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 والعشرون لمؤتمر أطراف الرابعةالدورة  
اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر 

 9 #النشرة  – المناخ

 يشكاتوفیتاألحداث الرئیسیة في 
 2018دیسمبر/ كانون األول  10، االثنین

بدأ مؤتمر تغیر المناخ المنعقد في كاتوفیتشي اسبوعھ الثاني 
وتمویل  2020تنفیذ وطموح ما قبل الباجتماعات رفیعة المستوى حول 

المناخ. أجرت رئاسة مؤتمر األطراف على مدار الیوم حوارات مع 
 األطراف حول عدة أمور أساسیة تتعلق ببرنامج عمل اتفاق باریس.  

 مؤتمر األطراف
: الترابط بین آلیة التكنولوجیا واآللیة المالیة في االتفاقیة اإلطاریة

ر الرسمیة التي تشارك في تیسیرھا سوان في المشاورات الصباحیة غی
سینسي (إیطالیا)، قبلت األطراف النسخة األولى التي أعدھا المیسران 
المتشاركان لمشروع نص المقرر كأساس للتفاوض. وأعرب العدید من 
مندوبي البلدان عن قلقھم إزاء التركیز على "الصندوق األخضر للمناخ" 

التعاون بین مرفق البیئة العالمي في النص، ودعوا إلى اإلشارة إلى 
ومركز وشبكة تكنولوجیا المناخ. وحث عدة مندوبین على توضیح مفھوم 
"طفرة الطاقة المستدامة"، واقترح أحدھم استبدال ھذا المصطلح 

 "بالتكنولوجیا المناخیة".
اختلفت األطراف حول ما إذا كان ینبغي اختتام النظر في ھذا البند 

الل الدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر األطراف، من جدول األعمال خ
وأشار مندوب إحدى مجموعات البلدان المتقدمة إلى أن العمل قد اكتمل، 

ذلك، دافعًا  أحد البلدان النامیةحیث تم تحدید الروابط. وعارض مندوب 
بأن أھداف العمل بشأن الروابط لم یتم تحقیقھا وقد ال تتحقق حتى انعقاد 

ة والعشرین لمؤتمر األطراف. واستمرت المناقشات في الدورة السادس
 مشاورات غیر رسمیة.

تشاورات على مستوى الرئاسة: التخفیف والمساھمات المحددة 
: أُبلغت األطراف بأن النھج الذي یتم بموجبھ تناول القضایا وطنیًا

"بطریقة مختلفة قلیالً" مقارنة باألسبوع األول أو في "مجموعات"، قد 
محاولة إلدارة الروابط بین القضایا. وُطلب من األطراف في انتُھج 

المساعدة في إعداد نص "منقح أو منقح إلى حد كبیر" لعرضھ على رئیس 
مؤتمر األطراف بحلول الساعة الخامسة من مساء یوم الثالثاء الموافق 

دیسمبر/ كانون األول، وأشارت الرئیسة المتشاركة إلى إبالغ نفس  11
 في "غرف" االجتماعات األخرى.   ألعضاء الوفود الرسالة

بعد مناقشات مطولة حول العملیة، اقترح مندوب إحدى المجموعات 
اتفاق باریس والمواد بإنھاء المناقشات باإلشارة إلى المواد ذات الصلة 

) والموافقة على مواصلة 21-/ م أ  1نتائج باریس (المقرر بذات الصلة 
 القادمة. المناقشات خالل الدورة

شاركت المجموعات والبلدان وجھات نظرھا بشأن النسخة الثالثة من 
النص، الذي تمت إحالتھ من اجتماع الفریق العامل المخصص المعني 
باتفاق باریس (فریق اتفاق باریس)، وتحدید المجاالت التي تتطلب المزید 
 من العمل التقني، واقترح مندوب إحدى المجموعات مناقشة القضایا

التطبیق وتوقیتھ والتمایز، واقترح البعض األخر ب بااللتزامالمتعلقة 
رورة ترك ھذه القضایا لنظر الوزراء. وشملت القضایا األخرى التي ض

تم وصفھا بأنھا قد تساعد على إحراز تقدم قبل الموعد النھائي: بناء 
القدرات التوجیھ المحاسبي، وخاًصة تجنب الحساب المزدوج ونطاق 

یھ الخاص بالمعلومات. وسوف تستمر مشاورات الرئاسة یوم التوج
 دیسمبر/ كانون األول. 11الثالثاء الموافق 

: تبادلت األطراف اآلراء حول: نطاق عملیة عملیة التقییم العالمي
التقییم العالمي ودمج اعتبارات اإلنصاف ودور أصحاب المصلحة من 

بغي إدراج الخسارة غیر األطراف ومصادر المدخالت وما إذا كان ین
والضرر في مسار عمل منفصل في إطار الحوار التقني أو ما إذا كان 

 ینبغي تناولھ في إطار مسار العمل الخاص بالتكییف.
وأعربت بعض األطراف عن قلقھا من أن "المقترحات التي تعمل 
على تقریب وجھات النظر" التي تم إبالغ المیسرین المتشاركین بھا من 

ر في النص، وأشاروا إلى أن ھذه الصیاغة اللغویة ینبغي أن قبل لم تظھ
درج في النسخة التالیة، مع إبراز طبیعة العملیة التي تدیرھا األطراف. تُ 

وقال آخرون إن والیة الرئاسة تمثلت في العمل على إیجاد حلول، بدالً 
 من إعادة تقدیم مقترحات "ال تتمكن من اجتذاب إجماع األطراف".

ض األطراف عن قلقھا إزاء أسلوب العمل، مشیرین إلى أن أعربت بع
القضایا التي لم تحل بشأن النطاق واإلنصاف كانت ذات طابع سیاسي 
ولیس تقني. وقال آخرون إنھ یتوجب على األطراف االستمرار ومحاولة 

 التفاق حول ھذه العناصر قبل المشاركة الوزاریة.ا
 ر رسمیة.استمرت المناقشات في صورة مشاورات غی

: ركزت المناقشات على مسودة مقرر لمؤتمر تدابیر االستجابة
األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق باریس (مؤتمر / 
اجتماع أطراف باریس)، على أن یشمل ھذا المقرر عناصر أسالیب 
المنتدى المعني بأثر تنفیذ تدابیر االستجابة وبرنامج عملھ ومھامھ التي 

 علیھا اتفاق باریس.نص 
وفیما یتعلق ببرنامج العمل، طلبت بعض األطراف توسیع النطاق 
وإجراء عملیات تقییم متتالیة لتدابیر االستجابة، وعندما یتبین أن لھذه 

على األطراف تقدیم توصیات باتخاذ یجب عندئذ التدابیر تأثیرات سلبیة، 
 إجراءات لمنع تكرار ھذه اآلثار السلبیة.

بعض على الحاجة إلى األدوات وبناء القدرات والتوعیة بشأن وشدد ال
تدابیر االستجابة، بینما حذر آخرون من إدراج الكثیر من التفاصیل أو 
تحدید أدوات مثل النمذجة االقتصادیة. وفیما یتعلق بالحوكمة، اقترح أحد 

ي تختص بآثار تنفیذ ششكل أثناء مؤتمر كاتوفیتاألطراف أن تقوم "لجنة تُ 
دابیر االستجابة" بتنفیذ برنامج عمل المنتدى. استمرت المناقشات غیر ت

 الرسمیة خالل الفترة المسائیة.
: تشجعت األطراف على تقدیم نص منقح بحلول مساء یوم التكیف

دیسمبر/ كانون األول، وأوضح المیسران  11الثالثاء الموافق 
وفود، سیتم التعامل المتشاركان أنھ عمال بنتائج مناقشات اجتماع رؤساء ال

مع الخسائر واألضرار باعتبارھا مسألة شاملة، ومن ھذه المناقشات تلك 
المعنیة بالشفافیة وعملیة التقییم العالمي. وركزت المناقشات على أسالیب 
االعتراف بجھود التكیف التي تبذلھا البلدان النامیة ومنھجیات تقییم 

الغات التكیف. تتضمن القضایا احتیاجات التكیف والتوجیھ المقدم بشأن ب
الرئیسیة تلك المتعلقة بما یلي: الوثائق التي یجب االعتماد علیھا لتسھیل 
االعتراف بجھود التكیف، والجھة التي یجب أن تعترف بتلك الجھود، 
وفصل العناصر المسبقة والالحقة لبالغات التكیف. عقدت مشاورات غیر 

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

      األرض         

 رسمیة خالل الفترة المسائیة. 
: عملت األطراف على مسودتي مقررین لمؤتمر / اجتماع ولوجیاالتكن

 أطراف باریس بشأن تطویر التكنولوجیا ونقلھا.
فیما یتعلق بنطاق وأسالیب التقییم الدوري آللیة التكنولوجیا، قامت 
األطراف بتقلیص عدد الخیارات. ولم تتمكن األطراف من االتفاق على 

 لمعینة كمتلقیة للدعم.كیفیة عكس دور الكیانات الوطنیة ا
وفیما یتعلق بإطار التكنولوجیا، تباینت وجھات نظر األطراف حول 
البیئات التمكینیة، بما في ذلك تحفیز القطاعین الخاص والعام على تحقیق 
التنمیة التكنولوجیة ونقل التكنولوجیات المناخیة بالكامل. وشدد الكثیرون 

التأكید على أن العدید من الكیانات على أھمیة اإلشارة إلى القطاع العام و
الوطنیة المعینة ھي مؤسسات عامة. عارض آخرون ذلك، مشیرین إلى 
عدم وضوح "القطاع العام" في ھذا السیاق. وفیما یتعلق بالتعاون 
ومشاركة أصحاب المصلحة، اختلفت اآلراء حول الھدف، ومن نقاط 

 تمویل.في المعرفة وال بسد الفجوةاالختالف عبارة تتعلق 
تشجعت األطراف على مواصلة العمل فیما بینھا على مسودتي 

 مقرري مؤتمر / اجتماع أطراف باریس. 
 2020اجتماع رفیع المستوى حول عملیة التقییم العالمي لما قبل عام 

ریتشل كایت، الممثلة الخاصة لألمین العام لألمم  الجلسةأدارت ھذه 
للجمیع والرئیس التنفیذي لمبادرة الطاقة المتحدة المعني بالطاقة المستدامة 

 المستدامة للجمیع.

طراف بعملیة ألا لمؤتمرس الدورة الرابعة والعشرین ئیب كورتیكا، رحر
ذ األھداف المناخیة في تنفیظر لناصلة والم فرصةم واعتبرھا لتقییا

. وحث األطراف التي لم تصادق بعد على تعدیل ۲۰۲۰ل ما قبوح موط
 ل كیوتو أن تتخذ ھذه الخطوة.الدوحة لبروتوكو

وأكد اوفیس سرمد، نائب األمین التنفیذي التفاقیة األمم المتحدة 
تقریر الفریق الحكومي الدولي المعني اإلطاریة بشأن تغیر المناخ، أن 

درجة مئویة  1.5بتغیر المناخ الخاص بإبقاء درجة االحترار العالمي عند 
ار إلى "الضرورة ش، وأ2020یثیر المخاطر المتعلقة بطموح ما قبل 

 األخالقیة الضخمة" التي یجب أن یراعیھا القادة "لزیادة" الطموح.
وأكد إینیا سیرویراتو، المؤازر رفیع المستوى للعمل المناخي في 

في فیجي، أنھ لكي  ةالدورة الثالثة والعشرین لمؤتمر األطراف المنعقد
یر المناخ في أقرب تتحقق أھداف اتفاق باریس، یتعین تناول قضیة تغ

. وشدد 2020وقت ممكن، بما في ذلك العمل العاجل في فترة ما قبل 
على أھمیة دور أصحاب المصلحة من غیر األطراف وتعدد األطراف في 

 تحقیق أھداف اتفاق باریس.
: أشار ھنریك 2020التخفیف من أثر تغیر المناخ قبل عام 
سات الطیران النظیف، كووالتشیك، وزیر البیئة في بولندا، إلى سیا

واالستثمار في قطاع النقل العام، ودعم التكیف مع المناخ في المناطق 
رغم  1988منذ  االنبعاثاتالحضریة كأسباب دفعت بولندا للحد من 

 نموھا اقتصادیًا.
وقال سیمون ستییل، وزیر المرونة المناخیة والبیئة والغابات ومصاید 

ات في غرینادا، أن قرار غرینادا األسماك وإدارة الكوارث والمعلوم
لتحریر قطاع الطاقة یھدف إلى تعزیز االستثمار في الطاقة المتجددة 

 وأعطى مساحة للتعاون اإلقلیمي بشأن الطاقة الحراریة.
سلط میغیل أریاس كانیت، مفوض العمل المناخي والطاقة بالمفوضیة 

بتخفیض  2016األوروبیة، الضوء على أن االتحاد األوروبي قام في 
. وأشار 1990مقارنًة بمعدالتھا في  ٪23انبعاثات غازات الدفیئة بنسبة 

إلى أن االتحاد األوروبي والدول األعضاء فیھ ھم أكبر المساھمین في 
 تمویل المناخ على مستوى العالم.

سلط شیھ تشن ھوا، الممثل الخاص لشؤون تغیر المناخ بالصین، 
التزامات التخفیف واإلجراءات الفعلیة لما قبل الضوء على الفجوة ما بین 

، وأعرب عن أملھ من عدم تحویل العبء إلى البلدان النامیة خالل 2020

 .2020فترة ما بعد 
عرضت میلیسا برایس، وزیرة البیئة في أسترالیا، جھود بلدھا 

، وشملت ھذه الجھود تأسیس صندوق 2020للتخفیف في فترة ما قبل 
عكسي  مزادلذي، على حد تعبیرھا، یعتبر بمثابة آلیة خفض االنبعاثات ا

 األقل تكلفة على مستوى االقتصاد ككل. االنبعاثاتلشراء خفض 
أبرزت أوال ألفستون، وزیرة المناخ والبیئة في  :2020دعم ما قبل 

النرویج، النتائج األخیرة التي تثبت سیر البلدان المتقدمة في الطریق 
ملیار دوالر أمریكي  100ویل المناخ البالغ الصحیح نحو تحقیق ھدف تم

سنویاً، وأشار إلى أن بالده ستضاعف مساھماتھا في إطار الصندوق 
األخضر للمناخ وستواصل تمویلھا للمبادرة المعززة لخفض االنبعاثات 
الناجمة عن إزالة األحراج وتدھور الغابات في البلدان النامیة على األقل 

 .2030تى عام بنفس مستویاتھ الحالیة ح
رّحب إدسون دوارتي، وزیر البیئة في البرازیل، بالدعم الذي قدمھ 
صندوق األمازون، وحدد الجھود التي تبذلھا البرازیل للحد من إزالة 
الغابات في منطقة األمازون، مشیًرا إلى الحفاظ على معدالت إزالة 

 .%70في العقد الماضي بنسبة  2004الغابات أقل من معدالت 
ل كارستن ساش، من الوزارة الفیدرالیة للبیئة والمحافظة على وقا

الطبیعة والسالمة النوویة في ألمانیا، إن ألمانیا سوف تضاعف مساھمتھا 
المقدمة للصندوق األخضر للمناخ خالل فترة التجدید المقبلة، وشدد على 
أن تتبع عملیة االلتزام بتمویل المناخ قد أدى إلى تحسین فھم: أسالیب 
المحاسبة وأوجھ الترابط بین تمویل المناخ العام والخاص وإمكانیة التنبؤ 

 بتمویل المناخ.
مفوضیة البیئة والغابات وتغیر المناخ في  رئیسودعا فیكادو بیین، 

إثیوبیا، البلدان المتقدمة إلى المساھمة في الصندوق الخاص بأقل البلدان 
عانیان من نقص حاد في نمواً وصندوق التكیف، حیث وصفھما بأنھما "ی

 الموارد".
سلط كیمو تییلیكاینن، وزیر اإلسكان والطاقة والبیئة في فنلندا، 
الضوء على دعم بالده الستعداد وقدرة البلدان النامیة على تنفیذ تسعیر 

 الكربون، الذي وصفھ بإنھ أداة مھمة لتعبئة التمویل المناخي.
، سفیر التغیر المناخي في الیابان، على شدد كینیتشي سوغانوما

، 2020الجھود المناخیة لما قبل عام  اإلسراع فيإصرار بالده على 
ً إلى آثار الظواھر الجویة الشدیدة التي تعرضت لھا  ویرجع ذلك جزئیا

. وأعرب عن دعمھ لفترة التجدید األولى 2018الیابان خالل صیف 
 الناجحة للصندوق األخضر للمناخ.

المناقشات، دعا مندوب إیران، نیابًة عن البلدان النامیة متقاربة  خالل
التفكیر، إلى زیادة تمویل المناخ العام بدالً من تحویل العبء إلى القطاع 

سیساعد البلدان  2020الخاص. وأبرز مندوب كولومبیا أن دعم ما قبل 
 .2020النامیة على تعزیز طموحھا لما بعد 

وروبي التزامھا بالوصول إلى أھداف كررت مندوبة االتحاد األ
 التمویل الجماعي.

أمور من بینھا ما یلي:  ةوأبرز مندوب الصندوق األخضر للمناخ  عد
موازنة الصندوق بین تمویل التخفیف والتكیف وعملیة الموافقة المبسطة 

 للمشروعات ذات الموازنة األصغر ودعمھ للتخطیط الوطني للتكیف.
لعربیة السعودیة، نیابةً عن المجموعة العربیة، أشار مندوب المملكة ا

إلى االفتقار إلى تعریف واضح للتمویل المناخي، وشدد على الحاجة إلى 
 موارد جدیدة وإضافیة للتمویل.

في المالحظات الختامیة، أقر إیلفستون ضرورة إثارة الطموح 
المناخي في كل بلد، وأكد على أن نظام تمویل المناخ یتطلب بعض 

حسینات. وقال ستییل إنھ ینبغي استخدام عملیة التقییم باعتبارھا "وسیلة الت
للتحقق من الواقع" وفرصة للضغط على "زر إعادة الضبط" في 

. وشددت كایت على أن العمل المناخي والدعم 2020إجراءات ما قبل 
یمكن أن یزیدا من الثقة في إطار اتفاقیة األمم المتحدة  2020لما قبل 
 بشأن تغیر المناخ. اإلطاریة
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      3 
نشرة مفاوضات 

      األرض         

 الحوار الوزاري الثالث الرفیع المستوى بشأن تمویل المناخ
حمایة ل العالميأدار ھذه الدورة مانویل بولجار فیدال، الصندوق 

لطبیعة. وأشار إلى موضوع الحوار الخاص "بتحویل احتیاجات تمویل ا
تبادل المناخ إلى إجراءات فعلیة"، موضًحا أن الحوار یھدف إلى تیسیر 

وجھات النظر حول كیفیة ضمان إحراز مزید من التقدم في تعبئة التمویل 
 واالستثمارات وعرض الجھود المبذولة لذلك.

وأشار كورتیكا رئیس الدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر األطراف إلى 
أنھ على الرغم من تزاید تعقید الظروف والتحدیات بوجھ عام، إال أن 

أي تعبئة تمویل المناخ في أسرع وقت ممكن، لم  الھدف العام لألطراف،
 یتغیر.

ق��دم الل��ورد نیك��والس س��تیرن، معھ��د غرانث��ام ألبح��اث التغی��ر المن��اخي 
والبیئة، عرًضا عن "السیاسة والتمویل من أج�ل النم�و الش�امل"، ق�ائالً إن�ھ 
خ���الل العق���دین المقبل���ین، سیتض���اعف مس���توى االقتص���اد الع���المي، رغ���م 

. وأش�ار إل�ى أن�ھ یمك�ن  ٪30اث�ات بنس�بة تزی�د ع�ن ضرورة خفض االنبع
تحقی�ق التنمی�ة المس�تدامة م�ع ت�وفیر ف�رص العم�ل وتحقی�ق اإلی�رادات ع�ن 
طریق االھتمام بخمسة مجاالت، وھ�ي: الطاق�ة والم�دن والغ�ذاء واس�تخدام 

 األراضي والمیاه والصناعة.
ائج ق���دم س���یفني ن���افو، من���دوب اللجن���ة الدائم���ة المعنی���ة بالتموی���ل، النت���

الرئیس��یة للتقری��ر التقن��ي لتقی��یم فت��رة الس��نتین والع��رض الع��ام ع��ن ت��دفقات 
، وم�ن 2018تمویل المناخ التي أجرتھ اللجنة الدائمة المعنیة بالتمویل ف�ي 

-2015ف��ي الت��دفقات العالمی��ة ف��ي الفت��رة  ٪17ھ��ذه النت��ائج زی��ادة بنس��بة 
ن���اخ ق���د ، وأن إجم���الي تموی���ل الم2014-2013مقارنً���ة ب���الفترة  2016

. وش�دد عل�ى أن 2016-2015ملی�ار دوالر أمریك�ي ف�ي  67وصل إل�ى 
 من تدفقات التمویل ككل. اً صغیر اً تمویل المناخ ال یزال یمثل جزء

تعبئة التمویل واالستثمار لتحویل احتیاجات تمویل المناخ إلى إجراءات 
 ھذا الفریق.مناقشات  : أدار اللورد نیكوالس ستیرن فعلیة

یاسمین فؤاد، وزیرة البیئة في مصر، ثالثة شروط أساسیة أبرزت 
لتحویل تمویل المناخ إلى استراتیجیات مناخیة وطنیة، وھي: تحدید مصادر 

تعمیم مكن من وتحدید األدوات المالیة التي تُ  ،واضحة یمكن التنبؤ بھا
 .ات للتمویلمشروعالووضع معاییر واضحة ألھلیة  وترسیخ العمل،

رسون، وزیرة الدولة الفرنسیة للتحول البیئى والشامل، دعت بروني بوی
إلى "التعبئة الجماعیة" لتمویل المناخ، وحددت ثالثة ركائز لتمویل المناخ في 
بالدھا، وھي: الوفاء بااللتزامات واستكشاف التمویل االبتكاري وإظھار 

 االتساق في السیاسات المناخیة عبر مختلف القطاعات االقتصادیة.
دولفو السي، مدیر إدارة منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة، على أكد رو

الحاجة إلى "إعادة ضبط األنظمة المالیة" ومواءمة أھدافھا مع أھداف اتفاق 
 باریس.

أكد فنسنت بروتا، وزیر البیئة في رواندا، على أن التمویل ھو "القطعة 
ویل یتطلب مؤسسات المفقودة في أحجیة" العمل المناخي، وأفاد بأن جذب التم

 قویة وأطر قانونیة وسیاسیة.
قال نیك بریدج، الممثل الخاص للتغیر المناخي بالمملكة المتحدة، أن 
"الجھود قد تضافرت ولكن الوقت محدود"، وحث على التفاوض بشأن 
"الواقع االقتصادي" واستخدام مجموعة من الحوافز المالیة لتعزیز النمو 

 األخضر.
لنادي الدولي لتمویل التنمیة، بتضاعف التمویل المقدم أقر ریمي ریو، ا

 ملیار دوالر أمریكي سنویاً. 200إلى  2015من أعضاء النادي منذ عام 
دعا مایكل إیكھارت، مؤسسة سیتي جروب، إلى زیادة استخدام السندات 
الخضراء واقترح أن تضع األمم المتحدة ھدفاً لتوصیل جمیع مرافق الكھرباء 

 .2025"درجة االستثمار" بحلول عام  والماء إلى
: أدار نیك روبنز، كلیة لندن لالقتصاد تعزیز الوصول إلى تمویل المناخ

والعلوم السیاسیة، ھذا االجتماع. ذكرت كارولینا سكوغ، وزیرة البیئة في 
مقارنة  الدول المتبرعة لتمویل المناخ أعلىالسوید، أن بالدھا تعد واحدة من 

 5.5لنت عن مساھمتین سویدیتین إضافیتین بقیمة حوالي ، وأعبعدد السكان
ملیون دوالر أمریكي لصندوق التكیف والصندوق الخاص بأقل البلدان نمًوا 

 على التوالي.
وحث شیھ تشن ھوا، الممثل الخاص لشؤون تغیر المناخ بالصین، اتفاقیة 

وطویلة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ على وضع "أھداف مستقرة 
 األجل" إلرسال إشارة واضحة إلى المجتمعات الدولیة والمالیة.

أعرب ناوكو إیشي، الرئیس التنفیذي لمرفق البیئة العالمي، عن أسفھ 
"ألننا ال قدر على كسب الحرب ضد تغیر المناخ"، ودعا إلى التحول 

 االقتصادي والتحول من التكیف التدریجي إلى التكیف التحویلي.
الل كیداي، من اللجنة الدولیة لالقتصاد والمناخ، إلى "اقتصاد  دعت ناینا

مناخي جدید"، وحثت على عدة أمور من بینھا زیادة بروتوكوالت عملیات 
 اإلفصاح وشفافیتھا والتنمیة الشعبیة وبناء القدرات المؤسسیة.

دعا إنیدیا دي لیون، وزیر البیئة في أوروغواي، إلى تبسیط عملیات 
حث على إزالة الحواجز التي تحول دون وصول البلدان النامیة االعتماد، و

 إلى التمویل المناخي، ومنھا رفض المشروعات ألسباب سیاسیة.
أبرز خافییر مانزاناریس، الصندوق األخضر للمناخ، كیفیة دعم 
الصندوق للعمل المناخي في البلدان النامیة من خالل: تعزیز فھم المخاطر 

مناخ واالستثمار في بناء القدرات، واستخدام مجموعة والفرص المتعلقة بال
متنوعة من األدوات المالیة مثل المنح والقروض واألسھم والضمانات، 
 وتحسین الوصول إلى التمویل من خالل أسالیب مثل تبسیط عملیات االعتماد.

أفاد جیمس شو، وزیر التغیر المناخي في نیوزیلندا، بأن الحصول على 
الغ األھمیة لدعم التكیف في منطقة المحیط الھادئ، وأعلن أن التمویل أمر ب

بالده ستساھم بمبلغ إضافي یقدر بحوالي ملیوني دوالر أمریكي لصندوق 
 التكیف خالل السنوات الثالث المقبلة.

 في األروقة
عادة ما یشیر یوم االثنین من األسبوع الثاني في حیاة مؤتمر األطراف 
إلى االنتقال من العمل الفني إلى العمل السیاسي. كانت بعض عالمات ھذا 

أو  العالمي،الوزراء عن تمویل جدید لصندوق البیئة  إعالن ھيالتحول 
مؤتمر  . ساھم ثالثة من رؤساءأقل البلدان نمواصندوق التكیف، أو صندوق 

 النتیجة النھائیة. توقعاتھم حول  وتولوا توضیح السیاسیة،األطراف في القیادة 
فابیوس و الدورة العشرین لمؤتمر األطراف،رئیس وقد عقد بولجار فیدال 

رئیس ، كورتیكا الدورة الحادیة والعشرین لمؤتمر األطراف، والرئیسرئیس 
منذ أغسطس في  اعاتالدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر األطراف اجتم

بشكل جماعي على الحاجة إلى  وأكدوا-" مؤتمر األطراف"مجلس رؤساء 
فابیوس على أھمیة الرؤیة السیاسیة الرئیس انتقال إیكولوجي عادل، مع تأكید 

في الدورة الرابعة إلى "حزمة طموح عالیة بولجار فیدال  دعاطویلة المدى، و
 المحّسن،الطموح  حولأخرى  ". في تلمیحاتوالعشرین لمؤتمر األطراف

"تحالف الطموح العالي" من  عودةإلى  ذوي الخبرة أعضاء الوفودألمح أحد 
 من جدید ھنا في كاتوفیتشي. والذي یلتئمباریس 

لم یكن االنتقال كامالً كالعادة. وعلى الرغم من إغالق الفریق  ذلك،ومع 
لتنفیذ والھیئة العامل المخصص المعني باتفاق باریس والھیئة الفرعیة ل

ناقش المفاوضون أنفسھم نفس  والتكنولوجیة،الفرعیة للمشورة العلمیة 
ً بطرق جدیدة. ورحب البعض باستمرار  المسائل، وإن كانت مجمعة معا

، بما في ذلك المجموعة أخرین بینما أدى ذلك إلى إحباط التقنیة،المفاوضات 
المفاوضین أنفسھم التي خرجت من بعض المناقشات المالیة. أعد العدید من 

ھو الموعد مساًء  5:00الثالثاء الساعة  أن عرفوابعد أن  متأخرة،لیلة ل
لالتفاق على نص قرار مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع النھائي 

بدأ المفاوضون في  اتفاق، في محاولة للتوصل إلىوأطراف االتفاقیة. 
مثل التفكیر في طرق لتحدید الجوانب الملزمة قانونًا أو الطوعیة في  اإلبداع،

ولم یتبقى المھمة  استكمالبرنامج عمل اتفاق باریس. تساءل الكثیر عن كیفیة 
الدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر رئیس ، كورتیكاوقد توقع أربعة أیام.  سوى

حذر قائالً: "على الجمیع أن یتقاربوا مع الھدف ألسئلة واألطراف مثل ھذه ا
 یختار طریقھ الخاص". كل شخصیبدوا أن لكن  نفسھ،


