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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

 عـن   للمشورة العلمية والتكنولوجيـة   تقرير اهليئة الفرعية        
 ١٥ إىل   ٤األربعني، املعقودة يف بون يف الفترة مـن         دورهتا  
  ٢٠١٤يونيه /نحزيرا

  إضافة     

  مشروع مقرر مقدم لينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده    
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  ٢٠-م أ/-مشروع املقرر 

التقرير السنوي املشترك للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ومركـز             
  ٢٠١٣وشبكة تكنولوجيا املناخ لعام 

  إن مؤمتر األطراف،  
ــشري    ــه إذ ي ، ١٨-م أ/١، و١٧-م أ/٤ و،١٧-م أ/٢، و١٦-م أ/١إىل مقررات

  ،١٩-م أ/٢٥، و١٨-م أ/١٤، و١٨-أ م/١٣و
 مـن   ١١، والفقـرة    ١٨-م أ /١٣ مـن مقـرره      ٨إىل الفقـرة    وإذ يشري أيضاً      
  ،١٨-أ م/١٤ مقرره

 بالتقرير السنوي املشترك للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ومركز       يرحب    -١  
عمال اليت اضطلعت هبا هاتـان اهليئتـان يف         ، وباأل )١(٢٠١٣وشبكة تكنولوجيا املناخ لعام     

  تنفيذاً فعاالً؛   هبدف تيسري تنفيذ آلية التكنولوجيا٢٠١٣ عام

  ٢٠١٣أنشطة وأداء اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا يف عام     
بتنفيذ خطة العمل املتجددة للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا        يرحب أيضاً     -٢  

 على حنو فعال، وبالرسائل اهلامة الواردة يف التقرير املـشار إليـه يف              ٢٠١٣-٢٠١٢للفترة  
    أعاله؛١الفقرة 

طرائق اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا إلقامة الروابط مع سائر          ‘يعتمد  -٣  
، وهي الطرائق املدرجة يف مرفق التقرير ‘الترتيبات املؤسسية املعنية يف إطار االتفاقية وخارجها      

 أعاله، وذلك هبدف تعزيز االتساق والتعاون بني األنـشطة املتعلقـة        ١شار إليه يف الفقرة     امل
  ؛)٢(بالتكنولوجيا يف إطار االتفاقية وخارجها

  ٢٠١٣أنشطة وأداء مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ يف عام     
 بالتقدم الذي أحرزه برنامج األمم املتحدة للبيئة، بصفته مـضيف           يرحب  -٤  

مركز تكنولوجيا املناخ، يف اختاذ الترتيبات الضرورية لتشغيل مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ            
  ؛٢٠١٣بشكل تام يف عام 

__________ 

)١( FCCC/SB/2013/1. 

 أعاله حمل الفصلني اخلامس والسادس من طرائق اللجنـة          ١سيحل نص مرفق التقرير املشار إليه يف الفقرة          )٢(
 .١٧-م أ/٤التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا املعتمدة مبوجب املقرر 
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 باستكمال األنشطة اليت كُلّف هبا اجمللس االستشاري ملركـز          يرحب أيضاً   -٥  
 يف الوقت املناسب، وهي األنشطة اليت زودت مركز      ٢٠١٣ناخ يف عام    وشبكة تكنولوجيا امل  

وشبكة تكنولوجيا املناخ بالوسائل الضرورية لتلقي وتلبية الطلبات املقدمـة مـن البلـدان              
  ؛١٦-م أ/١ من املقرر ١٢٣األطراف النامية وفقاً للفقرة 

موافاة األمانـة    األطراف اليت مل ترشح بعد كياهنا الوطين املعيَّن على           حيث  -٦  
  للتنسيق؛ فوراً هبذا الترشيح من خالل جهتها الوطنية

 من خالل كياهنا الوطين     - البلدان األطراف النامية إىل تقدمي طلبات        يدعو  -٧  
  ؛١٦-م أ/١ من املقرر ١٢٣ إىل مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ وفقاً للفقرة -املعيَّن 

طراف من دعم مايل ألنـشطة مركـز         مبا قدمته األ   تقديرمع ال  حييط علماً   -٨  
  .تكنولوجيا املناخ وجلهود تعبئة خدمات الشبكة

        
  


