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 مؤمتر األطراف
 جلنة العلم والتكنولوجيا

 الدورة الثامنة
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٦-٤مدريد، 

 من جدول األعمال املؤقت) ج(٤البند 
  العلم والتكنولوجياتقرير مكتب جلنة

 اسـتعراض مهـام وأعمال فريق اخلرباء،      
    وإجراءات لتجديد عضوية فريق اخلرباء

 استعراض مهام وأعمال فريق اخلرباء، وإجراءات لتجديد
 عضوية فريق اخلرباء

 *مذكرة أعدهتا األمانة

 موجز

عقد املكتب مشاورات مع    كما  . قـام مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا باستعراض ألنشطة فريق اخلرباء          
أصحاب املصلحة املعنيني، وعقد اجتماعاً مع فريق اخلرباء لتبادل اآلراء بشأن مهامهم والنتائج املتوقعة من برنامج 

وبغية مساعدة جلنة العلم والتكنولوجيا يف التقدم يف عملها، اقترح مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا تشكيل . عملهم
ويف االقتراح، يزمع مكتب جلنة     .  بالتنسيق ليعمل حتت سلطة جلنة العلم والتكنولوجيا       فـريق خرباء مستقل معين    

العلم والتكنولوجيا تشكيل أفرقة عاملة خمصصة لتناول ما حتدده جلنة العلم والتكنولوجيا من جماالت مواضيعية،               
 .تناط باختصاصات حمددة ووالية يعتمدها مؤمتر األطراف
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  الوالية-أوالً 

ويتمثل دور جلنة العلم    . ١-م أ /١٥اعـُتمدت اختصاصـات جلـنة العلم والتكنولوجيا مبوجب املقرر            -١
 من االتفاقية، يف موافاة مؤمتر األطراف باملعلومات واملشورة بشأن املسائل      ٢٤والتكنولوجـيا، كما هو يف املادة       

العلمية والتكنولوجية املتصلة مبكافحة التصحُّر وختفيف آثار اجلفاف، مبا يكفل استناد قراراته إىل أحدث املعارف         
 .العلمية

 منذ بداية عملية االتفاقية االعتراف باحلاجة إىل إجراءات جيدة ملوافاة جلنة العلم والتكنولوجيا              وقـد مت   -٢
وبعد مشاورات مطّولة هبدف حتسني فعالية وجناعة جلنة العلم والتكنولوجيا، أُنشئ فريق خرباء أثناء              . باملعلومات

ومع ذلك،  . اء يف الدورة السادسة ملؤمتر األطراف     الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف وُوِضع برنامج عمل لفريق اخلرب        
، ٧-م أ /١٥ويف املقرر   . مل ُيـبد فريق اخلرباء إالّ قدرة حمدودة نسبياً على إعطاء عملية االتفاقية اإلسهام املتوقَّع              

طلـب مؤمتر األطراف من مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا استعراض مهام وعمل فريق اخلرباء وكذلك إجراءات                
 .يد عضويته، وتقدمي تقرير إىل جلنة العلم والتكنولوجيا يف دورهتا الثامنةجتد

واسـتعرض مكتـب جلنة العلم والتكنولوجيا برنامج العمل الشامل للجنة اخلرباء، ويرد يف هذه الوثيقة                 -٣
 .عرض الستنتاجاته

  استعراض أعمال ومهام فريق اخلرباء-ثانياً 

  مرحلة البداية-ألف 

املقرر ( عضواً خيتارهم مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا، مبوافقة مؤمتر األطراف ٢٥يق اخلرباء من يتألف فر -٤
ومع ذلك، فإن   . ، مع مراعاة التمثيل اجلغرايف مبا يشمل مجيع املناطق اليت تغطيها االتفاقية           )، املـرفق  ٥-م أ /١٧

وفضالً عن  .  االقتصادية -االت االجتماعية   الـتوازن بني املواضيع غري دقيق؛ حيث كان هناك متثيل ناقص يف اجمل            
 .ذلك، مت اإلبالغ عن صعوبات يف االتصال فيما بني األعضاء باللغة اإلنكليزية

نوفمرب / تشرين الثاين  ٧ إىل   ٤ُعِقـد االجـتماع األول لفريق اخلرباء يف هامبورغ بأملانيا، يف الفترة من               -٥
، ٢٠٠٣يونيه / حزيران٧ إىل ٢ين يف بون بأملانيا، يف الفترة من وُعقد االجتماع الثا. ، لوضع برنامج عمل٢٠٠٢

واُستعرض تطور برنامج   . ٢٠٠٢نوفمرب  /السـتعراض نـتائج األنشطة اليت اضطلع هبا أعضاؤه منذ تشرين الثاين           
 .العمل واعُتِمد برنامج العمل مع بعض التوصيات

الذي قام به فريق اخلرباء، وأكد التوجهات اليت الحظ مؤمتر األطراف يف دورته السادسة، بارتياح، العمل  -٦
 ، مبوجب املقرر   )٢٠٠٥-٢٠٠٣(توخاهـا الفـريق مـن خالل اعتماد برنامج عمل لفريق اخلرباء ملدة سنتني               

ويؤكد برنامج العمل على البحوث التطبيقية وحصيلة       .  نشـاطاً كأنشطة ذات أولوية     ١١؛ واخـتري    ٦-م أ /١٥
 .ضايا ملموسة للتنفيذالعمل، والربط الشبكي حول ق
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  تطور األنشطة-باء 

أكتوبر / تشرين األول  ١٥ إىل   ١١ُعِقـد االجتماع الثالث لفريق اخلرباء يف بيجني بالصني يف الفترة من              -٧
ونتج عن هذه املناقشات . ومت تقسيم فريق اخلرباء إىل أفرقة عمل ملناقشة املواضيع املختلفة لربنامج العمل  . ٢٠٠٤

وصيات، إىل جانب مقترحات أنشطة قدمتها أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر إىل خمتلف استنتاجات وت
وأعرب أعضاء  . ولكن اجلهات املاحنة اليت مت االتصال هبا، مل ترد بشكل إجيايب          . وكاالت التمويل لكي تنظر فيها    

على أن توصلهم إىل صياغة مقترحات وأكدوا . الفـريق عن قلقهم، وعن شعورهم بأن عملهم ال حيظى بالتقدير     
وكان هناك التزام بتقدمي نتائج يف االجتماع املقبل، لكن . يعين أن هذه املرحلة من عملهم قد بلغت استنتاجاً هنائياً

والحظ الفريق أن التمويل املناظر من حيث اهلياكل        . إذا ما أريد حتقيق نتائج فإن األمر حيتاج إىل مساعدة مالية          
 .سيكون متاحاً من العديد من املنظمات واملعاهد اليت ينتمي إليها هؤالء النظراءاألساسية 

استضـاف املركز املشترك للبحوث التابع للمفوضية األوروبية االجتماع الرابع لفريق اخلرباء يف إيسربا،               -٨
 يتمثل يف وضع    وكان اهلدف الرئيسي لالجتماع   . ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ٢٣ إىل   ١٩بإيطالـيا، خالل الفترة من      

وركّز عمل االجتماع   . وإكمال مقترحات إلحالتها إىل جلنة العلم والتكنولوجيا يف دورهتا السابعة كي تنظر فيها            
 :على ثالث مسائل حتظى باألولوية

وضـع اسـتراتيجية اتصاالت واضحة بني أنشطة فريق اخلرباء واملستخِدمني النهائيني وأوساط              )أ( 
وضع مسرد للمصطلحات على شبكة اإلنترنت، وكذلك آلية خمصصة لشبكة تفاعلية الباحـثني، مبـا يف ذلـك       

 البيانات الوصفية؛/ومواضيعية بالبيانات

 وضع منهجية تكاملية لتقييم الفقر وتردي األراضي؛ )ب( 

اقتراح منهجيات فعالة لتقييم التصحر على كل من املستوى العاملي واإلقليمي واحمللي حىت يتسىن  )ج( 
 .يذ االتفاقية بالتشاور والتفاعل مع اجلهود اجلارية األخرى ذات الصلةتنف

ومع ذلك،  . وخالل اجتماع إيسربا، ذكر الفريق بأنه ال يوجد خمطط مايل لتوفري موارد يف امليزانية لعمله               -٩
ن املقررات اليت وتقرر أيضاً أ. ارتئي أن الشراكة الرمسية ستكون ضرورية لدعم عمل فريق اخلرباء بطريقة مستدامة

 .تتخذها جلنة العلم والتكنولوجيا بشأن عمل الفريق ينبغي أن تدعمها أرصدة يف امليزانية لتيسري العمل املزمع

وقرر مؤمتر األطراف يف دورته السابعة، بعد أن الحظ التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج العمل، إيالء األولوية  -١٠
البيانات الوصفية، واملقاييس،   /الفقر، والشبكة التفاعلية واملواضيعية للبيانات    تردي األراضي و  : إىل أربعة مواضيع  

، أن مينح األولوية إىل ٧-م أ/٢٠وقرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره . واملؤشرات، وُنظم اإلنذار املبكر بالتصحر
يا، ولكنه لن يتم إتاحة األموال املقاييس واملؤشرات عند ختصيص األموال من بند امليزانية اخلاص بالعلم والتكنولوج

ومت الترحيب بعدد قليل من املسامهات املباشرة املقدمة من بعض األطراف           . لألمانـة ألي عمل من هذه األعمال      
 .واملؤسسات لدعم أنشطة بعض اخلرباء، كما متت االستفادة من هذه املسامهات
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، تقريره ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٤ و٢٣ون يف يومي  يف بقش فريق اخلرباء، خالل اجتماعه اخلامس املعقودونا -١١
كما قدم توصيات متعددة بشأن العمل املقبل املتعلق بالعلم . النهائي املزمع تقدميه إىل الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف

 .والتكنولوجيا دعماً للجنة العلم والتكنولوجيا ومؤمتر األطراف

  نتائج عمل فريق اخلرباء-جيم 

 : أهم نتائج عمل فريق اخلرباء هي ما يليفيما يلي -١٢

 حتسني مشروع املوجز القطري؛ )أ( 

 استعراض شامل للتقارير الوطنية املقدمة إىل جلنة مراجعة تنفيذ االتفاقية يف دورهتا الثالثة؛ )ب( 

 استعراض شامل للتقارير الوطنية املقدمة إىل جلنة تنفيذ االتفاقية يف دورهتا اخلامسة؛ )ج( 

نتائج أفرقة العمل على املستويني   : فرص للتآزر فيما بني االتفاقيات البيئية     "إصـدار نشرة حول      )د( 
 ؛"الوطين واحمللي

البيانات /اقـتراح الستراتيجية لالتصال يف شكل مشروع شبكة للبيانات التفاعلية واملواضيعية            )ه( 
 الوصفية املواضيعية؛

  الفقر وتردي األراضي؛مشروع منهجية تقييم تكاملية يف جمايل )و( 

 مشروع تقرير عن نظم اإلنذار املبكر ملنع التصحر؛ )ز( 

 ؛"أطلس العامل للتصحر"مشروع تقييم املبادئ التوجيهية لتحديث  )ح( 

مشروع تقرير عن منهجيات فعالة لتقييم التصحر على األصعدة العاملي واإلقليمي واحمللي، لكي              )ط( 
 شاور والتفاعل مع اجلهود األخرى اجلارية ذات صلة؛يتسىن تنفيذ االتفاقية بالت

مشروع تقرير عن حتديد الثغرات امللموسة بني الفيزياء احليوية واملعارف االجتماعية االقتصادية             )ي( 
 والثقافية وأنشطة مكافحة التصحر، وأسباهبا وطرق القضاء عليها؛

 مقاييس ومؤشرات رصد التصحر وتقييمه؛ )ك( 

 .ات حاالت لصون األراضي املتردية وإصالحهاعرض دراس )ل( 

ومع ذلك، جتدر اإلشارة أيضاً إىل أن فريق اخلرباء أدى دوراً حامساً يف بث الوعي، وبناء القدرات ونشر                  -١٣
املعلومات وإسداء املشورة يف حلقات عمل، ومؤمترات، واجتماعات، وحلقات تدريبية، ومشاريع وبرامج دولية             

كما شارك فريق اخلرباء مشاركة نشطة يف أنشطة السنة الدولية للصحارى والتصحر            . العاملمتعددة  على نطاق     
وفضالً عن ذلك، شارك العديد     . حيث إنه كان جزءاً من اللجان العلمية والتنظيمية للعديد من التظاهرات اهلامة           
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، وتقييم (GEO-4) البيئة العاملية من األعضاء يف فريق اخلرباء مشاركة نشطة يف عمليات تقييم عاملية، مثل توقعات
ومن الصعب تقييم نتائج هذه املشاركة السليمة لفريق اخلرباء         . الـنظام اإليكولوجي لأللفية، ومستقبل الصحراء     

على املستوى الدويل، ولكن ينبغي أال تغيب هذا املشاركة عن األذهان أثناء استعراض مهام فريق اخلرباء وعمله،                 
 .حتتاج إىل الوقت يف عملية تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحربوصفها مسامهة هامة 

وبوجه عام، أثر فريق اخلرباء من خالل دوره االستشاري لالتفاقية، تأثرياً هاماً على املداوالت اليت جرت  -١٤
اقية والدورة السابعة للجنة يف الدورة السادسة للجنة العلم والتكنولوجيا والدورة الثالثة للجنة استعراض تنفيذ االتف

كما أنه أدى إىل تزايد ملحوظ يف ظهور        . العـلم والتكنولوجيا والدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية        
األوسـاط العلمية يف دورات مؤمتر األطراف، وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، وجلنة العلم والتكنولوجيا، حيث               

ادة مشاركة هذا الوسط العلمي يف عملية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر،            شـدد على احلاجة العاجلة لزي     
 .على مجيع املستويات

  املشاورات-ثالثاً

، استعرض مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا الترتيبات املؤسسية وطريقة تشغيل       ٧-م أ /١٥عمـالً باملقرر     -١٥
، بغية االطالع على كيفية تقدميها ملدخالت للهيئات املعنية         عـدد من هيئات االستشارة العلمية يف األمم املتحدة        

 العمليات االستشارية العلمية  "ومت اإلطالع على تقريرين أوهلما بعنوان       . بصـنع القرار يف منظومة األمم املتحدة      
، والثاين مؤرخ   ١٩٩٨، أعدته جلنة األمم املتحدة للتنمية املستدامة يف عام          "الدولية بشأن البيئة والتنمية املستدامة    

 ، ومت إعداده آللية رصد األرض على مستوى منظومة األمم املتحدة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة،                ٢٠٠٠يف عام   
 .وأعد التقريرين كليهما جان ستيفان فريتز

وحضـر مكتـب جلنة العلم والتكنولوجيا اجتماعاً مع فريق االستعراض العلمي والتقين التابع التفاقية                -١٦
ومتثل نطاق . سار بشأن األراضي الرطبة لالطالع على الوسائل احملددة لتشغيل فريق االستعراض العلمي والتقينرام

االجـتماع يف وضع اقتراحات بشأن شكل واختصاصات مراكز التنسيق العلمية الوطنية، الستعراض سلسلة من               
عة مقررات مؤمتر األطراف ذات الصلة، ووضع       الـتدابري لتعزيز الربط الشبكي اإلقليمي يف إطار االتفاقية، ومتاب         

ومتثل الدرس املستخلص يف أن برنامج عمل فريق االستعراض العلمي والتقين        . إجراءات لإلبالغ عن املهام املنجزة    
له مهمة تقوم على امليزانية، وأن عملية وضع مؤشرات فعالية عملية مستمرة وأن اجتماعات منتصف املدة مفيدة                 

 .االستعراض العلمي والتقينلعملية فريق 

وحضـر أعضـاء مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا اجتماعات أخرى متعددة متت فيها استشارة خمتلف                -١٧
. أصحاب املصاحل املعنيني بشأن احتياجاهتم وقدموا آراءهم فيما يتعلق بالدعم العلمي والتقين لزيادة تنفيذ االتفاقية

بون، كانون  (اجتماع مكتب مؤمتر األطراف     :  حضرها األعضاء  الـدورات الـيت   /وفـيما يـلي االجـتماعات     
، )٢٠٠٦يونيه  /غالن، حزيران (، فريق االستعراض العلمي والتقين التابع التفاقية رامسار         )٢٠٠٦ينايـر  /الثاين

، وحلقة العمل الدولية حول املناخ )٢٠٠٦أكتوبر /تشرين األول (DesertNet)(واجتماع إطالق شبكة الصحراء 
، واجتماع مستخدمي وكالة تشغيل املوظفني يف جماالت   )٢٠٠٦ديسمرب  /أروشا، كانون األول  (دي األراضي   وتر

، واجتماعات الفريق احلكومي الدويل     )٢٠٠٧فرباير  /ماسترخيت، شباط " (DeSurvey"العلوم واخلدمات والبناء    
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تحدة ملكافحة التصحر، والدورة اخلامسة     العامل بني الدورات، واجتماعات التجمعات اإلقليمية التفاقية األمم امل        
. واستؤنفت املشاورات أيضاً مع أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر    . للجـنة اسـتعراض تنفيذ االتفاقية     

 .ويرى ملخص هلذا العمل يف املرفق األول

  االستنتاجات والتوصيات-رابعاً

ت متسقة دائماً مع مهام وبرنامج عمل الفريق على النحو يبني هذا االستعراض أن أنشطة فريق اخلرباء كان -١٨
ووافق الفريق، خالل أول فترة نشاط له على األنشطة الواجب تنفيذها وشرع يف  . الـذي قّدره مؤمتر األطراف 

. ولذلك، مت تسجيل فتور يف محاس أعضاء الفريق       . عملـه، لكنه مل يتمكن من مواصلة عمله بسبب القيود املالية          
 .اركة بعض األعضاء يف الفريق فوضوية إىل حد ماوكانت مش

ومـع ذلـك لـم ُيبد فريق اخلرباء، بوجه عام، قدرة كبرية على تقدمي املدخالت املتوقعة لعملية تنفيذ                   -١٩
وهـناك أسباب متعددة لذلك منها ارتفاع عدد املهام وتدين األولوية املسندة للعمل؛ وانعدام املوارد               . االتفاقـية 

خصصة ملهام عمل الفريق؛ وانعدام النهج القائم على الطلب؛ وهبوط املعنويات مما أثر على مشاركة               احملـددة امل  
 حيث شعرت بعض اجلهات املاحنة أن النهج الذي -بعض األعضاء؛ وانعدام األموال ملتابعة مقترحات فريق اخلرباء 

ية، وقد ال يعطي النتائج املنشودة للجنة العلم يتبعه األفراد العاملون يف مشاريع حبث حمددة خاصة هبم ُيضلل العمل      
 .والتكنولوجيا ومؤمتر األطراف، مما جيعلها ممانعة لتقدمي الدعم املايل

ومع ذلك، قدم أعضاء فريق اخلرباء استعراضاً وحتليالً قّيمني للعمل فيما يتعلق بالقضايا املدرجة يف برنامج  -٢٠
 .عملهم

لتكنولوجيا على حتسني فعاليتها وجناعتها، ومع مراعاة املشاورات ونتيجة         وبغـية مساعدة جلنة العلم وا      -٢١
اقتراحاً لفريق خرباء مستقل معين "مـراجعة مهـام فـريق اخلرباء وعمله، وضع مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا     

 .، رمبا رغبت اللجنة النظر فيه)انظر املرفق الثاين" (بالتنسيق
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 املرفق األول

 م العلمي والتكنولوجي املقدم لالتفاقية موجز جتميعي للدع
 من فريق اخلرباء

 القضايا التساؤالت/األهداف

هـناك قدرات دولية ذات صلة وقدرات تشارك على        �
الـنحو الواجب يف تنفيذ االتفاقية فيما يتعلق بتقدمي         
مدخالهتا العلمية، ولكن هل هناك جمموعة أساسية من 

 املؤسسات واخلرباء؟
ستشـارة العلمية لالتفاقية هي عملية      إن عملـية اال    �

 مفتوحة ومرنة مبا يكفي ومستقلة من املنظور العلمي 
هل أن األهداف العلمية وجيهة مبا فيه الكافية بالنسبة  �

 لألطراف؟ 
 هل أن األهداف العلمية واضحة مبا فيه الكفاية؟ �
ما هي احتياجات وشواغل اجلهات املاحنة من حيث         �

 ة؟املشورة العلمي 
هـل توجـد جمـاالت كافية لبناء القدرات العلمية           �

 والتكنولوجية؟ 
كـيف ميكـن توجيه العملية العلمية يف حالة ما من            �

حـاالت تردي األراضي، واجلفاف والتصحر، على       
 أو اإلقليمي؟/املستوى العاملي و

كيفية تعزيز ودعم وإعادة تشكيل مسامهة      
 يةاجملتمع الدويل العلمية لتنفيذ االتفاق

إنشاء آليات لضمان نقل التكنولوجيات يف الزراعة،        �
وإدارة األرض، اخل، من خالل تطبيق آليات ووسائل        

 وسبل مالية ومؤسسية وتشريعية واقتصادية
 نشر أفضل األمثلة والتدريب عليها �

ما هي اآلليات والوسائل والسبل الواجب      
/ استحداثها للنقل الفعال للتكنولوجيات    

املعارف لتحسني سبل   /ساتأفضـل املمار  
 عيش السكان يف املناطق املتأثرة؟

 هل هو املستوى    -مـا هو املستوى الواجب توخيه        �
 العاملي أم اإلقليمي أم الوطين أم مستوى املشروع؟

 ما هي احلوافز للنهج التآزري؟ �

كيفية تطوير أوجه التآزر فيما يتعلق بالبيئة       
حر، والتمويل والقدرات بني مكافحة التص    

وتردي األراضي، وأثر تغري املناخ، وأنشطة      
ختفيف األثر والتكيف، والتنوع البيولوجي،     
 لضمان القدرة على البقاء يف املناطق املتأثرة

 ما هي اجلهة املستهدفة وألية نتائج؟ �
 ما هي استراتيجية االتصال والنشر؟ �

مـا هي أفضل وسيلة لتقاسم نتائج ذات        
 ألشخاص املعنيني؟طبيعة علمية بالنسبة ل
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 املرفق الثاين

 اقتراح إلنشاء فريق خرباء مستقل معين بالتنسيق

  مقدمة-ألف 

وسيتألف الفريق من   . سـيتم إنشاء فريق خرباء مستقل معين بالتنسيق يف إطار جلنة العلم والتكنولوجيا             -١
 .وزيع اجلنساينمخسة أعضاء من اخلرباء مع مراعاة التوزيع اجلغرايف، وجمال االختصاص، والت

وسيتناول فريق اخلرباء املستقل املعين بالتنسيق القضايا العلمية والتكنولوجية، مبا يف ذلك قضايا الفيزياء               -٢
 . االقتصادية املتعلقة بتنفيذ االتفاقية، باستخدام هنج متعدد التخصصات-اإلحيائية والقضايا االجتماعية 

ين بالتنسيق بصورة فعالة وبتكلفة منخفضة للقضايا العلمية والتقنية         وسيستجيب فريق اخلرباء املستقل املع     -٣
وستستخدم نتائجه كأساس . والتكنولوجـية اليت يثريها مؤمتر األطراف، عمالً بتوصيات جلنة العلم والتكنولوجيا        

 .تنفيذ االتفاقيةللمفاوضات احلكومية الدولية يف إطار عملية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر لزيادة تعزيز 

  السياق املؤسسي-باء 

سـيكون اخلرباء األعضاء يف فريق اخلرباء املستقل املعين بالتنسيق علماء معترف هبم دولياً يكونون على                 -٤
وسيتم حتديدهم من خالل عملية صارمة،      . اسـتعداد للمشاركة يف النهوض بالعلم والتكنولوجيا لتنفيذ االتفاقية        

وسيقوم مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا بعملية      . إبداء االهتمام من قبل األطراف    /تعييناتتتضـمن دعوة دولية لل    
 .االختيار النهائي للخرباء

 .وستكون مدة والية فريق اخلرباء املستقل املعين بالتنسيق أربع سنوات -٥

عين بالتنسيق ألداء مهام    وسـيقوم مؤمتـر األطراف بإنشاء أفرقة عمل خمصصة يف إطار فريق اخلرباء املستقل امل               -٦
وسيتم حتديد هذه املهام بوضوح من حيث الوالية والتنظيم واإلطار الزمين من خالل اختصاصات              . يسـندها إليها املؤمتر   

وملؤمتر األطراف أن ُينشئ ما يراه      . دقـيقة حيددها مؤمتر األطراف، مع مراعاة األنشطة العاملية واإلقليمية والقضايا الناشئة           
 .من أفرقة العمل املخصصة للوفاء باملهام اليت تطلبها األطراف، باالستناد إىل قوائم األولويةضرورياً 

وبعـض األنشـطة املدرجة يف برنامج عمل فريق اخلرباء املستقل املعين بالتنسيق ميكن أيضاً أن تقوم هبا                   -٧
 . حيددها مؤمتر األطرافمؤسسات ومنظمات معروفة جيداً تعرض استضافة فريق عامل ما وفقاً الختصاصات

تعـود مسؤولية اختيار أعضاء فريق اخلرباء املستقل املعين بالتنسيق، إىل مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا                -٨
وينبغي للعلماء الذين يتم    .  من االتفاقية  ٢٤وفـريق اخلـرباء املستقل املعين بالتنسيق على النحو احملدد يف املادة             

وإذا عرضت إحدى املؤسسات أو املنظمات . على مجع كمية هامة من الدرايةاختـيارهم أن يكونـوا قـادرين     
استضافة فريق اخلرباء، فإن مسؤولية وضع اقتراح وتقدميه إىل مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا وفريق اخلرباء املستقل 

 .املعين بالتنسيق لينظر فيه، تعود إىل تلك املؤسسة أو املنظمة
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 اء املستقل املعين بالتنسيق عمليات فريق اخلرب�جيم 

سـيقوم فـريق اخلرباء املستقل املعين بالتنسيق بتنسيق أنشطة أفرقة العمل املخصصة وبتنظيم عمليات استعراض                 -٩
وسيقوم بتيسري االتصاالت فيما بني أفرقة العمل املخصصة واجملتمع الدويل؛ ومساعدة مكتب جلنة العلم     . دولـية للعمـل   

يد اجملاالت املواضيعية للعمل املقبل ألفرقة العمل املخصصة؛ وتقدمي التقارير إىل مؤمتر األطراف من              والتكنولوجـيا يف حتد   
 .وستقوم أمانة االتفاقية بتيسري عمل فريق اخلرباء املستقل املعين بالتنسيق. خالل جلنة العلم والتكنولوجيا

ق، بالتشاور مع مكتب جلنة العلم      وسـيتم انـتخاب عضـو مـن فـريق اخلرباء املستقل املعين بالتنسي              -١٠
وسيقوم ذلك العضو بإدارة فريق اخلرباء املستقل املعين بالتنسيق، وبضمان الوفاء           . والتكنولوجـيا، لترأس الفريق   

 .باملهام احملددة

وسـيقوم فريق اخلرباء املستقل املعين بالتنسيق، إىل جانب مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا، مبراجعة عمل      -١١
منظمات تضطلع بأنشطة مدرجة يف برنامج عمل فريق اخلرباء املستقل املعين /ة العمل املخصصة وأي مؤسساتأفرق

 . بالتنسيق، بغية ضمان تطابق النتائج مع االختصاصات

وسـيجتمع فـريق اخلرباء املستقل املعين بالتنسيق مرة يف السنة على األقل، وذلك إن أمكن بتزامن مع                   -١٢
 .نة العلم والتكنولوجيااجتماعات مكتب جل

  عمليات أفرقة العمل املخصصة�دال 

لـن ُتجـري أفرقة اخلرباء املخصصة حبوثاً بل ستقوم جبمع املعارف وتعديلها وحتديثها وإعادة هيكلتها                 -١٣
 وقد تطلب جلنة العلم والتكنولوجيا من أفرقة      . وتكيـيفها لغرض حمدد، باالستناد إىل اخلربات واملعارف املتوفرة        

وستتضمن . العمـل املخصصة أداء بعض أعمال البحث املستهدفة املتعلقة بثغرات يف معارف حمددة بصفة خاصة              
إجراءات العمل وضع إطار مفاهيمي، والعمل على مشاريع يضعها أعضاء أفرقة العمل املخصصة، وحلقات عمل               

وينبغي أن تكون ). العمل املخصصةأو حتسني نتائج عمل أفرقة /لغرض مراجعة و(متخصصة مع مشاركني خمتارين 
أفـرقة العمل املخصصة متقبلة ملسامهات طوعية من خرباء دوليني يتربعون بوقتهم للمساعدة يف أداء املهام وفقاً                 

 .لالختصاصات اليت حيددها مؤمتر األطراف

رة الفريق  ويقوم هذا املنسق بإدا   .  ويقـوم كل فريق عامل خمصص بانتخاب منسق للفريق من بني أعضائه            -١٤
 .العامل املخصص لضمان إجناز الفريق لألنشطة احملددة يف اختصاصاته

  عملية جلنة العلم والتكنولوجيا�هاء 

تقـوم أفرقة العمل يف دورات جلنة العلم والتكنولوجيا بصياغة اختصاصات حمددة تستند إىل احتياجات                -١٥
اليت ينشئها مؤمتر األطراف، وكذلك تلك اليت تستضيفها وتقوم أفرقة  العمل املخصصة . األولوية األوىل لألطراف

املؤسسات أو املنظمات، بإعالم مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا عن خطة عملها يف ظرف ثالثة أشهر بعد انعقاد                 
 . دورة مؤمتر األطراف
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  الدعم املايل�واو 

وألفرقة العمل املخصصة من امليزانية األساسية يتم تقدمي الدعم املايل لفريق اخلرباء املستقل املعين بالتنسيق  -١٦
وميكن أيضاً للجهات الراعية ألنشطة األفرقة      . لألمانـة مبوجب بند امليزانية املخصص للجنة العلم والتكنولوجيا        

وجيوز للمنظمات أو املؤسسات املضيفة أن تقدم دعمها الكامل أو اجلزئي . املذكورة أن تقدم الدعم املايل مباشرة 
 .أفرقة العمل املخصصةلعمل 

  منتجات حمددة لفريق اخلرباء املستقل املعين بالتنسيق�زاي 

وسيحدد مؤمتر األطراف . سيكون فريق اخلرباء املستقل املعين بالتنسيق فريقاً موجهاً حبسب الطلب واملنتج -١٧
ية، وأدلة للتقييم،   املنـتجات يف االختصاصـات اليت ستتضمن منهجيات، وتقارير علمية وتقنية، ونشرات علم            

وأنشـطة إرشـادية، وتوصـيات، ممارسـات جيدة، وأطقم أدوات، وأدوات ابتكارية، وآليات لعمليات نقل                
 .التكنولوجيا، وأمناط لبناء القدرات على املستويني احمللي والوطين

 

 
 ـ ـ ـ ـ ـ

جلنة/مؤمتر األطراف
العلم والتكنولوجيا

 خريطة تنظيمية 

 املرافق

تقرير

االستعراض
 والتنسيق

فريق اخلرباء املستقل
  بالتنسيق املعين

CST Bureau

 األمانة

 األطراف+ اجملتمع العلمي الدويل 

 والتكنولوجيامكتب جلنة العلم 

االختصاصات
  احملددة

الفريق العامل
 املخصص ن

الفريق العامل 
 ٢املخصص 

الفريق العامل 
 ١املخصص 


