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ة العربیة السعودیة.  یأتي ھي االتحاد األوروبي والمملك للنشرةالجھات المانحة  .یتم اصدار نشرة مفاوضات األرض بواسطة المعھد الدولي للتنمیة المستدامة
من الوزارة االتحادیة للبیئة وحمایة الطبیعة وسالمة المباني والسالمة النوویة في ألمانیا، ووزارة البیئة واألرض والبحار  2017خالل سنة  للنشرةالدعم العام 

الشئون الخارجیة  والتجارة في نیوزیلندا،  ووزارة الشئون الخارجیة  ووزارة) العالمیةبإیطالیا، ووزارة البیئة في الیابان (من خالل معھد االستراتیجیات البیئیة 
البیئة  وقد قدم االتحاد األوروبي والمملكة العربیة السعودیة ووزارة. في السوید، وحكومة سویسرا (المكتب الفیدرالي السویسري للبیئة) وسوان إنترناشیونال

تمویل ترجمة النشرة إلى اللغة  .ووزارة الزراعة والحراجة والبیئة وإدارة المیاه في النمسا تمویال خاصا لتغطیة ھذا االجتماع اإیطالیبر اوحمایة األراضي والبح
قة بالفرنسیة. للدول الناط الفرنسیة قدمتھ الحكومة الفرنسیة، ومقاطعة كیبیك، ومعھد التنمیة المستدامة للدول الناطقة بالفرنسیة وھو جھة تابعة للمنظمة الدولیة

ھي آراء المؤلفین وال تعكس بالضرورة وجھة نظر المعھد الدولي للتنمیة المستدامة أو غیره من الجھات المانحة. ویمكن استخدام  النشرةالمتضمنة في اآلراء 
، بما في ذلك طلبات توفیر النشرةلومات عن مقتطفات من ھذه النشرة في المطبوعات غیر التجاریة مع التنویھ األكادیمي المناسب للمصادر. للحصول على مع

، أو  على العنوان  7556-536-646-1+)، تلیفون kimo@iisd.orgالخدمات اإلخباریة، اتصل بمدیر الخدمات اإلخباریة من خالل بریده اإللكتروني (
یمكن .  East 56th St., 11D, New York, NY 10022, United States of America 300التالي في نیویورك بالوالیات المتحدة األمریكیة:  

على البرید االلكتروني التالي    2017نوفمبر/تشرین الثاني  –المنعقد في بون  االتصال بفریق نشرة مفاوضات األرض بمؤتمر تغیر المناخ
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 نشرة مفاوضات األرض
 خدمة اخ�ار�ة لمفاوضات البیئة والتنم�ة

 

 والعشرون لمؤتمر أطراف الثالثةالدورة  
اتفاق�ة األمم المتحدة اإلطار�ة �شأن تغیر 

  10#  المناخ

 األحداث الرئیسیة في مؤتمر فیجي/بون
 2017نوفمبر/تشرین الثاني  15، األربعاء

واصل مؤتمر تغیر المناخ فیجي/بون انعقاده یوم األربعاء. وعلى مدار 
االتصال في إطار الیوم، أجریت مشاورات غیر رسمیة واجتمعت فرق 

مؤتمر األطراف ومؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في 
وخالل الفترة الصباحیة، استؤنفت الجلسات الفرعیة  .بروتوكول كیوتو

الختامیة للھیئة الفرعیة للتنفیذ والھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة 
دت الجلسة العامة والتكنولوجیة، وخالل الفترتین الصباحیة والمسائیة، انعق

الختامیة للفریق العامل المخصص المعني باتفاق باریس. وافتُتح الجزء 
 المشترك الرفیع المستوى خالل فترة الظھیرة. 

الجزء الرفیع المستوى لمؤتمر األطراف/ مؤتمر األطراف العامل بوصفھ 
اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو/ مؤتمر األطراف العامل بوصفھ 

 األطراف في اتفاق باریس اجتماع
افتتح فرانك باینیماراما (فیجي) رئیس الدورة الثالثة والعشرین لمؤتمر 

وأكد توماسي نولوساال (فیجي) على  األطراف الجزء الرفیع المستوى.
واقعیة التھدید الناجم عن تغیر المناخ وطبیعتھ التي تحتاج إلى إجراءات 

حاھا"، لذا طرح على الحضور عاجلة، وعلى "تزاید حدتھ بین عشیة وض
 السؤال التالي: "ھل أنتم مستعدون لمواجھة الحیاة بدون أرض؟"

وطلب باینیماراما، رئیس الدورة الثالثة والعشرین لمؤتمر األطراف، من 
األطراف أن تواصل تركیزھا على الخروج بنتیجة ناجحة من ھذه الدورة، 

المقترح من جدول أعمال مؤتمر وأفاد بأنھ تم التوصل إلى اتفاق بشأن البند 
وزیادة  2020األطراف بشأن التعجیل بتنفیذ التزامات وإجراءات ما قبل 

 .2020طموح ما قبل 
وأكد أنطونیو غوتیریس، األمین العام لألمم المتحدة، أن البلدان الجزریة 
الصغیرة النامیة ھي أولى البلدان المتضررة من تغیر المناخ، فعلینا أن 

تھا". وفیما یتعلق بمشاریع البنیة التحتیة الكبیرة، قال: "إذا لم "نصغي لصو
تكن تلك المشروعات متوافقة مع المعاییر البیئیة، فال ینبغي السماح 

 بتنفیذھا"، وحث الدول المانحة على إحیاء الصندوق األخضر للمناخ كلیاً.
مناخ أمر فالتر شتاینمایر، ألمانیا، إن واقع تغیر ال -وقال الرئیس فرانك 

مأساوي وملح. وأشار إلى وجوب متابعة اتفاق باریس باألفعال 
واالجراءات، وأن الھیكل المتعدد األطراف ال غنى عنھ من أجل مستقبل 

 سلمي ومستدام.
وتحدث میروسالف الجاك، رئیس الجمعیة العامة لألمم المتحدة، عن اآلثار 

ة للتصدي لھ كما ینبغي. السلبیة لتغیر المناخ، وأشار إلى األدوات الالزم
ودفع بأنھ رغم عدم تواجد األشخاص الذین سوف یعانون من آثار تغیر 

 المناخ داخل قاعة االجتماع، فإن األطراف تعد مسئولة أمامھم.
 مؤتمر األطراف

: افتتح المسائل المتعلقة بالتمویل: االستعراض السادس لآللیة المالیة
ر المتشارك، ھذه المشاورات غیر زاھیر فاكیر (جنوب أفریقیا)، المیس

الرسمیة، مشیراً إلى أن ھذه ھي الدورة النھائیة المنعقدة قبل اجتماع فریق 
االتصال األخیر، ودعا مجموعتین من البلدان النامیة إلى تقدیم المقترحات 
النصیة التي وعدوا بھا. وأشار مندوب إحدى المجموعتین أنھ نظراً 

موعة، فإنھا لن تقدم نصاً. وأشار مندوب لالختالفات بین أفراد المج
 المجموعة األخرى إلى أن مجموعتھ ال تزال تعد المقترح الخاص بھا.

وبعد إشارتھ إلى ضیق الوقت، اقترح فاكیر أن تنظر األطراف في مسودة 
النتائج التي أعدھا المیسران المتشاركان، استناداً إلى مدخالت األطراف 

صیة اللجنة الدائمة المعنیة بالتمویل وإدراج فقرات تشیر إلى تو
)FCCC/CP/2017/9, Annex II التي تطلب إلى الكیانات العاملة (

في اآللیة المالیة مواصلة تعزیز التكامل واالتساق، واتخاذ قرار بالشروع 
في عملیة االستعراض السابع لآللیة المالیة خالل الدورة السادسة والعشرین 

  لمؤتمر األطراف.
لنظر في مسودة النص، ناقشت األطراف اآلتي: ما إذا كان ینبغي وقبل ا

إدراج توصیات أخرى من تقریر اللجنة الدائمة المعنیة بالتمویل؛ وكیفیة 

تتبع المبادئ التوجیھیة المحدثة لعملیة االستعراض السادس لتستفید منھا 
في  عملیة االستعراض المقبل؛ وما إذا كان ینبغي اإلشارة إلى عدم توافق

اآلراء وأن یقدم المیسران المتشاركان تقریراً إلى رئیس الدورة الثالثة 
والعشرین لمؤتمر األطراف للنظر فیھ بشأن سبل المضي قدماً. واقترح 
مندوبان تأجیل إغالق عملیة االستعراض لمدة سنة، ولكن اعترض غیرھم 

 على ذلك.
یسران المتشاركان ثم نظرت األطراف في مسودة النتائج التي اقترحھا الم

 ووافقت على إحالتھا إلى فریق االتصال.
 الجلسة العامة للفریق العامل المخصص المعني باتفاق باریس

(المملكة العربیة السعودیة) الرئیسة المتشاركة للفریق  ودعت سارة باعشن
العامل المخصص األطراف إلى النظر في مسودة النتائج الخاصة ببنود 

). FCCC/APA/2017/L.4 and Add.1( 8-3جدول األعمال 
وقالت: نظراً لعدم توافق اآلراء حول اقتراح مجموعة البلدان األفریقیة 

من اتفاق باریس  5-9منصوص علیھا في المادة المتعلق بتناول األسالیب ال
(الشفافیة المالیة المسبقة)، فینبغي على الرئیسین المتشاركین إدراج المقترح 
في تقریرھما الشفوي المقدم إلى مؤتمر األطراف، وطلب إدراجھ في 
التقریر الكتابي المقدم لمؤتمر األطراف؛ وسیقوم الرئیسان المشاركان بنقل 

عند تقدیم  2018بشأن الحاجة إلى عقد دورة إضافیة في عام  تباین اآلراء
شدد مندوب جنوب أفریقیا، نیابةً عن  تقریرھما إلى مؤتمر األطراف.

المجموعة األفریقیة، على أن رئاسة مؤتمر األطراف قد تعھدت بإجراء 
وطلبت تأجیل الجلسة العامة  5-9مشاورات مع جمیع األطراف بشأن المادة 

 نتھاء من المشاورات.إلى حین اال
من تقریر الدورة السادسة واألربعین  106وأشارت باعشن إلى الفقرة 

التي توصي فیھا الھیئة  (FCCC/SBI/2017/7)للھیئة الفرعیة للتنفیذ 
الفرعیة للتنفیذ الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة والفریق العامل 

نوفمبر/  15وم األربعاء الموافق المخصص باختتام أعمالھما بحلول ظھر ی
تشرین الثاني من أجل ترجمة مسودة النصوص إلى لغات األمم المتحدة 
الرسمیة الست إلقرارھا. ودعت الحضور إلى اإلدالء ببیانات عن مسودة 

ً في  النتائج. وأكد مندوب جنوب أفریقیا أن إقرار النتائج یتطلب توافقا
ضوء تحفظات المجموعة األفریقیة. وكرر اآلراء، وھو ما لم یكن ممكناً في 

طلبھ إرجاء الجلسة العامة لحین الخروج بنتائج من مشاورات الرئاسة. 
وأشارت باشان إلى تحفظ المجموعة االفریقیة وقال أن البیانات قد تقدم 

 حلوال.
ودعا مندوب المجموعة األفریقیة إلى تناول اإلجراءات قبل أي مناقشات 

/ الصین 77وب اإلكوادور، نیابةً عن مجموعة الـ موضوعیة. وأشار مند
إلى ضرورة توافق اآلراء حتى یمكن إقرار النتائج، مؤكداً على أن ھذه 
المسألة تستحق النظر فیھا. وأید مندوب إیران، نیابةً عن البلدان النامیة 

وقد عارض مندوب أسترالیا، نیابةً عن  متقاربة التفكیر، تأجیل االجتماع.
المظلة تأجیل االجتماع، وأیده في ذلك مندوبا االتحاد األوروبي مجموعة 
 والیابان.

ثم اقترحت باعشن، ووافقت األطراف على تعلیق االجتماع للتشاور بشأن 
وخالل الفترة المسائیة، استأنفت باعشن الجلسة العامة، وطلبت  ھذه المسألة.

المشاورات غیر  إلى األطراف تقدیم معلومات محدثة عن التقدم المحرز في
 الرسمیة الخاصة بتناول اقتراح المجموعة األفریقیة.

وأفاد مندوب المجموعة األفریقیة بأن المشاورات غیر الرسمیة التي جرت 
/ الصین قد أسفرت عن خیارین، ولكن لم یكن ھناك 77بین مجموعة الـ 

وقت كاف للمشاركة مع األطراف األخرى. ورحب بالمقترحات المتعلقة 
 فیة مواصلة المشاورات واختتام أعمال الفریق العامل المخصص.بكی

/ الصین أنھ ینبغي أن تظل مسودة نتائج 77وقال مندوب مجموعة الـ 
الفریق العامل المخصص كما ھي واقترح "وضعھا جانباً". واقترح إجراء 

 مشاورات بشأن مكان وكیفیة تناول اقتراح المجموعة األفریقیة.
ئاسة الدورة الثالثة والعشرین لمؤتمر األطراف ستواصل وقالت باعشن أن ر

المشاورات من أجل الوصول إلى سبیل اجرائي للمضي قدماً. وعلقت 

http://www.iisd.ca/climate/Cop23/enb
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      نشرة مفاوضات األرض         

الجلسة العامة للسماح باستمرار ھذه المشاورات، مشیرةً إلى أن الفریق 
 العامل المخصص قد یستأنف انعقاده في وقت الحق من ھذا األسبوع.

 الفرعیة للتنفیذ الجلسة العامة للھیئة
استأنف توماس كروسزكو (بولندا) رئیس الھیئة الفرعیة للتنفیذ، الجلسة 

وقال مندوب أوكرانیا، بدعم من مندوبي الوالیات المتحدة  العامة الختامیة.
األمریكیة وأسترالیا، أن الھیئة الفرعیة للتنفیذ قد أغفلت عند نظرھا في 

نیة لغازات الدفیئة الواردة من األطراف التقریر المتعلق ببیانات الجرد الوط
المدرجة في المرفق األول اإلشارة إلى العد المزدوج الذي حدث عند إبالغ 

 بیانات بلدین من المناطق التي وصفھا بأنھا "مدرجة بشكل غیر قانوني".
أفاد كروسززو المسائل التنظیمیة: انتخاب أعضاء المكتب بخالف الرئیس: 

یران) سیعمل نائباً للرئیس نیابةً عن منطقة آسیا بأن ناصر مقداسي (إ
 والمحیط الھادئ وسیقوم توغبا إزملي (تركیا) بدور المقرر.

: أقرت الھیئة الفرعیة للتنفیذ نتائج تتضمن مقرر لمؤتمر آلیة وارسو الدولیة
 (FCCC/SB/2017/L.5)األطراف 

یة للتنفیذ النتائج : اعتمدت الھیئة الفرعالمسائل المتعلقة بأقل البلدان نموا
(FCCC/SBI/2017/L.36) وأكد مندوب تیمور الشرقیة، بدعم من .

مندوب موریتانیا، على نقص الموارد المالیة في الصندوق الخاص بأقل 
البلدان نمواً، األمر الذي من شأنھ أن یؤدي إلى، على حد تعبیره، عدم 

 تمویل مقترحات لتنفیذ برنامج العمل الوطني للتكیف.
: أقرت الھیئة الفرعیة للتنفیذ النتائج التكیف الوطنیة خطط

(FCCC/SB/2017/L.35) 
: أقرت الھیئة الفرعیة للتنفیذ النتائج تقریر لجنة التكیف

(FCCC/SB/2017/L.6) 
تطویر ونقل التكنولوجیا: التقریر السنوي المشترك للجنة التنفیذیة 

كروسززو أن األطراف ذكر  للتكنولوجیا ومركز وشبكة تكنولوجیا المناخ:
قد وافقت خالل المشاورات التي دارت بینھا على إزالة األقواس المتبقیة، 
وأقرت الھیئة الفرعیة للتنفیذ النتائج ومسودة مقرر مؤتمر األطراف 

)FCCC/SB/2017/L.4.( 
وبعد إقرار النتائج، صرح مندوب المملكة العربیة السعودیة بأنھ ال یستطیع 

ار النتائج ومسودة المقرر، وشدد على أھمیة الموارد الموافقة على إقر
المالیة. وأفاد شروتزو بعدم اعتراض أي بلد قبل عملیة اإلقرار ولم یتم 

 إتخاذ أي إجراء إلعادة فتح القضایا. كما أثار مخاوف إزاء شفافیة العملیة.
المسائل المتعلقة بالتمویل: استعراض مھام ووظائف اللجنة الدائمة 

: صرح كروسززو بعدم التوصل إلى اتفاق وأن رئاسة بالتمویل المعنیة
الدورة الثالثة والعشرین لمؤتمر األطراف قد أعربت عن استعدادھا 

 لتخصیص وقت لھذه المسألة.
: أقرت الھیئة أثر تنفیذ تدابیر االستجابة: تحسین المنتدى وبرنامج العمل

ة لحذف اإلشارة إلى دعوة الفرعیة للتنفیذ النتائج بعد إجراء تعدیالت شفوی
األمانة إلى التعاون مع المنظمات الحكومیة الدولیة وغیرھا 

)FCCC/SB/2017/L.7.( 
أسالیب وبرنامج عمل ومھام المنتدى المعني بأثر تنفیذ تدابیر االستجابة 

: أقرت الھیئة الفرعیة للتنفیذ النتائج في إطار اتفاق باریس
(FCCC/SB/2017/L.8). 

: فیما یتعلق بجمیع البنود الفرعیة، داریة والمالیة والمؤسسیةالمسائل اإل
أقر كروسززو بحلقة العمل التي أجریت سبل زیادة كفاءة وشفافیة عملیة 
الموازنة، بما في ذلك التوصیة بزیادة الوعي بین األطراف بأن تمویل 
الموازنة األساسیة قد یؤثر على قدرة األمانة على االضطالع ببعض 

أقرت الھیئة الفرعیة للتنفیذ النتائج   .األنشطة
(FCCC/SBI/2017/L.34)  ومسودة مقرر مؤتمر األطراف

(FCCC/SBI/2017/L.34/Add.1)  ومسودة مقرر مؤتمر األطراف
العامل بوصفھ اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو 

(FCCC/SBI/2017/L.34/Add.2). 
ثورجیرسون، مندوب أمانة اتفاقیة : قدم ھالدور اختتام الدورة وتقریرھا

األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ، مؤشراً عن آثار الموزانة على 
 النتائج التي تم إقرارھا في ھذه الدورة.

عرض توغبا اسمیلي (تركیا) مسودة التقریر 
)FCCC/SBI/2017/L.19.وأقرتھا الھیئة الفرعیة للتنفیذ ( 

عدم اضفاء الصبغة السیاسیة على عملیة  وطلب مندوب االتحاد الروسي
الھیئة الفرعیة للتنفیذ وإدراج المذكرات التوضیحیة التي قدمھا في تقریر 

واختتم رئیس الھیئة الفرعیة للتنفیذ تشروزكزو الدورة، وسلط  الھیئة.
الضوء على التطور التاریخي للنوع االجتماعي، وأشار إلى أھمیة وجود 

 ظھراً. 12:48لیة. واختتمت الدورة في الساعة المراقبین في ھذه العم
 الجلسة العامة للھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة

استأنف كارلوس فولر (بلیز) رئیس الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة 
 والتكنولوجیة الدورة.

: أشار الرئیس المسائل التنظیمیة: انتخاب أعضاء المكتب بخالف الرئیس
إلى إنھ لم یتم تقدیم أي ترشیحات لمقرر الھیئة الفرعیة للمشورة  فولر

العلمیة والتكنولوجیة وبالتالي فإن أدیریتو مانویل فرناندیز سانتانا (سان 
نتخب خلیفة لھ. وقررت الھیئة تومي وبرینسیبي) سیظل في منصبھ حتى یُ 

 الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة اتباع ھذا النھج.
اعتمدت الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة  ج عمل نیروبي:برنام

 ).FCCC/SBSTA/2017/L.25النتائج (
: اعتمدت الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة آلیة وارسو الدولیة

 ).FCCC/SB/2017/L.5نتائج ومسودة مقرر لمؤتمر األطراف (
السنوي المشترك للجنة التنفیذیة تطویر ونقل التكنولوجیا: التقریر 

: اعتمدت اللجنة الفرعیة للتكنولوجیا ومركز وشبكة تكنولوجیا المناخ

للمشورة العلمیة والتكنولوجیة نتائج ومسودة مقرر لمؤتمر األطراف 
بصیغتھ المعدلة شفویا في الجلسة العامة للھیئة الفرعیة للتنفیذ، إلزالة 

بالنوع االجتماعي في االعتبار األقواس حول النص والخاصة بوضع 
)FCCC/SB/2017/L.4.( 

اعتمدت الھیئة  تحسین المنتدى وبرنامج العمل: أثر تنفیذ تدابیر االستجابة:
الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة النتائج بصیغتھا المعدلة في الجلسة 

 ).FCCC/SB/2017/L.7العامة للھیئة الفرعیة للتنفیذ (
: ج العمل والوظائف بموجب اتفاق باریس للمنتدىاألسالیب وبرنام

اعتمدت الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة النتائج 
)FCCC/SB/2017/L.8.( 

وافقت الھیئة الفرعیة  من بروتوكول كیوتو: 3-2المسائل المتعلقة بالمادة 
منة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة على مواصلة المناقشات في الدورة الثا

 واألربعین للھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة.
(نتائج التخفیف المنقولة  2-6من االتفاق: المادة  6المسائل المتعلقة بالمادة 

: اعتمدت الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة النتائج دولیاً)
)FCCC/SBSTA/2017/L.26.( 

یئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة اعتمدت الھ (اآللیة): 4-6المادة 
 ).FCCC/SBSTA/2017/L.27النتائج (
اعتمدت الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة  (النھج غیر السوقیة): 8-6المادة 

 ).FCCC/SBSTA/2017/L.28والتكنولوجیة النتائج (
رة اعتمدت الھیئة الفرعیة للمشومنتدى المجتمعات المحلیة والشعوب األصلیة: 

العلمیة والتكنولوجیة نتائج ومسودة مقرر لمؤتمر األطراف 
)FCCC/SBSTA/2017/L.29.( 

وطالب منتدى الشعوب األصلیة المعني بتغیر المناخ بتقدیم دعم مالي طوعي 
للمساعدة في تیسیر التشغیل الكامل للمنتدى. ورحب مندوبو االتحاد األوروبي 

ل بتفعیل المنتدى، حیث أشار االتحاد وكوستا ریكا وأسترالیا وكندا والبرازی
األوروبي إلى استعداده للنظر في إنشاء فریق عامل تیسیري، وطالب مندوب 
كوستاریكا بتمثیل متوازن في حلقة العمل األولى ألصحاب المصلحة 

 المتعددین.
أبلغ ثورجیرسون األطراف بآثار النتائج التي اعتمدت في  اختتام الدورة:

األربعین للھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة على الدورة السابعة و
وقدم فرناندیز سانتانا مقرر الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة  الموازنة.

والتكنولوجیة مسودة تقریر الدورة السابعة واألربعین للھیئة الفرعیة للمشورة 
لھیئة ) الذي اعتمدتھ اFCCC/SBSTA/2017/L.18العلمیة والتكنولوجیة (

 الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة.
وأشار إلى أن الدورة السابعة واألربعین للھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة 
والتكنولوجیة قد اتخذت قرارین بارزین بشأن الزراعة ومنتدى المجتمعات 
المحلیة والشعوب األصلیة، وشكر األطراف واألمانة، وأغلق فولر الجلسة في 

 .13:32الساعة 
 في األروقة

مع تزاید أعداد أعضاء الوفود في منطقة بوال في صباح یوم االربعاء، الحظ 
العدید أن " الشعور بأجواء مؤتمر األطراف قد ظھر أخیرا"، وذلك مع ظھور 
الشارات الثانویة والسجاد األحمر للترحیب بالوزراء ومع االشتعال الدرامي 

الفریق العامل المخصص المعني باتفاق لبعض المفاوضات. وفي اجتماع 
باریس، استطاعت الجلسة العامة الختامیة الصباحیة التغلب على عقبة كبیرة، 
حیث دعت المجموعة األفریقیة إلى رفع الجلسة ریثما یتم التوصل إلى حل 
القتراح الفریق: وھو إنشاء عملیة للنظر في أسالیب تقدیم بالغات المعلومات 

ة للبلدان المتقدمة. وبعد عدة ساعات، لم یتحقق توافق في اآلراء، المالیة المسبق
وبعد جلسة عامة قصیرة، تم تعلیق اجتماع الفریق العامل المخصص مرة 

 أخرى.
ومع ذلك، فإن الشيء الذي یمكنھ أن كسر حالة " الخمول المنتشر" طبقا 

لمستوى لوصف أحد أعضاء الوفود ذوي الخبرة ھو خطاب افتتاح الجزء رفیع ا
عاما، الذي ذكر أعضاء  12الحماسي من توماسي نولوساال البالغ من العمر 

الوفود أن "األمر ال یتعلق بكیف أو من، ولكن ما الذي یمكنك القیام بھ كفرد".  
وتذكر البعض الیومین المتبقین، وتساءلوا عما إذا كان ھذا سیجعل أعضاء 

جھودھم الفردیة والجماعیة أن تنجح الوفود ینظرون في الكیفیة التي یمكن بھا ل
في تسویة القضایا في إطار مؤتمر األطراف ومؤتمر األطراف العامل بوصفھ 
اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو والفریق العامل المخصص المعني 

 باتفاق باریس.
 


