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 نشرة مفاوضات األرض
 لمفاوضات البیئة والتنمیة إخباریةخدمة 

 

 والعشرون لمؤتمر أطراف الرابعةالدورة  
اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر 

 12 #النشرة  – المناخ

 يشكاتوفیتاألحداث الرئیسیة في 
 2018دیسمبر/ كانون األول  13، الخمیس

خ المنعقد في كاتوفیتشي انعقاده یوم الخمیس. واصل مؤتمر تغیر المنا
أجریت معظم المفاوضات في صورة مشاورات وزاریة أو رئاسیة. 
قدمت جلسة عامة عن عملیة استخالص الحصیلة العالمیة تقریًرا عن 
حالة المفاوضات، واجتمع مؤتمر األطراف ومؤتمر األطراف العامل 

الختتام النظر في البنود بوصفھ اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو 
 التي ال تتعلق برنامج عمل اتفاق باریس. 

 نظر رئاسة مؤتمر األطراف في عملیة استخالص الحصیلة العالمیة 
دعا میخائیل كورتیكا رئیس الدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر 
األطراف، الوزراء إلى تقدیم تقاریر عن األمور ذات الصلة ببرنامج 

 تحت مسؤولیتھم.عمل اتفاق باریس 
وحول قضیة التمویل، قال یوخن فالسبارث، وزیر الدولة بالوزارة 
االتحادیة للبیئة والمحافظة على الطبیعة والسالمة النوویة في ألمانیا، أنھ 
قد تم إرسال حزمة نھائیة إلى الرئیس إلجراء مزید من المشاورات. 

ف تمكنت من حذف وقالت یاسمین فؤاد وزیرة البیئة المصریة، إن األطرا
بعض األقواس المرتبطة بالھدف الجدید طویل األجل للتمویل واللجنة 

فیما یتعلق بالشفافیة، أشار دیریك ھانیكم، وزیر  الدائمة المعنیة بالتمویل.
السیاحة في جنوب أفریقیا، إلى وجود بعض التقارب في وجھات النظر 

ن االختالفات حول بعض القضایا، وفي بعض المجاالت األخرى لم تك
كبیرة. وأكد لألطراف أن المیسرین المتشاركین كانا ینصتان باھتمام شدید 

 ویعمالن بجد إلیجاد أرضیة متوسطة مقبولة.
وفیما یتعلق بالتخفیف، أبلغ ماساغوس ذو الكفلي، وزیر البیئة 
والموارد المائیة في سنغافورة، بعقد اجتماعات مع عدد من األطراف 

تقریب وجھات النظر بشأن القضایا المعلقة، ومن بینھا  لمناقشة مقترحات
على سبیل المثال، الطابع اإللزامي للمبادئ التوجیھیة، وتوقیت تطبیقھا، 
وتوقیت مراجعتھا. وقال ذو الكفلي إنھ لم یتم بعد حل مسألة "النطاق 
الكامل" وأعرب عن أملھ في أن تساعد اقتراحات الُمیسرین المتشاركین 

 لى إعداد نص أكثر تنقیًحا.الرئاسة ع
وفیما یتعلق بالتكیف، ذكر كیمو تییلیكاینن وزیر البیئة والطاقة 
واإلسكان في فنلندا، أن االجتماعات الثنائیة قد تناولت ثالث قضایا 
رئیسیة: منھجیات تقییم احتیاجات التكیف واالعتراف بجھود التكیف في 

من إجراءات التكیف. وأشار  البلدان النامیة والفوائد المشتركة للتخفیف
إلى التنسیق مع المیسرین المتشاركین بشأن التمویل. وباإلشارة إلى 
الحلول التوفیقیة الناشئة، وال سیما بشأن المنافع المشتركة للتخفیف، ذكر  

 تییلیكاینن أن "النص الذي یكاد أن یكون منقًحا" قد أحیل إلى الرئاسة.
المیة، أشارت كارول دیشبرغ حول عملیة استخالص الحصیلة الع

وزیرة البیئة في لوكسمبورج، إلى أربع قضایا مفتوحة متبقیة حول: 
اإلنصاف والمجاالت المواضیعیة ومصادر المدخالت والتقاریر 
التجمیعیة. وحول المجاالت المواضیعیة ، أشارت كارول إلى االنفتاح 

ھ یجب مناقشة على الخسائر واألضرار، وفیما یتعلق باإلنصاف، قالت إن
المزید من الخیارات. وأشارت إلى أن المیسرین المتشاركین قد قدما 

 توجیھات للرئاسة بشأن مجاالت االتفاق المحتملة.
وحول حوار تاالنوا والتقریر الخاص للفریق الحكومي الدولي المعني 
بتغیر المناخ، تحدثت إیزابیال لوفن، نائبة رئیس الوزراء ووزیرة التعاون 

مائي الدولي والمناخ في السوید، عن مناقشات حول: كیف ینبغي اإلن
رصد نتائج حوار تاالنوا، وما نوع المؤشرات التي ینبغي أن تحصل 
علیھا األطراف إلعداد مساھماتھم المحددة وطنیًا، وكیف ینبغي االعتراف 
بالتقریر الخاص للفریق الحكومي الدولي بشأن إبقاء درجة االحترار 

درجة مئویة. وقالت إن مسودة الصیاغة اللغویة  1.5د العالمي عن
 ستعرض على الرئاسة في أقرب وقت ممكن.

أعلن كورتیكا رئیس الدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر األطراف، عن 
أنھ ینبغي إتاحة حزمة نصیة في أقرب وقت ممكن استناًدا إلى المشورة 

ساء الھیئة الفرعیة التي یقدمھا المیسرون المتشاركون من الوزراء ورؤ
للتنفیذ والھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة والفریق العامل 

یقدم النص في اجتماع  إنھ قدالمخصص المعني باتفاق باریس. وقال 
" أي المجلس بالبولندیة، تخلیًدا Sejmikوزاري أطلق علیھ اسم "

 البولندي. للذكرى الخمسمائة والخمسین لالجتماع األول للبرلمان 
 الجلسة العامة لمؤتمر األطراف

 افتتح االجتماع إیان فراي، نائب رئیس مؤتمر األطراف، توفالو.
تقاریر الھیئات الفرعیة: تقریر الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة 

أبلغ بول واتكینسون (فرنسا) رئیس ھیئة المشورة، عن  والتكنولوجیة:
 برنامج عمل اتفاق باریس.

الضوء على مسودة مقرر مؤتمر األطراف حول منبر وسلط 
المجتمعات المحلیة والشعوب األصلیة، الذي اعتبره إنجاًزا كبیًرا. كما 
أبلغ بأن ھیئة المشورة لم تتمكن من اختتام نظرھا في بند وقود السفن، 

وبند البحوث وعملیة المراقبة المنھجیة، مشیًرا إلى أن المشاورات جاریة 
قدرة األطراف على التوصل إلى اتفاق بشأن التقریر الخاص لتناول عدم 

للفریق الحكومي الدولي المعني بتغیر المناخ بشأن اإلبقاء على درجة 
درجة مئویة. وذكر إن كال البندین یمكن أن  1.5االحترار العالمي عند 

 یدرجا مرة أخرى في جدول أعمال الدورة الخمسین لھیئة المشورة.
ً بالتقریر الشفھي لرئیس ھیئة المشورة أحاط مؤتمر األط راف علما

ومسودة تقریر الدورة التاسعة واألربعین للھیئة 
(FCCC/SBSTA/2018/L.17) وتقاریر الدورة الثامنة واألربعین ،

وتقریر الجزء الثاني من الدورة   (FCCC/SBI/2018/4)للھیئة 
. واعتمد (FCCC/SBSTA/2018/6)الثامنة واألربعین للھیئة 

مؤتمر األطراف كذلك مقررا حول منبر المجتمعات المحلیة والشعوب 
. كما اعتمد استنتاجات (FCCC/SBSTA/2018/L.18)األصلیة 

 حول المنتدى المحسن المعني بأثر تنفیذ تدابیر االستجابة وبرنامج عملھ 
(FCCC/SB/2018/L.19/Add.1)  وعمل كورونیفیا المشترك

 . (FCCC/SB/2018/L.7)بشأن الزراعة 
: أبلغ إیمانویل دالمیني (إستونیا) رئیس تقریر الھیئة الفرعیة للتنفیذ

الھیئة الفرعیة للتنفیذ، عن أعمال الھیئة بشأن مسائل ال تتعلق ببرنامج 
 عمل اتفاق باریس.

، سلط 2018ومن بین إنجازات الھیئة الفرعیة للتنفیذ في عام 
دم المحرز في مختلف وء على عدة أمور من بینھا: التقضدالمیني ال

مسائل التكیف والبدء في مراجعة عمل لجنة باریس المعنیة ببناء 
القدرات ومراجعة عمل مركز وشبكة تكنولوجیا المناخ والترتیبات 
المؤسسیة للمبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج 

 وتدھور الغابات في البلدان النامیة.
ً بالتقریر الشفھي لرئیس الھیئة الفرعیة أحاط مؤتمر األطرا ف علما

للتنفیذ، ومسودة تقریر الدورة التاسعة واألربعین للھیئة 
(FCCC/SBI/2018/L.20)  وتقاریر دورتھا الثامنة واألربعین

(FCCC/SBI/2018/9 and Add.1) وتقریر الجزء الثاني من ،
 .(FCCC/SBI/2018/11)دورتھا الثامنة واألربعین 

تمد مؤتمر األطراف مقرراً أوصت بھ الھیئة الفرعیة للتنفیذ كما اع
في دورتھا الثامنة واألربعین بشأن مراجعة عمل مركز شبكة 

واالستنتاجات  (FCCC/SBI/2018/9/Add.1)وتكنولوجیا المناخ 
التي أوصت بھا الھیئة في دورتھا الثامنة واألربعین بشأن الشروط 

من االتفاقیة  6دوحة بشأن المادة المرجعیة لمراجعة برنامج عمل ال
اإلطاریة (التعلیم والتدریب والتوعیة العامة في مجال تغیر المناخ) 

(FCCC/SBI/2018/9/Add.1)   وتنسیق الدعم لتنفیذ األنشطة
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نشرة مفاوضات 

      األرض         

المتعلقة بإجراءات التخفیف في قطاع الغابات من جانب البلدان النامیة، 
 . (FCCC/SBI/2018/9/Add.1)بما في ذلك الترتیبات المؤسسیة 

: أحاط مؤتمر تقریر الفریق العامل المخصص المعني باتفاق باریس
ً بالتقریر الشفھي للرئیسین المتشاركین لفریق اتفاق  األطراف علما
باریس. كما أحاط علًما بتقریر الجزء الخامس من الدورة األولى لفریق 

، وتقریر الجزء السادس من (FCCC/APA/2018/2)اتفاق باریس 
، ومسودة تقریر الجزء (FCCC/APA/2018/4)دورتھ األولى 

 . (FCCC/APA/2018/L.5)السابع من دورتھ األولى 
: اعتمد مؤتمر األطراف مقرراً بشأن تقریر لجنة تقریر لجنة التكیف

 (FCCC/SB/2018/L.5)التكیف 
تطویر ونقل التكنولوجیات وتنفیذ آلیة التكنولوجیا: التقریر السنوي 

: للجنة التنفیذیة للتكنولوجیا مركز وشبكة تكنولوجیا المناخالمشترك 
اعتمد مؤتمر األطراف مقرًرا بشأن ھذا البند 

(FCCC/SB/2018/L.8) . 
التقاریر : تقاریر األطراف المدرجة في المرفق األول ومراجعتھا

التجمیعیة لفترة السنتین الثانیة والثالثة من األطراف المدرجة في 
أحاط مؤتمر األطراف علماً بأن الھیئة الفرعیة للتنفیذ : المرفق األول

 ستواصل النظر في ھذا البند في دورتھا الخمسین.
اعتمد مؤتمر األطراف المقرر  بناء القدرات بموجب االتفاقیة:

المتعلق بالتقریر المرحلي السنوي للجنة باریس المعنیة ببناء القدرات 
(FCCC/SBI/2018  و/L.21/Add.1) . 

من االتفاقیة: تنفیذ برنامج عمل  9من المادة  9و  8ذ الفقرتین تنفی
: )10-/ م أ  1(المقرر  بوینس آیرس بشأن تدابیر التكیف واالستجابة

ً بأن الھیئة الفرعیة للتنفیذ قد وافقت على  أحاط مؤتمر األطراف علما
 مواصلة نظرھا في ھذه المسألة خالل دورتھا الخمسین.

اعتمد مؤتمر األطراف مسودة  قل البلدان نمواً:المسائل المتعلقة بأ
مقرر بشأن برنامج عمل أقل البلدان نمواً 

(FCCC/SBI/2018/9/Add.1) . 
ً باستنتاجات الھیئة النوع االجتماعي : أحاط مؤتمر األطراف علما

 . (FCCC/SBI/2018/L.22/Add.1)الفرعیة للتنفیذ بشأن ھذا البند 
 ألطراف، الدورة.أجل فراي، نائب رئیس مؤتمر ا

الجلسة العامة لمؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في 
  بروتوكول كیوتو

تقاریر الھیئات الفرعیة: تقریر الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة 
أحاط مؤتمر / اجتماع أطراف بروتوكول كیوتو علماً  والتكنولوجیة:

ورة بتقریر الدورة الثامنة واألربعین لھیئة المش
(FCCC/SBSTA/2018/4) الجزء الثاني من دورتھا  وتقریر

، ومسودة (FCCC/SBSTA/2018/6)الثامنة واألربعین للھیئة 
. (FCCC/SBSTA/2018/L.17)تقریر دورتھا التاسعة واألربعین 

أشار واتكنسون، رئیس ھیئة المشورة إلى أن الھیئة ستستعرض التقریر 
السنوي الخاص بالمراجعة التقنیة لقوائم جرد غازات الدفیئة والمعلومات 

األخرى التي أبلغت عنھا األطراف المدرجة في المرفق األول خالل 
 دورتھا الخمسین. 

اع أطراف : أحاط مؤتمر / اجتمتقریر الھیئة الفرعیة للتنفیذ
ً بتقریر الدورة الثامنة واألربعین لھیئة التنفیذ  بروتوكول كیوتو علما

(FCCC/SBI/2018/9)  وتقریر الجزء الثاني من دورتھا الثامنة
وتقریر دورتھا التاسعة  (FCCC/SBI/2018/11)واألربعین 

. وأفاد دالمیني، رئیس ھیئة (FCCC/SBI/2018/L.20)واألربعین 
وافقت على مواصلة النظر في التقاریر التجمیعیة لفترة  ةأن الھیئالتنفیذ 

السنتین الثانیة والثالثة المقدمة من األطراف المدرجة في المرفق األول 
 خالل دورتھا الخمسین. 

: أقر مؤتمر / اجتماع أطراف المسائل المتعلقة بآلیة التنمیة النظیفة
بروتوكول كیوتو مقرًرا بشأن ھذا البند 

(FCCC/KP/CMP/2018/L.1) 
: أحاط مؤتمر / اجتماع أطراف بناء القدرات بموجب البروتوكول

ً باستنتاجات الدورة الثامنة واألربعین لھیئة التنفیذ  بروتوكول كیوتو علما
 حول بناء القدرات.

 14والفقرة  2من المادة  3المسائل المتعلقة بالبروتوكول بالفقرة 
ثار الضارة على األطراف من من البروتوكول (تقلیل اآل 3من المادة 

: أحاط مؤتمر / اجتماع أطراف البلدان المدرجة في المرفق األول)
بروتوكول كیوتو علًما بأن ھیئة التنفیذ وھیئة المشورة وافقتا على 

 مواصلة النظر في ھذه البنود خالل دورتھما الخمسین.
وى تقریر عن اجتماعات المائدة المستدیرة الوزاریة الرفیعة المست

 -: أجرى آدم غیبورغیھ بشأن زیادة طموح بروتوكول كیوتو
تشیرتورفسكي (بولندا) مشاورات غیر رسمیة، ولم یتم التوصل إلى 
توافق في اآلراء بشأن الطریق إلى األمام. ووافق مؤتمر / اجتماع 
أطراف بروتوكول كیوتو على إدراج ھذا البند في جدول األعمال 

 ر. المؤقت لدورتھ الخامسة عش
 في األروقة

في الیوم قبل األخیر من الدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر األطراف، 
كان أعضاء الوفود منتشرین في أنحاء مكان االنعقاد، لكن لم تكن ھناك 
أي فعالیات حول الجدول الزمني. وخلف األبواب المغلقة، التقى الوزراء 

األطراف وأعضاء الوفود بأشكال مختلفة بین مشاورات ثنائیة 
واجتماعات بین رؤساء الوفود ومشاورات مفتوحة. وبالنسبة لبعض 
القضایا مثل المادة السادسة (النُھج التعاونیة) من اتفاق باریس، كان 
أعضاء الوفود قد أمضوا لیلة األربعاء في مناقشتھا، بینما استمر النقاش 

عض حول بعض القضایا الرئیسیة األخرى على مدار الیوم، وتطلبت ب
القضایا تعیین وزراء لتیسیر المشاورات. وأُشیع أن األطراف اقتربت 
من التوصل إلجماع بشأن إدراج الخسائر واألضرار في إطار الشفافیة، 
ولكن آرائھا بدت متباینة حول كیفیة دمج الخسائر واألضرار في عملیة 

 استخالص الحصیلة العالمیة، بل وحول القیام بذلك من األساس.
ذا النمط المتكرر من "االستعجال واالنتظار"، ساور القلق ووسط ھ

بعض المجموعات والوفود من تجاھل آرائھم، مشیرین إلى المحادثات 
الثنائیة الملغیة ومتسائلین عن المواعید الجدیدة لھذه االجتماعات 
"الحاسمة" لكي تستطیع مشاركة وجھات نظرھا مع الوزراء ولكي تؤدي 

ا وثیقة الصلة بمصالحھا. وقلق الكثیرون بشأن دورھا في حل القضای
االستراتیجیة العامة لرئاسة المؤتمر، وظھرت بعض المخاوف بشأن 
الشفافیة واإلنصاف في اإلجراءات. وتساءل أحد أعضاء الوفود بلھجة 

 تنم عن القلق "متى سیھبط علینا النص من السماء؟"
تھا الرئاسة أضافت عملیة استخالص الحصیلة العالمیة التي أجر

)، سمي كذلك تخلیًدا Sejmikشكالً جدیداً إلى اإلجراءات: مجلًس (
. وھذا للذكرى الخمسمائة والخمسین لالجتماع األول للبرلمان البولندي

الشكل باألساس مأخوذ من شكل فیینا، حیث یجلس الوزراء حول طاولة 
لشكل ویدعمھم عدد محدود من المستشارین، أثنى أحد المندوبین ھذا ا

ووصفھ بأنھ "السعي وراء الكفاءة والفعالیة خالل وقت محدود للغایة". 
قد تكون دائریة  Sejmikوأعرب مندوب آخر عن قلقھ من أن مناقشات 

في نھایة األمر مثلھا مثل الطاولة التي یجلس حولھا الوزراء، نظًرا 
لضیاع "الیومین األخیرین" حیث أعاد أعضاء الوفود خاللھما الحدیث 
عن أمور معروفة، دون اتخاذ أي إجراء حیالھا لتقریب وجھات نظر 

قریب األطراف. أشار أحد أعضاء الوفود المتفائلین إلى مقترحات ت
وجھات النظر التي یطرحھا الوزراء، بما في ذلك وجھات النظر المتعلقة 
بقضایا التخفیف والتكیف، واعتبر ھذه المقترحات دلیال على األمل في 

 أن تحقق ھذه العملیة نتیجة.
والحظ الكثیرون أن رئیس مؤتمر األطراف أشار خالل عملیة 

ة المفرد، وھو ما استخالص الحصیلة العالمیة إلى "النص" في صیغ
یشیر إلى صفقة شاملة. رحب البعض بھذا األمر، حیث أوضح أحد 
أعضاء الوفود أن مجال االتفاق ھنا قد اعتمد على ما إذا كانت البلدان 
المعنیة "قد حصلت على ما تریده في مجاالت أخرى من برنامج عمل 

ن م 6اتفاق باریس". وانتظر بعض أعضاء الوفود نًصا بشأن المادة 
اتفاق باریس، وحول نتیجة حوار تاالنوا واالعتراف بالتقریر الخاص 
للفریق الحكومي الدولي المعني بتغیر المناخ، والتي كانت جمیعھا من 
بین المقترحات التي ال یزال مطلوب تجمیعھا قبل أن تقوم الرئاسة 

). Sejmikبوضع أقواس على الحزمة المقدمة وعرضھا على المجلس (
عد المتوقع لتقدیم الحزمة، تساءل البعض عما إذا كان ینبغي وحول المو

علیھم "أخذ قیلولة" حتى یتمكنوا من السھر طوال اللیل، أو إذا كان 
 الوقت قد حان لتنشیط أنفسھم بفنجان أخر من القھوة.

منعقد ملخص نشرة مفاوضات األرض وتحلیل مؤتمر تغیر المناخ ال
دیسمبر/ كانون  18الثالثاء الموافق في كاتوفیتشي، سیكوم متاًحا یوم 

 :على الرابط اإللكتروني التالي 2018األول 
http://enb.iisd.org/climate/cop24/enb/ 


