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وجنیفر ،  ود. بیت انتونیش  آالن،  ایرس جنیفرد.    enb@iisd.org ©Earth Negotiations Bulletinنشرة مفاوضات األرض یشترك في كتابة وتحریر ھذا العدد من 

). مدیر pam@iisd.orgالمحرر الرقمي:  كیارا وورث. المحرر د. بامیال تشاسیك (. ود. ماري لومي. الترجمة العربیة: نھى الحداد وكاثرین براون، وناتالي جونز، بانسارد، 
یتم إصدار نشرة مفاوضات األرض بواسطة المعھد  ).d.orgkimo@iis) : النجستون جیمس جوري السادس "كیمو" (IISDالخدمات اإلخباریة للمعھد الدولي للتنمیة المستدامة (

الوزارة االتحادیة للبیئة وحمایة  من 2018خالل سنة  للنشرةھي االتحاد األوروبي والمملكة العربیة السعودیة. یأتي الدعم العام  للنشرة  الجھات المانحة .الدولي للتنمیة المستدامة
ووزارة الشئون الخارجیة   ) ، ووزارة البیئة في الیابان (من خالل معھد االستراتیجیات البیئیة العالمیةووزارة البیئة واألرض والبحار بإیطالیا ،الطبیعة والسالمة النوویة في ألمانیا

 المملكة العربیة السعودیة ووزارة توقد قدم. یونالوحكومة سویسرا (المكتب الفیدرالي السویسري للبیئة) وسوان إنترناشووزارة الشئون الخارجیة في السوید،  والتجارة في نیوزیلندا، 
 وإقلیم تمویل ترجمة النشرة إلى اللغة الفرنسیة قدمتھ الحكومة الفرنسیة، ومقاطعة كیبیك، تمویال خاصا لتغطیة ھذا االجتماع. أوروبا والشئون الخارجیة بفرنسا واالتحاد األوروبي

ھي آراء المؤلفین وال تعكس بالضرورة  النشرةالمتضمنة في اآلراء  منظمة الدولیة للدول الناطقة بالفرنسیة.وھو جھة تابعة لل الناطقة بالفرنسیةمعھد التنمیة المستدامة للدول و والونیا،
لتجاریة مع التنویھ األكادیمي المناسب للمصادر. وجھة نظر المعھد الدولي للتنمیة المستدامة أو غیره من الجھات المانحة. ویمكن استخدام مقتطفات من ھذه النشرة في المطبوعات غیر ا

-1+)، تلیفون kimo@iisd.orgالخدمات اإلخباریة، اتصل بمدیر الخدمات اإلخباریة من خالل بریده اإللكتروني ( تقدیم، بما في ذلك طلبات النشرةللحصول على معلومات عن 
 East 56th St., 11D, New York, NY 10022, United States of 300، أو  على العنوان التالي في نیویورك بالوالیات المتحدة األمریكیة:   646-536-7556

America  .التالي   اإللكترونيالبرید على   2018دیسمبر/كانون األول  – بولنداكاتوفیتشي ، المنعقد في  یمكن االتصال بفریق نشرة مفاوضات األرض بمؤتمر تغیر المناخ
<jennifera@iisd.org> 

 نشرة مفاوضات األرض
 خدمة اخباریة لمفاوضات البیئة والتنمیة

 

 والعشرون لمؤتمر أطراف الرابعةالدورة  
اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر 

 8 #النشرة  – المناخ

 يشكاتوفیتاألحداث الرئیسیة في 
 2018دیسمبر/ كانون األول  8، السبت

اختتم مؤتمر تغیر المناخ المنعقد في كاتوفیتشي أسبوعھ األول من 
عامة  العمل في الجلسات العامة الختامیة لجمیع الھیئات الفرعیة وجلسة

 لمؤتمر األطراف.
 الجلسة العامة لمؤتمر األطراف

افتتح االجتماع میخائیل كورتیكا، رئیس الدورة الرابعة والعشرین 
 لمؤتمر األطراف.

: قدم رؤساء الھیئات الفرعیة تقاریرھم. تقاریر الھیئات الفرعیة
وأشار دالمیني، رئیس الھیئة الفرعیة للتنفیذ، إلى أنھ لم یتم االنتھاء 
سوى من بند واحد من بنود برنامج عمل اتفاق باریس، وھو البند 
الخاص باألطر الزمنیة المشتركة، وتم إدراج مسودة مقرر مؤتمر 

ھیئات الفرعیة بشأن برنامج عمل األطراف في االستنتاجات المشتركة لل
. وقال إنھ فیما یتعلق بالبند (FCCC/SBI/2018/L.27)اتفاق باریس 

الفرعي الخاص بالشروط المرجعیة لفریق الخبراء االستشاري المعني 
بالبالغات الوطنیة، أبدت األطراف دعًما قویًا لحل ھذه المسألة بتوجیھ 

من  13لروابط مع المادة من رئاسة مؤتمر األطراف، وبالنظر إلى ا
 اتفاق باریس (إطار الشفافیة).

وأشار كورتیكا رئیس الدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر األطراف 
إلى أنھ ال یزال ھناك الكثیر من العمل لضمان تحقیق "النتیجة المتوازنة 
التي نرغب فیھا جمیعًا". وأعلن أن رؤساء الھیئات سیساعدون األطراف 

یا التقنیة المعلقة. وذكر أنھ ال بد من تسویة التفاصیل في تناول القضا
دیسمبر/ كانون األول، وفي نفس  11التقنیة بحلول یوم الثالثاء الموافق 

الوقت، ستقوم الرئاسة بالتواصل مع الوزراء حول "األمور المتأزمة"، 
وسیكون التمویل أولھا وذلك یوم االثنین. وشدد على أنھ سیتم عقد 

تظمة حول عملیة التقییم العالمي، ومن المقرر بدئھا مساء اجتماعات من
 الثالثاء.

فیذ  الھیئة الفرعیة للتن
افتتح الدورة إیمانویل دالمیني (اي سواتیني) رئیس الھیئة الفرعیة 

 للتنفیذ. 
: انتخبت المسائل التنظیمیة: انتخاب أعضاء المكتب بخالف الرئیس

یران) نائب لرئیسھا. وأبلغ دالمیني الھیئة الفرعیة للتنفیذ ناصر مقدسي (إ
بعدم البت بعد في ترشیحات مقرر ھیئة التنفیذ وأن المقرر الحالي سیظل 

 في منصبھ إلى أن یتم تلقي الترشیحات.
التقاریر المقدمة من األطراف المدرجة في المرفق األول من 

: ثالثةاالتفاقیة ومراجعتھا: التقاریر التجمیعیة لفترة السنتین الثانیة وال
وافقت الھیئة الفرعیة للتنفیذ على مواصلة النظر في ھذه المسألة في 

 دورتھا الخمسین.  
تقریر عن بیانات قوائم الجرد الوطنیة غازات الدفیئة للفترة 

وافقت الھیئة الفرعیة للتنفیذ على مواصلة النظر في  :1990-2016
 ھذه المسألة في دورتھا الخمسین.  

من األطراف غیر المدرجة في المرفق األول من التقاریر المقدمة 
: االتفاقیة: عمل فریق الخبراء االستشاري المعني بالبالغات الوطنیة

اعتمدت الھیئة الفرعیة للتنفیذ مسودة االستنتاجات 
(FCCC/SBI/2018/L.25) . 

: لم تتمكن مراجعة الشروط المرجعیة لفریق الخبراء االستشاري
 من اختتام النظر في ھذه المسألة. الھیئة الفرعیة للتنفیذ

وافقت الھیئة الفرعیة للتنفیذ على  تقدیم الدعم المالي والتقني:
 مواصلة النظر في ھذه المسألة في دورتھا الخمسین.  

المسائل المتعلقة بآلیات بروتوكول كیوتو: أسالیب وإجراءات آلیة 
اصلة النظر في ھذه وافقت الھیئة الفرعیة للتنفیذ على مو التنمیة النظیفة:

 المسألة في دورتھا الخمسین.  
: اعتمدت الھیئة الفرعیة عمل كورونیفیا المشترك بشأن الزراعة

 ).  FCCC/SB/2018/L.7للتنفیذ االستنتاجات (
تقریر اللجنة التنفیذیة آللیة وارسو الدولیة للخسائر واألضرار 

للتنفیذ استنتاجات  : اعتمدت الھیئة الفرعیةالمرتبطة بآثار تغیر المناخ
 .(FCCC/SB/2018/L.6)ومسودة مقرر لمؤتمر األطراف 
: اعتمدت الھیئة الفرعیة للتنفیذ 2018تقریر لجنة التكیف: تقریر 

استنتاجات ومسودة مقرر مؤتمر األطراف 
(FCCC/SB/2018/L.5). 

: اعتمدت الھیئة الفرعیة للتنفیذ المسائل المتعلقة بأقل البلدان نمواً 
 ).FCCC/SBI/2018/L.23تاجات (االستن

: اعتمدت الھیئة الفرعیة للتنفیذ االستنتاجات خطط التكیف الوطنیة
)FCCC/SBI/2018/L.26(  وأحالت مسودة مقرر لمؤتمر األطراف
)Add.1 .( 

تطویر التكنولوجیا ونقلھا: التقریر السنوي المشترك للجنة التنفیذیة 
: اعتمدت الھیئة الفرعیة المناخللتكنولوجیا ومركز وشبكة تكنولوجیا 

للتنفیذ استنتاجات ومسودة مقرر لمؤتمر األطراف 
(FCCC/SB/2018/L.8). 

المسائل المتعلقة ببناء القدرات: التقریر المرحلي التقني السنوي 
: اعتمدت الھیئة الفرعیة للتنفیذ للجنة باریس المعنیة ببناء القدرات

ودة مقرر لمؤتمر ) ومسFCCC/SBI.2018/L.21استنتاجات (
 ).1األطراف (ملحق 

: اعتمدت أثر تنفیذ تدابیر االستجابة: تحسین منتدى وبرنامج العمل
) وأحالت FCCC/SB/2018/L.9الھیئة الفرعیة للتنفیذ استنتاجات (

) FCCC/SB/L.9/Add.1مسودة استنتاجات لمؤتمر األطراف (
  لینظر فیھا خالل دورتھ الرابعة والعشرین.

(التقلیل  3من المادة  14لمتعلقة ببروتوكول كیوتو الفقرة المسائل ا
إلى أدنى حد من التأثیرات الضارة على األطراف من البلدان المدرجة 

أبلغ  :10-/ م أ  1في المرفق األول): التقدم المحرز في تنفیذ المقرر 
دالمیني، رئیس الھیئة الفرعیة للتنفیذ، بعدم التوصل إلى استنتاجات في 

ھذه البنود الفرعیة، ووافقت ھیئة التنفیذ على مواصلة النظر فیھا إطار 
 في دورتھا الخمسین.

: اعتمدت الھیئة الفرعیة للتنفیذ االستنتاجات النوع االجتماعي
)FCCC/SBI/2018/L.22 وأحالت مسودة استنتاجات مؤتمر (

 ). 1(ملحق األطراف 
قیق والبیانات المسائل اإلداریة والمالیة والمؤسسیة: تقریر التد

: مسائل 2019-2018: أداء موازنة فترة السنتین 2017المالیة لعام 
اعتمدت الھیئة  الموازنة: المراجعة المستمرة لمھام وعملیات األمانة:

)، وأحالت FCCC/SBI/2018/L.24الفرعیة للتنفیذ استنتاجات (
، ومسودة مقرر لمؤتمر )1(ملحق مسودة مقرر لمؤتمر األطراف 

(ملحق األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو 
2(. 

أبلغ أوفیس سرمد، نائب األمین التنفیذي  اختتام الدورة وتقریرھا:
التفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ بالعواقب الخاصة 

برنامج عمل اتفاق بالموازنة المخصص لالستنتاجات غیر ذات الصلة ب
باریس، والتي اعتمدتھا الھیئة الفرعیة للتنفیذ في دورتھا التاسعة 

 واألربعین. 
اعتمدت الھیئة الفرعیة للتنفیذ تقریر الدورة 

)FCCC/SBI/2018/L.20  .( 
وخالل الجلسة العامة المشتركة، اختتم الرئیس دالمیني عمل الھیئة 

 .مساءً  9:15الفرعیة للتنفیذ في الساعة 

http://enb.iisd.org/climate/Cop24/enb
mailto:enb@iisd.org
mailto:kimo@iisd.org
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      2 
نشرة مفاوضات 

      األرض         

 الھیئة العلمیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة
تولى بول واتكینسون، رئیس الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة 

 والتكنولوجیة، رئاسة ھذه الجلسة العامة.
: انتخبت ھیئة المشورة أنیال أنغر كرافي (إستونیا) المسائل التنظیمیة

 مقرًرا لھا.نائبًا لرئیسھا وستیال فانسانى غاما (مالوي) 
: اعتمدت ھیئة المشورة 2018تقریر لجنة التكیف: تقریر 

استنتاجات ومسودة مقرر لمؤتمر األطراف 
(FCCC/SB/2018/L.5). 

تقریر اللجنة التنفیذیة آللیة وارسو الدولیة للخسائر واألضرار 
: اعتمدت ھیئة المشورة استنتاجات ومسودة المرتبطة بآثار تغیر المناخ

 .(FCCC/SB/2018/L.6)األطراف  مقرر لمؤتمر
تطویر التكنولوجیا ونقلھا: التقریر السنوي المشترك للجنة التنفیذیة 

: اعتمدت ھیئة المشورة للتكنولوجیا ومركز وشبكة تكنولوجیا المناخ
استنتاجات ومسودة مقرر لمؤتمر األطراف 

(FCCC/SB/2018/L.8). 
مدت ھیئة المشورة اعتمنبر المجتمعات المحلیة والشعوب األصلیة: 

استنتاجات ومسودة مقرر لمؤتمر األطراف 
)FCCC/SBSTA/2018/L.18 .( 

عرض مندوب الشعوب األصلیة المعارف التقلیدیة "المحددة" 
 لمعالجة حدود العلوم الغربیة وتدمیر أمنا األرض.

وأشار مندوب النرویج إلى ضرورة ذكر اتفاقیة الشعوب األصلیة 
 ) في المقرر.169منظمة العمل الدولیة رقم والقبلیة (اتفاقیة 

وأعرب مندوب الصین عن سعادتھ إلنشاء المنبر ومساھمات 
الشعوب األصلیة "الدرایة والمعرفة التقلیدیة الفریدة" في العمل المناخي، 

 إال أنھ أشار إلى "شواغل جدیة" حول مضمون القرار.
االتحاد األوروبي رحب مندوبو إكوادور وكندا وأسترالیا ونیوزیلندا و

والمكسیك وبولیفیا بالمنبر، وأبرزوا الدور الریادي للشعوب األصلیة في 
 تشغیلھ وإدارتھ.

: اعتمدت ھیئة المشورة عمل كورونیفیا المشترك بشأن الزراعة
 ).  FCCC/SB/2018/L.7االستنتاجات (

: اعتمدت أثر تنفیذ تدابیر االستجابة: تحسین منتدى وبرنامج العمل
) وأحالت مسودة FCCC/SB/2018/L.9المشورة استنتاجات ( ھیئة

 ). 1مقرر لمؤتمر األطراف (ملحق 
الستئناف النظر  16: طرحت ھیئة المشورة القاعدة رقم وقود السفن

 فیھا خالل دورتھا الخمسین. 
: حث مندوب جزر المالدیف، البحوث وعملیات المراقبة المنھجیة

نیابة عن تحالف الدول الجزریة الصغیرة، بدعم من مندوب كولومبیا، 
نیابًة عن الرابطة المستقلة ألمریكا الالتینیة والكاریبي، ومندوب 
جمھوریة كوریا ، نیابة عن مجموعة السالمة البیئیة، ومندوب إثیوبیا، 

یج واالتحاد األوروبي وكندا نیابة عن أقل البلدان نمواً، ومندوبو النرو
ونیوزیلندا وغانا وجنوب أفریقیا وتنزانیا وزامبیا، على "الترحیب" بدالً 
من مجرد "اإلشارة إلى" بالتقریر الخاص للفریق الحكومي الدولي المعني 

درجة مئویة  1.5بتغیر المناخ بشأن إبقاء درجة االحترار العالمي عند 
 .(FCCC/SBSTA/2018/L.19)في مسودة االستنتاجات 

اعترض مندوبو المملكة العربیة السعودیة والكویت وروسیا الفدرالیة 
على ذلك. وقال مندوب الوالیات المتحدة إن موافقة الفریق الحكومي 
الدولي المعني بتغیر المناخ على التقریر ال تعني موافقة الوالیات المتحدة 

 علیھ.
ویة توفیقیة "للترحیب بعد االجتماع، نظرت األطراف في صیاغة لغ

بجھود خبراء الفریق الحكومي الدولي المعني بتغیر المناخ". وعارضت 
العدید من األطراف ذلك، وحثت على ترحیب اتفاقیة األمم المتحدة 

، 16اإلطاریة بشأن تغیر المناخ بالتقریر. وباالستناد إلى القاعدة رقم 
 رھا.أحالت ھیئة المشورة لدورتھا الخمسین لمواصلة نظ

اعتمدت الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة  اختتام الدورة وتقریرھا:
 ).FCCC/SBSTA/2018/L.17والتكنولوجیة تقریر الدورة (

وخالل الجلسة العامة المشتركة، أشار الرئیس واتكینسون إلى "التقدم 
المختلط" مسلًطا الضوء على أن المقرر الخاص بمنبر المجتمعات 

ألصلیة یعتبر "نتیجة رائعة"، لكنھ أعرب عن خیبة المحلیة والشعوب ا
أملھ إزاء عدم التوصل إلى مقرر بشأن بند البحوث وعملیات المراقبة 
المنھجیة. وأغلق عمل الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة في 

 .مساءً  9:18الساعة 

 الفریق العامل المخصص المعني باتفاق باریس
جو : افتتحت االجتماع یق اتفاق باریساجتماع فریق اتصال فر

(نیوزیلندا) رئیسة فریق اتفاق باریس، وذّكرت األطراف بأن  تیندال 
النتائج التي حققھا فریق اتفاق باریس ینبغي أن تحتوي على الحد األدنى 

 من الخیارات.
 21-/ م أ  1بشأن التوجیھ المتعلق بقسم التخفیف الوارد في المقرار 

ذكر سین لینغ شیاه (سنغافورة) أن النسخة الثالثة للنص  (نتائج باریس)،
 یمكن أن تكون بمثابة أساس لعمل األسبوع المقبل.

وفیما یتعلق ببالغات التكیف، أفادت بیث الفندر (كندا) أنھ قد تم 
 إعداد ثالث نسخ.

وفیما یتعلق بإطار الشفافیة، ذكر أندرو راستراو (الوالیات المتحدة) 
ء من ثالث نسخ وشكر المیسرین المتشاركین على تنسیق أنھ تم االنتھا

 المسائل المرتبطة.
وفیما یتعلق بعملیة التقییم العالمي، أفاد أوتي ھونكاتوكیا (فنلندا) أن 
المواقف "لم تقترب بما فیھ الكفایة" من عدد محدود من القضایا، وقال إنھ 

ق، إال أنھ یمكن إحالة رغم اعتبار النسخة الثالثة إنعكاًسا جیًدا لعمل الفری
مالحظات المیسرین المتشاركین المستمدة من المشاورات النھائیة غیر 
الرسمیة إلى رؤساء فریق اتفاق باریس المشاركین من أجل إثراء 

 األعمال المستقبلیة المحتملة.
فلسون -وفیما یتعلق بلجنة التنفیذ واالمتثال، وصفت جانین كوي

ا مبسطة إلى حد كبیر وتوفر أرضیة خصبة (بلیز) النسخة الثالثة بأنھ
 إلیجاد الحلول.

وبالنسبة لصندوق التكیف، أفادت ماریا دیل بیالر بوینو (األرجنتین) 
 بأن بعض األطراف لدیھا مخاوف قویة بشأن الطریق إلى األمام.

وفیما یتعلق بالمسائل اإلضافیة المحتملة، ذكرت سارة باعشن 
الرئیسة المتشاركة، أن األطراف قد عملت  (المملكة العربیة السعودیة)،

على جمیع المسائل الخمسة الممكنة ونظرت في التقریر المقدم أثناء 
 الدورة عن الخسائر واألضرار.

ثم تبادلت أطراف الحدیث عن العمل في إطار كل بند من بنود جدول 
 األعمال.

، 21-/ م أ  1فیما یتعلق بالتوجیھات بشأن قسم التخفیف في المقرار 
عارض مندوب الغابون، نیابة عن المجموعة اإلفریقیة، ومندوب 
المالدیف، نیابة عن تحالف الدول الجزریة الصغیرة، اإلشارة إلى قطاع 
األراضي ودعوا إلى تقدیم توجیھات لضمان السالمة البیئیة ومنع 

 من اتفاق باریس ( النھج التعاونیة). 6الحساب المزدوج بموجب المادة 
دوب المملكة العربیة السعودیة، نیابةً عن المجموعة العربیة، قال من

أن التوجیھ بشأن السمات والمحاسبة یجب أن یكون موجزاً وشامال وغیر 
إلزامي، واعتبار المساھمات المحددة وطنیًا "نطاقًا كامال". أعرب مندوب 
أسترالیا، نیابةً عن مجموعة المظلة، عن قلقھ إزاء التشعب والنطاق 

 ضافة إلى "درجة االلتزام القانوني" التي عكسھا النص.باإل
طلب مندوب كولومبیا، نیابًة عن الرابطة المستقلة ألمریكا الالتینیة 
والكاریبي، توجیھات تعترف بطابع المساھمات المحددة وطنیًا من حیث 
"التفعیل والتممیز". واقترح مندوب سویسرا، نیابًة عن مجموعة السالمة 

 ن تحدد المعلومات نوع المساھمات المحددة وطنیًا.البیئیة، أ
ودعا مندوب إثیوبیا، نیابًة عن أقل البلدان نمواً، إلى إدراج دعم بناء 

 القدرات في المساھمات المحددة وطنیًا.
وحول بالغات التكیف، دعا مندوب الرابطة المستقلة ألمریكا الالتینیة 

ز إجراءات التكیف. وأعرب والكاریبي إلى تقدیم توجیھات واضحة لتعزی
مندوب مجموعة السالمة البیئیة عن قلقھ من أن تختار األطراف 

 المعلومات التي یبلغ بھا كأحد مكونات المساھمات المحددة وطنیًا.
ن بشأوف یقیة مخارألفاعة ولمجمر مندوب اثا، أبالشفافیةق فیما یتعلو

في رز لمحدم التقاتتبع علی دد ش، ونة"رولمرات ا"خیاوضع أقواس حول 
ب مندوب تحالف الدول الت المحددة وطنیًا، وطماھلمساعناصر اجمیع 

رر. لضرة والخسان اعغ إلبالن اجیھ بشأوتوضع بالجزریة الصغیرة 
وقال إنھ ینبغي التعبیر عن المرونة في األحكام الفردیة لألسالیب 

أن واإلجراءات والتوجیھات. وأعرب مندوب مجموعة المظلة عن قلقھ بش
التشعب المتصل بالمراجعة وأكد على الحاجة إلى أحكام مرنة لتحدید 

 موعد االنتھاء.
 عارض مندوب المجموعة العربیة أوجھ الترابط بآلیة االمتثال. 

ودعا مندوب أقل البلدان نمواً إلى االعتراف بالظروف الخاصة ألقل 
سم التكیف البلدان نمواً والدول الجزریة الصغیرة النامیة، وأفاد إن ق

 یتطلب مزیداً من التفصیل.
وفیما یتعلق بعملیة التقییم العالمي، أكد مندوب المجموعة اإلفریقیة 
على الحاجة إلى تفعیل مبدأ اإلنصاف. وطالب مندوب تحالف الدول 
الجزریة الصغیرة بإدراج الخسائر واألضرار. وأعرب مندوب المجموعة 
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كل واف تدابیر االستجابة العربیة عن أسفھ من أال یعكس النص بش
وإجراءات التكیف أو خطط التنویع االقتصادي ذات الفوائد المشتركة 

 للتخفیف.
أكد مندوبا أقل البلدان نمواً واتحاد الدول الجزریة الصغیرة على 

 الحاجة إلى االعتراف بالظروف الخاصة لمجموعتیھما.
العدید من أعرب مندوب مجموعة السالمة البیئیة عن خیبة أملھ ألن 

 القضایا ال تزال مفتوحة.
وفیما یتعلق باالمتثال، شدد مندوب تحالف الدول الجزریة الصغیرة 
على ضرورة بدء العمل فیما یتجاوز التحفیز الذاتي أو تحریك عمل 
اللجنة استناًدا إلى موافقة األطراف. وأشار مندوب الرابطة المستقلة 

ابط مع إطار الشفافیة، مع األخذ في ألمریكا الالتینیة والكاریبي إلى الرو
 االعتبار الطابع التیسیري آللیة االمتثال.

عارض مندوب مجموعة السالمة البیئیة ربط العملیة بتدابیر 
 االستجابة.

وبخصوص صندوق التكیف، أكد مندوب المجموعة األفریقیة على 
عدم إمكانیة قبول النص الحالي. وأعرب مندوب مجموعة المظلة عن 

 وفھ إزاء الطریقة التي یشار بھا إلى مبدأ اإلنصاف في النص الحالي.مخا
شدد مندوب مجموعة السالمة البیئیة على ضرورة تقاسم عضویة 
المجلس بالتساوي بین البلدان المتقدمة والبلدان النامیة، وأن یكون التمویل 

 العام والخاص طوعیًا.
قدماً، االستمرار اقترحت مندوبة االتحاد األوروبي كطریقة للمضي 

في استخدام "نھج متعدد الطبقات" وتحدیداً فصل القضایا التي یمكن حلھا 
على المستوى التقني عن تلك التي تحتاج إلى عنایة سیاسیة، مشیرة إلى 

 أن ذلك قد مّكن من إحراز تقدم حتى اآلن.
ثم قدمت تیندال، الرئیسة المتشاركة لفریق اتفاق باریس، مسودة 

الفریق، واقترحت إحالة النص إلى مؤتمر األطراف حتى  استنتاجات
تتمكن رئاستھ من تحدید الخطوات التالیة. وأشارت إلى بیان مجموعة 
البلدان األفریقیة بأنھا ال تستطیع قبول النص المتعلق بصندوق التكیف، 
وفي ھذا الشأن اقترحت خیارات بشأن الطریق إلى األمام، ومنھا: عدم 

ى مؤتمر األطراف أو العودة إلى النسخة األولى من إحالة أي نص إل
النص أو استخدام النص الحالي الذي تم إعداده تحت مسؤولیة الرئیسین 

 المتشاركین للفریق، وأوضحت أنھ ال یمثل نصاً متفق علیھ.
قال مندوب المجموعة اإلفریقیة أنھ فضل الخیار األول، وطلب تعدیل 

رسالھا إلى مؤتمر األطراف، بحیث مسودة االستنتاجات التي سیتم إ
تعكس أن ھذا الخیار نتج عن المقترحات المقدمة من الرئیسین 
المتشاركین لفریق اتفاق باریس، بدالً من "نتیجة العمل"، وأن ھذا لن 
یتعارض مع محتوى وشكل النتیجة النھائیة لبرنامج عمل اتفاق باریس. 

 قبلت األطراف ھذا وتعدیل طفیف آخر.
 رئیسة المتشاركة تیندال بإغالق اجتماع فریق االتصال.قامت ال

: اعتمدت األطراف مسودة تقریر الجلسة العامة لفریق اتفاق باریس
 ). FCCC/APA/2018/L.5الدورة (

أعربت الرئیسة المتشاركة باعشن عن تقدیرھا لألطراف، ووصفت 
رة الفترة التي قضتھا كرئیسة متشاركة لفریق اتفاق باریس بأنھا "فت

ممیزة للغایة من حیاتھا". وقالت الرئیسة المتشاركة تیندال "ھذا المنصب 
كان شرفًا وامتیاًزا ومغامرة كبیرة لي". واختتمتا معًا االجتماع في 

 مساًء. 9:30الساعة 
الجلسة العامة المشتركة بین فریق اتفاق باریس/ الھیئة الفرعیة 

 الفرعیة للتنفیذللمشورة العلمیة والتكنولوجیة/ الھیئة 
قدمت جو تیندال الرئیس المتشارك لفریق اتفاق باریس مشروع 

إلى  3االستنتاجات اإلجرائیة على جمیع بنود الفریق الموضوعیة (من 
8) (FCCC / APA / 2018 / L.6.والتي اعتمدھا الفریق ،( 

قدم واتكنسون، رئیس الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة، 
االستنتاجات اإلجرائیة بشأن بنود الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة مشروع 

 FCCC / SBSTAوالتكنولوجیة المتعلقة ببرنامج عمل اتفاق باریس (
/ 2018 / L.20:التي اعتمدتھا الھیئة الفرعیة ( 

/ م أ  1من المقرر  45و 42و 41المسائل المشار إلیھا في الفقرات 
 ؛21-

من المادة  4: إطار التكنولوجیا بموجب الفقرة تطویر ونقل التكنولوجیا
 من االتفاق؛ 10

أثر تنفیذ تدابیر االستجابة: الطرائق وبرنامج العمل والمھام بموجب اتفاق 
 باریس للمنتدى المنعقد بشأن تأثیر تنفیذ تدابیر االستجابة؛

 من االتفاق (النھج التعاونیة)؛  6المسائل المتعلقة بالمادة 

من  7لموارد المالیة التي تم تعبئتھا وفقا ألحكام  الفقرة طرائق حساب ا
 (شفافیة التمویل الالحق). 9المادة 

وقدم دالمیني، رئیس الھیئة الفرعیة للتنفیذ، مشروع االستنتاجات 
اإلجرائیة بشأن بنود الھیئة الفرعیة للتنفیذ المتعلقة ببرنامج عمل اتفاق 

لتي اعتمدتھا الھیئة )، اFCCC / SBI / 2018 / L.28باریس (
 الفرعیة للتنفیذ:

 األطر الزمنیة المشتركة؛
من االتفاق  4من المادة  12تطویر السجل العام المشار إلیھ في الفقرة 

 (المساھمات المحددة وطنیا)؛
من االتفاق  7من المادة  12تطویر السجل العام المشار إلیھ في الفقرة 

 (بالغات التكیف)؛
-/ م أ  1من المقرر   45و 42و 41إلیھا في الفقرات المسائل المشار 

 ؛21
تطویر ونقل التكنولوجیات: نطاق وطرائق التقییم الدوري آللیة     

 التكنولوجیا فیما یتعلق بدعم تنفیذ اتفاق باریس،
من االتفاقیة  9من المادة  5المعلومات التي یجب تقدیمھا وفقا للفقرة 

 (شفافیة التمویل المسبق)؛ 
تنفیذ تدابیر االستجابة: الطرائق وبرنامج العمل والوظائف بموجب  أثر

 اتفاق باریس للمنتدى الخاص بتأثیر تنفیذ تدابیر االستجابة.
شكرت العدید من المجموعات في تصریحاتھا رؤساء الھیئات. وأعرب 

العدید منھم عن أسفھ لعدم قدرة الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة 
االتفاق على لغة مناسبة فیما یتعلق بالتقریر الخاص والتكنولوجیة على 

للفریق الحكومي الدولي المعني بتغیر المناخ بشأن االحترار العالمي البالغ 
 درجة مئویة. 1.5

أعرب مندوب االتحاد األوروبي عن تطلعھ إلى نتیجة قویة من حوار 
 تاالنوا.

یرة، إلى قلقھ أشار مندوب ملدیف، نیابة عن تحالف الدول الجزریة الصغ
العمیق إزاء بطء وتیرة التقدم حتى اآلن وأكد أن مجموعتھ "مستعدة للقیام 

 بكل شيء من أجل نجاح ھذا المؤتمر."
وطالب مندوب إثیوبیا، نیابة عن أقل البلدان نمواً، بمزید من اإلحاطة 
بآراء األطراف فیما یتعلق بنُسخ مشروع النص وأكد على الحاجة إلى 

 تكامل اتفاق باریس.الحفاظ على 
وعارض مندوب إیران، نیابة عن البلدان النامیة متقاربة التفكیر، 

محاوالت إعادة التفاوض على اتفاق باریس من خالل العمل في إطار 
برنامج عمل االتفاق ودعا إلى إظھار التمایز والمساواة في جمیع 

 الطرائق.
ائتالف بلدان  دعا مندوب جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، نیابة عن

 الغابات المطیرة، إلى تضمین جمیع القطاعات في اتفاق باریس.
ذكر مندوب البرازیل، نیابة عن األرجنتین والبرازیل وأورجواي، إنھ 

على الرغم من إحراز تقدم خالل األسبوع، إال أن الوضع الحالي 
 للتفاوض أظھر "اختالًال واضًحا في الموضوعات المختلفة".

إندونیسیا إلى التوصل إلى "نتیجة متوازنة وشاملة" تنطبق دعا مندوب 
على الجمیع مع الحفاظ على مبدأ المسئولیات المشتركة لكن المتفاوتة 

 والقدرات ذات الصلة.
 في األروقة

غالبا ما تكون نھایة األسبوع األول صعبة. في آخر مرة في بولندا، ظلت   
األطراف مستیقظة حتى الساعات األولى من یوم األحد لتختتم أعمال الھیئات 

الفرعیة. كانت نقطة منتصف الطریق في كاتوفیتشي أكثر وضوًحا، مع 
اًعا إغالق سلس إلى حد ما لفریق اتفاق باریس وقدم أعضاء الوفود ود

للرؤساء المتشاركین فریق عمل باریس، قبل أن یرحبوا بھم "كخبراء" 
 لتسھیل العمل التقني في األسبوع الثاني.

غادر الكثیرون المكان في انتظار األسبوع القادم ووصول الوزراء. وبعد   
"مواجھة الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة" بشأن ما إذا كان 

ب" أو "اإلحاطة" بالتقریر الخاص للفریق الحكومي الدولي ینبغي "الترحی
درجة مئویة، الذي عبر فیھ أحد أعضاء  1.5المعني بتغیر المناخ بشأن 

الوفود عن استحساناه قائالً إنھ من "المضحك" عدم الترحیب بالتقریر، بدأ 
أعضاء الوفود في استجماع أنفسھم ألسبوع من المحتمل أن یكون درامیا. كما 

ساءل أحد أعضاء الوفود "إذا كان كل ذلك من أجل كلمة واحدة، فماذا ت
 سیحدث مع برنامج عمل اتفاق باریس بأكملھ؟"


