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 التفاقية اإلطارية بشأنا
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  ة والثالثونبعالدورة السا

  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٦من ، الدوحة
   من جدول األعمال٨البند 
  نتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي وبرنامج العمل املتعلق هبذا التأثريامل

املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي وبرنـامج العمـل املتعلـق                
  التأثري هبذا

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    
اهليئتان ( للتنفيذ   أحاطت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية         -١

 )١(وبـالعروض   بتقدير باجتماع املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التـصدي         علماً) الفرعيتان
 )٣()ح( و )٢()أ( املنتدى بـشأن اجملـالني       املندرجة يف واحلوارات اليت شهدهتا حلقات العمل      

__________ 

 والصني، واالحتاد األورويب، وجنـوب  ٧٧  ل ممثلو األرجنتني باسم جمموعة ا    ، قدم عروضاً  )أ(فيما يتعلق باجملال     ) ١(
، وممثلو مركز اجلنوب، ومنظمة     ) البوليفارية -مجهورية  (أفريقيا، واململكة العربية السعودية، والصني، وفرتويال       

:  يف العنـوان   وترد تلك العروض أيضاً   . ، وأحد اخلرباء  )بيكأو (طالصحة العاملية، ومنظمة البلدان املصدرة للنف     
http://unfccc.int/7114 .    والصني ٧٧     لا ممثلو األرجنتني باسم جمموعة      ، قدم عروضاً  )ح(وفيما يتعلق باجملال  ،

اسـم   ممثل غانا ب   ؛ وقدم عرضاً  ) البوليفارية -مجهورية  (وجنوب أفريقيا، واململكة العربية السعودية، وفرتويال       
 ممثلو منظمة التعاون والتنمية يف اجملال االقتصادي، واالحتاد الـدويل لنقابـات             وقدم عروضاً . الدول األفريقية 

 .http://unfccc.int/7113: وترد تلك العروض يف العنوان. العمال، وأوبيك، وأحد اخلرباء
 .ثريات اإلجيابية والسلبية لتدابري التصديتبادل املعلومات واخلربات، مبا يف ذلك تقدمي التقارير وتعزيز فهم التأ ) ٢(
 .التعلم اجلماعي والفردي من أجل االنتقال إىل جمتمع خفيض انبعاثات غازات الدفيئة )٣(
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، ")برنامج العمل "  ب يلي   املشار إليه فيما  (برنامج العمل املتعلق بتأثري تنفيذ تدابري التصدي         من
  .)٥( من الربنامج)٤()و(وباملناقشات املتعلقة باجملال 

ا، بدعم من األمانة، تقارير عن حلقيت وطلبت اهليئتان الفرعيتان إىل رئيسيهما أن يعدّ      -٢
، )و(لمجال  لاألطراف  بشأن مناقشة   موجز  ، فضالً عن    )ح(و) أ(اجملالني   بشأنعمل املنتدى   

  .ة الثامنة والثالثني لكل من اهليئتني قبل الدوروذلك
 ،واتفقت اهليئتان الفرعيتان على أن تنظرا يف الدورة التاسعة والثالثني لكل منـهما              -٣

أثناء استعراض عمل املنتدى، يف العروض والبيانات اليت أدلت هبـا األطـراف واملنظمـات          
أعاله، إىل جانـب تقـارير       ٢ و ١واخلرباء، ويف التقريرين واملوجز املذكورين يف الفقرتني        

مـن  ) ز(و) د(و) ج(و) ب(املنتدى بشأن اجملاالت    إطار  حلقات العمل املقبلة املندرجة يف      
  .هبدف تقدمي توصيات إىل مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة، برنامج العمل

وأكدت اهليئتان الفرعيتان طلبهما إىل األمانة أن تدعم، بتوجيه مـن رئيـسي               - ٤
 من  ١ الفرعيتني، العمل املستأنف صوب تنفيذ جماالت برنامج العمل وفقاً للفقرة            اهليئتني
  .١٧- أ  م/٨  املقرر

 املنظمـات ذات الـصلة       املوجهـة إىل   وأعادت اهليئتان الفرعيتان تأكيد دعوهتما      -٥
  .لمشاركة يف أنشطة برنامج العمللباملوضوع وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة 

        

__________ 

 ١٤ والفقرة   ٢ من املادة    ٣ والفقرة   ١٦-م أ /١ و ١٣-م أ /١ و ١٠-م أ /١اجلوانب املتصلة بتنفيذ املقررات      )٤(
 . من بروتوكول كيوتو٣من املادة 

)٥( FCCC/SBI/2012/15املرفق األول، و ،FCCC/SBSTA/2012/2املرفق الثالث ،. 


