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 نشرة مفاوضات األرض
 خدمة اخباریة لمفاوضات البیئة والتنمیة

 

 والعشرون لمؤتمر أطراف الرابعةالدورة  
اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر 

 6 #النشرة  – المناخ

 يشكاتوفیتاألحداث الرئیسیة في 
 2018دیسمبر/ كانون األول  6، الخمیس

واصل مؤتمر تغیر المناخ المنعقد في كاتوفیتشي انعقاده یوم 
الخمیس في صورة مشاورات غیر رسمیة واجتماعات لفرق االتصال 

مجموعة من األمور. وقد تم اختتام النظر في المرحلة لمناقشة 
التحضیریة من حوار تاالنوا خالل الفترة الصباحیة. وفي المساء، عقد 
الفریق العامل المخصص المعني باتفاق باریس دورة حول عملیة 
التقییم العالمي، تبعھا اجتماع غیر رسمي لرئیسا الھیئة الفرعیة للتنفیذ 

مشورة العلمیة والتكنولوجیة بشأن برنامج عمل والھیئة الفرعیة لل
 اتفاق باریس. 

 مؤتمر األطراف 
: عرض السفیر لوقا داونیفالو، رئاسة الدورة الثالثة حوار تاالنوا

تشیتویرتییسكي،  -والعشرین لمؤتمر األطراف، وآدم غیبورغیھ 
رئاسة الدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر األطراف، النتائج الرئیسیة 

قریر التجمیعي الخاص بحوار تاالنوا، وسلطا الضوء على إشراك للت
مدخالً من  482مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك 

من رواة القصص في حوارات  305خالل منصة تاالنوا ومشاركة 
 .2018"تاالنوا" التي عقدت في مایو/ آیار 

خالل عرض، ھوسینغ لي، رئیس الفریق الحكومي الدولي 
المعني بتغیر المناخ النتائج الرئیسیة للتقریر األخیر بشأن إبقاء درجة 

 درجة مئویة، أبرز لي النقاط التالیة: 1.5االحترار العالمي عند 
یؤثر تغیر المناخ بالفعل على البشر والنظم اإلیكولوجیة وسبل 

 العیش في جمیع أنحاء العالم 
درجة مئویة لیس  1.5اإلبقاء على درجة االحترار العالمي عند 

 أمًرا مستحیال، لكنھ یتطلب تحوالت غیر مسبوقة. 
ھناك مزایا واضحة لإلبقاء على درجة االحترار العالمي دون 

 درجة مئویة 1.5
درجة مئویة  1.5یمكن أن یسھم الحد من االحترار العالمي عند 

 أن یسھم في تحقیق أھداف عالمیة أخرى.
رحبت معظم األطراف بالتقریر الخاص للفریق الحكومي الدولي 

 1.5المعني بتغیر المناخ بشأن إبقاء درجة االحترار العالمي عند 
 درجة مئویة. 

اختلفت اآلراء حول النتیجة المتوقع تحقیقھا خالل الدورة الرابعة 
والعشرین لمؤتمر األطراف بشأن حوار تاالنوا. طالب مندوب 

یابًة عن تحالف الدول الجزریة الصغیرة، باتخاذ مقرر المالدیف، ن
إجرائي وإعالن سیاسي یحث على زیادة الطموح للحصول على 

. وقالت مندوبة 2020مساھمات محددة وطنیًا جدیدة ومحدثة في 
االتحاد األوروبي إن ھذه النتیجة ینبغي أن تحتوي على التزام سیاسي 

لطموح والحاجة إلى تعزیزه. جماعي للنظر في مدى كفایة ومالءمة ا
واقترح مندوب بوتسوانا، نیاًبة عن المجموعة اإلفریقیة، استنتاجات 
تعترف بالعملیة وتدعو إلى الطموح المتزاید، واقترح مندوب 

 النرویج، عملیة لما بعد الدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر األطراف.
الحوار، بما ذّكر مندوب الھند، وحث الرئاسة على احترام والیة 

 في ذلك أن تقوم الرئاسة بتقدیم ملخص للمناقشات الوزاریة.
المسائل المتعلقة بالتمویل: اللجنة الدائمة المعنیة بالتمویل: 

تشارك كارلوس إیفان زامبرانا فلوریس (بولیفیا) ونوربرت غوریسن 
(ألمانیا) في رئاسة اجتماع فریق االتصال. أحاطت األطراف علماً 

نظر اإلیجابیة عموماً بشأن عدة فقرات من مسودة المقرر، بوجھات ال

حیث طلب بعضھا إیضاحاً حول مفھوم "مراكز التنسیق المعنیة 
 بتمویل المناخ في دوائر المنظمات غیر الحكومیة".

تباینات اآلراء بشدة حول اإلشارات إلى النتائج الرئیسیة للتقریر 
عن تدفقات تمویل المناخ  فترة السنتین والعرض العام التقني لتقییم

ر مندوب حذ. 2018الذي أجرتھ اللجنة الدائمة المعنیة بالتمویل في 
، لھندمندوب ابدعم من ، ألفریقیةالمجموعة ، نیابًة عن افریقیاب أجنو
دیة "اإلیجابیة" دون غیرھا. وعارض مندوب لفرانتقاء النتائج امن 

العربیة، اإلشارة إلى المملكة العربیة السعودیة، نیاًبة عن المجموعة 
النتائج. وأكدت مندوبة االتحاد األوروبي على أھمیة تسلیط الضوء 
على الزیادة المستمرة في تدفقات تمویل المناخ، وأضاف مندوب 
الوالیات المتحدة أن نتائج التقییم كانت نتیجة لممارسة شاملة 

اقترح واعتمدتھا اللجنة الدائمة المعنیة بالتمویل بتوافق اآلراء. و
مندوب سویسرا اإلشارة إلى ھذا التقریر مع التقدیر ونقلھ إلى 

 المرفق. 
عل�ى اللجن�ة الدائم�ة المعنی�ة بالتموی�ل كما تباینت اآلراء حول: حث 

مواص��لة العم��ل عل��ى المعلوم��ات ذات الص��لة لجع��ل الت��دفقات المالی��ة 
متماش��یة م��ع مس��ار ی��ؤدي إل��ى تنمی��ة خفیض��ة انبعاث��ات غ��ازات الدفیئ��ة 

م��ن  2م��ن الم��ادة  1ادرة عل��ى تحم��ل تغی��ر المن��اخ (بن��د (ج) فق��رة وق��
اتف��اق ب��اریس)؛ تغیی��ر الت��واتر ب��ین منت��دیات لجن��ة التموی��ل وتقی��یم فت��رة 
السنتین، وذلك بھدف الموازنة بین لجنة التمویل؛ والطل�ب إلیھ�ا إج�راء 
تقییم الحتیاجات البل�دان النامی�ة م�ن التموی�ل. وس�تنعقد مش�اورات غی�ر 

 .رسمیة
: تشارك تقریر مرفق البیئة العالمیة واإلرشادات المقدمة إلیھ

ریتشارد مویونغي (تنزانیا) وستیفان شواغر (سویسرا) في رئاسة 
فریق االتصال ھذا، وطالبا األطراف بعرض وجھة نظرھا في 
مسودة اإلرشادات التي أعدتھا اللجنة الدائمة المعنیة بالتمویل لمرفق 

. وأثار مندوب مصر، نیابًة (FCCC/CP/2018/8)البیئة العالمیة 
/ الصین، وأنتیغوا وبربودا، نیابًة عن تحالف  77عن مجموعة الـ 

الدول الجزریة الصغیرة، مخاوف بشأن قدرة البلدان النامیة على 
الوصول إلى تمویل مرفق البیئة العالمیة، وأشار مندوب تحالف 

باعتماد الوكاالت.  الدول الجزریة الصغیرة إلى القضایا المتعلقة
وأعرب مندوبا إیران وجمھوریة كوریا الدیمقراطیة الشعبیة عن 
أسفھما لعدم إتاحة الوصول إلى التمویل "ألسباب سیاسیة". وأشار 
العدید من المندوبین إلى المشاورات الجاریة بشأن القضایا ذات 
الصلة، وطلبوا توضیًحا بشأن التسلسل الخاص باعتماد مسودة 

دات. ستنعقد مشاورات غیر رسمیة بھدف اختتام المناقشات اإلرشا
 .دیسمبر/ كانون األول 8یوم السبت الموافق 

 الھیئة الفرعیة للتنفیذ
: قدم المیِسّر المتشارك جورج واموكویا األطر الزمنیة المشتركة

(كینیا) النسخة األولى لمسودة نص المقرر. وذكرت بعض األطراف 
 .بالكامل في النصإن مقترحاتھا لم تنعكس 

وأشارت العدید من األطراف إلى أن التوصل إلى اتفاق بشأن 
األطر 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 

لمحرز حتى اآلن إما في نص االستنتاجات أو في المرفق أو الملحق ا
 .أو في وثیقة منفصلة مشار إلیھا في حاشیة االستنتاجات

أید الكثیرون اقتباس ثالثة خیارات لألطر الزمنیة المشتركة من 

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

      األرض         

سنوات  10سنوات و  5اإلضافة التي قدمھا رؤساء الھیئات، وھي، 
ین دعت مجموعة واحدة إلى سنوات، في ح 10سنوات أو  5و 

سنوات"، وطلبت مجموعة أخرى  5سنوات +  5إدراج صیاغة "
اقتباس االتفاق العام على الحاجة إلى التقارب، وتحدیًدا أن األطر 
الزمنیة المشتركة ینبغي أن تكون "متوافقة مع نبضات اتفاق باریس 

 كل خمس سنوات".
راحھا في النص أوضحت مندوبة مجموعة من البلدان النامیة اقت

 24و  23الجدید، موضحة أنھ ھذا االقتراح یتضمن الفقرتین 
 / 1(اإلبالغ بالمساھمات المحددة وطنیًا وتحدیثھا) من مقرر باریس (

)، وتضمن أیًضا الطلب إلى الھیئة الفرعیة للتنفیذ النظر في 21-م أ 
 بدء تنفیذ األطر الزمنیة المشتركة للمساھمات المحددة وطنیًا من

وما بعده. واقترح آخرون تكلیف ھیئة التنفیذ بالنظر في  2041
 وما بعده. 2031األطر الزمنیة المشتركة التي ستنفذ بدًءا من عام 

كلفت األطراف المیسرین المتشاركین بإعداد نسخة جدیدة من 
النص تتضمن استنتاجات وخیارات إجرائیة بشأن كیفیة رصد التقدم 

 المحرز.
 للمشورة العلمیة والتكنولوجیةالھیئة الفرعیة 

قام أنشاري رحمن  من االتفاق (النھج التعاونیة): 6المادة 
(سنغافورة) بتیسیر ھذه المشاورات غیر الرسمیة خالل الفترة 
الصباحیة. وفي تعلیقات عامة على مسودات المقررات، أشارت 
األطراف إلى الحاجة إلى مناقشة ما یلي: قضایا الحوكمة والضمانات 
فیما یتعلق بنتائج التخفیف المنقولة دولًیا المستخدمة خارج نطاق 

 .المساھمات المحددة وطنیًا
تباینت اآلراء حول ما إذا كان ینبغي إدراج نص حول حصة 

اإلیرادات المتعلقة بصندوق التكیف في إطار النھج التعاونیة بموجب 
من  4والفقرة (نتائج التخفیف المنقولة دولًیا)  6من المادة  2الفقرة 
من اتفاق باریس (اآللیة). أید الكثیرون ذلك وعرضھ  6المادة 

 آخرون، محذرین من إعادة التفاوض بشأن اتفاق باریس.
تباینت اآلراء حول النصوص المتعلقة بمتطلبات التخفیف الشاملة 

من اتفاق باریس.  6من المادة  4و  2وتطبیقھا بموجب الفقرتین 
الحاجة إلى خفض شامل في االنبعاثات العالمیة. وشدد الكثیرون على 

وحذرت إحدى األطراف من السماح بأن تنقل اآللیات السوقیة 
المسؤولیات إلى البلدان النامیة. وأشار مندوب طرف آخر إلى 
الحاجة إلى مناقشة النھج المستخدمة في المساھمات المحددة وطنًیا أو 

 خارجھا"، سعیًا وراء رفع الطموح.
فترة ما بعد الظھیرة والفترة المسائیة، استمعت األطراف خالل 

إلى تعریف مقترح لتحقیق التخفیف الشامل في االنبعاثات العالمیة. 
ودعا الكثیرون إلى النظر في خیارات اإللغاء والخصم اإللزامیین في 
ھذا الصدد. وناقشت األطراف األمور التالیة: اإلبالغ بموجب الفقرة 

لنھج غیر السوقیة) وأنشطة برنامج عملھ وأسس (ا6من المادة  8
حساب خفض االنبعاثات التي یتعین تطبیقھا في تصمیم أنشطة نتائج 
التخفیف المنقولة دولًیا والتعدیالت في سیاق ھذه النتائج. وسوف 

 تستمر المشاورات.
من اتفاق باریس (شفافیة التمویل  9من المادة  7الفقرة 
رود (فرنسا) في تیسیر ھذه المشاورات تشارك دیلفین آی المسبق):

غیر الرسمیة. وركزت األطراف على قسم یتناول االفتراضات 
والتعاریف والمنھجیات األساسیة في النسخة األولى من مسودة 
النص. ومن خالل العمل على النص الظاھر على الشاشة، أضافت 
األطراف نًصا، واقترحوا مواضع یمكن حذف األقواس منھا، 

وا عن تفضیالتھم الخاصة بالخیارات. ثم انعقدت المشاورات وأعرب
 غیر الرسمیة.

: تشارك في تیسیر ھذه البحوث وعملیات المراقبة المنھجیة
المشاورات غیر الرسمیة فستوس لوبویرا (أوغندا) وستیفان روزنر 
(ألمانیا). ناقشت األطراف مسودة النص، وتباینت وجھات النظر 

ن ینبغي: "مالحظة" أو "االعتراف" أو كثیًرا حول ما إذا كا
"الترحیب" بالتقریر الخاص للفریق الحكومي الدولي بشأن إبقاء 

درجة مئویة؛ اإلشارة مع "القلق"  1.5درجة االحترار العالمي عند 
بشأن حالة  2018إلى بیان المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة لعام 

ي تصدرھا المنظمة؛ النشرة العالمیة للمناخ وغازات الدفیئة الت
وإدراج مؤشرات مناخیة عالمیة محددة مثل وجود ثاني أكسید 

الكربون في الغالف الجوي. استمرت المناقشات خالل الفترة 
 المسائیة.

الھیئة الفرعیة للتنفیذ / الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة 
 والتكنولوجیة

و  41تقریر لجنة التكیف: المسائل المشار إلیھا في الفقرات 
: تشارك بیبیتوا التاسي (توفالو) في من نتائج باریس 45و  42

تیسیر ھذه المشاورات غیر الرسمیة. وافقت األطراف على صیاغة 
استنتاجات بشأن تقریر لجنة التكیف. وذكرت عدة مجموعات من 
البلدان النامیة أنھ تم حذف فقرتین أساسیتین من مسودة المقرر 

ابقة حول منھجیات تقییم احتیاجات التكیف، مقارًنة بقسم النسخة الس
مشیرین إلى ضرورة إجراء المزید من المناقشة. وحث مندوب إحدى 
البلدان المتقدمة جمیع األطراف على تقدیم تنازالت. واستمرت 

 المناقشات في مشاورات غیر رسمیة.
: أبلغ اجتماع غیر رسمي حول برنامج عمل اتفاق باریس

ئیس الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة (فرنسا)، رواتكینسون 
) رئیس الھیئة الفرعیة للتنفیذ، اي سواتینيوالتكنولوجیة، ودالمیني (

عن عمل ھیئاتھما مشیرین إلى إحراز بعض التقدم، ولكن ھناك 
 حاجة إلى مزید من العمل.

/ الصین، أن االتفاق  77أكد مندوب مصر، نیابةً عن مجموعة الـ
یمھد الطریق إلحراز تقدم في قضایا أخرى  على التمویل یمكن أن
 ودعا إلى حزمة شاملة.

أعرب مندوب الغابون، نیابًة عن المجموعة اإلفریقیة، عن أسفھ 
ألن الروح اإلیجابیة لرؤساء اجتماعات الوفد التي انعقدت یوم 

دیسمبر/ كانون األول لمناقشة التمویل لم تسفر  4الثالثاء الموافق 
المشاورات التي أجرتھا الھیئة الفرعیة للتنفیذ عن تقدم ملحوظ في 

من االتفاق. ودعا إلى تحقیق التوازن بین  9من المادة  5بشأن الفقرة 
مستوى التفاصیل بشأن المسائل المتعلقة بالفعالیة وبین تلك المتعلقة 

 بكفایة الدعم في إطار عمل اللجنة التنفیذیة للتكنولوجیا.
ن البلدان النامیة متقاربة التفكیر، أبرز مندوب إیران، نیاًبة ع

مبادئ اإلنصاف والمسئولیات المشتركة لكن المتفاوتة والقدرات ذات 
ً إلى مراعاة المادة  من االتفاق. وشدد على الحاجة  6الصلة، داعیا

 9إلى االحتفاظ باإلشارات إلى التقدم في تقدیم الدعم بموجب المادة 
صیالً حول األسالیب التي نصت من االتفاق، وطالب بمناقشة أكثر تف

 .من االتفاق 9من المادة  5علیھا الفقرة 
دعت مندوبة االتحاد األوروبي إلى االھتمام باألسواق، مؤكدة 

(قسم  3على الحاجة إلى االلتزام باإلرشادات الواردة في البند رقم 
(إطار الشفافیة) من جدول أعمال الفریق  5التخفیف) والبند رقم 

خصص المعني باتفاق باریس. وشددت كذلك على الحاجة العامل الم
إلى اإلشارة بوضوح إلى تجنب الحساب المزدوج لألرصدة 

 .المستخدمة في إطار األنظمة الدولیة األخرى
وشدد مندوب الملدیف، نیابًة عن تحالف الدول الجزریة 
الصغیرة، على ضرورة احترام اتفاق باریس وحث األطراف على 

 .لالتفاقإیجاد مجاالت 
السالمة البیئیة، الضوء  سّلط مندوب سویسرا، نیاًبة عن مجموعة

 6على القضایا الصعبة التي تتمثل في الحساب المزدوج في المادة 
من المادة  7و  5من االتفاق والتمایز في المناقشات بموجب الفقرتین 

 .من اتفاق باریس 9
المجموعة  أعرب مندوب المملكة العربیة السعودیة، نیابًة عن

العربیة، عن أسفھ لعدم التوازن في التقدم بین بنود جداول أعمال 
فریق اتفاق باریس وھیئة التنفیذ وھیئة المشورة. وحذر من أنھ بدون 

 ."حزمة متوازنة، "لن یصدر مؤتمر األطراف مقرًرا 
وأعرب مندوب إثیوبیا، نیابًة عن أقل البلدان نمواً، عن قلقھ إزاء 

ة لغة جدیدة ال تشیر إلى االتفاقیة اإلطاریة، ودعا إلى محاوالت إضاف
استكمال مفاوضات صندوق التكیف وبدء المناقشات حول الھدف 

 .العالمي للتكیف
أكد مندوب كولومبیا، نیابة عن الرابطة المستقلة ألمریكا الالتینیة 

من اتفاق  6والكاریبي، على الحاجة إلى إحراز تقدم بشأن المادة 
ًصة فیما یتعلق بالحساب المزدوج وأحكام المراجعة باریس، خا

 .سالمة البیئیةالو
واختتم الرئیس واتكینسون الدورة مشیًرا إلى اعتزام رؤساء 
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      3 
نشرة مفاوضات 

      األرض         

 .الھیئات إلى التوصل إلى نتیجة متوازنة وشاملة یوم السبت
الفریق العامل المخصص المعني باتفاق باریس (فریق اتفاق 

 باریس)
خالل (نتائج باریس):  21-/ م أ  1 قسم التخفیف في المقرر

المشاورات غیر الرسمیة التي تشارك في تیسیرھا سین لیانغ شیھ 
 (سنغافورة)، علقت األطراف على النسخة األولى لمسودة النص.

لى مناقشة إلحاجة وایز التمة حول اإلشارة إلى ابشدراء آلاتباینت 
محددة وطنًیا. المساھمات اللتخفیف في امیة لعنصر اإللزت المتطلباا

لم توافق الدول على مقرر یفید مواصلة النظر في المزید من 
اإلرشادات حول سمات المساھمات المحددة وطنیًا خالل الدورة 
السابعة لمؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق 

)، وفي 2024باریس (مؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باریس) (
 جعة اإلرشادات.السنة المقبلة لمرا

قدمت األطراف تعقیبات واقتراحات بشأن الخیارات النصیة 
المتعلقة بحساب المساھمات المحددة وطنیًا، ومنھا على سبیل المثال: 
قائمة بالعناصر الموضوعیة وكذلك المحاسبة الخاصة بالتكیف 
والدعم، ومعلومات تیسیر الوضوح والشفافیة والتفاھم. وحول ھذه 

تبادلت األطراف وجھات النظر حول عدة أمور من المعلومات، 
بینھا: المعلومات القابلة للقیاس الكمي واألطر الزمنیة للمساھمات 
المحددة وطنیًا ونطاقھا وتغطیتھا وأسالیبھا المنھجیة ونزاھتھا 
وطموحھا؛ إلى جانب مساھمتھا في تحقیق أھداف اتفاق باریس 

یذ. استمرت المناقشات في ومعلومات عن التكیف والدعم وسبل التنف
 مشاورات غیر رسمیة.

: تشاركت بیث الفندر (كندا) في تیسیر ھذه بالغات التكیف
المشاورات غیر الرسمیة. وتبادل المندوبون اآلراء بشأن النسخة 
األولى لمسودة نص المقرر، وتباینت آرائھم حول عدة أمور من 

الصلة، بما في ذلك بینھا: استرجاع أحكام االتفاقیة اإلطاریة ذات 
مبدأ المسئولیات المشتركة لكن المتفاوتة والقدرات ذات الصلة 
وإدراج بعض الفقرات في المرفق بدالً من النص الرئیسي 
واإلشارات إلى التنفیذ ودورات بالغات التكیف. وحذرت العدید من 
األطراف من ضرورة اعتبار اإلشارات إلى الروابط بین بالغات 

التقییم العالمي كحیز مخصص، حتى ال یتم إصدار  التكیف وعملیة
حكم مسبق على مناقشات عملیة التقییم العالمي. انعقدت مشاورات 

 غیر رسمیة خالل الفترة المسائیة.
: خالل الفترة الصباحیة، قدم المیسر المتشارك إطار الشفافیة

أندرو راكستراو (الوالیات المتحدة) النسخة األول لمسودة النص 
أنھ سیتم إعداد نسخة ثانیة خالل الفترة المسائیة. وطلب من  وشرح

األطراف تحدید "مجاالت االتفاق" على أكبر عدد ممكن من القضایا. 
وحدد أیضاً المجاالت "المطلوب النظر فیھا"، وھي: اإلرشادات 
الموجھة لمرفق البیئة العالمیة بشأن دعم تقاریر البلدان النامیة وفریق 

شاري والمرونة في أقسام مختلفة من النص، وأشار الخبراء االست
من جدول أعمال فریق اتفاق باریس  3كذلك إلى المخرجات البند 

(قسم التخفیف) والمناقشات التي تناولت معلومات تیسیر الوضوح 
والشفافیة والتفاھم والخسائر واألضرار وتنسیق مراجعة الخبراء 

من اتفاق باریس  6المادة التقنیین. واقترحت مجموعة واحدة إضافة 
 (النھج التعاونیة) إلى القائمة.

شددت األطراف على ضرورة تخصیص الوقت "الستیعاب" 
 النص الجدید وتعزیز العمل الذي تنفذه األطراف.

أعربت العدید من المجموعات عن قلقھا من عدم إدراج 
مقترحاتھا، وأعربت مجموعتان من البلدان النامیة عن أسفھما لعدم 

ضع كلمة "یتعین" بین قوسین في قسم المعلومات الضروریة لتتبع و
 4التقدم في تنفیذ وتحقیق المساھمات المحددة وطنًیا بموجب المادة 

(التخفیف) من اتفاق باریس. اقترح البعض استخدام األقواس داخل 
 النص بشكل ثابت لإلشارة إلى مناطق الخالف.
ف الخاصة ألقل البلدان ودعت مجموعتان إلى اإلشارة إلى الظرو

نمواً والدول الجزریة الصغیرة النامیة، ودعت إحداھما إلى وضع 
"نظام لمراجعة المجموعة المركزیة" ألقل البلدان نمواً. استمرت 

 المناقشات في مشاورات غیر رسمیة.
في فترة ما بعد الظھیرة، الحظ راكسترو، المیسر المتشارك، قلق 

 أن جمیع األعمال التي تنفذھا األطراف األطراف، لذا طمأنھم قائال

ستؤخذ في االعتبار في نھایة األمر، حتى إذا تم تقدیمھا بعد الموعد 
 النھائي للنسخة الثانیة للنص، وھو تمام السابعة من مساء نفس الیوم.

أعربت المجموعات والبلدان عن قلقھا بشأن الخیارات 
. كما حددت العدید من والمقترحات التي لم تنعكس في النسخة األولى

المجموعات واألطراف األقسام والفقرات التي یرغبون في تغییر 
نصھا أو إدراج أقواس حول بعض كلماتھ، أو الفقرات التي یتحفظون 

 أو یعترضون علیھا.
اقترح مندوب إحدى البلدان أنھ قد یكون من الضروري تأجیل 

تشارك إصدار النسخة الثانیة من النص. وأوضح المیسر الم
راكستراو أنھ قد تتاح الفرصة لألطراف إلثارة مثل ھذه القضایا في 
الجلسة العامة التي یعقدھا فریق اتفاق باریس حول عملیة التقییم 
العالمي، وشجع األطراف على مواصلة المناقشات في مشاورات 

 غیر رسمیة.
عملیة التقییم العالمي: في مشاورات غیر رسمیة، دعا المیسر 

رك اوتي ھونكاتوكیا (فنلندا) األطراف إلى اإلبالغ عن المتشا
المعلومات غیر الرسمیة. لم یبدي أي طرف رغبتھ في الحدیث، وتم 

 إغالق االجتماع للسماح باستئناف المشاورات غیر الرسمیة.
لجنة التنفیذ واالمتثال: في المشاورات غیر الرسمیة التي تشارك 

یج)، قدمت األطراف مدخالت في تیسیرھا كریستینا فویغت (النرو
بشأن النسخة األولى لمسودة النص المتعلق باللجنة، من حیث: 
الغرض والمبادئ والطبیعة والوظائف والنطاق والترتیبات 

 المؤسسیة.
فضل الكثیرون أن تكون اجتماعات اللجنة عامة ، وعارض أحد 

ن یتعین مندوبي البلدان النامیة ذلك. كما اختلفت اآلراء حول ما إذا كا
تحدید التوازن بین البلدان المتقدمة والبلدان النامیة بالنسبة فیما یتعلق 
بالرؤساء المتشاركین للجنة. فضلت العدید من األطراف اعتماد النظام 
الداخلي خالل الدورة الثالثة لمؤتمر / اجتماع أطراف اتفاق باریس 

 .2021، ولیس في دورتھ الرابعة في 2020في 
مجموعات أن یتم ترشیح أعضاء اللجنة خالل  واقترحت عدة

الدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر األطراف، ولیس في دورتھ الخامسة 
والعشرین، على النحو الوارد في مسودة النص، للسماح للجنة بالبدء 
في عملھا في أقرب وقت ممكن. عارض مندوب مجموعة من البلدان 

رة المجموعات اإلقلیمیة على النامیة ذلك معربًا عن قلقھ من عدم قد
 التنسیق بسرعة كافیة. استمرت المناقشات في مشاورات غیر رسمیة.

عرضت الرئیسة  مسائل أخرى: مسائل إضافیة محتملة:
المتشاركة سارة باشان (المملكة العربیة السعودیة) النسخة األولى 
لمسودة نص المقرر، والتي تضمنت نص بشأن أربع مسائل إضافیة 

 ممكنة في وثیقة واحدة.
حول عنوان الوثیقة ("مسائل إضافیة محتملة") وقسم الدیباجة، 

نوان للمقرر، أبدت البلدان تحفظات، واقترحت تخصیص رقم ولیس ع
مشیرین إلى أن نص الدیباجة ال ینطبق على جمیع المسائل 

 المطروحة، ولكن من شأنھ اآلن أن یسمح بمثل ھذا التفسیر.
وفیما یتعلق باإلرشادات الموجھة للكیانات التشغیلیة لآللیة المالیة 
وصندوق أقل البلدان نمواً والصندوق الخاص بتغیر المناخ، أعربت 

تفاق عام، واقترحت إحداھم عدم ضرورة تحدید موعد األطراف عن ا
 إلقرار ھذه اإلرشادات.

وفیما یتعلق بوضع ھدف جماعي جدید كمي للتمویل، طلبت 
البلدان المتقدمة وضع النص بین قوسین، وعارض أحد مندوبیھا اتخاذ 
مقرر بشأن تلك المسألة. وطلبت مجموعة كبیرة من البلدان النامیة 

 راحھا النصي.إعادة إدخال اقت
فیما یتعلق باألسالیب أو الترتیبات اإلجرائیة لإلبالغ بالمعلومات 

من االتفاق (شفافیة التمویل  9من المادة  5المالیة بموجب الفقرة 
المسبق)، اتفقت األطراف على أن ھذا البند سیظل "معلقًا" حتى 
تجرى المناقشات حول الفقرة المذكورة في إطار الھیئة الفرعیة 

 تنفیذ.لل
وفیما یتعلق بإرشادات تعدیل المساھمات المحددة وطنیًا، دعمت 
بعض البلدان المتقدمة اتخاذ مقرر بشأن ھذه المسألة، واعترض 

 مندوب إحدى البلدان النامیة على ذلك.
تشاركت ماریا دیل بیالر بوینو (األرجنتین) في صندوق التكیف: 

ألطراف بعض األمور تیسیر ھذه المشاورات غیر الرسمیة. أثارت ا
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نشرة مفاوضات 

      األرض         

المتعلقة بالنسخة األولى لمسودة النص. وذكرت مجموعة من البلدان 
النامیة أن وجھات نظرھا لم تنعكس بدقة في النص المعدل بشأن نوع 
اإلرشادات التي یجب أن یقدمھا مؤتمر / اجتماع اتفاق باریس لمجلس 

نفس  إدارة صندوق التكي. وقال مندوب إحدى البلدان المتقدمة أن
النص لم یتمكن من رصد المكونات التي یعتبرھا ضروریة، واقترح 
وضع نًصا مبسًطا جدیًدا. واقترح مندوبین وضع أقواس حول الفقرات 

من االتفاق، أثناء إجراء  6من المادة  4التي تشیر إلى الفقرة 
. وأكد مندوب بلد نام أنھ لن یقبل اإلشارات 6المناقشات حول المادة 

 التمویل "االبتكاریة". إلى مصادر
حول أھلیة التمویل، تباینت وجھات نظر األطراف حول 
تفضیالتھم للخیارات. وناقشوا الحاجة إلى االعتراف بالظروف 
الخاصة ألقل البلدان نمواً والدول الجزریة الصغیرة النامیة، 
وصعوبات تحدید البلدان "األكثر تأثًرا". واقترحت مجموعة من 

ة وضع قسم األھلیة بأكملھ بین قوسین، مبررین ذلك بأنھ البلدان النامی
محدد بوضوح في إطار مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع 

 األطراف في بروتوكول كیوتو وال یحتاج إلى إجراء تغییرات.
حول تشكیل مجلس صندوق التكیف، تباعدت وجھات نظر 

المتقدمة األطراف إلى حد كبیر. وحثت مندوب مجموعة من البلدان 
ومندوب بلد متقدم على اتخاذ مؤتمر األطراف مقرر خالل دورتھ 
الرابعة والعشرین لمراجعة تشكیل المجلس. وأشاروا إلى الحاجة إلى 
وضوح الترتیبات التي یتخذھا المجلس خالل فترة انتقالیة محتملة 
والتغییرات المحتملة في مصادر التمویل، على التوالي. عارضت 

لمجموعات ذلك، واقترحت واحدة حذف الجزء الخاص العدید من ا
 بتشكیل المجلس.

: تشاركت جو عملیة التقییم العالمي في إطار فریق اتفاق باریس
تیندال (نیوزیلندا) في رئاسة ھذا االجتماع. وقام المیسران 
المتشاركان لفریق اتفاق باریس بتقدیم تحدیثات حول جمیع بنود 

أنھ تم إصدار النسخة األولى، ولكن جدول األعمال، مشیرین إلى 
مزید من العمل ال یزال مطلوًبا بخصوص جمیع بنود جدول 

 األعمال.
شددت الرئیسة المتشاركة تیندال، أثناء إلقاء الضوء على أنھ 
یتبقي "یوًما وبضعة ساعات" فقط لالنتھاء من إنجاز عمل فریق 

لمسودة النص اتفاق باریس، على الحاجة إلى تقدیم النسخ النھائیة 
بحلول یوم السبت. وأشارت إلى أن ھذه النسخ ینبغي أن تتضمن فقط 
"الحد األدنى" من القضایا المتبقیة من جدول أعمال اتفاق باریس، مع 
ضرورة تحدید خیارات واضحة لیتم نظرھا خالل األسبوع الثاني. 
وذكرت "أننا لم نصل ھناك بعد"، واقترحت أن یقوم الرئیسان 

ان بإعداد وإطالق النسخ النصیة بین لیلة وضحاھا، بناء المتشارك
على مشاورات مع المیسرین المتشاركین من أجل تحدید مجاالت 

 االتفاق المحتملة. ووافقت األطراف على ھذه الطریقة للمضي قدًما.
/ الصین، تراجعاً  77الحظ مندوب مصر، نیابًة عن مجموعة الـ 

ث أشار إلى وجود تخفیف في في المفاوضات بشأن: التمویل، حی
التزامات البلدان المتقدمة؛ والمساھمات المحددة وطنیًا، حیث أكد أنھا 

 ضمن "النطاق الكامل" وتعكس التمایز.
وطلب مندوب الملدیف، نیابةً عن تحالف الدول الجزریة 
الصغیرة، من الرئیسین المتشاركین عدم إعادة إصدار نص جدید 

ضوء المفاوضات الجاریة. وأعرب عن قلقھ بشأن إطار الشفافیة في 
إزاء اقتراح بعض األطراف أن یكون إدراج التخفیف في المساھمات 
المحددة وطنیًا أمًرا اختیارًیا، وشدد على الحاجة إلى تجنب الحساب 

من االتفاق، وحث على االعتراف  6المزدوج بموجب المادة 
 الصریح بالخسائر واألضرار.

كة العربیة السعودیة نیابة عن المجموعة وأكدت مندوبة الممل
العربیة، أن المساھمات المحددة وطنیا "واسعة النطاق ومتباینة"، 
وأعربت عن قلقھا من أن النص الخاص بإطار الشفافیة یؤدي إلى 
تقویض الطبیعة المحددة وطنیا من المساھمات المحددة وطنیا وإلى 

یم العالمي، عارضت إدخال التزامات جدیدة. وفیما یتعلق بالتقی
أصحاب المصلحة من غیر األطراف، بما في ذلك مشاركة خبراء 
الفریق الحكومي الدولي المعني بتغیر المناخ. وفي حزمة شاملة 
نھائیة، شددت على الحاجة إلى تضمین تدابیر االستجابة والتكیف أو 

 التنویع االقتصادي مما یؤدي إلى منافع مشتركة للتخفیف.

ة كولومبیا، نیابة عن الرابطة المستقلة ألمریكا وقالت مندوب
الالتینیة والكاریبي، إن بعض المجاالت تحتاج إلى مزید من الوقت 
في المشاورات غیر الرسمیة ، مشیرة إلى   التمویل والشفافیة 
وبالغات التكیُّف. كما أشارت أن إبراز التباین في التخفیف كمسألة 

 سیاسیة.
بةً عن مجموعة السالمة البیئیة، أن یقوم طلب مندوب سویسرا، نیا

الرئیسان المتشاركان "باتخاذ خیارات في ضوء اتفاق باریس"، والذي 
تضمن: إرشادات ملزمة قانونًا حیثما تنص االتفاقیة على ذلك ؛ عدم 
إدخال التشعب حیثما ال یكون موجوًدا في االتفاق ؛ وإبراز أن البلدان 

د المالیة، وأن یتم تشجیع األطراف األخرى المتقدمة یجب أن توفر الموار
على القیام بذلك. وشدد على ضرورة تجنب الحساب المزدوج بموجب 

 من االتفاق. 6المادة 
دعا منوب أسترالیا نیابة عن مجموعة المظلة، إلى احترام والیة اتفاق 
باریس والتوجیھ المتوازن والشامل والقوي الذي "یُعید االتفاق إلى 

 الحیاة".
وشدد مندوب االتحاد األوروبي على ضرورة إیالء اھتمام خاص 
لمجموعة واضحة من القواعد المحاسبیة للتخفیف واألسواق. وشدد على 
الحاجة إلى توجیھ شامل ومتوازن وُمفصل بما فیھ الكفایة من شأنھ تشغیل 

 اتفاق باریس.
وأعرب مندوب غابون، نیابة عن المجموعة األفریقیة، عن أسفھ 

رتداد إلى البنود األساسیة، وال سیما التمویل والتكیف والخسائر لال
واألضرار. كما شدد على ضرورة االھتمام بعدة أمور من بینھا ضمان 
دعم البلدان النامیة إلعداد وتنفیذ مساھماتھا المحددة وطنیا؛ وتفعیل 
المرونة في إطار الشفافیة والمساواة في ظل التقییم العالمي؛ واالتفاق 

 9من المادة  5لى أسالیب اإلبالغ عن معلومات التمویل بموجب الفقرة ع
 من االتفاق.

وأشار مندوب إثیوبیا، نیابة عن أقل البلدان نمواً، أن الحزمة یجب أن 
تكون متوازنة وتشمل التمویل والخسائر واألضرار. وأشار إلى أن النص 

التقنیة، وقال إن  الُمقدم إلى الوزراء یجب أال یشمل العدید من المسائل
 "القواسم المشتركة الدنیا" لیست مقبولة.

أعرب مندوب إیران، نیابة عن الدول النامیة متقاربة التفكیر، عن 
خیبة أملھ من النسخة األولى لمشروع النص، وأشار إلى أنھا قد "قللت" 
من خیارات مجموعتھ. وشدد على أھمیة اإلنصاف والمسئولیات 

وتة والقدرات ذات الصلة فیما یتعلق بإطار الشفافیة المشتركة لكن المتفا
والتقییم العالمي والتخفیف، وذّكر أن اتفاق باریس یھدف إلى تعزیز تنفیذ 

 االتفاقیة اإلطاریة.
وفي ختام اجتماع فریق االتصال، قالت جو تیندال إن الرئیسین 

س المشاركین یھدفان إلى: عقد فریق االتصال الخاص بفریق اتفاق باری
دیسمبر /كانون األول، لسماع ردود الفعل على  7بعد ظھر یوم الجمعة، 

النسخة الجدیدة؛ وتضمین الحلول الممكنة "التي توسطت فیھا" األطراف 
دیسمبر /كانون األول، بحیث یتم إعداد نسخة  6بعد یوم الخمیس، 

 ُمنقحة" من النص في مرحلة الحقة.“
 األروقةفي 

مع عودة أعضاء الوفود إلى الغرف الدافئة في مركز المؤتمرات 
الدولي في كاتوفیتشي في یوم الخمیس، بدأوا یشعرون بالحرارة في 
الجانب الفني. عند النظر في أول نسخة للنص المنقح جول جمیع بنود 
فریق اتفاق باریس، بدا أن أعضاء الوفود یتشاركون في شعور واحد: أن 

تقدم جید  إحرازویاتھم كانت مفقودة. وفي الوقت نفسھ، تم العدید من أول
في عدة غرف، مع ظھور مسودات مقررات، وإن كان ذلك یتعلق ببندین 
ال یتعلقان ببرنامج عمل اتفاق باریس. لكن السؤال الملح ما زال قائماً: 
ھل یمكن لألطراف أن تستكمل العمل الفني حول برنامج عمل اتفاق 

 باریس یوم السبت كما ھو متوقع من قبل رئاسة مؤتمر األطراف؟
ن ھذا السؤال ھو مركز الصدارة في اجتماعات جلسات التقییم كا

المسائیة. أیدت األطراف عرض الرئیس المشارك لفریق اتفاق باریس 
للعمل طوال اللیل لصیاغة مجموعة من النصوص، ربما ألنھا الطریقة 
الوحیدة لتوضیح "العناصر األساسیة" لبرنامج عمل اتفاق باریس. ومع 

لبارد، تساءل أحد أعضاء الوفود عما إذا كانت ھذه دخول إلى المساء ا
النصوص ستنجح في الحفاظ على توازن باریس الذي یقول "إن الجمیع 

 غیر سعداء" مما قد یكون وسیلة للمضي قدًما.-ولكن لیسوا -متساوون 


