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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
   والثالثونالسادسةالدورة 

  ٢٠١٢مايو / أيار٢٥- ١٤بون، 
   من جدول األعمال٥البند 

  تطوير التكنولوجيات ونقلها وتقرير
  فيذية املعنية بالتكنولوجيااللجنة التن

تطوير التكنولوجيات ونقلـها وتقريـر اللجنـة التنفيذيـة املعنيـة                
  بالتكنولوجيا

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    
     رحبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة واهليئـة الفرعيـة للتنفيـذ               -١

  املتجددة للجنة التنفيذيـة املعنيـة بالتكنولوجيـا    بالتقرير املتعلق بطرائق الربط وخطة العمل       
  .)١(٢٠١٣-٢٠١٢للفترة 

 خبطة العمل املتجـددة للجنـة التنفيذيـة املعنيـة           ورحبت اهليئتان الفرعيتان أيضاً     -٢
، بصيغتها املعروضة يف املرفـق األول       ٢٠١٣-٢٠١٢للفترة  ) اللجنة التنفيذية (بالتكنولوجيا  

 يف تنفيذ خطة     أعاله، وشجعتا اهليئة التنفيذية على املضي قدماً       ١قرة  للتقرير املشار إليه يف الف    
وشجعت اهليئتان الفرعيتان اللجنة التنفيذية على أن تضطلع، علـى سـبيل   . العمل املذكورة 

األولوية، باألنشطة القصرية األجل يف هذه اخلطة ورحبتا بتنظيم مناقـشات مواضـيعية، يف              
  . بشأن البيئات التمكينية وحواجز تطوير التكنولوجيا ونقلهااجتماعها املقبل، تشمل مناقشة

والحظت اهليئتان الفرعيتان أن اللجنة التنفيذية قد بنت خطة عملها على احملاور الثالثة               -٣
األنشطة اليت صدر هبا تكليف من مؤمتر األمم املتحـدة          : التالية من أجل ترتيب أولويات عملها     

__________ 
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؛ واألنشطة القصرية األجـل     ٢٠١١ديربان جبنوب أفريقيا، يف عام      تغري املناخ، الذي ُعقد يف      ل
  .٢٠١٣؛ واألنشطة املتوسطة األجل املقرر أن تبدأ يف عام ٢٠١٢املقرر أن تبدأ يف عام 

 األفكار األولية الصادرة عن اللجنة التنفيذية بشأن        والحظت اهليئتان الفرعيتان أيضاً     -٤
ت املؤسسية األخرى ذات الصلة يف إطار االتفاقية وخارج         طرائقها إلقامة الروابط مع الترتيبا    
 التنفيذية  ، وكما صاغتها اللجنة   ١٦-م أ /١ من املقرر    ١٢٥إطارها، كما ُيشار إليها يف الفقرة       

والحظت اهليئتان الفرعيتان كذلك أن طبيعة تلك الروابط قد         . ١٧-م أ /٤استجابة للمقرر   
من الترتيبات املؤسسية بدأ يتحقق عمالً باملقررات اليت         تتطور مبرور الوقت، وأقّرتا بأن عدداً     

اختذها مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة، وأن بعض الترتيبات املؤسسية قد طُلب منها              
، ١٧-م أ /٣ من املقـرر     ١٧أن تتعاون مع اللجنة التنفيذية، على النحو املشار إليه يف الفقرة            

 بعض الترتيبات املؤسسية قد طُلب منها أن تضع آليات لالستفادة من مشورة اخلـرباء               وأن
واملشورة التقنية املناسبة، مبا فيها تلك املقدمة من اهليئات املواضـيعية ذات الـصلة املنـشأة             

  .مبوجب االتفاقية، حسب االقتضاء
 وتنقيح أفكارها األولية    ودعت اهليئتان الفرعيتان اللجنة التنفيذية إىل مواصلة صياغة         -٥

بشأن طرائق إقامة الروابط مع الترتيبات املؤسسية يف إطار االتفاقية وخارج إطارها، علـى              
  . أعاله١النحو احملدد يف املرفق الثاين من التقرير املشار إليه يف الفقرة 

والحظت اهليئتان الفرعيتان أن اللجنة التنفيذية ستجري مشاورات مع الترتيبـات             -٦
ملؤسسية ذات الصلة، فور بدء اشتغال هذه الترتيبات، اللتماس آرائها واالتفاق معها علـى              ا

 أن اللجنة التنفيذية ستبلغ عن نتائج       والحظت اهليئتان الفرعيتان أيضاً   . طرائق الربط املقترحة  
مشاوراهتا مع هذه الترتيبات املؤسسية ذات الصلة بشأن تلك الطرائق يف تقريرها عن األنشطة 

، عن طريق اهليئتني الفرعيتني، لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورتـه          ٢٠١٢واألداء لعام   
  .الثامنة عشرة

الـيت   )٢(وأشارت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل االسـتنتاجات          -٧
مـع  خلصت إليها يف دورهتا اخلامسة والثالثني وطلبت فيها إىل األمانة أن تنظم، بالتعـاون               

املنظمات املهتمة ورهناً بتوافر املوارد، حلقات عمل بشأن عمليـات تقيـيم االحتياجـات              
، والحظت أن برنامج األمم املتحدة للبيئة خيطط لتنظيم حلقـة           ٢٠١٢التكنولوجية يف عام    

عمل، بالتعاون مع األمانة، بشأن عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية، يف النصف الثاين من             
 عن  وطلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل األمانة أن تعد تقريراً          . ٢٠١٢عام  

  .نتائج حلقة العمل املذكورة وتتيحه للهيئة الفرعية لكي تنظر فيه يف دورهتا السابعة والثالثني

        

__________ 
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