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 والعشرون لمؤتمر أطراف الرابعةالدورة  
اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر 

 7 #النشرة  – المناخ

 يشكاتوفیتاألحداث الرئیسیة في 
 2018دیسمبر/ كانون األول  7، الجمعة

واصل مؤتمر تغیر المناخ المنعقد في كاتوفیتشي انعقاده في 
مشاورات غیر رسمیة جرت على مدار الیوم، وركزت العدید منھا 
على برنامج عمل اتفاق باریس في إطار عمل الھیئات الفرعیة. 
وخالل الفترة المسائیة، اجتمع الفریق العامل المخصص المعني 

تمت فرق التقییم متعدد األطراف باتفاق باریس في دورة تقییم. واخت
 وتبادل اآلراء التیسیري عملھا خالل ھذه الدورة. 

 الھیئة الفرعیة للتنفیذ
(سجل  4من المادة  12السجل العام المشار إلیھ في الفقرة 

دعا بیتر ویتوك  المساھمات المحددة وطنیًا) من اتفاق باریس:
علھا على (بلجیكا) المیسر المتشارك، األطراف لعرض ردود ف

النسخة الثانیة من مسودة نص المقرر. وأعربت األطراف عن 
تفضیالتھا بین ثالثة خیارات وردت في نص المقرر الرئیسي: 
خیاران یشیران إلى اعتماد أسالیب وإجراءات تشغیل السجل؛ وخیار 
عدم اعتماد أسالیب وإجراءات محددة. وأعربت األطراف عن آراء 

فة البحث في السجل؛ وما إذا كان ینبغي أن متباینة بشأن: إلغاء وظی
یكون ھناك سجل واحد أو سجلین، واقترح البعض وجود بوابة تتیح 
إمكانیة الوصول إلى السجلین. اقترحت مجموعة من البلدان النامیة 
إضافة نص حول "سجل واحد یتكون من قسمین، أحدھما للمساھمات 

 المحددة وطنیًا واآلخر لبالغات التكیف".
أن تواصل األطراف إحدى البلدان المتقدمة ترح مندوب اق

المناقشات في إطار غیر رسمي، مع التركیز على ما یلي: إزالة 
وظیفة البحث، السماح بحذف المساھمات المحددة وطنًیا من السجل، 
واعتماد أسالیب وإجراءات، وإعادة النظر في القضایا ذات الصلة 

 بالسجل في وقت الحق.
ف المیسرین المتشاركین بإعداد نسخة جدیدة من كلفت األطرا

دیسمبر/ كانون األول. كما طلبت  7النص الحقًا یوم الجمعة الموافق 
األطراف إجراء مشاورات غیر رسمیة قصیرة لتناول بندي السجل 

 دیسمبر/ كانون األول. 8یوم السبت الموافق 
یسیر : تشاركت لیزا جیتوس (أسترالیا) في تآلیة وارسو الدولیة

ھذه المشاورات غیر الرسمیة وطلبت آراء األطراف حول مسودة 
االستنتاجات التي تم إعدادھا بعد المشاورات غیر الرسمیة المسائیة. 
وافقت األطراف على إحالة مسودة االستنتاجات والمقرر إلى الھیئة 
الفرعیة للتنفیذ والھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة 

 .العتمادھما
 الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة

: خالل المشاورات من اتفاق باریس (النُھج التعاونیة) 6المادة 
غیر الرسمیة الصباحیة التي تناولت مسودة مقررات مؤتمر 
األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق باریس، والتي 

رة)، تبادلت تشارك في تیسیرھا مسلم أنشاري رحمن (سنغافو
األطراف وجھات النظر بشأن حوكمة إطار النھج غیر السوقیة. 
وفضل البعض مواصلة العمل دون إنشاء ھیئة جدیدة، سواء في إطار 
ھیئة فرعیة أو منتدى النھج غیر السوقیة لتحدید الحاجة إلى اتفاقات 
بشأن الحوكمة بعد االنتھاء من بعض األنشطة في إطار برنامج عمل 

. ودعا آخرون إلى إنشاء فرقة عمل تنعقد بالتزامن مع اإلطار
اجتماعات الھیئات الفرعیة للحفاظ على الطابع األشمل للنھج غیر 
السوقیة وتفعیلھا، مع اإلشارة إلى األطر المتعلقة بنقل التكنولوجیا أو 

التكیف كأمثلة. وشدد مندوب إحدى األطراف على أن ھذه الفرقة من 
شواغل واألسئلة، وذلك من خالل عدة طرق من شأنھا أن تتناول ال

بینھا تناول الروابط بین التخفیف والتكیف و"توفیقھما" مع سبل التنفیذ 
 باالستناد إلى العملیات القائمة والترتیبات المؤسسیة.

خالل مشاورات ما بعد الظھیرة التي تشاركت في تیسیرھا كیلي 
حول االنتقال  كیزییر (أیرلندا)، شاركت األطراف في نقاشات

المحتمل لألنشطة بموجب بروتوكول كیوتو، مثل االنتقال من آلیة 
(اآللیة) من اتفاق  6من المادة  4التنمیة النظیفة إلى أنشطة الفقرة 

باریس. ودعمت العدید من البلدان النامیة ھذا االنتقال، مشددة على 
أنھ سیبني مصداقیة ویضمن الطلب على شھادات إثبات خفض 

 بعاثات.االن
عارضت العدید من األطراف األخرى، ومندوب إحدى 
مجموعات الدول 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 

األسعار والحد من نتائج  لوحدات بروتوكول كیوتو إلى تقویض
التخفیف. وقالت بعض األطراف إنھ یمكن النظر في انتقال 

 .المشروعات الحالیة، إذا استوفت شروًطا معینة
في المساء، تناولت المجموعة مجاالت أخرى مثیرة للقلق، منھا 
على سبیل المثال: تجنب الحساب المزدوج والحاجة إلى تعدیالت 

استخدام نتائج التخفیف المنقولة دولیًا خارج للحاالت التي یتم فیھا 
نطاق اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ، وتدابیر 
االستجابة، واإلشارات إلى حقوق اإلنسان. كما واصلت المجموعة 

(إطار  6من المادة  8المداوالت حول برنامج العمل بموجب الفقرة 
اریس. واستمرت المشاورات عمل النھج غیر السوقیة) من اتفاق ب

 غیر الرسمیة.
: في مشاورات غیر منبر المجتمعات المحلیة والشعوب األصلیة

رسمیة، قدم المیسر المتشارك ماجد شفیبور (إیران) مسودة نص 
مقرر منقحة، ورحبت بھا األطراف ومندوب الشعوب األصلیة الذي 

عندما یخصص اقترح أن تطرح العملیة مثاال لألخذ بھ في المستقبل 
للشعوب األصلیة مقعداً على طاولة المداوالت. ودعا شفیبور إلى 
تقدیم ترشیحات لمجموعة العمل التیسیریة التي سیتم إنشاؤھا بموجب 
المقرر. ووافقت األطراف على إحالة مسودة المقرر إلى الجلسة 

 العامة للھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة.
میالغروس ساندوفال (بیرو) في تیسیر ھذه : تشارك الزراعة

المشاورات غیر الرسمیة. ووافقت األطراف على مسودة 
االستنتاجات، وأضافت فقرة تطلب إلى الدورة الخمسین لكل من ھیئة 
التنفیذ وھیئة المشورة مواصلة النظر في اقتراح تقدم بھ مندوب 

وأكد العدید  نیوزیلندا الستضافة حلقة عمل تعقد فیما بین الدورات.
من األطراف على الحاجة إلى: أن یبرز تقریر حلقة العمل كیفیة 
مساھمة الھیئات التي تأسست بموجب االتفاقیة في العمل المعني 
بالزراعة، أن تكون الطلبات المقدمة غنیة بالمعلومات قدر اإلمكان، 
 واالنتقال من االعتبارات اإلجرائیة إلى النظر في كیفیة إثراء العمل

فعلیًا من خالل عملیة كورونیفیا، وذلك فیما یتعلق بصغار المزارعین 
واألمن الغذائي والمساواة بین الجنسین والقضاء على الفقر. وستتم 
إحالة مسودات االستنتاجات إلى ھیئة التنفیذ وھیئة المشورة 

 العتمادھا.
الفریق العامل المخصص المعني باتفاق باریس (فریق اتفاق 
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      2 
نشرة مفاوضات 

      األرض         

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

الفترة الصباحیة، قدمت المیسرة المتشاركة فیدیریكا فریتشانو 
(إیطالیا) النسخة الثانیة من النص التي أُعدت في إطار صالحیات 
الرئیسین المتشاركین لفریق اتفاق باریس، وقالت إن ھذه النسخة 

 مجاالت االتفاق المقبولة.ستعكس فھم رؤساء الھیئات "ل
سعت األطراف إلى: توضیح اإلجراءات المتبعة لدفع العمل 
وجمع وجھات نظر األطراف والمقترحات النصیة التي تم إعدادھا 
بشكل جماعي؛ ومزید من التوجیھ حول المجاالت التي یمكن أن 
یركز علیھا العمل في المشاورات التي تدیرھا األطراف. وأوضح 

المیسرین المتشاركین سیجمعان كل اآلراء والمقترحات  فریكانو أن
الجماعیة التي أثیرت في المشاورات غیر الرسمیة وإرسالھا عبر 

 البرید اإللكتروني.
ورداً على النص، طلبت مجموعة من البلدان النامیة إعادة إدراج 
عدة أقواس. في حین قامت مجموعة أخرى من البلدان النامیة بعدة 

ھا: االعتراض على المزید من مراجعة أو النظر في أمور من بین
اإلرشادات حول السمات ومعلومات تیسیر الوضوح والشفافیة 
والتفاھم؛ والدعوة إلى إعادة تقدیم نص یعكس النطاق الكامل 
للمساھمات المحددة وطنیًا في القسم الخاص بمعلومات تیسیر 

وضوح تفعیل  الوضوح والشفافیة والتفاھم؛ وشدد على الحاجة إلى
 التمایز في فقرة حول المعلومات المقرر إبالغھا. وفي قسم حول

معلومات تیسیر الوضوح والشفافیة والتفاھم، اقترح أحد مندوبي 
البلدان النامیة إضافة "كیف تبرھن مساھمات األطراف المحددة 

من اتفاق  4من المادة  4وطنًیا على القیادة كما ھو موضح في الفقرة 
ینبغي أن تواصل البلدان المتقدمة األطراف دورھا الریادي باریس (

عن طریق اعتماد أھداف مطلقة لخفض االنبعاثات على مستوى 
 االقتصاد). 

خالل فترة ما بعد الظھیرة، ساھم فریانكو في تیسیر المشاورات 
غیر الرسمیة. وحول قسم الدیباجة، رحب الكثیرون باإلشارة إلى 

لدان النامیة وظروفھا الوطنیة، وأبرزوا أھمیة نقاط البدء وقدرات الب
دعم بناء القدرات. اختلفت األطراف حول ما إذا كانت اإلشارة إلى 

من االتفاق (المساھمات المحددة وطنیًا)، وأوضح البعض  3المادة 
أن التخفیف فقط ھو نطاق التوجیھ المقدم في إطار ھذا البند من 

اآلخر أن ھذا التوجیھ ینطبق جدول األعمال، في حین أفاد البعض 
 على "النطاق الكامل" للمساھمات المحددة وطنًیا.

حول السمات، اختلفت وجھات نظر األطراف حول متى یستمر 
النظر في مزید من التوجیھ واإلرشاد. وطلب مندوب من البلدان 
المتقدمة وآخر من البلدان النامیة استعادة النص الموضوعي حول 

 السمات.
مات تیسیر الوضوح والشفافیة والتفاھم تباینت وجھات معلو حول

من اتفاق  4من المادة  4نظر األطراف حول اإلشارة إلى الفقرة 
باریس (ینبغي أن تواصل البلدان المتقدمة األطراف دورھا الریادي 

 وأن تواصل البلدان النامیة تحسین جھودھا).
البلدان المتقدمة  ودعا مندوب إحدى البلدان النامیة إلى التمییز بین

والنامیة أو إدراج عبارة "إن أمكن / حسب االقتضاء / حسبما ھو 
مالئم" في أجزاء مختلفة من النص. واقترح مندوبو العدید من البلدان 
المتقدمة والنامیة إدراج " حسب االقتضاء / حسبما ھو مالئم" في 

امیة. بعض العناصر كطریقة تسمح بالتمایز أو المرونة للبلدان الن
ذكر مندوب إحدى مجموعات البلدان النامیة ومندوبین للبلدان 
المتقدمة أن جمیع البلدان "یتعین علیھا" أن تقدم معلومات تیسیر 

 الوضوح والشفافیة والتفاھم "حسب االقتضاء".
دعا مندوبو البلدان المتقدمة ومندوب مجموعة من البلدان النامیة 

تلف أنواع المساھمات المحددة إلى إعادة إدراج النص الخاص بمخ
وطنًیا. وقال مندوب إحدى البلدان النامیة إن النص لم یستوعب 

 المساھمات المحددة وطنیًا المستندة إلى السیاسات والتدابیر.
فیما یتعلق بالحساب، دعا مندوب إحدى البلدان النامیة إلى وضع 

د أقواس حول النص الخاص بتجنب الحساب المزدوج. ودعت العدی
من البلدان النامیة ومندوب مجموعة من البلدان إلى توضیح النص 
المتعلق بتجنب الحساب المزدوج، واقترح معظمھم إدراج إشارات 
إلى التعدیالت المقابلة. وقال مندوب مجموعة من البلدان النامیة إن 

 النص ال یضمن بعد السالمة البیئیة.
راء واللغة المتفق علیھا قال فریكانو إن الموعد النھائي لتقدیم اآل

للنظر فیھا في نص النسخة التالیة التي أعدھا الرئیسین المتشاركین 
لفریق اتفاق باریس سیكون في تمام الساعة العاشرة من مساء نفس 

 اللیلة.
: تشارك خولیو كوروردینو (شیلي) في تیسیر ھذه بالغات التكیف

النسخة الثانیة  المشاورات غیر الرسمیة وطالب بآراء األطراف حول
من مسودة النص التي أعدھا الرئیسین المتشاركین لفریق اتفاق 
باریس. وبینما رحب العدید من األطراف بجھود المیسرین 
المتشاركین، أعرب الكثیرون كذلك عن قلقھم بشأن الصیاغة اللغویة 
في فقرات فردیة أو فقرات حولھا أقواس، وأعربو عن أسفھم لحذف 

مثل فقرة المبادئ، من النسخة السابقة. وأشار بعض الفقرات، 
ً إلى أن الكثیر من التفاصیل المتعلقة بالمعلومات  الكثیرون أیضا
المتعلقة بآثار تغیر المناخ والتكیف قد حذفت في النسخة الثانیة 

من جدول أعمال فریق اتفاق باریس  5لمسودة النص في إطار البند 
ف النظر في نقل بعض ھذه (إطار الشفافیة)، وطالبت عدة أطرا

العناصر إلى اإلرشادات الخاصة ببالغات التكیف. وقال كوروردینو 
أنھ سیتم إعداد نسخة جدیدة من مسودة النص بعد إجراء مشاورات 

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

المتحدة) أنھ بدالً من مناقشة النص المنقح  أندرو راكستراو (الوالیات
الذي أعده الرئیسان المتشاركان لفریق اتفاق باریس والذي لم یتم 
إصداره بعد، ستواصل المجموعة المفاوضات التقنیة في مشاورات 

 غیر رسمیة، ووافقت األطراف على ذلك.  
خالل فترة ما بعد الظھیرة، دعا المیسر المتشارك راكستراو 

راف لتقدیم آرائھا حول نسخة مسودة النص التي أعدھا الرئیسان األط
المتشاركان لفریق اتفاق باریس. قبلت األطراف النص كأساس لمزید 
من المفاوضات، لكنھا أثارت العدید من المخاوف وخاصة فیما یتعلق 
باألحكام الخاصة بالمرونة. وأعرب البعض عن قلقھ من أن الوقت 

یاً إلنھاء "األعمال المطلوبة" في مناقشات غیر المتبقي لن یكون كاف
رسمیة قبل الموعد النھائي المقرر في تمام الساعة العاشرة مساًء 

 .لتقدیم التقاریر والمذكرات النھائیة. استمرت المناقشات في المساء
: في المشاورات غیر الرسمیة، التي تشارك عملیة التقییم العالمي

(فنلندا)، تقاسمت األطراف المراجعات  في تیسیرھا أوتیھ ھونتكوتیا
األولیة لنسخة مسودة النص التي أعدھا الرئیسان المتشاركان لفریق 
اتفاق باریس، مع التركیز على الخیارات المبینة في النص. رحب 
كثیرون بالنص، باستثناء مجموعة واحدة. وأعربت عدة بلدان نامیة 

أ اإلنصاف في اإلطار، عن قلقھا إزاء عدم وجود إشارات لتفعیل مبد
وعارضت اإلشارات إلى البلدان النامیة "المؤھلة" في الفقرة المتعلقة 
بتوفیر التمویل على أساس المشاركة. وعارضت إحدى مجموعات 
البلدان النامیة كذلك اإلشارة إلى فئات أخرى من البلدان النامیة، مثل 

 .أقل البلدان نمواً والدول الجزریة الصغیرة النامیة
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 

 باریس، بینما أشار مندوب مجموعة من البلدان المتقدمة إلى التفاوض
 .حول بعض المصادر المحتملة واقترح زیادة مستوى التوجیھ

: في مشاورات غیر رسمیة تشارك في لجنة التنفیذ واالمتثال
فیلسون (بلیز)، ركزت األطراف على نسخة مسودة -تیسیرھا جانین كوي

النص التي أعدھا الرئیسان المتشاركان لفریق اتفاق باریس، وال سیما 
أقواس، والمتعلقة بما یلي: موافقة األطراف على المجاالت التي تتضمن 

نظر اللجنة في المسودة، وبدء العمل من قبل اللجنة، و "تدابیر المالذ 
األخیر"، بما في ذلك إصدار البیانات ذات األھمیة والنتائج الواقعیة ذات 

 الصلة بالتنفیذ واالمتثال.
النسخة  وأعربت ثالث مجموعات عن أسفھا لعدم إدراج مواقفھا في

-كوي الثانیة لمسودة النص التي أعدھا الرئیسان المتشاركان. وطلب
فیلسون من األطراف المضي قدًما والتركیز على الحلول، بدالً من 

استعادة خیارات من النسخة األولى. واتفقت األطراف على مواصلة 
 .المناقشات في مشاورات غیر رسمیة

خالل فترة ما بعد خالل المشاورات غیر الرسمیة التي جرت 
الظھیرة والتي تشاركت في تیسیرھا كریستینا فویغت (النرویج)، قدمت 
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      3 
نشرة مفاوضات 

      األرض         

األطراف تقاریر أعدت خالل مشاورات غیر رسمیة، مشیرین إلى توافق 
اآلراء الناشئ حول: قائمة مفتوحة قصیرة للمسائل التي ینبغي تناولھا في 

إلى التحقق من أن  النظام الداخلي، عدم حاجة اللجنة في الفحص األولي
اإلحالة من األشیاء البسیطة أو ال تستند على أسس واھیة، والمرونة 

 .المتعلقة بالجداول الزمنیة
واستمر االفتقار إلى توافق في اآلراء حول عدة أمور من بینھا: ما إذا 

المسئولیات المشتركة لكن المتفاوتة  كان ینبغي اإلشارة إلى مبدأ
(المساھمات  3(الغرض) أو المادة  2و المادة ، أوالقدرات ذات الصلة

المحددة وطنیًا) من اتفاق باریس أو أي منھما، أو إلى نطاق البدء من قبل 
اللجنة، أو القضایا المنھجیة والتدابیر ذات الصلة بالھیئات المعنیة 
بالتمویل والتكنولوجیا وبناء القدرات أو الترتیبات التي نصت علیھا 

رتیبات التي تخدمھا. استمرت المفاوضات في مشاورات االتفاقیة أو الت
 .غیر رسمیة

: دعت جو تیندال (نیوزیلندا)، مسائل أخرى: مسائل إضافیة محتملة
الرئیسة المتشاركة لفریق اتفاق باریس، األطراف إلى تقدیم آرائھا حول 
النسخة الثانیة من مسودة النص ولفتت االنتباه إلى وضع النص بأكملھ 

ین. وأشار مندوب إحدى البلدان النامیة إلى تقریر مقدم خالل بین قوس
الدورة حول الخسارة والضرر، وحث على اتخاذ مقرر إجرائي لتوسیع 
المناقشات بشأن الخسارة والضرر في إطار عمل مؤتمر / اجتماع 
أطراف اتفاق باریس. تبادلت العدید من األطراف وجھات النظر حول 

جنة الدائمة المعنیة بالتمویل، واتفقوا على العمل اإلرشاد الذي أعدتھ الل
 إلیجاد طریق للمضي قدًما.

إحدى البلدان فیما یتعلق بالمسائل اإلضافیة المحتملة، طالب مندوب 
من اتفاق باریس  9من المادة  5بمزید من المشاركة حول الفقرة النامیة 

المشاركة في (شفافیة التمویل المسبق). وفضلت عدة مجموعات وبلدان 
ھذه المسألة في إطار الھیئة الفرعیة للتنفیذ، باالستناد إلى المناقشات 
األخیرة التي أجریت على مستوى رؤساء الوفود والعدید من التقاریر 
المتوقع تقدیمھا في وقت الحق من المساء. واقترحت مجموعة من 

یب. البلدان النامیة صیاغة نص حول الجدول الزمني لمناقشة األسال
 وسیقدم الرئیسان المتشاركان نسخة ثالثة لمسودة النص.

: شاركت عملیة التقییم العالمي في إطار عمل فریق اتفاق باریس
سارة باعشن (السعودیة)، الرئیسة المتشاركة لفریق اتفاق باریس، في 
رئاسة مشاورات عملیة التقییم. وأشارت إلى أن الرئیسین المشاركین 

من نصوصھما "في أقرب وقت ممكن" في صباح  سیصدران نسخة ثانیة
 دیسمبر/ كانون األول. 8یوم السبت الموافق 

/ الصین، عدم  77وأبرز مندوب مصر، نیابةً عن مجموعة الـ 
التوازن في مسودة النصوص التي أعدھا الرئیسان المتشاركان، مما یؤكد 

افیة؛ التمایز المخاوف المتعلقة بعدة أمور من بینھا: المرونة في إطار الشف
في اإلرشاد الخاص بالمساھمات المحددة وطنیًا، "العناصر األساسیة" 
المفقودة في نص االمتثال، و"انعدام المشاركة" في القضایا المھمة 

 من اتفاق باریس. 9من المادة  5المتعلقة بالفقرة 
أكد مندوب أسترالیا، نیابة عن مجموعة المظلة، مخاوف مجموعتھ 

ل المتشعبة" في النص الخاص بالمساھمات المحددة وطنیًا بشأن "الھیاك
وإطار الشفافیة، وعارض إدراج الخسائر واألضرار في النص المتعلق 
بإطار الشفافیة. وقال إنھ من السابق ألوانھ مناقشة ھدف التمویل طویل 

 .2025األجل لما بعد عام 
غیرة، وأثار مندوب الملدیف، نیابة عن تحالف الدول الجزریة الص

مخاوف من عدم وجود وقت كاف للتفكیر في المقترحات. وأعرب عن 
أسفھ لرفض األطراف إزالة الصیاغة اللغویة التي من شأنھا أن تمنع 
 الحساب المزدوج وطالب بإدراج التخفیف في المساھمات المحددة وطنیًا.

وشدد مندوب الغابون، نیابة عن المجموعة األفریقیة، على اآلتي: 
أن تُفعل إرشادات المساھمات المحددة وطنیًا التمایز بشكل كامل، ینبغي 

وینبغي أن یحدد اإلرشاد المتعلق ببالغات التكیف مجموعة من الحد 
إدراج الخیارات المفضلة األدنى من العناصر المشتركة؛ وینبغي إعادة 

 للمجموعة في مسودة النص المتعلق بالشفافیة.
أقل البلدان نمواً، ما یلي: اإلشارة إلى  وطلب مندوب إثیوبیا، نیابة عن

من اتفاق باریس (الظروف الخاصة ألقل البلدان  4من المادة  6الفقرة 
نمواً والدول الجزریة الصغیرة النامیة) في التوجیھ واإلرشاد الخاص 
بقسم التخفیف، والخسارة واألضرار في إطار الشفافیة، بما في ذلك 

شامل لعملیة التقییم العالمي وكمصدر الخسارة والضرر في النطاق ال
 لمدخالتھا.

أعرب مندوب المملكة العربیة السعودیة، نیابةً عن المجموعة 
العربیة، عن قلقھ البالغ إزاء إغفال العناصر المھمة وعدم إحراز تقدم 

بشأن تدابیر االستجابة وقضایا التمویل في إطار عمل ھیئة التنفیذ وھیئة 
یقبل "حزمة ناقصة وغیر مكتملة" كأساس  المشورة، وقال إنھ لن

 لمفاوضات األسبوع الثاني.
أك��د من��دوب كولومبی��ا، نیابً��ة ع��ن الرابط��ة المس��تقلة ألمریك��ا الالتینی��ة 
والك��اریبي، عل��ى الحاج��ة إل��ى م��ا یل��ي: االحتف��اظ بخی��ارات التم��ایز ال��ذاتي 

 نھ��ج متش��عب للمس��اھمات المح��ددة وطنیً��ا، وتمك��ین لجن��ة التنفی��ذتجن��ب و
االمتثال من العمل خارج نطاق اإلحال�ة الذاتی�ة؛ وتركی�ز نط�اق وأس�الیب و

 التقییم العالمي على اتفاق باریس وأھدافھ طویلة األجل.
أعربت مندوبة االتحاد األوروبي عن قلقھا إزاء الخلط بین المؤشرات 

من االتفاق.  6الكمیة والنوعیة في إطار تتبع التقدم المحرز في المادة 
علق بالخسائر واألضرار، أشارت إلى استعدادھا للعمل مع وفیما یت

 األطراف األخرى وإیجاد حلول "موجھة نحو اتخاذ إجراءات".
أبرز مندوب إیران، نیابةً عن البلدان النامیة متقاربة التفكیر، الحاجة 

المسئولیات المشتركة لكن المتفاوتة إلى إدراج مبادئ اإلنصاف و
لنص، وحث على اآلتي: التحلي بالمرونة في في ا والقدرات ذات الصلة

إعداد التقاریر ذات الصلة بإطار الشفافیة ومراجعتھا، وتفعیل مبدأ 
 المساواة في عملیة التقییم العالمي.

قال مندوب سویسرا، نیابًة عن مجموعة السالمة البیئیة، إن العناصر 
ا الرئیسان األساسیة للتخفیف والشفافیة غیر مدرجة في النسخة التي أعدھ

من االتفاقیة فقط في  5المتشاركان. وشدد على أنھ ینبغي مناقشة المادة 
 إطار الھیئة الفرعیة للتنفیذ، على النحو الذي اتفق علیھ رؤساء الوفود.

ودعا مندوب إندونیسیا إلى الخروج بنتیجة كاملة ومترابطة ومتوازنة 
مسئولیات المشتركة ال تنطبق على الجمیع ولكنھا ال تزال في إطار مبدأ

، مع التأكید على الحاجة إلى تحقیق لكن المتفاوتة والقدرات ذات الصلة
 التوازن بین العمل والدعم في إطار الشفافیة.

وقال مندوب األرجنتین، نیابةً عن مجموعة األرجنتین والبرازیل 
وأروغاي، إن التقدم الحقیقي لن یتحقق بدون معالجة قضایا التمویل على 
النحو المالئم، ودعا إلى ترسیخ المرونة مع البلدان النامیة في إجراءات 

 إطار الشفافیة ولجنة التنفیذ واالمتثال.
شدد مندوب الوالیات المتحدة على مخاوف إزاء عدة أمور من بینھا: 
التوجیھ واإلرشاد المتشعب حول التخفیف، والھیاكل المتشعبة الخاصة 

تواریخ انتھاء أحكام المرونة بشأن الشفافیة؛ بالشفافیة، واإلشارات إلى 
والخسارة والضرر في مناقشات الشفافیة والتكیف ونطاق عملیة التقییم 

 العالمي واإلنصاف المتعلق بھا.
وفي ختام االجتماع، شددت الرئیسة المتشاركة باعشن على ضرورة 

 التركیز على الخطوط الحمراء الحقیقیة.
 في األروقة

وصل أعضاء الوفود إلى مكان عقد االجتماع وھم  في یوم الجمعة
یشعرون بخیبة األمل. فبعد إعالن مساء الخمیس الذي أفاد بأن الرئیسان 
المتشاركان لفریق اتفاق باریس سوف یرسالن النسخ الجدیدة من النص 
یوم الجمعة حتى تراجعھا األطراف، فوجئ الكثیرون بأنھم لم یتلقوا ھذه 

باكر. وعلى مدار الیوم، ترددت عبارة "لم یكن لدینا النسخ في الصباح ال
وقت لنراجع النص" بین القاعات. وأشار أحد أعضاء الوفود إلى أن 
المشاورات غیر الرسمیة بدأت ولم یمض على إصدار النص سوى ثالث 

 عشرة دقیقة فقط!
ویبدو أن الرئیسان المتشاركان قد استغال الوقت بحكمة، فكثیر من 

اقترحاھا قد حظت بقبول األطراف، أو على األقل لم  النصوص التي
تواجھ بالرفض. ولكن مع ذلك سرعان ما حددت األطراف مواضع لم 
تكن صیاغتھا مقبولة وأشارت إلى إغفال بعض القضایا المھمة. شھدت 
مشاورات الفترة المسائیة التي تناولت عملیة التقییم تعلیقات أكثر سلبیة، 

أنھا تتجاھل التعلیقات السابقة للمفاوضین حیث إن النصوص بدا وك
التقنیین، وھو ما دفع أحد أعضاء الوفود للتعبیر عن مدى الغضب "الذي 

 نشعر بھ حقًا، جمیعًا وأفراًدا".
ومع تبقي یوم واحد على انتھاء المفاوضات التقنیة قبل وصول 
الوزراء، رحب أعضاء الوفود بالتوجیھات السیاسیة المرتقبة، ولكن 

بعض سعى لتمدید وقت العمل التقني إما بسبب شعورھم باألمل بأن ذلك ال
قد یحقق تقدًما، أو شعورھم باإلجھاد وحرصھم على أن الخیارات 
األفضل "التي یجب أن یراھا الوزراء" مطروحة على طاولة 

 المفاوضات.


