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األحداث الرئيسية للمؤتمر ال ُمنعقد في باريس
الثالثاء 1 ،ديسمبر /كانون األول 2015
فً ٌوم الثبلثاء الموافك  1دٌسمبر /كانون األول انعمدت خبلل الفترة
الصباحٌة الجلسة العامة للدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ والدورة
الحادٌة عشر لمإتمر األطراؾ العامل العتماد جداول أعمالها وتنظٌم العمل
واالستماع إلى البٌانات االفتتاحٌة .كما انعمدت الجلسة العامة االفتتاحٌة للهٌئة
الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة خبلل الفترة الصباحٌة ،بٌنما انعمدت
الجلسة العامة االفتتاحٌة للهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ خبلل فترة بعد الظهٌرة.
بدأ فرٌك االتصال الخاص بالفرٌك العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان
ّ
المعزز العمل واجتمع على مدار الٌوم .كما انعمدت طوال الٌوم
للعمل
المجموعات المنبثمة "والمشاورات الجانبٌة ؼٌر الرسمٌة" التابعة للفرٌك
العامل المخصص لمنالشة :الممدمة والهدؾ والبند العام والتكٌؾ والتخفٌؾ
والتموٌل وتنمٌة ونمل التكنولوجٌا وبناء المدرات والتمٌٌم العالمً والشفافٌة
ومسار العمل .2

الجلسة العامة للدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف
المسائل التنظيمية :وافمت األطراؾ على تطبٌك مسودة النظام الداخلً
) ،)FCCC/CP/1996/2باستثناء الماعدة  42المعنٌة بالتصوٌت.
ألر مإتمر األطراؾ جدول األعمال ( FCCC/CP/2015/1 and
 )Add.1على النحو الممترح ،مع تعلٌك إلرار بند جدول األعمال المعنً
بالمراجعة الثانٌة لمدى مبلءمة مواد االتفالٌة (4-2أ) و(ب) (التخفٌؾ من لبل
البلدان المتمدمة) .كما اتفك مإتمر األطراؾ على تنظٌم العمل.
وأحال مإتمر األطراؾ إلى الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ البنود والبنود الفرعٌة
المعنٌة باآلتً :التمارٌر الممدمة من األطراؾ المدرجة فً المرفك األول
ومراجعتها؛ والتمارٌر الممدمة من األطراؾ ؼٌر المدرجة فً المرفك األول؛
وبناء المدرات فً إطار االتفالٌة؛ والعبللة بٌن النوع االجتماعً وتؽٌر
المناخ؛ والمسائل المتعلمة بؤلل البلدان نمواً؛ وتمرٌر مراجعة الحسابات
والتمارٌر المالٌة لعام 2014؛ وأداء الموازنة لفترة السنتٌن .2015-2014
كما أحال مإتمر األطراؾ إلى الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌئة الفرعٌة للمشورة
العلمٌة والتكنولوجٌة البنود والبنود الفرعٌة المعنٌة باآلتً :تمرٌر لجنة التكٌؾ
وآلٌة وارسو الدولٌة للخسائر واألضرار؛ والتمرٌر السنوي المشترن لمركز
وشبكة تكنولوجٌا المناخ واللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا؛ وتنفٌذ برنامج عمل
بوٌنس آٌرس المعنً بتدابٌر التكٌؾ واالستجابة( الممرر (/1م أ .)20
أشار لوران فابٌوس ،رئٌس الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ إلى
المشاورات بشؤن إجراء انتخابات األعضاء .ووافمت األطراؾ على اعتماد
المنظمات المرالبة (.)FCCC/CP/2015/5
ولد ألمً فابٌوس الضوء على ٌوم العمل رفٌع المستوى وهو ٌوم السبت
الموافك دٌسمبر /كانون األول فً سٌاق خطة عمل لٌما بارٌس .وحث على
التحلً بروح اإلبداع والمرونة لتحمٌك النجاح فً بارٌس ،مشددا ً على
ضرورة إدارة الولت.

الجلسة العامة للدورة الحادية عشر لمؤتمر األطراف العامل
األعمال
جدول
األطراؾ
ألرت
التنظيمية:
المسائل
) (FCCC/KP/CMP/2015/1واتفمت على تنظٌم العمل .وأشار لوران
فابٌوس ،رئٌس الدورة الحادٌة عشر لمإتمر األطراؾ العامل إلى أنه سٌتم
إجراء مشاورات بشؤن انتخاب األعضاء الجدد.
ولد أحال مإتمر األطراؾ العامل إلى الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة البند المتعلك بتوضٌح النص فً المسم "ز" (المادة  ،3الفمرة 7
مكرر ثانٌاً) من تعدٌل الدوحة لبروتوكول كٌوتو ،والبند الفرعً المتعلك
بالمادة  3-2من البرتوكول (اآلثار السلبٌة للسٌاسات والتدابٌر).

كما أحال مإتمر األطراؾ العامل إلى الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ البنود المتعلمة
باآلتً :بناء المدرات بموجب بروتوكول كٌوتو؛ والمسائل اإلدارٌة والمالٌة
والمإسسٌة؛ التمارٌر الممدمة من األطراؾ المدرجة فً المرفك األول
ومراجعتها ،باإلضافة إلى البند الفرعً المعنً بالمادة  14-3من البروتوكول
(التملٌل من اآلثار السلبٌة).

الجلسة العامة المشتركة لمؤتمر األطراف /مؤتمر األطراف العامل

لال مندوب أسترالٌا نٌابةً عن مجموعة المظلة أنه على بارٌس تمدٌم اتفاق من
شؤنه تمدٌم تحدٌثات منتظمة حول الطموح .وسلط الضوء على دور المجتمع
المدنً ولطاع األعمال ،وخاصةً مئات المبادرات فً إطار خطة عمل لٌما
بارٌس.
وذكر كل من مندوب جنوب أفرٌمٌا نٌابةً عن مجموعة الـ  /77الصٌن،
ومندوب االتحاد األوروبً ،ومندوب المملكة العربٌة السعودٌة نٌابةً عن
المجموعة العربٌة ،ومندوب السودان نٌابةً عن المجموعة األفرٌمٌة ،أنه سٌتم
تحمٌل بٌانات كل منهم على المولع اإللكترونً التفالٌة األمم المتحدة
اإلطارٌة بشؤن تؽٌّر المناخ.
وصرح مندوب أنؽوال ،نٌابةً عن ألل البلدان نمواً ،أن هدؾ  2درجة مئوٌة
ؼٌر كافً وٌنبؽً تموٌته للوصول إلى  1.5درجة مئوٌة.
طالب مندوب جمهورٌة كورٌا نٌابةً عن مجموعة السبلمة البٌئٌة بإلرار اتفاق
ٌسري على كل شًء ،وٌتضمن نهجا ًمرنا ً حول التفاوت والتماٌز ،وٌنص
على لواعد مشتركة وآلٌة لزٌادة الطموح مع مرور الولت.
شدد مندوب الصٌن نٌابةً عن البرازٌل وجنوب أفرٌمٌا والهند والصٌن ،على
إجراء العمل بطرٌمة مفتوحة وشفافة وشاملة ومدفوعة من األطراؾ،
وأضاؾ أن اتفاق بارٌس ٌجب أن ٌتماشى مع المسئولٌات المشتركة لكن
المتفاوتة والمدرات ذات الصلة .وحول فترة ما لبل عام  ،2020أكد على
ضرورة أن تفً الدول المتمدمة بالتزاماتها ووضع خارطة طرٌك واضحة
لتحمٌك هدؾ المائة ملٌار دوالر.
وطالب مندوب جزر المالدٌؾ نٌابةً عن تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة بؤن
ٌحدد االتفاق عدة أمور من بٌنها ،مسارات خفض االنبعاثات على المدى
المتوسط والطوٌل المادرة على الوصول بمعدل االحترار إلى ألل من 1.5
درجة مئوٌة.
تعهد مندوب ؼواتٌماال نٌابةً عن الرابطة المستملة ألمرٌكا البلتٌنٌة والكارٌبً
بتمدٌم الدعم للجهود الرامٌة إلى إلرار اتفاق ملزم لانونا ً ومنصفا ً وطموحاً.
حثت مندوبة المنظمات المعنٌة بالمرأة والنوع االجتماعً الدول على الحد من
ارتفاع درجة الحرارة عند  1,5درجة مئوٌة وتجنب بعض المفاهٌم مثل
انعدام انبعاثات الكربون وتعادل األثر الكربونً ومعاوضة الكربون.
أبرز مندوب المنظمات ؼٌر الحكومٌة المعنٌة باألعمال التجارٌة والصناعة
دور لطاع األعمال فً تكوٌن فكرة عن الظروؾ التمكٌنٌة لتعبئة جهود
المطاع الخاص واالستفادة منها فً االبتكار واالستثمار والوصول إلى الطالة.
لال مندوب شبكة العمل المناخً نٌابةً عن المنظمات ؼٌر الحكومٌة المعنٌة
بالبٌئة "نحن بعٌدون عما ٌنبؽً أن نكون" ،ودعا إلجراء دورات لمدة خمس
سنوات وإلى المواءمة بٌن المساهمات الممررة المحددة على المستوى الوطنً
المشروطة وبٌن التموٌل.
وألمى مندوب المنظمات المعنٌة بالمزارعٌن الضوء على دور الزراعة،
مشٌرا ً إلى أن  87مساهمة من المساهمات الممررة المحددة على المستوى
الوطنً تشٌر إلى الزراعة.
حث مندوب الشعوب األصلٌة على عدة أمور من بٌنها :احترام حموق
الشعوب األصلٌة؛ واالعتراؾ بالمعارؾ والممارسات التملٌدٌة؛ وتوفٌر
إمكانٌة الوصول المباشر إلى تموٌل المناخ.
وأبرز مندوب الحكومات المحلٌة والسلطات البلدٌة مساهمات الحكومات
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المحلٌة فً التخفٌؾ والتكٌؾ ،ودعا إلى االلتزام بحد زٌادة درجات الحرارة
عند  1.5درجة مئوٌة.
أوضح مندوب المنظمات ؼٌر الحكومٌة المستملة المعنٌة بالبحوث كٌفٌة
مساعدة البحوث وتطبٌمها على عدة أمور من بٌنها ،زٌادة كفاءة استخدام
الطالة ،وتحدٌد نماط الضعؾ ،وتحسٌن مواجهة آثار تؽٌر المناخ ،وتمٌٌم
نجاح الجهود وإعطاء معنى لئلنصاؾ.
تؤكٌدا ً على أنه "ال توجد وظائؾ على كوكب مٌت" ،دعا مندوب المنظمات
ؼٌر الحكومٌة المعنٌة بنمابات العمال إلى تعزٌز الطموح ودعم االنتمال العادل
للعمال.

الجلسة االفتتاحية للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
األعمال
جدول
األطراؾ
ألرت
التنظيمية:
المسائل
( )FCCC/SBSTA/2015/3واتفمت على تنظٌم العمل .وألرت لٌدٌا
ووجتال (بولندا) ،رئٌسة الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة أنه
سٌتم تنسٌك المشاورات بشؤن انتخاب األعضاء باستثناء الرئٌس بمعرفة
رئاسة مإتمر األطراؾ /مإتمر األطراؾ العامل.
برنامج عمل نيروبي :اتفمت األطراؾ على أن تموم ووجتال بإعداد مسودة
نتائج بشؤن هذا البند.) (FCCC/SBSTA/2015/4 and INF.8
وألمى مندوب برنامج األمم المتحدة للبٌئة الضوء على التمدم الذي أحرزته
مبادرة لٌما للمعارؾ حول التكٌؾ مع ظاهرة التؽٌر المناخً " "LAKIفً
مختلؾ المناطك دون اإلللٌمٌة وحدد هدفٌها ،أولهما تحدٌد وترتٌب أولوٌات
الفجوات المعرفٌة على المستوى دون اإلللٌمً ،واألخرهو سد تلن الفجوات.
ولد رحب مندوبا بوتسوانا وسرٌبلنكا بالتمدم الذي أحرزته مبادرة ""LAKI
وورش العمل المستمبلٌة.
تنمية ونقل التكنولوجيا وتنفيذ آلية التكنولوجيا :التقرير السنوي المشترك
لمركز وشبكة تكنولوجيا المناخ واللجنة التنفيذية للتكنولوجيا :اتفمت
األطراؾ على أن ٌتم النظر فً البندFCCC/SB/2015/1 and ( :
 )INF.3خبلل المشاورات ؼٌر الرسمٌة المشتركة بٌن الهٌئة الفرعٌة
للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة /الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ ،التً ٌموم بتٌسٌر
أعمالها كارلوس فولر (بلٌز) والفرٌدي مور (النمسا)
وتحدث كونٌهٌكو شٌمادا (الٌابان) ،رئٌس اللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا عن
اإلنجازات الرئٌسٌة التً تتضمن تعزٌز فرص الوصول إلى تموٌل تكنولوجٌا
المناخ ودعم تطوٌر النظم الوطنٌة لبلبتكار.
ولال جوكا أوسوكاٌنن (فنلندا) ،رئٌس المجلس االستشاري لمركز وشبكة
تكنولوجٌا المناخ أن عدد أعضاء الشبكة ٌزٌد حالٌا ً عن  100عضو ٌمدمون
المساعدة التمنٌة استجابةً لطلبات الدول النامٌة.
المسائل ذات الصلة بالعلم والمراجعة :البحوث والمراقبة المنهجية :اتفمت
األطراؾ على أن ٌتم النظر فً هذا البند خبلل المشاورات ؼٌر الرسمٌة التً
ٌموم بتٌسٌر أعمالها كرٌس موسٌكً (جنوب أفرٌمٌا) وستٌفان روزنر
(ألمانٌا).
أشار النظام العالمً لمرالبة المناخ إلى التمدم المحرز فً خطة التنفٌذ وتمٌٌم
مدى كفاٌة شبكة المرالبة العالمٌة.
ألر مندوب المنظمة العالمٌة لؤلرصاد الجوٌة عدة أمور من بٌنها أن اإلطار
العالمً للمنظمة المعنً بالخدمات المناخٌة لد وضع ملحك للمبادئ التوجٌهٌة
التمنٌة لخطط التكٌؾ الوطنٌة وأن المإتمر العالمً لؤلرصاد الجوٌة لد ألر
سٌاسة بشؤن البٌانات والنواتج المناخٌة لئلطار العالمً للخدمات المناخٌة.
وذكر مندوب اللجنة المعنٌة باأللمار الصناعٌة لرصد األرض أنه فٌما ٌتعلك
باالستشعار عن بعد ،تم تمدٌم بٌانات من مخزون المتؽٌرات المناخٌة الرئٌسً
الستكمال لاعدة البٌانات الموجودة ،وسلط الضوء على التمدم المحرز فً
تنفٌذ استراتٌجٌة مرالبة الكربون من الفضاء.
أكد مندوب اللجنة األولٌانوؼرافٌة الحكومٌة الدولٌة للمنظمات التربوٌة
والعلمٌة والثمافٌة لؤلمم المتحدة أن عملٌة رصد المحٌطات هً جزء ال ٌتجزأ
من نظام مرالبة المناخ ،وأبرز التحدٌات التً تعوق عملٌات الرصد والتً
ؼالبا ً ما تنتج عن مٌزانٌات البحوث لصٌرة األجل.
القضايا المنهجية في إطار االتفاقية :واجهة بيانات غازات الدفيئة .وافمت
األطراؾ على تؤجٌل النظر فً هذا البند حتى انعماد الدورة الرابعة واألربعٌن
للهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة.
االنبعاثات الناجمة عن وقود السفن :اتفمت األطراؾ على أن تموم ووجتال،
رئٌسة الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة بإعداد مسودة ممرر بشؤن
هذا البند (.)FCCC/SBSTA/2015/MISC.5
أشار مندوب منظمة الطٌران المدنً الدولً إلى الجهود المبذولة لتحسٌن
كفاءة استهبلن الولود ،والتشجٌع على استخدام أنواع الولود البدٌلة وإدارة
الحركة الجوٌة بطرٌمة أكثر كفاءة.
ونوه مندوب المنظمة البحرٌة الدولٌة إلى االتفاق على نهج لجمع البٌانات
مإلؾ من ثبلث خطوات ،وتحدث عن التعاون فً مجال التكنولوجٌا وجهود
بناء المدرات.
شدد مندوب المملكة العربٌة السعودٌة نٌابةً عن مجموعة الـ  /77الصٌن،

على أهمٌة إٌجاد حلول متعددة األطراؾ ودعم العمل من خبلل المنظمة
البحرٌة الدولٌة ومنظمة الطٌران المدنً الدولً مع احترام مبادئ االتفالٌة
وتجنب اتخاذ إجراءات من جانب واحد.
وصرحت مندوبة األرجنتٌن نٌابةً عن عدد من الدول النامٌة أن التدابٌر ال
ٌنبؽً أن تشكل لٌدا ً مستترا ً على التجارة الدولٌة .وحثت على إجراء مزٌد من
التحلٌبلت الفنٌة لآللٌة المائمة على السوق الممترحة فً إطار منظمة الطٌران
المدنً الدولً ،ولالت أن هذه اآللٌة ال ٌمكن أن تُنَفَذ إال فً إطار الموافمة
المتبادلة والمتعددة األطراؾ ،ودعمها مندوب الصٌن فً أنه ٌنبؽً إدراج
المسئولٌات المشتركة لكن المتفاوتة.
وفٌما ٌتعلك بالمنظمة البحرٌة الدولٌة ،أعرب مندوب الصٌن عن للمه بشؤن
اعتماد النظام األوروبً لمرالبة انبعاثات الكربون من السفن الموجودة فً
موانئها.
ولال مندوبو كل من الٌابان وسنؽافورة واالتحاد األوروبً أن المنظمة
البحرٌة الدولٌة ومنظمة الطٌران المدنً الدولً هما المكانٌن المناسبٌن لتناول
هذه المضاٌا .وحث مندوب جمهورٌة كورٌا األطراؾ على العمل للتوصل
الى اتفاق مع هذه المنظمات.
تقارير األنشطة األخرى :أحٌطت األطراؾ علما ً بالتمرٌر السنوي للمراجعة
الفنٌة للمعلومات الممدمة من جانب األطراؾ المدرجة فً المرفك األول
لبلتفالٌة فً إطار االتفالٌة المتعلمة بالتمارٌر التً تمدم كل سنتٌن والببلؼات
الوطنٌة ( ،)FCCC/SBSTA/2015/INF.5وتمرٌر عن تنفٌذ العمل
المحلً من األطراؾ المدرجة فً المرفك األول ،على النحو المحدد فً المادة
 1-7من البروتوكول ،بنا ًء على المعلومات الواردة فً ببلؼتها الوطنٌة
()FCCC/SBSTA/2015/INF.4
بنود أخرى في جدول األعمال :تم النظر سرٌعا ً فً البنود والبنود الفرعٌة
التالٌة ،ثم أُحٌلت إلى فرق االتصال:
مراجعة ( 2015-2013باالشتران مع الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ).
جمٌع البنود الفرعٌة المدرجة حول أثر تنفٌذ تدابٌر االستجابة (باالشتران مع
الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ).
البند الفرعً المعنً بطرق تمدٌم تمارٌر عن المعلومات المالٌة من لبل
األطراؾ المدرجة فً المرفك األول من االتفالٌة.
البند الفرعً المعنً باآلثار المترتبة على تنفٌذ الممررات من الممرر /2م أ إ
 4إلى الممرر /2م أ إ  7-و الممرر /2م أ إ  8-حول الممررات السابمةبشؤن المضاٌا المنهجٌة فً بروتوكول كٌوت ،ومن بٌنها المضاٌا التً تتعلك
بالمواد  5و  7و  8من البروتوكول.
البند الفرعً المعنً بمتطلبات المحاسبة وإعداد التمارٌر والمراجعة
األطراؾ المدرجة فً المرفك األول دون إلتزام ممدر كمٌا ً بالحد من
االنبعاثات وخفضها لفترة االلتزام الثانٌة
البند الفرعً المعنً بتوضٌح نص المسم "ز" (المادة  7-3مكرر ثانٌاً) من
تعدٌل الدوحة لبروتوكول كٌوتو.
تمت إحالة بنود جدول األعمال التالٌة إلى المشاورات ؼٌر الرسمٌة:
تمرٌر لجنة التكٌؾ (باالشتران مع الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ).
المضاٌا المتعلمة بالزراعة.
تمرٌر اللجنة التنفٌذٌة آللٌة وارسو الدولٌة للخسائر واألضرار (باالشتران
مع الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ).
البند الفرعً المعنً بالتمرٌر السنوي عن المراجعة الفنٌة لموائم جرد
ؼازات الدفٌئة الممدم من األطراؾ المدرجة فً المرفك األول.
البند الفرعً المعنً بالتمرٌر السنوي عن المراجعة الفنٌة لموائم جرد
ؼازات الدفٌئة الممدم من األطراؾ المدرجة فً المرفك األول ،وتمارٌر
بالمعلومات األخرى.
اتفمت األطراؾ على أن تموم ووجتال ،رئٌسة الهٌئة الفرعٌة للمشورة
العلمٌة والتكنولوجٌة بإعداد نتائج بند جدول األعمال المعنً باستخدام
األراضً وتؽٌر استخدام األراضً واألحراج ،وكذلن جمٌع البنود الفرعٌة
المتعلمة بآلٌات السوق وؼٌرها من اآللٌات.
البيانات االفتتاحية :لال مندوب جنوب أفرٌمٌا نٌابةً عن مجموعة الـ /77
الصٌن ،ومندوب أسترالٌا نٌابةً عن مجموعة المظلة ومندوبا االتحاد
االوروبً والسودان نٌابةً عن المجموعة األفرٌمٌة ،ومندوب أنؽوال نٌابةً عن
ألل البلدان نمواً ،ومندوب جزر المالدٌؾ نٌابةً عن تحالؾ الدول الجزرٌة
الصؽٌرة ،ومندوب بنما نٌابةً عن ائتبلؾ أمم الؽابات المطٌرة ،أنه سٌتم
تحمٌل بٌانات كل منهم على المولع اإللكترونً التفالٌة األمم المتحدة
اإلطارٌة بشؤن تؽٌّر المناخ.
أكد مندوب المنظمات ؼٌر الحكومٌة المستملة المعنٌة بالبحوث على أهمٌة
الشراكات البحثٌة .وانتمدت مندوبة المنظمات المعنٌة بالمرأة والنوع
االجتماعً آلٌات سوق لطاع األراضً ودعت لمعالجة الخسائر واألضرار.
دعا مندوب المنظمات ؼٌر الحكومٌة المعنٌة بنمابات العمال لبلنتمال العادل
لبلعتماد على العمل السابك للهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة
فٌما ٌتعلك بتدابٌر االستجابة .وأعرب مندوب المزارعٌن عن دعمه لبرنامج
عمل الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة المعنً بالزراعة،

2

األربعبء  1ديسمبر /كبنىن األول 1025

نشرة مفبوضبث
األرض
المجلد  ،21رقم  654صفحت 3
........................

وخاصةً ورشة عمل نظم اإلنذار المبكر وتمٌٌم المخاطر
أعرب مندوب المنظمات ؼٌر الحكومٌة المعنٌة باألعمال التجارٌة والصناعة
عن دعمه آللٌة التكنولوجٌا .ودعا مندوب شبكة العمل المناخً نٌابةً عن
المنظمات ؼٌر الحكومٌة المعنٌة بالبٌئة لتشجٌع منظمة الطٌران المدنً الدولً
والمنظمة البحرٌة الدولٌة على وضع أهداؾ مإلتة واعتماد معاٌٌر الولود
البدٌل.

الجلسة االفتتاحية للهيئة الفرعية للتنفيذ

األعمال
جدول
األطراؾ
ألرت
التنظيمية:
المسائل
( )FCCC/SBI/2015/11مع تعلٌك إلرار البند المتعلك بالمعلومات
الواردة فً الببلؼات الوطنٌة لؤلطراؾ ؼٌر المدرجة فً المرفك األول.
واتفمت األطراؾ على تنظٌم العمل كما ورد .وأشار آمنة ٌافولً (فٌجً)،
رئٌس الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ ،إلى أن المشاورات بشؤن انتخاب األعضاء
بخبلؾ الرئٌس ستجرى بمعرفة رئاسة مإتمر األطراؾ /مإتمر األطراؾ
العامل.
دورة الفريق العامل المعني بالتقييم متعدد الجوانب بموجب عملية المراجعة
والتقييم الدولية :نوه ٌافولً ،رئٌس الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ أن التمٌٌم متعدد
األطراؾ الذي أعدته بٌبلروس وكازاخستان سوؾ ٌكمل الدورة الثالثة
واألخٌرة للفرٌك العامل المعنً بالتمٌٌم متعدد الجوانب الخاصة بالجولة
األولى من عملٌة المراجعة والتمٌٌم الدولٌة.
تقرير اللجنة التنفيذية آللية وارسو الدولية للخسائر واألضرار :لدم بٌبٌتوا
التازي (توفالو) ،الرئٌس المتشارن للجنة التنفٌذٌة هذا التمرٌر
( .)FCCC/SB/2015/3ووافمت األطراؾ على إجراء مشاورات ؼٌر
رسمٌة مشتركة بٌن الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة ،والتً تشارن فً تٌسٌر أعمالها بٌث الفندر (كندا) وكٌشان
كومارسٌنػ (ترٌنٌداد وتوباؼو).
المسائل اإلدارية والمالية والمؤسسية :وصؾ رٌتشارد كٌنلً ،نائب األمٌن
التنفٌذي التفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ المساهمات ؼٌر
المسددة باألمر الطارئ والعاجل ،وعرض أداء المٌزانٌة لفترة السنتٌن
2015
حزٌران
ٌونٌو/
30
فً
2015-2014
) (FCCC/SBI/2015/13وحالة المساهمات كما فً  15نوفمبر /تشرٌن
الثانً (FCCC/SBI/2015/INF.17) 2015
البنود األخرى من جدول األعمال :تم النظر فً البنود التالٌة من جدول
األعمال وفً البنود الفرعٌة لفترة وجٌزة ،ثم تم إحالتها الى مجموعات
اتصال مشتركة من الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة :مراجعة  2015-2013وجمٌع البنود الفرعٌة الموجودة ضمن
تؤثٌر تنفٌذ تدابٌر االستجابة.
تم النظر فً البنود التالٌة من جدول األعمال وفً البنود الفرعٌة لفترة
وجٌزة وتم إحالتها الى إلى المشاورات ؼٌر الرسمٌة:
جمٌع البنود الفرعٌة الخاصة بتطوٌر ونمل التكنولوجٌا وتنفٌذ آلٌة التكنولوجٌا.
البند الفرعً المعنً باستعراض المبادئ التوجٌهٌة للتنفٌذ المشترن.
جمٌع البنود الفرعٌة ضمن بناء المدرات.
البند الفرعً الخاص بنتائج الجولة األولى من عملٌة تمرٌر التمٌٌم المستمل .
البند الفرعً الخاص بعمل فرٌك الخبراء االستشاري المعنً بالببلؼات
الوطنٌة من األطراؾ ؼٌر المدرجة فً المرفك األول.
البند الفرعً الخاص بمراجعة األسالٌب واإلجراءات الخاصة بآلٌة التنمٌة
النظٌفة.
المسائل المتعلمة بؤلل البلدان نموا.
برامج العمل الوطنٌة.
تمرٌر لجنة التكٌؾ (باالشتران مع الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة).
وافمت الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ على أن ٌتولى الرئٌس ٌاوفولً إعداد مسودة
النتائج بمساعدة األمانة وبالتشاور مع األطراؾ حول :إعادة النظر فً
"المبادئ التوجٌهٌة إلعداد الببلؼات الوطنٌة من لبل األطراؾ المدرجة فً
المرفك األول لبلتفالٌة الجزء الثانً" ،وتوفٌر الدعم المالً والتمنً ،وسبل
اإلسراع فً استمرار إصدار ونمل وشراء وحدات خفض االنبعاثات الخاصة
بالتنفٌذ المشترن والمساواة بٌن الجنسٌن وتؽٌر المناخ.
لدم مرفك البٌئة العالمٌة و لجنة التكٌؾ تمارٌر شفوٌة عن الجوانب ذات
الصلة بعملهم .أشار مندوب بوركٌنا فاسو إلى ان بلده لد لدمت برنامج
عملها الوطنً ،الذي ٌمثل البرنامج األول من نوعه من ألل البلدان نموا.
وأُحٌطت الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ علما أٌضا ً بما ٌلً :حالة تمدٌم واستعراض
الببلؼات السادسة وتمارٌر فترة السنتٌن األولى من أطراؾ المرفك األول
()FCCC/SBI/2015/INF.9؛ وتمرٌر عن بٌانات الجرد الوطنٌة لؽازات
الدفٌئة والممدم من األطراؾ المدرجة فً المرفك األول للفترة من -1990
)FCCC/SBI/2015/21( 2013؛ وتمارٌر موجزة عن التحلٌل الفنً
لتمارٌر التحدٌث لفترة السنتٌن من األطراؾ ؼٌر المدرجة فً المرفك األول؛
وتمرٌر مدٌر سجل المعامبلت الدولٌة ()FCCC/SBI/2015/INF.12؛
والبٌانات المالٌة المدلمة لعام )FCCC/SBI/2015/INF.10( 2014؛

وتمرٌر موجز عن الحوار الثالث حول المادة  6من االتفالٌة االطارٌة
( .)FCCC/SBI/2015/15وفٌما ٌتعلك بالمادة  6من االتفالٌة االطارٌة
(التعلٌم والتدرٌب والتوعٌة العامة) ،أٌدت الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ استبدال
"المادة  6من االتفالٌة" على أن ٌحل محلها "العمل من أجل تمكٌن المناخ".
وأوصت الهٌئة الفرعٌة كذلن أن ٌتم إحاطة مإتمر األطراؾ العامل بوصفه
اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو علما بالتمرٌر السنوي للتجمٌع
والمحاسبة لؤلطراؾ المدرجة فً المرفك باء بموجب بروتوكول كٌوتو لعام
.)FCCC/KP/CMP/2015/6 and Add.1/Rev.1( 2015
الكلمات االفتتاحية :ذكر مندوب جنوب أفرٌمٌا ،نٌابة عن مجموعة
ال/77الصٌن  ،ومندوب استرالٌا نٌابة عن مجموعة المظل ،mومندوب
السودان نٌابة عن المجموعة األفرٌمٌة ،ومندوب المالدٌؾ نٌابة عن تحالؾ
الدول الجزرٌة الصؽٌرة ومندوب االتحاد األوروبً ومندوب أنؽوال نٌابة
عن ألل البلدان نموا أن الكلمات االفتتاحٌة الخاصة بهم سٌتم تحمٌلها على
المولع االلكترونً التفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ.
أشار مندوب ألل البلدان نموا إلى أن نتائج حوار الخبراء المنظم تشٌر إلى
ضرورة تعزٌز الهدؾ العالمً عن طرٌك خفض متوسط الزٌادة فً
درجات الحرارة العالمٌة إلى  1.5درجة مئوٌة.
أكد مندوب جزر المالدٌؾ نٌابة عن تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة على
أن مراجعة أسالٌب آلٌة التنمٌة النظٌفة من شؤنها أن تخلك مزٌدا ُ من الثمة فً
آلٌة التنمٌة النظٌفة كؤداة التخفٌؾ.
طلب مندوب منظمات المرأة والمساواة فً النوع االجتماعً بؤن تتناول
ّ
المعزز
مفاوضات الفرٌك العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
الروابط بٌن الجنسٌن والتكنولوجٌا والتخفٌؾ من آثارها.
طالب مندوب الشبكة الدولٌة للعمل المناخً نٌابة عن المنظمات ؼٌر
الحكومٌة المعنٌة بالبٌئة بوجود تموٌل كاؾٍ لعمل آلٌة وارسو الدولٌة ،بما
فً ذلن خطة العمل الخمسٌة الجدٌدة حول األطر المانونٌة والسٌاسٌة.
التقييم المتعدد األطراف للهيئة الفرعية للتنفيذ
افتتح ٌاوفولً رئٌس الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ الجلسة الثالثة للفرٌك العامل
المعنً بالتمٌٌم متعدد األطراؾ.
وأشار مندوب بٌبلروس إلى الفصل الكبٌر بٌن االنبعاثات والنمو
االلتصادي فً الفترة من  ،2012-1995وسلط الضوء على الحفاظ على
الطالة وتحسٌن كفاءة وتطوٌر مصادر الطالة المتجددة .وردا على سإال
مندوب أسترالٌا حول إجراءات التخفٌؾ المخطط لها لتمكٌن بٌبلروس من
تحمٌك هدؾ خفض االنبعاثات لعام  ،2020أشار إلى عدة أمور من بٌنها
الطالة المتجددة ولوانٌن الحفاظ على الطالة.
اشارت مندوبة كازاخستان إلى إجراءات وتدابٌر التخفٌؾ ،بما فً ذلن
التشرٌعات وتعرٌفات تؽذٌة الطالة المتجددة ،ونظام تجارة االنبعاثات وإطار
عمل شركة خدمات الطالة .وردا على سإال من مندوب كندا بشؤن خطط
التخفٌؾ فً المطاعات ذات الصلة والمدرجة فً خطة التنمٌة االستراتٌجٌة
لكازاخستان ،اشارت إلى المٌاه وإدارة النفاٌات والنمل وكفاءة الطالة.
أعلن ٌاوفولً رئٌس الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ إؼبلق الدورة وشكر الجمٌع
على "العمل العظٌم الذي تحمك" ،واشار إلى أنه على مدى الدورات الثبلث
الماضٌة فإنه لد تم تمٌٌم  43طرفا ً  ،وتم توجٌه  651األسئلة خبلل فترة
الثبلثة أشهر الرسمٌة لؤلسئلة واألجوبة باإلضافة إلى عدد مماثل من األسئلة
أثناء الدورات.
ّ
المعزز
الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل
فريق االتصال :تولى أحمد دوؼبلؾ الرئٌس المتشارن افتتاح الدورة.
عرض دانٌال راٌفسندر الرئٌس المتشارن أسلوب العمل لهذا الٌوم .ذكر
المٌسران المتشاركان التمدم المحرز فً االجتماعات التً عُمدِت مساء ٌوم
االثنٌن.
وفٌما ٌتعلك بالتخفٌؾ (المادة  ،3و3مكرر و 3مكرر ثانٌا ً ) ،أشار فرانز
بٌرٌز (سوٌسرا) إلى أن العمل ؼٌر الرسمً سوؾ ٌركز على مجموعات
وتتضمن :الجهود الفردٌة ،والتولٌت ،والنهج التعاونٌة ،والسمات،
والمعلومات ،واالستراتٌجٌات طوٌلة األجل ،وموضع الفمرات ،والمنظمات
االللٌمٌة وااللتصادٌة.
وفٌما ٌتعلك بالتموٌل (المادة  ،)6اشار جورج بورستنػ (النروٌج) إلى أن
مجموعته لد لسمت المضاٌا إلى ثبلث مجموعات :المدرة على التنبإ
والترتٌبات المإسسٌة واإلجراءات وااللتزامات.
وفٌما ٌتعلك بالشفافٌة (المادة  )9الترح فون سٌنػ كوون (سنؽافورة) المٌسر
المتشارن أن ٌتم تنظٌم عمل المجموعة المنبثمة على مجموعات وهً:
الدعم ،و النطاق والدراسة؛ وبرنامج عمل ما بعد بارٌس .2020-2016
والترح أن ٌتم تناول العدٌد من المضاٌا الشاملة ،مثل المعلومات المتعلمة
بالمساهمات الممررة المحددة على المستوى الوطنً فً فرٌك االتصال.
أشار مندوب جنوب أفرٌمٌا إلى المشاورات التً تمت فً مجموعة
ال/77الصٌن ،وطلب أن ٌتم أخذ موضوع صعوبات حضور اجتماعات
موازٌة فً االعتبار.
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طلب مالٌزٌا نٌابة عن البلدان النامٌة متماربة التفكٌر ،أن تإكد الؽرؾ
المكتظة بالحاضرٌن والخاصة بالمجموعات المنبثمة على ضمان إدراج
المجتمع المدنً.
وفٌما ٌتعلك ببناء المدرات (المادة  ،)8ذكر ارتور رونج مٌتزجر (االتحاد
األوروبً) التمدم المحرز فً المنالشات "المثمرة" للمجموعة المنبثمة والتً
عمدت ٌوم االثنٌن  30نوفمبر /تشرٌن الثانً لائبل أنه ال تزال هنان بعض
"المضاٌا" حول التماٌز .ولال ان المشاورات الجانبٌة ؼٌر الرسمٌة التً
تمودها األطراؾ بدأت فً منالشة المبادئ والدعم العام.
وفٌما ٌتعلك بالتكٌؾ (المادة  ،)4حدد أندرٌا ؼٌرٌرو (كولومبٌا) المٌسر
المتشارن مجموعات من المضاٌا ،وأشار إلى أن الموضوعات الخاصة
بالهدؾ العالمً ،والرإٌة ،والروابط بٌن التخفٌؾ والتكٌؾ ،ومبادئ جهود
التكٌؾ سٌتم تناولها فً المجموعة المنبثمة .وفٌما ٌتعلك بمجموعة الخسائر
واألضرار ،أشار إلى وجود منالشات ثنائٌة .
وأشارت سارة باعشن (المملكة العربٌة السعودٌة) المٌسر المتشارن إلى
التمدم المحدود الذي تم احرازه فً المجموعة المنبثمة المتعلمة بالتنفٌذ (المادة
 ،)11ومإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع أطراؾ االتفالٌة (المادة
 ،)12واألحكام الختامٌة (المواد .)26-13
ذكر داٌان ببلن الٌن (أنتٌؽوا وبربودا) المٌسر المتشارن التمدم المحرز فً
التمهٌد ،والهدؾ وعام (المادة  2والمادة  2مكرر) وأشار إلى أن فرٌك
الصٌاؼة سوؾ ٌعمد اجتماعا ً حول فمرة الهدؾ وعام.
اشار توسً مبانو مبانو (جمهورٌة الكونؽو الدٌممراطٌة) المٌسر المتشارن
إلى التمدم المحرز فً تطوٌر ونمل التكنولوجٌا (المادة  ،)7وذكر أن
المجموعة األفرٌمٌة لدمت خٌارا ً منمحا ً حول إطار التكنولوجٌا وأنه لد حظً
بمستوى جٌد من المبول ،كما اشار إلى أن وجهات النظر ال تزال متباٌنة
حول الهدؾ العالمً.
تولى راٌفسندر تلخٌص المنالشات التً جرت فً إطار المجموعة المنبثمة
لمسار العمل  ،2وسلط الضوء على إلؽاء وحدات بروتوكول كٌوتو ونتائج
التخفٌؾ المعلن عنها دولٌا بصفتها لضاٌا مثٌرة للجدل.
ثم تولى فرٌك االتصال منالشة المسائل التً ال تتعلك بؤي مادة محددة.
وأوصى مندوب االتحاد الروسً بحذؾ خٌار "تنفٌذ االتفالٌة" من عنوان
مسودة االتفاق وعارضه فً ذلن مندوب الصٌن.
الترح مندوب توفالو إضافة لؽة تفٌد أنه لد تم اعتماد االتفالٌة الجدٌدة فً
إطار المادة  17من االتفالٌة االطارٌة (البروتوكوالت) .عارض مندوبو
الملكة العربٌة السعودٌة واالتحاد األوروبً والوالٌات المتحدة ذلن  .والترح
دوؼبلؾ الرئٌس المشارن منالشة هذه المضٌة خبلل ولت الؽداء.
فً فترة ما بعد الظهر ،واصل فرٌك االتصال الخاص بالفرٌك العامل
ّ
المعزز منالشة فمرات المرارات التً
المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
لم ٌتم تخصٌصها فً المجموعات المنبثمة .وفٌما ٌتعلك بالفمرات الخاصة
باعتماد االتفالٌة ،وافمت األطراؾ على الفمرة  5حول التطبٌك المإلت ألحكام
االتفالٌة إلى أن ٌتم دخولها حٌز التنفٌذ.
وفٌما ٌتعلك بوجود هٌئة للتحضٌر لدخول حٌز التنفٌذ ،اتفمت األطراؾ على
أن الرئٌسان المشاركان للفرٌك العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان
ّ
المعززواألمانة سوؾ ٌعملون على دمج البدائل الثبلثة فً بدٌل واحد
للعمل
ٌمثل مختلؾ الممترحات التً أثارتها األطراؾ لهذه الهٌئة ،بما فً ذلن:
ّ
المعزز،
استخدام الفرٌك العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
وتؽٌٌرمهامه واسمه ولكن مع االستعانة بكافة الترتٌبات التنفٌذٌة المتفك علٌها
سابما لها ،واستخدام الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ و /أو الهٌئة الفرعٌة للمشورة
العلمٌة والتكنولوجٌة أو إنشاء هٌئة جدٌدة.
وأضافت األطراؾ لوسٌن حول الفمرة المتعلمة بطلب األمانة أن تنشر
المساهمات الممررة المحددة على المستوى الوطنً على مولعها على
االنترنت.
وفٌما ٌتعلك بدعم إعداد واإلببلغ عن المساهمات الممررة المحددة على
المستوى الوطنً تبادلت األطراؾ وجهات النظر حول مطالبة "األطراؾ
ذات االلتصادات التً تمر بمرحلة انتمالٌة والتً فً وضع ٌمكنها من المٌام
بذلن" بتمدٌم الدعم ،لكن تمَ َر َر اإلبماء على النص كما هو نظرا لتباٌن
اآلراء.
وفٌما ٌتعلك بتوضٌح المعلومات الواردة فً المساهمات الممررة المحددة على
المستوى الوطنً ،وبعد منالشات حول الؽرض من الفمرة ونتائجها المرجوة،
دعا الرئٌس المتشارن راٌفسندر األطراؾ إلى التراح تعدٌل اللؽة التً سٌتم
تناولها فً مرحلة الحمة.
وحول التمرٌر التجمٌعً للتؤثٌر الكلً للمساهمات الممررة المحددة على
المستوى الوطنً ،لررت األطراؾ االحاطة علما بالوثٌمة .وبعد منالشات
مكثفة على مختلؾ عناصر الفمرة ،بما فً ذلن الفجوة بٌن األثر الكلً
للمساهمات الممررة المحددة على المستوى الوطنً واالنبعاثات بما ٌتفك مع
هدؾ  2درجة مئوٌة أو  1.5درجة مئوٌة  ،الترح راٌفسندر :االشارة
إلى الفجوة الناجمة عن التؤثٌر الكلً للمساهمات الممررة المحددة على
المستوى الوطنً التً تم ارسالها فً  1أكتوبر 2015؛ وإدراج أرلام لتجسٌد

الفجوة وٌشمل ذلن اللؽة الخاصة بالهٌئة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌر
المناخ حول مسارات االنبعاثات األلل تكلفة .وأشار إلى أنه سٌتم التراح نص
منمح من الرئٌسٌن المتشاركٌن للفرٌك العامل المخصص المعنً بمنهاج
ّ
المعزز واألمانة العامة.
دٌربان للعمل
تولت المجموعات المنبثمة حول التخفٌؾ والتكٌؾ والتموٌل لشفافٌة العمل
وتمدٌم الدعم اخطار فرٌك االتصال فً الجلسة المسائٌة حول التمدم ال ُمحرز.
المجموعات المنبثقة :التكيف والخسارة واألضرار (المادتان  4و  :)5فً
الصباح استمعت المجموعة المنبثمة التً تم تٌسٌر أعمالها بواسطة اندرٌا
ؼٌرٌرو (كولومبٌا) إلى التعلٌمات األولٌة على فمرات نص االتفاق وتتضمن
عدة أمور منها :هدؾ عالمً أو رإٌة طوٌلة االجل ،الروابط بٌن مستوى
التخفٌؾ والتكٌؾ؛ كفاٌة الدعم الممدم من الدول المتمدمة ،وجهود التكٌؾ
واالحتٌاجات والتكالٌؾ فً البلدان النامٌة والمبادئ والتعاون .حددت
األطراؾ مجاالت لتركٌز عملها  ،وأشارت إلى تفضٌبلتها وسلطت الضوء
على أجزاء النص التً تشعر بمدى صعوبتها.
عمدت مجموعة الصٌاؼة التً ركزت على هذه الفمرات اجتماعا فً فترة ما
بعد الظهر.
التمويل (المادة  :)6فً فترة ما بعد الظهر ،حدد جورج بورستنػ (النروٌج)
المٌسر المتشارن مجموعتٌن من المضاٌا لتتناولها المجموعة المنبثمة خبلل
الٌوم ،بما فً ذلن الببلؼات المسبمة وعبللتها بالتمٌٌم العالمً ،ونطاق
التموٌل وزٌادته .والترح البدء فً العمل فً مجموعتٌن للصٌاؼة .وافك
مندوب مجموعة ال/77الصٌن على وجود فرٌمٌن للصٌاؼة ،لكنه طالب
بالمرونة فً منالشة المضاٌا طبما لما هو لائم فً المجموعات ،ووافمت
األطراؾ على هذا االلتراح.
الشفافية (المادة  :)9فً فترة ما بعد الظهر ،وفً المجموعة المنبثمة التً
شارن فً تٌسٌر أعمالها فون سنػ كون (سنؽافورة) ركزت األطراؾ على
تمدٌم الدعم للبلدان النامٌة من أجل الشفافٌة .ونالشت األطراؾ كٌفٌة توضٌح
أن دعم نظام كانكون للرصد واإلببلغ والتحمك سٌستمر ،واختلفت فً الرأي
حول ما إذا كانت البلدان النامٌة "ٌجب" أو ستكون "مإهلة" لتلمً الدعم .ثم
اجتمعت مجموعة ؼٌر رسمٌة لمنالشة هذه المضٌة األخٌرة.
التخفيف (المادة 3 ،3مكرر و3مكرر ثانيا) :فً فترة ما بعد الظهر ،تولى
فرانز بٌرٌز(سوٌسرا) تٌسٌر أعمال المجموعة المنبثمة .واستنادا إلى تمارٌر
من المشاورات ؼٌر الرسمٌة ،وافمت األطراؾ على استبدال النص الخاص
بالهدؾ طوٌل األجل فً االتفاق ،واستخدام النص الذي وضعته المجموعة
ؼٌر الرسمٌة ،ومواصلة العمل على :التولٌت ونهج وآلٌات التعاون والجهود
الفردٌة ،والتفاوت فً الجهود ،والتمدم ،والطموح ،ووضع األطر الخاصة
بالمجموعات .أشار بٌرٌز إلى أن المشاورات الثنائٌة لم تصل إلى نمطة
توافك بعد حول المعلومات وموضع الفمرات واالستراتٌجٌات طوٌلة األجل.

في األروقة

فً ٌوم الثبلثاء ،بدأت المفاوضات الجوهرٌة الخاصة باالتفالٌة االطارٌة
وهٌئاتها فً فً ممر المإتمر فً لو بورجٌه  ،وهو ٌعتبر مٌناء جوي أٌضا ً.
ومع هبوب رٌاح دٌسمبر الباردة ،مؤل الحماس للوب بعض أعضاء الوفود
حٌث أن المفاوضات كانت على وشن "اإللبلع" .وأعرب آخرون عن للمهم
إزاء الجدول الزمنً الذي ٌتوسع بسرعة ،متساءلٌن عن كٌفٌة تمكنهم من
المشاركة فً العدٌد من المجموعات المنبثمة و"المشاورات ؼٌر رسمٌة"
واجتماعات فرٌك اتصال الفرٌك العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان
ّ
المعزز التً تجرى بالتوازي مع بعضها البعض ،باإلضافة إلى حضور
للعمل
أعمال الهٌئتٌن الفرعٌتٌن .وأشار أحد أعضاء الوفود إلى أن فرٌك االتصال
لد أصبح محور عمل الفرٌك العامل المخصص ،وهو ما "ساعد بالفعل على
شفافٌة العملٌة".
ووسط الجدل المائم حول حك األطراؾ فً إدراج نص ،تبمى بعض وجهات
النظر المإٌدة لفرض لٌود فً هذه المرحلة المتؤخرة محبلً للتساإل .وكان
ٌبدو أن الدعوات التً أطلمها الرئٌس فابٌوس ٌوم االثنٌن بالتركٌز على
الجوهر لد "ذهبت مع الرٌح" .ومع مرور الٌوم ،ناشد المٌسران المتشاركان
أعضاء الوفود للتحلً بالمرونة واالبتعاد عن الموالؾ المعروفة .وأثناء
مؽادرة الحافبلت فً المساء ،تساءل المشاركون فً أمل عما إذا كانت "رٌاح
التؽٌٌر" التً تشتد الحاجة إلٌها سوؾ تهب لرٌبا ً على لاعة لو بورجٌه أم ال.
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