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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  للتنفيذاهليئة الفرعية 
  الدورة السابعة والثالثون

   ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١إىل  نوفمرب/ تشرين الثاين٢٦من الدوحة، 
   من جدول األعمال١٢البند 

  نفيذ تدابري التصدي وبرنامج العمل املتعلق هبذا التأثرياملنتدى املعين بتأثري ت

املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي وبرنامج العمل املتعلق هبـذا               
  التأثري

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    

اهليئتان (أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية            -١
 )١(مع التقدير باجتماع املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي وبـالعروض     اً  علم) فرعيتانال

 )٢()أ( املنتدى بـشأن اجملـالني       املندرجتني يف إطار  واملداوالت اليت جرت أثناء حلقيت العمل       

__________ 

األورويب،  والـصني، واالحتـاد    ٧٧    لااألرجنتني باسم جمموعـة     ممثلو  اً  ، قدم عروض  )أ(اجملال  فيما يتعلق ب   )١(
، وممثلـو مركـز     ) البوليفارية -مجهورية  (وجنوب أفريقيا، واململكة العربية السعودية، والصني، وفرتويال        

وهذه العروض  . وأحد اخلرباء ،  )األوبيك( ومنظمة البلدان املصدرة للنفط      ، ومنظمة الصحة العاملية   ،اجلنوب
األرجنتني باسـم    ممثلواً  ، قدم عروض  )ح(اجملال  فيما يتعلق ب  و. <http://unfccc.int/7114>العنوان    يفمتاحة  

؛ ) البوليفاريـة -مجهوريـة  (والصني، وجنوب أفريقيا، واململكة العربية السعودية، وفرتويال  ٧٧   الجمموعة  
التعاون والتنمية يف امليـدان      و منظمة  كذلك ممثل  وقدم عروضاً . وأدىل ببيان ممثل غانا باسم الدول األفريقية      

العنـوان  يف  وهذه العروض متاحة    . أحد اخلرباء  واألوبيك، و  ، واالحتاد الدويل لنقابات العمال    ،االقتصادي
<http://unfccc.int/7113>. 

ـ        تقدمي التقارير   ، مبا يف ذلك     اخلرباتتقاسم املعلومات و   )٢( ة وتعزيز فهم التأثريات اإلجيابيـة والـسلبية النامج
 .التصدي تدابري عن
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        املـشار إليـه فيمـا يلـي        (من برنامج العمل املتعلق بتأثري تنفيذ تدابري التصدي          )٣()ح(و
  .)٥(من الربنامج )٤()و(واملناقشات املتعلقة باجملال  ".برنامج العمل"  ب
تقارير عن حلقـيت  ، بدعم من األمانة، ُيعّداإىل رئيسيهما أن الفرعيتان وطلبت اهليئتان    -٢

، )و(لمجال  لمناقشة األطراف   فضالً عن موجز بشأن     ، و )ح(و) أ(عمل املنتدى بشأن اجملالني     
  . الدورة الثامنة والثالثني لكل من اهليئتنيقبل انعقاد 

لكل منـهما،   التاسعة والثالثني   الدورة  ، يف   أن تنظرا على  الفرعيتان  اهليئتان  اتفقت  و  -٣
أثناء استعراض عمل املنتدى، يف العروض والبيانات املقدمة من األطراف واملنظمات واخلرباء            

تقارير حلقات العمـل     أعاله، إىل جانب     ٢ و ١الفقرتني  ويف التقريرين واملوجز املذكورة يف      
من برنامج العمـل،    ) ز(و) د(و) ج(و) ب(املنتدى بشأن اجملاالت    املقبلة املندرجة يف إطار     

  .وذلك هبدف تقدمي توصيات إىل مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة
اهليئتني، طلبهما إىل األمانة أن تدعم، بتوجيه من رئيسي         الفرعيتان  وأكدت اهليئتان     -٤

  .١٧-م أ/٨ من املقرر ١للفقرة اً صوب تنفيذ جماالت برنامج العمل وفقاملستأنف العمل 
من جديد املنظمات املعنية وأصحاب املصلحة اآلخرين إىل        الفرعيتان  ودعت اهليئتان     -٥

  .املشاركة يف أنشطة برنامج العمل

        

__________ 

 .انبعاثات غازات الدفيئةخفيض نتقال إىل جمتمع الامن أجل بناء التعلم اجلماعي والفردي  )٣(
 .، املرفق الثالثFCCC/SBSTA/2012/2، املرفق األول، والوثيقة FCCC/SBI/2012/15الوثيقة  )٤(
 ،٢من املـادة     ٣ والفقرة   ،١٦-م أ /١، و ١٣-م أ /١، و ١٠-م أ /١اجلوانب املهمة املتصلة بتنفيذ املقررات       )٥(

 . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤والفقرة 


