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األحداث الرئيسية للمؤتمر ال ُمنعقد في بون
اإلثنين  91أكتوبر /تشرين األول 5192
افتُتح ٌوم اإلثنٌن  19أكتوبر /تشرٌن األول فً بون ،ألمانٌا الجزء الحادي
عشر من الدورة الثانٌة للفرٌك العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان
ّ
المعزز .وبعد جلسة افتتاحٌة عامة لصٌرة ،انعمد اجتماع الفرٌك العامل
للعمل
ال ُمخصص فً مجموعات اتصال أثناء فترة الصباح ونالشوا كٌفٌة ال ُمضً
لُدُماً .وفً فترة بعد الظهٌرة ،واصلت مجموعات االتصال االجتماعات
ونظرت فً كل مادة من مواد مسودة نص االتفالٌة.

الجلسة االفتاحية العامة للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان
ّ
المعزز
للعمل

افتتح دانٌٌل رٌفسناٌدر الرئٌس المتشارن الجزء الحادي عشر من الدورة
الثانٌة للفرٌك العامل .والترح مانوٌل بولجار فٌدال وزٌر البٌئة فً بٌرو،
نٌابة عن رئاسة الدورة العشرٌن لمإتمر األطراف والدورة الحادٌة عشر
لمإتمر األطراف العامل فً رسالة موجهة بالفٌدٌو  ..الترح أن تستفٌد
األطراف من العمل الذي تم من لبل ،وأن تشترن بصورة بناءة بهدف
الوصول نلى اتفاق فً الرأي حول النص.
وأشارت لورانس توبٌانا ،فرنسا ،نٌابة عن رئاسة الدورة الحادٌة والعشرٌن
لمإتمر األطراف /الدورة الحادٌة عشرة لمإتمر األطراف العامل نلى العمل
الجٌد الذي لام به الرئٌسان المتشاركان فً نعداد الورلة غٌر الرسمٌة.
وذكرت أن النص ال ٌزال ٌنمصه الطموح وطالبت األطراف بإعداد نص
واضح ومنسك ٌتسم بالطموح.
وألر رٌفسناٌدر الرئٌس المتشارن للفرٌك العامل بعدم وجود اتفاق فً الرأي
حول النص ،وأشار ألعضاء الوفود أن الورلة الرسمٌة للرئٌسٌن المتشاركٌن
)(ADP.2015.8.InformalNoteهً بمثابة األساس للمفاوضات المائمة
على النص .وبعد االجتماع الذي عُمد فً مساء ٌوم األحد ،أشار نلى وجود
تفاهم بٌن أعضاء الوفود بؤن ٌستمر العمل فً مجموعات اتصال بٌن
األطراف التً تموم بعمل "تدخالت جراحٌة" حول "ما ٌجب أن ٌكون
موجوداً" فً النص .على أن ٌعمب ذلن اجتماع ٌعمده رإساء الوفود حول
كٌفٌة ال ُمضً لُدُماً ،طبما ً لما هو ُمحدد فً "المزٌد من التوضٌحات حول
أسلوب العمل فً الجزء الحادي عشر من الدورة الثانٌة للفرٌك العامل
ّ
المعزز".
المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
أعربت مندوب جنوب أفرٌمٌا نٌابة عن مجموعة الـ/77الصٌن ،ودعمه
مندوب السودان نٌابة عن المجموعة األفرٌمٌة ،عن أسفه من أن الرئٌسٌن
المتشاركٌن لم ٌلتزما بالمهمة الموكلة نلٌهما فً نعداد نص متوازن .والترحت
تشكٌل لجنة مفتوحة العضوٌة للصٌاغة وأن ٌتم عرض النص على الشاشة
مع عمل تعدٌالت لحظٌة.

فريق االتصال الخاص بالفريق العامل

فً فترة الصباح ،افتتح رٌفسناٌدر الرئٌس المتشارن اجتماعات فرٌك
االتصال .ذكر مندوب المالدٌف نٌابة عن تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة أن
نص الرئٌسٌن المتشاركٌن ال ٌعكس التحدٌات الحالٌة التً تواجهها الدول
الضعٌفة ال ُمعرضة للمخاطر.
ثم نالشت األطراف ال ُممترح ال ُممدم من مندوب مجموعة الـ/77الصٌن
ومندوب مالٌزٌا نٌابة عن الدول النامٌة متماربة التفكٌر ومندوب السودان نٌابة
عن المجموعة األفرٌمٌة والذي ٌإكد على أهمٌة أن ٌتم ندراج وجهات النظر
التً تم التعبٌر عنها فً االجتماعات السابمة على عملٌة التشاور.
دعم مندوبو سوٌسرا ونٌوزٌلندة واالتحاد األوروبً أسلوب العمل الذي
عرضه الرئٌسان المتشاركان.
وباإلشارة نلى أوجه التشابه مع سٌاسات التمٌٌز العنصري ،عبر مندوب
مجموعة الـ/77الصٌن عن أسفه من أن الدول النامٌة ٌجب أن تمدم مبررات ،
وتساءل حول النهج الذي ٌتبعه الرئٌسان المتشاركان .أشار مندوب أنتٌجوا
وباربادوس نلى أن النص الخاص بالرئٌسٌن المتشاركٌن ال ٌعكس بدلة
المنالشات التً جرت فً الجزء العاشر من الدورة الثانٌة للفرٌك العامل
ّ
المعزز.
المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل

ذكر مندوبا سوٌسرا والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة أن كل األطراف والمجموعات
تشعر أن هنان عناصر نالصة فً النصَ .عبَّر مندوب نٌوزٌلندة عن عدم تؤكده
من حجم ومولف الممترحات الموجودة لعمل "التدخالت الجراحٌة" ومن
أسلوب العمل .أشار مندوب المكسٌن نلى أن دولته ٌمكن أن تتوافك مع ممترح
مجموعة الـ/77الصٌن.
طالب رٌفسناٌدر الرئٌس المتشارن من األطراف أن تتوافك على ما ٌلً :النظر
فً ألسام الورلة غٌر الرسمٌة ،ومالحظة المدخالت التً تتم على الشاشة،
واتخاذ لرار فٌما بعد بٌن رإساء الوفود حول طرٌك ال ُمضً لُدُماً.
الترح مندوب المكسٌن ومندوب الدول النامٌة متماربة التفكٌر أن تموم األطراف
بإرسال المدخالت عن طرٌك البرٌد اإللكترونً ،والترح مندوب الدول النامٌة
متماربة التفكٌر أن ٌتم عرض هذه المدخالت سرٌعا ً على الشاشة والتعامل مع
للك األطراف حول ما ٌتم ندخاله ،مع تجنب التفسٌرات المطولة.
وافمت األطراف على االستمرار فً العمل فً فرٌك اتصال مفتوح والتنمل من
مادة ألخرى فً النص والنظر فً ممترحات األطراف على الشاشة.
وفً فترة بعد الظهر ،وحول الجزء الخاص بالتمهيد ،الترح مندوب مالٌزٌا
نٌابة عن الدول النامٌة متماربة التفكٌر اإلشارة نلى :المادة رلم  2من االتفالٌة
اإلطارٌة ،والمساواة ،والمسئولٌات المشتركة لكن المتفاوتة ،والتنمٌة المستدامة
والتخفٌف من الفمر "كؤولوٌات ُمطلمة" للدول النامٌة .شدَّد مندوب بولٌفٌا على
حموق الشعوب األصٌلة وعلى الحك فً التنمٌة.
طالب مندوب المالدٌف ،نٌابة عن تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة باإلشارة نلى
نتائج مراجعة  2015 -2013وتَعَ ُّرض الدول الجزرٌة الصغٌرة النامٌة
للمخاطر.
عبر مندوب استرالٌا نٌابة عن مجموعة المظلة عن تحفظاته على نعادة تمدٌم
النص الخاص باألطراف وأشار نلى للمه من أن ذلن سوف ٌإدي نلى نص
"متضخم وٌصعب التعامل معه" .الترح مندوب أنجوال نٌابة عن ألل البلدان
نموا ً اإلشارة نلى تمارٌر الهٌئة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتغٌّر المناخ ومدخالت
األطراف والحاجة نلى تخفٌض كبٌر فً االنبعاثات.
تم تمدٌم ممترحات من مندوبً الفلبٌن والنروٌج والمكسٌن نٌابة عن مجموعة
السالمة البٌئٌة وكوستارٌكا نٌابة عن الرابطة المستملة ألمرٌكا الالتٌنٌة
والكارٌبً وتُفٌد هذه الممترحات بضرورة اإلشارة نلى حموق اإلنسان والمساواة
فً النوع االجتماعً .أكد مندوب بنما نٌابة عن ائتالف بلدان الغابات المطٌرة
على الدور الكبٌر الذي تلعبه المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن
نزالة األحراج وتدهور الغابات فً البلدان النامٌة.
الترح مندوب سوٌسرا نصا ً حول تسعٌر الكربون ،وأكد مندوب كندا على دور
السلطات المحلٌة والجهات الفاعلة من غٌر الدول.
وفٌما ٌتعلك بالتعريف والهدف (المادتان  ،)2 -1الترح مندوب الدول النامٌة
متماربة التفكٌر نضافة مدخالت حول التنمٌة المستدامة وحماٌة أُمنا األرض
والتكٌّف.
الترح مندوب ألل البلدان نموا ً عدة أمور من بٌنها :هدف خفض درجة الحرارة
بممدار  1.5درجة مئوٌة  ،واستجابة فعّالة للخسائر واألضرار ،واعتبارات
النوع االجتماعً والمساواة ،واحترام حموق اإلنسان.
أكد مندوب جزر مارشال نٌابة عن تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة على وضع
هدف الحرارة طوٌل األجل فً محور االتفالٌة.
وفٌما ٌتعلك بالتخفيف (المادة  ،)13لدمت عدد من األطراف ممترحات حول
تمدٌم التمارٌر الخاصة بمساهمات التخفٌف ومراجعتها وتشمل ممترحات تختص
باإلبالغ عن أول مساهمات التخفٌف عند االنضمام لالتفالٌة.
صرح مندوب سانت لوسٌا نٌابةً عن الجماعة الكارٌبٌة بؤنه ٌنبغً ضم التزامات
التخفٌف فً ملحك ٌُرفك باالتفالٌة ،مشٌرا ً نلى أن انبعاثات األطراف سوف
تصل نلى ذروتها فً أولات مختلفة ،وأكد مندوب االتحاد الروسً على ضرورة
جعل المساهمات ملزمة لانونا ً وٌنبغً ندراجها فً أحد مالحك االتفالٌة.
الترح مندوب نٌوزٌلندا نٌابةً عن مجموعة المظلة ،وضع معالم أو معاٌٌر
للمساهمات المحددة على المستوى الوطنً .كما الترح مندوب سوٌسرا أن
تعكس المساهمات المحددة على المستوى الوطنً أعلى مستوى من طموح
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األطراف "فً ضوء التوصٌات التً الترحها العِلم" .والترح مندوب الوالٌات
المتحدة ندراج هدف نزالة الكربون من االلتصاد العالمً خالل هذا المرن.
كما الترح مندوب االتحاد األوروبً نعادة صٌاغة النص الخاص بؤلل البلدان
نموا ً والدول الجزرٌة الصغٌرة النامٌة والتعامل مع االنبعاثات الناتجة عن
الولود المستخدم فً النمل البحري الدولً.
الترح مندوب تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة أن ٌموم مإتمر األطراف
العامل بوصفه اجتماع األطراف فً االتفالٌة بإجراء عملٌة لتسهٌل فهم
المساهمات المحددة على المستوى الوطنً .ولد الترح مندوب ألل البلدان
نموا ً أن تعمل الدول األطراف على تحمٌك األهداف فً كل لطاعات
االلتصاد مع مرور الولت .كما الترح مندوبو العدٌد من الدول األعضاء
صٌاغات لغوٌة لتجنب العد المزدوج.
الترح مندوب الجزائر ،نٌابة عن المجموعة األفرٌمٌة ،عدة أمور من بٌنها،
سبُل التنفٌذ
ندراج فمرة جدٌدة حول التفاوت والتماٌز فً المسئولٌات ،وتمدٌم ُ
للتمكٌن من عملٌة التخفٌف .ولام مندوب المملكة العربٌة السعودٌة ،نٌابةً عن
المجموعة العربٌة ،بإدراج نص ٌشٌر نلى أن المساهمات المحددة على
المستوى الوطنً من شؤنها أن تتضمن منافع مشتركة تنجم عن التكٌف
والتنوع االلتصادي.
الترح مندوب ائتالف بلدان الغابات المطٌرة نصا ً حول نعطاء األولوٌة
لإلجراءات التً ٌمكن تنفٌذها على الفور والمابلة للتطوٌر والموجهة نحو
النتائج ،بما فً ذلن ،المبادرة الخاصة بخفض االنبعاثات الناجمة عن نزالة
األحراج وتدهور الغابات فً البلدان النامٌة .ولدم مندوب األرجنتٌن ،نٌابةً
عن مجموعة الـ  /77الصٌن ،نص لرار بوضع آلٌة تعاونٌة من شؤنها تملٌل
اآلثار السلبٌة لتدابٌر االستجابة.
فٌما ٌتعلك بالتكيّف (المادة  ،)4لدم مندوب بولٌفٌا ،نٌابةً عن مجموعة الـ
 /77الصٌن ،العدٌد من المدخالت حول الترتٌبات المإسسٌة والهدف
العالمً/الرإٌة طوٌلة األجل .ولد الترح مندوب المكسٌن ،نصا ً حول نمل
التكنولوجٌا ذات الصلة بؤنظمة اإلنذار المبكر ،واإلبالغ عن جهود التكٌّف
المبذولة من أجل تمٌٌمها بمعرفة الدورة رفٌعة المستوى.
فٌما ٌتعلك بالخسائر واألضرار (المادة  ،)5الترح مندوب مجموعة الـ /77
الصٌن تصمٌم آلٌة جدٌدة مرتبطة بآلٌة وارسو الدولٌة المعنٌة بالخسائر
واألضرار .طلب مندوب سوٌسرا وضع نص المادة كامال بٌن ألواس .فً
حٌن الترح مندوب كندا حذف المادة  ،5وتناول لضٌة الخسائر واألضرار فً
لرار صادر من مإتمر األطراف.
فٌما ٌتعلك بالتمويل (المادة  ،)6دعا مندوب جمهورٌة كورٌا نلى اعتبار
الصندوق األخضر للمناخ ومرفك البٌئة العالمٌة الكٌانات المالٌة لالتفاق.
وأوصى مندوب المكسٌن بؤن ٌتولى مإتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع
األطراف فً االتفالٌة تسهٌل البالغات المعنٌة بالتموٌل .والترح مندوب
جمهورٌة الدومٌنٌكان توجٌه الدعم من البلدان المتمدمة نلى تطوٌر السٌاسات
واألنظمة المتعلمة بتغٌر المناخ.
دعا مندوب االتحاد األوروبً لإلشارة نلى تسعٌر الكربون ،ونلى دور جمٌع
األطراف فً تعبئة التموٌل للمناخ بما ٌتماشى مع المسإولٌات واإلمكانات
المتطورة .ومن جانبه ،أدرج مندوب النروٌج فمرة حول تحدٌد أولوٌات
المدفوعات على أساس النتائج لخفض االنبعاثات التً ٌمكن التحمك منها.
الترح مندوب الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  ،نٌابةً عن مجموعة المظلة،
ومندوب سوٌسرا أن تتضمن الجهات المانحة جمٌع األطراف التً ٌمكنها
بالمٌام بذلن ،وأن األطراف من الدول النامٌة " التً لدٌها احتٌاجات" تكون
مستحمة للدعم.
شدد مندوب بولٌفٌا ،نٌابةً عن مجموعة الـ  /77الصٌن ،على ضرورة توفٌر
التموٌل لزٌادة طموح البلدان النامٌة.
فٌما ٌتعلك بتطوير ونقل التكنولوجيا (المادة  ،)7دعا مندوب كندا ،نٌابةً عن
مجموعة المظلة ،نلى تملٌل التركٌز على العمبات والعوائك ،ونضافة نص
حول البٌئات التمكٌنٌة.
كما الترح مندوب سوازٌالند ،نٌابةً عن المجموعة اإلفرٌمٌة أن ٌمدم اإلطار
التكنولوجً توجٌهات حول تمٌٌم التكنولوجٌا .والترح مندوب الدول النامٌة
متماربة التفكٌر أن تموم الدول المتمدمة بدعم بحوث وتنمٌة وتطبٌك
تكنولوجٌات سلٌمة بٌئٌا ً وتسهٌل نملها نلى الدول النامٌة .والترح مندوب الهند
معالجة الحواجز التً بنتها حموق الملكٌة الفكرٌة.
فٌما ٌتعلك ببناء القدرات (المادة  ،)8الترح مندوب الصٌن ،نٌابةً عن
مجموعة الـ  /77الصٌن ،أن تموم الدول المتمدمة بدعم بناء المدرات فً
الدول النامٌة ،وذلن بنا ًء على االحتٌاجات المطرٌة .والترح مندوب االتحاد
األوروبً ندراج نص حول الترتٌبات المإسسٌة الفعالة.
فٌما ٌتعلك بالشفافية (المادة  ،)9أكد مندوب الدول النامٌة متماربة التفكٌر
على ما ٌلً :التماٌز والتفاوت فً المسئولٌات ،والمٌاس واإلبالغ والتحمك من
الدعم ؛ وعدم السماح بالعد المزدوج .والترح مندوب تحالف الدول الجزرٌة
الصغٌرة ضمان الشفافٌة والدلة والشمولٌة والمابلٌة للممارنة واالتساق.
دعم مندوب مجموعة المظلة ننشاء نظام موحد ولوي للشفافٌة ٌغطً كال من
اإلجراءات والدعم الواجب تطبٌمه فً جمٌع الدول األطراف .كما الترح
مندوب البرازٌل ندراج تعزٌز عملٌات التشاور والتحلٌل على المستوى
الدولً وعملٌات التمٌٌم واالستعراض الدولٌة.
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الترح مندوب االتحاد األوروبً المٌام بعملٌات مراجعة الخبراء التمنٌٌن وفما ً
للمبادئ التوجٌهٌة واإلجراءات المشتركة ،فضال عن نجراء عملٌة التمٌٌم
المتعددة األطراف على المستوى الدولً .والترح مندوب جواتٌماال ،نٌابةً عن
الرابطة المستملة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً ،تتبع التمدم المحرز فً تحمٌك
التزامات الدول المتمدمة بتمدٌم دعم نضافً جدٌد وكافً بصورة منتظمة
للدول النامٌة.
كما الترح مندوب المجموعة األفرٌمٌة عدة أمور من بٌنها ،أن تخصص
الدول المتمدمة ،والكٌانات الفعالة فً تنفٌذ اآللٌة المالٌة ،وأٌة منظمات أخرى
التً ٌمكنها من المٌام بذلن ،الموارد المالٌة الالزمة لبناء المدرات ذات الصلة
بالشفافٌة فً الدول النامٌة.
فٌما ٌتعلك بالتقييم العالمي (المادة  ،)10شدد مندوب الدول النامٌة متماربة
التفكٌر على تمٌٌم التمدم الشامل واحترام المسئولٌات المشتركة لكن المتفاوتة
والمدرات ذات الصلة .ولد الترح مندوب مجموعة السالمة البٌئٌة أن ٌموم
مإتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً االتفالٌة بتمٌٌم تنفٌذ
االتفالٌة لتمٌٌم التمدم المحرز فً العملٌة بؤكملها .هذا ولد دعا مندوب
كولومبٌا ،نٌابةً عن الرابطة المستملة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً ،نلى التطلع
نحو األمام للتمكٌن من زٌادة الطموح .والترح مندوب االتحاد األوروبً
نجراء دورات التمٌٌم كل خمس سنوات.
فٌما ٌتعلك بالتنفيذ واالمتثال (المادة  ،)11الترح مندوب الدول النامٌة
متماربة التفكٌر االعتماد على اللغة المستخدمة فً صٌاغة بروتوكول كٌوتو
والتركٌز على فكرة التماٌز والتفاوت فً المسئولٌات .كما الترح مندوب
كولومبٌا ،نٌابةً عن الرابطة المستملة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً ،االهتمام
باإلمكانات والظروف الوطنٌة للدول األطراف المعنٌة .ولد دعم مندوبو
النروٌج والرابطة المستملة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً واالتحاد األوروبً،
تشكٌل لجنة معنٌة باالمتثال فً موعد ال ٌتجاوز تارٌخ انعماد الدورة الحادٌة
والعشرٌن لمإتمر األطراف .كما دعا مندوب بولٌفٌا إللامة محكمة دولٌة
معنٌة بالمناخ للتصدي لعدم االمتثال من لبل الدول المتمدمة.
الترح مندوب توفالو ،نٌابةً عن ألل البلدان نمواً ،وضع آلٌة لالمتثال تتضمن
لسم لإللزام بالتنفٌذ فً الدول ذات األهداف المحددة فً كل مجاالت االلتصاد
 ،ولسم ُمٌسِر ٌعمل على مساعدة الدول النامٌة.
لدمت بعض الدول األطراف ممترحات نصٌة حول ما ٌلً :مإتمر األطراف
العامل بوصفه اجتماع األطراف فً االتفالٌة (المادة )12؛ واألمانة العامة
(المادة )13؛ والتصوٌت (المادة  .)22والترح مندوب ائتالف بلدان الغابات
المطٌرة ندراج مادة جدٌدة تحدد اآللٌة الخاصة بالمبادرة المعززة لخفض
االنبعاثات الناجمة عن نزالة األحراج وتدهور الغابات فً البلدان النامٌة.
ومع تمدم المنالشات ،طلب مندوبو العدٌد من األطراف توضٌح كٌفٌة التعامل
مع المدخالت التً تتم على النص ،مطالبٌن بإدراجها فً ورلة غٌر رسمٌة
لبل اجتماعات المجموعات المنبثمة .ولد الترح مندوب المجموعة األفرٌمٌة،
وأٌده فً ذلن مندوب الرابطة المستملة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً ومندوب
االتحاد األوروبً ومندوب الوالٌات المتحدة ،أن تتولى األمانة العامة المٌام
"بالعمل الفنً" من أجل تنمٌح االزدواجٌة والتداخل فً النص .ولد وافك
الرئٌس المتشارن دوغالف على لٌام األمانة بإجراء تعدٌالت بسٌطة فً
النص نذا وافك مندوب مجموعة الـ /77الصٌن على ذلن .ولد وافك األخٌر
على التشاور حول ما نذا من الممكن نجراء هذا التبسٌط وتمدٌم تمرٌر عنه نلى
الرئٌسٌن المشاركٌن خالل الفترة المسائٌة.
في األروقة
فً بداٌة ٌوم اإلثنٌن ،تجمع أعضاء وفود دورة الفرٌك العامل المخصص
ّ
المعزز فً لاعة الجلسة االفتتاحٌة المكتظة
المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
بالحاضرٌن لمنالشة ما أسماه العدٌد من الحاضرٌن بالحد األدنى من النص
الخاص باتفالٌة بارٌس وال ُمتضمن فً الورلة غٌر الرسمٌة التً أعدها
الرئٌسان المتشاركان .وبٌنما تحولت الجلسة نلى جدل حول اإلجراءات،
أعرب العدٌد من أعضاء الوفود عن عدم رضاهم عن النص .وأشار البعض
نلى أسفهم من أن النص "ٌُغالً فً نلغاء البدائل" ولم ٌستطع أن ٌعكس
مدخالت األطراف من الدورات السابمة .وأشار البعض نلى أن اإلفراط فً
االٌجاز فً النص ٌعتبر بمثابة "مغامرة" ٌُمكن أن تُعٌد األطراف لمولع
البداٌة عند تجمٌع نص التفاوض فً جنٌف فً فبراٌر /شباط .2015
وأكدت جلسة بعد الظهٌرة هذه المخاوف ،حٌث لدمت العدٌد من األطراف
عشرات من الممترحات النصٌة .وبعد انتهاء الجلسة العامة فً المساء ،رحب
أعضاء الوفود باستعادة األطراف لمسئولٌتهم نحو النص .وعلى الرغم من
ذلن تشكن البعض فً لدرة األطراف على تمدٌم نص متسك ٌتضمن بدائل
واضحة فً نهاٌة األسبوع وذكروا أن بعض األطراف لد أشارت نلى عزمها
على تمدٌم المزٌد من الممترحات النصٌة.
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