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فً ٌوم الخمٌس الموافك  10نوفمبر /تشرٌن الثانً  ،2016استمرت
فعالٌات مإتمر تغٌر المناخ فً مراكش ،المغرب .وأُجرٌت المفاوضات
على مدار الٌوم من خبلل فرق االتصال والمشاورات غٌر الرسمٌة فً
إطار مإتمر األطراف والهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌئة الفرعٌة للمشورة
العلمٌة والتكنولوجٌة والفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس.
كما تم تماسم اآلراء فً إطار عملٌة التشاور والتحلٌل الدولٌة لؤلطراف
من البلدان النامٌة فً إطار الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ .البث الشبكً للمشاركة
التالً:
الرابط
على
متاح
اآلراء
فً
http://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/sbifacilitative-sharing-of-views.

مؤتمر األطراف
المسائل المتعلمة بالتمويل :تمويل المناخ طويل األجل :فً فرٌك
االتصال ،الذي تشارن فً رئاسته جورج بورستٌنغ (النروٌج) وأندرٌس
موجرو (اإلكوادور) ،بدأت األطراف فً تحدٌد عناصر مسودة الممرر
التً تضمنت اآلتً :كٌفٌة تجنب حدوث فجوة فً التموٌل؛ وإمكانٌة
الوصول إلى موارد التموٌل؛ وتوصٌات اللجنة الدائمة المعنٌة بالتموٌل
والعمل على الخسائر واألضرار وتموٌل التكٌف.
بعد االتفاق على التركٌز على ورشة عمل  2017بشؤن تموٌل المناخ
طوٌل األجل ،علمت األطراف على نطاق الورشة ،ودعت مندوبة الفلبٌن،
نٌابةً عن مجموعة الـ /77الصٌن ،إلى :إثراء تلن الورشة بالحوار
الوزاري رفٌع المستوى المعنً بتموٌل المناخ؛ وزٌادة الوضوح حول
كٌفٌة توسٌع زٌادة هذا التموٌل؛ ونالش مندوب الرابطة المستملة ألمرٌكا
البلتٌنٌة والكارٌبً كٌفٌة المضً لدما ً فً تموٌل التكٌف .ولالت مندوبة
االتحاد األوروبً أن تلن الورشة ٌنبغً أن تساعد على فهم "الثغرات
الواضحة".
وأشار مندوب كندا إلى التمارٌر الممدمة بشؤن االستراتٌجٌات والنهج التً
ٌمكن أن تعمل على زٌادة الوضوح .وأشار مندوب أسترالٌا إلى خارطة
طرٌك تموٌل المناخ الممدرة بنحو  100ملٌار دوالر .والترح مندوب
مصر ،نٌابةً عن المجموعة األفرٌمٌة ،اإلشارة إلى الفمرة ( 53الهدف
الجماعً المائم فً مجال تعبئة األموال) والفمرة ( 55تحدٌد المعلومات
التً ٌنبغً إدراجها فً ببلغات األطراف حول إتاحة الموارد المالٌة
للبلدان النامٌة وتعبئة تموٌل المناخ) من الممرر /1م أ .21-وعارض
مندوب سوٌسرا ذلن .سوف ٌجمع الرئٌسان المتشاركان الطلبات لهٌكلة
المنالشات.
تمرير اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل ومراجعة مهامها :خبلل اجتماع
فرٌك االتصال برئاسة دلفٌن إٌرود (فرنسا) ،علمت األطراف على مسودة
الممرر .ورحب العدٌد بالتمرٌر ،فً حٌن حث البعض األخر على إدراج
النهج غٌر السولٌة .وتضمنت التعلٌمات عدة أمور من بٌنها ،االعتراف
بالمنتدى المعنً بالخسائر واألضرار الذي عمل مع المطاع الخاص،
واالعتراف بإنجازات اللجنة الدائمة المعنٌة بالتموٌل فً بناء الروابط مع
الهٌئات األخرى ،مثل آلٌة التكنولوجٌا.
وذكرت مجموعة واحدة من األطراف أن اللجنة الدائمة المعنٌة بالتموٌل
سوف تستفٌد من العمل مع مإتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمٌة ومع
المطاع الخاص فً البلدان النامٌة .ودعت مجموعة أخرى إلى إعداد
جداول زمنٌة واضحة وتحدٌد نتائج هذه الدورة فٌما ٌتعلك بكٌفٌة المضً
لدما ً فً تٌسٌر أعمال التكٌف فً البلدان النامٌة .وأشار مندوبو بعض
البلدان إلى مراجعة المهام طبما لمدى ارتباطها بتحول اللجنة الدائمة
المعنٌة بالتموٌل لخدمة اتفاق بارٌس .ودعا الرئٌس المتشارن لمواصلة
تمدٌم المدخبلت لدعم المنالشات.

واإلرشاد الممدم إلى الصندوق :دعا رٌتشارد موٌونجً (تنزانٌا) الرئٌس
المتشارن لفرٌك االتصال األطراف إلى التعلٌك على مسودة نص الممرر.
ورحب الكثٌرون بتمرٌر اللجنة الدائمة المعنٌة بالتموٌل ومسودة اإلرشاد
والتوجٌه ،مشٌرٌن إلى أنهما ٌمدمان أساسا ً جٌدا ً ٌعكس التمدم المحرز.
وشددت مندوبة الفلبٌن ،نٌابةً عن مجموعة ال / 77الصٌن ،على ضرورة
التؤكد من أن الصندوق األخضر للمناخ ٌستمر فً خدمة جمٌع البلدان
النامٌة األطراف فً االتفالٌة .وأكد مندوب مصر ،نٌابةً عن المجموعة
األفرٌمٌة ،على أن الصندوق األخضر للمناخ هو "مإسسة جدٌرة
باالستمرار" .سعى مندوب الدول النامٌة متماربة التفكٌر إلٌجاد سبل
لمساعدة مجلس إدارة الصندوق فً تحوٌل التعهدات التً لدمتها الدول
إلى دعم حمٌمً.
أعرب كل من مندوب جزر المالدٌف ،نٌابةً عن تحالف الدول الجزرٌة
الصغٌرة ،ومندوب جنوب أفرٌمٌا عن أسفهما إزاء التعمٌد البالغ الذي
ٌشوب إجراءات االعتماد .وسلط مندوبا الوالٌات المتحدة ونٌوزٌلندا
الضوء على أهمٌة دور المطاع الخاص فً ضمان تنفٌذ مهام الصندوق.
وصرح مندوب نٌكاراغوا بؤنه من األفضل توجٌه استثمارات المطاع
الخاص بشكل عام نحو مشروعات الطالة المتجددة وكفاءة الطالة وإعادة
التحرٌج وتفادي إزالة الغابات .ودعا موٌونجً الرئٌس المتشارن إلى
تمدٌم مذكرات خطٌة حول مسودة نص الممرر من أجل هٌكلة المنالشات
على نحو أفضل.
تمرير مرفك البيئة العالمية إلى مؤتمر األطراف والتوجيه واإلرشاد
الممدم إلى المرفك :لدم ستٌفان شروجر (سوٌسرا) الرئٌس المتشارن
لفرٌك االتصال البندٌن (FCCC/CP/2016/6 and Add.1 and
)2, FCCC/CP/2016/8 and FCCC/CP/2016/INF.1
ودعا إلى تمدٌم مذكرات خطٌة حول مسودة نص الممرر من أجل هٌكلة
المنالشات على نحو أفضل.
المراجعة السادسة لآللية المالية :خبلل الفترة الصباحٌة ،الحظ أندرٌس
موجرو (إكوادور) ،الرئٌس المتشارن لفرٌك االتصال أن الشروط
المرجعٌة لد اللت لبوال واسعاً .وشددت مندوبة الفلبٌن ،نٌابةً عن
مجموعة الـ / 77الصٌن ،على ضرورة تماسن التموٌل بموجب االتفالٌة
و"تعزٌز الدعم للتمكٌن من تحسبن اإلجراءات ".والترح مندوب كندا
التركٌز على مجاالت التكامل وعلى زٌادة فعالٌة اآللٌة المالٌة.
وسوف تستمر المنالشات.

الهيئة الفرعية للتنفيذ
وضع أساليب وإجراءات تشغيل واستخدام السجل العام المشار إليه في
المادة  06-7من اتفاق باريس :فً المشاورات غٌر الرسمٌة التً
أجرٌت خبلل الفترة الصباحٌة ،والتً تشارن فً تٌسٌر أعمالها مادلٌن
ضٌوف سار (السنغال) وجٌرتراد فوالنسكً (النمسا) ،أٌد مندوبً
مجموعتٌن من البلدان النامٌة النتائج اإلجرائٌة ،فً حٌن عارض العدٌد
من مندوبً البلدان المتمدمة ذلن ،معربٌن عن تفضٌلهم ألن ٌتم دمج هذا
البند ضمن البند الخامس من جدول أعمال الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ (سجل
المساهمات المحددة وطنٌاً).
الحظت العدٌد من األطراف مدى الترابط بٌن التكٌف والتخفٌف
والمنالشات التً تجرى فً إطار الفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق
بارٌس ،وأٌد البعض إرجاء المنالشات الموضوعٌة المتعلمة بشكل السجل
حتى ٌنتهً الفرٌك العامل المخصص من إعداد اإلرشاد والتوجٌه
لببلغات التكٌف.
وأشار مندوب إحدى البلدان المتمدمة إلى المرونة التً تتمتع بها األطراف
لتمدٌم مساهمات محددة وطنٌا ً عن المنافع المشتركة للتكٌف والتخفٌف،
فضبل عن خٌار عدم تمدٌم ببلغات التكٌف.

تمرير الصندوق األخضر للمناخ الممدم إلى مؤتمر األطراف والتوجيه
ٌشترن فً كتابة وتحرٌر هذا العدد من نشرة مفاوضات األرض  Earth Negotiations Bulletin© enb@iisd.orgجنٌفر آالن ،وبٌتً أنتونٌتشو  ،ود.ساندرا جاجنون،
ود .ماري لومً ،و د .أنا شولتز ،وكلٌو فٌركوجل وفٌرجٌنٌا واٌزمان .الترجمة العربٌة :نهى الحداد .المحرر الرلمً :كٌارا وورث .المحرر د .بامٌبل تشاسٌن
( .)pam@iisd.orgمدٌر الخدمات اإلخبارٌة للمعهد الدولً للتنمٌة المستدامة ( : )IISDالنجستون جٌمس جوري السادس "كٌمو" (ٌ .)kimo@iisd.orgتم اصدار نشرة
مفاوضات األرض بواسطة المعهد الدولً للتنمٌة المستدامة .الجهات المانحة للنشرة هً االتحاد األوروبً وحكومة سوٌسرا (المكتب الفٌدرالً السوٌسري للبٌئة) ووزارة البٌئة
واألرض والبحار باٌطالٌا ،والمملكة العربٌة السعودٌةٌ .ؤتً الدعم العام للنشرة خبلل سنة  2016من وزارة الزراعة والغابات والبٌئة والموارد المائٌة بالنمسا ،والوزارة االتحادٌة
للبٌئة وحماٌة الطب ٌعة وسبلمة المبانً والسبلمة النووٌة فً ألمانٌا ووزارة الشئون الخارجٌة والتجارة فً نٌوزٌلندا ،وسوان إنترناشٌونال ،ووزارة الشئون الخارجٌة فً فنلندا
ووزارة البٌئة فً الٌابان (من خبلل معهد االستراتٌجٌات البٌئٌة العالمٌة) وبرنامج األمم المتحدة للبٌئة ومركز بحوث التنمٌة الدولٌة .تم توفٌر تموٌل خاص لتغطٌة هذا المإتمر
بواسطة المملكة العربٌة السعودٌة واالتحاد األوروبً ،ووزارة الزراعة والغابات والبٌئة وإدارة المٌاه بالنمسا ،ووزارة البٌئة فً فنلندة .تموٌل ترجمة النشرة إلى اللغة الفرنسٌة
لدمته الحكومة الفرنسٌة ،ومنطمة والون البلجٌكٌة ،ومماطعة كٌبٌن ،والمنظمة الدولٌة للدول الناطمة بالفرنسٌة/معهد التنمٌة المستدامة للدول الناطمة بالفرنسٌة .اآلراء المتضمنة فً
النشرة هً آراء المإلفٌن وال تعكس بالضرورة وجهة نظر المعهد الدولً للتنمٌة المستدامة أو غٌره من الجهات المانحة .وٌمكن استخدام ممتطفات من هذه النشرة فً المطبوعات
غٌر التجارٌة مع التنوٌه األكادٌمً المناسب للمصادر .للحصول على معلومات عن النشرة ،بما فً ذلن طلبات توفٌر الخدمات اإلخبارٌة ،اتصل بمدٌر الخدمات اإلخبارٌة من خبلل
برٌده اإللكترونً ( ،)kimo@iisd.orgتلٌفون  ، +1-646-536-7556أو على العنوان التالً فً نٌوٌورن بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة300 East 56th St., 11D, :
ٌ .New York, NY 10022, United States of Americaمكن االتصال بفرٌك نشرة مفاوضات األرض بمإتمر تغٌر المناخ فً مراكش – نوفمبر/تشرٌن الثانً
 2016على البرٌد اإللكترونً< jennifera @iisd.org>.:
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وشرة مفبوضبث
األرض

وصف مندوبو بعض األطراف ،وعارضهم البعض األخر ،المطالبة
بتمدٌم وثائك بؤنه "سابك ألوانه" .ولال أحد المندوبٌن أنه وفما ً لنتائج الهٌئة
الفرعٌة للتنفٌذٌ ،مكن أن نطلب من األمانة تمٌٌم التكلفة والموارد المطلوبة
إلعداد اثنٌن من السجبلت.
وافمت األطراف على لٌام المٌسرٌن المتشاركٌن بإعداد مسودة النتائج
وعرضها على األطراف لمنالشتها خبلل المشاورات غٌر الرسمٌة
الممبلة.

المسائل اإلدارية والمالية :خبلل اجتماع فرٌك االتصال المنعمد برئاسة
كونٌهٌكو شٌمادا (الٌابان) لدمت األطراف مدخبلتها بخصوص مسودة
نص ممرر مإتمر األطراف بشؤن البنود الفرعٌة المتعلمة باآلتً :أداء
الموازنة لفترة السنتٌن  2017-2016وتمرٌر مراجعة الحسابات
والتمارٌر المالٌة لعام  ،2015والمسائل المالٌة األخرى.
وفٌما ٌتعلك بؤداء الموازنة ،نالشت األطراف عدة أمور من بٌنها ،التراح
مندوب نٌوزٌلندا إضافة نص ٌسلط الضوء على اعتبار مساهمات
الموازنة األساسٌة المعلمة "مشكلة كبٌرة" ،وأن ٌطلب من األمانة متابعة
األمر مع األطراف وتمدٌم تمارٌرها إلى الدورة السادسة واألربعٌن للهٌئة
الفرعٌة للتنفٌذ مع التراح سبل زٌادة المدرة على التنبإ بالتدفمات النمدٌة.
بالنسبة للمسائل المالٌة األخرى ،لدمت األطراف التراحات حول كٌفٌة
إدراج نص من الوثٌمة بشؤن تحسٌن الكفاءة والشفافٌة فً عملٌة إعداد
موازنة اتفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تغٌر المناخ
)(FCCC/SBI/2016/INF.14
أوضح الرئٌس شٌمادا أنه سٌحاول إٌجاد فرصة إلعادة انعماد فرٌك
االتصال إلجراء منالشات بشؤن البنود الفرعٌة الثبلثة.
مراجعة أساليب وإجراءات آلية التنمية النظيفة :خبلل المشاورات غٌر
الرسمٌة ،التً شارن فً تٌسٌرها هلوبسل سٌكهوزانا-شونغوي
(سوازٌبلند) وكارولٌنا أنتونٌن (فنلندا) ،نظرت األطراف فً الممترحات
النصٌة للمكان المحدد فً مسودة النص الممدمة من األمانة العامة ،والتً
لامت األطراف بإعدادها ٌوم األربعاء الموافك  9نوفمبر /تشرٌن الثانً.
بخصوص برامج أنشطة آلٌة التنمٌة النظٌفة ،الترحت مجموعة من
البلدان وضع منهجٌات لبرامج األنشطة ،ووضع "منهجٌات تؤتً من الممة
إلى الماعدة" للمطاعات التً تعانً من سوء التمثٌل .الترحت مجموعة
أخرى إدراج نص ٌوضح أن األنشطة صغٌرة النطاق المدرجة فً برامج
األنشطة ٌمكن أن تطبك إضافٌة األنشطة صغٌرة النطاق وٌمكن أن تإكد
إمكانٌة تطبٌك الحد األدنى للنطاق على مستوى الوحدة .وعارض مندوبو
عدة بلدان هذه الممترحات.
وبخصوص التراح تشجٌع السلطات الوطنٌة المحددة على إطبلع جمهور
العامة على المعلومات ذات الصلة بآلٌة التنمٌة النظٌفة ،فضلت بعض
األطراف حذف هذا الجزء ،فً حٌن الترحت أطراف أخرى مزٌد من
العمل فً هذا الشؤن .وسوف ٌموم المٌسران المتشاركان بإعداد مسودة
النتائج.
الشروط المرجعية لمراجعة مهام اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل :خبلل
المشاورات غٌر الرسمٌة ،التً لام بتٌسٌر أعمالها نجدٌكس أوالي
أولودونج (باالو) ،علمت األطراف على مسودة نص الممرر .ورحب
الكثٌرون ببعض العناصر ،بما فً ذلن :التركٌز على عمل وفعالٌة اللجنة
الدائمة المعنٌة بالتموٌل؛ وكٌفٌة دعمها التفاق بارٌس بشكل أفضل؛
واإلشارة إلى المراجعة السادسة لآللٌة المالٌة فً  .2017وعارضت
بعض األطراف األمور المتعلمة بالمهام والحوكمة .وسوف تستمر
المنالشات.
المسائل المتعلمة بألل البلدان نمواً :أجرٌت هذه المشاورات غٌر
الرسمٌة ،التً تشارن فً تٌسٌر أعمالها مامادو هونادٌا (بوركٌنا فاسو)
وجٌنس فوجل (الدنمارن) ،لئلنتهاء من مسودة النتائج .وأشار فوجل
المٌسر المتشارن إلى أن االجتماعات السابمة للفرٌك لد نظرت فً عمل
فرٌك الخبراء المعنً بؤلل البلدان نمواً ،وكٌفٌة توضٌحه ،وتشجٌع
األطراف على التحلً بالمرونة .واتفمت األطراف على استنتاج أن الهٌئة
الفرعٌة للتنفٌذ "تحث على" بدال من "تدعو إلى" تمدٌم مساهمات إضافٌة
إلى الصندوق الخاص بؤلل البلدان نموا ً والصنادٌك األخرى التابعة لآللٌة
المالٌة ،حسب االلتضاء .وبعد إدراج بعض المدخبلت األخرى ،توصلت
األطراف إلى اتفاق بشؤن النتائج.
خطط التكيف الوطنية :اجتمع هذا الفرٌك خبلل فترة الظهٌرة،
وشارن فً تٌسٌر أعماله مامادو هونادٌا (بوركٌنا فاسو) وجٌنس فوجل
(الدنمارن) ،لمنالشة مسودة الممرر والفمرات المضافة له فمرة تلو
األخرى وحل جمٌع المضاٌا العالمة.
بناء المدرات في البلدان النامية :فً المشاورات غٌر الرسمٌة المجراة
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خبلل فترة الظهٌرة ،وافمت األطراف على صٌاغة استنتاجات بشؤن البند
الفرعً الخاص بلجنة بارٌس المعنٌة ببناء المدرات ،والذي ٌتضمن ثبلث
فمرات حول :مجال أو موضوع التركٌز األول الخاص بلجنة بارٌس
المعنٌة ببناء المدرات فً 2017؛ وإعداد لائمة بممثلً الكٌانات التشغٌلٌة
لآللٌة المالٌة والهٌئات المنشؤة بموجب االتفالٌة والتً تمت دعوتها إلى
اجتماع اللجنة األول .ودعوة للتعاون فً تنفٌذ أنشطة محددة تتعلك بعمل
لجنة بارٌس.
بعد المنالشات ،اتفمت األطراف أٌضا ً على صٌاغة ممررات بشؤن
المراجعة الثالثة الشاملة بشؤن تنفٌذ إطار بناء المدرات فً البلدان النامٌة
بموجب االتفالٌة وبموجب بروتوكول كٌوتو.
توفير الدعم المالي والتمني :فً المشاورات غٌر الرسمٌة ،التً تشارن
فً تٌسٌر أعمالها هٌلٌن بلوم (نٌوزٌلندا) وآن راسموسن (ساموا) ،وافمت
األطراف على مسودة النتائج المنمحة .وحول فمرة تناولت مبادرة بناء
المدرات من أجل الشفافٌة ،أوضح مندوبو األطراف وممثل مرفك البٌئة
العالمٌة بؤن "جهود" تلن المبادرة سوف تدرج فً دورة التجدٌد الممبلة
للمرفك.
وتم االتفاق على فمرة تتناول تمدٌم أخر تمارٌر التحدٌث لفترة السنتٌن بعد
إعادة ترتٌبها وتحدٌد بداٌتها مع االعتراف بالتحدٌات التً تواجهها
األطراف غٌر المدرجة فً المرفك األول فً هذا الشؤن.
وستتم إحالة مسودة النتائج إلى الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ.

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
الزراعة :فً المشاورات غٌر الرسمٌة ،التً تشارن فً تٌسٌر أعمالها
اٌمانوٌل دالمٌنً (سوازٌبلند) وهٌكً غرانهولم (فنلندا) ،عارض مندوب
إحدى الفرق العمل على النص الممترح سابما ً من مندوب فرٌك أخر ولام
بتوزٌع الممرر الخاص بفرٌمه ،وأٌد البعض استخدام هذا الممرر فً
المفاوضات الممبلة .والترح مندوبً اثنٌن من األطراف " مزٌدا ً من
التدلٌك" فً النص الذي سٌتم استخدامه ،وأشارا إلى أوجه التشابه .بعد
ذلن ،انعمدت مشاورات غٌر رسمٌة.
أثر تنفيذ تدابير االستجابة :أجرٌت هذه المشاورات غٌر الرسمٌة خبلل
الفترة الصباحٌة وفترة الظهٌرة ،تشارن فً تٌسٌر أعمالها ناتالٌا كوشكو
(أوكرانٌا) وأندرٌا ماركو (بنما).
خبلل الفترة الصباحٌة ،واصل الفرٌك المفاوضات بعروض تمدٌمٌة حول
أسالٌب وبرنامج عمل ومهام المنتدى المعنً بؤثر تنفٌذ تدابٌر االستجابة
بموجب اتفاق بارٌس .الترح مندوب مجموعة من البلدان عدة أمور من
بٌنها ،إجراء ورشة عمل لتبادل الخبرات ودراسات الحالة وتمٌٌم
اإلمكانات الحالٌة وآثار تدابٌر االستجابة التً اتخذتها البلدان المتمدمة.
دعت مجموعة أخرى من البلدان إلى تحسٌن مهام المنتدى حتى ٌكون
بمثابة مكان لعرض االعتبارات ذات األولوٌة من خبلل تعزٌز التعاون،
كما دعت إلى "إجراء تحسٌنات جوهرٌة على الدعم لتكوٌن فكرة أفضل
عن بناء المدرة على التكٌف والتعافً من اآلثار".
طلب مندوب إحدى األطراف توضٌح سبب عدم مبلءمة المنتدى الحالً
لٌكون منصة لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات .وأشار آخر إلى
تفعٌل بناء المدرات فً إطار لجنة بارٌس المعنٌة ببناء المدرات.
خبلل فترة الظهٌرة ،نالش الفرٌك أولوٌات المنتدى المحسن وبرنامج
عمله ،بما فً ذلن :تمٌٌم تدابٌر االستجابة تحت مظلة التنمٌة المستدامة؛
والعمل معا ً لتحدٌد األساس المشتركة للعمل الفنً ،وتشكٌل فرٌك الخبراء
التمنٌٌن المخصص.
استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة :أجرٌت
مشاورات غٌر رسمٌة برئاسة مشتركة بٌن ماٌا هانت (نٌوزٌلندا)
وخوسٌه أنطونٌو برادو (شٌلً) .باإلشارة إلى العدٌد من أوجه الخبلف،
لدم هانت الرئٌس المتشارن مسودة النتائج الستئناف النظر فٌها خبلل
الدورة السادسة واألربعٌن للهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة.
وزع مندوب أحد األطراف ورلة غٌر رسمٌة بالنتائج الموضوعٌة التً
تضمنت عدة أمور من بٌنها ،االعتراف بؤنه على الرغم من تطبٌك ،أو
إمكانٌة تطبٌك ،أسالٌب التحرٌج وإعادة التحرٌج من الناحٌة الفنٌة على
بعض أنشطة تجدٌد الغطاء النباتً ،إال أنه من الصعب تنفٌذ أنشطة
مشروع تجدٌد الغطاء النباتً خبلل الولت المتبمً من فترة االلتزام
الثانٌة .دعم العدٌد من المندوبٌن تلن الورلة واعتبروها أساسا ً
للمفاوضات ،وأشار البعض أن تلن الورلة تشكل حزمة من شؤنها أن
تغلك هذا البند ،األمر الذي عارضه الكثٌرون .وافمت األطراف على
مسودة النتائج الممدمة من الرئٌسٌن المتشاركٌن.
المسائل المتعلمة بالمادة ( )2من اتفاق باريس :خبلل المشاورات غٌر
الرسمٌة ،التً تشارن فً تٌسٌر أعمالها كٌلً كٌزر (االتحاد األوروبً)
وهٌو سٌلً (جزر المالدٌف) ،نالشت األطراف األفكار الممترحة بشؤن
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وشرة مفبوضبث
األرض

برنامج عمل ومسودة نتائج جمٌع البنود الفرعٌة الثبلثة .الترح مندوبو
العدٌد من البلدان المتمدمة ،بدعم من مجموعتٌن من البلدان النامٌة ،طلب
تركٌز المذكرات الممدمة على عناصر التوجٌه واإلرشاد التً تحتاج إلى
تطوٌر ،مطالبٌن بتجمٌع المذكرات الممدمة من األمانة العامة وعمد ورشة
عمل على هذا األساس.
رغم الدعم الموي لفكرة تمدٌم مذكرات موجهة ،أعرب مندوبو العدٌد
من البلدان النامٌة عن ترددهم إزاء لٌام األمانة بتجمٌع وجهات النظر أو
إعداد ورلة تمنٌة .وأعربت مجموعة أخرى عن للمها من أن ذلن من
شؤنه المضاء على األفكار لبل اآلوان .رفض مندوبو العدٌد من البلدان
النامٌة أٌضا ً فكرة ورشة عمل ،وحذر أحدهم من أنها لد تإدي إلى
منالشات موازٌة.
واتفمت األطراف على لٌام المٌسرٌن المتشاركٌن بصٌاغة النتائج
لمنالشتها خبلل المشاورات غٌر رسمٌة الممبلة.
اآللية التي نصت عليها المادة  4-2من اتفاق باريس :طلب المٌسران
المتشاركان من األطراف النظر فً توضٌح المسائل المتعلمة باآلتً :أثر
تمدٌم جمٌع األطراف للمساهمات المحددة وطنٌا ً على عملٌة اآللٌة
المركزٌة؛ واإلضافٌة؛ والحوكمة؛ وكٌفٌة تمدٌم كافة إجراءات التخفٌف؛
وتسلسل وضع لواعد المشروع أو نطالات األنشطة األخرى أو كبلهما؛
واستخدام خبرة اآللٌات المائمة.
وأعربت األطراف عن دعمها الموي للحوكمة المركزٌة ،وتعزٌز
الخبرات المكتسبة من آلٌة التنمٌة النظٌفة والتنفٌذ المشترن واالعتماد
علٌها .وأشار مندوب إحدى األطراف إلى الترابط بٌن بمٌة أحكام هذه
المادة ،وخصوصا ً فً سٌاق وحدات العد المزدوج.
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وحول التركٌز على التمدم المحرز ،الترح جو تٌندال (نٌوزٌلندا) الرئٌس
المتشارن للفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس ثبلثة عناصر:
النتائج الرسمٌة التً تعكس المزٌد من العمل المطلوب ،مثل تمدٌم
مذكرات أو ورش عمل فنٌة متخصصة ،والتً لد تشمل إرفاق ممرر
باألعمال ذات الصلة لمإتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف
فً اتفالٌة بارٌس؛ ومذكرات المٌسرٌن المتشاركٌن التً تضمن موجز
فعلً بالمنالشات؛ ومذكرة الرئٌسٌن المتشاركٌن التً تعكس النتائج غٌر
الرسمٌة .ووافمت األطراف على اتباع هذا النهج.
وحول مزٌد من العمل الفنً ،أثار مندوب المملكة العربٌة السعودٌة ،نٌابةً
عن المجموعة العربٌة ،بتؤٌٌد مندوب الهند ،ومعارضة مندوبً كولومبٌا،
وكوستارٌكا ،واالتحاد األوروبً ،والوالٌات المتحدة ،نمطة نظامٌة تفٌد
بؤن إجراء مشاورات غٌر رسمٌة حول سبل إجراء منالشات غٌر رسمٌة
أخرى بعد اختتام الجلسة العامة للفرٌك العامل المخصص لم ٌكن ضمن
تكلٌف فرٌك االتصال .أعربت باعشن ،الرئٌسة المتشاركة عن للمها،
مصرحةً بؤن إغبلق الجلسة العامة للفرٌك العامل المخصص سٌتم ٌوم
االثنٌن.
مسائل أخرى تتعلك بتنفيذ اتفاق باريس :خبلل الفترة الصباحٌة ،افتتحت
سارة باعشن ،الرئٌسة المتشاركة للفرٌك العامل المخصص ،المشاورات
غٌر الرسمٌة .وكررت مندوبة الفلبٌن دعوة ببلدها للوضوح فً األمور
المتعلمة بمهمة الفرٌك العامل المخصص بشؤن هذا البند ومعنى "األعمال
التحضٌرٌة".
أكد مندوب نٌكاراغوا على أنه بغض النظر عن دخول اتفالٌة بارٌس حٌز
التنفٌذ أم الٌ ،نبغً أن تتمكن جمٌع األطراف فً االتفالٌة من الوصول
إلى األموال المنصوص علٌها فً االتفالٌة.

وحول اإلضافٌة ،الترح مندوب إحدى األطراف أن هذا البند ٌتعلك
بتمكٌن المشارٌع الجدٌدة التً لم تكن لتنفذ دون المادة  ،4-6وال تمتصر
فمط على األنشطة المخططة بالفعل فً المساهمات المحددة وطنٌاً .وأبرز
مندوب أخر أن اإلضافٌة ترتبط بطبٌعتها بالسبلمة البٌئٌة.

واستفسرت باعشن ،الرئٌسة المشاركة ،عن رغبة األطراف فً أن
تطالب من األمانة إعداد بٌان لانونً موجز حول كٌفٌة اإلشارة إلى
صندوق التكٌف فً اتفاق بارٌس ،وطلبت المزٌد من اإلرشادات حال
الرغبة فً ذلن .لدمت األمانة مذكرة لانونٌة حول التوصٌات الممترحة
عن الروابط المإسسٌة والعبللات بٌن صندوق التكٌف والمإسسات
األخرى بموجب االتفالٌة ،ولد تم إعداد تلن المذكرة فً  2015بنا ًء على
طلب المٌسرٌن المتشاركٌن لفرٌك عمل اللجنة الدائمة المعنٌة بالتموٌل،
وأشارت باعشن إلى أن تلن المذكرة ٌمكن أن تكون بمثابة نمطة انطبلق
لبدء المنالشات.

البنود من  3إلى  :8خبلل اجتماع فرٌك االتصال ،لامت األطراف
باآلتً :االستماع الى تمارٌر المشاورات غٌر الرسمٌة التً أعدها
المٌسران المتشاركان؛ ومنالشة كٌفٌة تحدٌد التمدم المحرز فً هذه
الدورة؛ والتشاور بشؤن المزٌد من العمل الفنً.

أكدت مندوبة الفلبٌن ،ومندوب جزر البهاما ،نٌابةً عن مجموعة ال/ 77
الصٌن ،ومندوب مصر ،نٌابةً عن المجموعة األفرٌمٌة ،ومندوب
األرجنتٌن أن مسؤلة تكلٌف صندوق التكٌف بخدمة اتفاق بارٌس ،تعد
مسؤلة إجرائٌة .وأبرز مندوب أسترالٌا ومندوبة االتحاد األوروبً
ومندوب الوالٌات المتحدة ومندوب سوٌسرا ،نٌابةً عن مجموعة السبلمة
البٌئٌة ،أن العدٌد من المضاٌا تتطلب مزٌدا ً من الدراسة والبحث من لبل
مإتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً اتفالٌة بارٌس لبل
اتخاذ مثل هذا المرار.

وحول التسلسل ،دعا مندوب إحدى األطراف إلى إعطاء األولوٌة للمواعد
المائمة على المشارٌع واالستناد إلٌها.

الفريك العامل المخصص المعني باتفاق باريس

إعداد تمارٌر حول المزٌد من التوجٌه واإلرشاد فٌما ٌتعلك بالمسم الخاص
بالتخفٌف فً الممرر /1م أ  ،21-أشار سٌن ٌانغ شٌاه (سنغافورة)،
المٌسر المتشارن ،إلى اتفاق واسع ٌتمٌز بما ٌلً :االستناد إلى اتفاق
بارٌس؛ واحترام طبٌعة وتنوع المساهمات المحددة وطنٌاً؛ والمساهمة فً
التنفٌذ دون خلك مزٌد من األعباء .وأعرب مندوب بولٌفٌا ،نٌابةً عن
الدول النامٌة متماربة التفكٌر ،عن للمه إزاء الجهود المعنٌة بالمضاء على
مبادئ اإلنصاف والمسئولٌات المشتركة لكن المتفاوتة والتماٌز فً
المنالشات ،ودعا إلى تفعٌل هذه المبادئ.
إعداد تمارٌر حول المزٌد من التوجٌه واإلرشاد فٌما ٌتعلك بببلغات
التكٌف ،أشار رٌتشارد موٌونجً (تنزانٌا) ،المٌسر المتشارن ،إلى
األساس المشترن للغرض من الببلغات وممترحات تمدٌم مزٌد من
المدخبلت.
إعداد تمارٌر حول األسالٌب واإلجراءات والمبادئ التوجٌهٌة إلطار
الشفافٌة ،لال شٌانغ غاو (الصٌن) ،المٌسر المتشارن ،أن األطراف لد
اتفمت على البدء فً العمل الفنً وبحثت سبل ضمان اتباع المرونة فً
البلدان النامٌة.
إعداد تمارٌر حول عملٌة التمٌٌم العالمٌة ،ذكر إٌلز بروز (التفٌا) ،المٌسر
المتشارن ،أن األطراف تعمل على تحدٌد مصادر المدخبلت ،واضعةً فً
اعتبارها العبللة بٌن المدخبلت وأسالٌب عملٌة التمٌٌم.
إعداد تمارٌر حول أسالٌب وإجراءات اللجنة بغرض تٌسٌر التنفٌذ وتعزٌز
االمتثال ،نالش بٌتر هورن (أسترالٌا) ،المٌسر المتشارن ،نطاق وطبٌعة
اآللٌة ،وكٌفٌة استفادة لضاٌا أخرى ،مثل سبل التنفٌذ ،من هذه الجوانب
ودفعها واالرتباط بها.
إعداد تمارٌر حول مسائل أخرى ذات صلة بتنفٌذ اتفاق بارٌس ،أشارت
سارة باعشن (المملكة العربٌة السعودٌة) الرئٌسة المتشاركة للفرٌك
العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس ،إلى االتفاق على "اإلصبلحات
اإلجرائٌة" المتعلمة بالمكتب واتباع نهج متكامل لوثائك التفوٌض ولبول
المرالبٌن.

خبلل فترة الظهٌرة ،حول حصر التمدم الذي أحرزته الهٌئات الفرعٌة،
الترح مندوب جنوب إفرٌمٌا ودعمه مندوبا الصٌن وتوفالو ،النظر فً
أسالٌب ببلغات فترة السنتٌن للدعم اإلرشادي .ولال مندوب الوالٌات
المتحدة أن الممرر /11م أ  21-واضح بما فٌه الكفاٌة فً هذا الشؤن.
الترح مندوب سوٌسرا إدراج هذه األسالٌب ضمن المنالشات الخاصة
بتمارٌر فترة السنتٌن .وذكرت مندوبة االتحاد االوروبً أن هذا البند من
جدول أعمال مإتمر األطراف والخاص باللجنة الدائمة المعنٌة بالتموٌل
هو المساحة األنسب لمنالشة ببلغات الدعم اإلرشادي .الترح تٌندال أن
ٌتم تسلٌط الضوء على هذه المسؤلة وعلى اختبلف وجهات نظر
األطراف ،فً تمرٌر الرئٌسٌن المتشاركٌن إلى مإتمر األطراف.
وحول المسائل المإسسٌة الممكنة األخرى ،أثار مندوب البرازٌل بعض
المضاٌا من بٌنها :األطر الزمنٌة المشتركة للمساهمات المحددة وطنٌاً،
ودعمه فً ذلن مندوب جزر مارشال؛ واالعتراف بجهود التكٌف
المبذولة من البلدان النامٌة؛ وتمدٌم التوجٌه واإلرشاد المبدئً للجهات
الفاعلة فً اآللٌة المالٌة؛ والتدرٌب والتوعٌة العامة والمشاركة .وحذرت
مندوبة االتحاد األوروبً من االزدواجٌة ،وأشارت إلى إمكانٌة تناول
بعض من هذه البنود فً الهٌئات الفرعٌة .والترح مندوب الصٌن،
وعارضه فً ذلن مندوبا االتحاد األوروبً وأسترالٌا ،إدراج بند خاص
بالفمرة ( 53الموارد المالٌة الممدمة للبلدان النامٌة) من الممرر /1م أ 21
فً جدول أعمال الفرٌك العامل المخصص لعام .2017
استعدادا ً النعماد الدورة األولى لمإتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع
األطراف فً اتفالٌة بارٌس ،وزعت األمانة مسودة نص بشؤن التمدم
بطلب لمإتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً اتفالٌة
بارٌس للحصول على مسودة النظام الداخلً لمإتمر األطراف فٌما ٌتعلك
باآلتً :وثائك التفوٌض ولبول المرالبٌن وتعٌٌن أعضاء جدد فً
المكاتب.
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وشرة مفبوضبث
األرض

سوف تستمر المنالشات.

إرشادات أخرى تتعلك ببالغات التكيف ،وتتضمن عدة أمور من بينها
عنصر من عناصر المساهمات المحددة وطنيا :فً المشاورات غٌر
الرسمٌة ،التً شارن فً تٌسٌرها بٌت الفندر (كندا) ورٌتشارد موٌونجً
(تنزانٌا) ،استعرضت األطراف لائمة التعلٌمات .وركزت المنالشات على
الغرض وعلى العناصر.
وفٌما ٌتعلك بالغرض ، ،الحظ مندوب األرجنتٌن نٌابة عن مجموعة
ال / 77الصٌن ،وجود اختبلفات بٌن تحمٌك وتفعٌل الهدف العالمً
الخاص بالتكٌف ،ولال إن الجهود ،ولٌس الجهود واإلجراءات ،هً التً
ٌنبغً االعتراف بها.
عارض مندوب اإلكوادور ،نٌابة عن الل البلدان نموا ،الببلغات رفٌعة
المستوى ،ودعم استخدام اآللٌات الموجودة حالٌا.
الترح نٌوزٌلندا أن الببلغات الخاصة بالتكٌف ٌمكن فً أفضل األحوال
أن تساهم فً عملٌة التمٌٌم العالمً نظرا ألنها طوعٌة.
وطالب مندوب كولومبٌا ،نٌابة عن الرابطة المستملة المرٌكا البلتٌنٌة
والكارٌبً  ،ومندوب جاماٌكا ،نٌابة عن تحالف الدول الجزرٌة
الصغٌرة ،بوجود غرض أكثر تبسٌطا ،والذي أشار إلٌه مندوب الرابطة
المستملة المرٌكا البلتٌنٌة والكارٌبً بؤن ٌكون تحفٌز وتعزٌز إجراءات
التكٌف .الترح مندوب السودان ،نٌابة عن المجموعة األفرٌمٌة ،فصل
أفكار تحفٌز وتعزٌز إجراءات التكٌف عن الدعم.
وفٌما ٌتعلك بالعناصر ،طالب مندوب المملكة العربٌة السعودٌة ،نٌابة عن
المجموعة العربٌة ،بمزٌد من التفكٌر حول التكالٌف المالٌة والتكالٌف
األخرى الخاصة بجهود التكٌف واإلجراءات ،مشٌرا إلى أن بعض
البلدان النامٌة تتعهد باتخاذ إجراءات التكٌف دون وجود سبل التنفٌذ وأن
هذه المعلومات ٌمكن أن تكون مفٌدة .دعا مندوب تحالف الدول الجزرٌة
الصغٌرة إلى اإلشارة الصرٌحة إلى الدعم الممدم.
تساءل مندوبا مجموعة ال  / 77الصٌن وتحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة
عن لٌمة عنصر خاص بعملٌات صنع المرار عند التخطٌط للتكٌف.
وسوف تستمر المشاورات غٌر الرسمٌة
أساليب وإجراءات التشغيل الفعال للجنة لتسهيل التنفيذ ودعم االمتثال:
ركزت المشاورات غٌر الرسمٌة على دفع عملٌة اتخاذ إجراء من لبل
اللجنة ،وعبللة اللجنة بالترتٌبات والهٌئات المائمة ،ومشاركة األطراف
المعنٌة والمضً لدما فً العام المادم.
وفٌما ٌتعلك بمحفزات العملٌة ،اشار مندوبو العدٌد من البلدان ،ومنهم
إٌران ،نٌوزٌلندا والبرازٌل وباكستان والوالٌات المتحدة ،إلى أن اللجنة
ٌجب أن ٌكون لدٌها الدافع الذاتً ،بٌنما اشار اآلخرون إلى التحفٌز
بواسطة مجموعات من الطرفٌن.
وعن العبللة مع الترتٌبات والهٌئات المائمة ،أشارت األطراف إلى العبللة
مع آلٌات سبل التنفٌذ الخاصة باالتفالٌة االطارٌة ،وآلٌات الشفافٌة
الخاصة باتفاق بارٌس وبناء المدرات وعملٌة التمٌٌم العالمً.
وحول مشاركة األطراف المعنٌة ،أكد الجمٌع على أنه ٌجب أن ٌتم
إدراج الدول المعنٌة بشكل كامل فً العملٌة.
وفٌما ٌتعلك بالطرٌك إلى األمام ،الترح مندوبو العدٌد من البلدان ،بما فً
ذلن توفالو ،نٌابة عن ألل البلدان نموا ،ومالً ،بالنٌابة عن المجموعة
األفرٌمٌة ،النروٌج واالتحاد األوروبً ،أن ٌتم تسلٌم الوثائك فً شهر ماٌو
 .2017وتم أٌضا التراح عمد ورشة عمل بواسطة العدٌد من األطراف،
بما فً ذلن الوالٌات المتحدة ،وبمعارضة من الهند ،الذي أشار أن ورش
العمل ولوثائك سابمة ألوانها .والترح المشاركون أن تتولى األمانة إعداد
ورلة تمنٌة مجمعة مبنٌة على الوثائك الممدمة من األطراف أو على
الموجز الممدم بواسطة المٌسرٌن.
تناول مندوب غامبٌا ،نٌابة عن ألل البلدان نموا ،مسؤلة التماٌز
والمرونة ،وأشار مندوب المجموعة األفرٌمٌة إلى الحاجة لمزٌد من
المنالشات حول المدرات الوطنٌة ،وذكر مندوب نٌوزٌلندا الحاجة إلى
الحفاظ على الطبٌعة التٌسٌرٌة لآللٌة.
عملية التمييم العالمية :تولى المٌسر الزي بروز (التفٌا) إدارة
المشاورات غٌر الرسمٌة ،ولدم ورلة غٌر رسمٌة تلخص المنالشات.
طلب مندوب المملكة العربٌة السعودٌة ،نٌابة عن المجموعة العربٌة،
إضافة ألسام إلى المبادئ العامة والغرض من عملٌة التمٌٌم العالمً مع
اإلشارة إلى االتفالٌة االطارٌة والنتائج.
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حذر مندوب نٌوزٌبلندا من عدم وضوح الفرق بٌن "النتٌجة" و
"المخرجات" ،مشٌرا إلى أن األخٌر هو الشًء الذي من شؤنه أن ٌإدي
إلى نتٌجة.
حثت مندوبة النروٌج على تدعٌم الورلة غٌر الرسمٌة عن طرٌك جمع
المدخبلت الواردة فً الممرر / 1م أ 21-موضحة أن "مصادر" فً
رأٌها ،ترتبط أكثر بمن سٌتولى التسلٌم أو التنفٌذ ،ولٌس المعلومات.
وحذر مندوبو عدة دول من محاولة االتفاق على لائمة محددة ،وبصفة
خاصة من أجل الحفاظ على االستمرارٌة.
وحول استنتاجات هذه الدورة ،طالب مندوب كندا بالحصول على ملخص
لوجهات النظر التً من شؤنها أن تإدي إلى طرٌك واضح ومنظم إلى
األمام .الترح مندوب جنوب إفرٌمٌا ،بدعم من مندوبً جزر سولومون
والبرازٌل ،وبمعارضة من مندوب نٌوزٌلندا بؤن تمدم األطراف مدخبلت
لوثٌمة معلومات.
واتف مت األطراف على مواصلة تبادل وجهات النظر حول الورلة غٌر
الرسمٌة ومن ثم منالشة مشروع االستنتاجات فً المشاورات غٌر
الرسمٌة الممبلة.
في األرولة
وصل أعضاء الوفود صباح ٌوم الخمٌس ،وهم على استعداد لتحمٌك نتائج
فً الٌوم الرابع من الدورة الثانٌة والعشرٌن لمإتمر األطراف .أثنى
الحاضرون فً فرق االتصال على بعضهم البعض لعملهم الجاد حول
زٌادة الوضوح بشؤن كٌفٌة توسٌع نطاق تموٌل المناخ .وتبلشى هذا
التفاإل خبلل مشاورات فرٌك اتفاق بارٌس التً عُمدت فً منتصف
النهار ،حٌث ثار الجدل حول اتخاذ لرار ما إذا كان ٌتعٌن على صندوق
التكٌف أن ٌخدم اتفاق بارٌس أو ال ٌخدمها  ،أم هل ٌتطلب ذلن منالشة
إضافٌة.
أشار أحد أعضاء الوفود إلى عملٌة التفاوض بشكل عام ،وذكر "على
الرغم من أننا فً مإتمر األطراف ،إال أنه ٌبدو وكؤنه اجتماع الهٌئات
الفرعٌة ،حٌث اصبحت االستنتاجات اإلجرائٌة أكثر لبوال ".ظل العدٌد
من أعضاء الوفود حرٌصٌن على مواصلة العمل الفنى لفرٌك اتفاق
بارٌس إلى ما بعد الجلسة العامة الخاصة به التً سٌتم اختتامها ٌوم
االثنٌن وكانوا على ثمة من امكانٌة المضً لدما فً الطرٌك إلى األمام.
وفً الولت نفسه ،اختفت الحلول الوسط بشؤن عمد الدورة األولى لمإتمر
األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً اتفاق بارٌس  ،حٌث
جادل البعض حول عدم عمدها فً عام  .2017ورأى البعض عدم
وجود أي سبب لتؤخٌر المرارات التً ٌمكن ان ٌتم اتخاذها فً عام
 ،2017وأشار أحد أعضاء الوفود إلى تعجبه من " ارجاء عمد المإتمر
لٌكون جز ًء من صفمة تتم فً عام " .2018
وبٌنما اندمج أعضاء الوفود خبلل ما ٌطلك علٌه "التدفك والسرٌان
المعتاد لهذه االجتماعات" ،وأصبحوا على استعداد لتمدٌد الولت
المخصص فً المساء للمجموعات غٌر الرسمٌة ،ظهر بصٌص أمل فً
ممر انعماد المإتمر مع فعالٌات الٌوم العالمً لؤلجٌال الشابة واألجٌال
المادمة ،والتً تم خبللها اطبلق دعوات "لمحو االنمسامات بٌن الدول
المتمدمة والنامٌة" من أجل الوصول إلى "مستمبل مشترن".
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