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واصل مؤتمر تغیر المناخ فیجي/بون انعقاده یوم الخمیس. خالل الفترة 

فرق االتصال في الصباحیة، انعقدت المشاورات غیر الرسمیة واجتمعت 

إطار مؤتمر األطراف، ومؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف 

في بروتوكول كیوتو، ومؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف 

وعلى مدار الیوم، أجرى رئیس مؤتمر األطراف  .في اتفاق باریس

مستوى مشاورات حول القضایا المعلقة واستأنف الجزء المشترك الرفیع ال

 أعمالھ.

 

مؤتمر األطراف/ مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في 

  بروتوكول كیوتو

 

لوقا دونیفالو، رئیس الدورة الثالثة  تولى :المسائل المتصلة بالتمویل

والعشرین لمؤتمر األطراف/ الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر األطراف العامل 

ل كیوتو، رئاسة فریق االتصال بوصفھ اجتماع األطراف في بروتوكو

المشترك بین مؤتمر األطراف/ مؤتمر األطراف العامل المعني بالمسائل 

 المتصلة بالتمویل.

 

وفیما یتعلق بقضایا مؤتمر األطراف، شجع دونیفالو األطراف على اختتام 

النظر في البنود الفرعیة المتبقیة من جدول أعمال مؤتمر األطراف 

بحلول الساعة الواحدة بعد الظھر. وفیما یتعلق بالمسائل  والمتعلقة بالتمویل

المتصلة باللجنة الدائمة المعنیة بالتمویل، اقترح دونیفالو أن تواصل رئاسة 

الدورة المشاورات الثنائیة. وبخصوص اإلرشاد والتوجیھ المقدم إلى 

و مبان -الصندوق األخضر للمناخ ومرفق البیئة العالمیة، اقترح توسي مبانو 

(جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة) وستیفان شواغر (سویسرا) مواصلة 

 5-9التعاون في تیسیر المشاورات. وفیما یتعلق بالمعلومات المتعلقة بالمادة 

من اتفاق باریس (الشفافیة المالیة المسبقة) اقترح أن یواصل أوتي 

التشارك  ھونكاتوكیا (فنلندا) وأندریس إدواردو موغرو زامبرانو (إكوادور)

 في تیسیر ھذه المشاورات.

 

وأعربت جمیع األطراف عن تأییدھا لرئاسة الدورة الثالثة والعشرین لمؤتمر 

/ الصین، إلى 77األطراف. طلب مندوب الفلبین، نیابة ًعن مجموعة الـ 

/ الصین 77رئاسة الدورة ضمان إجراء مشاورات ثنائیة مع مجموعة الـ 

/ الصین. وطلبت 77الرئیسیة لمجموعة الـ  ككل، ومع المجموعات الفرعیة

ً بشأن توقیت المشاورات، وأشار مندوب  العدید من المجموعات توضیحا

من اتفاق  5-9الصین إلى أوجھ الترابط بین البند الفرعي المتعلق بالمادة 

باریس والمناقشات الجاریة في إطار الفریق العامل المخصص المعني 

لو بأوجھ الترابط تلك، وشجع األطراف على باتفاق باریس. وأقر دونیفا

 المضي قدماً في جمیع القضایا خالل الفترة الصباحیة.

 

من اتفاق باریس، حث مندوب النرویج على  5-9وفیما یتعلق بالمادة 

المشاركة على الصعیدین التقني والسیاسي. وأعرب دونیفالو عن أملھ في 

ین، وأنھ یمكن البت في المسائل إحراز تقدم في ظل قیادة المیسرین المتشارك

المتبقیة خالل المشاورات الثنائیة. وقال مندوب اإلكوادور، نیابةً عن البلدان 

من االتفاق یعتمد  5-9النامیة متقاربة التفكیر، إن التقدم المحرز بشأن المادة 

على المشاورات التي یجریھا الفریق العامل المخصص، وتساءل عن مدى 

 ً حتى تصبح األطراف على استعداد للمشاركة في  جدوى المضي قدما

 المشاورات. واستمرت المشاورات على مستوى رؤساء الوفود.

 

ركزت  تقریر مرفق البیئة العالمیة واإلرشاد والتوجیھ المقدم إلیھ:

المشاورات غیر الرسمیة التي تشارك في تیسیرھا شواغر على مسودة نص 

مقرر منقح. وقدمت األطراف مقترحات نصیة وأعربت عن تفضیلھا 

للفقرات المتعلقة بعدة أمور من بینھا: تقدیم طلب إلى مرفق البیئة العالمیة 

http://www.iisd.ca/climate/Cop23/enb
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      نشرة مفاوضات األرض         

لضمان اتباع سیاساتھ وإجراءاتھ عند النظر في مقترحات التمویل 

ً للمشروعات  واستعراضھا، أو طلب تقدیم مرفق البیئة العالمیة دعما

المناخیة خالل فترة التجدید السابعة؛ وتفعیل مبادرة بناء القدرات من أجل 

الشفافیة وحث مرفق البیئة العالمیة أو  تقدیم طلب لھ لتوفیر الموارد الكافیة 

والدول الجزریة الصغیرة لجمیع البلدان النامیة، وال سیما أقل البلدان نمواً 

النامیة، لمساعدتھا في الوصول إلى الموارد المطلوبة لتمویل مبادرة بناء 

 القدرات من أجل الشفافیة.

 

ووافقت األطراف على فقرة تطلب من مرفق البیئة العالمیة مواصلة تنفیذ 

سیاساتھ القائمة بشأن المنح والتمویل بشروط میسرة خالل فترة التجدید 

 السابعة، وذلك دعماً لجمیع البلدان النامیة.

 

وأشار شواغر إلى أن األطراف لم تتمكن من اختتام استعراض جمیع 

الفقرات، وشجع األطراف على التشاور فیما بینھا، وأوضح أن رئیس 

الدورة الثالثة والعشرین لمؤتمر األطراف سوف یبت في طریق المضي 

وقت إضافي إلجراء مشاورات غیر قدماً، بما في ذلك إمكانیة تخصیص 

رسمیة. واستمرت المناقشات في الجلسات غیر الرسمیة خالل فترة 

 الظھیرة.

 

وفي تقریر الصندوق األخضر للمناخ واإلرشاد والتوجیھ المقدم إلیھ: 

مبانو، ناقشت األطراف  -مشاورات غیر رسمیة تشارك في تیسیرھا مبانو 

مبانو بأنھا تكرار آخر الغرض منھ مسودة نص مقرر منقح، وصفھا مبانو 

تحقیق التوازن والتوافق في اآلراء بین األطراف. وناقشت األطراف بإیجاز 

فقرة تطلب من المجلس ضمان حصول جمیع البلدان النامیة األطراف على 

جمیع األدوات المالیة المتاحة من خالل الصندوق األخضر للمناخ. وناقشت 

تطلب إلى الصندوق األخضر للمناخ تقدیم األطراف أیضاً، إضافة فقرة 

تقریر إلى مؤتمر األطراف عن أنشطة المبادرات التي یتخذھا األمین من 

أجل تعزیز المواءمة بین أصول الصندوق واتفاق باریس، ولكن لم یتم 

 االتفاق على ذلك.

 

 واتفقت األطراف على إحالة مسودة المقرر لینظر فیھا مؤتمر األطراف.

 

 لمتعلقة بصندوق التكیف: تقریر مجلس إدارة صندوق التكیف:المسائل ا

صرح دونیفالو بأن بعض الجوانب تتطلب المشاركة على المستوى 

السیاسي، وأن المشاورات الثنائیة سوف تبدأ خالل فترة الظھیرة. وأشار 

كذلك إلى مسألة تقنیة واحدة یمكن البت فیھا في مشاورات غیر رسمیة. 

البھاما عن تشككھ في إمكانیة البت في المسائل التقنیة وأعرب مندوب جزر 

 قبل الساعة الواحدة ظھراً.

 

وطلب مندوب مالوي، نیابةً عن المجموعة األفریقیة، التشاور مع 

مجموعتھ. وقال دونیفالو أن القضایا التي لم یبت فیھا خالل الفترة 

 ة.الصباحیة، سیتم تناولھا في جلسات ثنائیة خالل فترة الظھیر

 

 األروقةفي 

 

بدأت المفاوضات في یوم الخمیس "في صورة سریة" حیث تحول رؤساء 

الوفود والوزراء إلى المشاورات الثنائیة. وقد ظھر المفاوضون في 

المجاالت المالیة في الصباح للعمل على الموضوعات المتبقیة قبل أن 

امة للفریق یتواروا خلف األبواب المغلقة. ومع استمرار تعلیق الجلسة الع

العمل المخصص المعني باتفاق باریس، كانت المشاورات التي أجرتھا 

، صندوق التكیف، واللجنة 5-9رئاسة مؤتمر األطراف تدور حول المادة 

الدائمة المعنیة بالتمویل، والمقترح "غیر المتوقع إلى حد ما" الخاص 

 بالخسائر واألضرار.

 

لة النھایة، تحولت التكھنات إلى ومع وصول التقدم في المفاوضات إلى مرح

مقر الدورات التالیة لمؤتمر األطراف. وتخیل المراقبون البرازیل 

واألرجنتین وجامایكا كمواقع محتملة لمؤتمر األطراف في دورتھ الخامسة 

والعشرین. ووضعت تركیا وإیطالیا في بیاناتھما الرفیعة المستوى أسمائھما 

ر األطراف، وقد ظھر صدى ھذه للدورة السادسة والعشرین لمؤتم

المقترحات من الشاشات في القاعات شبھ الفارغة. ویمكن أن تبدو الدورات 

التالیة لمؤتمرات األطراف بعیدة وذلك بالنسبة ألعضاء الوفود الذین ركزوا 

على الیوم التالي واألخیر للدورة الثالثة والعشرین لمؤتمر األطراف وعلى 

 تنتظرھم.اللیلة الطویلة التي قد 

 

سیكون ملخص وتحلیل نشرة  ملخص وتحلیل نشرة مفاوضات األرض:

ً یوم  مفاوضات األرض حول مؤتمر فیجي/بون بشأن تغیر المناخ متاحا

على الموقع التالي:  2017نوفمبر/تشرین الثاني  20االثنین 

http://enb.iisd.org/climate/cop23/enb/ 

 

 


