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 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة التاسعة واألربعون

 ٢٠١٨األول/ديسمرب  كانون  ٨-٢كاتوفيتسه، 
 )أ( من جدول األعمال املؤقت٢البند 

 املسائل التنظيمية
 إقرار جدول األعمال

 جدول األعمال املؤقت وشروحه  
 مذكرة من األمينة التنفيذية  

 جدول األعمال املؤقت -أولا  
 افتتاح الدورة. -١
 املسائل التنظيمية: -٢

 األعمال؛إقرار جدول  )أ( 
 تنظيم أعمال الدورة؛ )ب( 
دورة الفريقققل اللامققققل امللققققمل علت يققققيم املتلققققدد األلققققرا    إلققققار عم يققققة الت يققققيم  )ج( 

 واالستلراض الدولية؛
 تيسري تبادل اآلراء   إلار عم ية املشاورات والتح يالت الدولية؛ )د( 
 األنشطة األخرى امل ررة؛ )هق( 
 ري الرئيس.انتخاب أعضاء املكتب غ )و( 

 املل ومات امل دمة من األلرا  املدرجة   املرفل األول لالتفاقية واستلراض هذه املل ومات: -3
حالة ت دمي واستلراض البالغات الولنية السابلة امل دمة من األلقرا  املدرجقة  )أ( 

   املرفل األول لالتفاقية وت اريرها الثالثة اخلاصة بفرتة السنتني؛
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وتوليف ت ارير فرتة السنتني الثانية والثالثقة امل دمقة مقن األلقرا  املدرجقة جتميع  )ب( 
   املرفل األول لالتفاقية؛

ت ريقققر عقققن بيقققاات ققققوائم القققرد الولنيقققة لمقققا ات الدفي قققة امل دمقققة مقققن األلقققرا   )ج( 
 .٢٠١6-١99٠املدرجة   املرفل األول لالتفاقية عن الفرتة 

 را  غري املدرجة   املرفل األول لالتفاقية:املل ومات امل دمة من األل -4
املل ومققات الققواردة   البالغققات الولنيققة امل دمققة مققن األلققرا  غققري املدرجققة    )أ( 

 املرفل األول لالتفاقية؛
عمققل فريققل اخلققرباء االستشققارل امللققمل علبالغققات الولنيققة امل دمققة مققن األلققرا   )ب( 

  ة؛غري املدرجة   املرفل األول لالتفاقي
اسققققتلراض اختتاصققققات فريققققل اخلققققرباء االستشققققارل امللققققمل علبالغققققات الولنيققققة  )ج( 

  امل دمة من األلرا  غري املدرجة   املرفل األول لالتفاقية؛
 توفري الدعم املايل والت مل؛ )د( 
الت ارير املوجزة بشأن التح يقل الت قمل ل ت قارير اةدلقة لفقرتة السقنتني امل دمقة مقن  )ه( 

   غري املدرجة   املرفل األول لالتفاقية.األلرا
 4مقن املقادة  ١٠األلر الزمنية املشرتكة ل مسامهات اةددة ولنياً املشار إليهقا   الف قرة  -5

 من اتفاق عريس.
مقن  ١٢وضع لرائقل وإجقراءات لتشقميل واسقتخداس السقعل اللقاس املشقار إليقه   الف قرة  -6

 من اتفاق عريس. 4املادة 
مقن  ١٢لرائقل وإجقراءات لتشقميل واسقتخداس السقعل اللقاس املشقار إليقه   الف قرة وضع  -7

 من اتفاق عريس. 7املادة 
 املسائل املتل  ة آبليات بروتوكول كيوتو: -٨

 استلراض لرائل وإجراءات آلية التنمية النظيفة؛ )أ( 
 سعقل امللامقالت الدولقي مبوجب بروتوكول كيوتو. مدير ت رير  )ب( 

 عمل كورونيفيا املشرتك بشأن الزراعة. -9
ت ريققر ال عنققة التنفيذيققة آلليققة وارسققو الدوليققة امللنيققة عخلسققائر واألضققرار املرتبطققة بتققألريات  -١٠

 تمري املناخ.
 4٢و 4١؛ واملسققائل املشققار إليهققا   الف ققرات ٢٠١٨ت ريققر لنققة التكيققف: ت ريققر عققاس  -١١

 . ٢١-س أ/١من امل رر  45و
مقققن  45و 4١املتل  قققة  ققققل الب قققدان سقققواً؛ واملسقققائل املشقققار إليهقققا   الف قققرتني املسقققائل  -١٢

  .٢١-س أ/١ امل رر
 خطط التكيف الولنية. -١3
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 تطوير التكنولوجيا ون  ها: -١4
 نطاق ولرائل الت ييم الدورل آللية التكنولوجيا فيما يتل ل بدعم تنفيذ اتفاق عريس؛ )أ( 
املشقققرتك ل عنقققة التنفيذيقققة امللنيقققة علتكنولوجيقققا ومركقققز و قققبكة الت ريقققر السقققنول  )ب( 

 تكنولوجيا املناخ؛
  ان االسرتاتيعي لن ل التكنولوجيا.بوبرامج  )ج( 

املسائل املتل  ة بتمويل املناخ: حتديد املل ومقات القي يتلقني ع قط األلقرا  ت قدقها وف قاً  -١5
 من اتفاق عريس. 9من املادة  5ل ف رة 

 سائل املتل  ة ببناء ال درات من أجل الب دان النامية:امل -١6
 بناء ال درات مبوجب االتفاقية؛ )أ( 
 سنول ل عنة عريس امللنية ببناء ال درات؛الت مل الرح ي املت رير ال )ب( 
 بناء ال درات مبوجب بروتوكول كيوتو. )ج( 

 أتلري تنفيذ تدابري التتدل: -١7
 مج اللمل؛املنتدى اةسَّن وبرا )أ( 
لرائققققل املنتققققدى امللققققمل بتققققألري تنفيققققذ تققققدابري التتققققدل وبققققرامج عم ققققه وو ائفققققه  )ب( 

 مبوجب اتفاق عريس؛
 من بروتوكول كيوتو؛ 3من املادة  ١4املسائل املتل  ة علف رة  )ج( 
 .١٠-س أ/١الت دس اةر    تنفيذ امل رر  )د( 

 املسائل النسانية وتمري املناخ. -١٨
 ر عن األنشطة املتل  ة عللمل من أجل التمكني املناخي. ت ري -١9
 املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية: -٢٠

 ؛٢٠١7ت رير مراجلة احلساعت والبياات املالية للاس  )أ( 
 ؛ ٢٠١9-٢٠١٨أداء امليزانية   فرتة السنتني  )ب( 
 املسائل املتل  ة عمليزانية؛ )ج( 
 .لو ائف األمانة وعم ياهتا تواصلاالستلراض امل )د( 

 مسائل أخرى. -٢١
 إغالق الدورة وت رير الدورة. -٢٢
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 شروح جدول األعمال املؤقت -اثنياا  
 افتتاح الدورة -1 

سقققّتل اد ال سقققة اللامقققة األوا ل قققدورة التاسقققلة واألربلقققون ل هي قققة الفرعيقققة ل تنفيقققذ )هي قققة  -١
، برائسقة السقيد إقانويقل دوميسقام دالميقمل ٢٠١٨كقانون األول/ديسقمرب   ٢التنفيذ( يوس األحد، 

 )إسواتيمل(، لبدء اللمل بشأن مجيع بنود جدول األعمال.

 تنظيميةالسائل امل -2 
 إقرار جدول األعمال )أ( 

سققّيلرض جققدول األعمققال املؤقققت، الققذل أعدتققه األمينققة التنفيذيققة عالتفققاق مققع الققرئيس،  -٢
 من أجل إقراره.

FCCC/SBI/2018/12 جدول األعمال املؤقت و روحه. مذكرة من األمينة التنفيذية 
 https://unfccc.int/event/sbi-49 مل ومات إضافية

 تنظيم أعمال الدورة )ب( 
يمطقي جققدول األعمققال مجيققع جوانققب تنفيققذ االتفاقيققة واللديققد مققن جوانققب تنفيققذ اتفققاق  -3

عريققس والققبل  مققن جوانققب بروتوكققول كيوتققو. ومققن األساسققي أن تواصققل األلققرا  عم هققا  ققدا 
خبتقققوي مجيقققع بنقققود جقققدول األعمقققال مقققن أجقققل ضقققمان إحقققرا  ت قققدس متقققوا ن. وققققد أعقققاد مقققؤ ر 
األلققرا    دورتققه الثالثققة واللشققرين أتكيققد ل بققه املوجققه إا اوي ققات الفرعيققة وإا اوي ققات املنشققأة 

تسريع عم ها بشأن برامج عمقل اتفقاق عريقس وإحالقة النتقائج إا مقؤ ر األلقرا    حلثها ع ط 
وسققتدعو هي ققة التنفيققذ األلققرا  إا دعمهققا    .(١)موعققد أقتققاه انل ققاد الققدورة الرابلققة واللشققرين

االسققتعابة وققذا الط ققب، ال سققيما ألن مققن امل ققرر إلققا  بققرامج عمققل اتفققاق عريققس ألنققاء الققدورة 
 واللشرين ملؤ ر األلرا .  الرابلة

، ّعِ ققققدت دورة مفاوضققققات إضققققافية لميققققع اوي ققققات الفرعيققققة ٢3-س أ/١ووف ققققاً ل م ققققرر  -4
  عنكقوك مللالقة املسقائل املتتق ة بقربامج  ٢٠١٨أي ول/سقبتمرب  9إا  4الثالث   الفرتة من 

ل اتفققاق عريققس   عمققل اتفققاق عريققس. وكانققت أرقققاس بنققود جققدول األعمققال املتتقق ة بققربامج عمقق
 ١١و 7و 6و 5ت ققا الققدورة )الققزء الثققام مققن الققدورة الثامنققة واألربلققني وي ققة التنفيققذ( هققي البنققود 

)ب(، وهقققي نفقققس البنقققود القققواردة   جقققدول األعمقققال املؤققققت ل قققدورة ١7و ١5)أ( و١4و ١٢و
 التاسلة واألربلني وي ة التنفيذ. 

مققن دورهتققا الثامنققة واألربلققني ع ققط أن يلققد ر سققاء واتف ققت هي ققة التنفيققذ   الققزء الثققام  -5
الفريل اللامل املختص امللمل عتفاق عريس )فريل اتفاق عريس( واوي ة الفرعية ل مشورة الل مية 

أتمققالت مشققرتكة مللالققة الت ققدس اةققر  حقق   (٢)والتكنولوجيققة )هي ققة املشققورة( وهي ققة التنفيققذ مققذكرة

__________ 

 .4، الف رة ٢3-س أ/١امل رر  (١)
 .https://unfccc. Int/event/sbi-49 من امل رر إاتحتها   املوقع الشبكي التايل: (٢)

https://unfccc.int/event/sbi-49
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فيمققا يتل ققل بققربامج عمققل اتفققاق عريققس، مبققا    لققا امل رتحققات اآلن وحتديققد سققبل املضققي قققدماً 
ويلمققل رئققيس هي ققة التنفيققذ عققن كثققب  .(3)النتققية الققي تكققون مفيققدة ل نهققوض مبققداوالت األلققرا 

 . ٢٠١٨مع غريه من الر ساء إلاتحة املذكرة حب ول منتتف تشرين األول/أكتوبر 
التاسلة واألربلني وي ة التنفيذ مل ومات وسّتنشر ع ط التفحة الشبكية اخلاصة علدورة  -6

وسقّت دس تفاصقيل إضقافية عقن تنظقيم اللمقل املتل قل علنظقر   بنقود  .(4)مفت ة عقن أعمقال القدورة
جدول األعمال املتت ة بربامج عمل اتفاق عريقس   مقذكرة التقأمالت املشقرتكة املشقار إليهقا   

ان وجقود نتقائج م موسقة حيثمقا أمكقن، سقيكون أعاله. و  حني هتد  الدورة إا ضم 5الف رة 
الوققققت قيقققداً مفروضقققاً ع قققط مجيقققع البنقققود. وإا جانقققب الر سقققاء اآلخقققرين، سيتشقققاور رئقققيس هي قققة 
التنفيذ مع األلرا  بشأن كيفية املضي قدماً عللمل بطري ة تتسقم علتقوا ن والكفقاءة والسقرعة   

ون مقن الضقرورل النظقر   أن ّتؤجَّقل إا القدورة مجيع البنود، مبا    لا بشأن ما إ ا كان قد يك
ال ادمققة مسققألة تققدارا بلقق  البنققود غققري املتتقق ة بققربامج عمققل اتفققاق عريققس الققي قققد ال تتط ققب 

 اتفاقاً أو إر ادات   كاتوفيتسه.
، وإا (5)واملنققدوبون مققدعوون إا الرجققوجل إا الققدول الققزممل اللققاس والققربامج اليققومي ل ققدورة -7

جل عنتظاس ع ط  ا ات القدائرة الت فزيونيقة املم  قة مللرفقة القدول القزممل اةقداث ألعمقال هي قة االلال
التنفيقققذ. ولالسقققتفادة إا أقتقققط حقققد لكقققن مقققن وققققت التفقققاوض وضقققمان إغقققالق القققدورة   املوعقققد 
 امل رر، سي رتح ر سقاء ال سقات، علتشقاور مقع األلقرا  وبطري قة  قفافة، ّلّعقاً لكسقب الوققت  
سياق تنظيم ج سات القدورة وحتديقد جقدووا القزممل، مقع مراعقاة االسقتنتاجات السقاب ة  ات التق ة 

و  هققذا السققياق، سققي رتح ر سقاء كققل مققن هي قة املشققورة وهي ققة التنفيققذ  .(6)التقادرة عققن هي ققة التنفيقذ
جات ضققمااً وفريققل اتفققاق عريققس آجققاالً مققددة لععمققال الماعيققة ومواعيققد لائيققة لت ققدمي االسققتنتا

 إلاتحتها قدر اإلمكان ل ع سة اللامة اخلتامية  ميع لمات األمم املتحدة الرمسية الست. 

دورة الفريققا العامققل املعققي ملتمليققيم املتعققدد األطققراي   إطققار عمليققة التمليققيم والسققتعرا   )ج( 
 الدولية

األلقرا  املت دمقة )جققزء جتقرل الولقة الثالثقة مقن عم يقة الت يققيم املتلقدد األلقرا  ل ب قدان  -٨
وي ققققة  49. و  الققققدورة ٢٠١9-٢٠١٨  الفققققرتة  (7)مققققن عم يققققة الت يققققيم واالسققققتلراض الدوليققققة(

 ١4التنفيققذ، سققّيعرى ألنققاء دورة مفتوحققة لميققع األلققرا  ت يققيم متلققددة األلققرا  ملققا ال يتعققاو  
 لرفاً. وسّيسمح لعلرا  املهتمة بت دمي أس  ة كتابية س فاً. 

http://unfccc.int/10090 ضافيةإمل ومات  و  https://unfccc.int/process/transparency-

and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/ 

national-communications-and-biennial-reports--annex-i-

parties/international-assessment-and-review/review-reports 

__________ 

 .١٢، الف رة FCCC/SBI/2018/11الولي ة  (3)
(4) https://unfccc.int/event/sbi-49. 
 . https://unfccc.int/dp-cop24 املوقع الشبكي التايل:متاحة    (5)
(6) FCCC/SBI/2014/8 ٢٢١-٢١٨، الف رات. 
 ، املرفل الثام.١7-س أ/٢انظر امل رر  (7)

http://unfccc.int/10090%20وhttps:/unfccc.int/process/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/national-communications-and-biennial-reports--annex-i-parties/international-assessment-and-review/review-reports
http://unfccc.int/10090%20وhttps:/unfccc.int/process/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/national-communications-and-biennial-reports--annex-i-parties/international-assessment-and-review/review-reports
http://unfccc.int/10090%20وhttps:/unfccc.int/process/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/national-communications-and-biennial-reports--annex-i-parties/international-assessment-and-review/review-reports
http://unfccc.int/10090%20وhttps:/unfccc.int/process/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/national-communications-and-biennial-reports--annex-i-parties/international-assessment-and-review/review-reports
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 تيسّي تبادل اآلراء   إطار عملية املشاورات والتحليالت الدولية  )د( 
   (٨)سّيل د تيسري تبادل اآلراء السادا   إلار عم ية املشاورات والتح يالت الدوليقة -9

هققذه الققدورة علنسققبة ل ب ققدان األلققرا  الناميققة الققي قققدمت ت ققارير مدلققة لفققرتة السققنتني والققي ألققز 
. وسققو  يتخققذ  ققكل ح  ققة عمققل ٢٠١٨تشققرين األول/أكتققوبر  ١٢حب ققول  بشققألا ت ريققر مققوجز

 مفتوحة لميع األلرا . وسّيسمح لعلرا  املهتمة بت دمي أس  ة كتابية س فاً. 
-https://unfccc.int/process/transparency-and-reporting/reporting-and إضافيةمل ومات 

review-under-the-convention/biennial-update-reportsand-

international-consultation-and-analysis/facilitative-sharing-of-views 

 األنشطة األخرى اململررة )ه( 
، سقققتنظم (9)بنقققاء ع قققط ل قققب هي قققة التنفيقققذ   القققزء األول مقققن دورهتقققا الثامنقققة واألربلقققني -١٠

 األحداث التالية عالقرتان مع هذه الدورة:
)أ( للمققل  ٢ح  ققة عمققل مققع اوي ققات املنشققأة مبوجققب االتفاقيققة بشققأن املوضققوجل  )أ( 

ة، أل لرائققل تنفيققذ نتققائج ح  ققات اللمققل اخلمققس املنظمققة ألنققاء رونيفيققا املشققرتك بشققأن الزراعققكو 
امل ب قققة القققي ققققد تنشقققأ عقققن هقققذه القققدورات بشقققأن ال ضقققا  املتل  قققة علزراعقققة وغريهقققا مقققن املواضقققيع 

  أداه(؛ 47)انظر الف رة  (١٠)األعمال
ققن امللققمل بتققألري تنفيققذ  )ب(  اجتمققاجل مدتققه يققوس واحققد السققتلراض أعمققال املنتققدى اةسَّ

 أداه(. ٨5تدابري التتدل )انظر الف رة 

 انتخاب أعضاء املكتب غّي الرئيس )و( 
ائققققب رئيسققققها وم ررهققققا. وسققققتظل امل ققققررة : سققققتنتخب هي ققققة التنفيققققذ مل ومققققات أساسققققية -١١

احلالية، السيدة أيشني تورعنشقي )تركيقا(، وائقب القرئيس احلقايل، السقيد اصقر م دسقي )مجهوريقة 
واأللقرا  مقدعوة إا النظقر  .(١١)إيران اإلسالمية(،   منتبيهما إا حقني انتخقاب مقن ه فهمقا

 جد ً   تر يح نساء وذين املنتبني.
وعندما  ارا هي ة التنفيذ مهامها خبتوي املسائل املتل  ة بربوتوكول كيوتو، ّيستلاض  -١٢

عققن أل عضققو مققن أعضققاء مكتبهققا قثققل لرفققاً   االتفاقيققة ال يكققون،    لققا الوقققت، لرفققاً   
 مقع  لقا وينطبقلبروتوكول كيوتو، بلضقو إضقا  تنتخبقه األلقرا    بروتوكقول كيوتقو مقن بينهقا. 

 .عريس اتفاق   احلال اختال  ي تضيه ما مراعاة
: سققّتدعط هي ققة التنفيققذ إا انتخققاب أعضققاء مكتبهققا   أقققرب فرصققة لكنققة بلققد اإلجققراء -١3

وسققّتدعط هي ققة التنفيققذ، عنققد االقتضققاء، إا انتخققاب أعضققاء إضققافيني االنتهققاء مققن املشققاورات. 

__________ 

 ، املرفل الرابع.١7-س أ/٢انظر امل رر  (٨)
(9) FCCC/SBI/2018/9 ١١١و 39، الف راتن. 
  )أ(.٢، الف رة ٢3-س أ/4انظر امل رر  (١٠)
لتحقل  تورعنشقيمن مشروجل النظقاس القداخ ي، السقيدة  ٢5تشرين األول/أكتوبر، عينت تركيا، وف اً ل مادة  5   (١١)

 .٢٠١٨أي ول/سبتمرب  ٢6مل السيدة تمبة إمشي ي، الي كانت قد قدمت است التها   

https://unfccc.int/process/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/biennial-update-reportsand-international-consultation-and-analysis/facilitative-sharing-of-views
https://unfccc.int/process/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/biennial-update-reportsand-international-consultation-and-analysis/facilitative-sharing-of-views
https://unfccc.int/process/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/biennial-update-reportsand-international-consultation-and-analysis/facilitative-sharing-of-views
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ليح قوا مققل ائققب القرئيس و/أو امل ققرر إن كققاا ققثالن دولققة لرفققاً   االتفاقيقة ولققيس   بروتوكققول  
 كيوتو أو اتفاق عريس.

 http://unfccc.int/6558 إضافيةمل ومات 

املعلومققات اململدمقققة مققن األطقققراي املدرجقققة   املرفققا األول لالتفاقيقققة واسقققتعرا   -3 
 هذه املعلومات

حالققة تملققدس واسققتعرا  البالغققات الوطنيققة السققابعة اململدمققة مققن األطققراي املدرجققة   املرفققا  )أ( 
 األول لالتفاقية وتملاريرها الثالثة اخلاصة بفرتة السنتني 

أن ع قط الب قدان األلقرا  املت دمقة  ١7: قرر مؤ ر األلرا    دورته مل ومات أساسية -١4
وعلتققايل، كققان مققن املفققروض أن ت ققدس الب ققدان  .(١٢)اتت ققدمي بالغققات ولنيققة كام ققة كققل أربققع سققنو 
. وقققرر مققؤ ر األلققرا    ٢٠١٨كققانون الثام/ينققاير   ١املت دمققة بالغاهتققا الولنيققة السققابلة حب ققول 

أيضقققاً أن ع قققط الب قققدان األلقققرا  املت دمقققة ت قققدمي ت قققارير فقققرتات السقققنتني اعتبقققاراً مقققن  ١7دورتقققه 
 قققط  لقققا أن ت قققدس ت اريرهقققا عقققن فقققرتة السقققنتني الثالثقققة . وكقققان مقققن املفقققروض بنقققاًء ع٢٠١4 عقققاس
 .(١3)، إما كمرفل لبالغاهتا الولنية السابلة أو كت رير منفتل٢٠١٨كانون الثام/يناير   ١ حب ول
بالغققققاً مققققن  4٠، كانققققت األمانققققة قققققد ت  ققققت ٢٠١٨تشققققرين األول/أكتققققوبر  ١٢وحقققق   -١5

جمموعققة مققن ت ققارير فققرتة السققنتني الثالثققة ومققن النمققا ج الدوليققة  4١البالغققات الولنيققة السققابلة و
املوحقققدة املرتبطقققة بت قققارير فقققرتة السقققنتني الثالثقققة، وكانقققت بتقققدد تنسقققيل عم يقققات اسقققتلراض ت قققا 

 الت ارير امل دمة. 
: سقققّتدعط هي قققة التنفيقققذ إا اإلحالقققة ع مقققاً حبالقققة ت قققدمي واسقققتلراض البالغقققات اإلجقققراء -١6

 الولنية السابلة وت ارير فرتة السنتني الثالثة.
FCCC/SBI/2018/INF.14 Status of submission and review of seventh national 

communications and third biennial reports. Note by the 

secretariat 
 http://unfccc.int/10267 إضافيةمل ومات 

جتميققو وتوليققا تملققارير فققرتة السققنتني الثانيققة والثالثققة اململدمققة مققن األطققراي املدرجققة   املرفققا  )ب( 
 األول لالتفاقية

عقن املل ومقات القي ققدمتها  (١4)وتوليفياً : أعدت األمانة ت ريراً جتميلياً مل ومات أساسية -١7
األلققرا  املدرجققة   املرفققل األول لالتفاقيققة   ت اريرهققا عققن فققرتة السققنتني الثانيققة لكققي ينظققر فيهققا 

وققققد بقققدأ النظقققر   الت ريقققر   دورة هي قققة التنفيقققذ  .(١5)مقققؤ ر األلقققرا    دورتقققه الثانيقققة واللشقققرين
اخلامسقة واألربلققني وتواصقل   دوراهتققا السادسققة واألربلقني والسققابلة واألربلقني والثامنققة واألربلققني، 

__________ 

 .١4، الف رة ١7-س أ/٢امل رر  (١٢)
 .١5، الف رة ١7-س أ/٢امل رر  (١3)
(١4) FCCC/SBI/2016/INF.10 وAdd.1/Corr.1. 
 .٢١، الف رة ١7-س أ/٢وف اً ل م رر  (١5)

http://unfccc.int/6558
http://unfccc.int/10267
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مققن مشققروجل النظققاس الققداخ ي  ١6)ج( و١٠لكنققه ي يسققفر عققن أل اسققتنتاجات. ووف ققاً ل مققادتني 
 .(١6)ول األعمال املؤقت وذه الدورةامللمول به، أّدرجت هذه املسألة   جد

وأعدت األمانة أيضاً ت ريراً جتميلياً وتوليفياً عن املل ومات الي أوردهتا ألرا  املرفقل األول  -١٨
 .(١7)  ت اريرها عن فرتة السنتني الثالثة لكي ينظر فيه مؤ ر األلرا    دورته الرابلة واللشرين

إا اختتاس نظرهقا   جتميقع وتوليقف ت قارير فقرتن السقنتني : سّتدعط هي ة التنفيذ اإلجراء -١9
الثانية والثالثقة والتوصقية مبشقروجل م قرر عقن هقذه املسقألة، حسقب االقتضقاء، لكقي ينظقر فيقه مقؤ ر 

 األلرا  ويلتمده   دورته الرابلة واللشرين.
FCCC/SBI/2018/INF.8 وAdd.1. Compilation and synthesis of third biennial reports of 

Parties included in Annex I to the Convention. Report by the 

secretariat 
 http://unfccc.int/2736 إضافيةمل ومات 

لغازات الدفيئة اململدمة من األطراي املدرجة   املرفا تملرير عن بياانت قوائم اجلرد الوطنية  )ج( 
 2016–1990األول لالتفاقية عن الفرتة 

: تلققد األمانققة ت ريققراً سققنو ً يتضققمن آخققر املل ومققات املتل  ققة ببيققاات مل ومققات أساسققية -٢٠
األلقرا  قوائم جرد غا ات الدفي ة امل دمة من األلرا  املدرجة   املرفل األول لينظر فيها مؤ ر 

 .٢٠١6-١99٠الفرتة  ٢٠١٨ويمطي ت رير عاس  .(١٨)وهي تاه الفرعيتان
 : سّتدعط هي ة التنفيذ إا اإلحالة ع ماً عملل ومات الواردة   الت رير.اإلجراء -٢١

FCCC/SBI/2018/17  ٢٠١6-١99٠بياات الرد الولنيقة لمقا ات الدفي قة عقن الفقرتة .
 ت رير مّ دس من األمانة

 http://unfccc.int/10116 إضافيةمل ومات 

 املعلومات اململدمة من األطراي غّي املدرجة   املرفا األول لالتفاقية -4 
املعلومقات القواردة   البالغقات الوطنيقة اململدمقة مقن األطقراي غقّي املدرجقة   املرفقا األول  )أ( 

 لالتفاقية
: اقرتح بل  األلرا ، ألناء الدورة الرابلة واللشرين وي قة التنفيقذ، أن مل ومات أساسية -٢٢

مقن االتفاقيقة،   املل ومقات امل دمقة مقن األلقرا  غقري  ١٠مقن املقادة  ٢تنظر اوي ة، وف اً ل ف قرة 
وب قي هقذا البنقد الفرعقي مقن بنقود  .(١9)املدرجة   املرفل األول لالتفاقية   مجيع بالغاهتا الولنيقة

جدول األعمال مل  اً   الزء األول من الدورة الثامنة واألربلني وي قة التنفيقذ. وبنقاًء ع قط اققرتاح 
 من الرئيس، قررت هي ة التنفيذ إدراجه   جدول األعمال املؤقت وذه الدورة. 

__________ 

(١6) FCCC/SBI/2018/9 ١4، الف رة. 
 أعاله. ١5مثل احلا ية  (١7)
 .١٠، الف رة ٢٠-س أ/١3وف اً ل م رر  (١٨)
(١9) FCCC/SBI/2006/11 3٢، الف رة. 

javascript:void(0)
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يفيقققة النظقققر   املل ومقققات : سقققتدعط هي قققة التنفيقققذ إا ت قققدمي إر قققادات بشقققأن كاإلجقققراء -٢3
الواردة   البالغات الولنية امل دمة من األلرا  غري املدرجقة   املرفقل األول، مقع مراعقاة اللمقل 
الارل   إلار فريل اتفاق عريس بشأن الطرائل واإلجراءات واملبادئ التوجيهية إللقار الشقفافية 

 تفاق عريس.من ا ١3من أجل اللمل والدعم املشار إليها   املادة 

عمل فريا اخلرباء الستشاري املعي ملبالغات الوطنية اململدمة من األطراي غّي املدرجة    )ب( 
 املرفا األول لالتفاقية 

: قرر مؤ ر األلقرا    دورتقه التاسقلة عشقرة مواصق ة عمقل فريقل اخلقرباء مل ومات أساسية -٢4
األلققرا  غققري املدرجققة   املرفققل األول لالتفاقيققة  االستشققارل امللققمل علبالغققات الولنيققة امل دمققة مققن

وسقي دس فريقل  .(٢٠)٢٠١٨إا عاس  ٢٠١4)فريل اخلرباء االستشارل( لفرتة مخس سنوات من عاس 
 .(٢١)اخلرباء االستشارل، كما لِّ ب منه، ت ريراً مرح ياً عن أعماله ل نظر فيه ألناء هذه الدورة

النظققر   الوقئققل امللققدَّة ل ققدورة وت ققدمي إر ققادات إا  : سققّتدعط هي ققة التنفيققذ إااإلجققراء -٢5
 فريل اخلرباء االستشارل، حسب االقتضاء.

FCCC/SBI/2018/14 Regional hands-on training workshop on the preparation and 

reporting of information on mitigation actions in national 

communications and biennial update reports. Report by the 

secretariat 
FCCC/SBI/2018/20  Progress of work of the Consultative Group of Experts on 

National Communications from Parties not included in Annex I 

to the Convention. Report by the secretariat 
FCCC/SBI/2018/21 Regional hands-on training workshops on identifying 

adaptation actions and reporting them in national 

communications. Report by the secretariat 
 http://unfccc.int/2608 إضافيةمل ومات 

اسقققتعرا  اختااصقققات فريقققا اخلقققرباء الستشقققاري املعقققي ملبالغقققات الوطنيقققة اململدمقققة مقققن  )ج( 
 األطراي غّي املدرجة   املرفا األول لالتفاقية 

  الققزء األول مققن دورهتققا الثامنققة واألربلققني  (٢٢): بققدأت هي ققة التنفيققذمل ومققات أساسققية -٢6
النظر   استلراض مدة فريل اخلرباء االستشارل وواليته، مبا    لا اختتاصقاته، واتف قت ع قط 

 .(٢3)مواص ة النظر   هذه املسألة   دورهتا التاسلة واألربلني
ن أجقققل التوصقققية : سقققّتدعط هي قققة التنفيقققذ إا مواصققق ة نظرهقققا   هقققذه املسقققألة مقققاإلجقققراء -٢7

 مبشروجل م رر بشألا لينظر فيه مؤ ر األلرا  ويلتمده   دورته الرابلة واللشرين. 

__________ 

 .١، الف رة ١9-س أ/١9امل رر  (٢٠)
 .7، الف رة ١9-س أ/١9امل رر  (٢١)
 .٢، الف رة ٢٢-س أ/٢٠وف اً ل م رر  (٢٢)
(٢3) FCCC/SBI/2018/9 ١5، الف رة. 

http://unfccc.int/2608
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 توفّي الدعم املايل والتملي )د( 
: ي دس مرفل البي ة اللاملية، بوصقفه كيقااً تشقمي ياً لةليقة املاليقة، القدعم املقايل مل ومات أساسية -٢٨

اةدلققة لفققرتة السققنتني الققي ت ققدمها األلققرا  غققري املدرجققة   املرفققل  إلعققداد البالغققات الولنيققة والت ققارير
األول. وقدس مرفل البي ة اللاملية   الدورة السابلة واألربلني وي ة التنفيذ مل ومقات عقن أنشقطته املتل  قة 

تمويقل، إبعداد البالغات الولنية وت ارير فرتات السنتني مش ت تواريخ ل بات التمويل، واملواف قة ع قط ال
وصققققر  األمققققوال، والتققققواريخ الت ريبيققققة لت ققققدمي البالغققققات الولنيققققة والت ققققارير اةدلققققة لفققققرتة السققققنتني إا 

، فضالً عن املل ومات املتل  ة علت دس الذل أحقر ه   دعقم إنشقاء مبقادرة بنقاء ال قدرات مقن (٢4)األمانة
وبدأت هي ة التنفيذ   القزء األول مقن دورهتقا الثامنقة واألربلقني النظقر    .(٢5)أجل الشفافية وتشمي ها

ت دمي الدعم املايل والت مل إلعداد البالغات الولنية والت ارير اةدلة لفرتة السنتني مقن جانقب األلقرا  
 .(٢6)غري املدرجة   املرفل األول واتف ت ع ط مواص ة النظر   الدورة التاسلة واألربلني

: سققّتدعط هي ققة التنفيققذ إا مواصقق ة نظرهققا   هققذه املسققألة   ضققوء املل ومققات اإلجققراء -٢9
أعقاله واالتفقاق ع قط أل إجقراء إضقا ،  ٢٨الواردة من مرفل البي ة اللاملية املشار إليهقا   الف قرة 

 حسب االقتضاء.
FCCC/SBI/2018/INF.9 Information provided by the Global Environment Facility on 

its activities relating to the preparation of national 

communications and biennial update reports. Note by the 

secretariat 
 http://unfccc.int/6921 إضافيةمل ومات 

للتملارير احملدثة لفرتة السنتني اململدمة من األطراي غّي التملارير املوجزة بشأن التحليل التملي  )ه( 
 املدرجة   املرفا األول لالتفاقية

وي قدس إا هي قة التنفيقذ الت ريقر  (٢7): يّتقاح   املوققع الشقبكي لالتفاقيقةمل ومات أساسية -3٠
شققاورات املققوجز املتل ققل علتح يققل الت ققمل لكققل ت ريققر مققدث لفققرتة السققنتني ي ققدس   إلققار عم يققة امل

  .(٢٨)أعاله( 9والتح يالت الدولية )انظر الف رة 
جولة من جقوالت التح يقل  ةعشر إحدى  ٢٠١٨تشرين األول/أكتوبر  ١٢وقد ّأجرل    -3١

لرفقاً  4٢ ت ريراً مقدقً لفقرتة السقنتني )مبقا    لقا ت قارير فقرتة السقنتني الثانيقة( مقن 57الت مل تمطي 
، وأربقع جقوالت ٢٠١5املرفل األول. ونّظمت لالث جوالت   عقاس من األلرا  غري املدرجة   

 ١4مش قققت، ع قققط التقققوايل،  ٢٠١٨، وجولتقققان   عقققاس ٢٠١7، وجولتقققان   عقققاس ٢٠١6  عقققاس 
ت ريراً مدقً لفرتة السقنتني. وسقّتعرى جولقة التح يقل الت قمل الثانيقة عشقرة   الفقرتة  ١١و ١٢و ٢٠و

لتمطققققي ت ققققارير فققققرتة السققققنتني امل دمققققة   الفققققرتة  ٢٠١9ارا آ ار/مقققق ١ ققققباا/فرباير إا  ٢5مققققن 
 .٢٠١٨كانون األول/ديسمرب   ١آب/أغسطس إا  3١ من

__________ 

 .FCCC/SBI/2017/INF.10 انظر الولي ة (٢4)
 .FCCC/CP/2017/7/Add.2 انظر الولي ة (٢5)
(٢6) FCCC/SBI/2018/9 ١6، الف رة . 
(٢7) http://unfccc.int/10054.  
 .١١، املرفل، الف رة ١9-س أ/٢٠، وامل رر 5الف رة ، املرفل الرابع، ١7-س أ/٢وف اً ل م رر  (٢٨)

http://unfccc.int/6921


FCCC/SBI/2018/12 

11 GE.18-17040 

: سقققّتدعط هي قققة التنفيقققذ إا اإلحالقققة ع مقققاً،   اسقققتنتاجاهتا، علت قققارير املقققوجزة اإلجقققراء -3٢
 .٢٠١٨تشرين األول/أكتوبر  ١٢املستكم ة   الفرتة ح  

 http://unfccc.int/10054 إضافيةمل ومات 

مقن  10األطر الزمنية املشرتكة للمسقااات احملقددة وطنيقاا املشقار إلي قا   الفملقرة  -5 
 من اتفاق مريس 4املادة 

مقن اتفقاق عريقس، مقن امل قرر أن ينظقر  4من املادة  ١٠: لب اً ل ف رة مل ومات أساسية -33
األلرا  اللامل بوصفه اجتماجل األلقرا    اتفقاق عريقس )مؤ ر/اجتمقاجل ألقرا  عريقس( مؤ ر 

  األلققر الزمنيققة املشققرتكة ل مسققامهات اةققددة ولنيققاً   دورتققه األوا. وقققد أحققال مؤ ر/اجتمققاجل 
ي قة ألرا  عريس،   القزء األول مقن دورتقه األوا، هقذه املسقألة إا القدورة السقابلة واألربلقني و

  .(٢9)التنفيذ ول ب إليها أن ت دس إليه ت ريراً عن  لا   دورته األوا
وجرى النظر   هذه املسألة   القزء الثقام مقن القدورة الثامنقة واألربلقني وي قة التنفيقذ، القي  -34

اتف ت ع قط أن الت قدس اةقر    ت قا القدورة سقيوفر أساسقاً مفيقداً ملزيقد مقن املفاوضقات مقن جانقب 
لقققرا  بشقققأن بقققرامج عمقققل اتفقققاق عريقققس وإلقققا ه بنعقققاح ألنقققاء القققدورة الرابلقققة واللشقققرين ملقققؤ ر األ

 5  هذا الشأن   مذكرة التقأمالت املشقار إليهقا   الف قرة  إضافيةوسّت دَّس تفاصيل  .(3٠)األلرا 
 أعاله، الي حتدد سبل املضي قدماً، مبا    لا امل رتحات النتية امل دمة بشأن هذه املسألة.

: لضققققمان اسققققتكمال بققققرامج عمققققل اتفقققاق عريققققس بنعققققاح ألنققققاء الققققدورة الرابلققققة اإلجقققراء -35
 ققة التنفيقققذ إا إلققاء عم هققا بشققأن األلققر الزمنيققة املشقققرتكة واللشققرين ملققؤ ر األلققرا ، سققّتدعط هي

 من اتفاق عريس.  4من املادة  ١٠ل مسامهات اةددة ولنياً املشار إليها   الف رة 
Outcome of SBI 48.2 http://unfccc.int/documents/181913 

وإجقققققراءات لتشقققققغيل واسقققققتخدامل السقققققيفل العقققققامل املشقققققار إليقققققه   وضقققققو طرائقققققا  -6 
 من اتفاق مريس 4من املادة  12 الفملرة

: بقققدأت هي قققة التنفيقققذ   دورهتقققا الرابلقققة واألربلقققني النظقققر   وضقققع لرائقققل مل ومقققات أساسقققية -36
 مققققن اتفققققاق 4مققققن املققققادة  ١٢وإجققققراءات لتشققققميل واسققققتخداس السققققعل اللققققاس املشققققار إليققققه   الف ققققرة 

 .(3٢)عريس ويلتمدها   دورته األوا بمية إحالة توصية لينظر فيها مؤ ر/اجتماجل ألرا  (3١)عريس
وجققرى النظققر   هققذه املسققألة   الققزء الثققام مققن الققدورة الثامنققة واألربلققني وي ققة التنفيققذ،  -37

املفاوضققات مققن القي اتف ققت ع قط أن الت ققدس اةققر    ت قا الققدورة سققيوفر أساسقاً مفيققداً ملزيققد مقن 
جانب األلرا  بشأن برامج عمل اتفاق عريس وإلا ه بنعاح   الدورة الرابلة واللشرين ملقؤ ر 

__________ 

(٢9) FCCC/PA/CMA/2016/3 أ(.٢4، الف رة( 
(3٠) FCCC/SBI/2018/11 ١١، الف رة. 
(3١) FCCC/SBI/2016/8 44، الف رة. 
 .٢9، الف رة ٢١-س أ/١وف اً ل م رر  (3٢)

http://unfccc.int/10054
http://unfccc.int/documents/181913
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 5  هققذا الشققأن   مققذكرة التققأمالت املشققار إليهققا   الف ققرة  إضققافيةوسققّت دَّس تفاصققيل  .(33)األلققرا 
 أعاله، الي حتدد سبل املضي قدماً، مبا    لا امل رتحات النتية امل دمة بشأن هذه املسألة.

: لضقققققمان اسقققققتكمال بقققققرامج عمقققققل اتفقققققاق عريقققققس بنعقققققاح   القققققدورة الرابلقققققة اإلجقققققراء -3٨
واللشققرين ملققؤ ر األلققرا ، سققّتدعط هي ققة التنفيققذ إا إ ققاس عم هققا بشققأن وضققع لرائققل وإجققراءات 

 اتفاق عريس.  4من املادة  ١٢استخداس السعل اللاس املشار إليه   الف رة لتشميل و 
Outcome of SBI 48.2  http://unfccc.int/documents/182106 

وضقققققو طرائقققققا وإجقققققراءات لتشقققققغيل واسقققققتخدامل السقققققيفل العقققققامل املشقققققار إليقققققه    -7 
 من اتفاق مريس 7من املادة  12 الفملرة

: بققققدأت هي ققققة التنفيققققذ   دورهتققققا الرابلققققة واألربلققققني النظققققر   وضققققع لرائققققل مل ومققققات أساسققققية -39
 .(34)من اتفاق عريس 7من املادة  ١٢وإجراءات لتشميل واستخداس السعل اللاس املشار إليه   الف رة 

دورة الثامنققة واألربلققني وي ققة التنفيققذ، وجققرى النظققر   هققذه املسققألة   الققزء الثققام مققن القق -4٠
القي اتف ققت ع قط أن الت ققدس اةققر    ت قا الققدورة سققيوفر أساسقاً مفيققداً ملزيققد مقن املفاوضققات مققن 
جانب األلرا  بشأن برامج عمل اتفاق عريس وإلا ه بنعاح   الدورة الرابلة واللشرين ملقؤ ر 

 5  هذا الشأن   مذكرة التقأمالت املشقار إليهقا   الف قرة  إضافيةوسّت دَّس تفاصيل  .(35)األلرا 
 أعاله، الي حتدد سبل املضي قدماً، مبا    لا امل رتحات النتية امل دمة بشأن هذه املسألة.

: لضقققققمان اسقققققتكمال بقققققرامج عمقققققل اتفقققققاق عريقققققس بنعقققققاح   القققققدورة الرابلقققققة اإلجقققققراء -4١
التنفيققذ إا إلققاء عم هققا بشققأن وضققع لرائققل وإجققراءات واللشققرين ملققؤ ر األلققرا ، سققّتدعط هي ققة 

 من اتفاق عريس.  7من املادة  ١٢لتشميل واستخداس السعل اللاس املشار إليه   الف رة 
Outcome of SBI 48.2  http://unfccc.int/documents/182111 

 املسائل املتعلملة آبليات بروتوكول كيوتو  -8 
 استعرا  طرائا وإجراءات آلية التنمية النظيفة )أ( 

: بققدأت هي ققة التنفيققذ   دورهتققا التاسققلة والثاللققني النظققر   التميققريات مل ومققات أساسققية -4٢
املمكنققة   لرائقققل وإجقققراءات آليقققة التنميقققة النظيفقققة إلعققداد توصقققيات ومشقققروجل م قققرر بشقققأن هقققذه 
املسققألة لكققي ينظققر فيهمققا مققؤ ر األلققرا  اللامققل بوصققفه اجتمققاجل األلققرا    بروتوكققول كيوتققو 

واتف قققققت هي قققققة التنفيقققققذ،   القققققزء األول مقققققن دورهتقققققا الثامنقققققة  .(36)ويلتمقققققدمها   دورتقققققه التاسقققققلة
 .(37)واألربلني، ع ط أتجيل النظر   هذه املسألة إا دورهتا التاسلة واألربلني

__________ 

 أعاله. 3٠مثل احلا ية  (33)
(34) FCCC/SBI/2016/8 49، الف رة. 
 أعاله. 3٠حلا ية مثل ا (35)
 .٨-س أإ/5لب اً ل م رر  (36)
(37) FCCC/SBI/2018/9 33، الف رة. 

http://unfccc.int/documents/182106
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سّتدعط هي ة التنفيذ إا إلاء عم ها بشقأن هقذه املسقألة وإعقداد مشقروجل م قرر : اإلجراء -43
 لينظر فيه مؤ ر/اجتماجل ألرا  كيوتو ويلتمده. 

 تملرير مدير سيفل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو  )ب( 
 : ل قب مؤ ر/اجتمقاجل ألقرا  كيوتقو   دورتقه األوا إا هي قة التنفيقذمل ومات أساسقية -44

ت ارير السنوية ملدير سعل امللامالت الدويل لكي تط ب اوي ة إا املؤ ر/االجتمقاجل الأن تنظر   
  .(3٨)ت دمي إر ادات بشأن تشميل نّّظم السعالت

: سققّتدعط هي ققة التنفيققذ إا إلحالققة ع مققاً بت ريققر مققدير سققعل امللققامالت الققدويل اإلجققراء -45
 . ٢٠١٨للاس 

FCCC/SBI/2018/INF.10 Report of the administrator of the international transaction log 

under the Kyoto Protocol 
 http://unfccc.int/4065  إضافيةمل ومات 

 عمل كورونيفيا املشرتك بشأن الزراعة -9 
الثالثقققة واللشقققرين إا هي قققة املشقققورة : ل قققب مقققؤ ر األلقققرا    دورتقققه مل ومققات أساسقققية -46

وهي قققة التنفيققققذ أن تلمققققال ملقققاً مللالققققة ال ضققققا  املتل  قققة علزراعققققة، بوسققققائل منهقققا ح  ققققات اللمققققل 
واجتماعات اخلرباء، واللمل مع اوي ات املنشأة مبوجب االتفاقية، ومراعاة أوجه أتلر الزراعة بتمري 

  .(39)األمن المذائي املناخ، والنقُّّهج املتبلة   ملالة مسألة
وبقققدأت هي قققة التنفيقققذ وهي قققة املشقققورة   القققزء األول مقققن القققدورة الثامنقققة واألربلقققني لكقققل  -47

منهمققا عمققل كورونيفيققا املشققرتك بشققأن الزراعققة ووضققلتا خريطققة لريققل كورونيفيققا لتحديققد األنشققطة 
مقع هي قة التنفيقذ وهي ققة . ول بتقا إا األمانقة أن تقنظم، علتلقاون ٢٠٢٠حق  تشقرين الثقام/نوفمرب 

املشورة   الدورة التاسلة واألربلني لكل منهما، ح  ة عمل مع اوي ات املنشأة مبوجب االتفاقيقة 
)أ( للمقققل كورونيفيقققا املشقققرتك بشقققأن الزراعقققة، أل لرائقققل تنفيقققذ نتقققائج ح  قققات ٢تتنقققاول املوضقققوجل 

واضيع امل ب ة الي ققد تقنعم عقن هقذا اللمل اخلمس ألناء الدورة بشأن املسائل املتت ة علزراعة وامل
واتف قت هي قة التنفيقذ وهي قة املشقورة أيضقاً   القزء األول مقن القدورة الثامنقة واألربلقني  .(4٠)اللمقل

 .(4١)لكل منهما ع ط مواص ة النظر   هذه املسألة   الدورة التاسلة واألربلني لكل منهما
آراءهقم بشقأن ح  قة اللمقل املشقار إليهقا    وقدس األلرا  واملراقبون، كما لّ ِقب إلقيهم، -4٨

 .(4٢)أعاله 47الف رة 

__________ 

 .١١، الف رة ١-س أإ/١٢امل رر  (3٨)
 .١، الف رة ٢3-س أ/4امل رر  (39)
(4٠) FCCC/SBI/2018/9 واملرفل األول.  39، الف رة 
(4١) FCCC/SBI/2018/9 44و 3٨، الف راتن. 
(4٢) FCCC/SBI/2018/9 واملرفل األول.  43، الف رة 

http://unfccc.int/4065
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: سقققّتدعط هي قققة التنفيقققذ وهي قققة املشقققورة إا مواصققق ة نظرمهقققا   عمقققل كورونيفيقققا اإلجقققراء -49
املشرتك بشأن الزراعة بمية ت دمي ت ريرمها هبذا الشأن   الدورة السادسة واللشرين ملؤ ر األلقرا  

 (.٢٠٢٠ )تشرين الثام/نوفمرب
 http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx (under استنتاجات

“sessions”, select SBI 49) 
 http://unfccc.int/8793 إضافيةمل ومات 

تملريققر الليفنققة التنفيذيققة آلليققة وارسققو الدوليققة املعنيققة مخلسققائر واألضققرار املرتبطققة  -10 
 بتأثّيات تغّي املناخ

: ل ب مقؤ ر األلقرا    دورتيقه التاسقلة عشقرة واللشقرين إا ال عنقة مل ومات أساسية -5٠
واألضرار املرتبطة بتألريات تمري املناخ أن ت دس ت ريقراً التنفيذية آللية وارسو الدولية امللنية عخلسائر 

وتقنص  .(43)سنو ً إا املقؤ ر مقن خقالل اوي تقني الفقرعيتني وأن ت قدس توصقيات، حسقب االقتضقاء
مقققن اتفقققاق عريقققس ع قققط أن سضقققع آليقققة وارسقققو الدوليقققة لسققق طة وتوجيقققه  ٨مقققن املقققادة  ٢الف قققرة 

 مؤ ر/اجتماجل ألرا  عريس.
إا ال عنققة التنفيذيققة أن تنشقق  فرقققة  (44)مققؤ ر األلققرا    دورتققه احلاديققة واللشققرينول ققب  -5١

عمقققل لوضقققع توصقققيات بشقققأن ّلّقققج متكام قققة لتعنقققب حقققاالت التشقققرد املرتبطقققة عآلقر الضقققارة لتمقققري 
املناخ والت  يل منها قدر املستطاجل والتتقدل وقا. وبنقاًء ع قط  لقا، يتضقمن ت ريقر ال عنقة التنفيذيقة، 

 مج ة أمور، توصيات اجتة عن اللمل الذل اضط لت به فرقة اللمل امللنية علتشرد.  
ووافققل مققؤ ر األلققرا    دورتققه الثانيققة واللشققرين ع ققط اإللققار اإلر ققادل خلطققة اللمققل  -5٢

وّعِ قد  .(45)اخلمسية املتعددة ل عنة التنفيذية بوصفه األساا الذل توضع ع يقه األنشقطة امل اب قة
: فّل ققققد االجتمققققاجل السققققابع   الفققققرتة ٢٠١٨عققققاد ن ل عنققققة التنفيذيققققة   بققققون عققققاس اجتماعققققان 

 أي ول/سبتمرب.  ٢١إا  ١٨آ ار/مارا واالجتماجل الثامن   الفرتة من  ١6إا  ١3 من
: سققّتدعط اوي تققان الفرعيتققان إا النظققر   ت ريققر ال عنققة التنفيذيققة والتوصققية  ل اإلجققراء -53

 .إضافيةإجراءات 
FCCC/SB/2018/1 Report of the Executive Committee of the Warsaw International 

Mechanism for Loss and Damage associated with Climate Change 

Impacts  
 http://unfccc.int/7545 and http://unfccc.int/6056 إضافيةمل ومات 

__________ 

 . 4، الف رة ٢٠-س أ/٢؛ وامل رر 3، الف رة ١9-س أ/٢امل رر  (43)
 . 49، الف رة ٢١-س أ/١امل رر  (44)
 . 3، الف رة ٢٢-س أ/3امل رر  (45)

https://process.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx
https://process.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx
http://unfccc.int/8793
http://unfccc.int/7545
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 41؛ واملسقائل املشقار إلي قا   الفملقرات 2018تملرير جلنة التكيقا  تملريقر عقامل  -11 
 .21-مل أ/1من اململرر  45و 42و

: ل قب مقؤ ر األلقرا    دورتقه السقابلة عشقرة إا لنقة التكيققف أن مل ومقات أساسقية -54
جتمقاعني عقاديني وكقان مقن امل قرر ع قد ا .(46)ت دس إليه ت ارير سنوية عن لريل اوي تقني الفقرعيتني

 ٢7: فّل قققققد االجتمقققققاجل الثالقققققن عشقققققر   الفقققققرتة مقققققن ٢٠١٨ل عنقققققة التكيقققققف   بقققققون   عقققققاس 
تشققرين األول/أكتققوبر.  ٢6إا  ٢4آ ار/مققارا واالجتمققاجل الرابققع عشققر مققن  ٢ ققباا/فرباير إا 

نتائج ت ا االجتماعات واألعمال القي قامقت هبقا لنقة  ٢٠١٨ويلكس ت رير لنة التكيف للاس 
  لتكيف فيما بني الدورات.ا

، لّ ِققققب إا لنققققة التكيققققف ٢١-س أ/١مققققن امل ققققرر  45و 4٢و 4١ومبوجققققب الف ققققرات  -55
( 45و 4١)علتلاون مع فريل اخلرباء امللمل  قل الب دان سقواً )فريقل اخلقرباء( فيمقا يتل قل علف قرتني 

تفقققاق عريقققس وت قققدمي طالجل  عمقققال تتل قققل بلقققدد مقققن املسقققائل املتتققق ة علتكيقققف   إلقققار اضقققاال
توصققيات لينظققر فيهققا مؤ ر/اجتمققاجل ألققرا  عريققس وينظققر فيهققا   دورتققه األوا. وأّدرِجققت هققذه 

. والحظقققت هي قققة التنفيقققذ وهي قققة املشقققورة   (47)٢٠١7التوصقققيات   ت ريقققر لنقققة التكيقققف للقققاس 
ات واتف تققا الققدورة السققابلة واألربلققني لكققل منهمققا أن لنققة التكيققف ألققزت عم هققا بشققأن التوصققي

ع قط مواصق ة النظقر فيهقا ألنقاء القدورة الثامنققة واألربلقني لكقل منهمقا. واسقتمر النظقر   التوصققيات 
فريقققل  - ألنقققاء القققدورة الثامنقققة واألربلقققني لكقققل مقققن اوي تقققني الفقققرعيتني )  توصقققيات لنقققة التكيقققف

مبوجقققب البنقققد امللنقققون  اخلقققرباء امللقققمل  ققققل الب قققدان سقققواً   اجتماعقققات مشقققرتكة مقققع الفريقققل املنشقققأ
لكقققي حتيقققل اوي تقققان  (4٨)"املسقققائل املتل  قققة  ققققل الب قققدان سقققواً" مقققن جقققدول أعمقققال هي قققة التنفيقققذ(

الفرعيتان التوصيات إا الدورة الرابلة واللشرين ملؤ ر األلرا  ل نظر فيها واعتمادها ألنقاء القدورة 
 األوا ملؤ ر/اجتماجل ألرا  عريس. 

أعققاله ألنققاء الققزء الثققام مققن الققدورة  55املسققائل املشققار إليهققا   الف ققرة  وجققرى النظققر   -56
الثامنققة واألربلققني وي ققة التنفيققذ، الققي اتف ققت ع ققط أن الت ققدس اةققر    ت ققا الققدورة سققيوفر أساسققاً 
مفيداً ملزيد من املفاوضات من جانب األلرا  بشأن برامج عمقل اتفقاق عريقس وإلقا ه بنعقاح 

  هقققذا الشقققأن    إضقققافيةوسقققّت دَّس تفاصقققيل  .(49)رة الرابلقققة واللشقققرين ملقققؤ ر األلقققرا ألنقققاء القققدو 
أعقققاله، القققي حتقققدد سقققبل املضقققي ققققدماً، مبقققا    لقققا  5مقققذكرة التقققأمالت املشقققار إليهقققا   الف قققرة 

 امل رتحات النتية امل دمة بشأن هذه املسائل.
إا النظققققققر   ت ريققققققر لنققققققة التكيققققققف : سققققققّتدعط هي ققققققة التنفيققققققذ وهي ققققققة املشققققققورة اإلجققققققراء -57
وت دمي توصية بشأن مشروجل استنتاجات و/أو مشروجل م قرر منبثقل عقن تنفيقذ خطقة  ٢٠١٨ للاس

 لينظر فيه مؤ ر األلرا  ويلتمده   دورته الرابلة واللشرين. ٢٠١٨عمل لنة التكيف   عاس 

__________ 

 . 96، الف رة ١7-س أ/٢امل رر  (46)
(47) FCCC/SB/2017/2، وFCCC/SB/2017/2/Add.1–FCCC/SBI/2017/14/Add.1. 
(4٨) FCCC/SBI/2017/19 ٨٠-7٨، الف رات. 
 أعاله. 3٠مثل احلا ية  (49)
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رابلققة واللشققرين ملققؤ ر ولضققمان لققاح اسققتكمال بققرامج عمققل اتفققاق عريققس   الققدورة ال -5٨
األلققرا ، سققّتدعط هي ققة التنفيققذ وهي ققة املشققورة أيضققاً إا إ ققاس نظرمهققا   توصققيات لنققة التكيققف 

، فضقاًل عقن ٢١-س أ/١مقن امل قرر  4٢امل دمة إا مؤ ر/اجتماجل ألرا  عريقس اسقتعابة ل ف قرة 
ر/اجتمقققاجل ألقققرا  عريقققس التوصقققيات املشقققرتكة امل دمقققة مقققن لنقققة التكيقققف وفريقققل اخلقققرباء إا مؤ 

 .٢١-س أ/١من امل رر  45و 4١استعابة ل ف رتني 
FCCC/SB/2018/3 Report of the Adaptation Committee 
Outcome of SBI 48.2 http://unfccc.int/documents/77091  

  http://unfccc.int/6053 إضافيةمل ومات 

 45و 41ملقرتني املسائل املتعلملة أبققل البلقدان اقواا؛ واملسقائل املشقار إلي قا   الف -12 
 21-مل أ/1من اململرر 

: ّك ِاف فريل اخلقرباء امللقمل  ققل الب قدان سقواً بواليقة وضقع بقرامج عمقل مل ومات أساسية -59
د مدتققه سققنتان لكققي تنظققر فيققه هي ققة التنفيققذ   ج سققتها األوا مققن دورة كققل سققنة وت ققدمي متعققد

وّعِ ققد االجتمققاجل الرابققع والثاللققون  .(5٠)ت ريققر عققن أعمالققه إا هي ققة التنفيققذ   كققل دورة مققن دوراهتققا
   فريتاون.  ٢٠١٨آب/أغسطس  ٢4إا  ٢١لفريل اخلرباء   الفرتة من 

أن فريققل اخلققرباء ألققط عم ققه مققع  (5١)التنفيققذ   دورهتققا السققابلة واألربلققنيوالحظققت هي ققة  -6٠
 4١لنقة التكيقف بشقأن توصقياهتما املشققرتكة إا مؤ ر/اجتمقاجل ألقرا  عريقس اسقتعابة ل ف ققرتني 

واتف ققت ع ققط مواصقق ة النظققر   ت ققا التوصققيات   دورهتققا الثامنقققة  ٢١-س أ/١مققن امل ققرر  45و
التنفيققذ ألنققاء دورهتققا الثامنققة واألربلققني نظرهققا   التوصققيات مققن خققالل  واألربلققني. وواصقق ت هي ققة

من جدول  (5٢)االجتماعات املشرتكة مع الفريل املنشأ مب تضط البند امللنون "ت رير لنة التكيف"
أعمقال هي ققة التنفيققذ بميقة إحالققة توصققية إا مقؤ ر األلققرا    دورتققه الرابلقة واللشققرين ل نظققر فيهققا 

 ألناء الدورة األوا ملؤ ر/اجتماجل ألرا  عريس.واعتمادها 
أعققاله ألنققاء الققزء الثققام مققن الققدورة  6٠وجققرى النظققر   املسققائل املشققار إليهققا   الف ققرة  -6١

الثامنققة واألربلققني وي ققة التنفيققذ، الققي اتف ققت ع ققط أن الت ققدس اةققر    ت ققا الققدورة سققيوفر أساسققاً 
انب األلرا  بشأن برامج عمقل اتفقاق عريقس وإلقا ه بنعقاح مفيداً ملزيد من املفاوضات من ج

  هقذا الشقأن   مقذكرة  إضقافيةوسّت دَّس تفاصيل  .(53)  الدورة الرابلة واللشرين ملؤ ر األلرا 
أعققاله، القي حتققدد سقبل املضققي ققدماً، مبققا    لقا امل رتحققات  5التقأمالت املشقار إليهققا   الف قرة 

 ذه املسألة.النتية امل دمة بشأن ه
: سّتدعط هي ة التنفيذ إا النظر   الوقئل القي أّعقدَّت ل قدورة وت قدمي إر قادات اإلجراء -6٢

 إا فريل اخلرباء، حسب االقتضاء. 

__________ 

 .3، الف رة ١6-س أ/6امل رر  (5٠)
(5١) FCCC/SBI/2017/19 49، الف رة . 
 أعاله. 5١مثل احلا ية  (5٢)
 أعاله. 3٠مثل احلا ية  (53)

http://unfccc.int/documents/77091
http://unfccc.int/6053
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ولضققمان لققاح اسققتكمال بققرامج عمققل اتفققاق عريققس   الققدورة الرابلققة واللشققرين ملققؤ ر  -63
اء نظرهققققا   التوصققققيات املشققققرتكة امل دمققققة مققققن األلققققرا ، سققققّتدعط هي ققققة التنفيققققذ أيضققققاً إا إلقققق

مقققن  45و 4١التكيقققف وفريقققل اخلقققرباء إا مؤ ر/اجتمقققاجل ألقققرا  عريقققس اسقققتعابة ل ف قققرتني  لنققة
 .٢١-س أ/١امل رر 

FCCC/SBI/2018/18 The 34th meeting of the Least Developed Countries Expert Group. 

Report by the secretariat 
Outcome of SBI 48.2 http://unfccc.int/documents/77091  

 http://unfccc.int/7504 and http://unfccc.int/7568 إضافيةمل ومات 

 خطط التكيا الوطنية -13 
إا هي ة التنفيقذ  (54)مؤ ر األلرا    دورته احلادية واللشرين: ل ب مل ومات أساسية -64

  دورهتا الثامنة واألربلني أن ت يِام الت قدس اةقر    عم يقة وضقع وتنفيقذ خطقط التكيقف الولنيقة. 
 (55)وبدأت هي ة التنفيذ   الزء األول من دورهتا الثامنة واألربلني النظر   هذه املسقألة واتف قت

 لا   دورهتا التاسلة واألربلني عالستناد إا مشروجل النص الذل اقرتحقه امليسقران ع ط مواص ة 
 .(56)املتشاركان ل مشاورات غري الرمسية بشأن هذا البند من جدول األعمال

 ٨إا األمانققة، مبققا يتسققل مققع املققادة  (57)ول ققب مققؤ ر األلققرا    دورتققه السققابلة عشققرة -65
جتميقع وتوليقف املل ومققات القي حتتاجهقا هي ققة التنفيقذ لرصقد وت يققيم مقن االتفاقيقة، أن ت قوس  مققع و 

الت ققدس اةققر    عم يققة صققياغة وتنفيققذ خطققط التكيققف الولنيققة، عالسققتناد إا املل ومققات املشققار 
 .١7-س أ/5من امل رر  35-3٢إليها   الف رات 

 ،٢٠١9-٢٠١٨عم ققه ل فققرتة  وسققي وس فريققل اخلققرباء امللققمل  قققل الب ققدان سققواً،   إلققار بققرامج -66
إبعققداد ورقققة مل ومققات عققن الت ققدس اةققر    عم يققة صققياغة وتنفيققذ خطققط التكيققف الولنيققة ل نظققر 

 فيها ألناء هذه الدورة.
وواصقققق ت هي ققققة التنفيققققذ   دورهتققققا السادسققققة واألربلققققني نظرهققققا، الققققذل بدأتققققه   دورهتققققا  -67

ا يتل ققل بلم يققة صققياغة وتنفيققذ خطققط التكيققف اخلامسققة واألربلققني،   كيفيققة تلزيققز اإلبققال  فيمقق
ع ققط أن تواصققل النظققر   هققذه املسققألة   دورهتققا التاسققلة واألربلققني مققع  (59)، واتف ققت(5٨)الولنيققة

 مراعاة األنشطة  ات الت ة الي يّنَظر فيها   إلار بنود أخرى من جدول األعمال. 
 64: سقّتدعط هي قة التنفيقذ إا إلقاء نظرهقا   املسقائل املشقار إليهقا   الف قرتني اإلجراء -6٨
أعقققاله بميقققة ت قققدمي توصقققيات بقققذلا الشقققأن لكقققي ينظقققر فيهقققا مقققؤ ر األلقققرا  ويلتمقققدها    67و

 دورته الرابلة واللشرين، حسب االقتضاء. 
__________ 

 .١١، الف رة ٢١-س أ/4امل رر  (54)
(55) FCCC/SBI/2018/9 74، الف رة. 
 . https://unfccc.int/index.php/documents/79961 املوقع الشبكي التايل:متاح    (56)
 .36، الف رة ١7-س أ/5امل رر  (57)
 . ١٠، الف رة ٢٠-س أ/3وف اً ل م رر  (5٨)
(59) FCCC/SBI/2017/7 56، الف رة . 

http://unfccc.int/documents/77091
http://unfccc.int/7504
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FCCC/SBI/2018/18 The 34th meeting of the Least Developed Countries Expert Group. 

Report by the secretariat 
FCCC/SB/2018/3 Report of the Adaptation Committee 
FCCC/SBI/2018/INF.13 Progress in the process to formulate and implement national 

adaptation plans. Note by the secretariat 
  http://unfccc.int/7500 and http://unfccc.int/7279 إضافيةمل ومات 

 تطوير التكنولوجيا ونملل ا -14 
 يتعلا بدعم تنفيذ اتفاق مريس نطاق وطرائا التملييم الدوري آللية التكنولوجيا فيما )أ( 

الرابلققققة واألربلققققني النظققققر   نطققققاق : بققققدأت هي ققققة التنفيققققذ   دورهتققققا مل ومققققات أساسققققية -69
ولرائل الت يقيم القدورل لفلاليقة آليقة التكنولوجيقا ومالءمقة القدعم امل قدس آلليقة التكنولوجيقا   دعقم 

  .(6٠)تنفيذ اتفاق عريس بشأن املسائل املتل  ة بتطوير التكنولوجيا ون  ها
منقة واألربلقني وي قة التنفيقذ، القي وجرى النظر   هذه املسألة   القزء الثقام مقن القدورة الثا -7٠

اتف ت ع قط أن الت قدس اةقر    ت قا القدورة سقيوفر أساسقاً مفيقداً ملزيقد مقن املفاوضقات مقن جانقب 
األلقققرا  بشقققأن بقققرامج عمقققل اتفقققاق عريقققس وإلقققا ه بنعقققاح ألنقققاء القققدورة الرابلقققة واللشقققرين ملقققؤ ر 

 5ع مققذكرة التققأمالت املشققار إليهققا   الف ققرة وينبمققي قققراءة هققذه الشققروح عالقققرتان مقق .(6١)األلققرا 
 أعاله، الي حتدد سبل املضي قدماً، مبا    لا امل رتحات النتية امل دمة بشأن هذه املسألة.

: لضمان لاح استكمال بقرامج عمقل اتفقاق عريقس   القدورة الرابلقة واللشقرين اإلجراء -7١
إلاء عم ها املتل ل بنطقاق ولرائقل الت يقيم القدورل آلليقة ملؤ ر األلرا ، سّتدعط هي ة التنفيذ إا 
 التكنولوجيا   دعم تنفيذ اتفاق عريس.

Outcome of SBI 48.2  http://unfccc.int/documents/181801 

 كنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا املناخ التملرير السنوي املشرتك لليفنة التنفيذية املعنية ملت )ب( 
: قققرر مققؤ ر األلققرا    دورتققه اللشققرين أن تواصققل ال عنققة التنفيذيققة مل ومققات أساسققية -7٢

امللنيققة علتكنولوجيققا )لنققة التكنولوجيققا( ومركققز و ققبكة تكنولوجيققا املنققاخ )املركققز والشققبكة( إعققداد 
خقالل اوي تقني الفقرعيتني، عقن أنشقطة وأداء مهقاس  ت رير سنول مشرتك يّ قدَّس ملقؤ ر األلقرا ، مقن 

 الفقرتة   عشقر السقادا اجتماعهقا التكنولوجيقا لنقة ع قدت ،٢٠١٨ عقاس و  .(6٢)كل منهمقا
من ١3 إا ١6 آ ار/مارا واجتماعها السابع عشقر   الفقرتة مقن ٢5 إا ٢٨ أي ول/سقبتمرب،  
كالمهققا   بقققون. وع ققد اجمل قققس االستشقققارل ل مركققز والشقققبكة اجتماعقققه احلققادل عشقققر   الفقققرتة 
مقققن 7 إا 9 آ ار/مقققارا    كوبنهقققاغن واجتماعقققه الثقققام عشقققر   الفقققرتة مقققن 3 إا 5 تشقققرين 

 األول/أكتوبر   فيينا. 

__________ 

 .7٠، الف رة ٢١-س أ/١وف اً ل م رر  (6٠)
 أعاله. 3٠مثل احلا ية  (6١)
 .4، الف رة ٢٠-س أ/١7امل رر  (6٢)

http://unfccc.int/7500
http://unfccc.int/documents/181801
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: سّتدعط هي ة التنفيذ وهي ة املشورة إا النظر   الت ريقر السقنول املشقرتك ل عنقة اإلجراء -73
التكنولوجيقا واملركقز والشقبكة والتوصققية مبشقروجل م قرر لينظقر فيققه مقؤ ر األلقرا  ويلتمقده   دورتققه 

 الرابلة واللشرين. 
FCCC/SB/2018/2 Joint annual report of the Technology Executive Committee and the 

Climate Technology Centre and Network for 2018  
  http://unfccc.int/ttclear إضافيةمل ومات 

 زانن السرتاتييفي لنملل التكنولوجيابرنامج بو )ج( 
: دعت هي ة التنفيذ   دورهتقا الرابلقة والثاللقني مرفقل البي قة اللامليقة إا مل ومات أساسية -74

ت دمي ت ارير عن الت دس اةقر    االضقطالجل  نشقطته   إلقار بقرامج بقو ان االسقرتاتيعي لن قل 
وأحالقققت هي قققة  .(63)التكنولوجيقققا لكقققي تنظقققر فيهقققا هي قققة التنفيقققذ   دوراهتقققا لقققوال مقققدة القققربامج

التنفيققذ ع مققاً ألنققاء دورهتققا السققابلة واألربلققني عللمققل الققارل الققذل تضققط ع بققه لنققة التكنولوجيققا 
لتحققدين ت ريرهققا املتل ققل بت يققيم بققرامج بققو ان االسققرتاتيعي ودعققت لنققة التكنولوجيققا إا ت ققدمي 

يقققه ألنققاء القققدورة التاسقققلة ت ريققر الت يقققيم ضققمن ت ريرهقققا السققنول امل قققدس إا مققؤ ر األلقققرا  ل نظققر ف
 .(64)واألربلني وي ة التنفيذ

: سققّتدعط هي ققة التنفيققذ إا النظققر   املل ومققات  ات التقق ة الققواردة   الت ققارير اإلجققراء -75
 الي أِّعدت ل دورة هبد  حتديد ما ي تضيه احلال من إجراءات أخرى. 

FCCC/CP/2018/6  مؤ ر األلرا . مذكرة من األمانةت رير مرفل البي ة اللاملية امل دس إا 
FCCC/SB/2018/2 Joint annual report of the Technology Executive Committee and the 

Climate Technology Centre and Network for 2018  
 https://www.thegef.org/content/poznan-strategic-program and إضافيةمل ومات 

http://.unfccc.int/ttclear  

املسائل املتعلملة بتمويل املناخ  حتديد املعلومات اليت يتعني على األطراي تملدمي ا  -15 
 من اتفاق مريس 9من املادة  5وفملاا للفملرة 

دورتقه الثالثقة واللشقرين إا هي قة التنفيقذ   : ل قب مقؤ ر األلقرا    مل ومات أساسية -76
القققزء األول مقققن دورهتقققا الثامنقققة واألربلقققني أن تنظقققر   مسقققألة حتديقققد املل ومقققات القققي يتلقققني ع قققط 

مقققن اتفقققاق عريقققس وأن حتيقققل النتقققائج إا مقققؤ ر  9مقققن املقققادة  5األلقققرا  ت قققدقها وف قققاً ل ف قققرة 
داس هققذا األخققري توصققية إا مققققققؤ ر/اجتماجل ألقققققرا  األلققرا    دورتققه الرابلققة واللشققرين لكققي ي قق

 .(65)بقققاريس لينظر فيها ويلتمدها   الزء الثالن من دورته األوا
وجرى النظر   هذه املسألة   القزء الثقام مقن القدورة الثامنقة واألربلقني وي قة التنفيقذ، القي  -77

جانقب  أساسقاً مفيقداً ملزيقد مقن املفاوضقات مقن اتف ت ع قط أن الت قدس اةقر    ت قا القدورة سقيوفر

__________ 

(63) FCCC/SBI/2011/7 ١37، الف رة. 
(64) FCCC/SBI/2017/19 9٢، الف رة. 
 .5، الف رة ٢3-س أ/١٢امل رر  (65)

http://unfccc.int/ttclear
https://www.thegef.org/content/poznan-strategic-program
https://www.thegef.org/content/poznan-strategic-program
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األلققققرا  بشققققأن بققققرامج عمققققل اتفققققاق عريققققس وإلققققا ه بنعققققاح   الققققدورة الرابلققققة واللشققققرين ملققققؤ ر 
 5وينبمققي قققراءة هققذه الشققروح عالقققرتان مققع مققذكرة التققأمالت املشققار إليهققا   الف ققرة  .(66)األلققرا 

  لا امل رتحات النتية امل دمة بشأن هذه املسألة.أعاله، الي حتدد سبل املضي قدماً، مبا   
: لضمان جتاح استكمال بقرامج عمقل اتفقاق عريقس   القدورة الرابلقة واللشقرين اإلجراء -7٨

ملؤ ر األلرا ، سّتدعط هي ة التنفيذ إا إلاء عم هقا املتل قل بتحديقد املل ومقات القي يتلقني ع قط 
 من اتفاق عريس. 9املادة من  5األلرا  ت دقها وف اً ل ف رة 

Outcome of SBI 48.2  http://unfccc.int/documents/182115 
-https://unfccc.int/topics/climate-finance/workstreams/transparency-of إضافيةمل ومات 

climate-finance-ex-ante/transparency-of-climate-finance-ex-ante 

 املسائل املتعلملة ببناء الملدرات من أجل البلدان النامية -16 
 بناء الملدرات مبوجب التفاقية )أ( 

 التملرير املرحلي التملي السنوي لليفنة مريس املعنية ببناء الملدرات )ب( 

 بناء الملدرات مبوجب بروتوكول كيوتو )ج( 
هي ة التنفيذ   الزء األول مقن دورهتقا الثامنقة واألربلقني بلم يقة : اضط لت مل ومات أساسية -79

 7-س أ/٢ الرصققد والت يققيم السققنوية لتنفيققذ ألققر بنققاء ال ققدرات   الب ققدان الناميققة املنشققأة مبوجققب امل ققررين
 )بناء ال درات مبوجب بروتوكول كيوتو(.  ١-س أإ/٢9)بناء ال درات مبوجب االتفاقية( و

االجتمقققاجل السقققابع ملنتقققدى ديقققرعن واالجتمقققاجل الثقققام ل عنقققة عريقققس امللنيقققة ببنقققاء وّعِ قققد  -٨٠
ال درات )لنة بناء ال درات( عالقرتان مع الدورة الثامنقة واألربلقني وي قة التنفيقذ. وأعقدت األمانقة 

ت، ت ريراً موجزاً عن اجتماجل منتدى ديرعن ل نظر فيه ألناء هقذه القدورة. وأعقدت لنقة بنقاء ال قدرا
لت دققققه إا مقققؤ ر  ٢٠١٨وف قققاً الختتاصقققاهتا، ت ريقققراً مرح يقققاً ت نيقققاً سقققنو ً عقققن أعماوقققا   عقققاس 

 .(67)األلرا  عن لريل هي ة التنفيذ
: سّتدعط هي ة التنفيذ إا اإلحالة ع ماً علت ريقر املقوجز املتل قل عالجتمقاجل السقابع اإلجراء -٨١

  الت ريققر املرح ققي الت ققمل السققنول ل عنققة بنققاء ال ققدرات،  ملنتققدى ديققرعن بشققأن بنققاء ال ققدرات والنظققر
   لا توصياهتا ملقؤ ر األلقرا  املنبث قة عقن تنفيقذ خطقة عم هقا، والتوصقية مبشقروجل اسقتنتاجات  مبا

 أو مشروجل م رر بشأن  لا لينظر فيه مؤ ر األلرا  ويلتمده   دورته الرابلة واللشرين.
FCCC/SBI/2018/13  السابع ملنتدى ديرعن بشأن بناء ال درات. ت رير مقوجز م قدس مقن االجتماجل

 األمانة
FCCC/SBI/2018/15 الت رير املرح ي الت مل السنول ل عنة عريس امللنية ببناء ال درات 

 https://unfccc.int/node/181789; https://unfccc.int/node/29036; and إضافيةمل ومات 

https://unfccc.int/node/9993 

__________ 

 أعاله. 3٠مثل احلا ية  (66)
 من املرفل. ١7، الف رة ٢٢-س أ/٢امل رر  (67)

http://unfccc.int/documents/182115
https://unfccc.int/topics/climate-finance/workstreams/transparency-of-climate-finance-ex-ante/transparency-of-climate-finance-ex-ante
https://unfccc.int/topics/climate-finance/workstreams/transparency-of-climate-finance-ex-ante/transparency-of-climate-finance-ex-ante
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 أتثّي تنفيذ تدابّي التادي -17 
 املنتدى احملسَّن وبرانمج العمل (أ) 

ع قط  (6٨): اتف ت اوي تان الفرعيتان   الدورة الرابلة واألربلقني لكقل منهمقامل ومات أساسية -٨٢
 بتوجيه من رئيسي اوي تني الفرعيتني.  (69)تنفيذ برامج اللمل املتل ل بتألري تنفيذ تدابري التتدل

وأحالت اوي تان الفرعيتان ع ماً   الزء األول من الدورة الثامنة واألربلني لكل منهما  -٨3
قققن امل قققرر ع قققده ألنقققاء القققدورة  عآلراء امللقققرب عنهقققا بشقققأن نطقققاق اسقققتلراض أعمقققال املنتقققدى اةسَّ

وققققدس األلقققرا  واملراقبقققون  .(7٠)ق االسقققتلراضالتاسقققلة واألربلقققني لكقققل منهمقققا واتف تقققا ع قققط نطقققا
آراءهم بشأن أعمال املنتدى اةسَّن ع ط أساا نطقاق االسقتلراض املتفقل ع يقه، وأعقدت األمانقة 
ت ريققراً توليفيققاً عالسققتناد إا الورقققات امل دمققة بميققة إلققراء املناقشققات بشققأن هققذه املسققألة   الققدورة 

 التاسلة واألربلني لكل من اوي تني الفرعيتني.
  الزء األول من الدورة الثامنة واألربلني لكل من اوي تني الفرعيتني، نظمت األمانقة، و  -٨4

حتققت إ ققرا  رئققيس اوي تققني الفققرعيتني، ح  ققة عمققل تدريبيققة ملققدة يققومني بشققأن اسققتخداس أدوات 
 ت ريققراً  األمانققة وأعققدات .(7١)النمذجققة االقتتققادية املتتقق ة مبعققاالت بققرامج عمققل املنتققدى اةسَّققن

 عن ح  ة اللمل  كي تنظر فيه اوي تان الفرعيتان   الدورة التاسلة واألربلني لكل منهما.
واتف قققت هي قققة املشقققورة وهي قققة التنفيقققذ   القققزء األول مقققن القققدورة الثامنقققة واألربلقققني لكقققل  -٨5

ققن علتققزامن مققع الققدورة التا سققلة منهمققا ع ققط إجققراء اسققتلراض مدتققه يققوس واحققد للمققل املنتققدى اةسَّ
 .(7٢)واألربلني لكل منهما من أجل استكمال استلراض عمل املنتدى اةسَّن   ت كما الدورتني

: سققّتدعط هي ققة التنفيققذ وهي ققة املشققورة إا إلققاء اسققتلراض عمققل املنتققدى وت ققدمي اإلجققراء -٨6
 توصيات بشأنه لينظر فيها مؤ ر األلرا  ويلتمدها   دورته الرابلة واللشرين. 

FCCC/SB/2018/INF.3 Use of economic modelling tools related to the areas of the work 

programme of the improved forum on the impact of the implementation 

of response measures. Workshop report by the secretariat 
FCCC/SB/2018/INF.4 Work of the improved forum. Synthesis report by the secretariat 

 http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx (under املل ومات امل دمة

“sessions”, select SBI 49) 
 http://unfccc.int/4908 إضافيةمل ومات 

__________ 

(6٨) FCCC/SBI/2016/8 ١١9، الف رة . 
(69) FCCC/SBI/2016/8 .املرفل الثام ، 
(7٠) FCCC/SBI/2018/9 واملرفل الثام.  ١٠٨، الف رة 
 . FCCC/SBI/2017/19 من الولي ة ١٢٢ ا ياً مع الف رة  (7١)
(7٢) FCCC/SBI/2018/9 ١١١، الف رة . 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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 طرائا املنتدى املعي بتأثّي تنفيذ تدابّي التادي وبرانمج عمله ووظائفه مبوجب اتفاق مريس  (ب) 
واللشقققرين أن يظقققل املنتقققدى : ققققرر مقققؤ ر األلقققرا    دورتقققه احلاديقققة مل ومقققات أساسقققية -٨7

 .(73)امللققمل بتققألري تنفيققذ تققدابري التتققدل حتققت إ ققرا  اوي تققني الفققرعيتني وأن هققدس اتفققاق عريققس
وقرر أيضاً أن توصي اوي تان الفرعيتان مؤ ر/اجتمقاجل ألقرا  عريقس ألنقاء دورتقه األوا  ن ينظقر 

ل و  بققرامج عم ققه وو ائفققه ويلتمققدها   لرائققل عمققل املنتققدى امللققمل بتققألري تنفيققذ تققدابري التتققد
 .(74)مللالة آقر تنفيذ تدابري التتدل   إلار اتفاق عريس

وجرى النظر   هذه املسألة   القزء الثقام مقن القدورة الثامنقة واألربلقني وي قة التنفيقذ، القي  -٨٨
املفاوضقات مقن جانقب اتف ت ع قط أن الت قدس اةقر    ت قا القدورة سقيوفر أساسقاً مفيقداً ملزيقد مقن 

األلققققرا  بشققققأن بققققرامج عمققققل اتفققققاق عريققققس وإلققققا ه بنعققققاح   الققققدورة الرابلققققة واللشققققرين ملققققؤ ر 
 5  هذا الشأن   مذكرة التقأمالت املشقار إليهقا   الف قرة  إضافيةوسّت دَّس تفاصيل  .(75)األلرا 

 أعاله، الي حتدد سبل املضي قدماً، مبا    لا امل رتحات النتية امل دمة بشأن هذه املسألة.
: لضققققمان لققققاح اسققققتكمال بققققرامج عمققققل اتفققققاق عريققققس ألنققققاء الققققدورة الرابلققققة اإلجققققراء -٨9

واللشرين ملؤ ر األلرا ، سّتدعط اوي تان الفرعيتان إا إلاء عم هما بشأن لرائل عمل املنتقدى 
 امللمل بتألري تنفيذ تدابري التتدل وبرامج عم ه وو ائفه مبوجب اتفاق عريس.

Outcome of SBI 48.2  http://unfccc.int/documents/181953  
  http://unfccc.int//4908 إضافيةمل ومات 

 من بروتوكول كيوتو  3من املادة  14املسائل املتعلملة ملفملرة  )ج( 

 10-مل أ/1التملدمل احملرز   تنفيذ اململرر  )د( 
: اتف ت هي ة التنفيذ   الزء األول من دورهتقا الثامنقة واألربلقني ع قط مل ومات أساسية -9٠

األعمقال سقّينظر فيهقا مقع البنقد الفرعقي لقدول أعمقال اوي تقني أن هذه البنقود الفرعيقة مقن جقدول 
قققن وبقققرامج اللمقققل"   منتقققدى مشقققرتك بقققني اوي تقققني الفقققرعيتني.  الفقققرعيتني امللنقققون "املنتقققدى اةسَّ
واتف ت هي ة التنفيذ أيضاً   الزء األول من دورهتا الثامنة واألربلني ع ط مواص ة النظقر   هقذه 

 .(76)رهتا التاسلة واألربلنياملسائل ألناء دو 
 : سّتدعط هي ة التنفيذ إا مواص ة نظرها   هذه املسائل.اإلجراء -9١

 املسائل اجلنسانية وتغّي املناخ -18 
: قققققرر مققققؤ ر األلققققرا    دورتققققه الثانيققققة واللشققققرين مواصقققق ة وتلزيققققز مل ومققققات أساسققققية -9٢

واعتمد مؤ ر األلقرا    دورتقه  .(77)لاللة أعواسعمل ليما بشأن املسائل النسانية لفرتة  برامج
__________ 

 .33، الف رة ٢١-س أ/١امل رر  (73)
 .34، الف رة ٢١-س أ/١امل رر  (74)
 أعاله. 3٠مثل احلا ية  (75)
(76) FCCC/SBI/2018/9 ١١7، الف رة. 
 .6، الف رة ٢٢-س أ/٢١امل رر  (77)

http://unfccc.int/documents/181953
http://unfccc.int/6877
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الثالثقققة واللشقققرين خطقققة عمقققل جنسقققانية لقققدعم تنفيقققذ امل قققررات والقققوال ت  ات التققق ة عملسقققائل 
 .(7٨)النسانية   عم ية االتفاقية اإللارية

ل وّدعيت ح  ة اللمل ألناء الدورة بشأن ال ضقا  النسقانية القي نّظِامقت خقالل القزء األو  -93
  :(79)من الدورة الثامنة واألربلني وي ة التنفيذ إا االجتماجل   مرح تني لتمطية املوضوعني التاليني

 اآلقر املتباينة لتمري املناخ والسياسات واإلجراءات املناخية املراعية لالعتبارات النسانية؛ )أ( 
 النسني ضمن الوفود الولنية.السياسات واخلطط والت دس اةر    تلزيز التوا ن بني  )ب( 

  القزء األول مقن دورهتقا الثامنقة واألربلقني إا األمانقة أن تلقد  (٨٠)ول بت هي قة التنفيقذ -94
 ت ريراً عن ح  ة اللمل ألناء الدورة كي تنظر فيه اوي ة   دورهتا التاسلة واألربلني.

واألربلقققني حقققواراً مقققع ر سقققاء وع قققدت هي قققة التنفيقققذ   القققزء األول مقققن دورهتقققا الثامنقققة  -95
الققي أعققدهتا  (٨١)اوي ققات املنشققأة مبوجققب االتفاقيققة ملناقشققة االسققتنتاجات الققواردة   الورقققة الت نيققة

األمانقققة بنقققاًء ع قققط ل قققب مقققؤ ر األلقققرا    دورتقققه الثانيقققة واللشقققرين والقققي حتقققدد مقققداخل إدمقققاج 
   (٨3)ول بقققت هي قققة التنفيقققذ .(٨٢)قيقققةاالعتبقققارات النسقققانية   مسقققارات اللمقققل   عم يقققة االتفا

الزء األول من دورهتا الثامنة واألربلني إا األمانة أن تلد ت ريراً عن هذا احلقوار يّتقاح ع قط املوققع 
 الشبكي لالتفاقية.

: سققّتدعط هي ققة التنفيققذ إا النظققر   الوقئققل الققي أِّعققدت ل ققدورة واالتفققاق ع ققط اإلجققراء -96
 ب االقتضاء.مزيد من اإلجراءات، حس

FCCC/SBI/2018/INF.15 Differentiated impacts of climate change and gender-responsive 

climate policy and action, and policies, plans and progress in 

enhancing gender balance in national delegations. Workshop report 

by the secretariat 
  https://unfccc.int/topics#:70bd5236-db5c-4951-b3f9-f0ba194311f5  إضافيةمل ومات 

 تملرير عن األنشطة املتعلملة ملعمل من أجل التمكني املناخي -19 
األلققرا    دورتققه الثامنققة عشققرة بققرامج عمققل الدوحققة : اعتمققد مققؤ ر مل ومققات أساسققية -97

وققققرر مقققؤ ر  .(٨4)مقققن االتفاقيقققة وأنشقققأ حقققواراً سقققنو ً لتلزيقققز اللمقققل   هقققذا اجملقققال 6بشقققأن املقققادة 
مقققن االتفاقيقققة  6األلقققرا    دورتقققه الثانيقققة واللشقققرين أن يشقققار إا الهقققود املتل  قققة بتنفيقققذ املقققادة 

  .(٨5)املناخي" بلبارة "اللمل من أجل التمكني
__________ 

 .6، الف رة ٢3-س أ/3امل رر  (7٨)
 . https://unfccc.int/topics/gender/meetings--events/gender-and-climate-change-events انظر (79)
(٨٠) FCCC/SBI/2018/9 ١٢6، الف رة . 
(٨١) FCCC/TP/2018/1.  
 .١3، الف رة ٢٢-س أ/٢١امل رر  (٨٢)
(٨3) FCCC/SBI/2018/9 ١٢6، الف رة . 
 .9، الف رة ١٨-س أ/١5امل رر  (٨4)
 .١4، الف رة ٢٢-س أ/١7امل رر  (٨5)

https://unfccc.int/topics#:70bd5236-db5c-4951-b3f9-f0ba194311f5
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وألغراض تنظيم احلوار املتل ل عللمقل مقن أجقل التمكقني املنقاخي، جّتمقع اللناصقر السقتة  -9٨
وذا اللمل   جمالني من جماالت الرتكيز يتم النظر فيهمقا علتنقاوب كقل سقنة. ويضقم جمقال الرتكيقز 

ومشققاركة المهققور ووصققول  األول التل ققيم والتققدريب، أمققا جمققال الرتكيققز الثققام فيضققم التوعيققة اللامققة
 ّع ققد وقققد. الرتكيققز جمققايل لكققال  ققامالً  موضققوعاً  الققدويل التلققاون ويّلتققرَب المهققور إا املل ومققات. 

 الثامنققة الققدورة مققن األول الققزء خققالل املنققاخي التمكققني أجققل مققن اللمققل بشققأن السققادا احلققوار
 . الثام الرتكيز جمال ع ط وانتب التنفيذ وي ة واألربلني

 ٢، نظمقققت األمانقققة،   ال سقققبيز ، إيطاليقققا،   الفقققرتة مقققن ٢٢-س أ/١7ووف قققاً ل م قققرر  -99
تشرين األول/أكتقوبر، بقدعم مقايل مقن حكومقة إيطاليقا وبتلقاون ملهقا، ح  قة عمقل إق يميقة  4 إا

بشأن اللمل من أجقل التمكقني املنقاخي لفائقدة أوروع ومنط قة البحقر األبقي  املتوسقط. وأاتحقت 
منتقققدى لهقققات تنسقققيل ولنيقققة   جمقققال اللمقققل مقققن أجقققل التمكقققني املنقققاخي ولث قققي  ح  ققة اللمقققل

ألققرا  آخققرين وجهققات ملنيققة مققن غققري األلققرا  لتبققادل اخلققربات واملمارسققات اليققدة والققدروا 
التل ققيم والتققدريب والتوعيققة  -املسققتفادة بشققأن اللناصققر السققتة ل لمققل مققن أجققل التمكققني املنققاخي 

وأسققهمت   تلزيققز  -ر ووصققول المهققور إا املل ومقات والتلققاون الققدويل اللامقة ومشققاركة المهققو 
مهققققارات وقققققدرات جهققققات التنسققققيل الولنيققققة  ات التقققق ة عللمققققل مققققن أجققققل التمكققققني املنققققاخي. 

 وسّينَشر ع ط املوقع الشبكي لالتفاقية ت رير عن ح  ة اللمل.
: سّتدعط هي ة التنفيذ إا اإلحالة ع ماً علت ريقر املقوجز ل حقوار السقادا بشقأن اإلجراء -١٠٠

 اللمل من أجل التمكني املناخي وعألنشطة األخرى املضط ع هبا مؤخراً. 
FCCC/SBI/2018/19  احلققوار السققادا بشققأن اللمققل مققن أجققل التمكققني املنققاخي. ت ريققر مققوجز

 م دس من األمانة 
-https://unfccc.int/topics/education-youth/events-meetings/dialogues  إضافيةمل ومات 

on-action-for-climate-empowerment and 

https://unfccc.int/event/regional-workshop-on-action-for-climate-

empowerment-for-europe-and-the-mediterranean-region  

 املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية -20 
 2017تملرير مراجعة احلسامت والبياانت املالية لعامل  )أ( 

 . ٢٠١7: راجع جم س مراجلي حساعت األمم املتحدة البياات املالية للاس مل ومات أساسية -١٠١
: سقققّتدعط هي قققة التنفيقققذ إا اإلحالقققة ع مقققاً عملل ومقققات القققواردة   الوقئقققل القققي اإلجقققراء -١٠٢

 أِّعدات ل دورة. 
FCCC/SBI/2018/INF.11 Financial report and audited financial statements for the year 

2017 and report of the United Nations Board of Auditors. Note 

by the secretariat 

FCCC/SBI/2018/INF.11/Add.1 Financial report and audited financial statements for the year 

2017 and report of the United Nations Board of Auditors. Note 

by the secretariat.  .إضافة Comments by the secretariat 
 http://unfccc.int/1065  إضافيةمل ومات 

https://unfccc.int/topics/education-youth/events-meetings/dialogues-on-action-for-climate-empowerment
https://unfccc.int/topics/education-youth/events-meetings/dialogues-on-action-for-climate-empowerment
https://unfccc.int/topics/education-youth/events-meetings/dialogues-on-action-for-climate-empowerment
https://unfccc.int/topics/education-youth/events-meetings/dialogues-on-action-for-climate-empowerment
http://unfccc.int/1065
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 2019–2018أداء امليزانية لفرتة السنتني  )ب( 
: سقققّيلدا وقققذه القققدورة ت ريقققري عقققن أداء امليزانيقققة وإلقققا  القققربامج لع قققهر مل ومقققات أساسقققية -١٠3

 تشققققققرين الثققققققام/ ١6األوا مققققققن فققققققرتة السققققققنتني وت ريققققققري عققققققن حالققققققة املسققققققامهات، حقققققق  السققققققتة 
،   التققققندوق االئتمققققام ل ميزانيققققة األساسققققية لالتفاقيققققة اإللاريققققة و  التققققناديل ٢٠١٨ نققققوفمرب

 االئتمانية األخرى لالتفاقية. 
: سقققّتدعط هي قققة التنفيقققذ إا اإلحالقققة ع مقققاً عملل ومقققات القققواردة   الوقئقققل القققي اإلجقققراء -١٠4

 ات صقق ة ت ققدمها األمانققة التنفيذيققة وإا البققت    إضققافيةأِّعققدات ل ققدورة وأيققة مل ومققات  ققفوية 
اإلجقققراءات القققي ققققد ي قققزس إدراجهقققا   مشقققاريع امل قققررات املتل  قققة عملسقققائل اإلداريقققة واملاليقققة والقققي 

وصقققط  ن ينظقققر فيهقققا ويلتمقققدها مققققؤ ر األلقققرا    دورتقققه الرابلقققة واللشقققرين ومؤ ر/اجتمققققاجل سي
 ألرا  كيوتو   دورته الرابلة عشرة. 

FCCC/SBI/2018/16  ٢٠١٨حزيران/يونيه  3٠   ٢٠١9-٢٠١٨أداء امليزانية لفرتة السنتني .
 التنفيذيةمذكرة من األمينة 

FCCC/SBI/2018/16/Add.1 Budget performance for the biennium 2018–2019 as at 30 June 

2018. Note by the Executive Secretary. Addendum. Programme 

performance data for the period from 1 January to 30 June 2018  
FCCC/SBI/2018/16/Add.2 Budget performance for the biennium 2018–2019 as at 30 June 

2018. Note by the Executive Secretary. Addendum. Planned 

programme activities and outputs for the biennium compared with 

activities undertaken and outputs delivered during the period 1 

January to 30 June 2018  
FCCC/SBI/2018/INF.12 Status of contributions as at 16 November 2018. Note by the 

secretariat 
 http://unfccc.int/1065  إضافيةمل ومات 

 املسائل املتعلملة ممليزانية )ج( 
: واصققق ت هي قققة التنفيقققذ   القققزء األول مقققن دورهتقققا الثامنقققة واألربلقققني مل ومقققات أساسقققية -١٠5

النظققر   سققبل تلزيققز الشققفافية والكفققاءة   عم يققة امليزانيققة ول بققت إا األمانققة أن حتققداث الوقئققل 
 :(٨6)ألناء الدورةالتالية، مراعية    لا التل ي ات الي قدمتها األلرا  

الت ريقققر املتل قققل حب  قققة اللمقققل الت نيقققة بشقققأن سقققبل   دة الكفقققاءة والشقققفافية    )أ( 
 عم ية وضع امليزانية؛

الت ريقر املتل قل علقنّقّهج املمكنققة لتحديقد األولقو ت وآقر ققرارات هي ققات اإلدارة  )ب( 
 ع ط امليزانية واستنتاجات اوي تني الفرعيتني؛

ملتل ققققققل علتلزيققققققزات املمكنققققققة للققققققرض امليزانيققققققة وبققققققرامج اللمققققققل لفققققققرتة الت ريققققققر ا )ج( 
 .٢٠٢١-٢٠٢٠ السنتني

__________ 

(٨6) FCCC/SBI/2018/9 ١55-١5١، الف رات. 
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واتف ت هي ة التنفيقذ   القزء األول مقن دورهتقا الثامنقة واألربلقني ع قط مواصق ة النظقر    -١٠6
 السبل الكفي ة بتلزيز الشفافية والكفاءة   عم ية امليزانية   دورهتا التاسلة واألربلني.

: سقّتدعط هي قة التنفيقذ إا النظقر   الوقئقل القي أعقدت ل قدورة وت قدمي توصقية بشقأن اإلجراء -١٠7
أل إجراءات ضرورية   مشاريع امل قررات املتل  قة عملسقائل اإلداريقة واملاليقة لينظقر فيهقا ويلتمقدها مقؤ ر 

 الرابلة عشرة.  األلرا    دورته الرابلة واللشرين ومؤ ر/اجتماجل ألرا  كيوتو   دروته
FCCC/SBI/2018/INF.16 Update on possible approaches to prioritization and budgetary 

implications of decisions of the governing bodies and conclusions of 

the subsidiary bodies. Report by the secretariat 
FCCC/SBI/2018/INF.17 Update on possible enhancements to the presentation of the budget 

and work programme for the biennium 2020–2021. Report by the 

secretariat 
FCCC/SBI/2018/INF.18 Update on ways to increase the efficiency and transparency of the 

budget process. Report by the secretariat 
 http://unfccc.int/1065 إضافيةمل ومات 

 الستعرا  املتواصل لوظائا األمانة وعملياهتا (د) 
: قققررت هي ققة التنفيققذ   دورهتققا احلاديققة واللشققرين اسققتلراض و ققائف مل ومققات أساسققية -١٠٨

وعرضت األمانة هذا البند الفرعي من جقدول األعمقال  .(٨7)األمانة وعم ياهتا ع ط أساا سنول
  الققققزء األول مققققن الققققدورة الثامنققققة واألربلققققني وي ققققة التنفيققققذ، الققققي اتف ققققت ع ققققط اإلحالققققة ع مققققاً 
عملل ومات امل دمة ول بقت إا األمانقة أن ت قدس مل ومقات مدلقة عقن هقذا اللمقل لكقي تنظقر فيقه 

 اوي ة   دورهتا التاسلة واألربلني. 
وأحالققت هي ققة التنفيققذ ع مققاً أيضققاً   الققزء األول مققن دورهتققا الثامنققة واألربلققني علت ريققر  -١٠9

القذل يتلققني النظقر فيقه   القدورة التاسققلة واألربلقني وي قة التنفيقذ والحظققت  ٢٠١7السقنول للقاس 
 أن الت ارير امل ب ة حتتاج إا حتسينات.

نظققر   الوقئققل الققي أِّعققدت ل ققدورة واالتفققاق ع ققط : سققّتدعط هي ققة التنفيققذ إا الاإلجققراء -١١٠
 سبل املضي قدماً، حسب االقتضاء.

FCCC/SBI/2018/INF.19 Update on annual report preparation. Note by the secretariat 

 مسائل أخرى -21 
 سّتبحن   إلار هذا البند من جدول األعمال أل مسائل أخرى تنشأ ألناء الدورة. -١١١

 إغالق الدورة وتملرير الدورة -22 
يّلققرض مشققروجل الت ريققر املتل ققل علققدورة ع ققط هي ققة التنفيققذ كققي تنظققر فيققه وتلتمققده، وبلققد  -١١٢

  لا يل ن الرئيس اختتاس الدورة.
    

__________ 

(٨7) FCCC/SBI/2004/19 ١٠5، الف رة. 

http://unfccc.int/1065

