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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف
  الدورة الثامنة عشرة

  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٧نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٦الدوحة، من 
  من جدول األعمال) ب(٩البند 

  التكنولوجياتطوير التكنولوجيا ونقلها وتنفيذ آلية 
  :املسائل املتعلقة مبركز وشبكة تكنولوجيا املناخ

  اختيار اجلهة املضيفة وتأسيس اجمللس االستشاري

  تطوير التكنولوجيا ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجيا    

  مقترح مقدم من الرئيس    

  ١٨-م أ/-مشروع املقرر     

  امل مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ على حنو كلتشغيلترتيبات     
  إن مؤمتر األطراف،  
  ،١٧م أ/٢ و١٦-م أ/١مقرريه  إىل إذ يشري  
 بإهناء عملية اختيار اجلهة املضيفة ملركز تكنولوجيـا          علماً مع التقدير   حييط  -١  

املناخ، اليت حظيت بدعم فريق التقييم الذي عّينته اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا من بني              
رعية للتنفيذ واألمانة، واتسمت مبشاركة قّيمة من اجلهات املقترِحة         أعضائها، وبدعم اهليئة الف   

  التسع اليت استجابت للدعوة إىل تقدمي مقترحات الستضافة مركز تكنولوجيا املناخ؛
 مبوجبه اختيار برنامج األمم املتحدة للبيئـة، بوصـفه رائـد احتـاد              يقرر  -٢  

خ لفترة أولية مدهتا مخس سنوات قابلة       املؤسسات الشريكة، الستضافة مركز تكنولوجيا املنا     
  للتجديد إذا ما قرر مؤمتر األطراف ذلك يف دورته الثالثة والعشرين؛
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 مذكرة التفاهم املربمة بني مؤمتر األطراف وبرنامج األمـم املتحـدة            يعتمد  -٣  
ـ               ذا للبيئة فيما يتعلق باستضافة مركز تكنولوجيا املناخ، بصيغتها الواردة يف املرفـق األول هل

  املقرر؛
لألمينة التنفيذية أن توقّع، نيابة عن مؤمتر األطراف، مذكرة التفـاهم           يأذن    -٤  

   أعاله؛٣املشار إليها يف الفقرة 
 مبوجبه إنشاء اجمللس االستشاري ملركز وشبكة تكنولوجيـا املنـاخ،           يقرر  -٥  

 ٩ و ٨م املبّينة يف الفقرتني     املشكَّل على النحو الوارد يف املرفق الثاين هلذا املقرر، ليضطلع باملها          
  ؛١٧-م أ/٢من املرفق السابع للمقرر 

 إىل برنامج األمم املتحدة للبيئة، بوصـفه اجلهـة املـضيفة ملركـز       يطلب  -٦  
تكنولوجيا املناخ، عقد وتيسري االجتماع األول للمجلس االستشاري يف أقرب وقت ممكـن             

امنة والثالثني لكل من اهليئـتني       الدورة الث   ذلك موعد   أن يسبق  ويستحسن،  ٢٠١٣يف عام   
  الفرعيتني؛
 أن حيدد يف اجتماعه األول طرائقه التشغيلية         إىل اجمللس االستشاري   يطلب  -٧  

  ونظامه الداخلي لكي تنظر فيهما اهليئتان الفرعيتان يف الدورة التالية لكل منهما؛
يفة ملركـز   بأن برنامج األمم املتحدة للبيئة، بوصفه اجلهة املـض      حييط علماً   -٨  

تكنولوجيا املناخ، سيكفل وضع الترتيبات الالزمة الجتماعات اجمللس االستشاري، مبـا يف            
شياً مـع اتفاقيـة امتيـازات األمـم املتحـدة           اذلك امتيازات وحصانات أعضاء اجمللس مت     

  ؛)١(وحصاناهتا
 برنامج األمم املتحدة للبيئة، بوصفه اجلهة املضيفة ملركز تكنولوجيا          يشجع  -٩  

ملناخ، على أن يضع الترتيبات الضرورية للتعجيل بانطالق عمل املركز عند اختتام الـدورة              ا
الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف، مبا يشمل الترتيب املتعلق بتعيني مدير للمركز يعـىن بتيـسري               

  استقدام موظفي املركز يف الوقت املناسب؛
، بوصفه اجلهة املضيفة ملركز      على أن يقّدم برنامج األمم املتحدة للبيئة       يتفق  -١٠  

تكنولوجيا املناخ، معلومات حمّدثة دورياً عن املسائل املتعلقة بدوره كجهة مضيفة للمركـز،           
وأن يتيح هذه املعلومات يف التقرير السنوي املقدم من مركز وشبكة تكنولوجيا املنـاخ إىل               

ذه التقارير أيضاً الـشواغل     مؤمتر األطراف عن طريق اهليئتني الفرعيتني؛ وينبغي أن تتناول ه         
اليت تثريها األطراف بشأن قضايا مثل تعزيز القدرات الداخلية للمنظمة املـضيفة يف جمـال               

  تكنولوجيات التكيف؛

__________ 

)١( United Nations Treaty Series. Volume 1: p.15. 13 February 1946. 
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 إىل مركز تكنولوجيا املناخ أن يتشاور مع اللجنة التنفيذيـة املعنيـة            يطلب  -١١  
  لى النحـو املطلـوب يف     بالتكنولوجيا بشأن وضع إجراءات إلعداد تقرير سنوي مشترك ع        

على أن يتيحا هذا التقرير إىل مؤمتر األطراف عن طريق اهليئـتني            حرصاً  ،  ١٧-م أ /٢املقرر  
  الفرعيتني يف الدورة التاسعة والثالثني لكل منهما؛

 األطراف إىل أن تعّين كياناهتا الوطنية املعنية بتطوير التكنولوجيـات           يدعو  -١٢  
، وأن  ١٣-م أ /٤ من املقـرر     ٨، والفقرة   ١٧-م أ /٢ من املقرر    ونقلها عمالً باملرفق السابع   

التشغيل ، من أجل تيسري ٢٠١٣مارس / آذار٢٩ألمانة هبذه املعلومات يف موعد أقصاه ا توايفَ
  ركز وشبكة تكنولوجيا املناخ؛الفعلي مل
 على أن ُيقدَّم الدعم املايل إىل مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ           يكرر التأكيد   -١٣  

  ؛١٧-م أ/٢ من املقرر ١٤١-١٣٩قاً للفقرات وف
 أمـام مـؤمتر     ز وشبكة تكنولوجيا املناخ مسؤول     أن مرك  يؤكد من جديد    -١٤  

 أن يضطلع بأية أنشطة أخرى      لهاألطراف وخاضع لتوجيهه عن طريق اجمللس االستشاري، و       
رات  وغريمها من مقـر    ١٧-م أ /٢ و ١٦-م أ /١تكون ضرورية ألداء وظائفه وفقاً للمقررين       

  مؤمتر األطراف ذات الصلة؛
 على أن يضع اجمللس االستشاري ملركز وشبكة تكنولوجيـا          يكرر التأكيد   -١٥  

 )٢(املناخ القواعد واإلجراءات الالزمة لرصد وتقييم حسن توقيـت ومالءمـة ردود مركـز     
 ٢٠و) ه(٩ و ٧وشبكة تكنولوجيا املناخ على طلبات البلدان النامية األطراف وفقاً للفقرات           

  .١٧-م أ/٢من املرفق السابع للمقرر 

__________ 

 .مبا يف ذلك أعضاء االحتاد )٢(
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  املرفق األول

مذكرة تفاهم بني مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحـدة اإلطاريـة                
بشأن تغري املناخ وبرنامج األمم املتحدة للبيئة فيما يتعلـق باستـضافة      

  مركز تكنولوجيا املناخ
 األمم املتحدة اإلطارية بشأن      يف اتفاقية  بني مؤمتر األطراف   ربم مذكرة التفاهم هذه   ُت  

املـشار إليهمـا     (وبرنامج األمم املتحدة للبيئة   ") االتفاقية"  املشار إليها فيما يلي ب    (تغري املناخ   
املشار إليه فيمـا يلـي      ("فيما يتعلق باستضافة مركز تكنولوجيا املناخ       ") الطرفان"  جمتمعني ب 

  ").املركز" ب

  الديباجة    
 آلية للتكنولوجيا تتـألف  ١٦-م أ/١نشأ، مبوجب مقرره  مؤمتر األطراف أحيث إن   

  يشار إليهما فيما يلي   (كز وشبكة لتكنولوجيا املناخ      ومر جلنة تنفيذية معنية بالتكنولوجيا   من  
  ،")املركز والشبكة " ب

، اختـصاصات املركـز   ١٧-م أ/٢ مؤمتر األطراف اعتمد، يف مقـرره        وحيث إن   
  والشبكة،
لشبكة تتمثل يف حفز التعاون التكنولوجي وتعزيز تطوير         مهمة املركز وا   وحيث إن   

التكنولوجيات ونقلها ومساعدة البلدان النامية األطراف بناًء على طلبها، ومبا يتماشى مـع             
قدرات كل منها وظروفها وأولوياهتا الوطنية، من أجل بناء أو تعزيز قدرهتا علـى حتديـد                

يع واستراتيجيات تكنولوجية وتنفيذها مع مراعاة      احتياجاهتا التكنولوجية، وتيسري إعداد مشار    
االعتبارات اجلنسانية لدعم إجراءات التخفيف والتكيف، وتعزيز التنمية اخلفيضة االنبعاثات          

  والقادرة على التأقلم مع تغري املناخ،
 برنامج األمم املتحدة للبيئة قدم، باسم احتاد مؤسسات شـريكة تقـع             وحيث إن   

 ركز وأبلغ جلنة املمثلني الـدائمني     املقدمة وبلدان نامية، عرضاً باستضافة      مقراهتا يف بلدان مت   
   بذلك،ربنامجاللدى 

 برنامج األمم املتحدة للبيئة هو املنظمة الرئيسية يف منظومة األمم املتحدة            وحيث إن   
اليت تعىن مبجال البيئة ولديه يف جمال تغري املناخ والية تشمل ضمن أمور أخرى تعزيز قدرات                
ـ               ا البلدان، خصوصاً البلدان النامية، على إدماج تدابري التصدي آلثار تغري املنـاخ يف عملياهت

 على التأقلم  بتغري املناخ وتعزيز قدرهتا    تأثرقابليتها لل من  ، بوجه خاص،    واحلد الوطنية،   اإلمنائية
ـ   الوصـول  سهيلىل جمتمعات خفيضة الكربون؛ وت     إ التحول؛ وتيسري   همع آثار  ل  إىل التموي
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اخلاص بتغري املناخ من أجل احلصول على تكنولوجيات نظيفة؛ ودعم آليات التمويل العامـة        
واخلاصة؛ ودعم العمليات الوطنية اخلاصة بتنفيذ خطط اإلدارة املستدامة للغابات؛ وحتـسني            
فهم علوم تغري املناخ واستخدامها يف وضع سياسات سليمة؛ وحتسني الفهم العام ملوضـوع              

  ،تغري املناخ
م املتحدة  برنامج األم  ،١٨-م أ /Xمقرره  مبوجب   ، مؤمتر األطراف اختار   وحيث إن   

  ،ركزاملليكون املنظمة اليت ستستضيف للبيئة 
 الذي اختذه يف    X يف مقرره    ،ن جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة أذِ       وحيث إن   

باستـضافة  م املتحدة للبيئـة     األم للمدير التنفيذي لربنامج     ،دورته العادية السابعة والعشرين   
  ،داخلهركز امل

  : مذكرة التفاهم هذه على ما يلييتفق طرفا  

  الغرض  -أوالً  
الغرض من مذكرة التفاهم هذه هو حتديد شروط العالقة بـني مـؤمتر األطـراف                 -١

ركـَز وفقـاً    األمم املتحدة للبيئة امل   وبرنامج األمم املتحدة للبيئة فيما يتعلق باستضافة برنامج         
  .١٨م أ /Xللمقرر 

  دور مؤمتر األطراف ومسؤولياته  -ثانياً  
يعمل املركز والشبكة ضمن اختصاصاهتما وفقاً لتوجيهات مؤمتر األطـراف ويكونـان              -٢

 ،١٧-م أ/٢، و١٦-م أ/١ي، وفقاً للمقـررات  مسؤولني أمامه، وذلك من خالل اجمللس االستشار    
  .ر األطراف ذات الصلةا من مقررات مؤمتوغريه ،١٨-أ م/X، و١٨-أ م/Xو
يقدم اجمللس االستشاري املشورة إىل املركز والشبكة بشأن تنفيـذ اختـصاصاهتما              -٣

  .وبشأن تنفيذ توجيهات مؤمتر األطراف
أنشطة املركز والشبكة الذي ُيَعدُّ وفقـاً  عن ؤمتر األطراف يف التقرير السنوي    ينظر م   -٤
م ويقّدررات مؤمتر األطراف ذات الصلة،      ، وغريمها من مق   ١٧-م أ /٢ و ١٦-م أ /١لمقررين  ل

  .مؤمتر األطراف توجيهات يف هذا الشأن
 لدى اختاذه قرارات تتعلق باستضافة برنامج األمم املتحـدة          ،يراعي مؤمتر األطراف    -٥

  . أية آراء ومعلومات يقدمها الربنامج،للمركزللبيئة 

  دور برنامج األمم املتحدة للبيئة ومسؤولياته  -ثالثاً  
ركز ككيان مكرس داخل برنامج     امليوافق برنامج األمم املتحدة للبيئة على استضافة          -٦

يف األمم املتحدة للبيئـة      الذي اختذه جملس إدارة برنامج       Xوفقاً للمقرر   األمم املتحدة للبيئة    
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 داخـل كـز   راملن فيه للمدير التنفيذي باستضافة      دورته العادية السابعة والعشرين والذي أذِ     
  .وفقاً ألحكام مذكرة التفاهم هذه، وألمم املتحدة للبيئة ابرنامج

لمركز وُيديره ويقدم له الـدعم      ليضع برنامج األمم املتحدة للبيئة اهليكل التنظيمي          -٧
األمـم  اإلداري واهليكلي الالزم ليؤدي وظائفه بفعالية، وفقاً ألنظمة وقواعـد وإجـراءات             

 األمـم   ة برنامج ِلقرارات جملس إدار  وفقاً  و الصلة   ذاتاألمم املتحدة للبيئة    برنامج  املتحدة و 
  .لبند سابعاً أدناهبا عمالًم ، ورهناً بالتمويل املقدَّاملتحدة للبيئة

، وفقاً للنظامني اإلداري واألساسي ملوظفي األمـم         األمم املتحدة للبيئة   يتوىل برنامج   -٨
األمـم  وظفاً يف برنـامج     مركز يكون م  لل، اختيار وتعيني مدير     ١٧-م أ /٢ واملقرر   املتحدة

  . مديره التنفيذيومسؤوالً أماماملتحدة للبيئة 
، وفقاً للنظامني اإلداري واألساسي ملوظفي األمـم         األمم املتحدة للبيئة   يتوىل برنامج   -٩

،  وكفـاءة فعاليـة لدعم املركـز ب من املوظفني مالك أساسي حمدود املتحدة، اختيار وتعيني  
  .مدير املركزإلدارة  خيضعون

 إىل استعارة موظفني من احتاد املؤسسات       األمم املتحدة للبيئة أن يلجأ    جيوز لربنامج     -١٠
  .الشريكة لدعم املركز، وفقاً ألنظمة وقواعد وإجراءات األمم املتحدة ذات الصلة

املسائل املتصلة بـدوره    معلومات حمّدثة دورياً عن     األمم املتحدة للبيئة    م برنامج   يقّد  -١١
، ويتيح هذه املعلومات يف التقرير السنوي املقدم من املركز والـشبكة إىل             كمضيف للمركز 

  . أدناه١٩مؤمتر األطراف عن طريق اهليئتني الفرعيتني، واملعدِّ عمالً بالفقرة 
احتاد املؤسسات الشريكة حنو تقدمي الدعم الفعال       األمم املتحدة للبيئة    يوجه برنامج     -١٢

  .تيبات املالئمة هلذا التعاونلسري وعمليات املركز ويضع التر
برنـامج  مسؤوالً عن تنفيذ مهام     األمم املتحدة للبيئة    يكون املدير التنفيذي لربنامج       -١٣

  . التفاهم هذهوفقاً ملذكرةاألمم املتحدة للبيئة 

  دور املركز والشبكة ووظائفهما  -رابعاً  
، ١٨-أ م/Xو ،١٧-م أ /٢، و ١٦-م أ /١يعمل املركز والشبكة وفقاً للمقـررات         -١٤
  .ا من مقررات مؤمتر األطراف ذات الصلةوغريه ،١٨-أ م/Xو

  دور احتاد املؤسسات الشريكة ووظائفه  -خامساً  
يدعم احتاد املؤسسات الشريكة عمليات املركز بعد توقيع االتفاقات الالزمة الـيت              -١٥

  . األمم املتحدة للبيئةحتكم تعاونه مع برنامج
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  دور ووظائف مدير املركز وموظفيه  -سادساً  
 عـن فعاليـة     األمم املتحدة للبيئة   لربنامجاملدير التنفيذي   يكون املدير مسؤوالً أمام       -١٦

وكفاءة املركز يف االضطالع مبهامه وفقاً ألنظمة وقواعد وإجراءات األمم املتحدة وبرنـامج             
  . األمم املتحدة للبيئةس إدارة برنامجذات الصلة ووفقاً لقرارات جملاألمم املتحدة للبيئة 

يعمل املدير أميناً للمجلس االستشاري ويكون مسؤوالً عن تيسري ودعـم عمـل               -١٧
  .اجمللس، مبا يف ذلك وضع الترتيبات الالزمة الجتماعاته

، ومبـا يتماشـى مـع       ١٧-م أ /٢للمقرر  ُيعّد املدير ميزانيةً للمركز والشبكة وفقاً         -١٨
د واإلجراءات ذات الصلة اليت حتكم امليزانية الربناجمية لربنامج األمم املتحدة           ألنظمة والقواع ا

وُيدَرج اجلـزء الـذي     . وُتَعدُّ ميزانية املركز والشبكة وفقاً لتوجيهات مؤمتر األطراف       . للبيئة
ـ         األمم املتحدة للبيئة    يديره برنامج     امجمن ميزانية املركز والشبكة يف امليزانية الربناجميـة لربن

  . خارج امليزانية لدعم املركز والشبكةاألمم املتحدة للبيئة كبند
 عن طريق   مه إىل مؤمتر األطراف   ملركز والشبكة ويقدّ  عن ا ُيعّد املدير التقرير السنوي       -١٩

، ١٧-م أ /٢يعتمد اجمللس االستشاري التقرير السنوي وفقـاً للمقـرر          و. اهليئتني الفرعيتني 
  .ملايل للمركز والشبكة ومعلومات عن حشد موارد أخرى هلماالوضع االتقرير هذا يتناول و

 املدير إدارة املوارد املالية للمركز والشبكة وفقاً للنظام املايل والقواعد املاليـة             يتوىل  -٢٠
لألمم املتحدة، والقواعد املالية لربنامج األمم املتحدة للبيئـة، والـسياسات االسـتئمانية،             

  .د، ووفقاً للضمانات البيئية واالجتماعيةوسياسات مكافحة الغش والفسا
ركز وموظفوه، حسب االقتضاء، مع أمانة اتفاقية األمـم املتحـدة           امليتواصل مدير     -٢١

اإلطارية بشأن تغري املناخ ومع اهليئات الدولية األخرى ذات الصلة بشأن املـسائل املتـصلة               
  .بأنشطة املركز وعملياته

  كز والشبكةالترتيبات املالية للمر  -سابعاً  
تعبئة خدمات الشبكة من مصادر خمتلفة، من بينها        ب و باملركز التكاليف املتعلقة    متولَّ  -٢٢

اآللية املالية لالتفاقية، والقنوات الثنائية واملتعددة األطراف وقنوات القطاع اخلاص، واملصادر           
ومـن املـشاركني يف     اخلريية، وكذلك املسامهات املالية والعينية املقدمة من املنظمة املضيفة          

  .الشبكة
        مـسامهات ماليـة وعينيـة إىل املركـز، وفقـاً            األمم املتحدة للبيئة   م برنامج يقّد  -٢٣

  األمم املتحدة للبيئة ومع مراعاة العرض الذي قّدمه برنامج١٧-م أ/٢ من املقرر  ١٣٩للفقرة  
  .ومسامهة احتاد املؤسسات الشريكة

، وبالتـشاور مـع اجمللـس        األمم املتحدة للبيئة    برنامج يساعد املركز، بالتعاون مع     -٢٤
  . حشد األموال الالزمة لتغطية التكاليف املتعلقة باملركز والشبكةعلىاالستشاري، 
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  تنفيذ مذكرة التفاهم هذه  -ثامناً  
 إضافيةعلى ترتيبات   األمم املتحدة للبيئة    لس االستشاري وبرنامج    أن يتفق اجمل  جيوز    -٢٥

ألحكام احلالية ملذكرة   تعديالً ل  بأي شكل من األشكال       ال تتضمَّن  لتفاهم هذه لتنفيذ مذكرة ا  
  . هبذا الشأن إىل مؤمتر األطرافويقدما تقريراًالتفاهم هذه، 

    أو يتصل هبا تنـازالً صـرحياً       التفاهم هذه   ال جيوز اعتبار أي حكم يرد يف مذكرة           -٢٦
  .تحدة، مبا يف ذلك هيئاهتا الفرعيةأو ضمنياً عن أي من امتيازات وحصانات األمم امل

  تسوية املنازعات  -تاسعاً  
  األمم املتحدة للبيئـة     وبرنامج ، عن طريق اجمللس االستشاري،    يبذل مؤمتر األطراف    -٢٧

مذكرة أو خالفات أو مطالبات تنشأ عن       أقصى جهد ممكن إلجياد حل ودي ألية منازعات         
م أساليب يتفق عليهـا الطرفـان لتـسوية         ، بطرق تشمل استخدا   أو تتصل هبا  التفاهم هذه   

  .املنازعات

  شرط الشمول  -عاشراً  
وُتفسر أية  . هابل جزءاً ال يتجزأ من    يربم يف املستق  التفاهم هذه   ذكرة  يعترب أي مرفق مل     -٢٨

على أهنا تشمل أية مرفقات بصيغتها املغرية أو املعدلة وفقاً          التفاهم هذه   مذكرة  إحاالت إىل   
  .ذكرة عن التفاهم الكامل بني الطرفنيهذه املوتعبِّر . اهم هذهمذكرة التفألحكام 

  التفسري  -حادي عشر
 ذات الصلة اليت يتخذها مؤمتر األطـراف      للمقرراتوفقاً  التفاهم هذه   ُتفسَّر مذكرة     -٢٩

  . األمم املتحدة للبيئةوجملس إدارة برنامج
مذكرة التفاهم  م  ال يشكل عدم طلب أي طرف من الطرفني تنفيذ حكم من أحكا             -٣٠
  .هاو عن أي حكم آخر من أحكام تنازالً عن ذلك احلكم أهذه

  مدة مذكرة التفاهم هذه  -ثاين عشر  
ـ              -٣١ دة تكون املدة األولية ملذكرة التفاهم هذه مخس سنوات، وميكن متديدها لفترتني م

  .بيئةاألمم املتحدة للمؤمتر األطراف وبرنامج ذلك  أربع سنوات، إذا ما قرر كل منهما

  اإلخطار والتعديل  -ثالث عشر 
   متوقعـة   ماديةخيطر كل طرف الطرف اآلخر خطياً وعلى حنو فوري بأية تغيريات              -٣٢

  . التفاهم هذهمذكرة تنفيذ يفن تؤثر أو فعلية ميكن أ
  .اتفاق خطي مشتركمبوجب التفاهم هذه جيوز للطرفني تعديل مذكرة   -٣٣
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  النفاذبدء   -رابع عشر 
حيز النفاذ يف تاريخ آخر توقيع ملمثلي الطرفني املـأذون          التفاهم هذه   ذكرة  متدخل    -٣٤

  .هلما حسب األصول

  الفسخ  -خامس عشر
، رهناً بالبند الثـاين عـشر        التفاهم هذه   مذكرة فسخجيوز ألي طرف من الطرفني        -٣٥

  بعـد  فسخ هذا ال  مفعولويبدأ  . سنةبأعاله، بعد موافاة الطرف اآلخر بإخطار خطي مسبق         
  . املذكورسنة من تاريخ استالم اإلخطار

مجيع اإلجـراءات   األمم املتحدة للبيئة    برنامج  ، يتخذ    التفاهم هذه   مذكرة فسخبعد    -٣٦
التفـاهم   مذكرة   ُيخل فسخ وال  . ركز بأسرع ما ميكن   امل عملياته املتصلة ب   الستكمالالالزمة  

 فـسخ ستحقة قبل تاريخ ال   بأي حق أو التزام من حقوق والتزامات الطرفني األخرى امل         هذه  
  . أو مبوجب أي صك قانوين ينفذ عمالً هبذه املذكرةالتفاهم هذهمبوجب مذكرة 
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  املرفق الثاين

   اجمللس االستشاري ملركز وشبكة تكنولوجيا املناختشكيل    
بغية حتقيق التمثيل العادل واملتوازن، يتألف اجمللس االستـشاري ملركـز وشـبكة               -١

  :على النحو التايل) املركز والشبكة(تكنولوجيا املناخ 
األطراف املدرجة يف املرفـق األول      يتساوى فيهم متثيل     حكومياً،    ممثالً ١٦  )أ(  
واألطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية       ) األطراف املدرجة يف املرفق األول    (لالتفاقية  

  ؛)األطراف غري املدرجة يف املرفق األول(
) اللجنة التنفيذيـة (يس اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا      رئيس ونائب رئ    )ب(  

  بصفتهما الرمسية كممثلني للجنة التنفيذية؛
جمللس الصندوق األخضر للمناخ، أو عضو يعينه        أحد الرئيسني املتشاركني    )ج(  

  الرئيسان املتشاركان، بصفته الرمسية كممثل للصندوق األخضر للمناخ؛
يس جلنة التكيف، أو عضو يعينه الرئيس ونائب الرئيس،         رئيس أو نائب رئ     )د(  

  بصفته الرمسية كممثل للجنة التكيف؛
للجنة الدائمـة، أو عـضو يعينـه الرئيـسان           أحد الرئيسني املتشاركني    )ه(  

  املتشاركان، بصفته الرمسية كممثل للجنة الدائمة؛
  ؛مدير املركز والشبكة بصفته الرمسية كممثل للمركز والشبكة  )و(  
ثالثة ممثلني، ختتار كل واحد منهم واحدة من فئـات املنظمـات التاليـة                )ز(  

املعتمدة بصفة مراقب لدى اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، مع مراعاة التمثيل         
املنظمات غري احلكومية املعنية بالبيئة، واملنظمات غري احلكوميـة املمثلـة           : اجلغرايف املتوازن 

ي األعمال والصناعة، واملنظمات غري احلكومية املعنية بالبحوث واملستقلة، يكونون من           لقطاع
 أو األعمال، وتقبلهم املنظمة املضيفة   الية العامة التكنولوجيا أو امل  املتصلة مبجاالت   ذوي اخلربة   

  .، مع مراعاة التمثيل اجلغرايف املتوازن)املركز(ملركز تكنولوجيا املناخ 
حتياجـات  ، رهناً باال  س االستشاري مراقبني خرباء حلضور االجتماعات     يدعو اجملل   -٢

احملددة يف جداول األعمال، وفقاً للطرائق واإلجراءات اليت يضعها اجمللـس االستـشاري يف              
  .اجتماعه األول

  . مدير املركز والشبكة أميناً للمجلس االستشارييكون  -٣
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فئات اليت ينتمون إليها وينتخبـهم مـؤمتر        ُتعّين املمثلني احلكوميني اجملموعات أو ال       -٤
وتشجَّع اجملموعات أو الفئات على تعيني املمثلني احلكـوميني لعـضوية اجمللـس          . األطراف

االستشاري، بغية حتقيق ما يناسب من توازن يف اخلربات ذات الصلة بتطوير التكنولوجيات             
 التوازن بني اجلنسني وفقـاً      ونقلها من أجل التكيف والتخفيف، مع مراعاة احلاجة إىل حتقيق         

  .١٨-أ م/Xو ٧-م أ/٣٦للمقررين 
يشغل املمثلون احلكوميون املنتخبون لعضوية اجمللس االستشاري مناصبهم ملدة سنتني            -٥

  : القواعد التالية يف هذا الصددوتسري.  متتاليتني كحد أقصىلفترتني مناصبهم وهلم أهلية شغل
 مدهتا ثالث سنوات وُينتخب نصفهم لفترةية ُينتخب نصف املمثلني يف البدا     )أ(  

   مدهتا سنتان؛لفترة
 مـدهتا   لفتـرة بعد ذلك، كل سنة نصف املمثلني       ينتخب مؤمتر األطراف      )ب(  
  سنتان؛

  .يبقى املمثلون يف مناصبهم إىل أن ُينتخب من خيلفهم  )ج(  
ـ               -٦ ال إذا استقال عضو من أعضاء اجمللس االستشاري أو تعذر عليه لسبب آخر إكم

 موعـد   اقتـراب ، جيوز للمجلس االستشاري، مع مراعاة       منصبه أو أداء مهام     فترته املعهودة 
الدورة التالية ملؤمتر األطراف، أن يقرر تعيني ممثل آخر من الفئة نفسها ليحل حمـل املمثـل                 

  . واحدةفترة، ويف هذه احلالة ُيحسب التعيني على أنه فترتهاملذكور ملا تبقى من 
هي الفترة  أعاله  ) ب(١ اجمللس االستشاري املشار إليهما يف الفقرة         ممثلي تكون فترة   -٧

  .منصبيهمانفسها يف 
) ه(و) د(و) ج(١ اجمللس االستشاري املشار إلـيهم يف الفقـرات          تكون فترة ممثلي    -٨

  .هي الفترة نفسها يف مناصبهمأعاله 
 لـشغل أعاله مؤهلني   ) ز(١يكون ممثلو اجمللس االستشاري املشار إليهم يف الفقرة           -٩

  . مدهتا سنة واحدة كحد أقصىلفترةمناصبهم 
) أ(١ممثليه املشار إليهم يف الفقـرتني       بتوافق آراء   االستشاري  ُتتخذ قرارات اجمللس      -١٠
حيدد هؤالء املمثلون يف طرائق اجمللس االستشاري وإجراءاته كيفيـة          و. حصراًأعاله  ) ب(و

  .ع اجلهود الرامية إىل حتقيق توافق اآلراء يف حالة استنفاد مجياختاذ القرارات
ينتخب اجمللس االستشاري سنوياً رئيساً ونائباً للرئيس من بني املمثلني املشار إليهم              -١١

أعاله ليشغل كل واحد منهما منصبه ملدة سنة واحدة، على أن يكون أحدمها             ) أ(١يف الفقرة   
ويتنـاوب  . رج يف املرفق األول   من طرف مدرج يف املرفق األول واآلخر من طرف غري مد          

على منصيب الرئيس ونائب الرئيس سنوياً ممثل من طرف مدرج يف املرفق األول وممثل مـن                
  .طرف غري مدرج يف املرفق األول
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ويف . ، يتوىل نائبه مهام الـرئيس     هاً الوفاء بالتزامات منصب   إذا تعذر على الرئيس مؤقت      -١٢
أعـاله  ) أ(١حمدد يف الفقرة     آخر    ممثل ، يتوىل أي   الرئيس عن جلسة ما     الرئيس ونائب  غياب

  . بصفة مؤقتة مهام الرئيس يف تلك اجللسةيعينه اجمللس االستشاري
 بديالً  جمللس االستشاري نتخب ا ي،  فترته متام على الرئيس أو نائب الرئيس إ       تعذر إذا  -١٣

  . أعاله٦، مع مراعاة الفقرة الفترةإلمتام 
لتحضرها، بصفة مراقب، األطـراف      ة مفتوح الستشاريلس ا  اجتماعات اجمل  نكوت  -١٤

  . خالف ذلكلس االستشاريملعتمدة بصفة مراقب، إال إذا قرر اجملاملنظمات او واألمانة
  .جمللس االستشاري ملركز وشبكة تكنولوجيا املناخيسر عمل اُي ويدعم املركز  -١٥
  .ي تشكيل اجمللس االستشار٢٠٢٠يستعرض مؤمتر األطراف يف عام   -١٦

        


