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 والعشرون لمؤتمر أطراف الرابعةالدورة  
اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر 

 3#النشرة  – المناخ

 كاتوفیتشي األحداث الرئیسیة في
 2018 األولدیسمبر/ كانون  3االثنین، 

یوم االثنین، أعمالھ  واصل مؤتمر تغیر المناخ المنعقد في كاتوفیتشي
وأقیم الحفل االفتتاحي الرسمي في الفترة الصباحیة. وأقیمت عدة أحداث 
على مدار النھار، ومن بینھا الجزء الرفیع المستوى الذي یجمع رؤساء 
الدول والحكومات، ومراجعة المنتدى المعني بأثر تنفیذ تدابیر االستجابة 

غضاء الوفود على وعمل كورونیفیا المشترك بشأن الزراعة. واجتمع أ
 مدار الیوم لمناقشة أمور ذات صلة ببرنامج عمل اتفاق باریس.      

 الحفل االفتتاحي
شدد فرانك باینیماراما، رئیس الدورة الثالثة والعشرین لمؤتمر 
األطراف والدورة الثالثة عشر لمؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع 

ي من الدورة األولى لمؤتمر األطراف في بروتوكول كیوتو، والجزء الثان
األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق باریس، على أنھ 
عندما یتعلق األمر بتغیر المناخ "نكون جمیعنا في قارب واحد". وقدم 
میخائیل كورتیكا، رئیس الدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر األطراف، 

ذا "یمثل جمیع الجھود كرئیس لھذه الدورة، مشیًرا إلى أنھ في منصبھ ھ
 التي بذلتھا األطراف على مر السنین لنصل إلى ھذه النقطة."

أشار أندریھ دودا، رئیس بولندا، إلى أن العالم یواجھ "اختباًرا تاریخیًا 
آخًرا" في الدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر األطراف، مسلًطا الضوء 

عن  %30فضت بنسبة على أن انبعاثات غازات الدفیئة في بولندا قد انخ
، بینما شھد اقتصادھا نمًوا ملحوًظا، مبرًزا الدور 1988معدالتھا في 

 الفعال لتكنولوجیا الفحم.
یقول أنطونیو جوتیریس، األمین العام لألمم المتحدة "إننا نواجھ 
مشكلة عویصة مع تغیر المناخ"، وشارك خالل حدیثھ الرسائل األربعة 

 التالیة: 
 ھة أكثر طموًحا حتى یتصدى لتغیر المناخ. یتطلب العلم مواج 
  یقدم اتفاق باریس إطار العمل التحویلي الالزم ویجب تفعیلھ خالل

 مؤتمر كاتوفیتشي. 
  ھناك مسؤولیة جماعیة لالستثمار في تجنب "الفوضى المناخیة

 العالمیة". 
  یوفر العمل المناخي مساًرا جذریًا للتحول، لكن یتطلب تحقیق ذلك

 السیاسیة والقیادة بعیدة النظر.اإلرادة 
ذّكرت ماریا فرناندا إسبینوزا غارسیا، رئیس الجمعیة العامة لألمم 
المتحدة، المندوبین بأن العالم في حالة ترقب، وأقّرت بأّن المفاوضات لن 
تكون یسیرة، لكنھا حثّت األطراف على اعتبار الدورة الرابعة والعشرین 

فعالیة تعدد األطراف في وقت  لمؤتمر األطراف فرصةً إلثبات
 االعتراض على شرعیتھا.

سلط ھنریك كووالتشیك، وزیر البیئة في بولندا، الضوء على 
التوقعات بأن الدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر األطراف ستسلم الحزمة 

 المطلوبة "إلحیاء" اتفاق باریس.
ف، أوضح كورتیكا، رئیس الدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر األطرا

أن قصة المنطقة المحیطة بمدینة كاتوفیتشي ھي "قصة تحول"، وأشار 
إلى أن مسار "االنتقال العمیق العادل" یتطلب ما یلي: الرؤیة واألمل 
والثقة بأننا "سنصل إلى ھناك"، وطمأنة الشعوب بأنھم لن یتركوا 

 بمفردھم؛ كما یتطلب وضع قواعد شفافة وقابلة للتنفیذ ونظاًما للدعم.
أعلنت كریستالینا جورجیفا، المدیرة اإلداریة العامة للبنك الدولي، عن 

ملیار  200اعتزام البنك مضاعفة دعمھ لتمویل المناخ، وتعھده بتقدیم 
ملیار دوالر  50دوالر أمریكي للعمل المناخي، یخصص منھا مبلغ 

أمریكي للتكیف والمرونة. وقالت إن البنك الدولي سوف سیستخدم "عدسة 
خیة" في جمیع أعمالھ، وأنھ سیطبق سعر افتراضي للكربون في منا

تقییماتھ االقتصادیة، وسیعمل على دمج النمو منخفض الكربون في 

 تخطیط السیاسات العامة.
أبرز ماركین كروبا، عمدة كاتوفیتشي، شعار المدینة "من األسود إلى 

طراف تعد األخضر"، مؤكًدا على أن الدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر األ
بمثابة فرصة لكاتوفیتشي لتبادل خبراتھا في التحول من مدینة تعدین 

 الفحم إلى مدینة رئیسیة حدیثة.
قدم أندریزي دودا، رئیس بولندا، إعالن سیلیزیا بشأن التضامن 
واالنتقال العادل، وشدد على أھمیة الجمع بین أكبر ائتالف ممكن من 

للجمیع وتغییر تدریجي یقبل أصحاب المصلحة وتقدیم حلول مربحة 
الجمیع. وقال إن ھذا اإلعالن یعد مكمال التفاق باریس بإضافة جانب 

 اجتماعي مھم.
ألقى السیر دیفید أتینبورو، بي بي سي، خطابًا باسم "مقعد الشعب"، 
أشار فیھ إلى أنھ یمثل صوت الشعب ویسعى إلى توصیل أفكارھم 

تھم مباشرةً إلى صناع القرار. الجماعیة ومخاوفھم وأفكارھم واقتراحا
وأثناء تأكیده على أن "الرسالة واضحة"، دعا القادة إلى التحرك اآلن 

 لضمان استمرار الحضارة البشریة والحفاظ على العالم الطبیعي.
 الجزء الرفیع المستوى

ترأس كورتیكا، رئیس الدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر األطراف، 
 الجزء الرفیع المستوى.

ف غورغ إیفانوف، رئیس جمھوریة مقدونیا الیوغوسالفیة وص
السابقة، اتفاق باریس بأنھ بدایة "السباق الطویل الذي سیحدد مستقبل 

البشریة"، داعیًا إلى إحداث تغییرات في أسلوب الحیاة وعادات 
 االستھالك.

عبر بارون دیفافاسي واقا، رئیس ناورو، عن أسفھ إزاء "خروج 
ن باریس سالمة"، وأكد على أن الرغبة في تنفیذ تغییر المصالح القویة م

 النظام ستكون "معیار القیادة الحقیقیة".
أشار موكغاویسي إیریك ماسیسي، رئیس بوتسوانا، إلى أن بوتسوانا 

تعاني من ارتفاع مفرط وغیر عادي في درجات الحرارة، وذكر أن 
 مالي.جھود بالده في مجال المناخ تعتمد على توفیر الدعم ال

شدد آالن بیرسیت، رئیس سویسرا، على الحاجة إلى أن تقوم الجھات 
الرئیسیة المسببة لإلنبعاثات بخفض انبعاثاتھا، وضرورة حصول أفقر 
البلدان على الدعم، مشیًرا إلى أن التاریخ یبین أن أصحاب التحركات 

 السریعة یكافئون.
قوي للشفافیة دعا ریموندو فیجونیس، رئیس التفیا، إلى وضع إطار 

 إلرسال إشارة قویة إلى القطاع الخاص، وعدم إعادة تفسیر اتفاق باریس.
وشدد رومان رادیف، رئیس بلغاریا، على الحاجة إلى وضع مبادئ 
توجیھیة للتنفیذ یمكن التنبؤ بھا إلرسال إشارة قویة تؤكد على قوة اتفاق 

 باریس.
رئیسان الحاكمان قال ریجنت میركو توماسوني ولوكا سانتولیني، ال

لسان مارینو، إن عصرنا یتمیز بالنرجسیة الجماعیة والنزعة قصیرة 
األجل، ودعا إلى اتخاذ قرارات جریئة، وھو ما "یتطلب تضحیات 

 مھولة، ولكنھا ستساعدنا على ترك كوكب أفضل ألبنائنا".
ھنّأ الدوق ھنري األكبر، لوكسمبورغ، الرئاسة البولندیة لمؤتمر 

ى إعالنھا ، مشیراً إلى أن "الوقت قد حان للتركیز على األطراف عل
 الجانب االجتماعي" لتغیر المناخ.

أبرز بوروت باھور، رئیس سلوفینیا، المناقشات العامة األخیرة بشأن 
تغیر المناخ، وقال إن استراتیجیة بالده طویلة األجل المعنیة بالمناخ 

 ستكون أھم وثیقة للبالد منذ استقاللھا.
ولي نینیستو، رئیس فنلندا، إن بالده قررت حظر استخدام الفحم قال س

، واستھداف الوصول إلى الحیاد 2029لتولید الطاقة بحلول عام 
 .2045الكربوني بحلول عام 

واصل الجزء الرفیع المستوى انعقاده على مدار الیوم. البث الشبكي 

http://enb.iisd.org/climate/Cop24/enb
mailto:enb@iisd.org
mailto:kimo@iisd.org


 2صفحة    737 ، رقم 12المجلد                                                                       2018كانون األول / دیسمبر 4 الثالثاء 

 
 

      2 
نشرة مفاوضات 

      األرض         

https://unfccc-لھذا االجتماع متاح على الرابط اإللكتروني التالي:  
-the-of-part-cop24.streamworld.de/webcast/first

segment-level-high 

 الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة / الھیئة الفرعیة للتنفیذ
مراجعة عمل المنتدى المحّسن المعني بأثر تنفیذ تدابیر االستجابة: 

ندریھ ماركو (بلیز) تشارك في تیسیر أعمال ھذا الحدث لیوم كامل، أ
وكیث أندرسون (سویسرا)، ودعا كالھما األطراف إلى تبادل الدروس 

 المستفادة من المنتدى المحسن خالل السنوات الثالث الماضیة.
حول دفع عمل المنتدى إلى األمام، اقترحت مندوبة االتحاد األوروبي 

مل الالئق التركیز بشكل أكبر على االنتقال العادل في قطاع الطاقة والع
في قطاع الزراعة. وأشاد مندوب الوالیات المتحدة بعمل المنتدى حیث 
أثرى السیاسات الحكومیة لالقتصاد الكلي، واالستثمارات في البنیة 
التحتیة والشعوب، وتحسین مناخ األعمال التجاریة. وأعرب مندوب 

لتدابیر جنوب أفریقیا عن أسفھ لغیاب االنتباه إلى اآلثار العابرة للحدود 
االستجابة وإلى طرق تقلیل اآلثار السلبیة في البلدان النامیة. وشدد مندوب 

/ الصین على  77المملكة العربیة السعودیة، نیابًة عن مجموعة الـ 
احتیاجات البلدان النامیة من القدرات الالزمة إلجراء التقییمات، ودعا إلى 

في ذلك مندوب  وضع توصیات واضحة التخاذ إجراءات محددة، وأیده
 سنغافورة.

وأعرب معظم المندوبین عن تقدیرھم للقرار السابق القاضي بالحد من 
تركیز المنتدى على مجالین فقط وھما: التنویع االقتصادي والتحول 
واالنتقال العادل للقوى العاملة، وخلق فرص عمل الئقة وجیدة. ودعا عدة 

ملدیف ونیوزیلندا التركیز مندوبین إلى توسیع النطاق، واقترح مندوبا ال
على قطاعي السیاحة والزراعة. وأوصى مندوب غانا بالنظر في تدابیر 
االستجابة في سیاق المساھمات المحددة وطنیًا للتقلیل من اآلثار الضارة، 

 وأیده في ذلك مندوب سنغافورة.
وتناولت المناقشات كذلك فعالیة أسالیب المنتدى في دعم مھامھ 

وتباینت اآلراء حول الفائدة من ورش العمل اإلقلیمیة  وبرنامج عملھ.
مقارنًة بالفائدة من تلك التي أجریت بین الدورات ألغراض المشاركة 
وبناء القدرات. دعم العدید من المندوبین تشكیل فریق دائم من الخبراء 

 الفنیین، وعارضھم في ذلك مندوبا الوالیات المتحدة وأسترالیا.
 77رصد نتائج المراجعة، دعا مندوب مجموعة الـ  فیما یتعلق بكیفیة

/ الصین إلى استخدام المناقشات والمذكرات والتقاریر باعتبارھا أساًسا 
لعمل توصیات حول المنتدى المحسن. واقترح مندوبو االتحاد األوروبي 
وأسترالیا وكندا والوالیات المتحدة االنتھاء من المراجعة بإقرار شفھي 

لمعرب عنھا، وشددوا على الحاجة إلى التركیز على بتنوع اآلراء ا
أسالیب المنتدى وبرنامج عملھ ووظائفھ وفقًا التفاق باریس. وذكر ماركو 
 أنھ سیتم إعداد مسودة استنتاجات تعرض على فریق االتصال للنظر فیھا.

: انعقدت ورشة العمل على عمل كورونیفیا المشترك بشأن الزراعة
ي تیسیر أعمالھا میالغروس ساندوفال (بیرو) مدار الیوم، وتشارك ف

 وھایكي غرانھولم (فنلندا).
قامت أمانة اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ بعدة 
أمور من بینھا: إبراز كیفیة تناول الزراعة في إطار االتفاقیة؛ تحدید دور 

ادل المعرفة؛ الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة في تعزیز تب
وتلخیص أھم الدروس المستفادة من ورش عمل كورونیفیا السابقة؛ 

 واإلشارة إلى الروابط بعملیات خارج االتفاقیة.
عرض ممثلو الھیئات التي تأسست بموجب االتفاقیة كیفیة دعم لعملھم 
األطراف في تنفیذ اإلجراءات المتعلقة بالقضایا الزراعیة. ومن بین ھذه 

زت لجنة التكیف دمج عدسة الزراعة في التوجیھ المقدم العروض، أبر
لبرنامج عمل نیروبي. وأشار فریق الخبراء المعني بأقل البلدان نمًوا إلى 
اإلرشادات التقنیة بشأن خطط التكیف الوطنیة، والعمل على الفئات 
والنظم اإلیكولوجیة الضعیفة. وعرضت اللجنة التنفیذیة آللیة وارسو 

ھا بشأن الظواھر بطیئة الحدوث، والخسائر غیر االقتصادیة، الدولیة أعمال
وإدارة المخاطر، والتنقل البشري. وفي المناقشات التي تلت تلك 
العروض، تبادل المشاركون عدة أمور من بینھا، وجھات النظر بشأن 
التحدیات المرتبطة باألدوات القائمة على التأمین لتناول الخسائر 

راعة، وشددوا على الحاجة إلى تشجیع تبادل واألضرار في قطاع الز
 المعرفة.

خالل فترة ما بعد الظھیرة، شارك مندوب زامبیا الخبرات بشأن 
وضع خطة تكیف وطنیة للقطاع الزراعي بدعم من فریق الخبراء المعني 
بأقل البلدان نمًوا. وأشار صندوق التكیف إلى مشروع منفذ في مناطق 

الضوء على إعادة تأھیل نظام الري  الواحات في المغرب، مسلًطا
ً بشأن  التقلیدي كمكون رئیسي. وقدم برنامج األغذیة العالمي مشروعا

تغیر المناخ واألمن الغذائي والمساواة بین الجنسین في إكوادور. وأفاد 
مندوب مركز وشبكة تكنولوجیا المناخ دعم فیتنام في استكشاف إمكانات 

وحددت منظمة األغذیة والزراعة قشر األرز كمصدر بدیل للطاقة. 
التابعة لألمم المتحدة أنشطتھا التعاونیة مع مختلف التي تأسست بموجب 
االتفاقیة اإلطاریة، وأشارت المنظمة إلى المبادئ التوجیھیة المتعلقة بدمج 

 القضایا الزراعیة في تخطیط التكیف والبالغات ذات الصلة.
لمشترك في كورونیفیا، وحول المضي قدًما نحو العمل الزراعي ا

شملت وجھات النظر التي عرضتھا األطراف: دعوة الصندوق األخضر 
للمناخ لعرض أعمالھ المتعلقة بالزراعة؛ وتحدید كیفیة تعامل التي 
تأسست بموجب االتفاقیة مع القضایا المحددة في ورش عمل كورونیفیا، 

اف؛ بھدف تحدید الفجوات بین ھذه اإلجراءات واحتیاجات األطر
وخیارات إضفاء الطابع المؤسسي على إشراك تلك الھیئات في عملیة 
كورونیفیا، وذلك من خالل عدة طرق من بینھا اتخاذ مقرر من مؤتمر 

دیسمبر/ كانون  5األطراف. ستنعقد مشاورات غیر رسمیة یوم األربعاء 
 األول.

 الھیئة الفرعیة للتنفیذ
ترأس اجتماع الفترة الصباحیة إیمانویل التقییم متعدد األطراف: 

دالمیني، إ سواتیني، رئیس الھیئة الفرعیة للتنفیذ. عرضت البلدان التالیة 
النتائج والتقدم المتعلق بتحقیق أھدافھا المحددة للحد من االنبعاثات على 
مستوى االقتصاد: االتحاد األوروبي وكندا وإستونیا والتفیا ولیتوانیا 

الشبكي لھذا االجتماع متاح على الرابط اإللكتروني: وفرنسا. البث 
-https://unfccc
-cop24.streamworld.de/webcast/multilateral

assessment 
دوبو : خالل فترة ما بعد الظھیرة، قدم منتقاسم اآلراء التیسیري

األرجنتین والبوسنة والھرسك والصین واألردن معلومات تتعلق بتقاریر 
التحدیث لفترة السنتین. البث الشبكي متاح على الرباط 

https://unfccc-التالي:
-of-workshop-4.streamworld.de/webcast/6thcop2

views-of-sharing-facilitative-the  

 في األروقة
بدأ مؤتمر تغیر المناخ المنعقد في مدینة كاتوفیتشي رسمیًا یوم االثنین 
بشعور من الزخم، فبعد نجاح استھالل المفاوضات خالل الیوم األول، 

داث والمناقشات رفیعة تمنى الكثیرون أن یبعث الیوم المخصص لألح
المستوى على الشعور بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة، مع السماح 
للمندوبین بالعمل بشكل غیر رسمي حول مجموعة من األمور التي 

 تخص برنامج عمل اتفاق باریس. 
خالل االفتتاح رفیع المستوى، ذّكر رؤساء الدول وكبار الشخصیات 

لم یراقب ما یحدث" وحثوھم على والمشاھیر أعضاء الوفود بأن "العا
الوفاء بمسؤولیتھم األخالقیة. وقد وصفوا المخاطر الشدیدة في كاتوفیتشي 
بأن البشریة ھنا تتعرض "لصدمة عالمیة" و"تصارع للبقاء كأجناس"، 
وكثیراً ما یستندون في ذلك إلى النتائج التي توصل إلیھا الفریق الحكومي 

خراً. ناشد السیر دیفید أتینبورو، عالم الدولي المعني بتغیر المناخ مؤ
الطبیعة الشھیر، متحدثًا نیابًة عن شعوب العالم، الحضور قائال: "الرسالة 

 واضحة. یا قادة العالم علیكم بالقیام بدوركم ".
وفي الوقت نفسھ، أغلق أعضاء الوفود األبواب على أنفسھم وأجروا 

مدى قبول اإلضافات مشاورات غیر متحیزة تقودھا األطراف الختبار 
التي أعدھا رؤساء الھیئات الفرعیة منذ مؤتمر بانكوك، محاولًة منھم 
لتبسیط النص وتوحید الخیارات. وبدا أن ھناك قبوًال عاًما التخاذ ھذه 
اإلضافات أساًسا لمزید من المفاوضات، وأشار البعض إلى إحراز بعض 

غیر الخالفیة".  التقدم ، رغم أنھ ینحصر إلى حد كبیر في "المسائل
انعقدت دورات قصیرة لالستماع إلى ردود الفعل األولیة أو قراءة بعض 
أجزاء من النص بخصوص بعض األمور. وعبر الغرف والموضوعات، 
اختلف النھج ولكن الھدف كان واحًدا: االقتراب من إعداد نسخة جدیدة 
لمسود نص في غضون یومین. غادر الكثیرون غرف االجتماعات في 

 الة من عدم الیقین، ولكن مفعمین باألمل بأنھم سیحققون ھذا الھدف.ح

https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/multilateral-assessment
https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/multilateral-assessment
https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/multilateral-assessment
https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/6th-workshop-of-the-facilitative-sharing-of-views
https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/6th-workshop-of-the-facilitative-sharing-of-views
https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/6th-workshop-of-the-facilitative-sharing-of-views

