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مؤتمر تغٌر المناخ المنعقد فً بارٌس:
 92نوفمبر/تشرٌن الثانً  11-دٌسمبر/كانون األول 9112
سٌنعمد مإتمر بارٌس لتغٌر المناخ فً الفترة من  29نوفمبر/تشرٌن الثانً
إلى  11دٌسمبر/كانون األول  ،2015فً بارٌس ،فرنسا .وسٌضم المإتمر
الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر أطراف اتفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة
بشؤن تغٌر المناخ والدورة الحادٌة عشر لمإتمر األطراف العامل بوصفه
اجتماع األطراف فً بروتوكول كٌوتو .وستنعمد الدورة الثالثة واألربعون
للهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ و الدورة الثالثة واألربعون للهٌئة الفرعٌة للمشورة
العلمٌة والتكنولوجٌة.
كما عمد الجزء الثانً عشر من الدورة الثانٌة للفرٌك العامل المخصص
المعنً منهاج دٌربان للعمل المعزز جلسته االفتتاحٌة فً مساء ٌوم 29
نوفمبر/تشرٌن الثانً  .2015وانعمدت هذه الجلسة العامة االفتتاحٌة الموجزة
بعد تمدٌم تارٌخ موجز لالتفالٌة اإلطارٌة وبروتوكول كٌوتو واألحداث
الرئٌسٌة التً تمت بٌن الدورات .ولد عمد الفرٌك العامل المخصص المعنً
منهاج دٌربان للعمل المعزز اجتماعه لبل ٌوم واحد من بدء انعماد المإتمر
من أجل إنشاء مجموعات منبثمة بهدف البدء فً المفاوضات الفنٌة .سوف
ٌواصل الجزء الثانً عشر من الدورة الثانٌة للفرٌك العامل العمل فً إطار
جدول أعماله ) (ADP/2013/AGENDAالذي تم إلراره فً الجزء
األول من الدورة الثانٌة للفرٌك العامل ،والذي ٌتعلك بمسار العمل ( 1اتفالٌة
 ،)2015ومسار العمل ( 2طموح ما لبل  .)2020ومن المتولع أن ٌعمل
الفرٌك العامل على إنهاء المهمة ال ُموكلة إلٌه وهً وضع "بروتوكول ،أداة
لانونٌة أخرى أو نتٌجة ٌُتفك علٌها ذات لوة لانونٌة بموجب االتفالٌة وتنطبك
على كل األطراف" العتماده بواسطة الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر
األطراف.

خلفٌة مختصرة حول الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
ّ
المعزز
بدأت االستجابة الدولٌة السٌاسٌة لتغٌر المناخ بتبنً اتفالٌة األمم المتحدة
اإلطارٌة بشؤن تغٌر المناخ فً عام  ، 1992ولد وضعت هذه االتفالٌة اطار
العمل الذي ٌهدف إلى تثبٌت مستوى غازات الدفٌئة فً الغالف الجوي وذلن
بهدف تجنب "التدخالت الخطٌرة الناشئة عن أنشطة بشرٌة" .ولد وصل عدد
األطراف المولعة على االتفالٌة التً دخلت حٌز التنفٌذ فً  21مارس /آذار
 1994إلى  196طرفا.
وفً دٌسمبر/كانون األول  1997اعتمد مإتمر األطراف فً دورته الثالثة
بروتوكول كٌوتو التفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تغٌر المناخ الذي
بموجبه التزمت الدول الصناعٌة والدول فً مرحلة التحول اللتصادٌات
السوق بتحمٌك أهداف تخفٌض االنبعاثات .ولد وافمت هذه الدول المعروفة
باسم االطراف المدرجة فً المرفك األول لالتفالٌة االطارٌة ،بتخفٌض
اجمالً انبعاثات ستة من غازات الدفٌئة بمتوسط  %5دون مستوٌات 1990
فً الفترة من  .2012-2008هذا ولد دخل بروتوكول كٌوتو حٌز التنفٌذ فً
 16فبراٌر/شباط  2005وولع علٌه اآلن  192طرفا.
المفاوضات طوٌلة األجل فٌما بٌن  9112إلى  : 9112انعمدت الدورة
األولى لمإتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً بروتوكول
كٌوتو؛ فً مونتلاير بكندا فً عام  2005حٌث تمرر إنشاء الفرٌك العامل
المخصص المعنً بالنظر فً االلتزامات اإلضافٌة لؤلطراف المدرجة فً
المرفك األول بموجب بروتوكول كٌوتو طبما للمادة  9-3من البروتوكول،
وتلزم هذه المادة األطراف المدرجة فً المرفك األول بالنظر فً التعهد

بالتزامات إضافٌة لبل سبع سنوات على األلل من نهاٌة فترة االلتزام
األولى.
وفً دٌسمبر/كانون األول  2007انعمد مإتمر األطراف فً دورته الثالثة
عشر ،وانعمد مإتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً
بروتوكول كٌوتو فً دورته الثالثة فً بالً ،إندونٌسٌا ونتج عنه االتفاق
على خارطة طرٌك بالً للمضاٌا طوٌلة األجل .وألر مإتمر األطراف فً
دورته الثالثة عشر خطة عمل بالً وأنشؤ الفرٌك العامل المخصص
المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفالٌة لٌكون مسإوالً عن
أعمال التخفٌف والتكٌف والتموٌل والتكنولوجٌا وبناء المدرات والرإٌة
المشتركة حول العمل التعاونً طوٌل األجل .واستمرت المفاوضات حول
االلتزامات اإلضافٌة للدول األطراف المدرجة فً المرفك األول ضمن
أعمال الفرٌك العامل المخصص المعنً بالنظر فً اإللتزامات اإلضافٌة
لؤلطراف المدرجة فً المرفك األول بموجب بروتوكول كٌوتو .وتحدد
الموعد النهائً الختتام المفاوضات ذات المسارٌن فً كوبنهاغن .2009
كوبنهاغن :عُمد مإتمر األمم المتحدة لتغٌر المناخ فً دٌسمبر/كانون األول
 2009فً كوبنهاغن ،الدانمرن .ولد شهد هذا الحدث رفٌع المستوى
نزاعا ً حول الشفافٌة والعملٌة ذاتها .وبنهاٌة مساء ٌوم  18دٌسمبر/كانون
األول نتج عن هذه المحادثات اتفالا ً سٌاسٌا ً ":اتفاق كوبنهاغن" والذي تم
عرضه على الجلسة العامة لمإتمر األطراف إللراره .وبعد ثالثة عشر
ساعة من الجدل ،وافمت الوفود على "االحاطة علماً" باتفاق كوبنهاجن
وإلى مد والٌات المجموعات المتفاوضة حتى الدورة السادسة عشر
لمإتمر األطراف والدورة السادسة لمإتمر األطراف العامل بوصفه
اجتماع األطراف فً بروتوكول كٌوتو فً  .2010وفً عام ، 2010
أعلنت ما ٌزٌد على  140دولة دعمها التفاق كوبنهاغن .كما لدمت ما
ٌزٌد على  80دولة معلومات حول أهداف أو أعمال التخفٌف لدٌها.
كانكون :عُمد مإتمر األمم المتحدة المعنً بتغٌر المناخ فً دٌسمبر/كانون
األول  2010فً كانكون ،المكسٌن حٌث لامت األطراف باالنتهاء من
إعداد اتفالٌات كانكون ولررت مد فترة عمل الفرٌك العامل المخصص
المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفالٌة والفرٌك العامل
المخصص المعنً بالنظر فً االلتزامات اإلضافٌة لؤلطراف المدرجة فً
المرفك األول بموجب بروتوكول كٌوتو حتى عام آخر.
وافمت األطراف على النظر فً مدى كفاٌة الهدف العالمً طوٌل األجل
خالل مراجعة  .2015-2013كما ساهمت اتفالٌة كانكون فً إنشاء
مإسسات وعملٌات جدٌدة وتشمل إطار كانكون للتكٌف ولجنة التكٌف وآلٌة
التكنولوجٌا والتً تتضمن اللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا ومركز وشبكة
تكنولوجٌا المناخ .وتم إنشاء الصندوق األخضر للمناخ وتم تكلٌفه ككٌان
تشغٌلً جدٌد لآللٌة المالٌة لالتفالٌة.
دٌربان :عُمد مإتمر األمم المتحدة المعنً بتغٌر المناخ فً دٌربان ،جنوب
أفرٌمٌا فً الفترة من  28نوفمبر/تشرٌن الثانً وحتى  11دٌسمبر/كانون
األول  .2011وتغطً نتائج مإتمر دٌربان عدة موضوعات منها االتفاق
على تحدٌد فترة التزام ثانٌة بموجب بروتوكول كٌوتو ،واتخاذ لرار حول
العمل التعاونً طوٌل األجل بموجب االتفالٌة ،واالتفاق على تشغٌل
الصندوق األخضر للمناخ.
كما وافمت األطراف على بدء عمل الفرٌك العامل المخصص المعنً
ّ
المعزز لٌُكلف بمهمة "إعداد بروتوكول أو أداة
بمنهاج دٌربان للعمل
لانونٌة أخرى أو نتٌجة متفك علٌها ذات لوة لانونٌة بموجب االتفالٌة ٌتم
تطبٌمها على كل األطراف" .ومن المخطط أن ٌستكمل الفرٌك العامل
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وشرة مفبوضبث
األرض
........................

المفاوضات فً  ،2015حٌث تدخل األداة الجدٌدة حٌز التنفٌذ عام .2020
وباإلضافة إلى ذلن تم تكلٌف الفرٌك العامل المخصص المعنً بمنهاج
ّ
المعزز بالنظر فً اإلجراءات الخاصة بغلك فجوة طموح ما
دٌربان للعمل
لبل  2020والتً تتعلك بهدف  2درجة مئوٌة.
الدوحة :تم عمد مإتمر األمم المتحدة المعنً بتغٌّر المناخ فً الدوحة ،لطر
فً نوفمبر /تشرٌن الثانً ودٌسمبر /كانون األول  .2012ولد نتج عن هذا
المإتمر حزمة من المرارات ٌشار إلٌها بـ "بوابة الدوحة للمناخ" .وتتضمن
هذه المرارات تعدٌالت على بروتوكول كٌوتو لتحدٌد فترة التزام ثانٌة
واالتفاق على إنهاء عمل الفرٌك العامل المخصص المعنً بالنظر فً
االلتزامات اإلضافٌة لؤلطراف المدرجة فً المرفك األول بموجب بروتوكول
كٌوتو فً الدوحة .كما وافمت األطراف على إنهاء المفاوضات بموجب فرٌك
عمل بالً ،وٌشمل أٌضا الفرٌك العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً
الطوٌل األجل بموجب االتفالٌة.
وارسو :تم عمد مإتمر األمم المتحدة المعنً بتغٌّر المناخ فً الفترة من
نوفمبر /تشرٌن الثانً  2013فً وارسو ،بولندا .ولد ألر االجتماع المرار
الخاص بالفرٌك العامل والذي ٌدعو األطراف إلى البدء فً أو تكثٌف
االستعدادات المحلٌة الخاصة بالمساهمات المحددة على المستوى الوطنً .كما
ألرت األطراف لرارا ً بإنشاء آلٌة وارسو الدولٌة حول الخسائر واألضرار
المتعلمة بآثار تغٌر المناخ ،وإطار وارسو للمبادرة المعززة لخفض االنبعاثات
الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات فً الدول النامٌة .
لٌما :انعمد مإتمر األمم المتحدة المعنً بتغٌّر المناخ فً لٌما ،بٌرو فً
دٌسمبر /كانون األول  .2014ولد ركزت المفاوضات فً لٌما على نتائج
أعمال الفرٌك العامل والالزمة للتمدم نحو اتفاق بارٌس أثناء الدورة الحادٌة
والعشرٌن لمإتمر األطراف فً  ،2015وتشمل هذه النتائج تحدٌد
المعلومات والعملٌات الخاصة بتمدٌم المساهمات الممررة المحددة على
المستوى الوطنً فً ألرب ولت ممكن فً  ،2015والتمدم نحو عناصر
مسودة نص تفاوضً .وبعد منالشات مطولة ،اعتمدت الدورة العشرون
لمإتمر األطراف "نداء لٌما للعمل المناخً" الممرر (/1م أ  )20والذي ٌدفع
المفاوضات نحو اتفاق عام  2015وٌشمل عملٌة تمدٌم ومراجعة المساهمات
الممررة المحددة على المستوى الوطنً .كما تناول المرار تعزٌز طموح ما
لبل .2020
كما اعتمدت األطراف  19لراراً 17 ،منهم بموجب مإتمر األطراف واثنٌن
بموجب مإتمر األطراف العامل ،وتشمل هذه المرارات عدة أمور من بٌنها:
المساعدة فً تفعٌل آلٌة وارسو الدولٌة للخسائر واألضرار ،والبدء فً برنامج
عمل لٌما حول النوع االجتماعً ،واعتماد إعالن لٌما حول التعلٌم وزٌادة
الوعً.
ولد استطاع مإتمر لٌما لتغٌّر المناخ وضع األساس لبارٌس وذلن عن طرٌك
تتبع التمدم الذي تم فً وضع عناصر نص تفاوضً التفاق  2015واعتماد
لرار حول المساهمات الممررة المحددة على المستوى الوطنً .وٌشمل نطاق
هذه المساهمات والمعلومات المسبمة والخطوات التً ٌجب اتخاذها بواسطة
األمانة بعد تمدٌم هذه المساهمات.
الجزء الثامن من الدورة الثانٌة للفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج
ّ
المعزز :انعمد الجزء الثامن من الدورة الثانٌة للفرٌك العامل
دٌربان للعمل
فً فبراٌر/شباط عام  ،2015فً جنٌف ،سوٌسرا .وكان الهدف من الدورة
بناء على تكلٌف الدورة العشرٌن لمإتمر األطراف ٌتمثل فً إعداد النص
التفاوضً بنا ًء على عناصر مسودة النص التفاوضً المرفمة بالممرر( /1م أ-
 )20وٌعمل نص جنٌف التفاوضً الذي تم الراره فً الجزء الثامن من
الدورة الثانٌة للفرٌك العامل كؤساس لمفاوضات اتفالٌة .2015
الجزء التاسع من الدورة الثانٌة للفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج
ّ
المعزز :انعمد الجزء التاسع من الدورة الثانٌة للفرٌك العامل
دٌربان للعمل
فً ٌونٌه/حزٌران  2015فً بون ،ألمانٌا .وتم فً هذا االجتماع تبسٌط
وتوحٌد وتجمٌع المنالشات المفاهٌمٌة من نص جنٌف التفاوضً وتشمل:
التمهٌد ،عام  /الهدف ،التخفٌف ،التكٌف والخسائر واألضرار ،والتموٌل؛،
تطوٌرونمل التكنولوجٌا  ،بناء المدرات ،والشفافٌة ،واألطر الزمنٌة ،والتنفٌذ
واالمتثال ،واألحكام اإلجرائٌة والمإسسٌة .كما نالش الفرٌك العامل مسار
العمل  ( 2طموح ما لبل  ،)2020وبصفة خاصة المهمة الموكلة إلٌه،
والعناصر الممترحة التً ٌمكن أن تشكل لرارا حول مسار العمل .2
الجزء العاشر من الدورة الثانٌة للفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج
ّ
المعزز :انعمد الجزء العاشر من الدورة الثانٌة للفرٌك العامل
دٌربان للعمل
فً أغسطس/آب – سبتمبر/أٌلول  2015فً بون ،ألمانٌا .وبهدف توجٌه
العمل ،لام الرئٌسان المشاركان بناء على طلب األطراف بإعداد "أداة" مبنٌة
على النص المبسط والموحد الناتج عن الجزء التاسع من الدورة الثانٌة
للفرٌك العامل .اشترن أعضاء الوفود فً العمل على أجزاء مختلفة من األداة
وذلن فً مجموعات منبثمة ومجموعات ُمٌسّرة أو اجتماعات غٌر رسمٌة
للمجموعات ال ُمٌسّرة .ونظرت المجموعات فً وضع الفمرات فً األداة،
واشتركت فً منالشات نظرٌة حول المضاٌا الرئٌسٌة ،وبدأ األعضاء فً
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بعض الحاالت ،فً إعداد ممترحات نصٌة .وتم تكلٌف الرئٌسٌن المتشاركٌن
بإعداد ورلة غٌر رسمٌة منمحة لتكون بمثابة األساس لمزٌد من المفاوضات.
الجزء الحادي عشر من الدورة الثانٌة للفرٌق العامل المخصص المعنً
ّ
المعزز :انعمد الجزء الحادي عشر من الدورة الثانٌة
بمنهاج دٌربان للعمل
للفرٌك العامل فً أكتوبر/تشرٌن األول  2015فً بون ،ألمانٌا .افتتح
الرئٌسان المتشاركان للفرٌك العامل الدورة والترحا بدء المفاوضات التً
تستند على أساس النص الذي لاما بإعداده ،بما فً ذلن الورلة غٌر الرسمٌة
)(ADP.2015.8.InformalNote and ADP.2015.9.InformalNote

مع مسودة االتفاق و نص المرار بموجب مسار العمل  ،1ومسودة نص
المرار بموجب مسار العمل .2
بعد االجتماع فً فرٌك اتصال إلعادة إدراج "ما ٌجب أن ٌكون موجوداً"
فً نص الورلة غٌر الرسمٌة حول مسار العمل  ،1اجتمعت األطراف فً
مجموعات منبثمة لدفع المفاوضات حول ألسام محددة فً االتفالٌة ونص
المرار ،وفً فرٌك اتصال مفتوح مجموعة لتمٌٌم التمدم المحرز ومنالشة
المضاٌا التً لم ٌتم تناولها فً المجموعات المنبثمة .
واتفمت األطراف على إحالة الورلة غٌر الرسمٌة المنمحة ،المإرخة فً 23
أكتوبر/تشرٌن األول فً الساعة  ،23:30والتً تُشٌر إلى العمل الذي لامت
به األطراف فً الجزء الحادي عشر من الدورة الثانٌة للفرٌك العامل،
لتكون بمثابة األساس لمزٌد من المفاوضات فً إطار الفرٌك العامل .طلبت
األطراف أٌضا أن تتولى األمانة إعداد ورلة تمنٌة ،التً من شؤنها أن تحدد
الفمرات المرتبطة ارتباطا وثٌما بالنص ،والتكرار الموجود داخل األلسام،
والمجاالت المحتملة للتبسٌط ،وذلن دون عمل أٌة تغٌٌرات على محتوى
النص.

األحداث الرئٌسٌة بٌن الدورات
الدورة السابعة والعشرون لمؤتمر أطراف بروتوكول مونتلاير :انعمدت
الدورة السابعة والعشرون لمإتمر أطراف بروتوكول مونتلاير فً الفترة من
 5 -1نوفمبر/تشرٌن الثانً  2015فً دبً ،اإلمارات العربٌة المتحدة .
وبعد سنوات من التفاوض ،استطاع الفرٌك العامل المفتوح العضوٌة بدء
العمل فً إطار فرٌك االتصال بشؤن جدوى وإدارة مركبات الهٌدرو
فلوروكربون .ولررت األطراف العمل على تعدٌل مركبات الهٌدرو
فلوروكربون فً بروتوكول مونتلاير ،والذي ٌعتبر خطوة هامة نحو الحد من
استخدام هذه الغازات ذات المدرة العالٌة على زٌادة االحترار العالمً.
ما قبل الدورة الحادٌة والعشرٌن لمؤتمر األطراف :اجتمع فً بارٌس ،فرنسا
ما ٌزٌد على  60وزٌرا ً لبل انعماد مإتمر األطراف وذلن فً الفترة من
 10-8نوفمبر/تشرٌن الثانً  ،2015بهدف التعرف على الحلول الوسط
المحتملة ،وإٌجاد الزخم السٌاسً واالستعداد الستئناف المفاوضات فً الدورة
الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراف .ولد تم تنظٌم االجتماع حول أربعة
موضوعات هً :المساواة والتفاوت فً المسئولٌات ،والطموح ،تموٌل ما بعد
عام  ،2020وأعمال ودعم ما لبل  .2020وفما للبٌان الصحفً الصادر عن
الرئاسة الممبلة للدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراف والدورة الحادٌة
عشر لمإتمر األطراف العامل استطاع االجتماع الوصول إلى :اصرار
مشترن على الوصول إلى اتفاق عالمً ،وإجماع كبٌر على المراجعة
الدورٌة للمساهمات الوطنٌة ،وتمدٌم مساهمات جدٌدة بصفة دورٌة ،والتوافك
فً اآلراء بشؤن "عدم التراجع" .هذا باإلضافة إلى زٌادة الدعم لوجود نظام
واحد ،مع المرونة التً تعتمد على المدرة ،مع االلتزام بالمساواة ،وكانت
هنان إشارات إٌجابٌة إلعالنات مالٌة جدٌدة أثناء الدورة الحادٌة والعشرٌن
لمإتمر األطراف للوصول إلى هدف  100ملٌار دوالر أمرٌكً ،والدعم
الموي لمواصلة خطة عمل لٌما بارٌس التً أطلمتها رئاسة الدورة العشرٌن
لمإتمر األطراف والدورة العاشرة لمإتمر األطراف العامل فً عام .2014
اجتماع منتدى مخاطر المناخ :انعمد منتدى مخاطر المناخ خالل الفترة ما بٌن
 9إلى  11نوفمبر /تشرٌن الثانً فً مانٌال ،الفلبٌن ،حٌث تم إصدار بٌان
مانٌال الذي تضمن عدة أمور من بٌنها مطالبة الدورة الحادٌة والعشرٌن
لمإتمر األطراف باآلتً :حماٌه هدف الـ  1,5درجة مئوٌة وفترات االلتزام
الخمسٌة الواردة فً اتفاق عام 2015؛ وتمكٌن دول منتدى مخاطر المناخ
من تحسٌن إجراءات التكٌف والتخفٌف الواردة فً المساهمات الممررة
المحددة على المستوى الوطنً من خالل سبل التنفٌذ؛ وتعمٌم االعتبارات
المناخٌة فً عملٌات التنمٌة .ومن المتولع أن ٌنعمد منتدى مخاطر المناخ فً
 30نوفمبر /تشرٌن الثانً  2015إللرار إعالن مانٌال  -بارٌس وخارطة
الطرٌك .2018-2016
قمة مجموعة العشرٌن :اجتمعت لمة مجموعة العشرٌن ٌومً  15و16
نوفمبر /تشرٌن الثانً  2015فً أنطالٌا ،تركٌا .وتناول المادة مسؤلة تغٌر
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وشرة مفبوضبث
األرض
........................

المناخ فً بٌانهم ،مإكدٌن على" :هدف الوصول إلى ألل من درجتٌن مئوٌتٌن
كما ورد فً نداء لٌما للعمل المناخً"؛ والتزامهم بإلرار اتفاق ملزم لانونا ً فً
بارٌس فً الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراف؛ وعلى أن الطالة
المتجددة وكفاءة الطالة هً عوامل مهمة للتصدي لتغٌر المناخ؛ إلى جانب
التزامهم بترشٌد الدعم غٌر الفعال للولود األحفوري والتخلص التدرٌجً منه.
اجتماع قادة منتدى التعاون االقتصادي لدول آسٌا والمحٌط الهادئ :9112
اجتمع لادة منتدى التعاون االلتصادي لدول آسٌا والمحٌط الهادئ (ابٌن)
ٌومً  19-18نوفمبر /تشرٌن الثانً  2015فً مانٌال ،الفلبٌن.
أصدر  21من رإساء الدول إعالن مانٌال لمادة منتدى ابٌن الذي ٌإكد على
عدة أمور من بٌنها ،الهدف الطموح ألعضاء منتدى ابٌن للحد من كثافة
الطالة اإلجمالٌة بنسبة  %45بحلول عام  ،2035ومضاعفة الطالة المتجددة
فً مزٌج الطالة اإلللٌمٌة بحلول عام  ،2030وترشٌد الدعم غٌر الفعال
للولود األحفوري والتخلص التدرٌجً منه على المدى المتوسط.
األحداث الرئٌسٌة للمؤتمر ال ُمنعقد فً بارٌس
األحد 92 ،نوفمبر /تشرٌن الثانً 9112

الجلسة االفتاحٌة العامة للفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان
ّ
المعزز
للعمل
دعا أحمد دوغالف (الجزائر) الرئٌس المتشارن للفرٌك العامل المخصص
ّ
المعزز أعضاء الوفود لبدء الجزء الثانً عشر
المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
من الدورة الثانٌة للفرٌك العامل المخصص ،ودعا الجمٌع للصمت لدلٌمة
واحدة تخلٌدا ً لذكرى ضحاٌا اإلرهاب األبرٌاء والراحل مورٌس سترونغ ،أحد
اآلباء المإسسٌن للعدٌد من العملٌات البٌئٌة متعددة األطراف .وصرح بؤن
التوصل إلى اتفاق بارٌس الذي ٌمكن العالم من العٌش "فً جو من السالم
واالنسجام مع الطبٌعة" هو أفضل وسٌلة لتكرٌم من فارلوا الحٌاة.
وأوضح مانوٌل بولجار فٌدال وزٌر البٌئة فً بٌرو ورئٌس الدورة العشرٌن
لمإتمر األطراف والدورة العاشرة لمإتمر األطراف العامل ،أنه بالتوصل إلى
اتفاق بارٌس ،إلى جانب إلرار جدول أعمال  2030للتنمٌة المستدامة
واألهداف اإلنمائٌة المستدامة فً سبتمبر /أٌلول " ،2015فإننا نضع إطارا ً
لنموذج جدٌد للتنمٌة" .ودعا أعضاء الوفود إلثبات التضامن والعمل بكفاءة
فً إطار زمنً محدد إلٌجاد حلول النصٌة.
أعرب لوران فابٌوس ،وزٌر خارجٌة فرنسا ،والرئٌس المادم للدورة الحادٌة
والعشرٌن لمإتمر األطراف /الدورة الحادٌة عشرة لمإتمر األطراف العامل
عن أمله فً لٌام رإساء الدول والحكومات المئة وخمسٌن فً اجتماع المادة
الذي سٌجرى ٌوم االثنٌن الموافك  30نوفمبر /تشرٌن الثانً ،بتمدٌم الزخم
السٌاسً لمفاوضات حاسمة .وتؤكٌدا ً على الحاجة الختتام المفاوضات بحلول
ٌوم الجمعة الموافك  11دٌسمبر /كانون األول ،دعا فابٌوس أعضاء الوفود
اللتراح حلول وسط حتى ال ٌبمى أما الوزراء سوى بعض المضاٌا العالمة
للبت فٌها خالل األسبوع الثانً من الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر
األطراف .ولال انه سٌتعاون تعاونا ً وثٌما ً مع بولجار فٌدال ،رئٌس الدورة
العشرٌن لمإتمر األطراف والدورة العاشرة لمإتمر األطراف العامل ،حتى
نهاٌة االجتماع.
أثار مندوب فنزوٌال نمطة نظامٌة مشٌرا ً إلى صعوبات االنضمام إلى الجلسة
العامة .وأكد دوغالف الرئٌس المتشارن للفرٌك العامل المخصص المعنً
ّ
المعزز فً الجلسة العامة أنه سٌتم اتخاذ التدابٌر الالزمة
بمنهاج دٌربان للعمل
لضمان وصول جمٌع األطراف إلٌها.
وحول البند الثالث من جدول األعمال ،أبرز دانٌٌل رٌفسناٌدر (الوالٌات
المتحدة) الرئٌس المتشارن للفرٌك العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان
ّ
المعزز مالحظات غٌر رسمٌة حول مسار العمل  1ومسار العمل ،2
للعمل
( ،)ADP.2015.10-11.InformalNoteوورلة فنٌة أعدتها األمانة
العامة تحدد فٌها المفاهٌم ذات الصلة ،والتكرار ونماط التنمٌح
( .)ADP.2015.12.InformalNoteوأشار إلى أن الرئٌسان المشاركان
للفرٌك العامل المخصص ،باإلضافة إلى ممثلً رئاسة الدورة الحادٌة
والعشرٌن لمإتمر األطراف ،لد عمدا  33اجتماعا ً للتشاور مع األطراف
ومجموعات األطراف .وتحدٌدا ً ألسلوب العمل ،لال رٌفسناٌدر أن فرٌك
االتصال مفتوح العضوٌة سوف ٌعٌد النظر فً التمدم الذي أحرزته
المجموعات المنبثمة وسوف ٌسمح باالتساق فً المضاٌا الشاملة.
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وأشار إلى أن المجموعات المنبثمة سوف تبدأ اجتماعها اعتبارا ً من ٌوم
االثنٌن الموافك  30نوفمبر /تشرٌن الثانً ،لمنالشة :تطوٌر ونمل التكنولوجٌا،
وبناء المدرات؛ ومسار العمل  ،2وتٌسٌر التنفٌذ واالمتثال ،واألحكام النهائٌة
والتمهٌد والهدف والبند العام .وأضاف أن فرٌك االتصال مفتوح العضوٌة
سوف ٌبدأ العمل ٌوم الثالثاء الموافك  1دٌسمبر /كانون األول ،وسوف ٌنظر
فً األمور المتعلمة بالتخفٌف والتكٌف والخسائر واألضرار وشفافٌة العمل
والدعم ،وأنه بعد تمدٌم تمرٌر من المجموعات المنبثمة ،سوف ٌنظر فرٌك
االتصال فً عملٌة التمٌٌم العالمً ،وفمرات المرار غٌر المرتبطة بؤي مادة
معٌنة والتعرٌفات.
كما أشار رٌفسناٌدر الرئٌس المتشارن للفرٌك العامل المخصص المعنً
ّ
المعزز إلى أن المالحظات غٌر الرسمٌة الصادرة ٌومً
بمنهاج دٌربان للعمل
 6و 10نوفمبر /تشرٌن الثانً )(ADP.2015.10-12.InformalNote
سوف تشكل أساسا ً للمفاوضات باستثناء المنالشات حول التموٌل والتً سوف
تستند إلى نص  23أكتوبر الصادر فً نهاٌة الجزء الحادي عشر من الدورة
الثانٌة للفرٌك العامل المخصص.
وأضاف أنه سٌتم إعداد مسودة جدٌدة موحدة بحلول ٌوم الجمعة الموافك 4
دٌسمبر /كانون األول ،وسوف تحال النتائج التً توصل لها الفرٌك العامل
إلى مإتمر األطراف للنظر فٌها ٌوم السبت الموافك  5دٌسمبر /كانون األول.
رحب دوغالف الرئٌس المتشارن للفرٌك العامل المخصص المعنً بمنهاج
ّ
المعزز بالروح اإلٌجابٌة وأثنى على استعداد األطراف
دٌربان للعمل
لالستفادة من الولت المحدود المتاح.
ألر مندوب توفالو بؤهمٌة إحراز تمدم وتسرٌع وتٌرة إنجاز عمل الفرٌك
العامل بحلول نهاٌة األسبوع .وبٌنما أعرب عن تمدٌره لتؤكٌد الرئٌسٌن
المتشاركٌن على الشفافٌة ،إال أنه وجه تساإالت حول الممارسة العملٌة،
مإكدا ً على خٌبة أمله بسبب بدء العمل غٌر الرسمً دون وجود ما ٌكفً من
إشعارات مسبمة.
وأشار دوغالف الرئٌس المتشارن للفرٌك العامل المخصص إلى المبادئ التً
حددها الرئٌسان المتشاركان فً ٌناٌر /كانون الثانً لتوجٌه عملهم ،بما فً
ذلن الشفافٌة والشمولٌة وسٌاسة الباب المفتوح ،مضٌفا ً أن نتائج االجتماع
الرسمً للفرٌك العامل المخصص مفتوح العضوٌة الذي انعمد ٌوم السبت
الموافك  28نوفمبر /تشرٌن الثانً ،لد تم رفعها على شبكة اإلنترنت .وتوجه
دوغالف بالشكر للمٌسرٌن المتشاركٌن على عملهم ،وتطلع إلى تسلٌم النتائج
المكلف بها الفرٌك العامل المخصص ظهر ٌوم السبت الموافك  5دٌسمبر/
كانون األول.

فً األروقة
فً ٌوم االحد ،أي الٌوم الذي ٌسبك بدء الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر
أطراف اتفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تغٌر المناخ كاد ممر االجتماع
أن ٌكون خالٌا حتى حلول فترة المساء ،والتً شهدت اجتماع ما ٌزٌد على
 1300من أعضاء الوفود والوزراء والمرالبٌن فً لاعة الجلسة العامة
فً "لوبورجٌه" لحضور الجلسة االفتتاحٌة الموجزة للفرٌك العامل
المخصص المعنً منهاج دٌربان للعمل المعزز والتً ستساعد على بدء
المفاوضات فً المجموعات المنبثمة مساء االثنٌن.
لوران فابٌوس رئٌس الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر
وعبر
األطراف/الدورة الحادٌة عشر لمإتمر األطراف العامل عن أمله فً أن
اجتماع المادة ٌوم االثنٌن سٌوفر "الزخم السٌاسً" للمفاوضات .وتحدث العدٌد
من أعضاء الوفود عن تولعاتهم حول األٌام األولى من هذا "اللماء الحاسم".
وفً حٌن عبر البعض عن أملهم فى أن حضور المادة سوف ٌساعد على
"دفع وتٌرة العمل" ،تساءل آخر حول البٌانات التً سٌلمٌها المادة والتً
ٌصل عددها إلى  150بٌانا ً موجزا ً وكٌف ٌمكنها أن تعطً مإشرا ً عاما ً
حول االتجاه المرجو .اشار أحد المرالبٌن ذوي الخبرة إلى أن أن "العملة
الحمٌمٌة" لهذا التجمع ستكون الفرصة التً ٌُتٌ ُحها لعمد المنالشات غٌر
الرسمٌة على أعلى مستوى سٌاسً.
العمل الحمٌمً الذي تم المٌام به ٌوم األحد كان خارج ممر المإتمر ،حٌث
كان هنان ما ٌمدر بحوالً عشرة أالف شخص ٌشكلون سلسلة بشرٌة تإدي
إلى  22000من األحذٌة ،تمثل هإالء الذٌن كانوا من الممرر أن ٌتظاهروا
دعما التفاق طموح للمناخ لو لم تمع الهجمات اإلرهابٌة على بارٌس .ولٌل
إن مجموعة األحذٌة هذه تشمل أحذٌة من بان كً مون األمٌن العام لؤلمم
المتحدة والبابا فرانسٌس .عبر أحد المرالبٌن عن أمله فً أن لادة العالم الذٌن
سٌصلون إلى بارٌس ٌوم االثنٌن سٌكون لدٌهم اإللهام الكافً للبدء فً
العمل الجاد نحو تحمٌك النتٌجة المرجوة.

