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 والعشرون لمؤتمر أطراف الرابعةالدورة  
اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر 

  10 #النشرة  – المناخ

 يشكاتوفیتاألحداث الرئیسیة في 
 2018دیسمبر/ كانون األول  11، الثالثاء

انعقاده یوم الثالثاء  واصل مؤتمر تغیر المناخ المنعقد في كاتوفیتشي
بمشاورات رئاسیة تناولت عدة قضایا ذات صلة ببرنامج عمل اتفاق 
باریس وحوار تاالنوا مع دخولھ المرحلة السیاسیة. خالل الفترة 
المسائیة، أجرت رئاسة مؤتمر األطراف عملیة استخالص الحصیلة 

 العالمیة.    
 مؤتمر األطراف

: في مشاورات غیر رشاد المقدم لھتقریر مرفق البیئة العالمیة واإل
رسمیة تشارك في تیسیرھا ریتشارد مویونغي (تنزانیا) وستیفان شواغر 
(سویسرا)، تبادلت األطراف اآلراء حول مسودة النص فقرة فقرة. 
واختلفت األطراف فیما إذا كان سیتم االعتراف بالتجدید السابع لمرفق 

ة إلیھ، باإلضافة إلى تضمین نسب البیئة العالمیة أو الترحیب بھ أو اإلشار
مئویة أو أرقام لتحدید النقص في تمویل المرفق بین التجدید السادس 
والسابع. واقترح مندوب إحدى البلدان النامیة استبدال المعلومات الكمیة 

 بمصطلح "انخفاض ملحوظ".
اختلفت األطراف بشدة على الصیاغة اللغویة التي توجھ مرفق البیئة 

لى النظر في تحسین طرق الوصول إلى مؤسسات البلدان العالمي إ
النامیة. واحتجت مجموعة من البلدان المتقدمة على ذلك موضحة أنھ 
نظًرا لالختالف الكبیر بین مرفق البیئة العالمي والصنادیق األخرى، فإن 
تمكین سبل الوصول المباشر إلى التمویل "ستفتح الباب على مصراعیھ" 

سسات الوطنیة عبر مختلف االتفاقیات البیئیة. عارض أمام اعتماد المؤ
مندوب إحدى البلدان النامیة ذلك، ودعا إلى إحداث "نقلة نوعیة" لتعزیز 

 الوصول المباشر لمؤسسات البلدان النامیة.
كما تباینت وجھات نظر األطراف بشدة حول فقرتین تناولتا العوائق 

ول إلى تمویل مرفق البیئة السیاسیة وغیر التقنیة التي تحول دون الوص
كما تباینت وجھات نظر األطراف بشدة حول فقرتین تناولتا العوائق 
السیاسیة وغیر التقنیة التي تحول دون الوصول إلى تمویل مرفق البیئة 
العالمیة، ووصف مندوب إحدى البلدان النامیة الصیاغة اللغویة 

فرق االتصال،  المستخدمة بأنھا "خط أحمر". وفي اجتماع موجز ألحد
 أُحیلت مسودة النص إلى الرئاسة للنظر فیھا على المستوى الوزاري. 

   
: في مشاورات تقریر الصندوق األخضر للمناخ واإلرشاد المقدم لھ

غیر رسمیة تشارك في تیسیرھا ریتشارد مویونغي (تنزانیا) وستیفان 
تم شواغر (سویسرا)، نظرت األطراف في نسخة جدیدة من النص الذي 

إعداده خالل الیوم استناًدا إلى المشاورات غیر الرسمیة التي جرت خالل 
 الفترة الصباحیة. 

تركزت المناقشات على فقرة تطلب إلى اللجنة الدائمة المعنیة بالتمویل 
إعداد تقییمات لألموال الالزمة لمساعدة البلدان النامیة في تنفیذ االتفاقیة 

عملیة تجدید موارد الصندوق األخضر بھدف المساعدة في اإلضافة إلى 
للمناخ. عارضت العدید من البلدان المتقدمة مناقشة مقترح النص البدیل 

 من قبل مجموعة من البلدان النامیة.
تقریر الفریق الحكومي عارض مندوب إحدى البلدان اإلشارة إلى 

الدولي المعني بتغیر المناخ الخاص بإبقاء درجة االحترار العالمي عند 
، مشیًرا إلى أن ھذا من شأنھ أن یوجھ التمویل نحو التخفیف. 1.5

واعترض مندوب آخر على ذلك، حیث اعتبر ذلك "استثماًرا في التكیف" 
 أیًضا.

وضعت األطراف أقواًسا حول فقرات تتعلق بعدة أمور من بینھا 
تناول الفجوات المتبقیة في السیاسات وحث األطراف على تنفیذ ترتیبات 

اتفاقات مساھماتھا تنفیذا كامال في إطار تعبئة الموارد األولیة أو 
 للصندوق.

في اجتماع موجز كفریق اتصال تناول نفس البند الفرعي، قال 
 الرئیس المشارك شفیغار إن النص سیقدم إلى رئاسة مؤتمر األطراف.

 
: واصلت المشاورات الرئاسیة: التخفیف/ المساھمات المحددة وطنیًا

تبادل وجھات النظر حول النسخة الثالثة لمسودة النص، التي األطراف 
أحالھا الفریق العامل المخصص المعني باتفاق باریس، وأكدت على 
المواقف، وطلبت وضع المزید من األقواس أو حذف الفقرات، واقترحت 
مجاالت للتبسیط. ووجدت األطراف أرضیة مشتركة في الفقرات التي 

ت المتعلقة بالمساھمات المحددة وطنیًا وتجنب تتناول دعم بناء القدرا
 الحساب المزدوج.

فیما یتعلق باإلرشاد الخاص بمعلومات تیسیر الوضوح والشفافیة 
والتفاھم، استمرت األطراف في االختالف حول: مستوى تفصیل ھذه 
المعلومات ونطاقھا، أي ما إذا كان سیتم تضمین عناصر أخرى غیر 

" أو مع الدورة 2020، تحدیًدا "بحلول عام التخفیف وتوقیت التطبیق
الثانیة أو الالحقة من المساھمات المحددة وطنیًا، وااللتزام القانوني، أي 
ما إذا كان "یتعین أن تقدم" جمیع األطراف معلومات تیسیر الوضوح 
والشفافیة والتفاھم بالتفاصیل التي تتحدد على أساس نوع المساھمات 

إذا كان "یتعین أن تقدم" البلدان المتقدمة و"یجوز أن  المحددة وطنیًا، أم ما
 تدرج" البلدان النامیة ھذه المعلومات.

نظرت األطراف في عدة أمور من بینھا: مستوى التفصیل في 
اإلرشاد الخاص بنزاھة وطموحات المساھمات المحددة وطنیًا ومشاركة 

امة وعملیات وإشراك الجمھور و"القضایا السیاقیة" مثل التنمیة المستد
 تخطیط المساھمات المحددة وطنیًا.

فیما یتعلق بالمحاسبة، قدمت األطراف مقترحات تتعلق بما یلي: 
المقاییس المشتركة التي تشمل تلك المتعلقة بمحاسبة البلدان باستخدام 
المنھجیات غیر المشمولة في المبادئ التوجیھیة للفریق الحكومي الدولي 

توقیت إجراء المراجعة المحتملة للتوجیھ المعني بتغیر المناخ، و
واإلرشاد، وجمع المساھمات المحددة وطنیًا التي تتضمن أھدافًا ذات صلة 
بالسیاسات أو التدابیر أو االستراتیجیات، واالنبعاثات وعملیات اإلزالة 
المتعلقة بالمصادر أو البوالیع أو األنشطة، واقترح مندوب إحدى 

مساحة األرض بأكملھا" واقترح البعض األخر المجموعات اإلشارة إلى "
 إضافة كلمة "تجمعات".

ودعا الكثیرون إلى التركیز على كیفیة تناول الروابط الموضوعیة مع 
من اتفاق باریس (النھج المتعاونة) على نحو یقلل  6إطار الشفافیة والمادة 

 من التكرار في النصوص المختلفة.
مدخالتھا مع الخبراء المعینین من  وأُبلغت األطراف بأنھ سیتم تقاسم

 قبل رئاسة مؤتمر األطراف لدعم المشاورات.
 

: نظرت األطراف في مسودة نصوص مقررات أعدتھا التكیف
الرئاسة. اتفقت األطراف على عدة أمور من بینھا، الوثائق التي یمكن 

یة االعتماد علیھا لتیسیر االعتراف بجھود التكیف التي تبذلھا البلدان النام
، ومنھجیات مراجعة مدى مالءمة عملیة استخالص الحصیلة العالمیةفي 

وفعالیة التكیف والدعم. وظل االختالف قائًما حول عدة أمور تتعلق بما 
یلي: أي األطراف ینبغي تشجیعھا على توفیر الموارد الالزمة لتنفیذ 
 أعمال المؤسسات المعنیة بالتكیف بموجب االتفاقیة اإلطاریة واتفاق

باریس؛ وأي األطراف ینبغي أن تطالب بوضع قائمة جرد بمنھجیات 
تقییم احتیاجات التكیف وتحدیث ھذه القوائم بانتظام وخیارات الطلب إلى 
الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة أن تنظر في طرق تحسین 
إمكانیة تطبیق ھذه المنھجیات، ودور الفریق الحكومي الدولي المعني 

 غیر المناخ في ھذه العملیة.بت
فیما یتعلق باإلرشاد والتوجیھ الخاص ببالغات التكیف، اختلفت 
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      2 
نشرة مفاوضات 

      األرض         

اآلراء حول عدة أمور من بینھا: الصیاغة اللغویة التي تركز على درجة 
من التسلسل الھرمي بین عناصر بالغات التكیف المسبقة والمستقبلیة، 

ة للمعلومات المتعلقة وما إذا كان ینبغي النظر في التوجیھات الحالی
ببالغات التكیف أم ال؛ وما إذا كان من الممكن، وكیف یمكن، مراجعة 
المعلومات المبلغ بھا كأحد مكونات المساھمات المحددة وطنیًا بشأن 
إجراءات التكیف أو خطط التنویع االقتصادي التي تحقق منافع مشتركة 

 للتخفیف. 
 ثم أحیلت مسودة النصوص إلى الرئاسة. 

: خالل فترة ما بعد الظھیرة، اختلفت اآلراء حول التكنولوجیا
الصیاغة اللغویة التي تشیر إلى البیئات التمكینیة. لم یُتاح للفریق الوقت 
الكافي لمناقشة تقییم التكنولوجیا الجاھزة بحیث یمكن نقلھا وتناول العوائق 

یع التي تحول دون تنفیذھا. وقال المیسر المتشارك للفریق إن جم
التعلیقات ستدرج في نسخة جدیدة وستعرض على رئاسة مؤتمر 

 األطراف.
 

وفیما یتعلق بنطاق التقییم الدوري وأسالیبھ، لم تتمكن األطراف من 
عملیة استخالص االتفاق على كیفیة تحدید العالقة بین التقییم الدوري و

الدعم آللیة ، وما إذا كان ینبغي أن تقدم البلدان المتقدمة الحصیلة العالمیة
التكنولوجیا. وأشار المیسر المتشارك للفریق إلى أن النص المدرج بین 

 قوسین سیُحال إلى رئاسة مؤتمر األطراف.
: خالل الفترة الصباحیة، ركزت األطراف على التدابیر بدء االمتثال

 عمل لجنة االمتثال، ومرونة الجداول الزمنیة.
في مقترح نصي ینص على وفیما یتعلق بالتدابیر، نظرت األطراف 

عدة أمور من بینھا، أنھ یجوز للجنة أن تصدر "نتائج واقعیة" تتعلق 
بالتنفیذ واالمتثال ألحكام اتفاق باریس، باستثناء الحاالت المتعلقة بتقاریر 
مراجعة الخبراء التقنیین بموجب إطار الشفافیة. ولكن األطراف لم تتفق 

ألطراف إن اللجنة ینبغي أن تكون على ھذا المقترح. وقال مندوب أحد ا
قادرة فقط على إصدار "نتائج واقعیة" تتعلق بااللتزامات الثنائیة الملزمة 
قانونًا. وأعربت أطراف أخرى عن قلقھا إزاء فقرة فرعیة تخول للجنة 
تیسیر الحوار بین الطرف المعني والھیئات المناسبة المعنیة بالتمویل 

أو الترتیبات ذات الصلة لتحدید التحدیات والتكنولوجیا وبناء القدرات 
والحلول الممكنة. وأعربت أطراف كثیرة عن استعدادھا لمزید من 
المشاركة في المقترح، في حین دعت إحدى المجموعات إلى محاولة 
التوصل إلى تسویة عاجلة، معربًة عن عدم الیقین في جدوى إجراء 

 المزید من المناقشات.
نظرت األطراف في كیفیة التعبیر عن أن وعند بدء عمل اللجنة، 

اللجنة ینبغي أن تنظر فقط فیما إذا كان قد تم تقدیم بالغات، ولیس في 
 محتوى المعلومات المقدمة.

 عقدت مشاورات غیر رسمیة خالل فترة ما بعد الظھیرة.
قدمت األطراف تعلیقاتھا على اآلراء  (النھج التعاونیة): 6المادة 

االتفاق المحتملة التي تم تحدیدھا أثناء المناقشات  والمقترحات ومجاالت
 التي تدیرھا األطراف.

(نتائج التخفیف المنقولة دولیًا) وحول  6من المادة  2بموجب الفقرة 
التعدیالت المقابلة، لم تتمكن األطراف من االتفاق على "نھج القائمة" 

نھا العمل المقترح الذي یسمح للبلدان باختیار عدد من الخیارات من بی
على االنبعاثات أو خفضھا وأساس تحویل المقاییس وضمان وضوحھ. 
وأید العدید من األطراف االقتراح، بینما عارضھ آخرون، داعین إلى 

 اتباع نھج واحد یوفر نفس األساس لجمیع األطراف.
فیما یتعلق بأغراض أخرى غیر تحقیق المساھمات المحددة وطنیًا، 

اجة إلى تعریف األغراض، ومخاوف بشأن أعربت األطراف عن: الح
الحساب المزدوج، واالعتراف بأن اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن 
تغیر المناخ غیر مفوضة بوضع قواعد للھیئات األخرى. تباینت وجھات 

 نظر األطراف حول التحدید الكمي المسبق ألغراض إعداد التقاریر.
ة)، ناقشت األطراف المبادئ (اآللی 6من المادة  4بموجب الفقرة 

المنھجیة لدورة النشاط. طالب أحد األطراف بوضع مبادئ رفیعة 
المستوى وبرنامج عمل لتطویرھا. وأعربت العدید من األطراف عن 
وجھات نظرھا بشأن النھج األساسیة المناسبة، وأعرب البعض عن بعض 

ریخیة، كما التحفظات بشأن تطبیقات العمل كالمعتاد وخطوط األساس التا
أشار البعض إلى وجود روابط للتخفیف بوجھ عام في االنبعاثات العالمیة. 

 كما ناقشت األطراف تشكیل ھیئة إشرافیة.
(إطار عمل النھج غیر السوقیة) ناقشت  6من المادة  8بموجب الفقرة 

األطراف صیغة توفیقیة بأن تبدأ حوكمة اإلطار بتأسیس المنتدى مع 
. كما نظرت 2019رتیبات دائمة للحوكمة في التأكید على وضع ت

 األطراف في مقترح توفیقي حول أنشطة برنامج العمل.
وحول طریق المضي قدًما، أوضح المیسر المتشارك أنھ سیبلغ 
الرئاسة أنھ بالنظر إلى االختالفات المتبقیة، یمكن فقط تطویر النص 

 المدرج بین أقواس. 
 

المتشاركان نًصا مقترًحا، مشیرین  : قدم الُمیسرانتدابیر االستجابة
إلى عدم االتفاق علیھ ولكنھ یمثل مجاالً محتمالً لالتفاق. وحول الدیباجة، 
اختلفت األطراف حول أحكام التي ینبغي اإلشارة من بین أحكام اتفاق 
باریس واالتفاقیة اإلطاریة وبروتوكول كیوتو، وكذلك أحكام مقررات 

 مؤتمر األطراف.
بعملیة المنتدى، اختلفت اآلراء حول ما إذا كان ینبغي وفیما یتعلق 

إدراج نص یفید بتشكیل لجنة بشأن آثار تنفیذ تدابیر االستجابة. واقترحت 
بعض األطراف إدراج حیز مخصص، مشیرین إلى عدم التوصل إلى 

 اتفاق بشأن تشكیل اللجنة.
حول فیما یتعلق بالوظائف والمھام، تبادلت األطراف وجھات النظر 

ما إذا كان ینبغي أن یكون للمنتدى الوالیة للقیام بعدة أمور من بینھا: 
االستجابة للطلبات التي تقدمھا الھیئات التي تأسست بموجب االتفاقیة، 
والترتیبات األخرى والعملیات التي نص علیھا اتفاق باریس وتعزیز 

 العمل للحد من اآلثار الضارة لتنفیذ تدابیر االستجابة.
ا یتعلق بالمضي قدماً، أعرب مندوب إحدى المجموعات عن قلقھ وفیم

الشدید، وأصر على االطالع على النص المقرر إحالتھ إلى رئاسة مؤتمر 
األطراف قبل اإلحالة. وقد تأكد لألطراف أن الخبراء المعینین من قبل 
ً بموجب صالحیاتھم وسیسعون إلى ضمان  الرئاسة سوف یعدون نصا

 متوازنة. إبداء وجھات نظر
 

عملیة استخالص الحصیلة العالمیة التي تجریھا رئاسة مؤتمر 
: قال كورتیكا، رئیس الدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر األطراف

األطراف، إنھ سیقدم تقییمھ للوضع وسیضع الخطوط العریضة للخطوات 
التالیة الالزمة، نظراً "للتقدم غیر الكافي" المحرز في المفاوضات حتى 

 اآلن.
أبلغت جو تیندال، نیوزیلندا، بالتقدم المحرز في إطار مجموعة 
الطرائق واإلجراءات والمبادئ التوجیھیة. وسلطت الضوء على 

 المشكالت التي لم یتم حلھا ومن بینھا ما یلي:
  الشفافیة: تاریخ انتھاء لتقاریر الحالیة بموجب االتفاقیة وتاریخ

من اتفاق باریس؛ وكیفیة  13 بدء إعداد التقاریر بموجب المادة
 تفعیل التحسین مع مرور الوقت.

  التخفیف والمساھمات المحددة وطنیًا: التمییز بین معلومات
تیسیر الوضوح والشفافیة والتفاھم واإلرشادات المحاسبیة 

 ونطاق التوجیھ بشأن ھذه المعلومات والمحاسبة.
  :ىكیفیة اإلشارة إلعملیة استخالص الحصیلة العالمیة 

اإلنصاف وتعریف شروط اإلنصاف المحددة، إن وجدت، 
والمجاالت المواضیعیة أو نطاق عملیة استخالص الحصیلة 

 العالمیة، بما في ذلك الخسائر واألضرار وتدابیر االستجابة.
  التنفیذ واالمتثال: نطاق بدء عمل اللجنة والتدابیر التي یمكن أن

 تتخذھا اللجنة.
 ا، إنھ على الرغم من إحراز تقدم قال بول واتكینسون، فرنس

على جمیع المستویات، إال أن ھناك بعض األمور التي ال تزال 
 معلقة، ومنھا على سبیل المثال:

  من االتفاق: نصیب من العوائد المخصصة إلى  6المادة
(اآللیة)  6من المادة  4صندوق التكیف بموجب الفقرة 

نبعاثات العالمیة والتعدیالت المقابلة والتخفیف العام في اال
 واالنتقال من بروتوكول كیوتو إلى نظام اتفاق باریس. 

  .تدابیر االستجابة: برنامج عمل المنتدى والحوكمة والمؤسسات 
أقر إیمانویل دالمیني، إي سواتیني، بإحراز تقدم في المفاوضات 
المتعلقة بالتكیف والتكنولوجیا، لكنھ أشار إلى أمور اختلفت علیھا 

 كثیًرا، ومنھا على سبیل المثال:األطراف 
  التقییم الدوري آللیة التكنولوجیا: العالقة بین التقییم الدوري

وعملیة استخالص الحصیلة العالمیة ومدى كفایة الدعم المقدم 
 لآللیة ومصادر معلومات التقییم الدوري.

  إطار التكنولوجیا: مبدأ المسئولیات المشتركة لكن المتفاوتة
الصلة، العوائق التي تعترض تطویر التكنولوجیا والقدرات ذات 

 ونقلھا والبیئات التمكینیة. 
  التكیف: إشراك الفریق الحكومي الدولي المعني بتغیر المناخ
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نشرة مفاوضات 

      األرض         

وغیرھا من الھیئات بموجب االتفاقیة في تقییم احتیاجات التكیف 
 عملیة استخالص الحصیلة العالمیةومكونات ومخرجات 

ئولیات المشتركة لكن المتفاوتة واإلشارة إلى مبدأ المس
 والقدرات ذات الصلة.

أفاد دالمیني بعدم إجراء أي مشاورات حول السجالت انتظاًرا لتسویة 
 القضایا المرتبطة بھا.

واستناًدا إلى المشاورات المفتوحة حول التمویل التي تشارك في 
مة تیسیرھا یوخن فالسبارث، وزیر الدولة للبیئة وحمایة الطبیعة والسال

النوویة في ألمانیا، ذكرت یاسمین عبد العزیز، وزیرة البیئة المصریة، أن 
ھذه المشاورات قد تناولت جمیع اآلراء التي تم اإلعراب عنھا ورصدت 

 9من المادة  5أرضیة مشتركة في المسودة الثانیة للنص المتعلق بالفقرة 
فالسبارث أن  من اتفاق باریس (شفافیة التمویل المسبقة). وأضاف الوزیر

ملكیة النص لم تؤول لطرف بعینھ بعد، ولكنھ صدر على مسئولیة 
المیسرین المتشاركین. ستناقش المشاورات المستقبلیة صندوق التكیف 

 .2025وھدف التمویل الجماعي لما بعد عام 
أوضح كورتیكا رئیس الدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر األطراف أن 

د تم استنفاذھا، وأعلن عن مقترح نصي جدید طریقة المفاوضات الحالیة ق
دیسمبر/ كانون األول. وأبلغ أن بعض  12سیتاح صباح األربعاء الموافق 

الوزراء سیعملون في مجموعات ثنائیة للبحث عن حلول بشأن: التمویل 
عملیة والشفافیة والتوجیھ بشأن التخفیف والمساھمات المحددة وطنیًا و

 6والتكیف والنھج التعاونیة بموجب المادة  استخالص الحصیلة العالمیة
من اتفاق باریس. أضاف كورتیكا إن الوزراء سیتمكنون من استخدام 
"جمیع األدوات الممكنة للتشاور مع األطراف"، بما في ذلك المشاورات 
المفتوحة وإعدادات فیینا واالجتماعات الثنائیة والدبلوماسیة المكوكیة. 

لصورة العامة وتجنب "األمور بالغة الصغر"، ودعا األطراف للنظر في ا
 والسعي إلى الوصول إلى أرضیة مشتركة، ثم أغلق االجتماع.

 
 حوار تاالنوا

: تولى الرئاسة فرانك بینیماراما، رئیس الدورة الثالثة حفل االفتتاح
 والعشرین لمؤتمر األطراف.

رئیس الدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر األطراف إن  قال كورتیكا
الھدف من المرحلة السیاسیة في حوار تاالنوا ھو إرسال إشارات واضحة 

 وتطلعیة لكسب الثقة والشجاعة الالزمتین لتعزیز الطموح.
، األمین التنفیذي التفاقیة األمم المتحدة أطلقت باتریشیا إسبینوسا

اإلطاریة بشأن تغیر المناخ، على حوار تاالنوا اسم "المحادثة الكبیرة"، 
وأبرزت معاناة البشر من تغیر المناخ اآلن، وبالفعل یتم تنفیذ اإلجراءات 

 المناخیة، ولكن لیس بالسرعة الكافیة.
 

: تولى كورتیكا نیةالرسائل الرئیسیة المستقاة من المرحلة التق
رئیس الدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر األطراف، إدارة حفل 

 االفتتاح.
قدم ھویسونغ لي، رئیس الفریق الحكومي الدولي المعني بتغیر 
المناخ، التقریر الخاص للفریق بشأن إبقاء درجة االحترار العالمي 

ل درجة مئویة، وأكد على الحاجة إلى اتخاذ إجراء عاج 1.5عند 
وطالب بإجراء انتقاالت وتحوالت غیر مسبوقة في جمیع مجاالت 

 المجتمع.
قال إینیا سیرویراتو، المؤازر رفیع المستوى للعمل المناخي من 
فیجي، أن عملیة تاالنوا قد اجتاحت العالم ھذا العام، وتحدث عن 
إجراءات منظمة العمل المناخي العالمي وأعرب عن تقدیره للطریقة 

 بھا جمیع أصحاب المصلحة قصصھم.التي شارك 
 

تحدث مانویل بولجار فیدال، رئیس الدورة العشرین لمؤتمر 
األطراف، عن نتائج الحوار رفیع المستوى بشأن التمویل، وأشار إلى 
الحاجة إلى زیادة كبیرة في التمویل المناخي مع تدفقات یمكن التنبؤ 

 إلیھا مباشرة. بھا ومتسقة، مع تمكین البلدان النامیة من الوصول
تحدث أوال إلفستونین، وزیر المناخ والبیئة في النرویج، عن 

. وبناء على الجزء 2020عملیة استخالص الحصیلة العالمیة لما قبل 
السیاسي من ھذه العملیة، نقل عدة أمور من بینھا، أن بعض البلدان قد 
تخطت التزاماتھا بموجب بروتوكول كیوتو وتجاوزت بلدان أخرى 

دات تقلیل كثافة الكربون، مع حفاظھا على تحقیق النمو تعھ
 االقتصادي.

حدد لوران فابیوس رئیس الدورة الحادیة والعشرین لمؤتمر 

األطراف، ما "یمكن وما ینبغي" أن تحققھ الدورة الرابعة والعشرین 
 1.5للمؤتمر، بما في ذلك تحدید آلیات الشفافیة والتأكید على ھدفي الـ 

لدرجتین المئویتین"، وإعادة تأكید المسئولیات المشتركة درجة مئویة ا
لكن المتفاوتة، وإرسال رسالة واضحة مفادھا أن العالم سیزید من 

 طموحھ.
 

ولى  سیروراتو تیسیر أعمال ھذا الحدث، ت: صور من  تاالنوا
 وشارك المتحدثون القصص خاللھ.

إبراھیم، مندوب الشعوب األصلیة، على  وأكد ھندو أومارو
ضرورة العمل على جمیع اإلجراءات، مشیًرا إلى أن الشعوب 

 من التنوع البیولوجي في العالم. ٪80األصلیة تحمي نسبة 
روى ھنریك كووالتشیك، وزیر البیئة في بولندا، قصة انتقال 

في وتحول بالده، مشیًرا إلى االستثمارات في النقل العام األنظف و
 تقنیات التدفئة المنزلیة النظیفة.

سردت راجنا ارجنادوتیر، من شركة الطاقة الوطنیة في أیسلندا 
Landsvirkjun 100، الطریق الذي سلكتھ بالدھا لكي تعتمد بنسبة 

على الطاقة المتجددة، بدًءا من استخدام المزارعین للطاقة المائیة،  ٪
طاقة الحراریة األرضیة واعتماد رجال األعمال على تكنولوجیات ال

 في التدفئة المركزیة، ودعم البلدیات لھذه الجھود.
أخبر بینیماراما، رئیس الدورة الثالثة والعشرین لمؤتمر األطراف، 
المشاركین أنھ "حتى لو كنت تعتقد أنك تعیش في آمان، فسوف تكون 
عرضة للخطر"، وتحدث عن تأثیرات األعاصیر التي تتزاید شدتھا، 

 القرویین، والحاجة إلى الدعم "إلعادة البناء بشكل أفضل". ومخاوف
 11دورة، شارك في كل منھا من  21استمر حوار تاالنوا في 

 وزیراً تقاسموا قصصھم لزیادة الطموح. 13إلى 
 

مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في بروتوكول 
 كیوتو

: تولى التكیف مسائل تتعلق بصندوق التكیف: مجلس إدارة صندوق
(تنزانیا) المشاركة في رئاسة  مویونغيالرئیس المشارك ریتشارد 

فریق االتصال. اقترح مندوب المالدیف، نیابة عن تحالف الدول 
الجزریة الصغیرة، إضافة حیز مخصص لنتائج مشاورات صندوق 
التكیف الجاریة " بموجب فریق اتفاق باریس ". وقال مویونغي أن 
 الرئیسین المتشاركین لم یكن لدیھما تفویض بعمل إشارات مرجعیة

في النص إلى بند مستقل في جدول األعمال. ودعم مندوب االتحاد 
األوروبي ومندوب جنوب أفریقیا نیابة عن المجموعة اإلفریقیة 
ومندوب باكستان االقتراح المقدم من تحالف الدول الجزریة الصغیرة. 
تم إرسال مشروع النص مع الحیز المخصص إلى مؤتمر األطراف 

 العامل للنظر فیھ.
 

 ألروقةفي ا
ومع اقتراب الساعة الخامسة مساًء وھي الموعد النھائي للمفاوضات 

بعض المجموعات التي لم تتفرق "التقنیة" إلعداد نصوص نظیفة، 
استمرت مشاوراتھا حتى الساعة الخامسة صباًحا من صباح یوم 

مما ال  –الثالثاء لم تتفرق إال لبضع ساعات قبل استئناف مناقشاتھا 
في تفاني المفاوضین في مھامھم. غیر أن المناقشات  یثیر أدنى شك

في العدید من الغرف ظلت "تسیر في دوائر" طبقا لمالحظة العدید من 
أعضاء الوفود. والتساؤل ھنا كیف كان من المفترض أن یحل 
الوزراء في ثالثة أیام ما ال یمكن حلھ خالل ثالث سنوات من 

اجتماع بعد عملیة استخالص المناقشات. وأثناء مغادرة مكان انعقاد 
الحصیلة العالمیة من قبل الرئاسة، أعرب أحد أعضاء الوفود 
المتفائلین عن أملھ في أن الوزراء "قاموا بالمھام المطلوبة منھم"، في 
حین أشارت الشائعات عن عقد اجتماع لرؤساء الوفود في وقت 

 غي كتابتھ.متأخر من اللیل إلى أنھ ربما ال یزال ھناك الكثیر مما ینب


