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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف
  الدورة السابعة عشرة

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ديربان، 
   من جدول األعمال املؤقت٧البند 

   الطرائق واإلجراءات-اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا 

  *تقرير عن طرائق اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا وإجراءاهتا    

  موجز    
يعرض هذا التقرير طرائق اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا وإجراءاهتـا الـيت              

 يف بون، أملانيا، لينظـر  ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٣-١وضعتها يف دورهتا األوىل، املعقودة يف       
  .١٦-م أ/١ من املقرر ١٢٥يها مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة، عمالً بالفقرة ف

  

__________ 

نتائج االجتماع األول للجنة التنفيذية املعنيـة بالتكنولوجيـا،         املوعد احملدد ملراعاة    قُدمت هذه الوثيقة بعد       *  
 .٢٠١١سبتمرب / أيلول٣-١املعقود يف 
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  مقدمة  - أوالً  

  الوالية  -ألف  
، إنشاء آلية معنيـة بالتكنولوجيـا       ١٦-م أ /١رره  قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مق      -١

  :تتكون مما يلي
 ١٢١جلنة تنفيذية معنية بالتكنولوجيا لالضطالع باملهام الواردة يف الفقرة            )أ(  

  ؛١٦-م أ/١من املقرر 
 ١٢٣ الفقرة   مركز وشبكة لتكنولوجيا املناخ لالضطالع باملهام الواردة يف         )ب(  

   .١٦-م أ/١من املقرر 
  : باملهام التاليةاللجنةتضطلع  مؤمتر األطراف أيضاً، مبوجب نفس املقرر، أن وقرر  -٢

تقدمي عرض عام لالحتياجات التكنولوجية وحتليل السياسة العامة واملسائل           )أ(  
  التقنية املتصلة بتطوير التكنولوجيات اخلاصة بالتخفيف والتكيف ونقلها؛ 

وير التكنولوجيات ونقلـها وتقـدمي      النظر يف اإلجراءات الكفيلة بتعزيز تط       )ب(  
  توصيات بشأهنا من أجل تعجيل إجراءات التخفيف والتكيف؛

تقدمي توصيات بشأن التوجيهات املتعلقة بالسياسة العامة وأولويات الربامج           )ج(  
  املتصلة بتطوير التكنولوجيا ونقلها، مع إيالء اعتبار خاص ألقل البلدان منواً؛ 

اون بني احلكومات، والقطاع اخلاص، واملنظمات غـري        تعزيز وتيسري التع    )د(  
   الرحبية، والدوائر األكادميية والبحثية يف جمال تطوير تكنولوجيات التخفيف والتكيف ونقلها؛

تقدمي توصيات بشأن إجراءات معاجلة العقبـات الـيت تعتـرض تطـوير               )ه(  
  لتخفيف والتكيف؛  ايف جمالإجراءات معززة إتاحة اختاذ التكنولوجيات ونقلها بغية 

السعي إىل التعاون مع املبادرات التكنولوجية الدولية ذات الصلة، وأصحاب    )و(  
املصلحة، واملنظمات، وتعزيز االتساق والتعاون يف مجيع األنشطة املتعلقة بالتكنولوجيا، مبا يف            

  ذلك األنشطة املشمولة وغري املشمولة باالتفاقية؛ 
 خرائط الطريق املتعلقة بالتكنولوجيا أو خطط العمل        حتفيز تطوير واستخدام    )ز(  

على الصعيد الدويل واإلقليمي والوطين عن طريق التعاون بني أصحاب املـصلحة املعنـيني،              
وضع املبادئ التوجيهيـة    يشمل  سيما احلكومات واملنظمات أو اهليئات ذات الصلة، مبا          وال

  .)١(إلجراءات التخفيف والتكيفرة  بوصفها أدوات ميسِّارساتاملتعلقة بأفضل املم
__________ 

 .١٢١، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )١(
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وفـق  ها   اللجنة وتـشكيل   واليةتتحدد  وقرر مؤمتر األطراف، عالوة على ذلك، أن          -٣
  .)٢(١٦-أ م/١التذييل الرابع من املقرر 

وقرر مؤمتر األطراف أيضاً أن تواصل اللجنة تنفيذ إطار اإلجراءات اهلادفة والفعالـة          -٤
 ٥ لتعزيز تنفيذ الفقرة     ١٣-م أ /٣ُعزز مبوجب املقرر     و ٧-م أ /٤الذي اعُتمد مبوجب املقرر     

االحتياجات من  : ويتكون اإلطار من مخسة مواضيع رئيسية هي      . )٣( من االتفاقية  ٤من املادة   
 وعمليات تقييم االحتياجات، واملعلومات املتعلقـة بالتكنولوجيـا، والبيئـات           وجياالتكنول

وقرر مؤمتر األطراف عالوة على ذلك       .لوجياالتمكينية، وبناء القدرات، وآليات نقل التكنو     
  . )٤(أن يتعاون مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ واللجنة من أجل تعزيز أوجه االتساق والتآزر

وقرر مؤمتر األطراف أيضاً أن تعقد اللجنة اجتماعها األول يف أقرب وقت ممكـن                -٥
ة احلاجة إىل حتقيق االتساق     عقب انتخاب أعضائها، وأن حتدد طرائقها وإجراءاهتا مع مراعا        

واحلفاظ على التفاعالت مع الترتيبات املؤسسية األخرى ذات الـصلة يف إطـار االتفاقيـة               
  . )٥( فيها مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرةروخارج إطارها، لينظ

واتفق مؤمتر األطراف، عالوة على ذلك، على برنامج عمل الفريق العامل املخصص              -٦
 يف جمال تطوير ونقل   ٢٠١١لعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية خالل عام         املعين با 

داوالت فيما بني األطراف بشأن العالقة بـني اللجنـة          مواصلة امل التكنولوجيا، الذي يشمل    
الروابط احملتملة بني بشأن و، )٦(اإلبالغ املتعلقة هبما املناخ وخطوط   لوجياومركز وشبكة تكنو  

  . )٧(نولوجية واآللية املاليةاآللية التك

  نطاق املذكرة  - باء  
تعرض هذه املذكرة طرائق اللجنة وإجراءاهتا لينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورتـه               -٧

  .١٦-م أ/١ من املقرر ١٢٥السابعة عشرة، عمالً بالفقرة 
لوثيقة من هذه ا  األول والثاين   ووضعت اللجنة طرائقها وإجراءاهتا الواردة يف املرفقني          -٨

 يف بون، أملانيـا، ووضـعتها يف        ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٣-١يف اجتماعها األول، املعقود يف      
  .صيغتها النهائية يف وقت الحق خالل مداوالت جرت خارج الدورة

__________ 

 .١٢٢، الفقرة ١٦- أم/١املقرر  )٢(
 .١١٩، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٣(
 .١٢٧، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٤(
 .١٢٥، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٥(
 ).أ(١٢٨، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٦(
 ).د(١٢٨، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٧(
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  اإلجراءات اليت ميكن أن يتخذها مؤمتر األطراف   - جيم  
األول روضة يف املرفقني    ُيدعى مؤمتر األطراف إىل النظر يف الطرائق واإلجراءات املع          -٩

   .من هذه الوثيقة واختاذ أي إجراءات يراها مناسبة يف دورته السابعة عشرةوالثاين 

  وضع طرائق اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا وإجراءاهتا  - ثانياً  
 يف بون، أملانيا، لوضع ٢٠١١سبتمرب / أيلول٣-١عقدت اللجنة اجتماعها األول يف   -١٠

وإجراءاهتا مستعينة بورقة العمل اليت أعدها الفريق العامل املعين بنقل التكنولوجيـا            طرائقها  
وآخذة يف االعتبار مهامهـا احملـددة يف        " اإلعداد لتنفيذ اآللية التكنولوجية املقترحة    "بشأن  

  .  أعاله٢، واملبينة يف الفقرة ١٦-م أ/١ من املقرر ١٢١ قرةالف
املتفق عليها حسب ما قرره مؤمتر األطراف، اعتربت اللجنة       واستناداً إىل مهام اللجنة       -١١
  :طرائقهاالستة التالية هي عماد العناصر أن 

  التحليل والتوليف؛  )أ(  
    توصيات السياسة العامة؛  )ب(  
  التيسري والتحفيز؛  )ج(  
  الربط بترتيبات مؤسسية أخرى؛  )د(  
  إشراك أصحاب املصلحة؛  ) ه(  
  .عارفتبادل املعلومات وامل  )و(  

دون اإلخالل بنتائج املفاوضات بني األطـراف بـشأن عالقاهتـا    ووافقت اللجنة،    -١٢
وروابطها احملتملة مبركز وشبكة تكنولوجيا املناخ، واآللية املالية، وغري ذلك من الترتيبـات             
املؤسسية مبوجب االتفاقية املتفاوض عليها يف إطار الفريق العامل املخصص املعـين بالعمـل              

ين الطويل األجل، على أن تواصل، حسب االقتضاء، وضع طرائق عملها فيما خيـص              التعاو
أعاله، وذلك ) د(١١بالترتيبات املؤسسية األخرى ذات الصلة، املشار إليها يف الفقرة  عالقتها  

 يف ضوء نتيجة متفق عليها يف هذا        ٢٠١٢خالل اجتماعها األول املقرر عقده يف أوائل عام         
  . السابعة عشرة ملؤمتر األطرافلدورةالصدد أثناء ا

 الداخلي للجنة املعروض يف املرفق الثاين من هذه الوثيقة ونظـراً          بالنظام  وفيما يتعلق     -١٣
، توصي اللجنة مؤمتر األطراف بأن يوافق، على أساس         ٢٠١١ تأكيد أعضائها يف عام      لتأخر

 احلاليني مباشرة   )٨( اللجنة استثنائي ودون إنشاء سابقة، على أن تنتهي رمسياً مدة والية أعضاء          
 بالنسبة لألعضاء الذين تدوم واليتـهم سـنتني،         ٢٠١٤قبل االجتماع األول للجنة يف عام       

 بالنسبة لألعضاء الذين تدوم واليتـهم       ٢٠١٥ومباشرة قبل االجتماع األول للجنة يف عام        
  ).FCCC/SB/2011/2 من الوثيقة ٦انظر أيضاً الفقرة (ثالث سنوات 

__________ 

)٨( FCCC/SB/2011/2املرفق ،. 
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  ول األاملرفق

   اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا طرائق    

  التعاريف  - ألف  
  : ألغراض طرائق اللجنة وإجراءاهتا  -١

  اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ؛ " االتفاقية"  ُيقصد ب  )أ(  
  مؤمتر األطراف يف االتفاقية؛ " مؤمتر األطراف"  بيقصد   )ب(  
  األطراف يف االتفاقية؛" رافاألط"  بُيقصد   )ج(  
الكيانات اليت تضطلع بدور يف تنفيـذ مهـام        " أصحاب املصلحة "  بُيقصد    )د(  

  اللجنة، أو اليت ميكن أن تؤثر يف توصيات اللجنة أو إجراءاهتا أو تتأثر هبا؛
البالغات الوطنية اليت تقدمها األطراف وفقـاً       " البالغات الوطنية "  بُيقصد    ) ه(  
   من االتفاقية؛١٢ و٤ للمادتني
  اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا؛" اللجنة"  بُيقصد   )و(  
عمليات تقييم االحتياجـات    " عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية   "  بُيقصد    )ز(  

 ٧-م أ /٤التكنولوجية اليت ُتجرى ضمن إطار اإلجراءات اهلادفة والفعالة الذي اعُتمد مبوجب املقرر             
  ؛ من االتفاقية٤ من املادة ٥تنفيذ الفقرة لتوطيد  ١٣-م أ/٣وجب املقرر وُعزز مب

برامج العمل الوطنية للتكيف املشار " برامج العمل الوطنية للتكيف"  بُيقصد    )ح(  
  ؛٧-م أ/٥من املقرر ) ج(١١إليها يف الفقرة 

ئمـة  إجراءات التخفيف املال  " إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً   "  بُيقصد    )ط(  
  ؛١٦-م أ/١باء من املقرر  -الثالث وطنياً املشار إليها يف الفصل 

خطط التكيف الوطنية املشار إليهـا يف       " خطط التكيف الوطنية  "  بُيقصد    )ي(  
  ؛١٦-م أ/١ من املقرر ١٥الفقرة 

مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ املـشار إليـه يف         " الشبكة/املركز"  بُيقصد    )ك(  
  ؛١٦-م أ/١ املقرر من) ب(١١٧الفقرة 

 ٤٧يف الفقـرتني      املشار إليهم  اجتماعات اللجنة مراقبو  " املراقبون"  بُيقصد    )ل(  
   من النظام الداخلي للجنة؛٤٩و
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ن يف اجتماعات اللجنـة   واخلرباء االستشاري "  االستشاريون اخلرباء"  بُيقصد    )م(  
   من النظام الداخلي للجنة؛٤٤يف الفقرة  املشار إليهم

مركز تبـادل املعلومـات عـن نقـل         " مركز تبادل املعلومات  "  بقصد  ُي  )ن(  
  التكنولوجيا ضمن إطار نقل التكنولوجيا؛

  .اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ" اهليئة"  بُيقصد   )س(  

  التحليل والتوليف  - باء  
، ١٦-م أ/١مـن املقـرر   ) أ(١٢١لالضطالع باملهمة املنصوص عليها يف الفقـرة          -٢

  : يتعلق بالتحليل والتوليف، تشمل الطرائق، يف مجلة أمور، ما يلي فيما
إصدار توقعات تكنولوجية دورية؛ وتصنيف وجتميع وتوليف جمموعة مـن            )أ(  

املعلومات املتعلقة بالبحث والتطوير يف جمال التكنولوجيا وغري ذلك من األنـشطة املتـصلة              
البالغـات الوطنيـة،   على سبيل املثال ال احلصر يشمل بالتكنولوجيا من خمتلف املصادر، مبا   

واالحتياجات التكنولوجية احملددة وطنياً، وعمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية، وبرامج         
العمل الوطنية للتكيف، وإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً، وخطـط التكيـف الوطنيـة،             

والنظر يف ما ينطوي عليه ذلـك مـن       وخرائط الطريق وخطط العمل اخلاصة بالتكنولوجيا؛       
  للنهوض بتطوير التكنولوجيا ونقلها؛ذات صلة بالسياسات العامة نتائج وفرص 

إعداد جمموعة من الورقات التقنية عن سياسات عامة ومسائل تقنية حمددة،             )ب(  
  عن عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية؛الناشئة مبا فيها تلك 

ظم للمبادرات واألنشطة والربامج القائمـة يف جمـال         إجراء استعراض منت    )ج(  
تطوير التكنولوجيا ونقلها بغية حتديد اإلجنازات الرئيسية والثغرات، وأفـضل املمارسـات،            

  .والدروس املستفادة
وينبغي للجنة أن تصدر وثائق خمتصرة تشمل املوجزات التنفيذية اليت ميكن أن تكون               -٣

  .ملستوى، عند اإلمكانمفيدة لصانعي السياسات رفيعي ا
وينبغي للجنة أن تستفيد من أحسن اخلربات املتاحة، وتتصل باملنظمات واملؤسسات             -٤

  . القائمة، وتعد حتليالً واسع النطاق من أجل ضمان موثوقية ومشروعية توصياهتا
 مع املنظمات املختـصة، أو إىل التـشارك   وينبغي للجنة أيضاً أن تسعى إىل التعاون       -٥

وكخيار عام، ميكن للجنـة أن      .  يف إعداد تقارير حتليلية وتوليفية حمددة      ،ند االقتضاء عمعها  
تنشئ واجهات مؤسسية لطلب املسامهات من أصحاب املصلحة املعنيني يف تنفيذ هذه املهمة،  

خمصصة، وموقعـاً   عاملة   الواجهات حلقات عمل، وحوارات، وأفرقة       هوميكن أن تشمل هذ   
ينبغي هلا أيضاً أن تستفيد من الواجهات املؤسسية املمكنة املنشأة مع           و.  مكرساً لذلك  شبكياً

  . االتفاقية يف إطاراهليئات األخرى
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  توصيات السياسة العامة  - جيم  
، ١٦-م أ /١ من املقرر    )  ه( و )ج(و) ب(١٢١ألداء املهام املنصوص عليها يف الفقرات         -٦

  :  مجلة أمور، ما يليفيما خيص توصيات السياسة العامة، تشمل الطرائق، يف
تقدمي توصيات إىل مؤمتر األطراف، أو غريه من اهليئات املعنية يف إطار االتفاقية،               )أ(  

  ؛ يف هذا اجملالبشأن اإلجراءات الالزمة لتعزيز تطوير التكنولوجيا ونقلها والتصدي للعوائق
ت الربامج  تقدمي توصيات بشأن التوجيهات املتعلقة بالسياسات العامة وأولويا         )ب(  

  .طراف من أقل البلدان منواًاملتصلة بتطوير التكنولوجيا ونقلها، مع إيالء اعتبار خاص لأل
.  اخلاصة بـاإلجراءات   اوميكن للجنة أن تشرك أصحاب املصلحة يف وضع توصياهت          -٧

األطـراف، ومـؤمتر األطـراف،      الذين ميكـن إشـراكهم      أصحاب املصلحة   ومن ضمن   
ى، مبا فيها مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ، وكيانـات تـشغيل         كيانات معنية أخر  /وهيئات

  .  الفردية اليت ستتأثر بتنفيذ التوصياتات وكذلك جمموعة من الكيان،اآللية املالية لالتفاقية
وميكن للجنة أن تنشئ أفرقة عاملة أو أفرقة خرباء مكونة من خرباء معنـيني بـبعض                  -٨

عضاء اللجنة، وخرباء خارجيني أو كليهمـا، إلسـداء         أهذه األفرقة    وميكن أن تضم     ؛املسائل
  . الداخليها نظامشى مع اللجنة بشأن وضع توصياهتا يف جمال السياسة العامة مبا يتمإىل ااملشورة 

  التيسري والتحفيز   - دال  
، ١٦-م أ/١من املقـرر    ) ز( و )و( و )د(١٢١ألداء املهام املنصوص عليها يف الفقرات         -٩

  :إلجراءات وحتفيزها، تشمل الطرائق، يف مجلة أمور، ما يليفيما خيص تيسري ا
الترويج والتعاون مع املنظمات ذات الصلة لتنظيم حلقات العمل واحملافل، إذا             )أ(  

مسحت املوارد بذلك، من أجل زيادة فرص تبادل التجارب مع اخلرباء يف وضع وتنفيذ خرائط               
  ؛ذا اجملالتصلة هباملخرى األنشطة  األوغري ذلك منطريق وخطط عمل خاصة بالتكنولوجيا 

وضع قائمة جرد لألنشطة التعاونية القائمة وإنشاء عملية استعراض منتظمة،    )ب(  
  بغية حتديد اإلجنازات الرئيسية والثغرات، وأفضل املمارسات، والدروس املستفادة؛

   تقدمي توصيات بشأن اإلجراءات الكفيلة بتعزيز التعاون؛  )ج(  
توصيات بشأن أفضل املمارسـات واألدوات ذات الـصلة لوضـع     تقدمي    )د(  

  خرائط طريق وخطط عمل خاصة بالتكنولوجيا؛
  وضع قائمة جرد خلرائط الطريق وخطط العمل اخلاصة بالتكنولوجيا؛   ) ه(  
عملية دوليـة لوضـع   إنشاء تقدمي توصيات بشأن إجراءات ملموسة، مثل    )و(  

، وعلـى   ذلكالدعم املطلوب لتعزيز    وتقدمي  وجيا  خرائط طريق وخطط عمل خاصة بالتكنول     
  . برامج بناء القدرات اليت قد تكون مناسبةبشأن اخلصوص 
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وينبغي للجنة أن حتدد أصحاب املصلحة لكل جمال من جماالت التكنولوجيا، مـع               -١٠
مراعاة أن مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ، واملنظمات احلكومية الدولية، وغريها من اجلهات            

تكون شريكة يف االضـطالع     يف شأهنا أن    فاعلة يف جمال التكنولوجيا على الصعيد الوطين        ال
أن التعاون التكنولوجي العـام  شأن من  بينما لتكنولوجيا،مبهمة وضع خرائط طريق خاصة با 

جماالً ميكن للمنظمات الدولية، والقطاع اخلاص، واملنظمات غري احلكومية، وأوسـاط           يكون  
  .يه دوراً هاماًالبحث أن تؤدي ف

تقدمي املعلومات بـشأن    يف  وينبغي للجنة أن تضع إجراء إلشراك أصحاب املصلحة           -١١
فرص حتديد  الدروس املستفادة و  استخالص  ، و  التجارب  تبادل  اليت تشمل  ،األنشطة التعاونية 

. قضايا حمددة بشأن تطوير التكنولوجيـات ونقلـها       معاجلة  تيسري وحتفيز   سياق  التعاون يف   
واجهـة  ن للجنة أن تنظر، لغرض الكفاءة والفعالية، يف إمكانية إنشاء واجهة دائمة أو              وميك

مع املنظمات ذات الصلة الـيت تتـوفر لـديها خـربات يف             معنية بالتعاون   لقضايا  مكرسة  
  . تكنولوجيات املناخ

  الربط بترتيبات مؤسسية أخرى   - هاء  
فاظ على تفاعالت مـع الترتيبـات       اللجنة باحلاجة إىل حتقيق االتساق واحل     سلّمت    -١٢

 مـن   ١٢٥املؤسسية األخرى ذات الصلة يف إطار االتفاقية وخارجها وفقاً ملا ورد يف الفقرة              
ودون اإلخالل بنتائج املفاوضات بني األطراف بشأن عالقـات اللجنـة          . ١٦-م أ /١املقرر  

وغري ذلك من الترتيبـات      وشبكة تكنولوجيا املناخ، واآللية املالية،       مبركزوروابطها احملتملة   
املؤسسية املتفاوض عليها مبوجب االتفاقية يف إطار الفريق العامل املخصص املعـين بالعمـل              
التعاوين الطويل األجل، وافقت اللجنة على إعادة النظر يف طرائقها بشأن هذه املـسائل يف               

يتوقع ذا الصدد   ، يف ضوء نتيجة متفق عليها يف ه       ٢٠١٢اجتماعها األول املقرر عقده يف عام       
  .التوصل إليها أثناء الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف

  إشراك أصحاب املصلحة  - هاء  
ينبغي للجنة أن تشرك يف إجناز عملها جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة علـى                -١٣

الصعيد الدويل واإلقليمي والوطين، مبا يف ذلك املؤسسات العامة، ودوائر األعمال، واألوساط  
القـضايا  حـسب   إشراك أصحاب املصلحة    وُيحدَّد  . األكادميية، واملنظمات غري احلكومية   

وسُيوجه من خالل برامج العمل، وقد يقتضي إنشاء واجهات مؤسسية وقنـوات            املطروحة  
 يسمح للجنة حبشد جمموعة واسعة من اخلربات واملوارد       قد  اتصال على مستويات خمتلفة، مما      

  . واالستفادة منها
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  :وميكن للجنة أن تشرك أصحاب املصلحة املعنيني من خالل مجلة أمور، منها ما يلي  -١٤
املشاركة يف اجتماعات اللجنة كمراقبني أو خرباء استشاريني،        دعوهتم إىل     )أ(  

  عند االقتضاء؛
من خالل مناذج أخرى ميكن أن تنظر اللجنة يف إنشائها، مثـل            هم  إشراك  )ب(  

   . أصحاب املصلحة، وفرق العمل التقنية، وما إىل ذلكاألفرقة االستشارية، وحمافل

  تبادل املعلومات واملعارف   - زاي  
حمكـم   إعالميإطار  ينبغي للجنة أن تنشر نواجتها وتيسر تبادل املعلومات من خالل             -١٥
ستجيب الحتياجات مستخدميها احملتملني من خدمات املعلومات واملعارف، مبـا يف ذلـك             ي

  . اسعة من اجلهات الفاعلة واخلرباء وأصحاب املصلحة يف جمال التكنولوجيااألطراف وجمموعة و
أداة ُتستخدم لتعزيز التعاون بني خمتلف اجلهات الفاعلة والسعي إىل          اإلطار  كون  يوس  -١٦

 اللجنة مـن   جهوداإلطار دعم    سيتيحو. التعاون مع املنظمات الدولية واملبادرات ذات الصلة      
املعارف القائمـة،   أطر  استكشاف فرص تبادل املعلومات، وإنشاء روابط مع        : خالل ما يلي  

  .  املشتركةلربامجوتنفيذ املبادرات وا
على توسـيع   تركيز  الوينبغي للجنة أن تنظر يف االرتقاء مبركز تبادل املعلومات مع             -١٧

شبكات ة من   ويف االستفاد ،  هامهام وفق تصميم مكيَّف مع      ،نطاقه وتعزيز بعده االستراتيجي   
  .املعلومات التكنولوجية القائمة
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   الثايناملرفق

   الداخلي للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجياالنظام    

  النطاق  - ألف  
 ١٢٥ينطبق هذا النظام الداخلي على اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا وفقاً للفقرة              -١

 والية اللجنة وتشكيلها، وكذلك وفقـاً ألي        ، والتذييل الرابع منه بشأن    ١٦-م أ /١من املقرر   
  . مقررات أخرى ذات صلة صادرة عن مؤمتر األطراف

  التعاريف  - باء  
  : ألغراض هذا النظام  -٢

  اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ؛ " االتفاقية"  بُيقصد   )أ(  
   مؤمتر األطراف يف االتفاقية؛" مؤمتر األطراف"  بيقصد   )ب(  
  مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ؛ " الشبكة/املركز"  بُيقصد   )ج(  
  عضو اللجنة املنتخب كرئيس للجنة؛ " الرئيس"  بُيقصد   )د(  
  للجنة؛ ارئيس لعضو اللجنة املنتخب كنائب " نائب الرئيس"  بُيقصد   ) ه(  
  اجتماعات اللجنة؛مراقبو " مراقبون"  بُيقصد   )و(  
الكيانات اليت تضطلع بدور يف تنفيـذ مهـام        " املصلحةأصحاب  "  بُيقصد    )ز(  

  اللجنة، أو اليت ميكن أن تؤثر يف توصيات اللجنة أو إجراءاهتا أو تتأثر هبا؛
   من االتفاقية؛٨األمانة املشار إليها يف املادة " مانةاأل"  بُيقصد   )ح(  
  . التنفيذية املعنية بالتكنولوجيااللجنة" اللجنة"  بُيقصد   )ط(  

  األعضاء   - يمج  
ها والية اللجنة وتشكيل  ختضع  ، أن   ١٦-م أ /١قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -٣
  .ا ورد يف التذييل الرابع من ذلك املقررمل
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 عضواً من اخلرباء، ينتخبهم مـؤمتر األطـراف، ويعملـون     ٢٠وتتكون اللجنة من      -٤
  : التايلحسب التوزيعومتثيل عادل ومتوازن وفق بصفتهم الشخصية، وترشحهم األطراف 

  تسعة أعضاء من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛   )أ(  
ثالثة أعضاء من كل من املناطق الثالث اليت تنتمي إليها األطـراف غـري                )ب(  

املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، وبالتحديد أفريقيا، وآسيا واحمليط اهلادئ، وأمريكا الالتينية            
، وعضو من إحدى الدول اجلزرية الصغرية النامية، وعضو من أحد األطراف مـن              والكارييب

  . )٩(أقل البلدان منواً
الضطالع بواليتني متتاليتني كحد    وجيوز له ا  ويضطلع كل عضو بوالية مدهتا سنتان         -٥

  :وتنطبق القواعد التالية. أقصى
ات وُينتخـب   ُينتخب نصف األعضاء يف البداية لوالية مدهتا ثالث سـنو           )أ(  

  نصفهم لوالية مدهتا سنتان؛ 
لواليـة  من األعضاء   بعد ذلك، ينتخب مؤمتر األطراف كل سنة عضواً           )ب(  

  مدهتا سنتان؛
  . )١٠(يبقى األعضاء يف مناصبهم إىل أن ُيعّين من خيلفهم  )ج(  

وتبدأ مدة والية عضو من األعضاء يف االجتماع األول للجنة يف السنة التقوميية اليت                -٦
تلي انتخابه وتنتهي مباشرة قبل االجتماع األول للجنة يف السنة التقوميية اليت تنتهي فيها مدة               

  . الوالية، وذلك بعد سنتني أو ثالث سنوات، حسب االقتضاء
مدة إكمال  وإذا استقال عضو من أعضاء اللجنة أو كان لسبب آخر غري قادر على                -٧

هام تلك الوالية، أمكن للجنة، مع مراعاة دنـو موعـد   أداء م على  أو  الوالية املعهود هبا إليه     
ليحل حمـل  اجملموعة املمثَّلة الدورة التالية ملؤمتر األطراف، أن تقرر تعيني عضو آخر من نفس   

  . )١١(، ويف هذه احلالة ُيحسب التعيني على أنه والية واحدةته من واليىالعضو املذكور ملا تبق
املشاركة يف اجتماعني متتاليني من اجتماعات اللجنة وإذا تعذر على عضو من األعضاء   -٨

وكان غري قادر على أداء الوظائف واملهام اليت حتددها اللجنة، يعرض الرئيس هذا األمر علـى                
  .ن ذلك العضو بشأن وضع عضويتهاللجنة ويلتمس إيضاحات من الفريق اإلقليمي الذي عيَّ

__________ 

 .١، التذييل الرابع، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٩(
 .٤تذييل الرابع، الفقرة ، ال١٦-م أ/١املقرر  )١٠(
 .٨، التذييل الرابع، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )١١(
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  الرئيس ونائب الرئيس  - دال  
سنوياً رئيساً ونائباً للرئيس من بني أعضائها لوالية سنة واحدة لكـل            تنتخب اللجنة     -٩

منهما، على أن يكون أحدمها عضواً من طرف مدرج يف املرفق األول واآلخر عضواً من طرف                
ويكون هناك تناوب سنوي على منصيب الرئيس ونائب الرئيس بني          . غري مدرج يف املرفق األول    

  . )١٢(ول وعضو من طرف غري مدرج يف املرفق األول يف املرفق األدرجعضو من طرف م
وإذا كان الرئيس غري قادر مؤقتاً على أداء واجبات منصبه، يقوم نائـب الـرئيس                 -١٠
نـه  ن، يقوم أي عضو آخر تعيَّ     ويف حالة غياب الرئيس ونائب الرئيس يف اجتماع معيَّ        . مقامه

  . )١٣(مؤقتاً مقام الرئيس يف ذلك االجتماعاللجنة 
إذا كان الرئيس أو نائب الرئيس غري قادر على إهناء مدة الوالية، تنتخب اللجنـة               و  -١١

  . )١٤( أعاله٨مدة الوالية، مع مراعاة الفقرة إلكمال عضواً بديالً 
  . ، يرأس اللجنة رئيس ونائب رئيس١٦-م أ/١شياً مع املقرر اومت  -١٢
ة وتنفيذ عملـها طـوال      ويتعاون الرئيس ونائب الرئيس يف رئاسة اجتماعات اللجن         -١٣

  .السنة من أجل ضمان االتساق بني االجتماعات
  .الرئيس مدة واليته، ُيعني نائباً للرئيس والعكس بالعكسيكمل وبعد أن   -١٤
لدورين، ما مل ُيقرر    وبعد انتهاء دورة السنتني، تعني اللجنة عضوين جديدين هلذين ا           -١٥

  .خالف ذلك
 أو نائب الرئيس أو كان لسبب آخر غري قادر علـى     وإذا ما استقال أي من الرئيس       -١٦

  .ما تبقى من الواليةإلكمال املناسبة اجملموعة إهناء مدة واليته، تنتخب اللجنة بديالً له من 
رئيس االجتماع، يف مجلة أمور، إعالن افتتاح االجتماع واختتامه، وضـمان           ويتوىل    -١٧

ويبت الرئيس يف نقاط النظام     .  وإعالن القرارات  ،الكلمةاالمتثال هلذا النظام الداخلي، وإعطاء      
  .وتكون له، رهناً هبذا النظام الداخلي، السيطرة الكاملة على املداوالت وعلى حفظ النظام

رغبتهم يف  إبدائهم  حبسب ترتيب   إىل أخذ الكلمة    ويدعو رئيس االجتماع املتكلمني       -١٨
ميكن للرئيس أن ينبه املتكلمني إىل مراعـاة        و.  وتتابعها ملتكلمنيا األمانة قائمة    تعّدو. الكالم

  .النظام إذا خرجت أقواهلم عن املوضوع قيد املناقشة
وخالل مناقشة أي مسألة، ميكن ألي عضو أن يثري نقطة نظام يف أي وقت، ويبت                 -١٩

ويظل الطعن قائمـاً  . وميكن ألي عضو أن يطعن يف قرار الرئيس. فيها رئيس االجتماع فوراً   
ثلثي األعضاء من األطراف املدرجة يف املرفق       تتألف من    األعضاء    من ه أغلبية ثلثني  تبطل مل ما

  . األول وثلثي األعضاء من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول
__________ 

 .٥، التذييل الرابع، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )١٢(
 .٦، التذييل الرابع، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )١٣(
 .٧، التذييل الرابع، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )١٤(
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وميكن لألعضاء أن يقدموا اقتراحات وتعديالت على االقتراحات ويعرضوها كتابياً            -٢٠
وكقاعدة . ديالت لينظر فيها مجيع أعضاء اللجنة     على األمانة؛ وُتعمم هذه االقتراحات والتع     

مت نسخ منه علـى     عامة، ال ُيناقش أي اقتراح أو ُيقدم للبت فيه يف أي اجتماع إال إذا ُعمّ              
ولكن ميكن لرئيس االجتمـاع، مبوافقـة       .  أقصاه اليوم السابق لالجتماع    موعداألعضاء يف   

مـت  نظر فيها رغم أهنا مل ُتعمم أو ُعمَّاللجنة، أن يسمح مبناقشة االقتراحات والتعديالت وال      
  .فقط يف اليوم نفسه

نه اللجنة، تقريراً باسم اللجنة إىل      أو نائب الرئيس، أو أي عضو تعيّ      /ويقدم الرئيس و    -٢١
  . أو غريه من اهليئات الفرعية وفقاً للتكليف الصادر عن مؤمتر األطراف/مؤمتر األطراف و

نه اللجنة، بتمثيـل اللجنـة يف       س، أو أي عضو تعيّ    أو نائب الرئي  /ويقوم الرئيس و    -٢٢
  . م تقارير عن تلك االجتماعات إىل اللجنةاالجتماعات اخلارجية ويقّد

وميكن للجنة، عالوة على ذلك، أن حتدد األدوار واملسؤوليات اإلضـافية للـرئيس        -٢٣
  . ونائب الرئيس

  .لسلطة اللجنةويبقى الرئيس ونائب الرئيس يف ممارسة مهامهما خاضعني   -٢٤

  األمانة  - هاء  
  . )١٥(تدعم األمانة عمل اللجنة وتيسره  -٢٥
  :وتقوم األمانة مبا يلي  -٢٦

اختاذ الترتيبات الالزمة الجتماعات اللجنة، مبا يف ذلك إعالن االجتماعات،      )أ(  
  وتوجيه الدعوات، وإتاحة الوثائق ذات الصلة؛

  وثائق االجتماعات وحفظها؛لتخزين مسك سجالت االجتماعات والترتيب   )ب(  
  .إتاحة وثائق اجتماعات اللجنة للجمهور، إال إذا اعتربت اللجنة أن وثيقة ما سرية  )ج(  

تنفيذ املقررات املتعلقة باإلجراءات اليت تتخذها اللجنة وتقدم تقـارير          تتابع األمانة   و  -٢٧
 اجتمـاع مـن   بني الـدورات ويف كـل  يف الفترة الفاصلة    عن حالة تقدم هذه اإلجراءات      

  .اجتماعات اللجنة
وباإلضافة إىل ذلك، تضطلع األمانة بأي من املهام األخرى املنوطة هبا اليت قد تطلبها                -٢٨

  . اللجنة أو مؤمتر األطراف فيما يتعلق بعمل اللجنة

__________ 

 .١٢، التذييل الرابع، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )١٥(
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  االجتماعات  - واو  
ارد  إذا مسحـت املـو     ٢٠١٢جتتمع اللجنة مرتني يف السنة على األقل اعتباراً من عام             -٢٩

   .وميكن أن ُتنظم اجتماعات إضافية حسب احلاجة لتمكينها من االضطالع مبسؤولياهتا. بذلك
وُتعقد اجتماعات اللجنة يف بلد مقر األمانة، ما مل تقرر اللجنة خالف ذلك وشريطة                -٣٠

عقـد  بـشأن   وتأخذ القرارات املتخـذة     . اللجنة الترتيبات الالزمة بالتشاور مع الرئيس     اختاذ  
ماعات يف مكان غري مقر األمانة يف احلسبان فوائد املناوبة بني األماكن، ال سيما األماكن               االجت
  . يف البلدان النامية وتلك اليت تيسر مشاركة أصحاب املصلحة الرئيسيني يف اللجنةدةاملوجو
ميثلـون  أعضاء اللجنة، من  ويستوجب اكتمال النصاب حضور ما ال يقل عن ثلثني          -٣١

  . املدرجة يف املرفق األولاألطراف املدرجة يف املرفق األول وثلثي األطراف غريأغلبية ثلثي 
ويف اجتماع اللجنة األخري من كل سنة تقوميية، يقترح الرئيس ونائب الرئيس على               -٣٢

  .جدوالً مؤقتاً الجتماعات السنة التقوميية املقبلة، من أجل التماس موافقتها، اللجنة
اع من االجتماعات، مبا فيه املواعيد واملكان، حباجة إىل تغيري          وإذا كان جدول اجتم     -٣٣

األمانة، مبوافقة الرئيس ونائب الرئيس، األعضاء وتلـتمس        ختطر  بسبب ظروف غري متوقعة،     
 ٥٥موافقتهم على الترتيبات اجلديدة يف غضون أسبوعني من هذا اإلخطار، وفقـاً للفقـرة               

شر األمانة هذه املعلومات يف املوقع الشبكي لالتفاقية         احلصول على املوافقة، تن    مبجردو. أدناه
وعندما يكون من الضروري تيسري عمـل  . يف موعد أقصاه مثانية أسابيع قبل االجتماع املعين     

  .اللجنة، ميكن أن يقرر الرئيس ونائب الرئيس تقليص مدة اإلخطار
ت ممكـن ويف  وُيطلب إىل األعضاء تأكيد حضورهم اجتماعات اللجنة يف أقرب وق      -٣٤

أربعة أسابيع قبل االجتماع يف حالة األعضاء املؤهلني للحصول على متويل من            أقصاه  موعد  
  . أجل مشاركتهم، وذلك إلعطاء اللجنة ما يكفي من الوقت إلجراء ترتيبات السفر الالزمة

  الجتماعاتاإعداد جدول أعمال ووثائق   - زاي  
س ومبساعدة األمانة، جدول األعمال املؤقـت        الرئيس، بالتشاور مع نائب الرئي     عّدُي  -٣٥

  .لكل اجتماع وكذلك مشروع تقرير عن االجتماع
وُيحال جدول األعمال املؤقت اخلاص بكل اجتماع إىل أعضاء اللجنة قبل موعـد               -٣٦

  . قل عن أربعة أسابيعت المبدة االجتماع 
 أن يقترحـوا    وميكن لألعضاء، يف غضون أسبوع من تلقي جدول األعمال املؤقت،           -٣٧

على األمانة إدخال إضافات أو تغيريات على هذا اجلدول، وُتدرج هذه اإلضافات أو             خطياً  
  .التغيريات يف جدول أعمال منقح من جانب األمانة باالتفاق مع الرئيس ونائب الرئيس
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ل وتشري األمانة إىل العواقب اإلدارية واملالية جلميع البنود املوضوعية املدرجة يف جدو             -٣٨
  . األعمال املقترح

و قبل االجتماع مبا ال يقل عن أسبوعني، حتيل األمانة إىل األعضاء جدول األعمال                -٣٩
وميكن أن ُتحال الوثائق بعد ذلك التاريخ مبوافقة الرئيس         . املشروح املؤقت وأية وثائق داعمة    

  .ونائب الرئيس
ائق ذلك االجتماع يف املوقع     قبل أي اجتماع مبا ال يقل عن ثالثة أسابيع، ُتنشر وث          و  -٤٠

الشبكي لالتفاقية، إال إذا قرر الرئيس ونائب الرئيس تقييد الوثائق لتقتصر على االسـتعمال              
  .الداخلي ألعضاء االجتماع

  . االجتماع يف بدايتهتعتمد اللجنة جدول أعمالو  -٤١

  اختاذ القرارات  - حاء  
   .)١٦(ُتتخذ القرارات وفقاً لقاعدة توافق اآلراء  -٤٢

  لغة العمل  - طاء  
  .تكون اإلنكليزية لغة عمل اللجنة  -٤٣

  مشاركة اخلرباء االستشاريني يف االجتماعات   - ياء  
، املتعلقة بتقدمي املشورة خبـرباء خـارجيني      ينبغي للجنة أن تستعني يف أداء مهامها          -٤٤

املناخ، وميكـن   وشبكة تكنولوجيا    ركزمبقائمة اخلرباء اخلاصة باالتفاقية و    مستعينة يف ذلك ب   
  . )١٧( يف اجتماعاهتا كخرباء استشارينيهلؤالء اخلرباء املشاركة

أن تلتمس مـسامهات مـن املنظمـات        يف سياق اضطالعها بعملها     وينبغي للجنة     -٤٥
احلكومية الدولية واملنظمات الدولية والقطاع اخلاص، كما ميكنها أن تلتمس مسامهات مـن            

جه الدعوة إىل مستشارين من املنظمات احلكوميـة الدوليـة          جيوز هلا أن تو   و. اجملتمع املدين 
 ومن القطاع اخلاص واجملتمع املدين ليشاركوا يف اجتماعاهتا كخرباء          نيةواملنظمات الدولية املع  

  . )١٨(استشاريني بشأن قضايا حمددة عند بروزها

__________ 

 .٢ التذييل الرابع، الفقرة ،١٦-م أ/١املقرر  )١٦(
 .٩، التذييل الرابع، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )١٧(
 .١٠، التذييل الرابع، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )١٨(



FCCC/CP/2011/8 

17 GE.11-63798 

مـات  وميكن للرئيس ونائب الرئيس، بالتشاور مع اللجنة، أن يدعوا ممـثلني للمنظ             -٤٦
احلكومية الدولية واملنظمات الدولية وكذلك القطاع اخلاص واجملتمع املدين للمـشاركة يف            

   .اجتماع للجنة كخرباء استشاريني بشأن قضايا حمددة قيد النظر يف االجتماع

  مشاركة املراقبني  - كاف  
 مـن   يكون حضور اجتماعات اللجنة مفتوحاً للمنظمات املراقبة املعتمدة واملراقبني          -٤٧

  . )١٩(األطراف، باستثناء احلاالت اليت تقرر فيها اللجنة خالف ذلك
  .وُتبث االجتماعات العلنية للجنة شبكياً من خالل املوقع الشبكي لالتفاقية  -٤٨
وميكن للجنة أن تقرر إجراءات إضافية ملشاركة املنظمات املراقبة غري تلك املعتمدة              -٤٩

  . لدى االتفاقية
احلضور الفعلـي للمـراقبني يف      تقييد  توخياً لالقتصاد والكفاءة، أن تقرر      وميكن للجنة،     -٥٠

   . أعاله٢٩ و٤٧اجتماعاهتا، وفقاً إلجراءات مشاركة املنظمات املراقبة املشار إليها يف الفقرتني 
  .  وميكن للجنة أن تقرر يف أي وقت إغالق اجتماع ما أو جزء منه يف وجه املراقبني  -٥١
. ة املراقبني مبوعد ومكان انعقاد االجتماع الذي ميكـن أن حيـضروه           وختطر األمان   -٥٢

  .قل عن ثالثة أسابيعت المبدة وخيطر املراقبون األمانة بنيتهم يف احلضور قبل االجتماع 
وميكن أن ُيدعى املراقبون، مبوافقة اللجنة، إىل إلقاء كلمة أمام هذه األخرية بـشأن                -٥٣

بالتـدخالت املقترحـة     يس اللجنة قبل االجتماع بأسـبوع     وخيطر الرئ . املسائل قيد نظرها  
  .للمراقبني، إن ُوجدت

وكل مراقب يود التدخل يف إطار بنود حمددة من جدول أعمال أحد االجتماعـات            -٥٤
  . خيرب الرئيس باهتمامه عن طريق األمانة، وذلك قبل املوعد مبا ال يقل عن أسبوعني

  رونيةاستعمال وسائل االتصال اإللكت  - الم  
تستعمل اللجنة وسائل االتصال اإللكترونية لتيسري العمل فيما بني الدورات واختـاذ        -٥٥

األمانة إنشاء واجهة شبكية مأمونة وتكفل . القرارات وفقاً ملبادئ توجيهية توافق عليها اللجنة
  .وخمصصة وصيانتها لتيسري عمل اللجنة

__________ 

 .١١، التذييل الرابع، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )١٩(
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  أفرقة اخلرباء واألفرقة العاملة  - ميم  
ن للجنة أن تنشئ أفرقة خرباء وأفرقة عاملة، عند االقتضاء، لتقدم، يف مجلة أمور، ميك  -٥٦

  .يف عملهامن أجل مساعدهتا اللجنة قائمة على اخلربة إىل مشورة 
حتديـد  وعند إنشاء فريق خرباء أو فريق عامل، حتدد اللجنة صالحياته، اليت تشمل               -٥٧

يار أعضاء فريق اخلرباء أو الفريـق العامـل،         خطة عمل، وموعد تقدمي الوثائق، ومعايري اخت      
  . واالحتياجات الالزمة من امليزانية

  خطة العمل  - نون  
 األمانة املعلومات املتعلقة باالحتياجـات املاليـة        عّدوُت. توافق اللجنة على خطة العمل      -٥٨

  .للجنةوتبقى خطة العمل خاضعة الستعراض منتظم من ا. لتنفيذ خطة العمل لتنظر فيها اللجنة
وتعمم األمانة، بناء على طلب الرئيس، األنشطة املمولة حديثاً وغري املدرجة يف خطة   -٥٩

وميكن أيضاً أن ُتعطى هذه املوافقة من خـالل وسـائل           . العمل األصلية لتوافق عليها اللجنة    
 وميكن ألعضاء اللجنة أن يعطوا إجابتهم وموافقتـهم يف        .  أعاله ٥٥إلكترونية، وفقاً للفقرة    

  . من تعميم األمانة للمعلوماتسبوعنيغضون أ
األطراف والقطاع اخلاص متويل األنشطة املدرجة يف خطة العمل         من  ل  قَبوميكن أن تُ    -٦٠

األصلية واألنشطة املمولة حديثاً وغري املدرجة يف خطة العمل، وذلك وفقاً لقواعد وأنظمـة              
  . )٢٠(األمم املتحدة واالتفاقية

  م الداخليتعديالت النظا  - سني  
نافذاً، التعديل  ميكن أن تعدل اللجنة هذا النظام الداخلي بتوافق اآلراء، ولكي يصبح              -٦١

ويف انتظار املوافقة الرمسية، ميكن للجنة أن تقـرر         . جيب أن يوافق عليه مؤمتر األطراف رمسياً      
  .تطبيق التعديل بصورة مؤقتة

   السلطة الغالبة لالتفاقية  - عني  
بني أي حكم من هذا النظام وأي حكم من االتفاقيـة،           تعارض   يف حالة أي    - ٦٢

  .التفاقيةُترجَّح ا

        
__________ 

: النظام املايل والقواعد املالية لألمم املتحدة، متاح يف املوقع التايل )٢٠(
<http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=ST/SGB/2003/7>. 


