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 والعشرون لمؤحمر أطراف الثبويتالدورة 

احفبقيت األمم المخحدة اإلطبريت بشأن حغير 

 8#  المىبخ

 تغٌر المناخ المنعمد فً مراكشاألحداث الرئٌسٌة لمإتمر 
 6142نوفمبر/ تشرٌن الثانً  41، االثنٌن

نوفمبر/ تشرٌن الثانً  14 االثنٌنواصل مإتمر تغٌر المناخ انعماده ٌوم 
مدار الٌوم اجتمعت فرق االتصال فً إطار  فً مراكش بالمغرب. وعلى

الفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس ومإتمر األطراف مإتمر 
األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً اتفالٌة بارٌس. وخالل 
الفترة المسائٌة، انعمدت الجلسات الختامٌة للهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌئة 

والتكنولوجٌة والفرٌك العامل المخصص.  الفرعٌة للمشورة العلمٌة
وسوف تُستؤنف الجلسات الختامٌة للهٌئتٌن الفرعٌتٌن ٌوم الثالثاء الموافك 

 نوفمبر/ تشرٌن الثانً. 15
 الجلسة الختامٌة للهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ

 افتتح االجتماع توماس شروسزكزو رئٌس الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ.
انتخبت  انتخاب أعضاء المكتب بخالف الرئٌس: المسائل التنظٌمٌة:

الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ تشى هوا شٌن )الصٌن( نائباً لرئٌس الهٌئة، وتوغبا 
 أٌسملً )تركٌا( ممرراً لها.

التمارٌر الممدمة من األطراف المدرجة فً المرفك األول ومراجعتها: 
نٌة من لبل إعادة النظر فً المبادئ التوجٌهٌة إلعداد البالغات الوط

األطراف المدرجة فً الجزء الثانً من المرفك األول لالتفالٌة: المبادئ 
التوجٌهٌة إلعداد تمارٌر البالغات الوطنٌة فً إطار اتفالٌة األمم المتحدة 

أشار توماس شروسزكزو الرئٌس اإلطارٌة بشؤن تغٌر المناخ: 
زة تمرٌباً"، المتشارن، إلى أن المبادئ التوجٌهٌة المنمحة أصبحت "جاه

ولكن لم ٌتم إٌجاد حل "للمسؤلة المعلمة". ألرت الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ 
مسودة النتائج التً اعتمدت الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ 

(FCCC/SBI/2016/L.42). 
وأعربت العدٌد من األطراف عن أسفها لعدم إلرار المبادئ التوجٌهٌة. 

والوالٌات المتحدة  وأعربت أخرى، بما فً ذلن مندوبً نٌوزٌلندا
والنروٌج وسوٌسرا، عن استعدادها لتطبٌك المبادئ التوجٌهٌة المنمحة 
طوعاً، أو النظر فً إدراج بعض عناصر المبادئ التوجٌهٌة فً البالغات 

 الوطنٌة  السابعة الخاصة بهم.
ولال مندوب االتحاد الروسً أن تطبٌك مسودة المبادئ التوجٌهٌة لٌس 

شفافٌة البالغات الوطنٌة  واتسالها ولابلٌتها للممارنة، من شؤنه أن ٌضمن 
 وأٌد تطبٌك المبادئ التً تم إلرارها فمط.

المسائل المتعلمة بآلٌات بروتوكول كٌوتو: مراجعة أسالٌب وإجراءات 
أشار الرئٌس شروسزكزو إلى عدم التوصل إلى آلٌة التنمٌة النظٌفة: 

الدورة السادسة واألربعٌن  النتائج وإلى أن المفاوضات ستستمر خالل
 للهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ. 

: ألرت الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ تمرٌر اللجنة التنفٌذٌة آللٌة وارسو الدولٌة
وأوصت بإعداد مسودة ممرر  (FCCC/SB/2016/L.8)النتائج 

وعرضها على مإتمر األطراف للنظر فٌها. ولال مندوب نٌكاراغوا أن 
 بغً أن تنفذ فمط "بموجب" االتفالٌة.آلٌة وارسو الدولٌة ٌن

تطوٌر ونمل التكنولوجٌا: التمرٌر السنوي المشترن للجنة التنفٌذٌة 
ألرت الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ  للتكنولوجٌا ومركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ:

 .(FCCC/SB/2016/L.5)النتائج 
بالتموٌل: الشروط المرجعٌة لمراجعة مهام اللجنة الدائمة المعنٌة 

التمرٌر السنوي المشترن للجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا ومركز وشبكة 
ألرت الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ النتائج  تكنولوجٌا المناخ:

(FCCC/SB/2016/L.40). 
بناء المدرات فً البلدان النامٌة: المراجعة الشاملة الثالثة لتنفٌذ إطار بناء 

ٌئة الفرعٌة للتنفٌذ النتائج وأوصت : ألرت الهالمدرات بموجب االتفالٌة
على مإتمر األطراف للنظر فٌها  NCبإعداد مسودة ممرر وعرضها
(FCCC/SB/2016/L.38). 

المراجعة الشاملة الثالثة لتنفٌذ إطار بناء المدرات بموجب بروتوكول 
: ألرت الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ النتائج وأوصت بإعداد مسودة ممرر كٌوتو

وعرضها على مإتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً 

 .(FCCC/SB/2016/L.39)بروتوكول كٌوتو للنظر فٌها 
ألرت الهٌئة  أثر تنفٌذ تدابٌر االستجابة: تحسٌن المنتدى وبرنامج العمل:

 .(FCCC/SB/2016/L.6)ج الفرعٌة للتنفٌذ النتائ
أسالٌب وبرنامج عمل ومهام المنتدى المعنً بؤثر تنفٌذ تدابٌر االستجابة 

: ألرت الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ النتائج فً إطار اتفاق بارٌس
(FCCC/SB/2016/L.7). 

: أشار الرئٌس شروسزكزو من البروتوكول 41-3المسائل المتعلمة بالمادة 
ائج وإلى أنه سٌتم النظر فً هذا البند الفرعً إلى عدم التوصل إلى النت

 خالل الدورة السادسة واألربعٌن للهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ.
: أشار الرئٌس شروسزكزو إلى 41/م أ 4التمدم المحرز فً تنفٌذ الممرر  

عدم التوصل إلى النتائج وإلى أنه سٌتم النظر فً هذا البند خالل الدورة 
 الفرعٌة للتنفٌذ. السادسة واألربعٌن للهٌئة

ألرت الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ  العاللة بٌن النوع االجتماعً وتغٌر المناخ:
النتائج وأوصت بإعداد مسودة ممرر وعرضها على مإتمر األطراف للنظر 

 .(FCCC/SB/2016/L.37)فٌها 
: ذكر الرئٌس شروسزكزو أنه لد تم المسائل اإلدارٌة والمالٌة والمإسسٌة

-2016نود الفرعٌة المتعلمة بؤداء الموازنة لفترة السنتٌن النظر فً الب
، والمسائل 2015، وتمرٌر مراجعة الحسابات والبٌانات المالٌة لعام 2017

من  6المالٌة األخرى والتمارٌر الخاصة باألنشطة المتعلمة بتنفٌذ المادة 
ل االتفالٌة. ألرت الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ نتٌجة واحدة حول هذه المسائ

(FCCC/SBI/2016/L.41)   وأوصت بإعداد مسودة ممررات
وعرضها على مإتمر األطراف للنظر فٌها 

(FCCC/SBI/2016/L.41/Add.2). 
/ الصٌن،  77: أبرز مندوب تاٌلند، نٌابةً عن مجموعة الـ البٌانات الختامٌة

؛ 2020عدة أمور من بٌنها: الحاجة الملحة لتعزٌز عمل ودعم ما لبل 
شؤن استناد التموٌل الخاص بمشاركة البلدان النامٌة على نصٌب المخاوف ب

الفرد من الناتج المحلً اإلجمالً؛ والمخاوف بشؤن النهج المتخذة بشؤن 
 .2018-2017موازنة فترة السنتٌن 

رحب مندوب االتحاد األوروبً بالتمدم الذي أحرزه االجتماع فً مسؤلة بناء 
البناء واالتفاق على الشروط المرجعٌة المدرات، وتماسم اآلراء التٌسٌري 

لمراجعة مهام اللجنة الدائمة المعنٌة بالتموٌل، وأعرب عن خٌبة أمله إزاء 
عدم إحراز تمدم فً المسائل المتعلمة بآلٌة التنمٌة النظٌفة والبالغات 

 الوطنٌة. 
أكد مندوب أسترالٌا، نٌابةً عن مجموعة المظلة، على أهمٌة الترتٌبات 

، ورحب بالتمدم المحرز فً مسائل 2020للشفافٌة لعمل ما لبل عام الحالٌة 
 التكٌف والتكنولوجٌا وبناء المدرات والمساواة بٌن الجنسٌن.

ذكر مندوب كوستارٌكا، نٌابةً عن الرابطة المستملة ألمرٌكا الالتٌنٌة 
والكارٌبً، أن بداٌة عمل لجنة بارٌس المعنٌة ببناء المدرات تعد بمثابة 

فً االتجاه الصحٌح"، وشدد على أهمٌة إعداد سجل عام للمساهمات  "خطوة
 المحددة وطنٌاً.

أعرب مندوب جزر المالدٌف، نٌابةً عن تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة، 
ومندوب جمهورٌة كورٌا، نٌابةً عن مجموعة السالمة البٌئٌة، عن أسفهما 

ورحب مندوب مالً،  لعدم إحراز تمدم فً شؤن تعزٌز آلٌة التنمٌة النظٌفة.
نٌابةً عن المجموعة األفرٌمٌة، بالتمدم المحرز فً خطط التكٌف الوطنٌة 
والمسائل المتعلمة بالنوع االجتماعً، داعٌاً األطراف لتنفٌذ األنشطة المتعلمة 
بالنوع االجتماعً. ونادى مندوب مجموعة السالمة البٌئٌة بؤن تراعً 

  اعً.إجراءات المناخ مبادئ النوع االجتم
مندوب بنما، نٌابةً عن ائتالف بلدان الغابات المطٌرة، األطراف وذكر 

بؤنه من المتولع أن تتخذ الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ إجراءاً بشؤن المبادرة 
المعززة  لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات فً 

 .2017البلدان النامٌة خالل عام 
ا أن تمرٌر بٌانات الجرد الوطنٌة لغازات الدفٌئة للفترة أوكرانٌ مندوب ذكر

1990-2014 (FCCC/SBI/2016/19)  ال ٌتناول مسؤلة العد
 المزدوج.
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إندونٌسٌا، والعدٌد من أعضاء الوفود اآلخرٌن، بمسار العمل مندوب رحب 
االستراتٌجً لتوجٌه تنفٌذ مهمة آلٌة وارسو الدولٌة لتعزٌز العمل والدعم 

 ول الخسائر واألضرار.بغرض تنا
 TUNGOs مندوب المنظمات غٌر الحكومٌة المعنٌة بنمابات العمال سلط 

ٌة االنتمال نمابات العمال كمورد لتحدٌد مكونات عملالضوء على دور 
المستدام والعادل. رحبت مندوبة المنظمات المعنٌة بالمرأة والنوع 
االجتماعً بخطة العمل المتعلمة بالنوع االجتماعً والمساواة بٌن الجنسٌن ، 
مشٌرةً إلى أن أهداف اتفاق بارٌس لن تتحمك دون المساواة بٌن الجنسٌن. 

باب جمٌع البلدان على وحث مندوب المنظمات غٌر الحكومٌة المعنٌة بالش
تحدٌد جهة تنسٌك للعمل من أجل التمكٌن المناخً ودمج ذلن فً المساهمات 

 المحددة وطنٌاً.
شبكة العمل المناخً السجل العام بؤنه "بنٌة تحتٌة مهمة"، وصف مندوب 

مشٌراً إلى ضرورة تصمٌمه لتتبع تارٌخ التغٌٌرات فً المساهمات المحددة 
بتمٌٌد إمكانٌة وصول المرالبٌن بسبب المخاوف من وطنٌاً. وفٌما ٌتعلك 

تضارب المصالح، دعا مندوب منظمة العدل المناخً اآلن إلى اعتماد 
مبادئ توجٌهٌة لضمان عدم لبول مشاركة الكٌانات التً ٌحتمل أو ٌتولع أن 

 تسبب تضارب فً المصالح. 
ا وإلى تفعٌل دعا مندوب  المنظمات المعنٌة بالمزارعٌن إلى نمل التكنولوجٌ

إطار تموٌلً طموح ٌستهدف تحدٌداً المزارعٌن فً البلدان النامٌة. ونادى 
مندوب الشعوب األصلٌة بإعداد برنامج كامل للشعوب األصلٌة لتعزٌز 

 مشاركتها.
: أبلغت األمانة العامة األطراف عن اآلثار اإلدارٌة اختتام الدورة وتمرٌرها

ا خالل االجتماع حتى اآلن، مشٌرة إلى والمالٌة للمررات التً تم إلراره
ألف ٌورو لتنفٌذ األنشطة المتعلمة  320الحاجة إلى مبلغ إضافً بمٌمة 

 .2017بالنوع االجتماعً فً عام 
 الجلسة الختامٌة العامة  للهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة

رئٌس الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة  افتتح كارلوس فولر
 الجلسة العامة.

: ألرت الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة برنامج عمل نٌروبً
 (FCCC/SBSTA/2016/L.22)النتائج 

: ألرت الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة تمرٌر لجنة التكٌف
 (FCCC/SB/2016/L.4)النتائج 

تطوٌر ونمل التكنولوجٌا وتنفٌذ آلٌة التكنولوجٌا: التمرٌر السنوي المشترن 
ألرت الهٌئة  للجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا ومركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ:

 الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة النتائج
(FCCC/SB/2016/L.5). 

ألرت الهٌئة  بارٌس:من اتفاق  1-41إطار التكنولوجٌا بموجب المادة 
الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة النتائج 

(FCCC/SB/2016/L.21). 
: ألرت الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة المسائل المتعلمة بالزراعة

 (FCCC/SBSTA/2016/L.23) والتكنولوجٌة النتائج
 البحوث وعملٌات الرصد المنهجً: المسائل المتعلمة بالعلم والمراجعة:

ألرت الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة النتائج، وبعد إجراء 
  تغٌرات بسٌطة أحالت مسودة ممرر لمإتمر األطراف للنظر فٌها وإلرارها

(FCCC/SBSTA/2016/L.26 and Add.1). 
المشورة حول كٌفٌة استعانة التمٌٌم العالمً بتمارٌر التمٌٌم التً  تمدٌم

أعدتها الهٌئة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتغٌر المناخ على النحو المشار له 
ألرت الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة . من اتفاق بارٌس 41فً المادة 

 . (FCCC/SBSTA/2016/L.24)والتكنولوجٌة النتائج 
ألرت الهٌئة الفرعٌة : تدابٌر االستجابة: المنتدى وبرانامج العمل أثر تنفٌذ

 (FCCC/SB/2016/L.6)للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة النتائج 
أسالٌب وبرنامج عمل ومهام المنتدى المعنً بؤثر تنفٌذ تدابٌر االستجابة 

الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة  : ألرتفً إطار اتفاق بارٌس
 .(FCCC/SB/2016/L.7)النتائج 

تتوصل الهٌئة الفرعٌة  لممن البروتوكول:  3-6المسائل المتعلمة بالمادة 
للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة إلى نتائج بشؤن هذا البند الفرعً، لذا تمرر 

 . النظر فٌه خالل خالل دورتها السادسة واألربعٌن
 لمالمضاٌا المنهجٌة فً إطار االتفالٌة: واجهة بٌانات غازات الدفٌئة: 

تتوصل الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة إلى اتفاق بشؤن هذا 
 البند الفرعً، لذا تمرر النظر فٌه خالل دورتها السادسة واألربعٌن. 

كنولوجٌة النتائج ألرت الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتولود السفن: 
(FCCC/SBSTA/2016/L.25). 

المضاٌا المنهجٌة بموجب بروتوكول كٌوتو: استخدام األراضً وتغٌٌر 
ألرت الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة استخدام األراضً والحراجة: 

 .(FCCC/SBSTA/2016/L.20)والتكنولوجٌة النتائج 
د أنشطة مشروع آلٌة حجز وتخزٌن الكربون فً التكوٌنات الجٌولوجٌة كؤح

ألرت الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة النتائج : التنمٌة النظٌفة
وأحالت مسودة ممرر إلى مإتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف 
فً بروتوكول كٌوتو للنظر فٌها وإلرارها 

(FCCC/SBSTA/2016/L.19 and Add.1 .) 
( من اتفاق بارٌس: مبادئ توجٌهٌة بشؤن 2)المسائل المتعلمة بالمادة 

: ألرت الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة النتائج النهج التعاونٌة
(FCCC/SBSTA/2016/L.28). 
: ألرت الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة لواعد وأسالٌب وإجراءات اآللٌة

 .(FCCC/SBSTA/2016/L.29)والتكنولوجٌة النتائج 
: ألرت الهٌئة الفرعٌة للمشورة العمل فً إطار النهج غٌر السولٌةبرنامج 

 .(FCCC/SBSTA/2016/L.30)العلمٌة والتكنولوجٌة النتائج 
أسالٌب حساب الموارد المالٌة الممدمة والمعبئة من خالل المساعدات العامة 

ً للمادة  للمشورة العلمٌة : اعتمدت الهٌئة الفرعٌة من اتفاق بارٌس 7-9وفما
 .(FCCC/SBSTA/2016/L.27)والتكنولوجٌة النتائج 

/ الصٌن،  77: أبرز مندوب تاٌالند، نٌابةً عن مجموعة الـ البٌانات الختامٌة
استمرار اعتبار التكٌف، بما فً ذلن، المنافع المشتركة للتخفٌف، من أهم 

   أولوٌات البلدان النامٌة.
ً للتفاهم المشترن الذي تم التوصل إلٌه بشؤن الدور االستراتٌجً  إدراكا

إلطار التكنولوجٌا فً إحداث تغٌٌر تحولً، أشاد مندوب المكسٌن، نٌابةً 
عن مجموعة السالمة البٌئٌة، بعمل اللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا ومركز 

 وشبكة تكنولوجٌا المناخ، بما فً ذلن عاللته باآللٌة المالٌة.
ةً عن مجموعة المظلة، على أهمٌة استكمال العمل شدد مندوب أسترالٌا، نٌاب

فً النهج التعاونٌة من أجل إرسال إشارة إلى المطاع الخاص لتحوٌل 
، ائتالف بلدان الغابات المطٌرة نٌابةً عن ودعا مندوب بنما، االستثمارات.

جمٌع الجهات الفاعلة، بما فً ذلن المطاع الخاص، لمتابعة الممارسات التً 
 االتفالٌة اإلطارٌة لضمان السالمة البٌئٌة.نصت علٌها 

صرح مندوب المالدٌف، نٌابةً عن تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة، 
بضرورة عدم التصار آلٌات السوق المنصوص علٌها فً اتفاق بارٌس على 
المعاوضة، بل ال بد أن تساهم فً إجراءات التخفٌف الكلٌة، كما ٌنبغً 

فً حٌن ٌنبغً أن تبدأ اآللٌات غٌر السولٌة توجٌه العائدات نحو التكٌف، 
 بإصالح دعم الولود األحفوري وولف التكنولوجٌات الملوثة غٌر الفعالة.

أبرز مندوب االتحاد األوروبً النتائج المتعلمة بكٌفٌة استعانة التمٌٌم العالمً 
 بتمارٌر التمٌٌم التً أعدتها الهٌئة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتغٌر المناخ.

أعرب مندوب مالً، نٌابةً عن المجموعة األفرٌمٌة، ومندوب جمهورٌة 
الكونغو الدٌممراطٌة، نٌابةً عن ألل البلدان نمواً، ومندوبا الفلبٌن وسرٌالنكا، 
عن خٌبة أملهم حول عدم توصل األطراف إلى اتفاق بشؤن كٌفٌة معالجة 

ة فً تحمٌك آثار تغٌر المناخ على الزراعة، مشددٌن على أهمٌة الزراع
 األمن الغذائً وضمان سبل العٌش، والمضاء على الفمر والجوع.

وصف مندوب غواتٌماال، نٌابةً عن الرابطة المستملة ألمرٌكا الالتٌنٌة 
والكارٌبً التموٌل والتكنولوجٌا بؤنهما عمودي أساس اتفاق بارٌس، مسلطاً 

 الضوء على التمدم المحرز فً هذٌن المجالٌن.
من المجموعات  الضوء على النتائج الخاصة بآلٌة وارسو  سلطت العدٌد

 الدولٌة تمهٌداً لمزٌد من العمل البناء للمضً لدماً.
أكد مندوب المنظمات غٌر الحكومٌة المستملة المعنٌة بالبحوث على الحاجة 

 إللامة شراكات والحفاظ علٌها، وتحسٌن واجهة العلوم والسٌاسة.
غٌر الحكومٌة المعنٌة بنمابات العمال ضرورة  أبرز مندوب المنظمات

 الربط بٌن حماٌة المناخ وحماٌة سبل العٌش.
أثارت مندوبة المنظمات المعنٌة بالمرأة والنوع االجتماعً المخاوف بشؤن 
تعادل األثر الكربونً والنهج السولٌة التً تإدي إلى زٌادة تهمٌش المرأة 

 والمسنٌن وغٌرهم من الفئات.
على أن المجتمعات ال ٌمكنها أن تنتظر لمدة أربع سنوات أخرى، تؤكٌداً 

حث مندوب المنظمات غٌر الحكومٌة المعنٌة بالشباب على تناول تموٌل 
 التكٌف والمسائل المتعلمة بالخسائر واألضرار.

سلط مندوب المنظمات غٌر الحكومٌة المعنٌة باألعمال التجارٌة والصناعة 
ج موجزة ومتوازنة وشاملة لتنفٌذ آلٌة الضوء على ضرورة اتباع نه

 التكنولوجٌا.
رحب مندوب شبكة العمل المناخً بالتمدم المحرز فً إطار التكنولوجٌا، 
لكنه أعرب عن خٌبة أمله لعدم إحراز تمدم فً أسالٌب حساب التموٌل. 

درجة  1.5وشدد مندوب منظمة العدل المناخً اآلن على أن "تحمٌك هدف 
 ساحة آللٌات معاوضة األثر الكربونً.مئوٌة" ال ٌترن م

وأعرب مندوب المنظمات المعنٌة بالمزارعٌن عن أسفه لعدم التوصل إلى 
نتائج موضوعٌة حول الزراعة. وأكد مندوب الشعوب األصلٌة إلى الحاجة 
الماسة لوصول تلن الشعوب إلى كافة مصادر التموٌل التً ٌكفلها الصندوق 

 األخضر للمناخ. 
 ل والمشاورات غٌر الرسمٌة المنعمدة فً إطار مإتمر األطراففرق االتصا

تطوٌر ونمل التكنولوجٌا: أوجه الترابط بٌن آلٌة التكنولوجٌا واآللٌة 
ً لالتفالٌة االطارٌة:  ركزت المشاورات غٌر الرسمٌة على المالٌة وفما

مسودة الممرر التً أعدها المٌسرٌن المتشاركٌن. وتباٌنت اآلراء حول 
رة إلى استخدام البلدان النامٌة للدعم الممدم من برنامج الجاهزٌة والدعم اإلشا

التابع للصندوق األخضر للمناخ لتنفٌذ خطط عمل التكنولوجٌا. وافمت العدٌد 
من األطراف، وعارضت أخرى، حذف اإلشارة إلى برنامج بوزنان 

 لٌاً.االستراتٌجً بشؤن نمل التكنولوجٌا، نظراً لتخصٌص جمٌع أمواله فع
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خالل فترة  بعد الظهٌرة، أوضح ممثل الصندوق األخضر للمناخ أن 
المسائل المتعلمة بتنفٌذ خطط عمل التكنولوجٌا "ٌجب أن موجهة نحو 
أسالٌب أخرى بدال من الجاهزٌة المتبعة فً برنامج الصندوق األخضر 

 للمناخ."
مٌة ثم تبادلت األطراف وجهات النظر حول الفمرات التً تإكد على أه

وصول البلدان النامٌة إلى الموارد المالٌة للعمل فً جمٌع مراحل دورة 
التكنولوجٌا، وتمدٌم التوجٌه واإلرشاد للصندوق األخضر للمناخ فً عدة 
أمور من بٌنها، تحدٌد أولوٌات المشروعات التً ٌدعمها مركز وشبكة 

 تكنولوجٌا المناخ.
موعة كبٌرة من البلدان الترحت بعض البلدان المتمدمة، وعارضتها مج

النامٌة، حذف الفمرة األخٌرة، مشٌرة إلى أن التوجٌه واإلرشاد الممدم 
للصندوق األخضر للمناخ ٌنبغً أن ٌُنالش فً إطار البند الفرعً المعنً من 
جدول أعمال مإتمر األطراف. ولدمت بعض البلدان المتمدمة ممترحات 

 لتمرٌب وجهات النظر.
 غٌر الرسمٌة خالل فترة ما بعد الظهٌرة.واستمرت المشاورات 

: علمت المسائل المتعلمة بالتموٌل: المراجعة السادسة لآللٌة المالٌة
األطراف على نص منمح حول المبادئ التوجٌهٌة المحدثة للمراجعة، 
وعارض البعض إدراج إضافات فً النص الخاص بمصادر المعلومات 

ذ المراجعة،" الترحت فرق أخرى، والمعاٌٌر. ومن أجل إتمام العمل و"تنفٌ
وعارضها مندوب واحد، إضافة عبارة "عدة أمور" فً بداٌة لائمة المعاٌٌر 
وحذف بعض اإلضافات، ولٌس كلها. واستمرت المشاورات غٌر الرسمٌة 

 بٌن األطراف.
: نالشت األطراف نص مسودة الممرر بعد تموٌل المناخ على المدى الطوٌل

 تنمٌحها.
الدورة، تباٌنت وجهات النظر حول عدة أمور من بٌنها،  خالل ورش عمل

موضوعات الورشة والنص الذي ٌطلب إلى األمانة إجراء برنامج تمٌٌم 
الحتٌاجات البلدان النامٌة. حول موضوعات الورشة، فضل البعض التركٌز 
على سبل وصول البلدان النامٌة إلى تموٌل المناخ ووضع هدف كمً جدٌد 

ن أٌد البعض اآلخر التركٌز على دور السٌاسات والبٌئات للتموٌل، فً حٌ
التمكٌنٌة فً تعبئة التموٌل. واستمرت المشاورات غٌر الرسمٌة خالل الفترة 

 المسائٌة. 
تمرٌر مرفك البٌئة العالمٌة إلى مإتمر األطراف واإلرشاد والتوجٌه الممدم 

اركان حول : بالنظر إلى النص المبسط الذي أعده الرئٌسان المتشإلٌه
التوجٌه واإلرشاد، تباٌنت وجهات نظر األطراف حول النصوص الممترحة، 
بما فً ذلن: أن ٌضع مرفك البٌئة العالمٌة، فً مداوالته بشؤن استراتٌجٌة 
التجدٌد السابعة، فً االعتبار "أي لرارات اتخذها مإتمر األطراف العامل 

دراسة "جمٌع طلبات  بوصفه اجتماع األطراف فً اتفاق بارٌس"، وأن تتم
التموٌل التً تحمك استراتٌجٌات ومعاٌٌر المجاالت التً ٌركز علٌها مرفك 
البٌئة العالمٌة، حسب األصول وفً الولت المناسب والرد علٌها". وُدعٌت 

 األطراف إلى إجراء مشاورات غٌر رسمٌة.
بدء عملٌة لتحدٌد المعلومات الواجب تمدٌمها من لبل األطراف عمال 

: تباٌنت وجهات نظر األطراف حول المائمة من اتفاق بارٌس 5-9مادة بال
غٌر الحصرٌة التً تضمن عناصر وخٌارات األلسام الخاصة باآلتً: 
األهداف والنطاق والترتٌبات المائمة التً ٌنبغً االعتماد علٌها وأوجه 

 الترابط والخطوات الممبلة والجدول الزمنً والترتٌبات األخرى.
تباٌنت اآلراء حول سبل المضً لدماً، وتضمنت مرحلة ما لبل لبل  كما

الدورة الثالثة والعشرٌن لمإتمر األطراف. وسوف ٌموم الرئٌسان 
 المتشاركان بإعادة النظر فً النص.

 فرق االتصال والمشاورات غٌر الرسمٌة المنعمدة فً إطار مإتمر األطراف
 ل كٌوتوالعامل بوصفه اجتماع األطراف فً بروتوكو

تولى هلوبشاٌل شونغوي  المسائل المتعلمة بآلٌة التنمٌة النظٌفة:
)سوازٌالند( وكارولٌنا أنتونٌن )فنلندا( تٌسٌر إجراء المشاورات غٌر 
الرسمٌة التً مكنت األطراف من إعداد مسودة ممرر، وتم وضع كل 
ً بٌن ألواس. وحول الفمرات التمهٌدٌة، أعربت بعض  الفمرات تمرٌبا

طراف عن للمها إزاء بعض األمور المتعلمة بآلٌة التنمٌة النظٌفة، بما فً األ
ذلن نمص الطلب على شهادات إثبات خفض االنبعاثات والتصدٌمات على 
تعدٌل الدوحة، والترحت تغٌٌر طرٌمة تعلٌك الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة 

رابها عن رضاها والتكنولوجٌة على نتائج آلٌة التنمٌة النظٌفة، بدال من إع
عنها. ووافمت األطراف على حذف كل ما ٌشٌر إلى اتفاق بارٌس. وسوف 

 تستمر المشاورات غٌر الرسمٌة.
فرق االتصال والمشاورات غٌر الرسمٌة المنعمدة فً إطار الفرٌك العامل 

 المخصص المعنً باتفاق بارٌس 
رسمٌة، : فً المشاورات غٌر المسائل أخرى تتعلك بتنفٌذ اتفاق بارٌس

نالشت األطراف لائمة تضم تسعة مسائل محتملة لم ٌتم تناولها فً إطار 
 . 21/م أ 1برنامج عمل اتفالٌة بارٌس بموجب الممرر 

نظرت األطراف فً تمدٌم توصٌات إلى مإتمر األطراف بشؤن كٌفٌة أو 
موضع منالشة هذه األمور من عدمه. الترح مندوب البرازٌل، بدعم من 

)األطر  10-4اد األوروبً والوالٌات المتحدة، إدراج المادة مندوبً االتح
 12الزمنٌة المشتركة( ضمن مسئولٌات الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ والمادة 

)التعلٌم والتدرٌب والتوعٌة العامة( ضمن مسئولٌات الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ 
 أو الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة.

ومندوب كٌنٌا، نٌابةً عن المجموعة األفرٌمٌة،  بحث مندوب الصٌن،
ً شامال لجمٌع  ومندوبً الفلبٌن والمملكة العربٌة السعودٌة وتوفالو ترتٌبا

 البنود فً جدول "المضاٌا المهملة."
وتؤكٌداً على إدراج هذه البنود ضمن مسئولٌات مإتمر األطراف العامل 

دوب أسترالٌا من بوصفه اجتماع األطراف فً اتفاق بارٌس، حذر من
 االزدواجٌة فً محاولة إجراء األعمال التحضٌرٌة الالزمة.

وحول صندوق التكٌف، تباٌنت وجهات النظر حول ما إذا كان ٌنبغً إحالة 
مسودة الممرر الممدمة من مندوب / الصٌن إلى مإتمر األطراف من عدمه. 
 وبعد بعض المنالشات، اتفمت األطراف على إرفاق مسودة الممرر

بالمذكرات التوضٌحٌة التً أعدها الرئٌسان المتشاركان للفرٌك العامل 
 المخصص، مع اإلشارة الواضحة إلى عدم الوصول إلى اتفاق بعد بشؤنه.

 فً المشاورات غٌر الرسمٌة، المسائل المتعلمة بعملٌة التمٌٌم العالمٌة:
وافمت األطراف على إدراج فمرة فً نتائج الفرٌك العامل المخصص ترحب 
بالمشورة الممدمة من الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة حول 
كٌفٌة حول كٌفٌة استعانة التمٌٌم العالمً بتمارٌر التمٌٌم التً أعدها الفرٌك 

 الحكومً الدولً المعنً بتغٌر المناخ.
التوجٌهٌة المحتملة عن التمارٌر والوثائك، شدد مندوب وحول األسئلة 

جنوب أفرٌمٌا على أن تركز األسالٌب عن "الكٌفٌة"، فً حٌن تركز مسودة 
 األسئلة المطروحة على "ماذا ومن."

بشؤن األسئلة المطروحة عن الروابط والسٌاق، دعا مندوبو نٌوزٌلندا 
ً إلى فصل سٌاق عملٌة التمٌٌم والوالٌات المتحدة والٌابان واالتحاد األوروب

 العالمً عن أسئلة زٌادة الطموح.
وحول مصادر المدخالت، دعا مندوب جزر سلٌمان، نٌابةً عن ألل البلدان 
نمواً، ومندوب نٌوزٌلندا إلى وضع تعرٌف مرن "لجمٌع العناصر"، دون 

 لصر التعرٌفات على التكٌف والتخفٌف وسبل التنفٌذ.
ات، الترح مندوب االتحاد األوروبً وضع إطار وحول النتائج/ المخرج

لألسئلة المثارة حول األهداف طوٌلة األجل لعملٌة التمٌٌم العالمً والغرض 
منها. والترح مندوب كولومبٌا ومندوب المملكة العربٌة السعودٌة، نٌابةً عن 

 المجموعة العربٌة، الترح طرح سإال عن ماهٌة النتٌجة.
السودان( المٌسر المتشارن، بعد التنمٌحات المبدئٌة، ولال نجم الدٌن الحسن )

 سوف ٌتم إلرار األسئلة كجزء من نتائج الفرٌك العامل المخصص.
: بعد إدخال أسالٌب وإجراءات وإرشادات إطار شفافٌة العمل والدعم

تعدٌالت طفٌفة على مذكرة غٌر رسمٌة أعدها المٌسران المتشاركان، دعا 
سر المتشارن، إلى مزٌد من التفكٌر. وأعربت شٌانغ غاو )الصٌن( المٌ

العدٌد من األطراف عن دعمهم للمذكرة واالستعداد للبدء فً العمل التمنً. 
وأٌد العدٌد من المندوبٌن، بما فً ذلن مندوبً االتحاد األوروبً والمملكة 
العربٌة السعودٌة ونٌوزٌلندا، ضمان عدم إعادة التفاوض بشؤن الوثٌمة فً 

 ال الفرٌك العامل المخصص.فرٌك اتص
فً  :64-/م أ 4إرشادات أخرى تتعلك بمسم التخفٌف من الممرر 

المشاورات غٌر الرسمٌة، دعا سٌن ٌانغ شٌاه )سنغافورة(، األطراف إلى 
تمدٌم وجهات نظرها حول التوجٌه واإلرشاد لحساب مساهمات األطراف 

 المحددة وطنٌاً والخطوات الممبلة.
دوبً البلدان، بما فً ذلن مندوب الهند، على اآلتً: أن أكد العدٌد من من

المحاسبة من أهم عناصر تحمٌك الشفافٌة، وأهمٌة االعتماد على الترتٌبات 
المائمة؛ والحاجة إلى التمٌٌز والمرونة الستٌعاب التنوع الكامل للمساهمات 

ت المحددة وطنٌاً، والحاجة إلى وضع مماٌٌس مشتركة. وأكد مندوب الوالٌا
المتحدة على أن التوجٌه ٌحتاج إلى اعتراف األطراف بؤن لدٌها مسار 

 مشترن، ولكنها تختلف فً نمطة االنطالق وخطوات المضً لدماً.
وحول الخطوات الممبلة، وافمت البلدان على عمد اجتماع المائدة المستدٌرة، 

ألمرٌكا على النحو الممترح من مندوب كولومبٌا، نٌابةً عن الرابطة المستملة 
الالتٌنٌة والكارٌبً، ومندوب الصٌن، نٌابة عن البلدان النامٌة متماربة 
التفكٌر، بدال من ورش العمل. وتباٌنت اآلراء حول ما إذا كان ٌجب عمد 
اجتماع المائدة المستدٌرة على الفور أما لبل أو أثناء الدورة الممبلة، أو فٌما 

 ٌك نتائج من عدمه.بٌن الدورات، وحول ما إذا كان ٌنبغً تحم
مزٌد من اإلرشاد والتوجٌه فً المسائل المتعلمة ببالغات التكٌف، 

لدم رٌتشارد موٌونجً باعتبارها أحد مكونات المساهمات المحددة وطنٌاً: 
)تنزانٌا( المٌسر المتشارن مسودة المذكرة التً أعدها المٌسران 

 المتشاركان. 
/ الصٌن، عدة أمور من  77الـ  طلب مندوب األرجنتٌن، نٌابةً عن مجموعة

بٌنها: االعتراف بالروابط مع عملٌة عملٌة التمٌٌم العالمً؛ والتفكٌر فً فكرة 
لدرة األطراف على اختٌار الوسٌلة المناسبة لتمدٌم البالغات؛ وتوضٌح 

 وضع الجدول المرفك.
ثم نالشت األطراف خطة عمل المضً لدماً. الترح مندوب اإلكوادور، نٌابة 

البلدان النامٌة متماربة التفكٌر، بدعم من مندوب المملكة العربٌة  عن
السعودٌة، نٌابةً عن المجموعة العربٌة، إعداد تمرٌر مجمع عن بالغات 
التكٌف باعتباره أحد مكونات المساهمات المحددة وطنٌاً، استنادا إلى 

 اح.المعلومات الممدمة من األطراف. وعارض مندوب نٌوزٌلندا هذا االلتر
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واتفمت األطراف فً النهاٌة على أن تطلب من األمانة وضع مذكرة 
معلوماتٌة تحدد المعلومات الممكن تمدٌمها حول بالغات التكٌف، والنظر فً 

من اتفاق  11-7المبادئ التوجٌهٌة لمختلف اآللٌات المذكورة فً المادة 
فضال عن العناصر التً تم  بارٌس )تمدٌم وتحدٌث بالغات التكٌف(،

 تحدٌدها فً تمارٌر ووثائك األطراف والجدول المرفك.
كما اتفمت األطراف على أنه بعد تمدٌم تلن الورلة المعلوماتٌة ٌجب أن ٌتم 
تمدٌم ما ٌلً: تمارٌر ووثائك جدٌدة؛ وتمرٌر تجمٌعً بهذه الوثائك؛ وورشة 

 عمل تنعمد إما خالل الدورة أو بالتزامن معها.
دعت سارة  :8إلى  3فرٌك االتصال المعنً ببنود جدول األعمال من 

باعشن، الرئٌسة المتشاركة للفرٌك العامل المخصص، المٌسرٌن 
المتشاركٌن إلى إعداد تمارٌر، وأشارا كالهما إلى إدراج االتفالات المتعلمة 

 بالمزٌد من العمل فً مسودة النتائج المنمحة.
متشارن للفرٌك العامل المخصص، نص مسودة لدم جو تٌندال، الرئٌس ال

النتائج، مشٌراً إلى أنها تؤخذ فً االعتبار مدخالت األطراف الممدمة خالل 
 الدورة السابمة لفرٌك االتصال.

وأثنى عدد كبٌر من األطراف على عمل الرإساء والمٌسرٌن المتشاركٌن 
اف الكافً خالل هذه الدورة. كما دعوا إلى عدة أمور من بٌنها، االعتر

/ الصٌن حول جدوى  77بمسودة الممرر الممترح من مندوب مجموعة الـ 
صندوق التكٌف التفاق بارٌس. باعشن، الرئٌسٌة المتشاركة، صٌاغة لغوٌة 
إضافٌة لمسودة النتائج التً تشٌر إلى مسودة الممرر، وصرحت بؤن نظر 

 األطراف األخرى فً هذا الممرر ٌعد سابماً ألوانه.
دوب توفالو، نٌابةً عن ألل البلدان نمواً، وغٌره، إلى الوضوح بشؤن دعا من

ً فً عمل الفرٌك العامل المخصص فٌما بعد ماٌو/ آٌار  كٌفٌة المضً لدما
. والترح تٌندال، الرئٌس المتشارن للفرٌك العامل المخصص، دعوة 2017

 عامة لتمدٌم الوثائك والتمارٌر. ووافمت األطراف على ذلن.
 الختامٌة للفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌسالجلسة 

لدمت باعشن، الرئٌسٌة المتشاركة للفرٌك العامل المخصص، مسودة النتائج 
 (FCCC/APA/2016/L.4 and Add.1)وألرتها األطراف 

وأوضحت أن الرئٌسان المتشاركان للفرٌك ٌعتزمان إصدار المذكرات 
إعدادها، باإلضافة إلى تمدٌم لمحة عامة التوضٌحٌة غٌر الرسمٌة التً لاما ب

عن نتائج هذه الدورة المستؤنفة، استناداً إلى اآلراء التً أوضحتها األطراف 
 وعبرت عنها فً الوثائك والتمارٌر التً لدمتها خالل هذه الدورة.

: أعلنت األمانة العامة عن اآلثار اإلدارٌة والمالٌة اختتام الدورة وتمرٌرها
)إرشادات  3ٌرة إلى أن تنفٌذ اإلجراءات المتخذة فً إطار البند المبدئٌة، مش

ألف  65( سٌتطلب مبلغ 21-/م أ 1أخرى تتعلك بمسم التخفٌف من الممرر 
)مزٌد من اإلرشاد والتوجٌه فً المسائل المتعلمة ببالغات  4ٌورو، والبند 

ادات )أسالٌب وإجراءات وإرش 5ألف ٌورو، والبند  65التكٌف( سٌتطلب مبلغ 
ألف ٌورو، وسٌتطلب تنفٌذ  427إطار شفافٌة العمل والدعم( سٌتطلب مبلغ 
 ألف ٌورو. 557األنشطة الممررة األخرى مبالغ إضافٌة بمٌمة 

لدمت آنا سٌرزٌسكو )بولندا( ممررة الفرٌك العامل المخصص، تمرٌر الجزء 
 األول من الدورة الثانٌة للفرٌك العامل المخصص واعتمدته األطراف 

(FCCC/APA/2016/L.5)  
/ الصٌن، على 77شدد مندوب تاٌلند، نٌابة عن مجموعة ال  البٌانات الختامٌة:

أهمٌة توضٌح أن ٌستمر العمل نظرا لدخول  اتفاق بارٌس حٌز التنفٌذ فً ولت 
، وتعزٌز توفٌر 2020مبكر، ودعا إلى اإلسراع فً تنفٌذ إجراءات ما لبل عام 

 سبل التنفٌذ.
سوٌسرا  نٌابة عن مجموعة السالمة البٌئٌة على عدم "التراجع"، وحث مندوب 

وعبر عن أسفه لعدم وجود اتفاق على "التحرن نحو العمل الضروري" فً 
 األسبوع الثانً.

أعرب مندوب أسترالٌا، نٌابة عن مجموعة المظلة، عن للمه بشؤن بطء وتٌرة 
اصلة المنالشات غٌر التمدم، مشٌرا الى ان الفرٌك سوف ٌشجع خبرائه على مو

 الرسمٌة.
رحبت مندوبة االتحاد األوروبً بوجود مسار واضح إلى األمام حول كل بند. 
وإدراكا ألهمٌة صندوق التكٌف الذي ٌخدم اتفاق بارٌس، أعربت عن التزام 

 االتحاد األوروبً بالمساهمات الرئٌسٌة المتبمٌة فً تموٌل التكٌف.
نٌابة عن تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة، إلى  أشار مندوب جزر المالدٌف،

عدة  أمور من بٌنها، أهمٌة العمل الموجود أمامنا لضمان التوجٌه حول 
الخصائص والمعلومات والحسابات الخاصة بالمساهمات المحددة وطنٌا التً 
ٌمكن أن تساعد على االسراع فً الجهود المبذولة للحد من ارتفاع درجات 

 درجة مئوٌة. 1.5إلى  الحرارة العالمٌة
وأكد مندوب جمهورٌة الكونغو الدٌممراطٌة، ، نٌابة عن ألل البلدان نموا،  على 
ضرورة إحراز تمدم حمٌمً وأعرب عن خٌبة أمله عن عدم إحراز  تمدم  أكثر 

 من ذلن.
أكد مندوب المملكة العربٌة السعودٌة، نٌابة عن المجموعة العربٌة، على أنه  

العمل فً المستمبل متوازنا، وأن األسئلة التً توجه عمل الوثائك ٌنبغً أن ٌكون 
والتمارٌر ٌجب أال تحد من لدرة األطراف على تمدٌم وجهات النظر حول 

 .المضاٌا األخرى
شدد مندوب بولٌفٌا، نٌابة عن البلدان النامٌة متماربة التفكٌر،على ضرورة 

 ٌع بنود جدول األعمال.معالجة المضاٌا الشاملة مثل التماٌز فً إطار جم

مإكدا على ضرورة تحفٌز العمل المناخً و"تضمٌنه فً كل التشرٌعات 
الموجودة لدٌنا"، دعا مندوب كوستارٌكا، نٌابة عن الرابطة المستملة المرٌكا 

 اللالتٌنٌة والكارٌبً ، إلى وضع جداول زمنٌة واضحة للعمل فً المستمبل.
األفرٌمٌة،على عدة  أمور من بٌنها، دور  أكد مندوب مالً، نٌابة عن المجموعة

ال ٌزال له  2020صندوق التكٌف فً خدمة اتفاق بارٌس، وأن طموح ما لبل 
 "أهمٌة بالغة".

الترح تٌندال الرئٌس المتشارن للفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس 
باتفاق للفرٌك العامل المخصص المعنً الجزء الثانً من الدورة األولى  ، تعلٌك

مساء، وإعادة انعماد الجزء الثالث من الدورة  11:23بارٌس فً تمام  الساعة 
 ووافمت األطراف على ذلن. 2017األولى فً بون ماٌو 

 األرولةفً  
بدءا من األسبوع الثانً من المفاوضات، سمع أعضاء الوفود صوت تحلٌك 

ومع تزاٌد طائرات الوزراء ورإساء الدول فً مطار مراكش المنارة،. 
أصوات الطائرات فوق العدٌد من   لاعات االجتماعات،  كان بعض أعضاء 

 الوفود "ٌناضلون من أجل إسماع صوتهم".
أصاب العدٌد  شعوراً بالتشاإم فً ولت متؤخر بعد الظهر، حٌث شعروا 

بالملك من  عمد ثالثة من الجلسات العامة الختامٌة فً لٌلة واحدة  مما ٌعنً  
رات طوٌلة ولولت متؤخر من اللٌل. وتم عمد الجلسات العامة ، العمل لفت

وجرى اعتماد النتائج فً ولت مناسب نسبٌا، وأشار أحد المرالبٌن  إلى 
شعوره باالرتٌاح  ولال "أنه من السهل أن نتبنى استنتاجات إجرائٌة بملٌل من 

 المضمون، ألٌس كذلن؟"
فرق االتصال التً استمرت  وكان هنان فرٌك اتصال، أو باألحرى سلسلة من

لولت متؤخر. كما تساءل بعض أعضاء الوفود المعنٌٌن بالتموٌل فً بعض 
األحٌان لماذا توجد دفعة لوٌة  اآلن للتوصل إلى اتفاق، ٌوم االثنٌن،  وحٌث 
تواصل االستماع إلى وصول الوفود المشاركة، مما ٌشٌر إلى " تغٌٌر فً 

ً إلى المنالشات رفٌعة المستوى، ومما مستوى المنالشات" من العمل الفن
جعل العدٌد من المرالبٌن ٌحدوهم األمل فً أن ٌرون عالما موحدا ٌتصدى 

 لتغٌر المناخ.
 


