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 والعشرون لمؤتمر أطراف الرابعةالدورة  
اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر 

 األخیرةالنشرة  – المناخ

دیسمبر/  15إلى  2موجز مؤتمر تغیر المناخ المنعقد في كاتوفیتشي: 
 2018كانون األول 

انعقد مؤتمر تغیر المناخ في مدینة كاتوفیتشي في بولندا خالل الفترة 
المؤتمر حضور  . شمل2018دیسمبر/ كانون األول  15إلى  2من 

الھیئات الرئاسیة الثالثة التفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ 
وبروتوكول كیوتو واتفاق باریس، إلى جانب الھیئات الفرعیة الثالث. 

مشارك،  22000شھد مؤتمر كاتوفیتشي لتغیر المناخ حضور أكثر من 
ممثل من  7000مسؤول حكومي وأكثر من  14.000من بینھم حوالي 

ھیئات ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات الحكومیة الدولیة ومنظمات 
 من رجال اإلعالم. 1500المجتمع المدني و

لتغیر المناخ بإعداد "كتیب قواعد" التفاق كاتوفیتشي تم تكلیف مؤتمر 
باریس، ووسط الدعوات إلى زیادة الطموح للتصدي ألزمة تغیر المناخ، 

 من شأنھا تیسیر جھود البلدان لتنفیذ اتفاق باریس.أعد المؤتمر حزمة 
ركز ھذا االجتماع على استكمال العمل في برنامج عمل اتفاق 
باریس، والذي تضمن مجموعة من المقررات التي تھدف إلى تفعیل 
االتفاق. تحقیقًا لھذه الغایة، اعتمدت األطراف حزمة كاتوفیتشي للمناخ، 

لقضایا المكلف بالنظر فیھا كجزء من والتي تشمل مقررات حول جمیع ا
 برنامج عمل اتفاق باریس، ومن ھذه القضایا:

  حول التخفیف: مزید من التوجیھ واإلرشاد حول المساھمات
المحددة وطنیًا واألطر الزمنیة المشتركة وطرائق المنتدى 
المعني بتأثیر تنفیذ تدابیر االستجابة وبرنامج عملھ ووظائفھ 

 .بموجب اتفاق باریس
  .حول التكیف: مزید من التوجیھ واإلرشاد حول بالغات التكیف 
  ًحول التمویل: تحدید المعلومات التي ستقدمھا األطراف وفقا

من اتفاق باریس (شفافیة التمویل المسبق)  9من المادة  5للفقرة 
والمسائل المتعلقة بصندوق التكیف وتحدید ھدف جماعي جدید 

 بشأن التمویل.
 یا: نطاق وأسالیب التقییم الدوري آللیة حول التكنولوج

 التكنولوجیا وإطارھا.
  حول الطرائق واإلجراءات والمبادئ التوجیھیة إلطار شفافیة

 العمل والدعم 
 .عملیة استخالص الحصیلة العالمیة 
  أسالیب وإجراءات التشغیل الفعال للجنة تیسیر التنفیذ وتعزیز

 االمتثال.

اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ  خلفیة مختصرة عن
 وبروتوكول كیوتو واتفاق باریس

بدأت االستجابة الدولیة السیاسیة لتغیر المناخ بتبني اتفاقیة  
، وقد وضعت 1992األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ في عام 

ھذه االتفاقیة اإلطار القانوني والمبادئ األساسیة للتعاون الدولي بشأن 
تغیر المناخ الذي یھدف إلى تثبیت مستوى غازات الدفیئة في الغالف 
الجوي وذلك بھدف تجنب "التدخالت الخطیرة الناشئة عن أنشطة بشریة 

في النظام المناخي". وقد وصل عدد األطراف الموقعة على االتفاقیة 
 طرفاً.  197إلى  1994مارس/ آذار  21تي دخلت حیز التنفیذ في ال

 في ھذا العدد
خلفیة مختصرة عن اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ 

 1 ........................................... وبروتوكول كیوتو واتفاق باریس
 2 ............................................................ تقریر االجتماعات

 4 ................................................... تفاق باریسبرنامج عمل ا
 4 ......................................................... مؤتمر األطراف

مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق 
 6 ..................................................................... باریس

 6 .................... الفریق العامل المخصص المعني باتفاق باریس
 15 .................................................. الھیئة الفرعیة للتنفیذ

 19 ......................الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة
 21 ..........................بنود أخرى بخالف برنامج عمل اتفاق باریس

 21 ....................................................... مؤتمر األطراف
العامل بوصفھ اجتماع األطراف في بروتوكول مؤتمر األطراف 

 26 .................................................................... كیوتو
 27 .................................................. الھیئة الفرعیة للتنفیذ

 33 ......................الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة
الجلسة العامة الختامیة المشتركة لمؤتمر األطراف و مؤتمر / 

اجتماع أطراف بروتوكول كیوتو ومؤتمر / اجتماع أطراف 
 35 ............................................................ اتفاق باریس

 36 ............... تغیر المناخ المنعقد في كاتوفیتشي لمؤتمرتحلیل موجز 
 38 .......................................................... االجتماعات المقبلة

 
 
ً وراء زیادة فعالیة االتفاقیة اإلطاریة، تم اعتماد   وسعیا

الذي ألزم الدول  1997بروتوكول كیوتو في دیسمبر/كانون األول 
الصناعیة والدول في مرحلة التحول القتصادیات السوق بتحقیق أھداف 
تخفیض االنبعاثات الكمیة لعدد ستة من غازات الدفیئة. وقد دخل 

ووقع علیھ  2005فبرایر/شباط  16نفیذ في بروتوكول كیوتو حیز الت
طرفاً. وبدأت فترة االلتزام األولى للبروتوكول في  192حتى اآلن 

. أما عن فترة االلتزام الثانیة فقد حددھا 2012واستمرت حتى  2008
، وسوف 2020وحتى  2013لتبدأ في  2012تعدیل الدوحة لعام 

 144راف الموقعة علیھ یدخل التعدیل حیز التنفیذ بعد وصول عدد األط
 طرفا على تعدیل الدوحة.  122طرفاً. وحتى اآلن صدق 

، أقرت األطراف 2015وفي دیسمبر/ كانون االول عام  
اتفاق باریس الذي تنص بنوده على أن الدول ستقدم المساھمات المحددة 
ً وأن تتم مراجعة التقدم الكلي في التخفیف والتكیف وُسبُل التنفیذ  وطنیا

س سنوات من خالل عملیة التقییم العالمي. دخل اتفاق باریس كل خم
، بلغ عدد الدول الموقعة 2016نوفمبر/تشرین الثاني  4حیز التنفیذ في 

 دولة. 184علیھ 
 نقاط التحول الرئیسیة  

: تم اعتماد الوالیة التفاوضیة التفاق باریس في والیة دیربان 
في دیربان، جنوب أفریقیا في  مؤتمر األمم المتحدة المعني بتغیر المناخ

، حیث وافقت األطراف على بدء عمل الفریق العامل 2011
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      2 
نشرة مفاوضات 

      األرض         

المخصص المعني بمنھاج دیربان للعمل المعّزز لیُكلف بمھمة "إعداد 
بروتوكول أو أداة قانونیة أخرى أو نتیجة متفق علیھا ذات قوة قانونیة 

صى في عام بموجب االتفاقیة یتم تطبیقھا على كل األطراف" بحد أق
. وباإلضافة إلى ذلك تم 2020، حتى تدخل حیز التنفیذ عام 2015

تكلیف الفریق العامل المخصص المعني بمنھاج دیربان للعمل المعّزز 
بالتعرف على اإلجراءات التي من ِشأھا غلق فجوة طموح ما قبل 

والتي تتعلق بھدف الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمیة  2020
 درجة مئویة. 2ن عند أقل م

: أقر، مؤتمر األمم المتحدة المعني بتغیّر المناخ المنعقد لیما 
"نداء لیما للعمل المناخي" والذي یدفع  2014في لیما، بیرو في 

المفاوضات نحو اتفاق باریس. وقد تناول ھذا النداء عناصر مسودة 
 النص التفاوضي وعملیة تقدیم ومراجعة المساھمات المقررة المحددة

 . 2020على المستوى الوطني، كما تناول طموح ما قبل 
: عقد مؤتمر األمم المتحدة المعني بتغیر المناخ في باریس، باریس

دیسمبر/كانون  12ونتج عنھ اعتماد اتفاق باریس في  2015فرنسا في 
األول. ویتضمن االتفاق ھدف الحد من متوسط الزیادة العالمیة في 

درجتین مئویتین عن المستوى الذي كان درجة الحرارة إلى ما دون 
سائداً قبل المرحلة الصناعیة، وبذل الجھود للحد من ارتفاع درجات 
الحرارة عند درجة ونصف مئویة. كما یھدف االتفاق إلى زیادة قدرة 
األطراف على التكیف مع اآلثار السلبیة لتغیر المناخ وتحقیق تدفقات 

عاثات غازات الدفیئة والتنمیة مالیة تتوافق مع الطریق نحو خفض انب
القادرة على مواجھة تغیر المناخ والتكیف معھ. وسیتم تنفیذ االتفاق 
إلثبات اإلنصاف ومبدأ المسئولیات المشتركة لكن المتفاوتة والقدرات 

 ذات الصلة في ضوء مختلف الظروف الوطنیة. 
في إطار اتفاق باریس، یتعین أن تقوم كل دولة من الدول  

ف كل خمس سنوات على التوالي باإلبالغ عن مساھمات محددة األطرا
ً تتسم بمزید من الطموح. وبحلول عام  ، سیُطلب من 2020وطنیا

األطراف التي تحتوي مساھماتھا المحددة وطنیاً على إطار زمني یصل 
أن تقوم باإلبالغ عن مساھمات جدیدة، في حین  2025إلى عام 

ساھماتھا المحددة وطنیاً على إطار سیُطلب من األطراف التي تحتوي م
أن تقوم باإلبالغ عن ھذه المساھمات أو  2030زمني یصل إلى عام 

 تحدیثھا.  
وتشمل السمات الرئیسیة التفاق باریس إطار الشفافیة،  

باإلضافة إلى عملیة تعرف بعملیة التقییم العالمي. واعتباراً من عام 
خمس سنوات بھدف  ، سوف تجري األطراف ھذه العملیة كل2023

مراجعة التقدم الجماعي المحرز في التخفیف والتكیف وسبل التنفیذ. كما 
ً بشأن التكیف والتمویل والتكنولوجیا والخسائر  یتضمن االتفاق أحكاما

 واألضرار واالمتثال.
عند اعتماد اتفاق باریس، أطلقت األطراف برنامج عمل  

یلیة لالتفاق والتي یتم اتفاق باریس من أجل تحدید التفاصیل التشغ
تنفیذھا من خالل الفریق العامل المخصص المعني باتفاق باریس 
والھیئة الفرعیة للتنفیذ والھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة. 

لتقییم التقدم  2018كما اتفقت األطراف على عقد اجتماع تیسیري في 
ویلة األجل. تُعرف الجماعي المحرز نحو تحقیق أھداف اتفاق باریس ط

 ھذه العملیة اآلن باسم حوار تاالنو.
وفي باریس وافقت األطراف كذلك على الحاجة إلى المزید  

من العمل المناخي األكثر قوة وطموحاً من قبل جمیع أصحاب المصلحة 
من األطراف وغیر األطراف لتحقیق أھداف اتفاق باریس. وبناًء على 

العدید من أصحاب المصلحة من غیر  جدولي أعمال لیما وباریس، قام
األطراف بتقدیم تعھدات للتخفیف من طرف واحد في باریس، تضمنت 

آالف إجراء مسجل. وقد استمر االھتمام باإلجراءات التي  10أكثر من 
اتخذتھا أصحاب المصلحة من غیر األطراف من خالل شراكة مراكش 

 .2016في عام من أجل العمل العالمي للمناخ، والتي تم إطالقھا 

: عقد مؤتمر األمم المتحدة المعني بتغیر المناخ في مراكش 
، 2016نوفمبر/ تشرین الثاني  18إلى  7مراكش خالل الفترة من 

وشمل ھذا المؤتمر الدورة األولى لمؤتمر األطراف العامل بوصفھ 
اجتماع األطراف في اتفاق باریس. واعتمدت األطراف العدید من 

اتفاق باریس، وشملت: االتفاق المقررات التي تتعلق ببرنامج العمل 
، واختصاصات 2018على أن ھذا العمل ینبغي أن ینتھي بحلول عام 

لجنة باریس المعنیة ببناء القدرات، والبدء في عملیة لتحدید المعلومات 
ً للمادة   من االتفاق (البالغات المالیة  5-9التي یتعین تقدیمھا وفقا

المتقدمة). كما تم اعتماد  لفترة السنتین من جانب البلدانالمسبقة 
مقررات أخرى تتعلق بالموافقة على خطة العمل الخمسیة آللیة وارسو 
الدولیة للخسائر واألضرار؛ وتعزیز آلیة التكنولوجیا؛ ومواصلة برنامج 

 عمل لیما بشأن النوع االجتماعي وتعزیزه.
: ُعقد مؤتمر تغیر المناخ في فیجي/ بون في الفترة فیجي/بون 

في بون بألمانیا، برئاسة  2017نوفمبر/ تشرین الثاني 17لى إ 6من 
مؤتمر األطراف في فیجي. وقد أطلق مؤتمر األطراف حوار تاالنو 
وحقق "زخم فیجي للتنفیذ"، وھو مقرر یعطي األولویة لتنفیذ وطموح ما 

. كما قدم مؤتمر األطراف توجیھات بشأن إكمال برنامج 2020قبل 
وجوب قیام صندوق التكیف بخدمة االتفاق،  عمل اتفاق باریس، وقرر

عمال بالمقررات المتخذة خالل الجزء الثالث من الدورة األولى لمؤتمر 
األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق باریس. كما قامت 
األطراف بدعم تطویر منصة المجتمعات المحلیة والشعوب األصلیة 

ولیة واللجنة الدائمة المعنیة بالتمویل واللجنة التنفیذیة آللیة وارسو الد
 وصندوق التكیف أو تقدیم التوجیھ ألي منھا.

 2018في عام األحداث الرئیسیة بین الدورات 
أیلول  /و سبتمبر   حزیران  /اجتمعت الھیئتان الفرعیتان في یونیو

. وفي ختام االجتماع الثاني في بانكوك ، تم تسجیل التقدم في 2018
صفحة ووصف الكثیرون ھذا التقدم بأنھ "غیر  307من مكون  تجمیع 

. وكان حوار تاالنوا من السمات الفریدة التي تمیز بھا متساٍو وغیر كاٍف"
ھذا المؤتمر. في عملیة مصّممة لإلجابة حول أسئلة "أین نحن؟" "إلى أین 
نرید أن نذھب؟" و "كیف نصل إلى ھناك؟" شاركت األطراف وأصحاب 

تم لتي ستضیف معلومات إلى التقریر التجمیعي الذي المصلحة القصص ا
 في مؤتمر كاتوفیتشي لتغیر المناخ. عرضھ

 تقریر االجتماعات

خالل االفتتاح الرسمي لمؤتمر تغیر المناخ المنعقد في كاتوفیتشي یوم 
، أكد فرانك باینیماراما 2018دیسمبر/ كانون األول  3اإلثنین الموافق 

الثة والعشرین لمؤتمر األطراف، أنھ عندما (فیجي)، رئیس الدورة الث
یتعلق األمر بتغیر المناخ "نكون جمیعنا في قارب واحد". وقدم میخائیل 
كورتیكا، رئیس الدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر األطراف، كرئیس لھذه 
الدورة، مشیًرا إلى أنھ في منصبھ ھذا "یمثل جمیع الجھود التي بذلتھا 

 ین لنصل إلى ھذه النقطة."األطراف على مر السن
أشار أندریھ دودا، رئیس بولندا، إلى أن العالم یواجھ "اختباًرا تاریخیًا 
آخًرا" في الدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر األطراف، مسلًطا الضوء 

عن  %30على أن انبعاثات غازات الدفیئة في بولندا قد انخفضت بنسبة 
ا نمًوا ملحوًظا، مبرًزا الدور ، بینما شھد اقتصادھ1988معدالتھا في 

 .الفعال لتكنولوجیا الفحم
یقول أنطونیو جوتیریس، األمین العام لألمم المتحدة "إننا نواجھ 
مشكلة عویصة مع تغیر المناخ"، وشارك خالل حدیثھ الرسائل األربعة 

 :التالیة
 یتطلب العلم مواجھة أكثر طموًحا حتى یتصدى لتغیر المناخ. 
 یس إطار العمل التحویلي الالزم ویجب تفعیلھ یقدم اتفاق بار

 .خالل مؤتمر كاتوفیتشي
ھناك مسؤولیة جماعیة لالستثمار في تجنب "الفوضى المناخیة 
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 ."العالمیة
  یوفر العمل المناخي مساًرا جذریًا للتحول، لكن یتطلب تحقیق

 .ذلك اإلرادة السیاسیة والقیادة بعیدة النظر
زا غارسیا، رئیس الجمعیة العامة لألمم ذّكرت ماریا فرناندا إسبینو

المتحدة، المندوبین بأن العالم في حالة ترقب، وأقّرت بأّن المفاوضات لن 
تكون یسیرة، لكنھا حثّت األطراف على اعتبار الدورة الرابعة والعشرین 
لمؤتمر األطراف فرصةً إلثبات فعالیة تعدد األطراف في وقت 

 .االعتراض على شرعیتھا
یك كووالتشیك، وزیر البیئة في بولندا، الضوء على سلط ھنر

التوقعات بأن الدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر األطراف ستسلم الحزمة 
 .المطلوبة "إلحیاء" اتفاق باریس

أوضح كورتیكا، رئیس الدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر األطراف، أن 
وأشار إلى  قصة المنطقة المحیطة بمدینة كاتوفیتشي ھي "قصة تحول"،

أن مسار "االنتقال العمیق العادل" یتطلب ما یلي: الرؤیة واألمل والثقة 
بأننا "سنصل إلى ھناك"، وطمأنة الشعوب بأنھم لن یتركوا بمفردھم؛ كما 

 .یتطلب وضع قواعد شفافة وقابلة للتنفیذ ونظاًما للدعم
ولي، عن أعلنت كریستالینا جورجیفا، المدیرة اإلداریة العامة للبنك الد

ملیار  200اعتزام البنك مضاعفة دعمھ لتمویل المناخ، وتعھده بتقدیم 
ملیار دوالر  50دوالر أمریكي للعمل المناخي، یخصص منھا مبلغ 

أمریكي للتكیف والمرونة. وقالت إن البنك الدولي سوف سیستخدم "عدسة 
مناخیة" في جمیع أعمالھ، وأنھ سیطبق سعر افتراضي للكربون في 

ماتھ االقتصادیة، وسیعمل على دمج النمو منخفض الكربون في تقیی
 .تخطیط السیاسات العامة

أبرز ماركین كروبا، عمدة كاتوفیتشي، شعار المدینة "من األسود إلى 
األخضر"، مؤكًدا على أن الدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر األطراف تعد 

ن مدینة تعدین بمثابة فرصة لكاتوفیتشي لتبادل خبراتھا في التحول م
 .الفحم إلى مدینة رئیسیة حدیثة

قدم أندریزي دودا، رئیس بولندا، إعالن سیلیزیا بشأن التضامن 
واالنتقال العادل، وشدد على أھمیة الجمع بین أكبر ائتالف ممكن من 
أصحاب المصلحة وتقدیم حلول مربحة للجمیع وتغییر تدریجي یقبل 

مكمال التفاق باریس بإضافة جانب الجمیع. وقال إن ھذا اإلعالن یعد 
 .اجتماعي مھم

ألقى السیر دیفید أتینبورو، بي بي سي، خطابًا باسم "مقعد الشعب"، 
أشار فیھ إلى أنھ یمثل صوت الشعب ویسعى إلى توصیل أفكارھم 
الجماعیة ومخاوفھم وأفكارھم واقتراحاتھم مباشرةً إلى صناع القرار. 

واضحة"، دعا القادة إلى التحرك اآلن  وأثناء تأكیده على أن "الرسالة
 .لضمان استمرار الحضارة البشریة والحفاظ على العالم الطبیعي

دیسمبر/ كانون األول، تم االستماع إلى  2في یوم األحد الموافق 
البیانات االفتتاحیة لألطراف في جلسة عامة مشتركة لمؤتمر األطراف 

راف في بروتوكول كیوتو ومؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األط
(مؤتمر / اجتماع أطراف بروتوكول كیوتو) ومؤتمر األطراف العامل 
بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق باریس (مؤتمر / اجتماع أطراف 
اتفاق باریس) والفریق العامل المخصص المعني باتفاق باریس (فریق 

ھیئة الفرعیة اتفاق باریس) والھیئة الفرعیة للتنفیذ (ھیئة التنفیذ) وال
 للمشورة العلمیة والتكنولوجیة (ھیئة المشورة).
/ الصین، على الحاجة  77أكد مندوب مصر، نیابًة عن مجموعة الـ

إلى تحقیق التوازن بین اإلجراءات والدعم، وحث على المقارنة المعقولة 
دون ترك أي قضیة دون النظر فیھا." وأشار إلى أن “بین القضایا 

"یفتح" قضایا أخرى، كما دعا إلى التمسك بمبدأ  التمویل یمكن أن
 المسؤولیات المشتركة ولكن المتفاوتة والقدرات ذات الصلة في النتیجة.

وأكدت مندوبة االتحاد األوروبي أن النتیجة التي سیتم التوصل إلیھا 
في كاتوفیتشي یجب أن تتماشى مع روح ورسالة اتفاق باریس، مع 

لوطنیة وضمان أعلى طموح ممكن بمرور مراعاة القدرات والظروف ا

الوقت. وفیما یتعلق بحوار تاالنوا، حثت مندوبة االتحاد األطراف على 
 التفكیر في مستویات الطموح في ضوء العلوم الحدیثة الخاصة بالمناخ.

دعا مندوب جمھوریة كوریا، نیابة عن مجموعة السالمة البیئیة، إلى 
ریس، وأكد على أن تأخیر العمل بعد الوفاء بالوعود التي قُطعت في با

الدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر األطراف لیس خیاراً مطروحاً. كما لفت 
االنتباه إلى حوار تاالنوا، وحث األطراف على البحث عن فرص لسد 

 فجوة الطموح.
وذكر مندوب أسترالیا، نیابة عن مجموعة المظلة، إن المجموعة 

ر اإلمكان لالنتھاء من عمل إرشادات شاملة ستعمل بجد وبطریقة بناءة قد
 وقویة التفاق باریس.

وصف مندوب الغابون، نیابة عن المجموعة اإلفریقیة اتفاق باریس 
یسترشد بالمساواة وبالمسئولیات المشتركة لكن  باعتباره نظاًما ُمعّزًزا

المتفاوتة، وأشار إلى أن العناصر األساسیة للنتیجة تتضمن عدة أمور من 
من اتفاق  9من المادة  5بینھا التمویل، بما في ذلك التشغیل الكامل للفقرة 

باریس (شفافیة التمویل المسبق). ورحب بإضافات رؤساء الجلسة، ولكنھ 
 قال إن المجموعة ستقدم مذكرات بشأن العناصر التي تم استبعادھا.

ة، أكد مندوب المملكة العربیة السعودیة، نیابة عن المجموعة العربی
على الحاجة إلى: الحفاظ على التوازن بین القضایا المنصوص علیھا في 
اتفاق باریس؛ والوصول إلى حزمة متسقة تعكس المذكرات النصیة 

 المقدمة من األطراف؛ وان یتم وضع الظروف الوطنیة في االعتبار.
وأشار مندوب المالدیف، نیابة عن تحالف الدول الجزریة الصغیرة، 

الخاص للفریق الحكومي الدولي المعني بتغیر المناخ بشأن إلى التقریر 
درجة مئویة، وأكد على  1.5اإلبقاء على درجة االحترار العالمي عند 

الحاجة الملحة الستعادة روح التعاون المتعدد األطراف الذي ال تعوقھ 
المصالح الوطنیة الضیقة. وطالب بعدة أمور من بینھا مقرر من مؤتمر 

 نتیجة حوار تاالنوا. األطراف بشأن
أكد مندوب إثیوبیا، نیابة عن أقل البلدان نمواً، على الحاجة إلى 
تحسین القدرة على التنبؤ بالتدفقات المالیة من خالل التعامل مع 
المعلومات المسبقة، كما أكد على الخسائر واألضرار باعتبارھا عنصرا 

 حاسما في االستجابة العالمیة لتغیر المناخ.
دوب إیران نیابة عن الدول النامیة متقاربة التفكیر على مبدأ أكد من

المساواة كمبدأ أساسي، كما طالب بمعالجة متوازنة لجمیع البنود التي 
تؤدي إلى اتخاذ قرار شامل فرید والمشاركة البناءة من جانب البلدان 

 المتقدمة في األمور المعلقة بالتمویل ونقل التكنولوجیا.
لومبیا، نیابًة عن الرابطة المستقلة ألمریكا الالتینیة وشددت مندوبة كو

منطقتھا، وشددت على أن التنفیذ الفعال  نقاط الضعف فيوالكاریبي، على 
التفاق باریس یتطلب النظر في الظروف الخاصة للبلدان. وحثت على 

 تحقیق نتائج ملموسة من األحداث المقررة، ال سیما حوار تاالنوا.
نیابة عن مجموعة البرازیل وجنوب أفریقیا والھند مندوب الھند  أكد

والصین على أن برنامج عمل اتفاق باریس یجب أن یدعم الطموح 
. وشدد على أن التمویل العام "ھو " القواعدالمعزز دون "التراجع عن

 محور" العمل المناخي في البلدان النامیة.
البرازیل ودعت مندوبة األرجنتین، نیابًة عن مجموعة األرجنتین و

وأوروغواي، إلى الطموح والتوازن بین التخفیف والتكیف وسبل التنفیذ. 
وأبرزت الحاجة إلى تجنب الحیاد عن االتفاق على برنامج عمل اتفاق 

 باریس.
أفاد مندوب فنزویال، نیابًة عن التحالف البولیفاري لشعوب أمریكا 

مبادئ وأھداف الالتینیة، أن اتفاق باریس وتنفیذه یجب أن یخضع إلى 
االتفاقیة اإلطاریة، وحًث على عدم إعادة صیاغة مبدأ المسئولیات 
المشتركة لكن المتفاوتة والقدرات ذات الصلة. وأعربت عن قلقھا إزاء 

 .2020عدم إحراز تقدم نحو تحقیق ھدف التمویل لعام 
ذكر مندوب المنظمات غیر الحكومیة المعنیة باألعمال التجاریة 

كتیب قواعد باریس سیرسل إشارات عالمیة قویة لإلرادة والصناعة أن 
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 السیاسیة المستمرة وأن جمیع األسواق ستتطوع لدعم اتفاق باریس.
وقال مندوب شبكة العمل المناخي أن تقریر الفریق الحكومي الدولي 
المعني بتغیر المناخ الخاص باإلبقاء على درجة االحترار العالمي عند 

مثابة "صافرة اإلنذار التي تنبھ البشریة إلى أزمة درجة مئویة یعد ب 1.5
المناخ"، وطالب األطراف بااللتزام بتعزیز مساھمتھا المحددة وطنیًا 

درجة  1.5حتى تصبح متوافقة مع مسار انبعاثات الـ  2020بحلول 
 مئویة، وحتى تلتزم بتمویل المناخ.

غازات  أعرب السكان األصلیون عن أسفھم الرتفاع معدالت انبعاثات
، ودعا إلى زیادة تفعیل منبر المجتمعات المحلیة 2017الدفیئة في عام 

 والشعوب األصلیة.
وتأكیًدا على المسؤولیة التاریخیة لمؤسسة العدالة المناخیة، حث 

 مندوب المؤسسة البلدان المتقدمة على زیادة تمویل المناخ.
راك المدن أشار مندوب الحكومات المحلیة والسلطات البلدیة إلى إش

 والمناطق في إثارة طموح العمل المناخي.
عرض مندوب المنظمات غیر الحكومیة المعنیة بالبحوث والمنظمات 
ً إلى عملیة قائمة على األدلة  المستقلة الخبرات على األطراف، داعیا

 ترحب بمختلف اآلراء.
أبرز مندوب المنظمات غیر الحكومیة المعنیة باالتحادات التجاریة 

ي المتمثل في "كسب العیش" في اقتصاد خالي من االنبعاثات، ودعا التحد
 األطراف إلى إقرار "إعالن سیلیزیا بشأن التضامن واالنتقال العادل".

حذرت مندوبة المنظمات المعنیة بالمرأة والنوع االجتماعي من النظر 
إلى التزامات تمویل المناخ كفرص استثماریة، وذّكرت بالحاجة إلى 

 ضیة تمویل الخسائر واألضرار.تناول ق
دعا مندوب المنظمات غیر الحكومیة المعنیة بالشباب إلى دمج 

الشعبیة في التكیف وتنفیذ السیاسات المتعلقة بالزراعة  مدخالت المنظمات
 واحترام حقوق اإلنسان في جمیع العملیات.

ُخصص جزء كبیر من مؤتمر تغیر المناخ كاتوفیتشي الستكمال 
اتفاق باریس. نعرض فیما یلي ملخص لبنود جدول أعمال برنامج عمل 

برنامج عمل اتفاق باریس، والتي توجت بحزمة كاتوفیتشي للمناخ، التي 
نظمت من خالل جداول أعمال فریق اتفاق باریس وھیئة التنفیذ وھیئة 
المشورة ومؤتمر األطراف ومؤتمر / اجتماع أطراف بروتوكول كیوتو 

اتفاق باریس. بالنسبة للبنود غیر المتعلقة  ومؤتمر / اجتماع أطراف
ببرنامج عمل اتفاق باریس، یتم تلخیص مناقشات الھیئات الست وفقًا 

 لجداول أعمالھا.

 برنامج عمل اتفاق باریس

) فریق اتفاق باریس وھیئة 21-/ م أ  1تكلف نتیجة باریس (المقرر 
عیل اتفاق التنفیذ وھیئة المشورة بالنظر في عدة قضایا ضروریة لتف

باریس. انعقدت اجتماعات لفریق اتفاق باریس وھیئة التنفیذ وھیئة 
المشورة خالل األسبوع األول وقدموا مسودة النصوص التي أعدوھا إلى 
مؤتمر األطراف إلجراء مزید من المناقشات حولھا خالل األسبوع 

دیسمبر/ كانون األول، اعتمد مؤتمر األطراف المقررات  15الثاني. في 
وأحالھا إلى مؤتمر / اجتماع أطراف بروتوكول كیوتو ومؤتمر / اجتماع 
أطراف اتفاق باریس، حسب االقتضاء. واتخذ كل من مؤتمر األطراف 
المقررات وأحالھا إلى مؤتمر / اجتماع أطراف بروتوكول كیوتو ومؤتمر 
/ اجتماع أطراف اتفاق باریس مؤتمر األطراف ومؤتمر / اجتماع 

ول كیوتو ومؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باریس أطراف بروتوك
 المقررات.        

 مؤتمر األطراف
بدأ مؤتمر األطراف العمل على التحضیر لتنفیذ اتفاق باریس والدورة 

 8األولى لمؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باریس یوم السبت الموافق 
لنصوص دیسمبر/ كانون األول بعد أن تلقى النسخ النھائیة من مختلف ا

من الھیئات الفرعیة الثالثة، على النحو الموضح أعاله. جرت المناقشات 
في مشاورات رئاسیة تناولت القضایا ذات الصلة ببرنامج عمل اتفاق 

 باریس والمقرر الذي اعتمد حزمة كاتوفیتشي للمناخ.  
حول اجتماع حوار تاالنوا والتقریر الخاص للفریق الحكومي الدولي 

 1.5المناخ بشأن اإلبقاء على درجة االحترار العالمي عند  المعني بتغیر
درجة مئویة، الذي تشاركت في رئاستھ إیزابیال لوفن، نائبة رئیس 
الوزراء ووزیرة التعاون اإلنمائي الدولي والمناخ في السوید، وكارلوس 
مانویل مبادرة، وزیر البیئة والطاقة في كوستا ریكا، ركزت المشاورات 

كیف ینبغي رصد نتیجة حوار تاالنوا، وما نوع المؤشرات  على اآلتي:
الذي ینبغي إعطائھ لألطراف لكي تعد مساھمتھا المحددة وطنیًا، وكیف 
ینبغي االعتراف بالتقریر الخاص للفریق الحكومي الدولي المعني بتغیر 

درجة مئویة.  1.5المناخ بشأن اإلبقاء على درجة االحترار العالمي عند 
رات، ركزت عدة أطراف على الحاجة إلى تحدید أھمیة العلوم في المشاو

وعمل مؤلفي الفریق الحكومي الدولي المعني بتغیر المناخ وأھمیة زیادة 
 الطموح.

یوجد ملخص لمشاورات أخرى في إطار بنود جداول األعمال ذات 
 الصلة.      

التقدم بعد أن أفاد الوزراء الذین تشاركوا في تیسیر االجتماع عن 
دیسمبر/ كانون األول، أعلن  13الذي أحرزوه یوم الخمیس الموافق 

الدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر األطراف أن  كورتیكا، رئیس
"، وھو اجتماع للوزراء بحضور عدد Sejmikالمفاوضات ستجري في "

قلیل من المندوبین لتقدیم بعض الدعم، على غرار اجتماعات فیینا. 
ات في مفاوضات ثنائیة غیر رسمیة. في یوم السبت استمرت المفاوض

دیسمبر/ كانون األول، اعتمد مؤتمر األطراف حزمة  15الموافق 
كاتوفیتشي للمناخ، وأحال المقررات إلى مؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق 

 باریس العتمادھا.
في مقرره النھائي بشأن حزمة كاتوفیتشي للمناخ المقرر النھائي: 

)FCCC/CP/2018/L.27 یؤكد مؤتمر األطراف على عدة أمور ،(
من بینھا: أنھ في سیاق المساھمات المحددة وطنیًا للتصدي لتغیر المناخ، 

 19یتعین أن تبذل جمیع األطراف جھود طموحة وتبلغ بھا، ویقرر إحالة 
مقرر للنظر فیھا واعتمادھا خالل الجزء الثالث من الدورة األولى لمؤتمر 

 تفاق باریس. / اجتماع أطراف ا
، الحوار الوزاري الثالث الرفیع المستوى بشأن تمویل المناخحول 

 إن مؤتمر األطراف، ضمن عدة أمور أخرى:
  یحیط علًما بأنھ سلط الضوء على التقدم المحرز في تحویل

احتیاجات تمویل المناخ إلى إجراءات فعلیة والعوائق التي 
ان النامیة على تحول دون ذلك، وتعزیز إمكانیة حصول البلد

 تمویل المناخ.
  یرحب مع التقدیر بتعھدات وإعالنات الصندوق األخضر للمناخ

والصندوق المعني بأقل البلدان نمواً وصندوق التكیف، حیث 
توفر ھذه التعھدات واإلعالنات المزید من الوضوح وإمكانیة 

 .2020التنبؤ بتدفقات تمویل المناخ حتى عام 
، إن مؤتمر 2020مرحلة ما قبل وما بعد التنفیذ والطموح لحول 

 األطراف، ضمن عدة أمور أخرى:
  یبرز الحاجة الملحة لدخول تعدیل الدوحة لبروتوكول كیوتو

 حیز التنفیذ. 
 تعزیز توفیر التمویل المالئم والكافي  على یؤكد اعتزامھ

للتكنولوجیا والدعم لبناء القدرات من جانب البلدان المتقدمة من 
، وفي 2020أجل تعزیز مستوى الطموح في إجراءات ما قبل 

ھذا الشأن، یحث مؤتمر األطراف بشدة البلدان المتقدمة من 
یم األطراف على رفع مستوى الدعم المالي الذي تقدمھ، مع تقد

 100خارطة طریق واقعیة لتحقیق ھدف المشاركة في تعبئة 
ً بحلول عام  لتمویل تدابیر  2020ملیار دوالر أمریكي سنویا
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      5 
نشرة مفاوضات 

      األرض         

التخفیف والتكیف، مع زیادة تمویل التكیف بشكل كبیر مقارنةً 
بالمستویات الحالیة وزیادة توفیر الدعم المناسب للتكنولوجیا 

 وبناء القدرات.
 طراف التي تتضمن مساھمتھا المقررة یكرر طلبھ إلى األ

ً حتى  ، بأن تبلغ بحلول 2025المحددة وطنیًا إطاراً زمنیا
بمساھمة جدیدة وأن تقوم بذلك كل خمس سنوات بعد  2020
 ذلك. 

  یكرر طلبھ إلى األطراف التي تتضمن مساھمتھا المقررة
، بأن تبلغ بالمساھمة أو 2030المحددة وطنیًا إطاراً زمنیاً حتى 

 والقیام بذلك كل خمس سنوات بعد ذلك. 2020دثھا بحلول تح
، التقریر الخاص للفریق الحكومي الدولي المعني بتغیر المناخ حول

 إن مؤتمر األطراف، ضمن عدة أمور أخرى:
  یقر بدور الفریق الحكومي الدولي المعني بتغیر المناخ في

تزوید األطراف بمدخالت علمیة حتى تتمكن من تعزیز 
ابة العالمیة لخطر تغیر المناخ في سیاق التنمیة االستج

 المستدامة والجھود المبذولة للقضاء على الفقر. 
  یعرب عن تقدیره وامتنانھ للفریق الحكومي الدولي المعني

بتغیر المناخ واألوساط العلمیة لالستجابة لطلب مؤتمر 
األطراف وتقدیم التقریر الخاص باإلبقاء على درجة االحترار 

درجة مئویة، بما یعكس أفضل العلوم  1.5لمي عند العا
 المتاحة.

  من التقریر الخاص للفریق في الوقت المناسب  باالنتھاءیرحب
 21-/ م أ  1استجابةً لدعوة األطراف كما وردت في المقرر 

 (نتیجة باریس).
  یدعو األطراف إلى االستفادة من المعلومات الواردة في التقریر

اقشاتھا لجمیع بنود جدول األعمال ذات الخاص للفریق في من
 الصلة للھیئات الفرعیة والھیئات الرئاسیة. 

  یطلب إلى الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة في
الخمسین النظر في التقریر المذكور بھدف تعزیز  دروتھا

المعارف العلمیة بشأن ھدف إبقاء درجة االحترار العالمي عند 
، وذلك في سیاق إعداد تقریر التقییم السادس درجة مئویة 1.5

للفریق الحكومي الدولي المعني بتغیر المناخ وتنفیذ االتفاقیة 
 واتفاق باریس.

  یشجع األطراف على مواصلة دعم عمل الفریق الحكومي
 الدولي المعني بتغیر المناخ.

 ، إن مؤتمر األطراف، ضمن عدة أمور أخرى:حوار تاالنواحول 
  ًبنتائج ومدخالت ومخرجات حوار تاالنوا وقدرتھا یحیط علما

 على تحقیق المزید من الثقة والشجاعة والطموح المعزز. 
  یدعو األطراف إلى النظر في نتائج ومدخالت ومخرجات حوار

تاالنوا عند إعداد مساھماتھا المحددة وطنیًا وفي الجھود التي 
 .2020تبلھا لتعزیز التنفیذ والطموح لما قبل 

لطرائق واإلجراءات والمبادئ التوجیھیة إلطار الشفافیة احول 
إن مؤتمر األطراف، ضمن عدة أمور  من اتفاق باریس)، 13(المادة 
 أخرى: 
  یقرر بأن تكون التقاریر النھائیة لفترة السنتین التي تقدمھا

ً أطرافًا في اتفاق باریس ھي  أطراف االتفاقیة التي ھي أیضا
دیسمبر/  31لى األمانة في موعد أقصاه تلك التقاریر التي تقدم إ

، وأن تكون تقاریر التحدیث النھائیة لفترة 2022كانون األول 
 31السنتین ھي تلك التي تقدم إلى األمانة في موعد أقصاه 

 . 2024دیسمبر/ كانون األول 
  یؤكد، بالنسبة ألطراف اتفاق باریس، على أنھ بعد تقدیم

دیث لفترة السنتین، ستحل أسالیب التقاریر النھائیة وتقاریر التح
وإجراءات إطار الشفافیة الخاص باتفاق باریس ومبادئھ 

التوجیھیة محل نظام القیاس واإلبالغ والتحقق المنشأ بموجب 
 (اتفاقات كانكون). 16-/ م أ  1المقرر 

  12یؤكد على التزامات اإلبالغ التي نصت علیھا المادتان 
 من االتفاقیة.  14و

 ا السیاق بالنسبة ألطراف اتفاق باریس، بأن تحل یقرر في ھذ
تقاریر الشفافیة التي تصدر كل سنتین، ومراجعة الخبراء 

ري والمتعدد األطراف في التقدم المحرز یالتقنیین، والنظر التیس
والمحقق وفقًا ألسالیب وإجراءات إطار الشفافیة الخاص باتفاق 

لسنتین وتقاریر باریس ومبادئھ التوجیھیة محل تقاریر فترة ا
التحدیث لفترة السنتین والتقییم واالستعراض الدولیین 

 واالستشارات والتحلیالت الدولیة.
  یقرر بأنھ حتى تتمكن أطراف اتفاق باریس من الوفاء

بالتزامات تقدیم تقاریر الجرد الوطنیة عمال باالتفاقیة، علیھا 
ءات تقدیم ھذه التقاریر بشكل سنوي باستخدام أسالیب وإجرا

إطار الشفافیة الخاص باتفاق باریس ومبادئھ التوجیھیة ذات 
الصلة، وحتى تاریخھ  یتعین تقدیم ھذه التقاریر للمرة األولى 
عمال باتفاق باریس مع مراجعة الخبیر التقني التي تجرى طبقًا 
أسالیب وإجراءات إطار الشفافیة الخاص باتفاق باریس ومبادئھ 

أن تحل محل المبادئ التوجیھیة  التوجیھیة ذات الصلة، على
لتقاریر جرد غازات الدفیئة والمبادئ التوجیھیة للمراجعة على 
التوالي، ویتم ذلك أیًضا خالل السنوات التي ال تلتزم فیھا 
األطراف بتقدیم تقریر كل سنتین حول الشفافیة عمال باتفاق 

 باریس.    
فیما یتعلق بتقدیم البالغات الوطنیة ومراجعتھا كل أربع سنوات عمال 
باالتفاقیة، اعتباًرا من تاریخ وجوب تقدیم التقاریر للمرة األولى عمال 

 باتفاق باریس، یقرر مؤتمر األطراف ما یلي: 
 تھا الوطنیة وتقاریر الشفافیة لفترة ایجوز أن تقدم األطراف بالغ

السنتین في تقریر واحد عمال بأسالیب وإجراءات إطار الشفافیة 
الخاص باتفاق باریس ومبادئھ التوجیھیة، مع مراعاة المعلومات 
الواردة في المبادئ التوجیھیة إلعداد وتقدیم البالغات الوطنیة 

 عمال باالتفاقیة.  
 تكمیلیة من التقریر الخاصة یتعین لألطراف في الفصول ال

 بالبحوث والمراقبة المنھجیة والتعلیم والتدریب والتوعیة العامة. 
  بالنسبة لألطراف التي لم تعد وتقدم تقاریر بموجب الفصل

الرابع من المرفق الخاص بأسالیب وإجراءات إطار الشفافیة 
الخاص باتفاق باریس ومبادئھ التوجیھیة (معلومات متعلقة 

ً للمبادئ بالتكیف ً عن التكیف وفقا )، یتعین إدراج فصالً إضافیا
(خطة عمل  5-/م أ 4التوجیھیة ذات الصلة الواردة في المقرر 

(المبادئ التوجیھیة  8-/ م أ 17بوینس آیرس) والمقرر 
 الخاصة بالبالغات الوطنیة).

  بالنسبة لألطراف التي تخضع بالغتھا الوطنیة للمراجعة، یجب
وفقاً للمبادئ التوجیھیة ذات الصلة الواردة في  إجراء المراجعة

 الفصل السابع من إطار الشفافیة الخاص باتفاق باریس.   
 كذلك إن مؤتمر األطراف: 

  قرر تقدیم المرفق التقني الذي یتضمن أسالیب القیاس واإلبالغ
 16-/م أ 1والتحقق من األنشطة المشار لھا في المقرر 

(المبادرة المعززة لخفض  70 (اتفاقات كانكون)، والفقرة
االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدھور الغابات في 
 البلدان النامیة) كمرفق بتقریر الشفافیة الذي یصدر كل سنتین.    

  قرر إجراء التحلیل التقني ذا الصلة بأسالیب القیاس واإلبالغ
والتحقق من األنشطة المتعلقة بالمبادرة المعززة لخفض 

نبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدھور الغابات في اال
البلدان النامیة بالتزامن مع مراجعة الخبیر التقني إلطار 
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نشرة مفاوضات 

      األرض         

 الشفافیة الخاص باتفاق باریس.    
حول مؤتمر قمة القادة، یرحب مؤتمر األطراف بمشاركة القادة ویشیر 

 إلى إعالن سیلیزیا بشأن التضامن واالنتقال العادل.
التابع لألمم المتحدة،  2019تمر القمة المعني بالمناخ لعام حول مؤ

یرحب مؤتمر األطراف بالمبادرة ویدعو األطراف إلى المشاركة في 
 التصدي لتغیر المناخ وإظھار الطموح المعزز .

 مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق باریس 
/ اجتماع أطراف اتفاق دیسمبر/ كانون األول، اعتمد مؤتمر  15في 

باریس حزمة كاتوفیتشي للمناخ، وھي سلسلة من المقررات المتخذة 
بموجب برنامج عمل اتفاق باریس تھدف إلى تفعیل االتفاق. تم اتخاذ 
مقرر شامل والعدید من المقررات األخرى إلى جانب الموضوعات ذات 

 الصلة.
، إن (FCCC/PA/CMA/2018/L.4): في مقرره المقرر النھائي

 مؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باریس: 
  یعتمد مسودات المقررات المحالة من الدورة الرابعة والعشرین

لمؤتمر األطراف والھیئة الفرعیة للتنفیذ المتعلقة بالمسائل ذات 
 الصلة ببرنامج عمل اتفاق باریس. 

  یؤكد على ضرورة أن تخدم اللجنة الدائمة المعنیة بالتمویل
خاص بأقل البلدان نمواً والصندوق الخاص بتغیر والصندوق ال

 المناخ، اتفاق باریس. 
  یطلب إلى اللجنة الدائمة المعنیة بالتمویل إعداد مسودة إرشادات

للكیانات المكلفة بتشغیل اآللیة المالیة والصندوق الخاص بأقل 
البلدان نمواً والصندوق الخاص بتغیر المناخ، للنظر فیھ 

ورة الثانیة لمؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق واعتماده خالل الد
 باریس.

  یؤكد على أنھ سیقدم توجیھات إلى الكیانات المكلفة بتشغیل
اآللیة المالیة لالتفاقیة حول السیاسات وأولویات البرنامج 
ومعاییر األھلیة المتعلقة باتفاق باریس إلرسالھا إلى مؤتمر 

 األطراف. 
 موجب االتفاق في تعزیز قدرة یدرك ویقر بأھمیة بناء القدرات ب

وإمكانیة البلدان النامیة، وال سیما البلدان األقل قدرة واألكثر 
عرضة لآلثار الضارة لتغیر المناخ، التخاذ إجراءات فعالة 

 بشأن تغیر المناخ. 
  یقرر النظر في مقرر حول الترتیبات المؤسسیة المبدئیة لبناء

لمؤتمر / اجتماع  القدرات واعتمادھا خالل الدورة الثانیة
 أطراف اتفاق باریس.

 الفریق العامل المخصص المعني باتفاق باریس 
دیسمبر/ كانون األول وحتى  2اجتمع فریق اتفاق باریس من األحد 

دیسمبر/  8دیسمبر/ كانون األول حیث اعتمد استنتاجاتھ. في  8السبت 
ملكة شن (الماعكانون األول، قدمت جو تیندال (نیوزیلندا) وسارة ب

العربیة السعودیة)، الرئیستان المتشاركان لفریق اتفاق باریس، النص 
 المقترح إلى مؤتمر األطراف، حیث تم 

تناولھ في مشاورات رئاسیة وعلى المستوى الوزاري. ما لم یذكر 
دیسمبر/ كانون األول، اعتمد مؤتمر األطراف  15خالف ذلك، في 

راف اتفاق باریس كجزء من مقررات إلحالتھا إلى مؤتمر / اجتماع أط
 حزمة كاتوفیتشي للمناخ.

/م أ 1مزید من اإلرشاد والتوجیھ حول قسم التخفیف في المقرر رقم 
: ركزت المناقشات التي جرت حول ھذا البند على (نتیجة باریس) 21 –

 ما یلي: 
  تقدیم مزید من اإلرشاد والتوجیھ حول سمات المساھمات

المحددة وطنیًا التي تطالب األطراف بإعدادھا واإلبالغ 
 من اتفاق باریس.  4من المادة  2واالحتفاظ بھا بموجب الفقرة 

  تقدیم مزید من اإلرشاد والتوجیھ حول المعلومات التي ستقدمھا
وطنیًا وشفافیتھا األطراف لتسھیل وضوح المساھمات المحددة 

 وفھمھا. 
 .وضع إرشادات لمحاسبة المساھمات المحددة وطنیًا 

نوقش ھذا البند في مشاورات غیر رسمیة تشارك في تیسیرھا 
فیدیریكا فریتشانو (إیطالیا) وسین لیانغ شیھ (سنغافورة)، وانعقدت ھذه 
المشاورات في ست دورات. باإلضافة إلى ذلك، اجتمعت األطراف في 

"غیر رسمیة" طوال األسبوع األول. وفي المشاورات غیر  أماكن
التي قدمھا رؤساء  أوالً: اإلضافةالرسمیة، ركزت األطراف على، 

الھیئات، ثانیًا، نسخة النص التي أعدھا المیسران المتشاركان والتي تشمل 
نص الدیباجة والنص التشغیلي بشأن سمات المساھمات المحددة وطنیًا 

 ومعلومات تسھیل الوضوح والشفافیة والفھم والمحاسبة.
لى إة لحاجوایز التمة حول اإلشارة إلى ابشدراء آلاتباینت بوجھ عام 

المساھمات المحددة لتخفیف في امیة لعنصر اإللزت المتطلباامناقشة 
وطنیًا. وأعربت األطراف عن موافقتھا بوجھ عام على النص الذي یدعم 

 بناء قدرات البلدان النامیة حتى تتمكن من تقدیم مساھمتھا المحددة وطنیًا.
وقدرات  وحول قسم الدیباجة، رحب الكثیرون باإلشارة إلى نقاط البدء

البلدان النامیة وظروفھا الوطنیة، وأبرزوا أھمیة دعم بناء القدرات. 
من االتفاق (المساھمات  3اختلفت األطراف حول اإلشارة إلى المادة 

المحددة وطنیًا)، وأوضح البعض أن التخفیف فقط ھو نطاق التوجیھ 
آلخر المقدم في إطار ھذا البند من جدول األعمال، في حین أفاد البعض ا

 أن ھذا التوجیھ ینطبق على "النطاق الكامل" للمساھمات المحددة وطنیًا.
حول السمات، اختلفت وجھات نظر األطراف حول متى یستمر النظر 
في مزید من التوجیھ واإلرشاد. أید عدد من المجموعات والبلدان نًصا 
 محدوًدا، وذكر العدید منھم أن السمات محددة بالفعل في األحكام ذات

الصلة باتفاق باریس. واقترحت إحدى المجموعات الموافقة على بعض 
السمات المحددة في الدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر األطراف، وتكلیف 
دورات مقبلة إلعداد إرشادات للجولة الثانیة من المساھمات المحددة 
وطنیا. واختلف المندوبون حول مواصلة النظر في المزید من اإلرشادات 

سمات المساھمات المحددة وطنیًا خالل الدورة السابعة لمؤتمر  حول
)، وفي السنة المقبلة المحتمل 2024اجتماع أطراف اتفاق باریس (

 لمراجعة ھذه اإلرشادات.
فیما یتعلق بمعلومات تسھیل الوضوح والشفافیة والفھم، اختلفت 

باریس من نتیجة  27األطراف حول الطابع القانوني الملزم للفقرة رقم 
) الخاصة بمعلومات تسھیل الوضوح والشفافیة 21 –/م أ 1(المقرر رقم 

والفھم وحول تفعیل التمایز ومستوى التفصیل الالزم لتوجیھ ھذه 
المعلومات. وحول اإللزامیة والتمایز، اختلفت األطراف حول اإلشارة 

من اتفاق باریس (ینبغي أن تواصل البلدان  4من المادة  4إلى الفقرة 
لمتقدمة األطراف دورھا الریادي وأن تواصل البلدان النامیة تحسین ا

جھودھا). ومتى یُشار إلیھا. ودعا مندوب إحدى البلدان النامیة إلى التمییز 
بین البلدان المتقدمة والنامیة أو إدراج عبارة "إن أمكن / حسب االقتضاء 

بو العدید / حسبما ھو مالئم" في أجزاء مختلفة من النص. واقترح مندو
من البلدان المتقدمة والنامیة إدراج " حسب االقتضاء / حسبما ھو مالئم" 
في بعض العناصر كطریقة تسمح بالتمایز أو المرونة للبلدان النامیة. ذكر 
مندوب إحدى مجموعات البلدان النامیة ومندوبین للبلدان المتقدمة أن 

یر الوضوح والشفافیة جمیع البلدان "یتعین علیھا" أن تقدم معلومات تیس
 ."والفھم "حسب االقتضاء

حول عناصر معلومات تسھیل الوضوح والشفافیة والفھم، تبادلت   
 األطراف وجھات النظر حول عدة أمور من بینھا ما یلي:

 معلومات قابلة للقیاس 
 .األطر الزمنیة 
  النطاق والتغطیة 
 النھج المنھجیة 
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      األرض         

 نزاھة وطموح المساھمات المحددة وطنیًا 
  .مساھمة المساھمات المحددة وطنیًا في تحقیق أھداف االتفاق 
 .معلومات عن التكیف والدعم وسبل التنفیذ 

اقترح أحد مندوبي البلدان النامیة إضافة "كیف تبرھن مساھمات 
 4من المادة  4األطراف المحددة وطنیًا على القیادة مشیًرا إلى أن الفقرة 

أن تواصل البلدان المتقدمة  من اتفاق باریس تنص كذلك على وجوب
 دورھا الریادي عن طریق اعتماد أھداف مطلقة لخفض االنبعاثات على

 مستوى االقتصاد.
فیما یتعلق باإلرشادات الخاصة بمعلومات تیسیر الوضوح والشفافیة 
والفھم، دعت واحدة من مجموعات البلدان النامیة إلى إعادة تقدیم نص 

ت المحددة وطنیًا في القسم الخاص یعكس النطاق الكامل للمساھما
بمعلومات تیسیر الوضوح والشفافیة والفھم، واعترضت ھذه المجموعة 
على مواصلة النظر في اإلرشادات الخاصة بمعلومات تیسیر الوضوح 

 والشفافیة والفھم أو مراجعتھا. 
وفیما یتعلق بالمحاسبة، اتفقت العدید من األطراف على أھمیة تقدیم 

لتوجیھ في ھذا المجال. وتبادلت األطراف اآلراء بشأن المرونة اإلرشاد وا
للبلدان النامیة واالتساق المنھجي وتجنب الحساب المزدوج والسالمة 
البیئیة. ودعا العدید من المندوبین إلى توضیح النص المتعلق بتجنب 
الحساب المزدوج، واقترح معظمھم إدراج إشارات إلى التعدیالت 

مندوب مجموعة من البلدان النامیة على التركیز على تتبع المقابلة. وشدد 
التقدم المحرز في المساھمات المحددة وطنیًا، وحساب العناصر الكمیة في 
ھذه المساھمات، وتعدیل نتائج التخفیف المنقولة دولیًا. وأشار الكثیرون 
إلى الحاجة إلى وضع تعریف دقیق لنتائج التخفیف، حیث أكد البعض 

محددة على المستوى الوطني، في حین دعا البعض اآلخر إلى  على أنھا
 مصفوفة واضحة.

أید العدید من المندوبین تقدیم توجیھ من شأنھ أن یمنع الحساب 
المزدوج وذلك من خالل عدم السماح ألي بلد باستخدام نتائج التخفیف من 

. آلیات تخرج عن سیاق اتفاق باریس، بما في ذلك منظمة الطیران الدولي
وطالب مندوب إحدى البلدان النامیة بوضع أقواس حول النص الخاص 

 بتجنب الحساب المزدوج.  
فیما یتعلق بأوجھ الترابط بین بنود أخرى في جدول أعمال فریق 
اتفاق باریس، حذر البعض من أن مناقشة نتائج التخفیف في ضوء 

األسالیب  التوجیھ الخاص بالمساھمات المحددة وطنیًا، باإلضافة إلى أن
من اتفاق باریس (الخاصة بنتائج  6من المادة  2التي نصت علیھا الفقرة 

التخفیف المنقولة دولیًا المستخدمة في المساھمات المحددة وطنیًا) من 
شأنھا أن تمھد الطریق لمناقشة نتائج التخفیف بكافة صورھا، والذي قد 

 یتعارض مع السالمة البیئیة. 
فاق باریس، ثم إلى مؤتمر األطراف أحیل النص إلى فریق ات

 لمواصلة النظر فیھ. 
أجرى مؤتمر األطراف مشاورات رئاسیة لتناول ھذا األمر، إلى 
جانب أمور أخرى ذات صلة بالتخفیف، تشارك في تیسیر ھذه 
المشاورات أوال ألفستون، وزیرة المناخ والبیئة في النرویج، وماساجوس 

المائیة بسنغافورة. تبادلت المجموعات ذولكفلي، وزیر البیئة والموارد 
والبلدان وجھات نظرھا حول النسخة الثالثة من النص التي أحالھا فریق 
اتفاق باریس، التي حددت المجاالت التي تتطلب المزید من العمل التقني، 
واقترح مندوب إحدى المجموعات مناقشة القضایا المتعلقة بااللتزام 

واقترح البعض األخر ضرورة ترك ھذه  بالتطبیق وتوقیتھ والتمایز،
القضایا لنظر الوزراء. أكدت األطراف على المواقف، وطلبت وضع 
المزید من األقواس أو حذف الفقرات، واقترحت مجاالت للتبسیط. 
ووجدت األطراف أرضیة مشتركة في الفقرات التي تتناول دعم بناء 

 ب الحساب المزدوج. القدرات المتعلقة بالمساھمات المحددة وطنیًا وتجن
فیما یتعلق باإلرشادات الخاصة بمعلومات تیسیر الوضوح والشفافیة 

 والفھم، استمرت األطراف في االختالف حول النقاط التالیة: 

  .مستوى التفصیل 
  النطاق، أي ما إذا كان سیتم تضمین عناصر أخرى غیر

 التخفیف.
  أم بالتزامن مع 2020توقیت قابلیة التطبیق، أي "بحلول عام "

 الجولة الثانیة والالحقة من المساھمات المحددة وطنیًا. 
  االلتزام القانوني، أي ما إذا كان "یتعین أن تقدم" جمیع

األطراف معلومات تیسیر الوضوح والشفافیة والفھم بالتفاصیل 
المحددة وطنیًا، أم ما التي تتحدد على أساس نوع المساھمات 

إذا كان "یتعین أن تقدم" البلدان المتقدمة و"یجوز أن تدرج" 
 البلدان النامیة ھذه المعلومات.

نظرت األطراف في عدة أمور من بینھا: مستوى التفصیل في 
اإلرشاد الخاص بنزاھة وطموح المساھمات المحددة وطنیًا ومشاركة 

مثل التنمیة المستدامة وعملیات  وإشراك الجمھور و"القضایا السیاقیة"
 .تخطیط المساھمات المحددة وطنیًا

 
 فیما یتعلق بالمحاسبة، قدمت األطراف مقترحات تتعلق بما یلي:

  المقاییس المشتركة التي تشمل تلك المتعلقة بمحاسبة البلدان
باستخدام المنھجیات غیر المشمولة في المبادئ التوجیھیة 

 معني بتغیر المناخ.للفریق الحكومي الدولي ال
 .توقیت إجراء المراجعة المحتملة للتوجیھ واإلرشاد 
  جمع المساھمات المحددة وطنیًا التي تتضمن أھدافًا ذات صلة

 بالسیاسات أو التدابیر أو االستراتیجیات.
  انبعاثات غازات الدفیئة من المصادر وعملیات إزالتھا بواسطة

دى المجموعات اإلشارة البوالیع أو األنشطة، واقترح مندوب إح
إلى "مساحة األرض بأكملھا" واقترح البعض األخر إضافة 

 ."كلمة "تجمعات
ودعا الكثیرون إلى التركیز على كیفیة تناول الروابط الموضوعیة 

من اتفاق باریس (النھج المتعاونة) على نحو  6مع إطار الشفافیة والمادة 
 .یقلل من التكرار في النصوص المختلفة

دیسمبر/ كانون األول، اعتمد مؤتمر األطراف ومؤتمر /  15في 
 اجتماع أطراف اتفاق باریس المقرر. 

، إن (FCCC/CP/2018/L.22): في مقرره المقرر النھائي
 مؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باریس: 

  یؤكد على وجوب تقدیم الدعم للبلدان النامیة حتى تتمكن من
لتخفیف)، ومن صور ھذا من اتفاق باریس (ا 4تنفیذ المادة 

الدعم مواصلة تعزیز قدرة البلدان النامیة على إعداد مساھماتھا 
المحددة وطنیًا واإلبالغ بھا وحسابھا وتشجیع الكیانات التشغیلیة 
ذات الصلة باآللیة المالیة والھیئات التي تأسست بموجب 
االتفاقیة اإلطاریة التي تخدم االتفاق على مواصلة تقدیم الدعم 

 ي إطار والیاتھا لبناء القدرات. ف
  یذكر بأن أقل البلدان نمًوا والدول الجزریة الصغیرة النامیة قد

تعد استراتیجیات وخططا وإجراءات وتبلغ بھا من أجل تحقیق 
  انبعاثات خفیضة غازات الدفیئة بحیث تعكس ظروفھا الخاصة.

  نص من اتفاق باریس والتي ت 4من المادة  4یذكر كذلك بالفقرة
عن  دورھا الریاديعلى وجوب أن تواصل البلدان المتقدمة 

تحقیق أھدافھا المحددة للحد من االنبعاثات على مستوى طریق 
االقتصاد وأن تواصل البلدان النامیة تحسین جھودھا وتشجیعھا 
على المضي قدًما نحو الحد من االنبعاثات على مستوى 

 المختلفة.االقتصاد في ضوء الظروف الوطنیة 

: قام مؤتمر / اجتماع أطراف حول سمات المساھمات المحددة وطنیًا
 اتفاق باریس باآلتي: 
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  یقرر أن تقوم األطراف عند تقدیم الجولتین الثانیة والالحقة من
المساھمات المحددة وطنیًا أن تقدم معلومات تیسیر الوضوح 
والشفافیة والفھم مع مرفق بالمقرر على النحو المالئم 
لمساھمتھا المحددة وطنیًا، ویحث األطراف كذلك على تقدیم 
معلومات تتعلق بالجولة األولى من المساھمات المحددة وطنیًا، 
وكذلك عند تقدیم ھذه المساھمات أو تحدیثھا بحلول عام 

2020 . 
  یؤكد على أن التوجیھ أو اإلرشاد المتعلق بمعلومات تیسیر

اس بشرط إدراج عناصر الوضوح والشفافیة والفھم دون المس
 أخرى غیر التخفیف في المساھمات المحددة وطنیًا.   

  یقر بأن تقدم األطراف التي تشمل مساھمتھا المحددة وطنیًا على
منافع مشتركة للتخفیف تحققت بسبب إجراءات التكیف أو خطط 
التنوع االقتصادي التي اتخذتھا أو كالھما، المعلومات المشار 

توجیھ واإلرشاد الخاص بتیسیر الوضوح إلیھا في مرفق ال
والشفافیة والفھم على النحو المعمول بھ في ھذه المساھمات 

 وبقدر ارتباطھا بالمنافع المشتركة للتخفیف.   

 : إن مؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باریس: حول المحاسبة
  یقرر أن تقوم األطراف، في حساب االنبعاثات البشریة المنشأ

ً بحساب وعملیات إزالت ھا المرتبطة بمساھماتھا المحددة وطنیا
ً لإلرشادات الواردة في مرفق  ً وفقا مساھماتھا المحددة وطنیا

 المقرر.
  تطبق األطراف 21-/ م أ  1من المقرر  32یشیر إلى الفقرة ،

ً على  اإلرشادات الخاصة بحساب المساھمات المحددة وطنیا
ة، وأنھ یجوز لألطراف مساھماتھا المحددة وطنیاً الثانیة والالحق

أن تختار تطبیق ھذه اإلرشادات على مساھماتھا المحددة وطنیاً 
 األولى.  

  یقرر أن تحرص األطراف، في حساب االنبعاثات البشریة
المنشأ وعملیات إزالتھا المرتبطة بمساھماتھا المحددة وطنیاً، 

 على تجنب الحساب المزدوج.
  یقر بأن تتبع األطراف التي تشمل مساھمتھا المحددة وطنیًا على

منافع مشتركة للتخفیف تحققت بسبب إجراءات التكیف أو خطط 
التنوع االقتصادي التي اتخذتھا أو كالھما، اإلرشاد والتوجیھ 
المتضمن في مرفق المحاسبة بقدر ارتباطھا بالمنافع المشتركة 

 للتخفیف. 
 اف معلومات عن مساھماتھا المحددة وطنیاً یقرر أن تقدم األطر

في تقاریر الشفافیة المقدمة كل سنتین، وذلك من خالل تقدیم 
 موجز مھیكل.   

  تالمساھمایقرر البدء في مراجعة معلومات تیسیر وضوح 
المحددة وطنیًا وشفافیتھا وفھمھا، وتحدیثھا، عند الضرورة، 
كذلك التوجیھ واإلرشاد الخاص بمحاسبة ھذه المساھمات في 
الدورة العاشرة لمؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باریس 

) بغرض النظر فیھا واعتماد مقرر بشأن ھذه المسألة 2027(
اتفاق باریس في الدورة الحادیة عشر لمؤتمر / اجتماع أطراف 

)2028.( 

 : إن مؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باریس: حول السمات
  المحددة وطنیًا مبینة في األحكام  تالمساھمایشیر إلى أن سمات

 ذات الصلة من اتفاق باریس. 
  یقرر مواصلة النظر في المزید من اإلرشاد والتوجیھ حول

 المحددة وطنیًا خالل دورتھ السابعة تالمساھماسمات 
)2024 .( 

 یتضمن المقرر مرفق یوضح اإلرشاد والتوجیھ.
 10: تنص الفقرة مزید من اإلرشاد والتوجیھ حول بالغات التكیف

االتفاق على أنھ ینبغي لكل طرف، حسب االقتضاء، أن من   7من المادة 

یقدم بالغا عن التكیف ویحدثھ دوریًا، ویمكن أن یشمل ھذا البالغ 
مجال التنفیذ والدعم وخططھ وإجراءاتھ. ركزت  أولویاتھ واحتیاجاتھ في

المناقشات التي تناولت ھذا البند على وضع مبادئ توجیھیة لبالغات 
التكیف التي نصت علیھا ھذه الفقرة. وقد نوقش ھذا البند في مشاورات 
غیر رسمیة انعقدت ست مرات وشارك في تیسیرھا كل من بیث الفندر 

ي). كما ناقشت األطراف ھذه القضیة (كندا) وخولیو كوروردانو (شیل
 على نطاق واسع في أماكن "غیر رسمیة".

ناقشت األطراف اقتراح مجموعة من البلدان النامیة بأن "یتم 
استخالص الحصیلة العالمیة، وإذا لزم األمر تنقیح" التوجیھ الخاص 
ببالغات التكیف في الدورة الثامنة لـمؤتمر/ اجتماع أطراف باریس  

مع مراعاة الطلبات المقدمة من األطراف بشأن خبرتھم في ) 2024(
استخدام التوجیھات. وركزت مناقشات األطراف حول ما إذا كان یجب 

 تحدید غرض التوجیھ ومبادئھ وكیف یتم ذلك.  
فیما یتعلق بالغرض والمبادئ، اختلفت وجھات النظر حول اإلشارة 

والقدرات ذات الصلة، وأید إلى مبدأ المسؤولیات المشتركة لكن المتفاوتة 
مندوبو العدید من البلدان النامیة إدراج ھذا المبدأ في التوجیھات، في 

البلدان المتقدمة. عارض مندوبو العدید من البلدان ذلك  حین عارضت 
المتقدمة تخصیص قسًما للمبادئ، واقترحوا بدالً من ذلك ذكر بعض 

د الغرض من بالغات المبادئ في دیباجة التوجیھات. وكبدیل لتحدی
وب إحدى البلدان المتقدمة "التشدید على أھمیة دالتكیف، اقترح من

بالغات التكیف باعتبارھا أداة لتنفیذ عدة أمور من بینھا الجوانب 
المختلفة المبینة في اإلضافة الملحقة بالمذكرات التوضیحیة المشتركة 

بعض البلدان التي قدمھا رؤساء الھیئات بعد اجتماع بانكوك. ورحبت 
المتقدمة بالمرونة التي قدمھا ھذا االقتراح، في حین سلطت بعض البلدان 
النامیة الضوء على الحاجة إلى تحدید تفاھم مشترك بشأن الغرض من 

 بالغات التكیف.
في النسخة الثانیة من النص، أعربت عدة أطراف عن أسفھا لحذف 

 القسم المتعلق بالمبادئ.
رابط بالبنود األخرى من جدول أعمال فریق فیما یتعلق بأوجھ الت

اتفاق باریس، أشار الكثیرون إلى الروابط مع عملیة استخالص الحصیلة 
العالمیة وإطار الشفافیة والبند الثالث من جدول أعمال فریق اتفاق باریس 
(مزید من اإلرشاد والتوجیھ حول قسم التخفیف في نتائج باریس). 

النامیة اإلبقاء على اإلشارة إلى  دعمت إحدى مجموعات البلدان
التوجیھات الخاصة بالمساھمات المحددة وطنیًا الواردة في ملحق 
اإلرشادات والتوجیھات، مع اإلشارة إلى عدم وجود توجیھات بشأن 
بالغات التكیف تستخدم المساھمات المحددة وطنیًا كأداة، في حین توجد 

كیف الوطنیة. تدعو توجیھات وإرشادات ألدوات أخرى مثل خطط الت
بعض البلدان المتقدمة إلى عدم الحكم مسبقًا على المناقشات التي جرت 

 في إطار البند الثالث من جدول أعمال فریق اتفاق باریس.
حذرت العدید من األطراف من ضرورة اعتبار اإلشارات إلى 
الروابط بین بالغات التكیف وعملیة استخالص الحصیلة العالمیة كحیز 

حتى ال یتم إصدار حكم مسبق على المناقشات التي تناولت  مخصص،
 ھذه العملیة.

وحول إطار الشفافیة أعرب مندوبو بعض البلدان عن مخاوفھم إزاء 
النسخة الثانیة من النص، مشیرین إلى أن نص إطار الشفافیة قد أزال 
الكثیر من التفاصیل في القسم الخاص بآثار تغیر المناخ والتكیف معھ. 

وا إلى جلب بعض ھذه العناصر إلى التوجیھ واإلرشاد المتعلق ودع
 ببالغات التكیف.

وحول الدعم، كان ھناك شعور عام بأن األطراف قد اتفقت على 
الحاجة إلى دعم إعداد بالغات التكیف، ولكنھا بحاجة إلى مزید من 

 الوقت لمناقشة دعم التنفیذ.  
من شأنھا أن تقدم التي كما ناقشت األطراف أي الكیانات واألطراف 

ھذا الدعم، وأشار مندوب بلد متقدم إلى تفضیلھ االستعانة بمجموعة 
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كبیرة من الجھات الفاعلة، من بینھا األطراف ومنظمات األمم المتحدة، 
بغرض مواصلة تعبئة األموال. وأحیل النص إلى فریق اتفاق باریس ثم 

 إلى مؤتمر األطراف لمزید من النظر فیھ.  
ؤتمر األطراف مشاورات رئاسیة لتناول ھذا األمر، إلى جانب عقد م

أمور أخرى تتعلق بالتكیف، وتشارك في تیسیر ھذه المشاورات كیمو 
تییلیكاینن وزیر البیئة والطاقة واإلسكان في فنلندا، والمین دبا، وزیر 
البیئة وتغیر المناخ والموارد الطبیعیة في غامبیا. وحول اإلرشاد 

متعلق ببالغات التكیف، اختلفت اآلراء حول عدة أمور من والتوجیھ ال
 بینھا ما یلي:

  الصیاغة اللغویة التي تركز على درجة من التسلسل الھرمي
 بین عناصر بالغات التكیف المسبقة والمستقبلیة.

  ما إذا كان ینبغي النظر في التوجیھات الحالیة للمعلومات
 المتعلقة ببالغات التكیف أم ال.

  كان من الممكن، وكیف یمكن، مراجعة المعلومات المبلغ ما إذا
بھا كأحد مكونات المساھمات المحددة وطنیًا بشأن إجراءات 
التكیف أو خطط التنویع االقتصادي التي تحقق منافع مشتركة 

 .للتخفیف

دیسمبر/ كانون األول، اعتمد مؤتمر األطراف ومؤتمر /  15في 
  اجتماع أطراف اتفاق باریس المقرر.

، إن (FCCC/CP/2018/L.21): في مقرره المقرر النھائي
 مؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باریس: 

  یشیر إلى أن الغرض من بالغات التكیف ھو: زیادة وضوح
ملف التكیف وتوازنھ مع التخفیف، وتعزیز إجراءات التكیف 
وتقدیم الدعم للبلدان النامیة، وتقدیم مدخالت إلى عملیة 
استخالص الحصیلة العالمیة، وتعزیز التعلم وفھم احتیاجات 

 وإجراءات التكیف. 
  لكل بلد على حدة وتتسم بالمرونة یحدد أن بالغات التكیف: تعد

في اختیار البالغ أو الوثیقة، وال یتعین أن تفرض أي عبء 
إضافي على األطراف من البلدان النامیة، وال یؤخذ بھا كأساس 

 للمقارنات بین األطراف، وال تخضع للمراجعة. 
  یقرر أن األطراف قد تقوم، حسب االقتضاء، بتقدیم وتحدیث

عناصر التقاریر المتعلقة بتأثیرات تغیر  بالغات التكیف كأحد
 8المناخ والتكیف معھا على النحو المنصوص علیھ في الفقرة 

من االتفاق (تقدیم المعلومات المتعلقة بتأثیرات  13من المادة 
 تغیر المناخ والتكیف معھا). 

  یدعو األطراف التي تختار تقدیم بالغات التكیف بالقیام بذلك
في الوقت المناسبة لإلضافة إلى عملیة استخالص الحصیلة 

 العالمیة. 
  یدعو األطراف، وفقًا لظروفھا وقدراتھا، إلى تقدیم المعلومات

الخاصة ببالغات التكیف حول العناصر المشار إلیھا في 
مرفق (الظروف الوطنیة الفقرات من (أ) إلى (د) من ال

والترتیبات المؤسسیة واألطر القانونیة، واآلثار والمخاطر 
ونقاط الضعف، حسب االقتضاء، وأولویات التكیف الوطني 
واستراتیجیاتھ وسیاساتھ وخططھ وأھدافھ وإجراءاتھ، 
واحتیاجات البلدان النامیة من سبل التنفیذ والدعم، وتقدیم الدعم 

لى تقدیم، حسب االقتضاء، معلومات لھا)، ودعوتھم كذلك إ
إضافیة حول العناصر المشار إلیھا في الفقرات الفرعیة من 
(ھـ) إلى (ح) من المرفق (تنفیذ إجراءات وخطط التكیف، 
والمتابعة والتقییم، وإجراءات التكیف أو خطط التنویع 
االقتصادي أو كالھما، ومعلومات حول كیفیة مساھمة إجراءات 

طر أو االتفاقیات الدولیة األخرى، ومعلومات التكیف في األ
حول إجراءات التكیف التي ال تراعي النوع االجتماعي 
والمعلومات الخاصة بالمعرفة التقلیدیة والمعلومات الخاصة 

بالشعوب األصلیة وأنظمة المعرفة المحلیة ذات الصلة بالتكیف، 
 حسب االقتضاء، وأي معلومات أخرى ذات صلة بالتكیف). 

 حسب المسبقةعو األطراف إلى إدراج المعلومات ید ،
االقتضاء، في بالغات التكیف، استناًدا إلى العناصر المحددة في 

 المرفق.
  ، یطلب إلى لجنة التكیف إعداد مسودة توجیھات تكمیلیة

بمشاركة فریق العمل الثاني التابع للفریق الحكومي الدولي 
 2022حزیران  المعني بتغیر المناخ، وذلك بحلول یونیو/

ستخدام الطوعي لألطراف لتنظر فیھا ھیئة المشورة وھیئة لال
التنفیذ خالل الدورة السابعة والخمسین لكل منھما (نوفمبر/ 

 ).    2022تشرین الثاني 
  یقرر أن یستخلص اإلرشادات الواردة في ھذا المقرر، وأن

قدمة یرجعھا إذا تطلب األمر، مع األخذ في االعتبار التقاریر الم
من األطراف بشأن تجاربھم مع تطبیق اإلرشادات والتقریر 
التجمیعي للتقاریر التي أعدتھا األمانة، في دورتھ الثامنة 

)2025.( 
  یدعو مرفق البیئة العالمیة، وفقًا لوالیتھ الحالیة، إلى النظر في

توجیھ الدعم إلى البلدان النامیة إلعداد وتقدیم بالغات التكییف 
 الخاصة بھا.

  یشجع صندوق األخضر للمناخ ومرفق البیئة العالمیة وصندوق
التكیف ومركز وشبكة تكنولوجیا المناخ ولجنة باریس المعنیة 
ببناء القدرات، وفقًا للوالیة الحالیة والصكوك التي تحكم كل 
منھا، على مواصلة توجیھ الدعم إلى البلدان النامیة من أجل 

لألولویات واالحتیاجات  تنفیذ خطط التكیف وإجراءاتھ وفقا
 المبینة في بالغات التكیف الخاصة بھم.

 یتضمن مرفق المقرر عناصر بالغات التكیف. 
الطرائق واإلجراءات والمبادئ التوجیھیة الخاصة بإطار شفافیة 

ركز العمل في إطار ھذا البند على وضع الطرائق العمل والدعم: 
طار الشفافیة التي نصت واإلجراءات والمبادئ التوجیھیة المشتركة إل

 من اتفاق باریس. 13علیھا المادة 
تشارك في تیسیرھا  تم تناول ھذا البند في مشاورات غیر رسمیة

أندرو راكیستراو (الوالیات المتحدة) وشیانغ جاو (الصین) وانعقدت ست 
مرات. في ھذه المشاورات نظرت األطراف في تنظیم العمل المقترح 

بما في ذلك الترتیب الذي سیتم من خاللھ مناقشة للمیسرین المشاركین، 
األقسام واستخدام المشاورات غیر الرسمیة لتوضیح االھتمامات 

 والمصالح واألولویات األساسیة. 
استناًدا إلى المناقشات غیر الرسمیة التي تناولت المبادئ التقنیة، 
أفادت مجموعتان بأن األطراف قد اتفقت على نھج مفاھیمي لوضع 

تعاریف التي یمكن أن تتناول، على نحو مالئم، شفافیة واكتمال مختلف ال
اإلضافة التي قدمھا رؤساء الھیئات. وأفاد طرف آخر بأن األطراف  أقسام

قد وافقت على العمل على تنقیح الخیارات المتعلقة بدور فریق الخبراء 
یة االستشاري في مساعدة البلدان النامیة على تنفیذ المبادئ التوجیھ

 المتعلقة بالشفافیة. 
قدم راكیستراو، المیسر المتشارك، النسخة األولى من النص. وطلب 
من األطراف تحدید "مجاالت االتفاق" على أكبر عدد ممكن من القضایا. 
أعربت العدید من المجموعات عن قلقھا من عدم إدراج مقترحاتھا، 

وضع كلمة  وأعربت مجموعتان من البلدان النامیة عن أسفھما لعدم
"یتعین" بین قوسین في قسم المعلومات الضروریة لتتبع التقدم في تنفیذ 

(التخفیف) من اتفاق  4وتحقیق المساھمات المحددة وطنیًا بموجب المادة 
باریس. واقترح البعض استخدام األقواس داخل النص بشكل ثابت 

ودعت مجموعتان إلى اإلشارة إلى  .لإلشارة إلى مناطق الخالف
ظروف الخاصة ألقل البلدان نمواً والدول الجزریة الصغیرة النامیة، ال

ودعت إحداھما إلى وضع "نظام لمراجعة المجموعة المركزیة" ألقل 
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البلدان نمواً. كما حددت العدید من المجموعات واألطراف األقسام 
والفقرات التي یرغبون في تغییر نصھا أو إدراج أقواس حول بعض 

 .رات التي یتحفظون أو یعترضون علیھاكلماتھ، أو الفق
حددت األطراف المجاالت المطلوب النظر فیھا في المناقشات غیر 

 الرسمیة، وھي: 
  اإلرشادات الموجھة لمرفق البیئة العالمیة بشأن دعم تقاریر

 البلدان النامیة.
 .فریق الخبراء االستشاري 
   .المرونة في أقسام مختلفة من النص 
  مخرجات البند الثالث من جدول أعمال فریق اتفاق اإلشارة إلى

باریس (قسم التخفیف) والمناقشات التي تناولت معلومات تیسیر 
 الوضوح والشفافیة والفھم.

  .الخسائر واألضرار 
  .تنسیق مراجعة الخبراء التقنیین 

من اتفاق باریس (النھج  6اقترحت مجموعة واحدة إضافة المادة 
ة. أعربت األطراف عن قلقھا طوال المشاورات غیر التعاونیة) إلى القائم

الرسمیة إزاء عدم كفایة الوقت لتناول كل ھذه المجاالت بحلول الموعد 
 النھائي الذي حدده الرئیسان المتشاركان لفریق اتفاق باریس.  

دعا المیسر المتشارك راكستراو األطراف لتقدیم آرائھا حول نسخة 
سان المتشاركان لفریق اتفاق باریس. قبلت مسودة النص التي أعدھا الرئی

األطراف النص كأساس لمزید من المفاوضات، لكنھا أثارت العدید من 
المخاوف وخاصة فیما یتعلق باألحكام الخاصة بالمرونة. وأحیل النص 

 إلى فریق اتفاق باریس ثم إلى مؤتمر األطراف لمواصلة النظر فیھ.
تشارك في تیسیرھا تیریزا عقد مؤتمر األطراف مشاورات رئاسیة 

ریبیرا رودریغیز، وزیر التحول اإلیكولوجي في إسبانیا، ودیریك أندریھ 
ھانیكوم، وزیر السیاحة في جنوب أفریقیا. خالل ھذه المشاورات 
الرئاسیة، حددت األطراف أوالً القضایا الرئیسیة، وخاًصة المرونة 

 والخسارة واألضرار.
اعتمد مؤتمر األطراف ومؤتمر / دیسمبر/ كانون األول،  15في 

 اجتماع أطراف اتفاق باریس المقرر. 
، إن (FCCC/CP/2018/L.23): في مقرره المقرر النھائي

 مؤتمر األطراف، ضمن عدة أمور أخرى: 
  یعتمد الطرائق واإلجراءات والمبادئ التوجیھیة إلطار شفافیة

 العمل والدعم الوارد في المرفق.
 یة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة إجراء یطلب إلى الھیئة الفرع

المراجعة األولى للطرائق واإلجراءات والمبادئ التوجیھیة أو 
 2028تحدیثھا، حسب االقتضاء، في موعد ال یتجاوز عام 

على أساس الخبرة المكتسبة في إعداد التقاریر واستعراض 
ریة ومتعددة األطراف للتقدم، یالخبراء التقنیین والدراسة التیس

وتقریر إجراء مراجعات وتحدیثات الحقة عندما یرى مؤتمر / 
 اجتماع أطراف باریس ذلك مناسبًا. 

  یقرر أن تقدم األطراف تقریرھا األول عن الشفافیة الذي یصدر
كل سنتین وتقریر الجرد الوطني، إذا قُدم كتقریر مستقل وفقاً 

 31للطرائق واإلجراءات والمبادئ التوجیھیة في موعد أقصاه 
 . 2024دیسمبر/ كانون األول 

 یة یقرر أن تقدم أقل البلدان نمواً والدول الجزریة الصغیرة النام
(تقاریر  13من المادة  7المعلومات المشار إلیھا في الفقرة 

الجرد الوطنیة والتقدم نحو المساھمات المحددة وطنًي) والفقرة 
 10(سبل التنفیذ المقدمة) والفقرة  9) (التكیف) والفقرة 8(

 (سبل التنفیذ المتلقاة) حسب تقدیر كالھما. 
 جراءات المحددة في یطلب إلى األمانة العامة، باإلضافة إلى اإل

الطرائق واإلجراءات والمبادئ التوجیھیة، أن: تعد تقاریر 
تجمیعیة عن تقاریر الشفافیة التي تصدرھا األطراف كل سنتین 

وتقاریر الجرد الوطنیة، وإصدار تقریر سنوي عن مراجعة 
الخبراء التقنیین، ونشر تقاریر الشفافیة وتقاریر الجرد الوطنیة 

راف كل سنتین إذا قدمت كتقریر مستقل التي تعدھا األط
ریة ومتعددة یوتقاریر الخبراء التقنیین، وسجل الدراسة التیس

األطراف للتقدم على الموقع اإللكتروني التفاقیة األمم المتحدة 
 اإلطاریة بشأن تغیر المناخ.

  یحث مرفق البیئة العالمیة والطلب إلیھ، بوصفھ أحد الكیانات
الیة، طوال دورات تجدیده، أن یدعم التشغیلیة لآللیة الم

األطراف من البلدان النامیة في إعداد الجولة األولى والالحقة 
 من تقاریر الشفافیة التي تصدر كل سنتین.  

  یحث مرفق البیئة العالمیة ووكاالتھ التنفیذیة وتشجیع مجلسھ
على النظر في خیارات تحسین كفاءة عملیة تقدیم الدعم الالزم 

، من خالل تبسیط العملیات 13بالمادة تقاریر عمال إلعداد ال
 ذات الصلة بالتطبیق وخطط التنفیذ وتوقیع اتفاقیات المنح. 

  یطلب إلى مرفق البیئة العالمیة أن یواصل دعم إدارة مبادرة
بناء القدرات من أجل تحقیق الشفافیة باعتبارھا أولویة ذات 

 صلة باإلبالغ. 
 مشورة العلمیة والتكنولوجیة، وفقًا یطلب إلى الھیئة الفرعیة لل

للطرائق واإلجراءات والمبادئ التوجیھیة، إعداد جداول اإلبالغ 
المشتركة لإلبالغ اإللكتروني بالمعلومات المشار إلیھا في 
الفصل الثاني وتنسیقات الجداول المشتركة لإلبالغ اإللكتروني 

السادس بالمعلومات المشار إلیھا في الفصول الثالث والخامس و
من المرفق للنظر فیھا واعتمادھا خالل الدورة الثالثة لمؤتمر/ 

)، 2020اجتماع أطراف اتفاق باریس (نوفمبر/ تشرین الثاني 
مع الوضع في االعتبار تنسیقات الجداول المشتركة وتنسیقات 
اإلبالغ المشتركة، والخطوط العریضة لتقاریر الشفافیة التي 

الجرد الوطنیة وتقریر الخبراء  تصدر كل سنتین وثائق قوائم
التقنیین، وفقًا للطرائق واإلجراءات والمبادئ التوجیھیة 
المدرجة في المرفق، وبرنامج تدریبي للخبراء التقنیین 

 المشاركین في مراجعة الخبراء التقنیین.  
  یدعو األطراف إلى تقدیم آرائھم بشأن العمل المشار إلیھ أعاله

 . 2019مارس/ آذار  31ل عبر بوابة التقدیم بحلو
  یقرر أنھ، رھنًا بتمدید والیة فریق الخبراء االستشاري بواسطة

مؤتمر األطراف، سیخدم الفریق أیًضا اتفاق باریس، اعتباًرا 
، لدعم تنفیذ إطار الشفافیة 2019ینایر/ كانون الثاني  1من 

المعزز، ضمن عدة أمور من بینھا: تسھیل تقدیم المشورة 
ني إلى األطراف من البلدان النامیة، حسب والدعم التق

االقتضاء، حتى تتمكن من إعداد وتقدیم تقاریر الشفافیة الخاصة 
بھا مرة كل سنتین وتسھیل اإلبالغ مع مرور الوقت، وتقدیم 
المشورة التقنیة إلى األمانة بشأن تنفیذ تدریب فرق خبراء 

 المراجعة التقنیین المشار إلیھا أعاله.

ق على الطرائق واإلجراءات والمبادئ التوجیھیة إلطار یحتوي المرف
 الشفافیة، تحت العناوین التالیة:

  غازات الدفیئة البشریة المنشأ  النبعاثاتتقریر الجرد الوطني
 من المصادر وعملیات إزالتھا بواسطة البوالیع 

  األسالیب 
  المقاییس 
 التوجیھ واإلرشاد المتعلق بإعداد التقاریر 
 لالزمة لتتبع التقدم المحرز في تنفیذ وتحقیق المعلومات ا

(التخفیف) من اتفاق  4المساھمات المحددة وطنیًا عمال بالمادة 
 باریس.

  المعلومات ذات الصلة بآثار تغیر المناخ والتكیف عمال بالمادة
 (التكیف) من اتفاق باریس. 7
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  معلومات عن الدعم المالي ودعم تطویر التكنولوجیا ونقلھا
 11(التمویل) و  9لقدرات المقدمة وتعبئتھا عمال بالمادة وبناء ا

 (التكنولوجیا) من اتفاق باریس. 
   .مراجعة الخبراء التقنیین 
  .الدراسة التیسیریة متعددة األطراف للتقدم المحرز 

: ركزت المسائل ذات الصلة بعملیة استخالص الحصیلة العالمیة
ید مصادر مدخالت عملیة المناقشات التي تناولت ھذا البند على تحد

من اتفاق  14استخالص الحصیلة العالمیة التي نصت علیھا المادة 
باریس وتطویر طرائقھا. یندرج تحت ھذا البند من جدول األعمال بندان 
فرعیان وھما: تحدید مصادر مدخالت عملیة استخالص الحصیلة العالمیة 

 وتطویر طرائقھا. 
ي ھونكاتوكیا (فنلندا) في تیسیر تشارك كمال جموعي (الجزائر) وأوت

مشاورات غیر رسمیة، واجتمعت األطراف بشكل موسع في أماكن غیر 
رسمیة. وعملت األطراف على ثالثة نسخ متتابعة من مسودة نص 

 المقرر. 
من شأن المدخالت النوعیة  البعض أنھفیما یتعلق باإلنصاف، اقترح 

أو الكمیة أن توجھ نحو كیفیة تفعیل اعتبارات اإلنصاف في عملیة 
استخالص الحصیلة العالمیة. فضلت بعض البلدان المتقدمة مبدأً شامالً 
یفید بوجوب عملیة استخالص الحصیلة العالمیة في ضوء اإلنصاف، 

على النقیض من فضالً عن أحكام بشأن المدخالت المتعلقة باإلنصاف. 
ذلك، ذكرت بعض البلدان النامیة أنھ یجب إدراج اإلنصاف في كل 
عنصر من عناصر عملیة استخالص الحصیلة العالمیة. وقدمت مجموعة 
من البلدان النامیة مقترحات بشأن كیفیة تفعیل اإلنصاف في جمع 
المعلومات، ومدخالت التقییم التقني ومخرجاتھ. وأعرب مندوب بلد متقدم 
عن قلقھ إزاء إدخال اإلنصاف في النص، حیث أنھ لیس مفھوًما محدًدا، 
واعترض على إدراجھ في النص بأكملھ. كما تباعدت وجھات النظر 
حول الجدول الزمني لعملیة استخالص الحصیلة العالمیة. وشددت 
مجموعة من البلدان النامیة على ضرورة أال تتجاوز العملیة بأكملھا ستة 

 أشھر. 
تباینت وجھات نظر األطراف حول مشاركة أصحاب المصلحة كما 

من غیر األطراف. وطلبت مجموعة من البلدان النامیة حذف اإلشارة إلى 
مشاركة أصحاب المصلحة من غیر األطراف "في العملیة بأكملھا"، 
وشددت على ضرورة عمل منتدى منفصل تشارك فیھ أصحاب المصلحة 

 لك عدة بلدان. من غیر األطراف، وأیدتھا في ذ
وفیما یتعلق بمصادر المدخالت، اقترحت مجموعة من البلدان النامیة 

(شفافیة التمویل  9من المادة  5عدة أمور من بینھا، اإلشارة إلى الفقرة 
(شفافیة التمویل الالحق) من اتفاق  9من المادة  7المسبق) والفقرة 

مة إلى التفاوض باریس، بینما أشار مندوب مجموعة من البلدان المتقد
حول بعض المصادر المحتملة لعملیة استخالص الحصیلة العالمیة 
واقترح تقدیم توجیھ عالي المستوى للعملیة في ضوء المفاوضات 
المستمرة. أحیل النص إلى فریق اتفاق باریس، ثم الحقًا إلى مؤتمر 

 األطراف لمواصلة النظر فیھ. 
ك في تیسیرھا دیفید عقد مؤتمر األطراف مشاورات رئاسیة تشار

بول، وزیر البیئة والوزیر المساعد لرئیس جزر المارشال، وكارول 
 دیتشبیرغ، وزیر البیئة في لكسمبرغ.

تبادلت األطراف اآلراء حول: نطاق عملیة استخالص الحصیلة 
العالمیة ودمج اعتبارات اإلنصاف ودور أصحاب المصلحة من غیر 

كان ینبغي إدراج الخسارة والضرر األطراف ومصادر المدخالت وما إذا 
في مسار عمل منفصل في إطار الحوار التقني أو ما إذا كان ینبغي تناولھ 

 .في إطار مسار العمل الخاص بالتكییف
وأعربت بعض األطراف عن قلقھا من أن "المقترحات التي تعمل 
على تقریب وجھات النظر" التي تم إبالغ المیسرین المتشاركین بھا من 

لم تظھر في النص، وأشاروا إلى أن ھذه الصیاغة اللغویة ینبغي أن قبل 
تُدرج في النسخة التالیة، مع إبراز طبیعة العملیة التي تدیرھا األطراف. 
وقال آخرون إن والیة الرئاسة تمثلت في العمل على إیجاد حلول، بدالً 

 من إعادة تقدیم مقترحات" ال تتمكن من اجتذاب إجماع األطراف".
ربت بعض األطراف عن قلقھا إزاء أسلوب العمل، مشیرین إلى أن أع

القضایا التي لم تحل بشأن النطاق واإلنصاف كانت ذات طابع سیاسي 
ولیس تقني. وقال آخرون إنھ یتوجب على األطراف االستمرار ومحاولة 

 .االتفاق حول ھذه العناصر قبل المشاركة الوزاریة
تمد مؤتمر األطراف ومؤتمر / دیسمبر/ كانون األول، اع 15في 

 اجتماع أطراف اتفاق باریس المقرر. 
، قرر (FCCC/CP/2018/L.16): في مقرره المقرر النھائي

 عدة أمور من بینھا ما یلي:/ اجتماع أطراف اتفاق باریس مؤتمر
  النظر في اإلنصاف وأفضل العلوم المتاحة على نحو شامل

 صیلة العالمیة.تدیره األطراف طوال عملیة استخالص الح
  احتواء عملیة استخالص الحصیلة العالمیة على المكونات

التالیة: جمع المعلومات وإعدادھا والتقییم التقني ودراسة النواتج 
 والمخرجات.  

  إجراء عملیة استخالص الحصیلة العالمیة بمساعدة الھیئة
الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة التي تشكل فریق اتصال 

 ك لمناقشة ھذه المسألة.مشتر
  الدخول في حوار تقني یھدف إلى دعم عمل فریق االتصال

 المشترك من خالل دراسة الخبراء للمدخالت.  
  إقامة الحوار التقني، الذي سیقوم بعدة أمور من بینھا تنظیم

عملھ بما یتماشى مع استخالص حصیلة تنفیذ اتفاق باریس 
تحقیق الغرض من االتفاق لتقییم التقدم الجماعي المحرز نحو 

وأھدافھ طویلة األجل، في المجاالت المواضیعیة المتعلقة 
بالتخفیف والتكیف وسبل التنفیذ والدعم، مع مالحظة أنھ قد 
یأخذ في االعتبار الجھود المتعلقة بعملھ والتي تتناول العواقب 
واآلثار االجتماعیة واالقتصادیة لتدابیر االستجابة وتجنب 

 الخسائر واألضرار وتقلیلھا ومواجھتھا. التقلیل من
  الطلب إلى رؤساء الھیئة الفرعیة للتنفیذ والھیئة الفرعیة

للمشورة العلمیة والتكنولوجیة وضع أسئلة توجیھیة لجمیع 
 مكونات عملیة استخالص الحصیلة العالمیة.  

  البدء في تنفیذ مكون جمع المعلومات وإعدادھا في الدورة التي
تسبق التقییم التقني، الذي سیعقد خالل الدورتین أو الثالث 

الدورة  انعقاددورات المتتالیة للھیئات الفرعیة والتي تسبق 
السادسة لمؤتمر / اجتماع أطراف باریس والتي سیتم النظر 

 خاللھا في النواتج. 
 تخالص الحصیلة العالمیة عملیة تدیرھا جعل عملیة اس

األطراف بطریقة شفافة وبمشاركة أصحاب المصلحة من غیر 
األطراف وإتاحة جمیع المدخالت لألطراف بعدة طرق من 

 بینھا اإلنترنت. 
  التشدید على أن تركز مخرجات ونواتج عملیة استخالص

 الحصیلة العالمیة على تقییم تنفیذ اتفاق باریس بغرض تقییم
التقدم الجماعي، دون التركیز على كل طرف على حدة، وأن 
تدرج النظر اإللزامي غیر السیاسي في التقدم الجماعي الذي 
یمكن أن تستخدمھ األطراف لإلبالغ بما أجرتھ من تحدیثات 

 وتحسینات في العمل والدعم، بطریقة محددة وطنیًا. 
  على أساس دعوة األطراف إلى تقدیم مساھمات البلدان النامیة

نتائج عملیة استخالص الحصیلة العالمیة، في مناسبة خاصة 
 تحت رعایة األمین العام لألمم المتحدة. 

  احتواء عملیة النظر في المخرجات على أحداث رفیعة المستوى
تعرض فیھا نتائج التقییم التقني، ومناقشة آثارھا والنظر فیھا 

 من قبل األطراف.
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نشرة مفاوضات 

      األرض         

فعال للجنة تسھیل التنفیذ وتعزیز طرائق وإجراءات التشغیل ال
آلیة تتألف من لجنة لتیسیر تنفیذ أحكام االتفاق  15تحدد المادة االمتثال: 

وتعزیز االمتثال لھ. جرت المناقشات في إطار ھذا البند حول وضع 
الطرائق واإلجراءات للتشغیل الفعال لھذه اللجنة. وتشاركت جانین فلسون 

نرویج) في  تیسیر ھذه المشاورات غیر (بلیز) وكریستینا فویغت (ال
الرسمیة، واجتمعت ست مرات. كما اجتمعت األطراف على نطاق واسع 
في أماكن غیر رسمیة. وفي المشاورات غیر الرسمیة، ركزت المناقشات 
إلى حد كبیر على البدء والعملیة والترتیبات المؤسسیة والتدابیر والنواتج. 

 تالیة من مسودة نص المقرر.وعملت األطراف على ثالث نسخ مت
ناقشت األطراف الظروف التي یمكن في ظلھا حول البدء والعملیة، 

أن تبدأ اللجنة في النظر في قضیة ما. وقال مندوبو عدة بلدان متقدمة أن 
اللجنة ال ینبغي لھا أن تقرر ما إذا كان أحد بنود اتفاق باریس ملزًما 

، نظًرا ألنھا لیست لجنة قانونیة. قانونًا قبل الشروع في النظر فیھ أم ال
النظر في مسائل تتعلق في وعارضت بعض األطراف بشدة بدء اللجنة 

بتقاریر مراجعة الخبراء التقنیین بموجب إطار الشفافیة. وشددت عدة 
أطراف على الحاجة إلى العمل خارج نطاق اإلحالة الذاتیة. وأشارت 

أمر ما ال ینبغي أن یخضع أطراف عدیدة إلى أن بدء اللجنة النظر في 
لموافقة الطرف المعني، وھو ما عارضتھ إحدى مجموعات البلدان 

 النامیة. 
في النص الذي أحیل إلى مؤتمر األطراف، تبقي خیار ما إذا كان 
ینبغي تحدید الظروف التي یجوز للجنة فیھا البدء في النظر في المسائل 

لجنة الشروع في النظر بشكل كامل، أو لمجرد أن تنص على أنھ یجوز ل
في القضایا المتعلقة بتنفیذ األطراف وامتثالھا "لألحكام اإللزامیة" في 

 اتفاق باریس.
تباینت اآلراء حول ما إذا كان ینبغي إدراج قائمة بعناصر محددة 
یجب أن تنظر فیھا اللجنة عند اتخاذ التدابیر والمخرجات، مثل أحداث 

ألقل البلدان نمواً والدول النامیة القوة القاھرة، والظروف الخاصة 
الجزریة الصغیرة. فضل مندوبو العدید من البلدان المتقدمة إدراج نص 

وجوب أن تأخذ اللجنة في االعتبار القدرات والظروف الوطنیة بیفید 
للطرف المعني، مشیرین إلى أن إدراج عبارة "شاملة" سیغطي 

عدید من مجموعات المقترحات األكثر تحدیًدا في النص. وحددت ال
البلدان النامیة بعض العناصر المھمة التي ال ینبغي حذفھا. تضمن 
النص، في الصورة التي أحیل بھا إلى مؤتمر األطراف، الصیاغة 
اللغویة الشاملة والظروف الخاصة ألقل البلدان نمواً والدول النامیة 

 الجزریة الصغیرة وأحداث القوة القاھرة.  
حول ما إذا كان ینبغي أن تختلف طریقة نظر  كما اختلفت اآلراء

اللجنة في التدابیر والمخرجات بحسب الطبیعة القانونیة ألحكام االتفاق 
ذات الصلة. وحثت العدید من األطراف على استخدام "صندوق أدوات" 
واحد للتدابیر والنواتج، بینما فضل آخرون تطبیق مجموعة فرعیة من 

 .انوناً التدابیر لألحكام الملزمة ق
وحول الترتیبات المؤسسیة، تباینت وجھات نظر األطراف حول ما 
إذا كان ینبغي أن تكون اجتماعات اللجنة عامة أم ال. فضل العدید من 
األطراف أن تكون اجتماعات اللجنة عامة بشكل افتراضي، وعارضتھ 
في ذلك مجموعة من البلدان النامیة. كما اختلفت اآلراء حول ما إذا كان 

ید التوازن بین البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامیة عند یتعین تحد
 اختیار الرؤساء المتشاركین للجنة. 

واقترحت عدة مجموعات أن یتم ترشیح أعضاء اللجنة خالل الدورة 
األولى ولیس الثانیة لمؤتمر / اجتماع أطراف باریس، على النحو المحدد 

ملھا في أقرب وقت ممكن. في مسودة النص، للسماح للجنة بالبدء في ع
عارض مندوب مجموعة من البلدان النامیة ذلك معربًا عن قلقھ من عدم 
قدرة المجموعات اإلقلیمیة على التنسیق بسرعة كافیة. یختص النص 
الذي أحیل إلى مؤتمر األطراف بإجراء االنتخابات خالل الدورة الثانیة 

 لمؤتمر / اجتماع أطراف باریس.

ر األطراف حول مرونة الجداول الزمنیة. أید تباینت وجھات نظ
مندوبو البلدان النامیة صیاغة لغویة تحث على اتباع المرونة مع البلدان 
النامیة فیما یتعلق بالجداول الزمنیة. وأشار مندوبو البلدان المتقدمة إلى 
ضرورة تطبیق المرونة في ضوء القدرات والظروف الوطنیة للبلدان. 

 تمر أطراف باریس ثم الحقًا إلى مؤتمر األطراف.  أحیل النص إلى مؤ
عقد مؤتمر األطراف مشاورات رئاسیة، تشارك في تیسیرھا فیلسون 
وفویت، وتشارك معھما الحقًا عضو من رئاسة مؤتمر األطراف. 
وركزت المناقشات على التدابیر، وبدء عمل اللجنة، والمرونة في 

 الجداول الزمنیة.
ألطراف في مقترح نصي ینص على عدة حول التدابیر، نظرت ا

أمور من بینھا، أنھ یجوز للجنة أن تصدر "نتائج واقعیة" تتعلق بالتنفیذ 
واالمتثال ألحكام اتفاق باریس، باستثناء الحاالت المتعلقة بتقاریر 
مراجعة الخبراء التقنیین بموجب إطار الشفافیة. ولكن األطراف لم تتفق 

ب أحد األطراف إن اللجنة ینبغي أن تكون على ھذا المقترح. وقال مندو
قادرة فقط على إصدار "نتائج واقعیة" تتعلق بااللتزامات الثنائیة الملزمة 
قانونًا. وأعربت أطراف أخرى عن قلقھا إزاء فقرة فرعیة تخول للجنة 
تیسیر الحوار بین الطرف المعني والھیئات المناسبة المعنیة بالتمویل 

لقدرات أو الترتیبات ذات الصلة لتحدید التحدیات والتكنولوجیا وبناء ا
والحلول الممكنة. وأعربت أطراف كثیرة عن استعدادھا لمزید من 
المشاركة في المقترح، في حین دعت إحدى المجموعات إلى محاولة 
التوصل إلى تسویة عاجلة، معربًة عن عدم الیقین في جدوى إجراء 

 المزید من المناقشات.
للجنة، نظرت األطراف في كیفیة التعبیر عن أن وحول بدء عمل ا

اللجنة ینبغي أن تنظر فقط فیما إذا كان قد تم تقدیم بالغات، ولیس في 
 .محتوى المعلومات المقدمة

دیسمبر/ كانون األول، اعتمد مؤتمر األطراف ومؤتمر /  15في 
 اجتماع أطراف اتفاق باریس المقرر. 

، قرر (FCCC/CP/2018/L.5): في مقرره المقرر النھائي
 عدة أمور من بینھا ما یلي:اجتماع أطراف اتفاق باریس  /مؤتمر 
  اعتماد طرائق وإجراءات التشغیل الفعال للجنة التنفیذ واالمتثال

 الواردة في مرفق ھذا المقرر. 
  إجراء المراجعة األولى للطرائق واإلجراءات في الدورة

باریس، على أساس الخبرة السابعة لمؤتمر / اجتماع أطراف 
المكتسبة في تنفیذھا ومع مراعاة أي توصیات للجنة، والنظر 

 في إجراء مزید من المراجعات على أساس منتظم.

ملحق بالمقرر الطرائق واإلجراءات التي تحتوي على أقسام حول: 
الغرض والمبادئ والطبیعة والوظائف والنطاق والترتیبات المؤسسیة 

والتدابیر والمخرجات والنظر في القضایا النھجیة والبدء والعملیة 
والمعلومات والعالقة مع مؤتمر / اجتماع أطراف باریس واألمانة 

 العامة.
ر اإطفي ت لمناقشازت اک: رفلتکیدوق امتعلقة بصنرى خل أمسائ

ت تیباف وما یتعلق بھ من ترلتکیدوق اکمة صنوحل صیاعلی تفد لبنھذا ا
س. تشاركت یرباق تفاامة ل من أجل خدیتشغت وطرق ضماناوسسیة ؤم

ماریا دیل بیالر بوینو (األرجنتین) وبیتر تیربسترا (ھولندا) في تیسیر 
ھذه المشاورات غیر الرسمیة. ناقشت األطراف نوع التوجیھ الذي 
سیقدمھ مؤتمر / اجتماع أطراف باریس إلى مجلس صندوق التكیف، 

التمویل واألھلیة وطرائق التشغیل الخاصة بالصندوق، ومصادر 
 للتمویل.

حول نوع التوجیھ، فضلت بعض األطراف وضع قائمة واضحة 
باألنشطة، بینما رغبت أطراف أخرى في رؤیة بعض القضایا المحددة 
التي تم تناولھا، بینما لم تنظر أطراف أخرى في قائمة األنشطة 
الضروریة. اقترحت مجموعة من الدول النامیة ثالث "مجموعات" عامة 
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      األرض         

لتقدیم توجیھات لمجلس إدارة صندوق التكیف: الغرض والحوكمة وتعبئة 
الموارد. تمت مناقشة ثالثة خیارات للتغییرات في أسالیب التشغیل 
والضمانات لصندوق التكیف: عدم تغییر األسالیب، أو النظر في الحاجة 

 إلى التغییر، أو مراجعة التغییرات المحتملة والنظر فیھا. 
بالطرائق التشغیلیة، اختلفت األطراف حول ما إذا كان وفیما یتعلق 

ینبغي لمؤتمر األطراف أن یعین صندوق التكیف ككیان تشغیلي لآللیة 
معاً ن نھما سیعمالأن من البلدان عتاومجمال. وأفادت المالیة لالتفاقیة أم 

ن مت المشاركة في الدروس المستفادة تیبارتول حراح صیاغة قتاعلی 
دوق لصنل اعمر ال إطمثرى، ألخوالمتعلقة بالصنادیق اف لتکیدوق اصن

ض لبعرح اقتواً، وانمدان لبلل اقر للمناخ أو الصندوق المعني بأألخضا
ت برعللصندوق األخضر للمناخ. وألتشغیلي ر ااطإلاالعتماد على نص ا

دام نص خاص ستخن أن یؤدي اقلقھا من عمن البلدان عة ومجم
ف "متمحوًرا لتکیدوق ایصبح صنبالصندوق األخضر للمناخ إلى أن 

أخرى إلى استخدام صیاغة عة ومجمف"، في حین أشارت لتخفیحول ا
 ال تشیر إلى الصندوق األخضر بعینھ. عامة 

حول مصادر التمویل، اختلفت األطراف حول ما إذا كان ینبغي 
لصندوق التكیف أن یقبل الدعم من مصادر التمویل "األخرى" أو 

إحدى البلدان النامیة وضع حیز مخصص بأن  "المبتكرة". واقترحت
 4"نسبة مئویة معینة" من حصة إیرادات اآللیة التي نصت علیھا الفقرة 

 من اتفاق باریس یجب أن تذھب إلى الصندوق.   6من المادة 
أثارت األطراف بعض األمور المتعلقة بالنسخة األولى لمسودة 

جھات نظرھا لم تنعكس النص. وذكرت مجموعة من البلدان النامیة أن و
بدقة في النص المعدل بشأن نوع اإلرشادات التي یجب أن یقدمھا مؤتمر 

. وقال مندوب ف/ اجتماع اتفاق باریس لمجلس إدارة صندوق التكی
إحدى البلدان المتقدمة أن نفس النص لم یتمكن من رصد المكونات التي 

ض بعیعتبرھا ضروریة، واقترح وضع نص مبسط جدید. واقترح 
من  4وضع أقواس حول الفقرات التي تشیر إلى الفقرة  أعضاء الوفود

. وأكد مندوب 6من االتفاق، أثناء إجراء المناقشات حول المادة  6المادة 
أنھ لن یقبل اإلشارات إلى مصادر التمویل احدى البلدان النامیة 

 .""االبتكاریة
تفضیالتھم حول أھلیة التمویل، تباینت وجھات نظر األطراف حول 

للخیارات. وناقشوا الحاجة إلى االعتراف بالظروف الخاصة ألقل البلدان 
نمواً والدول الجزریة الصغیرة النامیة، وصعوبات تحدید البلدان "األكثر 
تأثًرا". واقترحت مجموعة من البلدان النامیة وضع قسم األھلیة بأكملھ 

مؤتمر األطراف بین قوسین، مبررین ذلك بأنھ محدد بوضوح في إطار 
العامل بوصفھ اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو وال یحتاج إلى 

 إجراء تغییرات.
حول تشكیل مجلس صندوق التكیف، تباعدت وجھات نظر األطراف 
إلى حد كبیر. وحثت مندوب مجموعة من البلدان المتقدمة ومندوب بلد 

عة والعشرین متقدم على اتخاذ مؤتمر األطراف مقرر خالل دورتھ الراب
لمراجعة تشكیل المجلس. وأشاروا إلى الحاجة إلى وضوح الترتیبات التي 
یتخذھا المجلس خالل فترة انتقالیة محتملة والتغییرات المحتملة في 
مصادر التمویل، على التوالي. عارضت العدید من المجموعات ذلك، 

ى أحیل النص إل .واقترحت واحدة حذف الجزء الخاص بتشكیل المجلس
 فریق اتفاق باریس، ثم الحقًا إلى مؤتمر األطراف.

عقد مؤتمر األطراف مشاورات رئاسیة لمناقشة ھذا األمر، بالتزامن 
مع مناقشة مسائل أخرى ذات صلة بالتمویل تشارك في تیسیرھا یاسمین 
فؤاد، وزیرة البیئة في مصر، ویوخن فالسبارث، وزیر الدولة للبیئة 

 ة النوویة في ألمانیا. وحمایة الطبیعة والسالم
دیسمبر/ كانون األول، اعتمد مؤتمر األطراف ومؤتمر /  15في 

اجتماع أطراف اتفاق باریس المقرر. كما اعتمد مؤتمر / اجتماع أطراف 
 مقرر إجرائي حول ھذا األمر.بروتوكول كیوتو 

، قرر (FCCC/CP/2018/L.11): في مقرره المقرر النھائي

تفاق باریس عدة أمور من بینھا: أن یقوم مؤتمر/ اجتماع أطراف ا
صندوق التكیف بخدمة اتفاق باریس بتوجیھ من مؤتمر / اجتماع أطراف 
اتفاق باریس وأن یكون مسؤوالً أمامھا فیما یتعلق بجمیع األمور المتعلقة 

، رھناً بمقرر 2019ینایر/ كانون الثاني  1باتفاق باریس اعتباًرا من 
 من مؤتمر/ اجتماع أطراف بروتوكول كیوتو.یصدر بشأن ھذه المسألة 

اعتمد مؤتمر/ اجتماع أطراف بروتوكول كیوتو في مقرره 
)FCCC/KP/CMP/2018/L.4 نفس المقرر اإلجرائي الذي یقّرر ،(

 متى سیبدأ صندوق التكیف في خدمة اتفاق باریس.
في د لبنھذا امناقشة ت : تمفلتکیدوق اصنخالف برى خل أمسائ

تان ئیسرل، اعشنباندال وتییسیرھا في تتشاركت سمیة ر رغیورات مشا
رات. بع مالمتشاركتان لفریق اتفاق باریس، وانعقدت ھذه المشاورات أر

باإلضافة إلى ذلك، اجتمعت األطراف بشكل غیر رسمي طوال األسبوع 
األول. في ھذه المشاورات غیر الرسمیة، ركزت األطراف على، أوالً 

ء الھیئات، وركزت في وقت الحق على نسخ اإلضافة التي قدمھا رؤسا
ً بشأن  النص التي أعدھا المیسران المتشاركان، والتي تضمنت نصا

 المسائل الخمسة اإلضافیة المحتملة التالیة:
  من االتفاق  5طرائق اإلبالغ عن معلومات التمویل وفقاً للمادة

 (شفافیة التمویل المسبق).
 التشغیلیة التابعة لمؤتمر/  التوجیھ األولي الذي تقدمھ الكیانات

 اجتماع أطراف اتفاق باریس لآللیة المالیة.
  توجیھات أولیة من مؤتمر/ اجتماع أطراف اتفاق باریس

 لصندوق أقل البلدان نمواً واللجنة الدائمة المعنیة بالتمویل.
  التوجیھ الموجھ من مؤتمر/ اجتماع أطراف اتفاق باریس بشأن

 طنیًا.تعدیل المساھمات المحددة و
 .تحدید ھدف جماعي جدید بشأن التمویل 

 4: في 9من المادة  5طرائق اإلبالغ بالمعلومات المتعلقة بالفقرة 
عدم إحراز تقدم على  أعضاء الوفوددیسمبر/ كانون األول، الحظ 

المستوى التقني واتفقوا على ضرورة نقل المشاورات إلى مستوى 
شن، الرئیسة عل، أوضحت بادیسمبر/ كانون األو 5رؤساء الوفود. في 

المتشاركة، أن الموضوع قد نوقش في اجتماع لرؤساء الوفود وحدد 
الحاجة إلى توفیر ضمانات الستمراریة التمویل وإمكانیة التنبؤ بھ، مع 
تمكین البلدان التي تبلغ بالمعلومات من تحدید مستوى المعلومات التي 

عدادھا للمشاركة في وأبدت عدة مجموعات وبلدان است .یمكن تقدیمھا
مناقشات بشأن "اإلجراءات" أو "الترتیبات العملیة"، وأیدت البلدان 
المتقدمة مناقشة ھذه اإلجراءات والترتیبات في إطار بند جدول أعمال 

من اتفاق باریس،  9من المادة  5الھیئة الفرعیة للتنفیذ المتعلق بالفقرة 
، وبھذا اختتمت وعارضتھم في ذلك مجموعة من البلدان النامیة

المناقشات حول ھذا األمر في إطار عمل فریق اتفاق باریس. وذكر 
مندوبو البلدان المتقدمة أنھم قد یؤیدون إجراء مناقشات بشأن شرط حذف 
الفقرة الواردة في اإلضافة التي قدمھا رؤساء الھیئات بشأن البدء في 

اجعة الخبراء "دراسة تیسیریة متعددة األطراف حول التقدم المحرز ومر
التقنیین للمعلومات المقدمة والتقاریر". في مشاورات الحقة، اتفقت 
األطراف على أن ھذا البند سیظل "معلقًا" حتى تجرى المناقشات حول 

 من اتفاق باریس في إطار الھیئة الفرعیة للتنفیذ. 9من المادة  5الفقرة 
ر أحیل النص إلى مؤتمر أطراف باریس ثم الحقًا إلى مؤتم

 األطراف.  
نوقش ھذا البند في مشاورات رئاسیة مع المسائل ذات الصلة 
بالتمویل، وتشارك في تیسیرھا یاسمین فؤاد، وزیرة البیئة في مصر، 
ویوخن فالسبارث، وزیر الدولة للبیئة وحمایة الطبیعة والسالمة النوویة 

 في ألمانیا. 
ومؤتمر / دیسمبر/ كانون األول، اعتمد مؤتمر األطراف  15في 

 حول ھذه المسألة.اجتماع أطراف اتفاق باریس مقرًرا 
، إن (FCCC/CP/2018/L.15): في مقرره المقرر النھائي
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 مؤتمر/ اجتماع أطراف اتفاق باریس ضمن عدة أمور أخرى:  
  یؤكد من جدید على أن تقوم البلدان كل سنتین بإبالغ المعلومات

(تقدم  9من المادة  1الكمیة والنوعیة اإلرشادیة المتعلقة بالفقرة 
 9من المادة  3البلدان المتقدمة األطراف موارد مالیة) والفقرة 

(ینبغي أن تواصل البلدان المتقدمة األطراف ریادتھا) من اتفاق 
تضاء، بما في ذلك وكما ھو متاح، من خالل باریس، حسب االق

المستویات المتوقعة من الموارد المالیة العامة التي یتعین 
تقدیمھا إلى البلدان النامیة، والطلب إلى البلدان المتقدمة تقدیم 
البالغات كل سنتین على النحو المحدد في مرفق المقرر 

 . 2020اعتباًرا من عام 
  تقدم الموارد المالیة على اإلبالغ یشجع األطراف األخرى التي

 بمثل ھذه المعلومات كل سنتین على أساس طوعي.
  یطلب إلى األمانة أن تنشئ بوابة إلكترونیة مخصصة لنشر

 وتسجیل المعلومات المقدمة كل سنتین.
  إلى األمانة أن تعد تجمیعًا وتولیفًا للمعلومات ً یطلب أیضا

ین اعتباًرا من عام الواردة في البالغات التي تقدم كل سنت
 ، من أجل توجیھ عملیة استخالص الحصیلة العالمیة. 2021

  إلى األمانة أن تنظم مرة كل سنتین حلقات عمل ً یطلب أیضا
أثناء الدورة ابتداء من السنة التي تلي تقدیم البالغات األولى 

 لفترة السنتین وأن تعد تقریر موجز عن كل حلقة عمل.
  التجمیعات والتولیفات وفي التقریر الموجز عن یقرر النظر في

حلقات العمل التي تعقد أثناء الدورة، اعتباًرا من دورتھ الرابعة 
)2021.( 

  یقرر عقد حوار وزاري رفیع المستوى بشأن التمویل المناخي
، یُسترشد فیھ بعدة أمور من بینھا 2021ابتداًء من عام 

الدورة وبالغات فترة  التقاریر الموجزة عن حلقات العمل أثناء
 السنتین.

  یطلب إلى رئیس مؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باریس أن یعد
موجًزا لمداوالت الحوار الوزاري لینظر فیھ مؤتمر / اجتماع 

 أطراف اتفاق باریس في دوراتھ الالحقة. 
  یدعو مؤتمر األطراف إلى النظر في التجمیعات والتولیفات

 ت العمل المنعقدة بین الدورات. والتقاریر الموجزة عن حلقا
  یقرر النظر في تحدیث أنواع المعلومات الواردة في المرفق في

) على أساس تجارب األطراف 2023دورتھ السادسة (
ودروسھا المستفادة من إعداد بالغات فترة السنتین التي تقدم 

 فیھا المعلومات اإلرشادیة الكمیة والنوعیة. 

وافقت  انات التشغیلیة لآللیة المالیة:التوجیھات المتعلقة بالكی
األطراف على تأكید أن اللجنة الدائمة المعنیة بالتمویل سوف تخدم اتفاق 
باریس. حول موعد بدء اللجنة المعنیة بالتمویل إعداد مسودة توجیھات 
إلى الكیانات التشغیلیة لآللیة المالیة، وافقت األطراف على أن یأتي ذلك 

) (تقدیم مؤتمر / 21-/ م أ  1قرر باریس (من م 61ضمن الفقرة 
 اجتماع أطراف اتفاق باریس التوجیھات للكیانات التشغیل لآللیة المالیة).

التوجیھات المتعلقة بصندوق أقل البلدان نمواً والصندوق الخاص 
حول اإلطار الزمني إلعداد التوجیھات، تحدثت  بتغیر المناخ:

دم وجود نص. وفضلت إحدى مجموعتان، وأعربتا عن مرونة قبول ع
مجموعات البلدان النامیة التأكید على والیة صندوق أقل البلدان نمواً 

 على األقل حتى للبدء في خدمة اتفاق باریس.
دعمت التوجیھات المتعلقة بالمساھمات القائمة المحددة وطنیًا: 

بعض البلدان المتقدمة اتخاذ مقرر بشأن ھذه المسألة، واعترض مندوب 
البلدان النامیة على ذلك. في حین وافقت األطراف إلى "اإلیقاف  إحدى

المؤقت" لھذا البند بھدف إعطاء األولویة لدفع برنامج عمل اتفاق باریس، 
إال إنھا اختلفت حول ما إذا كان یجب مناقشة ھذا االقتراح ومتى، وأكدت 
العدید من البلدان المتقدمة على الحاجة إلى توضیح عملیة لضبط 

ت المحددة وطنیا قبل الدورة الثالثة لمؤتمر/ اجتماع أطراف مامساھال

 ).2020باریس (
تباینت وجھات نظر البلدان النامیة تحدید ھدف تمویل جماعي جدید: 

والمتقدمة حول اإلشارة أو عدم اإلشارة إلى نقطة انطالق لعملیة وضع 
ابلیة للتنبؤ الھدف. وشددت البلدان النامیة على الحاجة إلى الوضوح والق

والتقدم والعملیة الجماعیة. وذكر مندوبو البلدان المتقدمة عدة أمور من 
بینھا، أن ھذه العملیة تتجاوز والیة برنامج عمل اتفاق باریس، ولذلك 
یعتبر من السابق ألوانھ مناقشتھا خالل الدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر 

 األطراف.
شاورات رئاسیة تشارك في ناقش مؤتمر األطراف ھذا األمر في م

    فالسبارث. تیسیرھا الوزیرة یاسمین فؤاد والوزیر
دیسمبر/ كانون األول، اعتمد مؤتمر األطراف ومؤتمر /  15في 

 .اجتماع أطراف اتفاق باریس مقرًرا
ھدف تمویل كمي جماعي جدید حول المقرر النھائي الخاص بتحدید 

، إن مؤتمر/ (FCCC/PA/CMA/2018/L.3): في مقرره التمویل
 اجتماع أطراف اتفاق باریس، ضمن عدة أمور أخرى:  

  یقرر أن یشرع في دورتھ الثالثة (نوفمبر/ تشرین الثاني
من اتفاق باریس (ینبغي أن  9من المادة  3) وفقًا للفقرة 2020

تواصل البلدان المتقدمة األطراف ریادتھا) مداوالت بشأن 
بلیون  100ي جماعي جدید انطالقًا من عتبة تحدید ھدف كم

 دوالر أمریكي في السنة.
  یوافق على أن ینظر في مداوالتھ المشار إلیھا في الفقرة

السابقة، في ھدف تعزیز التصدي العالمي للتھدید الذي یشكلھ 
تغیر المناخ في سیاق التنمیة المستدامة والجھود الرامیة إلى 

ك عن طریق جعل التدفقات المالیة القضاء على الفقر بما في ذل
متسقة مع مسار یؤدي إلى انخفاض انبعاثات غازات الدفیئة 

 وتحقیق التنمیة المتكیفة مع تغیر المناخ. 

: خالل االجتماع اجتماع فریق االتصال التابع لفریق اتفاق باریس
دیسمبر/ كانون األول، اعتمد فریق  8األخیر لفریق اتصالھ المنعقد في 

 .(FCCC/APA/2018/L.6)باریس االستنتاجات اتفاق 
 تحدث المیسران المتشاركان عن التقدم المحرز خالل األسبوع. 

 21-/ م أ  1بشأن التوجیھ المتعلق بقسم التخفیف الوارد في المقرار 
(نتائج باریس)، ذكر سین لینغ شیاه (سنغافورة) أن النسخة الثالثة للنص 

 .األسبوع المقبل یمكن أن تكون بمثابة أساس لعمل
وفیما یتعلق ببالغات التكیف، أفادت بیث الفندر (كندا) أنھ قد تم 

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

 .المسائل المرتبطة
لیة استخالص الحصیلة العالمیة، أفاد أوتي ھونكاتوكیا وفیما یتعلق بعم

(فنلندا) أن المواقف "لم تقترب بما فیھ الكفایة" من عدد محدود من 
القضایا، وقال إنھ رغم اعتبار النسخة الثالثة إنعكاًسا جیًدا لعمل الفریق، 
إال أنھ یمكن إحالة مالحظات المیسرین المتشاركین المستمدة من 

لنھائیة غیر الرسمیة إلى رؤساء فریق اتفاق باریس المشاورات ا
 .المشاركین من أجل إثراء األعمال المستقبلیة المحتملة

فلسون -وفیما یتعلق بلجنة التنفیذ واالمتثال، وصفت جانین كوي
(بلیز) النسخة الثالثة بأنھا مبسطة إلى حد كبیر وتوفر أرضیة خصبة 

 .إلیجاد الحلول
التكیف، أفادت ماریا دیل بیالر بوینو (األرجنتین) وبالنسبة لصندوق 

 .بأن بعض األطراف لدیھا مخاوف قویة بشأن الطریق إلى األمام
وفیما یتعلق بالمسائل اإلضافیة المحتملة، ذكرت سارة باعشن، 
الرئیسة المتشاركة لفریق اتفاق باریس، أن األطراف قد عملت على جمیع 

في التقریر المقدم أثناء الدورة عن المسائل الخمسة الممكنة ونظرت 
 .الخسائر واألضرار
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ثم تبادلت أطراف الحدیث عن العمل في إطار كل بند من بنود جدول 
 .األعمال

، 21-/ م أ  1فیما یتعلق بالتوجیھات بشأن قسم التخفیف في المقرر 
عارض مندوب الغابون، نیابًة عن المجموعة اإلفریقیة، ومندوب 

عن تحالف الدول الجزریة الصغیرة، اإلشارة إلى قطاع المالدیف، نیابة 
األراضي ودعوا إلى تقدیم توجیھات لضمان السالمة البیئیة ومنع 

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

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

طلب مندوب  .باإلضافة إلى "درجة االلتزام القانوني" التي عكسھا النص
كولومبیا، نیابًة عن الرابطة المستقلة ألمریكا الالتینیة والكاریبي، 
توجیھات تعترف بطابع المساھمات المحددة وطنیًا من حیث "التفعیل 

یز". واقترح مندوب سویسرا، نیابًة عن مجموعة السالمة البیئیة، اوالتم
مندوب إثیوبیا،  ودعا .أن تحدد المعلومات نوع المساھمات المحددة وطنیًا

نیابًة عن أقل البلدان نمواً، إلى إدراج دعم بناء القدرات في المساھمات 
 .المحددة وطنیًا

وحول بالغات التكیف، دعا مندوب الرابطة المستقلة ألمریكا الالتینیة 
والكاریبي إلى تقدیم توجیھات واضحة لتعزیز إجراءات التكیف. وأعرب 

ة عن قلقھ من أن تختار األطراف مندوب مجموعة السالمة البیئی
 .المعلومات التي یبلغ بھا كأحد مكونات المساھمات المحددة وطنیًا

ن بشأوف یقیة مخارألفاعة ولمجمر مندوب اثا، أبالشفافیةق فیما یتعلو
في رز لمحدم التقتتبع اعلی دد ش، ونة"رولمرات ا"خیاوضع أقواس حول 

ب مندوب تحالف الدول الطت المحددة وطنیًا، وماھلمساعناصر اجمیع 
رر. لضرة والخسان اعغ إلبالن اجیھ بشأوتوضع بالجزریة الصغیرة 

وقال إنھ ینبغي التعبیر عن المرونة في األحكام الفردیة لألسالیب 
واإلجراءات والتوجیھات. ودعا مندوب أقل البلدان نمواً إلى االعتراف 

الصغیرة النامیة، بالظروف الخاصة ألقل البلدان نمواً والدول الجزریة 
 وأفاد إن قسم التكیف یتطلب مزیداً من التفصیل.

وأعرب مندوب مجموعة المظلة عن قلقھ بشأن التشعب المتصل 
 .بالمراجعة وأكد على الحاجة إلى أحكام مرنة لتحدید موعد االنتھاء

 .عارض مندوب المجموعة العربیة أوجھ الترابط بآلیة االمتثال
تخالص الحصیلة العالمیة، أكد مندوب وفیما یتعلق بعملیة اس

المجموعة اإلفریقیة على الحاجة إلى تفعیل مبدأ اإلنصاف. وطالب 
مندوب تحالف الدول الجزریة الصغیرة بإدراج الخسائر واألضرار. 
وأعرب مندوب المجموعة العربیة عن أسفھ النص ال یعكس بشكل واف 

ویع االقتصادي ذات تدابیر االستجابة وإجراءات التكیف أو خطط التن
 .الفوائد المشتركة للتخفیف

أكد مندوبا أقل البلدان نمواً واتحاد الدول الجزریة الصغیرة على 
 الحاجة إلى االعتراف بالظروف الخاصة لمجموعتیھما.

أعرب مندوب مجموعة السالمة البیئیة عن خیبة أملھ ألن العدید من 
 .القضایا ال تزال مفتوحة

تثال، شدد مندوب تحالف الدول الجزریة الصغیرة وفیما یتعلق باالم
على ضرورة بدء العمل فیما یتجاوز التحفیز الذاتي أو تحریك عمل 
اللجنة استناًدا إلى موافقة األطراف. وأشار مندوب الرابطة المستقلة 
ألمریكا الالتینیة والكاریبي إلى الروابط مع إطار الشفافیة، مع األخذ في 

 .لتیسیري آللیة االمتثالاالعتبار الطابع ا
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 

 .النص الحاليمخاوفھ إزاء الطریقة التي یشار بھا إلى مبدأ اإلنصاف في 

شدد مندوب مجموعة السالمة البیئیة على ضرورة تقاسم عضویة 
المجلس بالتساوي بین البلدان المتقدمة والبلدان النامیة، وأن یكون التمویل 

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

دیداً فصل القضایا التي یمكن حلھا في استخدام "نھج متعدد الطبقات" وتح
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 
استنتاجات الفریق، واقترحت إحالة النص إلى مؤتمر األطراف حتى 

تمكن رئاستھ من تحدید الخطوات التالیة. وأشارت إلى بیان مجموعة ت
البلدان األفریقیة بأنھا ال تستطیع قبول النص المتعلق بصندوق التكیف، 
وفي ھذا الشأن اقترحت خیارات بشأن الطریق إلى األمام، ومنھا: عدم 
إحالة أي نص إلى مؤتمر األطراف أو العودة إلى النسخة األولى من 

أو استخدام النص الحالي الذي تم إعداده تحت مسؤولیة الرئیسین  النص
ً متفق علیھ  .المتشاركین للفریق، وأوضحت أنھ ال یمثل نصا

قال مندوب المجموعة اإلفریقیة أنھ فضل الخیار األول، وطلب تعدیل 
مسودة االستنتاجات التي سیتم إرسالھا إلى مؤتمر األطراف، بحیث 

تج عن المقترحات المقدمة من الرئیسین تعكس أن ھذا الخیار ن
المتشاركین لفریق اتفاق باریس، بدالً من "نتیجة العمل"، وأن ھذا لن 
یتعارض مع محتوى وشكل النتیجة النھائیة لبرنامج عمل اتفاق باریس. 

 .تعدیل وتعدیل طفیف آخرالقبلت األطراف ھذا 
تفاق باریس في جلسة عامة، اعتمد فریق ا الجلسة العامة الختامیة:

مسودة استنتاجاتھ وتعدیالتھا المقترحة خالل اجتماع فریق االتصال، 
 .(FCCC/APA/2018/L.5)واعتمد مسودة تقریره 
، (FCCC/APA/2018/L.6): في استنتاجاتھ النتیجة النھائیة

وافق فریق اتفاق باریس على إحالة المقترحات التي أعدھا رئیستاه 
اتفاق باریس على النحو الموضح في المتشاركتان حول برنامج عمل 

المرفق. وقد أحال الفریق ھذه المقترحات للنظر فیھا خالل الدورة الرابعة 
والعشرین لمؤتمر األطراف دون المساس بمحتوى وصیغة النتیجة 
النھائیة لبرنامج عمل اتفاق باریس واالعتراف بالحاجة إلى مزید من 

 من ھذه النتیجة.  لالنتھاءالعمل من جانب مؤتمر األطراف 
 (ھیئة التنفیذ) الھیئة الفرعیة للتنفیذ 

 8إلى  2انعقدت الدورة التاسعة واألربعین لھیئة التنفیذ في الفترة من 
دیسمبر/ كانون األول، وانتھت باعتماد استنتاجاتھا. وفي یوم السبت 

دیسمبر/ كانون األول، قدم إیمانویل دالمیني (إیستونیا)، رئیس  8الموافق 
ھیئة التنفیذ، النص المقترح إلى مؤتمر األطراف حیث تم تناولھ في 
مشاورات على المستویین الرئاسي والوزاري. ما لم یذكر خالف ذلك، 

دیسمبر/ كانون األول، اعتمد مؤتمر األطراف  5في یوم السبت الموافق 
مقررات لیتم إرسالھا إلى مؤتمر/ اجتماع أطراف باریس كجزء من 

 تشي للمناخ.حزمة كاتوفی
: ركزت المناقشات حول ھذا البند على األطر الزمنیة المشتركة

التواتر المشترك الذي تقوم من خاللھ األطراف بتحدیث مساھمتھا 
المحددة وطنیًا أو اإلبالغ بھا. في الوقت الحالي، یُطلب من تلك األطراف 

ول عام التي تقدم مساھمتھا المحددة وطنیًا كل خمس سنوات، أن تقدم بحل
مساھمة جدید، یُطلب من تلك األطراف التي تقدم مساھمتھا  2020

مساھمتھا أو  2020المحددة وطنیًا كل عشر سنوات، أن تقدم بحلول عام 
من اتفاق باریس، یتعین النظر في  4من المادة  10تحدثھا. عمال بالفقرة 

لت الھیئة األطر الزمنیة المشتركة لتقدیم المساھمات المحددة وطنیًا. تناو
الفرعیة للتنفیذ ھذا البند خالل الجلسة العامة االفتتاحیة وأحالتھ إلى 
مشاورات غیر رسمیة عقدت ثالث مرات. كما اجتمعت األطراف بشكل 

 غیر رسمي.
في مشاورات غیر رسمیة تشارك في تیسیرھا ماریان كارلسن 

افة (النرویج) وجورج واموكویا (كینیا)، تركزت المناقشات حول اإلض
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نشرة مفاوضات 

      األرض         

المقدمة من رؤساء الھیئات الفرعیة والنص الذي اقترحھ المیسران 
المتشاركان. وأعربت األطراف عن تفضیالت مختلفة بشأن األطر 
الزمنیة المشتركة، ومنھا خمسة، عشرة، خمسة أو عشرة، و"خمسة زائد 
خمسة". اختلفت آراء األطراف حول ما إذا كان سیتم االنتھاء من 

توفیتشي أم ال، حیث اقترح البعض تقدیم التوجیھ للجولة المناقشات في كا
القادمة من المساھمات المحددة وطنیًا فقط وتكلیف الھیئة الفرعیة للتنفیذ 

وما بعده. دعت بعض  2031بالنظر في البالغات اعتباًرا من عام 
المجموعات واألطراف إلى حذف الفقرات التي تشیر إلى نتائج عملیة 

العالمیة ومحتوى أو نطاق المساھمات المحددة  استخالص الحصیلة
 وطنیًا.

اقترحت مجموعة من البلدان النامیة نًصا یستند إلى الجولة األولى من 
من  24و  23وحول الفقرتین  2015تقدیم التقاریر والمذكرات في 

) المتعلق باإلبالغ بالمساھمات 21-/ م أ  1نتیجة باریس (المقرر 
ھا، وتضمن أیًضا الطلب إلى ھیئة التنفیذ النظر في المحددة وطنیًا وتحدیث

 2041بدء تنفیذ األطر الزمنیة المشتركة للمساھمات المحددة وطنیًا من 
وما بعده. واقترح آخرون تكلیف ھیئة التنفیذ بالنظر في األطر الزمنیة 

 .وما بعده 2031المشتركة التي ستنفذ بدًءا من عام 
أن التوصل إلى اتفاق بشأن األطر  وأشارت العدید من األطراف إلى

الزمنیة المشتركة أمر مستبعد تحقیقھ في مؤتمر كاتوفیتشي، وأیدت 
االستنتاجات اإلجرائیة المتعلقة بھذا البند من جدول أعمال الدورة التاسعة 
واألربعین للھیئة الفرعیة للتنفیذ ورصدت التقدم المحرز حتى اآلن إما في 

مرفق أو الملحق أو في وثیقة منفصلة مشار نص االستنتاجات أو في ال
 .إلیھا في حاشیة االستنتاجات

دیسمبر/ كانون األول،  8استمرت المشاورات غیر الرسمیة في 
 ووافقت األطراف على مسودة مقرر مؤتمر األطراف.

دیسمبر/ كانون األول، اعتمد مؤتمر األطراف ومؤتمر /  15في 
 اجتماع أطراف اتفاق باریس مقرًرا.

)، إن FCCC/SBI/2018/L.27في مقرره ( المقرر النھائي:
 مؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باریس:

  المحرز في بحث األطر الزمنیة المشتركة  بالتقدمیرحب
للمساھمات المحددة وطنیًا، واإلحاطة علًما بتبادل اآلراء الثري 
وبمجموعة الخیارات التي بحثتھا األطراف واقترحتھا بشأن 

 ألة.  ھذه المس
  یقرر أن تطبق األطراف األطر الزمنیة المشتركة على

 2031مساھمتھا المحددة وطنیًا التي یتعین تنفیذھا من عام 
 فصاعًدا.

  یطلب إلى الھیئة الفرعیة للتنفیذ أن تواصل النظر في األطر
الزمنیة المشتركة على للمساھمات المحددة وطنیًا في دورتھا 

بھذا الشأن لینظر فیھا مؤتمر / الخمسین بغیة تقدیم توصیة 
 اجتماع أطراف اتفاق باریس ویعتمدھا.

طرائق وإجراءات تشغیل واستخدام السجل العام المشار إلیھ في 
: (المساھمات المحددة وطنیًا) من اتفاق باریس 4من المادة  12الفقرة 

من اتفاق باریس على تسجیل المساھمات  4من المادة  12تنص الفقرة 
عام تحتفظ بھ األمانة. ركزت المناقشات التي  لوطنیًا في سجالمحددة 

تناولت ھذا البند على وضع طرائق وإجراءات تشغیل واستخدام ھذا 
السجل. تناولت الھیئة الفرعیة للتنفیذ ھذا البند خالل الجلسة العامة 
االفتتاحیة وأحالتھ إلى مشاورات غیر رسمیة عقدت خمس مرات. كما 

بشكل غیر رسمي. وفي ھذه المشاورات غیر الرسمیة اجتمعت األطراف 
التي تشارك في تیسیرھا بیتر ویتوك (بلجیكا) وإیمیلي ماساوا (غامبیا)، 
ركزت المناقشات على اإلضافة التي قدمھا رؤساء الھیئات ونسخ النص 

 الذي أعده المیسران المتشاركان.
نص  أعربت األطراف عن تفضیالتھا بین ثالثة خیارات وردت في

المقرر الرئیسي: خیاران یشیران إلى اعتماد طرائق وإجراءات تشغیل 

السجل؛ وخیار عدم اعتماد طرائق وإجراءات محددة. اقترحت مجموعة 
من البلدان النامیة "استخدام سجل نموذجي"، مشیًرة إلى أنھ بمجرد أن 
ترى األطراف كیف یعمل ھذا النموذج، یمكنھم اقتراح اعتماده خالل 

 رة الثانیة لمؤتمر/ اجتماع أطراف باریس.  الدو
وأعربت األطراف عن آراء متباینة بشأن: إلغاء وظیفة البحث في 
السجل؛ وما إذا كان ینبغي أن یكون ھناك سجل واحد أو سجلین، واقترح 
البعض وجود بوابة تتیح إمكانیة الوصول إلى السجلین. اقترحت مجموعة 

ول "سجل واحد یتكون من قسمین، من البلدان النامیة إضافة نص ح
 ."أحدھما للمساھمات المحددة وطنیًا واآلخر لبالغات التكیف

دیسمبر/ كانون األول، اعتمد مؤتمر األطراف ومؤتمر /  15في 
 اجتماع أطراف اتفاق باریس مقرًرا.

)، إن مؤتمر FCCC/CP/2018/L.8في مقرره ( المقرر النھائي:
 / اجتماع أطراف اتفاق باریس:

  یعتمد طرائق وإجراءات تشغیل واستخدام السجل العام المشار
من اتفاق باریس، مثلما ترد في  4من المادة  12إلیھ في الفقرة 

 المرفق.
  یقرر أن یكون السجل العام المؤقت بمثابة السجل العام المشار

من اتفاق باریس بعد إجراء أي  4من المادة  12إلیھ في الفقرة 
ھ یتفق مع الطرائق واإلجراءات المشار تنقیحات الزمة لجعل
 إلیھا في التوجیھات.

  یقرر أن تتیح األمانة السجل العام من خالل سجل مكون من
ن، یشمل المساھمات المحددة وطنیًا وبالغات التكیف، ءیجز

 على التوالي. 
  /یطلب إلى األمانة وضع نموذج أولي للسجل العام بحلول یونیو

 السجل. وتشغیل ھذا  2019حزیران 
  یقرر أن ینظر وینھي نظره خالل دورتھ الثانیة فیما إذا كان

 النموذج األولي متوافقًا مع الطرائق واإلجراءات المذكورة. 
  .یقررمواصلة استخدام السجل المؤقت بصفة مؤقتة 

طرائق وإجراءات تشغیل واستخدام السجل العام المشار إلیھ في 
: ركزت كیف) من اتفاق باریس(بالغات الت 7من المادة  12الفقرة 

المناقشات في إطار ھذا البند على وضع طرائق وإجراءات لتشغیل 
واستخدام السجل العام الذي یتعین أن تسجل فیھ بالغات التكیُّف بموجب 

من اتفاق باریس. تناولت الھیئة الفرعیة للتنفیذ  7من المادة  12الفقرة 
وأحالتھ إلى مشاورات غیر رسمیة ھذا البند في جلستھا االفتتاحیة العامة 

عقدت خمس مرات. كما اجتمعت األطراف بشكل غیر رسمي. وفي 
المشاورات غیر الرسمیة التي تشارك في تیسیرھا إمیلي مساوا وبیتر 
ویتوك، ناقشت األطراف اإلضافة التي قدمھا روساء الھیئات والنصوص 

 التي أعدھا المیسران المتشاركان.
حول إنشاء سجل واحد أم سجلین. وطلبت بعض تباینت األطراف 

المجموعات والبلدان استرجاع خیاراتھا المفضلة من نتائج بانكوك، والتي 
تضمنت إنشاء سجل لبالغات التكیف مزود بوصالت إلكترونیة تنقل إلى 

 .مواضع ھذه الخیارات وخیار استخدام سجل واحد مكون من جزئین
میة عقد اجتماع مشترك خالل الدورة وطلبت إحدى مجموعات البلدان النا

التاسعة واألربعین للھیئة الفرعیة للتنفیذ لمناقشة البند الخاص بسجل 
 المساھمات المحددة وطنیًا، وھو ما عارضھ الكثیرون.

دیسمبر/ كانون األول، اعتمد مؤتمر األطراف ومؤتمر /  15في 
 اجتماع أطراف اتفاق باریس مقرًرا.

)، إن مؤتمر FCCC/CP/2018/L.9مقرره (في  المقرر النھائي:
 / اجتماع أطراف اتفاق باریس، ضمن عدة أمور أخرى:

 .یقرر إنشاء سجل لبالغات التكیف 
  یقرر اعتماد طرائق وإجراءات تشغیل واستخدام السجل على

 النحو الوارد في المرفق. 
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  یقرر أیًضا أن تتیح األمانة السجل العام إلى جانب السجل العام
من اتفاق باریس  4من المادة  12إلیھ في الفقرة  المشار

(المساھمات المحددة وطنیًا) عبر بوابة سجالت مكونة من 
ن، یشمل المساھمات المحددة وطنیًا وبالغات التكیف، ءیجز

 على التوالي. 
  یطلب إلى األمانة: وضع نموذج أولي للسجل العام بحلول

 وتشغیل ھذا السجل.  2019یونیو/ حزیران 
 رر أن ینظر وینھي نظره خالل دورتھ الثانیة فیما إذا كان یق

 النموذج األولي متوافقًا مع الطرائق واإلجراءات المذكورة. 

تدابیر االستجابة: الطرائق وبرنامج العمل والوظائف بموجب اتفاق 
: تركز المناقشات التي جرت في إطار ھذا البند على وضع باریس

تنفیذ تدابیر االستجابة وبرنامج عملھ  طرائق المنتدى المعني بتأثیر
ووظائفھ بموجب اتفاق باریس. تم تناول ھذا البند المشترك للھیئة الفرعیة 
للتنفیذ والھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة ألول مرة في جلسة 
عامة، ثم تمت مناقشتھ على مدار األسبوع خالل اجتماع فریق اتصال 

انویل دالمیني (إستونیا) رئیس ھیئة التنفیذ، وبول تشارك في رئاستھ إیم
واتكینسون (فرنسا) رئیس ھیئة المشورة، وأیًضا في مشاورات غیر 
رسمیة تشاركت في تیسیرھا اندریھ ماركو (بلیز) وكیث اندرسون 

 (سویسرا).
وافقت األطراف على اإلضافة التي قدمھا رؤساء الھیئات كأساس 

المناقشات اختلفا اآلراء حول عدة أمور  لمزید من المفاوضات. وخالل
من بینھا ما یلي: ھل ینبغي أن تشمل مجاالت العمل عناصر أخرى غیر 
االنتقال العادل والتنوع االقتصادي، وھل ھناك حاجة إلقامة حلقات عمل 

 فیما بین الدورات وإنشاء لجنة تنفیذیة دائمة.  
القضیة تشارك في عقد مؤتمر األطراف مشاورات رئاسة بشأن ھذه 

تیسیرھا أندریھ ماركو وكیث أندرسون. وركزت المناقشات على مسودة 
مقرر مؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باریس بما في ذلك عناصر طرائق 
المنتدى المعني بتأثیر تنفیذ تدابیر االستجابة وبرنامج عملھ ووظائفھ 

 بموجب اتفاق باریس.
عض األطراف توسیع النطاق وفیما یتعلق ببرنامج العمل، طلبت ب

وإجراء عملیات تقییم متتالیة لتدابیر االستجابة، وعندما یتبین أن لھذه 
التدابیر تأثیرات سلبیة، یجب عندئذ على األطراف تقدیم توصیات باتخاذ 

 .إجراءات لمنع تكرار ھذه اآلثار السلبیة
أن وشدد البعض على الحاجة إلى األدوات وبناء القدرات والتوعیة بش

تدابیر االستجابة، بینما حذر آخرون من إدراج الكثیر من التفاصیل أو 
تحدید أدوات مثل النمذجة االقتصادیة. وفیما یتعلق بالحوكمة، اقترح أحد 
األطراف أن تقوم "لجنة تُشكل أثناء مؤتمر كاتوفیتشي تختص بآثار تنفیذ 

 تدابیر االستجابة" بتنفیذ برنامج عمل المنتدى.  
دیسمبر/ كانون األول، اعتمد مؤتمر األطراف ومؤتمر /  15في 

 اجتماع أطراف اتفاق باریس مقرًرا.
)، إن FCCC/CP/2018/L.17في مقرره ( المقرر النھائي:

 مؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باریس، ضمن عدة أمور أخرى:
  یقرر أن یعمل المنتدى المعني بتأثیر تنفیذ تدابیر االستجابة

فیما بعد بالمنتدى) تحت إشراف الھیئات الفرعیة (المشار إلیھ 
على نحو یخدم اتفاق باریس فیما یتعلق بالمسائل المنصوص 

 علیھا في اتفاق باریس.
  یعتمد طرائق المنتدى وبرنامج عملھ ووظائفھ الواردة في

 المرفق. 
  یقرر أن ھناك منتدى واحًدا یغطي أعمال مؤتمر األطراف

اتفاق باریس ومؤتمر / اجتماع ومؤتمر / اجتماع أطراف 
أطراف بروتوكول كیوتو بشأن جمیع المسائل المتعلقة بتأثیر 

 تنفیذ تدابیر االستجابة.

  یؤكد أن على المنتدى أن یقدم تقاریر إلى مؤتمر / اجتماع
أطراف اتفاق باریس فیما یتعلق بالمسائل المندرجة في إطار 

اعي األطراف في من اتفاق باریس (تر 4من المادة  15الفقرة 
تنفیذ ھذا االتفاق شواغل األطراف األكثر تعرًضا لتأثیر تدابیر 
االستجابة)، عندما یحتاج المنتدى إلى توجیھات من مؤتمر / 

 اجتماع أطراف اتفاق باریس. 
  یقرر إنشاء لجنة كاتوفیتشي للخبراء معنیة بتأثیر تنفیذ تدابیر

ني بتأثیر تنفیذ تدابیر االستجابة لتتولى دعم أعمال المنتدى المع
االستجابة وتضطلع بمھامھا وفقًا لالختصاصات الواردة في 

 المرفق. 
  یطلب إلى الھیئتین الفرعیتین أن تنظرا في دورتھما التاسعة

) في طرائق المنتدى 2023والخمسین (نوفمبر/ تشرین الثاني 
وبرنامج عملھ ووظائفھ، بھدف تقدیم توصیات لینظر فیھا 

راف في دورتھ التاسعة والعشرین والدورة التاسعة مؤتمر األط
عشر لمؤتمر / اجتماع أطراف بروتوكول كیوتو والدورة 
السادسة لمؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باریس (نوفمبر/ 

 ). 2023تشرین الثاني 
  یطلب إلى األمانة أن تنظم االجتماع األول للجنة كاتوفیتشي

قتران مع الدورة الخمسین للخبراء الذي سیعقد لمدة یومین باال
 للھیئتین الفرعیتین.  

  یدعو األطراف إلى ترشیح أعضاء للعمل في لجنة كاتوفیتشي
للخبراء، ویشیر إلى أنھ یتعین إخطار رئیسي الھیئتین 

 .  2019أبریل/ نیسان  15الفرعیتین بھذه التعیینات بحلول 
  یقرر أن یضع المنتدى خطة عمل مدتھا ست سنوات ویوصي

ا بما یتوافق مع طرائق المنتدى وبرنامج عملھ ووظائفھ، مع بھ
التي تھتم بھا  ةالوضع في االعتبار القضایا السیاسیة ذات الصل

األطراف، لكي تنظر فیھا الھیئتان الفرعیتان في دورتھما 
 الخمسین.   

  یطلب إلى الھیئتین الفرعیتین أن تجریا استعراض منتصف
من الدورة السادسة والخمسین  تداءابالمدة لخطة عمل المنتدى، 

) بغیة 2022لكل من الھیئتین الفرعیتین (یونیو/ حزیران 
 .  المنتدىتعزیز فعالیة 

  یدعو األطراف إلى تقدیم آراءھا بشأن خطة عمل المنتدى
 15ولجنة كاتوفیتشي للخبراء عبر البوابة اإللكترونیة بحلول 

 .    2019أبریل/ نیسان 
 تدى المعني بتأثیر تنفیذ تدابیر االستجابة یقرر أن یقدم المن

توصیات كي تنظر فیھا الھیئات الفرعیة بغیة أن تقدم ھذه 
الھیئات توصیات باتخاذ إجراءات إلى مؤتمر األطراف 
ومؤتمر/ اجتماع أطراف اتفاق باریس ومؤتمر/ اجتماع 

 أطراف بروتوكول كیوتو من أجل النظر فیھا واعتمادھا. 
 ة أن تدعم تنفیذ برنامج عمل المنتدى المعني یطلب إلى األمان

 بتأثیر تنفیذ تدابیر االستجابة. 
  یحیط علًما باآلثار المقدرة المترتبة على المیزانیة المخصصة

 لتنفیذ األنشطة التي ستضطلع بھا األمانة. 
  یطلب أن تتخذ اإلجراءات التي ُعھد بھا إلى األمانة في المقرر

 الیة. رھنًا بتوافر الموارد الم

یتضمن مرفق المقرر ثالثة أجزاء حول الوظائف وبرنامج العمل 
 والطرائق.  

تقریر لجنة التكیف والمسائل ذات الصلة بأقل البلدان نمًوا المشار 
ركزت  :21-/ م أ  1من المقرر  45و  42و  41إلیھا في الفقرات 

تكیف فیما المناقشات في إطار ھذه البنود على الطلبات المقدمة إلى لجنة ال
یتعلق بطبیعة ومحتوى تقاریرھا وخطة عملھا، وحول مختلف القضایا 
التي تھم أقل البلدان نمواً، بما في ذلك الدعم المالي وبناء القدرات وفریق 

دیسمبر/  2خبراء أقل البلدان نمواً. تم تناول ھذه البنود ألول مرة في 
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أحیلت إلى  كانون األول في الجلسة العامة لمؤتمر األطراف، ثم
المشاورات غیر الرسمیة بین الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة 

 45و  42و  41والتكنولوجیة والھیئة الفرعیة للتنفیذ لمناقشة الفقرات 
، حسب التكلیف الصادر إلى لجنة التكیف وفریق 21-/ م أ  1من المقرر 

ت غیر الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً. وشارك في تیسیر المشاورا
الرسمیة كل من بیبیتوا التاسي (توفالو) ومالكولم ریدوت (المملكة 

 المتحدة).
  حول سبل تعزیز اتساق أعمال الترتیبات المؤسسیة ذات الصلة

 بالتكیف، تركزت المناقشات حول ما یلي: 
  لتحقیق توازن بین ً تشجیع أو طلب ترتیبات مؤسسیة سعیا

 ان النامیة من التراجع.التكیف والتخفیف، وحذر مندوبو البلد
  الطلب إلى فریق الخبراء االستشاري التعاون مع فریق الخبراء

ً للتدریب على تقییم القابلیة للتأثر  المعني بأقل البلدان نمًوا معا
 بتغیر المناخ والجوانب األخرى للتكیف معھ.

  تحدید من الذي ینبغي تشجیعھ على توفیر الموارد لعمل
التكیف، وأید مندوبو بعض األطراف المؤسسات ذات الصلة ب

 من البلدان المتقدمة صیاغة واسعة النطاق.  

 ناقش المندوبون منھجیات مراجعة مدى كفایة وفعالیة التكیف والدعم.
استمرت ھذه المناقشات في مشاورات رئاسیة حول التكیف تشارك 

فنلندا، في تیسیرھا كیمو تیلیكینین، وزیر البیئة والطاقة واإلسكان في 
والمین دبا وزیر البیئة وتغیر المناخ والموارد الطبیعیة في غامبیا. وظل 

 ما یلي: عدة أمور من بینھا االختالف قائًما حول عدة أمور تتعلق ب
  أي األطراف ینبغي تشجیعھا على توفیر الموارد الالزمة لتنفیذ

أعمال المؤسسات المعنیة بالتكیف بموجب االتفاقیة اإلطاریة 
 واتفاق باریس.

  وأي األطراف ینبغي أن تطالب بوضع قائمة جرد بمنھجیات
 تقییم احتیاجات التكیف وتحدیث ھذه القوائم بانتظام.

  خیارات الطلب إلى الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة
والتكنولوجیة أن تنظر في طرق تحسین إمكانیة تطبیق ھذه 

عني بتغیر المناخ المنھجیات، ودور الفریق الحكومي الدولي الم
 .في ھذه العملیة

دیسمبر/ كانون األول، اعتمد مؤتمر األطراف ومؤتمر /  15في 
 اجتماع أطراف اتفاق باریس مقرًرا.

)، إن FCCC/CP/2018/L.14في مقرره ( المقرر النھائي:
 مؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باریس، ضمن عدة أمور أخرى:

 فریق الخبراء المعني بأقل یقرر أن یكون كل من لجنة التكیف و
 البلدان نمًوا في خدمة اتفاق باریس. 

  یدعو فریق الخبراء االستشاري وفریق الخبراء المعني بأقل
البلدان نمًوا إلى أن یضمنا وفقًا لوالیتھما، وحسب االقتضاء، 
الكفاءة واالتساق من أجل العمل معًا بشأن التدریب على تقییم 

 ألخرى للتكیف. قابلیة التأثر والجوانب ا
  یحث البلدان المتقدمة على توفیر الموارد الكافیة لتنفیذ أعمال

المؤسسات ذات الصلة بالتكیف بموجب االتفاقیة واتفاق باریس 
تنفیذًا ناجًحا وفي الوقت المطلوب، ویدعو األطراف األخرى 

 التي تقدم الموارد على أساس طوعي إلى القیام بذلك أیًضا. 
 نة أن تدرج في التقریر التولیفي المعد من أجل یطلب إلى األما

عملیة استخالص الحصیلة العالمیة معلومات عن جھود التكیف 
البلدان النامیة ، وذلك من أجل تیسیر  من التي تبذلھا األطراف

اإلقرار بھذه الجھود في عملیة استخالص الحصیلة العالمیة، 
ق التي یمكن أن باالستناد إلى جملة أمور من بینھا أحدث الوثائ

تتضمن معلومات عن التكیف، وقد تشمل البالغات المتعلقة 
بالتكیف وخطط التكیف الوطنیة والبالغات الوطنیة 
والمساھمات المحددة وطنیًا والتقاریر األخرى ذات الصلة 

المعدة ضمن إطار الشفافیة والتقاریر المقدمة من الفریق 
لھیئات العلمیة األخرى الحكومي الدولي المعني بتغیر المناخ وا

 المعنیة.
  یقرر أن یقر، بتوجیھ من اللجنة الرفیعة المستوى، ومع مراعاة

البلدان  من  النھج القطري، بجھود التكیف التي تبذلھا األطراف
النامیة ، خالل األحداث الرفیعة المستوى لعملیة استخالص 

 الحصیلة العالمیة.  
 جز اإلقرار بجھود التكیف یطلب إلى األمانة أن تعد تقریًرا یو

التي تبذلھا البلدان النامیة األطراف باالستناد إلى عدة أمور من 
 بینھا التقریر التولیفي والنتائج.  

  یطلب إلى لجنة التكیف أن تعد، بالتعاون مع فریق الخبراء
المعني بأقل البلدان نمًوا والمنظمات الشریكة في برنامج عمل 

المنھجیات ذات الصلة، بمن فیھم نیروبي ومستخدمي وواضعي 
/ حزیران یونیواألوساط األكادیمیة والقطاع الخاص، وبحلول 

 قائمة بالمنھجیات ذات الصلة لتقییم احتیاجات التكیف.  2020
  یطلب إلى لجنة التكیف أن تعد، بالتعاون مع الفریق العامل

الثاني للفریق الحكومي الدولي المعني بتغیر المناخ، وحسب 
تضاء، وباالستناد إلى القائمة والمعلومات التي قدمتھا االق

األطراف حول وضع وتطبیق منھجیات تقییم احتیاجات 
التكیف، ورقة تقنیة بشأن منھجیات تقییم احتیاجات التكیف 
وتطبیقھا، وكذلك بشأن الثغرات والممارسات الجیدة والدروس 

فیھا الھیئة المستفادة والمبادئ التوجیھیة ذات الصلة، لكي تنظر 
الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة وتقدم مزیًدا من اإلرشاد 
والتوجیھ بشأنھا في دورتھا السابعة والخمسین (نوفمبر/ تشرین 

 ). 2022الثاني 
  یدعو اللجنة الدائمة المعنیة بالتمویل إلى أن تنظر، وفقًا لوالیتھا

وبالتعاون مع اللجنة التنفیذیة المعنیة بالتكنولوجیا ولجنة باریس 
المعنیة ببناء القدرات، ومع مراعاة توصیات لجنة التكیف 
وفریق الخبراء المعني بأقل البلدان نمًوا والمعلومات ذات 

طراف والمنظمات المراقبة، في السبل الصلة المقدمة من األ
 التي تیسر حشد الدعم من أجل التكیف في البلدان النامیة.  

  یطلب إلى األطراف تقدیم تقاریر عما تقدمھ وتتلقاه من دعم
تماشیًا مع أدوات وطرائق تقدیم التقاریر التي یجري تطویرھا 

 بموجب اتفاق باریس. 
 ر التولیفي المعد من أجل یطلب إلى األمانة أن تدرج في التقری

عملیة استخالص الحصیلة العالمیة تقییًما الحتیاجات دعم 
 التكیف في البلدان النامیة األطراف. 

المسائل المتعلقة بتمویل المناخ: تحدید المعلومات التي یتعین 
من اتفاق باریس (شفافیة التمویل  9من المادة  5تقدیمھا وفقًا للفقرة 

لمناقشات التي جرت في إطار ھذا البند تحدید تناولت ا السابقة):
من اتفاق  9من المادة  5المعلومات التي یتعین تقدیمھا وفقًا للفقرة 

باریس. بموجب ھذه المادة، تقدم البلدان المتقدمة األطراف كل سنتین 
من ھذه المادة،  3و  1معلومات إرشادیة كمیة ونوعیة تتعلق بالفقرتین 

 التي تنص على اآلتي: 
 البلدان المتقدمة موارد مالیة لمساعدة  من تقدم األطراف

 البلدان النامیة في كل من التخفیف والتكیف.  من األطراف
  البلدان المتقدمة ریادتھا لتعبئة من ینبغي أن تواصل األطراف

 التمویل المناخي. 

نظرت الھیئة الفرعیة للتنفیذ في ھذا البند في جلستھا العامة االفتتاحیة 
التھ إلى مشاورات غیر رسمي، انعقدت أربع مرات. واجتمعت وأح

 األطراف بطریقة غیر رسمیة. 
تشارك في تیسیر ھذه المشاورات سیاني نافو (مالي) وأوتي 
ھانكاتوكیا (فنلندا)، واستندت المناقشات إلى اإلضافة التي قدمھا رؤساء 
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 الھیئات، والنسخ النصیة التي أعدھا المیسران المتشاركان. 
خالل االجتماع األول، اختلفت األطراف حول الصیاغة اللغویة التي 
تحدد األطراف التي ینبغي أن تقدم المعلومات. وأشار الكثیر من مندوبي 

تشیر فقط إلى المعلومات  9من المادة  5البلدان النامیة إلى أن الفقرة 
مة بأن ھذه المقدمة من البلدان المتقدمة، في حین ذكر مندوبو البلدان المتقد

الصیاغة اللغویة تشجع "األطراف األخرى" على توفیر الموارد وتقدیم 
المعلومات. وقد اعترضت األطراف بشدة على الخیارات التي تشیر إلى 

مة المعلومات المقدمة أو مراجعتھا أو نتائج األسالیب ءمدى كفایة ومال
قشة الخیارات المتبعة لتقدیمھا. وذكرت عدة أطراف أنھا لیست مكلفة بمنا

بخالف الخیار المفضل لھا، ووافقت بعد ذلك على إحالة األمر إلى رؤساء 
 الوفود.  

خالل االجتماع التالي، لفتت ھونكاتوكیا المیسرة المتشاركة االنتباه 
من  8إلى اجتماع رؤساء الوفود وإلى المناقشات التي جرت حول البند 

یة محتملة) في الیوم نفسھ، جدول أعمال فریق اتفاق باریس (مسائل إضاف
وذكرت أن ھذه المناقشات قد أشارت إلى والیة ورغبة في المشاركة في 
"عناصر لم یتم مناقشتھا من قبل في ھذه الغرفة" والمتعلقة بعملیة تقدیم 

من االتفاق. ووافقت األطراف  9من المادة  5المعلومات عمال بالفقرة 
ة النص الخاص بالمعلومات التي على السعي إلى تحقیق توازن بین مناقش

سیتم تقدیمھا وحول األمور المتعلقة بأسالیب أو "عملیة" توفیر 
 .المعلومات

وحول مسودة نص المقرر، تباینت وجھات نظر األطراف حول عدة 
وفیما یتعلق  .أمور من بینھا، توقیت تقدیم بالغات فترة السنتین األولى

ل نص یتعلق بجملة أمور من بعناصر المعلومات، اختلفت األطراف حو
بینھا: الخسائر واألضرار، والتكنولوجیا ودعم بناء القدرات، والمرجع 
األساسي. وحول األمور ذات الصلة بالعملیة، أشار مندوبو البلدان 

من  5المتقدمة إلى تفضیلھم مناقشة العناصر "المطلوبة لتفعیل الفقرة 
قیت البالغات األولى. واختلف فقط"، مثل توافر المعلومات أو تو 9المادة 

المندوبون، حیث اقترح مندوبو البلدان النامیة إدراج أطر زمنیة مشتركة 
أو مراجعة اللجنة الدائمة المعنیة بالتمویل أو دورھا، والروابط بین 

 (شفافیة التمویل الالحق).  9من المادة  7و  5الفقرتین 
األول، وافقت الھیئة دیسمبر/ كانون  8وفي جلسة عامة انعقدت في 

الفرعیة للتنفیذ على إحالة أحدث نسخة من النص إلى مؤتمر األطراف. 
من تقریر فریق اتفاق 12یوجد ملخص لھذه المناقشات في صفحة 

 .باریس
نطاق وطرائق التقییم الدوري آللیة التكنولوجیا في دعم اتفاق 

نطاق وطرائق تركز المناقشات في إطار ھذا البند على تحدید باریس: 
من  117التقییم الدوري لفعالیة آلیة التكنولوجیا، المنشأة بموجب الفقرة 

(اتفاقات كانكون)، في دعم تنفیذ اتفاق باریس بشأن  16-/ م أ  1المقرر  
المسائل المتعلقة بتطویر ونقل التكنولوجیا. نظرت الھیئة الفرعیة للتنفیذ 

تاحیة العامة، ثم تناولتھ الحقًا في ألول مرة في ھذا البند في جلستھا االفت
مشاورات غیر رسمیة جرت على مدار األسبوع تشارك في تیسیرھا إیان 

 لوید (الوالیات المتحدة) وكلودیا أوكتافیانو (المكسیك).
وركزت المناقشات التي جرت حول نص مقرر مؤتمر/ اجتماع 

م العیني، أطراف اتفاق باریس على تقییم مختلف أنواع الدعم، مثل الدع
ومدى كفایة الدعم المقدم إلى آلیة التكنولوجیا. وقد اعترفت عدة بلدان 
متقدمة بالدعم العیني الكبیر المقدم إلى اللجنة التنفیذیة للتكنولوجیا، شامال 
الدعم المقدم من البلدان النامیة، وحذرت من ضیاع ھذا االعتراف حال 

. ووافقت بعض البلدان وضع نص یشیر إلى دعم البلدان المتقدمة فقط
النامیة على قیمة الدعم المقدم من جانبھا، ولكنھا أبرزت التزامات البلدان 
المتقدمة بموجب االتفاقیة. ودعت البلدان المتقدمة إلى التركیز على وجھ 
التحدید على دعم آلیة التكنولوجیا، وأشار بعض مندوبیھا إلى عدم إمكانیة 

لى إحداث تغییر تحولي. واقترحت البلدان توقع أن تؤدي نتائج اآللیة إ
النامیة التركیز على االحتیاجات المالیة لآللیة لتمكین نقل التكنولوجیا 

 وإیجاد حلول لھا.  
عقد مؤتمر األطراف مشاورات رئاسیة تشارك في تیسیرھا كارلوس 
فولر (بلیز) وإیان لوید (الوالیات المتحدة). لم تتمكن األطراف من 

نات متلقیة اى كیفیة عكس دور الكیانات الوطنیة المعینة ككیاالتفاق عل
للدعم. ولم تتمكن األطراف كذلك من االتفاق على كیفیة تحدید العالقة بین 
التقییم الدوري وعملیة استخالص الحصیلة العالمیة، وما إذا كان ینبغي 

 أن تقدم البلدان المتقدمة الدعم آللیة التكنولوجیا. 
كانون األول، اعتمد مؤتمر األطراف ومؤتمر / دیسمبر/  15في 

 اجتماع أطراف اتفاق باریس مقرًرا.
)، إن مؤتمر FCCC/CP/2018/L.3في مقرره ( المقرر النھائي:

 / اجتماع أطراف اتفاق باریس، ضمن عدة أمور أخرى:
  یعتمد نطاق وطرائق التقییم الدوري لفعالیة وكفایة الدعم المقدم

 ا بالصیغة الواردة في المرفق.  إلى آلیة التكنولوجی
  یقرر أن التقییم الدوري ینبغي إجرائھ بطریقة شفافة وشاملة

 وتشاركیة. 
  /یقرر أیًضا بدء التقییم الدوري في دورتھ الرابعة (نوفمبر

) وفقًا للنطاق والطرائق الواردة في 2021تشرین الثاني 
م الدوري المرفق أو بالصیغة المعدلة الحقًا بھدف اتمام التقیی

 ).2022األول في دورتھ الخامسة (نوفمبر/ تشرین الثاني 
  یقرر أیًضا أن نتائج التقییم الدوري ینبغي أن تستخدم كمدخالت

 في عملیة استخالص الحصیلة العالمیة.   

ینقسم ملحق القرار إلى جزأین: النطاق والذي یتضمن أقساًما حول 
دى كفایة الدعم المقدم إلى آلیة فعالیة آلیة التكنولوجیا باإلضافة إلى م

 التكنولوجیا، وقسم حول الطرائق.

 الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة
إلى  2انعقدت الدورة التاسعة واألربعین لھیئة المشورة في الفترة من 

دیسمبر/ كانون األول، عندما اعتمدت استنتاجاتھا. وفي یوم السبت  8
ن األول، قدم بول واتكینسون (فرنسا)، رئیس دیسمبر/ كانو 8الموافق 

ھیئة المشورة، النص المقترح إلى مؤتمر األطراف، حیث تم تناولھ في 
مشاورات أجریت على المستویین الرئاسي والوزاري. ما لم یذكر خالف 

دیسمبر/ كانون األول، اعتمد مؤتمر األطراف مقررات لیتم  15ذلك، في 
أطراف باریس كجزء من حزمة كاتوفیتشي إرسالھا إلى مؤتمر/ اجتماع 

 للمناخ.
(نتائج التخفیف  6من المادة  2)، الفقرة ةھج التعاونی(النُ  6المادة 

(اآللیة بموجب النھج التعاونیة)  6من المادة  4المنقولة دولیًا، الفقرة 
استھدفت المناقشات التي (النھج غیر السوقیة):  6المادة من  8والفقرة 

جرت في إطار ھذا البند تفعیل ثالثة أنواع من اآللیات السوقیة وغیر 
السوقیة التي نص علیھا اتفاق باریس، وھي: آلیة تعاونیة لتحویل نتائج 
التخفیف المنقولة دولیًا بین البلدان، وآلیة السماح لألطراف من القطاع 

، وآلیة غیر سوقیة. نوقش ثاتاالنبعاالخاص بإنتاج وبیع وحدات خفض 
ھذا البند باإلضافة إلى جمیع بنوده الفرعیة خالل الجلسة العامة 

. جرت المفاوضات في اجتماع ألحد فرق االتصال التابعة لھیئة االفتتاحیة
المشورة، ثم الحقًا في مشاورات غیر رسمیة تشارك في رئاستھا كیلي 

نغافورة)، وانعقدت على مدار كیزییر (أیرلندا) ومسلم أنشاري الرحمن (س
دیسمبر/ كانون األول، أحالت ھیئة المشورة مسودة  8األسبوع األول. في 

نص إلى مؤتمر األطراف لمزید من المناقشة وذلك خالل مشاورات 
 رئاسیة. 

خالل اجتماع فریق االتصال المذكور، قرأ مندوب كوستاریكا تقریًرا 
نیابًة عن الرابطة المستقلة ألمریكا مشترًكا قدمھ كل من مندوب كولومبیا، 

الالتینیة والكاریبي، ومندوبو أسترالیا وكندا واالتحاد األوروبي والیابان 
والمكسیك ونیوزیلندا وسویسرا، بشأن الحاجة إلجراء تعدیالت مماثلة 
فیما یتعلق بتحویالت نتائج التخفیف والحد من االنبعاثات بموجب المادة 
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حاد األوروبي على ضرورة اتخاذ مقررات . وشددت مندوبة االت6
 .صارمة، من بینھا مقررات محددة بشأن السالمة البیئیة

اقترح مندوب المملكة العربیة السعودیة، نیابًة عن البلدان النامیة 
متقاربة التفكیر، تجنب المبالغة في التعقید التقني. وأكد مندوب باناما 

موعة اإلفریقیة، على ضرورة وبلیز، ومندوب السنغال، نیابًة عن المج
احترام التنوع بین المساھمات المحددة وطنیَا. وعارض مندوب البرازیل 

بالمبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة  6ربط المادة رقم 
األحراج وتدھور الغابات في البلدان النامیة، في حین دعم مندوب باناما 

 وبلیز الربط بینھما.
ب سانت لوسیا، نیابًة عن تحالف الدول الجزریة اقترح مندو

الصغیرة، ترتیب األولویات على النحو التالي: تفعیل ھیكل المحاسبة؛ 
وضع ضمانات السالمة البیئیة؛ وضع أحكام التنمیة المستدامة؛ واقترح 
مع مندوب مصر، نیابًة عن المجموعة العربیة، تخصیص حصة من 

توفالو، نیابًة عن أقل البلدان نمواً، إلى اإلیرادات للتكیف. ودعا مندوب 
من  6من المادة  2تشكیل ھیئة رقابیة تكلف باإلشراف على تنفیذ الفقرة 

 اتفاق باریس (نتائج التخفیف المنقولة دولیاً) إلتاحة اإلبالغ المسبق.
استمرت المفاوضات في صورة مشاورات غیر رسمیة واستندت إلى 

ا الرئیسان المتشاركان بشأن كل بند ثالث مسودات لنصوص مقرر قدمھ
 من البندین الفرعیین. 

(اآللیة في  4(نتائج التخفیف المنقولة دولیًا) والفقرة  2حول الفقرة 
من االتفاق، ركزت المناقشات على  6إطار النھج التعاونیة) من المادة 

عدة أمور من بینھا ما یلي: نصیب من العوائد والتخفیف العام والتحویل 
تعدیالت المقابلة في االنبعاثات العالمیة وقضایا الحوكمة والضمانات وال

المتعلقة بنتائج التخفیف المنقولة دولیًا المستخدمة خارج نطاق المساھمات 
 المحددة وطنیًا. 

ناقشت األطراف خیار تحصیل نصیب من العوائد المتأتیة من 
التفاق وتسلیمھ من ا 6من المادة  4األنشطة المضطلع بھا بموجب الفقرة 

إلى صندوق التكیف لمساعدة األطراف من البلدان النامیة المعرضة بشكل 
خاص للتأثیرات الضارة لتغیر المناخ للوفاء بتكالیف التكیف. وقد أیدت 
بعض األطراف تسلیم ھذه العوائد إلى صندوق التكیف ألن الصندوق لیس 

ح بإمكان البلدان التي ال لدیھ الكثیر من القیود على البرامج، وبالتالي یصب
تشارك في آلیة السوق االستفادة من ھذه العوائد. كما دفعت ھذه البلدان 
أیًضا بأن نصیب العوائد المخصص إلى صندوق التكیف یجب أن ینطبق 

من االتفاق.  6من المادة  2أیًضا على األنشطة التي نصت علیھا الفقرة 
ر المعارضون من إعادة وحول ھذا تباعدت وجھات نظر األطراف، فحذ

التفاوض على اتفاق باریس. كما اختلفت اآلراء حول زیادة نسبة نصیب 
 ، وما إذا كان ینبغي أن یكون ذلك طوعیًا.٪5العوائد إلى 

حول النصوص المتعلقة بمتطلبات التخفیف الشاملة وتطبیقھا بموجب 
عریفًا من اتفاق باریس، ناقشت األطراف ت 6من المادة  4و  2الفقرتین 

لتحقیق التخفیف الشامل في االنبعاثات العالمیة، وشدد الكثیرون على 
الحاجة إلى خفض االنبعاثات العالمیة. وحذرت إحدى األطراف من 
السماح بأن تنقل اآللیات السوقیة المسؤولیات إلى البلدان النامیة. وأشار 
مندوب طرف آخر إلى الحاجة إلى مناقشة النھج المستخدمة في 

مساھمات المحددة وطنیًا أو خارجھا"، سعیًا وراء رفع الطموح. ودعا ال
الكثیرون إلى النظر في خیارات اإللغاء والخصم اإللزامیین في ھذا 
الصدد. وناقشت األطراف أسس حساب خفض االنبعاثات التي یتعین 
تطبیقھا في تصمیم أنشطة نتائج التخفیف المنقولة دولیًا والتعدیالت في 

 ه النتائج.  سیاق ھذ
حول نقل نتائج التخفیف بموجب بروتوكول كیوتو، مثل آلیة التنمیة 

من  6من المادة  4النظیفة، إلى األنشطة المضطلع بھا بموجب الفقرة 
االتفاق، دعمت العدید من البلدان النامیة ھذا االنتقال، مشددة على أنھ 

 .بعاثاتسیبني مصداقیة ویضمن الطلب على شھادات إثبات خفض االن
عارضت العدید من األطراف األخرى، ومن بنھم مندوب إحدى 

مجموعات البلدان المتقدمة ذلك، مشددین على ضرورة أن تنشئ 
ً ذا مصداقیة قبل اتخاذ مقررات بشأن االنتقال.  األطراف أوالً نظاما
وأعربت مجموعة أخرى عن قلقھا من أن یؤدي حجم العرض الكبیر 

إلى تقویض األسعار والحد من نتائج التخفیف.  لوحدات بروتوكول كیوتو
وقالت بعض األطراف إنھ یمكن النظر في انتقال المشروعات الحالیة، إذا 

 .استوفت شروًطا معینة
فیما یتعلق بكیفیة تجنب الحساب المزدوج والحاجة إلى إجراء 
تعدیالت، اختلفت اآلراء حول عدة أمور من بینھا، خیارات تجنب 

ضات االنبعاثات الناتجة عن اآللیة التي نصت علیھا الفقرة استخدام تخفی
لتحقیق مساھمة محددة وطنیة من قبل أكثر من طرف.  6من المادة  4

وشددت إحدى المجموعات على رأیھا بأنھ ال ینبغي أن یكون ھناك أي 
شرط إلجراء تعدیالت مقابلة للنقل الدولي األول لخفض االنبعاثات عمال 

من سجل اآللیة. وعارض الكثیرون التأكید على  6لمادة من ا 4بالفقرة 
ضرورة الحفاظ على السالمة البیئیة، مطالبین بضرورة إجراء تعدیالت 

من االتفاق (نتائج التخفیف المنقولة  6من المادة   2مقابلة، عمال بالفقرة 
 دولیًا)، لجمیع حاالت خفض االنبعاثات عندما یتم نقلھا دولیا.

من اتفاق باریس، ناقشت األطراف تقدیم  6من المادة  8وحول الفقرة 
التقاریر عمال بھذه الفقرة وأنشطة برنامج عملھا وحوكمة إطار النھج 
غیر السوقیة. وفضل البعض مواصلة العمل دون إنشاء ھیئة جدیدة، 
سواء في إطار ھیئة فرعیة أو منتدى النھج غیر السوقیة لتحدید الحاجة 

حوكمة بعد االنتھاء من بعض األنشطة في إطار إلى اتفاقات بشأن ال
برنامج عمل اإلطار. ودعا آخرون إلى إنشاء فرقة عمل تنعقد بالتزامن 
مع اجتماعات الھیئات الفرعیة للحفاظ على الطابع األشمل للنھج غیر 
السوقیة وتفعیلھا، مع اإلشارة إلى األطر المتعلقة بنقل التكنولوجیا أو 

مندوب إحدى األطراف على أن ھذه الفرقة من  التكیف كأمثلة. وشدد
شأنھا أن تتناول الشواغل واألسئلة، وذلك من خالل عدة طرق من بینھا 
تناول الروابط بین التخفیف والتكیف و"توفیقھما" مع سبل التنفیذ باالستناد 

 إلى العملیات القائمة والترتیبات المؤسسیة.
، تشارك في 6المادة عقد مؤتمر األطراف مشاورات رئاسیة بشأن 

تیسیرھا جیمس شو، وزیر تغیر المناخ في نیوزیلندا، وكارولینا شمیدت، 
 وزیرة البیئة في شیلي.

 
(نتائج التخفیف المنقولة دولیًا) وحول  6من المادة  2بموجب الفقرة 

التعدیالت المقابلة، لم تتمكن األطراف من االتفاق على "نھج القائمة" 
لبلدان باختیار عدد من الخیارات من بینھا العمل المقترح الذي یسمح ل

على االنبعاثات أو خفضھا وأساس تحویل المقاییس وضمان وضوحھ. 
وأید العدید من األطراف االقتراح، بینما عارضھ آخرون، داعین إلى 

 .اتباع نھج واحد یوفر نفس األساس لجمیع األطراف
لمحددة وطنیًا، فیما یتعلق بأغراض أخرى غیر تحقیق المساھمات ا

أعربت األطراف عن: الحاجة إلى تعریف األغراض، ومخاوف بشأن 
الحساب المزدوج، واالعتراف بأن اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن 
تغیر المناخ غیر مفوضة بوضع قواعد للھیئات األخرى. تباینت وجھات 

 .رنظر األطراف حول التحدید الكمي المسبق ألغراض إعداد التقاری
(اآللیة بموجب النھج التعاونیة)، ناقشت  6من المادة  4بموجب الفقرة 

األطراف المبادئ المنھجیة لدورة النشاط. طالب أحد األطراف بوضع 
مبادئ رفیعة المستوى وبرنامج عمل لتطویرھا. وأعربت العدید من 
األطراف عن وجھات نظرھا بشأن النھج األساسیة المناسبة، وأعرب 

بعض التحفظات بشأن تطبیقات العمل كالمعتاد وخطوط البعض عن 
األساس التاریخیة، كما أشار البعض إلى وجود روابط للتخفیف بوجھ عام 

 .في االنبعاثات العالمیة. كما ناقشت األطراف تشكیل ھیئة إشرافیة
(إطار عمل النھج غیر السوقیة) ناقشت  6من المادة  8بموجب الفقرة 

بأن تبدأ حوكمة اإلطار بتأسیس المنتدى مع  األطراف صیغة توفیقیة
. كما نظرت 2019التأكید على وضع ترتیبات دائمة للحوكمة في 

 .األطراف في مقترح توفیقي حول أنشطة برنامج العمل
وحول طریق المضي قدًما، أوضح شو، المیسر المتشارك، أنھ سیبلغ 

تطویر النص  الرئاسة أنھ بالنظر إلى االختالفات المتبقیة، یمكن فقط
 .المدرج بین أقواس

دیسمبر/ كانون األول، اعتمد مؤتمر األطراف ومؤتمر /  15في 
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نشرة مفاوضات 

      األرض         

اجتماع أطراف اتفاق باریس مقرًرا إجرائیًا لمواصلة النظر في ھذا 
 األمر.

)، إن FCCC/CP/2018/L.28في مقرره ( المقرر النھائي:
 مؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باریس، ضمن عدة أمور أخرى:

  بنظر الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة ً یحیط علما
إلى  36ومؤتمر األطراف في الوالیات الواردة في الفقرات من 

 ).6(مسائل ذات صلة بالمادة  21-/م أ1من المقرر  40
  بأن األطراف نظرت في مسودات نصوص ً ً أیضا یحیط علما

الذي قدمھ الرئیس،  المقررات المتعلقة بھذه المسائل في المقترح
 ولكنھا لم تتمكن من التوصل إلى توافق آراء بشأنھا.

  یطلب إلى الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة أن
تواصل نظرھا في مسودات نصوص المقررات بغیة التوصیة 
بمسودة مقرر لینظر فیھ مؤتمر/ اجتماع أطراف اتفاق باریس 

 ویعتمده في دورتھ الثانیة. 
 

من  7رائق حساب الموارد المالیة المقدمة والمعبأة بموجب الفقرة ط
: تناولت الھیئة الفرعیة للمشورة (شفافیة التمویل الالحق) 9المادة 

العلمیة والتكنولوجیة ھذا البند في جلستھا االفتتاحیة العامة وأحالتھ إلى 
ت فریق اتصال. ونوقش ھذا األمر في خمسة اجتماعات، إما في اجتماعا

 لفریق اتصال أو في مشاورات غیر رسمیة.
في فریق االتصال والمشاورات غیر الرسمیة التي تشارك في 
رئاستھا دلفین أیراود (فرنسا) وساني نافو (مالي)، ركزت المناقشات 
على اإلضافة التي قدمھا رؤساء الھیئات، والمقترحات النصیة التي تم 

النص الذي أعده الرئیسان إعدادھا أثناء المشاورات غیر الرسمیة و
المتشاركان. خالل االجتماع األول، اختلفت األطراف حول إدراج نص 
بخصوص الموارد المالیة "الخاصة بالمناخ" والموارد المالیة "الجدیدة 
واإلضافیة"، وأعرب مندوب مجموعة من البلدان النامیة عن عدم 

دة أطراف ارتیاحھ إلجراء أي "إضعاف" لھذه الجوانب. واقترحت ع
والمجموعات التركیز على عناصر یمكن حلھا على المستوى التقني، وال 

 .سیما االفتراضات والتعاریف والمنھجیات األساسیة
ً حول االفتراضات  في اجتماع الحق، ناقشت األطراف مقترحا

أید مندوبو العدید من البلدان التغییرات  .والتعاریف والمنھجیات األساسیة
وجھات نظر األطراف حول صیاغة جدیدة  واختلفت من حیث المبدأ.

تتعلق بالدعم "الجدید واإلضافي". استمرت المناقشات في اجتماعات 
إضافیة حول االفتراضات والتعاریف والمنھجیات األساسیة، وطلبت 
األطراف إضافة نص، واقترحوا مواضع یمكن حذف األقواس منھا، 

 .  وأعربوا عن تفضیالتھم الخاصة بالخیارات
دیسمبر/ كانون األول، وافقت ھیئة  8في الجلسة العامة المنعقدة یوم 

المشورة على إحالة النسخة األحدث من النص إلى مؤتمر األطراف، 
الذي عقد مشاورات رئاسیة لمناقشة ھذا األمر إلى جانب أمور أخرى 
ذات صلة بالتمویل. تم إدراج النص كقسم في الطرائق واإلجراءات 

ة إلطار الشفافیة، ویوجد ملخص لھذا النص في صفحة یالتوجیھوالمبادئ 
 من تقریر فریق اتفاق باریس.     8

: تم تناول ھذا البند ألول مرة في الجلسة العامة إطار التكنولوجیا
االفتتاحیة وبعد ذلك تم تناولھ في مشاورات غیر رسمیة تشارك في 

ویج). وأحالت الھیئة تیسیرھا كارلوس فولر (بلیز) ومیت موجلیست (النر
الفرعیة للتنفیذ النص إلى مؤتمر األطراف الذي عقد المزید من 
المشاورات الرئاسیة تشارك في تیسیرھا كارلوس فولر وإیان لوید. 
نظرت األطراف في مسودة مقررین لمؤتمر/ اجتماع أطراف باریس 

 بشأن تطویر التكنولوجیا ونقلھا.
باینت وجھات نظر األطراف حول فیما یتعلق بإطار التكنولوجیا، ت

البیئات التمكینیة، بما في ذلك تحفیز القطاعین الخاص والعام على تحقیق 
التنمیة التكنولوجیة ونقل التكنولوجیات المناخیة بالكامل. وشدد الكثیرون 
على أھمیة اإلشارة إلى القطاع العام والتأكید على أن العدید من الكیانات 

ؤسسات عامة. عارض آخرون ذلك، مشیرین إلى الوطنیة المعینة ھي م
عدم وضوح "القطاع العام" في ھذا السیاق. وفیما یتعلق بالتعاون 
ومشاركة أصحاب المصلحة، اختلفت اآلراء حول الھدف، ومن نقاط 

 .االختالف عبارة تتعلق بسد الفجوة في المعرفة والتمویل
سین سیتم إحالتھ وأشار المیسر المتشارك إلى أن النص الوارد بین قو

 إلى رئاسة مؤتمر األطراف.
دیسمبر/ كانون األول، اعتمد مؤتمر األطراف ومؤتمر /  15في 

 اجتماع أطراف اتفاق باریس مقرًرا.
)، إن مؤتمر FCCC/CP/2018/L.7في مقرره ( المقرر النھائي:

 / اجتماع أطراف اتفاق باریس، ضمن عدة أمور أخرى:
  .یعتمد إطار التكنولوجیا على النحو المبین في المرفق 
  یقرر أن تتعاون اللجنة التنفیذیة المعنیة بالتكنولوجیا ومركز

وشبكة تكنولوجیا المناخ، وفقاً للمھام والوالیات وطرائق العمل 
ً على تنفیذ إطار التكنولوجیا  ً وثیقا الخاصة بكل منھما، تعاونا

 أطراف اتفاق باریس.بتوجیھ من مؤتمر / اجتماع 
  یطلب إلى اللجنة التنفیذیة المعنیة بالتكنولوجیا ومركز وشبكة

تكنولوجیا المناخ إدراج التوجیھات الواردة في إطار 
التكنولوجیا في خطة وبرنامج عمل كل منھما اللذین ینبغي أن 
ً األسالیب الالزمة لرصد وتقییم األنشطة التي  یتضمنا أیضا

 یضطلعان بھا.
  یطلب إلى اللجنة التنفیذیة المعنیة بالتكنولوجیا ومركز وشبكة

تكنولوجیا المناخ تضمین تقریرھما السنوي المشترك لعام 
معلومات عن كیفیة إدراج التوجیھات الواردة في إطار  2019

 التكنولوجیا في خطة وبرنامج عمل كل منھما. 
 ركز وشبكة یطلب إلى اللجنة التنفیذیة المعنیة بالتكنولوجیا وم

تكنولوجیا المناخ تقدیم معلومات في تقاریرھما السنویة 
المشتركة عن التقدم المحرز في عملھما والتحدیات والدروس 

 المستفادة في تنفیذ إطار التكنولوجیا.
  یؤكد من جدید أھمیة الدعم، بما فیھ الدعم المالي، الذي یجب

ل التعاوني تقدیمھ إلى البلدان النامیة األطراف لتعزیز العم
المتعلق بتطویر التكنولوجیا ونقلھا في مختلف مراحل دورة 
التكنولوجیا، ویتفق على أن إطار التكنولوجیا یمكن أن یسھل 

 تعزیز ھذا الدعم. 
  یقرر أن تراعى النتائج و/أو التوصیات المنبثقة عن التقییم

 الدوري عند تحدیث إطار التكنولوجیا.
 یذ إطار التكنولوجیا.یطلب إلى األمانة تیسیر تنف 

ینقسم ملحق القرار إلى ثالثة أجزاء: الغرض والمبادئ والمواضیع 
الرئیسیة إلطار التكنولوجیا. وتشمل المواضیع الرئیسیة، التي تمثل 
مجاالت عمل التي ركز علیھا إطار العمل، خمسة أقسام عن االبتكار 

إشراك أصحاب والتنفیذ والبیئة التمكینیة وبناء القدرات والتعاون و
 المصلحة والدعم.

 بنود أخرى بخالف برنامج عمل اتفاق باریس 

في مؤتمر تغیر المناخ المنعقد في كاتوفیتشي، تضمن جدول األعمال 
عدة أمور تتعلق بالتنفیذ المستمر لالتفاقیة وبروتوكول كیوتو. یوجد 

 ملخص لھذه المناقشات والنتائج أدناه حسب ترتیب جدول األعمال.

 ر األطراف مؤتم
وافقت األطراف على تطبیق المسائل التنظیمیة: النظام الداخلي: 

)، باستثناء مسودة المادة FCCC/CP/1996/2مسودة النظام الداخلي (
 بشأن التصویت. 42

دیسمبر/ كانون  3: في یوم األحد الموافق اعتماد جدول األعمال
األول، قدم الرئیس كورتیكا جدول أعمال مؤقت إضافي 

)FCCC/CP/2018/1/Add.1 یتضمن اقتراح بند جدید في جدول (
األعمال بشأن االحتیاجات الخاصة والظروف الخاصة للبلدان األفریقیة 
بموجب اتفاق باریس. وأوضح أنھ منذ إصدار ھذه الوثیقة، اقترح مندوب 
ھندوراس، نیابًة عن الرابطة المستقلة ألمریكا الالتینیة والكاریبي وإیران 

سیا والمحیط الھادئ، ومندوب المملكة العربیة السعودیة، نیابًة عن ودول آ
المجموعة العربیة، بنود جدول أعمال جدیدة حول االحتیاجات الخاصة 
والظروف الخاصة للبلدان النامیة في المجموعات أو المناطق ذات 

 الصلة.
دون بند فرعي حول بواقترح اعتماد جدول األعمال المؤقت التكمیلي 

اح إزالة تركیا من القائمة الواردة في المرفق األول لالتفاقیة وبدون اقتر
البنود األربعة المقترحة بشأن االحتیاجات والظروف الخاصة، ووافق 
مؤتمر األطراف على ذلك. وقال إن المشاورات التي تناولت ھذه األمور 
ستجرى تحت سلطة الرئاسة. اعتمد مؤتمر األطراف جدول األعمال كما 

دیسمبر/ كانون األول، أبلغ  14مقترح. وفي یوم الجمعة الموافق ھو 
نائب الرئیس إیان فراي (توفالو) أن ھذه المشاورات لم تتوصل إلى 

 توافق في اآلراء.
دیسمبر/ كانون  15: في انتخاب أعضاء المجلس بخالف الرئیس

األول، انتخب مؤتمر األطراف أعضاء مكتبھ: جورج بورستینغ 
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      األرض         

إیان فراي (توفالو) ومحمد نصر (مصر) ولویس یونغ (بلیز) (النرویج) و
 ووماجد شافعي بور (إیران).

كما قام مؤتمر األطراف بانتخاب أعضاء لجنة التكیف ومجلس 
صندوق التكیف المجلس االستشاري لمركز وشبكة تكنولوجیا المناخ 
وفریق الخبراء االستشاري ولجنة االمتثال بفرعي التیسیر والتنفیذ 

لمجلس التنفیذي آللیة التنمیة النظیفة واللجنة التنفیذیة آللیة وارسو وا
الدولیة ولجنة اإلشراف على التنفیذ المشترك واللجنة التنفیذیة للتكنولوجیا 
وفریق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً ومجموعة العمل التیسیریة 

 المعنیة بمنبر المجتمعات المحلیة والشعوب األصلیة.
: وافق مؤتمر األطراف على انضمام مراقبین جدد المراقبین قبول

 (FCCC/CP/2018/2)على النحو المقترح 
وافق مؤتمر األطراف على  مواعید وأماكن انعقاد الدورات المقبلة:

أن تستضیف شیلي دورتھ الخامسة والعشرین 
(FCCC/CP/2018/L.6). 

بوثائق  : اعتمد مؤتمر األطراف التقریر الخاصوثائق التفویض
 ).FCCC/CP/2018/9التفویض (

دیسمبر/ كانون األول، اعتمد مؤتمر  8: في تقاریر الھیئات الفرعیة
األطراف تقاریر الھیئات الفرعیة. كما اعتمد المقررات واالستنتاجات 
الواردة في تقریر الدورة الثامنة واألربعین للھیئة الفرعیة للتنفیذ 

)FCCC/SBI/2018/9/Add.1:بشأن ( 
 رنامج عمل أقل البلدان نموا.ب 
 .استعراض عمل مركز وشبكة تكنولوجیا المناخ 
  .استنتاجات بشأن اختصاصات استعراض برنامج عمل الدوحة 
  استنتاجات بشأن تنسیق دعم تنفیذ األنشطة المتعلقة بإجراءات

التخفیف في قطاع الغابات من جانب البلدان النامیة، بما في ذلك 
 .الترتیبات المؤسسیة

: تقرر نظر مؤتمر األطراف في حدثین: حوار األحداث المقررة
تاالنوا الذي كلف بھ مؤتمر األطراف في دورتھ الحادیة والعشرین 

. لكال 2020، وتقییم ما قبل 2018باعتباره الحوار التیسیري لعام 
الحدثین مرحلة تقنیة وسیاسیة تتم خالل الدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر 

 مزید من التفاصیل انظر ما یلي:   األطراف. ل
حوار تاالنوا: المرحلة التقنیة: 

http://enb.iisd.org/vol12/enb12740e.html 
حوار تاالنوا: المرحلة السیاسیة: 

http://enb.iisd.org/vol12/enb12744e.html  
حوار تاالنوا: الحفل الختامي: 

e.html5http://enb.iisd.org/vol12/enb12744  
: المرحلة التقنیة  2020تقییم التنفیذ والطموح لما قبل 

http://enb.iisd.org/vol12/enb12739e.html  
: المرحلة السیاسیة  2020تقییم التنفیذ والطموح لما قبل 

http://enb.iisd.org/vol12/enb12743e.html  
تعدیل االتفاقیة بموجب المادة النظر في اقتراح قدمتھ األطراف بشأن 

من  4(ھـ) من المادة 2: اقتراح من االتحاد الروسي لتعدیل الفقرة 15
 : وافق مؤتمر األطراف على تعلیق النظر في ھذا البند.االتفاق

: 18و  7اقتراح من بابوا غینیا الجدیدة والمكسیك بتعدیل المادتین 
 البند.وافق مؤتمر األطراف على تعلیق النظر في ھذا 

: نظر مؤتمر األطراف للمرة األولى في تقریر آلیة وارسو الدولیة
دیسمبر/ كانون األول. ملخص المناقشات والمقرر موجود  3ھذا البند في 
 من تقریر الھیئة الفرعیة للتنفیذ.  25في صفحة 

تطویر التكنولوجیا ونقلھا وتنفیذ آلیة التكنولوجیا: الروابط بین آلیة 
: تم تناول ھذا البند ألول مرة في واآللیة المالیة لالتفاقیةالتكنولوجیا 

، ثم الحقًا في مشاورات 2018دیسمبر/ كانون األول   2جلسة عامة یوم 
غیر رسمیة تشارك في تیسیرھا كیشان كومارسینغ ( ترینیداد وتوباغو) 
وسوان سینسي (إیطالیا). واجتمعت المشاورات غیر الرسمیة خمس 

دیسمبر/ كانون األول، وانعقدت  12إلى  8من  مرات في الفترة
 اجتماعات غیر رسمیة بین األطراف.

ركزت المفاوضات على مسودة نص مقرر عرضھ المیسران 

التي رأى عدة مندوبین أنھا تركز "بشدة على الصندوق  المتشاركان
األخضر للمناخ". ودعت إلى اإلشارة إلى التعاون بین مرفق البیئة 

 وشبكة تكنولوجیا المناخ. العالمي ومركز 
ركزت المناقشات الحاسمة على وجھات النظر المتعارضة حول ما 
إذا كان ینبغي االنتھاء من ھذا البند من جدول األعمال في الدورة الرابعة 
والعشرین لمؤتمر األطراف، حیث أشارت مجموعة واحدة من البلدان 

من وضع الروابط. المتقدمة إلى أن العمل قد اكتمل نظًرا لالنتھاء 
عارض بلد ناٍم ذلك، دافعًا بأن أھداف العمل بشأن الروابط لم تتحقق، وقد 

 ال یتم ذلك حتى انعقاد الدورة السادسة والعشرین لمؤتمر األطراف.
ناقشت األطراف اقتراحاً توفیقیًا قدمتھ البلدان المتقدمة لمواصلة النظر 

 2020تعزیز الروابط في عام  في ھذا البند، بعد تقییم التقدم المحرز في
، في إطار تقریري مرفق البیئة العالمیة والصندوق األخضر للمناخ، على 
التوالي. وقد عارضتھا مجموعتان من البلدان النامیة التي حذرت من أن 
بنود جدول األعمال ھذه تركز على التقاریر الواردة من الھیئات المعنیة 

 ت الصلة بشكل كاٍف.فقط وال یمكنھا تناول الروابط ذا
ناقشت األطراف مقترحاً لمواصلة العمل الموضوعي في إطار جدول 
أعمال الھیئة الفرعیة للتنفیذ. وأكد العدید من مندوبي البلدان النامیة أنھ ال 
یمكن النظر في استمرار أو اختتام البند إال بعد إجراء تقییم للتقدم 

األمر الحقًا، دون  اختتام ھذالمحرز. واقترحوا الموافقة على النظر في 
الحكم مسبقا على نتیجة ذلك النظر. وعارض العدید من مندوبي البلدان 

 المتقدمة ذلك، مشیًرا إلى تفضیلھ اختتام النظر في ھذا البند.
الحظ الفریق عدم وجود توافق في اآلراء، لذا عقد مشاورات غیر 

أسفھم نظًرا ، وأعرب البعض عن 16رسمیة خلصت إلى تطبیق المادة 
الحتمالیة ضیاع التقدم المحرز في المفاوضات بشأن مسودة المقرر. أبلغ 
المیسر المتشارك كومارسینغ أنھ سیقدم تقریًرا إلى رئاسة مؤتمر 

 األطراف حول عدم وجود اتفاق.
دیسمبر/ كانون األول، اعتمد مؤتمر  14في یوم الجمعة الموافق 

 األطراف المقرر. 
)، إن FCCC/CP/2018/L.4: في مقرره (النھائیةالنتیجة 

مؤتمر األطراف ضمن عدة أمور أخرى یطلب إلى الھیئة الفرعیة للتنفیذ 
)، ۲۰۲۰أن تجري، في دورتھا الثالثة والخمسین (نوفمبر/ تشرین الثاني 

الروابط بین آلیة التكنولوجیا واآللیة المالیة  تعزیزتقییماً للتقدم المحرز في 
بغیة التوصیة بمشروع مقرر بشأن ھذه المسألة، بما في ذلك النظر في 
استنتاج بشأن ھذه المسألة، كي ینظر فیھ مؤتمر األطراف ویعتمده في 

 ). ۲۰۲۰دورتھ السادسة والعشرین (نوفمبر/ تشرین الثاني 
 یدعو مؤتمر األطراف: 

 تكنولوجیا المناخ والصندوق األخضر  مركز وشبكة
للمناخ إلى مواصلة تعزیز التعاون، بحیث یمكن استخدام 
خدمات وخبرات مركز وشبكة تكنولوجیا المناخ في 
تدعیم المقترحات التي تلتمس الدعم في إطار برنامج 
االستعداد ودعم األنشطة التحضیریة التابع للصندوق، 

ً الحاجة إلى ھذا التعاون لدعم البلدان النامیة  مالحظا
األطراف في بناء قدرتھا على االضطالع بمشاریع 

 التكنولوجیا وبرامجھا. 
  البلدان النامیة إلى التماس الدعم من مركز من األطراف

وشبكة تكنولوجیا المناخ كي تُعد مشاریع متصلة 
بالتكنولوجیا، بما في ذلك مشاریع ناتجة عن تقییمات 

وعن المساعدة التقنیة المقدمة من  االحتیاجات التكنولوجیة
مركز وشبكة تكنولوجیا المناخ، وتُقّدمھا إلى الكیانات 
ً لسیاسات  التشغیلیة لآللیة المالیة من أجل تنفیذھا، وفقا

 وعملیات كل منھا. 
  مركز وشبكة تكنولوجیا المناخ إلى التشاور مع الصندوق

ل األخضر للمناخ ومرفق البیئة العالمیة لتحدید السب

http://enb.iisd.org/vol12/enb12740e.html
http://enb.iisd.org/vol12/enb12744e.html
http://enb.iisd.org/vol12/enb127445e.html
http://enb.iisd.org/vol12/enb12739e.html
http://enb.iisd.org/vol12/enb12743e.html
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الكفیلة بتحسین تبادل المعلومات بین الكیانات الوطنیة 
المعینة والسلطات الوطنیة المعینة وجھات التنسیق التابعة 

 لمرفق البیئة العالمیة.
 كما یرحب مؤتمر األطراف:  

  بالدعم المقدم من مرفق البیئة العالمیة والصندوق
األخضر للمناخ لتطویر التكنولوجیات ونقلھا من خالل 

مشاریع والبرامج، بما في ذلك الدعم المقدم للمشاریع ال
 الناتجة عن تقییمات االحتیاجات التكنولوجیة.

  بالتعاون القائم بین اللجنة التنفیذیة المعنیة بالتكنولوجیا
ومركز وشبكة تكنولوجیا المناخ والصندوق األخضر 
للمناخ بشأن حاضنات ومسّرعات تكنولوجیا المناخ، 

ً أن ھذا سیساعد على توجیھ الصندوق األخضر  مالحظا
للمناخ وھو یضع االختصاصات لطلب اقتراحات من 

 أجل دعم حاضنات ومسّرعات تكنولوجیا المناخ. 
من  4المراجعة الثانیة لمالئمة الفقرتین (أ) و (ب) من المادة 

 تم تعلیق النظر في ھذا البند.االتفاقیة: 
ھذه البنود الفرعیة في  تم تناول كلالمسائل المتعلقة بالتمویل: 

دیسمبر/ كانون  2الجلسة العامة لمؤتمر األطراف التي انعقدت في 
 األول.

) FCCC/CP/2018/4: تم تناول ھذا البند (التمویل طویل األجل
 2ألول مرة في الجلسة العامة لمؤتمر األطراف في التي انعقدت في 

دیسمبر/ كانون األول، ثم الحقًا في اجتماع لفریق اتصال تشارك في 
 رئاستھ إیفان زامبرانا فلوریس (بولیفیا) ونوربرت غوریسن (ألمانیا). 

وفي المشاورات غیر الرسمیة، أشار الرئیسان المتشاركان إلى 
التي تلقاھا وشجعا على تقدیم المزید من التقاریر خالل الدورة. التقاریر 

وافقت األطراف على تفویض الرئیسین المتشاركین إلعداد مسودة نص 
 تستند إلى المعلومات المقدمة.

وقالت مندوبة االتحاد األوروبي أنھ قد تم تحقیق الكثیر من بنود 
فترة السنتین جدول أعمال التمویل طویل األجل، وذكرت أن تقییم 

والعرض العام عن تدفقات تمویل المناخ التي أجرتھ اللجنة الدائمة المعنیة 
یؤكد أنھ قد تم تعبئة التمویل. واقترح مندوب  2018بالتمویل في 

 2018النرویج أن المقرر یحیط علًما ببعض األنشطة مثل حلقة عمل 
لحوار التي عقدت بین الدورات بشأن تمویل المناخ طویل األجل وا

الوزاري الرفیع المستوى لفترة السنتین بشأن تمویل المناخ. كما اقترحت 
األطراف موضوعات لمناقشتھا خالل حلقة العمل التالیة التي تنعقد بین 
الدورات، واقترح مندوب جزر سلیمان، نیابًة عن تحالف الدول الجزریة 

حترار العالمي الصغیرة، عقد دورة لمناقشة تأثیرات اإلبقاء على درجة اال
درجة مئویة. سوف تستمر المناقشات خالل یوم الجمعة الموافق  1.5عند 

دیسمبر/ كانون األول، نشرت األمانة  11وفي  .دیسمبر/ كانون األول 7
العامة مسودة مقرر تضمن إشارة بین قوسین لحث البلدان المتقدمة على 

وارد بین قوسین كجزء زیادة الدعم المالي للبلدان النامیة. نوقش القرار ال
 من مشاورات الرئاسة حول التمویل.

 دیسمبر/ كانون األول، اعتمد مؤتمر األطراف المقرر. 15في 
)، إن FCCC/CP/2018/L.20: في مقرره (النتیجة النھائیة

 مؤتمر األطراف ضمن عدة أمور أخرى: 
  یرحب مع التقدیر بتقییم فترة السنتین والعرض العام

اللذین أعدتھما  2018المناخي لعام  لتدفقات التمویل
اللجنة الدائمة المعنیة بالتمویل، وال سیما باستنتاجات ھذه 
اللجنة وتوصیاتھا الرئیسیة التي تُبِرز زیادة تدفقات 
التمویل المناخي من البلدان المتقدمة األطراف إلى البلدان 

 النامیة األطراف
 مع التقدیر بالتقدم المستمر الذي ً تحرزه  یرحب أیضا

البلدان المتقدمة األطراف نحو بلوغ الھدف المتمثل في 

ملیار دوالر أمریكي سنویاً  100الحشد المشترك لمبلغ 
 . 2020 بحلول عام

  یحث البلدان المتقدمة األطراف على زیادة تعبئة التمویل
 .2020المناخي نحو تحقیق ھدف تمویل عام 

  جھودھا یحث البلدان المتقدمة األطراف على مواصلة
الرامیة إلى توجیھ جزء كبیر من األموال العامة 
المرصودة لتغیر المناخ نحو أنشطة التكیف وعلى السعي 
إلى تحقیق مزید من التوازن بین تمویل التخفیف وتمویل 
التكیف، وذلك اعترافًا بأھمیة تمویل التكیف وبالحاجة إلى 

 موارد من األموال العامة ومن المنح لتمویل التكیف.
  یرحب بالتقاریر المقدمة كل سنتین الواردة حتى اآلن من

البلدان المتقدمة األطراف عن استراتیجیاتھا ونُُھجھا 
 2018المتبعة لزیادة التمویل المناخي في الفترة من عام 

، ویحث ھذه البلدان التي لم تقّدم بعد تلك 2020إلى عام 
 المعلومات على تقدیمھا.

 من تقدم لتعزیز بیئاتھا  یرحب بما أحرزتھ األطراف
التمكینیة المحلیة من أجل اجتذاب التمویل المناخي، 
ویطلب إلى األطراف أن تواصل تحسین بیئاتھا التمكینیة 
وأطرھا السیاسیة لتیسیر تعبئة التمویل المناخي وتوزیعھ 

 بفعالیة.
  یقرر أن تركز حلقتا العمل اللتان ستُعقدان أثناء الدورتین

 2019لمناخي الطویل األجل في عامي بشأن التمویل ا
على فعالیة التمویل المناخي، بما في ذلك النتائج  2020و

واآلثار المترتبة على ما یقدَّم وما یُحشد من تمویل وتقدیم 
الدعم المالي والتقني إلى البلدان النامیة األطراف 
إلجراءات التكیف والتخفیف التي تتخذھا فیما یتعلق 

فاع متوسط درجة الحرارة العالمیة في باإلبقاء على ارت
حدود أقل بكثیر من درجتین مئویتین ومواصلة الجھود 

 1.5الرامیة إلى إبقاء ارتفاع درجة الحرارة في حدود 
 درجة مئویة. 

  لتقاریر فترة ً یطلب إلى األمانة أن تُعّد تجمیعاً وتولیفا
السنتین عن االستراتیجیات والنھج التي تتبعھا البلدان 

 2018متقدمة لزیادة التمویل المناخي خالل الفترة من ال
من أجل االسترشاد بھا في حلقتي العمل  2010إلى 

 اللتین ستُعقدان أثناء الدورتین.
  یطلب إلى األمانة أن تنظم حلقتي العمل اللتین ستُعقدان

أثناء الدورتین، وأن تعّد تقریرین موجزین عنھما لكي 
ي دورتیھ الخامسة ینظر فیھما مؤتمر األطراف ف

) والسادسة ۲۰۱۹والعشرین (تشرین الثاني/نوفمبر 
 ) على التوالي. ۲۰۲۰والعشرین (تشرین الثاني/نوفمبر 

  یطلب إلى األمانة أن تواصل كفالة عقد حلقات عمل
دعوة الجھات الفاعلة في القطاعین  عن طریقمتوازنة، 

العام والخاص لحضورھا وتلخیص اآلراء المعرب عنھا 
في حلقات العمل بطریقة عادلة تراعي الموازنة بین 

 الجنسین.  
 

تم تناول ھذا البند المسائل المتعلقة باللجنة الدائمة المعنیة بالتمویل: 
)FCCC/CP/2018/15, Add.1, and INF.12 ) ألول مرة في 

دیسمبر/ كانون األول ثم في فریق اتصال تشارك في رئاستھ كارلوس 
 إیفان زامبرانا فلوریس (بولیفیا) ونوربرت غوریسن (ألمانیا).

في اجتماع فریق االتصال، تباینت اآلراء بشدة حول اإلشارات إلى 
النتائج الرئیسیة للتقریر التقني لتقییم فترة السنتین والعرض العام عن 

تمویل المناخ الذي أجرتھ اللجنة الدائمة المعنیة بالتمویل في تدفقات 
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      24 
نشرة مفاوضات 

      األرض         

بدعم ، ألفریقیةالمجموعة ، نیابًة عن افریقیاب أجنور مندوب . حذ2018
دیة "اإلیجابیة" دون غیرھا. لفرانتقاء النتائج امن ، لھندمندوب امن 

وعارض مندوب المملكة العربیة السعودیة، نیابًة عن المجموعة العربیة، 
شارة إلى النتائج. وأكدت مندوبة االتحاد األوروبي على أھمیة تسلیط اإل

الضوء على الزیادة المستمرة في تدفقات تمویل المناخ، وأضاف مندوب 
الوالیات المتحدة أن نتائج التقییم كانت نتیجة لممارسة شاملة واعتمدتھا 

سویسرا  اللجنة الدائمة المعنیة بالتمویل بتوافق اآلراء. واقترح مندوب
 اإلشارة إلى ھذا التقریر مع التقدیر ونقلھ إلى المرفق. 

كما تباینت اآلراء حول: حث اللجنة الدائمة المعنیة بالتمویل على 
مواصلة العمل على المعلومات ذات الصلة لجعل التدفقات المالیة متماشیة 
مع مسار یؤدي إلى تنمیة خفیضة انبعاثات غازات الدفیئة وقادرة على 

تكیف مع تغیر المناخ وتغییر التواتر بین منتدیات لجنة التمویل وتقییم ال
فترة السنتین، وذلك بھدف الموازنة بین لجنة التمویل؛ والطلب إلیھا 
إجراء تقییم الحتیاجات البلدان النامیة من التمویل. وانعقدت مشاورات 

 .غیر رسمیة
 10بالتمویل في  احتوت المسودة المقدمة إلى اللجنة الدائمة المعنیة

دیسمبر/ كانون األول على ثالثة طلبات مدرجة بین قوسین، یحتوي كل 
طلب منھا على إدراج نص إضافي بین قوسین. تعكس ھذه األقواس عدم 
الموافقة على عد أمور من بینھا: العالقة بین االتفاقیة واتفاق باریس، 

ا إذا كان ینبغي أن من االتفاق (الدعم المالي)، وم 9واإلشارة إلى المادة 
تستكشف اللجنة الدائمة المعنیة بالتمویل، بالتعاون مع جھات أخرى، سبل 
ووسائل "تقییم احتیاجات البلدان النامیة "أو" مساعدة البلدان النامیة في 
تقییم احتیاجاتھا وأولویاتھا، وفي ترجمة احتیاجات تمویل المناخ إلى 

ي مشاورات رئاسیة حول إجراءات". وقد نوقشت ھذه المشاورات ف
 التمویل.
 دیسمبر/ كانون األول، اعتمد مؤتمر األطراف المقرر. 15في 

)، إن FCCC/CP/2018/L.13: في مقرره (النتیجة النھائیة
 مؤتمر األطراف ضمن عدة أمور أخرى:

  یرحب مع التقدیر بتقریر اللجنة الدائمة المعنیة بالتمویل
ھ الرابعة والعشرین، المقدم إلى مؤتمر األطراف في دورت
 ویحیط علماً بالتوصیات الواردة فیھ.

  ۲۰۱۸یرحب مع التقدیر بتقییم فترة السنتین لعام 
وبالعرض العام لتدفقات التمویل المتعلق بالمناخ اللذین 
أنجزتھما اللجنة الدائمة المعنیة بالتمویل، وبخاصة 

 الموجز والتوصیات كما وردت في المرفق.
  الدائمة المعنیة بالتمویل على أخذ أفضل یشجع اللجنة

المعلومات العلمیة المتاحة بعین االعتبار في إنجاز تقییم 
 فترة السنتین.

  یطلب إلى اللجنة الدائمة المعنیة بالتمویل أن تستخدم في
تقییم فترة السنتین والعرض العام لتدفقات التمویل المتعلق 

المستخَدمة  بالمناخ مصطلحات التمویل المتعلق بالمناخ
 في أحكام االتفاقیة وفي اتفاق باریس، حسب االقتضاء. 

  یطلب إلى اللجنة الدائمة المعنیة بالتمویل أن تعرض
بوضوح ودقة، كل أربع سنوات وكجزء من التقییم الذي 
تجریھ كل سنتین ومن عرضھا العام لتدفقات التمویل 
 المتعلق بالمناخ، المعلومات المتاحة ذات الصلة بجعل

تدفقات التمویل المتعلق بالمناخ متسقة مع المسار نحو 
االنبعاثات خفیضة غازات الدفیئة والتنمیة المتكیفة مع 

 المناخ.  
  یشجع اللجنة الدائمة المعنیة بالتمویل على اإلسھام في

الورقة التقنیة بشأن مصادر الدعم المالي التي تضعھا 
لمعنیة بالخسائر اللجنة التنفیذیة في آلیة وارسو الدولیة ا

 واألضرار.

  یطلب إلى اللجنة الدائمة المعنیة بالتمویل أن تعد، كل
أربع سنوات، تقریراً عن تحدید احتیاجات البلدان النامیة 
األطراف فیما یتعلق بتنفیذ االتفاقیة واتفاق باریس، كي 
ینظر فیھ مؤتمر األطراف في دورتھ السادسة والعشرین 

) ومؤتمر/ اجتماع أطراف ۲۰۲۰(نوفمبر/ تشرین الثاني 
اتفاق باریس في دورتھ الثالثة (نوفمبر/ تشرین الثاني 

۲۰۲۰.( 
  یطلب إلى اللجنة الدائمة المعنیة بالتمویل أن تقدم إلى

مؤتمر األطراف في دورتھ الخامسة والعشرین (نوفمبر/ 
) تقریراً عّما أُحرز من تقدم في تنفیذ 2019تشرین الثاني
 خطة عملھا.

ي المرفق على ملخص وتوصیات قدمتھا اللجنة الدائمة المعنیة یحتو
وبالعرض العام لتدفقات  ۲۰۱۸تقییم فترة السنتین لعام بالتمویل حول 

 .التمویل المتعلق بالمناخ
: تشارك في تیسیر ھذه المشاورات تقریر الصندوق األخضر للمناخ

سویسرا). غیر الرسمیة ریتشارد مویونغي (تنزانیا) وستیفان شواغر (
دیسمبر/ كانون األول، نظرت األطراف في نسخة جدیدة من  10وفي 

النص الذي تم إعداده على مدار الیوم استناداً إلى مشاورات غیر رسمیة 
أجریت خالل الفترة الصباحیة. وتركزت المناقشات على فقرة تطلب من 

ة لمساعدة اللجنة الدائمة المعنیة بالتمویل إعداد تقییمات باألموال الالزم
البلدان النامیة في تنفیذ االتفاقیة لكي تسترشد بھا عملیة التجدید األول 

 لموارد الصندوق األخضر للمناخ.
عارض عدة مندوبین من البلدان المتقدمة مناقشة نص بدیل اقترحتھ 
إحدى مجموعات البلدان النامیة. وعارض مندوب إحدى البلدان اإلشارة 

ي الدولي المعني بتغیر المناخ الخاص بإبقاء إلى تقریر الفریق الحكوم
، مشیًرا إلى أن ھذا من شأنھ أن یوجھ 1.5درجة االحترار العالمي عند 

التمویل نحو التخفیف. واعترض مندوب آخر على ذلك، حیث اعتبر ذلك 
"استثماًرا في التكیف" أیًضا. وضعت األطراف أقواًسا حول فقرات تتعلق 

ول الفجوات المتبقیة في السیاسات وحث األطراف بعدة أمور من بینھا تنا
على تنفیذ ترتیبات أو اتفاقات مساھماتھا تنفیذا كامال في إطار تعبئة 
الموارد األولیة للصندوق. في اجتماع موجز ألحد فرق االتصال، قال 

 .قدم إلى رئاسة مؤتمر األطرافالرئیس المتشارك شفیغار إن النص سیُ 
ورات الرئاسیة حول التمویل وناقشت ھذا أجریت المزید من المشا

 دیسمبر/ كانون األول، اعتمد مؤتمر األطراف المقرر. 15األمر. في 
)، إن FCCC/CP/2018/L.12في مقرره ( النتیجة النھائیة:

 مؤتمر األطراف ضمن عدة أمور أخرى:
  یحث المجلس على مواصلة النظر في وضع إجراءات

تنفاد جمیع الجھود من أجل اعتماد مقررات في حال اس
الرامیة إلى التوصل إلى توافق في اآلراء، على النحو 

 المحدد في صك إدارة الصندوق.
 الحاجة الملحة للوفاء بالتعھدات في إطار  على یؤكد

العملیة األولى لتجدید موارد الصندوق رسمیاً، الستكمال 
 . 2019العملیة في تشرین األول/أكتوبر 

  أسابیع  10یدعو األطراف إلى أن تقدم إلى األمانة قبل
على األقل من انعقاد الدورة الخامسة والعشرین لمؤتمر 

)، آراءھا 2019األطراف (تشرین الثاني/نوفمبر 
وتوصیاتھا بشأن العناصر التي یجب أخذھا في االعتبار 

 لدى وضع اإلرشادات الموجھة إلى المجلس. 
 ة المعنیة بالتمویل أن تضع في یطلب إلى اللجنة الدائم

اعتبارھا المعلومات المشار إلیھا أعاله لدى إعداد 
مسودتھا المتعلقة باإلرشادات الموجھة إلى المجلس كي 

 ینظر فیھا مؤتمر األطراف. 
  ن تقریره السنوي المقدم یطلب أیضاً إلى المجلس أن یُضّمِ
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نشرة مفاوضات 

      األرض         

إلى مؤتمر األطراف معلومات عن الخطوات التي یكون 
اتخذھا لوضع اإلرشادات المنصوص علیھا في ھذا  قد

 المقرر موضع التنفیذ. 
تشارك ریتشارد مویونغي (تنزانیا)  تقریر مرفق البیئة العالمیة:

وستیفان شواغر (سویسرا) في تیسیر مشاورات غیر رسمیة حول ھذا 
). تبادلت FCCC/CP/2018/6, Add.1, and INF.1البند (

ة النص واختلفت فیما إذا كان سیتم االعتراف األطراف اآلراء حول مسود
بالتجدید السابع لموارد مرفق البیئة العالمیة أو الترحیب بھ أو اإلشارة 
إلیھ، باإلضافة إلى تضمین نسب مئویة أو أرقام لتحدید النقص في تمویل 
المرفق بین التجدید السادس والسابع. واقترح مندوب إحدى البلدان النامیة 

اختلفت األطراف  ."معلومات الكمیة بمصطلح "انخفاض ملحوظاستبدال ال
بشدة على الصیاغة اللغویة التي توجھ مرفق البیئة العالمیة إلى النظر في 
تحسین طرق الوصول إلى مؤسسات البلدان النامیة. واحتجت مجموعة 
من البلدان المتقدمة على ذلك موضحة أنھ نظًرا لالختالف الكبیر بین 

العالمي والصنادیق األخرى، فإن تمكین سبل الوصول  مرفق البیئة
المباشر إلى التمویل "ستفتح الباب على مصراعیھ" أمام اعتماد 
المؤسسات الوطنیة عبر مختلف االتفاقیات البیئیة. عارض مندوب إحدى 
البلدان النامیة ذلك، ودعا إلى إحداث "نقلة نوعیة" لتعزیز الوصول 

 .النامیةالمباشر لمؤسسات البلدان 
كما تباینت وجھات نظر األطراف بشدة حول فقرتین تناولتا العوائق 
السیاسیة وغیر التقنیة التي تحول دون الوصول إلى تمویل مرفق البیئة 
كما تباینت وجھات نظر األطراف بشدة حول فقرتین تناولتا العوائق 

بیئة السیاسیة وغیر التقنیة التي تحول دون الوصول إلى تمویل مرفق ال
العالمیة، ووصف مندوب إحدى البلدان النامیة الصیاغة اللغویة 
المستخدمة بأنھا "خط أحمر". وفي اجتماع موجز ألحد فرق االتصال، 

 .أُحیلت مسودة النص إلى الرئاسة للنظر فیھا على المستوى الوزاري
دیسمبر/  15نوقش ھذا األمر مرة أخرى في مشاورات رئاسیة. في 

 اعتمد مؤتمر األطراف المقرر.كانون األول، 
)، إن FCCC/CP/2018/L.10في مقرره ( النتیجة النھائیة:

 مؤتمر األطراف ضمن عدة أمور أخرى:
  یشّدد على أھمیة تعزیز المسؤولیة الوطنیة في برامج

التأثیر في إطار الجولة السابعة لتجدید موارد مرفق البیئة 
 العالمیة.

 ھد بتقدیم مساھمات في یحّث جمیع األطراف التي لم تتع
إطار الجولة السابعة لتجدید موارد مرفق البیئة العالمیة 

 على القیام بذلك في أقرب وقت ممكن.
  یدعو مرفق البیئة العالمیة إلى تعزیز المعلومات الواردة

في تقاریره المقدمة إلى مؤتمر األطراف بشأن نتائج 
تكنولوجیا التعاون بین برنامج بوزنان االستراتیجي لنقل ال

ومراكز نقل وتمویل تكنولوجیا المناخ ومركز وشبكة 
 تكنولوجیا المناخ.

  یرّحب بقرار مجلس مرفق البیئة العالمیة بدء عملیة
وضع المعاییر االئتمانیة المحسنة، بما في ذلك سیاسة 

 مكافحة غسیل األموال ومكافحة تمویل اإلرھاب. 
 سیاسات  یطلب إلى مرفق البیئة العالمیة أن یستعرض

منع التحرش الجنسي وسوء استعمال السلطة وأن یقوم، 
عند اللزوم، بتحدیثھا أو اعتمادھا بھدف حمایة موظفي 
أمانة مرفق البیئة العالمیة ومنظماتھ الشریكة من أي 
تلمیحات جنسیة غیر مرغوب فیھا، ومنع السلوك غیر 
الالئق وسوء استعمال السلطة، وتوفیر المبادئ التوجیھیة 

 إلبالغ عن الحوادث.ل
  یدعو األطراف إلى أن تقدم كتابًة إلى األمانة، في موعد

أسابیع قبل انعقاد الدورة الخامسة والعشرین  10أقصاه 

لمؤتمر األطراف، آراءھا وتوصیاتھا بشأن العناصر التي 
ینبغي مراعاتھا عند وضع اإلرشادات الموجھة إلى مرفق 

 البیئة العالمیة.
 الدائمة المعنیة بالتمویل أن تراعي  یطلب إلى اللجنة

المساھمات المشار إلیھا أعاله عند إعداد مسودة 
إرشاداتھا الموجھة إلى مرفق البیئة العالمیة لكي ینظر 

 فیھ مؤتمر األطراف. 
  إلى مرفق البیئة العالمیة تضمین تقریره ً یطلب أیضا

السنوي المقدم إلى مؤتمر األطراف معلومات عن 
اتخذھا لتنفیذ اإلرشادات الواردة في ھذا  الخطوات التي

 المقرر.
تقدیم تقاریر من األطراف المدرجة في المرفق األول ومراجعتھا: 

 ).24أحیل ھذا البند إلى الھیئة الفرعیة للتنفیذ (انظر صفحة 
أحیل ھذا تقدیم تقاریر من األطراف غیر المدرجة في المرفق األول: 

 ).24فیذ (انظر صفحة البند إلى الھیئة الفرعیة للتن
أحیل ھذا البند إلى الھیئة الفرعیة بناء القدرات بموجب االتفاقیة: 

 ).26للتنفیذ (انظر صفحة 
من االتفاقیة: تنفیذ برنامج عمل  4من المادة  9و  8تنفیذ الفقرتین 

أحیل ھذا البند إلى الھیئة بوینس آیرس بشأن تدابیر التكیف واالستجابة: 
والھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة (انظر الفرعیة للتنفیذ 

 ).27صفحة 
: تمت مناقشة ھذا البند في المسائل ذات الصلة بأقل البلدان نمًوا

الدورة الثامنة واألربعین للھیئة الفرعیة للتنفیذ وأحیل المقرر إلى مؤتمر 
 األطراف.

)، FCCC/SBI/2018/9/ADD.1: في مقرره (المقرر النھائي
ر مؤتمر األطراف أن یستكمل عناصر برنامج عمل أقل البلدان نمواً یقر

على النحو المبین أدناه، لكي تعكس احتیاجات ھذه البلدان، مع المراعاة 
التامة للعدید من األفرقة والھیئات التي تشارك في تقدیم المساعدة إلى 

، مع البلدان مع ھذه األنشطة، مشیًرا إلى أھمیة تفادي ازدواجیة العمل
 مراعاة الموارد المتاحة.

  یستمر في تعزیز األمانات و/أو مراكز التنسیق الوطنیة
المعنیة بتغیر المناخ الحالیة، وإنشاؤھا عند الضرورة، 
من أجل تنفیذ االتفاقیة وبروتوكول كیوتو واتفاق باریس، 

 تنفیذاً فعاالً، في أقل البلدان نمواً األطراف.
 ى مھارات ولغة التفاوض، یستمر في إتاحة التدریب عل

حیث توجد حاجة، لتنمیة قدرات مفاوضي أقل البلدان 
 نمواً على المشاركة الفعالة في عملیة تغیر المناخ. 

  ًتقدیم الدعم إلعداد وتنفیذ المساھمات المحددة وطنیا
المتتالیة، فضال عن دعم عملیة صیاغة وتنفیذ خطط 

یات التكیف التكیف الوطنیة وما یتصل بھا من استراتیج
 ذات الصلة، بما في ذلك برامج العمل الوطنیة للتكیف. 

  االستمرار في تشجیع برامج توعیة الجمھور لضمان نشر
 المعلومات المتعلقة بمسائل تغیر المناخ.

  مواصلة تعزیز العمل التعاوني في مجال التكیف وتطویر
 التكنولوجیا ونقلھا. 

 میاه على جمع تعزیز قدرة دوائر األرصاد الجویة وال
وتحلیل وتفسیر ونشر المعلومات المتعلقة بالطقس 

 والمناخ بھدف دعم تنفیذ برامج العمل الوطنیة للتكیف.
  مواصلة دعم مبادرات بناء القدرات لتمكین المشاركة

الفعالة في أنشطة اإلبالغ واالستعراض بموجب االتفاقیة 
 واتفاق باریس، حسب الحاجة.

 وإن مؤتمر األطراف ضمن عدة أمور أخرى: 
  یطلب إلى فریق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً أن یقدم
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دعمھ، ویشجع الھیئات والبرامج األخرى المعنیة في 
إطار االتفاقیة وخارجھا، واتفاق باریس، بما فیھا كیانات 
ً لوالیة كل  األمم المتحدة على أن تقدم مساعدتھا، وفقا

االقتضاء، من أجل تنفیذ برنامج عمل أقل  منھا، حسب
البلدان نمواً، وأن تدرج معلومات عن ذلك في تقاریرھا، 

 حسب االقتضاء.
  ًإلى فریق الخبراء المعني بأقل البلدان نموا ً یطلب أیضا

مواصلة النظر في سبل تعزیز التعاون بین بلدان الجنوب 
 .في تنفیذ برنامج العمل الخاص بأقل البلدان نمواً 

دیسمبر/ كانون األول،  2في  المسائل اإلداریة والمالیة والمؤسسیة:
أحال مؤتمر األطراف ھذا البند وبنوده الفرعیة إلى الھیئة الفرعیة للتنفیذ. 

 .   28یوجد ملخص للمقررات ذات الصلة في صفحة 
اتخاذ القرار في عملیة اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر 

: وافق مؤتمر األطراف على إدراج ھذا البند في جدول أعمال المناخ
 دورتھ الخامسة والعشرین. 
 12و  11: انعقد الجزء الرفیع المستوى یومي الجزء رفیع المستوى

 115دیسمبر/ كانون األول. وتضمن بیانات ألقاھا مندوبون من أكثر من 
على  طالعلالمنظمة غیر حكومیة.  11منظمة حكومیة دولیة و 16بلد، و

التغطیة الجزئیة للبیانات انظر: 
http://enb.iisd.org/vol12/enb12745e.html     

 مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو
دیسمبر/ كانون األول، اعتمدت  2: في اعتماد جدول األعمال

للدورة  (FCCC/KP/CMP/2018/1)األطراف جدول األعمال 
الرابع عشر لمؤتمر اجتماع أطراف األطراف بروتوكول كیوتو ووافقت 
على إحالة العدید من البنود الفرعیة إلى الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة 

 والتكنولوجیة والھیئة الفرعیة للتنفیذ.
: اعتمد مؤتمر/ اجتماع أطراف بروتوكول انتخاب أعضاء المكتب
ھیئات البدیلة التابعة لبروتوكول كیوتو على كیوتو األعضاء وأعضاء ال

النحو الذي قدمھ كورتیكا، رئیس مؤتمر / اجتماع أطراف بروتوكول 
 كیوتو، في إطار مؤتمر األطراف.

: اعتمد مؤتمر/ اجتماع أطراف بروتوكول كیوتو وثائق التفویض
 ). FCCC/KP/CMP/2018/7تقریر وثائق التفویض (

: أفاد كورتیكا، دوحة لبروتوكول كیوتوحالة التصدیق على تعدیل ال
نوفمبر/  20رئیس مؤتمر/ اجتماع أطراف بروتوكول كیوتو، أنھ حتى 

 طرفًا صكوك القبول. 122، قدم 2018تشرین الثاني 
تقاریر الھیئات الفرعیة: الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة 

ً  والتكنولوجیة:  أحاط مؤتمر/ اجتماع أطراف بروتوكول كیوتو علما
بتقریر الدورة الثامنة واألربعین للھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة 

)، وتقریر الجزء الثاني من FCCC/SBSTA/2018/4والتكنولوجیة (
)، ومسودة FCCC/SBSTA/2018/6دورتھا الثامنة واألربعین (

). FCCC/SBSTA/2018/L.17تقریر دورتھا التاسعة واألربعین (
لمشورة، أن الھیئة في دورتھا الخمسین وأشار واتكنسون، رئیس ھیئة ا

ستتناول التقریر السنوي لالستعراض التقني لقوائم جرد غازات الدفیئة 
والمعلومات األخرى التي أبلغت عنھا األطراف المدرجة في المرفق 

 األول.
مؤتمر/ اجتماع أطراف بروتوكول أحیط : الھیئة الفرعیة للتنفیذ

منة واألربعین للھیئة الفرعیة للتنفیذ كیوتو علماً بتقریر الدورة الثا
)FCCC/SBI/2018/9 وتقریر الجزء الثاني من دورتھا الثامنة ،(

)، ومسودة تقریر دورتھا التاسعة FCCC/SBI/2018/11واألربعین (
). أبلغ دالمیني، رئیس الھیئة FCCC/SBI/2018/L.20واألربعین (

نظرھا خالل دورتھا  الفرعیة للتنفیذ، أن الھیئة قد وافقت على مواصلة
الخمسین في تجمیعات وتولیفات التقاریر الثانیة والثالثة التي تقدمھا 

 األطراف األطراف المدرجة في المرفق األول كل سنتین.
دیسمبر/ كانون األول،  2: في المسائل المتعلقة بآلیة التنمیة النظیفة

بشأن ھذا البند أبلغ دالمیني، رئیس الھیئة الفرعیة للتنفیذ، أن المناقشة 
)FCCC/KP/CMP/2018/3 and Corr.1 سوف تستمر خالل (

 الدورة الخمسین لھیئة التنفیذ.
دیسمبر/ كانون األول، اعتمد مؤتمر / اجتماع أطراف  13في 

بروتوكول كیوتو المقرر وأحالھ إلى الھیئة الفرعیة للتنفیذ للنظر فیھ خالل 
 دورتھا الثامنة واألربعین.

)، FCCC/KP/CMP/2018/L.1في مقرره ( ي:المقرر النھائ
 إن مؤتمر / اجتماع أطراف بروتوكول كیوتو ضمن عدة أمور أخرى:

  یعیّن بصفة كیانات تشغیلیة الكیانات التي اعتمدھا
كیانات تشغیلیة بصورة مؤقتة كالمجلس التنفیذي وعیّنھا 

لالضطالع بمھام التصدیق و/أو مھام التحقق في قطاعات 
 النحو المبین في المرفقمحددة على 

  ُھج المتبعة فیما یشجع المجلس التنفیذي على استعراض الن
یتعلق بمنھجیة حساب وحدات خفض االنبعاثات من 
أنشطة المشاریع، بحیث یقل استخدام الكتلة الحیویة غیر 

 المتجددة في األسر المعیشیة؛ 
  یطلب إلى المجلس التنفیذي واألمانة أن یحرصا على

اءة والحیطة في استخدام موارد الصندوق ضمان الكف
االستئماني آللیة التنمیة النظیفة حتى نھایة فترة التصحیح 
(الفترة اإلضافیة لغرض الوفاء بااللتزامات التي نصت 

من بروتوكول كیوتو)  3من المادة  1علیھا الفقرة 
المتعلقة بفترة االلتزام الثانیة لبروتوكول كیوتو وأن یقدما 

امالً إلى مؤتمر/اجتماع أطراف  بروتوكول تقریراً ش
كیوتو في دورتھ الخامسة عشرة عن الحالة المالیة 
الراھنة آللیة التنمیة النظیفة وعن المیزانیات المتوقعة 

 .2023لألنشطة حتى نھایة عام 
دیسمبر/ كانون األول،  2في المسائل المتعلقة بالتنفیذ المشترك: 

ً بالتقریر السنوي أحاط مؤتمر/ اجتماع أطراف برو توكول كیوتو علما
 ). FCCC/KP/CMP/2018/2للجنة اإلشراف على التنفیذ المشترك (

دیسمبر/ كانون األول، أحاط مؤتمر/  2في تقریر لجنة االمتثال: 
ً بالتقریر السنوي للجنة االمتثال  اجتماع أطراف بروتوكول كیوتو علما

)FCCC/KP/CMP/2018/6.( 
دیسمبر/ كانون األول، تم  2: في ندوق التكیفالمسائل المتعلقة بص

) FCCC/KP/CMP/2018/4 and Add.1تناول ھذا البند أوالً (
في جلسة عامة ثم في اجتماع ألحد فرق االتصال تشارك في رئاستھ 

 إزمو أولفیال (فنلندا) وریتشارد مویونغي (تنزانیا).
التكیف  في اجتماع فریق االتصال، تعلیقًا على تقریر مجلس صندوق

)FCCC/KP/ CMP/2018/4 ًأشاد مندوب جنوب أفریقیا نیابة ،(
/ الصین، ومندوبة االتحاد األوروبي وجزر سلیمان،  77عن مجموعة الـ 

نیابًة عن تحالف الدول الجزریة الصغیرة، ومندوب سویسرا نیابًة عن 
مجموعة السالمة البیئیة، ومندوب مالوي نیابًة عن أقل البلدان نمواً، 

عمل صندوق التكیف ودوره في دعم جھود التكیف في البلدان النامیة، ب
/ الصین مع التقدیر إلى "ابتكار"  77كما أشار مندوب مجموعة الـ 

 الصندوق في مجال طرائق الوصول.
وصف مندوب مجموعة السالمة البیئیة أن طریقة الوصول المباشر 

خاصة. واقترح  للصندوق ومصادر التمویل التي یوفرھا مجدیة بصورة
مندوب تحالف الدول الجزریة الصغیرة أن خبرة الصندوق في تنفیذ 
مشروعات تركز على أكثر الفئات تأثًرا بتغیر المناخ، یمكن أن تخدم 
اتفاق باریس من خالل سد فجوات البیانات التي أوضحھا تقییم فترة 

وب أقل . وأعرب مند2018السنتین للجنة الدائمة المعنیة بالتمویل لعام 
البلدان نمواً عن رغبتھ في تحسین عملیة االعتماد ودورة مراجعة 
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/  77المشروع وإجراءات الموافقة علیھ. وأعرب مندوب مجموعة الـ 
الصین عن قلقھ إزاء انخفاض مستویات التمویل الذي یحصل علیھ 
الصندوق والذي یتم تجمیعھ عن طریق بیع شھادات إثبات خفض 

ندوب أقل البلدان نمواً "عدًدا من البلدان" لتقدیم المزید االنبعاثات. ودعا م
من المساھمات إلى الصندوق. كلفت األطراف الرئیسین المتشاركین 

 بإعداد مسودة نص مقرر، استناداً إلى التدخالت. 
وعند تبادل وجھات النظر حول مسودة نص المقرر، اقترح مندوب 

الصغیرة، إضافة حیز  المالدیف، نیابًة عن تحالف الدول الجزریة
مخصص لنتائج مشاورات صندوق التكیف الجاریة "بموجب فریق اتفاق 
باریس". وقال مویونغي أن الرئیسین المتشاركین لم یكن لدیھما تفویض 
بعمل إشارات مرجعیة في النص إلى بند مستقل في جدول األعمال. 

ن ودعم مندوب االتحاد األوروبي ومندوب جنوب أفریقیا نیابة ع
المجموعة اإلفریقیة ومندوب باكستان االقتراح المقدم من تحالف الدول 
الجزریة الصغیرة. تم إحالة مسودة النص مع الحیز المخصص إلى 

 مؤتمر/ اجتماع أطراف بروتوكول كیوتو. 
دیسمبر/ كانون األول، اعتمد مؤتمر/ اجتماع أطراف  15في 

 بروتوكول كیوتو المقرر.
في مقرره النھائي  المقرر النھائي:

)FCCC/KP/CMP/2018/L.6 إن مؤتمر / اجتماع أطراف ،(
 بروتوكول كیوتو ضمن عدة أمور أخرى:

  ،بالتقریر السنوي لمجلس صندوق التكیف ً یحیط علما
 وباإلضافة الملحقة بھ والمعلومات الواردة فیھ.

  كیاناً وطنیاً مشرفاً  28یالحظ عدة أمور من بینھا اعتماد
یذ یمكنھا الحصول مباشرة على الموارد من على التنف

صندوق التكیف، وبلوغ القیمة التراكمیة للمشاریع 
ملیون دوالر أمریكي،  476.8والبرامج الموافَق علیھا 

وبلوغ األموال المتاحة للموافقات الجدیدة على التمویل 
بلوغ القیمة المقدرة للمشاریع  ملیون دوالر، و 225.7

الجزء النشط من قائمة انتظار  والبرامج المدرجة في
 ملیون دوالر. 270التمویل أكثر من 

  یالحظ وصول التبرعات المقدمة إلى صندوق التكیف في
ملیون دوالر، وھو مبلغ  95.9إلى مبلغ  2017عام 

 ملیون دوالر.  80المحدد بـ یتجاوز ھدف التمویل 
  یكرر تأكید قلقھ إزاء المسائل المتعلقة باستدامة تمویل

دوق التكیف وكفایتھ وإمكانیة التنبؤ بھ بسبب صن
الغموض الحالي في أسعار وحدات خفض االنبعاثات 

 المعتمد.
  یرحب مع التقدیر بنظر مجلس صندوق التكیف في

الروابط بین الصندوق وصنادیق أخرى وتقدیمھ تقاریر 
 عنھا لضمان االتساق والتكامل. 

 ه یشجع مجلس صندوق التكیف على أن یواصل جھود
الرامیة إلى تعزیز التكامل واالتساق مع الصنادیق 
األخرى في إطار االتفاقیة وخارجھا، بما في ذلك تحسین 

 المواءمة بین العملیات واالستفادة من التمویل. 
تقریر عن اجتماعات المائدة المستدیرة الوزاریة الرفیعة المستوى  

: تم النظر في ھذا البند بشأن زیادة طموح التزامات بروتوكول كیوتو
للمرة األولى في جلسة عامة لمؤتمر/ اجتماع أطراف بروتوكول كیوتو، 

دیسمبر/ كانون األول، ثم في مشاورات غیر رسمیة قام  2أجریت یوم 
دیسمبر/  13تشیرتورفسكي (بولندا). وفي  -غیبورغیھ  بتیسیرھا آدم

توصل إلى توافق تشیرتورفسكي عدم ال -كانون األول، أفاد غیبورغیھ 
في اآلراء بشأن الطریق إلى األمام. ووافق مؤتمر/ اجتماع أطراف 
بروتوكول كیوتو على إدراج ھذا البند في جدول األعمال المؤقت لدورتھ 

 .الخامسة عشر
األطراف المدرجة في المرفق األول: و إلى  تقدیم تقاریر من 

على وكول كیوتو مؤتمر/ اجتماع أطراف بروت وافقالبالغات الوطنیة: 

 تناول ھذا البند في الدورة الخمسین للھیئة الفرعیة للتنفیذ. 
تقریر التجمیع السنوي وتقریر محاسبة فترة االلتزام الثانیة 

مؤتمر/ : یحیط لألطراف المدرجة في المرفق باء من بروتوكول كیوتو
یع علًما بالمعلومات الواردة تقریر التجم اجتماع أطراف بروتوكول كیوتو

السنوي وتقریر محاسبة األطراف المدرجة في المرفق باء 
)FCCC/KP/CMP/2018/5 and Add.1 .( 

نوقش ھذا البند باالقتران مع بناء القدرات بموجب بروتوكول كیوتو: 
مسائل أخرى ذات صلة ببناء القدرات بموجب االتفاقیة واتفاق باریس، ثم 

 ).26صفحة أحیل إلى الھیئة الفرعیة للتنفیذ (انظر 
من المادة  14والفقرة  2من المادة  3المسائل ذات الصلة بالفقرة 

من بروتوكول كیوتو (التقلیل إلى أدنى حد من التأثیرات الضارة  3
لتدابیر االستجابة التي اتخذتھا األطراف المدرجة في المرفق األول): 

تجابة، نوقش ھذا البند باالقتران مع مسائل أخرى ذات صلة بتدابیر االس
ثم أحیل إلى الھیئة الفرعیة للتنفیذ والھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة 

 ).27والتكنولوجیة (انظر صفحة 
المسائل اإلداریة والمالیة والمؤسسیة: تقریر المراجعة والبیانات 

تم : 2019-2018: أداء المیزانیة لفترة السنتین 2017المالیة لعام 
ع مناقشة مؤتمر األطراف بشأن المسائل تناول ھذه المسألة باالقتران م

اإلداریة والمالیة والمؤسسیة، التي نوقشت في إطار الھیئة الفرعیة للتنفیذ، 
 من تقریر الھیئة. 28یوجد ملخص لھذه المناقشة في صفحة 

 مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق باریس
مؤتمر/ دیسمبر/ كانون األول، وافق  2في المسائل التنظیمیة: 

على اجتماع أطراف اتفاق باریس في الجزء الثالث من دورتھ األولى 
مواصلة النظر في جدول أعمال الدورة وتنظیم العمل الذي تم اعتماده في 

 .2016عام 
مؤتمر/ دیسمبر/ كانون األول، وافق  15: في انتخاب أعضاء المكتب

على انتخاب أعضاء المكتب على النحو ریس اجتماع أطراف اتفاق با
في  مؤتمر/ اجتماع أطراف اتفاق باریسالذي حدده كورتیكا، رئیس 

إطار مؤتمر األطراف، مع اإلضافة التي قدمھا أمجد عبد هللا (الملدیف)، 
مع اإلشارة إلى أن  مؤتمر/ اجتماع أطراف اتفاق باریس،نائب رئیس 

 وسط وشرق أوروبا ال تزال معلقة. مسألة ترشیح نائب إضافي من منطقة
: أفاد كورتیكا، رئیس مؤتمر/ حالة التصدیق على اتفاق باریس

دیسمبر/ كانون األول  1اجتماع أطراف اتفاق باریس، أنھ اعتباًرا من 
طرفًا من أطراف االتفاقیة بالتصدیق على اتفاق  184، قام 2018

التصدیق أو القبول أو باریس، ودعا األطراف إلى التعجیل بإیداع صكوك 
الموافقة أو االنضمام. أحاط مؤتمر/ اجتماع أطراف اتفاق باریس علًما 

 بالمعلومات.
: اعتمد مؤتمر/ اجتماع أطراف اتفاق باریس تقریر وثائق التفویض

 ). FCCC/ PA/CMA/2018/2وثائق التفویض (

 الھیئة الفرعیة للتنفیذ
الھیئة األول، اعتمدت دیسمبر/ كانون  2في المسائل التنظیمیة: 

جدول األعمال الفرعیة للتنفیذ في دورتھا التاسعة واألربعین 
)FCCC/SBI/2018/12.وتنظیم العمل ( 

: قدم مندوبو االتحاد األوروبي وكندا وإستونیا التقییم متعدد األطراف
والتفیا ولیتوانیا وفرنسا وألمانیا وجمھوریة التشیك وھنغاریا وسلوفاكیا 

ر المستجدات بشأن تحقیق أھداف خفض االنبعاثات لعام وھولندا آخ
2020. 

: قدم مندوبو األرجنتین والبوسنة والھرسك تقاسم اآلراء التیسیري
والصین واألردن وأندورا ولبنان ومنغولیا ونامیبیا وتوغو وتونس 

 تقاریرھم المحّدثة لفترة السنتین.
دیم ومراجعة تقاریر األطراف المدرجة في المرفق األول: حالة تق

البالغات الوطنیة السابعة والتقاریر الثالثة لفترة السنتین المقدمة من 
: أحاط مؤتمر األطراف علًما حالة األطراف المدرجة في المرفق األول
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تقدیم ومراجعة البالغات الوطنیة السابعة والتقاریر الثالثة لفترة السنتین 
(FCCC/SBI/2018/INF.14). 

لتقاریر الثانیة والثالثة التي تصدر كل سنتین: تجمیعات وتولیفات ا
 FCCC/SBI/2018/INF.8/Corr.1 and INF.8حول ھذا البند (
and Add.1 أجرى رئیس الھیئة الفرعیة للتنفیذ مشاورات غیر ،(

رسمیة. ووافقت الھیئة على مواصلة النظر في ھذه المسألة خالل دورتھا 
 الخمسین.

زات الدفیئة الوطنیة المقدمة من تقریر عن بیانات قوائم جرد غا
نظرت : 2016-1990األطراف المدرجة في المرفق األول عن الفترة 

الھیئة الفرعیة للتنفیذ في تقریر قدمتھ األمانة 
)FCCC/SBI/2018/17 كانون األول/ دیسمبر، وافقت  8)، وفي

 الھیئة على مواصلة النظر في ھذه المسألة خالل دورتھا الخمسین.
ألطراف غیر المدرجة في المرفق األول: المعلومات الواردة تقاریر ا

 تم تعلیق النظر في ھذا البند.في البالغات الوطنیة: 
عمل فریق الخبراء االستشاري المعني بالبالغات الوطنیة المقدمة 

: تم النظر في ھذا البند من األطراف غیر المدرجة في المرفق األول
)FCCC/SBI/2018/14, 21 األولى في الجلسة العامة التي ) للمرة

دیسمبر/ كانون األول. وقدم فریق الخبراء االستشاري  2انعقدت في 
) وتقریر عن أنشطتھ لزیادة FCCC/SBI/2018/20تقریًرا مرحلیًا (

القدرات التقنیة للخبراء الوطنیین في البلدان النامیة. وسلط الضوء على 
اري، بما في ذلك تطویر المواد اإلنجازات الرئیسیة لفریق الخبراء االستش

حلقة عمل  23خبیر وطني وعقد  1000التدریبیة وتدریب أكثر من 
 حلقة دراسیة على اإلنترنت. 25إقلیمیة و 

تشارك في تیسیر المشاورات غیر الرسمیة ھیلین بلوم (نیوزیلندا) 
دیسمبر/ كانون  8وستیفن كینغویو (كینیا). وفي یوم السبت الموافق 

 مدت الھیئة الفرعیة للتنفیذ االستنتاجات.  األول اعت
، (FCCC/SBI/2018/L.25): في استنتاجاتھا النتیجة النھائیة

أقرت بإسھام فریق الخبراء االستشاري الكبیر عن طریق تقدیم المشورة 
التقنیة والدعم من أجل تحسین عملیة إعداد البالغات الوطنیة والتقاریر 

ة من األطراف غیر المدرجة في المرفق المحدثة لفترة السنتین المقدم
 األول لالتفاقیة. 

استعراض اختصاصات فریق الخبراء االستشاري المعني بالبالغات 
الوطنیة المقدمة من األطراف غیر المدرجة في المرفق األول لالتفاقیة: 

دیسمبر/  2تم تناول ھذا البند للمرة األولى في جلسة عامة أجریت في 
الحقًا في مشاورات غیر رسمیة تشارك في تیسیرھا كانون األول، ثم 

 ھیلین بلوم وستیفن كنجویو. 
دیسمبر/ كانون األول، لم تتمكن الھیئة الفرعیة للتنفیذ من  8في 

اختتام النظر في ھذه المسألة. والحقًا في ھذه اللیلة، خالل الجلسة العامة 
الدعم القوي  لمؤتمر األطراف، أشار دالمیني، رئیس ھیئة التنفیذ، إلى

الذي قدمتھ األطراف لحل ھذه المسألة بتوجیھ من رئاسة مؤتمر 
من اتفاق باریس (إطار  13األطراف، وبالنظر إلى الروابط مع المادة 

 ).الشفافیة
دیسمبر/  15نوقش ھذا البند مرة أخرى في مشاورات رئاسیة. وفي 

اصات كانون األول، اعتمد مؤتمر األطراف مقرر حول استعراض اختص
 فریق الخبراء االستشاري. 

)، یقرر FCCC/CP/2018/L.18: في مقرره (المقرر النھائي
مؤتمر األطراف تمدید والیة فریق الخبراء االستشاري المعني بالبالغات 
الوطنیة المقدمة من األطراف غیر المدرجة في المرفق األول لالتفاقیة 

كانون  ۳۱إلى  ۲۰۱۹كانون الثاني/ ینایر  ۱لفترة ثماني سنوات، من 
، وتغییر اسمھ لیصبح فریق الخبراء االستشاري؛ ۲۰۲٦األول/دیسمبر 

وأن یواصل عملھ وفقًا لوالیتھ الحالیة. كما یطلب مؤتمر األطراف إلى 
الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة مراجعة وتنقیح اختصاصات 

 الفریق خالل دورتھا الخمسین. 

: تمت مناقشة ھذا البند ألول مرة في الجلسة تقنيالدعم المالي وال
دیسمبر/ كانون األول. قدمت مندوبة مرفق البیئة  2العامة المنعقدة في 

العالمیة تقریًرا حول أنشطة المرفق المتعلقة بإعداد البالغات الوطنیة 
. (FCCC/SBI/2018/INF.9)وتقاریر تحدیث فترة السنتین 

، وافق المرفق على 2018سبتمبر/ أیلول  3وأشارت إلى أنھ اعتباًرا من 
 من تقاریر التحدیث لفترة السنتین. 22بالًغا وطنیًا و 20دعم 

دیسمبر/ كانون األول، وافقت ھیئة التنفیذ على مواصلة النظر  8في 
 في ھذا األمر في دورتھا الخمسین. 

: أحاطت الھیئة تقاریر موجزة عن تقاریر التحدیث لفترة السنتین
ة للتنفیذ علًما بالتقاریر الموجزة حول التحلیل التقني لتقاریر الفرعی

التحدیث لفترة السنتین المقدمة من األطراف غیر المدرجة في المرفق 
 األول. 

المسائل ذات الصلة باآللیات التي نص علیھا بروتوكول كیوتو: 
: سوف تواصل الھیئة استعراض طرائق وإجراءات آلیة التنمیة النظیفة

 یة للتنفیذ نظرھا في ھذا األمر في دورتھا الخمسین.  الفرع
تم تناول ھذا البند ألول المشترك بشأن الزراعة:  عمل كورونیفیا

دیسمبر/ كانون األول، ثم الحقًا في مشاورات غیر رسمیة  2مرة في 
تشارك في تیسیرھا میالغروس ساندوفال (بیرو) وھایكي غرانھولم 

ون األول، عقدت حلقة عمل متاحة على دیسمبر/ كان 3(فنلندا). في 
الرابط اإللكتروني التالي: 

http://www.iisd.org/vol12/enb12737e.html   
في مشاورات غیر رسمیة، وافقت األطراف على مسودة 
االستنتاجات، وفي المناقشة التي تلت تلك المشاورات، أكدت األطراف 

یة مساھمة الھیئات التي على الحاجة إلى: أن یبرز تقریر حلقة العمل كیف
تأسست بموجب االتفاقیة في العمل المعني بالزراعة، واالنتقال من 
االعتبارات اإلجرائیة إلى النظر في كیفیة استرشاد العمل فعلیًا بعملیة 
كورونیفیا، وذلك فیما یتعلق بصغار المزارعین واألمن الغذائي والمساواة 

 بین الجنسین والقضاء على الفقر.  
دیسمبر/ كانون األول، اعتمدت ھیئة التنفیذ وھیئة المشورة  8 في 

 االستنتاجات. 
: في استنتاجاتھما المشتركة النتائج النھائیة

)FCCC/SB/2018/L.7 إن ھیئة التنفیذ وھیئة المشورة ضمن ،(
 أمور أخرى: 
  ترحبان ھیئة بحلقة العمل األولى من خارطة طریق

بشأن طرائق تنفیذ نتائج حلقات العمل الخمس  كورونیفیا
 المعقودة أثناء الدورة حول القضایا المتصلة بالزراعة. 

 الصندوق األخضر للمناخ ومرفق البیئة العالمیة  تدعوان
وصندوق التكیف وصندوق أقل البلدان نمواً والصندوق 
الخاص بتغیر المناخ إلى حضور حلقات العمل المعقودة 

 طریق كورونیفیا.في إطار خارطة 
  ترحبان باالقتراح الذي قدمتھ نیوزیلندا الستضافة حلقة

عمل تتعلق بخارطة طریق كورونیفیا. واتفقت الھیئتان 
على مواصلة النظر في ھذه المسألة في الدورة الخمسین 

 لكل منھما.
نظرت الھیئة الفرعیة للتنفیذ والھیئة الفرعیة تقریر لجنة التكیف: 

والتكنولوجیة بشكل مشترك في ھذا البند  للمشورة العلمیة
)FCCC/SB/2018/3 و  41). جرت المناقشات المتعلقة بالفقرات

 ).15في إطار برنامج عمل اتفاق باریس (انظر صفحة  45و  42
دیسمبر/ كانون األول، حددت لجنة التكیف الخطوط العریضة  2في 

عن القضایا لتقریرھا، مشیرةً إل أن ھذا التقریر: یتضمن معلومات 
التنظیمیة واإلجرائیة، ویسلط الضوء على التقدم المحرز في تنفیذ خطة 

 2021-2019العمل المرنة، ویتضمن خطة العمل المرنة للفترة 
 6وتوصیة لتنظر فیھا الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة. وفي 
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یسیر دیسمبر/ كانون األول، تشاركت بیبیتوا التاسي (توفالو) في ت
المشاورات غیر الرسمیة التي وافقت فیھا األطراف على مسودة 

 استنتاجات بشأن تقریر لجنة التكیف.
دیسمبر/ كانون األول، اعتمدت ھیئة التنفیذ وھیئة المشورة  8في 

 االستنتاجات التي تضمنت مسودة مقرر لمؤتمر األطراف. 
مؤتمر )، إن FCCC/SB/2018/L.5: في مقرره (النتائج النھائیة

 األطراف ضمن أمور أخرى: 
  یحث األطراف وأصحاب المصلحة من غیر األطراف

على تعمیم االعتبارات الجنسانیة في جمیع مراحل 
 عملیاتھا المتعلقة بتخطیط التكیف. 

  یشجع األطراف على األخذ بنھج تشاركي إزاء تخطیط
 التكیف وتنفیذ إجراءات التكیف. 

 مختلف النھج المتبعة  یشجع كذلك األطراف على مراعاة
إزاء تخطیط التكیف واعتمادھا، حسب االقتضاء، بما في 
ذلك التكیف المجتمعي، والتكیف القائم على النظم 
اإلیكولوجیة، وتنویع أسباب المعیشة واألنشطة 

 االقتصادیة، فضالً عن النھج القائمة على تقییم المخاطر.
 صحاب یدعو المؤسسات المعنیة في إطار االتفاقیة وأ

المصلحة من غیر األطراف إلى تعزیز ما تقدمھ من دعم 
(مالي وتقني وتكنولوجي وفي مجال بناء القدرات) 
لتخطیط التكیف، بما في ذلك الدعم المقدم من أجل جمع 

 البیانات والمعلومات المناخیة. 
  یدعو األطراف وغیرھم إلى تقاسم دراسات الحاالت

لى النظم اإلیكولوجیة المتعلقة بالمبادرات التي تركز ع
وتخطیط التكیف من أجل المجتمعات المحلیة والفئات 

 القابلة للتأثر باعتبارھا عوامل تغییر. 
  یدعو األطراف والكیانات المعنیة التي تعمل على

األھداف والمؤشرات الوطنیة المتعلقة بالتكیف إلى توثیق 
الصالت مع نظم الرصد الخاصة بأھداف التنمیة 

 وإطار سینداي للحد من مخاطر الكوارث. المستدامة
تم تناول ھذا تقریر آلیة وارسو الدولیة المعنیة بالخسائر واألضرار: 

للمرة األولى في الجلسة العامة لمؤتمر   (FCCC/SB/2018/1)البند 
، لیاراستر مندوب أشاأ .دیسمبر/ كانون األول 2األطراف المنعقدة في 

مظلة، ومندوب الملدیف، نیابة عن تحالف الدول لاعة ومجمنیابًة عن 
ت صیاوتر ویرفي تقظر تنوف سورات لمشاأن الی الجزریة الصغیرة، إ

ر األطراف وإرشاداتھ تمؤة مطسلن النظر في الً مدب، یةذلتنفیاللجنة ا
ودة مقرر في الموجھة إلى آلیة وارسو الدولیة. ناقشت األطراف مس

مشاورات غیر رسمیة الحقة تشارك في تیسیرھا لیزا جیتوس (أسترالیا) 
 ولوكاس دي بییترو (األرجنتین).

تبادلت األطراف اآلراء حول مضمون أحد المقررات. واختلفت 
اآلراء حول ما إذا كان سیتم تضمین توصیات محددة من اللجنة التنفیذیة 

مندوبا مجموعتین من البلدان النامیة في نص المقرر وإلى أي مدى. وأید 
على وجھ التحدید اإلشارة إلى بعض التوصیات وتضمینھا في ملحق، في 
حین فضل مندوبو عدة بلدان متقدمة عدم اإلشارة إلى أي توصیة محددة 

 في نص المقرر. وستستمر المناقشات في مشاورات غیر رسمیة. 
نفیذ وھیئة المشورة دیسمبر/ كانون األول، اعتمدت ھیئة الت 8في 

 مقرًرا وأحالتھ إلى مؤتمر األطراف للنظر فیھ. 
)، إن مؤتمر FCCC/SB/2018/L.6: في مقرره (النتیجة النھائیة

 األطراف ضمن أمور أخرى: 
  یالحظ التقریر الخاص للفریق الحكومي الدولي المعني

بتغیر المناخ بشأن اإلبقاء على درجة االحترار العالمي 
 ة مئویة.درج 1.5عند 

  یرحب بالتقریر السنوي للجنة التنفیذیة آللیة وارسو

الدولیة المعنیة بالخسائر واألضرار المرتبطة بتأثیرات 
التقدم الذي أحرزتھ اللجنة التنفیذیة في تنفیذ  ،تغیر المناخ

تقریر فرقة العمل المعنیة  ،خطة عملھا الخمسیة المتجددة
 تقریر حوار سوفا للخبراء. و بالتشرد،

  یدعو األطراف وغیرھم إلى النظر في التوصیات الواردة
في التقریر المرفق للجنة التنفیذیة آللیة وارسو الدولیة 
بشأن النھج المتكاملة لتجنب التشرد المتصل اآلثار 

 الضارة لتغیر المناخ والتقلیل منھا والتصدي لھ.
 اللجنة التنفیذیة آللیة وارسو الدولیة بتمدید  یرحب بقرار

 یة فرقة العمل المعنیة بالتشرد. وال
   یشجع اللجنة التنفیذیة آللیة وارسو الدولیة على االستفادة

من أعمال ومعلومات وخبرات الھیئات العاملة في إطار 
االتفاقیة واتفاق باریس، وكذلك العملیات الدولیة، مثل 

وإطار ِسنداي للحد  2030خطة التنمیة المستدامة لعام 
ث، إنعام النظر في المجموعات من مخاطر الكوار

المعرضة لآلثار الضارة لتغیر المناخ عند تنفیذ خطة 
 عملھا الخمسیة المتجددة. 

  یدعو األطراف إلى النظر في وضع سیاسات وخطط
واستراتیجیات، وإلى تیسیر تنسیق العمل ورصد التقدم 
المحرز في ما تبذلھ من جھود لتجنب الخسائر واألضرار 

 قدر المستطاع والتصدي لھا. والتقلیل منھا
  یدعو األطراف إلى مراعاة المخاطر المناخیة المستقبلیة

عند وضع وتنفیذ خططھا واستراتیجیاتھا الوطنیة ذات 
الصلة التي تسعى إلى تجنب الخسائر واألضرار والتقلیل 
منھا قدر المستطاع والتصدي لھا والحّد من مخاطر 

 الكوارث.
تناول ھذا البند ألول مرة في جلسة عامة تم خطط التكیف الوطنیة: 

دیسمبر/ كانون األول، ثم الحقًا في مشاورات غیر رسمیة  2انعقدت یوم 
تشارك في تیسیرھا بیبیتوا التاسي (توفالو) ومالكولم ریدوت (المملكة 

دیسمبر/ كانون األول، ناقشت األطراف ووافقت على  7المتحدة). في 
 مسودة النص. 

دیسمبر/ كانون األول، اعتمدت الھیئة الفرعیة للتنفیذ  8في 
 االستنتاجات وأحالت مسودة مقرر إلى مؤتمر األطراف. 

)، إن FCCC/SB/2018/L.26: في مقرره (النتائج النھائیة
الھیئة الفرعیة للتنفیذ ضمن عدة أمور ترحب بنجاح تنظیم المعارض 

ت في مالویوبنما وغابون، اإلقلیمیة لخطط التكیف الوطنیة التي نظم
 وتوصي بإحالة مسودة مقرر إلى مؤتمر األطراف. 

)، إن مؤتمر FCCC/SBI/2018/L.26/Add.1في مقرره (
 األطراف ضمن عدة أمور: 

  یطلب إلى فریق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً وإلى
لجنة التكیف، على التوالي، في حدود والیتھما الحالیة 

ینظرا في الثغرات واالحتیاجات وخطة عملھا، أن 
المتعلقة بعملیة صیاغة وتنفیذ خطط التكیف الوطنیة التي 
تم تحدیدھا من خالل العمل ذي الصلة الذي اضطلع بھ 
فریق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً ولجنة التكیف 
وكیفیة معالجتھا، وأن یدرجا المعلومات المتصلة بذلك في 

معني بأقل البلدان نمواً المقدم إلى تقریر فریق الخبراء ال
الھیئة الفرعیة للتنفیذ في دورتھا الحادیة والخمسین 

) والتقریر السنوي للجنة ۲۰۱۹(تشرین الثاني/نوفمبر 
 .2019التكیف لعام 

  یطلب كذلك إلى الھیئة الفرعیة للتنفیذ أن تحدد اإلجراءات
والخطوات الالزمة لتقییم التقدم المحرز في عملیة 

اغة وتنفیذ خطط التكیف الوطنیة في دورتھا الخامسة صی
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)، بغیة بدء ۲۰۲۱والخمسین (تشرین الثاني/نوفمبر 
واإلحاطة علماً  ۲۰۲٥التقییم في موعد ال یتجاوز عام 

 بخطط عملیة استخالص الحصیلة العالمیة األولى.
تطویر التكنولوجیا ونقلھا: التقریر المشترك للجنة التنفیذیة المعنیة 

تم تناول ھذا البند  لتكنولوجیا ومركز وشبكة تكنولوجیا المناخ:با
(FCCC/SB/2018/2)  2في الجلسة العامة التي انعقدت في 

، حیث أبلغت كل من اللجنة و المركز عن 2018دیسمبر/ كانون األول 
أنشطتھما، مع تسلیط الضوء على العمل المتعلق ببحوث االبتكار 
والتطویر والتعاون فیما بین بلدان الجنوب والتعاون الثالثي بشأن 

ا البند الحقًا في مشاورات تكنولوجیات التكیف والتخفیف. وتم تناول ھذ
غیر رسمیة أجریت على مدار األسبوع تشارك في تیسیرھا ستیال غاما 

 (مالوي) وأولریكا راب (السوید).
تضمنت المناقشات مخاوف بشأن عدم وضوح كیفیة تیسیر إجراءات 
مركز وشبكة تكنولوجیا المناخ من خالل اإلجراءات التي تتخذھا اللجنة 

إتخاذ لی إلحاجة ن اعدان لبلت ابرعبالتكنولوجیا. كما أ التنفیذیة المعنیة
ل تھا في عمظمالحت لتي تمطراف لتفسیر القیود األر اتمؤممقرر من 

من أجل  2018اللجنة التنفیذیة ومركز وشبكة تكنولوجیا المناخ خالل 
شأن. ودعا مندوب أحد األطراف إلى وضع لھذا افي ت تحسینال خاإد

لویات وتوظیف استراتیجیات طویلة األجل. خطة عمل قائمة على األو
وفیما یتعلق بإجراءات التكنولوجیا المناخیة، أشار العدید من المندوبین 

 إلى الحاجة إلى تحقیق توازن بین تقنیات التكیف والتخفیف.
دیسمبر/ كانون األول، اعتمدت الھیئة الفرعیة للتنفیذ  8في 

 ف. استنتاجاتھا وتضمنت مقرًرا لمؤتمر األطرا
: في مقرره حول تعزیز تطویر التكنولوجیا ونقلھا من النتیجة النھائیة

)، إن مؤتمر FCCC/SB/2018/L.8خالل آلیة التكنولوجیا (
 األطراف ضمن أمور أخرى: 

  یشجع اللجنة التنفیذیة المعنیة بالتكنولوجیا ومركز وشبكة
تكنولوجیا المناخ على تعزیز تعاونھما، بما في ذلك 

 ساق والتآزر في عملھما. ضمان االت
  یالحظ التحدیات والدروس المستفادة التي أبلغت عنھا

اللجنة التنفیذیة المعنیة بالتكنولوجیا ومركز وشبكة 
تكنولوجیا المناخ، ویشجعھما على مواصلة تحسین 
اإلبالغ عن ھذه المسألة في تقاریرھما السنویة المشتركة 

ولة للتصدي المقبلة، بما في ذلك عن جھودھما المبذ
 للتحدیات.

  بتعاون اللجنة التنفیذیة المعنیة بالتكنولوجیا ً یحیط علما
ومركز وشبكة تكنولوجیا المناخ مع الكیانات التشغیلیة 
لآللیة المالیة والھیئات المنشأة بموجب االتفاقیة ومنظمات 

 أخرى ذات صلة.
  یرحب بالمعلومات المقدمة من اللجنة التنفیذیة المعنیة

ولوجیا ومركز وشبكة تكنولوجیا المناخ عن رصد بالتكن
وتقییم أثر أنشطتھما، ویشجعھما على مواصلة اإلبالغ 
عن ھذه المسألة وإدراج المعلومات المتعلقة بتتبع التقدم 

 المحرز وبالمنھجیات المستخدمة. 
، 2018حول أنشطة اللجنة التنفیذیة المعنیة بالتكنولوجیا وأدائھا في 

 األطراف:یدعو مؤتمر 
  األطراف وجمیع أصحاب المصلحة المعنیین العاملین في

مجال تطویر التكنولوجیا ونقلھا إلى النظر، عند تنفیذ 
عمل تكنولوجیا المناخ، في توصیات اللجنة التنفیذیة 
المعنیة بالتكنولوجیا فیما یخص إجراءات المتابعة 

م باالستناد إلى نتائج اجتماعات الخبراء التقنیین في عا
بشأن  2018، فضالً عن رسائلھا الرئیسیة لعام ۲۰۱۸

تنظیم المشاریع المتعلقة بتكنولوجیا المناخ، والتعاون فیما 

بین بلدان الجنوب والتعاون الثالثي بشأن تكنولوجیات 
المناخ، وتقییم االحتیاجات التكنولوجیة، الواردة كلھا في 

 التقریر السنوي المشترك.
 نیة بالتكنولوجیا إلى مواصلة تعزیز اللجنة التنفیذیة المع

استراتیجیتھا في االتصال والتوعیة بھدف توسیع مدى 
وصول نواتجھا إلى الكیانات الوطنیة المعیَّنة وغیرھا من 

 أصحاب المصلحة اإلقلیمیین.
، إن 2018حول أنشطة مركز وشبكة تكنولوجیا المناخ وأدائھ في 

 مؤتمر األطراف:
 ه مركز وشبكة تكنولوجیا المناخ یالحظ التقدم الذي أحرز

في تنفیذ برنامج عملھ، ویالحظ أن مركز وشبكة 
تكنولوجیا المناخ ما زال یواجھ تحدیات تستلزم االھتمام 
بالتمویل المستدام من أجل تنفیذ مھامھ، وأن ثمة حاجة 

 إلى تقدیم مزید من الدعم المالي. 
 ة التقنیة یالحظ أیضاً أن عدداً متزایداً من طلبات المساعد

المقدمة إلى مركز وشبكة تكنولوجیا المناخ ترتبط ارتباطاً 
مباشراً بالتوصیات واألولویات المحددة في عملیات تقییم 
االحتیاجات التكنولوجیة، ویشجع مركز وشبكة تكنولوجیا 
المناخ على مواصلة إعطاء األولویة لتنفیذ نتائج تقییم 

 االحتیاجات التكنولوجیة. 
  وشبكة تكنولوجیا المناخ على تعزیز تعاونھ یشجع مركز

مع الصندوق المناخ األخضر فیما یتعلق باستخدام برنامج 
االستعداد ودعم األنشطة التحضیریة ومرفق إعداد 

 المشاریع. 
  یقرر أن یمدد إلى سنتین مدة أقصى والیة ألعضاء

المجلس االستشاري لمركز وشبكة تكنولوجیا المناخ الذین 
ظمات غیر الحكومیة البیئیة واألعمال یمثلون المن

التجاریة والمنظمات غیر الحكومیة في مجال الصناعة 
والمنظمات غیر الحكومیة البحثیة والمستقلة للسماح 
لفئاتھم من المساھمة على نحو فعال في مناقشات المجلس 

 ومواءمة والیاتھم مع والیات األعضاء اآلخرین.
: ستواصل الھیئة نقل التكنولوجیا برنامج بوزنان االستراتیجي بشأن

 دورتھا الخمسین. خاللالفرعیة للتنفیذ النظر في ھذا البند 
المسائل المتعلقة ببناء القدرات: بناء القدرات بموجب االتفاقیة، 
التقریر المرحلي التقني السنوي للجنة باریس المعنیة ببناء القدرات، 

لسة العامة االفتتاحیة، في في الجبناء القدرات بموجب بروتوكول كیوتو: 
دیسمبر/ كانون األول، استمعت الھیئة الفرعیة للتنفیذ إلى مقدمة شفویة  2

). FCCC/SBI/2018/15عن التقریر التقني السنوي للجنة باریس (
كما أحاطت الھیئة علماً بالتقریر الموجز لمنتدى دیربان السابع بشأن بناء 

البنود الفرعیة الثالثة إلى ) وأحالت FCCC/SBI/2018/13القدرات (
 المشاورات غیر الرسمیة.

دیسمبر/ كانون األول، تشاركت جنیفیر كوالدو (الجمھوریة  4في 
الدومینیكیة) وماكوتو كاتو (الیابان) في تیسیر مشاورات غیر رسمیة 
لتناول جمیع البنود الفرعیة لبناء القدرات في إطار ھیئة التنفیذ. وقدمت 

یسة المتشاركة للجنة باریس المعنیة ببناء القدرات، ریتا مشعان، الرئ
التقریر المرحلي التقني السنوي للجنة والعمل الذي جرى بین الدورات، 
وأشارت إلى إفادة التقریر إحراز تقدًما كبیًرا. أعرب مندوبو مجموعة من 
البلدان النامیة عن أملھا في وضع مسودة لنص مقرر بشأن مراجعة 

یس المعنیة ببناء القدرات، معربین عن أسفھ إزاء نقص فعالیة لجنة بار
الموارد، وأیدھم في ذلك مندوبو بلدان نامیة أخرى. وشدد مندوب إحدى 
البلدان النامیة على الحاجة إلى وجود موارد "واضحة" وموارد إضافیة. 
وذكر مندوب مجموعة من البلدان المتقدمة ومندوب أحد األطراف إلى 

ي أحرزتھ لجنة باریس خالل وقت قصیر. تبادلت البلدان التقدم الجید الذ
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وجھات النظر حول الخطوات التالیة لتحدید إجراءات بدء مراجعة عمل 
لجنة باریس، خالل الدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر األطراف، ومن ھذه 
اإلجراءات، توجیھ دعوة محتملة لتقدیم المعلومات وطلب تقریر تجمیعي. 

المدخالت، سیقوم المیسران المتشاركان بإعداد مسودة نص واستناًدا إلى 
 حول األمرین. ونوقشا ھذه النصوص في مشاورات غیر رسمیة.

دیسمبر/ كانون األول،  8في جلستھا العامة الختامیة المنعقدة یوم  
اعتمدت الھیئة الفرعیة للتنفیذ استنتاجاتھا وأحالت مسودة مقرر لمؤتمر 

 األطراف. 
: في استنتاجاتھا حول التقریر المرحلي السنوي التقني ھائیةالنتائج الن

للجنة باریس المعنیة ببناء القدرات واستعراض اللجنة، 
)FCCC/SBI.2018/L.21 إن الھیئة الفرعیة للتنفیذ ضمن أمور (

 أخرى: 
  تشیر إلى أنھا قد بدأت عملھا الستعراض مدى تقدم

أعمال لجنة باریس المعنیة ببناء القدرات (اللجنة) 
وضرورة تمدید والیتھا وفعالیتھا وتعزیزھا، بغیة 
التوصیة بمسودة مقرر بشأن تعزیز الترتیبات المؤسسیة 
لبناء القدرات لكي ینظر فیھ مؤتمر األطراف ویعتمده في 

 والعشرین.  دورتھ الخامسة 
  تدعو األطراف والمراقبین إلى تقدیم آرائھم بشأن ھذه

، لكي تنظر فیھا ۲۰۱۹آذار/ مارس  ۳۱المسائل بحلول 
 الھیئة في دورتھا الخمسین.

  تطلب إلى األمانة أن تعد تقریراً تجمیعیاً وتولیفیاً لآلراء
والمعلومات المقدمة لكي تنظر فیھا الھیئة في دورتھا 

 الخمسین.
 فق على أن تُستخدم جمیع التقاریر التقنیة المرحلیة توا

السنویة للجنة باریس المعنیة ببناء القدرات كمساھمة في 
 استعراض مدى تقدم أعمال اللجنة. 

  توافق على مواصلة عملھا بشأن ھذه المسائل في دورتیھا
 الخمسین والحادیة والخمسین.  

للجنة باریس المعنیة  في مقرره حول التقریر المرحلي السنوي التقني
) إن مؤتمر FCCC/SBI.2018/L.21/Add.1ببناء القدرات (

 األطراف ضمن أمور أخرى: 
  یدعو األطراف وكیانات تشغیل اآللیة المالیة والھیئات

المنشأة بموجب االتفاقیة ومؤسسات األمم المتحدة 
والجھات المراقبة وغیرھا من الجھات صاحبة المصلحة 

وصیات المشار إلیھا في تقریر لجنة إلى النظر في الت
، وإلى اتخاذ أي 2018باریس المعنیة ببناء القدرات لعام 

 إجراء ضروري، حسب االقتضاء ووفقاً لوالیة كل منھا.
  یدعو األطراف والمؤسسات ذات الصلة إلى تقدیم الدعم

والموارد إلى لجنة باریس المعنیة ببناء القدرات في تنفیذ 
في ضوء  2019-2017ة للفترة خطة عملھا المتجدد

(نتائج  21-/م أ۱ھدف اللجنة المحدد بموجب المقرر 
 باریس).

  یطلب إلى الھیئة الفرعیة للتنفیذ أن توائم مواضیع
االجتماعات القادمة لمنتدى دیربان مع مجال العمل 

 المحوري للجنة باریس المعنیة ببناء القدرات. 
تم النظر في ھذا  برنامج عملھ:تدابیر االستجابة: المنتدى المحسَّن و

البند المشترك بین الھیئة الفرعیة للتنفیذ والھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة 
)  للمرة األولى FCCC/SB/2018/INF.3 and 4والتكنولوجیة (

 دیسمبر/ كانون األول. 2في 
في فعالیة استمرت لیوم كامل بشأن استعراض عمل المنتدى المحّسن 

لتنفیذ، وتشارك في تیسیر ھذه الفعالیة أندریھ ماركو بشأن تأثیرات ا
(بلیز) وكیث أندرسون (سویسرا)، تبادلت األطراف الدروس المستفادة 
من المنتدى المحّسن. لمزید من التفاصیل، زر الرابط اإللكتروني: 

enb12737e.htmlhttp://www.iisd.org/vol12/ 
دیسمبر/ كانون األول، اعتمدت ھیئة التنفیذ وھیئة المشورة  8وفي 

 13استنتاجاتھما وأحالتا مسودة االستنتاجات إلى مؤتمر األطراف. في 
دیسمبر/ كانون األول، اعتمد مؤتمر األطراف استنتاجاتھ بشأن المنتدى 

 المحسن بشأن تأثیرات تنفیذ تدابیر االستجابة.
)، FCCC/SB/2018/L.9: في استنتاجاتھما (النھائیة النتائج

اختتمت ھیئة التنفیذ وھیئة المشورة استعراض عمل المنتدى المحسن، 
وأحاطت علماً بالمجموعة المتنوعة من اآلراء التي جرى اإلعراب عنھا 
أثناء االستعراض، وأوصتا بإمكانیة النظر فیھا عند وضع مھام وبرنامج 

الذي سیخدم اتفاق باریس. تضمن قائمة  عمل وطرائق المنتدى
 االستنتاجات ما یلي:

  مواصلة استخدام الطرائق المتمثلة في التماس الورقات
من األطراف وأصحاب المصلحة من غیر األطراف، 
وإعداد التقاریر التولیفیة والورقات التقنیة، وتنظیم حلقات 

 في ذلك اإلقلیمیة منھا.  العمل، بما
 اء الخارجیین والمنظمات الدولیة التعاون مع الخبر

والقطاع الخاص، والتشارك مع الفئات الضعیفة 
 والشعوب األصلیة.

  ،االضطالع بأعمال تقنیة تركز على القطاعات المختلفة
 بما في ذلك النقل والطاقة والزراعة والسیاحة.

  .تقییم وتحلیل تأثیر تنفیذ تدابیر االستجابة 
 بة على التنمیة االقتصادیة تأثیرات تنفیذ تدابیر االستجا

فیما یتعلق بالتجارة الدولیة والعمالة واالنتقال العادل للقوة 
العاملة وإیجاد العمل الالئق والوظائف الجیدة، والتنویع 

 والتحول االقتصادیین.
  إنشاء ھیكل حوكمة دائم من خالل فریق من الخبراء

 التقنیین. 
 ویع برنامج عمل مركز وفعال یتضمن مجالي التن

والتحول االقتصادیان؛ واالنتقال العادل للقوة العاملة 
 وإیجاد العمل الالئق والوظائف الجیدة.

  ضمان أن یرحب المنتدى بكل األطراف ویشملھا، مع
تشجیع مشاركة الجمیع، وأن یجتمع بالتالي باالقتران مع 

 دورات الھیئتین الفرعیتین.
إن مؤتمر  ،(FCCC/SB/2018/L.9/Add.1)في استنتاجاتھ  

 األطراف ضمن عدة أمور:
  من المقرر  34و 33یذّكر مؤتمر األطراف بالفقرتین

(حول المنتدى  21-/م أ۱۱، وبالمقّرر 21-/م أ1
 وبرنامج العمل). 

  یحیط علماً بما اضطلع بھ المنتدى المحّسن من أعمال
وبآراء األطراف حول برنامج عمل المنتدى المحّسن 

 وطرائقھ. 
  باستنتاجات الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة ً یحیط علما

والتكنولوجیة والھیئة الفرعیة للتنفیذ بشأن استعراض 
 أعمال المنتدى المحّسن، واختتم االستعراض. 

 3من المادة  14والفقرة  2من المادة  3المسائل المتعلقة بالفقرة 
ات الضارة لتدابیر من بروتوكول كیوتو (التقلیل إلى أدنى حد من التأثیر

 2: في االستجابة التي اتخذتھا األطراف المدرجة في المرفق األول)
دیسمبر/ كانون األول، قرر مؤتمر/ اجتماع أطراف بروتوكول كیوتو 
تناول ھذا البند في مشاورات الھیئة الفرعیة للتنفیذ والھیئة الفرعیة 

ت إحالتھ إلى "حسب الحاجة". واعتمدت الھیئتان الفرعیتان مقرًرا تم
 مؤتمر/ اجتماع أطراف بروتوكول كیوتو.

)، إن FCCC/KP/CMP/2018/L.5المقرر النھائي: في مقرره (
 مؤتمر/ اجتماع أطراف بروتوكول كیوتو:

  یقر بأن المنتدى الحالي المعني بتأثیر تنفیذ تدابیر
یتعلق  االستجابة یعمل في إطار بروتوكول كیوتو فیما

 ھا في بروتوكول كیوتو.بالمسائل المنصوص علی

http://www.iisd.org/vol12/enb12737e.html
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      32 
نشرة مفاوضات 

      األرض         

  یعتمد طرائق المنتدى المعني بتأثیر تنفیذ تدابیر االستجابة
وبرنامج عملھ ووظائفھ فیما یخص عمل المنتدى بموجب 

 بروتوكول كیوتو.
  یقر بأن ھناك منتدى واحداً یغطي أعمال مؤتمر

/ اجتماع أطراف بروتوكول كیوتو و ومؤتمراألطراف، 
اق باریس بشأن جمیع المسائل مؤتمر/ اجتماع أطراف اتف

 المتعلقة بتأثیر تنفیذ تدابیر االستجابة. 
  یؤكد أن على المنتدى أن یواصل تقدیم تقاریر إلى

یتعلق  مؤتمر/ اجتماع أطراف بروتوكول كیوتو فیما
 2من المادة  3بالمسائل المندرجة في إطار الفقرة 

، من بروتوكول كیوتو عندما 3من المادة  14والفقرة 
طلب المنتدى توجیھات مؤتمر األطراف العامل بوصفھ ی

 اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو.
(برنامج عمل بوینس  10-/ م أ  1التقدم المحرز في تنفیذ المقرر 

دیسمبر/ كانون األول،  2: في آیرس بشأن تدابیر التكیف واالستجابة
 13المشورة. وفي أحالت الجلسة العامة ھذا البند إلى ھیئة التنفیذ وھیئة 

دیسمبر/ كانون األول، بعد االستماع إلى تقریر مقدم من دالمیني، رئیس 
ھیئة التنفیذ، أحاط مؤتمر األطراف علماً بأن ھیئة التنفیذ قد وافقت على 

 مواصلة نظرھا في ھذه المسألة في دورتھا الخمسین.
دیسمبر/ كانون األول، اعتمد مؤتمر األطراف مقرراً  15وفي 

 ائیاً یشبھ بنود جدول األعمال األخرى المتعلقة بتدابیر االستجابة.إجر
)، إن FCCC/CP/2018/L.19: في مقرره (النتیجة النھائیة
 مؤتمر األطراف:   

  من  33والفقرة  7-/م أإ5من المقرر  4یشیر إلى الفقرة
، اللتین تقرر بموجبھما، في جملة 21-/م أ1المقرر 

أمور، أن یخدم المنتدى المعني بتأثیر تنفیذ تدابیر 
 االستجابة أیضاً بروتوكول كیوتو واتفاق باریس. 

  یعتمد طرائق المنتدى المعني بتأثیر تنفیذ تدابیر االستجابة
ج عملھ ووظائفھ الواردة في مرفق المقرر فیما وبرنام

 یخص عمل المنتدى بموجب االتفاقیة. 
  یقر بأن ھناك منتدى واحداً یغطي أعمال مؤتمر

األطراف، ومؤتمر/ اجتماع أطراف بروتوكول 
كیوتو،ومؤتمر/ اجتماع أطراف اتفاق باریس بشأن جمیع 

 المسائل المتعلقة بتأثیر تنفیذ تدابیر االستجابة. 
  یؤكد أن على المنتدى أن یواصل تقدیم تقاریر إلى مؤتمر

یتعلق بالمسائل المندرجة في إطار الفقرتین  األطراف فیما
من االتفاقیة، عندما یحتاج المنتدى  4من المادة  10و 8

 إلى توجیھات من مؤتمر األطراف.
تم تناول ھذا البند  المسائل الجنسانیة:

(FCCC/SBI/2018/INF.15) 2ة عامة انعقدت في في جلس 
دیسمبر/ كانون األول ثم في مشاورات غیر رسمیة تشارك في تیسیرھا 

 بیندا كانتي ثیام (السنغال) وكولین أوھیر (أیرلندا).
في المشاورات غیر الرسمیة، قدمت األمانة األنشطة التي تم 

، وأبرزت ورقة تقنیة وأنشطة بناء 2018االضطالع بھا في عام 
لجنة التكیف ولجنة باریس المعنیة ببناء القدرات، وأشارت  القدرات نفذتھا

إلى أنشطة بناء القدرات القادمة المقرر تنفیذھا بالتعاون مع مركز وشبكة 
تكنولوجیا المناخ واللجنة التنفیذیة آللیة وارسو الدولیة والمجلس التنفیذي 

الخبراء  آللیة التنمیة النظیفة واللجنة الدائمة المعنیة بالتمویل وفریق
المعني بأقل البلدان نمًوا. ناقشت األطراف أسالیب إجراء مراجعة 

 لبرنامج عمل لیما وخطة العمل المتعلقة بالمسائل الجنسانیة.
دیسمبر/ كانون األول، اعتمدت ھیئة التنفیذ االستنتاجات  8وفي 

 وأحالت مسودة مقرر إلى مؤتمر األطراف.  
، إن (FCCC/SBI/2018/L.22)ا : في استنتاجاتھالنتائج النھائیة

 الھیئة الفرعیة للتنفیذ ضمن أمور أخرى:

  تذّكر األطراف بدعوة مؤتمر األطراف إلى تعیین ودعم
جھٍة لتنسیق الشؤون الجنسانیة على الصعید الوطني، 

من األطراف حتى اآلن  42تقم سوى  والحظت أنھ لم
 بتعین جھةً وطنیة لتنسیق الشؤون الجنسانیة.

 طراف والمراقبین على تقدیم معلومات بحلول تشجع األ
، عن تنفیذ خطة العمل 2019أغسطس/ آب  31

الجنسانیة، وعلى تحدید المجاالت التي أُحرَز فیھا تقدم 
والمجاالت الالزم تحسینھا، وعلى مواصلة العمل الذي 
سیُضطلع بھ في خطط العمل الالحقة بغیة االسترشاد بھ 

ن ھذا الموضوع الذي ستعده في وضع التقریر التولیفي ع
 األمانة لكي تنظر فیھ في دورتھا الحادیة والخمسین. 

)، إن مؤتمر FCCC/SBI/2018/L.22/Add.1في مقرره (
 األطراف ضمن أمور أخرى: 

  یالحظ التقدم المحرز في تحسین تمثیل المرأة في الھیئات
المنشأة، ویحث األطراف على تحسین مشاركة المرأة في 

ما في ذلك في المناصب العلیا، وفي جمیع وفودھا، ب
الھیئات المنشأة بمقتضى االتفاقیة وبروتوكول كیوتو 

 الملحق بھا.
  یطلب إلى ھیئة التنفیذ أن تبدأ في دورتھا الخمسین

استعراض مجاالت التقدم، ومجاالت التحسین، واألعمال 
األخرى التي یتعین االضطالع بھا في إطار برنامج عمل 

وخطة عملھ للمسائل  المسائل الجنسانیةلیما بشأن 
باالستناد إلى جمیع المعلومات الواردة  الجنسانیة

والتقاریر المعدَّة في إطار برنامج عمل لیما وخطة عملھ 
للمسائل الجنسانیة، كي تقدم ھیئة التنفیذ توصیات بشأن 
نتائج ھذا االستعراض إلى مؤتمر األطراف في دورتھ 

 ر فیھا ویعتمدھا.الخامسة والعشرین لینظ
 2في  تقریر عن األنشطة المتصلة بالعمل من أجل التمكین المناخي:

دیسمبر/ كانون األول، أحاطت ھیئة التنفیذ علماً بالتقریر الموجز الصادر 
عن الحوار السادس بشأن العمل من أجل التمكین المناخي 

)FCCC/SBI/2018/19.( 
قریر المراجعات والبیانات المسائل اإلداریة والمالیة والمؤسسیة: ت

، 2019-2018، وأداء المیزانیة لفترة السنتین 2017المالیة لعام 
والمسائل المتعلقة بالمیزانیة، واالستعراض المتواصل لوظائف األمانة 

دیسمبر/ كانون األول، قدمت األمانة ھذا البند وبنوده  2في  وعملیاتھا:
. كما (FCCC/SBI/2018/16, Add.1, and Add.2)الفرعیة 

استمعت ھیئة التنفیذ إلى تقریر شفھي من مجلس مراجعي حسابات األمم 
المتحدة. تم تناول ھذا البند في فریق اتصال برئاسة أمینا یوفولي (فیجي). 

دیسمبر/ كانون األول، اعتمدت ھیئة التنفیذ استنتاجات وقدمت  8في 
وتوكول مسودة مقررات مؤتمر األطراف ومؤتمر/ اجتماع أطراف بر

 كیوتو.
دیسمبر/ كانون األول، اعتمد مؤتمر األطراف ومؤتمر/  13في 

 اجتماع أطراف بروتوكول كیوتو المقررات.
في مقرراتھما  المقرر النھائي:

)FCCC/SBI/2018/L.24/Add.1 and Add.2 إن مؤتمر (
األطراف ومؤتمر/ اجتماع أطراف بروتوكول كیوتو على التوالي، ضمن 

 : عدة أمور أخرى
  یعرب عن القلق إزاء ارتفاع مستوى االشتراكات غیر

المسددة في المیزانیة األساسیة لفترتي السنتین الحالیة 
والسابقة ویحث بشدة األطراف التي لم تسدد اشتراكاتھا 
بالكامل في المیزانیة األساسیة لفترة السنتین الحالیة و/أو 

 السابقة إلى القیام بذلك دون مزید من التأخیر.
  یدعو األطراف إلى تسدید اشتراكاتھا في المیزانیة

وقت استحقاقھا، آخذة في االعتبار  2019األساسیة لعام 
ینایر/ كانون الثاني  1أن موعد استحقاق االشتراكات ھو 

 من كل عام وفقاً لإلجراءات المالیة لمؤتمر األطراف. 
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      33 
نشرة مفاوضات 

      األرض         

  یحث األطراف على زیادة مساھمتھا في الصندوق
للمشاركة في مسار االتفاقیة اإلطاریة من أجل االستئماني 

كفالة أوسع مشاركة ممكنة في المفاوضات في عام 
، وعلى زیادة مساھمتھا في الصندوق االستئماني 2019

 لألنشطة التكمیلیة؛
كما یطلب مؤتمر األطراف ومؤتمر/ اجتماع أطراف بروتوكول 

 كیوتو إلى األمانة التنفیذیة: 
 الحسابات، حسب االقتضاء، وال  تنفیذ توصیات مراجعي

سیما تلك المتصلة باالشتراكات غیر المسددة، والسیاسات 
المتعلقة باالستعانة باستشاریین ومتعاقدین أفراد، وإعطاء 
األطراف معلومات محّدثة في تقریر مراجعة الحسابات 

 المقبل عن التقدم المحرز. 
 ي ذلك یقدم نتائج استعراض عملیات وھیكل األمانة، بما ف

بشأن أوجھ التآزر وأولویات أنشطتھا، بھدف الحد من 
حاالت التكرار وزیادة الفعالیة من حیث التكلفة، في سیاق 

 .۲۰۲۱-۲۰۲۰المیزانیة البرنامجیة لفترة السنتین 
  إعداد تقاریر موجزة عن التكالیف القیاسیة وتحدیثھا

بانتظام ونشرھا قبل كل دورة من دورات الھیئات 
وتحدید الخیارات، إن وجدت، المتعلقة بتخفیض الفرعیة، 

 تكلفة األنشطة حیثما أمكن. 
  یقدم اآلثار المالیة للتكالیف المترتبة في المیزانیة في

وثائق ما قبل الدورة إذا كانت تتضمن اقتراحات بشأن 
والیات جدیدة لألمانة، وفي حالة توافر معلومات كافیة 

 بشأن تفاصیل األنشطة المقترحة.
 یم أي معلومات أخرى من ھذا القبیل إلى األطراف تقد

على نحو ما ھو مطلوب لضمان أن اآلثار المترتبة في 
المیزانیة على القرارات واالستنتاجات، بما فیھا تلك 
المقترحة في وثائق ما قبل الدورة، یمكن أن تؤخذ في 

 االعتبار قبل اتخاذ القرار.
كانون األول، اعتمدت ھیئة دیسمبر/  8في  الجلسة العامة الختامیة:

 (FCCC/SBI/2018/L.20)التنفیذ تقریر دورتھا 
وقدم دالمیني، رئیس الھیئة الفرعیة للتنفیذ، مسودة االستنتاجات 
اإلجرائیة بشأن بنود ھیئة التنفیذ المتعلقة ببرنامج عمل اتفاق باریس 

(FCCC/SBI/2018/L.28):التي اعتمدتھا ھیئة التنفیذ ، 
 ة المشتركة األطر الزمنی 
 4من المادة  12 إعداد السجل العام المشار إلیھ في الفقرة 

 من اتفاق باریس (المساھمات المحددة وطنیًا).
 7من المادة  12 إعداد السجل العام المشار إلیھ في الفقرة 

 من اتفاق باریس (بالغات التكیف).
 12-  45و 42و 41المسائل المشار إلیھا في الفقرات 

 .21-م أ/1من المقرر 
  تطویر التكنولوجیا ونقلھا: نطاق وطرائق التقییم الدوري

 آللیة التكنولوجیا فیما یتعلق بدعم تنفیذ اتفاق باریس.  
  ًتحدید المعلومات التي یتعین على األطراف تقدیمھا وفقا

من اتفاق باریس (شفافیة التمویل  9من المادة  5للفقرة 
 ).المسبق

 بة: طرائق المنتدى المعني تأثیر تنفیذ تدابیر االستجا
بتأثیر تنفیذ تدابیر التصدي وبرنامج عملھ ودعم مھامھ 

 بموجب اتفاق باریس.
 مساء. 9:15أغلق دالمیني دورة الھیئة الفرعیة للتنفیذ في الساعة 

 الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة
اعتماد جدول األعمال: اعتمدت الھیئة الفرعیة  المسائل التنظیمیة:

للمشورة العلمیة والتكنولوجیة جدول أعمال دورتھا التاسعة واألربعین 
)FCCC/SBSTA/2018/7.( 

كراوي  -: انتُِخبت أنیال أنغر انتخاب أعضاء المكتب بخالف الرئیس
 .(إستونیا) نائباً للرئیس وستیال فانسانى غاما (مالوي) مقررة للھیئة

: تم تلخیص ھذا البند في تقریر ھیئة التنفیذ تقریر آلیة وارسو الدولیة
 .25في صفحة 

تطویر ونقل التكنولوجیات: التقریر السنوي المشترك للجنة التنفیذیة 
تم تلخیص ھذا  المعنیة بالتكنولوجیا ومركز وشبكة تكنولوجیا المناخ:

 .26البند في تقریر ھیئة التنفیذ في صفحة 
تم تناول ھذا البند ألول مرة في جلسة  والمراقبة المنھجیة:البحوث 

دیسمبر/ كانون األول، وبعد ذلك في مشاورات غیر  2عامة انعقدت في 
رسمیة تشارك في تیسیرھا فیستوس لوبویرا (أوغندا) وستیفان روزنر 

 (ألمانیا).
في مشاورات غیر رسمیة، تباینت وجھات النظر كثیًرا حول ما إذا 
كان ینبغي: "مالحظة" أو "االعتراف" أو "الترحیب" بالتقریر الخاص 

 1.5للفریق الحكومي الدولي بشأن إبقاء درجة االحترار العالمي عند 
درجة مئویة؛ اإلشارة مع "القلق" إلى بیان المنظمة العالمیة لألرصاد 

بشأن حالة النشرة العالمیة للمناخ وغازات الدفیئة  2018لعام الجویة 
التي تصدرھا المنظمة؛ وإدراج مؤشرات مناخیة عالمیة محددة مثل 

 وجود ثاني أكسید الكربون في الغالف الجوي.  
دیسمبر كانون األول، حث مندوب  10في جلسة عامة انعقدت في 

ة الصغیرة، بدعم من جزر المالدیف، نیابة عن تحالف الدول الجزری
مندوب كولومبیا، نیابًة عن الرابطة المستقلة ألمریكا الالتینیة والكاریبي، 
ومندوب جمھوریة كوریا، نیابًة عن مجموعة السالمة البیئیة، ومندوب 
إثیوبیا، نیابة عن أقل البلدان نمواً، ومندوبو النرویج واالتحاد األوروبي 

ریقیا وتنزانیا وزامبیا، على "الترحیب" وكندا ونیوزیلندا وغانا وجنوب أف
بدالً من مجرد "اإلشارة إلى" بالتقریر الخاص للفریق الحكومي الدولي 

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

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

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

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

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

ل ھذا البند للمرة : تم تناومنبر المجتمعات المحلیة والشعوب األصلیة
دیسمبر/ كانون األول، ثم في  2األولى في جلسة عامة انعقدت بتاریخ 

مشاورات غیر الرسمیة تشارك في تیسیرھا كل من أنیال أنجر جرافي 
 (إستونیا) وماجد شفیبور (إیران).

وحول التمثیل في فریق العمل التیسیري للمنبر، وافقت األطراف 
ین من األطراف، من بینھم ممثل عن كل على أن یكون لھا سبعة ممثل

مجموعة إقلیمیة تابعة لألمم المتحدة، وممثل عن الدول الجزریة 
الصغیرة النامیة وممثل عن أقل البلدان نمواً، وسبعة ممثلین من 
المنظمات المعنیة بالشعوب األصلیة، وممثل واحد عن كل واحدة من 

ثقافیة السبعة. كما اتفقت مناطق األمم المتحدة األصلیة االجتماعیة وال
األطراف على أن ینظر مؤتمر األطراف في إحدى دوراتھ المقبلة، على 
إضافة ثالثة ممثلین إضافیین على األقل لتمثیل المجتمعات المحلیة، إلى 

 جانب النظر في إجراءات الموافقة على ھؤالء الممثلین. 
ألخذ بھ في اقترح مندوب الشعوب األصلیة أن تطرح العملیة مثاال ل

المستقبل عندما یخصص للشعوب األصلیة مقعداً على طاولة المداوالت. 
 ودعا شفیبور إلى تقدیم ترشیحات لمجموعة العمل التیسیریة.

دیسمبر/ كانون األول، أوصت ھیئة المشورة باتخاذ مقرر  8في 
 یعتمده مؤتمر األطراف.

)، FCCC/SBSTA/2018/L.18: في مقرره (المقرر النھائي
 قرر مؤتمر األطراف ما یلي:
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      34 
نشرة مفاوضات 

      األرض         

  إنشاء الفریق العامل التیسیري لمنبر المجتمعات المحلیة
 والشعوب األصلیة.

  نظًرا للحرص على التوازن بین الجنسین یقرر أن یتألف
ممثالً، بحیث یكون ممثل  ۱٤الفریق العامل التیسیري من 

واحد من أحد األطراف من كل مجموعة من مجموعات 
اإلقلیمیة الخمس؛ وممثل واحد من أحد األمم المتحدة 

 النامیة؛األطراف من الدول الجزریة الصغیرة 
وممثل واحد من أحد األطراف من أقل البلدان  

نمواً؛ وسبعة ممثلین من منظمات الشعوب األصلیة، واحد 
من كل منطقة من مناطق األمم المتحدة االجتماعیة 

كون فترة الثقافیة السبع للشعوب األصلیة؛ وقرر أن ت
 والیتھم ثالث سنوات.

  أن یعمل الفریق العامل التیسیري بتوافق اآلراء، وأن
یجتمع مرتین في السنة بالتزامن مع دورات الھیئتین 
الفرعیتین ودورة مؤتمر األطراف وأن تكون اجتماعاتھ 

 مفتوحة أمام األطراف والمراقبین. 
  أن یقترح الفریق العامل التیسیري، في إطار نھج

ریجي، خطة عمل لفترة أولیة مدتھا سنتان للفترة تد
من أجل تنفیذ المھام المنوطة بمنبر  ۲۰۲۰-۲۰۲۱

المجتمعات المحلیة والشعوب األصلیة لكي تنظر فیھ ھیئة 
المشورة في دورتھا الحادیة والخمسین (تشرین الثاني/ 

 .۲۰۱۹نوفمبر 
  أن تأخذ خطة العمل في االعتبار الخبرات المكتسبة من

یع األنشطة التي جرت بالفعل في إطار منبر جم
المجتمعات المحلیة والشعوب األصلیة، وأن خطة العمل 
قد تتضمن مناسبات سنویة تنظم أثناء الدورة، بالتزامن 
مع مؤتمر األطراف وھیئة المشورة، سیعد الفریق العامل 
التیسیري بشأنھا تقاریر موجزة، قد تكون ذات طابع 

 تقني.
 یة األولیة للفریق العامل التیسیري على أن تمتد الوال

ثالث سنوات، على أن تمدد على النحو المحدد في 
 االستعراض. 

  أن تكون اجتماعات الفریق العامل التیسیري مفتوحة أمام
 األطراف والمراقبین في إطار االتفاقیة. 

 كما إن مؤتمر األطراف: 
  ًعن  یطلب إلى الفریق العامل التیسیري أن یقدم تقریرا

نتائجھ، بما في ذلك مشروع خطة العمل الثالثیة الثانیة، 
وعن أنشطة منبر المجتمعات المحلیة والشعوب األصلیة، 
لینظر فیھ مؤتمر األطراف في دورتھ السابعة والعشرین 
عن طریق ھیئة المشورة في دورتھا الرابعة والخمسین 

 ).۲۰۲۱(أیار/ مایو 
 اض نتائج الفریق یقرر أن تقوم ھیئة المشورة باستعر

 العامل التیسیري وأنشطتھ.
  یطلب إلى ھیئة المشورة أن تنظر، في سیاق االستعراض

آخذة في االعتبار التقدم المحرز فیما یتصل بتمثیل 
المجتمعات المحلیة، في إضافة ثالثة ممثلین آخرین على 
األقل لتمثیل المجتمعات المحلیة، وكذا في عملیة تعیین 

وعدد مماثل من ممثلي األطراف، بغیة  ھؤالء الممثلین،
التوصیة بمسودة مقرر بشأن تمثیل المجتمعات المحلیة 
في منبر المجتمعات المحلیة والشعوب األصلیة لكي ینظر 
فیھ مؤتمر األطراف ویعتمده في دورتھ السابعة 

 ).۲۰۲۱والعشرین (تشرین الثاني/نوفمبر 
 

 طلب مؤتمر األطراف إلى األمانة ما یلي:
 عم من الفریق العامل التیسیري، إتاحة أعمال منبر بد

المجتمعات المحلیة والشعوب األصلیة على نطاق واسع، 
بما في ذلك من خالل استحداث بوابة شبكیة مخصصة 

تعنى بمنبر المجتمعات المحلیة والشعوب األصلیة على 
 الموقع الشبكي لالتفاقیة.

 لتزامن مع أن تنظم حلقة عمل مواضیعیة خالل الدورة، با
) لھیئة المشورة، ۲۰۱۹الدورة الخمسین (یونیو/ حزیران 

بشأن تعزیز مشاركة المجتمعات المحلیة، وكذا الشعوب 
 األصلیة، في منبر المجتمعات المحلیة والشعوب األصلیة. 

  أن تنفذ، في إطار النھج التدریجي لتشغیل منبر
یذ المجتمعات المحلیة والشعوب األصلیة، أنشطة بشأن تنف

المھام الثالث للمنبر، في كل دورة من دورات ھیئة 
المشورة، إلى حین اعتماد خطة العمل، ویدعو األطراف 
والمراقبین وغیرھم من أصحاب المصلحة إلى تقدیم 
آرائھم بشأن األنشطة الممكنة عن طریق بوابة تقدیم 

 .۲۰۱۹فبرایر/ شباط  ۲۸المعلومات وذلك بحلول 
  لعمل التیسیريفریق ادعم وتسھیل عمل. 

یوجد ملخص لھذا البند في المشترك بشأن الزراعة:  عمل كورونیفیا
 من تقریر ھیئة التنفیذ.  24صفحة 

من تقریر  27یوجد ملخص لھذا البند في صفحة تدابیر االستجابة: 
 ھیئة التنفیذ. 

: تم تناول ھذا البند للمرة األولى في الجلسة العامة لھیئة وقود السفن
دیسمبر/ كانون األول، ثم في مشاورات غیر  2التي انعقدت یوم المشورة 

رسمیة تشارك في تیسیرھا لویز اندرادي (البرازیل) وبیرت فان لون 
 (بلجیكا). 

في الجلسة العامة، ذّكر مندوب المملكة العربیة السعودیة بأن 
األطراف لم تتمكن من التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن ھذه القضیة 

ورة الثامنة واألربعین لھیئة المشورة، وأكد على أن األطراف لم في الد
توجھ بالتالي دعوة إلى منظمة الطیران المدني الدولي والمنظمة البحریة 
الدولیة لإلبالغ عن أعمالھما خالل الدورة التاسعة واألربعین لھیئة 
المشورة. أبرز واتكنسون، رئیس ھیئة المشورة، أنھ على الرغم من عدم 

عتماد أي استنتاج خالل االجتماع األخیر، إال أن األطراف قد أصدرت ا
في اجتماعات سابقة دعوة دائمة إلى منظمة الطیران المدني الدولي 

 والمنظمة البحریة الدولیة إلبالغ الھیئة الفرعیة في اجتماعاتھا المقبلة.   
 16دیسمبر/ كانون األول، طبقت ھیئة التنفیذ القاعدة رقم  8في 

ووافقت على مناقشة ھذا األمر مرة أخرى خالل الدورة الخمسین لھیئة 
 المشورة.

دیسمبر/ كانون األول، أحاطت  2: في تقاریر حول أنشطة أخرى
ھیئة المشورة علًما بتقاریر األنشطة األخرى 

)FCCC/SBSTA/2018/INF.3, INF.4, and INF.5 .( 
اخ الضوء على تقریره سلط الفریق الحكومي الدولي المعني بتغیر المن

درجة مئویة،  1.5الخاص باإلبقاء على درجة االحترار العالمي عند 
 مشدَدا على أن "ال بد من االھتمام بأقل مقدار من االحترار".

وأبلغت المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة عن الحالة الراھنة 
 لمؤشرات المناخ، بما في ذلك تركیزات غازات الدفیئة ومتوسط درجة

 الحرارة العالمیة ودرجة الجلید البحري.
وأفادت منظمة الطیران المدني الدولي أن خطتھا للتعویض عن 
الكربون وخفضھ في مجال الطیران الدولي قد دخلت حیز التنفیذ اعتباًرا 

 .2018من أكتوبر/ تشرین األول 
أبلغت المنظمة البحریة الدولیة عن التزامھا بخفض انبعاثات السفن 
الدولیة، واتخذت بعض اإلجراءات في سبیل ذلك ومنھا، إقرار 

واالھتمام بالتعاون  2018استراتیجیتھا األولیة في أبریل/ نیسان  
 التكنولوجي وبناء القدرات.

أكد مندوب المملكة العربیة السعودیة على مخاوفھ من دعوة منظمة 
لإلدالء ببیانات خالل الطیران المدني الدولي والمنظمة البحریة الدولیة 

 ھذه الجلسة.
التقریر السنوي للمراجعة التقنیة للمعلومات التي أبلغت بھا األطراف 



 35صفحة   747رقم ، 12المجلد                                                                       2018كانون األول / دیسمبر 18 الثالثاء 

 
 

      35 
نشرة مفاوضات 

      األرض         

المدرجة في المرفق األول في تقاریر فترة السنتین والبالغات الوطنیة 
: أحاطت ھیئة المشورة علًما بالتقریر التقني عمال باالتفاقیة اإلطاریة

 ). FCCC/SBSTA/2018/INF.5حول ھذه المسألة (
التقریر السنوي للمراجعة التقنیة لقوائم الجرد الوطنیة لغازات 

: أحاطت ھیئة المشورة علًما الدفیئة لألطراف المدرجة في المرفق األول
بالتقریر التقني حول ھذه المسألة 

)FCCC/SBSTA/2018/INF.3 .( 
زات التقریر السنوي للمراجعة التقنیة لقوائم الجرد الوطنیة لغا

األطراف المدرجة في والمعلومات األخرى التي أبلغت بھا الدفیئة 
: أحاطت ھیئة المشورة علًما بالتقریر التقني حول ھذه المرفق األول

 ). FCCC/SBSTA/2018/INF.4المسألة (
: اعتمدت ھیئة المشورة تقریرھا الجلسة الختامیة

)FCCC/SBSTA/2018/L.17.(  
"التقدم المختلط" مسلًطا الضوء على أن  أشار الرئیس واتكینسون إلى

المقرر الخاص بمنبر المجتمعات المحلیة والشعوب األصلیة یعتبر "نتیجة 
رائعة"، لكنھ أعرب عن خیبة أملھ إزاء عدم التوصل إلى مقرر بشأن بند 
البحوث وعملیات المراقبة المنھجیة. وأغلق عمل الھیئة الفرعیة للمشورة 

 مساءً  9:18في الساعة  العلمیة والتكنولوجیة
استمع رؤساء ھیئة المشورة وھیئة التنفیذ وفریق اتفاق باریس إلى 

دیسمبر/ كانون  8البیانات الختامیة في جلسة عامة مشتركة انعقدت یوم 
 األول.

شكرت العدید من المجموعات في بیانتھا رؤساء الھیئات. وأعرب 
للمشورة العلمیة  العدید منھم عن أسفھ لعدم قدرة الھیئة الفرعیة

والتكنولوجیة على االتفاق على لغة مناسبة فیما یتعلق بالتقریر الخاص 
للفریق الحكومي الدولي المعني بتغیر المناخ بشأن اإلبقاء على درجة 

 .درجة مئویة 1.5االحترار العالمي عند 
أعربت مندوبة االتحاد األوروبي عن تطلعھ إلى نتیجة قویة من حوار 

 .تاالنوا
شار مندوب الملدیف، نیابًة عن تحالف الدول الجزریة الصغیرة، إلى أ

قلقھ العمیق إزاء بطء وتیرة التقدم حتى اآلن وأكد أن مجموعتھ "مستعدة 
 ".للقیام بكل شيء من أجل نجاح ھذا المؤتمر

وطالب مندوب إثیوبیا، نیابًة عن أقل البلدان نمواً، بمزید من اإلحاطة 
یتعلق بنُسخ مسودة النص وأكد على الحاجة إلى بآراء األطراف فیما 

 .الحفاظ على نزاھة اتفاق باریس
وعارض مندوب إیران، نیابًة 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 

 .لطرائقا
دعا مندوب جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، نیابًة عن ائتالف بلدان 

 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 

 أظھر "اختالًال واضًحا في الموضوعات المختلفة".للتفاوض 
دعا مندوب إندونیسیا إلى التوصل إلى "نتیجة متوازنة وشاملة" 
تنطبق على الجمیع مع الحفاظ على مبدأ المسئولیات المشتركة لكن 

 .المتفاوتة والقدرات ذات الصلة

ع الجلسة العامة الختامیة المشتركة لمؤتمر األطراف و مؤتمر / اجتما
 أطراف بروتوكول كیوتو ومؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باریس

انعقدت الجلسة العامة الختامیة المشتركة لمؤتمر األطراف و مؤتمر 
/ اجتماع أطراف بروتوكول كیوتو ومؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق 

دیسمبر/ كانون األول. اعتمدت األطراف  15في وقت متأخر یوم باریس 
متنان لحكومة بولندا وسكان مدینة كاتوفیتشي قراًرا یعبر عن اال

)FCCC/CP/2018/L.2 وتقاریر الدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر (
) والدورة الرابعة عشر لمؤتمر / FCCC/CP/2018/L.1األطراف (

) FCCC/KP/CMP/2018/L.2اجتماع أطراف بروتوكول كیوتو (
طراف اتفاق باریس والجزء الثالث من الدورة األولى لمؤتمر / اجتماع أ

)FCCC/PA/CMA/2018/L.2.( 
قرأت إسبینوزا، األمین التنفیذي التفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن 
تغیر المناخ، رسالة من أنطونیو غوتیریس، األمین العام لألمم المتحدة، 
أشار فیھا إلى أن مؤتمر كاتوفیتشي قد أظھر المرونة التي یتسم بھا اتفاق 

اعتماد كتیب قواعد اتفاق باریس ھو األساس لعملیة التحول؛ باریس، وأن 
 وأن العلوم قد أثبتت أننا بحاجة إلى تعزیز الطموح للتصدي لتغیر المناخ.

وشكرت إسبینوزا األمین العام لألمم المتحدة على مشاركتھ غیر 
 تواجده في ھذه العملیة. والعادیة وقیادتھ ودعمھ 

/ الصین، أنھ یخشى من  77أكد مندوب مصر، نیابة عن مجموعة الـ 
یضع احتیاجات التكیف العاجلة ووجود "نظام یتمحور حول التخفیف"، 

للبلدان النامیة في "الطبقة الثانیة"، وأكد على أن الجھود الرامیة إلى 
المسئولیات المشتركة تعزیز النظام یجب أن تضع في اعتبارھا مبادئ 

 واإلنصاف.متفاوتة والقدرات لكن ال
رحب مندوب سویسرا، نیابًة عن مجموعة السالمة البیئیة، بالنتیجة 
باعتبارھا توجیھات قویة تزود األطراف باألدوات الالزمة لتنفیذ 
االلتزامات الجماعیة والفردیة التي نص علیھا اتفاق باریس. وأشار إلى 

النھج التعاونیة التي نصت القلق إزاء عدم االتفاق على التوجیھ الخاص ب
من االتفاق، قائالً إن الخالف یؤدي إلى عدم إكتمال  6علیھا المادة 

 الحزمة.
رحب مندوب أسترالیا، نیابًة عن مجموعة المظلة، بالنتائج المتعلقة 
بالمساھمات المحددة وطنیًا والتكیف وإطار الشفافیة وعملیة استخالص 

لتنفیذ. وأشار إلى االلتزام بالعمل مع الحصیلة العالمیة والتمویل وسبل ا
خالل الدورة الخامسة  6األطراف لضمان نتیجة قویة لتفعیل المادة 

 والعشرین لمؤتمر األطراف. 
رحب مندوب االتحاد األوروبي "بنتیجة متوازنة وراسخة" من شأنھا 
أن تُفعل اتفاق باریس، وسلط الضوء على عملیة استخالص الحصیلة 

بارھا "ابتكاراً مركزیاً" في اتفاق باریس. ودعا األطراف إلى العالمیة باعت
التعبیر عن نتائج حوار تاالنوا في سیاساتھا الوطنیة واستراتیجیاتھا طویلة 

 األجل.
أعرب مندوب إثیوبیا، نیابةً عن أقل البلدان نمواً، عن سروره العتماد 

ل العمل القواعد، ولكنھ أعرب عن أسفھ لعدم قدرة األطراف على إكما
، ودعا إلى مواصلة النظر في الخسائر واألضرار. وطالب 6بشأن المادة 

ً حاراً ومؤكًدا  بأن یعكس تقریر الدورة ترحیب أقل البلدان نمواً ترحیبا
بالتقریر الخاص للفریق الحكومي الدولي المعني بتغیر المناخ الخاص 

 .درجة مئویة 1.5باإلبقاء على درجة االحترار العالمي عند 
ورحب مندوب المالدیف، نیابًة عن تحالف الدول الجزریة الصغیرة، 

وضوح بصیاغة لغویة ملزمة للتوجیھ واإلرشاد الخاص بمعلومات تیسیر 
تركیز الواضح على المساھمات المحددة وطنیًا وشفافیتھا وفھمھا، مع ال
، حیث اعتبر 2028التخفیف، لكنھ أشار إلى القلق إزاء تاریخ مراجعة 

التاریخ متأخًرا للغایة بالنسبة للبلدان الضعیفة والمعرضة للخطر. ھذا 
ورحب بصیاغة لغویة في إطار الشفافیة وعملیة استخالص الحصیلة 
العالمیة من شأنھا أن تعكس التقدم المحرز في مسألة الخسارة والضرر 

 وأكد على ضرورة تقدیم الدعم الحقیقي قریبًا.
السعودیة، نیابًة عن المجموعة العربیة، وأبرز مندوب المملكة العربیة 

أن مجموعتھ ملتزمة بمراعاة جمیع نصوص وأحكام اتفاق باریس بطریقة 
تتماشى مع مبدأ المسؤولیات المشتركة ولكن المتفاوتة والقدرات ذات 
الصلة. وأكد على أن المجموعة كان لدیھا بعض التحفظات حول 

 الموافقة على المقررات.المفاوضات، ولكن مع ذلك أظھرت مرونة في 
وأعرب مندوب كولومبیا عن قلقھ البالغ بشأن القضایا العالقة المتعلقة 
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من االتفاق، وأكد على الحاجة إلى تحقیق ھدف التحول العالمي  6بالمادة 
نحو تنمیة خفیضة االنبعاثات وقادرة على الصمود والتعافي، ودعا إلى 

 الطموح.تعزیز المبادئ التوجیھیة وتكثیف 
رحبت مندوب الغابون، نیابًة عن المجموعة األفریقیة، بنتائج برنامج 
عمل اتفاق باریس، وسلط الضوء على الحاجة إلى التزام مماثل لضمان 
توافر سبل التنفیذ الكافیة. وأعرب عن توقعھ بزیادة تدفقات التمویل 

تھا على اوالتكنولوجیا إلى البلدان النامیة حتى تتمكن من إطالق إمكان
 المشاركة في العمل العالمي لمكافحة تغیر المناخ.

قال مندوب مالیزیا، نیابًة عن البلدان النامیة متقاربة التفكیر، إننا ال 
نستطیع تجاھل الماضي عند فھم الحاضر والتخطیط للمستقبل. وشدد على 
أن البلدان المتقدمة تشغل الحصة األكبر تاریخیاً من حیز اإلنبعاثات 

ربونیة العالمیة، وأكد أن حق البلدان النامیة في التنمیة یعتمد على الك
حصولھا على حصة عادلة من ھذا الحیز، ودعا إلى تفعیل العدالة في 

 عملیة استخالص الحصیلة العالمیة.
رحب مندوب الھند، نیابًة عن البرازیل وجنوب أفریقیا والھند 

قة تنفیذ عملیة التفاق والصین، بصیاغة المبادئ التوجیھیة ووضع طری
باریس، لكنھ أشار إلى أن تقریر الفریق الحكومي الدولي المعني بتغیر 
المناخ یبین أن ھناك الكثیر الذي یتعین فعلھ. وذّكر بااللتزامات تجاه مبدأ 
المسئولیات المشتركة لكن المتفاوتة والقدرات ذات الصلة، قائالً إن ھذا 

 فقراء واألشخاص األكثر ضعفًا.یعني ضمان العدالة المناخیة لل
بصفتھ الوطنیة، عن تحفظھ إزاء التعامل اً أعرب مندوب الھند، متحدث

مع اإلنصاف في المقرر المتعلق بعملیة استخالص الحصیلة العالمیة. 
(المخرجات ذات الصلة بالمجاالت المواضیعیة) من  34وشرح أن الفقرة 

اضیعیة لعملیة استخالص (ب) (المجاالت المو 6ذلك المقرر والفقرة 
الحصیلة العالمیة) ینبغي أن تأخذ في االعتبار المادة التي تشیر إلى 

 اإلنصاف من االتفاق.
وقال مندوب شبكة العمل المناخي إن النتیجة لیست استجابة صادقة 
لطوارئ تغیر المناخ التي یواجھھا الكوكب، وحث األطراف على اتباع 

 اءات المناخیة.إجراءات داخلیة لتعزیز اإلجر
صرح مندوب منظمة العدالة المناخیة اآلن! بإن النتیجة قد فشلت "في 
كل اختبار"، مؤكداً أن األطراف لم تلتزم ببدء إدارة التدھور واالنتقال 

 العادل إلى صناعة الوقود األحفوري وقال "إننا نستحق أفضل".
التجاریة شجع مندوب المنظمات غیر الحكومیة المعنیة باألعمال 

والصناعة الحكومات على مواصلة التعاون مع الشركات، وأبرز الحاجة 
 إلى توسیع نطاق الحلول المبتكرة منخفضة الكربون.

دعا مندوب المنظمات المعنیة بالمزارعین إلى عمل كورونیفیا 
المشترك بشأن الزراعة إلحداث فرق حقیقي في سبل عیش المزارعین 

راعیة والغذائیة، وشدد على الحاجة إلى إطار من خالل تحویل النظم الز
 تمویل طموح لضمان عدم التخلي عن أي مزارع.

وھنأ مندوب الشعوب األصلیة المندوبین على تفعیل منبر المجتمعات 
المحلیة والشعوب األصلیة، ولكنھ أعرب عن خیبة أملھ العمیق لعدم 

ق اإلنسان، احتواء نص كتیب القواعد على صیاغة لغویة تشیر إلى حقو
 مشیراً إلى أنھ بدون ھذه اإلشارة یكون النص غیر كامل.

رحب مندوب الحكومات المحلیة والسلطات البلدیة بمخرجات حوار 
تاالنوا والمقرر الخاص باللجنة الدائمة المعنیة بالتمویل الذي ركز على 

 .   2019المدن المستدامة كموضوع ینظر فیھ في منتدى 
مات المعنیة بالمرأة والنوع االجتماعي أن تغیر أبرزت مندوبة المنظ

المناخ یسبب خسائر وأضرار وطالب جمیع األطراف باالعتراف بھذه 
الحقیقة، مع التأكید على أنھ ال یمكن قبول أن تدفع األطراف األضعف 

 واألكثر عرضة للمخاطر فاتورة تغیر المناخ.  
اب إلى: حمایة دعا مندوب المنظمات غیر الحكومیة المعنیة بالشب

حقوق األطفال والشباب واألجیال المقبلة، واتخاذ إجراءات وطنیة من 
خالل سن تشریعات قویة وملزمة، وتقدیم المزید من المساھمات الطموحة 

المحددة وطنیًا، والوفاء بااللتزامات القائمة، بما في ذلك تلك المتعلقة 
 بالتمویل المناخي والنقل المستدام.

ا الدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر األطراف في الساعة اختتم كورتیك
أطراف صباًحا، والدورة الرابعة عشر لمؤتمر / اجتماع  12:09

صباًحا، والجزء الثالث من الدورة  12:16في الساعة  بروتوكول كیوتو
 12:36في الساعة أطراف اتفاق باریس األولى لمؤتمر / اجتماع 

 صباًحا.   

 تغیر المناخ المنعقد في كاتوفیتشيتحلیل موجز لمؤتمر 

"من اآلن فصاعًدا، ستتمكن اإلنسانیة من البقاء على قید الحیاة فقط 
األنبا یوحنا بولس  -باالختیار الواعي وبتطبیق السیاسة المدروسة" 

 الثاني.
في عالم یواجھ آثار تغیر المناخ التي تزداد تدمیًرا، كان مؤتمر 

ة، ومع اقتراب الموعد النھائي "لكتیب كاتوفیتشي بمثابة لحظة محوری
قواعد" اتفاق باریس، لزم على األطراف تجاوز الخالفات التي طال 
أمدھا والتوصل إلى التفاصیل التقنیة لنظام قوي وطموح لمناخ ما بعد 

 .2020عام 
ولكن ثمة تغیرات كثیرة خالل الثالث سنوات األخیرة منذ اجتماع 

العلمیة الواضحة وبالرغم من قرع  باریس. وبالرغم من التحذیرات
الطبول المستمر للظواھر الجویة الشدیدة على مستوى العالم، إال أن 

، وتغیر السیاق السیاسي مع 2017اإلنبعاثات العالمیة قد تزایدت خالل 
االبتعاد الملحوظ عن تعددیة األطراف والتوجھ نحو الغوغائیة والتعارض 

اھین العلمیة. ولم ینفذ بعد بالكامل في بعض األحیان مع األدلة والبر
االنتقال إلى اقتصاد خالي من االنبعاثات وھي حقیقة وضحت بعقد مؤتمر 
تغیر المناخ المنعقد في كاتوفیتشي، أي في قلب المنطقة التي تنتج الفحم 

 في بولندا.
الریاح السیاسیة المعاكسة والخالفات العالقة منذ ھذه على الرغم من 

البلدان والتعقیدات التقنیة للمھمة، انعقدت الدورة الرابعة أمد طویل بین 
والعشرین لمؤتمر األطراف. تضع "حزمة كاتوفیتشي للمناخ"، التي 

دیسمبر/ كانون األول،  15أقرت في وقت متأخر من یوم السبت الموافق 
مجموعة من المبادئ التوجیھیة للتنفیذ اعتبرھا الكثیرون قویة بما یكفي 

سي إطار العمل المؤسسي القوي والمستقر الالزم لتنفیذ اتفاق ولكن ھل تر
باریس؟ وبالنظر إلى إشارات الضرورة التي تزداد إلحاًحا، فماذا یعني 

 ؟2020ھذا اإلطار لطموح ما بعد 
سیتناول ملخص التحلیل ھذا كتیب القواعد بالتفصیل مع التركیز على 

ئل السیاسیة الخالفیة الضوابط األساسیة للنجاح وال سیما: حل المسا
والوصول إلى مبادئ توجیھیة فعالة من أجل وضع ھیكل دینامیكي وبناء 

 قاعدة للطموح المتزاید.
 الطریق إلى كتیب القواعد

حددت الدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر األطراف ھدفًا واضًحا وھو: 
سنوات من المفاوضات الصعبة، أعطیت  3"كتیب القواعد"، فبعد 

مھلة نھائیة مدتھا أسبوعین لتحویل التزامات اتفاق باریس إلى  األطراف
المبادئ التوجیھیة التقنیة المفصلة والالزمة لقیاس التخفیف وحساب 
التمویل وضمان الشفافیة. ومنذ  تحدید الموعد النھائي في الدورة الثانیة 
والعشرین لمؤتمر األطراف المنعقدة في مراكش، بالكاد تحركت البلدان 

ن مواقفھا التفاوضیة. وبالرغم من عقد جلسة التفاوض اإلضافیة في م
إلى كاتوفیتشي  أعضاء الوفود، حضر 2018بانكوك في سبتمبر/ أیلول 

مع اختالفات جوھریة ما زالت تحتاج إلى التسویة في نص تبلغ عدد 
 صفحة. 236صفحاتھ 

ت كانت ھذه االختالفات قائمة منذ أمد طویل وراسخة في المناقشا
التاریخیة حول المسؤولیة والقیادة والتي تختص بالتفسیرات المتباینة 
التفاق باریس نفسھ. فكانت النقطة العالقة األساسیة ھي التمایز، حیث 
ظلت البلدان النامیة تذكر وجوب منحھا مرونة في الجھود المبذولة في 
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إجراءات التخفیف في حین كانت البلدان المتقدمة تسعى إلى قواعد 
مشتركة تخضع الجمیع وال سیما االقتصادات الناشئة لنفس المسائلة. لم 
یوضح اتفاق باریس ھذه المسألة على نحو كاف. وفي حین أن االتفاق قد 
ألغى االنقسام الثنائي بین األطراف المدرجة وغیر المدرجة في المرفق 
 األول، إال أنھ استبدل ذلك بصیاغة لغویة إما غامضة أو تتباین حسب

األحكام المختلفة. فعلى سبیل المثال، في األحكام التي تتصل بالتمویل، 
قدم اتفاق باریس مفھوم "األطراف األخرى" الذین تم تشجیعھم على تقدیم 
الدعم طوًعا. ولذلك، ینبغي من أجل وضع كتیب قواعد "قوي" توضیح 

ع أوجھ الغموض على نحو یوازن بین قدرات البلدان النامیة المختلفة م
 وجود مبادئ توجیھیة واضحة ومشتركة تضمن طموح أعلى.

فضًال عن ذلك، وجب على األطراف التغاضي عن انعدام الثقة 
المتصاعد بشأن كفایة الدعم المالي للبلدان النامیة والقدرة على التنبؤ بھ 
وھو ما یعتبر أمًرا حیویًا لتحسین الطموح. خالل السنة الماضیة، تبلور 

اق من اتف 9من المادة  5انعدام الثقة ھذا أثناء المناقشات حول الفقرة 
باریس (معلومات إرشادیة حول نص التمویل) وعملیة تحدید ھدف تمویل 

أثناء  ءبطيجدید طویل األجل. ومع استمرار المفاوضات على نحو 
األسبوع األول وعلى نحو فوضوي أثناء األسبوع الثاني، عبر البعض 
عن خوفھ من أن االنقسام حول الخالفات والتمویل قد یكون ببساطة فجوة 

 .سدھا وأن تتكرر كارثة أخرى ككارثة كوبنھاغن ال یمكن
قدمت األطراف الكتیب رغم كل ھذه المخاوف، ولكن ما مدى قوة 
حزمة كاتوفیتشي للمناخ؟ من المتوقع أن یقدم كتیب القواعد طموًحا أقوى 
من خالل أربع سبل على األقل. أوًال، عن طریق تسویة المسائل السیاسیة 

س. وثانیًا، عن طریق الموازنة بین الحاجة إلى الصعبة العالقة منذ باری
توجیھات ملزمة وإلزامیة وبین الحاجة إلى المرونة لزیادة الفعالیة 
ومشاركة جمیع البلدان إلى الحد األقصى. وثالثًا، عن طریق تمكین اتفاق 
دینامیكي من خالل آلیات مراجعة جمعیة وفردیة قویة وإطار زمني 

وجیھیة. ورابعًا، عن طریق تناول جمیع المسائل إلعادة تناول مبادئھ الت
 ذات الصلة اآلن بدال من تركھا إلى المفاوضات المستقبلیة.

 كتیب قواعد متوازن
كانت تسویة المسائل العالقة منذ أمد طویل شرًطا مسبقًا للحصول 
على نتیجة ناجحة حیث لم تكن األطراف لتوافق سوى على ما تعتبره 

المفاوضات الوزاریة التي أجریت خالل األسبوع  حزمة متوازنة، فكانت
الثاني حیویة، حیث تمكنت من فتح الباب أمام إبرام االتفاق بشأن أبرز 
مسألتین خالفیتین وھما: التمایز والتمویل. وفي االتفاق النھائي، حقق 
التوازن بین التوجیھ الخاص بالمساھمات المحددة وطنیًا، التي تعتبرھا 

مة محوریة في االتفاق وبین العملیات المعززة للدعم المالي البلدان المتقد
 المقدم للبلدان النامیة.

وحول اإلرشاد والتوجیھ الخاص باإلبالغ عن أھداف التخفیف 
وحسابھا، اتجھت أغلبیة اآلراء إلى وضع مجموعة مشتركة من العناصر 

دة تطبقھا كل بلد بناء على نوع التوجیھات الخاصة بالمساھمات المحد
ھدف مطلق لخفض االنبعاثات أو ھدف نسبي لشدة االنبعاثات،  –وطنیًا 

على سبیل المثال، وسادت على الدعوات الموجھة منذ زمن طویل لوضع 
مجموعة ثنائیة من القواعد، أحداھا للبلدان المتقدمة واألخرى للبلدان 

وب النامیة وھذا ما دعمھ مندوب البلدان النامیة متقاربة التفكیر ومند
المجموعة العربیة. وطالبت ھذه المجموعات باتباع نھًجا "واسع النطاق" 
فیما یتصل بالتوجیھات الخاصة بالمساھمات المحددة وطنیًا تبین من 

وایاھا نحو تدابیر التخفیف وخطط نخاللھ البلدان نوایاھا فیما یتصل ب
التخفیف التكیف وسبل التنفیذ. تركز التوجیھات المتفق علیھا على تدابیر 

ولكن، اعترافًا بھذه البلدان، یُسمح بإدراج معلومات حول التكیف والمنافع 
المشتركة للتخفیف الناتجة عن إجراءات التكیف أو خطط التنویع 

 االقتصادي في المساھمات المحددة وطنیًا.
حظیت دعوات البلدان النامیة بشأن عملیات تقییم ومراجعة واضحة 

التمویل المقدم من البلدان المتقدمة باالھتمام. للتقاریر الخاصة بنصوص 

من المادة  5الفقرة النطاق (فتنص اآلن المبادئ التوجیھیة المقررة في ھذا 
من اتفاق باریس) على التقاریر التجمیعیة وورش العمل واالجتماعات  9

رفیعة المستوى التي ستركز على تقییم المعلومات التمویلیة وبال شك، 
 مدى كفایتھا.

، في 2020وكذلك، رحبت البلدان النامیة باالتفاق على بدء العمل في 
المداوالت التي تناولت تحدید ھدف تمویل جماعي جدید لفترة ما بعد 

. وفي ظل نتائج باریس، اتفقت البلدان على وضع ھذا الھدف 2025
ولكن أبدت البلدان النامیة حتى اآلن عدم الرغبة لتحدید موعد على األقل 

المناقشات. وفي حین لم یفصح عن األساس المنطقي الذي یستند إلیھ  لبدء
ھذا الموقف، إال أن العدید قد أرجع ذلك اإلحجام في بادئ األمر عن 

انسحاب الوالیات المتحدة عن االتفاق  الجدید إلىمناقشة ھدف التمویل 
 .والتحدیات السیاسیة واالقتصادیة في العدید من البلدان الصناعیة

ا، شكل القرار النھائي بشأن إقرار صندوق التكیف أھمیة وأیضً 
بالنسبة إلى البلدان النامیة حیث تعتبر العدید من ھذه البلدان تمویل التكیف 
أولویة قصوى. فمن اآلن فصاعًدا، سیقوم صندوق التكیف الذي ینفذ 
بروتوكول كیوتو حالیًا ویستلم حصة العائدات من آلیات التعویض بتنفیذ 

ق باریس على نحو حصري فور توفر آلیات التعویض  لحصة اتفا
العائدات من اتفاق باریس. وسیمول الصندوق من مصادر طوعیة من 

 الجھات العامة والخاصة.
 كتب قواعد فعال

وقد مكن التوصل إلى توافق حول مسائل التحدیات السیاسیة حول 
التوجیھیة  التمایز والتمویل األطراف من التركیز على تنمیة المبادئ

الملزمة والتفصیلیة على نحو كافي مع رفع المشاركة إلى الحد األقصى. 
ولم تتوقع العدید من البلدان أن تتوصل إلى نتیجة تتضمن كًال من اللغة 
الملزمة قانونیًا مثل "ینبغي" و"یتعین" وتوجیھات تقریریة تضمن تواصل 

ق. غیر أن المعلومات فیما بین البلدان بوضوح و على نفس النس
 97المبادئ التوجیھیة التشغیلیة التي تتضمن  أناإلحساس العام كان 

نتیجة محمودة من  تمثل صفحة ومقدمة من األطراف في كاتوفیتشي
 الناحیتین.

ویقدم إطار الشفافیة، الذي یشكل مع عملیة استخالص الحصیلة 
، جمیع العالمیة، أحد العناصر الجوھریة في اتفاق باریس "آلیة الطموح"

المعاییر التالیة: ینص التوجیھ المفصل بشأن التزامات البلدان فیما یتصل 
بالتقاریر والمراجعة على أنھ "یتعین" على جمیع األطراف تقدیم تقاریر 
عن الشفافیة كل سنتین. وتتضمن المبادئ التوجیھیة التي تتصل بالشفافیة 

الغ مشتركة عناصر مشتركة بین جمیع األطراف بما فیھا جداول إب
في حین أنھا تسمح بالمرونة  2024وطلب تقدیم أول تقریر بحلول عام 

للبلدان النامیة من حیث النطاق ومدى التواتر ودرجة التفصیل في 
اإلبالغ. وبالرغم من ذلك، تطالب البلدان النامیة بتفسیر سبب حاجتھا إلى 

بالغ. وفي المرونة وتقدیم إطار زمني تحدده بنفسھا لتحسین عملیة اإل
قدم المبادئ العدید من نواحي كتیب القواعد بما في ذلك الشفافیة، تُ 

التوجیھیة أیًضا إلى البلدان األكثر ضعفًا، وال سیما أقل البلدان نمواً 
والدول النامیة الجزریة الصغیرة مرونة إضافیة فیما یتصل بكیفیة 

 وتوقیت تطبیق المبادئ التوجیھیة.
عن اجتماعات  تیًضا أن التوجیھ الذي تمخضومن األمور الحاسمة أ

مؤتمر كاتوفیتشي قد مكن اتفاق باریس من أن یصبح آلیة الطموح 
الدینامیكیة المقررة لھ مع إضافة قواعد شاملة لدورات تقدیم الخطط 
الوطنیة التي تقدر مدتھا الزمنیة بخمس سنوات أو المساھمات المحددة 

ونظام قوي لتقییم التقدم الجماعي من  وطنیًا ومراجعة تنفیذھا من ناحیة،
ناحیة أخرى. وقد تم تفعیل عملیة استخالص الحصیلة العالمیة، وھي 
اآللیة المركزیة للغرض السابق على النحو الواجب. وشعر العدید من 
المراقبین من المنظمات غیر الحكومیة البیئیة وأوساط البحث إلى جانب 

ال یوجد ما یكفي من التوجیھ حول كیفیة عدد كبیر من البلدان النامیة أنھ 
النظر في اإلنصاف فیما یتعلق بالمدخالت ونتائج استخالص الحصیلة 
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العالمي. كما أبدى المراقبون أسفھم حول ما ھو أقرب إلى استبعاد 
أصحاب المصلحة من غیر األطراف من العملیة من خالل قصر دورھم 

یل المثال في النظر في نتائج على تقدیم التقاریر دون  المشاركة على سب
التقییم. وقد أبدى البعض مخاوفھم من أن عدم حساب اإلنصاف أو 
مشاركة أصحاب المصلحة من غیر األطراف قد ینتج عنھ عدم فعالیة 
عملیة استخالص الحصیلة العالمیة على النحو الواجب  في محاسبة 

كافي للجھود البلدان المسؤولة وفي تقدیم مراجعة شاملة على النحو ال
 العالمیة.

وكذلك تمنح المبادئ التوجیھیة من كاتوفیتشي بعض السلطات للجنة 
التنفیذ واالمتثال التي حسبما ینص علیھ اتفاق باریس، یقتصر دورھا على 
التیسیر ولكن أصبح لھا اآلن سلطة البدء من تلقاء نفسھا في النظر في 

التي ال تبلغ فیھا أي من عدم امتثال بعض الحاالت بما في ذلك الحاالت 
ات المحددة وطنیًا أو حافظت علیھا أو لم تقدم تقریر مالبلدان المساھ

الشفافیة أو لم تقدم تقریر في حالة البلدان المتقدمة تقریر التمویل 
 اإلشاري.

ومن األبعاد األخرى التي ساھم بھا كتیب القواعد، كیفیة إجراء 
تنص العدید من أقسام حزمة ف تعدیالت على القواعد مع مرور الوقت.

كاتوفیتشي على إطار زمني للمراجعة وإمكانیة مراجعة التوجیھات. وأحد 
األمثلة على ذلك التوجیھات بخصوص المعلومات والمحاسبة فیما یتصل 

، حتى وإن 2028بتدابیر التخفیف والتي كان المقدر لھا أن تتم في عام 
جزریة الصغیرة قد شعروا كانت بعض المجموعات مثل تحالف الدول ال

 ستأتي متأخًرا.  ابأنھ
وأخیًرا، أحد أھم اإلنجازات التي حققتھا نتائج كاتوفیتشي ھو تمكن 
األطراف من التوافق على أھم عناصر برنامج عمل اتفاق باریس، فعدم 

 إصرارالتمكن من التوافق كان لیضعف الصورة الخارجیة حول مدى 
ان لیضر بمصداقیة عملیة اتفاقیة األمم البلدان على تنفیذ االتفاق وك

المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ. وكان االستثناء األكبر والوحید ھو 
من االتفاق بشأن التوجیھ  6النھج التعاونیة التي نصت علیھا المادة 

واإلرشاد الخاص بنتائج التخفیف المنقولة دولیًا وقواعد آلیات معاوضة 
ص علیھا في االتفاق وبرنامج عمل النھج غیر األثر الكربوني المنصو

السوقیة.  وتم تأجیل جمیع المقررات الخاصة بھذه البنود إلى الدورة 
بسبب ما وصفھ  2019القادمة لمؤتمر/ اجتماع أطراف باریس في 

العدید بمعارضة بلد واحدة للقواعد الصارمة بشأن الحساب المزدوج 
ا الرفض في تمدید المفاوضات لوحدات خفض االنبعاثات. وقد تسبب ھذ

إلى السبت حیث سعت البلدان إلى حفظ العمل المنجز أثناء ھذه الدورة 
وإقرار القواعد األساسیة والترتیبات المؤسسیة التي اعتبروھا ذات أھمیة 

 لتقدیم إشارة االستمرار لألسواق والقطاع الخاص. 
تقبلي في لم تكن عدم قدرة األطراف على تسویة دور األسواق المس

البنیة الھیكلیة المؤسسیة التفاق باریس في الدورة الرابعة والعشرین 
لمؤتمر األطراف لتضعف بالضرورة النتیجة ولكن یتعین الوصول إلى 

 حل على وجھ السرعة.
 كتیب قواعد یُمكن من الطموح

قال میخائیل كورتیكا، رئیس الدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر 
خطوة الصغیرة التي خطوتھا البلدان معًا" للوصول األطراف، إن "األلف 

إلى اتفاق حول كتیب القواعد الذي أقره مؤتمر كاتوفیتشي ستساعدنا بال 
شك على "التحرك خطوة واحدة نحو تحقیق الطموح المتمثل في اتفاق 
باریس" أثناء تقدیم الحزمة. ویرسل كتیب القواعد نفسھ رسالة سیاسیة 

ما زال قائًما وعلى ما یرام ولكن ما داللة ذلك  مھمة بأن اتفاق باریس
 بالنسبة إلى تقدم عمل مناخي أكثر طموًحا إلى األمام؟

توقع العدید ممن جاءوا إلى بولندا المزید من اإلشارات السیاسیة حول 
الطموح على شكل نتیجة قویة أو ربما حتى استمرار حوار تاالنوا الذي 

رئاسة ، والذي أطلقتھ الحصیلة العالمیة"یعتبر "ما قبل عملیة استخالص 
الدورة الثالثة والعشرین لمؤتمر األطراف المنعقدة في فیجي بناء على 

كما كانت ھناك دعوات تقلید السرد القصصي في بلدان المحیط الھادئ. 
إلعداد نص مقرر بشأن تشجیع البلدان على تعزیز المساھمات المحددة 

ا عن ذلك، فإن المقرر بشأن "حزمة . وعوضً 2020وطنیًا بحلول عام 
كاتوفیتشي للمناخ" والذي یتضمن كتیب قواعد باریس وغیره من األقسام 
التي تحتوي على رسائل سیاسیة بالكاد "یدون مالحظات" عن الحوار 
ویدعو األطراف للنظر في نتائجھ بشأن إعداد المساھمات المحددة وطنیًا. 

نات حول التمویل المناخي الجدید كما الحظ البعض وجود نسبة من اإلعال
أقل من مؤتمرات األطراف السابقة وھو ما شعروا بأنھ یشیر إلى التزام 

 أقل من جانب البلدان المتقدمة لدعم طموح البلدان النامیة.
ویعتبر أصحاب المصالح من غیر األطراف ذوي أھمیة بالغة 

وضیة وبصفتھم للمساعدة في رفع الطموح عن طریق شفافیة العملیة التفا
مساھمین في العمل المناخي. وقد أعرب العدید من المراقبین عن أسفھم 
إلجراء مفاوضات األسبوع الثاني بأكملھا داخل األبواب المغلقة مع بعض 
التقاریر التي تصدر من استشارات رفیعة المستوى. كما الحظ البعض 

الذي بدء في ل التركیز على جدول أعمال العمل المناخي العالمي وؤتضا
بتنسیق من تحالفات واسعة النطاق من الراغبین وتضمین  2014عام 

الجھات الفاعلة في النظام الحصري سابقًا فیما بین البلدان. وفي حین أن 
الشفافیة التي تتضاءل قد تكون الزمة للسماح بتسویة أقصى المسائل 

رب عن السیاسیة صعوبة في مؤتمر األطراف ھذا، غیر أن البعض قد أع
شكوكھ تجاه قدرة اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ على 
تأسیس المشاركة على نطاق أوسع من مجموعة من الجھات الفاعلة على 

 األمد الطویل. 
وكذلك اعتبرت البلدان الضعیفة على وجھ الخصوص، ممن كانوا 

 1.5عالمي عند یأملون في إشارات سیاسیة بشأن إبقاء درجة االحترار ال
درجة مئویة، مسألة البقاء التي تتصل بالعدید من الدول الجزریة 

 –الصغیرة. وفي ھذا الصدد، خلقت المقاومة التي أبدتھا األربع بلدان 
من أجل "الترحیب"  –السعودیة والوالیات المتحدة وروسیا والكویت 

غیر المناخ بالتقریر الخاص الذي أعده الفریق الحكومي الدولي المعني بت
درجة مئویة خالل  1.5إلبقاء على درجة االحترار العالمي عند حول ا

قد یكون عوض عن نقص اللغة القویة األسبوع األول، انقالبًا إعالمیًا 
حول التقریر بشأن مقرر الحزمة النھائیة. كما أصیبت البلدان األقل تقدًما 

وه باالنحراف والدول الجزریة الصفیرة النامیة بخیبة أمل مما وصف
المستمر عن مسألة الخسائر واألضرار وأكدوا على ضرورة توفیر دعم 

 تمویلي حقیقي.
لقد نفذ مؤتمر كاتوفیتشي اختصاصاتھ ویتعین على األطراف اآلن أن 
یفتحوا صفحة جدیدة لحقبة جدیدة من التنفیذ والطموح، وكما قال أنطونیو 

طابھ بختام المؤتمر الذي غوتیریس، األمین العام لألمم المتحدة في خ
عقدتھ باتریسیا إسبینوزا، السكرتیرة التنفیذیة التفاقیة األمم المتحدة 
اإلطاریة بشأن تغیر المناخ: أن األولویات اآلن ھي "الطموح والطموح 
والطموح والطموح والطموح" حول إجراءات التخفیف والتكیف والتمویل 

ر. وفي ھذا الصدد، رحل العدید والتعاون التقني وبناء القدرات واالبتكا
من المندوبین عن كاتوفیتشي وھم یشعرون بأمل حذر متطلعین إلى عام 

حینما سیعقد األمین العام لألمم المتحدة، الذي قام شخصیًا بتسھیل  2019
المفاوضات أثناء األسبوع الثاني، القمة المناخیة لزیادة الطموح نحو عام 

المساھمات المحددة وطنیا د من البلدان الحیوي عندما تقدم العدی 2020
 اختبار حقیقي حاسم. المحدثة وسیواجھ اتفاق باریس أول

 االجتماعات المقبلة

: المجلس االجتماع الخامس والخمسون لمجلس مرفق البیئة العالمیة
ً لوضع  ھو الھیئة الرئاسیة لمرفق البیئة العالمیة یجتمع مرتین سنویا
واعتماد وتقییم السیاسات والبرامج التنفیذیة لألنشطة التي یمولھا المرفق. 
كما یستعرض برنامج عمل المرفق ویعتمده (المشروعات المقدمة 

: انالمك. 2018دیسمبر/ كانون األول  20-17: الموعدلالعتماد). 



 39صفحة   747رقم ، 12المجلد                                                                       2018كانون األول / دیسمبر 18 الثالثاء 

 
 

      39 
نشرة مفاوضات 

      األرض         

البرید أمانة مرفق البیئة العالمیة.  جھة االتصال:واشنطن العاصمة. 
الموقع . https://www.thegef.org/contact: اإللكتروني
http://www.thegef.org/council-: اإللكتروني
meeting-council-55th-meetings/gef   

: ینعقد ھذا االجتماع الرفیع المستوى: حمایة المناخ من أجل الجمیع
قرار الجمعیة العامة االجتماع بتفویض من الجمعیة العامة لألمم المتحدة (

) بشأن حمایة المناخ العالمي لمنفعة األجیال الحالیة 72/219رقم 
والمقبلة، في سیاق األنشطة االقتصادیة واالجتماعیة واألبعاد البیئیة 

. سیركز االجتماع الرفیع 2030لجدول أعمال التنمیة المستدامة لعام 
تنمیة المستدامة، المستوى على: التآزر بین جداول أعمال المناخ وال

والتخطیط طویل األجل واالستعانة باألجیال القادمة في التنفیذ، وسبل 
 28: الموعدتنفیذ: التمویل وبناء القدرات والتقنیات منخفضة الكربون. 

جھة : مقر األمم المتحدة، نیویورك. المكان. 2019مارس/ آذار 
مم المتحدة. : ھناء الھاشمي، مكتب رئیس الجمعیة العامة لألاالتصال
: البرید اإللكتروني+. 1-646-799-1332: الھاتف

hana.alhashimi@un.org .الموقع اإللكتروني :
-level-ighhttps://www.un.org/pga/73/2018/12/05/h
-development-sustainable-and-climate-on-meeting

all/-for . 
االجتماع التاسع واألربعین للفریق الحكومي الدولي المعني بتغیر 

لقوائم الجرد  2019خالل ھذا االجتماع، سیتم اعتماد تنقیح  المناخ:
. 2019مایو/ آیار  12-8: الموعد. 2006الوطنیة لغازات الدفیئة لعام 

+. 41-22-730-84/54/8208: الھاتف: كیوتو، الیابان. المكان
-IPCC: البرید اإللكتروني+. 41-22-730-13/8025: الفاكس

Sec@wmo.int  .الموقع اإللكتروني :http://www.ipcc.ch/ . 
: من االجتماع السادس والخمسون لمجلس مرفق البیئة العالمیة

مقرر مبدئیًا عقد االجتماع السادس والخمسون لمجلس مرفق البیئة ال
العالمیة لوضع واعتماد وتقییم السیاسات والبرامج التشغیلیة لألنشطة التي 
یمولھا المرفق ومراجعة برنامج العمل واعتماده (المشروعات المقدمة 

. المكان: واشنطن 2019یونیو/ حزیران  13-10لالعتماد). الموعد: 
: أمانة مرفق البیئة العالمیة. جھة االتصالاصمة، الوالیات المتحدة. الع

الموقع . https://www.thegef.org/contactالبرید اإللكتروني: 
    .https://www.thegef.org/council-meetings: اإللكتروني

الفرعیة التابعة التفاقیة األمم المتحدة الدورات الخمسون للھیئات 
: سوف تنعقد الدورات الخمسین للھیئات اإلطاریة بشأن تغیر المناخ

یونیو/  28-17: الموعد. 2019الفرعیة الثالثة في یونیو/ حزیران 
: أمانة اتفاقیة األمم جھة االتصال: بون، ألمانیا. المكان. 2019حزیران 

+. 49-228-815-1000: الھاتفلمناخ. المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر ا
: البرید اإللكتروني+. 49-228-815-1999: الفاكس

Secretariat@unfccc.int .الموقع اإللكتروني :
50-sb-period-sessional-event/firsthttps://unfccc.int/ . 

: الدورة الخمسون للفریق الحكومي الدولي المعني بتغیر المناخ
-13: الموعد. 2019سوف تنعقد ھذه الدورة مبدئیا في أغسطس/ آب 

 الھاتف:: (یؤكد الحقًا). المكان(یؤكد الحقًا).  2019أغسطس/ آب  17
-22-730-13/8025: الفاكس+. 84/54/8208-730-22-41
الموقع .  IPCC-Sec@wmo.int: البرید اإللكتروني+. 41

 . /http://www.ipcc.ch: اإللكتروني
المنتدى السیاسي الرفیع المستوى المعني بالتنمیة المستدامة 

: سیتناول ھذا المنتدى موضوع "تمكین الناس وضمان الشمولیة 2019
والمساواة". وسیجري المنتدى مراجعة تفصیلیة وشاملة للھدف الرابع من 
أھداف التنمیة المستدامة (ضمان التعلیم الجید) والھدف الثامن (العمل 
الالئق والنمو االقتصادي) والھدف العاشر (الحد من انعدام المساواة) 

دف الثالث عشر (العمل المناخي) والھدف السادس عشر (السالم والھ

والعدل والمؤسسات القویة) والھدف السابع عشر (عقد الشراكات لتحقیق 
یولیو/  18 - 9: الموعداألھداف)، وتتم مراجعة ھذا الموضوع كل عام. 

: شعبة جھة االتصال: مقر األمم المتحدة، نیویورك. المكان. 2019تموز 
-963-4260: فاكسلمتحدة المعنیة بأھداف التنمیة المستدامة. األمم ا
: الموقع اإللكتروني+. 212-1

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2019 . 
الدورة الحادیة والخمسون للفریق الحكومي الدولي المعني بتغیر 

: من المتوقع أن تعتمد ھذه الدورة موجز التقریر الخاص بشأن المناخ
المحیطات والغالف الجلیدي في ظل مناخ متغیر الذي أعده صناع 

: إمارة المكان. 2019سبتمبر/ آیلول  23-20: الموعدالسیاسیة العامة. 
: الفاكس+. 41-22-730-84/54/8208: الھاتفموناكو. 

-IPCC: ید اإللكترونيالبر+. 13/8025-730-22-41
Sec@wmo.int  .الموقع اإللكتروني :http://www.ipcc.ch/ . 

سیعقد أنطونیو  :2019مؤتمر قمة األمم المتحدة المعني بالمناخ 
غوتیریس، األمین العام لألمم المتحدة، مؤتمر قمة لتعبئة الطاقة السیاسیة 

أعلى المستویات لتعزیز اإلجراءات المناخیة التي واالقتصادیة على 
. 2030ستسمح بتنفیذ العدید من أھداف خطة التنمیة المستدامة لعام 

لمناقشة موضوع  2019وسیعقد مؤتمر قمة األمم المتحدة المعني بالمناخ 
بعنوان "سباق یمكننا الفوز بھ، بل سباق یجب أن نفوز بھ "ونسعى إلى 

والمدن والشركات والمستثمرین والمواطنین  تحدي الدول والمناطق
لتعزیز اإلجراءات في ستة مجاالت: التحول في مجال الطاقة، تمویل 
المناخ وتسعیر الكربون، التحول في مجال الصناعة، والحلول المستمدة 
من الطبیعة، والمدن، والعمل المحلي، والقدرة على الصمود والتعافي. 

: مقر األمم المتحدة، نیویورك. المكان 2019سبتمبر/ آیلول  23: الموعد
  http://www.un.org/climatechangeالموقع اإللكتروني: 

: سیقوم المنتدى مؤتمر القمة المعني بأھداف التنمیة المستدامة
السیاسي الرفیع المستوى المعني بالتنمیة المستدامة تحت رعایة الجمعیة 
العامة لألمم المتحدة بتقییم التقدم الذي تم إحرازه حتى اآلن منذ اعتماد 

، وتقدیم القیادة والتوجیھ 2015في سبتمبر/ آیلول  2030خطة عام 
 2030بتنفیذ خطة عام حول سبل المضي قدًما التي ستساعد في التعجیل 

. 2019أیلول / سبتمبر  25-24: الموعدوأھداف التنمیة المستدامة. 
: شعبة األمم المتحدة جھة االتصال: مقر األمم المتحدة، نیویورك. المكان

+. 1-212-963-4260: فاكسالمعنیة بأھداف التنمیة المستدامة. 
: الموقع اإللكتروني
https://sustainabledevelopment.un.org/summit2019  

(الدورة الخامسة  2019مؤتمر األمم المتحدة لتغیر المناخ 
والعشرین لمؤتمر األطراف في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن 

األطراف ): سوف تنعقد الدورة الخامسة والعشرون لمؤتمر تغیر المناخ
واالجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع 
األطراف في بروتوكول كیوتو، واالجتماع الثاني لمؤتمر األطراف 

 22-11: الموعدالعامل بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق باریس. 
جھة : تشیلي. المكان(یؤكد الحقًا).  2019نوفمبر/ تشرین الثاني 

: الھاتفاتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ. : أمانة االتصال
البرید +. 49-228-815-1999: الفاكس+. 1000-815-228-49

: الموقع اإللكتروني. Secretariat@unfccc.int: اإللكتروني
cc.inthttps://unfc 

لمزید من االجتماعات، یرجى زیارة الموقع اإللیكتروني: 
http://climate-l.iisd.org/ 

 

https://www.thegef.org/contact
http://www.thegef.org/council-meetings/gef-55th-council-meeting
http://www.thegef.org/council-meetings/gef-55th-council-meeting
https://www.un.org/pga/73/2018/12/05/high-level-meeting-on-climate-and-sustainable-development-for-all/
https://www.un.org/pga/73/2018/12/05/high-level-meeting-on-climate-and-sustainable-development-for-all/
https://www.un.org/pga/73/2018/12/05/high-level-meeting-on-climate-and-sustainable-development-for-all/
http://www.ipcc.ch/
https://www.thegef.org/contact
mailto:Secretariat@unfccc.int
https://unfccc.int/event/first-sessional-period-sb-50
http://www.ipcc.ch/
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2019
http://www.ipcc.ch/
http://www.un.org/climatechange
https://sustainabledevelopment.un.org/summit2019
mailto:Secretariat@unfccc.int
https://unfccc.int/

	خلفية مختصرة عن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو واتفاق باريس
	تقرير الاجتماعات
	برنامج عمل اتفاق باريس
	مؤتمر الأطراف
	مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس
	الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس
	الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

	بنود أخرى بخلاف برنامج عمل اتفاق باريس
	مؤتمر الأطراف
	مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو
	الهيئة الفرعية للتنفيذ
	الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
	الجلسة العامة الختامية المشتركة لمؤتمر الأطراف و مؤتمر / اجتماع أطراف بروتوكول كيوتو ومؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باريس

	تحليل موجز لمؤتمر تغير المناخ المنعقد في كاتوفيتشي
	الاجتماعات المقبلة

