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الدورة الحبديت والعشرون  

احفبقيت األمم  لمؤحمر أطراف

المخحدة اإلطبريت بشأن حغير 

 8#  المنبخ

 األحداث الرئيسية للمؤتمر الُمنعقد في باريس
 2012ديسمبر/ كانون األول  7، االثنين

 المشترن دٌسمبر/ كانون األول، انعمد الجزء 7فً ٌوم االثنٌن الموافك 

مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع  رفٌع المستوى لمؤتمر األطراف/

األطراف فً بروتوكول كٌوتو على مدار الٌوم. كما اجتمع فرٌك االتصال 

المعنً بالتنفٌذ المشترن فً إطار مؤتمر األطراف العامل. خالل الفترة 

الصباحٌة وبعد الظهٌرة، تناولت المشاورات غٌر الرسمٌة للوزراء فً إطار 

التنفٌذ )التموٌل والتكنولوجٌا وبناء المدرات("،  لجنة بارٌس "الدعم: سبل

وأجرى المٌسران المتشاركان اجتماعات ثنابٌة حول: اإلسراع بإجراءات ما 

والطموح متضمناً األهداف طوٌلة األجل والمراجعة الدورٌة  2020لبل عام 

 والتماٌز والتفاوت، وال سٌما فٌما ٌتعلك بالتخفٌف والتموٌل والشفافٌة والدعم:

سبل التنفٌذ )التموٌل والتكنولوجٌا وبناء المدرات(". وخالل الفترة المسابٌة، 

 انعمدت لجنة بارٌس.

الجزء رفيع المستوى المشترك لمؤتمر األطراف/ مؤتمر األطراف العامل 

 بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو

راف/الدورة لال لوران فابٌوس، ربٌس الدورة الحادٌة والعشرٌن لمؤتمر األط

الحادٌة عشر لمؤتمر األطراف العامل، للوزراء أن "الولت لد حان التخاذ 

لرارات" ودعا الوزراء لتبادل وجهات نظرهم السٌاسٌة بشأن التسوٌات 

 .الالزمة للتوصل إلى اتفاق عالمً

وصف بان كً مون، األمٌن العام لألمم المتحدة بارٌس بأنها "فرصة لتحدٌد 

ن االتفاق الجدٌد ٌنبغً أن ٌتناول عدة أمور من بٌنها، المصٌر"، ولال أ

إرسال إشارة للمطاع الخاص مفادها أن االنتمال منخفض االنبعاثات لد بات 

 وشٌكاً، وأنه ٌتضمن دعم التكٌف والتخفٌف.

أكد موجن ٌكٌتوفت، ربٌس الجمعٌة العامة لألمم المتحدة أن اجتماع بارٌس 

اعً اإلنصاف والطموح فً جوهره، وٌتمكن ٌنبغً أن ٌمدم اتفاق سٌاسً ٌر

فً الولت نفسه من تعزٌز المدرة على التعافً من األخطار وزٌادة التموٌل 

 .من المطاعٌن العام والخاص، مشدداً على إمكانٌة ذلن

أثناء توضٌحه أنه بحلول نهاٌة العام لد ٌصل متوسط ارتفاع درجات الحرارة 

ا كانت علٌه لبل الثورة الصناعٌة، لال العالمٌة إلى درجة مبوٌة واحدة عم

هوسنج لً، ربٌس الهٌبة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتغٌر المناخ أن العلم لد 

 حدد المشكلة وٌعمل على تمدٌم حلوال لها.

ودعت كرٌستٌانا فٌغٌرٌس، األمٌن التنفٌذي التفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة 

ٌادة السٌاسٌة أثناء صٌاغة االتفاق حتى بشأن تغٌر المناخ الوزراء لممارسة الم

ٌفً بالمتطلبات الوطنٌة والمحلٌة وٌرلى إلى مستوى النزاهة العلمٌة وٌحمً 

 من هم عرضة لألخطار وٌعزز الرخاء المستدام للجمٌع.   

واصل الجزء رفٌع المستوى أعماله ببٌانات لرؤساء الدول والحكومات 

لوفود. والبث الشبكً للبٌانات متاح  ونوابهم والوزراء وغٌرهم من رؤساء ا

 على المولع اإللٌكترونً التالً:

http://unfccc6.meta-fusion.com/cop21/events/2015-

12-07-10-30-joint-high-level-segment 

-http://unfccc6.meta-fusion.com/cop21/events/2015و

12-07-15-00-conference-of-the-parties-cop-7th-

meeting-conference-of-the-parties-serving-as-the-

meeting-of-the-parties-to-the-kyoto-protocol-cmp-5th-

meeting 

 لجنة باريس

وأشار فابٌوس، ربٌس الدورة الحادٌة والعشرٌن لمؤتمر األطراف/الدورة 

 ً  الحادٌة عشر لمؤتمر األطراف العامل إلى أسلوب العمل المتفك علٌه، معلنا

عن بدء عملٌات تشاور إضافٌة حول: التكٌف والخسابر واألضرار، بمٌادة كل 

من رٌنٌه أورٌانا )بولٌفٌا( وآسا رومسون )السوٌد(؛ وحول آلٌات التعاون، 

بمٌادة كاثرٌن ماكٌنا )كندا( ومٌسر متشارن سٌتم اإلعالن عن اسمه فٌما بعد، 

شٌكو )اإلكوادور( ومٌسر وحول الغابات، بمٌادة دانٌال أورتٌغا فٌسنتً بات

متشارن سٌتم اإلعالن عن اسمه فٌما بعد. كما أعلن فابٌوس عن تشكٌل 

مجموعة عمل بشأن تدابٌر االستجابة. ثم لدم المٌسرون المتشاركون تمارٌر 

 دٌسمبر/ كانون األول. 7واالثنٌن  6عن مشاوراتهم خالل ٌوم األحد 

وٌل إٌسوز نجوندت )الغابون( أن وفٌما ٌتعلك بدعم/ سبل التنفٌذ، ألر اٌمان

المشاورات المعنٌة بتموٌل المناخ لد حممت "تمدماً". وأشار إلى إحراز تمدم 

نحو وضع أساس مشترن محتمل فً عدة أمور من بٌنها تمدٌم الدعم وتعببة 

تموٌل المناخ. وأكد مجدداً على الوفاء بااللتزامات المابمة ومواصلة تولً 

لمٌادة. كما تحدث فً إٌجاز عن صٌغة ممترحة محددة الدول المتمدمة دور ا

حول كٌفٌة تحدٌد دور األطراف األخرى، مثل "التبرعات الطوعٌة" أو 

"المساهمات الممدمة من لبل من هم فً وضع/ على استعداد/ لادرٌن على 

المٌام بذلن" أو اإلشارة إلى التعاون فٌما بٌن بلدان الجنوب. ولال أن بعض 

عربت عن تحفظات لوٌة، ودعا إلى الترابط مع أحكام ومبادئ األطراف لد أ

 االتفالٌة الحالٌة.

وحول دعم الوصول واالستعداد، أفاد ٌوخن فالسبارث )ألمانٌا( أن األطراف 

 .لد وضعت ممترح نصً لتمرٌب وجهات النظر

وحول تطوٌر ونمل التكنولوجٌا، أشار فالسبارث إلى االتفاق حول العمل 

 .والرؤٌة طوٌلة األجل، ووضع إطار وآلٌة التكنولوجٌا التعاونً،

وحول بناء المدرات، أفاد أن األطراف لد وصلت إلى اتفاق بشأن العمل الذي 

، وحول تشكٌل "لجنة بارٌس المعنٌة ببناء 2020ٌنبغً المٌام به لبل عام 

المدرات." وباإلضافة إلى ذلن، أعلن عن نص نظٌف فً معظمه حول 

 بشأن بناء المدرات. 2020ما لبل برنامج عمل 

وفٌما ٌتعلك بالتماٌز والتفاوت، وصف فٌفٌان باالكرٌشنان )سنغافورة( 

"ابتكار" ٌعمل على إتاحة المساهمات المحددة على المستوى الوطنً بأنها 

الفرصة لجمٌع األطراف لتفعٌل نماط االنطالق الخاصة بكل منها وإدخال 

. وصرح بأن النصوص التً تؤكد على تحسٌنات مستمرة مع مرور الولت

عدم التراجع وأن الدول المتمدمة سوف تستمر فً المٌام بدور المٌادة "هً 

(، والبند 2نصوص مدوٌة جداً." وأفاد أن المجموعة لد نالشت الهدف )المادة 

 (.3مكرر( والتخفٌف )المادة  2العام )المادة 

معنٌة بالشفافٌة والتموٌل، ألر وفٌما ٌتعلك بالتماٌز والتفاوت فً األلسام ال

لوٌس ماتشادو )البرازٌل( النصوص التً تؤكد على أن الدول المتمدمة سوف 
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نشرة مفبوضبث 

 األرض 

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

تستمر فً المٌام بدور المٌادة دون تراجع، وعلى االتفاق العام حول إمكانٌة 

 .تفعٌل التماٌز والتفاوت من خالل المرونة لصالح الدول النامٌة

باالعتراف الواسع" بأن بناء المدرات والدعم هما وفٌما ٌتعلك بالشفافٌة، ألر "

انعكاسات ربٌسٌة للتماٌز والتفاوت. وحول التموٌل، أفاد أن العدٌد من 

األطراف لد أكدت عدم وجود نٌة لوضع التزامات لانونٌة جدٌدة للدول 

 .النامٌة، بل تشجٌعاً على المساهمة الطوعٌة

( األسبلة المطروحة على وحول الطموح، أوجز تٌنً صندتوفت )النروٌج

األطراف، ومنها على سبٌل المثال: كٌف سٌتم وضع إطار لإلشارة المحتملة 

درجة مبوٌة؛ وكٌف ٌتم تحدٌد هدف ممبول على المدى  1.2إلى حد الـ 

الطوٌل للتخفٌف خالل أطر زمنٌة مختلفة، وكٌف ٌمكن االتفاق على "لحظة 

راء الجهود المستمبلٌة المحددة عالمٌة" مشتركة كل خمس سنوات لتمٌٌم وإث

على المستوى الوطنً حول التخفٌف والتكٌف والدعم، وكٌف ٌمكن تمدٌم ما 

ٌضمن عدم تأثٌر عملٌة التمٌٌم العالمً على تحدٌد االلتزامات على المستوى 

 الوطنً.

ولال جٌمس فلٌتشر )سانت لوسٌا( أنه فً حٌن أشارت العدٌد من األطراف 

درجة  1.2والنامٌة إلى استعدادها لإلشارة إلى حد الـ  من الدول المتمدمة

مبوٌة، أكدت أطراف آخرى على حد درجة الحرارة الوارد فً اتفالات 

كانكون. وأضاف أن هنان اهتمام عام بالتعبٌر عن هدف جماعً طوٌل 

األجل للتخفٌف، والذي ٌمكن التعبٌر عنه بصورة كمٌة أو كٌفٌة، مثل التحول 

كربونً أو إزالة الكربون. كما ألر االتفاق على "لحظة عالمٌة" إلى الحٌاد ال

مشتركة كل خمس سنوات لتمٌٌم ومراجعة التمدم الكلً، وإتاحة فرصة لتأكٌد 

 .أو زٌادة األهداف، ولكن دون التزام بالمٌام بذلن

)المملكة المتحدة( أن  ، ذكرت أمبٌر رود2020وحول إجراءات ما لبل عام 

فً ممترح تسوٌة ٌتضمن حوار تٌسٌري، ربما ٌتم تنفٌذه  األطراف لد نظرت

، من شأنه دراسة حالة وخٌارات زٌادة التعزٌز والتنفٌذ 2017فً عام 

بموجب االتفالٌة لجمٌع األطراف مع مزٌد من التركٌز على تعهدات الدول 

 .المتمدمة

كما أشارت إلى أن األطراف لد توصلت إلى أساس مشترن لعملٌة الفحص 

منً بشأن التكٌف والتً من شأنها أن تضٌف لٌمة، طالما أنها ال تكرر الت

العمل الذي تموم به الهٌبات المابمة فً إطار االتفالٌة. ووافمت األطراف على 

أن تموم عملٌة الفحص التمنً بشأن التخفٌف بإثراء العملٌة الممترحة بشأن 

وتنمٌح عناصر عملٌة التكٌف، مع التأكٌد على ضرورة لٌام األطراف باختبار 

 الفحص التمنً المابمة بصورة مستمرة.

طالب مندوبو توفالو واالتحاد الروسً وجورجٌا بإرسال إشعار مسبك بولت 
 كاٍف لبل االجتماعات على أن ٌتضمن الموضوعات التً سٌتم منالشتها.

شدد مندوب مالٌزٌا نٌابة عن الدول النامٌة متماربة التفكٌر على الحاجة إلى  
إجراء مفاوضات شاملة وتستند إلى النص، والترح "التحمك من الوالع " 
بحٌث تستطٌع األطراف تمدٌم تعمٌباتها ووجهة نظرها حول التمارٌر الممدمة 
من المٌسرٌن المتشاركٌن. أكد مندوب جزر مارشال على الحاجة إلى الثمة 

تتولى  فً رباسة المؤتمر والوزراء وعارض "النُهج اإلجرابٌة" مثل أن
األطراف التفاوض على الطرق التً ٌتبعها الوزراء لتلخٌص المشاورات. 
ولال مندوب االتحاد االوروبً ان "التفاوض على العملٌة ال ٌمكن أن ٌعٌك 

 التمدم."
دعمت مندوبة غواتٌماال نٌابة عن الرابطة المستملة ألمرٌكا الالتٌنٌة 

ورات الرسمٌة التً ٌمودها وزٌر، والكارٌبً العملٌة الحالٌة التً بدأت بالمشا
وشددت على ضرورة إٌجاد أرضٌة مشتركة مع ممترحات نصٌة محددة. 
والترحت، بدعم من االتحاد األوروبً، أن ٌتم تكوٌن مجموعة إضافٌة 

 لالمتثال.
والترحت مندوبة جنوب أفرٌمٌا اشران المٌسرٌن المتشاركٌن للفرٌك العامل 

للعمل المعّزز فً إعداد خٌارات النص،  المخصص المعنً بمنهاج دٌربان
وذلن بناًء على التٌسٌر الوزاري ومسودة نص بارٌس وبمساعدة من األمانة 
العامة. ولالت إن مجموعة المراجعة المانونٌة واللغوٌة ٌمكن أن تعمل على 

 النص عندما ٌكون متوفراً.
ربٌس الدورة الحادٌة والعشرٌن لمؤتمر األطراف إلى رغبة  أشار فابٌوس

الطرفٌن فً االسراع فً الصٌاغة، وربما إشران المٌسرٌن المتشاركٌن 
للفرٌك العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز ، ولال انه 
سٌدرس هذه الممترحات وسٌعمل على إٌجاد حل ٌمكن تطبٌمه اعتباراً من 
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الدورة الحادية عشر لمؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في 
 بروتوكول كيوتو.

عرض ٌاو أوسافو )غانا( الربٌس المتشارن  فرق االتصال: التنفيذ المشترك:
وأشال إلى أنه ال ٌزال أمام األطراف مجموعتٌن من األلواس  مسودة المرار،

التخاذ لرار بشأنها. وبناء على طلب مندوب الٌابان، لامت األطراف بتحرٌن 
فمرة، وأكدت على مخاوفها حول الوضع الصعب للسوق الذي ٌواجهه 

 المشاركون فً التنفٌذ المشترن التابعٌن لمسم العملٌات.
اللجنة المعنٌة  فمرة حول طلب توصٌات منونالشت األطراف أٌضا 

باإلشراف على التنفٌذ المشترن للنظر فٌها فً الدورة الرابعة واألربعٌن 
للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ فً سٌاق مراجعة المبادئ التوجٌهٌة للتنفٌذ المشترن. 
أعاد مندوبو االتحاد األوروبً وسوٌسرا والٌابان صٌاغة الفمرة، ووافمت 

ى تضمٌن التوصٌات الممدمة من اللجنة المعنٌة باإلشراف على األطراف عل
التنفٌذ المشترن وتمدٌم خٌارات لمعالجة المخاوف التً أثٌرت من لبل الجهات 
المعنٌة والتحمك منها بواسطة كٌان مستمل معتمد لتغٌٌرات ما بعد التسجٌل. 

شمل وأعربت األطراف عن الفهم المشترن على أن هذا التحمك ٌمكن أن ٌ
 فترات تعلٌك وتعمٌب عامة.

ووافمت األطراف أٌضا على أن تتولى اللجنة المعنٌة باإلشراف على التنفٌذ 
المشترن تحلٌل الخبرات والدروس المستفادة. واتفمت األطراف على إحالة 

مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً  مشروع المرار إلى
 بروتوكول كٌوتو.

 في األروقة
صباح الٌوم االثنٌن ازداد عدد المشاركٌن بصورة كبٌرة، ولال أحد  فً

أعضاء الوفود ذوي الخبرة  أنه بعد أربع سنوات من العمل المكثف فإن 
المفاوضات "لد أصبحت كاملة العدد." وتم عمد المشاورات غٌر الرسمٌة 
ة التً ٌمودها الوزراء ضمن لجنة بارٌس الجدٌدة فً شكل ٌُذِكُرنا بالدور

السابعة عشر لمؤتمر األطراف فً دٌربان، حٌث استطاعت األطراف أن 
، تم االلرار بهذا االبتكار اإلجرابً 2011تُعِرب عن آرابها علنا. وفً عام 

 على نطاق واسع مع ظهور منتدى دٌربان والذي سٌتم اختتامه فً بارٌس.
صٌغة ومع ذلن، كانت هنان وجهات نظر مختلطة حول ما إذا كانت هذه ال

الفرنسٌة من شأنها أن تسهل العمل الكبٌر الذي ال ٌزال ٌتعٌن إنجازه للتوصل 
إلى اتفاق جدٌد. وأعرب بعض أعضاء الوفود، بعد العمل دون كلل لعدد من 
األٌام على االتفاق الجدٌد، عن خٌبة أمل طفٌفة حول المشاورات األولٌة فً 

م نتجاوز البٌانات الخاصة ٌوم االحد، حٌث اشار أحد أعضاء الوفود "نحن ل
بالموالف." ومع ذلن، ٌعتمد كثٌر أن الٌومٌن الممبلٌن سٌكونا بمثابة  االشارة 

 الحمٌمٌة لما ٌمكن أن نتمدم بشأنه فً المضاٌا الربٌسٌة.
لال أحد أعضاء الوفود "لدٌنا حما فرصة لتحمٌك شًء غٌر عادي هنا". 

ممكن منالشتها فً االجتماعات وأشار مشارن متفابل آخر إلى  التسوٌات ال
حٌث أن األطراف لد وجدت أرضٌة مشتركة  2الثنابٌة على مسار العمل 

"حول العدٌد من المضاٌا المعمدة." ولالت مفاوضة من ذوي الخبرة انها 
"، خصوصا إذا كان  2"متفابلة ولكن بحذر" بشأن نتابج لوٌة لمسار العمل 

 التكٌف".هنان تمدم محرز فً التنفٌذ المعجل و
فً أول اجتماع رسمً للجنة بارٌس، أشار الوزراء الذٌن لاموا بتسهٌل 
المنالشات إلى وجود تمدم متفاوت. ولالت أحد أعضاء الوفود التً خرجت 
لتوها من المنالشات غٌر الرسمٌة حول الحصول على التكنولوجٌا أنها 

بكة مثل "شعُرت باالرتٌاح" الحتمال ظهور نمطة اتفاق حول لضٌة متشا
حموق الملكٌة الفكرٌة. ولال مندوبة آخرى انها "لم تتفاجا" بأن المنالشات 
بشأن التماٌز والتفاوت لم تتمدم وتساءلت عما إذا كان هنان حاجة إلى توجٌه 

 سٌاسً على مستوى أعلى.
وفً الولت نفسه، تحولت بعض من خٌبة األمل فً األسبوع الماضً بشأن 

للهدف طوٌل األجل إلى أمل  2012-2013اجعة عدم إحراز تمدم بشأن مر
حٌث انتشرت ألاوٌل بٌن أعضاء الوفود حول "ابتالف ذي طموح عال". 

درجة مبوٌة ال ٌزال ممكناً، وال ٌمكننا  1.2ولال أحد المرالبٌن " إن هدف 
التخلً عنه". وأشار آخر "نحن بحاجة إلى أكثر من لاسم مشترن أدنى فً 

مله فً أنه "ٌمكننا فً نهاٌة المطاف تغٌٌر العملٌة نحو االتفاق"، وأعرب عن أ
 العمل الطموح".

ومع ذلن، وعلى غرار حوارات دٌربان، تم إغالق المشاورات غٌر الرسمٌة 
ً سوى لجنة بارٌس عبر التلفزٌون  فً بارٌس أمام المرالبٌن، ولم ٌكن متاحا

"إن مساحة  بممر االجتماع. لال أحد أعضاء المجتمع المدنً المتسامحٌن
التفاوض ضرورٌة حتى نمتنع عن االحتجاج". بٌنما كان آخرون ألل سعادة 

 بهذه الترتٌبات الجدٌدة.
واستشرافاً للمستمبل، تساءل كثٌرون كٌف ٌمكن تنفٌذ الجدول الزمنً للربٌس 
ً جاهزاً للمراجعة  فابٌوس بشأن "أن ٌكون هنان بحلول ٌوم األربعاء اتفالا

من العبارات بٌن األلواس فً النص ولم  800ا ٌمرب من لانونٌة مع وجود م
ٌتبك سوى ٌومٌن فً هذا الجدول الزمنً الطموح. وبالتالً اشار البعض إلى 

 أنه ٌجب على حوارات التفاوض ولجنة بارٌس " أن تصنع المعجزات."


