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 والعشرون لمؤتمر أطراف الرابعةالدورة  
اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر 

 2 #النشرة  – المناخ

 يشكاتوفیت األحداث الرئیسیة في
 2018 األولدیسمبر/ كانون  2األحد، 

افتتح مؤتمر تغیر المناخ المنعقد في كاتوفیتشي یوم األحد جمیع 
األطراف، الھیئات التابعة لالتفاقیة: الدورة الرابعة والعشرون لمؤتمر 

والدورة الرابعة عشر لمؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع 
األطراف في بروتوكول كیوتو، والجزء الثالث من الدورة األولى 
لمؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق باریس، 
والدورة التاسعة واألربعین للھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة 

ورة التاسعة واألربعین للھیئة الفرعیة للتنفیذ، والتكنولوجیة، والد
والجزء السابع من الدورة األولى للفریق العامل المخصص المعني 
باتفاق باریس (فریق اتفاق باریس). وقد اجتمع فریق اتفاق باریس 
كذلك في فریق اتصال. وخالل الفترة المسائیة، انعقدت جلسة عامة 

 مشتركة لالستماع إلى البیانات.
 ؤتمر األطرافم

افتتح الدورة فرانك بینیماراما، رئیس الوزراء، فیجي، ورئیس 
 الدورة الثالثة والعشرین لمؤتمر األطراف.

الدورة الرابعة والعشرین  ئیسانتخاب ر: المسائل التنظیمیة
: انتخبت األطراف بالتزكیة میخائیل كورتیكا، وزیر لمؤتمر األطراف

رة الرابعة والعشرین لمؤتمر األطراف الطاقة ، بولندا ، رئیًسا للدو
وللدورة الرابعة عشر لمؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع 

األطراف في بروتوكول كیوتو، وللجزء الثالث من الدورة األولى 
 لمؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق باریس.

: وافقت األطراف على تطبیق مسودة النظام إقرار النظام الداخلي
بشأن  42، باستثناء مسودة المادة (FCCC/CP/1996/2)الداخلي 

 التصویت. وستعقد رئاسة مؤتمر األطراف مشاورات.
: عرض الرئیس كورتیكا جدول أعمال إقرار جدول األعمال

مقترًحا إضافة  (FCCC/CP/2018/1/Add.1)إضافي تكمیلي 
ل األعمال بشأن االحتیاجات والظروف الخاصة بند جدید إلى جدو

ألفریقیا بموجب اتفاق باریس. كما أوضح أنھ منذ صدور ھذا الوثیقة، 
اقترح مندوب ھندوراس، نیاًبة عن الرابطة المستقلة ألمریكا الالتینیة 
ومنطقة البحر الكاریبي، ومندوب إیران، نیابًة عن دول آسیا والمحیط 

العربیة السعودیة، نیابًة عن المجموعة  الھادئ، ومندوب المملكة
العربیة، إدراج بنود جدیدة في جدول األعمال بشأن االحتیاجات 
والظروف الخاصة للبلدان النامیة في مجموعات أو مناطق كل منھم. 
واقترح أن یعتمد مؤتمر األطراف جدول األعمال المؤقت التكمیلي 

األطراف المدرجة في  بدون البند الفرعي الذي یقترح حذف تركیا من
المرفق األول لالتفاقیة والبنود األربعة المقترحة المتعلقة باالحتیاجات 
والظروف الخاصة. أقر مؤتمر األطراف جدول األعمال حسب 

 االقتراحات. 
وافق مؤتمر األطراف على تعلیق النظر في البنود الفرعیة 

سي وبابوا غینیا المتعلقة بالمقترحات المقدمة من مندوبي االتحاد الرو
الجدیدة والمكسیك والبند المتعلق بالمراجعة الثانیة لمدى مالئمة الفقرة 

من االتفاقیة (اعتماد البلدان المدرجة في المرفق األول  4من المادة  2
 سیاسات وتدابیر للتخفیف). 

: اتفقت األطراف على أن انتخاب أعضاء المكتب بخالف الرئیس
ن، نائب رئیس مؤتمر األطراف، یواصل ماجد شفیبور، إیرا

 المشاورات حتى االنتھاء من الترشیحات.

وافق مؤتمر األطراف على  قبول المنظمات بصفة مراقبین:
االستعانة بمراقبین جدد بحسب ما تم اقتراحھ 

(FCCC/CP/2018/2) . 
 : أقر مؤتمر األطراف تنظیم أعمالھ.تنظیم العمل

ستجري رئاسة مؤتمر  المقبلة:مواعید وأماكن انعقاد الدورات 
األطراف مشاورات مع المجموعات اإلقلیمیة ذات الصلة لمناقشة 
استضافة الدورتین الخامسة والعشرین والسادسة والعشرین لمؤتمر 

 األطراف.
األعمال التحضیریة لتنفیذ اتفاق باریس والدورة األولى لمؤتمر 

: سینظر باریساألطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق 
مؤتمر األطراف في ھذا البند خالل األسبوع الثاني بعد انتھاء الھیئات 

 الفرعیة من عملھا.
: أشار مندوب أسترالیا، آلیة وارسو الدولیة للخسائر واألضرار

نیابًة عن مجموعة المظلة، ومندوب الملدیف، نیابًة عن تحالف الدول 
ر في تقریر وتوصیات الجزریة الصغیرة، إلى أن المشاورات ستنظ

اف ألطرامؤتمر ات وتوجیھات بدالً من صالحیاللجنة التنفیذیة، 
 بخصوص آلیة وارسو الدولیة. ستُعقد مشاورات غیر رسمیة.

ستتم مناقشة البنود والبنود الفرعیة التالیة في مشاورات غیر 
 رسمیة:

 الروابط بین اآللیة المالیة وآلیة التكنولوجیا لالتفاقیة. 
ار في عملیة اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر صنع القر

 المناخ.
أُحیلت جمیع البنود الفرعیة ذات الصلة بالمسائل المتعلقة بتمویل 

 مؤتمر األطراف إلى فرق االتصال.
مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في بروتوكول 

 كیوتو
ت األطراف جدول : أقرالمسائل التنظیمیة: إقرار جدول األعمال

ووافقت على إحالة عدة   (FCCC/KP/CMP/2018/1)األعمال 
بنود فرعیة إلى الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة والھیئة 

 الفرعیة للتنفیذ.
: صرح كورتیكا، رئیس مؤتمر األطراف انتخاب أعضاء إضافیین

العامل بوصفھ اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو، بأن 
 لمشاورات ستستمر.ا

: أفاد كورتیكا، رئیس مؤتمر حالة التصدیق على تعدیل الدوحة
األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو، أن 

نوفمبر/ تشرین الثاني  20طرف قد قدموا صكوك القبول حتى  122
2018. 

أحاط  تقاریر األطراف المدرجة في المرفق األول ومراجعتھا:
مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في بروتوكول 

كیوتو علماً بالمعلومات الواردة في التقریر السنوي التجمیعي 
والمحاسبي لألطراف المدرجة في المرفق باء 
(FCCC/KP/CMP/2018/5 and Add.1). 

مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق  
 باریس

: ذكر كورتیكا، رئیس التنظیمیة: إقرار جدول األعمالالمسائل 
مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق باریس، 
بأن المؤتمر قد أقر جدول األعمال في دورتھ األولى المنعقدة في 

 مراكش.  
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      2 
نشرة مفاوضات 

      األرض         

: سیواصل شافیبور، نائب رئیس مؤتمر انتخاب أعضاء إضافیین
ع األطراف في اتفاق باریس قیادة األطراف العامل بوصفھ اجتما

المشاورات. وحول انتخاب أعضاء اللجنة التنفیذیة آللیة وارسو 
الدولیة، أشار مندوب الملدیف، نیابًة عن تحالف الدول الجزریة 
الصغیرة، ومندوب الوالیات المتحدة، إلى بیانات األطراف خالل 

الدول  الجلسة العامة لمؤتمر األطراف، كما أشار مندوب تحالف
الجزریة الصغیرة إلى أن الحاشیة التي تشیر إلى انتخاب أعضاء 
مكتب آلیة وارسو الدولیة، ال تعكس بشكل كامل وجھات نظر 

 األطراف حول إدارة المؤتمر لآللیة.
: أقر مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع تنظیم العمل

 األطراف في اتفاق باریس تنظیم أعمالھ.
: أفاد كورتیكا، رئیس مؤتمر اتفاق باریس حالة التصدیق على

األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق باریس، أنھ حتى 
طرفًا في االتفاقیة قد  184، كان 2018دیسمبر/ كانون األول  1

صدقوا على اتفاق باریس، ودعا األطراف إلى التعجیل بإیداع صكوك 
ام. وأحاط المؤتمر علًما التصدیق أو القبول أو الموافقة أو االنضم

 بالمعلومات.
وافقت األطراف على  المسائل المتعلقة بتنفیذ اتفاق باریس:

النظر في ھذا البند من جدول األعمال خالل األسبوع الثاني، بعد أن 
 تنتھي الھیئات الفرعیة من عملھا.

 الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة 
واتكینسون، فرنسا، رئیس الھیئة الفرعیة افتتح الدورة بول 

 للمشورة العلمیة والتكنولوجیة.
: أقرت الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة المسائل التنظیمیة

 (FCCC/SBSTA/2018/7)والتكنولوجیة جدول األعمال 
 ووافقت على تنظیم أعمال الدورة.

راف : ذّكر مندوب المملكة العربیة السعودیة بأن األطوقود السفن
لم تتمكن من التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن ھذه المسألة خالل 
الدورة الثامنة واألربعین لھیئة المشورة وأكد على أنھ لھذا السبب لم 
تدعو األطراف منظمة الطیران المدني الدولي والمنظمة البحریة 
الدولیة لإلبالغ عن عملھم خالل الدورة التاسعة واألربعین لھیئة 

ة. وقد أبرز واتكنسون، رئیس الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة المشور
والتكنولوجیة ، أنھ على الرغم من عدم إقرار أي استنتاج خالل 
االجتماع األخیر، إال أن األطراف قد أصدرت في اجتماعات سابقة 
دعوة دائمة إلى منظمة الطیران المدني الدولي والمنظمة البحریة 

لمشورة بعملھما في اجتماعاتھا المقبلة. وستُعقد الدولیة إلبالغ ھیئة ا
 مشاورات غیر رسمیة.

: أحاطت الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة تقاریر عن أنشطة أخرى
والتكنولوجیة علًما بالتقاریر المتعلقة بأنشطة أخرى 

(FCCC/SBSTA/2018/INF.3, INF.4, and INF.5) . 
المناخ الضوء على  سلط الفریق الحكومي الدولي المعني بتغیر

درجة  1.5تقریره الخاص باإلبقاء على درجة االحترار العالمي عند 
 مئویة، 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 

 .2018اعتباًرا من أكتوبر/ تشرین األول 
أبلغت المنظمة البحریة الدولیة عن التزامھا بخفض انبعاثات 

الدولیة، واتخذت بعض اإلجراءات في سبیل ذلك ومنھا، إقرار السفن 
واالھتمام بالتعاون  2018استراتیجیتھا األولیة في أبریل/ نیسان  

 التكنولوجي وبناء القدرات.
أكد مندوب المملكة العربیة السعودیة على مخاوفھ من دعوة 

ء منظمة الطیران المدني الدولي والمنظمة البحریة الدولیة لإلدال
 ببیانات خالل ھذه الجلسة.

سیتم النظر في البنود والبنود الفرعیة التالیة في مشاورات غیر 
 رسمیة:

 تقریر لجنة التكیف (باالشتراك مع الھیئة الفرعیة للتنفیذ).

تقریر اللجنة التنفیذیة آللیة وارسو الدولیة (باالشتراك مع الھیئة 
 الفرعیة للتنفیذ). 

 من المادة من اتفاق باریس. 4الفقرة  إطار التكنولوجیا بموجب
التقریر السنوي المشترك للجنة التنفیذیة للتكنولوجیا ومركز 

 وشبكة تكنولوجیا المناخ (باالشتراك مع الھیئة الفرعیة للتنفیذ).
 البحوث والمراقبة المنھجیة.    

 منبر المجتمعات المحلیة والشعوب األصلیة.
راعة (باالشتراك مع الھیئة عمل كورونیفیا المشترك بشأن الز

 الفرعیة للتنفیذ). 
من  3أثر تدابیر االستجابة وتنفیذھا: المسائل المتعلقة بالفقرة 

 من بروتوكول كیوتو (مشاورات حسب الحاجة). 2المادة 
 تم إنشاء فرق االتصال للنظر في العناصر والبنود الفرعیة التالیة:

اك مع الھیئة الفرعیة أثر تدابیر االستجابة وتنفیذھا (باالشتر
 للتنفیذ).

 من االتفاق (النھج التعاونیة).  6المسائل المتعلقة بالمادة 
أسالیب حساب الموارد المالیة المقدمة عن طریق تدخالت عامة 

 من اتفاق باریس (شفافیة التمویل الالحق). 9من المادة  7وفقاً للفقرة 
 الھیئة الفرعیة للتنفیذ

إیمانویل دالمیني، إسواتیني، رئیس الھیئة الفرعیة افتتح الدورة، 
 للتنفیذ.

 : أقرت الھیئة الفرعیة للتنفیذ جدول أعمالھاالمسائل التنظیمیة
(FCCC/SBI/2018/12)  وتنظیم أعمالھا على اعتبار أنھ قد یلزم

االنتھاء من بعض البنود التي ال تخص اتفاق باریس خالل دورتھا 
 الخمسین.

: أحاطت الھیئة الفرعیة للتنفیذ علماً األطرافالتقییم متعدد 
 بالمعلومات المقدمة.

أحاطت الھیئة الفرعیة للتنفیذ علما  تقاسم اآلراء التیسیري:
 بالمعلومات المقدمة.

: أحاطت الھیئة الفرعیة للتنفیذ علًما األحداث األخرى المقررة
 باألحداث المقررة التي جرت خالل دورتھا التاسعة واألربعین.

: دعا، دالمیني، رئیس انتخاب أعضاء المكتب بخالف الرئیس
 الھیئة الفرعیة للتنفیذ، إلى تقدیم الترشیحات.

تقاریر األطراف المدرجة في المرفق األول ومراجعتھا: حالة 
تقدیم ومراجعة البالغات الوطنیة السابعة والتقاریر المالیة لفترة 

لتنفیذ علًما بحالة تقدیم أحاطت الھیئة الفرعیة ل السنتین الثالثة:
 .(FCCC/SBI/2018/INF.14)التقاریر ومراجعتھا 

أثار مندوب أوكرانیا مخاوف من أن یدرج االتحاد الروسي في 
بالغاتھ بیانات عن أراضي جمھوریة القرم ذاتیة الحكم ومدینة 
سیفاستوبول، وطلب من اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر 

 ر في ھذه البیانات.المناخ عدم النظ
 أعلنا مندوبا الوالیات المتحدة وكندا دعمھما لسیادة أوكرانیا.

أوضح مندوب االتحاد الروسي أن بالغاتھ تخدم تنفیذ التزاماتھ 
بموجب االتفاقیة اإلطاریة. وستنظر الھیئة الفرعیة للتنفیذ في ھذه 

 المسألة في دورتھا المقبلة.
والثالثة لفترة السنتین: تقریر عن بیانات تجمیع التقاریر الثانیة 
ً بحالة قوائم جرد غازات الدفیئة : أحاطت الھیئة الفرعیة للتنفیذ علما

تقدیم ومراجعة التقاریر الثانیة والثالثة لفترة السنتین التي تقدمھا 
األطراف المدرجة في المرفق األول 

(FCCC/SBI/2018/INF.8/Add.1)  ت والتقریر المتعلق ببیانا
القوائم الوطنیة لجرد غازات الدفیئة المقدمة من األطراف المدرجة 

-1990في المرفق األول عن الفترة 
2015(FCCC/SBI/2018/17) وستعقد مشاورات غیر رسمیة .

 بشأن كال البندین الفرعیین.
التقاریر المقدمة من األطراف غیر المدرجة في المرفق األول: 

: قدم مندوب شأن البالغات الوطنیةعمل فریق الخبراء االستشاري ب
فریق الخبراء االستشاري تقریًرا مرحلیًا عن أعمال 

وعن أنشطتھ لزیادة القدرات   (FCCC/SBI/2018/20)الفریق
التقنیة للخبراء الوطنیین في البلدان النامیة. وسلط الضوء على 
اإلنجازات الرئیسیة للفریق، ومنھا وضع المواد التدریبیة، وتدریب 
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 25ورشة عمل إقلیمیة و  23خبیر وطني، وعقد  1.000ثر من أك
 حلقة دراسیة على اإلنترنت. وستُعقد مشاورات غیر رسمیة.

: قدمت مندوبة مرفق البیئة العالمیة تقدیم الدعم المالي والتقني
تقریًرا عن أنشطتھ المتعلقة بإعداد البالغات الوطنیة وتقاریر تحدیث 

. وأشارت إلى أنھ (FCCC/SBI/2018/INF.9)فترة السنتین 
بالًغا  20، اعتمد المرفق دعم  2018سبتمبر/ أیلول  3اعتباًرا من 

 تقریر تحدیث لفترة السنتین. 22وطنیًا و
ً بالتقاریر الموجزة عن       وأحاطت الھیئة الفرعیة للتنفیذ علما

التحلیل التقني لتقاریر تحدیث فترة السنتین لألطراف غیر المدرجة 
 مرفق األول.في ال

المسائل المتعلقة باآللیات بموجب بروتوكول كیوتو: أحاطت الھیئة 
ً بتقریر مدیر سجل المعامالت الدولي في  الفرعیة للتنفیذ علما

. وأفاد دالمیني، (FCCC/SBI/2018/INF.10)بروتوكول كیوتو 
رئیس الھیئة الفرعیة للتنفیذ، بأن الھیئة ستواصل النظر في األسالیب 

 اءات الخاصة بآلیة التنمیة النظیفة خالل دورتھا الخمسین.واإلجر
: أحاطت الھیئة تقریر الجنة التنفیذیة آللیة وارسو الدولیة

. وستُعقد (FCCC/SB/2018/1)الفرعیة للتنفیذ علماً بالتقریر 
 المشاورات غیر الرسمیة.

: أعدت تقریر لجنة التكیف: المسائل المتعلقة بأقل البلدان نمواً 
التكیف تقریرھا، مشیرةً إلى أن التقریر: یتضمن معلومات عن  لجنة

األمور التنظیمیة واإلجرائیة؛ ویسلط الضوء على التقدم المحرز في 
تنفیذ خطة العمل المرنة ؛ ویتضمن خطة عملھا المرنة للفترة 

، ویتضمن توصیة لتنظر فیھا الھیئة الفرعیة للمشورة 2019-2021
 العلمیة والتكنولوجیة.

أفاد فریق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً أنھ دفع العمل لتقدیم و
) والتشاور NAPsالتوجیھ واإلرشاد بشأن خطط التكیف الوطنیة (

 مع األطراف بشأن احتیاجاتھم.
تطویر ونقل التكنولوجیا: التقریر السنوي المشترك للجنة 

بلغت الجنة أ التنفیذیة للتكنولوجیا ومركز وشبكة تكنولوجیا المناخ:
التنفیذیة للتكنولوجیا ومركز وشبكة تكنولوجیا المناخ بأنشطتھما، مع 
تسلیط الضوء على العمل المتعلق باالبتكار في البحث والتطویر 
واالثبات والتعاون فیما بین بلدان الجنوب والتعاون الثالثي بشأن 

 تكنولوجیات التكیف والتخفیف.
 ستعقد مشاورات غیر رسمیة.

: ستواصل الھیئة بوزنان االستراتیجي لنقل التكنولوجیابرنامج 
 الفرعیة للتنفیذ النظر في ھذا البند خالل دورتھا الخمسین.

المسائل المتعلقة ببناء القدرات: بناء القدرات بموجب االتفاقیة: 
التقریر المرحلي التقني السنوي للجنة باریس المعنیة ببناء 

استمعت الھیئة الفرعیة للتنفیذ إلى عرض شفوي للتقریر القدرات: 
التقني السنوي للجنة باریس المعنیة ببناء القدرات 

(FCCC/SBI/2018/15)  وأحالت البندین الفرعیین إلى
 مشاورات غیر رسمیة.

أحاطت الھیئة الفرعیة بناء القدرات بموجب بروتوكول كیوتو: 
ى دربان السابع المعني ببناء للتنفیذ علًما بالتقریر الموجز لمنتد

 . (FCCC/SBI/2018/13)القدرات 
 تقریر عن األنشطة المتصلة بالعمل من أجل التمكین المناخي:

أحاطت الھیئة الفرعیة للتنفیذ علماً بالتقریر المتعلق بالحوار السادس 
 .(FCCC/SBI/2018/19)بشأن العمل من أجل التمكین المناخي 

: قدمت أمانة الھیئة الفرعیة لیة والمؤسسیةالمسائل اإلداریة والما
 ,FCCC/SBI/2018/16)للتنفیذ ھذا البند وبنوده الفرعیة 

Add.1, and Add.2) كما استمعت الھیئة إلى تقریر شفھي من .
مجلس مراجعي حسابات األمم المتحدة. سیتم أیًضا دراسة ھذا البند 

 في أحد فرق االتصال.
د الفرعیة التالیة في مشاورات غیر سیتم النظر في البنود والبنو

 رسمیة:
 خطط التكیف الوطنیة.

تطویر ونقل التكنولوجیا: نطاق وأسالیب التقییم الدوري آللیة 
 التكنولوجیا فیما یتعلق بدعم تنفیذ اتفاق باریس 

 41تقریر لجنة التكیف والمسائل المتعلقة بأقل البلدان نمواً، الفقرات 
 .  من نتائج باریس 45و  42و 

 األطر الزمنیة المشتركة.
أسالیب وإجراءات تشغیل واستخدام السجل العام المشار إلیھ في 

 (سجل بالغات التكیف).  7من المادة  12الفقرة 
أسالیب وإجراءات تشغیل واستخدام السجل العام المشار إلیھ في 

 (سجل المساھمات المحددة وطنیًا).  4من المادة  12الفقرة 
 عمل كورونیفیا المشترك بشأن الزراعة 

المسائل المتعلقة بتمویل المناخ: تحدید المعلومات التي یتعین على 
من اتفاق باریس  9من المادة  5األطراف تقدیمھا وفقاً للفقرة 

 (شفافیة التمویل المسبقة).
 3من المادة   14أثر تنفیذ تدابیر االستجابة: المسائل المتعلقة بالفقرة 

لبروتوكول (الحد من اآلثار الضارة) (المشاورات حسب من ا
 الحاجة). 

 النوع االجتماعي وتغیر المناخ.
وقد أحیلت البنود المتعلقة بأثر المنتدى المعزز وبرنامج عمل تدابیر 
االستجابة واألسالیب وبرنامج العمل والمھام بموجب اتفاق باریس 

 إلى أحد فرق االتصال. للمنتدى المعني بأثر تنفیذ تدابیر االستجابة
الفریق العامل المخصص المعني باتفاق باریس  (فریق اتفاق 

 باریس)
شن الرئیسة المشاركة للفریق العامل المخصص اعافتتحت سارة ب

المعني باتفاق باریس الجلسة، ودعت األطراف إلى إكمال العمل یوم 
 3ن، دیسمبر/كانون األول. وأشارت إلى أنھ في یوم االثنی 8السبت 

دیسمبر/كانون األول، سیكون لألطراف حریة المشاركة في 
 مشاورات منظمة ذاتیا بالتوازي مع الجزء الرفیع المستوى.

انتخاب أعضاء المكتب: لم یتم اتخاذ أي  المسائل التنظیمیة:
إجراءات في إطار ھذا البند الفرعي بالنظر إلى الوالیة المستمرة 

 للموظفین الحالیین.
: وافقت األطراف على االستمرار في تطبیق األعمال إقرار جدول

جدول األعمال المعتمد في الدورة األولى لفریق اتفاق باریس التي 
) FCCC / APA / 2018/5( 2016ُعقدت  في مایو/ آیار 

باستثناء بند فرعي واحد ، تم االنتھاء منھ في مراكش في 
 .2016نوفمبر/تشرین الثاني 

وافقت األطراف على التنظیم المقترح للعمل، بما في  تنظیم العمل:
ذلك العمل في فریق اتصال واحد یجتمع على األقل ثالث مرات، 

شن اعوإجراء عمل تقني في مشاورات غیر رسمیة. طالبت سارة ب
الرئیسة المتشاركة من األطراف تقدیم أول نسخة من مشروع النص 

 انون األول.دیسمبر/ك 5في موعد ال یتجاوز األربعاء  
 اتصال فریق اتفاق باریس فریق

أشارت جو تیندال، نیوزیلندا، الرئیس المتشارك لفریق اتفاق 
باریس إلى تنظیم العمل والجداول الزمنیة لفریق اتفاق باریس 

وشجعت األطراف على التركیز على العناصر األساسیة والخیارات 
 ."مجاالت االتفاقالرئیسیة لكل عنصر والتعرف على "

كما حددت التوقعات لكل بند من بنود جدول األعمال، مشیرة إلى 
 أن المشاورات غیر الرسمیة ستعقد لكل من:

: شددت جو تیندال على 21/ م أ  1قسم التخفیف من المقرر 
الحاجة إلى التوصل إلى اتفاق حول كیفیة تطبیق التوجیھات المتعلقة 

اھمات لمحددة وطنیا بالمعلومات على الوضوح والشفافیة وفھم المس
 وإلى من سیتم ارسالھا.

اتصاالت التكیف: حثت  جو تیندال األطراف على النظر في 
(الشفافیة) ، وشددت على  5الصالت ، ال سیما ما یتعلق مع البند 

ضرورة ضمان االتساق عبر جمیع البنود الخاصة  بفریق اتفاق 
 باریس.

وك، شددت جو تیندال الشفافیة: إشارة إلى التقدم المحرز في بانك
على أن الخیارات والخیارات الفرعیة المتبقیة ال تزال بحاجة إلى 

 التقلیل منھا.
التقییم العالمي: حثت جو تیندال األطراف على تناول الروابط 

 المعلقة والخیارات المتعددة.
لجنة التنفیذ واالمتثال: أشارت جو تیندال إلى التقدم المحرز في 

الدورة األولى لفریق اتفاق باریس، وطالبت الجزء السادس من 
 األطراف بمناقشة مجاالت التداخل المتبقیة.
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المزید من المسائل: حول صندوق التكیف، شدد ت جو تیندال 
على ضرورة تركیز األطراف على األسئلة األساسیة. وفیما یتعلق 
باألمور اإلضافیة الممكنة، حثت جو تیندال األطراف على االتفاق 

 إجراءات المضي قُدما في كل بند فرعي.على 
الجلسات المشتركة لمؤتمر األطراف، ومؤتمر األطراف العامل 
بوصفھ اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو، ومؤتمر األطراف 

العامل بوصفھ اجتماع أطراف االتفاقیة، والھیئة الفرعیة للمشورة 
 ریق اتفاق باریسالعلمیة والتكنولوجیة، والھیئة الفرعیة للتنفیذ، وف

/ الصین، على  77أكد مندوب مصر، نیابة عن مجموعة الـ
الحاجة إلى تحقیق التوازن بین اإلجراءات والدعم، وحث على 

دون ترك أي قضیة دون النظر فیھا." “المقارنة المعقولة بین القضایا 
وأشار إلى أن التمویل یمكن أن "یفتح" قضایا أخرى، كما دعا إلى 

سؤولیات المشتركة ولكن المتباینة والقدرات ذات الصلة التمسك بالم
 في النتیجة.

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

مراعاة القدرات والظروف الوطنیة وضمان أعلى طموح ممكن 
لق بحوار تاالنوا، حث األطراف على التفكیر بمرور الوقت. وفیما یتع

 في مستویات الطموح في ضوء العلوم الحدیثة الخاصة بالمناخ.
دعا مندوب جمھوریة كوریا، نیابة عن مجموعة السالمة البیئیة، 

إلى الوفاء بالوعود التي قطعتھا في باریس، وأكد على أن تأخیر 
األطراف لیس خیاراً العمل بعد الدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر 

مطروحاً. كما لفت االنتباه إلى حوار تاالنوا، وحث األطراف على 
وذكر مندوب أسترالیا، نیابة  البحث عن فرص لسد فجوة الطموح.

عن مجموعة المظلة، إن المجموعة ستعمل بجد وبطریقة بناءة قدر 
 اإلمكان لالنتھاء من عمل إرشادات شاملة وقویة التفاق باریس.

مندوب غابون، نیابة عن المجموعة اإلفریقیة اتفاق باریس وصف 
باعتباره نظاًما ُمعّزًزا یسترشد بالمساواة وبالمسئولیات المشتركة لكن 
المتفاوتة، وأشار إلى أن العناصر األساسیة للنتیجة تتضمن عدة أمور 

 9من المادة  5من بینھا التمویل، بما في ذلك التشغیل الكامل للفقرة 
اق باریس (شفافیة التمویل المسبقة). ورحب بإضافات رؤساء من اتف

الجلسة، ولكنھ قال إن المجموعة ستقدم مذكرات بشأن العناصر التي 
 تم استبعادھا.

أكد مندوب المملكة العربیة السعودیة، نیابة عن المجموعة 
العربیة، على الحاجة إلى: الحفاظ على التوازن بین القضایا 

اتفاق باریس؛ والوصول إلى حزمة متسقة المنصوص علیھا في 
تعكس المذكرات النصیة المقدمة من األطراف؛ وان یتم وضع 

 الظروف الوطنیة في االعتبار.
وأشار مندوب المالدیف، نیابة عن تحالف الدول الجزریة 

الصغیرة، إلى التقریر الخاص للفریق الحكومي الدولي المعني بتغیر 
درجة مئویة، وأكد  1.5العالمي البالغ المناخ بشأن آثار االحترار 

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

 مؤتمر األطراف بشأن نتیجة حوار تاالنوا.
اجة إلى أكد مندوب إثیوبیا، نیابة عن البلدان األقل نموا، على الح

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.
أكد مندوب إیران نیابة عن الدول النامیة متقاربة التفكیر على مبدأ 

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

 المتقدمة في األمور المعلقة بالتمویل ونقل التكنولوجیا.
وشددت مندوبة كولومبیا ، نیابة عن  الرابطة المستقلة ألمریكا 

الضعف  في منطقتھا ، وشددت على الالتینیة والكاریبي، على نقاط  
أن التنفیذ الفعال التفاق باریس یتطلب النظر في الظروف الخاصة 
للبلدان. وحثت على تحقیق نتائج ملموسة من األحداث المقررة، ال 

 سیما حوار تاالنوا.
عن مجموعة البرازیل وجنوب أفریقیا  الھند نیابةمندوب  أكد
اتفاق باریس یجب أن یدعم أن برنامج عمل  والصین علىوالھند 

الطموح المعزز دون "التراجع عن"  القواعد. وشدد على أن التمویل 
 العام "ھو محور" العمل المناخي في البلدان النامیة.

ودعت مندوبة األرجنتین، نیاًبة عن مجموعة األرجنتین والبرازیل 
وأوروغواي، إلى الطموح والتوازن بین التخفیف والتكیف وسبل 

یذ. وأبرزت الحاجة إلى تجنب الحیاد عن االتفاق على برنامج التنف
أفادت مندوب فنزویال، نیابًة عن التحالف  عمل اتفاق باریس.

البولیفاري لشعوب أمریكا الالتینیة، أن اتفاق باریس وتنفیذه یجب أن 
یخضع إلى مبادئ وأھداف االتفاقیة اإلطاریة، وحًث على عدم إعادة 

یات المشتركة لكن المتفاوتة والقدرات ذات صیاغة مبدأ المسئول
الصلة. وأعربت عن قلقھا إزاء عدم إحراز تقدم نحو تحقیق ھدف 

 .2020التمویل لعام 
ذكر مندوب المنظمات غیر الحكومیة المعنیة باألعمال التجاریة 
والصناعة أن كتیب قواعد باریس سیرسل إشارات عالمیة قویة 

شیر أن جمیع األسواق ستتطوع لدعم لإلرادة السیاسیة المستمرة وت
 اتفاق باریس.

وقال مندوب شبكة العمل المناخي أن تقریر الفریق الحكومي 
الدولي المعني بتغیر المناخ الخاص باإلبقاء على درجة االحترار 

درجة مئویة یعد بمثابة "صافرة اإلنذار التي تنبھ  1.5العالمي عند 
طراف بااللتزام بتعزیز البشریة إلى أزمة المناخ"، وطالب األ

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

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

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

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

 والمناطق في إثارة طموح العمل المناخي.
المنظمات غیر الحكومیة المعنیة بالبحوث والمنظمات عرض مندوب 

ً إلى عملیة قائمة على األدلة  المستقلة الخبرات على األطراف، داعیا
 ترحب بمختلف اآلراء.

أبرز مندوب المنظمات غیر الحكومیة المعنیة باالتحادات التجاریة 
ا التحدي المتمثل في "كسب العیش" في اقتصاد خالي من االنبعاثات، ودع

 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 

 تناول قضیة تمویل الخسائر واألضرار.
ة المعنیة بالشباب إلى دعا مندوب المنظمات غیر الحكومی

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

 في األروقة   
بدأ مؤتمر كاتوفیتشي لتغیر المناخ قبل موعده بیوم واحد، 

الوفود لكن كان ھناك تأخیر أكثر من ثالث ساعات عندما تجمع أعضاء 
للنظر كل بمفرده في جدول أعمال مؤتمر األطراف لتجنب الخالف العام. 

وتتضمن نقاط الخالف في جدول أعمال مؤتمر األطراف طلب تركیا 
النظر في ظروفھا الخاصة، مما دفع اآلخرین إلى مالحظة نقاط الضعف 
والتحدیات الخاصة بالمناخ الموجودة لدیھم. في حین تم التوصل إلى حل 

سط، أوحى بعض أعضاء الوفود بأن ھذه القضایا قد تعود مرة أخرى و
في السنوات المقبلة. بعد ھذا الفواق، تم بدء العمل ضمن جمیع الھیئات 

بسرعة، مع عدة رسائل تذكیر بالحاجة الملحة للتركیز على حلول لألمور 
األساسیة المتعلقة بـبرنامج عمل اتفاق باریس، أو كما أشارت سارة 

ن الرئیسة المتشاركة لفریق اتفاق باریس، إلى أن "رحلتنا إلى ھذه باعش
اجة إلى العبور إلى خط النقطة كانت بمثابة ماراثون ونحن اآلن بح

 النھایة. 


