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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  للتنفيذاهليئة الفرعية 
  الدورة السادسة والثالثون

  ٢٠١٢مايو / أيار٢٥-١٤بون، 
  من جدول األعمال)أ(١٢البند 

  تطوير التكنولوجيات ونقلها
  ولوجياتقرير اللجنة التنفيذية املعنية بالتكن

  تقرير اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا    

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    
بـالتقرير  للمشورة العلمية والتكنولوجية    للتنفيذ واهليئة الفرعية    اهليئة الفرعية   رحبت    -١

ـ (املتعلق بطرائق الربط وخطة العمل املتجددة للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيـا             ) ةاللجن
  .)١(٢٠١٣-٢٠١٢ للفترة

خبطة العمل املتجـددة للجنـة التنفيذيـة املعنيـة          الفرعيتان أيضاً   رحبت اهليئتان   و  -٢
، بالصيغة الواردة يف املرفق األول للتقرير املشار إليـه يف   ٢٠١٣-٢٠١٢ بالتكنولوجيا للفترة 

ت اهليئتـان   وشجع.  أعاله، وشجعتا اللجنة على املضي يف تنفيذ خطة العمل هذه          ١الفقرة  
اللجنة على االضطالع باألنشطة القصرية األجل هلذه اخلطة على سبيل األولويـة            الفرعيتان  

يف اجتماعها املقبل، مبا يف ذلك حوار عن البيئات التمكينية  ورحبتا بتنظيم حوارات مواضيعية   
  .والعقبات اليت تعرقل تطوير التكنولوجيا ونقلها

على اجملـاالت  باالرتكاز خطة عملها بلورت ن اللجنة أالفرعيتان والحظت اهليئتان    -٣
األنشطة اليت صدر هبا تكليف من مؤمتر األمم        : الثالثة التالية من أجل حتديد أولويات عملها      

؛ واألنشطة القصرية   ٢٠١١املتحدة بشأن تغري املناخ الذي ُعقد يف ديربان جبنوب أفريقيا عام            
  .٢٠١٣ة املتوسطة األجل املقرر بدؤها عام ؛ واألنشط٢٠١٢األجل املقرر بدؤها عام 
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 باألفكار األولية للجنة بشأن طرائقها فيما يتعلق      أيضاً  علماً  الفرعيتان  أحاطت اهليئتان   و  -٤
بأوجه الترابط مع الترتيبات املؤسسية األخرى املعنية ضـمن االتفاقيـة وخارجهـا، علـى               

، واليت وضـعتها اللجنـة اسـتجابة        ١٦-م أ /١ من املقرر    ١٢٥املشار إليه يف الفقرة      النحو
كذلك أن طبيعة أوجه الترابط هذه ميكـن أن         الفرعيتان  والحظت اهليئتان   . ١٧-م أ /٤ للمقرر

تتطور مع مرور الزمن، مع اإلقرار بأن عدداً من الترتيبات املؤسسية آخذ يف التحقـق عمـالً                 
ة يف الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف وأنه طُلب إىل بعـض الترتيبـات              باملقررات املتخذ 

، ١٧-م أ /٣ من املقـرر     ١٧املؤسسية أن تتعاون مع اللجنة، على النحو املشار إليه يف الفقرة            
وأنه طُلب إىل بعض الترتيبات املؤسسية وضع آليات لالستفادة، حسب االقتضاء، ممـا تـراه               

 تقنية، مبا يف ذلك خربة ومشورة اهليئات املواضـيعية ذات الـصلة              من خربة ومشورة   مالئماً
  .مبوجب االتفاقية  املُنشأة

اللجنة إىل املضي يف تفصيل وصقل أفكارها األولية املتعلقة         الفرعيتان  ودعت اهليئتان     -٥
بأوجه الترابط مع الترتيبات املؤسسية ضمن االتفاقية وخارجها على النحو املبني يف املرفـق              

  . أعاله١ثاين للتقرير املشار إليه يف الفقرة ال
علماً بأن اللجنة ستتشاور مع الترتيبات املؤسسية املعنية،        الفرعيتان  وأحاطت اهليئتان     -٦

على الطرائق املتعلقة بأوجه    واالتفاق معها   ، اللتماس آرائها    تدخل طور التشغيل الفعلي   حاملا  
بأن اللجنة سُتبلغ، من خالل اهليئات الفرعية،       أيضاً   علماًالفرعيتان  أحاطت اهليئتان   و. الترابط

عن نتائج مشاوراهتا مع الترتيبات املؤسسية املعنية حول هذه الطرائق يف تقريرهـا املتعلـق               
  .، كي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة٢٠١٢بأنشطتها وأدائها لعام 

        


