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 مؤمتر األطراف
 والعشرون الرابعةالدورة 
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 تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ؛ )ب( 
 تقرير الفريق العامل املخصص املعين ابتفاق ابريس. )ج( 

األعماااال التحضاااريية لتنفياااذ اتفااااق ابرياااس ولعقاااد الااادورة األو  ملاااؤمتر األطاااراف العامااال  -4
 .بوصفه اجتماع األطراف يف اتفاق ابريس

حاااات املقدماااة مااان األطاااراف  دخاااال تعاااديجت علااا  ا تفاقياااة مبوجاااب النظااار يف املق   -5
 :15 املادة
 من ا تفاقية؛ 4)و( من املادة 2مق ح مقدم من ا حتاد الروسي لتعديل الفقرة  )أ(

ماان  18و 7مقاا ح مقاادم ماان اببااوا غينيااا اسدياادة واملكساايك لتعااديل املااادت   )ب(
 ؛ا تفاقية

ذف اساام تركيااا مااان القائمااة الااواردة يف املرفاااق األول مقاا ح مقاادم ماان تركياااا  اا )ج(
 لجتفاقية؛

 تقرير سنة التكيف. -6
 آلية وارسو الدولية املعنية ابخلسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ. -7
 تطوير التكنولوجيات ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجيا: -8

ة املعنياااة ابلتكنولوجياااا ومركااا  و ااابكة التقريااار السااانوك املشااا ل لليناااة التنفيذيااا )أ(
 تكنولوجيا املناخ؛

 .الروابط ب  آلية التكنولوجيا واآللية املالية لجتفاقية )ب(
مان  4)أ( و)ب( مان املاادة 2 الفارعيت  الثاا  ملادك كفاياة أحكاام الفقارت  ا ستعراض -9

 ا تفاقية.
 املسائل املتعلقة ابلتمويل: -10

 الطويل األجل؛التمويل املناخي  )أ(
 املسائل املتعلقة ابللينة الدائمة املعنية ابلتمويل؛ )ب(
 تقرياار الصااندوق األخضاار للمناااخ املقاادم إ  مااؤمتر األطااراف وا ر ااادات املوجهااة )ج(

 إ  الصندوق األخضر للمناخ؛
تقرياار مرفاااق البيئاااة العاملياااة املقاادم إ  ماااؤمتر األطاااراف وا ر اااادات املوجهاااة إ   )د(

 البيئة العاملية؛مرفق 
 9مان املاادة  5حتديد املعلومات اليت يتع  عل  األطراف تقدميها وفقاا  للفقارة  (ها)

 من اتفاق ابريس.
املعلومااااات املقدمااااة ماااان األطااااراف املدرجااااة يف املرفااااق األول لجتفاقيااااة واسااااتعراض هااااذ   -11

 املعلومات.
 .ق األول لجتفاقيةاملعلومات املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرف -12
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 بناء القدرات مبوجب ا تفاقية. -13
 :من ا تفاقية 4من املادة  9و 8تنفيذ الفقرت   -14

 تنفياااذ بااارلمب عمااال باااوينس آيااارت بشاااأن تااادابري التكياااف وا ساااتيابة )املقااارر )أ(
 (؛10-م أ/1

 .املسائل املتعلقة أبقل البلدان منوا   )ب(
 ملناخ.اسنسانية وتغرير االقضااي  -15
 مسائل أخرك حمالة من اهليئات الفرعية إ  مؤمتر األطراف. -16
 :املسائل ا دارية واملالية واملؤسسية -17

 ؛2017تقرير مراجعة ا ساابت والبيالت املالية لعام  )أ(
 ؛2019-2018 أداء املي انية لف ة السنت  )ب(

 ؛بشأن تغري املناخ ةاختاذ القرارات يف سياق عملية ا تفاقية ا طاري (ج)
 :اس ء الرفيع املستوك -18

 بيالت األطراف؛ )أ(
 .بيالت املنظمات املشاركة بصفة مراقب )ب(

 .مسائل أخرك -19
 :اختتام الدورة -20

 والعشرين؛ الرابعةاعتماد مشروع تقرير مؤمتر األطراف عن دورته  )أ(
 إغجق الدورة. )ب(

 الدورة: عرض عام التنظيم املقرتَح ألعمال -اثنياا  
 سيناريو بدء العمل يف مجيع اهليئات )أ( 

رئاايس مااؤمتر األطااراف يف ، ساايعقد (1)2018كااانون األول/ديساامرب   2يف يااوم األحااد،  -1
لمااؤمتر، وساايق ح انتخاااب لوالعشاارين الرابعااة لاادورة اسلسااة العامااة األو  لوالعشاارين الثالثااة دورتااه 

ساايتو  أيضااا  رمسااة مااؤمتر األطااراف العاماال بوصاافه اجتماااع  والعشاارين الااذكالرابعااة رئايس الاادورة 
عشارة ورمساة مااؤمتر الرابعاة األطاراف يف بروتوكاول كيوتاو )مؤمتر/اجتمااع أطاراف كيوتااو( يف دورتاه 

األطااراف العاماال بوصاافه اجتماااع األطااراف يف اتفاااق ابريااس )مؤمتر/اجتماااع أطااراف ابريااس( يف 
 املدرجااة علاا واملوضااوعية ساايتناول مااؤمتر األطااراف البنااود التنظيميااة مث  ماان دورتااه األو . الثالاا اساا ء 

ماان جاادول أعمالااه إ  اهليئااات الفرعيااة، حسااب مبااا يشاامل إحالااة بنااود جاادول أعمالااه املؤقاات، 
فع اسلسة العامة  اسلسة العامة األو  بعد ذلك وسترعقد  ملؤمتر األطراف.األو  ا قتضاء. مث س ر

__________ 

أيلول/سابتمرب يف ابنكااول، أقاار املكتاب اقاا اح الاارئيس املعا  للاادورة الرابعااة والعشاارين  5يف اجتماعاه املعقااود يااوم  (1)
 كانون األول/ديسمرب.  2، ملؤمتر األطراف بتقدمي موعد بدء هذ  الدورة إ  يوم األحد
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املدرجاة علا  واملوضاوعية البناود التنظيمياة لتنااول ملؤمتر/اجتماع أطراف كيوتو عشرة الرابعة لدورة ل
فع اسلسة العامة  وساترعقد بعاد ملؤمتر/اجتماع أطراف كيوتاو. األو  جدول أعماله املؤقت. مث س ر

لتناااول ؤمتر/اجتماااع أطااراف ابريااس ذلااك اسلسااة العامااة األو  للياا ء الثالاا  ماان الاادورة األو  مل
فع اسلسااةاملؤقاات د التنظيميااة املدرجااة علاا  جاادول أعمالااهالبنااو  . وسااينظر مؤمتر/اجتماااع . مث ساا ر

 برلمب عمل اتفاق ابريس خجل األسبوع الثا  للمؤمتر.أطراف ابريس يف نتائب 
والعشارين  الرابعاةوررتبت مواعيد الدورات التالياة للهيئاات الفرعياة لترعقاد ابلتا امن ماع الادورة  -2

ماان الاادورة األو  الثالاا  عشاارة ملؤمتر/اجتماااع أطااراف كيوتااو واساا ء الرابعااة طااراف والاادورة ملااؤمتر األ
  ملؤمتر/اجتماع أطراف ابريس:

 واألربعون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية )هيئة املشورة(؛التاسعة الدورة  )أ( 
 هيئة التنفيذ(؛واألربعون للهيئة الفرعية للتنفيذ )التاسعة الدورة  )ب( 
ماان الاادورة األو  للفريااق العاماال املخصااص املعااين ابتفاااق ابريااس السااابع اساا ء  )ج( 

 )فريق اتفاق ابريس(.
كاااااانون   3للهيئاااااات السااااات مجيعهاااااا يف ياااااوم ا ثنااااا ، سااااترعقد جلساااااة عاماااااة مشااااا كة و  -3

 106-100ت عقب اختتام اسا ء األول مان اسا ء الرفياع املساتوك )انظار الفقارا األول/ديسمرب،
. واملنظمات املشااركة بصافة مراقاب جمموعات األطرافمن إ  البيالت املقدمة لجستماع أدل ( 

 هذ  البيالت مقتضبة. ويرتوخ  أن تكون
مان أجال ضامان التقياد  (2)وخجل املؤمتر، سترنظم اسلسات وفقا  لتوصايات هيئاة التنفياذ -4

 مجيع األطراف.مبمارسات عمل واضحة وفعالة متفق عليها من 
وسيرس  د يف تنظيم األعمال يف الف ة السابقة للمؤمتر ويف أثنائاه مبباادا ا نفتااح والشافافية  -5

والشااامول. وحتقيقاااا  هلاااذ  الغاياااة، سيساااتمر باااذل اسهاااود، علااا  غااارار املاااؤمترات األخااارية، لتطبياااق هاااذ  
  إاتحاة الواثئاق إلك ونياا ، وا عاجن املبادا مان خاجل ا ساتعانة ابسلساات العاماة غاري الرتياة، وتع يا

عااان اسلساااات يف الوقااات املناساااب، وبااا  معلوماااات اسلساااات عااارب دائااارة تلف يونياااة مغلقاااة، واملوقاااع 
  Negotiator appالشااابكي  تفاقياااة األمااام املتحااادة ا طارياااة بشاااأن تغاااري املنااااخ )ا تفاقياااة(، وتطبياااق  

 م الرقمية ووسائل التواصل ا جتماعي.اخلاص اب تفاقية، وغري ذلك من وسائط ا عج
 وسترقدَّم معلومات إضافية عن بدء العمل عند توفرها. -6

 اس ء الرفيع املستوك )ب( 
، وجه رئيس مجهورية بولندا دعاوة إ  رسسااء الادول وا كوماات 2018آذار/مارت  22يف  -7

كاانون األول/ديسامرب. وسيشاكل ذلاك   3 ضور ا فتتاح الرتي للدورة الرابعة والعشرين يوم ا ثن ، 
اس ء األول من اس ء الرفيع املستوك، الذك يتسىن لرسساء الادول وا كوماات خجلاه ا د ء ببياالت. 
وسيرستأنف اس ء الرفيع املستوك خاجل األسابوع الثاا  مان املاؤمتر لجساتماع إ  بياالت مان األطاراف 

 أدل (.  106-100كانون األول/ديسمرب )انظر الفقرات   3اليت مل تلق بيالت وطنية يوم ا ثن ، 
 تنظيم اس ء الرفيع املستوك عند توفرها.عن إضافية معلومات وسترقدَّم  -8

__________ 

(2) FCCC/SBI/2014/8 221-218، الفقرات. 
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 الفعاليات الصادر هبا تكليف وفعاليات أخرك )ج( 
 صدر تكليف من مؤمتر األطراف بتنظيم الفعاليات التالية يف هذ  الدورة:  -9

ل الرفيع املستوك الذك يرعقد مرة كل سانت  بشاأن التموياالثال  رك ا وار الوزا )أ( 
 كاانون األول/ديسامرب. واساتيابة  10. وساترعقد هاذ  الفعالياة بعاد يهار ياوم ا ثنا ، (3)ملنااخاب املتعلق

 لدعوة مؤمتر األطراف، سيويل ا وار أمهية خاصة ملسألة تع ي  إمكانية ا صول علا  التمويال املنااخي.
تقياايم فاا ة الساانت  والعاارض العااام اللينااة الدائمااة املعنيااة ابلتموياال )سنااة التموياال( نتااائب  وسااتقدم

 . (4)2018لعام  لتدفقات التمويل املتعلق ابملناخ
. وسااينظر تقياايم (5)2020تقياايم حصاايلة التنفيااذ والطمااوح لفاا ة مااا قباال عااام  )ب( 

 ت ا تفاقيااة والكيااالت التشااغيلية ل ليااةا صاايلة، ضاامن مجلااة أمااور، يف املاادخجت املقدمااة ماان هيئااا
، وتوفري الدعم 2020املالية، واسهود اليت تبذهلا األطراف يف جمال التخفيف يف ف ة ما قبل عام 

.  راكة مراكش للعمال املنااخي العااملي، وما جيرك من عمل يف إطار 2020يف ف ة ما قبل عام 
تقين وج ء رفيع املستوك. وسيرعقد اسا ء التقاين يف وسترعقد أعمال تقييم ا صيلة يف ج أين: ج ء 

األسبوع األول، وسينظر يف اسهود اليت تبذهلا هيئات ا تفاقية والكيالت التشاغيلية ل لياة املالياة 
 . وساايرعقد2020 و ااراكة مااراكش للعماال املناااخي العاااملي بشااأن التنفيااذ والطمااوح لفاا ة مااا قباال عااام

كااانون األول/ديساامرب، وساايتير للااوزراء الفرصااة   10ثناا ، اح يااوم ا ء الرفيااع املسااتوك يف صااباساا  
 ؛ (6)2020للتباح  بشأن التنفيذ والطموح لف ة ما قبل عام 

. سيشهد مؤمتر األطراف يف دورته الرابعاة والعشارين إمتاام ا اوار (7)حوار ات نوا )ج( 
الايت ستشامل اجتماعاات مائاادة  وإجاراء املرحلاة السياسااية (8)عان طرياق اختتاام مرحلتااه التحضاريية

مسااتديرة علاا  املسااتوك الااوزارك. ويتمثاال اهلاادف ماان ا ااوار يف تقياايم اسهااود اسماعيااة ل طااراف 
ماان  4ماان املااادة  1فيمااا يتعلااق ابلتقاادم ا اارز اااو اهلاادف الطوياال األجاال املشااار إليااه يف الفقاارة 

. وساااتريرك املرحلاااة السياساااية نياااا  اتفااااق ابرياااس وتاااوفري املعلوماااات  عاااداد املساااامهات ا اااددة وط
 كانون األول/ديسمرب؛  12و 11واألربعاء،   وار ات نوا يومي الثجاثء

. سايعقد هاذا ا ادث املاؤازرون رفيعاو (9)حدث رفيع املستوك عن العمال املنااخي )د( 
 ادث كاانون األول/ديسامرب، وسايهدف ا  4املستوك املعنيون ابلعمال املنااخي العااملي ياوم الاثجاثء، 

إ : تع ي  املشاركة الرفيعة املستوك فيما يتعلاق بتنفياذ اخلياارات السياسااتية والعمال املنااخي؛ وإاتحاة 
الفرصة لإلعجن عن جهود ومبادرات وحتالفات طوعية جديدة أو مع زة والتنوياه هباا؛ وتقيايم التقادم 

صيات الباارزة مان األطاراف، ذك الصلة وإاتحة فرصة جمدية للمشاركة الفعالة الرفيعة املستوك للشخ
__________ 

 .5و 4، الفقراتن 21-م أ/5، واملقرر 13، الفقرة 19-م أ/3املقرر  (3)

  الرابط التايل: عل سيتاح امل يد من املعلومات  (4)
https://unfccc.int/topics/climate-finance/workstreams/long-term-climate-finance-ltf. 

 . 17، الفقرة 23-م أ/1املقرر  (5)
امل ياااااااد مااااااان املعلوماااااااات علااااااا  الااااااارابط التاااااااايل: وميكااااااان ا طاااااااجع علااااااا  . FCCC/CP/2018/7انظااااااار الوثيقاااااااة  (6)

https://unfccc.int/topics/pre-2020. 
 واملرفق الثا . 10، الفقرة 23-م أ/1املقرر  (7)

علااااا  الااااارابط التاااااايل:  2018 لعااااااممنااااارب حاااااوار ات ناااااوا  سااااايتاح التقريااااار التاااااوليفي عااااان املرحلاااااة التحضاااااريية يف (8)
https://unfccc.int/topics/2018-talanoa-dialogue-platform. 

 .120 الفقرة، 21-م أ/1 املقرر (9)

https://unfccc.int/topics/climate-finance/workstreams/long-term-climate-finance-ltf
https://unfccc.int/topics/pre-2020
https://unfccc.int/topics/2018-talanoa-dialogue-platform
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واملنظمااات الدوليااة، واملبااادرات الدوليااة التعاونيااة، وأصااحاب املصاالحة ماان غااري األطااراف. وساايقدم 
 .2018عن أنشطتهم يف عام  املؤازرون الرفيعو املستوك تقريرا  

 يااتالفعالعان إضاافية معلوماات وستنظَّم العديد مان الفعالياات األخارك يف املاؤمتر. وساترقدَّم  -10
 عل  املوقع الشبكي لجتفاقية، عند توفرها.

 شروح جدول األعمال املؤقت -اثلثاا  
 افتتاح الدورة -1 

 فرانااكوالعشاارين، الساايد الثالثااة والعشاارين ملااؤمتر األطااراف رئاايسر دورتااه  الرابعااةساايفتتر الاادورة  -11
 (.فييي)ابينيماراما 

 املسائل التنظيمية -2 
 والعشرينالرابعة طراف يف دورته انتخاب رئيس مؤمتر األ )أ( 

والعشااارين ملاااؤمتر األطاااراف إ  انتخااااب  الثالثاااةمعلوماااات أساساااية: سااايدعو رئااايس الااادورة  -12
والعشااارين ملاااؤمتر  الرابعاااة، رئيساااا  للااادورة وزيااار الدولاااة باااوزارة البيئاااة يف بولنااادا، ميشاااال كورتيكااااالسااايد 

، مان املقارر أن يرنتخاب رئايس الادورة الرابعاة قليمياةاجملموعاات ا با  تنااوب الوفقا  ملبادأ فاألطراف. 
الرابعاة  رمساة الادورة أيضا  السيد كورتيكا . وسيتو  والعشرين ملؤمتر األطراف من دول أورواب الشرقية

 من الدورة األو  ملؤمتر/اجتماع أطراف ابريس.الثال  عشرة ملؤمتر/اجتماع أطراف كيوتو واس ء 

 خليالنظام الدا اعتماد )ب( 
والعشارين ملاؤمتر األطاراف، مواصالة الثالثة معلومات أساسية: قررت األطراف، يف الدورة  -13

 ، واتفقاات42، ابسااتثناء املااادة FCCC/CP/1996/2تطبيااق مشااروع النظااام الااداخلي الااوارد يف الوثيقااة 
ر األطراف إ  مؤمتا  عل  أن يواصل الرئيس املشاورات خجل ف ة ما ب  الدورات وأن يقدم تقرير 

 والعشرين يف حال حدوث أك تطورات جديدة.الرابعة يف دورته 
ا جااراء: قااد يااود مااؤمتر األطااراف أن يقاارر مواصاالة تطبيااق مشااروع النظااام الااداخلي وأن  -14

للتوصل إ  اعتمااد ا  والعشرين ملؤمتر األطراف إ  إجراء مشاورات سعي الرابعةيدعو رئيس الدورة 
 النظام الداخلي.

FCCC/CP/1996/2 املسائل التنظيمية: اعتماد النظام الداخلي. مذكرة من األمانة 

 إقرار جدول األعمال )ج( 
والعشاارين ملااؤمتر الثالثااة أعااد ت األمانااة، اب تفاااق مااع رئاايس الاادورة  معلومااات أساسااية: -15

التشااور  والعشارين ملاؤمتر األطاراف، بعادالرابعاة األطراف، مشروع جدول األعمال املؤقات للادورة 
 .مع املكتب ومع األطراف

 سيردع  مؤمتر األطراف إ  إقرار جدول أعماله. ا جراء: -16
FCCC/CP/2018/1 مذكرة من األمينة التنفيذية .جدول األعمال املؤقت و روحه 
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 انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس )د( 
عشاارين ملااؤمتر األطااراف، والالثالثااة بناااء  علاا  طلااب ماان رئاايس الاادورة  معلومااات أساسااية: -17

والعشرين ملاؤمتر األطاراف والادورة  الرابعةاسترهلت املشاورات بشأن تر يحات أعضاء مكتب الدورة 
مااان الااادورة األو  ملؤمتر/اجتمااااع أطاااراف الثالااا  عشااارة ملؤمتر/اجتمااااع أطاااراف كيوتاااو واسااا ء الرابعاااة 

مااع  2018أبريل/نيسااان  -اير/مااايو يف بااون يف أ الاايت عقاادتابريااس أثناااء دورات اهليئااات الفرعيااة 
ن املوعااد النهااائي لتقاادمي ، الااذين أربلغااوا أبرسساااء ومنسااقي اجملموعااات ا قليميااة واسهااات املعنيااة

 .2018كانون األول/ديسمرب   8هو  ال  يحات
والنظر بصورة فعلية يف تر ير نساء  23-م أ/3واألطراف مدعوة إ  الرجوع إ  املقرر  -18

 ا تفاقية.اهليئات املنشأة مبوجب ا نتخابية يف  لشغل املناصب
والعشاارين الرابعااة ساايردع  مااؤمتر األطااراف إ  انتخاااب أعضاااء مكتااب دورتااه  ا جااراء: -19

ماان الاادورة األو  ملؤمتر/اجتماااع الثالاا  عشاارة ملؤمتر/اجتماااع أطااراف كيوتااو واساا ء الرابعااة والاادورة 
 . ام املشاوراتأطراف ابريس يف أقرب فرصة ممكنة عقب إمت

 www.unfccc.int/6558.php معلومات إضافية

 قبول منظمات بصفة مراقب )ه( 
الاااايت  FCCC/CP/2018/2سااااترعرض علاااا  مااااؤمتر األطااااراف الوثيقااااة  معلومااااات أساسااااية: -20

مان فيهاا استعراضها والنظار ذلك بعد تتضمن قائمة املنظمات اليت تلتمس قبوهلا بصفة مراقب، و 
عشاارة ملؤمتر/اجتماااع أطااراف  الرابعااة والعشاارين ملااؤمتر األطااراف والاادورة الرابعااة مكتااب الاادورة قباال 

 .(10)من الدورة األو  ملؤمتر/اجتماع أطراف ابريسالثال  كيوتو واس ء 
 بصفة مراقب. اتاملنظم قائمة وقبولالسيردع  مؤمتر األطراف إ  النظر يف  ا جراء: -21

FCCC/CP/2018/2    مااة لطلااب ا صااول علاا  صاافة قبااول املااراقب : املنظمااات املقد
 . مذكرة من األمانةمراقب

 تنظيم األعمال، مبا يف ذلك أعمال دورات اهليئات الفرعية )و( 
)انظااااار ة سااااايردع  ماااااؤمتر األطاااااراف إ  ا تفااااااق علااااا  تنظااااايم أعماااااال الااااادور  ا جاااااراء: -22

إطااار أعااج ( وإحالااة البنااود إ  هيئااة املشااورة وهيئااة التنفيااذ علاا  النحااو املباا  يف  9-1 الفقاارات
 بنود جدول األعمال ذات الصلة.

عمله ، سيردع  مؤمتر األطراف إ  تنظيم مببادا ا نفتاح والشفافية والشمولواس  ادا   -23
ماان  يكفااي رين، مااع ا تسااام مباااأبساالوب يكفاال الوفاااء ابلااو ايت املسااندة إليااه يف دورتااه الرابعااة والعشاا

 يف املفاوضات. لظروف املتغرية والتطورات املستيدةاملرونة للتعامل مع ا

__________ 

يرطبَّق إجااراء واحااد لقبااول املنظمااات املراقبااة لاادك دورات مااؤمتر ساا، 1-م أ ت/2و 1-م أ إ/36وفقااا  للمقااررين  (10)
األطااراف ومؤمتر/اجتماااع أطااراف كيوتااو ومؤمتر/اجتماااع أطااراف ابريااس، علاا  أن يتااو  مااؤمتر األطااراف الباات يف 

 قبول املنظمات املراقبة.

http://www.unfccc.int/6558.php
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FCCC/CP/2018/1 مذكرة من األمينة التنفيذية .جدول األعمال املؤقت و روحه 
FCCC/KP/CMP/2018/1 مذكرة من األمينة التنفيذية .جدول األعمال املؤقت و روحه 

FCCC/PA/CMA/2018/1 مذكرة من األمينة التنفيذية .جدول األعمال و روحه 

FCCC/SBSTA/2018/7 مذكرة من األمينة التنفيذية .جدول األعمال املؤقت و روحه 

FCCC/SBI/2018/12 مذكرة من األمينة التنفيذية .جدول األعمال املؤقت و روحه 

FCCC/APA/2018/5 لتنفيذيةمذكرة من األمينة ا .جدول األعمال و روحه 

 مواعيد وأماكن انعقاد الدورات املقبلة )ز( 
سااايكون رئااايس متا ااايا  ماااع مبااادأ التنااااوب بااا  اجملموعاااات ا قليمياااة،  معلوماااات أساساااية: -24

الدورة اخلامسة والعشرين ملؤمتر األطاراف مان جمموعاة دول أمريكاا الجتينياة ومنطقاة البحار الكااري ، 
. وقاد ؤمتر األطاراف مان جمموعاة دول أورواب الغربياة ودول أخاركورئيس الدورة السادسة والعشارين ملا

دعاااا ماااؤمتر األطاااراف يف دورتاااه الثالثاااة والعشااارين األطاااراف إ  إجاااراء امل ياااد مااان املشااااورات بشاااأن 
. واب ضااافة إ  ذلااك، فقااد (11)استضااافة الاادورت  اخلامسااة والعشاارين والسادسااة والعشاارين للمااؤمتر

دورهتاا الثامناة واألربعا  أن تنظار يف مساألة اسهاة املضايفة هلاات  الادورت  طلب إ  هيئة التنفيذ يف 
 . (12)وأن توصي مبشروع مقرر عن هذ  املسألة لينظر فيه املؤمتر ويعتمد  يف دورته الرابعة والعشرين

وأوصت هيئة التنفيذ يف اس ء األول من دورهتا الثامنة واألربع  مبواعياد فا ات الادورات  -25
 .(13)2023م لعا
بشااأن البلااد املضاايف لدورتااه اخلامسااة والعشاارين جيااب أن يباات مااؤمتر األطااراف  ا جااراء: -26
األطاراف املهتماة إ  تقادمي عروضاها أن يدعو . وقد يود 2023مواعيد ف ات الدورات يف عام و 

  .والعشرين، وأن يتخذ أك إجراء إضايف يرا  مناسبا  دورته السادسة  ستضافة 

 اد تقرير واثئق التفويضاعتم )ح( 
مان مشاروع النظاام الاداخلي املعماول باه، ترقادَّم واثئاق  19وفقا  للمادة  معلومات أساسية: -27

تفاااااويض ممثلاااااي األطاااااراف، وكاااااذلك أتااااااء املمثلااااا  املنااااااوب  واملستشاااااارين، إ  األماناااااة يف موعاااااد 
د. و الوفااتكااوين ك تغيااري  حااق يف وتربلَّااا األمانااة أيضااا  أب. ساااعة بعااد افتتاااح الاادورة 24يتياااوز   

وتصاادر واثئااق التفااويض إمااا عاان رئاايس الدولااة أو ا كومااة وإمااا عاان وزياار اخلارجيااة أو تصاادر، إذا  
وسايفحص املكتاب  كان األمر يتعلق مبنظمة للتكامل ا قتصادك ا قليمي، عن السالطة املختصاة.

ماان مشااروع النظااام  20انظاار املااادة مااؤمتر األطااراف )ليعتمااد  واثئااق التفااويض ويقاادم تقرياار  بشااأ ا 
الداخلي(. وحيق للممثل  املشاركة يف الدورة بصفة مؤقتة ريثما يبت مؤمتر األطاراف يف قباول واثئاق 

و  ميكان إ  ل طاراف الايت لاديها واثئاق  مان مشاروع النظاام الاداخلي(. 21تفويضهم )انظار املاادة 
صاك قاانو   تفاقياة أو علا  بروتوكاول أوتفويض صاحيحة أن تشاارل يف اعتمااد تعاديجت علا  ا 

 تقرير واثئق التفويض  عتماد ، بعد أن يقدمه إليه املكتب.األطراف آخر. وسيرعرض عل  مؤمتر 
__________ 

 .9و 6، الفقراتن 23-م أ/22 املقرر (11)

 . 10و 7، الفقراتن 23-م أ/22املقرر  (12)

(13) FCCC/SBI/2018/9 ،139 الفقرة. 
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سيردع  مؤمتر األطراف إ  اعتمااد تقريار واثئاق تفاويض ممثلاي األطاراف الاذين  ا جراء: -28
 يشاركوا بصفة مؤقتة، يف انتظار هذا ا جراء.والعشرين. وجيوز للممثل  أن الرابعة حيضرون دورته 

 تقارير اهليئات الفرعية -3 
 تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ()أ 

سايربل ا رئايس هيئاة املشااورة، يف مجلاة أماور، عان أك توصايات بشااأن  معلوماات أساساية: -29
والتاسااااعة واألربعاااا  الثامناااة رتيهااااا اساااتنتاجات تنشااااأ عااان أعمااااال اهليئاااة يف دو و مشااااريع مقااااررات 

والعشارين، كماا سايربل ا الرابعاة واألربع  وتقدَّم إ  مؤمتر األطراف لينظر فيهاا ويعتمادها يف دورتاه 
 يئة ابلنظر فيها.اهلأخرك كرلفت قضااي عن أك 

وسيربل ا رئيس هيئة املشورة أيضا  عن أك توصايات بشاأن مشااريع مقاررات واساتنتاجات  -30
 عن أعمال اهليئة يف إطار برلمب عمل اتفاق ابريس.تنشأ 
ساااايردع  مااااؤمتر األطااااراف إ  ا حاطااااة علماااا  ابلتقاااادم ا اااارز يف أعمااااال هيئااااة  ا جاااراء: -31

 ا سااااتنتاجات املوصاااا  هبااااا  عتمادهااااا.و والنظاااار يف مشاااااريع املقااااررات  2018املشااااورة يف عااااام 
ئة املشورة يف إطار برلمب عمل اتفاق ابريس إ  وسيردع  املؤمتر أيضا  إ  إحالة نتائب أعمال هي

 مؤمتر/اجتماع أطراف ابريس للنظر فيها واعتمادها. 
FCCC/SBSTA/2018/4  تقريااار اهليئاااة الفرعياااة للمشاااورة العلمياااة والتكنولوجياااة عااان اسااا ء

األول مااان دورهتاااا الثامناااة واألربعااا ، املعقاااودة يف باااون يف الفااا ة 
 2018أاير/مايو  10نيسان/أبريل إ   30من 

FCCC/SBSTA/2018/6   تقريااار اهليئاااة الفرعياااة للمشاااورة العلمياااة والتكنولوجياااة عااان اسااا ء
الثا  من دورهتا الثامنة واألربع ، املعقودة يف ابنكول يف الف ة 

 2018أيلول/سبتمرب  9إ   4من 

 تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ )ب( 
هيئااة التنفيااذ، يف مجلااة أمااور، عاان أك توصاايات بشااأن  ساايربل ا رئاايس معلومااات أساسااية: -32

والتاسااااعة واألربعاااا   الثامناااةاساااتنتاجات تنشااااأ عااان أعمااااال اهليئاااة يف دورتيهااااا و مشااااريع مقااااررات 
والعشارين، كماا سايربل ا الرابعاة واألربع  وتقدَّم إ  مؤمتر األطراف لينظر فيهاا ويعتمادها يف دورتاه 

وقااد أوصاات هيئااة التنفيااذ يف اساا ء األول ماان  ابلنظاار فيهااا.يئااة اهلأخاارك كرلفاات قضااااي عاان أك 
 .لينظر فيها مؤمتر األطراف ويعتمدهادورهتا الثامنة واألربع  مبشاريع مقررات واستنتاجات 

وسيربل ا رئيس هيئة التنفيذ أيضاا  عان أك توصايات بشاأن مشااريع مقاررات واساتنتاجات  -33
 مل اتفاق ابريس.تنشأ عن أعمال اهليئة يف إطار برلمب ع

ساااايردع  مااااؤمتر األطااااراف إ  ا حاطااااة علماااا  ابلتقاااادم ا اااارز يف أعمااااال هيئااااة  ا جاااراء: -34
 ا سااااتنتاجات املوصاااا  هبااااا  عتمادهااااا.و والنظاااار يف مشاااااريع املقااااررات  2018التنفيااااذ يف عااااام 

فاق ابرياس إ  وسيردع  املؤمتر أيضا  إ  إحالة نتائب أعمال هيئة التنفيذ يف إطار برلمب عمل ات
 مؤمتر/اجتماع أطراف ابريس للنظر فيها واعتمادها.
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FCCC/SBI/2018/9 
 Add.1و

اسا ء األول مان دورهتاا الثامناة  تقرير اهليئاة الفرعياة للتنفياذ عان
نيساان/أبريل إ   30واألربع ، املعقودة يف بون يف الف ة من 

 2018أاير/مايو  10

FCCC/SBI/2018/11 Report of the Subsidiary Body for Implementation on 

the second part of its forty-eighth session, held in 

Bangkok from 4 to 9 September 2018  

 تقرير الفريق العامل املخصص املعين ابتفاق ابريس )ج( 
املخصاص  لأنشأ مؤمتر األطراف يف دورتاه ا ادياة والعشارين الفرياق العاما معلومات أساسية: -35

ليتااااو  التحضااااري لاااادخول اتفاااااق ابريااااس حياااا  النفاااااذ  املعااااين ابتفاااااق ابريااااس )فريااااق اتفاااااق ابريااااس(
الرئيسااتان املتشاااركتان لفريااق اتفاااق ابريااس وسااتربل ا الاادورة األو  ملؤمتر/اجتماااع أطااراف ابريااس.  ولعقااد

 ورته األو . الفريق يف د استنتاجات تنشأ عن أعمالو عن أك توصيات بشأن مشاريع مقررات 
إحالااااة نتااااائب أعمااااال فريااااق اتفاااااق ابريااااس إ  ساااايردع  مااااؤمتر األطااااراف إ   ا جااااراء: -36

 .مؤمتر/اجتماع أطراف ابريس للنظر فيها واعتمادها
FCCC/APA/2018/2  تقرياار الفرياااق العامااال املخصاااص املعاااين ابتفااااق ابرياااس عااان اسااا ء

 30 ة مااان اخلاااامس مااان دورتاااه األو ، املعقاااودة يف باااون يف الفااا
 2018أاير/مايو  10نيسان/أبريل إ  

FCCC/APA/2018/4  تقرياار الفرياااق العامااال املخصاااص املعاااين ابتفااااق ابرياااس عااان اسااا ء
 4يف الفاا ة ماان ابنكااول ماان دورتااه األو ، املعقااودة يف السااادت 

 2018أيلول/سبتمرب  9إ  

وىل ملاااؤمتر األطاااراف األعماااال التيةاااّيية لتنفياااذ اتفاااا  لرياااا ولعقاااد الااادورة األ -4 
 العامل بوصفه اجتماع األطراف يف اتفا  لريا

قرر مؤمتر األطراف يف دورتاه ا ادياة والعشارين ا  اراف علا  تنفياذ  معلومات أساسية: -37
مااؤمتر وأحااا   .(14)21-م أ/1بارلمب العماال النا ااا عاان الطلبااات ذات الصالة الااواردة يف املقاارر 

 (15)مؤمتر/اجتماااع أطااراف ابريااس الاايت وجههااادعوة ابلاانيااة والعشاارين يف دورتااه الثاعلمااا  األطااراف 
وقاارر أن تتااتم مااؤمتر األطااراف باارلمب واصاالة ا  ااراف علاا  تنفيااذ باارلمب عماال اتفاااق ابريااس، مل

النتااائب إ  اساا ء الثالاا  ماان الاادورة األو  عماال اتفاااق ابريااس يف أقاارب وقاات ممكاان وأن حيياال 
 .(16)ل  أبعد تقدير، لينظر فيها ويعتمدهاملؤمتر/اجتماع أطراف ابريس ع

ابلتقدم ا رز يف تنفيذ برلمب عمل اتفاق ابريس وأكد تصاميمه  مؤمتر األطرافورحب  -38
الثابت عل  ا  راف عل  إكمال الربلمب والتعييل بذلك حبلاول الادورة الرابعاة والعشارين ملاؤمتر 

الااادورة األو  ملؤمتر/اجتمااااع أطاااراف ابرياااس، إ  اسااا ء الثالااا  مااان  األطاااراف وأبن حييااال النتاااائب
 .(17)لينظر فيها ويعتمدها

__________ 

 .9، الفقرة 21-م أ/1املقرر  (14)

 .5، الفقرة 1-م أ ت/1املقرر  (15)

 .12و 7، الفقراتن 22-م أ/1املقرر  (16)

 .9-1، الفقرات 23-م أ/1املقرر  (17)
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ساايدع  مااؤمتر األطااراف إ  تلقااي التقااارير ماان اهليئااات الفرعيااة عاان نظرهااا يف ا جااراء:  -39
املسااائل املتعلقااة بااربلمب عماال اتفاااق ابريااس، وإحالااة النتااائب إ  اساا ء الثالاا  ماان الاادورة األو  

 ف ابريس، لينظر فيها ويعتمدها. ملؤمتر/اجتماع أطرا

FCCC/SBSTA/2018/4  تقريااار اهليئاااة الفرعياااة للمشاااورة العلمياااة والتكنولوجياااة عااان اسااا ء
األول مااان دورهتاااا الثامناااة واألربعااا ، املعقاااودة يف باااون يف الفااا ة 

 2018أاير/مايو  10نيسان/أبريل إ   30من 

FCCC/SBSTA/2018/6 العلمياااة والتكنولوجياااة عااان اسااا ء  تقريااار اهليئاااة الفرعياااة للمشاااورة
الثا  من دورهتا الثامنة واألربع ، املعقودة يف ابنكول يف الفا ة 

 2018أيلول/سبتمرب  9إ   4من 

FCCC/SBI/2018/9  
 Add.1و

اساا ء األول ماان دورهتااا الثامنااة  تقرياار اهليئااة الفرعيااة للتنفيااذ عاان
يسااان/أبريل إ  ن 30واألربعاا ، املعقااودة يف بااون يف الفاا ة ماان 

 2018أاير/مايو  10

FCCC/SBI/2018/11 Report of the Subsidiary Body for Implementation on the 

second part of its forty-eighth session, held in Bangkok 

from 4 to 9 September 2018  

FCCC/APA/2018/2  عاان اساا ء تقرياار الفريااق العاماال املخصااص املعااين ابتفاااق ابريااس
 30اخلاااامس مااان دورتاااه األو ، املعقاااودة يف باااون يف الفااا ة مااان 

 2018أاير/مايو  10نيسان/أبريل إ  

FCCC/APA/2018/4  تقريااار الفريااااق العاماااال املخصااااص املعاااين ابتفاااااق ابريااااس عاااان اساااا ء
إ   4يف الفا ة مان ابنكول من دورته األو ، املعقودة يف السادت 

 2018أيلول/سبتمرب  9

النظاااار يف املقرتحااااات املقدمااااة ماااان األطااااراف إلاقااااال تعاااادي ت ع اااا  التفاقيااااة  -5 
 15مبوجب املااة 

 ا تفاقياة.علا   تمان ا تفاقياة إجاراءات إدخاال تعاديج 15تتضمن املادة  معلومات أساسية: -40
 املق حات التالية:ووفقا  هلذ  املادة، قدمت األطراف 

 من ا تفاقية 4)و( من املادة 2ي لتعديل الفقرة مق ح مقدم من ا حتاد الروس )أ( 
، أحاال ا حتااد الروساي إ  2011أاير/ماايو  24يف رساالة مؤرخاة  معلومات أساساية: -41

إ  املقاا ح ماان ا تفاقيااة. وأبلغاات األمانااة  4)و( ماان املااادة 2األمانااة نااص مقاا ح لتعااديل الفقاارة 
الاادورة السااابعة عشاارة ملااؤمتر األطااراف بسااتة أ ااهر، أطااراف ا تفاقيااة واملااوقع  عليهااا قباال انعقاااد 

 .2011ح يران/يونيه  22يف للعلم وأرسلته إ  الوديع 
املساألة  تدرجا، أر املعماول باهمن مشروع النظام الاداخلي  16)ج( و10لمادت  ووفقا  ل -42

 دورات مااااؤمتر األطااااراف الثامنااااة عشاااارة والتاسااااعة عشاااارة والعشاااارين وا اديااااةول أعمااااال ايف جااااد
واتفق ماؤمتر األطاراف يف دورتاه الثانياة والعشارين علا  أن تادر ج هاذ  والعشرين والثانية والعشرين. 

املسألة يف جدول األعمال املؤقت لدورته الثالثة والعشرين، مشاريا  إ  التفااهم بشاأن تعلياق النظار 
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الفرعاي معلقاا  يف  . وبناء عل  ذلك، أربقي عل  هذا البناد(18)يف تلك الدورةهذا البند الفرعي  يف
 .(19)الدورة الثالثة والعشرين ملؤمتر األطراف

 سيردع  مؤمتر األطراف إ  النظر يف املق ح واختاذ أك إجراء يرا  مناسبا .  ا جراء: -43
FCCC/CP/2011/5  و( من املادة 2مق ح مقد م من ا حتاد الروسي لتعديل الفقرة(

 مذكرة من األمانة. من ا تفاقية 4

 من ا تفاقية 18و 7مق ح مقدم من اببوا غينيا اسديدة واملكسيك لتعديل املادت   )ب( 
، أحالت اببوا غينيا اسديادة 2011أاير/مايو  26يف رسالة مؤرخة  معلومات أساسية: -44

 املقا حمان ا تفاقياة. وأبلغات األماناة  18و 7واملكسيك إ  األمانة نص مق ح لتعديل املاادت  
طراف ا تفاقية واملوقع  عليها قبل انعقاد الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف بستة أ هر، إ  أ

ويف الاااااادورة السااااااابعة عشاااااارة ملااااااؤمتر  .2011ح يران/يونيااااااه  22يف للعلاااااام وأرساااااالته إ  الوديااااااع 
 .(20)األطراف، أ ار الرئيس إ  تلقي مق ح منقر

درجات املساألة ظام الاداخلي املعماول باه، أر من مشروع الن 16)ج( و10للمادت   ووفقا   -45
يف جااااداول أعمااااال دورات مااااؤمتر األطااااراف الثامنااااة عشاااارة والتاسااااعة عشاااارة والعشاااارين وا اديااااة 

والعشاارين أن تاادر ج املسااألة يف الثالثااة مااؤمتر األطااراف يف دورتااه وقاارر والعشارين والثانيااة والعشاارين. 
ماان  16)ج( و10للمااادت   وفقااا  ماارة أخاارك  والعشاارين،الرابعااة جاادول األعمااال املؤقاات لدورتااه 

  .(21)مشروع النظام الداخلي
 سيردع  مؤمتر األطراف إ  النظر يف املق ح واختاذ أك إجراء يرا  مناسبا . ا جراء: -46

FCCC/CP/2011/4/Rev.1  مق ح مانقر مقادم مان ابباوا غينياا اسديادة واملكسايك لتعاديل
 كرة من األمانةمذ . من ا تفاقية 18و 7املادت  

 مق ح مقدم من تركيا  ذف اسم تركيا من القائمة الواردة يف املرفق األول لجتفاقية )ج( 
إ  األمانااة تركيااا ، أحالاات 2018أاير/مااايو  31يف رسااالة مؤرخااة  معلومااات أساسااية: -47

. تفاقياااةيتمثاال يف حاااذف اسااام تركيااا مااان القائماااة الااواردة يف املرفاااق األول لجنااص مقااا ح لتعاااديل 
الرابعااة والعشاارين وأبلغاات األمانااة املقاا ح إ  أطااراف ا تفاقيااة واملااوقع  عليهااا قباال انعقاااد الاادورة 

 .2018ح يران/يونيه  12ملؤمتر األطراف بستة أ هر، وأرسلته إ  الوديع للعلم يف 
 اسبا .سيردع  مؤمتر األطراف إ  النظر يف املق ح واختاذ أك إجراء يرا  من ا جراء: -48

FCCC/CP/2018/INF.2 Proposal from Turkey to amend the list in Annex I to the 

Convention by deleting the name of Turkey 

__________ 

(18) FCCC/CP/2016/1072قرة ، الف. 

(19) FCCC/CP/2017/11 10، الفقرة . 

(20) FCCC/CP/2011/4/Rev.1. 

(21) FCCC/CP/2017/11 74، الفقرة. 



FCCC/CP/2018/1 

13 GE.18-17039 

 تقرير جلنة التكيف -6 
عااان طرياااق إ  ماااؤمتر األطاااراف سناااة التكياااف تقاااارير سااانوية تقااادم  معلوماااات أساساااية: -49

 . (22)اهليئت  الفرعيت 
 إ  توصاايات اسااتنادا  مااؤمتر األطااراف إ  اختاااذ أك إجااراء ياارا  مناساابا   ساايردع  راء:ا جاا -50

 . ؤمتر أيضا  إ  انتخاب أعضاء سنة التكيفامل. وسيردع  هيئة املشورة وهيئة التنفيذ

FCCC/SB/2018/3 Report of the Adaptation Committee 

 www.unfccc.int/6558.phpو www.unfccc.int/6053  معلومات إضافية

 آلية وارسو الدولية املعنية لخلسائر واألضرار املرتبطة بتأثّيات تغّي املناخ -7 
وليااة املعنيااة أنشااأ مااؤمتر األطااراف يف دورتااه التاسااعة عشاارة آليااة وارسااو الد معلومااات أساسااية: -51

، مبااا يف ذلااك الظااواهر القصااوك )آليااة وارسااو الدوليااة( ابخلسااائر واألضاارار املرتبطااة بتااأثريات تغااري املناااخ
 .(23)خاص ل اثر الضارة لتغري املناخبشكل يف البلدان النامية املعرضة ا دوث، والظواهر البطيئة 

اه أيضاا  سناة تنفيذياة يف دورته التاسعة عشرة وأنشأ مؤمتر األطراف  -52 تنفياذ مهاام آلياة لتوج  
إ  الليناة التنفيذياة مؤمتر األطراف يف دورتيه التاسعة عشرة والعشارين وطلب . (24)وارسو الدولية

 .(25)، وأن تقدم توصيات، حسب ا قتضاءاهليئات الفرعيةأن تقدم إليه تقريرا  سنواي  عن طريق 
اديااااة والعشاااارين اتفاااااق ابريااااس، الااااذك ياااانص يف واعتمااااد مااااؤمتر األطااااراف يف دورتااااه ا  -53
منه عل  أن ختضع آلية وارسو الدولية لسلطة وتوجيه مؤمتر/اجتماع أطراف  8من املادة  2 الفقرة
 .(26)مؤمتر/اجتماع أطراف ابريس، وأنه جيوز تع ي ها وتوطيدها وفقا ملا يقرر  ابريس
  واجملموعااة األفريقيااة وحتااالف والصاا 77 لوتلقاات األمانااة رسااائل ماان رسساااء جمموعااة ا -54

 الاادول اس ريااة الصااغرية يطلبااون فيهااا ا بقاااء علاا  هااذا البنااد يف جاادول أعمااال الاادورة الرابعااة والعشاارين
ملااؤمتر األطااراف، وهااو مااا ماان  ااأنه متكاا  مااؤمتر األطااراف ماان النظاار يف مسااألة ساالطته علاا  آليااة 

 يهه هلا. وارسو الدولية، مبا يف ذلك سنتها التنفيذية، وتوج
مساألة سالطته علا  آلياة وارساو الدولياة، سايردع  ماؤمتر األطاراف إ  النظار يف  ا جراء: -55

 مبا يف ذلك سنتها التنفيذية، وتوجيهه هلا، وإ  اختاذ أك إجراء يرا  مناسبا . 

__________ 

لجطااااجع  FCCC/SBI/2018/12و FCCC/SBSTA/2018/7 الااااوثيقت . وانظاااار 96، الفقاااارة 17-م أ/2املقاااارر  (22)
 . يد من التفاصيلاملعل  

 .1، الفقرة 19-م أ/2املقرر  (23)

 .2 الفقرة، 19-م أ/2 املقرر (24)

 .4، الفقرة 20-م أ/2؛ واملقرر 3، الفقرة 19-م أ/2املقرر  (25)

 .5، الفقرة 1-م أ ت/1؛ واملقرر 7، الفقرة 22-م أ/1املقرر  انظر أيضا   (26)

http://www.unfccc.int/6053
http://www.unfccc.int/6558
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 تطوير التكنولوجيات ونق ها وتنفيذ آلية التكنولوجيا -8 
 ة التنفيذية املعنية ابلتكنولوجيا ومرك  و بكة تكنولوجيا املناخالتقرير السنوك املش ل للين )أ( 

اللينااة التنفيذيااة قيااام قاارر مااؤمتر األطااراف يف دورتااه السادسااة عشاارة  معلومااات أساسااية: -56
بتقاادمي املعنيااة ابلتكنولوجيااا )سنااة التكنولوجيااا( ومركاا  و اابكة تكنولوجيااا املناااخ )املرك /الشاابكة( 

 .(27)ة كل منهما وأدائه ملهامهأنشطعن  ،يق اهليئت  الفرعيت عن طر تقرير للمؤمتر، 
 توصااياتإ   اسااتنادا  ساايردع  مااؤمتر األطااراف إ  اختاااذ أك إجااراء ياارا  مناساابا   ا جااراء: -57

أيضااااا  إ  انتخاااااب أعضاااااء اجمللااااس ا ستشااااارك  املااااؤمتر . وساااايردع هيئااااة املشااااورة وهيئااااة التنفيااااذ
  وجيا.للمرك /الشبكة وسنة التكنول

FCCC/SB/2018/2 Joint annual report of the Technology Executive Committee 

and the Climate Technology Centre and Network for 2018 

 www.unfccc.int/6558.phpو /www.unfccc.int/ttclear  معلومات إضافية

 الروابط ب  آلية التكنولوجيا واآللية املالية لجتفاقية )ب( 
اتفااق مااؤمتر األطااراف علا  املضااي، خااجل دورتااه العشاارين، يف إقامااة  معلوماات أساسااية: -58

 الصااندوق األخضاارالااروابط باا  آليااة التكنولوجيااا واآلليااة املاليااة لجتفاقيااة، مااع مراعاااة توصاايات جملااس 
، وتوصاايات سنااة التكنولوجيااا الاايت 17-م أ/3ماان املقاارر  17للمناااخ الاايت ورضااعت وفقااا  للفقاارة 

 .(28)17-م أ/4من املقرر  6ورضعت وفقا  للفقرة 
 الشاااابكة/رك املسنااااة التكنولوجيااااا و ودعااااا مااااؤمتر األطااااراف، يف دورتااااه الثانيااااة والعشاااارين،  -59

 الياااة إ  أن تقااادم، يف تقاريرهاااا السااانوية إ  ماااؤمتر األطاااراف، معلومااااتوالكياااالت التشاااغيلية ل لياااة امل
عما تتخذ  من إجراءات لتمت  الروابط ب  آلية التكنولوجيا واآللية املالية، كي ميراد ها رر اادات 

. وفضااج  عاان ذلااك، اتفااق املااؤمتر يف دورتااه الثانيااة (29)بشااأن م يااد ماان ا جااراءات عنااد ا قتضاااء
 .(30)نظر يف هذ  املسألة يف دورته الرابعة والعشرينالمواصلة  عل والعشرين 

 59سااايردع  ماااؤمتر األطاااراف إ  النظااار يف املعلوماااات املشاااار إليهاااا يف الفقااارة  ا جاااراء: -60
 أعج  وإ  اختاذ أك إجراء يرا  مناسبا . 

FCCC/SB/2018/2 Joint annual report of the Technology Executive Committee 

and the Climate Technology Centre and Network for 2018 

FCCC/CP/2018/5  تقرياار الصااندوق األخضاار للمناااخ املقاادم إ  مااؤمتر األطااراف. مااذكرة
 من األمانة

FCCC/CP/2018/6   تقرياار مرفااق البيئااة العامليااة املقاادم إ  مااؤمتر األطااراف. مااذكرة ماان
 األمانة

__________ 

 .126، الفقرة 16-م أ/1املقرر  (27)

 .62، الفقرة 18-م أ/1املقرر  (28)

 .9، الفقرة 22-م أ/14املقرر  (29)

 .10، الفقرة 22-م أ/14رر املق (30)

http://www.unfccc.int/ttclear
http://www.unfccc.int/ttclear
http://www.unfccc.int/6558.php


FCCC/CP/2018/1 

15 GE.18-17039 

FCCC/CP/2014/6  آليااة التكنولوجيااا واآلليااة املاليااة لجتفاقيااة: توصاايات  الااروابط باا
 اللينة التنفيذية املعنية ابلتكنولوجيا

FCCC/SB/2017/3  التقرياااار الساااانوك املشاااا ل للينااااة التنفيذيااااة املعنيااااة ابلتكنولوجيااااا
 2017لعام  ومرك  و بكة تكنولوجيا املناخ

FCCC/CP/2017/7 مااذكرة ماان   مااؤمتر األطاارافتقرياار مرفااق البيئااة العامليااة املقاادم إ .
 األمانة

FCCC/CP/2017/5 مااذكرة تقرياار الصااندوق األخضاار للمناااخ املقاادم إ  مااؤمتر األطااراف .
 من األمانة

 /www.unfccc.int/ttclear معلومات إضافية

 4)أ( و)ب( من املااة 2 الفرعيتني الستعراض الثاين ملدى كفاية أحكام الفقرتني -9 
 من التفاقية

ماان ا تفاقيااة علا  إجااراء اسااتعراض  4)د( ماان املاادة 2تانص الفقاارة  معلوماات أساسااية: -61
  31يف موعااد   يتياااوز  4)أ( و)ب( ماان املااادة 2الفقاارت  الفاارعيت  أحكااام اثٍن ملاادك كفايااة 

متر األطااراف، أبلااا الاارئيس األطااراف بتعااذ ر . ويف الاادورة الرابعااة ملااؤ 1998كااانون األول/ديساامرب 
وأثناااء النظاار يف جاادول  التوصال إ  اتفاااق علاا  أك اساتنتاجات أو مقااررات بشااأن هااذ  املساألة.
 عنااوان والصاا  تعااديل 77 األعمااال املؤقاات للاادورة اخلامسااة ملااؤمتر األطااراف، اق حاات جمموعااة ال

كفايااااة تنفيااااذ أحكااااام الفقاااارت    بنااااد جاااادول األعمااااال حبياااا  يصاااابر كاااااآل :  اسااااتعراض ماااادك
، وأقاار ذلاكومل يااتم التوصال إ  اتفااق بشااأن  مان ا تفاقياة . 4)أ( و)ب( مان املااادة 2 الفارعيت 

ول األعمااال االبنااد معلقااا . وأردرج البنااد يف جاادمااع إبقاااء الاادورة تلااك مااؤمتر األطااراف جاادول أعمااال 
التعاديل تعارب عان عشارة، مشافوعا  حبا اية الثانياة حا  السادساة مان لادورات ماؤمتر األطاراف  ةاملؤقت

اقا اح وقرر مؤمتر األطاراف يف دورتاه الثالثاة عشارة، بنااء  علا   والص . 77 لالذك اق حته جمموعة ا
تطورات خاجل تلاك الادورة المن الرئيس، أن يدعو األم  التنفيذك إ  دراسة هذا الوضع يف ضوء 

مان الارئيس، اقا اح وبنااء  علا   يف دورهتا الثامنة والعشرين.وتقدمي مق حات لتنظر فيها هيئة التنفيذ 
واسااتنادا  إ  توصااية هيئااة التنفيااذ، تقاارر يف الاادورة الرابعااة عشاارة ملااؤمتر األطااراف إرجاااء النظاار يف هااذا 

النظااار يف هاااذا البناااد، بنااااء  علااا  اقااا اح مااان الااارئيس،  تأرجاااأالااايت  السادساااة عشااارةدورتاااه البناااد إ  
ويف دورات  السااابعة عشاارة.دورتااه ماان مشااروع النظااام الااداخلي املعمااول بااه، إ   13وعمااج  ابملااادة 

مااؤمتر األطااراف السااابعة عشاارة والثامنااة عشاارة والتاسااعة عشاارة والعشاارين وا اديااة والعشاارين والثانيااة 
هااااذا البنااااد معلقااااا ، وأجاااارك الاااارئيس مااااع إبقاااااء ، أرقاااار جاااادول األعمااااال والثالثااااة والعشاااارين والعشااارين
مااان مشاااروع  16وفقاااا  للماااادة و املساااألة وقااادم إ  األطاااراف تقريااارا  عااان نتائيهاااا.  بشاااأنت مشااااورا

 ، سيرنظر يف هذا البند يف الدورة الرابعة والعشرين ملؤمتر األطراف. النظام الداخلي املعمول به
ساااايردع  مااااؤمتر األطااااراف إ  النظاااار يف هاااذا البنااااد وإ  اختاااااذ أك إجااااراء ياااارا    جاااراء:ا -62
 ا .مناسب

http://www.unfccc.int/ttclear/
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 املسائل املتع قة للتمويل -10 
 التمويل املناخي الطويل األجل )أ( 

طلااب مااؤمتر األطااراف يف دورتااه العشاارين إ  األمانااة تنظاايم حلقااات معلومااات أساسااية:  -63
، وإعداد تقرير موج  عن حلقات العمل لينظر 2020عام ح   اية الدورات  أثناءعمل سنوية 

ا وار الوزارك الرفيع املستوك الذك يرعقد مارة كال سانت  بشاأن كذلك و سنواي  فيه مؤمتر األطراف 
. وقااارر ماااؤمتر األطاااراف يف دورتاااه الثانياااة والعشااارين أن تركااا  حلقاااات العمااال (31)التمويااال املنااااخي

، توخيااااا  لاااا ايدة التموياااال املناااااخي ألنشااااطة 2018و 2017 ييف عااااام اتاملعقااااودة أثناااااء الاااادور 
 رب والدروت املستفادة فيما يتعلق مبا يلي:التخفيف والتكيف، عل  التيا

صااياغة ا حتياجااات ا ااددة يف إطااار العمليااات القطريااة التوجيااه و ساايدها يف  )أ( 
 ؛املشاريع والربامب

متويااال إجاااراءات التخفياااف يف السياساااات والبيئاااات التمكينياااة و دوار حتدياااد األ )ب( 
 والتكيف؛
 .(32)تيسري سبل حمسنة للحصول عل  التمويل )ج( 

ونرظماات حلقااة عماال أثناااء الاادورة بشااأن التموياال املناااخي الطوياال األجاال، ابلتاا امن مااع  -64
اسا ء األول ماان الادورة الثامنااة واألربعا  لكاال مان هيئااة املشاورة وهيئااة التنفياذ واساا ء اخلاامس ماان 

قرياارا  . وأعاادت األمانااة ت2018أاير/مااايو  - الاادورة األو  لفريااق اتفاااق ابريااس يف نيسااان/أبريل
موج ا  عن حلقة العمل لينظر فيه مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة والعشارين. وساتوفر نتاائب حلقاة 

)انظار  ملنااخاب ل املتعلاقبشأن التموياالعمل املعلومات أيضا  للحوار الوزارك الثال  الرفيع املستوك 
 . (33))أ( أعج (9الفقرة 
شاارة إ  البلاادان املتقدمااة األطااراف أن تعااد وطلااب مااؤمتر األطااراف يف دورتااه التاسااعة ع -65

تقاااااارير كااااال سااااانت  عااااان اسااااا اتييياهتا و رريهاااااا ا دثاااااة لااااا ايدة التمويااااال املنااااااخي يف الفااااا ة مااااان 
 . (34)2020إ  عام  2014 عام
سيردع  مؤمتر األطراف إ  النظر يف التقرير املوج  عن حلقة العمل وإ  اختااذ  ا جراء: -66

تنظايم حلقاات عمال مقبلاة عان ؤمتر أيضا  إ  تقادمي إر اادات املاسبا . وسيردع  أك إجراء يرا  من
 بشأن التمويل املناخي الطويل األجل.

FCCC/CP/2018/4  حلقااة العمااال املعقااودة أثنااااء الااادورة بشااأن التمويااال الطوياال األجااال املتعلاااق
 .تقرير موج  مقدم من األمانة. 2018ابملناخ يف عام 

-https://unfccc.int/topics/climate-finance/workstreams/long-term معلومات إضافية

climate-finance-ltf 
 http://www4.unfccc.int/sites/SubmissionPortal/Pages/Home.aspxو

__________ 

 .12، الفقرة 20-م أ/5املقرر  (31)

 .12، الفقرة 22-م أ/7املقرر  (32)

 .15، الفقرة 22-م أ/7لمقرر ل ا  وفق (33)

 .10، الفقرة 19-م أ/3املقرر  (34)

https://unfccc.int/topics/climate-finance/workstreams/long-term-climate-finance-ltf
https://unfccc.int/topics/climate-finance/workstreams/long-term-climate-finance-ltf
https://process.unfccc.int/sites/SubmissionPortal/Pages/Home.aspx
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 املسائل املتعلقة ابللينة الدائمة املعنية ابلتمويل )ب( 
قاارر مااؤمتر األطااراف يف دورتااه السااابعة عشاارة أن تقاادم إليااه اللينااة  معلومااات أساسااية: -67

تمويال(، يف كال دورة مان دوراتاه العادياة، تقاارير وتوصايات بشاأن الدائمة املعنية ابلتمويل )سناة ال
 .(35)مجيع جوانب عملها، لينظر فيها

والعشرين إ  سنة التمويل أن تقدم إليه يف دورتاه الثالثة وطلب مؤمتر األطراف يف دورته  -68
 .(36)والعشرين تقريرا  عن التقدم ا رز يف تنفيذ خطة عملهاالرابعة 
سايردع  ماؤمتر األطااراف إ  النظار يف تقريار سنااة التمويال وإ  اختااذ أك إجااراء  ا جاراء: -69

 سنة التمويل.انتخاب أعضاء ؤمتر أيضا  إ  امليرا  مناسبا . وسيردع  
FCCC/CP/2018/8 Report of the Standing Committee on Finance 

 www.unfccc.int/6558.phpو www.unfccc.int/6877  معلومات إضافية

تقرياار الصااندوق األخضاار للمناااخ املقاادم إ  مااؤمتر األطااراف وا ر ااادات املوجهااة إ  الصااندوق  )ج( 
 األخضر للمناخ

را  ساااانواي  إ  مااااؤمتر يقاااادم جملااااس الصااااندوق األخضاااار للمناااااخ تقرياااامعلومااااات أساسااااية:  -70
يتضااامن ، (37)ال تيباااات املربماااة بااا  املاااؤمتر والصاااندوقاألطااراف، علااا  النحاااو املنصاااوص علياااه يف 

ملؤمتر األطاراف ويف أك مقاررات أخارك السابقة معلومات عن تنفيذ ا ر ادات املقدمة يف الدورة 
 ؤمتر.املذات صلة صادرة عن 

لينظار فياه ماؤمتر األخضار للمنااخ إ  الصاندوق وستقدم سنة التمويل مشاروع إر اادات  -71
يف املنشااأة األطااراف اسااتنادا  إ  التقرياار الساانوك املقاادَّم إليااه ماان الصااندوق، وإسااهامات اهليئااات 

 . (38)إطار ا تفاقية، واآلراء املقدمة من األطراف
خ األخضااار للمناااا سااايردع  ماااؤمتر األطاااراف إ  تقااادمي إر اااادات إ  الصاااندوق  ا جاااراء: -72

بشاااأن السياساااات واألولاااوايت الربلجمياااة ومعاااايري األهلياااة، ماااع مراعااااة تقريااارك الصاااندوق وسناااة 
التمويل وكذلك التقرير السنوك املقدم إ  مؤمتر األطاراف عان تشاغيل سايل إجاراءات التخفياف 

 املجئمة وطنيا .
FCCC/CP/2018/5  

 Add.1و
. طااارافتقريااار الصاااندوق األخضااار للمنااااخ املقااادم إ  ماااؤمتر األ

 مذكرة من األمانة

FCCC/CP/2018/8 Report of the Standing Committee on Finance 

FCCC/CP/2018/INF.1 Operation of the registry of nationally appropriate 

mitigation actions. Report by the secretariat 

-https://unfccc.int/process/bodies/funds-and-financial معلومات إضافية

entities/green-climate-fund  

__________ 

 .120، الفقرة 17-م أ/2املقرر  (35)

 . 13، الفقرة 23-م أ/7املقرر  (36)

 .11فقرة ، املرفق، ال19-م أ/5املقرر  (37)

 )ج(.121، الفقرة 17-م أ/2للمقرر  وفقا   (38)

http://www.unfccc.int/6877
http://www.unfccc.int/6558.php
https://unfccc.int/process/bodies/funds-and-financial-entities/green-climate-fund
https://unfccc.int/process/bodies/funds-and-financial-entities/green-climate-fund
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 تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إ  مؤمتر األطراف وا ر ادات املوجهة إ  مرفق البيئة العاملية )د( 
تانص ماذكرة التفااهم با  ماؤمتر األطاراف وجملاس مرفاق البيئاة العاملياة  أساسية: معلومات -73

)املرفق( عل  أن يقدم املرفق تقريرا  سانواي  إ  ماؤمتر األطاراف عان تنفياذ ا ر اادات الايت يتلقاهاا. 
ت عاان ا جااراءاإ  مااؤمتر األطااراف يف دورتااه الرابعااة والعشاارين وماان املتوقااع أن يقاادم املرفااق تقرياارا  

ويف أك مقاررات أخارك  (39)لماؤمترلوالعشارين الثالثاة املتخذة لتنفياذ ا ر اادات املقدماة يف الادورة 
 ذات صلة صادرة عن مؤمتر األطراف.

وستقدم سنة التمويل مشروع إر اادات إ  املرفاق لينظار فياه ماؤمتر األطاراف اساتنادا  إ   -74
يف إطاااار ا تفاقياااة، واآلراء  املنشاااأةات اهليئاااات التقريااار السااانوك املقااادَّم إلياااه مااان املرفاااق، وإساااهام

 .(40)املقدمة من األطراف
ساااايردع  مااااؤمتر األطااااراف إ  تقاااادمي إر ااااادات إ  املرفااااق بشااااأن السياسااااات  ا جااااراء: -75

واألولاااوايت الربلجمياااة ومعاااايري األهلياااة، ماااع مراعااااة تقريااارك املرفاااق وسناااة التمويااال وكاااذلك التقريااار 
 ؤمتر األطراف عن تشغيل سيل إجراءات التخفيف املجئمة وطنيا .السنوك املقدم إ  م
FCCC/CP/2018/6 

 2و Add.1و
ماااااذكرة ملياااااة املقااااادم إ  مااااؤمتر األطاااااراف. تقرياااار مرفاااااق البيئااااة العا

 األمانة من
FCCC/CP/2018/8 Report of the Standing Committee on Finance 

FCCC/CP/2018/INF.1 Operation of the registry of nationally appropriate 

mitigation actions. Report by the secretariat 

-https://unfccc.int/topics/climate-finance/funds-entities معلومات إضافية

bodies/global-environment-facility  

 من اتفاق ابريس 9من املادة  5حتديد املعلومات اليت يتع  عل  األطراف تقدميها وفقا  للفقرة  )ها( 
قاارر مااؤمتر األطااراف أن يشاارع، يف دورتااه الثانيااة والعشاارين، يف عمليااة  معلومااات أساسااية: -76

مان اتفااق ابرياس،  9مان املاادة  5تقدميها وفقاا  للفقارة لتحديد املعلومات اليت يتع  عل  األطراف 
 . (41)تقدمي توصية لينظر فيها مؤمتر/اجتماع أطراف ابريس ويعتمدها يف دورته األو هبدف 
وطلاااب ماااؤمتر األطاااراف يف دورتاااه الثالثاااة والعشااارين إ  هيئاااة التنفياااذ أن تنظااار يف هاااذ   -77

ك دورات  حقة هلا عن برلمب عمل اتفااق ابرياس، وأن املسألة يف دورهتا الثامنة واألربع  ويف أ
حتيل النتائب إ  مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة والعشرين ح  يقدم مؤمتر األطراف توصية لينظر 

 .(42)دورته األو اس ء الثال  من مؤمتر/اجتماع أطراف ابريس ويعتمدها يف فيها 
املعلومات الايت يتعا  علا  بشأن حتديد عمله ام إمتسيردع  مؤمتر األطراف إ   ا جراء: -78

 .   من اتفاق ابريس 9من املادة  5األطراف تقدميها وفقا  للفقرة 
 www.unfccc.int/10157 معلومات إضافية

__________ 

 .16، الفقرة 23-م أ/10للمقرر  وفقا   (39)

 أعج . 38مثل ا ا ية  (40)

 .55، الفقرة 21-م أ/1املقرر  (41)

 .5، الفقرة 23-م أ/12املقرر  (42)

https://unfccc.int/topics/climate-finance/funds-entities-bodies/global-environment-facility
https://unfccc.int/topics/climate-finance/funds-entities-bodies/global-environment-facility
http://www.unfccc.int/10157
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واساااتعراض املع ومااات املقدماااة ماان األطاااراف املدرجاااة يف املرفاا  األول ل تفاقياااة  -11 
 هذه املع ومات

قرر مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة أن تقدم البلدان املتقدمة  معلومات أساسية: -79
. وأعدت األمانة تقريارا   ميعياا  وتوليفياا  عان (43)األطراف بجغا  وطنيا  كامج  مرة كل أربع سنوات

ول عاارب تقاريرهااا لفاا ة الساانت  الثالثااة املعلومااات الاايت أفااادت هبااا األطااراف املدرجااة يف املرفااق األ
 .(44)لينظر فيه مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة والعشرين

 إ  توصاايات اسااتنادا  ساايردع  مااؤمتر األطااراف إ  اختاااذ أك إجااراء ياارا  مناساابا   ا جااراء: -80
 .هيئة التنفيذ

  تفاقيةاملع ومات املقدمة من األطراف غّي املدرجة يف املرف  األول ل -12 
قااارر ماااؤمتر األطاااراف يف دورتاااه التاساااعة عشااارة مواصااالة عمااال فرياااق معلوماااات أساساااية:  -81

اخلاارباء ا ستشااارك املعااين ابلبجغااات الوطنيااة املقدمااة ماان األطااراف غااري املدرجااة يف املرفااق األول 
وطلااب مااؤمتر األطااراف يف . (45)2018إ  عااام  2014لجتفاقيااة لفاا ة نااس ساانوات ماان عااام 

هيئااة التنفيااذ يف دورهتااا الثامنااة واألربعاا  أن تنظاار يف اسااتعراض و يااة إ  ه الثانيااة والعشاارين دورتاا
، هباادف التوصااية مبشااروع مقاارر لينظاار ، مبااا يف ذلااك اختصاصاااتهوماادهتا فريااق اخلاارباء ا ستشااارك

 .(46) فيه مؤمتر األطراف ويعتمد  يف دورته الرابعة والعشرين
 إ  توصاايات اسااتنادا  األطااراف إ  اختاااذ أك إجااراء ياارا  مناساابا  ساايردع  مااؤمتر  ا جااراء: -82

 هيئة التنفيذ.

 بناء القدرات مبوجب التفاقية -13 
كرلفت سنة ابريس املعنية ببناء القدرات )سنة ابريس( رعداد تقارير   معلومات أساسية: -83

يف دورات )هيئااة التنفيااذ  مرحليااة تقنيااة ساانوية عاان عملهااا وتقاادميها إ  مااؤمتر األطااراف عاان طريااق
 .(47)(هيئة التنفيذ اليت ترعقد ابلت امن مع دورات مؤمتر األطراف

وقاااارر مااااؤمتر األطااااراف يف دورتااااه ا اديااااة والعشاااارين أنااااه سيسااااتعرض يف دورتااااه اخلامسااااة  -84
والعشاارين التقاادم الااذك حتاارز  سنااة ابريااس وا اجااة إ  متديااد و يتهااا وماادك فعاليتهااا وتع ي هااا، 

ذ أك إجراءات يراها مناسبة هبادف تقادمي توصايات بشاأن تع يا  ال تيباات املؤسساية لبنااء وسيتخ
 11من املادة  5القدرات إ  مؤمتر/اجتماع أطراف ابريس يف دورته األو  مبا يتما   مع الفقرة 

 . (48)من اتفاق ابريس

__________ 

 .14، الفقرة 17-م أ/2املقرر  (43)

   امل يد من التفاصيل.لجطجع عل FCCC/SBI/2018/12انظر الوثيقة  (44)

 . 1، الفقرة 19-م أ/19املقرر  (45)

 .لجطجع عل  امل يد من التفاصيل FCCC/SBI/2018/12. وانظر الوثيقة 2، الفقرة 22-م أ/20املقرر  (46)

 . 17، املرفق، الفقرة 22-م أ/2املقرر  (47)

 .81، الفقرة 21-م أ/1املقرر  (48)
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ة التنفياذ لتنظار سايردع  ماؤمتر األطاراف إ  إحالاة مساألة اساتعراض سناة ابرياس إ  هيئا -85
إ  توصااايات اهليئاااة. وسااايردع  املاااؤمتر أيضاااا  إ   اساااتنادا  فيهاااا، وإ  اختااااذ أك إجاااراء يااارا  مناسااابا  

 انتخاب أعضاء سنة ابريس. 
FCCC/SBI/2018/15 التقرير املرحلي التقين السنوك للينة ابريس املعنية ببناء القدرات 

 www.unfccc.int/6558.phpو www.unfccc.int/10251  معلومات إضافية

 من التفاقية 4من املااة  9و 8تنفيذ الفقرتني  -14 
 (10-م أ/1تنفيذ برلمب عمل بوينس آيرت بشأن تدابري التكيف وا ستيابة )املقرر  )أ( 

يرنظااار يف تنفياااذ بااارلمب عمااال باااوينس آيااارت بشاااأن تااادابري التكياااف  ت أساساااية:معلوماااا -86
 .(49)( يف إطار هيئة املشورة وهيئة التنفيذ10-م أ/1وا ستيابة )املقرر 

 إ  توصاايات اسااتنادا  ساايردع  مااؤمتر األطااراف إ  اختاااذ أك إجااراء ياارا  مناساابا   ا جااراء: -87
 .هيئة املشورة وهيئة التنفيذ

 سائل املتعلقة أبقل البلدان منوا  امل )ب( 
. وأوصاات اهليئااة يف (50)يرنظاار يف املسااائل املتعلقااة أبقاال البلاادان منااوا  يف إطااار هيئااة التنفيااذ -88

اس ء األول من دورهتاا الثامناة واألربعا  مبشاروع مقارر عان بارلمب العمال ألقال البلادان مناوا  لينظار 
 . (51)رين ويعتمد فيه مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة والعش

 إ  توصاايات اسااتنادا  ساايردع  مااؤمتر األطااراف إ  اختاااذ أك إجااراء ياارا  مناساابا   ا جااراء: -89
 .هيئة التنفيذ

 اجلنسانية وتغّير املناخالقةااي  -15 
طلااب مااؤمتر األطااراف يف دورتااه الثانيااة والعشاارين إ  األمانااة أن تواصاال  معلومااات أساسااية: -90

واعتمااد  .(52)20-م أ/18و 18-م أ/23اسنسااا  وفقااا  للمقااررين  التكااوينعاان  إعااداد تقرياار ساانوك
مان أجال دعام تنفياذ املقاررات  (53)مؤمتر األطراف يف دورته الثالثاة والعشارين خطاة عمال جنساانية

 .(54)والو ايت املتعلقة ابلشأن اسنسا  يف عملية ا تفاقية
لنظاار يف التقرياار السانوك عاان التكااوين اسنسااا  اساايردع  مااؤمتر األطاراف إ  إحالااة  ا جاراء: -91

 اهليئة.  إ  توصيات استنادا  إ  اختاذ أك إجراء يرا  مناسبا  إ  هيئة التنفيذ. وسيردع  املؤمتر أيضا  
FCCC/CP/2018/3  تقرير من األمانةالتكوين اسنسا . 

 www.unfccc.int/7516.php معلومات إضافية

__________ 

 لجطجع عل  امل يد من التفاصيل.  FCCC/SBI/2018/12و FCCC/SBSTA/2018/7انظر الوثيقت   (49)

 لجطجع عل  امل يد من التفاصيل.  FCCC/SBI/2018/12انظر الوثيقة  (50)

 .FCCC/SBI/2018/9/Add.1انظر الوثيقة  (51)

 .19، الفقرة 22-م أ/21املقرر  (52)

 .23-م أ/3املقرر  (53)

 ع عل  امل يد من التفاصيل. لجطج FCCC/SBI/2018/12 انظر الوثيقة (54)

http://www.unfccc.int/10251
http://www.unfccc.int/6558.php
http://www.unfccc.int/7516.php
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 مسائل أقرى حمالة من اهليئات الفرعية إىل مؤمتر األطراف -16 
سااترعايف يف إطااار هااذا البنااد ماان جاادول األعمااال أك مسااائل أخاارك معلومااات أساسااية:  -92

 .تتعلق اب تفاقية حتيلها اهليئات الفرعية إ  مؤمتر األطراف
  النظاار يف اعتماااد أك مشاااريع مقااررات أو اسااتنتاجاتساايردع  مااؤمتر األطااراف إ  ا جااراء: -93

 أخرك توصي هبا اهليئات الفرعية يف إطار هذا البند من جدول األعمال.

 املسائل اإلاارية واملالية واملؤسسية -17 
 2017تقرير مراجعة ا ساابت والبيالت املالية لعام  )أ( 

البياالت املالياة مبراجعاة م املتحادة جملاس مراجعاي حسااابت األماقام  معلومات أساسية: -94
 .(55)2017لعام 
 إ  توصااياتاسااتنادا  ساايردع  مااؤمتر األطااراف إ  اختاااذ أك إجااراء ياارا  مناساابا   ا جااراء: -95

 هيئة التنفيذ.

 2019-2018 أداء املي انية لف ة السنت  )ب( 
إجنااااز الاااربامب ل  اااهر سااايرعد هلاااذ  الااادورة تقريااار عااان أداء املي انياااة و  معلوماااات أساساااية: -96

تشاااارين  16ة املسااااامهات يف وتقرياااار عاااان حالاااا 2019-2018السااااتة األو  ماااان فاااا ة الساااانت  
 والصاااناديق ا ساااتئمانيةجتفاقياااة لما  للمي انياااة األساساااية ساااتئالصاااندوق ا يف  2018نوفمرب الثاااا /

 .(56)األخرك لجتفاقية
 إ  توصااياتاسااتنادا  ك إجااراء ياارا  مناساابا  ساايردع  مااؤمتر األطااراف إ  اختاااذ أ ا جااراء: -97

 هيئة التنفيذ. 

 بشأن تغري املناخ اختاذ القرارات يف سياق عملية ا تفاقية ا طارية )ج( 
 تلقاا  مااؤمتر األطااراف يف دورتااه الثانيااة والعشاارين تقرياارا  ماان رئاايس الاادورة معلومااات أساسااية: -98

الرتياة ا ستشاارافية واملفتوحاة العضااوية بشاأن اختاااذ لمااؤمتر عان املشاااورات غاري لا ادياة والعشارين 
الاااايت أرجرياااات ابلتاااا امن مااااع الاااادورة الرابعااااة واألربعاااا  هليئااااة  ،القاااارارات يف سااااياق عمليااااة ا تفاقيااااة

دون أن  نظااار يف هاااذ  املساااألةالوالعشااارين  الثالثاااة. وواصااال ماااؤمتر األطاااراف يف دورتاااه (57)املشاااورة
 ماان مشااروع النظااام الااداخلي املعمااول بااه، أردرجاات 16)ج( و10 . ووفقااا  للمااادت يااتمكن ماان اختتامااه

 .هلذ  الدورةهذ  املسألة يف جدول األعمال املؤقت 
 وإ  اختاذ أك إجراء يرا  مناسبا .هذ  املسألة سيردع  مؤمتر األطراف إ  النظر يف  ا جراء: -99

__________ 

 لجطجع عل  امل يد من التفاصيل. FCCC/SBI/2018/12 انظر الوثيقة (55)

 لجطجع عل  امل يد من التفاصيل. FCCC/SBI/2018/12 انظر الوثيقة (56)

(57) FCCC/CP/2016/10 140و 139، الفقراتن. 
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 اجلزء الرفيع املستوى -18 
كاااانون األول/ديسااامرب، حيااا  ساااييرك   3 ،ا ثنااا ياااوم سااايرفتتر اسااا ء الرفياااع املساااتوك  -100

ؤمتر األطاااراف ملاااالعاماااة املشااا كة  ةيف اسلسااارسسااااء الااادول أو ا كوماااات بياااالت  ا ساااتماع إ 
 .ومؤمتر/اجتماع أطراف كيوتو ومؤمتر/اجتماع أطراف ابريس

طارف،  وسايأخذ كال لمتكلما  يف اسا ء الرفياع املساتوك.لوستكون هنال قائمة واحادة  -101
مباااا يف ذلاااك األطاااراف يف ا تفاقياااة ويف بروتوكاااول كيوتاااو ويف اتفااااق ابرياااس، الكلماااة مااارة واحااادة 

ورمبا تود األطراف أن حتيط علما  أبن مدة البياالت جياب أ  تتيااوز ثاجث دقاائق، عماج   فقط.
وقااات ورسسااااء اسلساااات علااا  اختتاااام املاااؤمترات يف ال بتوجياااه هيئاااة التنفياااذ الاااذك حيااا  األطاااراف

وتشايَّع األطاراف بقاوة علا  ا د ء ببياالت ابسام جمموعاات،   اخاذ أعضاااسها . (58)املناساب
ا . وساايطبَّق حتديااد الوقاات تطبيقااا  صااارم. وساايتاح هلااذ  البيااالت وقاات إضااايف اآلخاارون الكلمااة،

  آلية لتنبيه املتكلم  عند  اوز ا د ال مين.ستوضع وتبعا  ملمارسة األمم املتحدة، 

 بيالت األطراف أ() 

 كالبيالت خجل اس ء األول من اس ء الرفيع املستو   
ديساامرب،  كااانون األول/  3يرفتر ابب التسااييل يف قائمااة املتكلماا  ابلنساابة ليااوم ا ثناا ، ساا -102

 وهاو الياوم الاذك ساايديل فياه رسسااء الادول وا كومااات ببياالت اجملموعاات أو األطاراف، يف منتصااف
وقاااد أررسااالت إ  . 2018 تشااارين الثاااا /نوفمرب 16أكتاااوبر وسااايرغلق ياااوم اسمعاااة تشااارين األول/

 األطراف استمارة هلذا الغرض.

 البيالت خجل اس ء الرفيع املستوك املستأنف  
موعاات اجملسيرستأنف اس ء الرفيع املستوك خاجل األسابوع الثاا  لجساتماع إ  بياالت  -103

 . كانون األول/ديسمرب  3يف مل يتكلم رسساء دوهلا أو حكوماهتا اليت من األطراف أو األطراف 
سيرفتر ابب التسييل يف قائمة املتكلم  يف اس ء الرفياع املساتوك املساتأنف يف منتصاف و  -104

وقاااد أررسااالت إ  . 2018 تشااارين الثاااا /نوفمرب 16 ،تشااارين األول/أكتاااوبر وسااايرغلق ياااوم اسمعاااة
 .األطراف استمارة هلذا الغرض

سترنشر النصوص الكاملة للبيالت الرتية عل  املوقع الشبكي لجتفاقية، ولان ترعمَّام يف و  -105
لكي يتسىن نشر البيالت عل  املوقع الشبكي لجتفاقية، يررج  من األطاراف الايت . و نسخة ورقية

: وان التااايلساترديل ببياالت أثنااء اسا ء الرفياع املساتوك أن ترساال مسابقا  نساخة مان البياان إ  العنا
external-relations@unfccc.int. 

 بيالت املنظمات املشاركة بصفة مراقب )ب( 
يردع  ممثلو املنظمات ا كومية الدولية واملنظماات غاري ا كومياة إ  ا د ء ببياالت عناد س -106

. بيااالت اجملموعااات واألطاارافماان نتهاااء ، عقااب ا يف األساابوع الثااا  اسااتئناف اساا ء الرفيااع املسااتوك
__________ 

(58) FCCC/SBI/2014/8 218، الفقرة. 
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أعاااااج (.  100)انظااااار الفقااااارة  ق ا اااااد الااااا مين، وهاااااو دقيقتاااااان لكااااال بياااااان، تطبيقاااااا  صاااااارما  وسااااايطبَّ 
 النصوص الكاملة للبياالت الرتياة علا  املوقاع الشابكي لجتفاقياة، ولان ترعمَّام يف نساخة ورقياة وسترنشر

 أعج (. 104)انظر الفقرة 

 مسائل أقرى -19 
سااترعايف يف إطااار هااذا البنااد ماان جاادول األعمااال أك مسااائل أخاارك ترعاارض علاا  مااؤمتر  -107

 . األطراف

 اقتتام الدورة -20 
 والعشرين الرابعةاعتماد مشروع تقرير مؤمتر األطراف عن دورته  )أ( 

مااؤمتر األطااراف ينظاار فيااه لساايارع در مشااروع تقرياار عاان أعمااال الاادورة  معلومااات أساسااية: -108
 يف  اية الدورة.ويعتمد  
ا ذن إ  و   ،اعتماااادو مشاااروع التقريااار النظااار يف سااايردع  ماااؤمتر األطاااراف إ   ا جاااراء: -109

 للمقرر ابستكمال التقرير بعد الدورة بتوجيه من الرئيس ومبساعدة من األمانة.

 إغجق الدورة )ب( 
 سيعلن الرئيس إغجق الدورة. -110

    


