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األحداث الرئيسية للمؤتمر ال ُمنعقد في باريس
األثنين 03 ،نوفمبر /تشرين الثاني 5302
فً ٌوم األثنٌن الموافك  30نوفمبر /تشرٌن الثانً ،تم خالل الفترة
الصباحٌة افتتاح الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ .وبدأ
اجتماع المادة بجلسة افتتاحٌة تبعتها جلستٌن متوازٌتٌن انعمدتا فً
الفترة الصباحٌة وبعد الظهٌرة وفً الفترة المسائٌة لالستماع إلى
بٌانات رإساء الدول والحكومات.
فً المساء ،انعمدت المجموعات المنبثمة فً إطار الجزء الثانً عشر
من الدورة الثانٌة للفرٌك العامل المخصص المعنً منهاج دٌربان
للعمل المعزز لمنالشة :التمهٌد ،والهدؾ (المادة  )2والبند العام (المادة
 2مكرر)؛ تنمٌة ونمل التكنولوجٌا (المادة )7؛ بناء المدرات (المادة
)8؛ التنفٌذ واالمتثال (المادة  ،)11ومإتمر األطراؾ العامل بوصفه
اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو (المادة  ،)12واألحكام النهائٌة
(المواد )26-13؛ ومسار العمل .2

افتتاح الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف
استهل مانوٌل بولجار فٌدال ،بٌرو كلمته بموله أننا فً "عام مذهل"،
وأكد على أن تنفٌذ مهمة دٌربان للتوصل التفاق عالمً ملزم لانونا ً
من شؤنه أن ٌساعد على وضع إطار التنمٌة المستدامة للجٌل المادم.
ثم اختارت األطراؾ بالتزكٌة لوران فابٌوس ،وزٌر الشإون
الخارجٌة والتنمٌة الدولٌة بفرنسا لٌتولى رئاسة الدورة الحادٌة
والعشرٌن لمإتمر األطراؾ/الدورة الحادٌة عشر لمإتمر األطراؾ
العامل .أوجز فابٌوس دور الرئاسة الفرنسٌة فً اآلتً :االستماع إلى
جمٌع وجهات النظر ،وضمان الشفافٌة والشمولٌة ،والسعً للتوصل
إلى اتفاق طموح ،وضمان الوصول إلى تسوٌة بٌن األطراؾ؛ وترن
"النماط النهائٌة" فمط للوزراء للنظر فٌها خالل األسبوع الثانً.
أكدت كرٌستٌانا فٌؽٌرٌس ،األمٌن التنفٌذي التفالٌة األمم المتحدة
اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ على مسئولٌة األطراؾ عن اإلنتهاء من
وضع اتفاق "ٌُمكن من تحمٌك األهداؾ الوطنٌة المتعلمة بتؽٌر المناخ،
وٌمدم الدعم الالزم للعالم النامً وٌحفز على زٌادة العمل من لبِل
الجمٌع".
وتؤكٌدا ً لما اشارت إلٌه فٌؽٌرٌس بؤنه "لم ٌتم من لبل وضع مثل هذه
المسئولٌة الكبٌرة فً أٌدي الملٌل" ،دعا صاحب السمو الملكً
تشارلز ،أمٌر وٌلز أعضاء الوفود "إلى السعً وراء تحمٌك المصلحة
الوطنٌة ،دون إؼفال الضرورة الدولٌة".

اجتماع القادة
افتتاح اجتماع القادة :أعرب فرانسوا هوالند ،رئٌس فرنسا عن
امتنانه لروح الصدالة والدعم التً ظهرت فً أعماب الهجمات
اإلرهابٌة األخٌرة على بالده .ولال أن نتائج بارٌس ستكون ناجحة
إذا :حددت مسارا ً موثولا ً فٌه للحد من ارتفاع درجة الحرارة بؤلل من

 2أو  1.5درجة مئوٌة إن أمكن ،واستجابت لتؽٌر المناخ من خالل
التضامن بحٌث ال ٌمكن ألي دولة االمتناع عن تنفٌذ التزاماتها،
وحشدت كافة المجتمعات والمطاعات للعمل.
وتؤكٌدا ً على أن المادة المجتمعٌن فً بارٌس ٌضطلعون بالمسئولٌة
األخاللٌة والسٌاسٌة إلظهار المٌادة لألجٌال الحالٌة والمستمبلٌة،
صرح بان كً مون األمٌن العام لألمم المتحدة بؤن اتفاق بارٌس
ٌجب :أن ٌكون دائما ً ودٌنامٌكٌاً ،وأن ٌحافظ على التوازن بٌن الدور
المٌادي للدول المتمدمة والمسإولٌات المتزاٌدة من الدول النامٌة وفما ً
لمواردها المتاحة ومستوى التنمٌة فٌها؛ وأن ٌتحلى بالمصدالٌة ،مع
الحفاظ على المستوى الحالً من الطموح "الذي ٌتحلى به المادة".
أوضح فابٌوس ،رئٌس الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر
األطراؾ/الدورة الحادٌة عشر لمإتمر األطراؾ العامل ثالثة شروط
للنجاح فً بارٌس :حشد رإساء الدول والحكومات ،والجمع بٌن
الجهات الفاعلة ؼٌر الحكومٌة والحصول على التزامات من جانبهم؛
والتوصل إلى اتفاق طموح عالمً ومتباٌن ونزٌه ودائم ودٌنامٌكً
ومتوازن وملزم لانونا ً بشؤن المناخ وٌضمن الحفاظ على درجة
الحرارة العالمٌة ألل من  2درجة مئوٌة.
بيانات رؤساء الدول والحكومات :غرفة ال لوار :خالل الفترة
الصباحٌة ،حث الرئٌس أوالنتا هوماال ،بٌرو المادة على تمكٌن
المفاوضٌن من التوصل إلى اتفاق طموح وعادل ٌتضمن عدة أمور
من بٌنها ،تمدٌم إجراءات تخفٌؾ تدرٌجٌة ٌمكن التحمك منها.
ودعا رافائٌل كورٌا دلؽادو ،رئٌس إكوادور إلى حرٌة الوصول إلى
تكنولوجٌات التخفٌؾ وإلى إنشاء محكمة دولٌة معنٌة بالعدالة البٌئٌة.
وأكد دانٌلو مٌدٌنا سانشٌز ،رئٌس جمهورٌة الدومٌنٌكان ،على أن
المسئولٌة التارٌخٌة المهمة ال تزال فً أٌدي الدول المتمدمة ،كما دعا
االلتصادات الناشئة "للعب أدوارها الجدٌدة فً المجتمع الدولً"،
مشٌرا ً إلى أن "العالم الٌوم لٌس هو نفس العالم الذ تم فٌه التولٌع على
بروتوكول كٌوتو".
أٌدت سٌمونٌتا سوماروؼا ،رئٌسة سوٌسرا وضع اتفاق جدٌد بشؤن
المناخ ٌكون ملزم لانونا ً وطموحا ً ولائما ً على نفس االلتزامات
والمواعد المفروضة على جمٌع األطراؾ .كما أعلنت عن زٌادة
مساهمة بالدها السنوٌة فً صندوق ألل البلدان نموا ً بنسبة .%75
وفً إطار دعوة الدول المتمدمة للعب دورا ً لٌادٌاً ،ذكر روبرت
موؼابً ،رئٌس زٌمبابوي ،أن الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر
األطراؾ تمدم فرصة الستعادة الثمة بٌن الدول المتمدمة والدول
النامٌة.
ولال ماكً سال ،رئٌس السنؽال ،أن المساواة تمتضً تمدٌم الدعم
الدولً لتوفٌر الكهرباء أللل البلدان نموا ً من خالل مصادر الطالة
المتجددة ،ودعا إلى تمدٌم مزٌد من الموارد الصندوق األخضر للمناخ
لدعم التكٌؾ.
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نشرة مفبوضبث
األرض
........................

صرحت مٌشٌل باشٌلٌت ،رئٌسة شٌلً أن المرأة تعتبر ضحٌة لتؽٌر
المناخ وجزء من الحل فً الولت ذاته ،وشددت على ضرورة لٌام
الدول بالسعً وراء إدراج النوع االجتماعً لضمان العدالة المناخٌة.
دعا خوان هٌرناندٌز ،رئٌس هندوراس إلى عدة أمور من بٌنها:
إضفاء سمة اإللزام على إطار وارسو للمبادرة المعززة لخفض
االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الؽابات فً البلدان
النامٌة وآلٌة وارسو الدولٌة للخسائر واألضرار ،وشدد على ضرورة
عدم تجاوز متوسط ارتفاع درجات الحرارة العالمٌة  1.5درجة مئوٌة
عما كانت علٌه لبل الثورة الصناعٌة.
ودعا األمٌر ألبرت الثانً ،أمٌر موناكو للحصول على تعهدات ملزمة
من جمٌع الدول ،ولال أن النماذج الحالٌة لاللتصاد والطالة بحاجة
إلى تؽٌٌر.
وأكد بارن جٌون هاي ،رئٌس جمهورٌة كورٌا ،على أهمٌة وجود
سوق عالمً للكربون ٌجمع بٌن الدول المتمدمة والنامٌة.
صرح جاكوب زوما ،رئٌس جنوب أفرٌمٌا أن الدورة الحادٌة
والعشرٌن لمإتمر األطراؾ تستند إلى "لرارات تارٌخٌة وجرٌئة تم
اتخاذها فً الدورة السابعة عشر لمإتمر األطراؾ" ،ودعا للتوصل
إلى اتفاق ملزم لانونا ً استنادا ً إلى المساواة والتماٌز والتفاوت مما
ٌإدي إلى العمل الطموح من خالل توفٌر سبل التنفٌذ.
تؤكٌدا ً على المسئولٌات المشتركة لكن المتفاوتة بوصفها حجر الزاوٌة
فً اتفاق بارٌس وباإلشارة إلى أن التماٌز والتفاوت هو شرط لنفاذ
االتفاق ،دعت دٌلما روسٌؾ ،رئٌسة البرازٌل ،إلى تمدٌم سبل التنفٌذ
لضمان توافر الظروؾ المطلوبة فً جمٌع الدول لتحمٌك "هدفنا
العام".
عرض اٌفو مورالٌس ،رئٌس بولٌفٌا نتائج المإتمر العالمً للشعوب
المعنً بتؽٌر المناخ وحموق أمنا األرض الذي ألٌم فً أكتوبر /تشرٌن
األول  ،2015فً كوتشابامبا ،بولٌفٌا ،ودعا الدورة الحادٌة
والعشرٌن لمإتمر األطراؾ لتناول الرأسمالٌة التً أكد على كونها
أساس أزمة المناخ.
خالل فترة ما بعد الظهٌرة ،افتتح الدورة جون كً ،رئٌس وزراء
نٌوزٌلندا .وأكد بارون والا ،رئٌس ناورو ،على ضرورة التؤكد من
تمكن كل دولة من تحمٌك أهداؾ التخفٌؾ والتكٌؾ الخاصة بها ،بل
وتجاوز ذلن ،ودعا الدول ذات الموارد إلى "التكاتؾ والتضامن" مع
بعضها البعض.
ودعا ألمازبٌن شارشنوفٌتش أتامباٌؾ ،رئٌس لٌرؼٌزستان ،لوضع
اتفاق من شؤنه منع المزٌد من اآلثار الضارة لتؽٌر المناخ وتحفٌز
التكٌؾ.
ولال رجب طٌب أردوؼان ،رئٌس تركٌا ،أن التماٌز والتفاوت بحاجة
للمعالجة "أوال ولبل كل شًء" من خالل إدخال نظام "والعً ومرن"
مع الحفاظ على مبدأ المسئولٌات المشتركة لكن المتفاوتة.
فً اتفاق بارٌس ،دعا تومً رٌمنؽساو ،رئٌس باالو ،إلى عدة أمور
من بٌنها :إجراء عملٌة مراجعة منتظمة تشجع الطموح؛ ووضع
لواعد الشفافٌة الموٌة ،ووضع آلٌة دائمة للخسائر واألضرار.
أكد ماٌثرٌباال سٌرٌزٌنا ،رئٌس سرٌالنكا ،على ضرورة خفض
االنبعاثات العالمٌة بنسب كبٌرة ،مع مراعاة مبدأ المسئولٌة التارٌخٌة،
ولال أن نمل التكنولوجٌا من شؤنه أن ٌضمن التكٌؾ وتنفٌذ إجراءات
تخفٌؾ مناسبة على المستوى الوطنً فً الدول النامٌة.
وتركٌزا ً على ضرورة تحوٌل تؽٌر المناخ إلى فرصة للتنمٌة،
وباإلشارة إلى تشابن الفمر وتؽٌر المناخ ،نادى توماس بونً ٌاًٌ،
رئٌس بنٌن بالتوصل إلى اتفاق عالمً ملزم لانونا ً من شؤنه أن ٌحمك
عدة أمور من بٌنها ،الحفاظ على االحترار العالمً عند ألل من 2
درجة مئوٌة وتزوٌد الدول األفرٌمٌة بسبل التكٌؾ.
وصؾ كالوس ٌوهانٌس ،رئٌس رومانٌا تؽٌر المناخ بؤنه "مضاعؾ
للتهدٌدات" ،ودعا إلى ضرورة وجود وثٌمة لوٌة وملزمة لانونا ً
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تتضمن نهجا ً دٌنامٌكٌا ً ٌعكس الحمائك االلتصادٌة والظروؾ الوطنٌة
المتؽٌرة.
شدد محمود عباس ،رئٌس دولة فلسطٌن ،على أهمٌة الحل المائم على
أساس دولتٌن حتى تتمكن فلسطٌن من مواجهة التحدٌات البٌئٌة ،وذكر
أن السالم كان لائما ً على العدل والمانون الدولً.
ذكر دمحمو بوهاري ،رئٌس نٌجٌرٌا بضرورة وفاء األطراؾ بالتزامات
ما لبل عام  2020التً تعهدت بها ،ودعا الدول إلى "زٌادة التزامها
لضمان تحمٌك نتائج ناجحة فً بارٌس والمساهمة فً تحوٌل عالمنا
من خالل التنمٌة المستدامة".
تركٌزا ً على الحاجة الملحة الحتواء اآلثار السلبٌة لتؽٌر المناخ ،دعا
بول بٌا ،رئٌس الكامٌرون ،الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر
األطراؾ لمعالجة مشكلة تدهور الؽابات فً وسط أفرٌمٌا والتصحر
الذي ٌإثر على الدول الكائنة حول بحٌرة تشاد.
سلط إدرٌس دٌبً إتنو ،رئٌس تشاد الضوء على ضرورة معالجة
الحالة المتردٌة لبحٌرة تشاد ،ودعا إلى اتخاذ إجراءات أكثر لوة لدعم
شعب الساحل.
وفً اتفاق بارٌس ،طالب ساولً نٌنٌستو ،رئٌس فنلندا بما ٌلً :هدؾ
واضح؛ ولواعد مشتركة حول الشفافٌة والمساءلة؛ وإجراء تمٌٌم كل
خمس سنوات.
ودعا بنٌنو أكٌنو الثالث ،رئٌس الفلبٌن ،إلى االعتراؾ بؤن المعركة
ضد تؽٌر المناخ هً مسؤلة حٌاة أو موت بالنسبة لبعض الدول.
وطلب من األطراؾ النظر فً االلتراح الممدم من مجموعة العشرٌن
الضعٌفة بشؤن الحصول على مزٌد من التموٌل فً أكتوبر /تشرٌن
األول ،كما ألمى الضوء على إعالن مانٌال  -بارٌس الصادر خالل
منتدى مخاطر المناخ ،والذي تم إلراره ٌوم االثنٌن الموافك 30
نوفمبر /تشرٌن الثانً ،على هامش الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر
األطراؾ.
دعا بترو بوروشٌنكو ،رئٌس أوكرانٌا ،إلى وضع اتفاق عالمً بشؤن
المناخ ٌكون ملزما ً لانونا ً وٌتسم بالمرونة ،وٌسمح باستخدام أدوات
السوق وؼٌرها من األدوات مع إمكانٌة الوصول إلٌها دون تمٌٌز.
أشار جوكو وٌدودو ،رئٌس إندونٌسٌا إلى أن اتفاق بارٌس ٌجب أن
ٌعكس المساواة والعدالة ،ودعا إلى المضً لدما ً نحو جمع 100
ملٌار دوالر أمرٌكً ،مشٌرا ً إلى ضرورة زٌادة ذلن االلتزام مع
مرور الولت.
أكد فٌلٌب فوٌانوفٌتش ،رئٌس الجبل األسود على الروابط بٌن اتفاق
بارٌس المتولع مع أهداؾ التنمٌة المستدامة ،ونتائج تموٌل لمة
التنمٌة.
وأثناء دعوتها لضرورة اتخاذ إجراء حاسم ،أشارت أمٌنة ؼرٌب فمٌم،
رئٌسة مورٌشٌوس إلى أن اتفاق بارٌس ٌنبؽً أن ٌراعً عدة أمور
من بٌنها :احترام مبادئ اإلنصاؾ والمسئولٌات المشتركة لكن
المتفاوتة والحفاظ علٌها ،والتعامل مع التكٌؾ والخسائر واألضرار
كمكونات منفصلة لالتفاق ،وترسٌخ الخسائر واألضرار فً االتفاق
كآلٌة دائمة.
حث علً بونؽو أوندٌمبا ،رئٌس الؽابون ،األطراؾ على "العمل حتى
ال نكون مسئولٌن عن شًء ال ٌزال بإمكاننا تجنبه" ،ودعا لنمل
التكنولوجٌا فً مجاالت الزراعة والؽابات والطالة النظٌفة ،مشٌرا ً
إلى أن ذلن هو "ثمن المسئولٌة المشتركة ".
أكد سٌرٌتسً خاما ،رئٌس بوتسوانا على دور المحاسبات الخاصة
برأس المال الطبٌعً ،وأعرب عن أمله فً أن تحمك "تجربة" إشران
رإساء الدول لبل اجتماع الوزراء إلنهاء االتفاق نتائج لوٌة.
ودعا فإاد معصوم ،رئٌس العراق ،إلى إلرار تكنولوجٌات نافعة
للبٌئة ،بما فً ذلن عملٌات استخراج النفط ،ونادى بمزٌد من التعاون

الثالثبء  2ديسمبر /كبنىن األول 1025

نشرة مفبوضبث
األرض
........................

لخلك بٌئات مواتٌة لدعم تلن االستثمارات.
وصؾ إكلٌل ظنٌن ،رئٌس جزر الممر االنتمال إلى التنمٌة المستدامة
بؤنه "شرط ال ؼنى عنه لبماء البشرٌة" ،ودعا إلعطاء األولوٌة
لتخصٌص تموٌل المناخ للدول الفمٌرة ،وصرؾ مبالػ التموٌل بطرٌمة
أكثر توازنا ً بٌن التخفٌؾ والتكٌؾ.
وأعرب تٌودورو أوبٌانػ ،رئٌس ؼٌنٌا االستوائٌة ،عن ضرورة
الحفاظ على النظم اإلٌكولوجٌة للؽابات والتنوع البٌولوجً بتوفٌر
برامج بدٌلة لحماٌة سبل معٌشة السكان.
دعا كزافٌٌه بٌتل ،رئٌس وزراء لوكسمبورغ إلى :وضع آلٌة
دٌنامٌكٌة للمراجعة ولواعد واضحة للشفافٌة .وصرح بؤن المإتمر
بحاجة إلى إرسال إشارة لوٌة للدول األكثر فمرا ً وضعفا ً بشؤن تمدٌم
الدعم فً اتفاق بارٌس.
وأبرز شٌنزو آبً ،رئٌس وزراء الٌابان دعم بالده للدول النامٌة،
وذلن فً مجاالت الطالة النظٌفة ونظم اإلنذار المبكر وابتكار
تكنولوجٌات منخفضة الكربون
أعلن مالكولم تٌرنبول ،رئٌس وزراء استرالٌا أن بالده سوؾ تصدق
على تعدٌل الدوحة لبروتوكول كٌوتو وعلى أهداؾ فترة االلتزام
الثانٌة .ودعا الى "اتفاق عالمً حمٌمً بشؤن المناخ" ٌستطٌع ٌدفع
لدرة البشرٌة على االبتكار.
أعلنت إرنا سولبرغ ،رئٌسة وزراء النروٌج ،أن بالدها ستضاعؾ
مساهمتها فً الصندوق األخضر للمناخ بحلول عام  2020فً سٌاق
خفض االنبعاثات ٌمكن التحمك منها من المبادرة المعززة لخفض
االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الؽابات فً البلدان
النامٌة.
ولال الرس لون راسموسن ،رئٌس وزراء الدنمارن أن الهدؾ
الرئٌسً من الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر أطراؾ اتفالٌة األمم
المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ هو إتاحة الطالة النظٌفة بؤسعار
معمولة على نطاق واسع ،وسلط الضوء على الجهود المبذولة لزٌادة
الدعم لتكنولوجٌات الطالة المتجددة.
ذكر ماتٌو رٌنزي ،رئٌس وزراء إٌطالٌا ،أن التنمٌة ؼٌر ممكنة ما لم
تتم معالجة تؽٌر المناخ ،ووصؾ مخاطر المناخ بؤنها مسؤلة
التصادٌة وأخاللٌة ،وحذر من المساس بالطبٌعة.
واستمرت التصرٌحات من لبل رإساء الدول والحكومات حتى فترة
المساء ،و فً الساعة  6:00مسا ًء تبمً  30زعٌما على لائمة
المتحدثٌن .البث الشبكً للبٌانات المتبمٌة متاح على :
http://unfccc6.meta-fusion.com/cop21/events/201511-30-14-45-leaders-event-statements-by-heads-ofstate-and-government-la-loire-part-2

قاعة ال سين :فً الصباح ،شدد هوراسٌو كارتٌس مانوٌل ،رئٌس
باراؼواي ،على أن الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ تمدم
الفرصة للبلدان للحد من أسباب وعوالب تؽٌر المناخ وذلن بهدؾ
الحفاظ على الكوكب.
دعا األمٌر موالي رشٌد ،أمٌر المؽرب ،إلى البناء على ما ٌمكن
تحمٌمه من خالل نتائج عمل ملموسة وفعالة ،وشدد على تعزٌز نمل
التكنولوجٌا ،وعلى جمع األموال لصالح البلدان النامٌة.
ألر باران أوباما ،رئٌس الوالٌات المتحدة ،بدور بالده فً إحداث
تؽٌٌر المناخ ،مشٌرا إلى أن الوالٌات المتحدة "تتولى مسإولٌتها فً
أن تفعل شٌئا حٌال ذلن ".ودعا الى اتفاق ٌتضمن عدة أمور من
بٌنها  :وضع إطار عمل دائم ،وتمهٌد الطرٌك ألهداؾ طموحة
تدرٌجٌا وضمان توجٌه الدعم إلى البلدان التً تحتاجه .وشدد على أن
الوالٌات المتحدة ستتعهد بتمدٌم مبادرات الجدٌدة للتؤمٌن ضد المخاطر
وذلن فً ٌوم الثالثاء  1دٌسمبر/كانون األول بحٌث تساعد السكان
المعرضٌن للخطر على إعادة بناء بصورة أكثر لوة بعد الكوارث
المرتبطة بالمناخ.
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شدد إسماعٌل عمر جٌلة ،رئٌس جٌبوتً على ضرورة نمل
التكنولوجٌا إلى البلدان النامٌة وأن ٌكون تموٌل إجراءات التكٌؾ
متوازنا مع تموٌل التخفٌؾ.
أكد شً جٌن بٌنػ ،رئٌس الصٌن على أن اتفاق بارٌس ٌجب أن
ٌتضمن ما ٌلً :اتباع المبادئ والتركٌز على التنفٌذ الكامل لالتفالٌة؛
إنشاء الترتٌبات المإسسٌة التً تجبر على تضافر الجهود ،واحترام
االختالفات فً الهٌاكل والمدرات االلتصادٌة للبلدان .كما ٌجب أال
ٌتجاهل االتفاق االحتٌاجات المشروعة للبلدان النامٌة لتحسٌن
مستوٌات المعٌشة والتطور االلتصادي.
دعت دالٌا ؼرٌباوسكاٌتً ،رئٌسة لٌتوانٌا إلى أن تكون أهداؾ
التخفٌؾ ملزمة لانونا وطموحة مع مراجعات دورٌة؛ ووجود لواعد
لوٌة لللشفافٌة ،وتطوٌر التكنولوجٌا؛ والدعم المالً المبنً على
أساس النتائج.
ولال عبد الفتاح السٌسى ،رئٌس مصر أن االتفاق الجدٌد ال ٌجب أن
ٌضر بالجهود التً تبذلها الدول األفرٌمٌة للمضاء على الفمر أو حمهم
فً التنمٌة .وأشار إلى أن االتفاق ٌجب أن ٌكون مبنٌا ً على أساس مبدأ
المسئولٌات المشتركة لكن المتفاوتة ،وٌتضمن التزاما بؤال ٌتجاوز
متوسط الزٌادة فً درجات الحرارة العالمٌة  1.5درجة مئوٌة؛ وأن
ٌتضمن أٌضا الهدؾ العالمً الخاص بالتكٌؾ.
أشارت المستشارة أنجٌال مٌركل ،ألمانٌا إلى أن المساهمات
الحالٌة الممررة على المستوى الوطنً هً مساهمات طوعٌة وأنها
لٌست طموحة بما فٌه الكفاٌة لبلوغ هدؾ  2درجة مئوٌة  ،وهو
هدؾ ؼٌر كاؾ للدول الجزرٌة الصؽٌرة ، ،ودعت آللٌة ملزمة
للمراجعة تتضمن دورة مدتها خمس سنوات تبدأ فً  2020لضمان
المصدالٌة وزٌادة الطموح .وشددت أٌضا على  :إزالة الكربون من
االلتصادات والتحول العمٌك فً جمٌع لطاعات الصناعة .وأن تؤخذ
البلدان المتمدمة بزمام المبادرة فً تموٌل "النهوض" بالتكنولوجٌا،
نظرا ً لمسإولٌتها عن االنبعاثات الماضٌة.،
أشار فالدٌمٌر بوتٌن ،رئٌس االتحاد الروسً إلى أنه من الممكن
ضمان التنمٌة االلتصادٌة ورعاٌة البٌئة ،وذكر أن روسٌا مستعدة
لتبادل حلول كفاءة الطالة .ودعا إلى أن ٌكون اتفاق المناخ الجدٌد
مبنٌا ُ على مبادئ االتفالٌة ،وأن ٌكون ملزم لانونٌا وٌشمل مشاركة
البلدان النامٌة.
أكد ٌانوش أدٌر ،رئٌس المجر على
وتطوٌر تكنولوجٌات صدٌمة للمناخ.

الحاجة إلى دعم األبحاث

تولى انرٌكً بٌنٌا نٌٌتو ،رئٌس المكسٌن رئاسة الجلسة التً عُمدت
بعد الظهر ،وشدد على أن بالده كانت أول دولة نامٌة لدمت
المساهمات الممررة المحددة على المستوى الوطنً ،وحث اعضاء
الوفود على أن ٌتذكروا أنهم فً الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر
األطراؾ ٌتخذون لرارا ً بشؤن نوعٌة الحٌاة التً ٌرٌدونها للمرن
الحادي والعشرٌن.
دعا تومٌسالؾ نٌكولٌتش ،رئٌس صربٌا إلى اتخاذ التدابٌر الفعالة
المنصوص علٌها و الملزمة لانونا والتً تحترم المبادئ الدولٌة
وخصوصٌات كل بلد.
أكد دمحم ولد عبد العزٌز ،رئٌس مورٌتانٌا ،على التحدٌات البٌئٌة
الناجمة عن تؽٌر المناخ بما فً ذلن التصحر وأشار إلى مبادرة
الجدار األخضر الكبٌر للصحراء والساحل كمثال على الجهود
الوطنٌة واإلللٌمٌة لمواجهة هذه التحدٌات.
شجع أنوتً تونػ ،رئٌس كٌرٌباتً أعضاء الوفود على التركٌز على
الخطوات الالزمة ،وعلى والتضحٌة لضمان أن أولئن الذٌن
ٌعٌشون على خط المواجهة فً تؽٌر المناخ ٌمكن أن ٌظلوا فً
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منازلهم .وسلط الضوء على نداء من المحٌط الهادئ بفرض حظر
عالمً على االستثمارات الجدٌدة فً مناجم الفحم.
وأشار سٌرج سركسٌان ،رئٌس أرمٌنٌا إلى التزام بالده بالحد من
االنبعاثات الكمٌة على الرؼم من حصتها الضئٌلة فً انبعاثات ؼازات
الدفٌئة.
طالب مارٌانو راخوي براي ،رئٌس اسبانٌا بعمد اتفاق ٌإدي إلى
التحسٌن المستمر فً التزامات جمٌع البلدان على أساس المدرات
والظروؾ الوطنٌة ،مع وجود آلٌات للمراجعة لتمٌٌم التحسٌنات
ومستوٌات الطموح ،مشٌرا الى ان اسبانٌا سوؾ تعمل على زٌادة
التموٌل السنوي للبلدان النامٌة ،ومضاعفة األموال التً تساهم بها
بحلول عام .2020
أكد إٌسوفو دمحمو ،رئٌس النٌجر على الحاجة إلى :زٌادة لدرة الشعوب
والنظم اإلٌكولوجٌة ،ووجود الجهود العالمٌة الطموحة للحد من ارتفاع
درجات الحرارة العالمٌة إلى ألل من  1.5درجة مئوٌة ،و تحمٌك
التوازن بٌن تموٌل التخفٌؾ والتكٌؾ؛ وأن تؤخذ البلدان المتمدمة
زمام المبادرة وفما لمبدأ المتسبب فً التلوث هو الذي ٌدفع.
دعا إمام علً رحمون ،رئٌس طاجٌكستان إلى تولٌع اتفاق جدٌد
بشؤن تؽٌر المناخ لٌكون بمثابة أداة فعالة للحد من انبعاثات ثانً
أكسٌد الكربون على الصعٌد العالمً وتنفٌذ مشارٌع تهدؾ إلى
التكٌؾ.
الترح خوان كارلوس فارٌال ،رئٌس بنما إنشاء مركز دولً لتكوٌن
شبكة من المطاعٌن العام والخاص لمكافحة إزالة الؽابات ،وتعزٌز
الحراجة المستدامة والحد من انبعاثات الكربون
 .أشار بوجار نٌشانً ،رئٌس ألبانٌا إلى الجهود التً تموم بها بالده
إلزالة الكربون من التصادها ،وال سٌما بعد أن حممت بالفعل إزالة
الكربون الكلً فً لطاع الكهرباء.
أعلن جون كً ،رئٌس وزراء نٌوزٌلند عن تمدٌم دعم بمبػ 200
ملٌون دوالر نٌوزٌلندي لإلجراءات المتعلمة بالمناخ على مدى
السنوات األربع الممبلة ،على أن تُوجه الممام األول لدول المحٌط
الهادئ.
وأكد كرٌستوفر لوٌن ،رئٌس جزر مارشال على أن المساهمات
الحالٌة لٌست كافٌة للحد من ارتفاع درجات الحرارة الى  1.5درجة
مئوٌة ،لائال ان على الدول إعادة تحدٌد أهدافها كل خمس سنوات.
الهدؾ العالمً طوٌل األجل
دعم أوهورو كٌنٌاتا ،رئٌسكٌنٌا
حول  1.5درجة مئوٌة كحد ألصى فً ارتفاع درجة الحرارة،
واستمرار اآللٌة المالٌة لالتفالٌة وآلٌة وارسو الدولٌة .
دعا بٌتر كرٌستٌان ،رئٌس والٌات مٌكرونٌزٌا الموحدة ،بان كً
مون األمٌن العام لألمم المتحدة إلى إعالن حالة الطوارئ العالمٌة
بسبب تؽٌر المناخ.
طالب إٌنٌل سوسٌن سوبوجا ،رئٌس وزراء توفالو ،بإنشاء آلٌة
دائمة للخسائر واألضرار إلى أن ٌتم وضعها فً "معاهدة" وكما
طالب بسهولة الوصول إلى التموٌل الذي ٌمكن التنبإ به.
أكد البجدورج تساخٌا ،رئٌس منؽولٌا على المساءلة ،والتموٌل الكافً
والدعم التمنً؛ وعلى استخدام نصٌب الفرد من االنبعاثات كإجراء
لتتبع عوالب االنبعاثات والسماح بممارنة الجهود.
حث حاج جٌنؽوب ،رئٌس نامٌبٌا الدول على التوصل إلى اتفاق
عادل ٌفتح المجال للتموٌل للتخفٌؾ من اآلثار السلبٌة لتؽٌر المناخ
على البلدان النامٌة.
أشار الرئٌس أشرؾ ؼانً ،أفؽانستان إلى أن االستثمار فً البنٌة
التحتٌة والتعاون اإلللٌمً ٌعتبران من فً الجهود المبذولة للتصدي
لتؽٌر المناخ.
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ولال خوسٌه مارٌو فاز ،رئٌس ؼٌنٌا بٌساو أنه لد حان الولت
لوضع إطار لتبادل فعال للمسإولٌات بٌن األطراؾ على المستوى
الدولً.
دعا نورودوم سٌهامونً ،ملن كمبودٌا إلى الحفاظ على الزخم الذي
نشؤ عن المبالػ األولٌة التً تم ضخها فً الصندوق األخضر للمناخ
وإلى تموٌل ألل البلدان نموا؛ وتحفٌز استثمارات المطاع الخاص فً
مجال الطالة المتجددة وكفاءة الطالة.
شدد عبد هللا الثانً بن الحسٌن ،ملن األردن على أن االستجابة
لألزمات الفردٌة عند ظهورها لٌست كافٌة ،ودعا الدول إلى التصرؾ
بمسإولٌة مع توخً البصٌرة والعزٌمة.
أكد جستن ترودو ،رئٌس وزراء كندا على دور المماطعات واأللالٌم
الكندٌة والشعوب األصلٌة والمدن فً مكافحة تؽٌر المناخ وعلى
أهمٌة دورها أثناء الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ .
وأكد على أن كندا سوؾ تتولى دورا ً
جدٌدا ً على المستوى
الدولً ،داعٌا إلى اتفاق طموح تكون جمٌع األطراؾ لادرة على
اعتماده وتنفٌذه.
وحث جون ماهاما ،رئٌس ؼانا الدول المتمدمة على خفض انبعاثاتها
وذكر أنه ال ٌمكن للبلدان النامٌة أن تتبع نموذج التنمٌة الؽربً أو نمط
الحٌاة ؼٌر المستدامة.
دعا كٌث مٌتشٌل ،رئٌس وزراء ؼرٌنادا إلى عدة أمور من بٌنها:
بروتوكول مبنً على مبادئ االتفالٌة و هدؾ الحفاظ على ارتفاع
درجات الحرارة العالمٌة ألل من  1.5درجة مئوٌة ،وجهود تخفٌؾ
طموحة ٌتم مراجعتها اعتبارا من  2018وتُجدد كل خمس سنوات.
وترسٌخ الخسائر واألضرار فً االتفاق.
واستمرت التصرٌحات من لبل رإساء الدول والحكومات فً فترة
المساء ،وفً الساعة السادسة مسا ُء كان الٌزال هنان  36متحدثا على
المائمة  .البث الشبكً للبٌانات المتبمٌة متاح على:
http://unfccc6.meta-fusion.com/cop21/events/201511-30-14-45-leaders-event

في األروقة
فً ٌوم االثنٌن ،انطلك مإتمر بارٌس تؽٌر المناخ بصفة رسمٌة
وبسرعة الصاروخ .ولد ساعد التدفك السرٌع لعدد  150من رإساء
الدول والحكومات وآالؾ من أعضاء الوفود والمرالبٌن ووسائل
اإلعالم على تحوٌل األصوات المعتادة فً الجلسات االفتتاحٌة
لمإتمر األطراؾ إلى هدٌ ٍر مد ٍو .وسٌطرت تصرٌحات المادة على
فعالٌات هذا الٌوم ،ولد خضعت هذه التصرٌحات للفحص من لِبل
الذٌن ٌسعون إلى العثور على أدلة على ما سٌحدث بشؤن
هإالء
المضاٌا الرئٌسٌة مثل الشكل المانونً لالتفاق أو التموٌل .ولد لوبلت
التعهدات الممدمة من  11دولة والتً ٌبلػ مجموعها  248ملٌون
دوالر أمرٌكً لصندوق ألل البلدان نموا بترحٌب حذر باعتبارها
ممدمة لألمل فً منالشات تموٌل المناخ الممبلة.
وعلى الرؼم من روح التفاإل التً سعى العدٌد من المادة إلى نملها
رئٌس ناورو
فً بٌاناتهم ،إال أن البعض لد شارن البارون ولا،
فً مشاعره حٌث حذر الدول من أن تُظ ِهر "الرضا" فً خطابها.
وعندما نظر آخرون إلى الوراء وتذكروا دروس الماضً ،أشاروا
إلى أن خطاب الرئٌس األمرٌكً أوباما تلمى نفس "الحفاوة والفرحة
األولٌة" فً كوبنهاؼن فً عام  .2009أشار أحد المرالبٌن إلى
حرصه على رإٌة المفاوضٌن ٌشمرون عن سواعدهم ،وذكر أنه
"لن ٌتم إنجاز أي شًء فً وجود المادة هنا" .ومع ذلن ،شوهد عدد
من المفاوضٌن ولد اشتركوا فً بعض المنالشات فً الزواٌا
والكافٌترٌات فً ممر المإتمر بؽٌة البدء فً فتح العدٌد من المضاٌا
التً ال ٌزال ٌتعٌن علٌهم حلها.

