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  مؤمتر األطراف
  الدورة التاسعة
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢ -  سبتمرب/ أيلول٢١بوينس آيرس، 

  
  من جدول األعمال املؤقت) ب(٨البند 

  التفاقية وترتيباهتا املؤسسية استعراض تنفيذ ا

   تنفيذأو اآلليات املؤسسية اإلضافية ملساعدة مؤمتر األطراف على استعراضاإلجراءات 
  اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية -  االتفاقية استعراضاً منتظماً

  اإلجراءات أو اآلليات املؤسسية اإلضافية ملساعدة مؤمتر األطراف
  االتفاقية استعراضاً منتظماًتنفيذ  على استعراض

  مذكرة مقدمة من األمانة
  اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

  موجز
 منها، يستعرض مؤمتر األطـراف تنفيـذ االتفاقيـة وأداء    ٢٦من االتفاقية، وباملادة     ٢٢من املادة   ) ب(و) أ(٢عمالً بالفقرتني     

رتـأى   من االتفاقية، ُينشئ مؤمتر األطراف أيضاً من اهليئات الفرعية ما يُ           ٢٢ من املادة    )ج(٢وعمالً بالفقرة   . الترتيبات املؤسسية ملهامها  
  .ضرورياً لتنفيذ االتفاقية

ومنذ إنشاء جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، تدور مناقشات عديدة بشأن اختصاصاهتا وواليتها ومهامها وطرائق سري اجتماعاهتا                  
نشأ قط كهيئة فرعية دائمة من هيئات مؤمتر وجتدَّد والية. وجداوهلا الزمنية  اللجنة يف كل دورة من دورات مؤمتر األطراف، لكن اللجنة مل ُت

قترح حالياً يف مشروع االختصاصات الوارد يف املرفق حتويل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية إىل هيئة فرعية دائمة. األطراف   .وُي
اخلطة وإطـار العمـل    املقترحة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية على أساس أحكام         وتتضمن هذه الوثيقة االختصاصات املنقحة        

 وتقـدم   ،وغريها من مقررات مؤمتر األطراف ذات الصلة      ) ٢٠١٨- ٢٠٠٨( االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية       
وتشري الوثيقة إىل نظام . تر الدورات وتنظيم عمل اجتماعات اهليئةشرحاً لوالية اللجنة ومهامها يف املستقبل ونطاق عملية االستعراض، وتوا

ّسهل على األطراف اسـتعراض االتفاقيـة           استعراض األداء وتقييم التنفيذ الذي تقترحه األمانة لتكملة االختصاصات وإنشاء نظام شامل ُي
  .واالستراتيجية ورصد تنفيذمها
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  مقدمة - والً أ

ستعرض مؤمتر األطـراف تنفيـذ      ي منها،   ٢٦وباملادة    من االتفاقية  ٢٢من املادة   ) ب(و) أ(٢عمالً بالفقرتني     -١
مؤمتر األطراف أيـضاً     ينشئ   ، من االتفاقية  ٢٢من املادة   ) ج(٢وعمالً بالفقرة   . االتفاقية وأداء الترتيبات املؤسسية ملهامها    

  .رتأى ضرورياً لتنفيذ االتفاقيةمن اهليئات الفرعية ما ُي

بوصـفها  ) اللجنة( إنشاء جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية       ،٥- م أ /١ؤمتر األطراف، مبوجب مقرره     وقرر م   - ٢
 استعراض تنفيذ االتفاقية استعراضاً منتظمـاً، مـن أجـل           علىإحدى اهليئات الفرعية ملؤمتر األطراف ملساعدته       

  .يذ االتفاقيةة تتعلق باختاذ املزيد من التدابري لتنفدداستخالص نتائج واقتراح توصيات حم

ه اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، وقرر جتديد والية         ذاتواعتمد مؤمتر األطراف مبوجب املقرر        - ٣
 يف الدورة السابعة ملؤمتر األطراف، على ضوء        امن اختصاصاهت ) ب(١اللجنة ومهامها بصيغتها الواردة يف الفقرة       

  .س املستخلصة خالل استعراض اللجنة العاموالدر

وواليتها اللجنة   بشأن اختصاصات    مناقشات عديدة ومنذ انعقاد الدورة السادسة ملؤمتر األطراف، دارت          - ٤
د والية اللجنة يف كل دورة من دورات مؤمتر األطراف،          وجتدَّ. ومهامها وطرائق سري اجتماعاهتا وجداوهلا الزمنية     

  . األطرافلكن اللجنة مل ُتنشأ قط كهيئة فرعية دائمة من هيئات مؤمتر

اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز واعتمد مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة   - ٥
، وجدد والية اللجنة، وقرر أن تدرس اختصاصات اللجنة وتنقح عند االقتضاء يف             )االستراتيجية(تنفيذ االتفاقية   

  .ستراتيجية والدور املقترح للجنةالمن اكام ذات الصلة الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف مع مراعاة األح

   معلومات أساسية-  ثانياً
أن يقوم، يف دورته التاسعة، بـالنظر يف اختـصاصات جلنـة     ٨- م أ/٧قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره      - ٦

حـو املنـصوص عليـه يف       استعراض تنفيذ االتفاقية وتنقيحها عند اللزوم، مع مراعاة االستراتيجية ودور اللجنة على الن            
املقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة ويف نتائج الدورتني السابعة والثامنة للجنة اسـتعراض                  

  .تنفيذ االتفاقية

أن تكون الدورة السابعة للجنة استعراض      ) ٨- م أ /٣املقرر  (وقرر مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة أيضاً          - ٧
ر يف املسائل املنهجية من أجل املضي يف تنفيذ االستراتيجية، وفقـاً            ـة دورة استثنائية تعىن بالنظ    يـفاقتنفيذ االت 
 تعمل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية مبوجب اختصاصاهتا احلالية على أن) ٨- م أ/٧املقرر (قرر كما  ؛٨- م أ/٩للمقرر 

  .، عند االقتضاء٥-م أ/١النحو احملدد يف املقرر 

عت اللجنة يف دورهتا السابعة عدداً من التوصيات املتعلقـة بطريقـة إجـراء اسـتعراض شـامل               ووض  - ٨
دور جلنـة   بشأن  التفاعل بني اهليئات الفرعية ملؤمتر األطراف و      من بينها توصيات بشأن     لالستراتيجية واالتفاقية،   

جنة يف دورهتا السابعة بـأن تعـد    أوصت الل كما  . العلم والتكنولوجيا يف مساعدة جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية       
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األمانة وثيقة بشأن االختصاصات املنقحة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية والشكل املقترح للدورات املقبلة الـيت               
  .٨- م أ/ ٩ و٨- م أ/٣ستعقدها اللجنة، لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف وفقاً للمقررين 

ما ِلمختلف املؤسسات والشركاء وأصحاب املصلحة ) التنفيذإطار (وحيدد الفرع سادساً من االستراتيجية   - ٩
وإضافة إىل ذلك، . االستراتيجية والعملية لالستراتيجية املعنيني باالتفاقية من أدوار ومسؤوليات يف حتقيق األهداف

  .سسية يف ضوء أحكام االستراتيجيةيدعى مؤمتر األطراف إىل مواصلة استعراضه للجنة وترتيباهتا املؤ

  جتديد والية جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية -  ثاًثال
تؤدي جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية دوراً حمورياً يف استعراض تنفيذ اخلطـة            تنص االستراتيجية على أن       - ١٠

االستراتيجية عن طريق عملية فعالة إلعداد التقارير وتوثيق ونشر أفضل املمارسات املستمدة من جتارب تنفيـذ                
  . يف مجيع األهداف التنفيذية مقدمة بذلك إسهاماً شامالًاالتفاقية،

 :وتوصي االستراتيجية أيضاً بإعادة هيكلة اللجنة لتمكينها من أداء املهام التالية  - ١١

  حتديد أفضل املمارسات املتعلقة بتنفيذ االتفاقية ونشرها؛  )أ(  
  ؛ستعراض تنفيذ االستراتيجيةا  )ب(  
  ف يف تنفيذ االتفاقية؛استعراض إسهامات األطرا  )ج(  
  ؛تقييم ورصد أداء اللجنة وفعاليتها  )د(  

  :وُتكلف اللجنة أيضاً يف إطار االستراتيجية باألولويات التالية  - ١٢

إعادة هيكلة جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية حبيث تتمحور حول عملية مبسطة وفعالة إلعـداد                )أ(  
  ؛ما بني املناطق وعلى مر الزمنالتقارير على أساس معلومات ميكن مقارنتها في

  تقوم اللجنة بصورة منهجية بتوثيق أفضل املمارسات ونشرها؛  )ب(  
تسند إىل اللجنة مسؤولية إجراء تقييم منتظم للتقدم احملرز يف تنفيذ االستراتيجية باالسـتناد إىل                 )ج(  

  .جمموعة من املؤشرات

مؤمتر األطراف   ٨- م أ /٣اخلاصة باللجنة، أوصى املقرر     ويف إطار برنامج العمل املنقح وأساليب التنفيذ          - ١٣
بأن يستكشف إمكانية عقد جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وجلنة العلم والتكنولوجيا دورات متزامنة، حسبما يكون 

وأقرت األطراف يف الدورة    . مناسباً، وأن يبت يف التواتر الالزم لتلك الدورات يف ضوء هذه اخلطة االستراتيجية            
 اً أولي الً حتلي هاجلنة العلم والتكنولوجيا بتقدمي   ستضطلع به   السابعة للجنة، مبا يتماشى مع هذا احلكم، الدور الذي          

 ،للمعلومات الواردة يف موجزات التصحر وتردي األراضي واجلفاف واجلوانب املنهجية الستخدام مؤشرات التأثري
ت بعض األطراف يف هذا الصدد عن كدوأ. راضها تنفيذ االتفاقية جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف استعهتاساعدمبو
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تتابع بال ،ة عقد دورات للجنة العلم والتكنولوجيا يف الفترات الفاصلة بني دورات املؤمتر كل أربع سنوات              ضرور
  .معها أو بالتزامن مع دورات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية اليت تعقد يف الفترات الفاصلة بني دورات املؤمتر

ويستند مشروع اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية الوارد يف مرفق هذه الوثيقة إىل األحكام ذات   - ١٤
مقررات مؤمتر األطراف ذات الصلة وتوصيات اللجنة يف دورهتا السابعة، وبوجـه            إىل  الصلة من االستراتيجية، و   

  .ات اللجنة وتواترهابنطاق عملية االستعراض وشكل اجتماعمنها خاص، فيما يتصل 

من النظام الداخلي ملؤمتر األطـراف يف       ) الفرع الرابع، اهليئات الفرعية    (٣٣ إىل   ٢٧بقت املواد من    وطُ  - ١٥
وجتدر اإلشارة إىل أنه مت  تفادي       . حتديد االختصاصات اجلديدة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، حسب االقتضاء        

  . بعد تبديل ما يلزم تبديله،قيتطبواجبة الهنا حيث إ ، االختصاصاتتكرار القواعد املشار إليها أعاله يف

 إضافية، مبا يتماشى مع جتديد والية اللجنة، ستضطلع هبا مؤسـسات            وجتدر اإلشارة إىل أن هناك مهامَّ       - ١٦
األطراف يف  ترغب ارمبو.  واآللية العاملية، وجلنة العلم والتكنولوجيا،وهيئات دعم عملية االستعراض، وهي األمانة

والعمل املتصل   )١(الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف يف النظر يف آثار النظام املقترح الستعراض األداء وتقييم التنفيذ             
  . أثناء مداوالهتا بشأن االختصاصات املقترحة للجنة، )٢(بتحليل املعلومات املتعلقة مبؤشرات األداء

وهي ختضع لتقيـيم    ) ٢٠١٨- ٢٠٠٨(من جدوالً زمنياً حمدداً     ومن اجلدير بالذكر أن االستراتيجية تتض       - ١٧
وسيستعرض ). ٢٠١٣يف سنة ( مستقل ملنتصف املدة سيستكمل لينظر فيه مؤمتر األطراف يف الدورة احلادية عشرة

وقد يقرر  .  مناسبة لتحسني األداء واملضي يف تنفيذها      التقييم التقدم احملرز يف تنفيذ االستراتيجية وسيوصي بتدابري       
مؤمتر األطراف أيضاً يف هذا اخلصوص تغيري اجتاه االستراتيجية بتعديل األهداف العملية اليت تؤدي إىل حتقيق اآلثار 

وع ويـستند مـشر  . ما اتفقت عليها األطراف يف الدورة الثامنة ملؤمتر األطـراف   على حنو   االستراتيجية املرجوة   
 ، املدة لالستراتيجية   بعد تقييم منتصف   ،اختصاصات اللجنة الواردة يف املرفق إىل االفتراض بأن األطراف ستواصل         

استعراض ورصد تنفيذ االتفاقية باستخدام إطار اإلدارة القائمة على النتائج، مبا يف ذلك، مؤشرات التأثري واألداء                
  .إعداد التقاريرذات الصلة فيما خيص األطراف وغريها من هيئات 

ويستند مشروع االختصاصات إىل افتراض آخر بأن هناك تقييماً هنائياً لالستراتيجية سيجري يف الدورة                - ١٨
وأن مؤمتر األطراف قد يقرر متديد صالحية االستراتيجية أو وضع أي           ) ٢٠١٧عام  (الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف     

  .ضطلع به اللجنة للمضي يف تعزيز االتفاقيةأو آلية أخرى ستوجه االستعراض الذي ت/أداة و

  

  

                                                      

 .ICCD/CRIC(8)/4ة يف الوثيقة واردال )١(

 .Add.2 وICCD/CRIC(8)/5/Add.1ة  يف الوثيقتني واردال )٢(
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  ج والتوصياتلنتائ ا-  رابعاً
  :قد يرغب مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة يف القيام مبا يلي  - ١٩

  جتديد والية جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بوصفها هيئة فرعية دائمة لدى مؤمتر األطراف؛  )أ(  

  ة يف مرفق هذه الوثيقة هبدف اعتمادها؛استعراض اختصاصات اللجنة الوارد  )ب(  

األحكام املتصلة باختصاصات اللجنة اليت ال تتسق مع      سائر   و ٥- م أ / ١املقرر  أن أحكام   إعالن    )ج(  
  . مل تعد ساريةتلك املعتمدة يف دورته التاسعة



ICCD/COP(9)/7 
Page 7 

  املرفق

  مشروع اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
  سوِّغ امل-  أوالً

ض تنفيذ استعرعلى ااستعراض تنفيذ االتفاقية كهيئة فرعية دائمة ملؤمتر األطراف ملساعدة املؤمتر نشأ جلنة تُُ  - ١
واخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر استعراضاً منتظماً من أجل تعزيز تنفيـذ االتفاقيـة               االتفاقية  

  .راف لتعزيز تنفيذ االتفاقيةأو أي أداة أو آلية أخرى قد ينشئها مؤمتر األط/و) االستراتيجية(

   الوالية واملهام-  ثانياً
بتوجيه من مؤمتر األطراف، وكجزء ال يتجزأ من نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ الذي أنشأه مؤمتر                  - ٢

 استعراض تنفيذ االتفاقية وتيسري تبادل املعلومات       علىاألطراف يف دورته التاسعة، تساعد اللجنة مؤمتر األطراف         
  . من االتفاقية٢٦ملتعلقة بالتدابري اليت يعتمدها املؤمتر عمالً باملادة ا

  :وبوجه خاص، تؤدي اللجنة املهام التالية  - ٣

استعراض "بعد بعبارة يشار إليه فيما (استعراض أداء املؤسسات واهليئات الفرعية التابعة لالتفاقية   )أ(  
  باتباع هنج إدارة قائم على النتائج؛ )"األداء

عن طريق ) "تقييم التنفيذ"بعد بعبارة يشار إليه فيما (إجراء تقييم لتنفيذ االتفاقية واالستراتيجية        )ب(  
  استعراض املعلومات اليت تقدمها األطراف وغريها من هيئات إعداد التقارير، واملعلومات املتعلقة بالقطاع اخلاص؛

اخلطـط  "بعـد بعبـارة     يشار إليها فيما     ( آلية أخرى  أو/ض االستراتيجية أو أي أداة و     استعرا  )ج(  
  اليت قد ُينشئها مؤمتر األطراف هبدف تعزيز تنفيذ االتفاقية؛) "االستراتيجية

  حتديد أفضل املمارسات املتعلقة بتنفيذ االتفاقية ونشرها؛  )د(  
  .تقييم ورصد أداء اللجنة وفعاليتها  )ه(  

 على النتائج وبرنامج عمل متعدد السنوات يتسق مع          املهام باعتماد هنج إدارة قائم     هذهوستؤدي اللجنة     - ٤
  . األهداف الواردة يف االستراتيجية أو أي خطة استراتيجية أخرى قد يضعها مؤمتر األطراف

  :سيما من خالل ما يلي وتقدم اللجنة بانتظام تقارير عن مجيع جوانب عملها إىل مؤمتر األطراف، وال  - ٥

 ملـؤمتر   الدورات اليت تعقد يف الفترات الفاصلة بني الدورات العاديـة         التقرير النهائي املقدم يف       )أ(  
، وهو تقرير يتضمن توصياهتا     )"الدورات الفاصلة فيما بني دورات املؤمتر     "بعد بعبارة   يشار إليها فيما    (األطراف  

  بشأن التدابري اإلضافية اليت ستتخذ لتيسري تنفيذ االتفاقية بفعالية؛
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 مع الدورات العادية ملؤمتر األطـراف       زماللتملقدمة يف الدورات اليت تعقد با     مشاريع املقررات ا    )ب(  
، لينظر فيها املؤمتر ويعتمدها، وهي      لضرورة، عند ا  )" املؤمتر دوراتأثناء  ة  عقود امل الدورات"بعد  يشار إليها فيما    (

ليات املسندة، واآلثار املاليـة   مشاريع تتضمن عناصر هامة لتيسري تنفيذ االتفاقية بفعالية، وتبني األهداف واملسؤو          
  .املتوقعة لتنفيذها، حسب احلاجة

  االستعراضموضع  أصحاب املصلحة -  ثالثاً
  :ستستعرض املعلومات اليت تقدمها اهليئات التالية إلعداد التقارير كجزء من برنامج عمل اللجنة  - ٦

  :استعراض األداء  )أ(  

األمانة، واآللية العاملية، وجلنة العلم والتكنولوجيا، وجلنـة        ( ةاملؤسسات واهليئات الفرعية التابعة لالتفاقي       
  ؛)استعراض تنفيذ االتفاقية

  :تقييم التنفيذ  )ب(  

  البلدان األطراف املتأثرة؛  ‘١‘
  البلدان األطراف املتقدمة؛  ‘٢‘
  وكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية اليت قدمت تقارير طوعية؛  ‘٣‘
   عن تنفيذ برامج عمل دون إقليمية وإقليمية؛بلِّغةاملاهليئات   ‘٤‘
رة التفاهم املربمة بني مؤمتر األطراف وجملس مرفـق         ـة وفقاً ملذك  ـمرفق البيئة العاملي    ‘٥‘

  .البيئة العاملية  

 )٣(ستقدم املعلومات اليت تتعلق باجملتمع املدين والقطاع اخلاص إما عن طريق التقارير اليت تقدمها األطراف  - ٧
  .أو باحلصول عليها من دراسات مستقلة، حسب االقتضاء

   نطاق عملية االستعراض وتواتر الدورات-  رابعاً
ر األطراف العادية ومرة واحدة بني كل دورة من         ـدورات مؤمت انعقـاد  ة أثناء   ـد دورات اللجن  ـتعق - ٨

  .هذه الدورات

ت املؤمتر، تساعد اللجنة مؤمتر األطراف      ويف الدورات اليت تعقد كل سنتني يف الفترات الفاصلة بني دورا           - ٩
 :ما يليعلى 

                                                      

 .٨، الفقرة ١- م أ/١١انظر املقرر  )٣(
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  استعراض األداء وتقييم التنفيذ مقابل مؤشرات األداء؛  ) أ(
 نشر أفضل املمارسات؛  )ب(  

  . املالية من أجل تنفيذ االتفاقيةاستعراض التدفقات  )ج(  
  .أعاله إىل مؤمتر األطراف) أ(٥هبدف تقدمي التقرير املشار إليه يف الفقرة 

يف الدورات اليت تعقد كل أربع سنوات يف الفترات الفاصلة بني دورات املؤمتر، تساعد اللجنة مـؤمتر                 و  - ١٠
  :يليما  علىاألطراف 

  استعراض األداء وتقييم التنفيذ مقابل مؤشرات األداء؛  )أ(  
  تقييم التنفيذ مقابل مؤشرات التأثري؛  )ب(  
  نشر أفضل املمارسات؛  )ج(  
  ن التدفقات املالية،ع علوماتاملاستعراض   )د(  

  .أعاله إىل مؤمتر األطراف) أ(٥هبدف تقدمي التقرير املشار إليه يف الفقرة 

ويستند استعراض التنفيذ يف الدورات اليت تعقدها اللجنة يف الفترات الفاصلة بـني دورات املـؤمتر إىل                   - ١١
 يف ذلك، تقارير األداء اليت تقدمها املؤسسات        ه، مبا وقت ذات التقارير اليت تقدمها مجيع هيئات تقدمي التقارير يف ال        

والستعراض املسامهات املقدمة من القطاع اخلاص، ستعد دراسات مستقلة من أجـل            . واهليئات الفرعية لالتفاقية  
  .استعراض التأثري كل أربع سنوات

  :يا يلعلى مدورات املؤمتر، تساعد اللجنة مؤمتر األطراف ة أثناء دوعقويف الدورات امل  - ١٢

ات الفرعية لالتفاقية مقابل    ـات واهليئ ـددة السنوات للمؤسس  ـل املتع ـاستعراض خطط العم    )أ(  
  مؤشرات األداء؛

استعراض تقرير اللجنة يف الدورات اليت تعقد يف الفترات الفاصلة بني دورات املـؤمتر بـشأن                  )ب(  
  األطراف وغريها من أصحاب املصلحة؛قدمها تاستعراض األداء وتقييم التنفيذ فيما يتصل باملعلومات اليت 

 ويف ،٢٠١٣أعاله يف عام ) ج(٣استعراض أداء اللجنة وفعاليتها على النحو املشار إليه يف الفقرة   )ج(  
  أي موعد آخر قد حيدده مؤمتر األطراف؛

  استعراض العالقة مع مرفق البيئة العاملية؛  )د(  
نة العلم والتكنولوجيا فيما يتصل بالرصد والتقييم إسداء املشورة بشأن القضايا املعروضة على جل    )ه(  

  وأي مشورة أخرى تتعلق بالطرائق العملية ملؤسسات االتفاقية الداعمة لعملية التنفيذ؛
  .أعاله) ب(٥، على النحو املشار إليه يف الفقرة لضرورةدف وضع مشاريع مقررات، عند اهب
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ت الفاصلة بني دورات املؤمتر كل سنتني، وتعقـد الـدورة    تعقد الدورات اليت تعقدها اللجنة يف الفترا      و  - ١٣
ة للدورات اليت تعقدها جلنة العلم والتكنولوجيا يف الفترات الفاصلة    ـذه الدورات يف الفترة الالحق    ـالثانية من ه  
  .بني الدورتني

ع دورات جلنـة     م زماللتبا مؤمتر األطراف    ات دور يف الفترات الفاصلة بني   اللجنة  ها  دورات اليت تعقد  الو  - ١٤
، مبا يف ذلك، مدة دورة جلنة العلم )عشرة أيام عمل( لفترة تزيد عن أسبوعنيينبغي أالّ تستمر العلم والتكنولوجيا 

الدورات اليت تعقدها اللجنة يف الفترات الفاصلة بني دورات املؤمتر بصورة منفصلة عن دورات    أما  . والتكنولوجيا
  ).مخسة أيام عمل( لفترة تزيد عن أسبوع واحدالّ تستمر فينبغي أجلنة العلم والتكنولوجيا 

  .وتعقد الدورات االستثنائية للجنة يف األوقات اليت يقررها مؤمتر األطراف  - ١٥

   تنظيم العمل-  خامساً
  . ذلكغريتكون دورات اللجنة علنية، ما مل تقرر اللجنة   - ١٦

جنة وبرامج عمل اللجنة لفترة الـسنتني       السنوات للّ ُيقّر مؤمتر األطراف خطط العمل الرباعية واملتعددة          - ١٧
وتعتمد اللجنة يف بداية كـل دورة مـن   . احملددة التكاليف اليت ينبغي أن تتضمن التقديرات املتعلقة باآلثار املالية  

  .دوراهتا جدول أعماهلا وتنظيم عمل الدورة

لكل دورة من دورات اللجنة بالتشاور مع       جدول األعمال املؤقت    بإعداد   األمني التنفيذي لالتفاقية     قومي  - ١٨
  .رئيس اللجنة

   األحكام النهائية-  سادساً
الفرع رابعاً، اهليئـات    (منه   ٣٣ إىل   ٢٧واملواد من   من النظام الداخلي ملؤمتر األطراف       ٢٢تنطبق املادة     - ١٩

  .بعد تبديل ما يلزم تبديلهعلى إجراءات اللجنة ) الفرعية

 لتوفري املعلومات اآلنية    اًتيسري الطويلعلى األجل   يف وضع تدابري لبناء القدرات      ر  أن ينظ ؤمتر األطراف   مل  - ٢٠
  .واملوثوقة من أجل استعراض األداء وتقييم عملية التنفيذ، حسب االقتضاء، وضمان فعاليتها

 -  -  -  -  -  

 


