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 والعشرون لمؤتمر أطراف الرابعةالدورة  
اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر 

 11 #النشرة  – المناخ

 يشكاتوفیتاألحداث الرئیسیة في 
 2018دیسمبر/ كانون األول  12، االربعاء

لتغیر المناخ المنعقد انعقاده یوم األربعاء  واصل مؤتمر كاتوفیتشي
بمفاوضات أجریت معظمھا على المستوى الوزاري. وانتھى حوار 

 تاالنوا باإلعالن عن "دعوة تاالنوا للعمل" 

 مؤتمر األطراف
: خالل المشاورات غیر الروابط بین آلیة التكنولوجیا واآللیة المالیة

ومارسینغ (ترینیداد وتوباغو)، الرسمیة التي تشارك في تیسیرھا كیشان ك
وافقت األطراف على جمیع فقرات مسودة المقرر باستثناء فقرة واحدة. 
واختلفت اآلراء حول ما إذا كان ینبغي مواصلة النظر في ھذا البند من 
ً لمواصلة  جدول األعمال. وعارضت مجموعتان من البلدان النامیة مقترحا

ق البیئة العالمیة والصندوق األخضر تناول ھذا البند في إطار تقریري مرف
للمناخ، مع مالحظة أن ھذه البنود تركز على تقدیم التقاریر فقط وال یمكن أن 
ً لمواصلة العمل  تتناول الروابط ذات الصلة. وناقشت األطراف مقترحا
الموضوعي في إطار جدول أعمال الھیئة الفرعیة للتنفیذ وتسویة مقترحة بأن 

مكن النظر فیھ في المستقبل، دون الحكم مسبقًا على نتیجة اختتام ھذا البند ی
ھذا النظر، وعارض العدید من مندوبي البلدان المتقدمة ذلك. الحظ المیسر 
المتشارك كومارسینغ عدم الوصول إلى توافق في اآلراء، فأبلغ بأنھ سوف 

 یقدم تقریًرا إلى مؤتمر األطراف حول عدم االتفاق.

 حوار تاالنوا
قال میخائیل كورتیكا، رئیس الدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر 
األطراف، إن عملیة تاالنوا حققت المزید من الثقة والشجاعة، وعززت 

 الطموح.
رحب فرانك باینیماراما، رئیس الدورة الثالثة والعشرین لمؤتمر 
األطراف، بالمجھود الجماعي لتبادل القصص وبناء التعاطف وكسب الثقة 

 م العمل.وإلھا
شدد أنطونیو غوتیریس، األمین العام لألمم المتحدة على أھمیة التقریر 

بشأن إبقاء درجة الحكومي الدولي المعني بتغیر المناخ الخاص للفریق 
وحث األطراف على الموافقة على  درجة مئویة 1.5االحترار العالمي عند 

تحقق التقدم في "حزمة كاتوفیتشي" التي تقدم برنامج عمل اتفاق باریس، و
التمویل، وتبني أساًسا قوًیا للمساھمات المحددة وطنیًا المعززة في ظل حوار 

 تاالنوا.
أبرز سوالومیر مازوریك، نائب وزیر البیئة في بولندا، الرسائل الرئیسیة 

ة یمن حوارات تاالنوا المنعقدة على المستوى الوزاري، والحاجة إلى تعدد
 األطراف والتعاون العالمي.

إینیا سیرویراتو، المؤازر رفیع المستوى للعمل المناخي من عرض 
المزید من الرسائل الرئیسیة من حوارات تاالنوا المنعقدة على فیجي، 

الخاص للفریق المستوى الوزاري، وقال إن النتائج التي توصل إلیھا التقریر 
عالمي عند بشأن إبقاء درجة االحترار الالحكومي الدولي المعني بتغیر المناخ 

تؤكد الحاجة الملحة إلى العمل. وسلط الضوء على الحاجة  درجة مئویة 1.5
 إلى ضمان االنتقال العادل وإشراك الشباب والشعوب األصلیة.

وخالل بیانات أعضاء الوفود، طالب مندوب المالدیف، نیابًة عن تحالف 
بي الدول الجزریة الصغیرة، ومندوب سویسرا ومندوبة االتحاد األورو

 بمقرر یصدره مؤتمر األطراف بشأن نتائج حوار تاالنوا.
وحث مندوب سویسرا على تجنب الثغرات التي تھدد السالمة البیئیة التي 

 ینادي بھا اتفاق باریس.
أشارت مندوبة االتحاد األوروبي إلى االستراتیجیة طویلة األجل التي 

وقالت  2050بحلول عام یسعى من خاللھا االتحاد ألن یصبح محاید مناخیًا 
إن جمیع التدفقات المالیة یجب أن تتماشى مع األھداف طویلة األجل التفاق 

 باریس.
مندوب الصین أن الحوارات بین أصحاب المصلحة المتعددین  وأبرز

التي أجریت في سیاق عملیة تاالنوا قد جذبت االنتباه على جمیع مستویات 

تنمیة االقتصادیة یمكن أن یكمال الحوكمة، وقال إن العمل المناخي وال
 بعضھما البعض، وحث البلدان المتقدمة على الوفاء بالتزاماتھا المالیة.

أبلغت مندوبة جزر مارشال في فیدیو مسجل، أن بالدھا قد قدمت 
، ودعت كل 2018مساھمة قویة محددة وطنیًا في نوفمبر/ تشرین الثاني 

، من خالل 2020اخي بحلول عام حكومة إلى المساھمة في زیادة العمل المن
 عدة طریق من بینھا التدفقات المالیة المحّسنة إلى حد كبیر.

وقال مندوب غرینادا إن نتائج الدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر 
األطراف ینبغي أن تعكس بقوة عملیة تاالنوا وأن تعترف بمؤتمر قمة 

 ة الطموح.باعتباره لحظة سیاسیة مھمة لزیاد 2019المناخیة لعام 
وقال مندوب المالدیف، نیابًة عن تحالف الدول الجزریة الصغیرة، إن 
الرسالة الشاملة المستقاة من المرحلة السیاسیة یجب أن تنطوي على 
الضرورة الملحة، وأن تتخذ إجراءات أكثر طموًحا على المدى القریب، وأن 

من الفحم تضمن خفض االنبعاثات الضارة إلى الصفر والتخلص التدریجي 
 .2050بحلول عام 

دعا مندوب المنظمات غیر الحكومیة المعنیة باألعمال التجاریة 
والصناعة إلى إعالن سیاسي یشجع الحكومات على تحقیق أھداف اتفاق 

 باریس ووضع كتیب قواعد قوي لباریس.
مندوب شبكة العمل المناخي األطراف على تحدید الخطوات التالیة  وحث

ومن ھذه الخطوات عملیة مراجعة یجریھا أصحاب لتعزیز الطموح، 
المصلحة المتعددین، ووضع استراتیجیات طویلة األجل، وتوفیر مساحة 
لإلبالغ خالل الدورة الخمسین للھیئة الفرعیة للتنفیذ والھیئة الفرعیة للمشورة 

 العلمیة والتكنولوجیة. 
شركات على لفت مندوب منظمة العدالة المناخیة االنتباه إلى تأثیر ال

عملیة التفاوض، وحث األطراف على تحقیق نتائج ملموسة والعمل على 
 "عالج العالم".

وحث مندوب المنظمات غیر الحكومیة المعنیة باالتحادات التجاریة 
األطراف على توقیع "إعالن االنتقال العادل"، وقال إن المزید من الطموح 

 العدالة االجتماعیة. في مكافحة تغیر المناخ یقترن بالقتال من أجل
وأبرز مندوب المنظمات المعنیة بالمزارعین أھمیة األمن الغذائي ودعا 
إلى تحویل حوار تاالنوا إلى عمل وإجراءات خالل الدورة الرابعة والعشرین 

 لمؤتمر األطراف.
وقال مندوب الشعوب األصلیة أن حوار تاالنوا یجب أن یؤدي إلى التزام 

 درجة مئویة. 1.5رجة االحترار العالمي عند سیاسي واضح للحد من د
دعا مندوب الحكومات المحلیة والسلطات البلدیة ألن تشمل المساھمات 
المحددة وطنًیا مساھمات محددة إقلیمًیا ومحلیًا، وإلى دمج الحكومات المحلیة 

 واإلقلیمیة في نتائج الدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر األطراف.
غیر الحكومیة المعنیة بالبحوث والمنظمات  وأكد مندوب المنظمات

المستقلة على الحاجة إلى مواءمة إنتاج الوقود األحفوري مع أھداف اتفاق 
باریس، مع التركیز على أن القیود المفروضة على العملیات الجدیدة للتنقیب 
عن الوقود األحفوري وإنتاجھ من شأنھا أن تساعد في تعزیز الجولة القادمة 

 مات المحددة وطنیًا.من المساھ
أبرزت مندوبة المنظمات المعنیة بالمرأة والنوع االجتماعي أن التدھور 
البیئي في أي منطقة في العالم یھدد العالم بأسره، ودعت إلى تغییر النظام 

 والسلوك.
وتأكیًدا على أن القرارات الجاري اتخاذھا تتعلق بمستقبل الشباب، طالب 

الحكومیة المعنیة بالشباب تواجد الشباب في "جمیع مندوب المنظمات غیر 
 الغرف وعلى كل طاولة".

في الحفل الختامي، دعا طفالن تیموسي ناولوزاال، فیجي، وحنا 
وجدوسكا، بولندا، الجمیع إلى تقدیم إشارة واضحة من حوار تانوال والعمل 

 مع مراعاة الضرورة الملحة واالعتراف بأننا في سباق مع الزمن.
فرانك باینیماراما رئیس الدورة الثالثة والعشرین لمؤتمر  عرض

األطراف، وكورتیكا رئیس الدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر األطراف 
 "دعوة تاالنوا للعمل".

دعا فرانك باینیماراما رئیس الدورة الثالثة والعشرین لمؤتمر األطراف، 
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      األرض         

، قائال إن تعددیة إلى التحرك اآلن لبدء االنتقال العادل نحو عالم أفضل
األطراف وتكوین ائتالف عالمي من الجھات الفاعلة یمكن أن "یأخذنا إلى 
حیث نرید". وأشار إلى أنھ یجب اآلن ترجمة األفكار وأفضل الممارسات 
إلى أعمال ملموسة، مضیفًا "إن حوار تاالنوا یجب أن یفسح المجال لتلبیة 

لالنضمام إلى فیجي وجزر دعوة تاالنوا للعمل". كما دعا جمیع الدول 
مارشال لاللتزام برفع طموح المساھمات المحددة وطنیًا، ووضع خطط 

الذي یستمد الكثیر من المعلومات  2019ملموسة لمؤتمر قمة المناخ لعام 
 من حوارات تاالنوا.

وأعرب كورتیكا رئیس الدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر األطراف عن 
ت التي أثرت الحوار وشدد على الرسائل تقدیره لجمیع القصص والمدخال

الحكومي الدولي المعني بتغیر المناخ الخاص للفریق التي تضمنھا التقریر 
من جانب البلدان األطراف  2020وأھمیة اإلجراءات السابقة لما قبل عام 

وأصحاب المصلحة من غیر األطراف. وقال إنھ سیتم تحمیل "الدعوة إلى 
ة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ، وسیتم العمل" على موقع اتفاقی

 إطالق حملة إعالمیة اجتماعیة تدعو الجمیع لالنضمام إلى ھذه الدعوة.
 

 الجزء رفیع المستوى
خالل الفترة الصباحیة، أبرزت إیزابیال لوفن، نائبة رئیس الوزراء 

دھا التي ووزیرة التعاون اإلنمائي الدولي والمناخ في السوید، مبادرة بال
حملت عنوان "نحو سوید بدون أحافیر"، وقد أسفرت ھذه المبادة عن خرائط 

 طرق قطاعیة "للتنافسیة الخالیة من األحافیر".
إن بالدھا تھدف  أوال إلفستونین، وزیر المناخ والبیئة في النرویج،قالت 

وسوف تسعى  2020إلى زیادة طموح مساھمتھا المحددة وطنیًا بحلول عام 
آلتي: مضاعفة مساھماتھا في الصندوق األخضر للمناخ والحفاظ على إلى ا

تمویل المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج 
والتحلي بالشفافیة بشأن  2030وتدھور الغابات في البلدان النامیة حتى عام 

 نوایاھا نحو دعم ھدف المئة ملیار دوالر.
ة البیئة في شیلي، إنھا تتوقع إصدار كتیب قالت كارولینا شمیت وزیر

قواعد مشترك لجمیع الدول یتبع المرونة التي تسمح بتحدید العمل المناخي 
 وعدم التراجع على المستوى السیادي.

صرح إدسون دوارتي، وزیر البیئة في البرازیل، إن حكومتھ أنشأت 
صل قریباً ملیون ھكتار وأن البرازیل ست 9.4مناطق حفظ وحمایة بمساحة 

في منطقة األمازون  ٪80إلى ھدفھا المتمثل في تخفیض إزالة الغابات بنسبة 
 1996، مقارنة بمتوسط المعدالت المسجلة في الفترة من 2020بحلول عام 

 . 2005إلى 
وزیرة العلوم والتكنولوجیا والبیئة في  قالت إلبا روزا بیریز مونتویا

كوبا، إن عدم قدرة األطراف على التوصل إلى إجماع في الدورة الرابعة 
والعشرین لمؤتمر األطراف بشأن قبول النتائج التي توصل إلیھا التقریر 

بشأن إبقاء درجة الحكومي الدولي المعني بتغیر المناخ للفریق الخاص 
، یوضح أن المصالح السیاسیة درجة مئویة 1.5االحترار العالمي عند 

 واالقتصادیة تغلب على األدلة العلمیة. 
دعا واالس كوسغرو، وزیر البیئة والطاقة وتغیر المناخ في سیشیل، إلى 
دمج الخسائر واألضرار في بنود اتفاق باریس المتعلقة بإطار الشفافیة عملیة 

 استخالص الحصیلة العالمیة والتمویل.
دولوریس بول وزیرة البیئة والموارد الطبیعیة في السلفادور،  دعت لینا

إلى الخروج بنتیجة من كاتوفیتشي، تؤسس بنیة ھیكلیة مؤسسیة مستقرة 
 للكفاح طویل األجل ضد تغیر المناخ.

أفاد فرانسیس موكوتو ھالویلي وزیر الطاقة واألرصاد الجویة في 
لدولي المعني بتغیر المناخ قد لیسوتو، بأن التقریر الخاص للفریق الحكومي ا

درجة مئویة، وحث  1.5أكد على جدوى إبقاء درجة االحترار العالمي عند 
األطراف المدرجة في المرفق األول على زیادة الطموح "إلى الحد الذي 

 یتطلبھ العلم واإلنصاف".
تحدث كابیني كالون وزیر النقل والطیران في سیرالیون عن التغییرات 

ر المسبوقة في بالده، وحث على تقدیم دعم قوي إلجراءات الموسمیة غی
 التكیف في البلدان النامیة.

أشار ریكاردو خوسیھ لوزانو بیكون، وزیر البیئة والتنمیة المستدامة في 
كولومبیا، إلى أن بالده تعاني من خسارة سنویة في الناتج المحلي اإلجمالي 

وصل إلى نتیجة طموحة بسبب تغیر المناخ، وحث على الت ٪2.2بنسبة 
 تتسق مع التنمیة المستدامة.

دعا ماساجوس ذولكفلي، وزیر البیئة والموارد المائیة بسنغافورة، إلى 
وضع "مجموعة مؤكدة ودائمة وواقعیة من اإلرشادات والتوجیھات"، وأكد 

 على ضرورة أن یًمكن "كتیب قواعد كاتوفیتشي" من تنفیذ العمل المناخي.
یخاندرو بیرغمان، وزیر البیئة والتنمیة المستدامة في وسلط سیرجیو أل

األرجنتین، الضوء على جھود بالده التي تشمل على سبیل المثال ال الحصر، 
وضع خطط قطاعیة للوفاء بالتزامات المساھمات المحدة وطنیًا وإصدار 

 .2019قانون وطني بشأن تغیر المناخ في عام 
الغابات في إندونیسیا، البلدان وحثت سیتي نوربایا، وزیرة البیئة و

وتوفیر سبل  2020المتقدمة على تنفیذ ھدف خفض االنبعاثات قبل عام 
 التنفیذ للبلدان النامیة.

شجع ییو بي یین، وزیر الطاقة والعلوم والتكنولوجیا والبیئة وتغیر 
المناخ في مالیزیا، على النظر إلى تغیر المناخ باعتباره فرصة لتنمیة 

ألخضر، وأعرب عن أسفھ ألن حصة كبیرة من المساعدة المالیة االقتصاد ا
المقدمة إلى مالیزیا قد ُوجھت إلى إعداد تقاریر أو بناء القدرات الالزمة 

 إلعداد وتقدیم التقاریر.
وأكد ألفونسو ألونزو فارغاس، وزیر البیئة والموارد الطبیعیة في 

لمثال منع إزالة الغابات غواتیماال، على جھود بالده التي تشمل على سبیل ا
وتوسیع نطاق استخدام الطاقة المتجددة وحمایة الموارد البحریة، ودعا إلى 

 تحویل األموال لدعم ھذه الجھود.
أفاد كیریاكو توبیكو، أمین مجلس الوزراء لوزیر البیئة والغابات في 

بة كینیا، بأن اقتصاد كینیا یعاني من خسائر في الناتج المحلي اإلجمالي بنس
بسبب تغیر المناخ، ویدعو إلى تمویل جدید وإضافي یمكن  ٪ 2تتجاوز 
 التنبؤ بھ.

وحث فینسنت بیروتا، وزیر البیئة في رواندا، البلدان المتقدمة على 
ملیار دوالر أمریكي، وطالب  100"تجاوز" ھدف تمویل المناخ البالغ 

 بالتصدیق على تعدیل كیغالي لبروتوكول مونتلایر.
أندري خودیك، وزیر الموارد الطبیعیة وحمایة البیئة في وسلط 

بیالروس، الضوء على التزام بالده بالتنمیة المستدامة خفیضة الكربون، 
 .وشدد على المساھمة المحتملة للطاقة النوویة في تحقیق أھداف اتفاق باریس

وقال باتیو باسیر، وزیر البیئة واالقتصاد األخضر وتغیر المناخ في 
نا فاسو، إن تخفیف آثار تغیر المناخ بشكل غیر كافي والمقترن بعدم بوركی

 .كفایة دعم التكیف سیزید من احتمال حدوث تغیر مناخي كارثي
سلطت فاطمة الزھراء زرواتي، وزیرة البیئة والطاقات المتجددة في 
الجزائر، الضوء على األنشطة المتعلقة بالتحول في مجال الطاقة وإدارة 

االقتصاد األخضر وأكدت على مبدأ المسئولیات المشتركة لكن النفایات و
 المتفاوتة والقدرات ذات الصلة.

استمر أعضاء الوفود في إدالء البیانات خالل فترتي ما بعد الظھیرة 
 .والمساء

 في األروقة
بعد مرور ثالث سنوات على تاریخ اعتماد اتفاق باریس، بدت 

نتقال من اعتماد معاھدة رفیعة المفاوضات وكأنھا ضلت الطریق في اال
المستوى إلى االنتھاء من دلیل المستخدم المفصل الخاص بھا. وأشار العدید 

إلى أن المفاوضات قد "أحرزت تقدًما محدوًدا" على مدار أعضاء الوفود من 
السنوات الثالث الماضیة، حیث ال یزال التمایز وغیره من القضایا المألوفة 

مع شغف الكثیرین نحو ما وصفھ أحد المراقبین بالزخم معقدة على ما یبدو. و
"المطلوب بشدة"، شھدت إحدى غرف االجتماعات المكتظة على إعادة تشكیل 
ائتالف عالي الطموح. دعا ھذا االئتالف، الذي شكلھ االتحاد األوروبي وأقل 
البلدان نمًوا وعشرة بلدان أخرى على األقل، إلى اعتماد كتیب قواعد قوي في 

الذي تنظمھ  2019اتوفیتشي، وتطلع إلى اعتبار مؤتمر قمة المناخ لعام ك
 .2020األمانة العامة لألمم المتحدة خطوة بارزة لرفع الطموح قبل عام 

 
وبینما رحب البعض بمثل ھذه المبادرة التي تسعى إلى رفع الطموح بشأن 

د من العمل المناخي على المدى القصیر، أعرب آخرون عن رغبتھم في مزی
الوضوح بشأن نھج قصیر األجل للمفاوضات. وعلى الرغم من الوعود 
بنصوص جدیدة تصل في وقت مبكر من صباح ھذا الیوم، إال أن وقت الغذاء 

ال یزالون في انتظار النصوص التي لم یقدم منھا  أعضاء الوفودوقد حان 
ایة الیوم. سوى القلیل. ومن الجدیر بالذكر أن قضیة التمویل لم تناقش حتى نھ

عن انزعاجھم، حیث أشار البعض إلى أعضاء الوفود كما أعرب العدید من 
أن نُھج التفاوض بدت مختلفة باختالف القضایا، وال سیما مع تناول بعضھا 

 في مشاورات مفتوحة، وغیرھا في اجتماعات ثنائیة مع المجموعات.
 

موا إال غادرت األطراف في وقت متأخر من المساء، إال أنھم لم یقو
بتناول القضایا بطریقة أعضاء الوفود بتحدیث حالة المفاوضات، وأفاد أحد 

منظمة، بینما أعرب أخر عن استیائھ نظرا إلحراز تقدم محدود على الرغم 
من اتسام تقاریر الوزراء بروح بناءة. ومع تبقي یومین على انتھاء المؤتمر، 

یس، وإعداد حزمة نھائیة من المتوقع إصدار نص جدید بحلول ظھر یوم الخم
في الساعة الرابعة عصراً من الیوم نفسھ، ولكن بدا على المفاوضین عدم 

 التأكد أیھما سیتحقق أوالً.


