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الدورة الثبويت والعشرون لمؤحمر أطراف
احفبقيت األمم المخحدة اإلطبريت بشأن حغير
المىبخ 9 #
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األحداث الرئيسية لمؤتمر تغير المناخ المنعقد في مراكش
الثالثاء 51 ،نوفمبر /تشرين الثاني 6152
واصل مإتمر تؽٌر المناخ انعماده ٌوم الثالثاء الموافك  15نوفمبر/
تشرٌن الثانً فً مراكش بالمؽرب .خالل الفترة الصباحٌة ،أؼلمت
اجتماعات الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة ،وانعمدت الجلسة االفتتاحٌة للدورة األولى لمإتمر األطراؾ
العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً اتفالٌة بارٌس ،وأُلٌم حفل افتتاح
الجزء المشترن رفٌع المستوى لمإتمر األطراؾ ومإتمر األطراؾ
العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً اتفالٌة بارٌس ومإتمر األطراؾ
العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو.
اجتمعت فرق االتصال وأجرٌت المشاورات ؼٌر الرسمٌة فً إطار
مإتمر األطراؾ ومإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً
بروتوكول كٌوتو على مدار الٌوم .وخالل الفترة المسائٌة ،استإنفت
أعمال الجزء المشترن رفٌع المستوى .البث الشبكً للجزء المشترن
التالً:
الرابط
على
متاح
المستوى
رفٌع
http://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/high.level-segment

الجلسة االفتتاحية لمؤتمر األررا
اتفاقية باريس

العام بوفف اجتما األررا

في

خالل الفترة الصباحٌة ،افتتح االجتماع مزوار ،رئٌس الدورة الثانٌة
والعشرٌن لمإتمر األطراؾ ،مشٌدا ً بتلن "المناسبة التارٌخٌة" ،ووصؾ
دخول اتفاق بارٌس حٌز التنفٌذ خالل ألل من عام من تارٌخ إلراره بؤنه
دلٌل على التزام البلدان بمواجهة تؽٌر المناخ .ثم أعلن تؤجٌل االجتماع
وٌستؤنؾ ٌوم األربعاء الموافك  16نوفمبر /تشرٌن الثانً.

الجزء المشترك رفيع المستوى

وصؾ دمحم السادس ،ملن المؽرب ،الدورة الثانٌة والعشرٌن لمإتمر
األطراؾ بؤنها "نمطة تحول حاسمة" فً تنفٌذ اتفاق بارٌس .وحث على
اآلتً :عدم الضؽط على أي بلد للموافمة على لرارات لد ال تتمكن من
االلتزام بتنفٌذها؛ وحث البلدان المتمدمة على احترام التزام ما بعد عام
 2020وتوفٌر تموٌل بمٌمة  100ملٌار دوالر؛ وجمٌع الدول على
المشاركة فً تٌسٌر نمل التكنولوجٌا.
وأبرز بان كً مون األمٌن العام لألمم المتحدة ،الدروس المستفادة خالل
فترة والٌته ،وهً :أهمٌة الحلول المتعددة األطراؾ والمٌادة السٌاسٌة؛
والحاجة إلى ضمان مشاركة جمٌع الجهات الفاعلة؛ وأهمٌة دور األمم
المتحدة فً مناصرة العلم ودفع العمل فً المضاٌا األخاللٌة.
ودعا بٌتر تومسون (فٌجً) رئٌس الجمعٌة العامة لألمم المتحدة ،إلى
الحفاظ على الزخم فً مواجهة تؽٌر المناخ ،لٌس فمط لألجٌال المادمة،
حٌث أن جمٌع البلدان تشعر بآثاره فً الولت الحالً.
دعت باترٌشٌا اسبٌنوزا األمٌن التنفٌذي التفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة
بشؤن تؽٌرالمناخ ،إلى إدراج الشعوب األصلٌة والشباب والنساء والفئات
األخرى فً االنتمال إلى عالم منخفض الكربون لادر على التكٌؾ مع
تؽٌر المناخ.
سلطت لورٌن باول جوبس ،مإسسة ورئٌسة جمعٌة إٌمرسون كولٌكتؾ،
الضوء على ضرورة توجٌه الشعوب األصلٌة فً حماٌة كوكب األرض
والمٌاه والتنوع البٌولوجً ،ودعت إلى التعامل معهم بوصفهم شركاء
جدٌرٌن باالحترام والمساواة.
دعت مرٌام محب (المؽرب) ممثلة الشباب ،أعضاء الوفود إلى النظر
بعٌدا ً عن خالفاتهم ،والعمل على االنتمال البٌئً المنصؾ وبناء التضامن

مع أكثر فئات العالم ضعفا ً وعرضة للخطر.
تؤكٌدا على التزام بالده بؤن تكون لدوة ٌحتذى بها فً المٌادة ،أكد فرانسوا
هوالند ،رئٌس فرنسا ،أن اتفاق بارٌس هو "اتفاق ال رجعة فٌه" ،مشٌرا ً
إلى أن الحكومات والشركات والمطاع المالً والمنظمات ؼٌر الحكومٌة
والمواطنٌن فً جمٌع أنحاء العالم ٌدخلون فً مبادرات وٌعملون على
إٌجاد حلول ملموسة .وشدد على ضرورة احترام الوالٌات المتحدة
اللتزاماتها المناخٌة ،مضٌفا ً أن فرنسا على استعداد إلجراء حوار ٌتسم
باالحترام وثبات والعزٌمة مع الرئٌس األمرٌكً الجدٌد .وصرح بؤنه
"على الرؼم من كل خالفاتنا ،إال أن هنان أمر مشترن ٌوحد بٌننا ،إنه
كوكبنا".

الجلسة الختامية للهيئة الفرعية للتنفيذ
تقرير اللجنة التنفيذية آللية وارسو الدولية :ألرت الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ
النتائج وأوصت بمسودة ممرر حول مراجعة آلٌة وارسو الدولٌة
) (FCCC/SB/2016/L.9لعرضها على مإتمر األطراؾ للنظر فٌها.
وأعرب مندوب االتحاد األوروبً عن أمله فً نجاح تنفٌذ خطة عملها
وتوجه بالشكر لألطراؾ على عملهم الذي "سمح لنا بتعزٌز الجهود
المعنٌة بالخسائر واألضرار".
اختتام الدورة وتقريرها :ألرت الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ تمرٌر الدورة
).(FCCC/SBI/2016/L.25
اختتم توماس شروسزكزو رئٌس الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ الدورة الخامسة
واألربعٌن للهٌئة فً الساعة  10:20صباحاً.

الجلسة الختامية للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
تقرير اللجنة التنفيذية آللية وارسو الدولية :ألرت الهٌئة الفرعٌة
للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة النتائج وأوصت بمسودة ممررات
) (FCCC/SB/2016/L.8 and L.9لعرضها على مإتمر األطراؾ
للنظر فٌها.
اختتام الدورة وتقريرها :أبلؽت األمانة العامة األطراؾ عن اآلثار
اإلدارٌة والمالٌة للنتائج ،مشٌرة ً إلى الحاجة فً عام  2017إلى مبلػ
إضافً بمٌمة  490ألؾ ٌورو لتنظٌم اجتماع المائدة المستدٌرة المتفك
علٌه من األطراؾ لمنالشة المادة  6من اتفاق بارٌس (النهج التعاونٌة).
ألرت الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة تمرٌر الدورة
)(FCCC/SBSTA/2016/L.18
اختتم كارلوس فولر رئٌس الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة
الدورة الرابعة والخمسٌن للهٌئة فً الساعة  10:33صباحاً.

فرق االتفا والمشاورات غير الرسمية المنعقدة في إرار مؤتمر
األررا
المسائ المتعلقة بالتموي  :تقرير اللجنة الدائمة المعنية بالتموي
ومراجعة مهامها :خالل المشاورات ؼٌر الرسمٌة ،تباٌنت وجهات نظر
األطراؾ حول فمرتٌن فً مسودة نص الممرر المبسط الذي أعده
الرئٌسان المتشاركان.
وحول ممترح تمدٌم طلب إلى اللجنة الدائمة المعنٌة بالتموٌل لوضع نهج
بدٌلة فً خطة عملها فً االعتبار ،عارضت العدٌد من األطراؾ أي
إشارة محددة للممررات السابمة.
وحول تمدٌم طلب إلى اللجنة ،فً إطار تنفٌذ مهامها المتعلمة بالمٌاس
واإلبالغ والتحمك من الدعم ،للنظر فً العمل الجاري بموجب االتفالٌة
والمزٌد من اإلجراءات المتولع اتخاذها عمال باتفاق بارٌس ،الترح
مندوب إحدى األطراؾ حذؾ اإلشارة إلى اإلجراءات المتخذة عمال

ٌشترن فً كتابة وتحرٌر هذا العدد من نشرة مفاوضات األرض  Earth Negotiations Bulletin© enb@iisd.orgجنٌفر آالن ،وبٌتً أنتونٌتشو  ،ود.ساندرا جاجنون،
ود .ماري لومً ،و د .أنا شولتز ،وكلٌو فٌركوجل وفٌرجٌنٌا واٌزمان .الترجمة العربٌة :نهى الحداد .المحرر الرلمً :كٌارا وورث .المحرر د .بامٌال تشاسٌن
( .)pam@iisd.orgمدٌر الخدمات اإلخبارٌة للمعهد الدولً للتنمٌة المستدامة ( : )IISDالنجستون جٌمس جوري السادس "كٌمو" (ٌ .)kimo@iisd.orgتم اصدار نشرة
مفاوضات األرض بواسطة المعهد الدولً للتنمٌة المستدامة .الجهات المانحة للنشرة هً االتحاد األوروبً وحكومة سوٌسرا (المكتب الفٌدرالً السوٌسري للبٌئة) ووزارة البٌئة
واألرض والبحار باٌطالٌا ،والمملكة العربٌة السعودٌةٌ .ؤتً الدعم العام للنشرة خالل سنة  2016من وزارة الزراعة والؽابات والبٌئة والموارد المائٌة بالنمسا ،والوزارة االتحادٌة
للبٌئة وحماٌة الطبٌعة وسالمة المبانً والسالمة النووٌة فً ألمانٌا ووزارة الشئون الخارجٌة والتجارة فً نٌوزٌلندا ،وسوان إنترناشٌونال ،ووزارة الشئون الخارجٌة فً فنلندا
ووزارة البٌئة فً الٌابان (من خالل معهد االستراتٌجٌات البٌئٌة العالمٌة) وبرنامج األمم المتحدة للبٌئة ومركز بحوث التنمٌة الدولٌة .تم توفٌر تموٌل خاص لتؽطٌة هذا المإتمر
بواسطة المملكة العربٌة السعودٌة واالتحاد األوروبً ،ووزار ة الزراعة والؽابات والبٌئة وإدارة المٌاه بالنمسا ،ووزارة البٌئة فً فنلندة .تموٌل ترجمة النشرة إلى اللؽة الفرنسٌة
لدمته الحكومة الفرنسٌة ،ومنطمة والون البلجٌكٌة ،ومماطعة كٌبٌن ،والمنظمة الدولٌة للدول الناطمة بالفرنسٌة/معهد التنمٌة المستدامة للدول الناطمة بالفرنسٌة .اآلراء المتضمنة فً
النشرة هً آراء المإلفٌن وال تعكس بالضرورة وجهة نظر المعهد الدولً للتنمٌة المستدامة أو ؼٌره من الجهات المانحة .وٌمكن استخدام ممتطفات من هذه النشرة فً المطبوعات
ؼٌر التجارٌة مع التنوٌه األكادٌمً المناسب للمصادر .للحصول على معلومات عن النشرة ،بما فً ذلن طلبات توفٌر الخدمات اإلخبارٌة ،اتصل بمدٌر الخدمات اإلخبارٌة من خالل
برٌده اإللكترونً ( ،)kimo@iisd.orgتلٌفون  ، +1-646-536-7556أو على العنوان التالً فً نٌوٌورن بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة300 East 56th St., 11D, :
ٌ .New York, NY 10022, United States of Americaمكن االتصال بفرٌك نشرة مفاوضات األرض بمإتمر تؽٌر المناخ فً مراكش – نوفمبر/تشرٌن الثانً
 2016على البرٌد اإللكترونً< anna@iisd.org>.:

األربعبء  26ووفمبر /حشريه الثبوي 6102

وشرة مفبوضبث
األرض

باتفاق بارٌس أو إضافة عبارة "وفما ً ألي ممررات ٌمرها مإتمر األطراؾ
العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً اتفالٌة بارٌس" ،وعارضه فً ذلن
مندوب أخر.
بدء عملية لتحديد المعلومات الواجب تقديمها من قب األررا عمال
بالمادة  1-9من اتفاق باريس :خالل المشاورات ؼٌر الرسمٌة ،علمت
األطراؾ على مسودة نص ممرر الرئٌسٌن المشاركٌن .وتباٌنت وجهات
نظر األطراؾ حول جدوى إلامة ورشة عمل مٌسرة أثناء الدورة
بالتزامن مع الدورة السادسة واألربعٌن للهٌئتٌن الفرعٌتٌن وتمرٌر موجز
تعده األمانة حولها للنظر فٌه خالل الدورة الثالثة والعشرٌن لمإتمر
األطراؾ.
وحول االعتراؾ بؤهمٌة إثراء العمل بالخبرات والترتٌبات المائمة ،بما فً
ذلن تمارٌر ووثائك فترة السنتٌن الممدمة من البلدان المتمدمة ،دعت إحدى
الفرق إلى اإلشارة إلى مصادر أخرى .وأكدت العدٌد من األطراؾ أٌضا ً
على التمٌٌز الواضح بٌن المعلومات المسبمة والالحمة ،مشٌرة إلى أن
الحصول على المعلومات الالحمة ٌعد أمرا ً بالػ الصعوبة .واستمرت
المنالشات بشكل ؼٌر رسمً.
تموي المناخ على المدى الروي  :خالل المشاورات ؼٌر الرسمٌة،
نظرت األطراؾ فً مسودة نص الممرر الذي أعده الرئٌسان المتشاركان
لسما ً تلو األخر .وتباٌنت اآلراء حول األلسام الخاصة بزٌادة نطاق
التموٌل والحصول على المعلومات المسبمة وورش العمل.
حول زٌادة نطاق التموٌل ،أكدت العدٌد من الفرق على رؼبتها فً رإٌة
"خطوة لوٌة فً تموٌل التكٌؾ ".وباإلضافة إلى ذلن ،وحول فمرة تناولت
"حث البلدان المتمدمة على زٌادة تمدٌم الدعم المالً للبلدان النامٌة بما
ٌتماشى مع االحتٌاجات المتزاٌد لتلن األخٌرة واألولوٌات المحددة على
المستوى المطري" ،الترحت إحدى فرق البلدان النامٌة إضافة "على
النحو المحدد فً بالؼات التكٌؾ أٌنما وردت" ،والترح مندوب إحدى
البلدان النامٌة استبدال عبارة " الدعم المالً" بعبارة "الموارد المالٌة".
والترحت أطراؾ أخرى حذؾ الفمرة.
وحول المعلومات المسبمة ،سعت العدٌد من األطراؾ إلى حذؾ الفمرات
التً ٌتضمنها هذا المسم ،مفسرٌن ذلن بؤن "هذا ٌتجاوز نطاق المنالشة
الممررة لهذا البند الفرعً من جدول األعمال".
وحول ورشة العمل المجراة داخل الدورة ،الترحت بعض األطراؾ
التركٌز لٌس فمط على االحتٌاجات ،بل تحدٌدا ً على كٌفٌة :ترجمة
االحتٌاجات إلى مشروعات؛ والحصول على التموٌل الالزم للمشروعات
التً تم تحدٌدها؛ وتحمٌك بٌئات تمكٌنٌة وسٌاسات من شؤنها جذب الموارد
المالٌة على النطاق الالزم لدعم تلن اإلجراءات .وشددت أطراؾ أخرى
على معارضتها الشدٌدة لالشارة إلى "المشروعات االستثمارٌة الممبولة
مصرفٌاً ".واستمرت المنالشات الجانبٌة ؼٌر الرسمٌة.
تطوٌر ونمل التكنولوجٌا :أوج الترابر بين آلية التكنولوجيا واآللية
المالية وفقا ً لالتفاقية االرارية :فً المشاورات ؼٌر الرسمٌة ،تماسمت
األطراؾ وجهات النظر حول المسودة المنمحة لنص النتائج.
لدمت مندوبة إحدى األطراؾ تمرٌرا ً عن المشاورات الجانبٌة ؼٌر
الرسمٌة التً أجرٌت فً الٌوم السابك ،موضحة التؽٌٌرات الممترحة على
الفمرات الخاصة باآلتً :دعوة البلدان النامٌة الستخدام الدعم المتاح
وإمكانٌة الحصول على الموارد المالٌة وتمدٌم التوجٌه واإلرشاد للصندوق
األخضر للمناخ ،بما فً ذلن دعوة الصندوق لتمدٌم تمرٌر عن التمدم
المحرز فً دعم مشروعات وبرامج التكنولوجٌا فً تمرٌره السنوي الممدم
لمإتمر األطراؾ .كما أبلؽت بفمرة جدٌدة ممترحة فً ختام هذا البند من
جدول األعمال.
ودعا مندوبو بعض البلدان النامٌة إلى تمدٌم توجٌه أكثر تحدٌدا ً حول
المدى المطلوب لألعمال التً سٌتم تنفٌذها .وذكر مندوبو عدد من البلدان
المتمدمة ،بمعارضة مندوبً بعض البلدان النامٌة ،أنه لد تمت الموافمة
على الفمرات "كحزمة واحدة" ،محذرٌن من "تعكٌر صفو التوازن".
خالل فترة بعد الظهٌرة ،لدمت األطراؾ تمارٌرها عن المشاورات
الجانبٌة ؼٌر الرسمٌة  ،مشٌرة ً إلى التمدم الجٌد المحرز فً النص ككل،
وسلطت الضوء على التباٌن حول الفمرة الختامٌة التً تتناول اختتام هذا
البند من جدول األعمال من عدمه ،وأٌد العدٌد من مندوبً البلدان
المتمدمة ذلن.
نظرت األطراؾ فً اثنٌن من الخٌارات :اختتام النظر فً هذا البند من
جدول األعمال واتخاذ لرار بشؤن النظر الحما ً فً المضاٌا المتعلمة بهذا
البند من جدول األعمال فً إطار البنود األخرى ذات الصلة؛ أو االتفاق
على مواصلة النظر فً هذه المسؤلة فً الدورة "العاشرة" .واستمرت

المجلد  ،21رقم  686صفحت 2

المشاورات ؼٌر الرسمٌة خالل الفترة المسائٌة.

فرق االتفا والمشاورات غير الرسمية المنعقدة في إرار مؤتمر
األررا العام بوفف اجتما األررا في بروتوكو كيوتو
المسائ ذات الفلة بالتنفيذ المشترك :فً مشاورات ؼٌر رسمٌة أجرٌت
فً الصباح ،أبلػ آرثر رول (جزر البهاما) الرئٌس المتشارن ،بؤن
المشاورات ؼٌر الرسمٌة السابمة لد تناولت مسودة النتائج التً أعدها
الرئٌسان المتشاركان ودعا الفرٌك إلى بدء المنالشات.
اتفك الفرٌك على صٌاؼة لؽوٌة تمرر أن المشاركة االفتراضٌة لألعضاء
فً اجتماعات لجنة اإلشراؾ على التنفٌذ المشترن تعتمد على اكتمال
النصاب المانونً ،وأن االجتماعات االفتراضٌة لهذه اللجنة صالحة
كاجتماعات رسمٌة.
وحول طلب التوضٌح ،صرحت األمانة بؤن المشاركة االفتراضٌة تتضمن
مكالمات الفٌدٌو والمإتمرات عن بعد .واتفمت األطراؾ على الحث على
التصدٌك على تعدٌل الدوحة ،بهدؾ التعجٌل بدخوله حٌز التنفٌذ.
افتتح دٌمٌتار نٌكوؾ (فرنسا) الرئٌس المتشارن ،فرٌك االتصال ،ووافمت
األطراؾ على إحالة مسودة الممرر لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه
اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو للنظر فٌها.
المسائ المتعلقة بآلية التنمية النظيفة :تولى هلوبشاٌل شونؽوي
(سوازٌالند) وكارولٌنا أنتونٌن (فنلندا) تٌسٌر إجراء المشاورات ؼٌر
الرسمٌة التً مكنت األطراؾ من إعداد مسودة ممرر حول األلسام
التالٌة :البند عام وخط األساس ومنهجٌات الرصد؛ وتسجٌل أنشطة
المشروعات وإصدار شهادات إثبات خفض اإلنبعاثات؛ والتوزٌع اإلللٌمً
ودون اإلللٌمً؛ ونظام لروض آلٌة التنمٌة النظٌفة :وموارد العمل على
آلٌة التنمٌة .نالشت األطراؾ ممترحات الفمرات اإلضافٌة وتركت العدٌد
منها بٌن ألواس.
المسائ المتعلقة بفندوق التكي  :تقرير مجلس إدارة فندوق التكي :
وخالل المشاورات ؼٌر الرسمٌة ،عارض العدٌد من المندوبٌن االلتراح
الممدم من أحد المندوبٌن "إدران الحاجة إلى إعادة النظر فً آلٌة التنمٌة
النظٌفة" من أجل زٌادة المدرة على التنبإ بموارد صندوق التكٌؾ
واستدامتها.
والترحت إحدى فرق البلدان النامٌة كخٌار بدٌل "إدران الحاجة إلى
تعدٌل الدوحة للدخول فً حٌز التنفٌذ" إلحٌاء سوق الكربون .والترح
فرٌك آخر الترحٌب بالجهود التً بذلها مجلس إدارة صندوق التكٌؾ
لتناول األمور المتعلمة المدرة على التنبإ بموارد صندوق التكٌؾ
واستدامتها ،من خالل استراتٌجٌة تعبئة الموارد .واستمرت المنالشات
خالل الفترة المسائٌة.
في األروقة
كان هنان حماس واضح صباح ٌوم الثالثاء ،حٌث احتشد أعضاء
الوفود فً جمٌع أنحاء الماعة العامة الرئٌسٌة لحضور االفتتاح التارٌخً
للدورة األولى لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً
اتفالٌة بارٌس .وكان ٌجب على عدد للٌل من أعضاء الوفود أن ٌنظروا
فً جدول أعمال الجزء الرفٌع المستوى ،ومع الهٌئة الفرعٌة للمشورة
العلمٌة والتكنولوجٌة ،والهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ والفرٌك العامل المخصص
المعنً باتفاق بارٌس بعد اختتام عملهم.
وتطلع العدٌد من أعضاء الوفود إلى كلمات الرئٌس الفرنسً فرانسوا
هوالند التً أكدت على أن اتفاق بارٌس "ال رجعة فٌه" " ،وأن التراخً
سٌكون له عوالب كارثٌة على العالم" ،وأن فرنسا سوؾ تتولى لٌادة
الحوار مع الوالٌات المتحدة "حول المطالب والتصمٌم على العمل".
وأشار أحد أعضاء الوفود الذي ٌبحث عن خطوات عملٌة إلى أن الوزراء
ٌجب أن "ٌشمروا عن سواعدهم وٌبحثوا فً مستمبل صندوق التكٌؾ".
وحٌث تزاٌدت حركة أعضاء الوفود على الطرٌك الذي ٌبلػ طوله
كٌلومترا ً واحدا ً والذي ٌُشكل الممر الرئٌسً للوصول إلى باب إؼلً ،
زادت المنالشات الخاصة بالتفاوض حول المضاٌا التً تشكل العمود
الفمري لالتفالٌة االطارٌة وبروتوكول كٌوتو .وكانت المحادثات حول
التموٌل و آلٌات كٌوتو تتسم بالبطء وكانت أحٌانا تثٌر الشعور باالحباط،
وبخاصة عندما أدرن أعضاء الوفود المعنٌٌن بالتموٌل إلى أي مدى ٌجب
علٌهم التواجد "بعد الساعة الثامنة" .وبٌنما استمع أعضاء الوفود إلى
تؤكٌد المٌسرٌن المتشاركٌن على أن الموعد النهائً الستكمال العمل
سٌكون بعد ألل من أربع وعشرٌن ساعة ،أشار أعضاء الوفود إلى
المشورة التً لدمها بان كً مون األمٌن العام لألمم المتحدة حول
"التحلً بالشجاعة والمثابرة والحكمة".
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