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 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الرابعة واألربعونالدورة 
 2016أيار/مايو  26-16بون، 
 )ج( من جدول األعمال6البند 
 المسائل المتعلقة بالعلم واالستعراض

نطاااا االساااتعراض الااادور  المق ااال للهااادي العاااالم  الطو ااال 
 األجل بموجب االتفاقية وللتقدم العام المحرز نحو تحقيقه 

 للتنفيذالهيئة الفرعية 
 الدورة الرابعة واألربعون
 2016أيار/مايو  26-16بون، 

 من جدول األعمال 15البند 
نطاااا االساااتعراض الااادور  المق ااال للهااادي العاااالم  الطو ااال 

 األجل بموجب االتفاقية وللتقدم العام المحرز نحو تحقيقه

األجاااال نطاااااا االسااااتعراض الاااادور  المق اااال للهاااادي العااااالم  الطو اااال   
 لتقدم العام المحرز نحو تحقيقهلبموجب االتفاقية و 

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيسين  
ذكَّرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية )هيئة املشورة( واهليئةة الفرعيةة للتنفية   -1

أن تنظةرا يف طاةا   ،يف دورتة  اااديةة والعشةرين ،)هيئة التنفي ( بأن مةمترر األرةراط رلةل هلي مةا
، 2018هلية  تويةية لينظةر اي ةا يف موعةد ال يتعةاو  عةا   تقةدمااالستعراض الدوري املقبل لكي 

 .(1)حسل االقتضاء

__________ 
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االسةتعراض الةدوري املقبةل  أنعلى  ،يف الدورة طفس ا ،وذّكرتا أيضاً بأن ممترر األرراط اتفق -2
طتةةةااأل األعمةةةال ذات ال ةةةلة  يراعةةةيتعنةةةل ا دواجيةةةة العمةةةل، و يكفةةةاءة، و اليةةةة و فعالالبينبغةةةي أن يتسةةةم 

ويف هة ا ال ةدد، أرةارت  .(2)توكةول كيوتةو امللحةق وةا واهليئتةفر الفةرعيتفو املنعزة يف هرار االتفاقية وبر 
ذات ال لة املتعلقة باستخالص اا يلة العامليةة يف هرةار الفريةق العامةل  اهليئتان الفرعيتان هىل األعمال

وعمليةةةةةات  ،2018املخ ةةةةع املعةةةةةب باتفةةةةةا  بةةةةةاريا، وااةةةةةوار التيسةةةةة ي، الةةةةة ي سةةةةةي عقد يف عةةةةةا  
 الفحع التقب.

أعةةةةالت، اتفقةةةةن اهليئتةةةةان الفرعيتةةةةان علةةةةى  2و 1ويف ضةةةوء الواليةةةةة املشةةةةار هلي ةةةةا يف الفقةةةةرتف  -3
ظةةةةةر يف طاةةةةةا  االسةةةةةتعراض الةةةةةدوري املقبةةةةةل يف الةةةةةدورة السادسةةةةةة واألربعةةةةةف لكةةةةةل من مةةةةةا موايةةةةةلة الن
 .2015-2013( وحتسين ، مع مراعاة اخلربات ذات ال لة باستعراض الفرتة 2017)أيار/مايو 

وأرةةةارت اهليئتةةةان الفرعيتةةةان هىل أن حلقةةةة عمةةةل أننةةةاء الةةةدورة بشةةةأن طاةةةا  االسةةةتعراض  -4
ون مفيةةةةدة وأقمةةةةا قةةةةد توايةةةةالن النظةةةةر يف هةةةة ت املسةةةةألة يف الةةةةدورة تكةةةة ميكةةةةن أنالةةةةدوري املقبةةةةل 

 السادسة واألربعف لكل من ما.
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