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 ارية بشأناالتفاقية اإلط
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة السابعة والثالثون

  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١إىل  نوفمرب/ تشرين الثاين٢٦الدوحة، من 
  من جدول األعمال املؤقت) ب(١٣البند 

  ات ونقلهاتطوير التكنولوجي
اختيار املضيف وتـشكيل    : املسائل املتعلقة مبركز وشبكة تكنولوجيا املناخ     

  اجمللس االستشاري

مـع  التفاق احملتمـل    لتقرير عن املناقشات املتعلقة بالعناصر الرئيسية           
  ركز تكنولوجيا املناخاجلهة املضيفة مل

  من األمانةمقدَّمة مذكرة     

  موجز    
 أعدته األمانة نتائج املناقشات املتعلقة بالعناصر الرئيسية        يعرض هذا التقرير الذي     

 بـني   ، وهي مناقشات جـرت    ملركز تكنولوجيا املناخ  مع اجلهة املضيفة    التفاق احملتمل   ل
، الذي وضعته اهليئـة     )احتاد مؤسسات شريكة  باسم  (األمانة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة      

ى رأس قائمة املترشحني الستضافة مركـز       لثني ع الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السادسة والثال     
ويتضمن مشروع مذكرة التفاهم بني مؤمتر األطراف وبرنامج األمـم          . تكنولوجيا املناخ 

            مـع  التفـاق احملتمـل   لاملتحدة للبيئة، الوارد يف مرفق هذه الوثيقة، العناصر الرئيـسية           
  .اجلهة املضيفة
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  احملتويات
  ةالصفح الفقـرات 

  ٣  ٩-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٣  ٦-١  ........................................املعلومات األساسية والوالية  - ألف     
  ٤  ٨-٧  .....................................................نطاق املذكرة  -  باء     
  ٤  ٩  ..................اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ  - جيم     

ملناخ والقضايا املركز تكنولوجيا مع اجلهة املضيفة التفاق احملتمل   لالعناصر الرئيسية     - ثانياً  
  ٥  ٢٠-١٠  ...........................................اليت تقتضي إيالءها املزيد من النظر

  ٥  ١٣-١٠  .........ملركز تكنولوجيا املناخمع اجلهة املضيفة تفاق احملتمل الإعداد ا  - ألف     
  ٥  ٢٠-١٤  ................................هيالقضايا اليت تتطلب مزيداً من التوج  -  باء     

  املرفق  
 طارية بشأن تغـري املنـاخ   تحدة اإل مشروع مذكرة التفاهم بني مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم امل              

  ٨  ...........................وبرنامج األمم املتحدة للبيئة بشأن استضافة مركز تكنولوجيا املناخ
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  مقدمة  -أوالً

  املعلومات األساسية والوالية  -ألف  
لتكنولوجيا تتألف من جلنـة     ل آلية   ١٦-م أ /١أنشأ مؤمتر األطراف مبوجب مقرره        -١

  .)١(كنولوجيا املناخ، وحدد وظائف كل منهاتلتنفيذية معنية بالتكنولوجيا، ومركز وشبكة 
، اعتمـد مـؤمتر األطـراف       ٢٠١٢عام  على حنو تام يف     آلية التكنولوجيا   ولتفعيل    -٢

وقـرر إطـالق    ،  )٢( اختصاصات مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ     ١٧-م أ /٢مبوجب مقرره   
ابعة عشرة وإجراءها عملية اختيار اجلهة املضيفة ملركز تكنولوجيا املناخ عند اختتام دورته الس    

نة يف ذلك املقرر واسترشاداً مبمارسات  وفقاً للعملية املبّي،بطريقة علنية وشفافة وعادلة وحمايدة
  . )٣(األمم املتحدة

من ،  ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ١٦ األمانة، يف    أصدرت،  ١٧-م أ /٢وعمالً باملقرر     -٣
 املنظمات املهتمة، مبا يف ذلـك احتـادات         إىلخالل املوقع الشبكي لالتفاقية، إعالناً موجهاً       

           استضافة مركـز تكنولوجيـا املنـاخ، قبـل        عروضها بشأن   إىل تقدمي   يدعوها  املنظمات،  
  .)٤(٢٠١٢مارس / آذار١٦حلول 

، ٢٠١٢مـارس   / آذار ١٦ قبل حلول األجل احملدد وهو       )٥(عروضووردت تسعة     -٤
 من ثالثة أعضاء من األطـراف املدرجـة يف          وجرى تقييمها من جانب فريق التقييم املؤلف      

من األطراف غري املدرجة يف املرفـق األول لالتفاقيـة          أعضاء  املرفق األول لالتفاقية وثالثة     
  .١٧-م أ/٢اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا من بني أعضائها، وفقاً للمقرر عّينتهم 

مترشـحني  تضم ثالثـة  صفية ترتيبية  الذي تضمن قائمة ت)٦(هوأعد فريق التقييم تقرير    -٥
. الستضافة املركز، ونظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذه القائمة خالل دورهتا السادسة والثالثني    

واتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على قائمة ترتيبية للجهات املترشحة الستضافة املركز، تصدَّرها يف      
ج األمم املتحدة للبيئة، يليه مرفق البيئة العاملية يف املرتبة          املرتبة األوىل االئتالف الذي يقوده برنام     

  .)٧( يف املرتبة الثالثة)Det Norske Veritas AS(تاس ي ومؤسسة ديت نورسكي فري،الثانية
__________ 

 .١١٧ة ، الفقر١٦-م أ/١املقرر  )١(
 .١٣٣، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٢(
 .١٣٦، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٣(
 .<http://unfccc.int/cooperation_and_support/technology/items/6602.php>انظر  )٤(
 .<http://unfccc.int/cooperation_and_support/technology/items/6602.php>انظر  )٥(
)٦( FCCC/SBI/2012/INF.4. 
)٧( FCCC/SBI/2012/15 ، ١٨٥الفقرة. 
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، طلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ من األمانة مناقشة العناصـر          ١٧-م أ /٢ووفقاً للمقرر     -٦
مركز تكنولوجيا املناخ اليت تصدرت     ة املترشحة الستضافة    مع اجله التفاق احملتمل   لالرئيسية  

القائمة، وإذا لزم األمر مع اجلهتني األخريني اللتني احتلتا املرتبتني الثانية والثالثة يف القائمة اليت       
 ٢٦حبلـول  اتفقت عليها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السادسة والثالثني، وإعداد تقريـر             

مع اجلهـة   التفاق احملتمل   لعن نتائج مناقشة العناصر الرئيسية       ٢٠١٢بر  أكتو/تشرين األول 
، على أن تقدم اللجنـة      هليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السابعة والثالثني      املضيفة لعرضه على ا   

مؤمتر األطراف كي ينظر فيه ويوافق عليه يف دورته الثامنـة           اتفاق إىل   مشروع  توصية بشأن   
  .)٨(عشرة

   املذكرةنطاق  -باء  
وهو يعرض نتائج املناقشات    .  أعاله ٦أُعد هذا التقرير وفقاً للوالية املبينة يف الفقرة           -٧

اليت جرت  املتعلقة بالعناصر الرئيسية لالتفاق احملتمل مع اجلهة املضيفة ملركز تكنولوجيا املناخ            
لذي احتل املرتبـة    ، ا )احتاد مؤسسات شريكة  باسم  (بني األمانة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة       

استـضافة مركـز    األوىل يف قائمة املترشحني الترتيبية اليت أعدهتا اهليئة الفرعية للتنفيذ بشأن            
يف مـشروع   مع اجلهة املضيفة    التفاق احملتمل   ل وترد هذه العناصر الرئيسية      .تكنولوجيا املناخ 

استـضافة مركـز   للبيئـة بـشأن   مذكرة تفاهم بني مؤمتر األطراف وبرنامج األمم املتحدة   
  .يف مرفق هذه الوثيقةويرد مشروع املذكرة  ؛تكنولوجيا املناخ

ويقدم هذا التقرير أيضاً قائمة بالقضايا اليت تقتضي أن توليها اهليئة الفرعية للتنفيـذ                -٨
  . بشأهناتوجيهاتيشمل إصدار مزيداً من النظر، مبا 

  للتنفيذاإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية   -جيم  
  :اختاذ اإلجراءات التاليةلعل اهليئة الفرعية للتنفيذ تود يف دورهتا السابعة والثالثني   -٩

النظر يف التقرير املتعلق باملناقشات بني األمانة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة             )أ(  
  بشأن مشروع مذكرة التفاهم الوارد يف مرفق هذه الوثيقة؛

  باء أدناه؛ - يهات بشأن القضايا املثارة يف الفصل ثانياًتقدمي املزيد من التوج  )ب(  
  .التوصية مبشروع مذكرة التفاهم كي ينظر فيه مؤمتر األطراف ويقره  )ج(  

__________ 

 ).و(و) ه(١٣٧ الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٨(
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ملركز تكنولوجيـا   مع اجلهة املضيفة    التفاق احملتمل   لالعناصر الرئيسية     -ثانياً  
  املناخ والقضايا اليت تقتضي إيالءها املزيد من النظر

  ملركز تكنولوجيا املناخمع اجلهة املضيفة تفاق احملتمل الداد اإع  -ألف  
، وتبعاً لالستنتاجات اليت خلصت إليها الدورة الـسادسة         ١٧-م أ /٢وفقاً للمقرر     -١٠

والثالثون للهيئة الفرعية للتنفيذ، شرعت األمانة يف مناقشات مع برنامج األمم املتحدة للبيئة             
وُعقـد يف   . ملركز تكنولوجيا املناخ  مع اجلهة املضيفة    احملتمل  التفاق  لبشأن العناصر الرئيسية    

هذا الصدد عدٌد من االجتماعات بني األمانة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، مما ساعدمها على              
  .التوصل إىل اتفاق حول مشروع مذكرة التفاهم

، أن النقاشات   وقررت األمانة، على أساس اجتماعاهتا مع برنامج األمم املتحدة للبيئة           -١١
مع اجلهتني املترشحتني اللتني حتتالن املرتبتني الثانية والثالثة من قائمـة املترشـحني مل تعـد                

  .ضرورية
، فضالً  ١٧-م أ /٢ و ١٦-م أ /١وأُعد مشروع مذكرة التفاهم على أساس املقررين          -١٢

 املسائل املتصلة   عن املقرر الذي يتوقع أن يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة بشأن            
مـؤمتر  ُسـمّو   وتعكس هذه املذكرة نتائج متوازنة حتتـرم        . مبركز وشبكة تكنولوجيا املناخ   

األطراف على اهليئة اليت أنشأها وفقاً للوالية املمنوحة له مبوجب االتفاقية، فضالً عـن دور               
مركز تكنولوجيا  املقترحة الستضافة   األمم املتحدة   برنامج األمم املتحدة للبيئة بصفته منظمة       

  .مواردهإدارة املناخ و
 باء أدناه بعض القضايا اليت تتطلب مزيداً من التوجيهات مـن            -ويبني الفصل ثانياً      -١٣

جانب اهليئة الفرعية للتنفيذ لدى وضع اللمسات األخرية على مـشروع مـذكرة التفـاهم          
  .وتقدميه إىل مؤمتر األطراف إلقراره

  يداً من التوجيهالقضايا اليت تتطلب مز  -باء  
خالل املناقشات اليت جرت بني األمانة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، نوقش عدد من               -١٤

الذي دعيت اهليئة الفرعية للتنفيـذ      مع اجلهة املضيفة    تفاق  الالقضايا املتعلقة بإعداد مشروع ا    
 قبل تقدميه إىل    إىل تقدمي املزيد من التوجيهات بشأنه حىت يتسىن وضع اللمسات األخرية عليه           

  : وتشمل هذه القضايا ما يلي. مؤمتر األطراف إلقراره
مؤمتر األطراف وبرنامج األمم املتحدة     مع اجلهة املضيفة باسم     تفاق  التوقيع ا   )أ(  

  للبيئة على التوايل؛
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تقدمي برنامج األمم املتحدة للبيئة تقارير إىل مؤمتر األطراف عـن أنـشطته        )ب(  
  تكنولوجيا املناخ؛بصفته مضيفاً ملركز 

  .ترتيبات اجتماعات اجمللس االستشاري ملركز وشبكة تكنولوجيا املناخ  )ج(  

  املتحدة للبيئة مؤمتر األطراف وبرنامج األمممع اجلهة املضيفة باسم تفاق التوقيع ا  -١  
. طرفا مشروع مذكرة التفاهم مها مؤمتر األطراف وبرنامج األمم املتحـدة للبيئـة              -١٥

مارسة املتبعة داخل عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، ُتـربم             وحبسب امل 
االتفاقات التعاونية بني مؤمتر األطراف واملنظمات الدولية األخرى من خالل مقرر يـصدره             

إن ووفقاً لربنامج األمم املتحدة للبيئة، ف. مؤمتر األطراف واهليئة اإلدارية للمنظمة الدولية املعنية
باسـم  ، توقيع الترتيبات التعاونيـة      املكرسةاملدير التنفيذي للربنامج خمول، وفقاً للممارسة       

  .جالربنام
تفاق الوبالنظر إىل هذه الوالية، قد يرغب مؤمتر األطراف يف تعيني مسؤول لتوقيع ا              -١٦

إذا أقـر مـؤمتر     و.  لألمانة على سبيل املثال    ة التنفيذي ةكاألميناملربم مع اجلهة املضيفة بامسه،      
األطراف هذه التوصية، ستضع األمانة الترتيبات الالزمة مع برنامج األمم املتحدة للبيئة لتنظيم         
حفل توقيع وتقدمي تقرير عنه إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أو إىل مؤمتر األطراف يف الدورة املقبلة                

  .لكل منهما

 مؤمتر األطراف عن أنشطته بصفته مـضيفاً        تقدمي برنامج األمم املتحدة للبيئة تقارير إىل        -٢  
  ملركز تكنولوجيا املناخ

 أن يقدم برنامج األمـم املتحـدة       مؤداهينص مشروع مذكرة التفاهم على اقتراح         -١٧
ومـن  . ، بصفته مضيفاً ملركز تكنولوجيا املناخ، تقارير إىل مؤمتر األطراف عن أنشطته           للبيئة

ة للبيئة فرصة تقدمي تقاريره املتعلقة بأدواره ومسؤولياته        املقترح أن تتاح لربنامج األمم املتحد     
بصفته مضيفاً ملركز تكنولوجيا املناخ إىل مؤمتر األطراف مباشرة، كي يتمكن مؤمتر األطراف             

وينبغي أن تتاح ملؤمتر األطراف وبرنامج األمـم        . من تقدمي التوجيهات الالزمة إىل الربنامج     
 دوليتني مستقلتني فرصة التواصل بشكل مباشر بشأن املسائل         املتحدة للبيئة بصفتهما منظمتني   

  .اخلاصة باستضافة مركز تكنولوجيا املناخ
وسُتقدم تقارير برنامج األمم املتحدة للبيئة إىل مؤمتر األطراف على أساس خمصص،              -١٨

وسـتكون  . وعلى النحو الذي حيدده الربنامج، وسُترفع التقارير مباشرة إىل مؤمتر األطراف          
هذه التقارير منفصلة عن التقارير السنوية ملركز تكنولوجيا املناخ الـيت سـُتقدم إىل مـؤمتر          
األطراف عن األنشطة التنفيذية ملركز وشبكة تكنولوجيا املناخ، على النحو الذي قرره مؤمتر             

  .األطراف يف اختصاصات مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ
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   االستشاري ملركز وشبكة تكنولوجيا املناخالترتيبات اخلاصة باجتماعات اجمللس  -٣  
سيضطلع مدير مركز تكنولوجيا املناخ مبهام أمني اجمللس االستشاري ملركز وشبكة             -١٩

وضع الترتيبات اإلدارية الالزمة لدعم تنظـيم اجتماعـات         وفيما يتصل ب  . تكنولوجيا املناخ 
 الترتيبـات القانونيـة     وىل اختاذ سيتاجمللس االستشاري، قال برنامج األمم املتحدة للبيئة إنه         

ذلك امتيازات وحصانات أعضاء اجمللس مبا يتـسق        ويشمل  الالزمة لعقد هذه االجتماعات،     
  .١٩٤٦مع اتفاقية امتيازات األمم املتحدة وحصاناهتا لعام 

وعندما ال يتمكن برنامج األمم املتحدة للبيئة من وضع هذه الترتيبـات، سـُتعقد                -٢٠
يف بون، حيث ميكن ألعضاء اجمللس التمتع باالمتيازات واحلصانات وفقـاً       اجتماعات اجمللس   

وميكن جتسيد هذا التفاهم    . التفاق مقر أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ         
 اختيار مضيف مركـز     بشأنيف مقرر مؤمتر األطراف الذي سيتخذه يف دورته الثامنة عشرة           

  .تفاهم ال يرد يف مشروع مذكرة التفاهمتكنولوجيا املناخ، وهو 
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  املرفق

اتفاقية األمم املتحـدة    يف  مشروع مذكرة التفاهم بني مؤمتر األطراف           
برنامج األمم املتحدة للبيئة بشأن استضافة      واإلطارية بشأن تغري املناخ     

  مركز تكنولوجيا املناخ
بـني مـؤمتر    ") التفـاهم مذكرة  "  املشار إليها فيما يلي ب    (تربم مذكرة التفاهم هذه       
يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري ") مؤمتر األطراف" املشار إليه فيما يلي ب(األطراف 

املشار إليه فيما يلـي     (وبرنامج األمم املتحدة للبيئة     ") االتفاقية"   فيما يلي ب   ااملشار إليه (املناخ  
  باستضافة مركز تكنولوجيا املناخ     فيما يتعلق  )"الطرفان"  املشار إليهما جمتمعني ب   ") (الربنامج"  ب
  ").املركز" املشار إليه فيما يلي ب"(

  الديباجة    
لتكنولوجيا تتـألف  ل آلية ١٦-م أ/١ مؤمتر األطراف أنشأ، مبوجب مقرره  نإ حيث  

ومركز وشبكة  ") اللجنة التنفيذية "   بيشار إليها فيما يلي     (من جلنة تنفيذية معنية بالتكنولوجيا      
  ،")املركز والشبكة("  با فيما يلي مملناخ اليت يشار إليهلتكنولوجيا ا

، اختـصاصات املركـز   ١٧-م أ/٢ مؤمتر األطراف اعتمد، يف مقـرره        نإوحيث    
  والشبكة، 
 التعاون التكنولوجي وتعزيز تطوير     ز مهمة املركز والشبكة تتمثل يف حف      نإوحيث    
جيات ونقلها ومساعدة البلدان النامية األطراف بناًء على طلبها، ومبا يتماشى مـع             التكنولو

قدرات كل منها وظروفها وأولوياهتا الوطنية، من أجل بناء أو تعزيز قدرهتا علـى حتديـد                
احتياجاهتا التكنولوجية، وتيسري إعداد مشاريع واستراتيجيات تكنولوجية وتنفيذها مع مراعاة          

نسانية لدعم إجراءات التخفيف والتكيف، وتعزيز التنمية اخلفيضة االنبعاثات         االعتبارات اجل 
   مع تغري املناخ، التأقلموالقادرة على 

احتاد مؤسسات شـريكة تقـع      باسم   برنامج األمم املتحدة للبيئة قدم،       إنوحيث    
بلغ جلنـة   اً باستضافة مركز تكنولوجيا املناخ وأ     عرضمقراهتا يف بلدان متقدمة وبلدان نامية،       

  املمثلني الدائمني لدى برنامج األمم املتحدة للبيئة بذلك،
 برنامج األمم املتحدة للبيئة هو املنظمة الرئيسية يف منظومة األمم املتحدة            إنوحيث    

اليت تعىن مبجال البيئة ولديه يف جمال تغري املناخ والية تشمل ضمن أمور أخرى تعزيز قدرات                
النامية، على إدماج تدابري التصدي آلثار تغري املنـاخ يف عمليـات    البلدان، خصوصاً البلدان    
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التنمية الوطنية، وتعزيز قدرهتا، بوجه خاص، على التخفيف من تأثرها بتغري املناخ وتعزيـز              
قدرهتا على التأقلم مع آثار تغري املناخ؛ وتيسري حتوهلا إىل جمتمعات خفيضة الكربون؛ وتيسري              

ص بتغري املناخ من أجل احلصول على تكنولوجيات نظيفة؛ ودعـم           وصوهلا إىل التمويل اخلا   
آليات التمويل العامة واخلاصة؛ ودعم العمليات الوطنية اخلاصة بتنفيذ خطط اإلدارة املستدامة          
للغابات؛ وحتسني فهم علوم تغري املناخ واستخدامها يف وضع سياسات سليمة؛ وحتسني الفهم 

  العام ملوضوع تغري املناخ،
            مؤمتر األطراف اختـار برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة، مبوجـب              إنث  وحي  

  ، ليكون املنظمة اليت ستستضيف مركز تكنولوجيا املناخ، ١٨-م أ/Xمقرره 
 الذي اختـذه يف  X يف مقرره أذن جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة      إنوحيث    

استضافة مركز تكنولوجيا املناخ    بفيذي للربنامج    والعشرين للمدير التن   السابعةدورته العادية   
  يف الربنامج، 

  :اتفق طرفا مذكرة التفاهم هذه على ما يلي ولذلك  

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

نولوجيا املنـاخ وفقـاً      تك مركَزالربنامج  وبرنامج األمم املتحدة للبيئة فيما يتعلق باستضافة        
  .١٨ م أ/Xللمقرر 

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

    ١٧ م أ /٢ ينمسؤولني أمامه، وذلك من خالل اجمللس االستشاري املشار إليـه يف املقـرر            
  .قررات مؤمتر األطراف ذات الصلة، وغريمها من م١٨ م أ/Xو
يقدم اجمللس االستشاري املشورة إىل املركز والشبكة بشأن تنفيـذ اختـصاصاهتما              -٣

  .وبشأن تنفيذ توجيهات مؤمتر األطراف
نشطة املركز والشبكة الذي ُيَعـدُّ وفقـاً        ألينظر مؤمتر األطراف يف التقرير السنوي         -٤

نشطة آلية التكنولوجيا الذي يعده مركـز       ألير السنوي   يف التقر ُيدرج   و أدناه وه  ٢٥للفقرة  
مؤمتر األطراف  تكنولوجيا املناخ واللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا بشكل مشترك، ويقدم          

  .توجيهات يف هذا الشأن
 ١٢ينظر مؤمتر األطراف يف تقارير برنامج األمم املتحدة للبيئة املقدمة وفقاً للفقـرة                -٥

  .وجيهات بشأهناأدناه ويقدم ت
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يراعي مؤمتر األطراف لدى اختاذه قرارات تتعلق باستضافة برنامج األمـم املتحـدة               -٦
  . تكنولوجيا املناخ أية آراء ومعلومات يقدمها الربنامجللبيئة مركَز

  دور برنامج األمم املتحدة للبيئة ومسؤولياته  -ثالثاً  
ة مركز تكنولوجيا املنـاخ ككيـان       يوافق برنامج األمم املتحدة للبيئة على استضاف        -٧

لربنامج يف دورتـه العاديـة      إدارة ا  الذي اختذه جملس     Xمكرس داخل الربنامج وفقاً للمقرر      
استضافة مركز تكنولوجيـا املنـاخ يف       ب فيه للمدير التنفيذي     أذنالسابعة والعشرين والذي    

  .الربنامج وفقاً ألحكام مذكرة التفاهم هذه
وُيـديره  ركز تكنولوجيا املناخ    ملتحدة للبيئة اهليكل التنظيمي     يضع برنامج األمم امل     -٨

الدعم اإلداري واهليكلي الالزم ليؤدي وظائفه بفعالية، وفقـاً ألنظمـة وقواعـد             ويقدم له   
  .سابعاً أدناهللبند ، ورهناً بالتمويل املقدم وفقاً تهقرارات جملس إدارربنامج وِلالوإجراءات 

للنظامني اإلداري واألساسي ملوظفي األمم املتحـدة، اختيـار         الربنامج، وفقاً   يتوىل    -٩
  يف الربنـامج ومـسؤوالً     وتعيني مدير مركز تكنولوجيا املناخ الذي ينبغي أن يكون موظفاً         

  .أمامه
الربنامج، وفقاً للنظامني اإلداري واألساسي ملوظفي األمم املتحـدة، اختيـار           يتوىل    -١٠

اسيني لدعم املركز بطريقة تتسم بالكفاءة والفعالية، حتت وتعيني عدد صغري من املوظفني األس     
  .إشراف مدير املركز

جيوز للربنامج اللجوء إىل استعارة موظفني من احتاد املؤسسات الـشريكة لـدعم               -١١
  . املركز، وفقاً ألنظمة وقواعد وإجراءات األمم املتحدة ذات الصلة

راف عن املسائل املتصلة بدوره كمضيف      يقدم الربنامج تقارير دورية إىل مؤمتر األط        -١٢
  .للمركز
يوجه الربنامج احتاد املؤسسات الشريكة حنو تقدمي الدعم الفعال لـسري وعمليـات            -١٣

  .املركز ويضع الترتيبات املالئمة هلذا التعاون
             للربنامج مسؤوالً عن تنفيذ مهام الربنـامج وفقـاً ملـذكرة            ييكون املدير التنفيذ    -١٤
  .لتفاهم هذها

  دور املركز والشبكة ووظائفهما  -رابعاً  

  مركز تكنولوجيا املناخ    
مركز تكنولوجيا املناخ عملية تلقي الطلبات من البلدان النامية األطراف والرد           ُيدير    -١٥

عليها، ويعمل مع الشبكة لالستجابة لتلك الطلبات، رهناً بالترتيبات املالية للمركز والشبكة            
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 األطراف   النامية ويتلقى املركز هذه الطلبات من البلدان     .  سابعاً أدناه  ندها يف الب  املنصوص علي 
  .١٣ م أ/٤ن هلذا الغرض مبوجب املقرر عن طريق الكيان الوطين املعّي

يستجيب املركز لطلبات البلدان النامية األطراف بنفسه أو عن طريـق املنظمـات               -١٦
  .ر مع البلد النامي الطرف مقدم الطلباملالئمة يف الشبكة اليت حيددها بالتشاو

منظمات ومبادرات تكنولوجية   تضم شبكات و  يعمل املركز على تيسري إنشاء شبكة         -١٧
  .وطنية وإقليمية وقطاعية ودولية بغية إشراك أعضاء هذه الشبكة بفعالية يف تنفيذ مهامه

 لتوجيهـات اجمللـس   يتعاون املركز مع اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا، وفقـاً          -١٨
أنـشطة آليـة    الذي يقدم إىل مؤمتر األطراف بشأن        يف إعداد التقرير السنوي      ،االستشاري
  . التكنولوجيا

  الشبكة    
لنظر يف الطلبات اليت تقـدمها      املتعلقة با يضطلع أعضاء الشبكة باألعمال املوضوعية        -١٩

  .البلدان النامية األطراف إىل املركز
بات مع أعضاء الشبكة فيما يتعلق بطبيعة وطريقة أعماهلم املوضوعية     يضع املركز ترتي    -٢٠

  .لنظر يف الطلبات اليت تقدمها البلدان النامية األطراف إىل املركزاملتعلقة با

  دور ووظائف احتاد املؤسسات الشريكة  -خامساً  
لـيت   ا ةيدعم احتاد املؤسسات الشريكة عمليات املركز بعد توقيع االتفاقات الالزم           -٢١

  .حتكم تعاونه مع الربنامج

  دور ووظائف مدير املركز وموظفيه  -سادساً  
يكون املدير مسؤوالً أمام الربنامج عن فعالية وكفاءة املركز يف االضطالع مبهامـه               -٢٢

وفقاً ألنظمة وقواعد وإجراءات األمم املتحدة والربنامج ذات الصلة ووفقاً لقرارات جملـس             
  .إدارة الربنامج

ل املدير أميناً للمجلس االستشاري ويكون مسؤوالً عن تيسري ودعـم عمـل             يعم  -٢٣
  .اجمللس، مبا يف ذلك وضع الترتيبات الالزمة الجتماعاته

 املدير ميزانيةً للمركز والشبكة وفقاً لألنظمة والقواعد واإلجراءات ذات الصلة           عّدُي  -٢٤
وُتَعدُّ ميزانية املركز والشبكة وفقـاً      . للبيئةاليت حتكم امليزانية الربناجمية لربنامج األمم املتحدة        

وُيدَرج اجلزء الذي يديره الربنامج من ميزانية املركز والشبكة يف          . لتوجيهات مؤمتر األطراف  
  .امليزانية الربناجمية لربنامج األمم املتحدة للبيئة كبند من خارج امليزانية لدعم املركز والشبكة
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 ويتنـاول . لمركز والشبكة ويقدمه إىل مؤمتر األطراف     لوي  املدير التقرير السن  ُيعّد    -٢٥
  .التقرير السنوي الوضع املايل للمركز والشبكة ومعلومات عن حشد موارد أخرى هلما

يعمل املدير على إدارة املوارد املالية للمركز والشبكة وفقاً للنظام املـايل والقواعـد          -٢٦
 ، والسياسات االسـتئمانية   ،نامج األمم املتحدة للبيئة    والقواعد املالية لرب   ،املالية لألمم املتحدة  

  .وسياسات مكافحة الغش والفساد، ووفقاً للضمانات البيئية واالجتماعية
يتواصل مدير مركز تكنولوجيا املناخ وموظفوه، حسب االقتضاء، مع أمانة اتفاقيـة      -٢٧

 بـشأن ألخرى ذات الـصلة     األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ومع اهليئات الدولية ا         
  .املسائل املتصلة بأنشطة املركز وعملياته

  الترتيبات املالية للمركز والشبكة  -سابعاً  
متول التكاليف املتعلقة مبركز تكنولوجيا املناخ وتعبئة خدمات الشبكة من مـصادر              -٢٨

طراف وقنوات القطـاع    بينها اآللية املالية لالتفاقية، والقنوات الثنائية واملتعددة األ        منخمتلفة،  
اخلاص، واملصادر اخلريية، وكذلك املسامهات املالية والعينية املقدمة من املنظمة املضيفة ومن            

  .املشاركني يف الشبكة
 مـن   ١٣٩يقدم الربنامج مسامهات مالية وعينيـة إىل املركـز، وفقـاً للفقـرة                -٢٩
امهة احتـاد املؤسـسات     الربنامج ومـس  العرض الذي قّدمه     مع مراعاة  و ١٧-أ م/٢ املقرر

  .الشريكة
يساعد املركز، بالتعاون مع الربنامج، وبالتشاور مع اجمللس االستشاري، يف حـشد              -٣٠

  .األموال الالزمة لتغطية التكاليف املتعلقة باملركز والشبكة

  تنفيذ مذكرة التفاهم هذه  -ثامناً  
خرى لتنفيـذ مـذكرة    على ترتيبات أربنامج االتفاقَ اللمجلس االستشاري و  ل جيوز  -٣١

التفاهم هذه، وهي ترتيبات ال تعدل بأي شكل من األشكال األحكام احلالية ملذكرة التفاهم              
  .هذه، وتقدمي تقرير هبذا الشأن إىل مؤمتر األطراف

املذكرة أو يتصل هبا تنازالً صرحياً أو ضمنياً عن هذه يف ال جيوز اعتبار أي حكم يرد   -٣٢
  .األمم املتحدة، مبا يف ذلك هيئاهتا الفرعيةأي من امتيازات وحصانات 

  املنازعاتتسوية   -تاسعاً  
حسب االقتـضاء،   ، إىل جانب اجمللس االستشاري،      الربنامجيبذل مؤمتر األطراف و     -٣٣

أو خالفات أو مطالبات تنشأ عـن هـذه   منازعات أقصى جهد ممكن إلجياد حل ودي ألية   
  .املذكرة أو تتصل هبا
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  كامل لالتفاقالنطاق ال  -عاشراً  
وُتفسر . يعترب أي مرفق هلذه املذكرة يربم يف املستقبل جزءاً ال يتجزأ من هذه املذكرة       -٣٤

أية إحاالت إىل هذه املذكرة على أهنا تشمل أية مرفقات بصيغتها املغرية أو املعدلـة وفقـاً                 
  .وتعبِّر هذه املذكرة عن التفاهم الكامل بني الطرفني. ألحكام هذه املذكرة

  التفسري  -حادي عشر
ُتفسَّر هذه املذكرة وفقاً للقرارات ذات الصلة اليت يتخذها مؤمتر األطراف وجملـس               -٣٥

  .ربنامجالإدارة 
ال يشكل عدم طلب أي طرف من الطرفني تنفيذ حكم من أحكام هذه املـذكرة                 -٣٦

  . املذكرةتنازالً عن ذلك احلكم أو عن أي حكم آخر من أحكام

  ذكرة التفاهم هذهمدة م  -ثاين عشر  
تكون املدة األولية ملذكرة التفاهم هذه مخس سنوات، وميكن متديدها لفترتني مـن               -٣٧

  .ربنامج ذلكالأربع سنوات، إذا ما قرر مؤمتر األطراف و

  اإلخطار والتعديل  -ثالث عشر 
ملموسة متوقعة  فوري بأية تغيريات    على حنو   وخطياً  خيطر كل طرف الطرف اآلخر        -٣٨
  .ية ميكن أن تؤثر على تنفيذ هذه املذكرةفعلأو 
  .جيوز للطرفني تعديل هذه املذكرة باتفاق خطي مشترك  -٣٩

  دخول املذكرة حيز النفاذ  -رابع عشر 
ـ     توقيع مل آخر  تاريخ  تدخل هذه املذكرة حيز النفاذ يف         -٤٠  امثلي الطرفني املـأذون هلم

  .حسب األصول

  إهناء املذكرة  -خامس عشر
 بعد  ، الثاين عشر أعاله   بالبندرف من الطرفني إهناء هذه املذكرة، رهناً        جيوز ألي ط    -٤١

ويبدأ نفاذ هذا اإلهنـاء  . ُيتقّيد فيه بأجل مدته سنةإخطار خطي مسبق  موافاة الطرف اآلخر ب   
  .بعد سنة من تاريخ استالم اإلخطار

ملياته املتصلة  عخلتم  ربنامج مجيع اإلجراءات الالزمة     البعد إهناء هذه املذكرة، يتخذ        -٤٢
إهناء هذه املذكرة بأي حق أو التزام مـن         وال ميس   . مبركز تكنولوجيا املناخ بأسرع ما ميكن     

         قبل تاريخ اإلهنـاء مبوجـب هـذه املـذكرة          األخرى املستحقة   حقوق والتزامات الطرفني    
  .أو مبوجب أي صك قانوين ينفذ عمالً هبذه املذكرة

        


