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 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 التاسعة واألربعونالدورة 
 2018كانون األول/ديسمرب   8-2، سهكاتوفيت
 )أ( من جدول األعمال املؤقت2البند 

 املسائل التنظيمية
 إقرار جدول األعمال

 جدول األعمال املؤقت وشروحه  
 مذكرة من األمينة التنفيذية  

 جدول األعمال املؤقت -أولا  
 افتتاح الدورة. -1
 مسائل تنظيمية: -2

 إقرار جدول األعمال؛ )أ( 
 تنظيم أعمال الدورة؛ )ب( 
 انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس؛ )ج( 
 األنشطة املقررة. )د( 

 42و 41؛ واملسررائل املشررار إلي ررا ر ال قرررا  2018 تقريررر ةنررة التكيرري: تقريررر عررا  -3
 .21-  أ/1من املقرر  45و

نيررة ساسررائر واأل رررار املرتبطررة  ترر  ريا  تقريررر النةنررة التن يآليررة اليررة واريررو الدوليررة امل  -4
 تغري املناخ.

 تطوير التكنولوجيا ونقن ا: -5
 من ات اق سريس؛ 10من املادة  4إطار التكنولوجيا مبوجب ال قرة  )أ( 
التقريرررر السرررنوك املشرررال لنةنرررة التن يآليرررة امل نيرررة سلتكنولوجيرررا ومركررر  و ررربكة  )ب( 

 تكنولوجيا املناخ.
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 راقبة املن ةية.البحوث وامل -6
 منرب اجملتم ا  احملنية والش وب األصنية. -7
 عمل كوروني يا املشال  ش ن ال راعة. -8
 أت ري تن يآل تدا ري التصدك: -9

 حتسني املنتدى و رانمج ال مل؛ )أ( 
طرائررررن املنترررردى امل ررررذ  ترررر  ري تن يررررآل ترررردا ري التصرررردك و رررررانمج عمنرررره وو ائ رررره  )ب( 

 مبوجب ات اق سريس؛
 من  روتوكول كيوتو. 2من املادة  3املسائل املت نقة سل قرة  )ج( 

القضااي املن ةية مبوجب االت اقيرة: االنب را   النا رة عرن الوقرود املسرتخد  ر الطرريان  -10
 والنقل البحرك الدوليني.

 من ات اق سريس: 6املسائل املت نقة سملادة  -11
مرررن  6مرررن املرررادة  2املشرررار إلي رررا ر ال قررررة إر رررادا   شررر ن الرررن نج الت اونيرررة  )أ( 

 ات اق سريس؛
من ات اق  6من املادة  4قواعد وطرائن وإجراءا  االية املنش ة مبوجب ال قرة  )ب( 

 سريس؛
مررررن  8 رررررانمج ال مررررل ر إطررررار الررررن نج غررررري السرررروقية املشررررار إلي ررررا ر ال قرررررة  )ج( 

 من ات اق سريس. 6 املادة
مرن  7رد املالية املقّدمة وامل ب ة عن طرين تدخال  عامة وفقاً لن قررة طرائن حساب املوا -12

 من ات اق سريس. 9املادة 
 تقارير األنشطة األخرى: -13

التقرير السنوك عن االيت راض التقذ لنم نوما  املقدمة مبوجب االت اقية من  )أ( 
فررررراة السرررررنتني األطررررررار املدرجرررررة ر املرفرررررن األول لالت اقيرررررة ر تقارير رررررا عرررررن 

  الغاهتا الوطنية؛ ور
التقريرر السررنوك عررن االيرت راض التقررذ لقرروائم جرررد غراملا  الدفي ررة املقدمررة مررن  )ب( 

 األطرار املدرجة ر املرفن األول لالت اقية؛
التقريررر السررنوك عررن االيررت راض التقررذ لقرروائم جرررد غرراملا  الدفي ررة وغري ررا مررن  )ج( 

ر املدرجرررررة ر املرفرررررن األول لالت اقيرررررة، وفقررررراً امل نومرررررا  املقدمرررررة مرررررن األطررررررا
 من  روتوكول كيوتو. 1من املادة  7لنت ريي الوارد ر ال قرة 

 مسائل أخرى. -14
 اختتا  الدورة والتقرير املت نن هبا. -15
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 شروح جدول األعمال املؤقت -اثنياا  
 افتتاح الدورة -1 

ألر  ررني لن ي ررة ال رعيررة لنمشررورة ال نميررة يررت قد اةنسررة ال امررة األور لنرردورة التايرر ة وا -1
،  رائيرة الررئيس، السريد 2018كانون األول/ديسرمرب   2والتكنولوجية ) ي ة املشورة( يو  األحد 

  ول واتكنسون )فرنسا(، لبدء ال مل  ش ن  يع املسائل.

 املسائل التنظيمية -2 
 إقرار جدول األعمال )أ( 

آلك أعدترره األمينررة التن يآليررة سالت رراق مررع الرررئيس، يررين رض جرردول األعمررال املؤقررت، الرر -2
 من أجل إقراره.

FCCC/SBSTA/2018/7  جدول األعمال املؤقت و روحه. مآلكرة من األمينة التن يآلية 
 https://unfccc.int/event/sbsta-49 م نوما  إ افية

 الدورةتنظيم أعمال  )ب( 
يشمل جدول األعمال مسائل متصنة سالت اقيرة وات راق سريرس و روتوكرول كيوترو. ومرن  -3

يت نرررن  ميرررع  نرررود جررردول األعمرررال مرررن أجرررل  الضررررورك أن تواصرررل األطررررار عمن رررا  رررّد فيمرررا
 ررمان تقررد  متررواملن  شرر أا. وقررد أعرراد مررؤرر األطرررار ر دورترره الدالدررة وال شرررين أتكيررد طنبرره 

ر اهلي ررا  ال رعيررة واهلي ررا  املنشرر ة  د ررا عنرر  تسررريع وترررية عمن ررا  شرر ن  رررانمج عمررل املوجرره إ
ات رررررراق سريررررررس وإحالررررررة نتائةرررررره إر مررررررؤرر األطرررررررار ر موعررررررد أقصرررررراه ان قرررررراد الرررررردورة الرا  ررررررة 

يريما وأنره  . ويرتدعو  ي رة املشرورة األطررار إر دعم را لاليرتةا ة هلرآلا الطنرب، ال(1)وال شرين
 ايتكمال  رانمج عمل ات اق سريس ر الدورة الرا  ة وال شرين ملؤرر األطرار.من املقرر 

عنقد  دورة ت اوض إ افية لن ي را  ال رعيرة الردالث  ي  را  23-  أ/1ووفقاً لنمقرر  -4
ر سنكرررول مل اةرررة مسرررائل متصرررنة  رررربانمج عمرررل  2018أينول/يررربتمرب  9إر  4ر ال ررراة مرررن 

هلي ة املشورة،  كنت  آله الدورة اة ء الداين من دورهتا الدامنة واألر  رني  ات اق سريس. وسلنسبة
املست ن ة اليت اكت ت  تناول  نود جدول األعمال املتصنة  ربانمج عمل ات اق سريرس والرواردة ر 

 .13ج( و-)أ12)ب(، و9، و5، و4جدول أعمال الدورة الدامنة واألر  ني لن ي ة، أك البنود 
األعمررال املؤقررت هلررآله الرردورة، تتمدررل  نررود جرردول األعمررال املتصررنة  ررربانمج  جرردول ور -5

 45و 42، و41يت نرن سملسرائل املشرار إلي را ر ال قررا   )فيمرا 3عمل ات اق سريس ر البنرود 
. واتّ قرررت  ي رررة املشرررورة ر اةررر ء 12ج( و-)أ11)ب(، و9)أ(، و5(، و21-  أ/1مرررن املقررررر 

ة واألر  رني عنر  أن ي كري رءيراء ال ريرن ال امرل املخصراب امل رذ ست راق الداين من دورهتا الدامنر
 (2)سريررس )فريررن ات رراق سريررس( و ي ررة التن يررآل و ي ررة املشررورة عنرر  إعررداد مررآلكرة أفكررار مشرراكة
ر  تتنرراول التقررد  احملرررمل حررد اان وحتررّدد يرربل املضررج قرردماً ر  رررانمج عمررل ات رراق سريررس، مبررا

__________ 

 .4، ال قرة 23-  أ/1املقرر  (1)
 .https://unfccc.Int/event/sbsta-49يتتاح عن  الرا ط اإللكاوين  (2)

https://unfccc.int/event/sbsta-49
https://unfccc.int/event/sbsta-49
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. وت اون رئريس (3)صية ك ينة مبساعدة األطرار عن  التقد  ر املداوال ذلك تقدمي مقاحا  ن
 ي رررة املشرررورة  شررركل و يرررن مرررع الرئيسرررني ااخررررين ة رررل املرررآلكرة متاحرررة  نرررول منتصررري تشررررين 

 .2018األول/أكتو ر 
ويتننشررر م نومررا  م صررنة عررن أعمررال الرردورة عنرر  الصرر حة الشرربكية لنرردورة التايرر ة  -6

أعرراله  5. ويتتضررمن مررآلكرة األفكررار املشرراكة املشررار إلي ررا ر ال قرررة (4)املشررورةواألر  ررني هلي ررة 
ت اصيل إ افية  ش ن تنظيم ال مل املت نن سلنظر ر  نود جدول األعمرال املتصرنة  رربانمج عمرل 

حررني أن اهلرردر مررن الرردورة  ررو  ررمان حتقيررن نتررائج منمويررة حيدمررا أمكررن،  ات رراق سريررس. ور
عائقاً أما  النظر ر  يع البنود. وإر جانب الرئيسني ااخرين، ييتشراور ييشكل  ين الوقت 

رئيس  ي ة املشرورة مرع األطررار حرول كي يرة املضرج قردماً سل مرل املت نرن  ميرع البنرود عنر   رو 
إذا كرران ينبغررج الت كررري ر أتجيررل النظررر إر الرردورة  ر ذلررك حررول مررا متررواملن وكرريء ويررريع، مبررا

تتطنرب  نروا ات راق  البنود غرري املتصرنة  رربانمج عمرل ات راق سريرس والريت قرد ال القادمة ر   ض
 .كاتوفيتسهتقدمي إر ادا  ر   أو
وطننررررب إر املنرررردو ني الرجررررول إر اةرررردول الرررر مذ ال ررررا  والررررربانمج اليررررومج أ نرررراء الرررردورة  -7

الرر مذ احملرردعث ألعمررال  واالطررالل سنتظررا  عنرر   ا ررا  الرردائرة التن  يونيررة املغنقررة مل رفررة اةرردول
. ولاليرت ادة إر أقصر  حرد  كرن مرن وقرت الت راوض و رمان اختترا  الردورة ر (5) ي ة املشورة

املوعررد املقرررر، يرريقاح رءيرراء اةنسررا ، سلتشرراور مررع األطرررار و طريقررة  رر افة، أةرراً لكسررب 
خنصرت إليره  ي رة  مراالوقت ر يياق تنظيم جنسا  الردورة وحتديرد جردوهلا الر مذ، مرع مراعراة 

 رآلا السرياق، يريقاح رءيراء كرل مرن  ي رة  . ور(6)التن يآل ر السا ن من ايتنتاجا  ذا  صرنة
املشورة و ي ة التن يرآل وفريرن ات راق سريرس ًجرااًل لرددة لاعمرال اةماعيرة ومواعيرد أائيرة لتقردمي 

اميرة  ميرع النغرا  الر يرة االيتنتاجا   ماانً إلاتحت ا قدر اإلمكان خرالل اةنسرة ال امرة اات
 .الست لامم املتحدة

 انتخاب أعضاء املكتب غّي الرئيس )ج( 
يتنتخب  ي ة املشورة انئب رئيس ا ومقرر را. ويرتظل انئبرة الررئيس  م نوما  أيايية: -8

واملقرر ا اليان ر منصب ما حد انتخاب خن  ما. ويطنب إر األطرار النظر جردايً ر تر ري  
 نساء هلآله املناصب.

وعندما رارس  ي ة املشورة م ام ا خبصوص مسائل مرتبطة  ربوتوكول كيوتو، ينست اض  -9
من أعضراء مكتب را لدرل دولرة طرفراً ر االت اقيرة ولكن را، ر ذلرك الوقرت، ليسرت عن أك عضو 

طرفاً ر  روتوكول كيوتو،   ضو إ ار تنتخبه األطرار ر  روتوكول كيوتو من  ني  دني ا. و آلا 
 يقتضيه اختالر ا ال، عن  ات اق سريس. ينطبن، مع مراعاة ما

انتخاب أعضائ ا ر أيرل وقت  كرن   رد االنت راء ييطنب إر  ي ة املشورة  اإلجراء: -10
مرررن املشررراورا . ويررريطنب إلي رررا، عنرررد االقتضررراء، انتخررراب أعضررراء إ رررافيني ليحنررروا لرررل انئرررب 

__________ 

(3) FCCC/SBSTA/2018/6 ، 14ال قرة. 
(4) https://unfccc.int/event/sbsta-49. 
 .https://unfccc.int/dp-cop24متاح عن  الرا ط التايل:  (5)
 .221-218، ال قرا  FCCC/SBI/2014/8الو يقة  (6)

https://unfccc.int/event/sbsta-49
https://unfccc.int/dp-cop24
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ات ررراق  الررررئيس و/أو املقررررر إذا كررران لدرررل دولرررة طرفررراً ر االت اقيرررة ولررريس ر  روتوكرررول كيوترررو أو
 سريس.

 http://unfccc.int/6558 م نوما  إ افية

 األنشطة املقررة )د( 
عنرر  النحررو املطنرروب ر اةرر ء األور مررن الرردورة الدامنررة واألر  ررني هلي ررة املشررورة، يررتنظم  -11

 األحداث التالية سالقاان مع  آله الدورة:
املنرراخ والقا نيررة الرردورة الدانيررة عشرررة لررربانمج عمررل نررريوث املت نررن  ترر  ريا  تغررري  )أ( 

 ؛(7)لنت  ر  ه والتكيي م ه، وييت نن مو وع ا سلتنويع االقتصادك
)أ( مرررن 2حنقرررة عمرررل مرررع اهلي رررا  املنشررر ة مبوجرررب االت اقيرررة  شررر ن املو رررول  )ب( 
ني يررا املشررال  شرر ن ال راعررة، أك طرائررن تن يررآل نتررائج حنقررا  ال مررل اامررس امل قررودة و عمررل كور 

 (8)القضررااي املتصررنة سل راعررة واملوا رريع املقبنررة الرريت قررد تنشرر  عررن  ررآله األعمررالأ نرراء الرردورة  شرر ن 
 أدانه(؛ 36ال قرة  )انظر

اجتمررال مدتّرره يررو  واحررد اليررت راض أعمررال املنترردى احملّسررن امل ررذ  ترر  ري تن يررآل  )ج( 
 أدانه(. 42تدا ري التصدك )انظر ال قرة 

 41واملسفائل املشفار إلي فا ل الفقفرا  ؛ 2018 تقرير جلنة التكيف:  تقريفر عفا  -3 
 21-  أ/1من املقرر  45و 42و

طنب مؤرر األطرار، ر دورته السا  ة عشرة، إر ةنة التكيي أن  م نوما  أيايية: -12
. وتقرررّرر عقررد اجتمررراعني عرراديني لنةنرررة (9)تقررّد  إليرره تقرررارير يررنوية عرررن طريررن اهلي ترررني ال رررعيتني

 27نرررر  النحرررو التررررايل: االجتمرررال الدالرررر  عشرررر ر ال رررراة مررررن ع 2018 التكيررري ر  ررررون عرررا 
تشررررررين  26إر  24ًذار/مرررررارس، واالجتمرررررال الرا رررررع عشرررررر ر ال ررررراة مرررررن  2 رررررباي/فرباير إر 

نترررائج  رررآلين االجتمررراعني وأعمرررال  2018 األول/أكترررو ر. ويتضرررّمن تقريرررر ةنرررة التكيّررري ل رررا 
 النةنة فيما  ني الدورا .

، طننررررب إر ةنررررة التكيرررري 21-  أ/1مررررن املقرررررر  45و 42و 41ومبوجررررب ال قرررررا   -13
( أن ت ررراد عررردداً مرررن 45و 41)مب يرررة فريرررن ااررررباء امل رررذ منقرررل البنررردان نيرررواً ر إطرررار ال قررررتني 

املسرررررائل املتصرررررنة سلتكيرررررري ر إطرررررار ات رررررراق سريرررررس، وأن تقررررررّد  توصررررريا  لكررررررج ينظرررررر في ررررررا 
رتره األور. وأدرجرت  رآله التوصريا  ر تقريرر ةنرة مؤرر/اجتمال أطرار سريس وي تمرد ا ر دو 

. وأحاطررت  ي ررة التن يررآل و ي ررة املشررورة ر الرردورة السررا  ة واألر  ررني لكررل 2017 التكيّرري ل ررا 
من مررا عنمرراً منن ةنررة التكيرري أأررت عمن ررا  شرر ن تنررك التوصرريا  وات قتررا عنرر  مواصررنة النظررر 

صررل ر الرردورة الدامنررة واألر  ررني هلي ررة التن يررآل و ي ررة . وتوا(10)في ررا ر دورتي مررا الدامنررة واألر  ررني
__________ 

(7) FCCC/SBSTA/2018/4 23، ال قرة. 
 )أ(.2، ال قرة 23-  أ/4انظر املقرر  (8)
 .96، ال قرة 17-  أ/2املقرر  (9)
(10) FCCC/SB/2017/2و ،FCCC/SB/2017/2/Add.1–FCCC/SBI/2017/14/Add.1. 

http://unfccc.int/6558
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املشرررورة النظرررر ر التوصررريا  )توصررريا  ةنرررة التكيّررري وفريرررن ااررررباء امل رررذ منقرررل البنررردان نيرررواً ر 
االجتماعررا  املشرراكة مررع ال ريررن املنشرر  مبوجررب  نررد  ي ررة التن يررآل لمسررائل تت نررن منقررل البنرردان 

التن يرررآل و ي رررة املشرررورة التوصررريا  إر مرررؤرر األطررررار ر دورتررره هبررردر أن حتيرررل  ي رررة  (11)نيرررواًل(
 الرا  ة وال شرين لكج ينظر في ا مؤرر/اجتمال أطرار سريس وي تمد ا ر دورته األور.

ونظررر   ي ررة املشررورة ر اةرر ء الدرراين مررن دورهتررا الدامنررة واألر  ررني ر املسررائل املشررار إلي ررا ر  -14
ت عن  أن التقرد  احملررمل ر تنرك الردورة يريتي  أيايراً م يرداً ملضرج األطررار أعاله، وات ق 13ال قرة 

ر امل او را   شر ن  ررانمج عمرل ات راق سريرس وإرام ررا  نةراح خرالل الردورة الرا  رة وال شررين ملررؤرر 
 5. ويتقد  ت اصيل إ افية هبآلا ااصوص ر مآلكرة األفكار الريت يشرار إلي را ر ال قررة (12)األطرار

 ر ذلك املقاحا  النصية املت نقة هبآله املسائل. ه، وحتدد يبل املضج قدماً، مباأعال
يرررررينطنب إر  ي رررررة املشررررررورة و ي رررررة التن يرررررآل النظررررررر ر تقريرررررر ةنرررررة التكيرررررري  اإلجرررررراء: -15
والتوصية مبشرول ايتنتاجا  و/أو مشررول مقررر منبدرن عرن تن يرآل خطرة عمرل ةنرة  2018 ل ا 

 ينظر فيه مؤرر األطرار وي تمده ر دورته الرا  ة وال شرين. كج  2018 التكيي ر عا 
ولضمان ايرتكمال  ررانمج عمرل ات راق سريرس  نةراح ر الردورة الرا  رة وال شررين ملرؤرر  -16

األطرررار، يررينطنب إر  ي ررة املشررورة و ي ررة التن يررآل أيضرراً االنت رراء مررن نظر ررا ر توصرريا  ةنررة 
، وكررررآلا 21-أ  /1مرررن املقررررر  42ر سريرررس ايررررتةا ة لن قررررة التكيررري إر مؤرر/اجتمرررال أطررررا

التوصيا  املشاكة لنةنة التكيي وفرين اارباء امل ذ منقل البنردان نيرواً إر مؤرر/اجتمرال أطررار 
 .21-أ  /1من املقرر  45و 41سريس ايتةا ة لن قرتني 

FCCC/SB/2018/3 تقرير ةنة التكيي 
الدرررررراين مرررررررن الو يقررررررة ااتاميررررررة لنةررررررر ء 

 الدورة الدامنة واألر  ني هلي ة املشورة
https://unfccc.int/documents/77091 

 http://unfccc.int/6053 م نوما  إ افية

الدوليففة املعنيففة ئرسففائر واألملففرار املرت طففة تقريففر اللةنففة التنفيذيففة اليففة وارسففو  -4 
 بتأثّيا  تغّي املناخ

إر النةنة التن يآليرة اليرة  20و 19طنب مؤرر األطرار ر دورتيه  م نوما  أيايية: -17
واريررو الدوليررة امل نيررة ساسررائر واأل رررار املرتبطررة  ترر  ريا  تغررري املنرراخ أن تقررد  تقريررراً يررنوايً إر 

. وتررناب (13)مررن خررالل اهلي تررني ال رررعيتني وأن تقررد  توصرريا ، حسررب االقتضرراء مررؤرر األطرررار
مرررن ات ررراق سريرررس عنررر  أن سضرررع ًليرررة واريرررو الدوليرررة لسرررنطة وتوجيررره  8مرررن املرررادة  2ال قررررة 

 مؤرر/اجتمال أطرار سريس.
إر النةنررة التن يآليررة إنشرراء فرقررة  (14)وطنررب مررؤرر األطرررار ر دورترره ا اديررة وال شرررين -18

عمرل لتقردمي توصريا   شر ن و رع أننرج متكامنرة لتةنرب حراال  التشررد املرتبطرة سا ر الضرارة 
__________ 

 .32-30، ال قرا  FCCC/SBSTA/2017/7الو يقة  (11)
(12) FCCC/SBSTA/2018/6 13، ال قرة. 
 .4، ال قرة 20-  أ/2واملقرر  ،3، ال قرة 19-  أ/2املقرر  (13)
 .49، ال قرة 21-  أ/1املقرر  (14)

https://unfccc.int/documents/77091
http://unfccc.int/6053


FCCC/SBSTA/2018/7 

7 GE.18-17017 

لتغررري املنرراخ والتقنيررل من ررا قرردر املسررتطال والتصرردك هلررا. و نرراء عنرر  ذلررك، يتضررمن تقريررر النةنررة 
 قة ال مل امل نية مبس لة التشرد.التن يآلية، ر  نة أمور، التوصيا  املنبدقة عن عمل فر 

ووافررن مررؤرر األطرررار ر دورترره الدانيررة وال شرررين عنرر  اإلطررار اإلر ررادك اطررة ال مررل  -19
. وتقرّرر عقرد (15)املتةددة اامسرية لنةنرة التن يآليرة اليرة واريرو ك يراس لو رع األنشرطة املقا  نرة

حررو التررايل: االجتمررال السررا ع ر عنرر  الن 201 اجتمرراعني عرراديني لنةنررة التن يآليررة ر  ررون عررا 
 أينول/يبتمرب. 21إر  18ًذار/مارس واالجتمال الدامن ر ال اة من  16إر  13ال اة من 

يرررريطنب إر  ي ررررة املشررررورة و ي ررررة التن يررررآل النظررررر ر تقريررررر النةنررررة التن يآليررررة  اإلجررررراء: -20
 والتوصية منك إجراءا  إ افية.

FCCC/SB/2018/1 ن يآليرة اليرة واريررو الدوليرة امل نيرة ساسرائر واأل رررار تقريرر النةنرة الت
 املرتبطة  ت  ريا  تغري املناخ

 http://unfccc.int/6056و http://unfccc.int/7545 م نوما  إ افية

 تطوير التكنولوجيا ونقل ا -5 
 من اتفاق ئريس 10من املادة  4إطار التكنولوجيا مبوجب الفقرة  )أ( 

طنب مؤرر األطرار ر دورته ا ادية وال شرين إر  ي ة املشرورة أن  م نوما  أيايية: -21
 10مرن املرادة  4تبا ر ر دورهترا الرا  رة واألر  رني و رع إطرار التكنولوجيرا املنشر  مبوجرب ال قررة 

ن تقررد  تقريررراً عررن ايررتنتاجاهتا إر مررؤرر األطرررار ليتسررة لرره تقرردمي توصررية مررن ات رراق سريررس، وأ
. (16) شرر ن  ررآلا اإلطررار كررج ينظررر في ررا مؤرر/اجتمررال أطرررار سريررس وي تمررد ا ر دورترره األور

وننظررر ر  ررآله املسرر لة ألول مرررة ر الرردورة الرا  ررة واألر  ررني هلي ررة املشررورة، و  ررد ذلررك ر دوراهتررا 
 ألر  ني، والسادية واألر  ني، والسا  ة واألر  ني، والدامنة واألر  ني.ااامسة وا

ونظررر   ي ررة املشررورة  ررّدداً ر اةرر ء الدرراين مررن دورهتررا الدامنررة واألر  ررني ر و ررع إطررار  -22
التكنولوجيا وات قت عن  أن التقد  احملرمل ر تنك الدورة ييتي  أياياً م يداً ملضج األطررار ر 

 ش ن  رانمج عمل ات اق سريس وإرام ا  نةاح خالل الدورة الرا  رة وال شررين ملرؤرر امل او ا  
. ويررتقد  ت اصرريل إ رررافية هبررآلا ااصرروص ر مررآلكرة األفكرررار الرريت يشررار إلي رررا ر (17)األطرررار
 ر ذلك املقاحا  النصية املت نقة هبآله املسائل. أعاله، وحتدد يبل املضج قدماً، مبا 5ال قرة 
لضرررررمان ايرررررتكمال  ررررررانمج عمرررررل ات ررررراق سريرررررس  نةررررراح ر الررررردورة الرا  رررررة  جرررررراء:اإل -23

 وال شرين ملؤرر األطرار، ييطنب إر  ي ة املشورة إرا  عمن ا  ش ن و ع إطار لنتكنولوجيا.
الو يقررررررة ااتاميررررررة لنةررررررر ء الدرررررراين مرررررررن 

 الدورة الدامنة واألر  ني هلي ة املشورة
https://unfccc.int/documents/182114 

 http://unfccc.int/ttclear م نوما  إ افية

__________ 

 .3، ال قرة 22-  أ/3املقرر  (15)
 .67، ال قرة 21-  أ/1املقرر  (16)
(17) FCCC/SBSTA/2018/6 13، ال قرة. 

http://unfccc.int/7545
http://unfccc.int/6056
https://unfccc.int/documents/182114
http://unfccc.int/ttclear
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 ا املناخالتقرير السنوي املشرتك للةنة التنفيذية املعنية ئلتكنولوجيا ومركز وش كة تكنولوجي )ب( 
قررّرر مررؤرر األطرررار ر دورترره ال شرررين أن تواصررل النةنررة التن يآليررة  م نومررا  أيايررية: -24

امل نيررة سلتكنولوجيررا ومركرر  و رربكة تكنولوجيررا املنرراخ )املرك /الشرربكة( إعررداد تقريررر يررنوك مشررال 
ريررن اهلي تررني عررن أنشررطت ما وأدائ مررا مل ام مررا وأن ينقرردع   ررآلا التقريررر إر مررؤرر األطرررار عررن ط

، عقد  النةنة التن يآلية امل نيرة سلتكنولوجيرا اجتماع را السرادس 2018 عا  . ور(18)ال رعيتني
 28إر  25ًذار/مرارس واجتماع را السرا ع عشرر ر ال راة مرن  16إر  13عشر ر ال اة مرن 

 رادك عشرر أينول/يبتمرب، وكال ا ر  ون. وعقد اجملنس االيتشارك لنمرك /الشبكة اجتماعه ا
 5إر  3ًذار/مررارس ر كو ن رراغن، واجتماعرره الدرراين عشررر ر ال رراة مررن  9إر  7ر ال رراة مررن 

 أكتو ر ر فيينا./شرين األولت
ييطنب إر  ي ة املشورة و ي ة التن يآل النظر ر التقرير السنوك املشرال املقرّد   اإلجراء: -25

ية مبشرررول مقرررر  شرر ن ذلررك كررج ينظررر فيرره مررؤرر مررن ةنررة التكنولوجيررا واملرك /الشرربكة، والتوصرر
 األطرار وي تمده ر دورته الرا  ة وال شرين.

FCCC/SB/2018/2   التقريرررر السرررنوك املشرررال لنةنرررة التن يآليرررة امل نيرررة سلتكنولوجيرررا ومركررر
 2018 و بكة تكنولوجيا املناخ ل ا 

 http://unfccc.int/ttclear م نوما  إ افية

 ث واملراق ة املن ةيةو ال ح -6 
ترّكرر   ي ررة املشررورة نظر ررا، خررالل الرردورة الدانيررة مررن كررل يررنة، عنرر   م نومررا  أيايررية: -26

 .(19)املراقبة املن ةية
وأحاطررت  ي ررة التن يررآل ر دورهتررا ااامسررة واألر  ررني عنمرراً  تنظرريم األمانررة يومرراً إعالميرراً  -27

 توجيررره مرررن رئررريس اهلي رررة، ودعرررت األطررررار إر النظرررر ر دعررروة  2016 رض ر عرررا  شررر ن األ
النظرا  ال راملج األمانة إر تنظيم أحداث  ا نة إّسن تن يآل خطة تن يآل النظا  ال املج لرصد املناخ، 

 ، ايررتناداً إر ااراء املقدمررة مررن األطرررار ر الرردورة التايرر ة(20)لرصررد املنرراخ: احتياجررا  التن يررآل
 .(21)واألر  ني هلي ة املشورة

عنمرراً أيضرراً  ضرررورة عقررد حنقررا   (22)وأحاطررت الرردورة ااامسررة واألر  ررني هلي ررة املشررورة -28
  آلا الصدد: عمل إقنيمية، عن  النحو احملدد ر خطة تن يآل النظا  ال املج ملراقبة املناخ. ور

مشررراكة  رررني النظرررا  حنقرررة عمرررل إقنيميرررة  2018 ننّظمرررت ر أوغنررردا ر عرررا  )أ( 
ال رررراملج ملراقبررررة املنرررراخ والررررربانمج األوروث لرصررررد األرض والنظررررا  ال رررراملج املتكامررررل لنرصررررد التررررا ع 

__________ 

 .4، ال قرة 20-  أ/17املقرر  (18)
 .46، ال قرة FCCC/SBSTA/2012/5الو يقة  (19)
-https://public.wmo.int/en/resources/library/global-observingمتررررررراح عنررررررر  الررررررررا ط اإللكررررررراوين الترررررررايل:  (20)

system-climate-implementation-needs. 
(21) FCCC/SBSTA/2016/4 44، ال قرة. 
(22) FCCC/SBSTA/2016/4 39، ال قرة. 

http://unfccc.int/ttclear
https://public.wmo.int/en/resources/library/global-observing-system-climate-implementation-needs
https://public.wmo.int/en/resources/library/global-observing-system-climate-implementation-needs
https://public.wmo.int/en/resources/library/global-observing-system-climate-implementation-needs
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لنمنظمة ال املية لارصاد اةوية،  شر ن حتسرني ينسرنة القيمرة مرن عمنيرا  املراقبرة إر ااردما  
 ؛املناخية لدعم ييايا  املناخ والتكيي والتخ يي ر  رق أفريقيا

أنش  النظا  ال املج لرصد املناخ والنظا  ال املج املتكامل لنرصد التا ع لنمنظمرة  )ب( 
ال امليررة لارصرراد اةويررة، سلت رراون مررع أمانررة  رررانمج البي ررة اإلقنيمررج لنمحرريط اهلرراد  وفريررن جرر ر 

د ، خطررة احملريط اهلرراد  امل رذ سالتصررال واهلياكرل األيايررية و نرس األرصرراد اةويرة سحملرريط اهلرا
 ررربكة الرصرررد مبنطقرررة احملررريط اهلررراد  ر أعقررراب حنقرررة ال مرررل اإلقنيميرررة لنررردول اة ريرررة الصرررغرية 

وأن ررري إلي ررا ر الرردورة  2017 الناميررة ر منطقررة احملرريط اهلرراد ، الرريت ننظمررت ر فيةررج ر عررا 
 .(23)السا  ة واألر  ني هلي ة املشورة

املمنوحررررة ر دورتي ررررا ااامسررررة واألر  ررررني  ووج ررررت  ي ررررة املشررررورة، رشررررياً مررررع الرررروالاي  -29
 والسا  ة واألر  ني، وحسب االقتضاء، دعوا  منتظمة إر:

أمانة النظا  ال املج لرصرد املنراخ لتقردمي تقريرر عرن التقرد  احملررمل ر تن يرآل خطرة  )أ( 
 ؛(24)2016 تن يآل النظا  ال املج ل ا 

 ؛(25)ا   ش ن حالة املناخ ال املجاملنظمة ال املية لارصاد اةوية لتقدمي مسا  )ب( 
املنظمة ال املية لارصراد اةويرة لتقردمي تقريرر عرن التقرد  احملررمل ر تن يرآل اإلطرار  )ج( 

 ؛(26)ال املج لنخدما  املناخية
النةنررررة امل نيررررة  سررررواتل رصررررد األرض وفريررررن التنسررررين امل ررررذ  سررررواتل األرصرررراد  )د( 

 .(27)احملرملاةوية إر تقدمي تقرير عن التقد  
امل نومررا  الررواردة  غرررض  يرريطنب إر  ي ررة املشررورة النظررر ر  ررآله املسرر لة ور اإلجرراء: -30

 حتديد أك إجراءا  أخرى ترا ا منايبة.
 http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx امل نوما  الواردة 

(under "sessions", select "SBSTA 49) 

-https://unfccc.int/topics/science/workstreams/systematic م نوما  إ افية

observation 

 اجملتمعا  احمللية والشعوب األصليةمنرب  -7 
 مول أغراض وم ا  منررب اجملتم را  احملنيرة  23-  أ/2حّدد املقرر  م نوما  أيايية: -31

 والش وب األصنية وكآلا ااطوا  األور لت  يل  آلا املنرب.
املقرر ن سه، أوص  مؤرر األطرار منن تراعج ال منيرا  املضرطنع هبرا ر إطرار  رآلا  ور -32
راء اجملتم ررا  احملنيررة والشرر وب األصررنية،  نرررب، مبرراامل في ررا عمنيررا  ت  ينرره، أمرروراً تشررمل مصرراع ًو

__________ 

(23) FCCC/SBSTA/2017/7 55، ال قرة. 
(24) FCCC/SBSTA/2016/4 41، ال قرة. 
(25) FCCC/SBSTA/2016/4 43، ال قرة. 
(26) 2017/7FCCC/SBSTA/ 57، ال قرة. 
(27) FCCC/SBSTA/2017/7 56، ال قرة. 

https://process.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx
https://process.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx
https://unfccc.int/topics/science/workstreams/systematic-observation
https://unfccc.int/topics/science/workstreams/systematic-observation
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ر ذلرك  وكآلا مشاركة الش وب األصنية ال  نية، وتساوك مراك   آله الش وب مع األطررار، مبرا
ا صول ر األدوار القيادية، واختيار  آله الش وب  دني ا  ن س ا وفقاً لإلجراءا  اااصة هبا، و 

 عن  التمويل الكار من خالل األمانة والتربعا  لتمكني املنرب من أداء م امه.
ونظر   ي ة املشورة ر اة ء األول من دورهتا ا ادية واألر  رني ر مواصرنة ت  يرل املنررب  -33

يكون  ي ة ت او ية مبوجرب  ر ذلك إنشاء فرين عامل تيسريك لن ، مبا23-  أ/2وفقاً لنمقرر 
االت اقيررررة، وحتديررررد طرائررررن و ررررع خطررررة عمررررل تسررررم   ت  يررررل املنرررررب ت  ررررياًل كرررراماًل يكررررون رديررررل 
اجملتم ررا  احملنيررة والشرر وب األصررنية واألطرررار فيرره ردررياًل متررواملانً. وعنق ررد النشرراي األول لنمنرررب، 
و و عبارة عن حنقة عمل ألصرحاب مصرنحة مت رددين  شر ن تن يرآل م امره، سالقراان مرع اةر ء 

 .(28)2018أاير/مايو  1ول من الدورة الدامنة واألر  ني هلي ة املشورة ر األ
يررريطنب إر  ي رررة املشرررورة مواصرررنة نظر رررا ر  رررآله املسررر لة عنررر  أيررراس نررراب  اإلجرررراء: -34

مشررررول املقررررر الرررآلك اقاحررره ر اةررر ء األول مرررن الررردورة الدامنرررة واألر  رررني هلي رررة املشرررورة امليسرررران 
، وإأرراء نظر ررا مررن (29)  غررري الر يررة  شرر ن  ررآلا البنررد مررن جرردول األعمررالاملتشرراركان لنمشرراورا

 خالل تقدمي توصيا  لكج ينظر في ا مؤرر األطرار وي تمد ا ر دورته الرا  ة وال شرين.
 http://unfccc.int/10475 م نوما  إ افية

 بشأن الزراعةعمل كورونيفيا املشرتك  -8 
طنرررب مرررؤرر األطررررار ر دورتررره الدالدرررة وال شررررين إر  ي رررة املشرررورة  م نومررا  أيايرررية: -35

و ي ة التن يآل أن ي اةا م اً القضااي املت نقرة سل راعرة،  ويرائل من را حنقرا  ال مرل، واجتماعرا  
ل راعررة  تغررري املنرراخ، اارررباء، وال مررل مررع اهلي ررا  املنشرر ة مبوجررب االت اقيررة، ومراعرراة أوجرره أت ررر ا

 .(30)والنُّ ج املتب ة ر م اةة قضااي األمن الغآلائج
وايررت نت  ي ررة املشررورة و ي ررة التن يررآل ر اةرر ء األول مررن الرردورة الدامنررة واألر  ررني لكررل  -36

الريت حتردد األنشرطة كوروني يرا ني يا املشرال  شر ن ال راعرة وو ر تا خريطرة طريرن  و من ما عمل كور 
. وطنبترا إر األمانرة أن ترنّظم، سالقراان مرع الردورة التاير ة (31)2020لدراين/نوفمرب حد تشررين ا

واألر  ررني هلي ررة املشررورة و ي ررة التن يررآل، حنقررة عمررل مررع اهلي ررا  املنشرر ة مبوجررب االت اقيررة  شرر ن 
)أ( من عمل كوروني يرا املشرال  شر ن ال راعرة، أك طرائرن تن يرآل نترائج حنقرا  ال مرل 2املو ول 

س أ نرراء فرراة الرردورا   شرر ن القضررااي املت نقررة سل راعررة وغري ررا مررن املوا رريع املقبنررة الرريت قررد اامرر

__________ 

-https://unfccc.int/topics/localتترراح امل يررد مررن امل نومررا   شرر ن حنقررة ال مررل عنرر  الرررا ط اإللكرراوين التررايل:  (28)

communities-and-indigenous-peoples-platform/events-and-meetings/workshops-meetings/multi-

stakeholder-workshop-on-the-local-communities-and-indigenous-peoples-platform. 
-https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/bonn-climateوين الترايل: متاح عنر  الررا ط اإللكرا  (29)

change-conference-april-2018/sessions/sbsta-48#eq-11. 
 .1، ال قرة 23-  أ/4املقرر  (30)
(31) FCCC/SBSTA/2018/4 املرفن األول.60، ال قرة ، 

http://unfccc.int/10475
https://unfccc.int/topics/local-communities-and-indigenous-peoples-platform/events-and-meetings/workshops-meetings/multi-stakeholder-workshop-on-the-local-communities-and-indigenous-peoples-platform
https://unfccc.int/topics/local-communities-and-indigenous-peoples-platform/events-and-meetings/workshops-meetings/multi-stakeholder-workshop-on-the-local-communities-and-indigenous-peoples-platform
https://unfccc.int/topics/local-communities-and-indigenous-peoples-platform/events-and-meetings/workshops-meetings/multi-stakeholder-workshop-on-the-local-communities-and-indigenous-peoples-platform
https://unfccc.int/topics/local-communities-and-indigenous-peoples-platform/events-and-meetings/workshops-meetings/multi-stakeholder-workshop-on-the-local-communities-and-indigenous-peoples-platform
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbsta-48%23eq-11
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbsta-48%23eq-11
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbsta-48%23eq-11
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. وات قررررت  ي ررررة املشررررورة و ي ررررة التن يررررآل أيضرررراً ر اةرررر ء األول مررررن (32)تنشرررر  عررررن  ررررآله األعمررررال
 .(33)دورتي ما الدامنة واألر  ني عن  مواصنة النظر ر  آله املس لة ر دورتي ما التاي ة واألر  ني

، (34)وقررّد  األطرررار واة ررا  امل تمرردة  صرر ة مراقررب،  نرراء عنرر  الرردعوة املوّج ررة إلرري م -37
 أعاله. 36ًراء م  ش ن حنقة ال مل املشار إلي ا ر ال قرة 

يتواصررل  ي ررة املشررورة و ي ررة التن يررآل نظر ررا ر عمررل كوروني يررا املشررال  شرر ن  اإلجررراء: -38
ذلررك إر مررؤرر األطرررار ر دورترره الساديررة وال شرررين )تشرررين ال راعررة  غرررض تقرردمي تقريررر عررن 

 (.2020الداين/نوفمرب 
 http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx امل نوما  الواردة 

(under "sessions", select "SBSTA 49) 

 http://unfccc.int/8793 م نوما  إ افية

 أتثّي تنفيذ تدابّي التصدي -9 
 املنتدى احملسرن وبرانمج العمل )أ( 

ألر  ررني لكررل اتّ قررت  ي ررة املشررورة و ي ررة التن يررآل ر الرردورة الرا  ررة وا م نومررا  أيايررية: -39
عنررر  تن يرررآل  ررررانمج ال مرررل املت نرررن  تررر  ري تن يرررآل تررردا ري التصررردك  توجيررره مرررن رئيسرررج  (35)من مرررا
 .(36)اهلي تني
وأحاطت  ي ة املشورة و ي ة التن يآل ر اة ء األول من دورتي مرا الدامنرة واألر  رني عنمراً  -40

احملّسررن الررآلك يرري قد أ نرراء الرردورة ساراء الرريت أنعرررب عن ررا  شرر ن نطرراق ايررت راض عمررل املنترردى 
. وأعرررب األطرررار واة ررا  (37)التايرر ة واألر  ررني لكررل من مررا، وات قتررا عنرر  نطرراق االيررت راض

امل تمردة  صرر ة مراقررب عررن ًراء ررم  شرر ن أعمرال املنترردى احملّسررن عنرر  أيرراس نطرراق االيررت راض 
رقرا  املقدمرة  غيرة إ رراء املناقشرا  الريت املت ن عنيره، وأعرّد  األمانرة تقريرراً تولي يراً ايرتناداً إر الو 

 يتدور حول  آله املس لة خالل الدورة التاي ة واألر  ني لن ي تني.
اة ء األول من الدورة الدامنة واألر  ني لكل من  ي ة املشورة و ي ة التن يآل، نّظمت  ور -41

ن ايرررتخدا  أدوا  األمانرررة،  توجيررره مرررن رئيسرررج اهلي ترررني، حنقرررة عمرررل تدريبيرررة ملررردة يرررومني  شررر 
. وأعررد  األمانررة تقريررراً (38)النمآلجررة االقتصررادية املرتبطررة مبةرراال   رررانمج عمررل املنترردى احملسررن

 عن حنقة ال مل كج تنظر فيه اهلي تان ال رعيتان ر دورتي ما التاي ة واألر  ني.

__________ 

(32) FCCC/SBSTA/2018/4 املرفن األول.61، ال قرة ، 
(33) FCCC/SBSTA/2018/4 66، ال قرة. 
(34) FCCC/SBSTA/2018/4 املرفن األول.65، ال قرة ، 
(35) FCCC/SBSTA/2016/253رة ، ال ق. 
(36) FCCC/SBSTA/2016/2املرفن الداين ،. 
(37) FCCC/SBSTA/2018/4 املرفن الداين.72، ال قرة ، 
 .FCCC/SBSTA/2017/7من الو يقة  69رشياً مع ال قرة  (38)

https://process.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx
https://process.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx
http://unfccc.int/8793
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عنرر   (39)التن يررآلواتُّ ررن ر اةرر ء األول مررن الرردورة الدامنررة واألر  ررني هلي ررة املشررورة و ي ررة  -42
إجراء ايت راض مدته يو  واحد ل مل املنتدى احملّسن سلتر امن مرع الردورة التاير ة واألر  رني لكرل 

 من ما  غرض ايتكمال ايت راض عمل املنتدى احملّسن خالل  اتني الدورتني.
 ييطنب إر  ي ة املشورة و ي ة التن يآل ايتكمال ايت راض عمرل املنتردى وتقردمي اإلجراء: -43

 توصيا  ر  آلا الصدد كج ينظر في ا مؤرر األطرار وي تمد ا ر دورته الرا  ة وال شرين.
FCCC/SB/2018/INF.3  ايتخدا  أدوا  النمآلجة االقتصادية املت نقة  ربانمج عمل املنتدى احملسّرن

 انة  ش ن حنقة عملامل ذ  ت  ري تن يآل تدا ري التصدك تقرير من األم
FCCC/SB/2018/INF.4 ال مل مع املنتدى احملسّن تقرير تولي ج مقد  من األمانة 

 http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx امل نوما  الواردة

(under "sessions", select "SBSTA 49) 

 http://unfccc.int/4908 م نوما  إ افية

طرائففا املنتففدى املعففري بتففأثّي تنفيففذ تففدابّي التصففدي وبففرانمج عملففه وو ائفففه مبوجففب اتفففاق  )ب( 
 ئريس
قررّرر مررؤرر األطرررار ر دورترره ا اديررة وال شرررين أن يواصررل املنترردى  م نومررا  أيايررية: -44

امل ررررذ  ترررر  ري تن يررررآل ترررردا ري التصرررردك عمنرررره حررررت إ رررررار اهلي تررررني ال رررررعيتني وأن  ررررد  ات رررراق 
. وقررررر املرررؤرر أيضررراً أن تقرررد   ي رررة املشرررورة و ي رررة التن يرررآل توصرررية  شررر ن طرائرررن عمرررل (40)سريرررس

آل تررردا ري التصررردك و ررررانمج عمنررره وو ائ ررره، لينظرررر في رررا مؤرر/اجتمرررال املنتررردى امل رررذ  تررر  ري تن يررر
أطرررار سريررس وي تمررد ا ر دورترره األور، وذلرررك لتنرراول مسرر لة ً ر تن يررآل ترردا ري التصررردك ر 

 .(41)إطار ات اق سريس
ونظر   ي ة املشورة ر اة ء الداين من دورهتا الدامنة واألر  ني ر  رآله املسر لة وات قرت  -45

عنر  أن التقرد  احملررمل ر تنررك الردورة يريتي  أيايراً م يررداً ملضرج األطررار ر امل او را   شرر ن 
. (42) رررانمج عمررل ات رراق سريررس وإرام ررا  نةرراح خررالل الرردورة الرا  ررة وال شرررين ملررؤرر األطرررار

 أعرراله، 5ويرتقد  ت اصريل إ رافية هبرآلا ااصروص ر مرآلكرة األفكرار الريت يشرار إلي را ر ال قررة 
 ر ذلك املقاحا  النصية املت نقة هبآله املس لة. وحتدد يبل املضج قدماً، مبا

لضرررمان ايرررتكمال  ررررانمج عمرررل ات ررراق سريرررس  نةررراح خرررالل الررردورة الرا  رررة  اإلجرررراء: -46
وال شرررين ملررؤرر األطرررار، يرريطنب إر  ي ررة املشررورة و ي ررة التن يررآل إأرراء عمن مررا  شرر ن طرائررن 

 ري تن يآل تدا ري التصدك و رانمج عمنه وو ائ ه مبوجب ات اق سريس.املنتدى امل ذ  ت  
الو يقرررررة ااتاميرررررة لنةررررر ء الدررررراين 
مررررررن الرررررردورة الدامنررررررة واألر  ررررررني 

 هلي ة املشورة 

https://unfccc.int/documents/181953 

 http://unfccc.int//4908 م نوما  إ افية

__________ 

(39) FCCC/SBSTA/2018/4 74، ال قرة. 
 .33، ال قرة 21-  أ/1املقرر  (40)
 .34، ال قرة 21-  أ/1املقرر  (41)
(42) FCCC/SBSTA/2018/6 13، ال قرة. 

javascript:void(0)
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https://process.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx
https://process.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx
http://unfccc.int/4908
https://unfccc.int/documents/181953
http://unfccc.int/6877
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 من بروتوكول كيوتو 2من املادة  3املسائل املتعلقة ئلفقرة  )ج( 
ات قت  ي ة املشورة ر اة ء األول من دورهتا الدامنة واألر  رني عنر   م نوما  أيايية: -47

النظررر ر  ررآلا البنررد ال رعررج مررن جرردول األعمررال مقرراانً سلبنررد ال رعررج مررن جرردول أعمررال  ي ررة 
املشررورة و ي ررة التن يررآل امل نررون لاملنترردى احملّسررن و رررانمج ال مررلل، وذلررك ر إطررار منترردى مشررال 

قت  ي ة املشورة أيضاً ر اة ء األول مرن دورهترا الدامنرة واألر  رني عنر  مواصرنة  ني اهلي تني. وات 
 .(43)النظر ر  آله املس لة ر دورهتا التاي ة واألر  ني

 ييطنب إر  ي ة املشورة مواصنة النظر ر  آله املس لة. اإلجراء: -48

لوقففود املسففتخد  ل القضففاا املن ةيففة مبوجففب التفاقيففة  الن عففااث  النا ففة عففن ا -10 
 الطّيان والنقل ال حري الدوليني

نظررر   ي ررة املشررورة ر اةرر ء األول مررن دورهتررا الدامنررة واألر  ررني ر  م نومررا  أيايررية: -49
ترتمكن مرن االنت راء مرن نظر را ر  رآله املسر لة. ووفقرراً   رآلا البنرد مرن جردول األعمرال، لكن را م

 مررول  رره، أندرجررت  ررآله املسرر لة ر جرردول األعمررال مررن مشرررول النظررا  الررداخنج امل 16لنمررادة 
 املؤقت هلآله الدورة.

 ييطنب إر  ي ة املشورة مواصنة النظر ر  آله املس لة. اإلجراء: -50
م نوما  واردة من منظمة الطريان املدين 

 الدويل واملنظمة البحرية الدولية 
http://unfccc.int/documentation/submissions_from_non-

party_stakeholders/items/7482.php 

 http://unfccc.int/1057 م نوما  إ افية

 ئريسمن اتفاق  6املسائل املتعلقة ئملادة  -11 
 من اتفاق ئريس 6من املادة  2إرشادا  بشأن النُ ج التعاونية املشار إلي ا ل الفقرة  )أ( 

طنب مؤرر األطرار ر دورته ا ادية وال شرين إر  ي ة املشرورة أن  م نوما  أيايية: -51
مرن ات راق سريرس،  6مرن املرادة  2تضع اإلر ادا   ش ن الن ج الت اونيرة املشرار إلي را ر ال قررة 

يشمل إر ادا  تك ل ت ادك ا ساب املر دوج عرن طريرن ت رديل منرا ر اريره األطررار عنر    مبا
لدفي ررة البشرررية املنشرر  مررن املصررادر، وعمنيررا  اإلملالررة  وايررطة البواليررع كررل مررن انب ررا   غرراملا  ا

الرررريت تغطي ررررا مسررررا اهتا احملررررددة وطنيرررراً مبوجررررب ات رررراق سريررررس، وأن تقررررد  توصررررية  شرررر ن  ررررآله 
 .(44)اإلر ادا  كج ينظر في ا مؤرر/اجتمال أطرار سريس وي تمد ا ر دورته األور

أعرراله ر اةرر ء الدرراين مررن  51املشررار إلي ررا ر ال قرررة  ونظررر   ي ررة املشررورة ر املسرر لة -52
دورهتا الدامنة واألر  ني وات قت عن  أن التقد  احملررمل ر تنرك الردورة يريتي  أيايراً م يرداً ملضرج 
األطرررار ر امل او ررا   شرر ن  رررانمج عمررل ات رراق سريررس وإرام ررا  نةرراح خررالل الرردورة الرا  ررة 

ويررتقّد  ت اصرريل إ ررافية هبررآلا ااصرروص ر مررآلكرة األفكررار الرريت . (45)وال شرررين ملررؤرر األطرررار

__________ 

(43) FCCC/SBSTA/2018/4 80، ال قرة. 
 .36، ال قرة 21-  أ/1املقرر  (44)
(45) FCCC/SBSTA/2018/6 13، ال قرة. 

http://unfccc.int/documentation/submissions_from_non-party_stakeholders/items/7482.php
http://unfccc.int/documentation/submissions_from_non-party_stakeholders/items/7482.php
http://unfccc.int/1057
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ر ذلرك املقاحرا  النصرية املت نقرة  أعراله، وحتردد يربل املضرج قردماً، مبرا 5يشار إلي ا ر ال قرة 
 هبآله املس لة.

لضرررمان ايرررتكمال  ررررانمج عمرررل ات ررراق سريرررس  نةررراح خرررالل الررردورة الرا  رررة  اإلجرررراء: -53
رار، يينطنب إر  ي ة املشورة إرا  عمن ا  ش ن اإلر ادا  املت نقة سلن ج وال شرين ملؤرر األط

 من ات اق سريس. 6من املادة  2الت اونية املشار إلي ا ر ال قرة 
الو يقررررة ااتاميرررررة لنةرررر ء الدررررراين مرررررن 
 الدورة الدامنة واألر  ني هلي ة املشورة

 الصيغة األصنية
https://unfccc.int/documents/182093 

 الصيغة املنقحة
https://unfccc.int/documents/182934 

 http://unfccc.int/9644 م نوما  إ افية

 من اتفاق ئريس 6من املادة  4وإجراءا  االية املنشأة مبوجب الفقرة قواعد وطرائا  )ب( 
طنب مؤرر األطرار ر دورته ا ادية وال شرين إر  ي ة املشرورة أن  م نوما  أيايية: -54

من ات راق سريرس وأن  6من املادة  4تضع قواعد وطرائن وإجراءا  لآللية املنش ة مبوجب ال قرة 
 .(46)كج ينظر في ا مؤرر/اجتمال أطرار سريس وي تمد ا ر دورته األورتقّد  توصية  ش أا  

أعرراله ر اةرر ء الدرراين مررن  54ونظررر   ي ررة املشررورة ر املسرر لة املشررار إلي ررا ر ال قرررة  -55
دورهتا الدامنة واألر  ني وات قت عن  أن التقد  احملررمل ر تنرك الردورة يريتي  أيايراً م يرداً ملضرج 

مل او ررا   شرر ن  رررانمج عمررل ات رراق سريررس وإرام ررا  نةرراح خررالل الرردورة الرا  ررة األطرررار ر ا
. ويررتقد  ت اصرريل إ ررافية هبررآلا ااصرروص ر مررآلكرة األفكررار الرريت (47)وال شرررين ملررؤرر األطرررار

ر ذلرك املقاحرا  النصرية املت نقرة  أعراله، وحتردد يربل املضرج قردماً، مبرا 5يشار إلي ا ر ال قرة 
 ة.هبآله املس ل

لضرررمان ايرررتكمال  ررررانمج عمرررل ات ررراق سريرررس  نةررراح خرررالل الررردورة الرا  رررة  اإلجرررراء: -56
وال شرين ملؤرر األطرار، يينطنب إر  ي رة املشرورة إررا  عمن را  شر ن قواعرد وطرائرن وإجرراءا  

 من ات اق سريس. 6من املادة  4االية املنش ة مبوجب ال قرة 
الو يقرررررة ااتاميرررررة لنةررررر ء الدررررراين 

ن الرررررردورة الدامنررررررة واألر  ررررررني مرررررر
 هلي ة املشورة

 الصيغة األصنية
https://unfccc.int/documents/182091 

 الصيغة املنقحة
https://unfccc.int/documents/182937 

 http://unfccc.int/9644 إ افيةم نوما  

مفن اتففاق  6مفن املفادة  8برانمج العمل ل إطار النُ ج غّي السوقية املشفار إلي فا ل الفقفرة  )ج( 
 ئريس
طنب مؤرر األطرار ر دورته ا ادية وال شرين إر  ي ة املشرورة أن  م نوما  أيايية: -57
مرن  8 رانمج عمل ر إطار النرُّ نج غري السوقية إملاء التنمية املستدامة املشار إلي را ر ال قررة تن آل 

__________ 

 .38، ال قرة 21-  أ/1املقرر  (46)
(47) FCCC/SBSTA/2018/6 13، ال قرة. 

https://unfccc.int/documents/182093
https://unfccc.int/documents/182934
http://unfccc.int/9644
https://unfccc.int/documents/182091
https://unfccc.int/documents/182937
http://unfccc.int/9644
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من ات اق سريس، هبدر النظر ر كي ية ت  ي  الروا ط وإجياد أوجه التآملر  ني أمور من ا  6املادة 
تن يآل الن نج غري كي ية تيسري  التخ يي والتكيي والتمويل ونقل التكنولوجيا و ناء القدرا ، ور

السوقية وتنسيق ا. وطنب مؤرر األطرار كآللك إر  ي ة املشورة أن توصج مبشرول مقرّرر  شر ن 
 رررانمج ال مررل، مررع مراعررراة ًراء األطرررار، لينظررر فيرره مؤرر/اجتمرررال أطرررار سريررس وي تمرررده ر 

 .(48)دورته األور
أعرراله ر اةرر ء الدرراين مررن  57قرررة ونظررر   ي ررة املشررورة ر املسرر لة املشررار إلي ررا ر ال  -58

دورهتا الدامنة واألر  ني وات قت عن  أن التقد  احملررمل ر تنرك الردورة يريتي  أيايراً م يرداً ملضرج 
األطرررار ر امل او ررا   شرر ن  رررانمج عمررل ات رراق سريررس وإرام ررا  نةرراح خررالل الرردورة الرا  ررة 

هبررآلا ااصرروص ر مررآلكرة األفكررار الرريت  . ويررتقد  ت اصرريل إ ررافية(49)وال شرررين ملررؤرر األطرررار
ر ذلرك املقاحرا  النصرية املت نقرة  أعراله، وحتردد يربل املضرج قردماً، مبرا 5يشار إلي ا ر ال قرة 

 هبآله املس لة.
لضرررمان ايرررتكمال  ررررانمج عمرررل ات ررراق سريرررس  نةررراح خرررالل الررردورة الرا  رررة  اإلجرررراء: -59

وال شرررين ملررؤرر األطرررار، يررينطنب إر  ي ررة املشررورة إرررا  عمن ررا  شرر ن  رررانمج ال مررل ر إطررار 
 من ات اق سريس. 6من املادة  8الن نج غري السوقية املشار إلي ا ر ال قرة 

الو يقرررررة ااتاميرررررة لنةررررر ء الدررررراين 
الرررررردورة الدامنررررررة واألر  ررررررني مررررررن 

 هلي ة املشورة 

 الصيغة األصنية
https://unfccc.int/documents/182092 

 الصيغة املنقحة
https://unfccc.int/documents/182939 

 http://unfccc.int/9644 م نوما  إ افية

املقدمفففة واملع فففأة عفففن طريفففا تفففد    عامفففة وفقفففاا طرائفففا حسفففاب املفففوارد املاليفففة  -12 
 من اتفاق ئريس 9من املادة  7 للفقرة

طنب مؤرر األطرار ر دورته ا ادية وال شرين إر  ي ة املشرورة أن  م نوما  أيايية: -60
مررن  7تضررع طرائررن  سرراب املرروارد املاليررة املقدمررة وامل برر ة عررن طريررن ترردخال  عامررة وفقرراً لن قرررة 

مررن ات رراق سريررس لينظررر في ررا مررؤرر األطرررار ر دورترره الرا  ررة وال شرررين،  غرررض تقدلرره  9 املررادة
 .(50)توصية إر مؤرر/اجتمال أطرار سريس لينظر في ا وي تمد ا ر دورته األور

ونظر   ي ة املشورة ر اة ء الداين من دورهتا الدامنة واألر  ني ر  رآله املسر لة وات قرت  -61
قرد  احملررمل ر تنررك الردورة يريتي  أيايراً م يررداً ملضرج األطررار ر امل او را   شرر ن عنر  أن الت

. (51) رررانمج عمررل ات رراق سريررس وإرام ررا  نةرراح خررالل الرردورة الرا  ررة وال شرررين ملررؤرر األطرررار
أعرراله،  5ويرتقد  ت اصريل إ رافية هبرآلا ااصروص ر مرآلكرة األفكرار الريت يشرار إلي را ر ال قررة 

 ر ذلك املقاحا  النصية املت نقة هبآله املس لة. املضج قدماً، مبا وحتدد يبل

__________ 

 .40و 39، ال قراتن 21-  أ/1املقرر  (48)
(49) FCCC/SBSTA/2018/6 13، ال قرة. 
 .57، ال قرة 21-  أ/1املقرر  (50)
(51) FCCC/SBSTA/2018/6 13، ال قرة. 

http://unfccc.int/9644
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لضرررررمان ايرررررتكمال  ررررررانمج عمرررررل ات ررررراق سريرررررس  نةررررراح ر الررررردورة الرا  رررررة  اإلجرررررراء: -62
وال شرررين ملررؤرر األطرررار، يرريطنب إر  ي ررة املشررورة إرررا  عمن ررا  شرر ن طرائررن حسرراب املرروارد 

 من ات اق سريس. 9من املادة  7تدخال  عامة وفقاً لن قرة املالية املقدمة وامل ب ة عن طرين 
الو يقررررة ااتاميرررررة لنةررررر ء الدررررراين مرررررن 
 الدورة الدامنة واألر  ني هلي ة املشورة

https://unfccc.int/documents/182090 

http://unfccc.int/10121 م نوما  إ افية و  http://unfccc.int/8892 

 تقارير األنشطة األ رى -13 
التقريفر السفنوي عفن السفتعرات التقفري للمعلومفا  املقدمفة مبوجفب التفاقيفة مفن األطففرا   )أ( 

 ب غاهتا الوطنية ني ولاملدرجة ل املرفا األول ل تفاقية ل تقاريرها عن فرتة سنت
، تن رّد األمانرة 20-  أ/13من مرفن املقرر  44و 40وفقاً لن قرتني  م نوما  أيايية: -63

تقريراً ينوايً يتضمن امل نوما  املت نقرة  تشركينة أفرقرة خررباء االيرت راض، والتقريرر السرنوك اررباء 
خررررر امل نومررررا  املت نقررررة ساليررررت راض  التقررررذ لنم نومررررا  املبنرررر  عن ررررا االيررررت راض الرئيسرررريني، ًو

مبوجب االت اقية فيما يتصل  تقارير فاة السنتني والبالغا  الوطنية املقدمة من األطرار املدرجة 
 ر املرفن األول لالت اقية.

ييطنب إر  ي رة املشرورة اإلحاطرة عنمراً سمل نومرا  الرواردة ر التقريرر املرآلكور  اإلجراء: -64
 أعاله.

FCCC/SBSTA/2018/INF.5  االيت راض التقذ لنم نوما  املقدمة مبوجب االت اقية من األطررار
املدرجرررررة ر املرفرررررن األول لالت اقيرررررة ر تقارير رررررا عرررررن فررررراة السرررررنتني 

  الغاهتا الوطنية؛ تقرير منقد  من األمانة ور
 http://unfccc.int/2763و http://unfccc.int/10297 م نوما  إ افية

التقريففر السففنوي عففن السففتعرات التقففري لقففوائم جففرد غففاما  الدفيئففة املقدمففة مففن األطففرا   )ب( 
 املدرجة ل املرفا األول ل تفاقية

ت ررررررّد األمانررررررة تقريررررررراً يررررررنوايً يتضررررررمن ًخررررررر امل نومررررررا  املت نقررررررة  أيايررررررية:م نومررررررا   -65
ساليرررت راض التقرررذ لقررروائم جررررد غررراملا  الدفي رررة املقدمرررة مرررن األطررررار املدرجرررة ر املرفرررن األول 

يشررمل امل نومررا  املت نقررة  تشرركينة أفرقررة خرررباء االيررت راض واختيررار اارررباء وخرررباء  لالت اقيررة، مبررا
ئيسيني لتشكيل أفرقة االيت راض، واقااحرا   شر ن كي يرة حتسرني نوعيرة عمنيرا  االيت راض الر 

 .(52)االيت راض وك اءهتا واتساق ا
ييطنب إر  ي رة املشرورة اإلحاطرة عنمراً سمل نومرا  الرواردة ر التقريرر املرآلكور  اإلجراء: -66

 أعاله.
FCCC/SBSTA/2018/INF.3    الدفي رة املقدمرة مرن األطررار االيت راض التقذ لقروائم جررد غراملا

 املدرجة ر املرفن األول لالت اقية. تقرير منقد  من األمانة
 http://unfccc.int/2762 م نوما  إ افية

__________ 

 .44و 40، املرفن، ال قراتن 20-  أ/13املقرر  (52)

https://unfccc.int/documents/182090
http://unfccc.int/10121
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://unfccc.int/10297
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التقريففر السففنوي عففن السففتعرات التقففري لقففوائم جففرد غففاما  الدفيئففة وغّيهففا مففن املعلومففا   )ج( 
 1من املفادة  7من األطرا  املدرجة ل املرفا األول وفقاا للتعري: الوارد ل الفقرة  املقدمة

 من بروتوكول كيوتو
ت ررررررّد األمانررررررة تقريررررررراً يررررررنوايً يتضررررررمن ًخررررررر امل نومررررررا  املت نقررررررة  م نومررررررا  أيايررررررية: -67

ر املدرجرة ساليت راض التقذ لقوائم جرد غاملا  الدفي ة وغري ا من امل نوما  املقدمة من األطرا
. ويتضرّمن (53)مرن  روتوكرول كيوترو 1مرن املرادة  7ر املرفن األول وفقراً لنت ريري الروارد ر ال قررة 

 آلا التقرير أيضاً م نوما  عن ايت راض التقارير الرامية إر تيسري حساب الكمية املررنسندة ل راة 
 .(54)من  روتوكول كيوتو 3 مكرراً من املادة 8و 8مكرراً و 7االلت ا  الدانية عماًل سل قرا  

ييطنب إر  ي رة املشرورة اإلحاطرة عنمراً سمل نومرا  الرواردة ر التقريرر املرآلكور  اإلجراء: -68
 أعاله.

FCCC/SBSTA/2018/INF.4    االيت راض التقذ لقوائم جرد غاملا  الدفي ة وغري ا من امل نوما
لالت اقيرررررة، وفقررررراً املقدمرررررة مرررررن األطررررررار املدرجرررررة ر املرفرررررن األول 

من  روتوكول كيوتو. تقرير  1من املادة  7لنت ريي الوارد ر ال قرة 
 منقد  من األمانة

 http://unfccc.int/2762 م نوما  إ افية

 مسائل أ رى -14 
 أ ناء الدورة. يتنبح  ر إطار  آلا البند من جدول األعمال أك مسائل أخرى تنش  -69

 ا تتا  الدورة والتقرير املتعلا هبا -15 
ين رررض مشرررول التقريررر املت نررن سلرردورة عنرر   ي ررة املشررورة كررج تنظررر فيرره وت تمررده، و  ررد  -70

 ذلك ي نن الرئيس اختتا  الدورة.
    

__________ 

 .40و 35، املرفن، ال قراتن 1-  أ/22املقرر  (53)
 .2، ال قرة 8-  أإ/2املقرر  (54)

http://unfccc.int/2762

