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اجل ء الثاين  -ادجراءات اليت اختذها مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة والعشرين

املقررات اليت اعتمدها مؤمتر األطراف
FCCC/CP/2018/10/Add.1

املقرر
/1م أ24-
/2م أ24-
/3م أ24-
/4م أ24-
/5م أ24-
/6م أ24-
/7م أ24-
/8م أ24-
/9م أ24-
/10م أ24-
/11م أ24-

األعمال التحضريية لتنفيذ اتفاق ابريس ولعقد الدورة األوؤ ملـؤمتر األطـراف
العامل بوصفه اجتماع األطراف يف اتفاق ابريس
منرب اجملتمعات احمللية والشعوب األصلية
التمويل املناخي الطويل األجل
املسائل املتعلقة ابللانة الدائمة املعنية ابلتمويل
تقرير الصندوق األخضر للمناخ املقدم إؤ مؤمتر األطراف وادر ادات املوجهة
إؤ الصندوق األخضر للمناخ
تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إؤ مـؤمتر األطـراف وادر ـادات املوجهـة إؤ
مرفق البيئة العاملية
طرائـق املنتــدى املعــين بتــأثري تنفيــذ تـدابري التصــدي وبــرومن عملــه وو ائفــه
مبوجب التفاقية
خطط التكيف الوطنية
تقرير جلنة التكيف
تقرير اللانة التنفيذية آللية وارسو الدولية املعنية ابخلسائر واألضرار املرتبطـة
بتأثريات تغري املناخ
استعراض اختصاصات فريق اخلرباء الستشاري املعين ابلبعغات الوطنية املقدمة
من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لعتفاقية

FCCC/CP/2018/10/Add.2

/12م أ24-
/13م أ24-
/14م أ24-
/15م أ24-
/16م أ24-
/17م أ24-
/18م أ24-

استعراض عمل مرك و بكة تكنولوجيا املناخ
تع ي تطوير تكنولوجيا املناخ ونقلها بواسطة آلية التكنولوجيا
الروابط ب آلية التكنولوجيا واآللية املالية لعتفاقية
التقرير املرحلي التقين السنوي للانة ابريس املعنية ببناء القدرات لعام 2018
برومن العمل ألقل البلدا منوا
مواعيد وأماكن ا نعقاد الدورات املقبلة
املسائل اددارية واملالية واملؤسسية

القرار
/1م أ24-

4

ادعراب عن المتنا حلكومة مجهورية بولندا ولسكا مدينة كاتوفيتسه
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أوالا -افتتاح الدور

(البند  1من جدول األعمال)
ع ابلفقــرة  4مــن املــادة  7مــن
 - 1عُقـدت الــدورة الرابعــة والعشــرو مل ـؤمتر األط ـراف ،عم ـ ا
التفاقية ،يف مرك املؤمترات الدويل يف كاتوفيتسه ،بولندا ،يف الفرتة من  2إؤ  14كانو األول/
ديسمرب  .)1 (2018ودعا السيد فرانك ابينيماراما (فياي) ،رئيس الدورة الثالثة والعشرين ملؤمتر
األطراف ،إؤ عقد اجللسة األوؤ للدورة يوم األحد  2كانو األول/ديسمرب( .)2
 - 2ونُ ِّظم حفل الفتتاح الرمسي يوم الثن  3كـانو األول/ديسـمرب ،وضـور العديـد مـن

رؤساء الدول واحلكومات .وأدؤ ببياوت كل مـن السـيد أنـدجي دودا ،رئـيس بولنـداس والسـيد
فرانـك ابينيمارامـا ،رئـيس الـدورة الثالثـة والعشـرين ملـؤمتر األطـرافس والسـيد أنطونيـو غــوتريي ،
األ م العام لألمم املتحـدةس والسـيدة مـاراي فرونـدا إسبينوسـا غارسـيس ،رئيسـة اجلمعيـة العامـة
لألمـم املتحــدة يف دوراـا الثالثــة والسـبع س والســيد هنريـك كوفاجليــك ،وزيـر البيئــة يف بولنــداس
والسيد ميخال كورتيكا ،رئيس الدورة الرابعة والعشرين ملؤمتر األطراف (انظـر الفقـرة  3أدو )س
والسيدة كريستالينا جورجييفا ،املديرة اددارية العامة للبنك الدويلس والسيد مارس كرواب ،عمدة
كاتوفيتسه( )3س وخعل حفل الفتتاح الرمسي ،ألقت السيد ديفيد أتينبورو كلمة أمام املؤمتر ابلنيابة
عن أفراد من مجيع أحناء العامل يف إطار مبادرة مكا لكل فرد( .)People’s Seat( )4

اثني ا -املسائل التنظيمي

(البند  2من جدول األعمال)

ألف  -انتخاب رئيس مؤمتر األطراف يف دورته الرابع والعشرين
(البند الفرعي (2أ) من جدول األعمال)

َّ
-3
ذكر رئيس الدورة الثالثة والعشرين ملؤمتر األطراف ،يف اجللسة األوؤ للدورة(  ،)5أبنه وفق ا
للفقـرة  1مـن املـادة  22مـن مشـروع النظـام الـداخلي املعمـول بـه ،صضـع منصـب رئـيس مـؤمتر

__________

()1

()2
()3

عُقـدت الـدورة الرابعـة والعشـرو ملـؤمتر األطـراف ابلقـرتا مـع الـدورة الرابعـة عشـرة ملـؤمتر األطـراف العامـل بوصـفه
اجتمــاع األطـ ـراف يف بروتوك ــول كيوت ــو (مؤمتر/اجتمــاع أطـ ـراف كيوت ــو) واجلـ ـ ء الثالــث م ــن ال ــدورة األوؤ ملـ ـؤمتر
األط ـراف العام ــل بوص ــفه اجتم ــاع األط ـراف يف اتف ــاق ابري ــس (مؤمتر/اجتم ــاع أط ـراف ابري ــس) .وتـ ـرِّد م ــداولت
م ؤمتر/اجتمــاع أط ـراف كيوتــو وم ؤمتر/اجتمــاع أط ـراف ابريــس يف تقري ـرين منف ص ــل ( FCCC/KP/CMP/2018/8
و  ، FCCC/FCCC/PA/CMA/2018/3علـ ـ ــت الت ـ ـ ـوايل) .وت ـ ـ ــرد مـ ـ ــداولت اجللسـ ـ ــات املش ـ ـ ــرتكة مل ـ ـ ـؤمتر األطـ ـ ـ ـراف
ومؤمتر/اجتمـاع أط ـراف كيوتــو ومؤمتر/اجتمـاع أط ـراف ابريــس الـيت عقــدت خــعل فـرتة الــدورات يف تقريــر م ـؤمتر
األطراف بينما يُشار إليها يف تقريري مؤمتر/اجتماع أطراف كيوتو ومؤمتر/اجتماع أطراف ابريس.
ميك ـ ـ ــن الطـ ـ ـ ــعع عل ـ ـ ــت املـ ـ ـ ــذكرة ادععميـ ـ ـ ــة املتعلق ـ ـ ــة ابلتبكـ ـ ـ ــري يف افتتـ ـ ـ ــاح املـ ـ ـ ـؤمتر يف الصـ ـ ـ ــفحة الشـ ـ ـ ــبكية
.https://unfccc.int/sites/default/files/resource/information_note_to_parties_opening_date_of_cop_24.pdf
ميكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعع عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوت يف ال ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفحة الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبكية https://unfccc.int/process-and-
meetings/conferences/katowice-climate-change-conference-december-2018/events-and-schedules/high-

()4
()5
GE.19-03297

.level-segment/high-level-segment-statements
ميكن الطعع علت كلمة السيد أتينبورو يف العنوا ادلكرتوين الوارد يف احلا ية  3أعع .
جلسات مؤمتر األطراف املشار إليها يف هذا التقرير هي جلسات عامة.
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األطراف للتناوب ب اجملموعات ادقليمية اخلمس .وأبلغ األطراف أب التناوب سيتواصل اآل
ابنتخاب رئيس من دول أورواب الشرقية .وبناء علت مقرتح من رئيس الدورة الثالثة والعشرين ملؤمتر
األطراف ،انتخب املؤمتر ابلتكية السيد كورتيكا ،وئب وزير البيئة يف بولندا ،رئيس ا للدورة الرابعة
والعشرين ملؤمتر األطراف.

ابء  -اعتماد النظام الداخلي

(البند الفرعي (2ب) من جدول األعمال)
 - 4أ ــار ال ــرئيس ،يف اجللســة األوؤ أيضـ ـ ا ،إؤ أ رئــيس ال ــدورة الثالثــة والعش ــرين ملـ ـؤمتر
األطراف كا قد قدم اقرتاح ا وافقت عليه األطراف أب يُواصل إجراء مشاورات غري رمسية بشأ
مشـروع النظـام الـداخلي خـعل فـرتة مـا بـ الـدورات ويقـدم تقريـرا عـن ذلـك يف الـدورة الرابعــة
والع شرين للمؤمتر .وأبلغ الرئيس مـؤمتر األطـراف أبنـه ل يـ ال مـن املتعـذر بلـو توافـق يف اآلراء
بشأ هذ املسألة ،واقرتح  -علت غـرار الـدورات السـابقة  -أ يسـتمر العمـل مبشـروع النظـام
الداخلي الوارد يف الوثيقة  ،FCCC/CP/1996/2ابستثناء مشروع املادة  .42واقرتح أيض ا أ يعق د
عضو سام يف وفد مشاورات غري رمسية بشأ هذ املسألة وأ يقدم إؤ مؤمتر األطراف تقريرا
عن نتائاها.

 - 5ويف اجللسـة الثامنـة ،املعقـودة يف  14كـانو األول/ديسـمرب ،وجـه الـرئيس الشــكر إؤ
السيد غريغورج غروبيتشكي (بولندا) دجراء املشاورات غـري الرمسيـة وأبلـغ املـؤمتر أب األطـراف
اتفقت علت مواصلة املشاورات بشأ هذ املسألة يف الدورة اخلامسة والعشرين ملؤمتر األطراف
(كانو األول/ديسمرب  ،) 2019إذ لحظت ثقل عبء العمل املتعلق بربومن عمل التفـاق
ابريس يف هذ الدورة.
 - 6وبناء علت اقرتاح من الرئيس ،اتفق مؤمتر األطراف علت مواصلة العمل مبشروع النظام
الـداخلي كمـا يُب ـ يف الفقـرة  4أعـع  ،واتفــق أيضـ ا علـت مواصــلة النظـر يف املسـألة يف دورتــه
اخلامسة والعشرين.

جيم  -إقرار جدول األعمال

(البند الفرعي (2ج) من جدول األعمال)
 - 7نظر مؤمتر األطراف ،يف جلسته األوؤ ،يف مذكرة مقدمة من األمينة ال تنفيذية تتضمن
جـدول األعمـال املؤقــت و ـروحه ،فض ـعا عـن جـدول األعمــال املؤقـت التكميلــي(  .)6وقـد أُعــد
جدول األعمال املؤقت ابلتفاق مع رئيس الدورة الثالثة والعشرين ملؤمتر األطراف بعد التشاور
مـع املكتـب ،ومبراعــاة اآلراء الـيت أعربـت عنهــا األطـراف خـعل اجل ـ ء األول مـن الـدورة الثامنــة
واألربع للهيئة الفرعية للتنفيذ (هيئة التنفيذ).
 - 8وصـدر جــدول األعمــال املؤقــت التكميلــي اسـتاابة إؤ طلــب وارد مــن مصــر ،ابســم
اجملموعة األفريقية ،ددراج بند جدول األعمال املعنو "الحتياجات اخلاصة والظروف اخلاصة
ألفريقيا يف سياق اتفاق ابريس" .ووفقـ ا للمـادة  12مـن مشـروع النظـام الـداخلي املعمـول بـه،
وابلتفاق مع رئيس الدورة الثالثة والعشرين ملؤمتر األطراف ،أُدرج هذا البند يف جدول األعمال
املؤقت التكميلي بوصفه البند .16

__________

()6
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 - 9وأفاد رئيس مؤمتر األطراف أب ثعثة طلبات أخـرى قـد وردت قبيـل افتتـاح الجتمـاع
متر األطراف بتعذر إصدار
بشأ إضافة بنود إؤ جدول أعمال مؤمتر األطراف .وأبلغ
الرئيس مؤ َ
ُ
جدول أعمال مؤقت تكميلي جديد نظرا إؤ أتخر ورود املقرتحات .وكانت الطلبات ادضافية
علت النحو التايل
طلبت هندوراس ،ابسم الرابطة املستقلة لبلدا أمريكا العتينية والكارييب ،تدعمها
(أ)
األرجنت  ،وإكوادور ،وأوروغواي ،والربازيل ،واملكسيك ،إدراج بند يف جدول األعمال عنوانه
"الحتياجات امللحة والفورية والظروف اخلاصة للبلدا النامية األطراف ،مبا يف ذلك دول أمريكا
العتينيـة ،الـيت هـي مجيعهـا عرضـة بوجـه خـاا لـراثر الضـارة لتغـري املنـاخ ،يف سـياق التفاقيــة
واتفاق ابريس"س
(ب) طلبت مجهورية إيرا ادسعمية ،ابسم دول آسيا واحمليط اهلـاد ،،إدراج بنـد
جدول األعمال املعنو "الحتياجات اخلاصة والظروف اخلاصة للبلدا النامية يف منطقة آسيا
واحمليط اهلاد"،س
(ج) طلبــت اململكــة العربي ــة الســعودية ،ابســم موع ــة الــدول العربيــة ،إدراج بن ــد
جدول األعمال املعنو "الحتياجات اخلاصة والظروف اخلاصة للبلدا العربية".
 - 10وأوضح الرئيس أنه قد أجرى مشاورات مستفيضة بشأ بندي جدول األعمال املؤقت
التكميلي (5ج) و 16واملقرتحات الثعثة املشار إليها يف الفقـرة  9أعـع  .وعلـت أسـاس هـذ
امل شاورات ،اقرتح أ يُعتمد جدول األعمال بصيغته الوردة يف الوثيقة FCCC/CP/2018/1/Add.1
دو البند (5ج) والبند  16واملقرتحات الثعثة املعروضـة يف الفقـرة  9أعـع  .واقـرتح أيضـ ا أ
يظل البندا (5أ) و(ب) و 9معلق .
 - 11وبناء علت اقرتاحات الرئيس ،أقر مؤمتر األطراف جدول األعمال علت النحو التايل

GE.19-03297

-1

افتتاح الدورة.

-2

املسائل التنظيمية
انتخاب رئيس مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة والعشرينس
(أ)
(ب) اعتماد النظام الداخليس
(ج) إقرار جدول األعمالس
(د) انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيسس
(هـ) قبول املنظمات بصفة مراقبس
(و) تنظيم األعمال ،مبا يف ذلك أعمال دورات اهليئات الفرعيةس
(ز) مواعيد وأماكن انعقاد الدورات املقبلةس
(ح) اعتماد التقرير املتعلق بواثئق التفويض.

-3

تقارير اهليئات الفرعية
تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيةس
(أ)
(ب) تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذس
(ج) تقرير الفريق العامل املخصص املعين ابتفاق ابريس.
7
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-4

األعمال التحضريية لتنفيذ اتفاق ابريس ولعقد الدورة األوؤ ملؤمتر األطراف العامل
بوصفه اجتماع األطراف يف اتفاق ابريس.

-5

النظر يف املقرتحات املقدمة من األطراف ددخال تعديعت علت التفاقية مبوجب
املادة 15
(أ)

مقرتح مقدم من الحتاد الروسي لتعديل الفقرة (2و) من املادة  4من
التفاقية ( ل معلقا)س

(ب)

مقرتح مقدم من اببوا غينيا اجلديدة واملكسيك لتعديل املادت  7و 18
من التفاقية ( ل معلق ا)س

 - 6تقرير جلنة التكيف.

 - 7آلية وارسو الدولية املعنية ابخلسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ.
 - 8تطوير التكنولوجيات ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجيا

-9

(أ)

التقرير السنوي املشرتج للانة التنفيذية املعنية ابلتكنولوجيا ومرك و بكة
تكنولوجيا املناخس

(ب)

الروابط ب آلية التكنولوجيا واآللية املالية لعتفاقية.

الست عراض الثاين ملدى كفاية أحكام الفقرت الفرعيت (2أ) و(ب) من املادة 4
من التفاقية ( ل معلق ا).

 - 10املسائل املتعلقة ابلتمويل
التمويل املناخي الطويل األجلس
(أ)
(ب)
(ج)

املسائل املتعلقة ابللانة الدائمة املعنية ابلتمويلس
تقرير الصندوق األخضر للمناخ املقدم إؤ مؤمتر األطراف وادر ادات
املوجهة إؤ الصندوق األخضر للمناخس

(د)

تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إؤ مؤمتر األطراف وادر ادات املوجهة
إؤ مرفق البيئة العامليةس
حتديد املعلومات اليت يتع علت األطراف تقدميها وفق ا للفقرة  5من
املادة  9من اتفاق ابريس.

(ه)

 - 11املعلومات املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لعتفاقية واستعراض
هذ املعلومات.
 - 12املعلومات املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لعتفاقية.
 - 13بناء القدرات مبوجب التفاقية.
 - 14تنفيذ الفقرت  8و 9من املادة  4من التفاقية
(أ)
(ب)
8

تنفيذ برومن عمل بوينس آيرس بشأ تدابري التكيف والستاابة
(املقرر /1م أ )10-س
املسائل املتعلقة أبقل البلدا منوا.
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وتغري املناخ.
 - 15القضااي اجلنسانية ر
 - 16املسائل األخرى احملالة إؤ مؤمتر األطراف من اهليئات الفرعية.
 - 17املسائل اددارية واملالية واملؤسسية
(أ)

تقرير مراجعة احلساابت والبياوت املالية لعام 2017س

(ب)

أداء املي انية لفرتة السنت 2019- 2018س

(ج)

اختاذ القرارات يف سياق عملية التفاقية ادطارية بشأ تغري املناخ.

 - 18اجل ء الرفيع املستوى
(أ)

بياوت األطرافس

(ب)

بياوت املنظمات املشاركة بصفة مراقب.

 - 19مسائل أخرى.
 - 20اختتام الدورة
(أ)

اعتماد مشروع تقرير مؤمتر األطراف عن دورته الرابعة والعشرينس

(ب)

اختتام الدورة.

دال  -انتخاب أعضاء املكتب غّي الرئيس
(البند الفرعي (2د) من جدول األعمال)

الرئيس مؤمتر األطراف أب السيد ماجد افعبور (مجهورية إيرا
 - 12يف اجللسة األوؤ ،أبلغ
ُ
ادسعمية) ،وهو أحد نواب رئيس مؤمتر األطراف ،قـد بـدأ مشـاورات بشـأ انتخـاب أعضـاء
املكتب غري الرئيس وسيواصل املشاورات حىت النتهاء من الرت يحات.
 - 13وطلب الرئيس إؤ مؤمتر األطراف التفكري جدايا يف تر يح نساء لشغل املناصب النتخابية
يف اهليئـات املنشـأة مبوجـب التفاقيـة وبروتوكـول كيوتــو واتفـاق ابريـس .كمـا دعـا اجملموعــات
واجلهات املعنية ابلنتخاب إؤ تقدمي مجيع الرت يحات املتبقية ولول الثامنة من مساء  8كانو
األول/ديسمرب .وبناء علت اقرتاح من الرئيس ،قرر مؤمتر األطراف أتجيل انتخاب أعضاء مكتبه
اآلخرين حىت تكتمل مجيع الرت يحات.
الرئيس مؤمتر األطراف أبنه وفق ا للمادة  22من مشروع النظام الداخلي املعمول
 - 14وأبلغ
ُ
بـه ،يظـل أعضـاء املكتـب احلـالي يف مناصـبهم حـىت انتخـاب خلفـاء هلـم .وأ ـار أيض ـ ا إؤ أ
املر ح الذين أتكد تر يحهم لعضوية املكتب سيدعو إؤ حضور اجتماعات املكتب بصفة
مراقب إؤ ح إجراء النتخاابت.
ـرئيس السـيد
 - 15ويف اجللسة الثانية عشرة املعقودة يف  14كانو األول/ديسمرب ،كر ال ُ
افعبور علت إجراء املشاورات املتعلقة ابنتخاب أعضاء املكتب اآلخرين وكذلك أعضاء اهليئات
األخرى التابعة لعتفاقية وبروتوكول كيوتو واتفاق ابريس .وأبلغ األطراف أب الرت يحات لعضوية
املكتب من أورواب الشرقية ل ت ال معلقة ،وأب السيد فعدميري أو كوف (الحتاد الروسي) سيظل
من مث يف منصبه وفق ا للفقرة  2من املادة  22من مشـروع النظـام الـداخلي املعمـول بـه حاليـ ا.
GE.19-03297
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وبناء علت اقرتاح من الرئيس ،حث مؤمتر األطراف دول أورواب الشرقية علت أ ختتتم مشاورااا أو
يقدم بعد إؤ األمينة التنفيذية يف أقرب وقت ممكن ،ويف موعد أقصا 28
تقدم الرت يح الذي مل َّ
ِّ
انت خ ب يف
باط/فرباير  .2019ومبارد استعم األمينة التنفيذية هذا الرت يح ،يُعترب املر ح قد ُ
الدورة الرابعة والعشرين ملؤمتر األطراف وفق ا للممارسة املتبعة.

 - 16وبناء علت اقرتاح من الرئيس ،انتخب مؤمتر األطراف ابلتكية األعضاء اآلخرين ملكتب
( )8
الدورة الرابعة والعشرين للمؤمتر(  .)7ومن مث تكو تركيبة املكتب كالتايل
املكتب
الرئيس

السيد ميخال كورتيكا (بولندا)

نواب الرئيس

السيد جورج بورستينغ (النروين)
السيد إاي فراي (توفالو)
السيدة أوو مي غوردو (جامايكا)
السيد حممد نصر (مصر)
السيد ماجد افعبور (مجهورية إيرا ادسعمية)
السيد فعدميري أوسكوف (الحتاد الروسي)
السيدة لويس م .يونغ (بلي )

رئيس اهليئة الفرعية للمشورة
العلمية والتكنولوجية

السيد بول واتكينسو (فرنسا)

رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ

السيد إمانويل دوميساين دلميين (إسواتيين)

املقرر

حممد عرفا طارق (ابكستا )

هاء  -قبدل املنظمات بصف مراقب

(البند الفرعي (2ه) من جدول األعمال)
 - 17نظر مؤمتر األطراف ،يف جلسته األوؤ ،يف مذكرة أعداا األمانة بشأ قبول املنظمات
بصفة مراقب(  )9وتتضمن قائمة تضم  8منظمات حكومية دولية و 137منظمة غري حكومية
وبناء علت اقرتاح من الرئيس ،قبِّل مؤمتر
التمست قبوهلا بصفة مراقب .ووفق ا لتوصيات املكتب ،ا
األطراف قائمة املنظمات الواردة يف مذكرة األمانة املشار إليها أعع .

__________

()7
()8
()9
10

ميكـن الطـعع علـت قائمـة األعضــاء املنتخبـ يف مكتـب الـدورة الرابعـة والعش ـرين ملـؤمتر األطـراف والـدورة الرابعــة
عشـرة ملؤمتر/اجتمــاع أط ـراف كيوتـو ،واجل ـ ء الثالــث مـن الــدورة األوؤ ملؤمتر/اجتمــاع أطـراف ابريــس يف الصــفحة
الشبكية .https://unfccc.int/process-and-meetings/bodies/election-and-membership
انظر الفقرة  7مـن الوثيقـة  FCCC/PA/CMA/2018/3بشـأ انتخـاب عضـو إضـايف يف املكتـب يف اجلـ ء الثالـث
من الدورة األوؤ ملؤمتر/اجتماع أطراف ابريس.
.FCCC/CP/2018/2
GE.19-03297

FCCC/CP/2018/10

 - 18ووفقـ ا للمقـررين /36م أإ  1-و/2م أت  ،1-فـن ق ـرار مـؤمتر األطـراف املتعلـق بقبــول
مشاركة املنظمات بصفة مراقب يسري أيض ا علت مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف
بروتوكول كيوتو (مؤمتر/اجتماع أطراف كيوتو) ،ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف
يف اتفاق ابريس (مؤمتر/اجتماع أطراف ابريس) علت التوايل.

واو  -تنظيم األعمال مبا يف ذلك أعمال دورات اهليئات الفرعي
(البند الفرعي (2و) من جدول األعمال)

ـرئيس م ـؤمتر األط ـراف ،يف اجللســة األوؤ ،أب اهليئــة الفرعيــة للمشــورة العلميــة
 - 19أبلــغ الـ ُ
والتكنولوجية (هيئة املشورة) وهيئة التنفيذ قد توصيا مبشاريع مقررات أو استنتاجات ينظر فيها
ع يف جدويل أعمال اهليئت
مؤمتر األطراف ويعتمدها يف إطار البنود التالية اليت ترد أص ا
اهليئ ا لفرعي للمشدر العلمي والتكندلدجي واهليئ الفرعي للتنفيذ:
تقرير جلنة التكيف
البند 6
التقرير السنوي املشرتج للانة التنفيذية املعنية ابلتكنولوجيا ومركـ
البند الفرعي (8أ)
و بكة تكنولوجيا املناخ
تنفيذ برومن عمل بوينس آيرس بشأ تدابري التكيف والستاابة
البند الفرعي (14أ)
(املقرر /1م أ )10-
اهليئ الفرعي للتنفيذ
حتديد املعلومات اليت يتع علت األطراف تقدميها وفق ا للفقرة  5من
البند الفرعي (10ه)
املادة  9من اتفاق ابريس
املعلومـات املقدمــة مــن األط ـراف املدرجــة يف املرفــق األول لعتفاقيــة
البند 11
واستعراض هذ املعلومات
املعلومات املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لعتفاقية
البند 12
بناء القدرات مبوجب التفاقية
البند 13
البند الفرعي (14ب) املسائل املتعلقة أبقل البلدا منوا
وتغري املناخ
البند 15
القضااي اجلنسانية ر
تقرير مراجعة احلساابت والبياوت املالية لعام 2017
البند الفرعي (17أ)
البند الفرعي (17ب) أداء املي انية لفرتة السنت 2019- 2018
ـاء علـت اق ـرتاح مـن الـرئيس ،قــرر مـؤمتر األطـراف أ يــل املسـائل التاليـة إؤ هيئــة
 - 20وبن ا
التنفيذ كي تنظر فيها
استعراض التقدم الذي أحرزته جلنة ابريس املعنية ببناء القدرات واحلاجة إؤ متديد
(أ)
وليتها ومدى فعاليتها وتع ي ها متا ياا مع الفقرة  81من املقرر /1م أ ( 21-يف إطار البند  13من
جدول أعمال الدورة الرابعة والعشرين ملؤمتر األطراف)س
(ب) التقرير السنوي املتعلق ابلرتكيبة اجلنسانية (يف إطار البند  15من جدول أعمال
الدورة الرابعة والعشرين ملؤمتر األطراف).
GE.19-03297
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 - 21وأ ار الرئيس إؤ أ اهليئات الفرعية سوف تضع مشاريع املقررات والستنتاجات اليت
سينظر فيها مؤمتر األطراف وستختتم أعماهلا يف  8كانو األول/ديسمرب .و دد الرئيس علت
أمهية إجناز هذ اهليئات أعماهلا يف املوعد احملدد من أجل النااح يف اختتام املؤمتر.
متر األطراف أبنه سيدعو ،عند اختتام دورة اهليئات الفرعية يف  8كانو
 - 22وأبلغ
الرئيس مؤ َ
ُ
األول/ديسمرب ،إؤ عقد جلسة للمؤمتر هبدف استعم عمل اهليئات الفرعية بشأ نظرها يف برومن
عمل التفاق ابريس ،وتقييم التقدم احملرز وعرض تنظيم أعمال األسبوع الثاين للمؤمتر.
 - 23وأبلغ الرئيس مؤمتر األطراف أبنه خعل املؤمتر
ستعقد هيئة التنفيذ حلقـة العمـل السادسـة لتقاسـم اآلراء التيسـريي يف إطـار
(أ)
( )10
عملية املشاورات والتحليعت الدولية  ،وستُكمل اجلولة الثالثة من التقييم املتعدد األطراف يف
إطار عمل ية التقييم والستعراض الدولي (  )11يف  3و 7كانو األول/ديسمربس
(ب)
األول/ديسمربس

سيعقد الجتماع الرفيع املستوى بشأ العمل املناخي العاملي(  )12يف  4كانو
( )13

(ج) سياري تقييم حصيلة التنفيذ والطموح قبل عام  2020يف ج أين اجل ء التقين
يف  5كانو األول/ديسمرب ،واجل ء الرفيع املستوى(  )14يف  10كانو األول/ديسمربس

(د) سيقام احلوار الوزاري الثالث الرفيع املستوى الذي يُعقد مرة كل سنت بشأ
التمويل املتعلق ابملناخ(  )15يف  10كانو األول/ديسمربس
(هـ) ستختتم املرحلة التحضريية(  )16حلوار اتلنوا يف  6كانو األول/ديسمربس وكا
من املقرر إجراء املرحلة السياسية(  )17يومي  11و 12كانو األول/ديسمرب.
__________

( )10ميكـ ـ ـ ــن متابع ـ ـ ـ ــة الب ـ ـ ـ ــث الش ـ ـ ـ ــبكي يف الص ـ ـ ـ ــفحت

https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/6th-

 workshop-of-the-facilitative-sharing-of-viewsو https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/6th -

()11
()12
()13
()14
()15
()16
()17

12

.workshop-of-the-facilitative-sharing-of-view-3
https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/multilateralميكـن متابعـة البــث الشـبكي يف الصــفحت
 assessmentو .https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/multilateral-assessment-2
ميكن متابعة البـث الشـبكي يف ال صـفحة https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/global-climate-
.action-high-level-event-embracing-m
ميك ـ ــن متابع ـ ــة الب ـ ــث الش ـ ــبكي يف ال صـ ـ ــفحة https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/pre-2020-
.stocktake-technical-part
ميك ـ ــن متابع ـ ــة الب ـ ــث الش ـ ــبكي يف ال صـ ـ ــفحة https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/pre-2020-
.stocktake-high-level-meeting
ميكن متابعة البـث الشـبكي يف ال صـفحة https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/3rd-high-level-
.ministerial-dialogue-on-climate-fin
ميك ـ ـ ــن متابع ـ ـ ــة الب ـ ـ ــث الش ـ ـ ــبكي يف ال ص ـ ـ ــفحة https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/talanoa-
.dialogue-wrap-up-preparatory-phase
ميكن متابعة البث الشبكي للالسة الفتتاحية يف الصفحة https://unfccc-cop24.streamwor ld. de /webcast /
 talanoa-dialogue-opening-meetingس وتسـ ــايعت الفي ـ ــديو جللس ـ ــات ح ـ ـوار اتلنـ ـ ـوا الوزاري ـ ــة يف الص ـ ــفحة
 https://talanoadialogue.com/ministerial-talanoas-1س والب ـ ــث الشـ ـ ــبكي للالس ـ ــة اخلتاميـ ـ ــة يف الصـ ـ ــفحة
.https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/talanoa-dialogue-closing-meeting
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 - 24وفيمـا يتعلــق ابلبنـد  18مــن جــدول األعمـال ،املعنــو "اجل ـ ء الرفيـع املســتوى" ،أبلــغ
الرئيس مؤمتر األطراف أب اجل ء الرفيع املستوى املشرتج ب مؤمتر األطراف ومؤمتر /اجتماع أطراف
كيوتو ومؤمتر/اجتماع أطراف ابريس سيفتتح يوم  3كانو األول/ديسمرب وضور السيد دودا
ورؤساء دول وحكومات آخرين والسيد غوتريي و خصيات ابرزة أخرى( .)18
 - 25وأ ار الرئيس إؤ أ البياوت الوطنية لألطراف اليت مل يتكلم رؤساء دوهلا أو حكومااا
يف  3كانو األول/ديسمرب سيدؤ هبا يف  11و 12كانو األول/ديسمرب .وحدد الرئيس مدة
ثعث دقائق كحد أقصت لكل بيا يف اجل ء الرفيع املستوى وأبلغ مؤمتر األطراف أب كل طرف
ستتاح له فرصة واحدة دلقاء بيا وطين .وأ ار أيض ا إؤ أ ممثل سام ملنظمات حكومية
دولية ومنظمات غري حكومية سيُدلو ببياوت يف  12كـانو األول/ديسـمرب وقـال إ املـدة
املخصصة لكل بيا من هذ البياوت هي دقيقتا  ،علم ا أ مجيع البياوت ستنشر بصيغتها
الكاملة يف املوقع الشبكي لعتفاقية( .)19
الرئيس مؤمتر األطراف بعقد جلسات منفصلة ملؤمتر األطراف ومؤمتر/اجتماع أطراف
 - 26وأبلغ
ُ
كيوتو لعتماد املقررات والستنتاجات املتعلقة ببنود جدول األعمال غري املتصلة بربومن عمل
اتفاق ابريس ،مبا يشمل تلك اليت توصي هبا اهليئات الفرعية .كما أبلغ مؤمتر األطراف أبنه سياتمع
يف  14كانو األول/ديسمرب لتلقي تقارير اهليئات الفرعية بشأ نظرها يف برومن عمل اتفاق ابريس،
الذي ستحال نتائاه إؤ مؤمتر/اجتماع أطراف ابريس .وستعقد جلسة منفصلة ملؤمتر/اجتمـاع
أطراف ابريس للنظر يف نتائن برومن عمل اتفاق ابريس واعتمادها.
 - 27و اع الرئيس رؤساء اهليئات الفرعية ورؤساءها املتشارك علت ادبداع واحل م يف الستفادة
ابلقدر األقصت من الوقت املتاح للتفاوض .وأكد لألطراف أنه ملت م ابلعمل مع مجيع األطراف
والرؤساء واملكتب بطريقة فافة و املة للاميع من أجل حتقيق نتائن وجحة.
 - 28ووجــه الــرئيس اهتمــام م ـؤمتر األط ـراف إؤ ــروح جــدول األعمــال املؤقــت(  .)20وأبلــغ
األطراف أب مؤمتر األطراف ،ابلتعاو مع اهليئات اددارية األخرى واهليئات الفرعية ،سينعقد ددا
يف وقت لحق من ذلك اليوم يف جلسة عامة مشرتكة هبدف الستماع إؤ البياوت الفتتاحية
لألطراف واملراقب  .وعمعا ابملمارسة املكرسة(  ،)21لن تعتمد أي مقررات يف اجللسات املشرتكة.
 - 29واتفق مؤمتر األطراف علت املضي قدم ا علت أساس القرتاحات املقدمة من الرئيس.
 - 30ويف اجللسة الثانية ملؤمتر األطراف ،واجللسة الثانية ملؤمتر/اجتماع أطراف كيوتو ،واجللسة
الثانية والعشرين ملؤمتر/اجتماع أطراف ابريس ،واجللسة الثانية هليئة املشورة ،واجللسة الثان ية هليئة
التنفيذ ،واجللسة احلادية والعشرين للفريق العامل املخصص املعين ابتفاق ابريس ،الـيت عقـدت
بصــورة مشــرتكة يف  3كــانو األول/ديســمرب ،أدؤ ببيــاوت عامــة ممثلــو كــل مــن مصــر (ابس ــم
موعـة ال  77والصـ ) ،والنمســا (ابسـم الحتـاد األورول ودولــه األعضـاء الــثماين والعشــرين،

__________

( )18ميك ـ ـ ــن متابع ـ ـ ــة الب ـ ـ ــث الش ـ ـ ــبكي يف الصـ ـ ـ ــفحة
.opening-ceremony-of-cop24-cmp14-cma13-and
(https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/katowice-climate-change-conference-december- )19
https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/official-

2018/events-and-schedules/high-level-segment/high-level-segment-statements#high-level-segm en t.continued

(.FCCC/CP/2018/1 )20
( )21انظر الوثيقة  ،FCCC/SBI/1999/8الفقرة (63هـ).
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ومجهوريـة كــوراي (ابسـم موعــة الســعمة البيئيـة) ،وأس ـرتاليا (ابســم اجملموعـة اجلامعــة) ،وغــابو
(ابسم اجملموعة األفريقية) ،واململكة العربية السعودية (ابسم موعـة الـدول العربيـة) ،وملـديف
(ابسم حتالف الدول اجل رية الصغرية) ،وإثيوبيا (ابسم أقل البلدا منوا) ،ومجه ورية إيرا ادسعمية
(ابسم البلدا النامية املتقاربة التفكري) ،وكولومبيا (ابسم الرابطة املستقلة لبلدا أمريكا العتينية
والكارييب) ،واهلند (ابسم الربازيل ،وجنوب أفريقيا ،واهلند ،والص ) ،واألرجنت (ابسم األرجنت ،
ودولة بوليفيا املتعدد القوميات ،وأوروغواي) ،وفن ويع (ابسم التحالف البوليفاري لشعوب أمريكتنا -
املعاهدة التاارية للشعوب).
 - 31ويف اجللسة نفسها ،أدؤ ببياوت أيضاا ممثلو منظمات غري حكومية متحدثة ابسم املؤسسات
التاارية والصناعية ،ومنظمات غري حكومية بيئية ،ومنظمات تُعىن ابلشعوب األصلية ،وسلطات
حكوما ت حملية وبلدية ،ومنظمات غري حكومية وثية ومستقلة ،ومنظمات نقابية غري حكومية،
ومنظمات غري حكومية تُعىن ابلنساء والقضااي اجلنسانية ،ومنظمات غري حكومية تُعىن ابلشباب.
 - 32ويف اجللسة األوؤ ،أبلغ الرئيس مؤمتر األطراف أنه سياري مشاورات بشأ الظروف
اخلاصة برتكيا  .ويف اجللسة الثامنة ،أبلغ الرئيس مؤمتر األطراف أب السيدة برجييت كوليه (فرنسا
ابسم الحتاد األورول ودوله األعضاء) قد أجرت مشاورات نيابة عنه ،ودعا السيدة كوليه إؤ
تقدمي تقرير عن نتائن املشاورات .وقد أبلغت األطراف أبنه ل يوجد توافق يف اآلراء بشأ تلك
امل سألة .و كر الرئيس السيدة كوليه علت عملهما الدؤوب.
 - 33ويف اجللسة الثانية عشـرة ،املعقـودة يف  15كـانو األول/ديسـمرب ،أبلـغ الـرئيس مـؤمتر
األطراف أبنه سيواصل ،مببادرة منه بصفته رئيس مؤمتر األطراف ،العمل مع تركيا .وأعرب عن
تقدير للوفد الرتكي علت مشاركته ومسامهته يف األعمال املضطلع هبا خعل الدورة .وأدؤ ممثل
أحد األطراف ببيا .
 - 34ويف اجللسة األوؤ ،أبلغ الرئيس مؤمتر األطراف أبنه سياري مشاورات بشأ احتياجات
أفريقيا و روفها اخلاصة يف إطار اتفاق ابريس .ويف اجللسة الثامنة ،أبلغ الرئيس مؤمتر األطراف
أب السيدة كااترج ينا سنايدر (بولندا) قد أجرت نيابة عنه مشاورات بشأ هذ املسألة .ودعا
الرئيس السيد أرتور لوركوفسكي (بولندا) إؤ تقدمي تقرير عن نتائن املشاورات نيابة عن السيدة
سـنايدر .وأبلـغ هـذا األخـري مـؤمتر األطـراف أبنـه ل يوجـد توافـق يف اآلراء بشـأ تلـك املسـألة.
و كر الرئيس السيدة سنايدر علت عملها الدؤوب.
 - 35وخـعل الـدورة ،عقـد الـرئيس جلسـت عـامت تقييميتـ غـري رمسيت ـ  ،يف  11و13
كانو األول/ديسمرب ،لستعراض التقدم احملرز وتبادل اخلطط الرامية إؤ النهوض ابلعمل من
أجل التوصل إؤ نتياة وجحة( .)22
 - 36وأجري حوار اتلنوا طوال السنة استاابة إؤ الفقرة  20من املقرر /1م أ  ،21-ووفق ا
للمرفق الثاين من املقرر /1م أ .23-
 - 37واختتمت املرحلة التحضريية ابجتماع عقد يف  6كانو األول/ديسمرب  2018للنظر
يف اآلاثر املرتتبة علت التقرير اخلاا املتعلق ابلحرتار العاملي مبقدار  1.5درجة مئوية والصادر

__________

( )22ميكــن متابعــة البــث الشــبكي يف الص ــفحت
 stocktaking-meetingو.https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/stocktaking-plenary

https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/presidency-
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عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ(  )23وعرض املوج التاميعي للمرحلة التحضريية
بوصفه ادسهام الرئيسي للمرحلة التحضريية يف املرحلة السياسية احلوار.
 - 38ويف املرحلة السياسية ،عقـد  21اجتمـاع مائـدة مسـتديرة وزارايا يف  11كـانو األول/
ديسمرب  2018لبحث مسألة "كيفية بلو املقصد" .وخلصت املرحلة السياسية إؤ إعع بعنوا
"نداء اتلنوا إؤ العمل"(  ،)24وهو نداء موجه إؤ مجيع اجلهات الفاعلة من أجل زايدة الطموح
والتعاو بغية حتقيق أهداف اتفاق ابريس.

زاي  -مداعيد وأماكن انعقاد الدورات املقبل
(البند الفرعي (2ز) من جدول األعمال)

 - 39وأ ار الرئيس ،يف اجللسة األوؤ ،إؤ أنه ،متا ي ا مع مبدأ التناوب ب اجملموعات ادقليمية،
سيكو رئيس الدورة اخلامسة والعشرين ملؤمتر األطراف والدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر/اجتماع أطراف
كيوتو والدورة الثانية ملؤمتر/اجتماع أطراف ابريس من موعة دول أمريكا العتينية ومنطقة البحر
الكارييب(  ،)25وسيكو رئيس الدورة السادسة والعشرين ملؤمتر األطراف والدورة السادسة عشـرة
ملؤمتر/اجتماع أطراف كيوتو والدورة الثالثة ملؤمتر/اجتماع أطراف ابريس من موعة دول أورواب
الغربية ودول أخرى.
 - 40ودعا الرئيس األطراف إؤ التقدم بعروض لستضافة مؤمتري األمم املتحدة بشأ تغري
املناخ يف عامي  2019و .2020واقرتح أ جيري أحد األعضاء السام يف وفد مشاورات
غري رمسية ،نيابة عن الرئيس ،بشأ هذا البند الفرعي من جدول األعمال ،هبدف اقرتاح مشروع
مقرر كي ينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمد يف اجللسة اخلتامية.
 - 41ويف اجللسة الثامنة ،كر الرئيس السيد لوركوفسكي علت إجراء املشاورات غري الرمسية
نيابة عنه.
 - 42وبنـاء علــت اق ـرتاح مـن الــرئيس ،اعتمــد مـؤمتر األط ـراف املقــرر /17م أ  ،24-املعنــو
"مواعيد وأماكن انعقاد الدورات املقبلة".
 - 43ويف اجللسة ذااا ،أدؤ ممثعا طرف ببيان .
__________

( )23اهليئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بتغــري املنــاخ .2018 .الحـ ـرتار العــاملي مبقــدار  1.5درجــة مئويــة التقري ـر اخل ــاا
للهيئة احلكومية الدوليـة املعنيـة بتغـري املنـاخ عـن أتثـريات الحـرتار العـاملي مبقـدار  1.5درجـة مئويـة فـوق مسـتوايت
م ــا قب ــل احلقب ــة الص ــناعية وم ــا يتص ــل ب ــذلك مـ ــن مس ــارات عاملي ــة لنبع ــااثت غ ــازات الدفيئ ــة يف س ــياق تع ي ـ ـ
السـتاابة العامليـة لتهديـد تغـري املنـاخ والتنميـة املسـتدامة واجلهـود املبذولـة للقضـاء علـت الفقـر .متـاح يف الصــفحة
الشبكية .http://ipcc.ch/report/sr15/
( )24ميكن الطعع عليه يف الصفحة الشبكية .https://unfccc.int/topics/2018-talanoa-dialogue-platform
( )25يف  4تشـرين األول/أكتــوبر  ، 2018تلقــت األمانـة مــذكرة ــفوية مـن حكومــة ب ـرابدوس بصـفتها رئيســة موعــة
دول أمريكا العتينية ومنطقة البحر الكارييب ،تفيد أب حكومة الربازيـل قـررت تقـدمي تر ـيحها لستضـافة الـدورة
اخلامسـ ــة والعش ـ ـرين مل ـ ـؤمتر األط ـ ـراف .ويف  3كـ ــانو األول/ديسـ ــمرب  ،2018تلقـ ــت األمانـ ــة عـ ــن طريـ ــق الربيـ ــد
املســال ،رســالة مــن حكومــة الربازيــل تفيــد بقرارهــا ســحب عرضــها لستضــافة الــدورة اخلامســة والعش ـرين مل ـؤمتر
األطراف.
GE.19-03297
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حاء  -اعتماد التقرير املتعلق بداثئق التفديض
(البند الفرعي (2ح) من جدول األعمال)

 - 44أ ار الرئيس ،يف اجللسة الثامنة أيض ا ،إؤ التقرير املتعلق بواثئـق التفـويض(  ،)26الـذي
فحصه املكتب وأقر وفقا للمادة  20من مشروع النظام الداخلي املعمول به.
 - 45وقبل مؤمتر األطراف ،علت أساس تقرير املكتب ،واثئق تفويض األطراف اليت حضرت
ال ــدورة .وابدض ــافة إؤ ذلـ ــك ،تلق ــت األمانـ ــة واثئ ــق تف ــويض مـ ــن بورون ــدي ،يف  31كـ ــانو
األول/ديسمرب .2018

طاء  -احلضدر
 - 46ترد يف املوقع الشبكي لعتفاقيـة املعلومـات املتع لقـة ابملشـاركة يف الـدورات املعقـودة يف
كاتوفيتسه( .)27

ايء  -الداثئق
 - 47ميكن الطعع علت الواثئق اليت عُرضت علت مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة والعشرين
يف املوقع الشبكي لعتفاقية( .)28

اثلث ا -تقارير اهليئات الفرعي

(البند  3من جدول األعمال)
 - 48يف اجللسة الرابعة ،املعقودة يف  8كانو األول/ديسمرب ،دعا الرئيس رؤساء هيئة املشورة
وهيئة التنفيذ وفريق اتفاق ابريس ورؤساء هذ اهليئات املتشارك  ،إؤ ادبع عن التقدم احملرز
بشأ عناصر برومن عمل اتفاق ابريس واملسائل األخرى اليت حدداا األطراف ابعتبارها وث يقة
الصلة ب نتائن برومن العمل( .)29
 - 49ويف اجللسة نفسها ،قـدم الـرئيس خطـة تنظـيم األعمـال لألسـبوع الثـاين للمـؤمتر .وأبلـغ
مؤمتر األطراف أبنه سيستخدم صيغ ا خمتلفة لتحقيق النتائن ،مبا يف ذلك تكليف أزواج من الوزراء
بتناول مسائلس والستفادة من الجتماعات الثنائية واملشاورات املفتوحة علت مستوى الوزراء ورؤساء
الوفودس وعقد اجتماعات تقييمية منتظمة للحفاظ علت عملية فافة و املة( .)30

__________

(.FCCC/CP/2018/9–FCCC/KP/CMP/2018/7–FCCC/PA/CMA/2018/2 )26
( )27ولعطعع علت القائمة الكاملة للمشـارك الـذين حضـروا الجتماعـات ،انظـر الوثيقـة .FCCC/CP/2018/INF.3
أم ــا لعط ــعع عل ــت قائم ــة األط ـ ـراف يف التفاقي ــة ،ف ــانظر املوق ــع الشـ ــبكي جملموع ــة معاه ــدات األم ــم املتحـ ــدة
&https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVII -7&chapter=27

.T emp=mtdsg3&clang=_en
(.https://unfccc.int/event/cop-24 )28
( )29ميكن متابعة البث الشبكي يف الصفحة https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/plenary-meeting- of -
.the-cop
( )30ميكـن الطـعع علـت املعلومـات املتعلقـة مبشـاورات الرأسـة بشـأ املقـررين /1م أ  24-و/3م ت  1-يف الصــفحة
الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبكية https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/katowice-climate-change-
.conference-december-2018/presidency-consultations-on-1/cp24-and-3/cma1
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 - 50وأدؤ ممثل أحد األطراف ببيا .
 - 51وكلف الرئيس أزواج الوزراء التالية أمساؤهم خعل األسبوع الثاين من املؤمتر
السيدة ايمس عبد الع ي  ،وزيرة البيئة يف مصر ،والسيد يوخن فع بارت ،وزير
(أ)
الدولة يف الوزارة الحتادية للبيئة وحفظ الطبيعة والسعمة النووية يف أملانيا ،ملعاجلة املسائل املاليةس
(ب) السيد ديريك أندريه هانيكوم ،وزير السياحة يف جنوب أفريقيا ،والسيدة تريي ا
ريبريا رودريغيس ،وزيرة النتقال اد يكولوجي يف إسبانيا ،ملعاجلة مسألة الشفافيةس
(ج) السيدة أول إلفيستوين ،وزيرة املناخ والبيئة يف النروين ،والسيد ماساغوس زولكيفلي،
وزير البيئة واملوارد املائية يف سنغافورة ،ملعاجلة التوجيهات املتعلقة ابلتخفيف/املسامهات احملددة وطني ا
وابلتكيف/ساعت املسامهات احملددة وطنياس
(د) السيدة كارول ديشبور  ،وزيرة البيئة واملناخ والتنمية املستدامة يف لكسمرب ،
والسيد ديفيد بول ،وزير البيئة والوزير املساعدة لرئيس ج ر مار ال ،ملعاجلة مسألة استخعا
احلصيلة العامليةس
(ه) السيد لم ديبا ،وزير البيئة وتغري املناخ واملوارد الطبيعية يف غامبيا ،والسيد
كيمو تيليكاينن ،وزير البيئة والطاقة وادسكا يف فنلندا ،ملعاجلة مسألة التكيفس
(و) السيدة كارولينا مشيت ،وزيرة البيئة يف يلي ،والسيد دجيمس و ،الوزير املعين
بتغري املناخ يف نيوزيلندا ،ملعاجلة املادة  6من اتفاق ابريسس
(ز) السيدة إي ابيل لوفن ،وئبة رئيس الوزراء ووزيرة التعاو ادمنائي الدويل واملناخ
يف السويد ،والسيد كارلوس مانويل رودريغيس ،وزير البيئة والطاقة يف كوستاريكا ،ملعاجلة حوار
اتلنوا والتقرير اخلاا املتعلق ابلحرتار العاملي مبقدار  1.5درجة مئوية والصادر عن الفريق احلكومي
الدويل املعين بتغري املناخ.

ألف  -تقرير اهليئ الفرعي للمشدر العلمي والتكندلدجي
(البند الفرعي (3أ) من جدول األعمال)

 - 52يف اجللسة الرابعة ،قدم رئيس اهليئة الفرعية ،السيد بول واتكينسو (فرنسا) ،تقريرا عن
التقدم احملرز بشأ عناصر برومن عمل اتفاق ابريس واملسائل األخرى الـيت حـدداا األطـراف
ابعتبارها وثيقة الصلة بربومن العمل من تلك املشمولة بولية هيئة املشورة .و كر الرئيس السيد
واتكينسو علت تقرير الشفوي وعلت جهود يف توجيه عمل هيئة املشورة بشأ برومن ع مل
اتفاق ابريس.
 - 53ويف اجللسة السابعة ،املعقودة يف  13كانو األول/ديسمرب ،قدم السيد واتكينسو ،
مشروع تقرير الدورة التاسعة واألربع هليئة املشورة(  ،)31وتقريراا فوايا عن نتائن دورتيها الثامنة
واألربع والتاسعة واألربع ( .)32
__________

(.FCCC/SBST A/2018/L.17 )31
( )32ميكن متابعة البث الشبكي يف الصفحة
GE.19-03297
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 - 54وبناء علت اقرتاح من الرئيس ،أحاط مؤمتر األطراف علم ا بتقارير الدورة الثامنة واألربع
هليئة املشورة(  )33ومشروع تقرير دوراا التاسعة واألربع والتقارير الشفوية اليت قدمها رئيسها.
وأعرب الرئيس عن تقدير للسيد واتكينسو لعمله الدؤوب ولتوجيه أعمال هيئة املشورة علت
مدى العام املاضي.
 - 55ويف اجللسة نفسها ،أوصت هيئة املشورة مبشروع مقرر لكي ينظر فيه مـؤمتر األطـراف
ويعتمد يف إطار هذا البند الفرعي من جدول األعمال .وترد يف هذا التقرير التوصيات األخرى
الصادرة عن هيئة املشورة يف إطار بنود جدول األعمال املناسبة.
 - 56واعتمد مؤمتر األطراف ،بناء علت توصية هيئة املشورة(  ،)34املقرر /2م أ  24-املعنو
"منرب اجملتمعات احمللية والشعوب األصلية".
 - 57ويف اجللسة السابعةَّ ،
ذكـر الـرئيس مـؤمتر األطـراف أب هيئـة املشـورة وهيئـة التنفيـذ قـد
أوصتا يف الدورة التاسعة واألربع لكل منهما مبشاريع مقررات ليعتمدها مؤمتر األطراف يف إطار
بنود مشرتكة من جدول األعمال(  .)35واستنادا إؤ التوصية ،أقر مؤمتر األطراف السـتنتاجات
املتعلقة بتحسن املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي وبرومن العمـل املتعلـق هبـذا التـأثري
والواردة يف الفقرات من  58إؤ  60أدو .
 - 58وذكر مؤمتر األطراف ابلفقرت  33و 34من املقرر /1م أ  ،21-وابملقرر /11م أ .21-
 - 59وأحاط مؤمتر األطراف علم ا مبا اضطلع به املنتدى احملسن املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي
من أعمال مبوجب املقرر /11م أ  21-وآبراء األطراف بشأ برومن عمل املنتدى احملسن وطرائقه.
 - 60وأحاط مؤمتر األطراف علم ا ابستنتاجات هيئة املشورة وهيئة التنفيذ بشأ استعراض
أعمال املنتدى احملسن املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي ،واختتم الستعراض.

ابء  -تقرير اهليئ الفرعي للتنفيذ

(البند الفرعي (3ب) من جدول األعمال)
 - 61يف اجللسة الرابعة ،قدم رئيس هيئة التنفيذ ،السيد إمانويل دوميساين دلميين (إسواتيين)،
تقريرا عن التقدم احملرز بشأ عناصر برومن عمل اتفاق ابري س واملسائل األخرى اليت حدداا
األطراف ابعتبارها وثيقة الصلة بربومن العمل من تلك املشمولة بولية هيئة التنفيذ .و كر الرئيس
السيد دلميين علت تقرير الشفوي وعلت جهود يف توجيه عمل هيئة التنفيذ بشأ برومن عمل
اتفاق ابريس.
 - 62ويف اجللسة السابعة ،قدم السيد دلميين ،مشروع تقرير الدورة التاسعة واألربع هليئة
التنفيذ(  ،)36وتقريرا فوايا عن نتائن دورتيها الثامنة واألربع والتاسعة واألربع ( .)37

__________

()33
()34
()35
()36
()37
18

 FCCC/SBST A/2018/4و .FCCC/SBST A/2018/6
 ،FCCC/SBST A/2018/8الفقرة .18
 ،FCCC/SBST A/2018/8الفقرة 33س و  ،FCCC/FCCC/SBI/2018/22الفقرة .94
.FCCC/SBI/2018/L.20
مثل احلا ية  32أعع .
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 - 63وبناء علت اقرتاح من الرئيس ،أحاط مؤمتر األطراف علم ا بتقارير الدورة الثامنة واألربع
هليئة التنفيذ(  )38ومشروع تقرير دوراا التاسعة واألربع والتقارير الشفوية اليت قدمها رئيسها.
وأعرب الرئيس عن تقدير للسيد دلميين لعمله الدؤوب ولتوجيه أعمال هيئة التنفيذ علت مدى
العام املاضي.
 - 64ويف اجللسة نفسها ،أوصت هيئة التنفيذ مبشروع مقرر لكي ينظر فيه مـؤمتر األطـراف
ويعتمد يف إطار هذا البند الفرعي من جدول األعمال .وترد يف هذا التقرير التوصيات األخرى
الصادرة عن هيئة التنفيذ يف إطار بنود جدول األعمال املناسبة.
 - 65واعتمد مؤمتر األطراف ،بناء علت توصية هيئة التنفيذ(  ،)39املقرر /12م أ  24-املعنو
"استعراض مرك و بكة تكنولوجيا املناخ".
 - 66ويف اجللسة نفسها ،ذكر الرئيس مؤمتر األطراف أب اجل ء األول من الدورة الثامنة واألربع
هليئة التنفيذ أوصت مبشروع استنتاجات بشأ الختصاصات املتعلقة ابستعراض برومن عمـل
الدوحـة(  .)40واسـتنادا إؤ التوصـية ،أقـر م ـؤمتر األطـراف السـتنتاجات الـواردة يف الفقــرت 67
و 68أدو .
 - 67وطلب مؤمتر األطراف إؤ هيئة الت نفيذ يف دوراا اخلمس (ح يرا /يونيه  ) 2019صياغة
اختصاصات استعراض برومن عمل الدوحة بشأ املادة  6من التفاقية الذي سياريه مؤمتر األطراف
وفقا للمقرر /15م أ  ،18-للنظر فيها واعتمادها يف الدورة اخلامسة والعشرين ملؤمتر األطـراف
(تشرين الثاين/نوفمرب .)2019
 - 68وطلب مؤمتر األطراف إؤ هيئة التنفيذ أ تضع يف العتبار ،لدى صياغة الختصاصات
املشار إليها يف الفقرة  67أعع  ،املعلومات ذات الصلة اليت وضـعت يف إطـار املـادة  12مـن
اتفاق ابريس ،مبا يف ذلك البياوت ذات الصلة املقدمة من األطـراف واملـراقب  ،ونتـائن حلقـة
العمل من أجل التمك املناخي(  ،)41ومنتدى الشـباب للعمـل مـن أجـل التمكـ املنـاخي( ،)42
ونتائن احلوارات السنوية أثناء الدورات بشأ العمل من أجل التمك املنـاخي ،الـيت تُـنظم يف
إطار برومن عمل الدوحة منذ عام .)43 (2013
 - 69وأوصت هيئة التنفيذ يف اجل ء األول من دوراا الثامنة واألربع أيضا مبشاريع استنتاجات
بشأ تنسيق الدعم املقدم من أجل تنفيذ األنشطة املتصلة إبجراءات التخفيف يف قطاع الغاابت يف
البلدا النامية ،مبا يف ذلك الرتتيبات املؤسسية(  .)44واستنادا إؤ التوصية ،أقـر مـؤمتر األطـراف
الستنتاجات الواردة يف الفقرة  70أدو .
__________

()38
()39
()40
()41
()42
()43
()44
GE.19-03297

 FCCC/SBI/2018/9و  Add.1و .FCCC/SBI/2018/11
 ،FCCC/SBI/2018/9الفقرة .83
 ،FCCC/SBI/2018/9الفقرة .124
انظـر https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Action%20for%20Climate%20Empowerment%
.20Workshop%20outcomes.pdf
انظر .https://unfccc.int/sites/default/files/resource/180505_Outcomes%20AYF%20-%20Final.pdf
انظ ـ ـ ـ ـ ــر https://unfccc.int/topics/education-and-outreach/events-meetings/dialogues-on-action-for-
.climate-empowerment
 ،FCCC/SBI/2018/9الفقرة .36
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 - 70وأحاط مؤمتر األطراف علم ا أب هيئة التنفيذ اختتمت يف اجل ء األول من دوراا الثامنة
واألربع األعمال املتعلقة ابملسائل املبينة يف فقرة  9من املقرر /10م أ .19-

جيم  -تقرير الفريق العامل املخصص املعين ابتفاق ابريس
(البند الفرعي (3ج) من جدول األعمال)

 - 71يف اجللسة الرابعة ،قدمت الرئيستا املتشاركتا لفريق اتفاق ابريس ،السيدة سارا اب ن
(األطـراف غــري املدرجـة يف املرفــق األول لعتفاقيــة) والسـيدة جــو تينـدال (األط ـراف املدرجــة يف
املرفق األول لعتفاقية) ،تقريرا عن التقدم احملرز بشأ عناصر برومن عمل اتفاق ابريس املشمولة
بولية الفريق .و كر الرئيس السيدة اب ن والسيدة تيندال علت تقريرمها الشفوي وعلت جهودمها
يف توجيه أعمال فريق اتفاق ابريس.
 - 72ويف اجللسة السابعة ،ذكر الرئيس أب الرئيست املتشاركت لفريق اتفاق ابريس قدمتا
مشروع تقرير اجل ء السابع من الدورة األوؤ للفريق(  )45وتقريرا فوايا عن نتائن األج اء اخلامس
والسادس والسابع من دورته األوؤ.
 - 73وبناء علت اقرتاح من الرئيس ،أحاط مؤمتر األطراف علم ا ابلتقريرين املتعلق ابجل أين
اخلامس والسادس من الدورة اخلامسة لفريـق اتفـاق ابريـس(  ،)46ومشـروع التقريـر املتعلـق ابجلـ ء
السابع من دورته األوؤ ،والتقرير الشفوي الذي قدمتـه الرئيسـتا املتشـاركتا للفريـق .وأعـرب
الرئيس عن تقدير للسيدة اب ن والسيدة تيندال لت وجيهااما والت امهما وتفانيهمـا طـوال فـرتة
عمل فريق اتفاق ابريس.

رابع ا -األعمةةال التريضة ةّيي لتنفي ةةذ اتف ةةاق ابريةةس ولعق ةةد ال ةةدور األوىل مل ةةؤمتر
األطراف العامل بدصفه اجتماع األطراف يف اتفاق ابريس
(البند  4من جدول األعمال)

 - 74بناء علت اقرتاح من الرئيس ،وافق مؤمتر ا ألطراف ،يف جلسته األوؤ ،علت العودة إؤ
هذا البند من جـدول األعمـال عنـد اختتـام أعمـال اهليئـات الفرعيـة بشـأ بـرومن عمـل اتفـاق
ابريس.
 - 75ويف اجللسة التاسعة ،املعقودة يف  15كانو األول/ديسمرب ،اعتمد مؤمتر األطراف ،بناء
علت اقرتاح من الرئيس أيض ا ،املقرر /1م أ  24-املعنو "األعمال التحضريية لتنفيذ اتفاق ابريس
ولعقد الدورة األوؤ ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف اتفاق ابريس" بصيغته
املنقحة فوايا .وهبذا املقرر ،أحال مؤمتر األطراف مشاريع املقررات املتعلقة بربومن عمل اتفاق
ابريس ،اليت اعتاد الرئيس اد ارة إليها بوصفها "دفرت قواعد كاتوفيتسه" ،لكي ينظر فيها ويعتمدها
مؤمتر/اجتماع أطراف ابريس( .)47
__________

(.FCCC/APA/2018/L.5 )45
( FCCC/APA/2018/2 )46و .FCCC/APA/2018/4
( )47لعطعع علت قائمة املقررات ،انظر املقرر /1م أ .24-
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 - 76وأدؤ ممثـل للهنــد ببيــا أعـرب فيــه عــن حتفظــات بشـأ مشــروع مقــرر مؤمتر/اجتمــاع
أطراف ابريس بشأ املسائل املتعلقة ابملادة  14مـن اتفـاق ابريـس والفقـرات  101- 99مـن
املقرر /1م أ .)48 (21-
 - 77وتلقت األمانة بياوا من مصر ابسم اجملموعة األفريقية بشأ املادة  6اتفاق ابريس( .)49

خامسا -النظر يف املقرتحات املقدم من األطراف إلدخال تعديالت على االتفاقي
مبدجب املاد 15
(البند  5من جدول األعمال)

ألف  -مقرتح مقدم من االحتاد الروسي لتعديل الفقر (2و) من املاد  4من االتفاقي
(البند الفرعي املعلق (5أ) من جدول األعمال)

ابء  -مقرتح مقدم من اببدا غينيا اجلديد واملكسيك لتعديل املادتني  7و 18من االتفاقي
(البند الفرعي املعلق (5أ) من جدول األعمال)

سادس ا -تقرير جلن التكيف

(البند  6من جدول األعمال)
 - 78كا معروض ا علت مؤمتر األطراف تقرير جلنة التكيف(  .)50ولحظ مؤمتر األطراف ،يف
جلسـته األوؤ ،أ هــذ املسـألة مدرجــة يف جـدول أعمــال كـل مــن هيئـة املشــورة وهيئـة التنفيــذ
للنظر فيها.
بناء علت توصية من هيئة املشورة(  )51وهيئة
)52 ( - 79ويف اجللسة السابعة ،اعتمد مؤمتر األطراف ،ا
التنفيذ  ،املقرر /9م أ  24-املعنو "أعمال جلنة التكيف".
 - 80ويف اجللسة الثانية عشرة ،أ ار الرئيس إؤ وجود تر يح للانة التكيف مل يقدم بعد،
وحث اجملموعات واجلهات املعنية علت مواصلة مشاورااا وتقدمي الرت يح الذي مل يقدم بعد إؤ
األمينة التنفيذية يف أقرب وقت ممكن ويف موعد أقصا  28باط/فرباير  .2019ومبارد استعم
األمينة التنفيذية هذا الرت يح ،يُعترب املر ح قد انتُ ِّخب يف الدورة الرابعة والعشرين ملؤمتر األطراف
وفقا للممارسة املتبعة.
 - 81وبناء علت اقرتاح من الرئيس ،انتخب مؤمتر األطراف ،يف اجللسة الثانية عشرة أيض ا،
( )53
أعضاء جلنة التكيف التالية أمساؤهم

__________

( )48املقرر /19م ت  1-حالي ا.
( )49ميكـن الطـعع علـت البيـا يف الصــفحة
()50
()51
()52
()53
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https://www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/Documents/

.201901281838---AGN%20statement_15Dec2018.pdf
.FCCC/SB/2018/3
 ،FCCC/SBST A/2018/8الفقرة .12
 ،FCCC/SBI/2018/22الفقرة .46
ميكــن الطــعع علــت قائمــة األعض ــاء واألعضــاء املنــاوب يف الصــفحة الش ــبكية
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جلن التكيف
دول آسيا واحمليط اهلاد،

السيد كا م كا في (مجهورية إيرا ادسعمية)

دول أمريكا العتينية ومنطقة البحر الكارييب

السيد خوليو كوردانو ( يلي)
السيد خافيري أنطونيو غوتريي (نيكاراغوا)

دول أورواب الغربية ودول أخرى

السيدة وفينا سانشي إبراهيم (أملانيا)
السيد فريديريك افريير (فرنسا)

الدول اجل رية الصغرية النامية

السيد كليفورد ماهلونغ (جامايكا)

أقل البلدا منوا

السيدة سيسيليا سيلفا (أنغول)

األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لعتفاقية

السيد ماراي كارلسن (النروين)

األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لعتفاقية

السيد نعيم أ رف (ابكستا )

سابع ا -آلي وارسد الدولي املعني ابخلسائر واألضرار املرتبط بتأثّيات تغّي املناخ
(البند  7من جدول األعمال)

 - 82يف اجللسة األوؤ ،دعا الرئيس مؤمتر األطراف إؤ النظر يف مسألة سلطته علت آلية وارسو
الدولية املعنية ابخلسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ ،مبا يف ذلك جلنتها التنفيذية ،وتوجيهه
هلا ،وإؤ اختاذ أي إجراء يرا مناسبا.
 - 83ويف اجللسـة نفسـها ،أدؤ ممـثع طــرف ببيـان ابسـم اجملموعــة اجلامعـة وحتـالف الــدول
اجل ريـة الصـغرية(  .)54وأ ـار مـؤمتر األطـراف إؤ الفهـم السـائد بـ األطـراف وهـو أ املـؤمتر لــن
ينظر ،يف إطار هذا البند من جدول األعمال يف هذ الدورة ،إل يف تقرير اللانة التنفيذية آللية
وارسو الدولية ،دو احلكم مسبق ا علت نتائن النظر يف املستقبل يف إدارة اآللية.
 - 84وبناء علت توصية مشرتكة من هيئة املشورة(  )55وهيئة التنفيذ(  ،)56اعتمد مؤمتر األطراف،
يف جلسته التاسعة ،املقرر /10م أ  24-املعنو "تقرير اللانة التنفيذية آللية وارسو الدولية املعنية
ابخلسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ".
 - 85وبناء علت اقرتاح من الرئيس ،انتخب مؤمتر األطراف ،يف جلسته الثانية عشرة ،أعضاء
( )57
اللانة التنفيذية آللية وارسو الدولية التالية أمساؤهم

__________

()54
()55
()56
()57
22

انظر .https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/first-plenary-meetings-of-the-cop-and-cmp-and-resu
 ،FCCC/SBST A/2018/8الفقرة .14
 ،FCCC/SBI/2018/22الفقرة .45
مثل احلا ية  53أعع .
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تقرير اللجن التنفيذي آللي وارسةد الدولية املعنية ابخلسةائر واأل ضةرار املرتبطة بتةأثّيات
تغّي املناخ
األطراف غري املدرجة يف املرفق األول
لعتفاقية

األطراف غري املدرجة يف املرفق األول
لعتفاقية

السيد فرحا أخرت (الولايت املتحدة األمريكية)
السيدة كورنيليا ييغر (النمسا)
السيد راسل مايل (أسرتاليا)
مـالكوم ريـداوت (اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمــت
وآيرلندا الشمالية)
السيد فالريي سيدايك (الحتاد الروسي)
السيد آداو سواريس ابربوسا (تيمور  -ليشيت)
السيد أنطونيو كاوس (السلفادور)
السيد ألفا كالوغا (غينيا)
السيدة بيبيتوا لاتسي (توفالو)
السيدة دو بيري وثونيل (سانت لوسيا)
السيدة يل  -آ روبر (جامايكا)

اثمنا -تطدير التكندلدجيات ونقلها وتنفيذ آلي التكندلدجيا
(البند  8من جدول األعمال)

ألف  -التقري ةةر الس ةةندي املش ةةرتل للجنة ة التنفيذية ة املعنية ة ابلتكندلدجي ةةا ومرك ةةز و ةةبك
تكندلدجيا املناخ
(البند الفرعي (8أ) من جدول األعمال)

 - 86لحظ مؤمتر األطراف ،يف جلسته األوؤ ،أ هذ املسألة مدرجة يف جدول أعمال كل
من هيئة املشورة وهيئة التنفيذ للنظر فيها.
 - 87وبناء علت توصية مشرتكة من هيئة املشورة(  )58وهيئة التنفيذ(  ،)59اعتمد مؤمتر األطراف،
يف جلسته السابعة ،املقرر /13م أ  24-املعنو "تع ي تطوير تكن ولوجيا املناخ ونقلها بواسطة
آلية التكنولوجيا".
 - 88وبناء علت اقرتاح من الرئيس ،انتخب مؤمتر األطراف ،يف اجللسة الثانية عشرة أيضا،
( )60
أعضاء اللانة التنفيذية املعنية ابلتكنولوجيا التالية أمساؤهم

__________

( ،FCCC/SBST A/2018/8 )58الفقرة .16
( ،FCCC/SBI/2018/22 )59الفقرة .73
( )60مثل احلا ية  53أعع .
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اللجن التنفيذي املعني ابلتكندلدجيا
األطراف املدرجة يف املرفق األول
لعتفاقية

السيدة أليشا ابغسارا (نيوزيلندا)
السيد روبري برلوزنيك (بلايكا)
السيدة كينغا كسونتوس (هنغاراي)
والسيد إين لويد (الولايت املتحدة)س
السيد ووكي موري (اليااب )

األط ـراف غ ــري املدرجــة يف املرف ــق
األول لعتفاقية

السيد بيدرو بورخس (فن ويع)
السيد ماهيشوار داكال (نيبال)
السيد مرير حممد حسين (ولايت ميكروني اي املوحدة)
السيد لديسعوس كياروزي (مجهورية تن انيا املتحدة)
السيد مح ة مرابط (اجل ائر)
حممد عمر (ابكستا )
السيدة أديل توماس (ج ر البهاما)

 - 89ويف اجللسة نفسها ،أ ار الرئيس إؤ وجود تر يحات للمالس الستشاري ملرك و بكة
تكنولوجيا املناخ مل تقدم بعد ،وحث الفئات املعنية علت مواصلة مشاورااا وتقدمي الرت يحات اليت
مل تقدم بعد إؤ األمينة التنفيذية يف أقرب وقت ممكن ويف موعد أقصا  28باط/فرباير . 2019
ومبارد استعم األمينة التنفيذية هذ الرت يحات ،يُعترب األعضاء قد انتُ ِّخبوا يف الدورة الرابعة والعشرين
ملؤمتر األطراف وفقا للممارسة املتبعة.
 - 90وبناء علت اقرتاح من الرئيس ،انتخب مؤمتر األطراف ،يف اجللسة الثانية عشرة أيض ا،
( )61
أعضاء اجمللس الستشاري لشبكة ومرك تكنولوجيا املناخ التالية أمساؤهم
اجمللس االستشاري ملركز و بك تكندلدجيا املناخ
األطراف املدرجة يف املرفـق األول
لعتفاقية

السيد سريجيو لموات (إيطاليا)
والسيد إين لويد (الولايت املتحدة)س
السيدة مريول ابنيلي (الحتاد األورول)
السيد كينيتشي وادا (اليااب )

األطـ ـراف غ ــري املدرج ــة يف املرف ــق
األول لعتفاقية

السيد بيدرو غارسيا بريتو (اجلمهورية الدومينيكية)
السيد سيوغو كو (مجهورية كوراي)
السيد موزس أوميدي (كينيا)
السيد جونغ بينغ (الص )

__________

( )61مثل احلا ية  53أعع .
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ابء  -الروابط بني آلي التكندلدجيا واآللي املالي لالتفاقي
(البند الفرعي (8ب) من جدول األعمال)

 - 91يف اجللسة األوؤ ،دعا الرئيس مؤمتر األطراف إؤ النظر يف املعلومات املقدمة يف التقارير
السنوية للانة التنفيذية املعنية ابلتكنولوجيا ومرك و بكة تكنولوجيا املناخ(  ،)62وللكياوت التشغيلية
لرلية املالية(  ،)63بشأ ادجـراءات الـيت اختـذاا يف تع يـ الـروابط بـ آليـة التكنولوجيـا واآلليـة
املالية من أجل تقدمي توجيهات بشأ ادجراءات األخرى عند القتضاء.
 - 92وبناء علت اقرتاح من الرئيس ،رع مؤمتر األطراف يف إجراء مشاورات غري رمسية بشأ
هذ املسألة ،اضطلع بتيسريها السيد كيشا كومارسينغ (ترينيداد وتوابغو) والسيد سوا سيني ي
(إيطاليا).
 - 93وبناءا علت اقرتاح من الرئيس ،اعتمد مؤمتر األطراف ،يف جلسته التاسعة ،املقرر /14م أ 24-
املعنو "الروابط ب آلية التكنولوجيا واآللية املالية لعتفاقية" .و كر الرئيس السيد كومارسينغ
والسيد سيني ي علت عملهما الدؤوب.

اتسع ا -االستعراض الثاين ملدى كفاي أحكام الفقرتني الفرعيتني (2أ) و(ب) مةن
املاد  4من االتفاقي
(البند املعلق  9من جدول األعمال)

عا را -املسائل املتعلق ابلتمديل
(البند  10من جدول األعمال)

ألف  -التمديل املناخي الطديل األجل

(البند الفرعي (10أ) من جدول األعمال)
 - 94دعا الرئيس مؤمتر األطراف ،يف اجللسة األوؤ ،إؤ النظر يف التقرير املوج عن حلقة
العمل املعقودة أثناء الدورة بشأ التمويل الطويل األجل املتعلق ابملناخ يف عام  ،2018وإؤ
مواصـلة املـداولت يف هــذا الشـأ وتقــدمي إر ـادات عـن تنظــيم حلقـات العمــل املقبلـة بشــأ
التمويل الطويل األجل املتعلق ابملناخ( .)64
 - 95وبنـاء علـت اقـرتاح مـن الـرئيس ،أنشـأ مـؤمتر األطـراف فريـق اتصـال بشـأ هـذ املســألة
يشرتج يف رأسته السيد إيفا سامرباو فلوريس (دولةبوليفيا املتعددة القوميات) والسيد نوربرت
غوريسن (أملانيا).

__________

( FCCC/SB/2018/2 )62و .FCCC/SB/2017/3
( FCCC/CP/2017/5 )63و  FCCC/CP/2017/7و  FCCC/CP/2018/5و .FCCC/CP/2018/6
(.FCCC/CP/2018/4 )64
GE.19-03297

25

FCCC/CP/2018/10

وبناء علت اقرتاح من الرئيس ،اعتمد مؤمتر األطراف يف جلسته العا رة املعقودة يف 15
- 96
ا
كـانو األول/ديسـمرب ،املقــرر /3م أ 24-املعنـو "التمويــل الطويـل األجــل املتعلـق ابملنــاخ".
و كر الرئيس السيد فلوريس والسيد غوريسن علت عملهما الدؤوب.

ابء  -املسائل املتعلق ابللجن الدائم املعني ابلتمديل
(البند الفرعي (10ب) من جدول األعمال)

 - 97يف اجللسة األوؤ ،دعا الرئيس مؤمتر األطراف إؤ النظر يف تقرير اللانة الدائمة املعنية
ابلتمويل (اللانة الدائمة)(  )65و اع األطراف علت النظر أيض ا يف املوج والتوصيات املقدمة من
اللانة الدائمة بشأ تقييم فرتة السنت والعرض العام لتدفقات التمويل املتعلق ابملناخ لعام .2018
 - 98و كر الرئيسا املتشاركا للانة الدائمة ،السيد زهري فاكر (جنوب أفريقيا) والسيد جورج
بورستنغ (النروين) علت قياداما وأعضاء اللانة الدائمة علت عملهم الدؤوب خعل العام ،وأبلغ
املؤمتر أب انتخاابت أعضاء اللانة الدائمة ستارى خعل اجللسة العامة اخلتامية للمؤمتر.
 - 99وأقر الرئيس مبسامهة السيدة بريورديتاس مولر (الفلب ) ،اليت غلت منصب رئيسة متشاركة
للانة الدائمة قبل تقدمي استقالتها ألسباب خصية .وأ ار إؤ أ اللانة الدائمة و تمع التمويل
املتعلق ابملناخ يف إطار التفاقية استفادا كثريا من خرباا وتفانيها وقياداا ،وأعرب عن تقدير لعملها،
ابسم اللانة الدائمة واألطراف.
 - 100وبناء علت اقرتاح من الرئيس ،نظر فريق التصال املشـار إليـه يف الفقـرة  95أعـع يف
هذا البند الفرعي من جدول األعمال.
 - 101وبناءا علت اقرتاح من الرئيس ،اعتمد مؤمتر األطراف ،يف جلسته العا رة املعقودة يف 15
كانو األول/ديسمرب ،املقرر /4م أ 24-املعنو "تقرير اللانة الدائمة املعنية ابلتمويل" .و كر
الرئيس السيد فلوريس والسيد غوريسن علت عملهما الدؤوب.
 - 102ويف اجللسة الثانية عشرة ،أ ار الرئيس إؤ وجود تر يحات للانة الدائمة مل تقدم بعد،
وحث الفئات املعنية علت مواصلة مشاورااا وتقدمي الرت ـيحات الـيت مل تقـدم بعـد إؤ األمينـة
التنفيذية يف أقرب وقت ممكن ويف موعد أقصا  28باط/فرباير  .2019ومبارد استعم األمينة
التنفيذية هذ الرت يحات ،يُعترب األعضاء قد انتُ ِّخبوا يف الدورة الرابعة والعشرين ملؤمتر األطراف
وفقا للممارسة املتبعة.
 - 103وبناء علت اقرتاح من الرئيس ،انتخب مؤمتر األطراف ،يف اجللسة نفسها ،أعضاء اللانة
( )66
الدائمة التالية أمساؤهم

__________

(.FCCC/CP/2018/8 )65
( )66مثل احلا ية  53أعع .
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اللجن الدائم املعني ابلتمديل
األطراف املدرجة يف املرفق األول
لعتفاقية

السيدة غابرييع بعتر (سويسرا)
والسيد راندي كاروسو (الولايت املتحدة)
السيد سريغي تشستنوي (الحتاد الروسي)
السيدة دلف إيرو (فرنسا)
السيد ماتياس فرومري (السويد)
السيدة فيوو غيلربت (أسرتاليا)
السيدة فيكي نوانس (بلايكا)
السيد تورو سوغيو (اليااب )
السيد بيرت تريبسرتا (هولندا)
السيد إيسمو أولفيع (الحتاد األورول)

األطراف غري املدرجة يف املرفق
األول لعتفاقية

السيدة داي بعج  -ل (أنتيغوا وبربودا)
السيد زهري فاكر (الحتاد األورول)
السيد إيفا سامرباو فلوريس (دولة بوليفيا املتعددة القوميات)
السيد جونغو يل (مجهورية كوراي)
السيد زهريو غيتو ميكوراي (إثيوبيا)
السيد حممد نصر (مصر)
السيد بول هربرت أوكويست كيلي (نيكاراغوا)
السيد أمين الشاذيل (اململكة العربية السعودية)

جيم  -تقريةر الصةندوق األخضةر للمنةاخ املقةدم إىل مةؤمتر األطةراف واإلر ةادات املدجه ة
إىل الصندوق األخضر للمناخ
(البند الفرعي (10ج) من جدول األعمال)

 - 104كا معروضا علت مؤمتر األطراف ،يف جلسته األوؤ ،تقرير الصندوق األخضر للمناخ
املقـدم إؤ املـؤمتر(  ،)67وتقريـر اللانـة الدائمـة املعنيـة ابلتمويـل املقـدم إؤ املـؤمتر(  ،)68وتقريـر عــن
تشغيل سال إجراءات التخفيـف املعئمـة وطنيـ ا(  .)69ودعـا الـرئيس مـؤمتر األطـراف إؤ تقـدمي
توجيهات إؤ الصندوق األخضر للمناخ بشأ السياسات واألولوايت الربو ية ومعايري األهلية،
مــع أخــذ ه ــذ التقــارير يف العتب ــار ،مبــا يف ذل ــك مشــروع ادر ــادات املوجهــة إؤ الص ــندوق
األخضـر للمنـاخ الـيت أعــداا اللانـة الدائمـة ،علــت النحـو الـوارد يف املرفــق الرابـع لتقريـر اللانــة
الدائمة املقدم إؤ مؤمتر األطراف.
__________

( FCCC/CP/2018/5 )67و .Add.1
( )68مثل احلا ية  65أعع .
(.FCCC/CP/2018/INF.1 )69
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 - 105و كر الرئيس املتشارك جملل س الصندوق األخضر للمناخ السيد بول هربرت أوكويست
كيلي (نيكاراغوا) والسيد لينارت ابغه (السويد) علـت قيادامـا ،وأعضـاء اجمللـس علـت عملهـم
الدؤوب خعل العام.
 - 106وبناءا علت اقرتاح من الرئيس ،أنشأ مؤمتر األطراف فريق اتصال معني ا هبذ املسألة يتشارج
يف رأسته السيد ريتشارد مويونغي (مجهورية تن انيا املتحدة) والسيد ستيفا فاغر (سويسرا).
 - 107وبناء علت اقرتاح من الرئيس ،اعتمد مؤمتر األطراف ،يف جلسته العا رة ،املقرر /5م أ 24-
املعنـو "تقريـر الصـندوق األخضـر للمنـاخ املقـدم إؤ مـؤمتر األطـراف وادر ـادات املوجهــة إؤ
الصندوق األخضر للمناخ" .و كر الرئيس السيد مويونغي والسيد فاغر علت عملهما الدؤوب.

دال  -تقريةةر مرف ةةق البيئة ة العاملية ة املقةةدم إىل م ةةؤمتر األطة ةراف واإلر ةةادات املدجهة ة إىل
مرفق البيئ العاملي
(البند الفرعي (10د) من جدول األعمال)

 - 108كا معروضا علت مؤمتر األطراف ،يف جلس ته األوؤ ،تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم
إؤ املؤمتر(  ،)70وتقرير اللانة الدائمة املعنية ابلتمويـل املقـدم إؤ املـؤمتر(  ،)71وتقريـر عـن تشـغيل
سال إجراءات التخفيف املعئمة وطنيا(  .)72ودعا الرئيس مؤمتر األطراف إؤ تقدمي توجيهات إؤ
مرفق البيئة العاملية بشأ السياسات واألولوايت الربو ية ومعايري األهلية ،مع أخذ هذ التقارير يف
العتبار ،مبا يف ذلك مشروع ادر ادات املوجهة إؤ مرفق البيئة العاملية اليت أعداا اللانة الدائمة،
علت النحو الوارد يف املرفق اخلامس لتقرير اللانة الدائمة املقدم إؤ مؤمتر األطراف.
 - 109و كر املسؤولة التنفيذية األوؤ ورئيسة مرفق البيئة العاملية ،السيدة ووكو إ ي ،وأمانة
مرفق البيئة العاملية علت العمل الذي اضطلع به املرفق خعل السنة.
 - 110وبناء علت اقرتاح من الرئيس ،نظر فريق التصال املشار إليه يف الفقرة  106أعع يف
هذا البند الفرعي من جدول األعمال.
 - 111وبناء علت اقرتاح من الرئيس ،اعتمد مؤمتر األطراف ،يف جلسته العا رة ،املقرر /6م أ 24-
املعنو "تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إؤ مؤمتر األطراف وادر ادات املوجهة إؤ مرفق البيئة
العاملية" ،بصيغته املنقحة فوايا.

هاء  -حتديةد املعلدمةةات الةيت يتعةةني علةةى األطةراف تقةةدلها وفق ةا للفقةر  5مةةن املةةاد 9
من اتفاق ابريس
(البند الفرعي (10ه) من جدول األعمال)

 - 112لحظ مؤمتر األطراف ،يف جلسته األوؤ ،أ هذ املسألة مدرجة يف جدول أعما ل هيئة
التنفيذ للنظر فيها.
 - 113ويف اجللسة التاسعة ،أحاط مؤمتر األطراف علم ا ابلنتائن اليت قدمتها هيئة التنفيذ ونظر
فيها يف إطار البند  4من جدول األعمال.

__________

( FCCC/CP/2018/6 )70و .Add.1
( )71مثل احلا ية  65أعع .
( )72مثل احلا ية  69أعع .
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حادي عشر -

املعلدم ةةات املقدم ة ة م ةةن األط ة ةراف املدرجة ة يف املرفة ةةق األول لالتفاقي ة ة
واستعراض هذه املعلدمات

(البند  11من جدول األعمال)

 - 114لحظ مؤمتر األطراف ،يف جلسته األوؤ ،أ هذ املسألة مدرجة يف جدول أعمال هيئة
التنفيذ للنظر فيها.
 - 115وأ ار مؤمتر األطراف ،يف جلسته السابعة ،إؤ أ هيئة التنفيذ ستواصل يف دوراا اخلمس
النظر يف جتميع وتوليف تقارير فرتة السنت الثانية والثالثة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق
األول لعتفاقية.
اثين عشر -

املعلدمات املقدم من األطراف غّي املدرج يف املرفق األول لالتفاقي

(البند  12من جدول األعمال)

 - 116لحظ مؤمتر األطراف ،يف جلسته األ وؤ ،أ هذ املسألة مدرجة يف جدول أعمال هيئة
التنفيذ للنظر فيها.
 - 117وبناء علت اقرتاح من الرئيس ،اعتمد مؤمتر األطراف ،يف جلسته التاسعة ،املقرر /11م أ 24-
املعنو "استعراض اختصاصات فريق اخلرباء الستشاري املعين ابلبعغات الوطنيـة املقدمـة مـن
األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لعتفاقية".
 - 118ولح ــظ م ـ ـؤمتر األط ـ ـراف ،يف جلسـ ــته الثانيـ ــة عش ــرة ،تر ـ ــيح أعضـ ــاء لفريـ ــق اخل ـ ـرباء
الستشاري( .)73
اثلث عشر -

بناء القدرات مبدجب االتفاقي

(البند  13من جدول األعمال)

 - 119لحـظ مـؤمتر األط ـراف ،يف جلسـته األوؤ ،أ هــذ املسـألة مدرجــة يف جـدول أعمــال
هيئة التنفيذ للنظر فيها.
 - 120وبناء علت توصـية مـن هيئـة التنفيـذ(  ،)74اعتمـد مـؤمتر األطـراف ،يف جلسـته السـابعة،
املقرر /15م أ  24-املعنو "التقرير املرحلي التقين السنوي للانة ابريس املعنية ببناء القدرات
لعام ."2018
 - 121ويف اجللسة نفسها ،أ ار مؤمتر األطراف إؤ أنه أحال النظر يف استعراض التقدم الذي
أحرزته جلنة ابريس املعنية ببناء القدرات واحلاجة إؤ متديد وليتها ومدى فعاليتها وتع ي ها إؤ
هيئة التنفيذ ،وأ اهليئة قد بدأت العمل بشأ هذ املسألة.
 - 122وبناء علت اقرتاح من الرئيس ،انتخب مؤمتر األطراف ،يف جلسته الثانية عشرة ،أعضاء
( )75
جلنة ابريس املعنية ببناء القدرات التالية أمساؤهم

__________

( )73مثل احلا ية  53أعع .
( ،FCCC/SBI/2018/22 )74الفقرة .86
( )75مثل احلا ية  53أعع .
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جلن ابريس املعني ببناء القدرات
الدول األفريقية
دول آسيا واحمليط اهلاد،
دول أمريكا العتينية ومنطقة البحر الكارييب
دول أورواب الشرقية
دول أورواب الغربية ودول أخرى
أقل البلدا منوا

السيد حممد نبو (املغرب)
السيد ماهاوا كارونياسا (إندونيسيا)
السيدة دجينيفر هاو (اجلمهورية الدومينيكية)
السيد كاخابريي مديفاين (جورجيا)
السيدة روبرات ايو (إيطاليا)
السيد مفومو ريتشارد لونغو (زامبيا)

رابع عشر -تنفيذ الفقرتني  8و 9من املاد  4من االتفاقي
(البند  14من جدول األعمال)

ألف -تنفيذ برانمج عمل بدينس آيرس بشأن تدابّي التكيف واالستجاب (املقرر /1م أ)10-
(البند الفرعي (14أ) من جدول األعمال)

 - 123لحـظ مـؤمتر األط ـراف ،يف جلسـته األوؤ ،أ هــذ املسـألة مدرجــة يف جـدول أعمــال
هيئة التنفيذ للنظر فيها.
 - 124وبناء علت اقرتاح من الرئيس ،اعتمد مؤمتر األطراف ،يف اجللسة العا رة ،املقرر /7م أ 24-
املعنو "طرائق املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي وبرومن عمله وو ائفه مبوجب اتفاق
ابريس"( .)76

ابء  -املسائل املتعلق أبقل البلدان مندا

(البند الفرعي (14ب) من جدول األعمال)
 - 125لحـظ مـؤمتر األط ـراف ،يف جلسـته األوؤ ،أ هــذ املسـألة مدرجــة يف جـدول أعمــال
هيئة التنفيذ للنظر فيها.
 - 126وبنـاء علـت توصـية مـن هيئـة التنفيـذ(  ،)77اعتمـد مـؤمتر األطـراف ،يف جلسـته العا ــرة،
املقرر /16م أ  24-املعنو "برومن العمل ألقل البلدا منوا".

تغّي املناخ
خامس عشر  -القضااي اجلنساني و ر
(البند  15من جدول األعمال)

 - 127لحظ مؤمتر األطراف ،يف جلسته األوؤ ،أ هذ املسألة مدرجة يف جدول أعمال هيئة
التنفيذ للنظر فيها.
 - 128وبناء علت اقرتاح من الرئيس ،وافق مؤمتر األطراف علت إحالة النظر يف التقرير السنوي
عن التكوين اجلنساين إؤ هيئة التنفيذ.

__________

( )76مبوجـ ــب املقـ ــرر /7م ت  ، 1-دعيـ ــت األط ـ ـراف إؤ تق ـ ــدمي تر ـ ــيحات لعضـ ــوية جلنـ ــة كاتوفيتسـ ــه املعني ـ ــة ابآلاثر
ولول  15نيسا /أبريل .2019
(.FCCC/SBI/2018/9/Add.1 )77
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 - 129وبناء علت توصية من هيئة التنفيذ ،نظر مـؤمتر األطـراف(  ،)78يف جلسـته السـابعة ،يف
الستنتاجات الواردة يف الفقرات من  130إؤ  132أدو واعتمداا.
 - 130لحظ مؤمتر األطراف بتقدير التقدم احملرز يف حتس متثيـل املـرأة يف اهليئـات املنشـأة،
وحث األطراف علت تسريع وترية اجلهود ادضافية العزمة من أجل حتس مشاركة املرأة يف وفودها،
مبا يف ذلك يف املناصب العليا ،ويف مجيع اهليئات املنشأة مبقتضت التفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق
هبا ،وفق ا للمقرر /18م أ .20-
 - 131وطلب مؤمتر األطراف إؤ هيئة التنفيذ أ تبدأ يف دوراا اخلمس استعراض الت التقدم،
و الت التحس  ،واألعمال األخرى اليت يتع الضطعع هبا يف إطار برومن عمل ليما(  )79بشأ
املسائل اجلنسانية وخطة عمله للمسائل اجلنسانية(  )80ابلستناد إؤ مجيع املعلومات الواردة والتقارير
املعدة يف إطار برومن عمل ليما وخطة عمله للمسائل اجلنسانية ،كي تقدم هيئة التنفيذ توصيات
َّ
بشأ نتائن هذا الستعراض إؤ مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة والعشرين لينظر فيها ويعتمدها.

 - 132ودعا مؤمتر األطراف األط راف واهليئات املنشأة واملـراقب إؤ إجـراء مشـاورات خـعل
عام  ،2019بطرق منها عقد اجتماعات ،بدعم من األمانة حسب القتضاء ،من أجل املضي قدم ا
يف خطة عمل املسائل اجلنسانية .وميكن لألطراف واملراقب الستناد إؤ نتائن هذ املشاورات عند
امع يف التقرير املشار إليه يف الفقرة  104من الوثيقة ،FCCC/SBI/2018/22
تقدمي املعلومات اليت ستُ َّ
( )81
يف سياق النظر يف سبل املضي قدم ا يف برومن عمل ليما بشأ املسائل اجلنسانية .

سادس عشر  -املسائل األخرى احملال إىل مؤمتر األطراف من اهليئات الفرعي
(البند  16من جدول األعمال)

 - 133أ ار مؤمتر األطراف يف جلسته الثامنة إؤ عدم إاثرة أية مسائل يف إطار هذا البند من
جدول األعمال.
سابع عشر -

املسائل اإلداري واملالي واملؤسسي

(البند  17من جدول األعمال)

ألف  -تقرير مراجع احلساابت والبياانت املالي لعام 2017
(البند الفرعي (17أ) من جدول األعمال)

ابء  -أداء امليزاني لفرت السنتني 2019- 2018
(البند الفرعي (17ب) من جدول األعمال)

 - 134لحظ مؤمتر األطراف ،يف جلسته األوؤ ،أ املسألت الواردت يف البندين الفرعي (17أ)
و(ب) من جدول األعمال مدرجة يف جدول أعمال هيئة التنفيذ للنظر فيهما.

__________

()78
()79
()80
()81
GE.19-03297
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املقرر /21م أ  ،22-الفقرة .6
املقرر /3م أ  ،23-الفقرة .7
املقرر /3م أ  ،23-الفقرة .5
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 - 135وب نـاء علـت توصــية مـن هيئــة التنفيـذ(  ،)82اعتمــد مـؤمتر األط ـراف ،يف جلسـته الثامنــة،
املقرر /18 8م أ  24-املعنو "املسائل اددارية واملالية واملؤسسية".

جيم  -اختاذ القرارات يف سياق عملي االتفاقي اإلطاري بشأن تغّي املناخ
(البند الفرعي (17ج) من جدول األعمال)

 - 136يف اجللسة األوؤ ،ذكر الرئيس أب األطراف تعذر عليها إكمال نظرها يف هذ املسألة
يف الدورة الثالثة والعشرين ملؤمتر األطراف ،وأ املسألة أدرجت من مث ،وفقا للمادت (10ج) و16
من مشروع النظام الداخلي املعمول به ،يف جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة والعشرين للمؤمتر.
 - 137واقرتح الرئيس أ جيري أحد األعضاء السام يف وفد مشاورات غري رمسية بشأ هذ
املسألة.
 - 138ويف اجللسة الثامنة ،كر الرئيس السيد غروبيتشكي علت إجراء املشاورات وأبلغ مؤمتر
األطراف أب األطراف تعذر عليها إكمال نظرها يف هذ املسألة ،وأ املسألة أدرجت مـن مث،
وفق ا للمادت (10ج) و 16من مشروع النظام الداخلي املعمول به ،يف جدول األعمال املؤقت
للدورة اخلامسة والعشرين للمؤمتر.

اثمن عشر  -اجلزء الرفيع املستدى

(البند  18من جدول األعمال)
 - 139يف اجللسة املشرتكة اليت مجعت ب اجللسة الثالثة ملؤمتر األطراف واجللسة الثالثة ملؤمتر/
اجتماع أطراف كيوتو واجللسة الثالثة والعشرين ملؤمتر/اجتماع أطراف ابريس ،املعقودة يف  3كانو
األول/ديسمرب ،افتتح الرئيس اجل ء الرفيع املستوى املشرتج للهيئات الثعث (انظر الفقرة  2أعع ).
ويف تلك اجللسة ،قدم السيد دودا إععوا بعنو "إعع سيلي اي للتضامن والتحول العادل" ( ، )83
وهي مبادرة من حكومة بولندا بصفتها رئيسة للدورة الرابعة والعشرين ملؤمتر األطراف.
 - 140ويف اجللسة املشرتكة الـيت مجعـت بـ اجللسـة اخلامسـة ملـؤمتر األطـراف واجللسـة الرابعـة
ملؤمتر/اجتمـاع أطـراف كيوتـو واجللسـة الرابعـة والعشـرين ملؤمتر/اجتمـاع أطـراف ابريـس ،املعقـودة
يف  11كانو األول/ديسمرب استؤنف اجل ء املشرتج الرفيع املستوى بعقد املرحلة الثانية منه.
 - 141وأدؤ ببيا يف هذ اجللسة كل من وزير البيئة يف بولندا ،السيد كوفالتشـيكس واألمـ
العـام للمنظمــة العامليـة لألرصــاد اجلوية،الســيد بيـرتي ات لسس ورئــيس الفريـق احلكــومي الــدويل،
السيد هويسونغ يلس ورئيس الدورة الرابعة والعشرين ملؤمتر األطـراف ،السـيد كورتيكـاس واألمينـة
التنفيذية لعتفاقية ،السيدة ابتريشيا إسبينوزا.

__________

( ،FCCC/SBI/2018/22 )82الفقرة .115
( )83ميكن الطعع عليه يف الصفحة الشبكية

_https://cop24.gov.pl/fileadmin/user_upload/files/Solidarity_and

.Just_T ransition_Silesia_Declaration.pdf
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ألف  -بياانت األطراف

(البند الفرعي (18أ) من جدول األعمال)
 - 142خعل اجل ء الرفيع املستوى ،أدؤ ببياوت  161طرف ا منها مخسة أطراف أدلت ببياوت
ابسم موعات األطراف .وأدؤ ببياوت  24من رؤساء الدول أو احلكومات ،و 3من نواب رؤساء
الوزراء ،و 82من الوزراء أو وممثلي األطراف( .)84
 - 143وطلبت مخسة أطراف (جامايكا ،وسانت لوسيا ،وطاجيكستا  ،وليبرياي ،ول يتوانيا) نشر
بياهنا علت موقع التفاقية عوض ا عن اددلء به فوايا( .)85

ابء  -بياانت املنظمات املشارك بصف مراقب
(البند الفرعي (18ب) من جدول األعمال)

 - 144يف اجللسة املشرتكة اليت مجعت ب اجللسة السادسة ملؤمتر األطراف واجللسـة اخلامسـة
ملؤمتر/اجتماع أطراف كيوتو واجللسة اخلامسة والعشرين ملؤمتر/اجتماع أطراف ابريس ،املعقودة
يف  12كانو األول/ديسمرب ،أدؤ ببياوت  20من ممثلي املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات
غري احلكومية( .)86
اتسع عشر -

مسائل أخرى

(البند  19من جدول األعمال)
 - 145أ ار مؤمتر األطراف يف جلسته الثامنة إؤ عدم إاثرة أية مسائل يف إطار هذا البند من
جدول األعمال.

عشرين -اختتام الدور

(البند  20من جدول األعمال)
 - 146عند افتتاح اجللسة التاسعة ،وقف املشارك و دقيقة صمت علت روح السيدة مولر ،اليت
ُختلَّد ذكراها بوصفها ركي ة من ركائ مفاوضات تغري املناخ وقدوة يف العملية املتعلقة بتغري املناخ
وإنسانة غوفة بقضية املناخ.
 - 147ويف اجللسـة املشــرتكة الــيت مجعـت ب ـ اجللســة احلاديــة عشـرة مل ـؤمتر األط ـراف واجللســة
التاسعة ملؤمتر/اجتماع أطراف كيوتو واجللسة السابعة والعشرين ملؤمتر/اجتماع أطراف ابريس ،املعقودة
يف  15كانو األول/ديسمرب ،أدؤ ممثلو موعات األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب
ببياوت ختامية.

__________

( )84مثل احلا ية  3أعع .
(https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/katowice-climate-change-conference-december- )85
.2018/events-and-schedules/high-level-segment/high-level-segment-statements
( )86مثل احلا ية  3أعع .
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 - 148وأدؤ ببيـاوت ممثلـو كـل مـن مصـر (ابسـم موعـة ال  77والصـ ) ،والحتـاد األورول
(ابسم الحتاد األورول ودوله األعضاء الثماين والعشرين) ،وسويسرا (ابسم موعة السعمة البيئية)،
وأسرتاليا (ابسم اجملموعة اجلامعة) ،وإثيوبيا (ابسم أقل البلدا منوا) ،وملديف (ابسم حتالف الدول
اجل رية الصغرية) ،وغابو (ابسم اجملموعة األفريقية) ،ومالي اي (ابسم البلدا النامية املتقاربة التفكري)،
واهلند (ابسم الربازيل وجنوب أفريقيا واهلند والص ) ،واململكة العربية السعودية (ابسم اجملموعة العربية)،
وكولومبيا (ابسم الرابطة املستقلة لبلدا أمريكا العتينية والكارييب)س وأدؤ ممثلو ثعثة أط راف أخرى
ببياوت أيض ا .وقدمت بعض األطراف بياوت كتابية( .)87
 - 149ويف اجللسة نفسها ،أدؤ ببياوت أيضاا ممثلو منظمات غري حكومية متحدثة ابسم املؤسسات
التاارية والصناعية ،ومنظمات غري حكومية بيئية ،منظمات غري حكومية تعىن ابمل ارع  ،ومنظمات
تعىن ابلشعوب األصلية ،وسلطات حكومات حملية وبلدية ،ومنظمات غري حكومية تُعىن ابلنساء
والقضااي اجلنسانية ،ومنظمات غري حكومية تُعىن ابلشباب.
 - 150ويف اجللسة الثانية عشرة ،قدم وئب األمينة التنفيذية تقديرا أوليا ملا ترتب علت بعض
املقررات املعتمدة أثناء الدورة من آاثر يف اددارة واملي انية ،وفق ا للمادة  15من مشروع النظام
الداخلي املعمول به.
اف أب عـ ــددا مـ ــن األحكـ ــام الـ ـواردة يف املقـ ــررات الـ ــيت اعتمـ ــدها م ـ ـؤمتر
 - 151وأبل ــغ األط ـ ـر َ
األطـراف يف هـذ الـدورة ينطـوي علـت آاثر متعلقــة ابملي انيـة ت يـد علـت املي انيـة األساسـية لفــرتة
السنت  .2019- 2018ويل م توفري ما موعه  2.4مليو يورو لعضطعع ابألنشطة املبينة
أدو
يف إطار البند (3أ) من جدول األعمال املعنو "تقرير اهليئة الفرعية للمشورة
(أ)
العلمية والتكنولوجية" ،سيتع توفري متويل مبقدار  950 000يورو يف عام  2019لدعم تنفيذ
و ائف منرب اجملتمعات احمللية والشعوب األصلية( )88س
(ب) يف إطـار البنــد  7مــن جــدول األعمــال ،املعنــو "آليــة وارســو الدوليــة املعنيــة
ابخلسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ" ،سيتع توفري متويل مبقدار  350000يورو يف
عـام  2019لتيسـري األعمـال ادضـافية لفرقـة العمـل املعنيـة ابلتشـرد وتنفيـذ األعمـال ادضـافية
للانة التنفيذية يف إطار مسار عملها "دال" املتعلق ابلتنقل البشري( )89س
(ج) يف إطار البند (10أ) من جدول األعمال ،املعنو "التمويل املنـاخي الطويـل
األجل" ،سيتع توفري متويل مبقدار  15 000يورو من أجل تنظيم حلقة عمل أثناء الدورت
يف عام 2019س
__________

( )87ميكـ ــن الطـ ــعع عليهـ ــا يف الصـ ــفحة الشـ ــبكية
( Home.aspxيرجت البحث يف ”.)“ closing plenary of COP 24
( )88نفس التكاليف مبلغ عنها يف إطار البنـد  7مـن جـدول أعمـال الـدورة التاسـعة واألربعـ هليئـة املشـورة يف الوثيقـة
 ،FCCC/SBST A/2018/8الفقرة (47ب).
( )89نفس التكاليف مبلغ عنها يف إطار البند  4مـن جـدول أعمـال الـدورة التاسـعة واألربعـ هليئـة املشـورة والبنـد 10
مـن جـدول أعمـال الـدورة التاســعة واألربعـ هليئـة التنفيـذ يف الـوثيقت  ،FCCC/SBST A/2018/8الفقــرة (47أ)،
و  ،FCCC/SBI/2018/22الفقرة  ،118علت التوايل.
https://www4.unfccc.int/sites/submissionsstaging/Pages/
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(د) يف إطار البند (10ب) من جدول األعمال ،املعنو "املسائل املتعلقة ابللانة
الدائمة املعنية ابلتمويل" سيتع توفري متويل مبقدار  410 000يورو لتحديد املعلومات ذات الصلة
ابلفقرة (1ج) من املادة  2من اتفاق ابريس ،وتنظيم منتدى للانة الدائمة املعنية ابلتمويل يف
عام  ،2019وإعداد تقرير عن حتديد احتياجات البلدا النامية يف تنفيذ التفاقية واتفاق ابريسس
(ه) يف إطار البند  12من جدول األعمال ،املعنو "املعلومات املقدمة من األطراف
غري املدرجة يف املرفق األول لعتفاقية" ،سيتع توفري متويل مبقدار  680 000يورو يف عام 2019
من أجل تنظيم حلقات دراسية بكية ،وثعث حلقات عمل تدريبية إقليمية ،وإصدار املنشورات،
وتعهد منصة حاسوبية رقمية ،وتنظيم دورات تعلم إلكرتوين.
 - 152وأ ار وئب األمينة التنفيذية إؤ أ الحتياجات مـن املـوارد لعـام  2020ومـا بعـد
الناجتـة عـن القـرارات املتخـذة يف هـذ الـدورة سـتكو موضـوع اسـتعراض يف سـياق ادج ـراءات
املكرسة دعداد املي انيات .وأ ار أيض ا إؤ أ موع الحتياجات املقدرة من املي انية لألنشطة
اليت سيضطلع هبا يف فرتة السنت  2021- 2020دعما للعملية احلكومية الدولية نتياة للمقررات
اليت اعتمدها مؤمتر األطراف يف هذ الدورة بلغ  4معي يورو لتغطية تكاليف املو ف والتكاليف
غري املتعلقة ابملو ف .
 - 153وأفاد وئب األم التنفيذي أب األمانة تواصل العتماد علت سخاء األطراف يف توفري
التمويل هلذ األنشطة يف الوقت املناسب وعلت حنو ميكن التنبؤ به ،ذلك أهنا لن تستطيع من
دو ه ذ املسامهات الضطعع ابألنشطة املطلوبة .وأ ار إؤ أ هذ املبالغ أولية وتستند إؤ
املعلومات املتاحة يف ذلك الوقت.

ألف  -اعتماد مشروع تقرير مؤمتر األطراف عن دورته الرابع والعشرين
(البند الفرعي (20أ) من جدول األعمال)

 - 154نظر مؤمتر األطراف ،يف جلسته الثانية عشرة ،يف مشروع تقرير دورته الرابعة والعشرين
وأذ للمقرر ،بناء علت اقرتاح من الرئيس ،ابستكمال التقرير ،بتوجيه من الرئيس ومبساعدة من
األمانة.

ابء  -اختتام الدور

(البند الفرعي (20ب) من جدول األعمال)
 - 155بن ــاء علـ ــت اقـ ـرتاح مـ ــن ال ــرئيس ،اعتمـ ــد مـ ـؤمتر األط ـ ـراف ،يف جلس ــته الثانيـ ــة عشـ ــرة،
القرار /1م أ  24-املعنو "ادعراب عن المتنا حلكومة مجهورية بولندا ولسكا مدينة كاتوفيتسه".
 - 156وبعد ذلك أعلن الرئيس اختتام الدورة الرابعة والعشرين ملؤمتر األطراف.
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