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  ة المكتب المحدد في النظام الداخلي لمؤتمر األطرافدور هيئ
  
. وتــنص ١٩و ٩و ٦و ٢١معّينــة لهيئــة المكتــب فــي المــواد  يحــّدد النظــام الــداخلي لمــؤتمر األطــراف أدواراً   -٣

نتخــب هيئــة المكتــب فــي نهايــة كــل دورة عاديــة مــن دورات مــؤتمر األطــراف، وأن يكــون منــه علــى أن تُ  ٢١المــادة 
أعضــاء المكتــب بمثابــة أعضــاء مكتــب الــدورة التاليــة، بمــا فيهــا أي دورة اســتثنائية تتخلــل انعقــاد مــؤتمر األطــراف. 

دورة مــن دورات علــى األمانــة أن تتشــاور مــع هيئــة المكتــب فــي إعــداد جــدول أعمــال كــل  ٩و ٦وتشــترط المادتــان 
علــى هيئــة  ١٩تشــترط المــادة  مــؤتمر األطــراف، وفــي إعــداد أي جــدول أعمــال تكميلــي الزم لتلــك الــدورات. وأخيــراً 

عنها إلى مـؤتمر األطـراف. وال يـرد فـي النظـام الـداخلي دور  المكتب أن تفحص أوراق اعتماد الممثلين وتقدم تقريراً 
  آخر ُتكّلف بأدائه هيئة المكتب.

  
يكّلـــــف النظـــــام الـــــداخلي رئـــــيس مـــــؤتمر األطـــــراف بوظـــــائف تتصـــــل بتســـــيير أعمـــــال دورات مـــــؤتمر كمـــــا   -٤

  بما فيها افتتاح الدورات واختتامها وتصريف األعمال والتصويت. ١األطراف،
  

  الوظائف المخصصة الموكلة إلى هيئة المكتب بموجب قرارات مؤتمر األطراف
  
المكتب بموجب قرارات مؤتمر األطراف ضمن نطاق العديد  تندرج الوظائف المخصصة الموكلة إلى هيئة  -٥

مــن الفئــات العامــة التاليــة: تعيــين رئــيس األمانــة وتجديــد مــدة تعيينــه؛ ووظــائف تتعلــق بوضــع البروتوكــوالت وتنفيــذ 
ـــه  ـــاد دورات مـــؤتمر األطـــراف وهيئات ـــة؛ ومكـــان وتـــاريخ انعق ـــة واســـتمارات التبليـــغ بموجـــب االتفاقي المبـــادئ التوجيهي

فرعيــة؛ وحالــة خطــط العمــل والميزانيــات التــي يقرهــا مــؤتمر األطــراف؛ واعتمــاد المنظمــات غيــر الحكوميــة بصــفة ال
توصــيات  ؛ واإلجــراءات التــي قــد تقــدم بموجبهــا األطــراف أو األقــاليم ترشــيحات إلــى الهيئــات الفرعيــة؛ وأخيــراً مراقــب

  بشأن دور هيئة المكتب.
  
. ُكلِّفـت هيئـة المكتـب بموجـب قـرار اتخـذه مـؤتمر األطـراف يـد مـدة تعيينـهتعيين رئيس أمانة االتفاقيـة وتجد  -٦

فــي دورتــه األولــى بوظيفــة القيــام بالتشــاور مــع أمانــة منظمــة الصــحة العالميــة بإعــداد وصــف بيــاني لمنصــب رئــيس 
وبتقـــديم النظر فـــي قائمـــة التصـــفية الحاويـــة علـــى أســـماء المرشـــحين المـــؤهلين لشـــغل المنصـــب، وبـــأمانـــة االتفاقيـــة، 

وباإلضـافة إلـى ذلـك، فـإن هيئـة التقيـيم المنشـأة لتقـديم توصـية  ٢توصية باسم مرشح واحد لشغل المنصـب الشـاغر.
إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بشأن إمكانية تجديد مدة عمل رئيس أمانـة االتفاقيـة هـي هيئـة مؤلفـة مـن 

إلـى جنـب مـع ممثـل عـن  اف  فـي دورتيـه الثالثـة والرابعـة، جنبـاً أعضاء هيئتي المكتب اللتين أنشأهما مؤتمر األطـر 
مؤتمر األطـراف فـي دورتـه الرابعـة إلـى هيئـة المكتـب أن  وبعد مراعاة هذين القرارين كليهما طلب أيضاً  ٣كل إقليم.

، وأخــرى تقــدم، بــدعم مــن أمانــة االتفاقيــة، مقترحــات بشــأن عمليــة تعيــين رئــيس أمانــة االتفاقيــة، بمــا فيهــا مــدة عملــه
  بشأن النظر في تجديد تلك المدة لكي ينظر فيها مؤتمر األطراف في دورته الخامسة.

  
. طلــب وظــائف تتعلــق بوضــع البروتوكــوالت وتنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة واســتمارات التبليــغ بموجــب االتفاقيــة  -٧

إعـداد قالـب راء مـن األقـاليم بمؤتمر األطـراف فـي دورتـه األولـى إلـى هيئـة المكتـب أن تقـدم إرشـادات بشـأن قيـام خبـ
، والنظر في ما إذا كان هـذان لبروتوكول بشأن االتجار غير المشروع بالتبغ وآخر بشأن اإلعالن عنه عبر الحدود

                                                           
مـــــــــن النظـــــــــام  ٥٤و ٥٣و ٥٢و ٤-٥٠و ٤٥و ٤٤و ٤١و ٣٧و ٢-٣٦و ٣٥و ٢٤و ٢٣و ٢٢و ٢١ انظـــــــــر المـــــــــواد    ١

 الداخلي لمؤتمر األطراف.

 .FCTC/COP1(10)انظر القرار     ٢

 .FCTC/COP4(6)انظر القرار     ٣
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كمـا طلـب مـؤتمر األطـراف  ١القالبان مكتمالن بما فيه الكفاية لكي ُيعرضا على مؤتمر األطراف في دورته الثانيـة.
ي مــا تعــده األفرقــة العاملــة مــن مســودات بشــأن المبــادئ التوجيهيــة للتنفيــذ قبــل عرضــها إلــى هيئــة المكتــب أن تتلقــ

إلى أمانة االتفاقية أن تكفل، بالتشاور مع هيئة المكتب، إتاحة مسودة المبادئ التوجيهية التي  وُطِلب أيضاً  ٢عليه؛
يئــة المكتــب أن تســتعرض وتــنّقح وزيــادة علــى ذلــك، طلــب المــؤتمر إلــى ه ٣تعــدها األفرقــة العاملــة أمــام األطــراف.

استمارة التبليغ الخاصة باتفاقية منظمة الصحة العالميـة اإلطاريـة بشـأن مكافحـة التبـغ (اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة)، 
  ٤وأن تقدم كذلك توجيهات بشأن توحيد البيانات وتنسيقها وآليات جمعها فيما يتعلق باستمارة التبليغ.

  
. طلـب مـؤتمر األطـراف إلـى هيئـة المكتـب أن انعقاد دورات مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعيـة مكان وتاريخ  -٨

ودورات مـــؤتمر األطـــراف الثالثـــة والرابعـــة  ٥تحـــّدد مواعيـــد وأمـــاكن انعقـــاد دورات هيئـــة التفـــاوض الحكوميـــة الدوليـــة
  ٦والخامسة.

  
أن تطلــع هيئــة المكتــب بانتظــام علــى  . طلــب مــؤتمر األطــراف إلــى األمانــةحالــة خطــط العمــل والميزانيــات  -٩

وأن تقـدم إرشـادات إلـى األمانـة فـي إطـار استعراضـها  ٧حالة خطط العمل والميزانيات التي يقرهـا مـؤتمر األطـراف،
، وهو استعراض اتفاقية المنظمة اإلطاريةفي حشد الموارد وأداء آليات المساعدة من أجل دعم تنفيذ  للتقدم المحرز

  ٨تستند إليه في تقديم تقرير وتوصيات إلى الدورة الخامسة لمؤتمر األطراف. من شأن األمانة أن
  

. طلــب مــؤتمر األطــراف إلــى هيئــة المكتــب أن تســتعرض مراقــباعتمــاد المنظمــات غيــر الحكوميــة بصــفة   -١٠
إلـى جنـب مـع التقـارير  فـي مـؤتمر األطـراف، جنبـاً  مراقـبطلبات المنظمات غيـر الحكوميـة بشـأن اعتمادهـا بصـفة 

  ٩ذات الصلة التي أعدتها األمانة، وأن تقدم توصيات في هذا الصدد إلى مؤتمر األطراف.
  

إلـــى هيئـــة المكتـــب أن تحـــّدد اإلجـــراءات  . ُطِلـــب أيضـــاً إجـــراءات تقـــديم الترشـــيحات إلـــى الهيئـــات الفرعيـــة  -١١
  ١٠العاملة وأفرقة الخبراء.والمواعيد النهائية لترشيحات ممثلي األطراف إلى بعض األفرقة 

  
مانـة أن تقـوم، بعـد التشـاور مـع هيئـة المكتـب، بصـياغة توصـيات ، ُطِلـب إلـى األ. أخيـراً دور هيئة المكتب  -١٢

ـــواردة فـــي ا ـــه  FCTC/COP/4/26لوثيقـــة بشـــأن كيفيـــة معالجـــة المســـائل ال وعرضـــها علـــى مـــؤتمر األطـــراف فـــي دورت
  ١١تترتب على التوصيات بالنسبة إلى الميزانية. الخامسة، بما في ذلك اآلثار التي يمكن أن

                                                           
 .FCTC/COP1(16)انظر القرار     ١

 .FCTC/COP2(14)و FCTC/COP2(8) و FCTC/COP1(15)انظر القرارات     ٢

 FCTC/COP4(9) وFCTC/COP3(16) وFCTC/COP3(15) وFCTC/COP3(11) و FCTC/COP3(9)انظــــر القــــرارات     ٣
 .FCTC/COP4(10)و

 .FCTC/COP4(16)وFCTC/COP3(17) و FCTC/COP2(9)انظر القرارات     ٤

 .FCTC/COP3(6)و FCTC/COP2(12)انظر القرارين     ٥

 .FCTC/COP4(25)وFCTC/COP3(22) و FCTC/COP2(15)انظر القرارات     ٦

 .FCTC/COP4(20)و FCTC/COP3(19)انظر القرارين     ٧

 .FCTC/COP4(17)انظر القرار     ٨

 .FCTC/COP4(23)و FCTC/COP2(6)انظر القرارين     ٩

 .FCTC/COP4(13)وFCTC/COP4(12) و FCTC/COP4(11)انظر القرارات    ١٠

 .FCTC/COP4(24)انظر القرار    ١١
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  استعراض الممارسات ذات الصلة في المعاهدات األخرى
  

يستعرض هذا القسم الوظائف الرسـمية والمخصصـة المسـندة إلـى هيئـات المكاتـب (أو مـا يعادلهـا) التابعـة   -١٣
  ا.لألجهزة الرئاسية لمختلف االتفاقيات داخل منظومة األمم المتحدة وخارجه

  
وتــرد الوظــائف الرســمية لهيئــات المكاتــب فــي النظــام الــداخلي لألجهــزة الرئاســية لالتفاقيــات التــي تخضــع   -١٤

ويحّدد نظام اإلدارة الرشيدة لمعظم االتفاقيات الخاضعة للبحث ثالث وظائف رسـمية رئيسـية تؤديهـا  ١لالستعراض.
رســـمية واحـــدة بـــين الـــدورات. وفيمـــا يلـــي الوظـــائف  أثنـــاء الـــدورة ووظيفـــةأو مـــدير شـــؤونها هيئـــة المكتـــب ورئيســـها 

الُمضطلع بها أثناء الدورة: العمل بصفة أعضاء مكتـب دورات مـؤتمر األطـراف؛ وفحـص أوراق اعتمـاد المشـاركين 
في مؤتمر األطراف وتزويد المـؤتمر بتقريـر عنهـا؛ واالضـطالع بوظـائف محـددة ُيكلّـف بهـا رئـيس هيئـة المكتـب أو 

ا يتصل بتصريف أعمال دورات مؤتمر األطراف. أما الوظيفة الرسمية الُمضطلع بها بين الدورات مدير شؤونها فيم
والمنصــوص عليهــا بموجــب معظــم نظـــم المعاهــدات الخاضــعة للبحــث، فهـــي إعــداد جــداول أعمــال دورات مـــؤتمر 

أعــاله، فــإن النظــام  ٤و ٣األطــراف، وأيــة جــداول أعمــال أخــرى الزمــة لتلــك الــدورات. ومثلمــا لُــوِحظ فــي الفقــرتين 
هـــذه الوظـــائف الرســـمية الُمســـندة إلـــى هيئـــة  الـــداخلي لمـــؤتمر األطـــراف فـــي اتفاقيـــة المنظمـــة اإلطاريـــة يحـــدد أيضـــاً 

  المكتب ورئيسها.
  

مـن الوظـائف المخصصـة والمشـتركة  كما أن لدى هيئات المكاتب التابعة للهيئات التعاهدية األخرى عـدداً   -١٥
 بين الدورات. وتُنشأ في حالة بعض المعاهدات هيئات فرعية محددة تنهض بهذه الوظائف فيما بـين الـدورات عمـالً 

(التـي ُسـمّيت فـي  ٣واللجنـة الدائمـة ٢باالتفاقية ذات الصلة وبالنظام الـداخلي، ومـن أمثلتهـا هيئـة المكتـب الموّسـعة؛
  ٥)؛ وهيئات المكاتب الموّسعة التي تتسم بطابع أقل رسمية.٤العلم والتكنولوجياإحدى الحاالت لجنة 

  
التـــي تؤديهــا هيئـــة المكتـــب: تحديــد موعـــد ومكـــان انعقـــاد  وفيمــا يلـــي الوظـــائف المخصصــة األكثـــر شـــيوعاً   -١٦

يحات إلـــى دورات مـــؤتمر األطـــراف؛ ووظـــائف اإلشـــراف علـــى خطـــة العمـــل والميزانيـــة؛ وٕادارة إجـــراءات تقـــديم الترشـــ
الهيئــات الفرعيــة وغيرهــا مــن الهيئــات؛ والوظــائف االستشــارية فيمــا يخــص وضــع البروتوكــوالت والمبــادئ التوجيهيــة 

الـواردة أعـاله، فـإن هيئـة  ١١و ٩و ٨و ٧للتنفيذ وآليات اإلبالغ عن االتفاقية. ومثلما ُلوِحظ مرة أخـرى فـي الفقـرات 
بهــذه الوظــائف المخصصــة فيمــا بــين الــدورات  طاريــة تــنهض أيضــاً مكتــب مــؤتمر األطــراف فــي اتفاقيــة المنظمــة اإل

  بقرارات مؤتمر األطراف. عمالً 
                                                           

فيما يلي االتفاقيات التي خضعت لالستعراض: اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبـر     ١
الحــدود (اتفاقيــة بــازل)، واتفاقيــة اســتكهولم المتعلقــة بالملوثــات العضــوية الثابتــة (اتفاقيــة اســتكهولم)، واتفاقيــة روتــردام المتعلقــة 

بقة عـن علـم علـى مـواد كيميائيـة ومبيـدات آفـات معينـة خطـرة متداولـة فـي التجـارة الدوليـة (اتفاقيـة بتطبيق إجراء الموافقة المس
روتــردام)، واتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ وبروتوكــول كيوتــو، واتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة التصــحر، 

لوطنيـــة، واتفاقيـــة األمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الفســـاد، واتفاقيـــة التنـــوع واتفاقيـــة األمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الجريمـــة المنظمـــة عبـــر ا
البيولــوجي، بمــا فــي ذلــك بروتوكــول قرطاجنــة للســالمة البيولوجيــة وبروتوكــول ناغويــا بشــأن الحصــول علــى المــوارد الجينيــة 

الحيوانـات والنباتـات البريـة المهـددة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشـئة عـن اسـتخدامها، واتفاقيـة التجـارة الدوليـة بـأنواع 
، واتفاقيـة األراضـي الرطبـة ذات األهميـة الدوليـة (اتفاقيـة مونتريـالباالنقراض، واتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون وبروتوكول 

لصــادرة عــن رامســار). وتختلــف هياكــل الهيئــات التعاهديــة لالتفاقيــات األساســية التســع لحقــوق اإلنســان واالتفاقيــات العديــدة ا
 عن سائر الهيئات التعاهدية على نحو يجعلها غير نافعة ألغراض المقارنة. كبيراً  منظمة العمل الدولية اختالفاً 

 اتفاقية بازل.    ٢

 اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض واتفاقية رامسار.    ٣

 ة لمكافحة التصحر.اتفاقية األمم المتحد    ٤

 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد.    ٥
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تـــنهض بهـــا هيئـــات المكاتـــب التابعـــة لســـائر الهيئـــات  وظـــائف مخصصـــة أخـــرى أقـــل شـــيوعاً  ويوجـــد أيضـــاً   -١٧
واعتمـاد المنظمـات غيـر  التعاهدية الخاضعة لالستعراض، تتعلق بتعيين رئيس أمانة االتفاقية (وتجديـد مـدة تعيينـه)

الــواردتين أعــاله أن هيئــة مكتــب مــؤتمر األطــراف فــي  ١٠و ٦. وُيالحــظ ثانيــة فــي الفقــرتين مراقــبالحكوميــة بصــفة 
وظــائف مخصصــة مــن هــذا القبيــل  بــين الــدورات. ومــن بــين تلــك الوظــائف  اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة تــؤدي أيضــاً 

مكاتــب بعــض الهيئــات التعاهديــة األخــرى وغيــر الُمشــار إليهــا مــع  المخصصــة بــين الــدورات والمشــتركة بــين هيئــات
ذلك إشارة محددة في سياق اتفاقية المنظمة اإلطارية، القيـام بـدور جهـة اتصـال بـين األطـراف فـي األقـاليم الخاصـة 

  بكل واحد منها.
  

هيئــات المكاتــب بكثيــر مــن ســواهما تؤديهمــا  وثمــة وظيفتــان مخصصــتان أخريــان بــين الــدورات أقــل شــيوعاً   -١٨
التابعــة لســائر الهيئــات التعاهديــة، وهمــا تلقــي التقــارير الــواردة مــن الهيئــات الفرعيــة الدائمــة وتحديــد حــاالت تضــارب 
المصـــالح فيمـــا يتعلـــق بأســـماء األشـــخاص المرشـــحين للعمـــل فـــي هيئـــات الخبـــراء وفـــي غيرهـــا مـــن الهيئـــات الفرعيـــة 

يتعلق باتفاقية رامسار، التي يتولى فيها فريق االسـتعراض العلمـي والتقنـي  فيما الدائمة. وُتالحظ الحالة األولى مثالً 
إرسال خطة عمله وتقاريره عن التقدم المحرز في التنفيذ إلى مؤتمر األطراف من خـالل اللجنـة الدائمـة التـي تـؤدي 

ستكهولم واتفاقية روتردام، أما الحالة الثانية فمثالها هيئة مكتب مؤتمر األطراف في اتفاقية ا ١وظائف بين الدورات.
التــي تتمتــع بصــالحية مخصصــة لدراســة الحــاالت المحتملــة لتضــارب مصــالح المرشــحين الحكــوميين للعضــوية فــي 

وال ُتســـند وظـــائف  ٢لجنـــة اســـتعراض الملوثـــات العضـــوية الثابتـــة ولجنـــة اســـتعراض المـــواد الكيميائيـــة علـــى التـــوالي.
اف فــي اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة، ولكــن تجــدر اإلشــارة إلــى أن مخصصــة مماثلــة إلــى هيئــة مكتــب مــؤتمر األطــر 

  الهيكل الحالي لنظام إدارة االتفاقية اإلطارية ال يشترط تخصيص هذه الوظائف.
  

، يوجد عدد قليل من الوظائف المخصصة األخرى بين الدورات ُتسند إلى بعض هيئات المكاتب أو وأخيراً   -١٩
  لفرادى الهيئات التعاهدية. وفيما يلي أمثلة على بعض هذه الوظائف: اللجان الدائمة التابعة تحديداً 

التفــاوض علــى إعــداد مــذكرة تفــاهم بــين الهيئــة التعاهديــة والمنظمــة األم؛ ومــنح حقــوق اســتخدام   (أ)
شعار المعاهدة؛ وأداء وظائف محددة يطلبها مؤتمر األطراف أو الفريق العامل؛ وتقديم تقارير إلى مؤتمر 

  ٣عن أنشطة هيئة المكتب بين الدورات؛ األطراف

  ٤ووظيفتا التقييم واالستعراض بشأن إنشاء آلية مؤسسية بموجب المعاهدة؛  (ب)

ــــدول األطــــراف حــــول وضــــع توصــــيات بشــــأن برنــــامج العمــــل واســــتعراض تلــــك   (ج) والتشــــاور مــــع ال
  ٥التوصيات؛ والمشاركة في تنظيم اجتماعات علمية بين الدورات؛

  

                                                           
 ).١٩٩٩( VII.1اتفاقية رامسار، القرار     ١

 .RC-1/7؛ واتفاقية روتردام، القرار SC-1/8اتفاقية استكهولم، القرار     ٢

 .VI/39و III/28و VI/36هيئة المكتب الموّسعة التفاقية بازل، القرارات     ٣

، ولجنــة العلــم والتكنولوجيــا التابعــة التفاقيــة األمــم COP.9/6هيئـة مكتــب اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة التصــحر، القــرار     ٤
 .COP.8/16و COP.4/12المتحدة لمكافحة التصحر، القراران 

 .COP.8/14و COP.5/18و COP.3/13تكنولوجيا التابعة التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، القرارات لجنة العلم وال    ٥
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  ١الت عن أفضل الممارسات تُقّدم أثناء انعقاد مؤتمر األطراف؛واختيار حا  (د)

وتحليل نتائج مؤتمرات القمة العالمية ورفـع تقـارير عنهـا إلـى مـؤتمر األطـراف؛ ووضـع مقترحـات   (هـ)
  ٢بشأن عقد االجتماعات؛ وٕاسداء المشورة إلى المستفيدين من التمويل؛

  ٣ت بشأن خفض التكاليف؛واختيار الفائزين بالجوائز؛ وٕاجراء تحليال  (و)

وتوجيـــه دعـــوات للمشـــاركة فـــي دورات لجنـــة أوراق االعتمـــاد أو أي فريـــق عامـــل آخـــر؛ ومناقشـــة   (ز)
مشـاريع القـرارات العاجلـة وبحثهــا؛ والموافقـة علـى المعــارض المقـرر إقامتهـا أثنــاء انعقـاد مـؤتمر األطــراف؛ 

  ٤واستعراض تنفيذ االتفاقية.
  

  طراف، بما فيها اآلثار المحتملة على الميزانيةتوصيات مقدمة إلى مؤتمر األ
  

على دراسة المصادر الرئيسية األربعـة المـذكورة أعـاله (النظـام الـداخلي لمـؤتمر األطـراف؛ والوظـائف  بناءً   -٢٠
المخصصة المتكررة التي يسندها مؤتمر األطراف إلى هيئـة المكتـب؛ والقضـايا الرئيسـية الـثالث التـي حـددتها هيئـة 

، والممارسات الدولية المتبعـة فـي هيئـات المكاتـب أو الهيئـات المماثلـة التابعـة FCTC/COP/4/26في الوثيقة  المكتب
لســائر األجهــزة الرئاســية التعاهديــة)، تعــرض أمانــة االتفاقيــة، بالتشــاور مــع هيئــة المكتــب، التوصــيات المبينــة أدنــاه 

  على مؤتمر األطراف لكي ينظر فيها.
  

ما ُيحتمـل أن  التي سيتبعها مؤتمر األطراف في هذا المضمار إنشاء هيئة فرعية تعالج تحديداً هج ومن النُ   -٢١
ُيثار من قضايا بين الدورات، وتحديد وظائف هيئة المكتب بتلك الُمضطلع بها أثناء الدورة. ويمكن أن تتخذ الهيئـة 

وتلـــك الســـابقة لمـــؤتمر األطـــراف،  الفرعيـــة شـــكل هيئـــة مكتـــب موّســـعة قـــد تضـــم أعضـــاء مـــن هيئـــة المكتـــب الحاليـــة
وممثلين آخرين عن األطراف، ومنها تلك التي ستستضيف الدورات المقبلة لمؤتمر األطراف. وستقتضي زيادة عدد 
أعضاء الهيئة توفير تمويل إضافي لتغطية تكاليف السفر والبدل اليومي لكل عضو إضافي. وللعلم فإن تكلفة عقد 

 ٤٠ ٠٠٠ المكتـــب المؤلفـــة مـــن أعضـــاء مـــن العواصـــم تتـــراوح فـــي المتوســـط بـــيناجتمـــاع يســـتغرق يـــومين لهيئـــة 
دوالر أمريكي، بما في ذلك الترجمة الفورية إلى لغتين اثنتين. وقد تصل هذه التكلفة إلى الضعف على  ٤٥  ٠٠٠و

ابقة مـن أقل تقدير في حال إنشاء هيئة مكتب موّسعة يشارك فيهـا كـل مـن أعضـاء هيئـة المكتـب الحاليـة وتلـك السـ
الممثلــين عــن العواصــم، وذلــك بســبب التكــاليف اإلضــافية للســفر وتلــك المحتمــل تكبــدها عــن تقــديم خــدمات الترجمــة 

مـــن  ٥٧، عنــد الطلـــب، وبســبب توســيع نطـــاق التمثيــل والحقيقــة القائلـــة إن المــادة الفوريــة وترجمــة الوثـــائق تحريريــاً 
لغـــات العربيـــة والصـــينية واإلنكليزيـــة والفرنســـية والروســـية النظـــام الـــداخلي لمـــؤتمر األطـــراف التـــي تـــنص علـــى أن ال

على دورات الهيئات الفرعية،  سبانية هي اللغات الرسمية لمؤتمر األطراف ولغات عمله، هي مادة تنطبق أيضاً واأل
  مع ما يقتضيه الحال من تغيير.

  

                                                           
 .1/8اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، القرار     ١

 .VIII/5وملحق القرار  VI/27والقرار  VI/21اتفاقية التنوع البيولوجي، ملحق القرار     ٢

 ).١٩٩٩( VII.1اللجنة الدائمة التفاقية رامسار، القرار     ٣

  رار ــــــوالق Conf 14 2رار ــــــة المهـددة بـاالنقراض، مثـل القـــات البريـــات والنباتـــواع الحيوانــــــــة بأنــــــيــدولــــارة الــــــــة التجــــيــاقـفـات    ٤
Conf 8 4 (Rev CoP15)  والقـرارConf 11 17 (Rev CoP14)  والقـرارConf 11 3 (Rev CoP15)  والقـرارConf 12 10 (Rev CoP15) 

 .Conf 12 3 (Rev CoP15)والقرار  Conf 11 21 (Rev CoP15)والقرار 
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ويمكن اتباع نهج بديل يتمثل في إضـفاء الطـابع الرسـمي علـى أهـم الوظـائف المخصصـة والمتكـررة لهيئـة   -٢٢
  المكتب. وتتعلق الوظائف المتكررة والمخصصة األساسية بما يلي:

  اختيار رئيس األمانة وتقييم عملية تجديد فترة واليته؛  (أ)

  عية لمؤتمر األطراف؛وتسهيل إجراءات تقديم الترشيحات إلى الهيئات الفر   (ب)

  وتقديم توجيهات بشأن تنفيذ خطة العمل والميزانية واستعراض تنفيذهما واإلشراف عليه؛  (ج)

وتقــديم إرشــادات، حســب االقتضــاء، فيمــا يخــص إعــداد التقــارير و/ أو وضــع التوصــيات، وٕاعــداد   (د)
  قرارات تُقّدم إلى مؤتمر األطراف؛ مشروع

  مكان انعقاد دورات مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية؛واتخاذ قرار بشأن موعد و   (هـ)

فـي مـؤتمر األطـراف  مراقـبواستعراض طلبات المنظمات غيـر الحكوميـة بشـأن اعتمادهـا بصـفة   (و)
  وتقديم توصيات في هذا الصدد إلى المؤتمر.

  
كبر مـن الوضـوح أ ومن شأن االعتراف بهذه الوظائف على أنها وظائف دائمة لهيئة المكتب أن يوفر قدراً   -٢٣

  إضافية على الميزانية. بخصوص دور هيئة المكتب فيما بين الدورات، ولكن من غير المتوقع أن يخلف آثاراً 
  

 ٢٢لــذا ُيوصــى بــأن ينظــر مــؤتمر األطــراف فــي تحديــد الوظــائف المخصصــة المتكــررة والــواردة فــي الفقــرة   -٢٤
  هض بها الهيئة والمحددة في النظام الداخلي.على أنها وظائف دائمة لهيئة المكتب لتكمل تلك التي تن

  
وباإلضافة إلى ذلك، أوصت هيئة المكتب بأن هناك وظيفتين اثنتين مـن وظائفهـا الفعليـة بـين الـدورات لـم   -٢٥

ُتحددان بموجب قرار صادر عـن مـؤتمر األطـراف قـد ُتخصصـان علـى أنهمـا وظيفتـان دائمتـان مـن وظائفهـا، وهمـا 
  كالتالي:

  بدور جهة اتصال بين األطراف في األقاليم الخاصة بكل واحد منها،القيام   )١(

  بوالية مؤتمر األطراف. تزويد األمانة بالتوجيهات العامة وبالدعم عمالً   )٢(
  

علـى الميزانيـة، فـإن مـن غيـر الُمـرّجح أن تترتـب علـى  ٢٤وفيما يتعلق بآثار الوظـائف المحـددة فـي الفقـرة   -٢٦
 )١(أية آثار بالنسبة إلى الميزانية، بينما قد تترتب على الوظيفة المبّينة فـي النقطـة  )٢(الوظيفة المبّينة في النقطة 

اســتخدام تكنولوجيــات اتصــال إلكترونيــة أو  . فــإذا تقــرر مــثالً بتقنيــات االتصــال المســتخدمة هــذه اآلثــار، وذلــك رهنــاً 
عـد، فـإن مـن غيـر المحتمـل أن ُيتكبـد عنهـا تكـاليف إضـافية، ولكـن إذا تقـرر غيرها من تكنولوجيات االتصال عـن بُ 

غطية عقد اجتماعات أو تظاهرات ُيمّثل فيها األشخاص في الفعاليات اإلقليمية، فقد يترتب عليها تكاليف إضافية لت
  مشاركة أعضاء هيئة المكتب في تلك الفعاليات.

  
وفي حال قرر مؤتمر األطراف أن يخصـص وظـائف أخـرى لهيئـة المكتـب علـى النحـو المبـّين أعـاله، فقـد   -٢٧

فــي أن ينظـر فــي مـا إذا كــان ينبغـي أن تبــدأ العمليـة المفضــية إلـى انتخــاب أعضـاء هيئــة المكتـب فــي  يرغـب أيضـاً 
  أكثر رسمية. دورة من دورات مؤتمر األطراف وتتخذ طابعاً مرحلة تسبق عقد كل 
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وعـــالوة علـــى ذلـــك، قـــد ُتخصـــص وظـــائف إضـــافية لهيئـــة المكتـــب باتبـــاع إحـــدى الطـــريقتين التـــاليتين: إمـــا   -٢٨
بتعديل النظام الـداخلي أو بواسـطة قـرار شـامل يتخـذه مـؤتمر األطـراف. وتتمثـل ميـزة تعـديل النظـام الـداخلي فـي أن 

نهـا ستصـبح أكثـر شـفافية، ولكـن عيـب هـذا األمـر هـو أن إأكثـر رسـمية وباإلمكـان القـول  ستكتسي طابعـاً  الوظائف
مـــن شـــأنه أن يعّقـــد أيـــة تعـــديالت قـــد يرغـــب مـــؤتمر األطـــراف فـــي إدخالهـــا تلبيـــة الحتياجـــات مســـتقبلية فيمـــا يتعلـــق 

فـــي اتخـــاذ المـــؤتمر لقـــرار فـــي هـــذا  دماً بالوظـــائف التـــي تؤديهـــا هيئـــة المكتـــب بـــين الـــدورات. ومـــن شـــأن المضـــي ُقـــ
  .أكثر مرونة ويمهد السبيل أمام أية تعديالت يدخلها مؤتمر األطراف مستقبالً  المضمار أن يكون نهجاً 

  
  اإلجراء المطلوب من مؤتمر األطراف  
  

  مؤتمر األطراف مدعو إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير وتقديم مزيد من اإلرشادات.  -٢٩
  
  
  

=     =     =  


