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 والعشرون لمؤتمر أطراف الرابعةالدورة  
اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر 

 5 #النشرة  – المناخ

 يشكاتوفیتاألحداث الرئیسیة في 
 2018دیسمبر/ كانون األول  5، األربعاء

تصال على مدار اجتمعت فرق االجرت مشاورات غیر رسمیة و
الیوم، كما اجتمع الجزء التقني من عملیة التقییم العالمي بشأن تنفیذ 

. بدأت رئاسة الدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر 2020وطوح ما قبل 
األطراف االجتماع برؤساء الوفود لمناقشة المقرر الصادر عن ھذا 

). وركزت اجتماعات أخرى عقدتھا 24-/ م أ  1االجتماع (المقرر 
الرئاسة على حوار تاالنوا والتقریر الخاص للفریق الحكومي الدولي 

 1.5ناخ بشأن إبقاء درجة االحترار العالمي عند المعني بتغیر الم
 درجة مئویة ومنبر المجتمعات المحلیة والشعوب األصلیة.

 مؤتمر األطراف
تولى بن غارساید، نبض : 2020تقییم تنفیذ وطموح ما قبل 

 الكربون، إدارة ھذا االجتماع.
تشیتویرتییسكي، رئاسة الدورة الرابعة  -أفاد آدم غیبورجي 

لمؤتمر األطراف، بأن المدخالت في عملیة التقییم ھذه، والعشرین 
والتي تشمل تلك التي قدمتھا األطراف والتقریر التجمیعي لألمانة 

(FCCC/CP/2018/7) قد قدمت صورة شاملة عن إجراءات ما ،
. وقال إن التقریر الذي سیعده مؤتمر األطراف في دورتھ 2020قبل 

الت تستفید منھا الدورة الخامسة الرابعة والعشرین سیكون بمثابة مدخ
 والعشرین لمؤتمر األطراف.

وقد نقلت ثیلما كروغ، نائبة رئیس الفریق الحكومي الدولي المعني 
بإبقاء درجة بتغیر المناخ، النتائج التي توصل إلیھا التقریر الخاص 

، ومن بین ھذه النتائج  أن درجة مئویة 1.5االحترار العالمي عند 
، حتى إذا ما تم نفیذھا بالكامل، والمساھمات الحالیة تعھدات كانكون 

 1.5المحددة وطنیًا ال تكفي إلبقاء درجة االحترار العالمي دون 
 درجة مئویة أو درجتین مئویتین.

، أوضح 2020فیما یتعلق بجھود التخفیف المقرر بذلھا حتى عام 
، مختلف إیمانویل دالمیني (اي سواتیني)، رئیس الھیئة الفرعیة للتنفیذ

اآللیات التي تتبعھا الھیئة لتعزیز العمل، مثل آلیة التقییم والمراجعة 
الدولیة، واالستشارات والتحلیالت الدولیة التي تعزز التفاھم 

 والمشاركة في طرق تحفیز العمل.
وأشار بول واتكینسون (فرنسا)، رئیس الھیئة الفرعیة للمشورة 

الھیئة بوصفھا حلقة وصل بین العلمیة والتكنولوجیة، إلى دور 
المجتمع العلمي واالتفاقیة اإلطاریة، والعمل التقني الذي یدعم جھود 

 األطراف والذي یشمل اإلبالغ والمنھجیات.
ووصف بیوتر دومبرویكي، من المجلس التنفیذي آللیة التنمیة 

، 2001النظیفة، اآللیة بأنھا جزء بارز من العمل المناخي منذ عام 
لى إصدار ملیاري شھادة من شھادات إثبات خفض مشیراً إ

 االنبعاثات.
وأكد توماس شورزكزو، أحد المؤازرین رفیعي المستوى للعمل 
المناخي في بولندا، على اإلمكانات الھائلة للتعاون بین أصحاب 
المصلحة من غیر األطراف من أجل تحفیز العمل، وذلك من خالل 

 االبتكار التكنولوجي وسبل أخرى.
حدث مندوبو العدید من البلدان النامیة، وأعرب العدید منھم عن وت

أسفھ إزاء عدم دخول تعدیل الدوحة لبروتوكول كیوتو بعد حیز التنفیذ 
وحثوا األطراف على عدم تحویل عبء خفض االنبعاثات إلى فترة ما 

 2020. وقال مندوب الھند إن والیة التقییم لما قبل عام 2020بعد 
راجعة وإعادة نظر في األھداف التي نص علیھا كانت بمثابة م

بروتوكول كیوتو، وذكر أن ھذه األھداف لیست محددة بوضوح في 
 التقاریر المقدمة.

أعرب با أوسمان جارجو، الصندوق األخضر للمناخ، عن تأییده 
ملیار  4.6، وأفاد بتقدیم 2020لتنفیذ ولطموح الجھود المناخیة حتى 

 ثة وتسعین مشروًعا.دوالر أمریكي لتمویل ثال
شجع غوستافو فونسیكا، مرفق البیئة العالمیة، على التعاون بین 
المؤسسات المالیة، وحث على تحقیق التكامل بین المشروعات على 

 المستوى القطري.
أكد میكو أولیكانین، مدیر أمانة مجلس صندوق التكیف، على دور 

ألنھ: یركز حصًرا الصندوق المھم في تصمیم ھیكل تمویل المناخ 
على التكیف ویدعم أنشطة ملموسة ویستخدم طریقة مباشرة للوصول 

 إلیھ.
وصفت دینارا غیرشینكوفا، نائبة رئیس اللجنة التنفیذیة 

، وشددت 2020للتكنولوجیا، أنشطة اللجنة لدعم تنفیذ وطموح ما قبل 
 على أھمیة التعاون بین بلدان الجنوب.

ائم بأعمال مدیر مركز وشبكة أشار جوكا أوسوكاینین، الق
تكنولوجیا المناخ، إلى أن المركز قد دعم تسع وسبعین دولة نامیة 

، وأبرز الدروس المستفادة من 2015بتقدیم المساعدة التقنیة منذ 
ذلك، ومن بینھا أھمیة بناء القدرات والمساعدة التقنیة القابلة للتطویر 

 والتنسیق بین اآللیات.
ر، الرئیسة المتشاركة للجنة باریس المعنیة سلطت مارزینا تشودو

 ببناء القدرات، الضوء على بوابة اللجنة اإللكترونیة لبناء القدرات.
ووصف تیاغو دي اروجو میندیز، رئیس فریق الخبراء 

 االستشاري، أنشطة بناء القدرات التي ینفذھا الفریق.
ا أعرب مندوبا البرازیل والصین عن قلقھما إزاء فجوات دعم م

. وشدد مندوبا االتحاد األوروبي وكندا على أن البلدان 2020قبل 
المتقدمة تسیر على الطریق الصحیح لتحقیق ھدف جمع تمویل بقیمة 

. وقال مندوب غرینادا 2020ملیار دوالر أمریكي بحلول عام  100
التقریر الخاص للفریق الحكومي الدولي المعني بتغیر المناخ بشأن إن 

یشیر إلى أنھ درجة مئویة  1.5حترار العالمي عند إبقاء درجة اال
ینبغي على األطراف التركیز على المسار طویل األجل حتى عام 

. وتساءل مندوب المنظمات غیر الحكومیة المعنیة بالشباب 2030
عن الطریقة التي تتبعھا الھیئات التابعة لالتفاقیة إلشراك الشباب في 

 .2020جھود ما قبل 
 

: افتتح التمویل المناخي طویل األجل: تعلقة بالتمویلالمسائل الم
كارلوس إیفان زامبرانا فلوریس (بولیفیا)، الرئیس المتشارك، اجتماع 
فریق االتصال، مشیًرا إلى أن ثالثة من المجموعات واألطراف قد 
قدمت تقاریرھا، ووجھ دعوة لتقدیم المزید من التقاریر حتى الساعة 

دیسمبر/ كانون األول. وأوضح  6افق صباح الخمیس المو 9:00
زامبرانا فلوریس أن جمیع التقاریر المقدمة ستكون متاحة لألطراف 
وطلب تكلیف الرئیسین المتشاركین بإعداد مسودة نص تستند إلى 

 التقاریر المقدمة والتي وافقت علیھا األطراف.
وقالت مندوبة االتحاد األوروبي أنھ قد تم تحقیق الكثیر من بنود 
جدول أعمال التمویل طویل األجل، وذكرت أن تقییم فترة السنتین 
والعرض العام عن تدفقات تمویل المناخ التي أجرتھ اللجنة الدائمة 

یؤكد أنھ قد تم تعبئة التمویل. واقترح  2018المعنیة بالتمویل في 
مندوب النرویج أن المقرر، في جملة أمور، یحیط علًما ببعض 
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      2 
نشرة مفاوضات 

      األرض         

التي عقدت بین الدورات بشأن تمویل  2018مل األنشطة مثل حلقة ع
المناخ طویل األجل والحوار الوزاري الرفیع المستوى لفترة السنتین 
بشأن تمویل المناخ. كما اقترحت األطراف موضوعات لمناقشتھا 
خالل حلقة العمل التالیة التي تنعقد بین الدورات، واقترح مندوب 

لجزریة الصغیرة، عقد دورة جزر سلیمان، نیاًبة عن تحالف الدول ا
درجة  1.5لمناقشة تأثیرات اإلبقاء على درجة االحترار العالمي عند 
دیسمبر/  7مئویة. سوف تستمر المناقشات خالل یوم الجمعة الموافق 

 كانون األول.
 

مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في بروتوكول 
 وتو)كیوتو (مؤتمر / اجتماع أطراف بروتوكول كی

: دعا الرئیسان المتشاركان المسائل المتعلقة بصندوق التكیف
إزمو أولفیال (فنلندا) وریتشارد مویونغ (تنزانیا) األطراف إلى 
عرض ردود فعلھا المبدئیة على تقریر مجلس صندوق التكیف 

(FCCC/KP/CMP/2018/4) . 
/ الصین،  77وأثنى مندوب جنوب أفریقیا، نیابةً عن مجموعة الـ 

ومندوبة االتحاد األوروبي، ومندوب جزر سلیمان، نیابةً عن تحالف 
الدول الجزریة الصغیرة، ومندوب سویسرا، نیابةً عن مجموعة 

السالمة البیئیة، ومندوب مالوي، نیابةً عن أقل البلدان نمواً، على 
عمل صندوق التكیف ودوره في دعم جھود التكیف في البلدان 

/ الصین كذلك عن تقدیره  77موعة ال النامیة، وأعرب مندوب مج
"للروح االبتكاریة" التي یتسم بھا الصندوق في مجال أسالیب 

 الوصول.
وصف مندوب مجموعة السالمة البیئیة أن طریقة الوصول 
المباشر للصندوق ومصادر التمویل التي یوفرھا مجدیة بصورة 
 خاصة. واقترح مندوب تحالف الدول الجزریة الصغیرة أن خبرة

الصندوق في تنفیذ مشروعات تركز على أكثر الفئات تأثًرا بتغیر 
المناخ، یمكن أن تخدم اتفاق باریس من خالل سد فجوات البیانات 
التي أوضحھا تقییم فترة السنتین للجنة الدائمة المعنیة بالتمویل لعام 

. وأعرب مندوب أقل البلدان نمواً عن رغبتھ في تحسین 2018
 دورة مراجعة المشروع وإجراءات الموافقة علیھ.عملیة االعتماد و

 
/ الصین عن قلقھ إزاء انخفاض  77وأعرب مندوب مجموعة الـ 

مستویات التمویل الذي یحصل علیھ الصندوق والذي یتم تجمیعھ عن 
طریق بیع شھادات إثبات خفض االنبعاثات. ودعا مندوب أقل البلدان 

 د من المساھمات إلى الصندوق.نمواً "عدًدا من البلدان" لتقدیم المزی
كلفت األطراف الرئیسین المتشاركین بإعداد مسودة نص مقرر، 

 استناداً إلى التدخالت. وسوف تنعقد مشاورات غیر رسمیة.

 الھیئة الفرعیة للتنفیذ
تطویر التكنولوجیا ونقلھا: نطاق وأسالیب التقییم الدوري آللیة 

: تشاركت كلودیا اق باریسالتكنولوجیا فیما یتعلق بدعم تنفیذ اتف
أوكتافیانو فیالسانا (المكسیك)  في تیسیر ھذه المشاورات غیر 
الرسمیة. وركزت المناقشات التي جرت حول نص مقرر مؤتمر 
األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق باریس (مؤتمر / 
اجتماع أطراف اتفاق باریس) على تقییم مختلف أنواع الدعم، مثل 

عم العیني، ومدى كفایة الدعم المقدم إلى آلیة التكنولوجیا. وقد الد
اعترفت عدة بلدان متقدمة بالدعم العیني الكبیر المقدم إلى اللجنة 
التنفیذیة للتكنولوجیا، شامال الدعم المقدم من البلدان النامیة، وحذرت 
من ضیاع ھذا االعتراف حال وضع نص یشیر إلى دعم البلدان 

ط. ووافقت بعض البلدان النامیة على قیمة الدعم المقدم من المتقدمة فق
جانبھا، ولكنھا أبرزت التزامات البلدان المتقدمة بموجب االتفاقیة. 
ودعت البلدان المتقدمة إلى التركیز على وجھ التحدید على دعم آلیة 
التكنولوجیا، وأشار بعض مندوبیھا إلى عدم إمكانیة توقع أن تؤدي 

إلى إحداث تغییر تحولي. واقترحت البلدان النامیة التركیز نتائج اآللیة 
على االحتیاجات المالیة لآللیة لتمكین نقل التكنولوجیا وإیجاد حلول 

 لھا. سوف تستمر المشاورات.
من اتفاق باریس (شفافیة  9من المادة  5المعلومات طبقًاً للفقرة 

لمیسرة المتشارك : قامت اوتي ھونكاتوكیا (فنلندا)، االتمویل المسبق)
ً في  بدعوة األطراف لتقدیم وجھات نظرھا حول طرق المضي قدما
العمل، ومن أمثلة ھذه الطرق، إعداد النسخة األولى من مسودة 

النص. ولفتت االنتباه إلى اجتماع رؤساء الوفود الذي انعقد یوم 
دیسمبر/ كانون األول، وإلى المناقشات التي جرت  4الثالثاء الموافق 

من جدول أعمال الفریق العامل  8الفترة الصباحیة في إطار البند في 
المخصص المعني باتفاق باریس (مسائل إضافیة محتملة)، وأشارت 
ھذه المناقشات إلى والیة ورغبة في المشاركة في "عناصر لم یتم 
مناقشتھا من قبل في ھذه الغرفة". ووافقت األطراف على السعي إلى 

قشة النص الخاص بالمعلومات التي سیتم تقدیمھا تحقیق توازن بین منا
 وحول األمور المتعلقة بأسالیب أو "عملیة" توفیر المعلومات.

وحول مسودة نص المقرر، تباینت وجھات نظر األطراف حول 
الفقرات المتعلقة باآلتي: تبلیغ المعلومات من جانب أطراف أخرى؛ 

وقیت بالغات فترة توفیر موارد مالیة كافیة یمكن التنبؤ بھا؛ وت
 السنتین األولى.

وحول إحدى العملیات، أشار مندوبو البلدان المتقدمة إلى تفضیلھم 
فقط"، مثل  9من المادة  5مناقشة العناصر "المطلوبة لتفعیل الفقرة 

توافر المعلومات أو توقیت البالغات األولى. واختلف المندوبون، 
أطر زمنیة مشتركة أو حیث اقترح مندوبو البلدان النامیة إدراج 

مراجعة اللجنة الدائمة المعنیة بالتمویل أو دورھا، والروابط بین 
 (شفافیة التمویل الالحق). 9من المادة  7و  5الفقرتین 

 
وفیما یتعلق بعناصر المعلومات، اختلفت األطراف حول نص 
یتعلق بجملة أمور من بینھا: الخسائر واألضرار؛ والتكنولوجیا ودعم 

 لقدرات؛ والمرجع األساسي.بناء ا
وأشارت ثالث مجموعات من البلدان النامیة إلى أنھا قد قدمت 
ورقة غرفة اجتماعات مشتركة كمساھمة في ھذا األمر. وسوف 

 تستمر المشاورات غیر الرسمیة.

 الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة
رئیس���ان ب���دأ ال م���ن اتف���اق ب���اریس (ال���نھج التعاونی���ة): 6الم���ادة 

المتشاركان كیلي كیزییر (أیرلندا) ومسلم أنش�اري رحم�ن (س�نغافورة) 
ف��ي ق��راءة النس��خة األول��ى م��ن نص��وص مق��ررات م��ؤتمر / اجتم��اع 
أط��راف اتف��اق ب��اریس بش��أن: برن��امج عم��ل إط��ار ال��نھج غی��ر الس��وقیة 

م��ن اتف��اق ب��اریس، وقواع��د وأس��الیب  6م��ن الم��ادة  8بموج��ب الفق��رة 
م�ن االتف�اق؛  6م�ن الم�ادة  4تي نصت علیھا الفقرة وإجراءات اآللیة ال

م�ن الم�ادة  2وتوجیھات بشأن النھج التعاونیة التي نصت علیھ�ا الفق�رة 
. وبینم��ا أش��ارت األط��راف إل��ى أنھ��ا تحت��اج إل��ى مزی��د م��ن الوق��ت 6

للنظ��ر ف���ي نص��وص المق���ررات، إال أنھ��م ق���د أعرب��وا ع���ن مس���تویات 
غیرھ��ا. انعق��دت مش��اورات  مختلف��ة م��ن االرتی��اح ل��بعض األقس��ام دون

 .غیر رسمیة خالل الفترة المسائیة
 

م�ن الم�ادة  7أسالیب حساب الموارد المالی�ة المقدم�ة وفق�اً للفق�رة 
دع��ا س��یاني ن��افو  م��ن اتف��اق ب��اریس (ش��فافیة التموی��ل المس��بق): 9

(م���الي)، المیس���ر المتش���ارك، األط���راف إل���ى تق���دیم مقترح���ات نص���یة 
ف�ي بدای�ة ھ�ذا الی�وم، وش�دد عل�ى  ُعرضت ف�ي مش�اورات غی�ر رس�میة

 افتقار ھذا النص للوضع الرسمي.
قدمت مجموعة من البلدان المتقدمة االقتراح الذي رك�ز عل�ى ن�ص 
ف��ي قس��م م��ن اإلض��افة الت��ي ق��دمھا رؤس��اء الھیئ��ات ح��ول االفتراض��ات 
والتع���اریف والمنھجی���ات األساس���یة. أی���د من���دوبو العدی���د م���ن البل���دان 

المب��دأ. وناقش��ت األط��راف ص��یاغة جدی��دة تتعل��ق التغیی��رات م��ن حی��ث 
بالدعم "الجدید واإلضافي"، والتي حظیت من حیث المب�دأ ب�دعم العدی�د 
من البلدان النامی�ة، ف�ي ح�ین ح�ذرت البل�دان المتقدم�ة م�ن "الع�ودة إل�ى 

 نقاش أجریناه في باریس".
 

أشارت البلدان النامیة والمجموعات إلى قلقھا إزاء تداخل 
 .غیر الرسمیة بشأن التمویل المشاورات

أوضح نافو أن المیسرین المتشاركین سیعمالن على إعداد النسخة 
األولى من مسودة النص بناء على التعلیقات الواردة. وستستمر 

دیسمبر/  6المشاورات غیر الرسمیة خالل یوم الخمیس الموافق 
 .كانون األول

 
سیرھا لویز : في مشاورات غیر رسمیة تشارك في تیوقود السفن

أندرادي (البرازیل) وبیرت فان لون (بلجیكا)، طلبت مجموعة من 
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نشرة مفاوضات 

      األرض         

البلدان النامیة "مساحة" في عملیة اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة 
بشأن تغیر المناخ لمناقشة اآلثار المترتبة على التقاریر الواردة من 

تفاقیة ھیئات األمم المتحدة األخرى والمنظمات الدولیة ذات الصلة باال
اإلطاریة. وذكر مندوب بلد نام آخر أنھ ینبغي إعطاء األطراف في 
االتفاقیة اإلطاریة فرصة لمراجعة أو تقدیم تعلیقات حول تقاریر 
المنظمات الدولیة قبل انعقاد دورات االتفاقیة اإلطاریة. وحذر مندوب 

ة إحدى الدول المتقدمة من إعطاء تعلیمات إلى المنظمة البحریة الدولی
ومنظمة الطیران المدني الدولي، نظًرا ألن عملیاتھما منفصلة 
ومتوازیة. اقترح مندوب إحدى البلدان النامیة تخصیص مزید من 
الوقت لالستماع لبیانات المنظمات الدولیة في الجلسة العامة. واقترح 
المیسران المتشاركان إعداد مسودة استنتاجات تحیط علًما بتقریري 

المدني الدولي والمنظمة البحریة الدولیة إرجاء النظر منظمة الطیران 
فیھما حتى الدورة الخمسین للھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة 
والتكنولوجیة. وأعرب مندوبو العدید من البلدان المتقدمة عن دعمھم 
مشیرین إلى قضایا ملحة أخرى یلزم تسویتھا خالل الدورة التاسعة 

ي حین عارضت عدة بلدان نامیة تأجیل واألربعین لھیئة المشورة، ف
 .ذلك. سوف تستمر المشاورات

الفریق العامل المخصص المعني باتفاق باریس (فریق اتفاق 
 باریس)

: خالل (نتائج باریس) 21-/ م أ  1قسم التخفیف في المقرر 
االجتماعات غیر الرسمیة التي انعقدت خالل الفترة الصباحیة 

غ شیھ (سنغافورة)، واصلت األطراف وتشارك في تیسیرھا سین لیان
تبادل وجھات النظر حول: المحاسبة وتجنب العد المزدوج والسالمة 
البیئیة واإلشارات إلى ھیئات غیر تابعة التفاقیة األمم المتحدة 
اإلطاریة بشأن تغیر المناخ وتحدید نتائج التخفیف وأوجھ الترابط بین 

 .ھذه القضایا
سبي، شددت إحدى مجموعات البلدان فیما یتعلق بالتوجیھ المحا

المتقدمة على ضرورة التركیز على تتبع التقدم المحرز في 
المساھمات المحددة وطنیًا، وحساب العناصر الكمیة في ھذه 

 المساھمات، وتعدیل نتائج التخفیف المنقولة دولیًا. 
فیما یتعلق بأوجھ الترابط بین القضایا، حذر البعض من أن 

من اتفاق  6من المادة  2لتخفیف بعیًدا عن نطاق الفقرة مناقشة نتائج ا
باریس (الخاصة بنتائج التخفیف المنقولة دولیًا المستخدمة في 
المساھمات المحددة وطنًیا) یمكن أن تمھد الطریق لمناقشة نتائج 
التخفیف بكافة صورھا، والذي قد یتعارض مع السالمة البیئیة. أید 

توجیھ من شأنھ أن یمنع العد المزدوج  العدید من المندوبین تقدیم
للنتائج التي یتم نقلھا خارج سیاق اتفاق باریس. وأشار الكثیرون إلى 
الحاجة إلى وضع تعریف دقیق لنتائج التخفیف، حیث أكد البعض 
على أنھا محددة على المستوى الوطني، في حین دعا البعض اآلخر 

 .إلى مصفوفة واضحة
 

ولیو كوروردانو (شیلي) في تیسیر ھذه : تشارك جبالغات التكیف
المشاورات غیر الرسمیة، ورّكز على الغرض من بالغات التكیف 

 ومبادئھا ودعمھا.
وكبدیل لتحدید ھدف بالغات التكیف، اقترح مندوب إحدى البلدان 
المتقدمة "التشدید على أھمیة بالغات التكیف كأداة تلیھا العناصر 

التي قدمھا رؤساء الھیئات في المذكرة المختلفة المبینة في اإلضافة 
التوضیحیة المشتركة. ورحبت بعض البلدان المتقدمة بالمرونة التي 
یوفرھا ھذا االقتراح، في حین سلطت بعض البلدان النامیة الضوء 
على الحاجة إلى تحدید فھم مشترك حول الغرض من بالغات 

البلدان التكیف. وقد رحب الكثیرون باقتراح قدمتھ مجموعة من 
النامیة بشأن دمج عناصر الغرض، في حین عارض مندوب بلد 

 متقدم اإلشارة إلى المساواة والتكافؤ بین التكیف والتخفیف.
 

اختلفت اآلراء حول الحاجة إلى تخصیص قسم للمبادئ، حیث أكد 
العدید من مندوبي البلدان المتقدمة على أن التمھید ھو أفضل مكان 

وتؤكد العدید من البلدان النامیة على الحاجة لإلشارة إلدراج المبادئ، 
 إلى مبدأ المسئولیات المشتركة لكن المتفاوتة والقدرات ذات الصلة.

كان ھناك شعور عام بأن األطراف قد اتفقت على الحاجة إلى 
دعم إعداد بالغات التكیف، ولكنھا بحاجة إلى مزید من الوقت 

ألطراف أي من الكیانات واألطراف لمناقشة دعم التنفیذ. كما ناقشت ا
التي من شأنھا أن تقدم ھذا الدعم، وأشار مندوب بلد متقدم إلى 
تفضیلھ االستعانة بمجموعة كبیرة من الجھات الفاعلة، من بینھا 
األطراف ومنظمات األمم المتحدة، بغرض مواصلة تعبئة األموال. 

 انعقدت مشاورات غیر رسمیة.
 

رات غیر رسمیة، تشارك في تیسیرھا : في مشاوإطار الشفافیة
أندرو راكستراو (الوالیات المتحدة)، قدمت األطراف تقاریر عن 
المشاورات غیر الرسمیة. وفیما یتعلق بالمبادئ التقنیة، أفادت 
مجموعتان بأن األطراف قد اتفقت على نھج مفاھیمي لوضع 

افة التعاریف التي یمكن أن تتناول، على نحو مالئم، شفافیة اإلض
التي قدمھا رؤساء الھیئات واكتمال مختلف أقسامھا. وأفاد طرف آخر 
بأن األطراف قد وافقت على العمل على تنقیح الخیارات المتعلقة 
بدور فریق الخبراء االستشاري في مساعدة البلدان النامیة على تنفیذ 
المبادئ التوجیھیة المتعلقة بالشفافیة. سیقوم المیسران المتشاركان 

داد النسخة التالیة من مسودة النص. استمرت المناقشات في بإع
 مشاورات غیر رسمیة.

 
في مشاورات غیر رسمیة، قدم المیسر  عملیة التقییم العالمي:

المتشارك كمال جموعي (الجزائر) أول نسخة من مسودة نص 
المقرر الذي لقى استحسان العدید من األطراف كأساس للمفاوضات. 

ات البلدان النامیة عن أسفھا لعدم اإلشارة إلى أعربت إحدى مجموع
 "خطوطھا الحمراء" في النص.

 
وقدمت مجموعة من البلدان النامیة مقترحات بشأن كیفیة تفعیل 
المساواة في النص، وھذا من خالل عدة طرق من بینھا جمع 
المعلومات ومدخالت ونواتج التقییم التقني. وأعرب مندوب بلد متقدم 

إدخال المساواة في النص، حیث أنھا لیست مفھوًما  عن قلقھ إزاء
محدًدا. أعربت عدة أطراف عن قلقھا من احتواء النص على تفاصیل 
غیر كافیة عن نواتج مرحلة التقییم التقني. وأعربت األطراف عن 
الحاجة إلى التوازن من حیث مستوى التفصیل في جوانب مختلفة من 

 النص.
 ت غیر رسمیة.استمرت المناقشات في مشاورا

 
في مشاورات غیر رسمیة، قدمت المیسرة لجنة التنفیذ واالمتثال: 

المتشاركة كریستینا فویغت (النرویج) النسخة األولى من مسودة نص 
المقرر، وأوضحت التغییرات التي أُجریت منذ اإلضافة التي قدمھا 
رؤساء الھیئات. وقدمت األطراف مدخالت بشأن تبسیط القسم 

 التدابیر والنواتج التي لم تتغیر في النسخة األولى.المتعلق ب
وتباینت اآلراء حول ما إذا كان ینبغي إدراج قائمة بعناصر 

مثل محددة یجب أن تنظر فیھا اللجنة عند اتخاذ التدابیر والمخرجات، 
، والظروف الخاصة ألقل البلدان نمواً والدول أحداث القوة القاھرة

النامیة الجزریة الصغیرة. فضل مندوبو العدید من البلدان المتقدمة 
إدراج نص یفید وجوب أن تأخذ اللجنة في االعتبار القدرات 
والظروف الوطنیة للطرف المعني، مشیرین إلى أن إدراج عبارة 

ي النص. وحددت العدید "شاملة" سیغطي المقترحات األكثر تحدیًدا ف
من مجموعات البلدان النامیة بعض العناصر المھمة التي ال ینبغي 

 حذفھا.  
 

كما اختلفت اآلراء حول ما إذا كان ینبغي أن تختلف طریقة نظر 
اللجنة في التدابیر والمخرجات بحسب الطبیعة القانونیة ألحكام 

تخدام االتفاق ذات الصلة. وحثت العدید من األطراف على اس
"صندوق أدوات" واحد للتدابیر والنواتج، بینما فضل آخرون تطبیق 

 مجموعة فرعیة من التدابیر لألحكام الملزمة قانوناً.
وفي المشاورات التي جرت بعد الظھیرة، والتي تشاركت في 

فیلسون (بلیز)، قدمت األطراف تعقیبات حول -تیسیرھا جانین كوي
وضعھ المیسران المتشاركان،  النسخة األولى لمسودة النص الذي

ورحبت بھ كأساس لمناقشات أخرى. عملت األطراف على زیادة 
 تبسیط النص عند بدایة ھذه المشاورات.

كما ناقشت األطراف الظروف التي یمكن في ظلھا أن تبدأ اللجنة 
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      4 
نشرة مفاوضات 

      األرض         

في النظر في قضیة ما. وقال مندوب إحدى البلدان المتقدمة أن اللجنة 
رر ما إذا كان أحد بنود اتفاق باریس ملزًما قانونًا ال ینبغي لھا أن تق

قبل الشروع في النظر فیھ أم ال، نظًرا ألنھا لیست لجنة قانونیة. 
وأشارت أطراف عدیدة إلى أن بدء اللجنة النظر في أمر ما ال ینبغي 
أن یخضع لموافقة الطرف المعني، وھو ما عارضتھ إحدى 

جموعتان من البلدان النامیة مجموعات البلدان النامیة. وعارضت م
حذف اإلشارات إلى أقل البلدان نمواً والدول الجزریة الصغیرة 
النامیة من فقرة تفید وجوب أن تأخذ اللجنة في االعتبار القدرات 
والظروف الوطنیة لألطراف في جمیع مراحل العملیة. استمرت 

 المناقشات في مشاورات غیر رسمیة.
 

م الذي أحرزتھ الھیئات الفرعیة مسائل أخرى: تقییم التقد
قدمت جو تیندال  والھیئات التي تأسست بموجب االتفاقیة:

(نیوزیلندا)، الرئیسة المتشاركة لفریق اتفاق باریس تقریراً مرحلیاً، 
مشیرةً إلى أن الرئیسین المتشاركین یواصالن التنسیق الوثیق مع 

توى تقدم رؤساء الھیئات الفرعیة األخرى لضمان اتباع نھج ومس
مماثل في جمیع البنود. وطلب اثنان من البلدان النامیة "نسخة ثانیة" 
من مذكرة رؤساء الھیئات لتكوین رؤیة واسعة حول التقدم المحرز 
في برنامج عمل اتفاق باریس، كما طلبا إلى الرئیسین المتشاركین 
لفریق اتفاق باریس مواصلة دورھما في المفاوضات المقرر انعقادھا 

 ل األسبوع الثاني. وسوف تستمر المشاورات غیر الرسمیة.خال
 

: قامت سارة باعشن، الرئیسة المتشاركة مسائل إضافیة محتملة
لفریق اتفاق باریس بتیسیر أعمال ھذا االجتماع. حول موعد بدء 
اللجنة المعنیة بالتمویل إعداد مسودة توجیھات إلى الكیانات التشغیلیة 

 61األطراف على أن یأتي ذلك ضمن الفقرة  لآللیة المالیة، وافقت
) (تقدیم مؤتمر / اجتماع أطراف 21-/ م أ  1من مقرر باریس (

 اتفاق باریس التوجیھات للكیانات التشغیل لآللیة المالیة).
وحول اإلطار الزمني إلعداد التوجیھ المبدئي لصندوق أقل 

وعتان، البلدان نمواً والصندوق الخاص بتغیر المناخ، تحدثت مجم
وأعربتا عن مرونة قبول عدم وجود نص. وفضلت إحدى مجموعات 
البلدان النامیة التأكید على والیة صندوق أقل البلدان نمواً على األقل 

 حتى للبدء في خدمة اتفاق باریس.
 

 5وحول أسالیب اإلبالغ بمعلومات التمویل كل سنتین وفقًا للفقرة 
التمویل المسبق)، أوضحت  من اتفاق باریس (شفافیة 9من المادة 

باشان أن الموضوع قد نوقش في اجتماع لرؤساء الوفود انعقد یوم 
دیسمبر/ كانون األول. وأشارت إلى ضرورة تقدیم  4الثالثاء الموافق 

ضمانات الستمراریة التمویل وإمكانیة التنبؤ بھ مع تمكین البلدان 
تي یمكن التي تبلغ بالمعلومات من تحدید مستوى المعلومات ال

 تقدیمھا.
 

وصفت العدید من المجموعات واألطراف أن اجتماع رؤساء 
الوفود المنعقد یوم الثالثاء بأنھ مثمًرا. وأبدت عدة مجموعات وبلدان 
استعدادھا للمشاركة في مناقشات بشأن "اإلجراءات" أو "الترتیبات 

بات العملیة"، وأیدت البلدان المتقدمة مناقشة ھذه اإلجراءات والترتی
من  9في إطار بند جدول أعمال الھیئة الفرعیة للتنفیذ المتعلق بالمادة 

اتفاق باریس، وعارضتھم في ذلك مجموعة من البلدان النامیة، وبھذا 
اختتمت المناقشات حول ھذا األمر في إطار عمل فریق اتفاق 
باریس. وذكر مندوبو البلدان المتقدمة أنھم قد یؤیدون إجراء مناقشات 

شرط حذف الفقرة الواردة في اإلضافة التي قدمھا رؤساء  بشأن
الھیئات بشأن البدء في "دراسة تیسیریة متعددة األطراف حول التقدم 

 المحرز ومراجعة الخبراء التقنیین للمعلومات المقدمة والتقاریر".
وحول وضع ھدف تمویل جماعي جدید، تباینت وجھات نظر 

إلشارة أو عدم اإلشارة إلى نقطة البلدان النامیة والمتقدمة حول ا
انطالق لعملیة وضع الھدف. وشددت البلدان النامیة على الحاجة إلى 
الوضوح والقابلیة للتنبؤ والتقدم والعملیة الجماعیة. وذكر مندوبو 
البلدان المتقدمة عدة أمور من بینھا، أن ھذه العملیة تتجاوز والیة 

من السابق ألوانھ مناقشتھا برنامج عمل اتفاق باریس، ولذلك یعتبر 
خالل الدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر األطراف. واقترح مندوب 

 إحدى البلدان عرض المسألة على مستوى رؤساء الوفود.
 

: شارك بیتر تیربسترا (ھولندا) في تیسیر ھذه صندوق التكیف
المشاورات غیر الرسمیة. وواصلت األطراف تبادل اآلراء بشأن 
اإلضافة التي قدمھا رؤساء الھیئات. وفیما یتعلق باألسالیب التشغیلیة، 
اختلفت األطراف حول ما إذا كان ینبغي لمؤتمر األطراف أن یعین 

ة المالیة لالتفاقیة أم ال. وأفادت صندوق التكیف ككیان تشغیلي لآللی
ول حراح صیاغة قتامعاً علی ن نھما سیعمالن من البلدان إعتاومجم

ف لتکیدوق اصنن مت المشاركة في الدروس المستفادة تیبارت
ر ألخضدوق الصنل اعمر ال إطمثرى، ألخوالمتعلقة بالصنادیق ا

ض لبعرح اقتواً، وانمدان لبلل اقللمناخ أو الصندوق المعني بأ
للصندوق األخضر للمناخ. لتشغیلي ر ااطإلاالعتماد على نص ا

دام نص ستخن أن یؤدي اقلقھا من عمن البلدان عة ومجمت برعوأ
ف لتکیدوق ایصبح صنخاص بالصندوق األخضر للمناخ إلى أن 

أخرى إلى عة ومجمف"، في حین أشارت لتخفی"متمحوًرا حول ا
 األخضر بعینھ. ال تشیر إلى الصندوق عامة استخدام صیاغة 

 
حول مصادر التمویل، اختلفت األطراف حول ما إذا كان ینبغي 
لصندوق التكیف أن یقبل الدعم من مصادر التمویل "األخرى" أو 
"المبتكرة". واقترحت إحدى البلدان النامیة وضع حیز مخصص بأن 
"نسبة مئویة معینة" من حصة إیرادات اآللیة التي نصت علیھا الفقرة 

من اتفاق باریس یجب أن تذھب إلى الصندوق.  6مادة من ال 4
سیقوم الُمیسران المتشاركان بإعداد نسخة أولى من مسودة النص 

 دیسمبر/ كانون األول. 6لمراجعتھا یوم الخمیس الموافق 
 

 في األروقة
افتتحت یوم األربعاء العدید من المشاورات غیر الرسمیة مع 

البعض كما ھنأوا المیسرین أعضاء الوفود الذین ھنأوا بعضھم 
المتشاركین على األجواء المنتجة في جلسات المشاورات غیر 
الرسمیة السابقة وفي اجتماعات رؤساء الوفود. وقد نجحت ھذه 
الجلسات في أن: سمحت المشاورات غیر الرسمیة بخروج  نص ُمنقح 
بالظھور حول عدة بنود رئیسیة في جدول األعمال في الوقت 

بالمواعید النھائیة الطموحة التي حددھا الرؤساء ، وھو  المناسب مع
ساعة فقط.  36إنجاز اعتبره بعض أعضاء الوفود مستحیالً قبل 

ویبدو أن ھذا اجتماعات رؤساء الوفود قد أعطت قوة دفع جدیدة 
للعمل في ظل المفاوضات بشأن معلومات التمویل اإلشاریة بموجب 

. 9من المادة  5ادة  الفقرة رقم اتفاقي باریس، والتي یطلق علیھا ع
كما أشار أحد المشاركین ، كانت الثقة تتزاید بوضوح حیث استفاد 
أعضاء الوفود من ھذا الزخم  في فترة المساء لمعالجة القضایا 

 الصعبة ، مثل الخسائر واألضرار والمرونة في إطار الشفافیة.
 

یة تالؤمھا ظلت مسألة كیف البنود، في بعضوبینما تم إحراز تقدم 
معًا باقیة. كان الشعور العام ھو أن االنضمام المبكر من رؤساء الدول 
ً في نتیجة شاملة لمؤتمر  ورئاسة بولندا ساعد في تجمیع القضایا معا

/ م أ  1األطراف في كاتوفیتشي. كما أن تشاور الرئاسة بشأن "القرار 
ھا أعضاء "  یُشیر إلى قرار جامع یشمل كل األجزاء التي یعتبر24-

 الوفود حاسمة في تفعیل اتفاق باریس.
   

وكانت ھناك دعوات ترددت في جمیع أنحاء المكان لتجنب "تكلفة 
مساعد طیار في أول  بیكارد،كتبھا بیرتراند  "،الفرصة الضائعة

طائرة شمسیة كھربائیة تجوب العالم، في رسالة مفتوحة للمفاوضین. 
ید من األجنحة الخاصة بالدول والحظ العدید من المراقبین أن العد

وأعربوا عن أملھم في أن تكون  للبیئة،تعرض تقنیات مبتكرة صدیقة 
ھذه إشارة على أن األطراف قد تكون في طریقھا لالستفادة من العدید 

 من الحلول المتاحة تجاریاً والفعالة من حیث التكلفة لرفع طموحھا.


