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والعشرون الدورة الحبديت  

احفبقيت األمم  لمؤحمر أطراف

المخحدة اإلطبريت بشأن حغير 

 9#  المنبخ

 األحداث الرئيسية للمؤتمر الُمنعقد في باريس
 5102ديسمبر/ كانون األول  8، الثالثاء

 
دٌسمبر/ كانون األول واصل الجزء  8فً ٌوم الثالثاء الموافك 

مإتمر األطراف  لمإتمر األطراف/المشترن رفٌع المستوى 
بوصفه اجتماع األطراف فً بروتوكول كٌوتو اجتماعه  العامل

على مدار الٌوم بمنالشة بٌانات الوزراء وغٌرهم من رإساء 
الوفود. وفً إطار رباسة مإتمر األطراف استمرت المفاوضات 
حول مسودة نتابج بارٌس فً عدة جلسات من خالل المشاورات 

ماعات الثنابٌة وفرق العمل الفرعٌة غٌر الرسمٌة للوزراء واالجت
برباسة األطراف فً إطار لجنة بارٌس التً انعمدت على مدار 
الٌوم لمنالشة اآلتً: الدعم: سبل التنفٌذ )التموٌل والتكنولوجٌا 

)مسار  0000وبناء المدرات(، واإلسراع بإجراءات ما لبل عام 
خسابر (، والتكٌف وال0000، باستثناء تموٌل ما لبل 0العمل 

ٌتعلك بالتخفٌف ما  وبصفة خاصةواألضرار والتماٌز والتفاوت، 
ً األهداف طوٌلة األجل  والتموٌل والشفافٌة والطموح، متضمنا
والمراجعة الدورٌة وتٌسٌر التنفٌذ واالمتثال والتمهٌد والغابات 

 وآلٌات التعاون وتدابٌر االستجابة.  
ال على مدار واستمرت المشاورات غٌر الرسمٌة وفرق االتص

بوصفه  مإتمر األطراف العاملالٌوم فً إطار مإتمر األطراف و
من المرارات بشؤن  لالنتهاء اجتماع األطراف فً بروتوكول كٌوتو

 بنود جدول األعمال.

   لجنة باريس
ربٌس الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر  دعا لوران فابٌوس،

األطراف إلى تمدٌم تمارٌر حول الحوارات التً ٌمودها الوزراء 
واالجتماعات الثنابٌة وغٌرها من المشاورات. وفٌما ٌتعلك بالدعم/ 
سبل التنفٌذ، أشار ٌوخن فالسبارث )ألمانٌا( إلى التمدم المحرز فً 

لى عدة أمور من بٌنها، (. وأكد ع6)المادة  0000تموٌل ما بعد 
تفهم كٌفٌة تحسٌن النص الحالً، بما فً ذلن الترابط والهٌكل 
العام، ولكنه شدد على ضرورة مواصلة العمل "حٌث أنه ال ٌمكن 

 اعتبار النص الحالً نص متفك علٌه."
ذكر اٌمانوٌل إٌسوز نجوندت )الغابون( أن األطراف لد توصلت 

( ونص المرار 7ولوجٌا )المادة إلى اتفاق حول تطوٌر ونمل التكن
ذي الصلة على أرضٌة مشتركة حول العمل التعاونً والرإٌة 

 طوٌلة األجل وإطار التكنولوجٌا.
(، أشار إلى االتفاق على 8وفٌما ٌتعلك ببناء المدرات )المادة 

تشكٌل لجنة بارٌس المعنٌة ببناء المدرات وإلى التفاهم حول 
ً بؤن العمل برنامج عمل طوٌل األجل لبناء  المدرات، مصرحا

 سٌستمر باتباع أسالٌب اللجنة.
 

وحول التماٌز والتفاوت، أشار فٌفٌان باالكرٌشنان )سنغافورة( إلى 
أن "األطراف لٌست مستعدة بعد لوضع موالفها النهابٌة على 

ً أن المٌسرٌن المتشاركٌن سوف ٌعملون مع  الطاولة"، مضٌفا
 نماط االختالف الموجود فً النص. الرباسة واألمانة العامة لبلورة

وفٌما ٌتعلك بالطموح، لال جٌمس فلٌتشر )سانت لوسٌا( أن 
االجتماع المنعمد مع المٌسرٌن المتشاركٌن للفرٌك العامل 
المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز لد ساعد على 
تحدٌد مناطك الهبوط المحتملة، حٌث أن كالهما لد عمل على 

 ت الصلة من لبل. األمور ذا
 

عرض صاندتوفت )النروٌج( العدٌد من الرسابل ومنها على سبٌل 
المثال ال الحصر: تبدي معظم األطراف استعدادها لإلشارة إلى حد 

درجة مبوٌة فً هدف االتفاق، باإلضافة إلى األحكام  1.2الـ 
 المتعلمة بالتنمٌة المستدامة وسبل التنفٌذ والمساواة واألمن الغذابً،
الخٌاران المحددان فً هدف التخفٌف العالمً هما هدف ذي 
عناصر كمٌة لفترات زمنٌة مختلفة وهدف نوعً طوٌل األجل، 
وهنان دعم لعملٌة التمٌٌم العالمً التً تتسم بالشمولٌة والتٌسٌر، 

 ودعم دورة الخمس سنوات للبالغات المتتالٌة.
 

غامبٌا( ، أبرز باسكال جارجو عثمان )2وحول مسار العمل 
التمارب الناشا حول االستفادة من الترتٌبات المإسسٌة لعملٌة 
الفحص التمنً بشؤن التخفٌف فً عملٌة الفحص التمنً بشؤن 
التكٌف، مع إبراز الدور الربٌسً الذي تنهض به لجنة التكٌف. 

 وحول اإلسراع بالتنفٌذ، أشار إلى االختالف فً وجهات النظر.
خسابر واألضرار، أبرز رٌنٌه أورٌانا وفٌما ٌتعلك بالتكٌف وال

حول: وضع هدف واضح للتكٌف ٌرتبط  اتفاق)بولٌفٌا( مناطك 
)الهدف( من االتفالٌة؛ واالعتراف بالعاللة بٌن التخفٌف  2بالمادة 

والتكٌف؛ وعملٌة االتصال التً تتسم بالمرونة وال تلمً بمزٌد من 
 األعباء على الدول النامٌة.

)السوٌد( المضاٌا الشاملة التً تحتاج إلى أبرزت أذا رومسون 
اتخاذ لرار، ومنها على سبٌل المثال، اإلشارة إلى الهدف المتعلك 
بدرجة الحرارة والتعرض لألخطار والمسبولٌات المشتركة لكن 
المتفاوتة. وحول الخسابر واألضرار، أشارت إلى المنالشات 

 لتمارب.الجارٌة حول الترتٌبات المإسسٌة، مصرحةً بغٌاب ا
وفٌما ٌتعلك بالغابات، نوه هنري جومبو )الكونغو( عن وجهة 
نظر مشتركة مفادها أن نتٌجة بارٌس من شؤنها إرسال إشارة لوٌة 

 لتسهٌل اإلدارة المستدامة للغابات.
 

وحول آلٌات التعاون، ألرت كاثرٌن ماكٌنا )كندا( أن األطراف لد 
ة أمور من بٌنها: نظرت فً المبادئ التوجٌهٌة التً تتضمن عد

السالمة البٌبٌة وتجنب العد المزدوج والطبٌعة الطوعٌة لهذه 
مكرر  3النهج. وفٌما ٌتعلك بآلٌات دعم التنمٌة المستدامة )المادة 

ثانٌاً(، أشارت كاثرٌن إلى أن بعض األطراف لد أكدت على أن 
ضرورة استمرار هذه اآللٌات مع مرور الولت، فً حٌن ألرت 
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نشرة مفبوضبث 

 األرض 

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

 ضرورة عدم اعتبار هذه اآللٌات جزءاً من االتفاق. أطراف آخرى
وأشار رٌمون تشٌبندا نتنجامولونجو )جمهورٌة الكونغو 
الدٌممراطٌة( إلى االلتراحات التً تنادي بدعم التكٌف من خالل 

 األموال المادمة من األنشطة المعتمدة.
وحول تدابٌر االستجابة، لال جان سٌسكو )بولندا( أن فرٌك 

سوف ٌُجري اجتماعاً فً ولت الحك مساء الٌوم الثالثاء االتصال 
 دٌسمبر/ كانون األول. 8

وحول التنفٌذ واالمتثال، أشار رافابٌل باكٌانو علمان 
)المكسٌن( إلى االعتراف العام بضرورة االتفاق على تحدٌد 

واإلجراءات لمنالشتها  األسالٌبالطبٌعة والغرض منهما، وترن 
لى االختالف فً إدراج التماٌز والتماوت فً ولت الحك. وأشار إ
 فً هذا الجزء من عدمه.

 
وحول التمهٌد، الترحت كلودٌا سالٌرنو )فنزوٌال( بدء العمل فً 

 دٌسمبر/ كانون األول. 8مساء الثالثاء الموافك 
حدد فابٌوس، ربٌس الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراف 

األطراف علٌها. وصرح  الخطوات الممبلة للمضً لدماً، ووافمت
بؤنه سٌتم عرض "النص النظٌف" الذي ٌستند إلى نص نتٌجة 
الفرٌك العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز 
وإلى توصٌات المابمٌن على تٌسٌر أعمال المشاورات الوزارٌة 
والمٌسرٌن المتشاركٌن للمجموعات المنبثمة للفرٌك العامل 

ساعة الواحدة من ظهر ٌوم األربعاء الموافك المخصص فً تمام ال
دٌسمبر/ كانون األول. كما نوه إلى أن لجنة بارٌس سوف: تنعمد  9

فً ولت الحك بعد ظهر ٌوم األربعاء للنظر فً ردود الفعل 
األولى وفً بمٌة أعمال ٌوم األربعاء وتنظٌم أعمال ٌوم الخمٌس 

 بناًء على المضاٌا العالمة التً تم تحدٌدها.
 

أٌدت العدٌد من األطراف أسلوب العمل الممترح وأكدت على 
 ضرورة استمرار الشفافٌة.

/ الصٌن، 77حث مندوب جنوب أفرٌمٌا، نٌابةً عن مجموعة الـ 
على تخصٌص الولت الكافً للمجموعات اإلللٌمٌة ومجموعات 
التفاوض للنظر فً النص. كما دعا مندوب جزر المالدٌف، نٌابةً 

ل الجزرٌة الصغٌرة، إلى مراعاة االحتٌاجات عن تحالف الدو
 الخاصة للدول الجزرٌة الصغٌرة النامٌة فً النص.

 
الحظ مندوب مالٌزٌا، نٌابةً عن الدول النامٌة متماربة التفكٌر، 

 2" فً مسار العمل بعدم وجود حكم أو نص"الخص خٌار التمرٌر 
ً أن ذلن من شؤنه التؤثٌر  (،2020)طموح ما لبل عام  موضحا

 بصورة خطٌرة على نتابج بارٌس.
سلط مندوب أنغوال، نٌابةً عن ألل البلدان نمواً، الضوء على 
الحاجة إلى إدراج هدف درجة الحرارة فً النص الجدٌد بما ٌتفك 
مع العلم، وأعرب عن ترحٌبه بالتمارٌر الخاصة بالتمارب من 

 درجة مبوٌة. 1.2هدف الـ 
د ذلن اختتم فابٌوس، ربٌس الدورة الحادٌة عشر لمإتمر بع

 .الجلسةاألطراف، 

 في األروقة

فً ٌوم الثالثاء، بعد أن وصلت لابمة المضاٌا موضوع 
ضعف طولها فً الٌوم السابك، دخل  إلى المفاوضات الوزارٌة

حالة مزاجٌة  مإتمر بارٌس، فٌما ٌبدو، مرحلة حرجة. وسادت
إٌجابٌة بوجه عام بٌن المفاوضٌن حول أسلوب العمل، وأعرب 
أحد أعضاء الوفود عن أمله فً أن تموم الرباسة الفرنسٌة بدور 

" بروح من الرحلة المرشد لتوجٌه الدول "عبر المٌل األخٌر
 مماثلة.

ومع غٌاب بعض الوزراء عن الحوارات والمشاورات الثنابٌة 
ثمة بمٌادة األطراف، كثرت التكهنات حول والمجموعات المنب

المضاٌا التً تجري منالشتها والصفمات التً ٌُحتمل عمدها فً 
 المناطك المفتوحة حول لاعة لو بورجٌه.

 
ومن أهم المضاٌا التً تصدرت ساحة النماشات، التحرن المحتمل 

درجة مبوٌة كهدف درجة الحرارة طوٌل  1.2نحو اإلشارة إلى الـ 
اتفاق بارٌس. وعلى الرغم من تصرٌحات مندوب كندا  األجل فً

ومندوبً دول أخرى بضرورة اإلشارة فً االتفاق إلى هدف الـ 
درجة مبوٌة، لال بعض المندوبٌن بهدوء أن هذا األمر "ٌبدو  1.2

على هدف إال توافك لن بعٌد المنال"، متولعٌن أن بعض الدول 
درجة مبوٌة. تم  2الوصول بارتفاع درجة الحرارة إلى ألل من 

لجنة ب الخاصةوضع إطار أكثر إٌجابٌة لهذا األمر فً التمارٌر 
بارٌس، وفً هذا الشؤن، صرح المابم بتٌسٌر أعمال المشاورات 
المعنٌة بالطموح بؤن "معظم األطراف" تدعم اإلشارة إلى  هدف 

 درجة مبوٌة. 1.2الـ 
 

األهداف  أعرب البعض األخر عن للمه من أن ٌإدي التركٌز على
األخرى والهامة  الكمٌة إلى إغفال األضواء اإلرشادٌة النوعٌة 

مثل إزالة الكربون، وانعدام انبعاثات الكربون وحموق الشعوب 
األصلٌة وحموق اإلنسان والمساواة بٌن الجنسٌن. ولم ٌتفاجا 
بعض المرالبٌن من احتواء التمرٌر الممدم إلى لجنة بارٌس فً 

ى المصطلحات النوعٌة مثل األمن الغذابً الذي الفترة المسابٌة عل
 )الهدف( من االتفالٌة. 2أُشٌر إلٌه فً المادة 

كما أكد المجتمع المدنً على "إمكانٌة البماء على لٌد الحٌاة 
درجة مبوٌة"، فً حٌن تساءل أحد  1.2واإلزدهار عند هدف الـ 

مجرد أنه المرالبٌن عما إذا كان بإمكان العالم "االحتفال باتفاق ل
درجة مبوٌة"، دون التساإل  1.2ٌتضمن اإلشارة إلى هدف الـ 

عما إذا كان ٌتضمن آلٌات لمراجعة وزٌادة الطموح لتحمٌك تلن 
 األهداف أم ال.

 
أنصت أعضاء الوفود غٌر المتواجدٌن فً الغرف المغلمة بعناٌة 

البرازٌل وجنوب أفرٌمٌا  الذي عمدته مجموعةصحفً المإتمر لل
والهند والصٌن، باحثٌن عن تلمٌحات عن حالة المفاوضات التً 

. ولد ركز بعض أعضاء الوفود على المجموعةٌجرٌها وزراء 
اإلشارات إلى النصوص ذات الصلة بالتموٌل والشفافٌة فً 
اإلعالن األمرٌكً الصٌنً المشترن المعنً بتغٌر المناخ والصادر 

من  حدث مماثل"  ، وأشار أحدهم إلى 2012ٌلول فً سبتمبر/ أ
لٌما" حٌث تم التباس النص الخاص بالتماٌز والتفاوت بطرٌمة شبه 

 حرفٌة من اإلعالن األمرٌكً الصٌنً المشترن.
شغل التموٌل، وهو من األمور التً ٌعتبرها الكثٌرون حاسمة 
لوضع أي اتفاق فً بارٌس، جزءاً كبٌراً من الولت المخصص 

شاورات الوزارٌة غٌر الرسمٌة المعنٌة بسبل التنفٌذ. ووفماً للم
ً تمدماً  لتمرٌر المٌسرٌن المتشاركٌن، حممت تلن المجموعة أٌضا
كبٌراً فً مسؤلة بناء المدرات، وهو ما نسبه أحد أعضاء الوفود 
إلى الروح اإلٌجابٌة التً سادت فً الغرفة، وال سٌما مع تركٌز 

 جهودهم للعمل على النص.جمٌع لاألطراف المعنٌة 
مع التراب نهاٌة األٌام المتبمٌة للتوصل إلى اتفاق، شعر العدٌد من 
أعضاء الوفود أثناء خروجهم من اجتماع الفترة المسابٌة للجنة 
بارٌس بالسعادة نظراً اللتراب التوصل إلى نص "نظٌف" من لبل 

فرٌك والمٌسرٌن المتشاركٌن لل ةالوزراء المٌسرٌن ورباسة الدور
العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز بعد ظهر 

 ٌوم األربعاء.
على الرغم من المخاوف المشتركة غٌر المعلن عنها من بعض 
األطراف بشؤن العمل المتبمً، و"المفاجآت" المحتملة وتمارٌر 
"نماط االختالف" حول التماٌز والتفاوت التً ٌموم المٌسرون 

تولف جمٌع األطراف عن اإلشادة بالشفافٌة والروح بإعدادها، لم ت
اإلٌجابٌة التً تتحلى بها لجنة بارٌس. وأشار أحد المرالبٌن 
ً أن "هذه الروح  المتمرسٌن إلى أن المفاوضٌن ٌتفهمون تماما
اإلٌجابٌة لد تساعد على تحمٌك نتابج طٌبة فً هذه المرحلة 

فاق بارٌس الطموح، األخٌرة فً رحلتهم الطوٌلة من دٌربان الى ات
 على الرغم من العمبات المحتملة."


