
 

                                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 7312 أيبر/ مبيى 21 األربعبء         http://enb.iisd.org/climate/sb46/enb/   المىقع على االنترنج:      496، رقم 23المجلد 

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

 من الوزارة االتحادٌة للبٌئة 2012خالل سنة  للنشرةهً االتحاد األوروبً، والمملكة العربٌة السعودٌة.  ٌؤتً الدعم العام  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
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 األحداث الرئيسية لمؤتمر تغير المناخ المنعمد في بون
 7102مايو/ أيار  9الثالثاء، 

لتغٌر المناخ انعماده ٌوم الثالثاء. خالل الفترة  واصل مإتمر  بون
الصباحٌة، اجتمع فرٌك االتصال الخاص بالفرٌك العامل المخصص 
المعنً باتفاق بارٌس وانعمت الجلسة العامة للهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ. كذلن 
اجتمعت فرق االتصال وانعمدت المشاورات غٌر الرسمٌة واألحداث 

  الممررة على مدار الٌوم.
 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية 

: تولى خولٌو كاردانو )شٌلً( المشاركة فً تٌسٌر برنامج عمل نيروبي
أعمال االجتماع  . ونظر أعضاء الوفود فً التمدم المحرز فً إطار 
البرنامج. ولدمت األمانة لمحة عامة عن العمل المتعلك بصحة اإلنسان 

التكٌف المائم على النظم البٌئٌة. وكان هنان اتفاق والمستوطنات البشرٌة و
واسع النطاق على لٌمة العمل وطبٌعته التعاونٌة. والترح المٌسر 
المتشارن كاردانو أن تضع األطراف فً االعتبار كٌف ٌمكن تحمٌك 
التوافك بٌن برنامج عمل نٌروبً وتنفٌذ اتفاق بارٌس. والترح مندوبو 

منالشة حتى المراجعة التً سوف تجرى بعض األطراف تؤجٌل هذه ال
 العام الممبل. وستستمر المشاورات غٌر الرسمٌة.

أشار    من اتفاق باريس( 2-9أساليب حساب الموارد المالية )مادة 
رافائٌل دا سولر )البرازٌل( الرئٌس المتشارن لفرٌك االتصال ، إلى 

( FCCC/TP/2017/1المدخالت المتاحة، بما فً ذلن ورلة تمنٌة )
 والمذكرة التوضٌحٌة التً ٌعدها الرئٌسان المتشاركان.

ووصف العدٌد من أعضاء الوفود المدخالت بؤنها أساس جٌد للعمل. 
/ الصٌن، مجاالت أخرى  22وحدد مندوب الفلبٌن، نٌابة عن مجموعة الـ 

من بٌنها زٌادة التموٌل وتوضٌح احتٌاجات البلدان النامٌة. وشدد مندوبو 
ن النامٌة على أهمٌة التنسٌك مع منالشات الفرٌك العامل بعض البلدا

المخصص المعنً باتفاق بارٌس بشؤن الشفافٌة. والترح مندوب سوٌسرا، 
بدعم من مندوبً النروٌج واالتحاد األوروبً وبلٌز، نٌابةً عن تحالف 
الدول الجزرٌة الصغٌرة، هٌكلة المنالشات حول التجمعات، على النحو 

 رلة التمنٌة. وسوف تنعمد مشاورات غٌر رسمٌة.الموضح فً الو
انعمدت حلمة العمل على مدار الٌوم. وخالل من اتفاق باريس:  6المادة 

الفترة الصباحٌة، تبادلت األطراف وجهات النظر بشؤن المسائل المتعلمة 
. وفٌما ٌتعلك بآثار المساهمات المحددة وطنٌاً، وضعت 4-6بآلٌة المادة 

تبار كٌفٌة تؤثٌر نطاق هذه المساهمات من حٌث األطراف فً االع
المطاعات والغازات واألطر الزمنٌة على حساب خفض االنبعاثات. 
ً بضرورة المٌام بعدة أمور من بٌنها،  وأحاطت العدٌد من األطراف علما
تشجٌع التحرن نحو تحمٌك أهداف فً كل لطاعات االلتصاد وتجنب 

 غ عن األنشطة مع األطر الزمنٌة الحوافز الضارة؛ التنسٌك بٌن اإلبال
للمساهمات المحددة وطنٌاً؛ والتمٌٌز بٌن األهداف المشروطة وغٌر 
المشروطة. كما ركزت األطراف على كٌفٌة تؤثٌر المساهمات المحددة 
ً على تحدٌد مدى اإلضافٌة ووضع خط األساس، ودعا العدٌد من  وطنٌا

تلف عن تلن المستخدمة أعضاء الوفود إلى تكوٌن فكرة عن اإلضافٌة تخ
فً إطار بروتوكول كٌوتو. والترح العدٌد من األطراف تتبع جمٌع 

 األنشطة فً ممابل خطوط األساس وتمٌٌم الطموح المتزاٌد.
وبشؤن استٌعاب الخبرات فً اآللٌة، الترحت عدة أطراف تعزٌز دور 

د السلطات الوطنٌة المعٌنة. وحول نمل المشروعات واالئتمانات والمواع
من اآللٌات المائمة، نالشت األطراف عدة أمور من بٌنها، استخدام 
عملٌات التحمك من أهلٌة المشروعات المائمة فً ضوء المواعد الجدٌدة 

 والشروط التً تُفعل شهادات إثبات خفض اإلنبعاثات. 
 الهيئة الفرعية للتنفيذ

أمور من : شددت مندوبة االتحاد األوروبً على عدة الكلمات االفتتاحية
بٌنها: تماسم اآلراء التٌسٌري والتمٌٌم متعدد األطراف واستعراض آلٌة 
التكنولوجٌا؛ ومنتدى تحسٌن تدابٌر االستجابة؛ واجتماع لجنة بارٌس 
المعنٌة ببناء المدرات. ودعت إلى أن تضمن الموازنة المخصصة التفالٌة 

فاءة، وحثت جمٌع األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تغٌر المناخ الشفافٌة والك
 األطراف على المساهمة.

وأبرز مندوب مالً، نٌابةً عن المجموعة األفرٌمٌة، ومندوب فنزوٌال، 

نٌابةً عن التحالف البولٌفاري لشعوب أمرٌكا الالتٌنٌة، أهمٌة تعزٌز 
واألعمال التحضٌرٌة  2020موارد األمانة بالنظر إلى عمل ما لبل عام 

 لتنفٌذ اتفاق بارٌس.
مندوب إثٌوبٌا، نٌابةً عن ألل البلدان نمواً، إلى توفٌر موارد إضافٌة ودعا 

لفرٌك الخبراء المعنً بؤلل البلدان نمواً وتجدٌد موارد صندوق ألل البلدان 
 نموا؛ وتعزٌز الوصول إلى أموال الصندوق األخضر للمناخ.

دعا مندوب جمهورٌة کورٌا، نٌابةً عن مجموعة السالمة البٌئٌة، عملٌة 
التمٌٌم والمراجعة الدولٌة وعملٌة المشاورات والتحلٌل الدولٌة إلی تمدٌم 
دروس تثري إطار عمل شفافٌة اتفاق بارٌس وحل المسائل المعلمة 

 الخاصة بالموازنة.
وشدد مندوب جزر المالدٌف، نٌابةً عن تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة، 

مساهمات المحددة على ضرورة أن توفر السجالت العامة معلومات عن ال
ً ٌمكن وصول األطراف إلٌها، والترح الربط بٌن بالغات التكٌف  وطنٌا

 وسجالت المساهمات المحددة وطنٌاً.
وأكد مندوب المملكة العربٌة السعودٌة، نٌابةً عن المجموعة العربٌة، على 
ضرورة مساهمة تدابٌر التخفٌف فً التنوٌع االلتصادي فً البلدان 

 على ضرورة لٌاس الدعم واإلبال غ عنه والتحمك منه.النامٌة، وكذلن 
دعا مندوب جمهورٌة الکونغو الدٌممراطٌة، نٌابةً عن ائتالف بلدان 
الغابات المطٌرة، إلی زٌادة الدعم المالً لمبادرة خفض االنبعاثات 
الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات فً البلدان النامٌة والتکٌف 

 .والخسائر واألضرار
دعت مندوبة المنظمات المعنٌة بالمرأة والنوع االجتماعً إلى اتخاذ 
خطوات ملموسة نحو وضع خطة عمل شاملة بشؤن النوع االجتماعً 

 وتموٌل المناخ اذي ٌراعً النوع االجتماعً.
ودعا مندوب المنظمات غٌر الحكومٌة المعنٌة بالشباب )ٌونجو( إلى 

آراء الشباب فً لجنة بارٌس المعنٌة الشفافٌة وإلى ضرورة االستماع إلى 
ببناء المدرات ومنتدى دٌربان وحوار مبادرة العمل من أجل التمكٌن 

 المناخً.   
ودعا مندوب شبكة العمل المناخً األطراف إلى توسٌع نطاق الموارد 

 لتنفٌذ المساهمات المحددة وطنٌاً.
ورة وشدد مندوب حركة الفلبٌن من أجل العدالة المناخٌة على ضر

معالجة تضارب المصالح فً سٌاق مشاركة الجهات المعنٌة من غٌر 
 األطراف.

وذكر مندوب المنظمات المعنٌة بالمزارعٌن أن تغٌر المناخ ٌهدد لدرات 
 المزارعٌن على توفٌر الغذاء لألعداد المتزاٌدة من السكان.

وحث مندوب الشعوب األصلٌة على إدراج الشعوب األصلٌة فً تنفٌذ 
 المساهمات المحددة وطنٌاً وخطط التكٌف الوطنٌة.

رحب مندوب الحكومات المحلٌة والسلطات المحلٌة بحلمة العمل 
الخاصة بإشران الجهات المعنٌة من غٌر األطراف، وتحدٌد أوجه التكامل 

 مع شراكة مراكش للعمل المناخً العالمً.
. تولت ليةمراجعة أساليب وإجراءات عملية المراجعة والتمييم الدو

هٌلٌن بلوم )نٌوزٌلندا( المشاركة فً تٌسٌر أعمال المشاورات غٌر 
الرسمٌة. والترح مندوبا اثنٌن من البلدان النامٌة توسٌع نطاق عملٌة 
المراجعة والتمٌٌم الدولٌة لتشمل الدعم. وذكر مندوبو مختلف البلدان 

جعة والتمٌٌم النامٌة أنه ال داعً لمراجعة أسالٌب وإجراءات عملٌة المرا
الدولٌة، وحثوا على التركٌز على وضع إطار الشفافٌة التفاق بارٌس. 
ودفع مندوب أخر من مندوبً البلدان النامٌة بضرورة إجراء هذه 
المراجعة، ولكن من الضروري تحدٌد التولٌت المناسب لها. وسوف 

 ٌتولى المٌسران المتشاركان توزٌع مسودة النتائج.
مشاورات غٌر رسمٌة، دعا المٌسر المتشارن بوبو : فً بناء المدرات

جالو )غامبٌا( إلى تمدٌم عروض لطرٌة حول تنفٌذ إطار بناء المدرات فً 
ً بتمدٌم أفكار حول  البلدان التً تمر التصاداتها بمرحلة انتمالٌة، مطالبا
اآلتً: نوع الدعم الممدم؛ والنتائج؛ والدروس المستفادة؛ والفجوات الحالٌة 

شئة؛ وأهمٌة ما سبك التفاق بارٌس واألحكام األخرى ذات الصلة. والنا
وتم تمدٌم عرض عن أحد البلدان التً ٌمر التصادها بمرحلة إنتمالٌة، 

 تلتها منالشة جرت بٌن األطراف.
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نشرة مفبوضبث 

      األرض         

كلفت األطراف المٌسرٌن المتشاركٌن بإعداد مسودات نصوص بشؤن 
ن التً تمر التصاداتها االستعراض الرابع لتنفٌذ إطار بناء لدرات البلدا

بمرحلة انتمالٌة، وبشؤن تنفٌذ إطار بناء المدرات فً البلدان النامٌة، استناداً 
إلى الوثائك والتمارٌر والمنالشات والمدخالت النصٌة التً أرسلها 
األطراف فً الدورة السادسة واألربعٌن للهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ، للنظر فٌها 

 مبلة.فً الدورة غٌر الرسمٌة الم
 الهيئة الفرعية للتنفيذ/ الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

: أشار بٌتر غوفٌنداسامً )سنغافورة( الرئٌس المتشارن تدابير االستجابة
إلى مهمة فرٌك الخبراء التمنٌٌن المتمثلة فً توضٌح الجوانب الفنٌة 

 لمنالشات المنتدى المحسن.
مٌة التً تناولت التنوٌع االلتصادي، عرض وفٌما ٌتعلك بالعروض التمدٌ

مندوب االتحاد األوروبً العملٌة السٌاسٌة لبالده التً تتضمن تمٌٌم 
اآلثار، وسلط مندوب جزر المالدٌف الضوء على صعوبات االعتماد على 
السٌاحة  التً تتؤثر بسٌاسات النمل وضرائب الكربون. وأوضح مندوب 

أعمال البرنامج فً البلدان الغنٌة بالموارد  برنامج األمم المتحدة اإلنمائً
المعتمدة على السلع األساسٌة. والحظ مندوب جنوب أفرٌمٌا وجود تباٌن 
كبٌر فً المدرة على تمٌٌم آثار تدابٌر االستجابة، وأوضح أن التنوٌع 
ً ال تحركه االعتبارات  االلتصادي بالنسبة ألفرٌمٌا  ٌعتبر أمراً حتمٌا

ندوب سنغافورة على ضرورة تطبٌك منهجٌات لوٌة المناخٌة. وشدد م
 للتمٌٌم.

نطاق االستعراض الدوري للهدف العالمي طويل األجل والتمدم العام 
: تشارن فً رئاسة هذا االجتماع لٌون تشارلز المحرز نحو تحميمه

)غرٌنادا(. وأشار مندوبو العدٌد من البلدان إلى المنالشات الجارٌة بشؤن 
، وأٌدوا تؤجٌل 2012لتٌسٌري والتمٌٌم العالمً لعام أسالٌب الحوار ا

النظر فً هذا البند حتى الدورة الثامنة واألربعٌن للهٌئتٌن الفرعٌتٌن. 
ودفع مندوبون آخرون بضرورة إعطاء األولوٌة للمنالشات الخاصة بهذا 
البند، وضرورة إثراء المفاوضات الخاصة بعملٌة التمٌٌم العالمً، وبناء 

 تم تنفٌذ ذلن خالل هذه الجلسة. وسٌتم تعمٌم مسودة النتائج.على ذلن، 
 الفريك العامل المخصص المعني باتفاق باريس

فً اجتماع فرٌك االتصال، الترح جو تٌندال الرئٌس المتشارن للفرٌك 
العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس ، إتباع نهج تدرٌجً ٌتضمن 

فصٌال. والترح مندوب تطوٌر العناصر ٌلٌه الخروج بنص أكثر ت
البرازٌل عمد دورات مشتركة بٌن فرق المشاورات غٌر الرسمٌة التً 
تنالش المضاٌا الشاملة واألماكن المخصصة لها. وفً إشارته إلى أن 
معظم البنود المتعلمة بسبل التنفٌذ واتفاق بارٌس موزعة بٌن الهٌئة 

التكنولوجٌة، دعا الفرعٌة للتنفٌذ والهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة و
مندوب الصٌن كذلن إلى إدراج نتائج هذه المنالشات فً مذكرات غٌر 

 رسمٌة لضمان اتباع نهج متوازن. 
: 70-/م أ0إرشادات أخرى تتعلك بالمسم الخاص بالتخفيف في الممرر 

أشارت األطراف إلى اجتماع المائدة المستدٌرة المنعمد لبل الجلسة وأوضحوا 
ً: المزٌد من التوجٌه واإلرشاد لتٌسٌر فهم التؤثٌر الكلً الحاجة إلى ما ٌل

ً مع الحفاظ على طبٌعتها المحددة وطنٌاً، والحفاظ  للمساهمات المحددة وطنٌا
على مرونة األنواع المستمبلٌة لهذه المساهمات، والتمٌٌز بٌن المضاٌا التً 

ل كٌفٌة ستنالش فً إطار بنود التخفٌف والشفافٌة. ولد تباٌنت اآلراء حو
التعبٌر عن المسئولٌات المشتركة لكن المتفاوتة. وطلب المٌسران المتشاركان 

 من األطراف التشاور بشؤن الموضوع الذي ٌرغبون فً تناوله أوال.  
: تشارن أندرو األساليب واإلجراءات والمبادئ التوجيهية إلطار الشفافية

)الوالٌات المتحدة( فً تٌسٌر أعمال هذه المشاورات. ونالشت  راكستراو
األطراف االعتبارات الشاملة، والترح الكثٌرون االنتمال إلى منالشات 
موضوعٌة. وأٌد العدٌد من مندوبً البلدان النامٌة مجموعتٌن من األسالٌب 

ٌن دعا واإلجراءات والمبادئ التوجٌهٌة إلتاحة المرونة للبلدان النامٌة، فً ح
مندوبو البلدان المتمدمة للعمل بمجموعة واحدة فمط. وأعرب مندوبو بعض 
البلدان النامٌة عن تحفظهم بشؤن تمرٌر حلمة العمل التً عمدت فً مارس/ 

، مشٌرٌن إلى أنها لم تعبر كلٌاً عن جمٌع اآلراء. والترحت عدة 2012آذار 
ن استخدام التمرٌر أطراف استخدام هٌكل التمرٌر لتوجٌه المنالشات، دو

كؤساس للمفاوضات النصٌة. والترح الكثٌرون أن تخرج الدورة بمخطط 
موجز لمجموعات األسالٌب واإلجراءات والمبادئ التوجٌهٌة مع تضمٌن 

 عناوٌن وعناوٌن فرعٌة.
كما شرعت األطراف فً منالشات حول تمارٌر لوائم الجرد الوطنٌة 
لالنبعاثات البشرٌة المنشؤ بحسب مصادرها وعملٌات إزالتها من خالل 
البالوعات المخصصة لغازات الدفٌئة. وسوف تنعمد مشاورات غٌر رسمٌة 

 ماٌو/ آٌار. 10فً 
لرسمٌة، لدم المزٌد من المسائل: صندوق التكٌف: خالل المشاورات غٌر ا

بوٌنو أسٌسورا )األرجنتٌن( المٌسر المتشارن موجزا لألسئلة اإلرشادٌة 
المتعلمة بما ٌلً: الحوكمة والترتٌبات المإسسٌة وطرائك تشغٌل صندوق 

المتصلة بالضمانات التً ٌوفرها  التكٌف التً تحتاج إلى معالجة؛ والمسائل
 الصندوق لخدمة اتفاق بارٌس.

خالل المشاورات غٌر الرسمٌة، لدم  : صندوق التكيف:المزيد من المسائل
بوٌنو أسٌسورا )األرجنتٌن( المٌسر المتشارن موجزاً باألسئلة اإلرشادٌة 

المتعلمة بما ٌلً: الحوكمة والترتٌبات المإسسٌة وأسالٌب تشغٌل صندوق 
 التكٌف التً ٌنبغً تناولها؛ والمسائل المتصلة بالضمانات الولائٌة التً ٌوفرها

 الصندوق لخدمة اتفاق بارٌس.
وعرضت األطراف آرائها بشؤن سبل المضً لدماً. وشدد مندوبو البلدان 
النامٌة على التركٌز على كٌفٌة استفادة اتفاق بارٌس من صندوق التكٌف، 
وأوضحوا أنه ٌستفٌد منه فعلٌاً، وشددوا كذلن على ضرورة العمل على 

فٌما ٌتعلك بؤسالٌب التشغٌل، مشروع نص الممرر فً ألرب ولت ممكن. و
أبرز مندوبو البلدان النامٌة أن الوصول المباشر إلى بلدانهم ٌعد أمراً 

 ضرورٌاً.
ً بضرورة الدخول فً منالشات  أحاط مندوبو العدٌد من البلدان النامٌة علما
متعممة وتمٌٌم المٌزة الممارنة التً ٌتسم بها الصندوق، وأٌدوا ما جاء فً 

 ضٌحٌة التً أعدها المٌسران المتشاركان.  المذكرة التو
ووافك الكثٌر من المندوبٌن على دعوة بعض البلدان المتمدمة إلى إجراء 
منالشات تركز على ما ٌلً: الدور المستمبلً لصندوق التكٌف فً إطار 
تموٌل المناخ؛ ومصادر تموٌل التكٌف والترابط بٌنها؛ والنظر فٌما إذا كان 

مر فً خدمة بروتوكول كٌوتو، وكٌفٌة استفادة اتفاق صندوق التكٌف سٌست
بارٌس من الصندوق، والترتٌبات المإلتة؛ والجهات التً تمدم اإلرشاد 
لصندوق التكٌف؛ واألهلٌة، مع مراعاة  الجهات غٌر األطراف فً اتفاق 

 .بارٌس. وسوف تستمر المنالشات
طراف حول عدم : أثناء تذكٌرها لألمسائل أخرى باستثناء صندوق التكيف

وجود وضع رسمً لمائمة المسائل اإلضافٌة التسعة المحتملة التً لم ٌتم 
تناولها فً برنامج عمل اتفاق بارٌس والمدرجة فً المذكرة غٌر رسمٌة التً 
أعدها الرئٌسان المتشاركان، دعت الرئٌسة المتشاركة سارة باعشن األطراف 

فً األسئلة الواردة فً المذكرة إلى النظر فً كل من هذه األمور، والتفكٌر 
ً حالٌاً  التوضٌحٌة التً أعدها الرئٌسان المتشاركان: ما إذا كان العمل جارٌا
وأٌن، وما إذا كانت هنان حاجة إلى أعمال تحضٌرٌة وأٌن؛ واإلطار الزمنً 

 المطلوب لهذا العمل.
تبادلت األطراف وجهات النظر حول اآلتً: التمدم المحرز والخطوات 

رائٌة المتخذة لتمكٌن منتدى تدابٌر التخفٌف من خدمة اتفاق بارٌس، اإلج
وأسالٌب االعتراف بجهود التكٌف التً تبذلها البلدان النامٌة، وكلفت األطراف 
الرئٌسٌن المتشاركٌن بؤن ٌطلبا من رئٌسً الهٌئتٌن الفرعٌتٌن تمدٌم توضٌح 

ن لتدابٌر غٌر رسمً لنطاق المنالشات الجارٌة حول المنتدى المحس
ً فً مسؤلة  االستجابة. وسوف تستمر المنالشات الخاصة بكٌفٌة المضً لدما

التكٌف باإلضافة إلى األمور المتبمٌة، وذلن خالل االعتراف بجهود 
 مشاورات غٌر رسمٌة.   

 في األرولة
المفاوضات فً الٌوم الثانً حٌث دخلت األطراف فً  ازدادت سرعة

ات الفرعٌة الثالث. ورحب أحد أعضاء الوفود مفاوضات فنٌة فً إطار الهٌئ
ذوي الخبرة بمرحلة "االنتمال إلى المحتوى"، بعد فترة طوٌلة من العمل على 

 وضع جدول األعمال.
وشهد ٌوم الثالثاء أٌضا بدء المشاورات غٌر الرسمٌة التً عمدتها رئاسة 

شؤن وسائل الدورة الثانٌة والعشرٌن والثالثة والعشرٌن لمإتمر األطراف ، ب
، حٌث رحب العدٌد من أعضاء الوفود بفرصة 2012الحوار  التٌسٌري لعام 

تمدٌم مدخالت فً هذا الركٌزة الهامة. وأشارت إحدى أعضاء الوفود   إلى 
أن االستنتاج المنظور هو أننا "لن نكون على الطرٌك الصحٌح لتحمٌك أهداف 

كان الحوار سٌكون "لوٌا  التخفٌف الخاصة باتفاق بارٌس"، وتساءلت عما إذا
بما فٌه الكفاٌة الٌجاد الزخم السٌاسً الالزم". وأشار مشارن آخر إلى أن 
إلامة الصالت الصحٌحة بٌن الحوار والعملٌات األخرى المتعلمة بالمراجعة 
والشفافٌة سٌكون أمرا حاسما لنجاحه، وهو شعور ٌظهر بوضوح فً العدٌد 

 من مجموعات التفاوض المتزاٌدة.
ومع  امتداد برنامج عمل اتفاق بارٌس فً عمل جمٌع الهٌئات، فمد استطاع 
تحمٌك الربط الصحٌح بٌن المضاٌا دون السماح بؤن ٌصبح التنسٌك غاٌة فً 

 حد ذاته ولكنه ٌمكن أن ٌكون فً الوالع مفتاح النجاح.
 


