
 

                                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 7102 أيبر/ مبيى 21  الجمعت         http://enb.iisd.org/climate/sb46/enb/   المىقع على االنترنج:      596، رقم 21المجلد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
بٌتً أنتونٌتشو ، ورٌشكٌش رام د. جنٌفر آالن، و    enb@iisd.org ©Earth Negotiations Bulletinنشرة مفاوضات األرض ٌشترن فً كتابة وتحرٌر هذا العدد من 

(. مدٌر pam@iisd.orgتشاسٌن ) بنداري، والٌس بٌسٌواكس،  وأرون كوسبً ود. ماري لومً. الترجمة العربٌة: نهى الحداد. المحرر الرلمً:  كٌارا وورث. المحرر د. بامٌال
(. ٌتم اصدار نشرة مفاوضات األرض بواسطة kimo@iisd.org( : النجستون جٌمس جوري السادس "كٌمو" )IISDالدولً للتنمٌة المستدامة )الخدمات اإلخبارٌة للمعهد 

من الوزارة االتحادٌة للبٌئة  2012خالل سنة  للنشرةٌة.  ٌؤتً الدعم العام هً االتحاد األوروبً، والمملكة العربٌة السعود للنشرةالجهات المانحة  .المعهد الدولً للتنمٌة المستدامة
( خالل معهد االستراتٌجٌات البٌئٌة العالمٌة وحماٌة الطبٌعة وسالمة المبانً والسالمة النووٌة فً ألمانٌا، ووزارة البٌئة واألرض والبحر بإٌطالٌا، ووزارة البٌئة فً الٌابان )من

. تم توفٌر ناشٌونالارجٌة  والتجارة فً نٌوزٌلندا، ووزارة الشئون الخارجٌة  فً السوٌد، وحكومة سوٌسرا )المكتب الفٌدرالً السوٌسري للبٌئة(، وسوان إنترووزارة الشئون الخ
تموٌل ترجمة النشرة إلى اللغة الفرنسٌة لدمته الحكومة الفرنسٌة، ومماطعة كٌبٌن، والمنظمة  .المملكة العربٌة السعودٌةاألوروبً و تموٌل خاص لتغطٌة هذا المإتمر بواسطة االتحاد

هً آراء المإلفٌن وال تعكس بالضرورة وجهة نظر المعهد الدولً  النشرةالمتضمنة فً الدولٌة للدول الناطمة بالفرنسٌة/معهد التنمٌة المستدامة للدول الناطمة بالفرنسٌة. اآلراء 
مناسب للمصادر. للحصول على ٌة المستدامة أو غٌره من الجهات المانحة. وٌمكن استخدام ممتطفات من هذه النشرة فً المطبوعات غٌر التجارٌة مع التنوٌه األكادٌمً الللتنم

-536-646-1+(، تلٌفون kimo@iisd.orgإللكترونً )، بما فً ذلن طلبات توفٌر الخدمات اإلخبارٌة، اتصل بمدٌر الخدمات اإلخبارٌة من خالل برٌده االنشرةمعلومات عن 
.   East 56th St., 11D, New York, NY 10022, United States of America 300، أو  على العنوان التالً فً نٌوٌورن بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة:   7556

 .<jennifera @iisd.org >  على البرٌد اإللكترونً: 2012اٌو/اٌار  م –ٌمكن االتصال بفرٌك نشرة مفاوضات األرض بمإتمر تغٌر المناخ فً بون  
 

 نشرة مفاوضات األرض
 خدمت اخببريت لمفبوضبث البيئت والتنميت

 

السبدست و األربعىن للهيئبث الفرعيت الدورة 

 #5 

 األحداث الرئيسية لمؤتمر تغير المناخ المنعمد في بون

 7112مايو/ أيار  11الخميس، 

 
واصل مإتمر تغٌر المناخ المنعمد فً بون انعماده ٌوم الخمٌس. انعمدت 

مدار الٌوم. واجتمع الفرٌك  المشاورات غٌر الرسمٌة واألحداث الممررة على
 العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس خالل فترة الظهٌرة.

 
 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية 

 
دعا كٌلً كٌزٌر من اتفاق باريس )النهج غير السولية(:  8-6المادة 

)االتحاد األوروبً( المٌسر المتشارن إلى تمدٌم وجهات النظر حول العناصر 
والعناوٌن والمعاٌٌر إلدراجها فً نص الممرر. وأشار عدد للٌل من األطراف 

)النهج  6إلى الحاجة إلى أسالٌب عمل مختلفة لتناول مكونات المادة 
التعاونٌة( بالنظر إلى مختلف المهام الممررة. وحددت األطراف اآلتً: 

لسولٌة المهمة، والنهج الملموسة واألهداف والنطاق وأنواع النهج غٌر ا
ومعاٌٌر اإلدراج والحوكمة والترتٌبات المإسسٌة؛ ومتطلبات اإلبالغ 

؛ 6والشفافٌة التً تتماشى مع العناصر األخرى التً نصت علٌها المادة 
وأوجه الترابط مع اآللٌات والترتٌبات األخرى. ودعت األطراف إلى إنشاء 

ساهمات المحددة منصة على شبكة اإلنترنت لتحدٌد النهج غٌر السولٌة فً الم
وطنٌاً، وتعد هذه المنصة مرفماً مالئماً لربط االحتٌاجات التً ٌتم اإلبالغ بها 
بالموارد المتاحة، وتحدٌد مستوى الخبرات الوطنٌة. وذكر مندوب أحد 
األطراف أن معاٌٌر التصنٌف لد تكون بمثابة "عائك" ٌحول دون المرونة، 

حول "الكٌفٌة" فٌما ٌخص برنامج  وحث على التركٌز على األسئلة المطروحة
العمل. وأشارت عدة أطراف إلى الحاجة إلى مزٌد من العمل فً شكل حلمات 

 عمل واجتماعات مائدة مستدٌرة وتجمٌع التمارٌر والوثائك وغٌرها. 
 

 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 

: افتتح االجتماع رئٌس الهٌئة الفرعٌة لجنة باريس المعنية ببناء المدرات
ٌذ توماش كروسزكو،   وشاركته باترٌشٌا إسبٌنوزا األمٌن التنفٌذي للتنف

التفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تغٌر المناخ بالمشاركٌن فً االجتماع 
األول للجنة. وانتخبت اللجنة ماتً نوملٌن )فنلندا( ودمحم نبو )المغرب( 

، وألرا اللجنة جدول األعمال 2012كرئٌسٌن متشاركٌن لعام 
(PCCB/2017/1/1-2.واتفما على تنظٌم العمل ) 
 

وأعرب نبو، الرئٌس المتشارن عن أمله فً أن تضع اللجنة األساس لمساعدة 
البلدان على المساهمة فً األهداف طوٌلة األجل التفاق بارٌس. ولدم ممثلو 
الكٌانات التشغٌلٌة فً اآللٌة المالٌة والهٌئات المنشؤة بموجب االتفالٌة 

 محدثة عن العمل المتصل ببناء المدرات.معلومات 
 

(، نالشت اللجنة PCCB/2017/1/3وبشؤن أسالٌب العمل والنظام الداخلً )
سبل تعزٌز األعمال التحضٌرٌة المجراة فٌما بٌن الدورات ودور المرالبٌن 
فً مداوالت اللجنة. ثم ألرت اللجنة أسالٌب العمل وإجراءاته، وطلبت إلى 

حلول الفنٌة لضمان المشاركة الكاملة لجمٌع األعضاء. األمانة استكشاف ال
وأوضح الرئٌس المتشارن نوملٌن أنه سٌطلب من المرالبٌن التعلٌك على كل 
بند من بنود جدول األعمال لبل اتخاذ لرارهم، ودعا المرالبٌن إلى تمدٌم 

 مالحظات كتابٌة.
 

عمل لجنة وخطة  2020-2016وبشؤن تنفٌذ خطة عمل بناء المدرات للفترة 
(، PCCB/2017/1/4) 2012-2012بارٌس المعنٌة ببناء المدرات للفترة 

شرع أعضاء اللجنة فً منالشة خطة عمل متجددة، والتعلٌك على هٌكلها، 
وعلى الروابط المحتملة بجدول تجمٌع وتسلسل العمل الذي أعدته األمانة. 

 المدرات من ألنشطة بناء 2012ولررت اللجنة تمدٌد موضوع التركٌز لعام 
 .2012أجل تنفٌذ المساهمات المحددة وطنٌاً حتى عام 

 

وفٌما ٌتعلك بصٌانة البوابة اإللكترونٌة لبناء المدرات فً اتفالٌة األمم المتحدة 
(، أبرز PCCB/2017/1/5اإلطارٌة بشؤن تغٌر المناخ وتطوٌرها )

نات المشاركون ما ٌلً: تعزٌز الرإٌة والتفاعل والتخصص وتجمٌع البٌا
ودلتها؛ ربط البوابة باحتٌاجات البلدان؛ بما فً ذلن أفضل الممارسات 

 والدروس المستفادة؛ وربما دمجها مع األدوات الموجودة فعلٌاً.
 

وفٌما ٌتعلك بؤوجه الترابط مع الهٌئات المنشؤة بموجب االتفالٌة 
(PCCB/2017/1/6 تبادلت لجنة بارٌس المعنٌة ببناء المدرات والهٌئات ،)
 لُمشكلة وجهات النظر.ا

 
وسوف تعود لجنة بارٌس المعنٌة ببناء المدرات إلى المسائل ذات الصلة 

بعد الحصول على  (PCCB/2017/1/4-6) 2020-2016بخطة العمل 
 13المزٌد من المدخالت، وسوف تتناول البنود المتبمٌة ٌوم السبت الموافك 

 ماٌو/ آٌار.  
 

: تشارن فً رئاسة هذا التكنولوجيا نطاق وأساليب التمييم الدوري آللية
االجتماع إلفرٌدي مور )النمسا(. وفٌما ٌتعلك بؤسالٌب التمٌٌم الدوري، 
الترحت األطراف أن تكون العملٌة كالتالً: فعالة من حٌث التكلفة وموجهة 
نحو النتائج؛ ومتوافمة مع إطار التكنولوجٌا؛ ومحددة لغرض تحسٌن آلٌة 

هات المعنٌة. وفٌما ٌتعلك بالنطاق، الترحت األطراف التكنولوجٌا؛ وتشمل الج
أن ٌكون الغرض من العملٌة هو تعزٌز تنفٌذ اتفاق بارٌس، وستشمل 
المدخالت خبرة البلدان المتلمٌة. وتباٌنت اآلراء بشؤن ما إذا كان التمٌٌم 
سٌجري فً إطار مإتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً اتفاق 

تمر األطراف. وسٌموم المٌسران المتشاركان بمراجعة المذكرة بارٌس أم مإ
 التوضٌحٌة.

 
  الفريك العامل المخصص المعني باتفاق باريس

 
فً اجتماع فرٌك االتصال، أشارت سارة باعشن )المملكة العربٌة السعودٌة( 
الرئٌس المتشارن إلى أن األطراف سوف تتمكن من التفاعل مع الهٌئة 

والهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة والهٌئات المنشؤة الفرعٌة للتنفٌذ 
ماٌو / أٌار، وأنه  13فً اجتماع فرٌك االتصال الممرر عمده ٌوم السبت 
ماٌو/ أٌار لمنالشة  16سٌتم انعماد اجتماع رإساء الوفود ٌوم الثالثاء الموافك 

التمدم المحرز فً العمل فٌما بٌن الدورات. أشار المٌسران المتشاركان إلى 
 جمٌع بنود جدول األعمال.

 
ورحبت مجموعات مختلفة من البلدان باالنتمال من المفاوضات المفاهٌمٌة إلى 
المفاوضات النصٌة والجلسات التً تستغرق ساعتٌن. والترح مندوب جزر 
المالدٌف، نٌابةً عن تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة، التولف عن عمد جلسات 

 حدة.مدتها ساعة وا
 

/ الصٌن، عن استعداد  22وأعرب مندوب إكوادور، نٌابةً عن مجموعة الـ 
بالده لالنتمال إلى المنالشات النصٌة، ولكنه حث على الحفاظ على التوازن 
بٌن التخفٌف والتكٌف وسبل التنفٌذ، وتجنب إعادة تفسٌر اتفاق بارٌس 

لدان النامٌة متماربة والحفاظ على التماٌز. وأعرب مندوب إٌران، نٌابةً عن الب
التفكٌر، عن للمه من أن بنود التخفٌف تسٌر بخطى أسرع من بنود التكٌُف 
وسبل التنفٌذ. وحث مندوب المملكة العربٌة السعودٌة، نٌابةً عن المجموعة 
العربٌة، على الحفاظ على نفس أسلوب التمدم فً جمٌع البنود، بما فً ذلن 

 تخصٌص الولت بشكل متوازن.
 

مندوب سوٌسرا، نٌابةً عن مجموعة السالمة البٌئٌة، عن للمه من أنه وأعرب 
لم تتم منالشة سوى عنصر واحد فمط من عناصر إطار الشفافٌة بسبب ضٌك 

 الولت وحث على تخصٌص الولت بشكل متوازن.
 

ولال مندوب االتحاد األوروبً انه ال ٌوجد "اختالف كبٌر" فى وتٌرة التمدم 
 االعمال.المحرز فً بنود جدول 
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      2 
نشرة مفبوضبث 

      األرض         

 
ودعا مندوب تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة إلى المزٌد من العمل الفنً لبل 
انعماد الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراف، والترح أن ٌموم المٌسران 
المتشاركان بإعداد مذكرات غٌر رسمٌة تتضمن هٌكل العناوٌن الرئٌسٌة 

ة والعشرٌن لمإتمر األطراف. للممررات المحتمل إتخاذها خالل الدورة الرابع
ودعا مندوب غواتٌماال، نٌابةً عن الرابطة المستملة ألمرٌكا الالتٌنٌة 

 والكارٌبً، إلى مواصلة التركٌز على العناوٌن المحتملة لمسودة النص.
 

ورحب مندوب أسترالٌا، نٌابةً عن مجموعة المظلة، بالتحدٌثات التً تمدمها 
أوجه الترابط مع عمل الفرٌك العامل هٌئات أخرى لتسلٌط الضوء على 

المخصص المعنً باتفاق بارٌس. ودعا مندوب إثٌوبٌا، نٌابةً عن ألل البلدان 
نمواً، ومندوب تركٌا، إلى إجراء منالشات مشتركة بٌن الفرٌك العامل 
المخصص والهٌئات الفرعٌة األخرى. وحث مندوب أوروغواي، نٌابةً عن 

ناول أوجه الترابط بٌن بنود جدول أعمال الفرٌك األرجنتٌن والبرازٌل، على ت
 العامل المخصص.

 
ولالت باعشن الرئٌس المتشارن أن الرئٌسٌن المتشاركٌن سٌعدان مسودة 

 النتائج لتنظر فٌهما األطراف ٌوم الثالثاء.
 

 تشارن: 71-/م أ 1إرشادات أخرى تتعلك بمسم التخفيف في الممرر 
ٌر أعمال هذا االجتماع. وأٌدت العدٌد من جٌرترود والنسكً )النمسا( فً تٌس

األطراف استخدام عناصر المعلومات التً تمدمها األطراف التً تموم 
. 21-/م أ1من الممرر  22باإلبالغ عن مساهماتها المحددة وطنٌاً وفماً للفمرة 

وفٌما ٌتعلك بالنطاق، رأى العدٌد من مندوبً البلدان المتمدمة أن هذا البند 
التخفٌف، فً حٌن عارضهم العدٌد من مندوبً البلدان النامٌة فً ٌمتصر على 

ذلن. وفٌما ٌتعلك بالتماٌز، مٌزت عدة أطراف بٌن المعلومات التً تمدمها 
األطراف من البلدان المتمدمة والمرونة التً ٌتعٌن منحها للبلدان النامٌة. 

ل الطبٌعة واعترض البعض على ذلن دافعٌن بؤن التماٌز ٌعمل بالفعل من خال
المحددة وطنٌاً للمساهمات. وفٌما ٌتعلك بالغرض، حثت األطراف على تعزٌز 
فهم ما ستموم به األطراف األخرى، وعلى تجمٌع معلومات لتتبع التمدم 

 المحرز، وتمٌٌم سبل التنفٌذ المتاحة.
 

: الترح المٌسر المتشارن نٌكوال زامبرانو سانشٌز )إكوادور( بالغات التكيف
على غرض بالغات التكٌف. ولدمت مجموعة من مندوبً البلدان التركٌز 

النامٌة ممترحات أولٌة تشمل ما ٌلً: اإلبالغ بإجراءات وخطط التكٌف؛ 
واالعتراف بجهود التكٌف؛ وتعزٌز إجراءات التكٌف والدعم؛ وتحمٌك هدف 
التكٌف العالمً؛ ورفع مستوى التكٌف وتعزٌز التكافإ بٌن التكٌف والتخفٌف. 

دم مندوب أحد األطراف نتائج مجمعة من حلمة العمل السابمة للدورة: ول
تعزٌز سمات التكٌف؛ واالعتراف بجهوده؛ وتعزٌز التنفٌذ والتمدم المحرز 
نحو تحمٌك هدف التكٌف العالمً؛ وتسهٌل التعلم والتعاون والدعم؛ وأولوٌات 

تمر اإلبالغ، وسبل التنفٌذ والدعم، والخطط واإلجراءات. وسوف تس
 المنالشات.

 
أندرو راكستراو )الوالٌات المتحدة( فً  : تشارنإطار شفافية العمل والدعم

تٌسٌر أعمال هذا االجتماع. ونظرت األطراف فً لائمة العناصر التً أعدها 
المٌسران المتشاركان بشؤن المعلومات عن الدعم المالً ونمل التكنولوجٌا 

من اتفاق بارٌس. ودعا العدٌد  11-2 وبناء المدرات الممدمة فً إطار المواد
من مندوبً البلدان النامٌة إلى: األهداف والمبادئ التشغٌلٌة؛ حذف اإلشارة 
إلى "البلدان األخرى التً تمدم الدعم"؛ وتوضٌح أن تمدٌم البلدان المتمدمة 
للدعم لٌس طوعٌاً. وأٌد البعض وضع تعرٌف للتموٌل المناخً وعملٌة 

نامٌة على تحدٌد احتٌاجاتها المالٌة من أجل تعزٌز لمساعدة البلدان ال
اإلجراءات. واستشهد البعض بخصائص تتعلك بمعلومات محددة عن تتبع 

 تعبئة األموال والدعم.
 

واتفك الكثٌرون على أن وضوح التمارٌر واتسالها ٌمكن أن ٌحد من ازدواجٌة 
معلومات المتعلمة العمل وٌسهل عملٌة التمٌٌم العالمً. وأشار البعض إلى أن ال

بنمل التكنولوجٌا وبناء المدرات لد تكون معلومات نوعٌة. وسوف تستمر 
 المنالشات.

 
شولٌسا نغوادال )جنوب أفرٌمٌا( فً تٌسٌر  : تشارنعملية التمييم العالمي

أعمال هذه المشاورات التً تناولت مخرجات ونتائج وأسالٌب عملٌة التمٌٌم 
ة على أن تشمل هذه العملٌة مرحلة تمنٌة العالمً. ووافمت أطراف مختلف

وأخرى سٌاسٌة. ودعا العدٌد من األطراف إلى تعزٌز عملٌة التمٌٌم العالمً 
من أجل تعزٌز التعاون الدولً وتحدٌد أفضل الممارسات والتعرف على 
الحواجز التً تعترض التنفٌذ وفرص التغلب علٌها. والترح مندوبً العدٌد 

اج المساواة كؤحد مسارات العمل فً عملٌة التمٌٌم من البلدان نامٌة إدر
العالمً، ودعا أخرون إلى إدراج الخسائر واألضرار. كما نالشت األطراف 
اإلطار الزمنً لمراحل عملٌة التمٌٌم العالمً والمشاركة مع البلدان غٌر 

 األطراف.

 
لسون دعت المٌسرة المتشاركة جانٌن فٌ لجنة تيسير التنفيذ وتعزيز االمتثال:

)بلٌز( إلى تمدٌم آراء بشؤن التدابٌر والنواتج. ونالشت األطراف النواتج 
المختلفة والمشتركة لؤلحكام الملزمة وغٌر الملزمة التً نص علٌها اتفاق 
بارٌس. ودعا مندوبو مختلف البلدان النامٌة إلى الربط بٌن آلٌة االمتثال وسبل 

ً، حذر مندوبو مجموعة من البلدان التنفٌذ. وفٌما ٌتعلك بالربط بالدعم المال
النامٌة، بدعم من مندوبً مختلف البلدان المتمدمة، من ظهور حوافز ضارة. 
وعارض مندوبو بعض البلدان النامٌة من "اإلنذار المبكر" أو إصدار بٌانات 
بعدم االمتثال. ودعا مندوب إحدى البلدان النامٌة إلى االتفاق على مجموعة 

وجه عمل لجنة االمتثال، وشدد بعض من مندوبً البلدان من المبادئ التً ت
 النامٌة  على ضرورة تفعٌل التماٌز. وسوف تستمر المشاورات غٌر الرسمٌة.

 
تولت مارٌا دٌل بٌالر بوٌنو )األرجنتٌن(  مزيد من المسائل: صندوق التكيف:

المشاركة فً تٌسٌر هذا االجتماع. وتطرلت األطراف إلى لائمة بالعناصر 
المحتملة، وأكد العدٌد من مندوبً البلدان النامٌة على أن "المسائل المدرجة 
ً أساسٌة مطلوبة الستفادة اتفاق  فً المائمة التً ٌتعٌن تناولها ال تعد شروطا

من الصندوق". والترح أعضاء الوفود صٌاغة عملٌة لحل هذه  بارٌس
المسائل فً المستمبل، وذلن بعد وضوح أدوات وآلٌات اتفاق بارٌس. 
وعارضهم مندوب أحد البلدان المتمدمة  فً هذا الراي، وذكر أن االتفاق 
المبرم فً مراكش هو أن ٌخدم الصندوق اتفاق بارٌس "بعد توضٌح هذه 

 المسائل".
 

د مندوبو العدٌد من البلدان النامٌة أن ٌعمل الصندوق تحت إشراف مإتمر وأٌ
األطراف، فً حٌن تولع أخرون أن الصندوق سٌخضع لسلطة مإتمر 
األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً بروتوكول كٌوتو، مفسرٌن 
ذلن بؤن الصندوق سٌمتصر على المسائل المتصلة بآلٌات المرونة الخاصة 

كول كٌوتو. واعترض مندوب إحدى البلدان المتمدمة واشار إلى ببروتو
تفضٌله أن ٌخضع الصندوق إلشراف مإتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع 

 األطراف فً اتفاق بارٌس. وسوف تستمر المنالشات.
 

: تشارن فً رئاسة هذا االجتماع مسائل أخرى بخالف صندوق التكيف
لمخصص جو تٌندال )نٌوزٌلندا(. ونظر الرئٌس المتشارن للفرٌك العامل ا

االجتماع فً أسالٌب إبالغ المعلومات واإلرشادات لفترة السنتٌن إلى الكٌانات 
التشغٌلٌة لآللٌة المالٌة. ورأت بعض األطراف أنه مع التكلٌف بمنالشة 
المعلومات، لٌس هنان تكلٌف مشابه بشؤن األسالٌب. ودفع آخرون بعدم 

المنصوص علٌه فً اتفاق بارٌس. وفٌما ٌتعلك  تجاوز التكلٌف الصرٌح
ً "بال مؤوى" حٌث أن  باإلرشاد، أشارت عدة أطراف إلى أنه لٌس موضوعا
األحكام المائمة الخاصة باإلرشاد تسري مع تغٌٌر ما ٌلزم من تغٌٌره. وسوف 

 تستمر المنالشات.
 

 في األرولة
 

ر أستطاع التؤثٌر على ٌبدو أن الطمس المتملب فً الٌوم الرابع النعماد المإتم
الحالة المزاجٌة فً مكان التفاوض. وفً الطابك الثالث والعشرٌن من مبنى 
األمم المتحدة، بدأت لجنة بارٌس لبناء المدرات بداٌة مشمسة، وانتخبت أول 

رئٌسٌن متشاركٌن، وشاركت فً منالشات حٌة حول خطة عملها. وعلى 
لبٌن، حظً تشجٌع الرئٌسٌن الرغم من محدودٌة المماعد المتاحة للمرا

المشاركٌن على المشاركة النشطة بمبول كبٌر من جانب الكثٌرٌن. وفً الولت 
نفسه، تجمعت الغٌوم فً منالشات الموازنة. وطلبت األطراف إعادة صٌاغة 

الوثائك الداعمة، ودعا العدٌد من األطراف إلى تمدٌم صورة تفصٌلٌة عن 
ٌزانٌة. كما طالب من ٌرغبون فً النظر فً الزٌادة االسمٌة الصفرٌة فً الم

الزٌادة الممترحة فً مٌزانٌة األمانة العامة بالمزٌد من المعلومات لمواصلة 
المنالشات. ونظرا لعدم وجود تلن الوثائك، تم تؤجٌل محادثات الٌوم، وعبر 

العدٌد من األطراف عن اسفهم إلضاعة الكثٌر من الولت الالزم لتمرٌب 
عارضة. وأشار أحد أعضاء إلى أن خٌار الصفر هو "أخبار الموالف المت

٪ الذي ٌخشى البعض من حدوثه 20جٌدة" ممارنة بخفض المٌزانٌة بنسبة 
 بسبب عدم الٌمٌن حول مساهمة طرف كبٌر فً الموازنة.

 

 


