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STQARRIJA MINISTERJALI 

 

PASS ‘IL QUDDIEM FAVUR AZZJONI INTERNAZZJONALI DWAR IT-TIBDIL FIL-KLIMA FI 

TMIEM KONFERENZA DINJIJA TAL-ĠNUS MAGĦQUDA F’VARSAVJA. 

 

Nħossni fid-dmir li ngħarraf lill-Kamra kemm dwar dak li kien mistenni mill-Konferenza 

Dinjija tal-Ġnus Magħquda li għadha kif inżammet f’Varsavja (COP 19) kif ukoll dwar il-

konklużjonijiet tal-Konferenza nnifisha. 

 

Flimkien mal-prospetti li nemmen li din toffri għall-ġejjieni biex jintlaħqu l-għanijiet 

oriġinali tagħha. 

 

Iċ-ċirkustanzi minn meta ġie milħuq il-ftehim dwar il-Konvenzjoni inbidlu. Pajjiżi li għoxrin 

sena ilu kienu meqjusa li għadhom qed jiżviluppaw u allura ma jiġġenerawx daqshekk 

gassijiet serra, illum huma fost l-aktar li jniġġżu l-atmosfera. Il-Protokoll ta’ Kyoto kien 

jgħodd sas-sena 2012. L-isforz kollu ta’ dawn il-laqgħat annwali dan l-aħħar snin,  kien 

biex jintlaħaq ftehim ġdid li japplika wara s-sena 2012.  

 

L-argument prinċipali u dejjiemi fin-negozjati li qiegħed itawwal il-proċess huwa marbut 

mal-fatt li l-pajjiżi l-aktar żviluppati mhux kollha laħqu l-miri tagħhom skont il-Protokoll ta’ 

Kyoto u għandhom jagħmlu dan qabel ma pajjiżi oħra jiġu mitluba jnaqqsu l-emissjonijiet 

tagħhom. Dawn tal-aħħar iridu l-finanzi biex jużaw teknoloġiji adattati bl-iskop li jitnaqqsu 

l-emissjonijiet minn naħa tagħhom.  
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Fil-qalba ta’ dan kollu hemm il-fatt li ħafna pajjiżi fosthom l-aktar foqra, huma vulnerabbli 

għall-impatti klimatiċi u dawn jinħtieġu l-finanzi biex ikunu jistgħu jadattaw. Wieħed 

għalhekk japprezza li negozjati bħal dawn jieħdu fit-tul. 

 

 Minkejja li s-Summit ta’ Copenhagen tas-sena 2009 kien meqjuż bħala wieħed 

diżappuntanti, xorta waħda dakinhar kien sar pass storiku u importanti fi tmiemu. Dan 

għaliex għall-ewwel darba l-ekonomiji ewlenin – kemm dawk tal-pajjiżi żviluppati u anke 

dawk li għadhom qed jiżviluppaw, intrabtu li jnaqqsu u jew irażżnu l-emissjonijiet tal-

gassijiet serra. 

 

F’Settembru li għadda l-Intergovernmental Panel on Climate Change, grupp ta’ esperti 

ewlenin fil-qasam tat-tibdil fil-klima taw ħarsa mill-aktar komprensiva lejn ix-xjenza tat-

tibdil fil-klima u wissew li d-dinja kien qed jintemmilha l-carbon budget tagħha. Fi kliem 

iehor l-ammont ta’ gassijiet li l-atmosfera tista’ tibqa tassorbi qabel mad-dinja tisħon 

b’aktar minn żewġ gradi Celsius. 

 

Qabel ma bdiet tiltaqà il-Konferenza Internazzjonali f’Varsavja l-istennija prinċipali kienet 

waħda bbażata fuq il-premessa lin-negozjati kellhom iwasslu biex jitfassal il-qafas ħalli 

jintlaħaq ftehim li jorbot u li kien mistenni li jiġi ffirmat f’Pariġi sentejn oħra. Liema ftehim 

jekk jintlaħaq kien ser ikun mistenni li jiġi fis-seħħ fl-2020. 

 

Il-ħsieb kien li flimkien mat-tnaqqis sostanzjali tal-emissjonijiet mill-ekonomiji ewlenin 

kellu jkun hemm ukoll impenji minn naħa tal-pajjiżi meqjusa skont il-Konvenzjoni bħala li 

għadhom qed jiżviluppaw u li illum issib fosthom pajjiżi li jipproduċu ħafna mill-gassijiet 

serra fosthom iċ-Ċina u l-Indja. 
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Biex inkunu oġġettivi, sakemm ġiet biex tibda tiltaqà l-Konferenza innifisha kien jidher ċar 

li din kellha tiftaħ biss it-triq għal din il-kisba, aktar milli tgħin biex dawn l-għanijiet 

jinkisbu mil-lejl għan-nhar. 

 

Fil-fehma ta’ ħafna dan kellu jkun eżercizzju ta’ housekeeping biex ikun jista’ jinbeda x-

xogħol  propju mingħajr wisq dewmien billi jiġu ċċarati u possibilment mgħeluba numru 

ta’ teknikalitajiet li kulħadd kien jaf tajjeb li kienu jeżistu. 

 

It-tifun qawwi li laqat il-Filippini seħħ propju jumejn qabel bdiet titlaqqa’ formalment il-

Konferenza. Kif kien mistenni dan ħalla impatt qawwi fuq l-andament tal-Konferenza, tant 

li kważi qaleb rashom ‘l isfel l-prijoritajiet tal-istess Konferenza. 

 

Kien hemm aspetti oħra li b’xi mod ħallew xi impatt fuq il-Konferenza, f’modi differenti 

minn xulxin. 

 

Kellna pajjiż kbir industrijalizzat li flok ma kompla jimmira biex sas-sena 2020 inaqqas l-

emissjonijiet tiegħu b’25%, għażel li jippermetti li dawn saħansitra jikbru bi 3% bħala 

konsegwenza tad-diżastru kbir li għaddew minnu ftit tas-snin ilu. 

 

Kellna xi pajjiżi li kuntrarju għall-prattiċi tal-imgħoddi għażlu strateġikament li ma 

jibgħatux rappreżentanza ministerjali, donnhom biex jibgħatu sinjal. 

 

U kellna wkoll il-fatt li fil-pajjiż li fih ittellgħat il-Konferenza bħal qisu kien hemm 

reżistenza għall-qalba lejn dik li tissejjaħ a low carbon economy. Huwa minħabba d-
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dipendenza qawwija tagħhom fuq l-faħam u ż-żamma ta’ kungress internazzjonali tal-

industrija tal-faħam, li fl-istess żmien u fl-istess belt kien qed jinżamm dan is-Summit dwar 

it-Tibdil fil-Klima. 

 

Il-pajjiżi li qed jiżviluppaw xtaqu impenji finanzjarji aktar sodi biex jgħinuhom f’din it-

tranżizzjoni lejn a low carbon economy. 

 

It-tir tagħhom kien li jiksbu f’għajnuna s-somma diġà imwegħda ta’ madwar $100 bn kull 

sena sas-sena 2020. B’ parti mis-somma ġejja minn fondi pubbliċi tal-aktar pajjiżi għonja 

kif ukoll mis-settur privat innifsu. Sa mill-bidu tal-Konferenza kien hemm inċertezza dwar 

kif dan kellu jsir u kif kellhom jingħaddu l-kontribuzzjonijiet. 

 

Kif kien ġie indikat f’okkażjoni oħra kien mistenni li ċerti pajjiżi li qed jiżviluppaw riedu 

jqajmu mill-ġdid il-kwistjoni ta’ dik li tissejjaħ Loss and Damage, li ħafna jqisuha bħala 

forma ta’ kumpens għall-pajjiżi foqra mill-pajjiz għonja biex jilqgħu għal diżastri kbar li ma 

hemmx kontroll fuqhom bħal tifuni u uragani. Xi ħaġa li fil-fehma ta’ ħafna tista’ titqies 

bħala blank cheque u tista’ ma tkunx finanzjarjament sostenibbli, minħabba li huwa 

kemmxejn diffiċli biex jiġi kwantifikat. 

 

Il-pajjiżi għonja riedu wkoll li pajjiżi li illum qed jiżviluppaw b’rata ekonomika mgħaġġla, 

jieħdu miżuri aktar konkreti biex inaqqsu l-emissjonijiet tagħhom. 

 

Il-Konferenza kellha l-aspetti pożittivi u d-diżappunti tagħha. Tant li kien hemm ħinijiet 

fejn kien hemm riskju li din tisfratta. 
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Għalkemm ir-riżultat aħħari kien wieħed ta’ kompromess li ma laħaqx l-aspettativi ta’ 

ħafna pajjiżi u ġab diżappunt fost diversi għaqdiet mhux governattivi, lanqas nistgħu 

nħarsu lejn din il-Konferenza bħala xi waħda diżastruża u totalment inkonklussiva. 

 

Fis-sustanza l-Konferenza qablet:  

 

 fuq time plan biex l-istati membri jissottomettu l-kontribuzzjonijiet tagħhom biex 

inaqqsu u jew jillimitaw l-gassijiet serra skont ftehim li għandu jiġi adottat sas-sena 

2015 (idealment sal-ewwel kwart tas-sena). 

  li għandu jitħaffef il-proċess li bih għandhom jitnaqqsu l-emissjonijiet sas-sena 

2020. 

 li għandu jitwaqqaf mekkaniżmu biex jindirizza t-telf u l-ħsarat ikkawżati mit-tibdil 

fil-klima f’pajjiżi meqjusa bħala vulnerabbli. Iżda flok il-kelma commitment 

(impenn) intużat b’kompromess il-kelma kontribuzzjoni. Dan ser jibda jissejjaħ The 

Warsaw International Mechanism. 

 

Kull pajjiż jinħtieġ li jssa jagħmel it-tħejjijiet tiegħu dwar il-kontribuzzjonijiet li ser joffri, 

ferm qabel l-konferenza ta’ Pariġi fl-2015. Idealment huwa mistenni li dan isir sal-ewwel 

kwart tal-istess sena. La darba dawn jiġu ppubblikati jistgħu jkunu suġġetti għall-iskrutinju 

tal-pajjiżi l-oħra kollha. 

 

Dwar il-finanzjament tat-tibdil fil-klima tajjeb li jintqal li s-sena li għaddiet kemm l-Unjoni 

Ewropea nnifisha u l-istati membri tagħha kienu ħabbru għotjiet finanzjarji ta’ madwar 

€5.5 biljun. Jidher li ċerti stati membri ser ikunu f’qagħda li jagħmlu dan sa tmiem din is-
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sena stess. Filwaqt li oħrajn għadhom qed iżommu lura minħabba l-mezzi finanzjarji 

limitati tagħhom. Fil-Konferenza kemm l-Unjoni Ewropea u numru ta’ stati membri diġà 

għamlu tħabbir serju wkoll dwar il-climate finance għas-sena 2014. 

 

F’Varsavja kien hemm ukoll qbil li jibda jitħaddem kif suppost il-Green Climate Fund biex 

ikun jistà jilqà bil-quddiem u jikkunsidra serjament it-talbiet tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw 

fejn jidħol finanzjament dwar il-klima. 

 

Apparti milli jiżdied l-impenn tal-pajjiżi żviluppati f’dan ir-rigward kien hemm qbil ukoll li 

dawn l-istess pajjizi kellhom jirrikorru għal rappurtaġġ aktar trasparenti għall-isforzi 

tagħhom biex iżiedu l-climate finance. 

 

It-talba biex jitwaqqaf mekkaniżmu għall-Loss and Damage ġiet milqugħa. 

 

Intlaħaq ftehim dwar l-aġenda REDD+ li permezz tiegħu ser jiġu ndirizzati l-isforzi biex 

jitnaqqsu l-emissjonijiet ikkawżati mid-deforestazzjoni u d-degredazzjoni tal-foresti. 

 

Il-pajjiżi li qed jiżviluppaw intrabtu wkoll lir-rappurtaġġ tagħhom dwar dan is-suġġett 

għandu jkun dejjem wieħed trasparenti ħafna ħalli tibda titħaddem sistema li tissejjaħ 

International Consultation and Analysis. 

 

Minn issa ‘l quddiem l-inventarji tal-gassijiet serra li ser jibdew jiġu sottomessi minn pajjiżi 

li għadhom qegħdin jiżviluppaw, ser jiġu suġġetti għal skrutinju xieraq minn esperti tekniċi 

li jispeċjalizzaw f’dan il-qasam. 
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Minkejja li għad hemm min jemmen li l-azzjoni bħala lquh għat-tibdil fil-klima tista’ 

toħnoq t-tkabbir ekonomiku, nemmnu li jekk ma tittieħidx azzjoni xierqa il-prospetti għat-

tkabbir ekonomiku ta’ ċerti pajjiżi jistgħu jiħżienu flok jitjiebu. 

 

Ġie nnutat ukoll b’sodisfazzjon li l-ġenerazzjoni ta’ fondi għall-pajjiżi l-aktar vulnerabbli 

biex inaqqsu l-emissjonijiet tagħhom tal-gassijiet serra, jistgħu saħansitra joħolqu 

opportunitajiet tajbin għal għadd ta’ istituzzjonijiet finanzjarji. Dan speċjalment meta 

wieħed iqis kemm illum jeżistu istituzzjonijiet simili u anke ċerti kumpaniji ewlenin tal-

assikurazzjoni li qed iħarsu lejn il-kwistjoni kollha tat-tibdil fil-klima minn lenti 

progressiva. 

 

Minn naħa tagħna sħaqna li ma għandux ikun hemm aktar tkaxkir tas-saqajn.  

 

Kemm fil-plenarja, fil-laqgħat tal-Kunsill tal-Ministri tal-Unjoni Ewropea u anke f’seminar 

tal-Unjoni tal-Mediterran urejna li għalkemm irridu nindirizzaw dawn il-problemi b’mod 

globali u ħolistiku, konna l-ħin kollu konxji li bħala pajjiż żgħir fiċ-ċentru tal-Mediterran 

stajna nkunu ta’ għajnuna u anke katalista, billi nippromwovu ħidmiet u inizjattivi 

reġjunali dwar it-tibdil fil-klima f’zona li hija meqjusa bħala waħda mill-aktar vulnerabbli. 

U fejn it-traġedji umani u l-problemi li jġibu magħhom l-immigrazzjoni jistgħu saħansitra 

joktru kemm-il darba kwistjonijiet bħal dawn ma jingħatawx l-għajnuna u l-appoġġ 

meħtieġ. 

 

Jidhrilna li l-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea favur il-kompromess milħuq fuq il-pakkett 

globali kienet waħda moderata u meqjusa sew speċjalment meta wieħed iqis li l-Unjoni 
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Ewropea ħeġġet biex ikun hemm dak li jissejjaħ step wise approach lejn is-Summit ta’ 

Pariġi, b’miri nazzjonali ċari u anke bl-impenn li dawn jiġu evalwati mill-istess Unjoni. 

 

Aħna konxji tal-fatt li hemm numru ta’ pajjiżi li għadhom qed jissieltu ma’ kriżijiet 

finanzjarji kbar, filwaqt li għarafna wkoll il-fatt li fil-kompromess milħuq la kien hemm rbit 

ma’ figuri speċifiċi u lanqas ma’ milestones partikulari. 

 

Iżda b’sens ta’ ottimiżmu kawt nemmnu li l-Konferenza mhux talli ma kinitx ħela ta’ ħin, 

għal kuntrarju għenet biex twitti t-triq għal proċess li għadu jista’ jaqbad ir-rankatura fil-

mixja lejn is-Summit ta’ Pariġi. 

 

Kemm fil-COP 20 li jmiss li ser isir f’Lima l-Peru’. 

 

Kemm fis-Summit straordinarju lis-Segretarju Ġenerali tal-Ġnus Magħquda Ban Ki-moon 

ser jorganizza fi New York ftit qabel tibda l-Assemblea Ġenerali tal-Ġnus Magħquda 

f’Settembru li ġej, kif ukoll permezz ta’ inizjattivi oħrajn li jistgħu jittieħdu kemm fuq livelli 

globali u reġjunali. 

 

Tant li fil-Kunsill tal-Ministri tal-Unjoni Ewropea li ser inkun qed nattendi f’nofs Diċembru 

li ġej fi Brussels, l-eżitu ta’ din il-Konferenza sejjer ikun taħt il-lenti sew tal-istati membri 

kollha. 

 

Minn hawn nixtieq inrodd ħajr lill-membri kollha tad-delegazzjoni Maltija fosthom l-

Ambaxxatriċi ta’ pajjiżna dwar it-Tibdil fil-Klima Dr. Simone Borg , Dr. Karl Vella Attaché 

dwar il-Klima fl-Uffiċċju Rappreżentattiv ta’ pajjiżna għall-Unjoni Ewropea, is-Sur David 
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Muscat mill-Malta Resources Authority, kif ukoll lis-Sinjorina Michelle Borg Uffiċjal Kap 

għall-Istrateġija fil-Ministeru u anke l-Ambaxxatur ta’ Malti fil-Polonja s-Sur Clive Aġius. 

 

Kelma ta’ ħajr tmur ukoll għall-konsulent tiegħi dwar it-Tibdil fil-Klima s-Sur Alan Pulis li 

kien ta’ għajnuna kbira fit-tħejjijiet għall-attendenza tiegħi għal din il-Konferenza. 

 

Ngħalaq billi ngħid li l-istess kif ilbieraħ tgħajna ġieh lill-inizjattiva ta’ pajjiżna fil-Ġnus 

Magħquda favur it-tibdil fil-klima kwart ta’ seklu ilu. F’Varsavja għamilna dan ukoll fil-

plenarja tal-Konferenza. L-istess kif għamel l-Onorevoli Prim Ministru meta ndirizza l-

Assemblea Ġenerali tal-Ġnus Magħquda f’Settembru li għadda. 

 

 

 

Leo Brincat 

Ministru  

 
 


