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واصل مإتمر تؽٌر المناخ المنعمد فً بون انعماده ٌوم األربعاء. انعمدت 
المشاورات ؼٌر الرسمٌة واألحداث الممررة واجتمعت فرق االتصال على 

 مدار الٌوم. 
 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية 

: دعا المٌسر المتشارن هٌو من اتفاق باريس )النهج التعاونية( 6المادة 
سٌلً )جزر المالدٌؾ( األطراؾ إلى التطرق إلى مسودة النتائج. ووافمت 
األطراؾ على التراح المٌسرٌن المتشاركٌن الممدم للهٌئة الفرعٌة للمشورة 
ً بمنالشات المائدة المستدٌرة. ثم  العلمٌة والتكنولوجٌة بشؤن اإلحاطة علما

العناصر ودعوة نالشت األطراؾ المذكرة ؼٌر الرسمٌة التً تتضمن لوائم 
لتمدٌم التمارٌر والوثائك. وحدد المٌسر المتشارن كٌلً كٌزٌر )االتحاد 
األوروبً( ثالث لضاٌا ٌتعٌن حلها ومنها: تمدٌم التمارٌر والوثائك من 
المرالبٌن؛ والتمارٌر والوثائك التوجٌهٌة؛ وأوجه الترابط مع الموائم. وفً حٌن 

ى تمدٌم تمارٌر ووثائك، فمد اختلفوا فٌما اتفمت األطراؾ عموماً على الحاجة إل
إذا كان ٌنبؽً أن تسترشد البٌانات الممدمة بمائمة العناصر وإلى أي مدى. 
وفٌما ٌتعلك بدعوة المرالبٌن لتمدٌم وثائك وتمارٌر، شدد العدٌد من األطراؾ 
على ضرورة التوصل إلى مستوى من "النضج" فً المنالشات لبل دعوة 

المزٌد من وجهات النظر، األمر الذي عارضه العدٌد.  األطراؾ إلى عرض
وبعد المنالشات، وافمت األطراؾ على التراح توفٌمً ٌتضمن إشارة ضمنٌة 

  إلى لائمة العناصر فً توجٌه التمارٌر والوثائك.
ولدى دعوة األمانة إلى إعداد ورلة تجمٌعٌة تضم الوثائك والتمارٌر الممدمة 

من مندوبً البلدان النامٌة، بدعم من مندوبً بعض من األطراؾ، أكد العدٌد 
البلدان المتمدمة، جدوى الورلات التجمٌعٌة إلى أعضاء الوفود. والترح فرٌك 
من البلدان النامٌة تكلٌؾ رئٌس الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة 
بإعداد ورلة ؼٌر رسمٌة تتناول التمارب واالختالؾ والخٌارات واآلراء 

 المعرب عنها، وعارضهم فً ذلن مندوب أحد األطراؾ.
وخالل فترة ما بعد الظهٌرة، واصلت األطراؾ النظر فً مسودة النتائج. 
وتباٌنت وجهات نظر األطراؾ حول دعوة رئٌس الهٌئة الفرعٌة للمشورة 
العلمٌة والتكنولوجٌة إلى إعداد وثٌمة تجمٌعٌة تستند إلى التمارٌر والوثائك 

 من األطراؾ.الممدمة 
كما تباٌنت اآلراء حول مشاركة المرالبٌن فً اجتماعات المائدة المستدٌرة 
وتمدٌم الوثائك والتمارٌر. وفٌما ٌتعلك بنتائج المائدة المستدٌرة، نالشت 
األطراؾ على نطاق واسع المسئول عن إعداد المذكرة ؼٌر الرسمٌة 

إجمالً بشؤن جمٌع  ووضعها. والترح المٌسر المتشارن كٌزٌر عمل اتفاق
البنود والترح إحالة مشاركة المرالبٌن إلى رئٌس الهٌئة الفرعٌة للمشورة 
العلمٌة والتكنولوجٌة باعتبارها لضٌة لم ٌتم التوصل إلى حل لها. واستمرت 

 المداوالت خالل الفترة المسائٌة.
امة أساليب حساب الموارد المالية الممدمة والمعبئة من خالل المساعدات الع

ً للمادة  : ووافمت األطراؾ على النص المعدل من اتفاق باريس 1-9وفما
المدرج فً مذكرة ؼٌر رسمٌة تتناول طلبات تتعلك بعدة أمور من بٌنها، 
اإلشارة إلى إطار الشفافٌة فً لسم األهداؾ؛ ونمل ثالثة بنود إلى المسم 

اإلبالغ بٌن  الخاص بمزٌد من الدراسة، وهذه البنود تحدٌداً: موائمة نهج
)تمدٌم الدعم للبلدان النامٌة  5-9األطراؾ، والخسائر واألضرار، والمادة 

بشؤن البالؼات الممدمة كل سنتٌن(. وفٌما ٌخص البندٌن األخٌرٌن، أشار 
مندوبو بعض البلدان المتمدمة إلى أن هذه األمور تتجاوز اختصاص الهٌئة 

ما عارضته بعض فرق البلدان  الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة، وهو
النامٌة. ثم اجتمع فرٌك االتصال لالتفاق على مسودة النتائج وعلى تحمٌل 
المذكرة ؼٌر الرسمٌة التً أعدها الرئٌس المتشارن على المولع الشبكً 

 التفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ.
)سوازٌلند( ورلة ؼٌر : لدم المٌسر المتشارن إٌمانوٌل دالمٌنً الزراعة

رسمٌة للمٌسرٌن المتشاركٌن. ولد أٌدت جمٌع األطراؾ هذه الورلة 
واعتبرتها أساس للمنالشات الممبلة. وأكد مندوبو البلدان النامٌة على ضرورة 
المضً لدماً نحو التنفٌذ، مرحبٌن بؤن تمدم تلن الورلة ؼٌر الرسمٌة المشورة 

فٌها، وأشار البعض إلى ضرورة احترام  إلى الهٌئات المنفذة كمضاٌا للنظر
اختصاصات الهٌئات المعنٌة باالتفالٌة اإلطارٌة والعملٌة ذات الصلة. ورحب 

 مندوبو البلدان المتمدمة بالمنالشات والخطوات الموضوعٌة إلى األمام.
والترح مندوب شبكة العمل المناخً، بناًء على دعوة من المٌسرٌن 

مل مشترن بٌن الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة المتشاركٌن، وضع برنامج ع
والتكنولوجٌة والهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ للتمكٌن من التنفٌذ والتعلم وتحدٌد 

 التؽرات فً المعارؾ.

 الهيئة الفرعية للتنفيذ
األطاااراي غيااار المدرجاااة فاااي المرفاااك األولل تاااوفير الااادع  الماااالي  بالغاااات
)نٌوزٌلنتتدا( بتٌستتٌر أعمتتال هتتذه المشتتاورات. ولتتم : لامتتت هٌلتتٌن بلتتوم والتمنااي

تتمكن األطراؾ من التوصل إلى اتفاق بشؤن مسودة النتائج. واختلتؾ وجهتات 
نظر األطراؾ حول عدة أمور من بٌنها، مدى استتجابة مرفتك البٌئتة العالمٌتة. 
وستتٌموم المٌستتران المتشتتاركان بتتإبالغ رئتتٌس الهٌئتتة الفرعٌتتة للتنفٌتتذ وانتظتتار 

 ن التوجٌه بشؤن إمكانٌة تخصٌص ولت إضافً للتفاوض.مزٌد م

 الهيئة الفرعية للتنفيذ/ الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية 
ً تمت تدابير االستجابة : لدم المٌسر المتشارن أندرٌه ماركو )بنما( نصا

/ الصٌن ومندوب االتحاد 22صٌاؼته مساء الٌوم من لبل مندوب مجموعة الـ 
وبً ومندوب مجموعة المظلة، ووافمت علٌه األطراؾ. وعمد رئٌسا األور

الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة اجتماع 
فرٌك االتصال وألرت األطراؾ مسودة النتائج التً تتضمن االتفاق على عمد 

لمتشاركٌن عن اجتماعات ما لبل الدورات وإعداد تمرٌر من جانب المٌسرٌن ا
 فرٌك الخبراء التمنً الخاص بمإتمر بون.

 الفريك العامل المخصص المعني باتفاق باريس
خالل اجتماع فرٌك االتصال، لدم الرئٌس المشارن تٌندال )نٌوزٌلندا( 
اإلصدار الثانً لمسودة النتائج التً أعدها الفرٌك العامل المخصص، ووضع 

ظٌم األعمال السابمة للدورة. وأبلػ الخطوط العرٌضة لثالثة خٌارات لتن
المٌسران المتشاركان للمشاورات ؼٌر الرسمٌة بالمنالشات والخطوات 

 الممبلة.
/ الصٌن، إلى: مزٌد من 22دعا مندوب إكوادور، نٌابةً عن مجموعة الـ 

التفكٌر المتناسك فً جمٌع البنود؛ والوضوح بشؤن تناول عمل ما لبل عام 
 ز على أوجه الترابط.؛ ومواصلة الترك2020ٌ

وحول مزٌد من التوجٌه بشؤن التخفٌؾ، أٌد مندوب إٌران، نٌابةً عن البلدان 
النامٌة متماربة التفكٌر، إعداد ورلة ؼٌر رسمٌة بمعرفة المٌسرٌن المتشاركٌن 
لتحدٌد مجاالت االختالؾ والتمارب. ودعم مندوب سوٌسرا، نٌابةً عن 

إثٌوبٌا، نٌابةً عن ألل البلدان نمواً، ومندوب مجموعة السالمة البٌئٌة، ومندوب 
البرازٌل، نٌابةً عن األرجنتٌن وأوروؼواي، عمد اجتماع مائدة مستدٌرة سابك 
للدورة، ولكن مندوب إٌران، نٌابةً عن البلدان النامٌة متماربة التفكٌر عارض 

 ذلن.
ر وحول بالؼات التكٌؾ، أٌد مندوب مجموعة السالمة البٌئٌة ومندوب جز

المالدٌؾ، نٌابةً عن تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة وألل البلدان نمواً، 
ومندوب جنوب أفرٌمٌا، نٌابةً عن مجموعة البلدان األفرٌمٌة، ومندوب 
البرازٌل، نٌابةً عن األرجنتٌن وأوروؼواي، دعوة األطراؾ إلى تمدٌم تمارٌر 

ب البرازٌل، نٌابةً عن ووثائك مركزة. كما دعا مندوب ألل البلدان نمواً ومندو
األرجنتٌن وأوروؼواي، وعارضهما مندوب مجموعة السالمة البٌئٌة، إلى 
عمد اجتماع مائدة مستدٌرة سابك للدورة. ووصؾ مندوب المجموعة األفرٌمٌة 
الورلة التمنٌة بؤنها تكرار للورلة الموجودة بالفعل على المائدة. ولد عارض 

عة المظلة، ورلة تمنٌة تجمع أنواع مندوب أسترالٌا، نٌابةً عن مجمو
 المعلومات المتعلمة بالتكٌٌؾ المدرجة فً المساهمات المحددة وطنٌاً.

وفٌما ٌتعلك بالشفافٌة، دعم مندوب البلدان النامٌة متماربة التفكٌر عمد اجتماع 
مائدة مستدٌرة سابك للدورة. ودعا مندوب مجموعة السالمة البٌئٌة ومندوب 

بً إلى عمد حلمة عمل لمدة ٌومٌن. والترح مندوب ألل البلدان االتحاد األورو
نمواً إدراج الوثائك والتمارٌر ضمن مدخالت اجتماع المائدة المستدٌرة. 
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نشرة مفبوضبث 

      األرض         

وأعرب مندوب المجموعة األفرٌمٌة عن للمه من عدم تناول مسؤلة شفافٌة 
 الدعم بالتفصٌل مثل بمٌة العناصر.

عرب كثٌرون عن خٌبة أملهم إزاء نتائج وفٌما ٌخص عملٌة التمٌٌم العالمً، أ
المنالشات. ودعم مندوب البلدان النامٌة متماربة التفكٌر، نٌابةً عن مجموعة 
السالمة البٌئٌة ومجموعة المظلة، تمارٌر ووثائك األطراؾ المستهدفة، ودعا 
مندوب تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة ومندوب ؼواتٌماال، نٌابةً عن الرابطة 

ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً إلى تمدٌم تمارٌر ووثائك عن مجاالت  المستملة
التمارب واالختالؾ. وأٌد مندوب المجموعة األفرٌمٌة عمد اجتماع مائدة 
مستدٌرة، وعارضه فً ذلن مندوب البلدان النامٌة متماربة التفكٌر ومندوب 

اإلشارة إلى مجموعة السالمة البٌئٌة. ودعت مختلؾ فرق البلدان النامٌة إلى 
 المذكرة ؼٌر الرسمٌة التً لدمها المٌسران المتشاركان.

وفٌما ٌتعلك باالمتثال، لم ٌكن مندوب مجموعة السالمة البٌئٌة "ممتنعاً" 
بالحاجة إلى إلامة حلمة عمل. ودعا مندوب تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة 

مندوب ألل ومندوب مجموعة المظلة إلى تمدٌم تمارٌر ووثائك مركزة. ودع 
البلدان نمواً إلى تجمٌع التمارٌر والوثائك وإعداد ورلة تمنٌة لمنالشتها خالل 

 اجتماع المائدة المستدٌرة.
وفٌما ٌتعلك بصندوق التكٌؾ، لال مندوب ألل البلدان نمواً، ومندوب الجماعة 
األفرٌمٌة ومندوب الوالٌات المتحدة أن مسودة النتائج ال ترصد التمدم 

وشدد مندوب تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة، بدعم من مندوب  المحرز.
البرازٌل، نٌابةً عن األرجنتٌن وأوروؼواي، على الحاجة إلى إجراء حوار 
متعمك حول الحوكمة وأسالٌب إدارة صندوق التكٌؾ الذي ٌخدم اتفاق 

 بارٌس.
واعترض مندوب مجموعة المظلة على فمرة تنص على أن الدورة الثالثة 

شرٌن لمإتمر األطراؾ ستتناول الحاجة إلى الوضوح اإلجرائً فٌما والع
ٌخص مسودة ممررات الدورة األولى لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه 
اجتماع األطراؾ فً اتفاق بارٌس المتعلمة بمنتدى تدابٌر االستجابة 
واالعتراؾ بجهود التكٌؾ. وأكد مندوب الوالٌات المتحدة على وضوح هذه 

 الختصاصات.المهام وا
وحول شكل اجتماعات المائدة المستدٌرة، دعا مندوب المجموعة األفرٌمٌة إلى 
إعطاء األولوٌة للمسائل التً لم ٌتمدم فٌها العمل بما فٌه الكفاٌة لبل انعماد 
الدورة الثالثة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ. وأٌد مندوب البلدان النامٌة متماربة 

استمرت لنصؾ ٌوم وشدد على ضرورة تجنب التداخل التفكٌر األحداث التً 
 مع المسائل ذات الصلة.

وأٌد مندوب مجموعة السالمة البٌئٌة ومندوب ألل البلدان نمواً ومندوب 
الرابطة المستملة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً رصد نتائج اجتماعات المائدة 

ب البلدان النامٌة المستدٌرة فً مذكرات ؼٌر رسمٌة؛ المر الذي عارضه مندو
 متماربة التفكٌر.

وفً إشارته إلى إعراب األطراؾ عن وجهات نظر "متساوٌة ومتضادة"، 
حث تٌندال الرئٌس المتشارن األطراؾ على التشاور بصورة ؼٌر رسمٌة 

 وتمدٌم حلول بشؤن سبل المضً لدماً خالل فترة ما بعد الظهٌرة.
المتشاركة سارة باعشن  خالل فترة ما بعد الظهٌرة، عرضت الرئٌسة

)المملكة العربٌة السعودٌة( التؽٌٌرات التً أجرٌت على مسودة النتائج التً 
 أعدها الرئٌسان المتشاركان. 

وفٌما ٌتعلك بحلمات العمل السابمة للدورة، شدد مندوب البلدان النامٌة متماربة 
السابمة للدورة التفكٌر على ضرورة التركٌز على اجتماعات المائدة المستدٌرة 

لمنالشة المضاٌا "المتؤخرة"، واعترض على عمد اجتماع مائدة مستدٌرة 
من جدول األعمال )التخفٌؾ(، وطلب إعداد ورلة ؼٌر  3لمنالشة البند رلم 

 رسمٌة بدال من ذلن.
الترح مندوب مجموعة السالمة البٌئٌة، بدعم من مندوب المجموعة األفرٌمٌة، 

مواً، ومندوب االتحاد األوروبً، ومندوب نورواي، ومندوب ألل البلدان ن
تخصٌص ٌوم واحد لمنالشة بند التخفٌؾ، وٌومٌن لبند الشفافٌة، وأٌدوا مع 
مندوب األرجنتٌن، نٌابةً عن البرازٌل وأوروؼواي، تخصٌص ٌوم واحد 
لمنالشة بالؼات التكٌؾ. وأكد مندوب المجموعة األفرٌمٌة، بدعم من مندوب 

الجزرٌة الصؽٌرة ومندوب الرابطة المستملة المرٌكا الالتٌنٌة تحالؾ الدول 
والكارٌبً، على أن تخصٌص ٌوم واحد من اجتماعات المائدة المستدٌرة 
لمنالشة الشفافٌة ٌنبؽً أن ٌخصص لمنالشة شفافٌة الدعم. وتساءل مندوبا 
أسترالٌا ونٌوزٌلندا عن مدى مالءمة تخصٌص ٌوم كامل للدعم، مشٌرٌن إلى 

 ن الدعم لٌس سوى أحد المجاالت التً تحتاج إلى مزٌد من المنالشة.أ
والترح مندوب الصٌن إجراء حلمة عمل لمدة ٌوم واحد لتناول بند الشفافٌة، 
وتمسٌمها إلى نصفٌن أحدهما لشفافٌة الدعم واآلخر لشفافٌة التكٌؾ، وعارض 

 ً "، مشٌراً إلى عمد اجتماع مائدة مستدٌرة لتناول "المساهمات المحددة وطنٌا
عدم وجود توافك فً اآلراء بشؤن المضاٌا. وأٌد عمد اجتماع مائدة مستدٌرة 

 لتناول بالؼات التكٌؾ.
دعا مندوب ألل البلدان نمواً إلى عمد اجتماع مائدة مستدٌرة لتناول جمٌع 
البنود، وأٌده فً التراح عمد اجتماع مائدة مستدٌرة أثناء الدورة لتناول 

ندوب األرجنتٌن، نٌابةً عن البرازٌل وأوروؼواي، ومندوب االمتثال، م
 تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة. 

ودعا مندوب ألل البلدان نمواً إلى إعداد ورلات ؼٌر رسمٌة ترصد التمارب 
واالختالؾ عن جمٌع بنود جدول األعمال األخرى. وأٌد مندوب المجموعة 

ببالؼات التكٌؾ، فً حٌن  األفرٌمٌة هذه الورلة ؼٌر الرسمٌة المتعلمة
 اعترض علٌها مندوب الوالٌات المتحدة والٌابان والنروٌج.

وفٌما ٌتعلك بصندوق التكٌؾ، الترح مندوب األرجنتٌن نٌابةً عن البرازٌل 
ً ٌرحب بالتمدم الموضوعً المحرز فً "تبادل اآلراء  وأوروؼواي نصا

 والمعلومات" بدال من "المفاوضات".
كثفة بٌن األطراؾ، الترحت الرئٌسة المتشارن باعشن ما وبعد اجتماعات م

ٌلً: عمد اجتماع مائدة مستدٌرة لمدة ٌومٌن بشؤن الشفافٌة، مع تخصٌص ٌوم 
واحد لشفافٌة الدعم، واستعراض الخبراء التمنٌٌن، وإجراء دراسة تٌسٌرٌة 

ؾ متعددة األطراؾ، وتخصٌص الٌوم الثانً لشفافٌة العمل، بما فً ذلن التخفٌ
والتكٌؾ، وعمد اجتماع مائدة مستدٌرة لمدة ٌوم واحد لتناول بالؼات التكٌؾ؛ 
ً عمد  وأخر لمدة ٌوم واحد لتناول عملٌة التمٌٌم العالمً. والترحت أٌضا

 اجتماعٌن بالتوازي أثناء الدورة بشؤن التخفٌؾ واالمتثال.
راض ودعا مندوب المجموعة األفرٌمٌة إلى تحدٌد أوجه الترابط بٌن استع

الخبراء التمنٌٌن والدراسة التٌسٌرٌة متعددة األطراؾ وبٌن شفافٌة الدعم. 
والترح مندوب البلدان النامٌة متماربة التفكٌر حذؾ اإلشارة إلى استعراض 
الخبراء التمنٌٌن والدراسة التٌسٌرٌة متعددة األطراؾ. وسٌموم الرئٌسان 

 المتشاركان بتنمٌح مسودة النتائج.
جهات المعنية المتعددة بشأن تشغيل منصة المجتمعات المحلية حوار بين ال

 والشعوب األصلية
وفً افتتاح الٌوم الثانً، سلط فولر رئٌس الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة 
والتكنولوجٌة الضوء على ثالث مهام محتملة للمنتدى: المعرفة؛ وسٌاسات 

 وإجراءات تؽٌر المناخ؛ والمدرة على المشاركة.
ز المشاركون على هذه المهام، وأبرزوا عدة أمور من بٌنها، الحاجة إلى ورك

االستناد إلى معارؾ الشعوب األصلٌة ولدرتها على اإلبالغ بآثار المناخ 
 والمشاركة فً صناعة المرارات لتحسٌن السٌاسات.

وفٌما ٌتعلك بالبنٌة، دعا مندوب المنتدى العالمً للشعوب األصلٌة المعنً 
ناخ إلى إعداد برنامج عمل ممول تموٌال كامال بتنسٌك من األمانة بتؽٌر الم

ودعم بعض األطراؾ، للمشاركة فً لٌادة ممثلً الشعوب األصلٌة وممثلً 
 الدول.

وأعرب مندوب كندا، بدعم من آخرٌن، عن استعداده للمشاركة فً لٌادة 
العملٌة، أعمال الشعوب األصلٌة فٌما بٌن الدورات لمواصلة تعزٌز التفاصٌل 

مشٌراً إلى ضرورة موافمة الشعوب األصلٌة واألطراؾ فً الدورة الثالثة 
 والعشرٌن لمإتمر األطراؾ.

 حكماء الشعوباختتمت الدورة بصالة فرانسوا بولٌت، رئٌس مجلس 
 األصلٌة.

 في األرولة
وبٌنما اتفمت فرق االتصال التابعة للهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة 

والهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ على صٌاؼة االستنتاجات، ٌبدو أن والتكنولوجٌة 
المشاركٌن فً برنامج عمل بارٌس ٌمبلون أن االجتماعات فً المستمبل ستزٌد 

من تحلٌل عناصر اتفاق بارٌس. وفً هذا الصدد، أشار أحدهم إلى ضرورة 
"إعادة التوازن بٌن" األداة ذات العجالت الثالث "التً تركت بارٌس وهً 

ركز بصورة زائدة على التخفٌؾ"، كما أعرب عن أسفه إلحجام بعض ت
األطراؾ عن المشاركة البناءة فً الجهود الرامٌة إلى تحسٌن "األجزاء 

 المتحركة األكثر ضعفا"، أال وهً التكٌؾ والدعم.
وبعد حصر عدد الدلائك اإلجمالٌة التً تم لضائها فً المنالشات، رفض 

عم لد حظٌت فً هذه الدورة بولت ألل من آخرون فكرة أن جوانب الد
المضاٌا المتعلمة بالتخفٌؾ. وبٌنما اجتمع فرٌك االتصال فً لماءات ضخمة 
"مثل ما حدث فً وارسو" من أجل تحدٌد عدد اجتماعات المائدة المستدٌرة 
المطلوب عمدها، وبشؤن أي لضاٌا، تساءل أحد أعضاء الوفود ذوي الخبرة 

ى االتفاق على الجوهر عندما نعود إلى بولندا فً "كٌؾ سنكون لادرٌن عل
 ؟"2012
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