
 

(A)   GE.12-70748    290512    290512 

 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية 
  الدورة السادسة والثالثون

   ٢٠١٢مايو / أيار٢٥-١٤بون، 
   من جدول األعمال٧البند 

  نفيذ تدابري التصدي وبرنامج العمل املتعلق هبذا التأثرياملنتدى املعين بتأثري ت
  اهليئة الفرعية للتنفيذ

  الدورة السادسة والثالثون
   ٢٠١٢مايو / أيار٢٥-١٤بون، 
   من جدول األعمال١١البند 

  املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي وبرنامج العمل املتعلق هبذا التأثري

نفيذ تدابري التصدي وبرنامج العمل املتعلق هبـذا        املنتدى املعين بتأثري ت       
  التأثري

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيسني    
رحبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ باملناقشة            -١

تعلـق  العمـل امل  باليت جرت يف االجتماع األول للمنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي و           
  .١٧-م/٨، وفقاً للمقرر مج العملتفعيل برناطرائق ب
 تنفيذ تدابري التـصدي علـى      يذ برنامج العمل املتعلق بتأثري    واتفقت اهليئتان على تنف     -٢

  .النحو الوارد يف املرفق، بناًء على توجيهات رئيسي اهليئتني
توجيهات رئيـسي   وطلبت اهليئتان إىل األمانة دعم تنفيذ برنامج العمل، بناًء على             -٣

  .اهليئتني
ودعت اهليئتان املنظمات املعنية وأصحاب املصلحة اآلخرين إىل املشاركة يف أنشطة             -٤

  .برنامج العمل الوارد يف املرفق

 FCCC/SBSTA/2012/L.18-FCCC/SBI/2012/L.25  األمم املتحدة 
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  املرفق

  ٢٠١٣    ٢٠١٢        
الل الدورة ـخ/قبل  

ني ـالسابعة والثالث
  )أ(للهيئتني الفرعيتني

الل الدورة ـخ/قبل  
ني ـالثامنة والثالث

  )أ(هيئتني الفرعيتنيلل

الل الدورة ـخ/قبل  
ني ـالتاسعة والثالث

  )أ(للهيئتني الفرعيتني

  

  اإلجنازات  اإلجراءات  اإلجنازات  اإلجراءات   اإلجنازات  اإلجراءات  اجملال
مقدمة من  ورقات  

األطراف واملنظمات  
  )د(ذات الصلة

  وثيقة متفرقات
  

تبادل املعلومات واخلربات، مبا            
تقدمي التقارير وتعزيـز    يشمل  

ــة  ــأثريات اإلجيابي ــم الت فه
والسلبية لتـدابري التـصدي     

  )ب())أ(اجملال (
يف إطار  حلقة عمل   

  )ج(املنتدى
تقرير حلقة العمـل    
املعقودة يف إطـار    

  املنتدى

        

بيانات مقدمة مـن    
األطراف واملنظمات  

  )د(ذات الصلة

اجلوانب املتصلة بتنفيذ املقررات              وثيقة متفرقات
، ١٣-م أ /١، و ١٠-م أ /١
 مـن   ٣، والفقرة   ١٦-م أ /١و

ن  مــ١٤، والفقــرة ٢املــادة 
 من بروتوكول كيوتـو     ٣ املادة

  )ب())و(اجملال (

مناقشة من جانـب   
  األطراف

ملخص الرئيـسني   
  للمناقشات

        

مقدمة من  ورقات  
األطراف واملنظمات  

  )د(ذات الصلة

التعلّم اجلماعي والفردي مـن               وثيقة متفرقات
أجــل االنتقــال إىل جمتمــع 
خفيض انبعاثـات غـازات     

يف إطار  حلقة عمل     )ب())ح(اجملال (الدفيئة 
  )ج(املنتدى

تقرير حلقة العمـل    
املعقودة يف إطـار    

  املنتدى
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  ٢٠١٣    ٢٠١٢        
الل الدورة ـخ/قبل  

ني ـالسابعة والثالث
  )أ(للهيئتني الفرعيتني

الل الدورة ـخ/قبل  
ني ـالثامنة والثالث

  )أ(هيئتني الفرعيتنيلل

الل الدورة ـخ/قبل  
ني ـالتاسعة والثالث

  )أ(للهيئتني الفرعيتني

  

  اإلجنازات  اإلجراءات  اإلجنازات  اإلجراءات   اإلجنازات  اإلجراءات  اجملال
مقدمـة مـن    ورقات      

راف واملنظمات  ـاألط
  )ه(ذات الصلة

ــأثريات       وثيقة متفرقات ــل الت ــيم وحتلي تقي
  )ب())ج( اجملال(

يف إطـار   عمل  حلقة      
  )ج(املنتدى

تقرير حلقـة العمـل     
 املعقودة يف إطار املنتدى

    

تبادل التجارب ومناقشة فرص    
التنويع والتحول االقتـصاديني    

  )ب())د(اجملال (

مقدمـة مـن    ورقات      
راف واملنظمات  ـاألط

  )ه(ذات الصلة

      وثيقة متفرقات

يف إطـار   حلقة عمل         
  )ج(املنتدى

تقرير حلقـة العمـل     
 املعقودة يف إطار املنتدى

    

مقدمـة مـن    ورقات      
راف واملنظمات  ـاألط

  )ه(ذات الصلة

وضــع النمــاذج االقتــصادية       وثيقة متفرقات
 -ومراقبة االجتاهات االجتماعية    

  )ب())ه(اجملال (االقتصادية 
يف إطار  اجتماع خرباء       

  املنتدى 
      تقرير اجتماع اخلرباء

مقدمـة مـن    ورقات      
راف واملنظمات  ـاألط

  )ه(ذات الصلة

عاملة، االنتقال العادل للقوة ال         وثيقة متفرقات
وإجياد وظائف الئقة وجيـدة     

  )ب())اجملال ز(
يف إطـار   حلقة عمل       

  )ج(املنتدى
تقرير حلقـة العمـل     
 املعقودة يف إطار املنتدى
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  ٢٠١٣    ٢٠١٢        
الل الدورة ـخ/قبل  

ني ـالسابعة والثالث
  )أ(للهيئتني الفرعيتني

الل الدورة ـخ/قبل  
ني ـالثامنة والثالث

  )أ(هيئتني الفرعيتنيلل

الل الدورة ـخ/قبل  
ني ـالتاسعة والثالث

  )أ(للهيئتني الفرعيتني

  

  اإلجنازات  اإلجراءات  اإلجنازات  اإلجراءات   اإلجنازات  اإلجراءات  اجملال
استراتيجيات التعاون املتعلق ب  

  )ب())ب(اجملال (التصدي 
 مـن   مقدمةورقات          

األطراف واملنظمات  
  )و(ذات الصلة

  وثيقة متفرقات

يف إطار  حلقة عمل             
  )ج(املنتدى

  تقرير حلقة العمل 

ــل             عامجزء  ــتعراض عم اس
ــداد  ــدى وإع املنت
ــؤمتر  ــيات مل التوص

  األطراف
  . وممارسات فضلى وآراء إفراديةتأن تشمل جتارب ودراسات حاالللورقات ميكن   :ملحوظة

  .الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذاهليئة   )أ(
  .١، الفقرة ١٧-م أ/٨إىل اجملاالت وفقاً للمقرر ُيشار   )ب(
  .املنتدى على شكل حلقة عمل ُتقدم خالهلا عروض من األطراف واملنظمات ذات الصلة، يليها تبادل تفاعلي لآلراءيف إطار املناقشات سُتجرى   )ج(
) و(و) أ(من فروع خمتلفة تتناول اجملـاالت       ورقة واحدة تتألف    أو يف   منفصلة  ورقات  وثيقة املتفرقات، يرجى من األطراف تقدمي آرائها يف         أجل تيسري إعداد    من    )د(

  .٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٧هو الورقات آخر موعد لتقدمي و. ١ الفقرة ،١٧-م أ/٨من برنامج العمل وفقاً للمقرر ) ح(و
) د(و) ج(فروع خمتلفة تتناول اجملـاالت  من ورقة واحدة تتألف منفصلة أو يف    ورقات   يرجى من األطراف تقدمي آرائها يف        ،تيسري إعداد وثيقة املتفرقات   من أجل     )ه(

  .٢٠١٣مارس / آذار٢٥هو الورقات وآخر موعد لتقدمي . ١، الفقرة ١٧-م أ/٨من برنامج العمل وفقاً للمقرر ) ز(و) ه(و
 ٢هـو  الورقـات  وآخـر موعـد لتقـدمي    . ١، الفقرة ١٧-م أ/٨من برنامج العمل وفقاً للمقرر ) ب(اجملال ألطراف تقدمي آرائها اليت تتناول فقط  يرجى من ا    )و(

  .٢٠١٣سبتمرب /أيلول
        


