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 والعشرون لمؤتمر أطراف الرابعةالدورة  
اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر 

  4#النشرة  – المناخ

 يشكاتوفیتاألحداث الرئیسیة في 
 2018 األولدیسمبر/ كانون  4الثالثاء، 

اجتمع أحد فرق جرت مشاورات غیر رسمیة على مدار الیوم   و
اتصال. وأقیم الحدث الرفیع المستوى المعني بالعمل المناخي 

والحدث الخاص الذي عقدتھ الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة  العالمي،
والتكنولوجیة بشأن تقریر الفریق الحكومي الدولي المعني بتغیر 

 درجة مئویة. 1.5المناخ الخاص بإبقاء درجة االحترار العالمي عند 

تبني  -الحدث الرفیع المستوى المعني بالعمل المناخي العالمي 
شاملة  التعددیة ال

كورتیكا، رئیس الدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر األطراف،  تولى
 االجتماع. رئاسة ھذه 

أكد ماتیوس موراویكي، رئیس وزراء بولندا، على ضرورة 
 تحقیق أھداف طموحة والتي تتطلب، في رأیھ، قبوالً اجتماعیاً.

عرض أنطونیو غوتیریس، األمین العام لألمم المتحدة، في إیجاز 
جدیدة من األطراف المتعددة أن تربط بین مجموعة  كیف یمكن لشبكة

 النطاقات.مختلف واسعة من الجھات الفاعلة عبر 
أثناء حدیثھا عن عملھا في الفضاء، شاركت ماي جیمیسون، 

، "تفاؤلھا الحذر" المستوحى من Year Starship 100مشروع 
 التقنیات الجدیدة و"حكمة األجداد".

 بیكارد الحوار.أدار سوالر إمبلس وبرتراند 
 

الحوار األول: استراتیجیات طویلة األجل لعالم محاید مناخیًا 
: أبرز نیكوال ستورجیون، رئیس وقادر على التصدي لتغیر المناخ

وزارء اسكتلندا، االلتزام األخالقي بالقیادة والفوائد االقتصادیة 
 العتماد ھذه االستراتیجیات مبكًرا.
مجلسة إدارة شركة أسمنت دالمیا، أشار ماھیندرا سینغي،  رئیس 

إلى العدید من الفوائد المترتبة على إقرار ممارسات مستدامة، بدًءا 
 من جذب أفضل المواھب إلى التعرف على العالمات التجاریة.

 
ركز رالف  الحوار الثاني: التمویل كمحرك للعمل المناخي:

یر ھامرز، رئیس مجلس إدارة مجموعة آي إن جي، على "البصمة غ
 2.4المباشرة" للبنوك، وأعلن عن قیام خمسة بنوك بتخصیص مبلغ 

تریلیون یورو من أجل "التزام كاتوفیتشي" لمساعدة عمالئھا في 
 االستثمار في تقنیات أنظف.

شددت ھندو أومارو إبراھیم، مندوب الشعوب األصلیة، على 
 الحاجة إلى إزالة الحواجز التي تعیق الحصول على التمویل، وقال

 مشدًدا "لیس لدینا الوقت النتظار تدفق التمویل".
أحد المؤازرین رفیعي وفي ختام االجتماع، أكد إینیا سیرویراتو، 

في فیجي، على الحاجة إلى اتخاذ إجراء  المستوى للعمل المناخي
عاجل ، مشیًرا إلى تقریر الفریق الحكومي الدولي المعني بتغیر 

درجة مئویة.  1.5ار العالمي عند المناخ الخاص بإبقاء درجة االحتر
والحظ توماس شورزكزو، أحد المؤازرین رفیعي المستوى للعمل 

المناخي في بولندا، أن اتفاق باریس رفع من دور الجھات الفاعلة من 
 غیر األطراف، ودعا إلى تقدیم حلول شاملة.

نقل العدید من األطراف جھودھم الوطنیة لتحفیز إجراءات 
 .التخفیف والتكیف

الحدث الخاص للھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة: 
إدراج المعرفة العلمیة الجدیدة والنتائج الرئیسیة في تقریر الفریق 

الحكومي الدولي المعني بتغیر المناخ الخاص بإبقاء درجة االحترار 
 . درجة مئویة 1.5العالمي عند 

العلمیة  أدار واتیكسون، رئیس الھیئة الفرعیة للمشورة
 والتكنولوجیة، اإلجتماع.

أبرزت باتریسیا إسبینوزا، السكرتیرة التنفیذیة التفاقیة األمم 
المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ، أھمیة التقریر المتمثلة في: 
إضافة محتوى برنامج عمل اتفاق باریس والتعجیل بإقراره 

تاالنوا؛ والموازنة المخصصة لھ؛ تمھید الطریق الستكمال حوار 
والتأكید على أن الحكومات وحدھا ال تستطیع مواجھة ھذا التحدي 

 العالمي.
قدم ھویسونج لي، رئیس الفریق الحكومي الدولي المعني بتغیر 

 المناخ، الرسائل الرئیسیة للتقریر، وھي:
تغیر المناخ یؤثر بالفعل على الناس وسبل العیش والنظم 

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

مستحیالً ولكنھ یتطلب تحوالت غیر مسبوقة في جمیع قطاعات 
 المجتمع.

ھناك فوائد واضحة لإلبقاء على درجة االحترار العالمي عند 
 درجة مئویة بدال من درجتین مئویتین أو أعلى.  1.5

درجة مئویة من  1.5مي عند اإلبقاء على درجة االحترار العال
 شأنھ أن یحقق فوائد مشتركة لتحقیق أھداف عالمیة أخرى.

 1.5كرة اإلبقاء على درجة االحترار العالمي عند بفق فیما یتعلو
متشارك لفریق العمل األول لس ائیرل، ايو زاھبانمال قادرجة مئویة، 

لی إحاجة ننا بالتابع للفریق الحكومي الدولي المعني بتغیر المناخ، إ
ون إلى الصفر، للحد من العوامل برلکد اکسیأثاني ت نبعاثاول باصولا

 األخرى غیر ثاني أكسید الكربون الستحثاث التغیرات المناخیة.
متشارك لفریق العمل لس ائیرلعرض فالیري ماسون دیلموت، ا

األول التابع للفریق الحكومي الدولي المعني بتغیر المناخ، التغیرات 
في ھطول األمطار ومتوسط درجات الحرارة، والمناطق  المكانیة

 المناخیة اإلقلیمیة للتغیر المناخي.
فیما یتعلق بتغیر المناخ المتوقع وآثاره المحتملة والمخاطر 

متشارك لفریق العمل لالمصاحبة لھ، أبلغ ھانز أوتو بوترنر، الرئیس ا
ناخ، عن وجود الثاني التابع للفریق الحكومي الدولي المعني بتغیر الم

درجة  1.5اختالفات كبیرة بین أثر درجة االحترار العالمي عند 
 مئویة وعند درجتین مئویتین.

وحول مسارات االنبعاثات وتحوالت النظام المتسقة مع اإلبقاء 
درجة مئویة، ذكر جیم ساكیا،  1.5على درجة االحترار العالمي عند 

لفریق العمل الثالث التابع للفریق الحكومي الدولي  متشاركلالرئیس ا
المعني بتغیر المناخ، أن التغییرات السریعة بعیدة المدى وغیر 
المسبوقة مطلوبة في جمیع األنظمة، وأشار إلى عدم كفایة 

 المساھمات المحددة وطنیًا الحالیة.
وحول تعزیز االستجابة العالمیة في سیاق التنمیة المستدامة 

ود المبذولة للقضاء على الفقر، سلطت دیبرا روبرتس، رئیسة والجھ
فریق العمل الثالث، الضوء على الظروف التمكینیة، التي تشمل 
تعزیز الحوكمة متعددة المستویات والحوكمة الدولیة، وإعادة تنظیم 
االستثمارات للبنیة التحتیة منخفضة االنبعاثات والقادرة على التصدي 

 لتغیر المناخ.
ختام االجتماع، ذّكر الرئیس لي المندوبین والعلماء بأن  وفي
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      2 
نشرة مفاوضات 

      األرض         

"جمیع الفرص متاحة أمامھم" للمساھمة في إثراء تقریر التقییم 
 السادس للفریق الحكومي الدولي المعني بتغیر المناخ.

 
 الھیئة الفرعیة للتنفیذ

دعا المیسران المتشاركان ماریان األطر الزمنیة المشتركة: 
) وجورج واموكویا (كینیا) األطراف إلى تقدیم كارلسن (النرویج

وجھات النظر بشأن اإلضافة المقدمة من رؤساء الھیئات الفرعیة. 
 ورحبت األطراف بالملحق بشكل عام.

وأعربت األطراف عن تفضیالت مختلفة بشأن األطر الزمنیة 
المشتركة، ومنھا خمسة، عشرة، خمسة أو عشرة، و"خمسة زائد 

عض عن مرونة في ھذا الشأن. وأیدت خمسة". وأعرب الب
مجموعات وأطراف عدیدة حذف خیار یشیر إلى األطر الزمنیة 

 المشتركة "المحددة وطنیاً".
فیما یتعلق بتوقیت بالغات أو تحدیثات الخاصة بالمساھمات 
المحددة وطنًیا، اقترحت مجموعة من البلدان النامیة، بخصوص 

ق المقدمة من األطراف، نصاً یعتمد الجولة التالیة من التقاریر والوثائ
على الجولة األولى من التقاریر والوثائق المقدمة من األطراف في 

) المتعلق باإلبالغ 21-/م أ 1وعلى نص مقرر باریس ( 2015
بالمساھمات المحددة وطنیًا أو تحدیثھا. وشددت مجموعة أخرى من 

ة، وأید مندوب البلدان النامیة على الحاجة إلى مزامنة األطر الزمنی
بلد نام أخر ھذا االقتراح من حیث المبدأ واقترح إمكانیة فھمھ على 
أنھ ینطبق على السنة المستھدفة من مساھمات البلدان المحددة وطنیًا 
فقط. شجع كارلسن المیسر المتشارك األطراف على التشاور بشكل 

 غیر رسمي لصیاغة نص بخصوص ھذا االقتراح.
ت واألطراف حذف فقرة تشیر إلى نتائج اقترحت بعض المجموعا

عملیة التقییم العالمي. كما اقترحت العدید من المجموعات واألطراف 
 حذف اإلشارات إلى محتوى أو نطاق المساھمات المحددة وطنًیا.

اختلفت آراء األطراف حول ما إذا كان سیتم االنتھاء من 
أم ال، حیث اقترح البعض تقدیم التوجیھ  المناقشات في كاتوفیتشي

للجولة القادمة من المساھمات المحددة وطنیًا فقط وتكلیف الھیئة 
وما  2031الفرعیة للتنفیذ بالنظر في البالغات اعتباًرا من عام 

 بعده.
سیقوم المیسران المتشاركان بإعداد أول نسخة للنص خالل 

 المشاورات غیر الرسمیة القادمة.
 

(سجل  4من المادة  12لمشار إلیھ في الفقرة السجل ا
: قام بیتر ویتوك (بلجیكا)، المیسر المساھمات المحددة وطنیاً)

المتشارك، بدعوة األطراف لتبادل اآلراء بشأن اإلضافة المقدمة من 
رؤساء الھیئات الفرعیة. تباینت وجھات نظر األطراف حول إدراج 

 مسودة نص المقرر. استبعاد مھمة البحث من السجل كخیار في
واقترحت مندوبة مجموعة من البلدان النامیة إضافة نص یشیر 
إلى خیارین إلدراجھما في مسودة نص المقرر: إضافتھ كمقرر فردي 
لمؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق باریس 
(مؤتمر/ اجتماع أطراف باریس) أم كقسم من مقرر مؤتمر/ اجتماع 

ریس الشامل بشأن نتیجة كاتوفیتشي. واقترحت كذلك أطراف با
"استخدام سجل نموذجي"، مشیًرة إلى أنھ بمجرد أن ترى األطراف 
كیف یعمل ھذا النموذج، یمكنھم اقتراح اعتماده خالل الدورة الثانیة 

 لمؤتمر/ اجتماع أطراف باریس. ستستمر المشاورات غیر الرسمیة.
 

(بالغات  7من المادة  12السجل المشار إلیھ في الفقرة 
دعت إیمیلي ماساوا (غامبیا)، المیسرة المتشاركة، التكیف): 

األطراف إلى التركیز على الخیارات الواردة في مسودة نص المقرر 
الخاص باإلضافة. وتباینت وجھات نظر األطراف حول ما إذا كانت 
ستعد سجل واحد أم سجلین. وطلب مندوب إحدى مجموعات البلدان 

میة عقد اجتماع مشترك خالل الدورة التاسعة واألربعین للھیئة النا
الفرعیة للتنفیذ لمناقشة بند سجل المساھمات المحددة ووطنیًا. عارض 
مندوبو العدید من المجموعات والبلدان األخرى ذلك، مشیرین إلى أن 
ً لن  االجتماع المشترك الذي ُعقد في دورة بانكوك كان بمثابة "اتفاقا

 یتكرر".
وأعرب مندوبو بعض المجموعات والبلدان عن مخاوفھم إزاء 

عدم اإلشارة إلى خیاراتھم المفضلة في نتائج بانكوك في اإلضافة 
المقدمة من رؤساء الھیئات، ومن ھذه الخیارات تضمین وصالت 
إلكترونیة في سجل بالغات التكیف تنقل إلى مواضع ھذه الخیارات 

 ن جزئین.وخیار استخدام سجل واحد مكون م
ووافقت األطراف على تفویض المیسرین المتشاركین في إعادة 
نص اإلضافة الذي وصفتھ األطراف بأنھ "مفقود" إلى ھذا النص 
 أوال، ثم النظر في ھذا النص خالل المشاورات غیر الرسمیة القادمة.

 
: في مشاورات غیر رسمیة تشارك في آلیة وارسو الدولیة

س (أسترالیا) ولوكاس دي بییترو تیسیرھا كل من لیزا جیتو
(األرجنتین)، تبادلت األطراف اآلراء حول مضمون أحد المقررات. 
واختلفت اآلراء حول ما إذا كان سیتم تضمین توصیات محددة من 
اللجنة التنفیذیة في نص المقرر وإلى أي مدى. وأید مندوبا 

بعض  مجموعتین من البلدان النامیة على وجھ التحدید اإلشارة إلى
التوصیات وتضمینھا في ملحق، في حین فضل مندوبو عدة بلدان 
متقدمة عدم اإلشارة إلى أي توصیة محددة في نص المقرر. 

 وستستمر المناقشات في مشاورات غیر رسمیة. 
تحدید المعلومات التي یتعین  :المسائل المتعلقة بتمویل المناخ

من اتفاق باریس (شفافیة  9من المادة  5تقدیمھا وفقًا للفقرة 
تشارك في تیسیر ھذا االجتماع كل من سیاني نافو  التمویل السابقة):

(مالي) وأوتي ھانكاتوكیا (فنلندا). تبادلت األطراف وجھات النظر 
ر المفقودة حول إضافة رؤساء الھیئات الفرعیة، وتحدید العناص

واقتراح الفرص لتبسیطھا. واختلفت األطراف حول صیاغة النص 
الذي یحدد األطراف التي ینبغي أن تقدم المعلومات. وأشار مندوب 

من المادة  5مجموعة من البلدان النامیة، وأیده أخرون، إلى أن الفقرة 
تشیر فقط إلى المعلومات المقدمة من البلدان المتقدمة. وذكر  9

و العدید من البلدان المتقدمة بأن الصیاغة النصیة الواردة في مندوب
الفقرة نفسھا تشجع "األطراف األخرى" على توفیر الموارد 

 والمعلومات.
وقد اعترضت األطراف بشدة على الخیارات التي تشیر إلى مدى 
كفایة ومالئمة المعلومات المقدمة أو مراجعتھا أو نتائج األسالیب 

ا. وذكرت عدة أطراف أنھا لیست مكلفة بمناقشة المتبعة لتقدیمھ
الخیارات بخالف الخیار المفضل لھا، ووافقت بعد ذلك على إحالة 
األمر إلى رؤساء الوفود. وسیرسل المیسران المتشاركان ھذا الطلب 
إلى رئیس الھیئة الفرعیة للتنفیذ، مع اإلشارة إلى آراء األطراف في 

 النسخة التالیة من النص.
 

: تشاركت جنیفیر كوالدو ائل المتعلقة ببناء القدراتالمس
(الجمھوریة الدومینیكیة) وماكوتو كاتو (الیابان) في تیسیر ھذه 
المشاورات غیر الرسمیة. وقدمت ریتا مشعان، الرئیسة المتشاركة 
للجنة باریس المعنیة ببناء القدرات، التقریر المرحلي التقني السنوي 

ین الدورات، وأشارت إلى إفادة التقریر للجنة والعمل الذي جرى ب
 إحراز تقدًما كبیًرا.

أعرب مندوبو مجموعة من البلدان النامیة عن أملھا في وضع 
مسودة لنص مقرر بشأن مراجعة فعالیة لجنة باریس المعنیة ببناء 
القدرات، معربین عن أسفھ إزاء نقص الموارد، وأیدھم في ذلك 

مندوب إحدى البلدان النامیة على  مندوبو بلدان نامیة أخرى. وشدد
الحاجة إلى وجود موارد "واضحة" وموارد إضافیة. وذكر مندوب 
مجموعة من البلدان المتقدمة ومندوب أحد األطراف إلى التقدم الجید 

 الذي أحرزتھ لجنة باریس خالل وقت قصیر.
تبادلت البلدان وجھات النظر حول الخطوات التالیة لتحدید 

راجعة عمل لجنة باریس، خالل الدورة الرابعة إجراءات بدء م
والعشرین لمؤتمر األطراف، ومن ھذه اإلجراءات، توجیھ دعوة 
محتملة لتقدیم التقاریر والوثائق وطلب تقریر تجمیعي. وسیقوم 
المیسران المتشاركان بإعداد مسودة نص حول األمرین. وستعقد 

 مشاورات غیر رسمیة لمراجعة النص.
: تشارك في تیسیر ھذه المشاورات غیر عيالنوع االجتما

الرسمیة كل من بیندا كانتي ثیام (السنغال) وكولین أوھیر (أیرلندا). 
، 2018عرضت األمانة العامة للجنة األنشطة التي نفذتھا في عام 

وسلطت الضوء على ورقة تقنیة وأنشطة لبناء القدرات نفذتھا لجنة 
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      3 
نشرة مفاوضات 

      األرض         

بناء القدرات القادمة  التكیف لجنة باریس، وأشارت إلى أنشطة
المقرر تنفیذھا بالتعاون مع مركز وشبكة تكنولوجیا المناخ واللجنة 
التنفیذیة آللیة وارسو الدولیة والمجلس التنفیذي آللیة التنمیة النظیفة 
واللجنة الدائمة المعنیة بالتمویل وفریق الخبراء المعني بأقل البلدان 

راجعة لبرنامج عمل لیما نمًوا. ناقشت األطراف أسالیب إجراء م
وخطة العمل المتعلقة بالنوع اإلجتماعي. سیقوم المیسران المتشاركان 
بإعداد مسودة استنتاجات لألطراف للنظر فیھا یوم الخمیس الموافق، 
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 الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة 
تشارك في تیسیر  :منبر المجتمعات المحلیة والشعوب األصلیة

ھذه المشاورات غیر الرسمیة كل من أنیال أنجر جرافي (إستونیا) 
وماجد شفیبور (إیران)، وركزت ھذه المشاورات على منطوقة 
فقرات مسودة نص المقرر. وحول التمثیل في فریق العمل التیسیري 
للمنبر، وافقت األطراف على أن یكون لھا سبعة ممثلین من 

م ممثل عن كل مجموعة إقلیمیة تابعة لألمم األطراف، من بینھ
المتحدة، وممثل عن الدول الجزریة الصغیرة النامیة وممثل عن أقل 
البلدان نمواً، وسبعة ممثلین من المنظمات المعنیة بالشعوب األصلیة، 
وممثل واحد عن كل واحدة من مناطق األمم المتحدة األصلیة 

قت األطراف على أن ینظر االجتماعیة والثقافیة السبعة. كما اتف
مؤتمر األطراف في إحدى دوراتھ المقبلة، على إضافة ثالثة ممثلین 
إضافیین على األقل لتمثیل المجتمعات المحلیة، إلى جانب النظر في 
إجراءات الموافقة على ھؤالء الممثلین. ستستمر المشاورات غیر 

 .الرسمیة
ن طریق أسالیب طرائق حساب الموارد المالیة المقدمة ع

تشارك  من اتفاق باریس: 9من المادة  7تدخالت عامة وفقاً للفقرة 
في تیسیر ھذه المشاورات غیر الرسمیة كل من دلفین آیرود (فرنسا) 
وسیني نافو (مالي)، وركزت ھذه المشاورات على إضافة رؤساء 
الھیئات الفرعیة. اختلفت األطراف حول إدراج نص بخصوص 

صة بالمناخ" و الموارد المالیة "الجدیدة الموارد المالیة "الخا
واإلضافیة"، وأعرب مندوب مجموعة من البلدان النامیة عن عدم 
ارتیاحھ إلجراء أي "إضعاف" لھذه الجوانب. واقترحت عدة أطراف 
والمجموعات التركیز على عناصر یمكن حلھا على المستوى التقني، 

 .ساسیةوال سیما االفتراضات والتعاریف والمنھجیات األ
: تشارك في رئاسة من اتفاق باریس (النھج التعاونیة) 6المادة 

فریق االتصال ھذا كل من كیلي كیزییر (أیرلندا) ومسلم أنشاري 
 الرحمن (سنغافورة).

قرأ مندوب كوستا ریكا تقریًرا مشترًكا قدمھ كل من مندوب 
اریبي، كولومبیا، نیاًبة عن الرابطة المستقلة ألمریكا الالتینیة والك

ومندوبو أسترالیا وكندا واالتحاد األوروبي والیابان والمكسیك 
ونیوزیلندا وسویسرا، بشأن الحاجة إلجراء تعدیالت مماثلة فیما 
یتعلق بتحویالت نتائج التخفیف والحد من االنبعاثات بموجب المادة 

. وصف مندوب سویسرا، نیاًبة عن مجموعة السالمة البیئیة، ھذا 6
"نقطة انطالق جیدة" وأفاد بأن جمھوریة كوریا قد شاركت  األمر بأنھ

في التقاریر المقدمة من األطراف. وشدد مندوب الیابان على أن تقدیم 
التقاریر المشتركة یأتي من أطراف تمثل وجھات نظر مختلفة. 
وشددت مندوبة االتحاد األوروبي على ضرورة اتخاذ مقررات 

 أن السالمة البیئیة.صارمة، من بینھا مقررات محددة بش
اقترح مندوب المملكة العربیة السعودیة، نیاًبة عن البلدان النامیة 
متقاربة التفكیر، تجنب المبالغة في التعقید التقني. وأكد مندوب باناما 
وبلیز، ومندوب السنغال، نیاًبة عن المجموعة اإلفریقیة، على 

ا. وعارض ضرورة احترام التنوع بین المساھمات المحددة وطنیَ 
المبادرة المعززة لخفض  6مندوب البرازیل ربط المادة رقم 

االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدھور الغابات في البلدان 
 النامیة، في حین دعم مندوب باناما وبلیز الربط بینھما.

اقترح مندوب سانت لوسیا، نیابًة عن تحالف الدول الجزریة 
الصغیرة، ترتیب األولویات على النحو التالي: تفعیل ھیكل المحاسبة؛ 
وضع ضمانات السالمة البیئیة؛ وضع أحكام التنمیة المستدامة؛ 
واقترح مع مندوب مصر، نیاًبة عن المجموعة العربیة، تخصیص 

دعا مندوب توفالو، نیابًة عن أقل حصة من اإلیرادات للتكیف. و
البلدان نمواً، إلى تشكیل ھیئة رقابیة تكلف باإلشراف على تنفیذ 

من اتفاق باریس (نتائج التخفیف المنقولة دولیاً)  6من المادة  2الفقرة 
 إلتاحة اإلبالغ المسبق.

سیقوم الرئیسان المتشاركان بصیاغة نص مقرر استناًدا إلى 
 قاریرھا.مناقشات األطراف ون

الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة / الھیئة الفرعیة 
 للتنفیذ

و  41تقریر لجنة التكیف: المسائل المشار إلیھا في الفقرات 
: تشارك في تیسیر ھذه المشاورات غیر من نتائج باریس 45و  42

الرسمیة مالكولم ریدوت (المملكة المتحدة). وفیما یتعلق بسبل تعزیز 
رابط عمل الترتیبات المؤسسیة المتعلقة بالتكیف، ركزت المناقشات ت

ً لتحقیق توازن  على اآلتي: تشجیع أو طلب ترتیبات مؤسسیة سعیا
بین التكیف والتخفیف، وحذر مندوبو البلدان النامیة من التراجع؛ 
الطلب إلى فریق الخبراء االستشاري التعاون مع فریق الخبراء 

ً للتدریب على تقییم القابلیة للتأثر بتغیر  المعني بأقل البلدان نمًوا معا
المناخ والجوانب األخرى للتكیف معھ؛ وتحدید من الذي ینبغي 
تشجیعھ على توفیر الموارد لعمل المؤسسات ذات الصلة بالتكیف، 
وأید مندوبو بعض األطراف من البلدان المتقدمة صیاغة واسعة 

مراجعة مدى كفایة وفعالیة  النطاق. كما ناقش المندوبون منھجیات
 التكیف والدعم. وستنعقد مشاورات غیر رسمیة. 

: في مشاورات غیر رسمیة تشارك في تیسیرھا تدابیر االستجابة
كل من أندریھ ماركو (بلیز) وكیث أندرسون (سویسرا)، وافق 
المندوبون على إتخاذ اإلضافة التي قدمھا رؤساء الھیئات الفرعیة 

لمناقشات حول أسالیب وبرنامج عمل ومھام كأساس لمزید من ا
 منتدى أثر تنفیذ تدابیر االستجابة بموجب اتفاق باریس.

وحث العدید من البلدان المتقدمة على حذف القسم الخاص 
بالمبادئ، في حین فضل مندوبا مجموعتان من البلدان النامیة اإلبقاء 

ي: ھل ینبغي علیھ. كما تباینت اآلراء حول عدة أمور من بینھا ما یل
أن تشمل مجاالت العمل عناصر أخرى غیر االنتقال العادل والتنوع 
االقتصادي؛ ھل ھناك حاجة إلقامة حلقات عمل فیما بین الدورات 
وإنشاء لجنة تنفیذیة دائمة. استمرت المشاورات غیر الرسمیة خالل 

 فترة ما بعد الظھیرة.
كة تكنولوجیا تقریر اللجنة التنفیذیة للتكنولوجیا ومركز وشب

: تشاركت ستیال غاما (مالوي) وأولریكا راب (السوید) في المناخ
تیسیر ھذه المشاورات غیر الرسمیة، وقدما إلى األطراف مسودة 

 نص مقرر یستند إلى المناقشات التي أجریت یوم االثنین.
فیما یتعلق بتعزیز تطویر التكنولوجیا المناخیة ونقلھا من خالل 

التكنولوجیا، دعت بعض البلدان النامیة إلى توضیح الثغرات في آلیة 
عمل اللجنة التنفیذیة للتكنولوجیا ومركز وشبكة تكنولوجیا المناخ، 
حیث أثار مندوب أحد األطراف مخاوف بشأن عدم وضوح كیفیة 
تیسیر اإلجراءات التي یتخذھا المركز من خالل اإلجراءات التي 

 تتخذھا اللجنة.
طراف ألر اتمؤمإتخاذ مقرر من لی إلحاجة ن اعدان للبت ابرعأ

ل اللجنة التنفیذیة تھا في عمظمالحت لتي تمود االقیلتفسیر 
من أجل  2018للتكنولوجیا ومركز وشبكة تكنولوجیا المناخ خالل 

شأن. ودعا مندوب أحد األطراف إلى لھذا افي ت تحسینال خاإد
راتیجیات طویلة وضع خطة عمل قائمة على األولویات وتوظیف است

األجل. وفیما یتعلق بإجراءات التكنولوجیا المناخیة، أشار العدید من 
المندوبین إلى الحاجة إلى تحقیق توازن بین تقنیات التكیف 

 والتخفیف. وسیقوم المیسران المتشاركان بمراجعة المسودة.
 فریق اتفاق باریس

: طالب قسم التخفیف في المساھمات المحددة وطنیا
ران المتشاركان فیدیریكا فریتشانو (إیطالیا) وسین لیانغ شیھ المیس

(سنغافورة) ، بتقدیم ردود فعل البلدان على اإلضافات المقدمة من 
 رؤساء الھیئات.

فیما یتعلق بالخصائص، أید عدد من المجموعات والبلدان 
نًصا محدوًدا، وذكر العدید منھم أن الخصائص محددة بالفعل في 

لصلة باتفاق باریس. واقترحت إحدى المجموعات األحكام ذات ا
الموافقة على بعض الخصائص المحددة في الدورة الرابعة والعشرین 
لمؤتمر األطراف، وقامت دولة واحدة بدعم ودولة أخرى بمعارضة 
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تكلیف دورات مقبلة إلعداد إرشادات للجولة الثانیة من المساھمات 
 المحددة وطنیا.

لتسھیل الوضوح والشفافیة  فیما یتعلق بالمعلومات
    27والتفاھم، اختلفت األطراف على االلتزام القانوني للفقرة رقم 

من مقرر باریس الخاصة بالمعلومات لتسھیل الوضوح والشفافیة 
والتفاھم ومستوى التفصیل الالزم لتوجیھ ھذه المعلومات. كما 
؛ اقترحت األطراف عدة أمور من بینھا، إزالة قسم عن األھداف
وأعربت عن دعمھا لبناء القدرات في البلدان النامیة من أجل 

 المعلومات لتسھیل الوضوح والشفافیة والتفاھم.
وفیما یتعلق بالمحاسبة، اتفقت العدید من األطراف على 

أھمیة توفیر التوجیھ وتبادل اآلراء بشأن المرونة للبلدان النامیة ، 
، والسالمة البیئیة ، واالتساق المنھجي ، وتجنب العد المزدوج 

واإلشارات إلى منظمة الطیران المدني الدولي والمنظمة البحریة 
 الدولیة.

شجع فریكانو، المیسر المشارك، الدول على التنسیق بشأن 
أجزاء محددة من النص، بما في ذلك بناء القدرات واالتساق المنھجي 

 والعد المزدوج. سوف یتم عقد مشاورات غیر رسمیة. 
: شارك في تنسیق المشاورات ات الخاصة بالتكیفالبالغ

غیر الرسمیة كل من بیث الفندر (كندا) وخولیو كوروردانو (شیلي). 
وناقش أعضاء الوفود اقتراح مجموعة من البلدان النامیة بأن "یتم 

تقییم، وإذا لزم األمر تنقیح" التوجیھ المرفق باإلضافات المقدمة من 
ت المتعلقة بالتكیف  في الدورة الثامنة رؤساء الھیئات بشأن البالغا

) مع مراعاة الطلبات 2024لـمؤتمر/ اجتماع أطراف باریس  (
المقدمة من األطراف بشأن خبرتھم في استخدام التوجیھات. وحول 
الدیباجة ، اختلفت اآلراء حول ما إذا كان ینبغي االحتفاظ باإلشارة 

نیا المتضمنة في إلى التوجیھات الخاصة بالمساھمات المحددة وط
المرفق ، وطالبت بعض البلدان المتقدمة بعدم الحكم مسبقا على 

المناقشات التي تجرى بموجب الدورة الثالثة  لفریق اتفاق باریس 
(قسم التخفیف). كما اختلفت اآلراء حول: اإلشارة بالتحدید إلى مبدأ 

رت المسئولیات المشتركة لكن المتفاوتة والقدرات ذات الصلة ؛ وذك
مواد محددة من اتفاق باریس. وسوف تستمر المشاورات غیر 

 الرسمیة.
: قام كل من أندرو راكیستراو (الوالیات المتحدة) الشفافیة

وشیانغ جاو (الصین) بالمشاركة في العمل. نظرت األطراف في 
تنظیم العمل المقترح للمیسرین المشاركین ، بما في ذلك الترتیب الذي 

قشة األقسام واستخدام المشاورات غیر الرسمیة سیتم من خاللھ منا
لتوضیح االھتمامات والمصالح واألولویات األساسیة. وسوف یتم 

تقدیم نسخة أولى من مشروع النص بحلول یوم األربعاء. استمرت 
 المناقشات في مشاورات غیر رسمیة.

: في المشاورات غیر الرسمیة التي شارك التقییم العالمي
جموعي (الجزائر) وأوتي ھونكاتوكیا (فنلندا)،  في تیسیرھا كمال

وافق أعضاء الوفود على اإلضافة المقدمة من رؤساء الھیئات كأساس 
للمناقشة. فیما یتعلق بالمساواة، اقترح البعض  بعض المدخالت 
النوعیة أو الكمیة المقترحة التي تدل على كیفیة تفعیل اعتبارات 

بعض الدول المتقدمة مبدأً شامالً  العدالة في التقییم العالمي. فضلت
بأنھ یجب إجراء التقییم العالمي في ضوء المساواة، فضالً عن أحكام 

بشأن المدخالت المتعلقة بالمساواة. على النقیض من ذلك ، ذكرت 
بعض الدول النامیة أنھ یجب إدراج المساواة في كل عنصر من 

حول عدة أمور عناصر التقییم العالمي. كما تباعدت وجھات النظر 
من بینھا الجدول الزمني للتقییم العالمي. استمرت المناقشات في 

 مشاورات غیر رسمیة.
: في المشاورات غیر الرسمیة التي لجنة التنفیذ واالمتثال

شارك في تیسیرھا جانین فیلسون (بلیز) وكریستینا فویغت (النرویج) 
ء الھیئات ، وافق أعضاء الوفود على اإلضافة  المقدمة من رؤسا

كأساس لمزید من المناقشات. وقدمت مجموعة من البلدان النامیة 
اقتراحا نصیا لتبسیط الجزء الخاص بالبدء، بحیث یتم االحتفاظ 

بالمبادئ التوجیھیة مع حذف عدة فقرات تحتوي على عملیة أكثر 
 تفصیال. تم قبول االقتراح على نطاق واسع كأساس للمضي قدماً.

األطراف فقرات تحتوي على عملیة  وحددت العدید من
أكثر تفصیالً كانوا یرغبون في االحتفاظ بھا، مثل األحكام المتعلقة 

بالمرونة في الجداول الزمنیة للبلدان النامیة. وردا على ذلك، 
أوضحت مجموعة البلدان النامیة أن العدید من ھذه األحكام، على 

ملیة الطرف المعني، سبیل المثال األحكام المتعلقة بالمشاركة في ع
تغطیھا المبادئ العامة. استمرت المناقشات في مشاورات غیر 

 رسمیة.
: شاركت ماریا دیل بیالر بوینو صندوق التكیف

(األرجنتین) وبیتر تیربسترا (ھولندا) في تیسیر المشاورات غیر 
الرسمیة. تقاسمت األطراف وجھات النظر حول نوع التوجیھ الذي 

ر/ اجتماع أطراف باریس لمجلس إدارة صندوق یجب أن یقدمھ مؤتم
التكیف.  فضلت بعض األطراف وضع قائمة واضحة باألنشطة، بینما 

رغبت أطراف أخرى في رؤیة بعض القضایا المحددة التي تم 
تناولھا، بینما لم تنظر أطراف أخرى في قائمة األنشطة الضروریة. 

عامة لتقدیم  اقترحت مجموعة من الدول النامیة ثالث "مجموعات"
توجیھات لمجلس إدارة صندوق التكیف: الغرض والحوكمة وتعبئة 
الموارد. تمت مناقشة ثالثة خیارات للتغییرات في أسالیب التشغیل 
والضمانات لصندوق التكیف: عدم تغییر األسالیب، أو النظر في 

الحاجة إلى التغییر، أو مراجعة التغییرات المحتملة والنظر فیھا. لم 
األطراف بدمج أو حذف أي خیارات. وسوف تستمر المناقشات تقم 

 في مشاورات غیر رسمیة.
: شارك في تیسیر المشاورات غیر مسائل إضافیة محتملة

(المملكة  الرسمیة كل من جو تیندال (نیوزیلندا) و سارة باعشن
العربیة السعودیة). ناقش أعضاء الوفود مقترحاً إلعداد التوجیھ بشأن 

 4من المادة  11تعدیل المساھمات المحددة وطنیا الحالیة وفقاً للمادة 
من االتفاق (األطر الزمنیة العامة). في حین وافقت األطراف إلى 

نامج عمل "اإلیقاف المؤقت" لھذا البند بھدف إعطاء األولویة لدفع بر
اتفاق باریس، إال إنھا اختلفت حول ما إذا كان یجب مناقشة ھذا 

االقتراح ومتى، وأكدت العدید من البلدان المتقدمة على الحاجة إلى 
توضیح عملیة لضبط المساھات المحددة وطنیا قبل الدورة الثالثة 

 ).2020لمؤتمر/ اجتماع أطراف باریس (
من  9من المادة  5الفقرة بشأن أسالیب االتصال بموجب 

االتفاق (  شفافیة التمویل المسبق) ، الحظ أعضاء الوفود عدم إحراز 
تقدم على المستوى التقني واتفقوا على ضرورة نقل المشاورات إلى 

 مستوى رؤساء الوفود.
فیما یتعلق بالتوجیھات األولیة للكیانات التشغیلیة لآللیة 

د أن اللجنة الدائمة المعنیة بالتمویل المالیة ، وافقت األطراف على تأكی
سوف تخدم اتفاق باریس. ولكنھم عبروا عن قلقھم إزاء مصطلح 
"األولي"، واتفقت األطراف أیضا على الحاجة إلى اللجنة الدائمة 

المعنیة بالتمویل إلعداد توجیھات لكیانات تشغیل اآللیة المالیة، 
مھمة. وسوف تستمر وتساءل أحد األطراف عن وقت  البدء في ھذه ال

 المشاورات غیر الرسمیة.
 في األروقة

أعلن الكثیرون یوم الثالثاء أن الوقت قد حان لتقدیم 
تنازالت. لكن على الرغم من انتشار الروح البنّاءة في العدید من 

جلسات التفاوض غیر الرسمیة، فقد ظھر جّو أكثر تشاؤماً في جلسات 
حد ، الحظ  أنیة ولتعاالنھج ن ابشأع جتماأخرى. وأثناء مغادرة ا

في ونة". ولمرود احدوصل إلى " أقصى فده قد أعضاء الوفود أن و
من ودة الیة محدت الخاصة بالتمویل المسبق ، ساھمت  ولمناقشاا
إذا كانت لشك في ما في أن یشعر أعضاء الوفود باصم العوا
 في ھذهال ت أم لمناقشاالى تحریك دي إتؤیمكن أن لفنیة ت اضاولمفاا

المرحلة، أو ما إذا كان التوجیھ السیاسي یمكن أن یكون ضروریا  في 
ھذه المرحلة. وبھذا المعنى ، أعرب البعض عن أملھ في أن یأتي 

الدفع في االتجاه الصحیح من اجتماع رؤساء الوفود الذي انعقد في 
المساء بشأن التمویل. اقترح أحد أعضاء الوفود ذوي الخبرة أن أي 

إلى التمویل یمكن أن تفتح المزید من التقدم في مجاالت  إشارة ملموسة
 أخرى.

 


