية الدورة نظراً إىل تأخر اجملموعات اإلقليمية وال    
 مـن   ٢بالفقرة   وعمالً. التوصل إىل اتفاق بشأن أعضاء املكتب الذين سريشحون لالنتخاب        

ـ  ظل أعضاء املكتب اآلخرون املنتخبون يف  ٢٢املادة   ؤمتر األطـراف يف  الدورة اخلامـسة مل
انتخـاب   وفـور . مؤمتر إىل حني انتخاب أعضاء جـدد   السادسة لل دورة  المناصبهم خالل   

األعضاء اجلدد يف هناية الدورة توىل هؤالء األعضاء مناصبهم وعملوا يف املكتب أثناء الدورة              
وظلوا يف  ). الدورة السادسة ملؤمتر األطراف، اجلزء الثاين     (املستأنفة ملؤمتر األطراف    السادسة  
عـضاء  اختتام الدورة السابعة ملؤمتر األطراف، ويف ذلك احلـني انتخـب األ           حىت  مناصبهم  

  .اآلخرون ملكتب مؤمتر األطراف وتولوا مناصبهم
وال تزال هذه املمارسة املذكورة أعاله مستمرة إىل اآلن وهي انتخاب الـرئيس يف                -١٥

بداية دورة مؤمتر األطراف وانتخاب األعضاء اآلخرين للمكتب وأعضاء مكتـب اهليئـتني             
ألطراف واجتماع األطراف يف بروتوكول     تام دوريت اهليئتني الفرعيتني ومؤمتر ا     خ  يف الفرعيتني
وتتميز هذه املمارسة بأهنا تتيح الفرصة لرئيسي اهليئتني الفرعيتني للتحضري لـدوريت            . كيوتو

 مؤمتر  وبالتزامن مع يف منتصف املدة    (اهليئتني الفرعيتني وتويل رئاستهما خالل السنة التقوميية        
 اهليئتني الفرعيتني يف اجللسة اخلتاميـة ملـؤمتر         أعمالبنتائج  ، وتقدمي التقرير املتعلق     )األطراف
  .األطراف

  التنوع البيولوجياملتعلقة بتفاقية اال  - باء  
التنوع البيولـوجي ومـدة     ب املتعلقةترد طريقة سري انتخاب أعضاء مكتب االتفاقية          -١٦

   :وفيما يلي نص هذه املادة . من النظام الداخلي ملؤمتر األطراف٢١واليتهم يف املادة 
ينتخب يف بداية اجللسة األوىل لكل اجتماع عادي من بني ممثلي األطراف رئـيس              "

ويعملون بصفتهم هيئة مكتب مـؤمتر      . وعشرة نواب رئيس يقوم أحدهم بدور املقرر      
وتبدأ فترة والية الرئيس فوراً بينما تبدأ فترة والية نواب الرئيس عند اختتام             . األطراف

 وعند انتخاب أعضاء املكتب يراعي مـؤمتر األطـراف          ".االجتماع الذي انتخبوا فيه   
  .على النحو الواجب مبدأ التمثيل اجلغرايف العادل للدول اجلزرية الصغرية النامية

اهليئـة الفرعيـة املعنيـة     من النظام الداخلي على أنه باإلضافة إىل         ٢٦وتنص املادة     -١٧
. ألطراف إنشاء أي هيئات فرعية أخـرى  جيوز ملؤمتر ا باملشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية   

وينتخب مؤمتر األطراف رئيس كل هيئة فرعية من هذا النوع، ما مل يقرر مؤمتر األطـراف                
  .ووفقاً للمادة نفسها تنتخب كل هيئة فرعية أعضاء املكتب اخلاص هبا. خالف ذلك
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 مـن   ٢٥ املادة    يف لمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية   لاهليئة الفرعية   وترد مهام     -١٨
  .التنوع البيولوجي واملقررات ذات الصلة ملؤمتر األطرافاملتعلقة باالتفاقية 

، لمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية   لاهليئة الفرعية    عمل   ية يف ستمراراالولتيسري    -١٩
ومراعاة للطابع العلمي والتقين ملسامهات اهليئة الفرعية فإن مدة والية أعضاء مكتـب هـذه          

هليئة حمددة باجتماعني، ويف كل اجتماع للهيئة الفرعية ُينتخب ممثل من املمثلني اإلقليمـيني              ا
ويتوىل أعضاء مكتب اهليئة الفرعية مناصبهم يف هنايـة         . لتحقيق مدة عضوية متداخلة   االثنني  

  .االجتماع الذي انتخبوا فيه
ـ  لتكنولوجيـة لمشورة العلمية والتقنية وا   لاهليئة الفرعية   ويتوىل رئيس     -٢٠ ب يف   املنتخ

لمشورة للهيئة الفرعية  لالتايلاالجتماع العادي هناية  منصبه من اجتماع عادي ملؤمتر األطراف
وكقاعـدة عامـة   . أن حيل حمله من خيلفه     ويبقى يف منصبه إىل      العلمية والتقنية والتكنولوجية  

 للتنـاوب بـني     لوجيـة لمشورة العلمية والتقنية والتكنو   لاهليئة الفرعية   خيضع منصب رئيس    
املرشحون ملنصب رئيس هـذه اهليئـة       ينبغي أن يكون    و. اجملموعات اإلقليمية لألمم املتحدة   

ـ  يومـن ذ  و يف جمال التنوع البيولوجي      املؤهلنيعترف هبم و  املرباء  من اخل الفرعية   ربة يف  اخل
  .لمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةلاهليئة الفرعية  االتفاقية وعمليات

  االستنتاجات والتوصيات  - خامساً 
  :قد يود مؤمتر األطراف لدى دراسة املسائل املشار إليها أعاله القيام مبا يلي  -٢١

 مـن النظـام الـداخلي    ٢٢أن يدخل املزيد من التعديالت على املادة        )أ(  
 عمل جلنة العلم    ية يف ستمراراال لضمان   ٢-م أ /٢٠بصيغتها املعدلة بالفعل مبوجب املقرر      

  التكنولوجيا وحتقيق اتساقها مع جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية؛و
، )أ(أن يعتمد مقرراً ملؤمتر األطـراف بتوافـق اآلراء إذا قُبـل البنـد                 )ب(  

  .مقرر عند االقتضاءيطلب إىل األمانة اقتراح مشروع  وأن

        


