نشرة مفاوضات األرض

...............................
خذمت اخببريت لمفبوضبث البيئت والخنميت
المىقع على االنخرنج:
/ http://www.iisd.ca/climate/COP21/enb

الذورة الحبديت والعشرون
لمؤحمر أطراف احفبقيت األمم
المخحذة اإلطبريت بشأن حغير
المنبخ 10 #

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المجلذ  ،23رقم 662

النبشر :المعهذ الذولي للخنميت المسخذامت

الخميس  21ديسمبر /كبنىن األول 3125

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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األحداث الرئيسية للمؤتمر ال ُمنعقد في باريس
األربعاء 9 ،ديسمبر /كانون األول 5102
فً ٌوم األربعاء الموافك  9دٌسمبر ،استمرت المفاوضات برئاسة مؤتمر
األطراف حول مسودة نتائج بارٌس .وفً تمام الثالثة عصراً ،انعمدت لجنة
بارٌس للعمل على تمدٌم نسخة منمحة من مسودة نتائج بارٌس .ثم أغلمت
الجلسة على الفور للسماح لألطراف بمراجعة النص والتشاور بشأنه .وفً
الثامنة مسا ًء ،انعمدت اللجنة مرة أخرى لسماع االنطباعات األولى لألطراف
عن النص.
واستمرت المشاورات طوال الفترة المسائٌة ما بٌن الحوار والتشاور،
وتناولت مجموعة التشاور األولى التماٌز والتفاوت والتموٌل والطموح ،ولام
بتٌسٌر أعمالها لوران فابٌوس ،رئٌس الدورة الحادٌة والعشرٌن لمؤتمر
األطراف ،وتناولت المجموعة الثانٌة المسائل األخرى التً ال تزال تتطلب
العمل ،مثل الخسائر واألضرار وتدابٌر االستجابة ونهج وآلٌات التعاون
والتمهٌد ،ولام بتٌسٌر أعمالها مانوٌل بولغار  -فٌدال (بٌرو) رئٌس الدورة
العشرٌن لمؤتمر األطراف.
استمرت فرق االتصال ومجموعات التشاور غٌر الرسمٌة على مدار الٌوم فً
إطار مؤتمر األطراف ومؤتمر األطراف العامل لإلنتهاء من المرارات
الخاصة ببنود جدول األعمال.

لجنة باريس

وحول التمدم المحرز ،صرح فابٌوس أنه لد تم الوصول إلى تسوٌة أو إحراز
تمدم كبٌر فً لضاٌا بناء المدرات والتكٌف والشفافٌة وتطوٌر ونمل
التكنولوجٌا .وأشار إلى أنه تم إحراز تمدم مبدئً فٌما ٌتعلك بالغابات ونهج
وآلٌات التعاون والتمهٌد ،مؤكدا ً على أن التمدم المحرز فً التكٌف من شأنه
أن ٌُمكن األطراف من التركٌز على الخسائر واألضرار.

وحول المضاٌا السٌاسٌة المتبمٌة ،تحدث لوران فابٌوس رئٌس الدورة الحادٌة
والعشرٌن لمؤتمر األطراف عن التماٌز والتفاوت والتموٌل ومستوى الطموح
فً االتفاق .وشجع األطراف على توسٌع نطاق المشاورات بشأن هذه
المضاٌا .وبعد توجٌه طلب لألمانة بتوزٌع النص الجدٌد ،الترح فابٌوس انعماد
لجنة بارٌس فً تمام الثامنة مسا ًء ،ووافمت األطراف على ذلن.
خالل الفترة المسائٌة ،حدد لوران فابٌوس رئٌس الدورة الحادٌة والعشرٌن
لمؤتمر األطراف الغرض من االجتماع ،وهو االتفاق على أسلوب العمل
خالل الفترة المسائٌة وخالل ٌوم الخمٌس الموافك  10دٌسمبر /كانون األول،
والسماح لألطراف بالتعبٌر عن ردود الفعل المبدئٌة حول النص الجدٌد.
وفٌما ٌتعلك بتنظٌم العمل ،الترح أنه سٌموم بتٌسٌر الحوار الذي ٌركز على
المضاٌا الشاملة المتمثلة فً التماٌز والتفاوت والتموٌل والطموح .وأشار إلى
أن لضاٌا الخسائر واألضرار وتدابٌر االستجابة ونهج وآلٌات التعاون
والتمهٌد ال تزال بحاجة إلى العمل ،والترح لٌام بولغار -فٌدال ،رئٌس الدورة
العشرٌن لمؤتمر األطراف بتٌسٌر أعمال مجموعة تشاور واحدة حول هذه
المضاٌا ،تعمد اجتماعا ً بالتوازي مع الحوار.

خالل فترة ما بعد الظهٌرة ،أحاط لوران فابٌوس رئٌس الدورة الحادٌة
والعشرٌن لمؤتمر األطراف ،األطراف علما ً بأنه وفما ً لما تم االتفاق علٌه ٌوم
الثالثاء الموافك  8دٌسمبر /كانون األول فإن األمانة العامة سوف توزع
نسخة جدٌدة من مسودة نتائج بارٌس ،مضٌفا ً أن النص" :مستوحً" من
مسودة نتائج بارٌس التً أعدها الفرٌك العامل المخصص المعنً بمنهاج
ّ
المعزز ٌوم السبت الموافك  2دٌسمبر /كانون األول ،وأن
دٌربان للعمل

الترح لوران فابٌوس ،رئٌس الدورة الحادٌة والعشرٌن لمؤتمر األطراف
إعداد نسخة جدٌدة من النص ٌوم الخمٌس الموافك  10دٌسمبر /كانون االول.
مشٌرا ً إلى ضٌك الولت المخصص لمراجعة النص المانونٌة واللغوٌة ،والترح
أن تتفك األطراف على تمدٌم نص نظٌف بالفعل فً بنود االتفاق النهائً إلى
الفرٌك العامل المفتوح العضوٌة للخبراء المانونٌٌن واللغوي.

النص ٌتضمن توصٌات المٌسرٌن المتشاركٌن للفرٌك العامل المخصص
ومستمد من التراحاتهما وخبراتهما .وأوضح أن النص المكون من 29
صفحة ،والذي ٌحتوي على ثالثة أرباع األلواس التً تضمنتها المسودة
السابمةٌ ،هدف إلى تمدٌم لمحة عامة عن التمدم المحرز وتحدٌد خٌارات
واضحة عن ثالثة من المضاٌا الشاملة التً ال تزال بحاجة إلى التسوٌة على
المستوى السٌاسً.

ودعا األطراف إلى عدم إعادة فتح التسوٌات التً سبك التوصل إلٌها
والتركٌز بدال من ذلن على المضاٌا التً ال تزال بحاجة إلى العمل.
وأٌدت األطراف استخدام النص كأساس للعمل .ومع ذلن ،الحظ البعض أن
النص ال ٌزال غٌر متوازن وأوضح العدٌد النماط التً تثٌر للمهم.
وأعرب مندوب جنوب أفرٌمٌا ،نٌابةً عن مجموعة الـ  77والصٌن ،ومندوب
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مصر ،نٌابةً عن المجموعة األفرٌمٌة ،عن للمهما إزاء "فصل" لغة النص عن
لغة االتفالٌة وعدم االكتراث بمبادئ االتفالٌة ،وال سٌما فٌما ٌتعلك بالتماٌز
والتفاوت.
وفٌما ٌتعلك بالتماٌز والتفاوت ،دعا مندوب الهند إلى التوازن بٌن الطموح
والتماٌز والتفاوت ،وهو ما ٌعكس مبادئ االتفالٌة بشكل صحٌح وإلى تفعٌل
التماٌز والتفاوت فً جمٌع العناصر .وشدد مندوب مالٌزٌا ،نٌابةً عن الدول
النامٌة متماربة التفكٌر ،ومندوبا بولٌفٌا ونٌكاراغوا ،على التركٌز على
المسئولٌات المشتركة لكن المتفاوتة.
وصف مندوب فٌتنام المسئولٌات المشتركة لكن المتفاوتة والتماٌز والتفاوت
بأنها بوابات الوصول إلى مزٌد من الطموح .ودعا مندوب بولٌفٌا إلى إدراج
المسئولٌة التارٌخٌة والحك فً التنمٌة .ونادى مندوب فنزوٌال بعمل صفمة
متكاملة تتناول لضٌة التماٌز والتفاوت.
أكد مندوب جورجٌا على أن "المساواة فً تناول الشفافٌة بٌن األطراف"
والمواعد المحاسبٌة الواضحة من األمور المهمة لبناء الثمة .وأشار مندوب
أسترالٌا ،نٌابةً عن مجموعة المظلة إلى أن النص لم ٌضع حال لمضٌة التماٌز
والتفاوت.
وفٌما ٌتعلك بالدعم ،أعرب مندوب مجموعة الـ  77والصٌن عن أسفه لعدم
وجود تأكٌدات كافٌة على سبل التنفٌذ .وسلط مندوب أنغوال ،نٌابةً عن ألل
البلدان نمواً ،الضوء على الحاجة إلى ضمان الحصول على التموٌل .وأشار
مندوب المجموعة األفرٌمٌة إلى الملك إزاء اإلشارة إلى االلتزامات الفردٌة
دون اإلشارة إلى دعم.
أكد مندوب االتحاد األوروبً أنه بعد عام ٌ ،2020نبغً أن تموم الدول التً
هً فً وضع ٌسمح لها ،بالمشاركة فً زٌادة التدفمات المالٌة إلى الدول
المحتاجة .وأعرب مندوب المملكة العربٌة السعودٌة ،نٌابةً عن المجموعة
العربٌة ،عن للمه إزاء عبارة " التً هً فً وضع ٌسمح لها".
ودعا مندوب الفلبٌن إلى ضمان تموٌل التكٌف لفترة ما لبل وبعد عام 2020
من خالل األهداف الكمٌة .ورحب مندوب بٌالروس بتوضٌح مصالح الدول
التً تحتاج إلى دعم ،بما فً ذلن تلن التً تمر التصاداتها بمرحلة انتمالٌة.
ولال مندوب تٌمور لٌستً أنه على الدول المتمدمة أن تلتزم بتمدٌم سبل التنفٌذ
أللل البلدان نمواً .وأكد مندوب جنوب السودان على ضرورة لٌام الدول
المتمدمة بتمدٌم مصادر تموٌل جدٌدة وإضافٌة ومستدامة وٌمكن التنبؤ بها
والتحمك منها.
الترح مندوب جمهورٌة الكونغو الدٌممراطٌة أن ٌكون التموٌل المخصص
للتصدي إلزالة األحراج وتدهور الغابات االستوائٌة الرطبة على نفس مستوى
تموٌل االنبعاثات العالمٌة لغازات الدفٌئة .وطلب مندوب بنجالدٌش النظر فً
إعادة إدراج ألل البلدان نموا ً والدول الجزرٌة الصغٌرة النامٌة فً المادة 6
(التموٌل).
وفٌما ٌتعلك بالطموح ،شدد مندوب جزر المالدٌف ،نٌابةً عن تحالف الدول
الجزرٌة الصغٌرة ،ومندوب بربادوس ،نٌابةً عن الجماعة الكارٌبٌة ،ومندوبو
كوستارٌكا ومالً وساموا وإكوادور والفلبٌن وبولٌفٌا وسانت لوسٌا ،على أن
تحدٌد هدف ألل من الـ  1.2درجة مئوٌة ٌعد أمرا ً حاسماً .ولال مندوب باالو
أن االتفاق ٌجب أن ٌرسل إشارة كمٌة إلى العالم حول " أٌن ٌجب أن نكون
فً منتصف هذا المرن".
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وأعرب مندوب االتحاد األوروبً عن للمه من إضعاف آلٌة زٌادة الطموح مع
مرور الولت بشكل ملحوظ .وأعرب مندوب إندونٌسٌا عن تفضٌل حد الـ 2
درجة مئوٌة ،لكنه صرح أن بالده على استعداد للعمل على الوصول إلى حد
ألصى أخر أكثر والعٌة ولابل للتنفٌذ.
أٌد مندوب المغرب االحتفاظ بمتوسط ارتفاع درجات الحرارة العالمٌة عند
ألل من  2درجة مئوٌة عن معدالتها فً فترة ما لبل الثورة الصناعٌة ،مع
زٌادة الجهود المبذولة للحد من ارتفاع درجة الحرارة عند ألل من  1.2درجة
مئوٌة.
وفٌما ٌتعلك بالتمهٌد والهدف والبند العام ،ألر مندوب غواتٌماال ،نٌابةً عن
التحالف المستمل ألمرٌكا الالتٌنٌة ومنطمة البحر الكارٌبً ،ومندوب النروٌج
ضرورة أن ٌتضمن االتفاق إشارات إلى المضاٌا المتعلمة بالنوع االجتماعً،
والمسائل المشتركة بٌن األجٌال ،وأٌدهما فً ذلن مندوبو شٌلً والفلبٌن
والمكسٌن وحموق اإلنسان .كما الترح مندوب النروٌج اإلشارة إلى الصحة
واالنتمال العادل وحموق الشعوب األصلٌة ،وأٌده مندوب كندا فً تلن
األخٌرة.
ودعا مندوب نٌجٌرٌا إلى إدراج األهداف اإلنمائٌة المستدامة إلى جانب
اإلشارة إلى التنمٌة المستدامة .ونادى مندوب الفلبٌن بضمان سالمة مجموعة
متنوعة من النظم اإلٌكولوجٌة .وطالب مندوب إندونٌسٌا باالعتراف المنصف
بحموق المجتمعات المحلٌة.
ودعا مندوبا فٌتنام والمكسٌن بإدراج المساواة بٌن الجنسٌن .فً حٌن حذر
مندوب تنزانٌا من اإلشارة إلى حموق اإلنسان "التً ٌمكن استخدامها كعائك
ٌحول دون الوصول إلى الدعم".
وحول التخفٌف ،أٌد مندوب التحالف المستمل ألمرٌكا الالتٌنٌة ومنطمة البحر
الكارٌبً إدراج عنصر كمً أو كٌفً أحادي الجانب فً "السمات" فً المادة
المعنٌة بالتخفٌف .وطالب مندوب المجموعة العربٌة ،بإعادة المنافع المشتركة
للتكٌف الواردة فً "صورة" التخفٌف إلى وضعها السابك.
وأكد مندوب المجموعة العربٌة على أن أي هدف من شأنه تهدٌد التنمٌة
المستدامة أو المدرة على المضاء على الفمر وضمان األمن الغذائً لن ٌكون
ممبوال .وأعرب مندوب الدول النامٌة متماربة التفكٌر عن للمه من النص
المتعلك بمساهمات التخفٌف المحددة على المستوى الوطنً .ودعا مندوب
الفلبٌن إلى تضمٌن هدف للتخفٌف من شأنه أن ٌضمن إزالة الكربون بصورة
كاملة بحلول عام .2020
وحول إجراءات من جانب واحد ،أعرب مندوبا مجموعة الـ  77والصٌن
والدول النامٌة متماربة التفكٌر عن للمهما لعدم وجود نص ٌتناول هذه المسألة.
وعارض مندوبا المجموعة العربٌة والدول النامٌة متماربة التفكٌر اإلشارة إلى
تسعٌر الكربون.
وفٌما ٌتعلك بالمبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج
وتدهور الغابات فً البلدان النامٌة ،أٌد مندوب الجماعة الكارٌبٌة تثبٌت
لرارات مؤتمر األطراف المتفك علٌها بشأن هذه المبادرة فً االتفاق .وشدد
مندوب بنما ،نٌابةً عن ائتالف بلدان الغابات المطٌرة ،ومندوب الكامٌرون،
على أهمٌة "إطالق" آلٌة هذه المبادرة فً اتفاق بارٌس.
دعا مندوب باكستان إلى إرسال إشارة لوٌة بأنه لد تم االنتهاء من المبادرة
المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات فً
البلدان النامٌة وبأنها جاهزة للتنفٌذ.
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وفٌما ٌتعلك بالتكٌف ،أعرب مندوب مجموعة الـ  77والصٌن عن أسفه لعدم
إدراج العدٌد من الممترحات فً النص .وأشار مندوب المجموعة األفرٌمٌة
إلى عدم إدراج العناصر الرئٌسٌة لتفعٌل هدف عالمً للتكٌف .ودعا مندوبا
التحالف المستمل ألمرٌكا الالتٌنٌة ومنطمة البحر الكارٌبً وشٌلً لإلعداد
سجل إلجراءات التكٌف.
وحول الخسائر واألضرار ،شدد مندوب مجموعة الـ  77و الصٌن ومندوبا
فٌتنام وهاٌتً ،على الحاجة إلى صٌاغة مادة واضحة تتناول الخسائر
واألضرار .وطالب مندوب التحالف المستمل ألمرٌكا الالتٌنٌة ومنطمة البحر
الكارٌبً بإحراز تمدم فً مسألة الخسائر واألضرار.
وأوضح مندوب جزر المالدٌف ،نٌابةً عن تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة،
أن العمل الجاري بٌن األطراف من شأنه أن ٌؤدي إلى صٌاغة جدٌدة حول
الخسائر واألضرار .وأكد مندوب االتحاد األوروبً على أن صٌغة نص
الخسائر واألضرار تمثل "إشكالٌة عمٌمة" .ودعا مندوب تٌمور الشرلٌة إلى
آلٌة مستملة للخسائر واألضرار.
وحول ظروف المجموعات المعرضة لألخطار ،سلط مندوبو الجماعة
الكارٌبٌة وترٌنٌداد وتوباغو وبٌلٌز وسانت لوسٌا الضوء على الظروف
الخاصة للدول النامٌة الجزرٌة الصغٌرة ،مشٌرٌن إلى أن هذا "الوالع غٌر
لابل للتفاوض" ،وأكدوا على شدة أهمٌة ترتٌبات الخسائر واألضرار.
طالب مندوبا السلفادور ونٌكاراغوا باالتفاق على االلرار بأن برزخ أمرٌكا
الوسطى منطمة معرضة لألخطار بشكل خاص .وأعرب مندوبا بوتان ونٌبال
عن أسفهما لتضاءل اإلشارة إلى االحتٌاجات الخاصة أللل البلدان نموا ً فً
مواد النص ،ودعا إلى إدراج الدول ذات النظم اإلٌكولوجٌة الجبلٌة الهشة فً
أي لائمة للدول المعرضة لألخطار .ودعا مندوب نٌجٌرٌا إلدراج أفرٌمٌا.
وشدد مندوب غٌنٌا على اإلشارة إلى "الدول والمناطك األخرى المعرضة
لألخطار".
وحول الدورات ،أكد مندوب مجموعة المظلة ومندوب باالو على إعداد
دورات مدتها خمس سنوات لتمدٌم التمارٌر والمراجعة .وأٌد مندوب كولومبٌا
آلٌة زٌادة الطموح من خالل التمدٌم الدوري لاللتزامات ابتدا ًء من عام
.2021
وحول بدء السرٌان ،أشار مندوبو االتحاد األوروبً والٌابان والمجموعة
العربٌة إلى أن بدء النفاذ ٌحتاج إلى حد مزدوج.
وفٌما ٌتعلك بنص المرار ،أكد مندوب تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة على
ضرورة إدراج فمرة لرار بٌن لوسٌن حول الحوار التٌسٌري بٌن األطراف
لتمٌٌم الجهود الجماعٌة فً  2018أو  2019فً المرار النهائً لضمان
إمكانٌة تحمٌك هدف الـ  1.2درجة مئوٌة.
كما سلطت األطراف الضوء على المجاالت التً تحتاج إلى مزٌد من العمل،
وفً هذا الشأن ،حدد مندوب سوٌسرا ،نٌابةً عن مجموعة السالمة البٌئٌة عدة
أمور من بٌنها ،حكم إلزامً حول مساهمات التخفٌف المحددة على المستوى
الوطنً ونتائج التخفٌف المعلن عنها دولٌاً .ولال مندوب ألل البلدان نموا ً أن
هنان حاجة إلى مزٌد من العمل حول االمتثال لضمان التنفٌذ.
شدد مندوب مجموعة المظلة على ضرورة استمرار ضمانات الدول المتمدمة
على مواصلة تولً دور المٌادة فً سٌاق اتفاق عالمً تبذل فٌه جمٌع
األطراف لصارى جهدها.

3

المجلذ  ،23رقم  662صفحت 3

رحب مندوب الصٌن ،نٌابة عن مجموعة البرازٌل وجنوب أفرٌمٌا والهند
والصٌن بالنص الذي ٌتسم باالنفتاح والتوازن ،وأشار إلى استعداده للعمل من
اجل تحمٌك النتٌجة التً تعكس النزاهة والطموح.
أكد مندوب الدول النامٌة متماربة التفكٌر على التمدم المحرز فً إطار مسار
العمل  ،2بصفته ركن أساسً للتمدم فً مسار العمل .1
عبر مندوب االتحاد األوروبً عن أسفه من أن بعض أجزاء رئٌسٌة من
االتفاق لد تم نملها إلى المرارات.
وأشار مانوٌل بولجار فٌدال المبعوث الخاص للمنظمات المرالبة إلى المضاٌا
ذات األهمٌة البالغة بالنسبة للمرالبٌن ،بما فً ذلن :التماٌز وآلٌات السوق
ووصول المنظمات المرالبة للمعلومات والشفافٌة واألهداف بعٌدة المدى
والتموٌل طوٌل األجل ورفع طموح البلدان المتمدمة.
وافمت األطراف على اسلوب العمل الذي تم الترحه فً بداٌة الجلسة .طلب
فابٌوس رئٌس الدورة الحادٌة والعشرٌن لمؤتمر األطراف أن ٌتم بدء العمل
فً الحلول الوسط ،وتولع أن تكون مسودة النص" لبل النهائٌة" جاهزة فً
فترة ما بعد الظهر ٌوم الخمٌس  10دٌسمبر /كانون االول.
الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف
فريق االتصال :البنود الخاصة بتمويل المناخ (أ  -ب) :فً الصباح وفٌما
ٌتعلك بمضٌة التموٌل طوٌل األجل ،أشار أندرٌس مرجو (إكوادور) الرئٌس
المتشارن لفرٌك االتصال إلى أن ضٌك الولت لد منع األطراف من معالجة
المضاٌا السٌاسٌة التً تتطلب مزٌدا من الدراسة مثل المٌاس واإلبالغ والتحمك
من التموٌل والتحدٌثات لفترة السنتٌن وتموٌل المناخ من المطاع الخاص.
وسلط الضوء على الحد األدنى من بنٌة مسودة المرار .الترح مورجو الرئٌس
المتشارن إحالة مسودة المرار إلى مؤتمر األطراف للنظر فٌها ووافمت
األطراف على هذه االلتراح.
وفٌما ٌتعلك بتمرٌر اللجنة الدائمة المعنٌة بالتموٌل  ،لدم مارن ستوري
(السوٌد) الرئٌس المتشارن لفرٌك االتصال مسودة المرار العتمادها ،وذلن
بنا ًء على المشاورات التً أجراها الرئٌسان المتشاركان .ثم وافمت األطراف
على ضرورة الموافمة على خطة عمل اللجنة الدائمة المعنٌة بالتموٌل
ومواصلة العمل على مراجعة وظائفها ومهامها.
الترح ستوري الرئٌس المتشارن أن ٌتم إدراج المضاٌا التً لم تُنالش نظرا
لضٌك الولت فً تمرٌر لمؤتمر األطراف .وافمت األطراف على إحالة
التوصٌات إلى اللجنة الدائمة المعنٌة بالتموٌل استنادا إلى نتائج منتدى اللجنة.
وافمت األطراف على إحالة مسودة المرار ،بصٌغته المعدلة ،إلى مؤتمر
األطراف للنظر فٌها.
تمويل المناخ :البنود ( ج – د) :تناولت األطراف فً فترة ما بعد الظهر
مسودة نصوص المرار التً الترحها الرئٌسان المتشاركان ستٌفان شواجر
(سوٌسرا) ونعمان بشٌر بهاتً (باكستان).
وفٌما ٌتعلك بتمرٌر مرفك البٌئة العالمٌة الممدم إلى مؤتمر األطراف والتوجٌه
إلى مرفك البٌئة العالمٌة ،وضعت األطراف صٌغة توفٌمٌة للترحٌب
باالستثمارات من مرفك البٌئة العالمٌة فً اإلدارة المستدامة للغابات وغٌرها
من األنشطة المشار إلٌها ،واالستفادة بالفوائد المتعددة من الغابات ،ومعالجة
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إزالة الغابات وتدهورها .ونالشت األطراف إذا كان سٌتم حذف االلتراح
الممدم من مندوبً األرجنتٌن وأوروغواي وكولومبٌا الخاص ب "التعامل مع
دوافع إزالة الغابات وتدهور الغابات".
وفٌما ٌتعلك بدعم عملٌة برنامج عمل نٌروبً من خالل المساهمات فً
صندوق ألل البلدان نموا والصندوق الخاص بتغٌر المناخ ،الترح مندوب
الصٌن ،بدعم من مندوبً الهند ومالٌزٌا ،حذف اللغة الخاصة بدعوة
"األطراف التً لد تمدم تبرعات مالٌة طواعٌة " لتمدٌم مثل هذا الدعم .الترح
مندوبو االتحاد األوروبً والٌابان والوالٌات المتحدة حذف الفمرة بأكملها إذا
كانت تفتمر إلى اتفاق .عارض مندوب زامبٌا نٌابة عن ألل البلدان نموا هذا
االلتراح.
وفٌما ٌتعلك بتمرٌر الصندوق األخضر للمناخ الممدم لمؤتمر األطراف
والتوجٌه إلى الصندوق األخضر للمناخ ذكر مندوب الٌابان انه من السابك
ألوانه منالشة تجدٌد الموارد ،والترح حذف الطلب الممدم لمجلس إدارة
الصندوق األخضر للمناخ لالتفاق على ترتٌبات التجدٌد .عارض مندوب
جنوب أفرٌمٌا نٌابة عن المجموعة األفرٌمٌة ،ومندوب بولٌفٌا نٌابة عن
مجموعة الـ  77والصٌن  ،ومندوب أنتٌغوا وبربودا نٌابة عن تحالف الدول
الجزرٌة الصغٌرة هذا االلتراح.
وفٌما ٌتعلك بالفمرة التً تُشٌر إلى أن تموٌل لرارات مشروعات الصندوق
األخضر للمناخ سٌسهم فً التنمٌة "منخفضة االنبعاثات واتً تستطٌع
التصدي للمناخ" الترح مندوب األرجنتٌن االشارة إلى التنمٌة "المستدامة"
بدال من ذلن وعارض مندوب االتحاد األوروبً هذا االلتراح .وواصلت
األطراف المشاورات غٌر الرسمٌة.
الدورة الحادية عشر لمؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في
بروتوكول كيوتو
فريق االتصال :القضايا المتصلة بآلية التنمية النظيفة :فً الصباح ،ركز
فرٌك االتصال الذي ٌشترن فً رئاسته جٌفري سبونر (جاماٌكا) على مسودة
النص التً تم إعدادها مساء الثالثاء  8دٌسمبر/كانون األول .نالشت
األطراف الفمرات الست التً ال تزال لائمة بٌن لوسٌن.
وفٌما ٌتعلك بالفمرة الخاصة بتشجٌع المجلس التنفٌذي آللٌة التنمٌة النظٌفة
الستكشاف فرص تموٌل من خالل المؤسسات الدولٌة لتموٌل المناخ لتعزٌز
استخدام آلٌة التنمٌة النظٌفة ،وافمت األطراف على إبماء اإلشارة إلى
الصندوق األخضر للمناخ بٌنما ٌتم إزالة "لتعزٌز استخدام آلٌة التنمٌة النظٌفة.
"
وفٌما ٌتعلك بالفمرة الخاصة بدعوة المجلس التنفٌذي آللٌة التنمٌة النظٌفة
الستضافة ورشة عمل وذلن فً أعماب الدورة الرابعة واألربعٌن للهٌئات
الفرعٌة مع المؤسسات الدولٌة لتموٌل المناخ ،وبعد مشاورات غٌر رسمٌة،
وافمت األطراف على التراح بدٌل وهو دعوة المجلس التنفٌذي آللٌة التنمٌة
النظٌفة للنظر فً استضافة ورشة عمل فً الدورة الرابعة واألربعٌن للهٌئات
الفرعٌة ،مع مراعاة طلب المجلس التنفٌذي لضمان الشفافٌة واإلدارة الحكٌمة
لموارد آلٌة التنمٌة النظٌفة.
ثم اتفمت األطراف على إحالة مسودة المرار إلى مؤتمر األطراف العامل
بوصفه اجتماع األطراف فً بروتوكول كٌوتو.
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في األروقة
بعد ظهر ٌوم األربعاء ،كانت الجلسة العامة فً لاعة "ال سٌن" محفوفة
بالترلب واإلثارة أثناء انتظار األطراف للوران فابٌوس رئٌس الدورة الحادٌة
والعشرٌن لمؤتمر األطراف للكشف عن النص الجدٌد "النظٌف" .و بعد
استالم أعضاء الوفود لنسخهم ركزوا فً العمل على النص .وكما كان ٌتولع
أحد أعضاء الوفود المتفائلٌن ،سادت روح إٌجابٌة طوال بعد ظهر ٌوم
اجتماع لجنة بارٌس ،مما فاجأ بعض المرالبٌن الذٌن اعتادوا على الدراما
كسمة معتادة فً مؤتمرات أطراف المناخ.
وأشاد معظم أعضاء الوفود بالرئاسة ،وأثنوا على عملها مع المٌسرٌن
واألمانة إلنهاء النص حتى الساعات االولى من صباح االربعاء .وأوضح أحد
المفاوضٌن أن المزاج اإلٌجابً جاء نتٌجة أن الرئاسة "لد اشركت الوزراء
فً ولت مبكر وفً معظم مراحل العملٌة ،مما ساعد على بناء العاللات
وتسهٌل المحادثات البناءة حول النماط العالمة".
وأشار أحد المرالبٌن ذوي الخبرة إلى أن هنان ثالث لضاٌا سٌاسٌة متبمٌة،
وهً التماٌز والتموٌل والطموح وهً أكثر من أن تكون "تفاصٌل صغٌرة"،
وذكر أن "بعض األلواس أكثر عنادا من غٌرها ".ورأى أخرون العبارات
التً أثارت الدهشة إما سلبا أو إٌجابا اعتمادا على وجهة نظرهم مثل نصٌب
الفرد من االنبعاثات واحترام حموق الشعوب األصلٌة.
ومع ذلن ،أشار بعض الممربٌن من العملٌة الوزارٌة بثمة لائلٌن ان "االتفالٌة
ٌجب أن تكون ممبولة تماما" لألطراف اذا تمكنوا من "رؤٌة الصورة األكبر".
وتطلعا ً إلى المساء ،عبر أحد أعضاء الوفود عن أمله فً أال ٌكون المزاج
الجٌد سرٌع الزوال ،واصفا مساء األربعاء بأنه "اللحظة الحاسمة" لألسبوع
الثانً.
ولكً ٌشهد أعضاء الوفود تلن اللحظة الحاسمة ،تدفمت الوفود مرة أخرى فً
لاعة "ال سٌن" فً المساء .وشعر العدٌد بالتفاؤل الحذر ،وأشار احدهم لائال
ان "كل العناصر هنا ،و هً متوازنة نسبٌا ".وذكر آخر أن النص " نظٌف
جدا" فٌما ٌتعلك بمسار العمل .2
وكانت الجولة األولى من التصفٌك لبٌان مندوب مجموعة الـ  77والصٌن
الذي اشار بأن النص ٌشكل أساسا ممبوال للمفاوضات .فً حٌن ٌبدو أن هنان
تٌارا ً ال ٌنتهً من مخاوف الجماعات واألطراف حول النص ،حٌث أن المبول
العام للنص كأساس لمزٌد من العمل جعل البعض ٌتنفس الصعداء.
ومع ذلن ،حذر أعضاء الوفود من افتراض أنه إذا كان "الجمٌع ٌعبرون عن
للمهم ،من أن النص هو فً الوالع نص متوازن ".فإن هنان بعض األطراف
متخوفة أٌضا من التراجع إلى الموالف المعلنة.
وبمغادرة "لاعة السٌن" لحضور جلستً منتصف اللٌل التً أعلن عنهما
فابٌوس رئٌس الدورة الحادٌة والعشرٌن لمؤتمر األطراف ،بدأ العدٌد
ٌتطلعون إلى بعض الصفمات السٌاسٌة التً ستحدث فً الساعات المادمة.
وعند البدء فً مشاورات منتصف اللٌل ،أعرب أحد أعضاء مجموعة عن
أمله فً أن ٌكون ٌوم الجمعة هو ٌوم راحة فً حٌن تتم المراجعة المانونٌة
واللغوٌة للنص.
ومع ذلن ،وبٌنما ذكر فابٌوس رئٌس الدورة الحادٌة والعشرٌن لمؤتمر
األطراف أن االصدار التالً من النص ،والذي من المتولع أن ٌصدر بعد
ظهر الخمٌس ،سٌكون "النص لبل األخٌر "،تساءل العدٌد من أعضاء الوفود
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نشرة مفبوضبث
األرض
........................

إذا ما كانت آمالهم بأن ٌكون مؤتمر األطراف فً بارٌس مؤتمرا ً استثنائٌا ً من
حٌث االلتزام بالتولٌت لد تتحمك.
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