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الدورة الحبديت والعشرون  

احفبقيت األمم  لمؤحمر أطراف

المخحدة اإلطبريت بشأن حغير 

 7#  المىبخ

 األحداث الرئيسية للمؤتمر الُمنعقد في باريس
 5105ديسمبر/ كانون األول  5، السبت

دٌسمبر/ كانون األول، اجتمع فرٌك االتصال  5فً ٌوم السبت الموافك 
دٌربان للعمل المعّزز الخاص بالفرٌك العامل المخصص المعنً بمنهاج 

خالل الفترة الصباحٌة، متبوعاً بالجلسة الختامٌة التً اعتمدت نتائج عمل 
الفرٌك وأحالت مسودتا االتفاق والممرر لمؤتمر األطراف الذي انعمد 
خالل الفترة المسائٌة لالستماع لتمرٌر الفرٌك العامل المخصص. استمرت 

ألطراف ومؤتمر األطراف المشاورات غٌر الرسمٌة فً إطار مؤتمر ا
 العامل على مدار الٌوم.   

  
 الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعّزز

: فً الصباح، لدم دانٌال راٌفسندر، الرئٌس المتشارن فريق االتصال
للفرٌك العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز مسودة 

(، مع FCCC/ADP/2015/L.6) نتائج الفرٌك العامل المخصص
فً المرفك  2و  1مسودة االتفاق ونص الممرر المعنً بمساري العمل 

األول، ومذكرة توضٌحٌة فً المرفك الثانً. وأوضح أن مسودة النص لم 
تتغٌر عن النص المجمع الذي ٌتضمن ممترحات تمرٌب وجهات النظر، 

أثناء تلن  وأن المذكرة التوضٌحٌة لد تضمنت التعلٌمات الممدمة
ً لم ٌتمكن أحد األطراف من  المنالشات. وأضاف أنه إذا كان هنان تعلٌما
تمدٌمه نظراً لضٌك الولت أو عدم الدلة أو   اإلغفال فً المذكرة 
التوضٌحٌة، ٌُمكن لألطراف تمدٌم مذكرات بالتعلٌمات حتى الساعة 

 دٌسمبر/ كانون األول. 5الواحدة من ظهر ٌوم السبت الموافك 
فمت األطراف على إحالة مسودة النتائج إلى الجلسة العامة للفرٌك وا

: الجلسة الختاميةالعامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز.
افتتح راٌفسندر، الرئٌس المتشارن للفرٌك العامل المخصص الجلسة 
العامة. وبعد أن توجه بالشكر لألطراف والمٌسرٌن المتشاركٌن على 

من جدول أعمال  3الشاق المتفانً، انتمل راٌفسندر إلى البند عملهم 
، مشٌراً 17/م أ 1الفرٌك العامل المخصص )تنفٌذ جمٌع عناصر الممرر 

إلى التمدم الكبٌر الذي تم إحرازه فً تملٌص الفجوات بٌن موالف 
األطراف، وأضاف أنه أصبح من الممكن اآلن نمل عمل الفرٌك العامل 

 ر األطراف "الستكمال المرحلة االخٌرة".المخصص إلى مؤتم
بعد تأكٌدات راٌفسندر، الرئٌس المتشارن للفرٌك العامل المخصص على 
عدة أمور من بٌنها أنه سٌتم تنمٌح المذكرة التوضٌحٌة لتشمل التعلٌمات 
المتبمٌة لألطراف بما فٌها جمٌع التعارٌف الممدمة خالل اجتماع فرٌك 

دٌسمبر/ كانون األول، وأنه "لم  4معة الموافك االتصال المنعمد ٌوم الج
ٌتم اتخاذ أي لرار أو إغفال أي أمر" بما فً ذلن مسألة الخسائر 
واألضرار، اعتمد الفرٌك العامل المخصص النتائج 

(FCCC/ADP/2015/L.6)  إلحالتها إلى مؤتمر األطراف لمواصلة
 النظر فٌها.

رئاسة الدورة الحادٌة والعشرٌن لمؤتمر  أكدت لورانس توبٌانا، نٌابةً عن
األطراف أن المفاوضات ستستمر على أساس الموافمة على النص الممدم 
من الفرٌك العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز. 

 وسلطت الضوء على أهمٌة مسئولٌة األطراف  عن إحراز التمدم.
والصٌن، عن  77نٌابةً عن مجموعة الـ  أعرب مندوب جنوب أفرٌمٌا،

استعداده للعمل على أساس نص الفرٌك العامل المخصص، ودعا إلى 
التعامل المتوازن والمنصف مع جمٌع عناصر مهمة دٌربان، والنتٌجة 

 التً تم التوصل إلٌها فً إطار االتفالٌة ووفماً لمبادئها وأحكامها.

لسالمة البٌئٌة على أنه على شدد مندوب سوٌسرا، نٌابةً عن مجموعة ا
عكس ما تم فً الدورة الخامسة عشر لمؤتمر األطراف المنعمدة فً 
كوبنهاغن "أصبح لدٌنا اآلن لاعدة لوٌة تستند علٌها مفاوضات جمٌع 
األطراف معاً" باإلضافة إلى نص ٌعكس الموالف السٌاسٌة الهامة التً 

 تحتاج إلى حل.
مجموعة المظلة، بعض المساهمات وصف مندوب أسترالٌا، نٌابةً عن 

ً اللتزاماتنا الجماعٌة" وسعى  المحددة على المستوى الوطنً بأنها "إثباتا
وراء التوصل إلى طرٌمة تعكس التماٌز والتفاوت بما ٌتماشى مع حمائك 

 العصر الحدٌث.
وذّكر مندوب االتحاد األوروبً األطراف بمسئولٌتها عن إكساب اتفاق 

 وأن ٌسري على الجمٌع وٌمبله الجمٌع.بارٌس سمة الطموح 
وأشار مندوب السودان، نٌابةً عن المجموعة األفرٌمٌة إلى أنه سٌتم 
التوصل إلى  اتفاق تارٌخً فً بارٌس، مؤكداً على ثمة المجموعة فً 

 رئاسة مؤتمر األطراف.
ولال مندوب المالدٌف، نٌابةً عن تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة أن 

مسئولٌة األطراف وشددت على ضرورة احترام مبادئ العملٌة تضمن 
االتفالٌة حتى ٌتم التوصل إلى اتفاق من شأنه التأثٌر بصورة إٌجابٌة على 

 حٌاة الشعوب المعرضة للخطر.
أعرب مندوب أنغوال، نٌابةً عن ألل البلدان نمواً عن تطلعه إلى المشاركة 

لى صناعة بعض فً "العمل على ما تبمى من مسودة النص باإلضافة إ
المرارات السٌاسٌة". وشدد مندوب تركٌا على أنه "ٌنبغً أن ٌشمل هذا 

 االتفاق الجمٌع دون إغفال أي دولة".
نادى مندوب بنما، نٌابةً عن ائتالف بلدان الغابات المطٌرة باإلشارة إلى 
اآللٌة الخاصة بالمبادرة المعززة  لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة 

تدهور الغابات فً البلدان النامٌة فً االتفاق، وأشار إلى أن األحراج و
حدٌث رؤساء الدول لد تضمن إشارة سٌاسٌة "لوٌة" لدور الغابات 

شدد مندوب مالٌزٌا، نٌابةً عن البلدان النامٌة متماربة والتنوع البٌولوجً.
التفكٌر على ضرورة "اإللرار بوجوب الحفاظ على مبادئ اإلنصاف 

ات المشتركة لكن المتفاوتة بجمٌع جوانبها وأشكالها." وحث والمسئولٌ
األطراف على النظر فً أفضل العلوم االجتماعٌة المتاحة لتمٌٌم الحمائك 

 الحدٌثة وشدد على ضرورة وصول المجتمع المدنً إلى المفاوضات.
أعرب مندوب المملكة العربٌة السعودٌة  نٌابةً عن المجموعة العربٌة عن 

دة فتح النص إلدراج عبارات جدٌدة خالل األسبوع األول، كما أسفه إلعا
أعرب عن استعداده للتعاون مع رئاسة مؤتمر األطراف وتطلعه إلى 

 "عملٌة نزٌهة من شأنها أن تحمك نتٌجة نزٌهة."
دعا مندوب فنزوٌال، نٌابةً عن التحالف البولٌفاري لشعوب أمرٌكا 

رن المدفوع من األطراف والشفافٌة الالتٌنٌة، إلى الحفاظ على مبادئ التح
 والشمولٌة "حتى الجولة الثانٌة األخٌرة من مؤتمر األطراف."

صرح مندوب غواتٌماال، نٌابةً عن التحالف المستمل ألمرٌكا الالتٌنٌة 
والكارٌبً أن األطراف لم تمترب لط من لبل من تحمٌك نتٌجة طموحة 

ة للوصول إلى "حل ٌراعً كهذه المرة، ودعا إلى تجاوز الموالف الوطنٌ
 مصلحتنا الجماعٌة."

وشدد مندوب جزر مارشال على أن "هذه أزمة عالمٌة"، وصرح بأنه 
على الرغم من "أن العبارة المفضلة  هً المحددة على المستوى 
الوطنً،" إال أن الهدف من وجود األطراف فً بارٌس هو "الكفاح من 

 أجل ما هو ضروري على المستوى العالمً".
وفً الختام، لدم ٌانغ لٌو، ممرر الفرٌك العامل المخصص المعنً بمنهاج 
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      2 
وشرة مفبوضبث 

 األرض 

        ........................      

 (FCCC/ADP/2015/L.5)دٌربان للعمل المعّزز تمرٌر االجتماع 
 واعتمدته األطراف. 

لال أحمد دوغالف، الرئٌس المتشارن للفرٌك العامل المخصص أنه "فً 
راف على بعض األحٌان تعجز الكلمات عن تصوٌر مشاعرنا،" وهنأ األط

 اإلنجاز المحمك حتى اآلن، وتوجه لهم بالشكر على ثمتهم.
وأشارت كرٌستٌانا فٌغٌرٌس، األمٌن التنفٌذي التفالٌة األمم المتحدة 
اإلطارٌة بشأن تغٌر المناخ إلى تمدٌرها للتفانً الكامل الذي أبدته 
األطراف فً هذه المهمة "المعمدة"، ولالت أنه ٌجب استكمال العمل خالل 

 األسبوع الممبل.
اختتم الرئٌس المتشارن للفرٌك العامل المخصص الجلسة العامة فً 

 الواحدة وسبع دلائك ظهراً بعد أن توجه بالشكر للجمٌع. 

 الجلسة العامة لمؤتمر األطراف

تقرير الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعّزز: 
جلسة العامة لوران فابٌوس، رئٌس خالل الفترة المسائٌة، تولى رئاسة ال

الدورة الحادٌة والعشرٌن لمؤتمر األطراف. ولدم راٌفسندر ودوغالف، 
الرئٌسان المتشاركان للفرٌك العامل المخصص مسودتا االتفاق 

والترحا بعض   (FCCC/ADP/2015/L.6/REV.1)والممرر
على   (FCCC/ADP/2015/L.6/REV.1/ADD.1التغٌٌرات )

 مؤتمر األطراف.
ً "لجنة  وافمت األطراف على أسلوب العمل الذي حدده فابٌوس متضمنا
بارٌس" وهً مجموعة فردٌة مفتوحة العضوٌة ٌتولى رئاستها رئٌس 
الدورة الحادٌة والعشرٌن لمؤتمر األطراف، وذلن بهدف إحراز تمدم فً 

ً ل مبدأ "لن ٌتم النص وتسهٌل التسوٌة. ولال أن اللجنة سوف تعمل وفما
االتفاق على شًء حتى ٌتم االتفاق على كل شًء"، وسوف ٌتم نمل 

 اجتماعات هذه اللجنة على شاشات فً مولع المؤتمر لتسهٌل الشفافٌة.
كما تحدث عن أربعة فرق عمل غٌر رسمٌة ٌموم الوزراء بتٌسٌر أعمالها 

ٌسٌر لتناول لضاٌا شاملة: فرٌك العمل المعنً بالدعم، الذي ٌتولى ت
أعماله اٌمانوٌل إٌسوز نجوندت )الغابون( وجوشن فالسبارث )ألمانٌا(؛ 
وفرٌك العمل المعنً بالتماٌز والتفاوت فً سٌاق التخفٌف والشفافٌة 

، الذي ٌتولى تٌسٌر أعماله 2020والتموٌل، بما فً ذلن تموٌل ما لبل 
وفرٌك  إٌزابٌال تٌكسٌرا )البرازٌل( وفٌفٌان باالكرٌشنان )سنغافورة(؛

العمل المعنً بالطموح واألهداف طوٌلة األجل والمراجعة الدورٌة، 
وسٌتم اإلعالن عن المائمٌن بتٌسٌر هذا الفرٌك الحماً؛ وفرٌك العمل 

، وسٌتم اإلعالن عن 2020المعنً باإلسراع بتحمٌك طموح ما لبل عام 
 المائمٌن بتٌسٌر هذا الفرٌك الحماً.
الوصول إلى النتائج فً الولت المناسب  وصرح بأنه ٌنبغً اإلنتهاء من

حتى تموم مجموعة المراجعة المعنٌة بالمسائل المانونٌة واللغوٌة بتناول 
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على  والصٌن، 77وشدد مندوب جنوب أفرٌمٌا، نٌابةً عن مجموعة الـ 
أهمٌة الوضوح والمدرة على التنبؤ فً عملٌة التفاوض، وطلب تحدٌث 

 المذكرة التوضٌحٌة بااللتراحات التً ال تزال غٌر موجودة. 
نٌابة عن تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة  طالب مندوب جزر المالدٌف

بتوضٌح الكٌفٌة التً سٌتم بها التعامل مع لضاٌا التكٌف والخسائر 
ردا على استفسار مندوب االتحاد الروسً، ولال فابٌوس واألضرار.

رئٌس الدورة الحادٌة والعشرٌن لمؤتمر األطراف أنه ٌتم حاال وضع 
اللمسات األخٌرة على نسخة اللغة الروسٌة وأنه سوف ٌتم احترام جمٌع 

 اللغات.
أشار مندوب السودان نٌابة عن المجموعة األفرٌمٌة إلى أنه لد تم ترن 

الهامة خارج هذا االتفاق، ولكنه أعرب عن ٌمٌنه من أن المضاٌا 
األطراف سوف تعالج هذه المضاٌا. دعا مندوب جزر مارشال إلى أن 

درجة مئوٌة  1.5ٌتضمن اتفاق بارٌس عدة أمور من بٌنها هدف  
 وتأكٌدات على تموٌل المناخ على المدى الطوٌل.

النص الخاص بالفرٌك ولال مندوب أسترالٌا نٌابة عن مجموعة المظلة أن 
العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز هو نص ناتج عن 

عمل األطراف. ذكر مندوب المملكة العربٌة السعودٌة نٌابة عن 
المجموعة العربٌة أن تحدٌد هدف لجهود الحكومات "ٌحتاج إلى أن ٌتم 

الحكومٌة الدولٌة تدعٌمه بالعلوم المؤكدة والُمثبتة " التً لدمتها الهٌئة 
 المعنٌة بتغٌر المناخ.

طالب مندوب غواتٌماال نٌابة عن الرابطة المستملة المرٌكا الالتٌنٌة 
والكارٌبً  الجمٌع بالوعً بأن "هذا النص خاص بنا، وسوف ٌكون لدٌنا 

المدرة على االستماع إلى بعضنا البعض وعلى التعبٌر عن احتٌاجاتنا" 
ل إلى اتفاق فعال. عبر مندوب أنغوال نٌابة وبالتالً سنتمكن من الوصو

عن ألل البلدان نموا عن خٌبة أمله من أن التشكٌل الموجود لدي مؤتمر 
 األطراف والذي ٌتولى إعداد فرٌك المراجعة ال ٌتضمن ألل البلدان نموا.

شدد مندوب مالٌزٌا نٌابة عن الدول النامٌة متماربة التفكٌر على التزام 
لنٌة وأعرب عن للمه إزاء االستخدام المتكرر لعبارة المجموعة بحسن ا

"لمد تغٌر العالم." وطلب من الدول المتمدمة أن تأخذ زمام المبادرة، وأكد 
مندوب الصٌن أن نتٌجة بارٌس الطموحة ٌجب أن تعطً وزن متساو 

 لجمٌع مكونات مهام وأعمال دٌربان.
مها فً المذكرة طلب مندوب أذربٌجان أن ٌتم إدراج االضافة التً لد

التوضٌحٌة. وأشار مندوب تركٌا إلى أن بالده ال تنتمً ألي من 
مجموعات التفاوض وطلب بأن ٌتم اعتبارها كمجموعة للتشاور بشأن 
المفاوضات. سلط مندوب نٌبال الضوء على ضعف النظم اإلٌكولوجٌة 

ف وأشار فابٌوس رئٌس الدورة الحادٌة والعشرٌن لمؤتمر األطراالجبلٌة.
إلى أن الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة والهٌئة الفرعٌة 
للتنفٌذ لد انهتا أعمالهما ولكن التزال هنان ثالثة بنود عالمة وهً : 

، وبناء المدرات فً إطار االتفالٌة االطارٌة 2015-2013مراجعة 
 وبروتوكول كٌوتو؛ وأثر تنفٌذ تدابٌر االستجابة. ولال فابٌوس رئٌس
الدورة الحادٌة والعشرٌن لمؤتمر األطراف أن الفرٌك العامل غٌر 

الرسمً المعنً بالهدف على المدى الطوٌل سوف ٌنظر فً مراجعة 
. وفٌما ٌتعلك بالبندٌن المتبمٌٌن، لال فابٌوس انه سٌتولى  2013-2015

 عمد مشاورات والتراح طرق للمضً لدما.
لعمل وسٌجتمع الوزراء و سوف تبدأ مجموعات العمل األربع فً ا
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ثم لام فابٌوس رئٌس الدورة الحادٌة والعشرٌن لمؤتمر األطراف بتعلٌك 
 أعمال االجتماع.

 فً األرولة
بدأت االجتماعات ٌوم السبت فً أجواء اشار إلٌها الكثٌرون بأنها "المزاج 

المتناغم بشكل غٌر متولع." حٌث جعلت مفاوضات ٌوم الجمعة المفعمة 
بالتوتر الكثٌرٌن ٌتساءلون عما إذا كانت أجواء مؤتمرات األطراف 
السابمة األلل نجاحا لد جاءت وانتشرت فً لو بورجٌه. وفً صباح 

، وصل العدٌد من أعضاء الوفود ولدٌهم تولعات بأن المنالشات السبت
اإلجرائٌة والموالف المعتادة المشتركة ستستمر كما هً، ولكنهم فوجئوا 

 بتغٌٌر جذري فً لهجة المحادثات.
وكما لال أحد أعضاء الوفود ، تمكنت األطراف من "طرد" روح انعدام 

ة أطراف بالنص الجدٌد الشفافٌة التً سادت فً كوبنهاغن. ورحبت عد
للفرٌك العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز، والذي 

ٌمثل تجمٌعاً ألعمال األطراف وممترحات تمرٌب وجهات النظر الممدمة 
من الُمٌسرٌن باالضافة إلى المذكرة التً تشمل تعلٌمات األطراف. وعلى 

البعض إال أن العدٌد من  الرغم من عدم احراز تمدم طبما لما كان ٌتمناه
 األطراف شعروا بأن ُمدخالتهم لد تم أخذها فً االعتبار.

ومع التطلع إلى األسبوع الثانً الذي ٌصل فٌه الوزراء، كان الكثٌرون 
ٌشعرون باألمل من أن اسلوب العمل المتفك علٌه، والذي ٌركز على لجنة 

بمثابة أساس  بارٌس، جنبا إلى جنب مع المشاورات الوزارٌة، سٌكونا
لوي للمفاوضات الشاملة. ومع ذلن لم ٌستطع أحد المفاوضٌن من وفد 

صغٌر، من أن ٌمنع نفسه من الشعور بالملك من ان المحادثات الخاصة 
بالمضاٌا ذات األولوٌة سوف تتحرن بعٌدا عن اللجنة وتنتهً وراء 

 األبواب المغلمة.
ضاٌا التً تَلمًَ المزٌد ساور عدد من أعضاء الوفود الملك بشأن بعض الم

من االهتمام أكثر من غٌرها. وحٌث ٌتركز االهتمام الوزاري اآلن فً 
مجموعات العمل على المسائل األربع فمط ، أعربت بعض الوفود عن 

 للمها من أن المضاٌا التً تهمهم متروكة فً "أسفل المائمة".
على الوزراء ومع ذلن، وأشار أحد المرالبٌن إلى أن المضاٌا المطروحة 

لد تم اختٌارها على أساس ما إذا كانت ستساعد على إنجاح أو إفشال 
اتفاق بارٌس. وعلى الرغم من األهمٌة الكبرى لعدد من المضاٌا األخرى، 

إال أن التموٌل، والتخفٌف و" الشبح األكبر" وهو التماٌز والتفاوت فً 
 ع الثانً.المسئولٌات سٌكونوا بال شن فً دائرة الضوء فً األسبو

ومع ذلن، بدا أن أعضاء الوفود مطمئنون بصفة عامة من رئاسة مؤتمر  
األطراف فٌما ٌتعلك بالشفافٌة وشعروا باألمل من أن أسلوب العمل 

 المتفك علٌه سوف ٌمنع هذه األشباح من الظهور مرة أخرى.


