
 

                                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 7102 أ٣بؼ/ ٓب٣ٞ 21  اُكجذ         http://www.iisd.ca/climate/sb46/enb/   أُٞهغ ػ٠ِ االٗزؽٗذ:      696، ؼهْ 21أُدِع 
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المناخ انعماده ٌوم الجمعة. انعمدت  بون لتغٌر واصل مؤتمر

المشاورات غٌر الرسمٌة واألحداث الممررة واجتمعت أحد فرق االتصال 

  على مدار الٌوم.

 

 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية 

 

ٝهعّ هي اتفاق باريس )ًتائج التخفيف الوعلي عٌها دولياً(:  3-6الوادة 

ً ُوبئٔخ  ٤ٛٞ ق٢ِ٤ )خؿؼ أُبُع٣ق( ا٤ُٔكؽ أُزشبؼى إطعاؼاً ٓجعئ٤ب

ثبُؼ٘بطؽ أٌُٔ٘خ اُز٢ أػعٛب ا٤ُٔكؽإ أُزشبؼًبٕ، ٝاُز٢ ٝطلٜب ثؤٜٗب 

ٓلزٞزخ ٝؿ٤ؽ شبِٓخ. ٝزثذ ثؼغ األؽؽاف ػ٠ِ ػؽع ٛػٙ اُوبئٔخ 

"ًٔػًؽح" ٝؽِجذ اُجعء ك٢ اُؼَٔ ثشؤٕ اُؼ٘ب٣ٖٝ أُزلن ػ٤ِٜب، ث٤٘ٔب 

ؽؽاف أضؽٟ ك٢ غُي. ًٝػُي هعّ ٢ِ٤ً ٤ًؿ٣ؽ )االرسبظ ػبؼػزٜب أ

األٝؼٝث٢( ا٤ُٔكؽ أُزشبؼى اُوبئٔخ ٝظػب األؽؽاف إ٠ُ اُزؼ٤ِن ػ٠ِ 

اُؼ٘بطؽ اُز٢ ٣ؼزوعٕٝ أٜٗب ؿ٤ؽ ٓٞخٞظح أٝ اُز٢ ٣ؽ٣عٕٝ زػكٜب. ٝزثذ 

ػعح أؽؽاف ػ٠ِ رسو٤ن اُزٞاؾٕ ٖٓ ز٤ث ٓكزٟٞ اُزلظ٤َ. ٝؽِجذ 

أٓٞؼ ٖٓ ث٤ٜ٘ب، أٝخٚ اُزؽاثؾ ٓغ رعاث٤ؽ ٓدٔٞػزبٕ ٖٓ األؽؽاف، ػعح 

االقزدبثخ، ٝرطؽهزب إ٠ُ أُكئ٤ُٞبد أُشزؽًخ ٌُٖ أُزلبٝرخ ٝاُوعؼاد 

غاد اُظِخ. ٝغًؽ ٓ٘عٝة أزع األؽؽاف إٔ ٓؼب٤٣ؽ إظؼاج اُؼ٘بطؽ ك٢ 

ً اُوبئٔخ ٣٘جـ٢ إٔ رٌٕٞ ٗظ ٓزلن ػ٤ِٚ ٖٓ ارلبم ثبؼ٣ف ٝأُوؽؼ ب

ألؽؽاف ػ٠ِ اُؼ٤ِٔخ، ٓش٤ؽح إ٠ُ أُظبزت ُٚ. ٝاػزؽػذ ٓدٔٞػخ ٖٓ ا

أٗٚ ال ٣ٞخع ارلبم ثشؤٕ ٤ًل٤خ زػف اُؼ٘بطؽ. ٝأٝػر ٤ًؿ٣ؽ ا٤ُٔكؽ 

أُزشبؼى إٔ األؽؽاف ٓعػٞح إ٠ُ إػبكخ ػ٘بطؽ أٝ إظؼاج ٓؿ٣ع ٖٓ 

 اُزلبط٤َ، ٝرْ االرلبم ػ٠ِ رسع٣ع ٓدبالد االرلبم الزوبً.

 

راف إلى التعلٌك دعا كٌزٌر المٌسر المتشارن األط)اآللية(:  4-6المادة 

على لائمة بالعناصر التً حددها المٌسران المتشاركان استنادا إلى 

التمارٌر والوثائك والمنالشات، وطالب بالتركٌز على العناصر غٌر 

الموجودة أو المفسرة بطرٌمة خاطئة. وبعد أن تبادلت عدة أطراف آرائها 

ف أي بند من بشأن التولعات حول العملٌة، أوضح كٌزٌر أنه لن ٌتم حذ

المائمة فً الخطوة األولى، وسوف تتفك األطراف على خطوات أخرى. 

ولدمت األطراف التراحات تضمنت عدة أمور من بٌنها: نزاهة 

من لبل الجهات  4-6المحاسبة؛ واستخدام السجل المشار إلٌه فً المادة 

المعنٌة من غٌر األطراف؛ والتكالٌف التشغٌلٌة بما فً ذلن رسوم 

ٌل؛ النهج المنهجٌة للتخفٌف الشامل؛ وحموق الشعوب األصلٌة التسج

والمجتمعات المحلٌة؛ وآلٌات التعامل مع التظلمات والشكاوى؛ وتحوٌل 

حصة من العائدات للتكٌف، ربما إلى صندوق التكٌف. وسوف ٌموم 

 المٌسران المتشاركان بإعداد إصدار آخر.

 

ر المتشارن إلى عرض : دعا هٌكً غرانهولم )فنلندا( المٌسالزراعة

اآلراء بشأن مراجعة حلمات العمل السابمة. ورحبت جمٌع األطراف 

بالتمدم اإلٌجابً المحرز فً المشاورات غٌر الرسمٌة المعنٌة بالزراعة، 

وأعربوا عن تفاؤلهم بشأن التوصل إلى اتفاق حول النتائج الموضوعٌة 

لمؤتمر األطراف.  والعشرٌنفً هذه الدورة وحول ممرر الدورة الثالثة 

 وسوف تستمر المشاورات غٌر الرسمٌة.

 

 الهيئة الفرعية للتنفيذ

 

 ٓزؼعظ اُزو٤٤ْ كؽ٣ن اخزٔغ: األطراف هتعذد التقيين: الوقررة األحذاث

 ً٘عا ٖٓ ًَ ٓ٘عٝثٞ هعّ اُظجبز٤خ، اُلزؽح ضالٍ. ا٤ُّٞ ٓعاؼ ػ٠ِ األؽؽاف

ً  ٝأ٣كِ٘عا ٝا٤ُٞٗبٕ ٝكؽٗكب ٝهجؽص  ػ٠ِ اٌُث٤ؽٕٝ ٝػِن. روع٤ٔ٣خ ػؽٝػب

 ػعح زٍٞ أقئِخ ٝؽؽزٞا اُشبَٓ، اٌُ٘ع١ ُإلؽبؼ ً٘عا ٓ٘عٝة ػؽع

 ٝاُك٤بقبد ؛2020 ػبّ ٛعف ٓوبثَ اُسب٤ُخ االٗجؼبثبد: ث٤ٜ٘ب ٖٓ أٓٞؼ

 اُ٘ظبّ إؽبؼ ك٢ أُزدعظح ٝاُطبهخ اٌُؽثٕٞ ثزكؼ٤ؽ أُزؼِوخ اُٞؽ٤٘خ

 األؼاػ٢ اقزطعاّ ٜٝٓ٘د٤بد اُز٘ظ٤ٔ٤خ؛ ؿ٤ؽ اُزعاث٤ؽ اٌُ٘ع١؛ االرسبظ١

 ٓ٘عٝة ػ٠ِ األؽؽاف ٝؽؽزذ. ٝاُسؽاخخ األؼاػ٢ اقزطعاّ ٝرـ٤٤ؽ

 ٝرـ٤٤ؽ األؼاػ٢ اقزطعاّ ق٤بقبد ث٤ٜ٘ب ٖٓ أٓٞؼ ػعح زٍٞ أقئِخ كؽٗكب

. اُطبهخ ٓظبظؼ ٓدٔٞػخ ك٢ ٝاُزوِجبد ٝاُسؽاخخ األؼاػ٢ اقزطعاّ

 كزؽح ضالٍ اخزٔبػٚ األؽؽاف ٓزؼعظ ثبُزو٤٤ْ أُؼ٢٘ اُلؽ٣ن ٝٝاطَ

 ٤ُٝطز٘شزب٣ٖ ًٝبؾاضكزبٕ ٝا٤ُبثبٕ أ٣ؽُ٘عا ٓ٘عٝثٞ ٝهعّ اُظ٤ٜؽح،

ً  ٝاُجؽرـبٍ ٝٓٞٗبًٞ ٌُٝكٔجؽؽ  .روع٤ٔ٣خ ػؽٝػب

 

ً  اُِد٘خ ػوعد: القذراث ببٌاء الوعٌيت باريس لجٌت  ًبَٓ ٣ّٞ ُٔعح اخزٔبػب

 ر٘ل٤ػ ٖٓ ُِز٤ٌٖٔ اُوعؼاد ث٘بء أٗشطخ: 2017 ُؼبّ اُزؽ٤ًؿ ٓدبٍ ُٔ٘بهشخ

ً  أُسعظح أُكبٛٔبد  .ثبؼ٣ف ارلبم إؽبؼ ك٢ ٝؽ٤٘ب

 

 ظ٣ؽثبٕ ٓ٘زعٟ ث٤ٖ اُزٌبَٓ: ا٥ر٢ ثشؤٕ ٓكزع٣ؽح ٓبئعح ٓ٘بهشبد ٝػوعد

 اُعاػٔخ ٝاُشؽاًبد ٝأُجبظؼاد اُوعؼاد؛ ثج٘بء أُؼ٤٘خ ثبؼ٣ف ُد٘خ ٝػَٔ

 ٖٓ ر٘بُٜٝب ٣زؼ٤ٖ اُز٢ ٝاالزز٤بخبد ٝاُثـؽاد ؛2017 ُؼبّ اُزؽ٤ًؿ ُٔدبٍ

ً  أُسعظح أُكبٛٔبد ر٘ل٤ػ أخَ  .ٝؽ٤٘ب

 

 ٓطزِق ث٤ٖ اُزؼبٕٝ رؼؿ٣ؿ: ٢ِ٣ ٓب ػ٠ِ أُ٘لظِخ اُلؽػ٤خ اُلؽم ٝؼًؿد

 أُكبٛٔبد ر٘ل٤ػ ٖٓ ُِز٤ٌٖٔ اُوعؼاد ث٘بء أٗشطخ ُعػْ اُلبػِخ اُدٜبد

 ٛػٙ ر٘ل٤ػ ٖٓ رزٌٖٔ زز٠ اُ٘ب٤ٓخ اُجِعإ هعؼاد ٝرؼؿ٣ؿ ٝؽ٤٘بً؛ أُسعظح

 اُثـؽاد ػٖ ث٤بٗبد هٞاػع: ٢ِ٣ ٓب أُوزؽزبد ٝشِٔذ. أُكبٛٔبد

 خٜبد هعؼاد ٝث٘بء أُزبزخ؛ اُزعؼ٣ج٤خ ٝاُجؽآح أُٔبؼقبد ٝأكؼَ

 ٓسعظح؛ ثوؼب٣ب أُؼ٤٘خ اُؼَٔ ٝكؽم االزز٤بخبد؛ ٝرو٤٤ْ اُٞؽ٤٘خ، اُز٘ك٤ن

 اُزوبؼ٣ؽ ك٢ اُوعؼاد ث٘بء ثبزز٤بخبد ثبإلثالؽ اُطبطخ اُزٞخ٤ٜ٤خ ٝأُجبظا
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      2 
ٗشؽح ٓلبٝػبد 

      األؼع         

 .االرلبه٤خ إ٠ُ أُوعٓخ اُٞؽ٤٘خ

 

 اُ٘ظؽ، ٝخٜبد رجبظٍ ػ٠ِ أُشبؼ٤ًٖ أُزشبؼى اُؽئ٤ف ٤ِٖٓٞٗ ٝشٌؽ

 إظؼاج ٤ًل٤خ ر٘بهش قٞف اُوعؼاد ثج٘بء أُؼ٤٘خ ثبؼ٣ف ُد٘خ إٔ إ٠ُ ٓش٤ؽاً 

 اُِد٘خ ركزؤٗق ٝقٞف. 2020-2016 ُِلزؽح اُؼَٔ ضطخ ك٢ أُعضالد

 .أ٣بؼ/ ٓب٣ٞ 13 أُٞاكن اُكجذ ٣ّٞ اخزٔبػٜب

 

 في إليه الوشار العام السجل واستخذام تشغيل وإجراءاث أساليب وضع

( اُك٘ـبٍ) قبؼ -ظ٣ٞف ٓبظ٤ُٖ ظػذ: باريس اتفاق هي 21-4 الوادة

 ٝاإلخؽاءاد األقب٤ُت زٍٞ اُ٘ظؽ ٝخٜبد رجبظٍ إ٠ُ  أُزشبؼًخ ا٤ُٔكؽح

ً  أُسعظح ثبُٔكبٛٔبد اُطبص اُكدَ رظ٤ْٔ ٝػ٘بطؽ  .ٝؽ٤٘ب

 

 اُز٘ك٤ن خٜبد ٖٓ أُوعٓخ ٝاُزوبؼ٣ؽ اُٞثبئن: األؽؽاف ٖٓ اُؼع٣ع ٝأ٣عد

 اقْ غُي ك٢ ثٔب ُِزؽر٤ت، هبثِخ أػٔعح ٣زؼٖٔ رظ٤ْٔ أ٣عد ًٔب اُٞؽ٤٘خ؛

 .اُزوع٣ْ ق٘خ/ ٝربؼ٣ص ٝاُِـخ أُوعٓخ( أُِلبد) أُِق اُجِع،

 

: ث٤ٜ٘ب ٖٓ أٓٞؼ ػعح زٍٞ ٝٝثبئن روبؼ٣ؽ روع٣ْ إ٠ُ اُعػٞح األؽؽاف ٝأ٣عد

 اُكدَ؛ ثٜب ٣ٌُزت اُز٢ ٝاُِـبد اُٞطٍٞ؛ ٝإٌٓب٤ٗخ األٖٓ رؼؿ٣ؿ قجَ

اُزؽاثؾ  ٝأٝخٚ أُكزطعّ؛ ٝظ٤َُ أُؤهذ اُكدَ ٖٓ أُكزلبظح ٝاُعؼٝـ

 .اُكد٤ِٖ ث٤ٖٝاُدكٞؼ 

 

 ٝقٞف. أُ٘بهشبد ػ٠ِ ؿ٢ِ اُػ١ اُزو٢٘ ثبُزؽ٤ًؿ األؽؽاف خ٤ٔغ أشبظد

 .اُ٘زبئح ٓكٞظح ثئػعاظ أُزشبؼًبٕ ا٤ُٔكؽإ ٣وّٞ

 

 والتكنولوجية/ الهيئة الفرعية للتنفيذ الهيئة الفرعية للمشورة العلمية

 

 ٤ٗي ظػب: الجلست الختاهيت: اجتواع الخبراء التقٌييي بشأى التخفيف

 أُ٘بش، رـ٤ؽ ثشؤٕ اإلؽبؼ٣خ أُزسعح األْٓ ارلبه٤خ أٓبٗخ ٓ٘عٝة ٗٞربٍ،

 ضالٍ أُ٘ؼوعح اُزطل٤ق ثشؤٕ اُزو٤٤ٖ٘ اُطجؽاء اخزٔبع ػ٠ِ أُشؽك٤ٖ

 ك٢ ثٔب أُعٕ،: ػٖ ُإلثالؽ اُلؽػ٤ز٤ٖ ٤ُِٜئز٤ٖ ٖٝاألؼثؼ٤ اُكبظقخ اُعٝؼح

 ثبُك٤بقبد أُزؼِوخ ٝاُسٍِٞ أُع٣٘خ، ٓكزٟٞ ػ٠ِ اُزؼبٕٝ غُي

 اُؿؼاػخ غُي ك٢ ثٔب األؼاػ٢، ٝاقزطعاّ ٝاُشؽاًبد؛ ٝاُزٌُ٘ٞٞخ٤ب،

 ٛػٙ ٝثؼع. اُطبص اُوطبع ٝٓشبؼًخ األؼاػ٢، ٝاقزطعاّ ٝاُسؽاخخ

 ؼئ٤ك٤خ. ػؽٝعاالخزٔبػبد رْ روع٣ْ 

 

 أخَ ٖٓ اُزدبؼ٣خ ُألػٔبٍ اُؼب٢ُٔ أُدِف ٓ٘عٝة ؼ٣ع١، ٓبث٤ٞ ٝأثؽؾ

 االقزطعاّ زٍِٞ ٗطبم رٞق٤غ ك٢ اُطبص اُوطبع ظٝؼ أُكزعآخ، اُز٤ٔ٘خ

 .اٌُؽثٕٞ ٓ٘طلؼخ ُالهزظبظاد اُس٣ٞ٤خ ٝاٌُزِخ ُألضشبة أُكزعاّ

 

 ؼك٤ؼ٢ أُ٘بش رـ٤ؽ ٓؤاؾؼ١ ٖٓ ٝٛٞ ق٤ؽ٣ٝؽارٞ، ثبر٤ٌٞرٞ إ٤٘٣ب أٝػر

 رٞق٤غ ػ٠ِ ركبػع اُزو٤٤ٖ٘ اُطجؽاء اخزٔبػبد إٔ ك٤د٢، ك٢ أُكزٟٞ

 ك٢ اُ٘زبئح إظؼاج ٤ُؼٖٔ خبٛعاً  ق٤ؼَٔ أٗٚ ٓؤًعاً  أُ٘بض٢، اُؼَٔ ٗطبم

 .اُؼب٢ُٔ أُ٘بض٢ اُؼَٔ ثشؤٕ ٓؽاًش ُشؽاًخ أُٞاػ٤ؼ٤خ أُدبالد

 

 أُزسعح األْٓ الرلبه٤خ اُز٘ل٤ػ١ األ٤ٖٓ  إقج٤٘ٞقب، ٝٝطلذ ثبرؽ٣ش٤ب

 أُعٕ ثشؤٕ اُجِعإ رجبظُزٜب اُز٢ اُزدبؼة أُ٘بش، رـ٤ؽ ثشؤٕ اإلؽبؼ٣خ

 ر٘ل٤ػ ك٢ اُجعء إ٠ُ ظاػ٤خ ،"ًبك٤خ ٤ُكذ ٌُٜٝ٘ب ٓشدؼخ" ثؤٜٗب ٝاألؼاػ٢

 .اُؼب٤ُخ اإلٌٓبٗبد

 

 ً  ٓٞػٞػبد ػؽع إ٠ُ أُشبؼًٕٞ ظػب هعٓبً، أُؼ٢ ٤ًل٤خ ػ٠ِ ٝرؼ٤ِوب

 ثشؽاًخ ٝؼثطٜب اُوبظٓخ، اُزو٤٤ٖ٘ اُطجؽاء اخزٔبػبد رز٘بُٜٝب ٓؽًؿح

 .اُطبص ٝاُوطبع اُشجبة ث٤ٖ ٝأُشبؼًخ ٓؽاًش،

 

 ٓ٘بهشخ أُزشبؼى ا٤ُٔكؽ (ث٘ٔب) ٓبؼًٞ أٗعؼ٣ٚ أخؽٟ: االستجابت تذابير

 اُجِعإ ٓ٘عٝث٢ ٖٓ اُؼع٣ع أػؽة ز٤ث اُزو٤٤ٖ٘، اُطجؽاء كؽ٣ن روؽ٣ؽ زٍٞ

 ضالُٜب ٖٓ ٣ٌٖٔ اُز٢ اُكجَ ٓٞػس٤ٖ اُلؽ٣ن، ُؼَٔ روع٣ؽْٛ ػٖ اُ٘ب٤ٓخ

 اُطجؽاء كؽ٣ن ػَٔ اقزٔؽاؼ ٝظػٔٞا أُسكٖ أُ٘زعٟ إ٠ُ اإلػبكخ

 اٗؼوبظ إػبظح ٣٘جـ٢ ال أٗٚ أُزوعٓخ اُجِعإ ٓ٘عٝث٢ ٖٓ اُؼع٣ع ٝؼأٟ. اُزو٤٤ٖ٘

 ٓؼظٜٔب ك٢ ٢ٛ ُٚ أٌُٞٗخ ا٤ُٜئبد إٔ إ٠ُ ٓش٤ؽ٣ٖ اُزو٤٤ٖ٘، اُطجؽاء كؽ٣ن

 ػَٔ ثؽٗبٓح ُع٣ٚ أُسكٖ أُ٘زعٟ إٔ ًػُي ٝأٝػسٞا رلبٝػ٤خ، خٜبد

 ركزٔؽ ٝقٞف. األ٤ٔٛخ غاد أُكبئَ ٣ـط٢ إٔ ٣ٌٖٔ ػ٤ِٚ ٓزلن

 .أُ٘بهشبد

 

 الوحرز الشاهل والتقذم األجل طىيل للهذف الوقبلت الوراجعت عوليت ًطاق

 خع٣عاً  إطعاؼاً  أُزشبؼى ا٤ُٔكؽ( ؿؽ٣٘بظا) رشبؼُؿ ٤ُٕٞ هعّ: تحقيقه ًحى

ً  اُ٘زبئح، ُٔكٞظح  ٗطبم ك٢ اُ٘ظؽ ٣ؤخَ إٔ شؤٗٚ ٖٓ ٓوؽؼ ٓكٞظح ٓزؼٔ٘ب

 االٗزٜبء ٣ٌٖٔ زز٠ 2019 ػبّ زز٠ األخَ ؽ٣َٞ اُؼب٢ُٔ اُٜعف ٓؽاخؼخ

 اُؼب٢ُٔ اُزو٤٤ْ ػ٤ِٔخ ثشؤٕ أُلبٝػبد ٓثَ اُدبؼ٣خ، اُؼ٤ِٔبد ٖٓ

 األؽؽاف ٝٝاكوذ. اُل٢٘ اُلسض ٝػ٤ِٔبد 2018 ُؼبّ اُز٤ك٤ؽ١ ٝاُسٞاؼ

. أُوؽؼ ٓكٞظح ػ٠ِ ؽل٤لخ رؼع٣الد إظضبٍ ثؼع أُوزؽذ اُ٘ض ٓكٞظح ػ٠ِ

 اُلؽػ٤خ ٝا٤ُٜئخ ُِز٘ل٤ػ اُلؽػ٤خ ا٤ُٜئخ إٔ إ٠ُ رش٤ؽ ٓالزظخ إػبكخ ٝرٔذ

 ٓغ" أُكؤُخ ٛػٙ ك٢ اُ٘ظؽ ركزؤٗلبٕ قٞف ٝاُزٌُ٘ٞٞخ٤خ اُؼ٤ِٔخ ُِٔشٞؼح

 ".االػزجبؼ ك٢ اُظِخ غاد األػٔبٍ ٝػغ

 

 

 

 الفريك العاهل الوخصص الوعٌي باتفاق باريس

 

 ظػب: 12-أ م/ 2 الوقرر في التخفيف بقسن تتعلك أخري إرشاداث

. اُكٔبد ػ٠ِ اُزؼ٤ِن إ٠ُ أُزشبؼى ا٤ُٔكؽ( اُ٘ٔكب) ٝالٗك٢ٌ خ٤ؽرؽٝظ

 ٝإػبكخ اُوبئٔخ؛ اُكٔبد رد٤ٔغ: ث٤ٜ٘ب ٖٓ ض٤بؼاد ػعح األؽؽاف ٝٗبهشذ

 ثؼغ ػبؼػذ ٝهع. اُدع٣عح اُكٔبد ٝرسع٣ع اُكٔبد ُجؼغ رلبط٤َ

 اُزٔب٣ؿ ػٖ اُزؼج٤ؽ أ٤ٔٛخ ػ٠ِ ٓؤًعح اُدع٣عح اُكٔبد األؽؽاف ٓدٔٞػبد

 ٖٓ 3 أُبظح إ٠ُ اإلشبؼح ٓغ ٝاُزوعّ، اُطٔٞذ ٓثَ ٓسعظح قٔبد ك٢

 اُجِعإ أهَ ٓغ أُؽٝٗخ ارجبع إ٠ُ األؽؽاف ٖٓ ٓدٔٞػخ ٝظػذ االرلبم،

 إٔ األؽؽاف ثؼغ ٓ٘عٝثٞ ٝهبٍ. اُ٘ب٤ٓخ اُظـ٤ؽح اُدؿؼ٣خ ٝاُعٍٝ ٗٔٞاً 

ً  أُسعظح أُكبٛٔبد  ٓسعظح" ٝخٞاٗت" ٝؽ٤٘ب ٓسعظح خٞاٗت رزؼٖٔ ٝؽ٤٘ب

 ً  ػعظ ٝظػب. أُكبئَ ٛػٙ زٍٞ اإلؼشبظاد رٞخ٤ٚ ػ٠ِ زثٞا ًٔب ،"ٓؽًؿ٣ب

ً  أُسعظح أُكبٛٔبد قٔبد ث٤ٖ اُز٤٤ٔؿ إ٠ُ األؽؽاف ٖٓ ه٤َِ  ٝؽ٤٘ب

 اضزالف ٝخٞظ ػعّ إ٠ُ أُ٘عٝث٤ٖ ثؼغ ٝظكغ ك٤ٜب، اُٞاؼظح ٝأُؼِٞٓبد

 .  ث٤ٜ٘ٔب

 

 أُزشبؼى ا٤ُٔكؽ (ق٘ـبكٞؼح) رش٤بٙ ٤ُبٗؾ ق٤ٖ ظػب اُظ٤ٜؽح، كزؽح ضالٍ

 ٝشعظد. ٝأُسبقجخ اُكٔبد زٍٞ اُ٘ظؽ ٝخٜبد رجبظٍ إ٠ُ األؽؽاف

 ُِٔكبٛٔبد ًطظبئض اُكٔبد رسع٣ع: ا٥ر٢ ػ٠ِ األؽؽاف ٖٓ ٓدٔٞػخ

 ػ٠ِ اُزؽ٤ًؿ ٗطبم ٝرو٤٤ع ٓشزؽًخ؛ ؾ٤٘ٓخ أؽؽ ٝث٘بء ٝؽ٤٘بً؛ أُسعظح

 ٓ٘عٝثٞ ٝٝطق. اُ٘وطخ ٛػٙ ك٢ أضؽٟ أؽؽاف ػبؼػزْٜ ٌُٖٝ اُزطل٤ق،

ً  ػ٘طؽاً  ثؤٜٗب أُؽٝٗخ اُ٘ب٤ٓخ اُجِعإ  أشبؼد أُسبقجخ، ٝألؿؽاع. أقبق٤ب
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      3 
ٗشؽح ٓلبٝػبد 

      األؼع         

 اُج٤ئ٤خ، اُكالٓخ إ٠ُ أضؽٟ ٝأشبؼد. االركبم ػٔبٕ إ٠ُ األؽؽاف ٓطزِق

 ثبإلؼشبظاد ٣زؼِن ٝك٤ٔب. اُزد٤ٔغ ٝرك٤َٜ أُؿظٝج اُؼع ٝرد٘ت

 ػ٠ِ ٞءؼاُ اُ٘ب٤ٓخ اُجِعإ ٓ٘عٝث٢ ٖٓ ٓدٔٞػخ قِطذ أُسبقج٤خ،

 اُسبخخ إ٠ُ أُزوعٓخ اُجِعإ ٝأشبؼد. اُ٘ب٤ٓخ ُِجِعإ اُوعؼاد ٝث٘بء أُؽٝٗخ

ً  أُسعظح أُكبٛٔبد ر٘ٞع ر٘بٍٝ إ٠ُ  األؽؽاف أزع ٓ٘عٝة ٝزػؼ. ٝؽ٤٘ب

 أُ٘عٝث٤ٖ ٖٓ اُو٤َِ ٝزث. األؼاػ٢ اقزطعاّ ثشؤٕ أُكزوَ اإلؼشبظ ٖٓ

 اُؼ٤ِٔخ ُِٔشٞؼح اُلؽػ٤خ ا٤ُٜئخ ٓغ ٓشزؽًخ ٓ٘بهشبد إخؽاء ػ٠ِ

 ك٢ أضؽٕٝ ػبؼػْٜ ٌُٖٝ ،(اُزؼب٤ٗٝخ اُٜ٘ح) 6 أُبظح ثشؤٕ ٝاُزٌُ٘ٞٞخ٤خ

 ػ٘ب٣ٖٝ رزؼٖٔ ٝروبؼ٣ؽ ٝثبئن روع٣ْ إ٠ُ اُعػٞح أؽؽاف ػعح ٝأ٣عد. غُي

 .ٓؽًؿح

 

 

 

 زٍٞ ٓ٘بهشخ( ً٘عا) الك٘عؼ ث٤ث أُزشبؼى ا٤ُٔكؽ أخؽٟ: التكيف بالغاث

 اُ٘ب٤ٓخ اُجِعإ ٓ٘عٝث٢ ٖٓ ٓدٔٞػخ ٝهعٓذ. اُز٤ٌق ثالؿبد ػ٘بطؽ

 ُِؼ٘بطؽ ٓ٘لظِخ هٞائْ ٓكٞظاد أُزوعٓخ اُجِعإ ٓ٘عٝث٢ ٖٓ ٝٓدٔٞػخ

 ٝاهزؽزذ. ًث٤ؽاً  رطزِلبٕ ال اُوبئٔز٤ٖ إٔ ػ٠ِ االرلبم ٝرْ ك٤ٜب، ُِ٘ظؽ

 ك٢ ٓشزؽًخ قٔخ ًِٜب أٝ اُؼ٘بطؽ ثؼغ اػزجبؼ األؽؽاف ثؼغ

 ُٖ غُي ٖٓ األظ٠ٗ ثبُسع االُزؿاّ ػعّ إٔ أُ٘عٝث٤ٖ أزع ٝأٝػر اُجالؿبد،

 اُسع إٔ آضؽٕٝ ٝؼأٟ. أُطِٞة اُ٘سٞ ػ٠ِ اُؼب٢ُٔ اُزو٤٤ْ ػ٤ِٔخ ٣طعّ

 اُطٞػ٢ ُِطبثغ ٗظؽا ٓالئٔب ٣ٌٕٞ ُٖ أُشزؽًخ اُؼ٘بطؽ ٖٓ األظ٠ٗ

   ُِجال ٝأُٞخٚ

 

 ٓ٘بهشخ أُزشبؼى ا٤ُٔكؽ( إًٞاظٝؼ) قبٗش٤ؿ ؾآجؽاٗٞ ٤ٌٗٞال ٝأخؽٟ

 ًبٗذ أُ٘بهشخ ٛػٙ إٔ إ٠ُ أؽؽاف ػعح ٝأشبؼد. اُزؽاثؾ أٝخٚ ثشؤٕ

 ٓثَ أُزؽاثطخ أُدبالد ك٢ ُِٔ٘بهشبد اُع٣٘ب٤ٓخ ُِسبُخ ٗظؽاً  ألٝاٜٗب قبثوخ

 اُ٘ب٤ٓخ اُجِعإ ثؼغ ٓ٘عٝثٞ ٝقِؾ. اُؼب٢ُٔ اُزو٤٤ْ ٝػ٤ِٔخ اُشلبك٤خ إؽبؼ

 ٓثَ اُز٤ٌق ثالؿبد ٗٔبغج أٗٞاع ُجؼغ اُوبئٔخ اإلؼشبظاد ػ٠ِ اُؼٞء

 ػ٠ِ ٝشعظٝا ُِز٤ٌق، اُٞؽ٤٘خ اُؼَٔ ٝثؽآح اُٞؽ٤٘خ اُز٤ٌق ضطؾ

 .إػبك٢ ػتء أ١ ضِن ػعّ ػؽٝؼح

 

 أظاح أُزشبؼى ا٤ُٔكؽ (اُظ٤ٖ) ؿبٝ ش٤بٗؾ هعّ: والذعن العول شفافيت إطار

 ٓؼٚ اُز٤ٌق ٝؽؽم أُ٘بش رـ٤ؽ ثآثبؼ أُزؼِوخ أُؼِٞٓبد ثشؤٕ زٞاؼ ُجعء

 ٝأشبؼ(. اُز٤ٌق) ثبؼ٣ف ارلبم ٖٓ 7 أُبظح ك٢ أُٞػر اُ٘سٞ ػ٠ِ

" ٣زؼ٤ٖ" أٗٚ ػ٠ِ ٗض االرلبم إٔ إ٠ُ أُزوعٓخ اُجِعإ ٖٓ اُؼع٣ع ٓ٘عٝثٞ

 رسزبج ال أُؽٝٗخ ثؤٕ ظاكؼ٤ٖ اُز٤ٌق، ثئخؽاءاد اإلثالؽ األؽؽاف ػ٠ِ

 ٝظػب. ٝاإلؼشبظاد ٝاإلخؽاءاد األقب٤ُت ك٢ اُزلظ٤َ ٖٓ ٓؿ٣ع إ٠ُ

 ٝاألػؽاؼ اُطكبئؽ إ٠ُ اإلشبؼح زػف إ٠ُ أُزوعٓخ اُجِعإ ٓطزِق ٓ٘عٝثٞ

 ٖٝٓ. غُي ك٢ اُجؼغ ػبؼػْٜ ز٤ٖ ك٢ أُزشبؼ٤ًٖ، ا٤ُٔكؽ٣ٖ أظاح ك٢

 أُجؽؼ ؿ٤ؽ اُؼتء رلبظ١ إ٠ُ اُسبخخ ر٘بُٜٝب خؽٟ اُز٢ األضؽٟ أُكبئَ

 .اُز٤ٌق إخؽاءاد عآخٝاقز ٝكؼب٤ُخ اُ٘ب٤ٓخ، اُجِعإ ًبَٛ ػ٠ِ أُِو٠

 

 ثز٤ك٤ؽ( أُزسعح اُٞال٣بد) ؼاًكزؽاٝ أٗعؼٝ هبّ اُظ٤ٜؽح، ثؼع ٓب كزؽح ضالٍ

 ا٤ُٔكؽ٣ٖ هبئٔخ زٍٞ األ٤ُٝخ ٗظؽٛب ٝخٜبد األؽؽاف ٝرجبظُذ. االخزٔبع

 أُب٢ُ ثبُعػْ أُزؼِوخ أُؼِٞٓبد ُٔ٘بهشخ أُسعظح ثبُؼ٘ب٣ٖٝ أُزشبؼ٤ًٖ

 ٝاهزؽزذ. كؼ٤ِب   ٝأُوعّ أُطِٞة اُوعؼاد ث٘بء ٝظػْ اُزٌُ٘ٞٞخ٤ب ٝٗوَ

 ػٖ ٓؼِٞٓبد غُي ك٢ ثٔب األٛعاف؛ ث٘ع رسذ أُجبظا إظؼاج: األؽؽاف

 ٝرد٘ت اُزٌُ٘ٞٞخ٤ب؛ ٝٗوَ" اُز٤ٔ٘خ" ظػْ رسع٣ع ٓغ أُؼبٓالد؛ رٌب٤ُق

 ٝإ٠ُ اُعػْ" ٝٗزبئح آثبؼ اقزطعاّ" ػٖ ثٔؼِٞٓبد اإلثالؽ إ٠ُ اإلشبؼاد

 الزز٤بخبد" األقبق٤خ االكزؽاػبد" أٝ" اُؼَٔ زبُخ" ٓثَ اُدع٣عح األكٌبؼ

 ثبالكزؽاػبد أُزؼِوخ أُؼِٞٓبد أُزوعٓخ اُجِعإ ثؼغ ٝطلذ ٝهع. اُعػْ

 اُ٘ب٤ٓخ اُجِعإ ٖٓ اُؼع٣ع ٓ٘عٝثٞ ٝأشبؼ. ٓل٤عح ثؤٜٗب األقبق٤خ ٝأُٜ٘د٤بد

 أُزظِخ أُؼِٞٓبد ك٢ اُثـؽاد رسع٣ع: ثالظْٛ رٞاخٜٜب اُز٢ اُزسع٣بد إ٠ُ

 ث٘بء ظػْ ػٖ اُزٌُ٘ٞٞخ٤ب ٗوَ ظػْ ٝكظَ اُعػْ؛ ٝرزجغ ثبالزز٤بخبد؛

 .اُوعؼاد

 

ً  ٣زطِت أُؼؿؾ اُؼَٔ إٔ ػ٠ِ اُ٘ب٤ٓخ اُجِعإ ٖٓ اُؼع٣ع ٓ٘عٝثٞ ٝأًع  ظػٔب

 إٌٓب٤ٗخ ثشؤٕ ٝاُٞػٞذ أُ٘بش ُز٣َٞٔ رؼؽ٣ق ٝػغ إ٠ُ ٝظػٞا ٓؼؿؾاً،

 ارلبم ك٢ إػبك٤خ ٓٞاظ إ٠ُ ٓسعظح إشبؼاد اُجؼغ ٝاهزؽذ. ُٚ اُٞطٍٞ

 إظؼاخٜب أٝ ٓسعظح إشبؼاد زػف ا٥ضؽ اُجؼغ اهزؽذ ث٤٘ٔب ثبؼ٣ف،

 ً  رزجؼٜب اُز٢ األقب٤ُت ثشؤٕ اُدبؼ١ اُؼَٔ إ٠ُ اٌُث٤ؽٕٝ ٝأشبؼ. خ٤ٔؼب

 ُِؼَٔ ٓل٤عح ٓكبٛٔخ ثبػزجبؼٙ ٝاُزٌُ٘ٞٞخ٤خ اُؼ٤ِٔخ ُِٔشٞؼح اُلؽػ٤خ ا٤ُٜئخ

 .اُشبَٓ اُزو٤٤ْ إؽبؼ ك٢

 

 اُلؽم ٓغ ؼق٤ٔخ ؿ٤ؽ ث٘بئ٤خ ٓ٘بهشبد أُزشبؼًبٕ ا٤ُٔكؽإ ٣دؽ١ ٝقٞف

 .اُؽق٤ٔخ ؿ٤ؽ أُػًؽح ٝٓؽاخؼخ أُوجِخ اُططٞاد ُٔ٘بهشخ أُؼ٤٘خ

 

شارن إلى تإٌلز بروس )التفٌا( المٌسر الم تدع :عملية التقييم العالمية

. والترحت عدة بلدان نامٌة عملٌة التمٌٌم العالمٌةتمدٌم آراء حول طرائك 

دٌنامٌة وتتمٌز بجمع  عملٌة التمٌٌم العالمٌةومتمدمة النمو أن تكون مراحل 

المعلومات وتجمٌعها، والنظر فً هذه المدخالت وإعداد النتائج التمنٌة. 

عملٌة وشدد البعض على ضرورة الحفاظ على سالمة المرحلة التمنٌة من 

ٌد منهم أن تموم مؤتمر األطراف العامل . والترح العدالتمٌٌم العالمٌة

عملٌة التمٌٌم بوصفه اجتماع األطراف فً اتفاق بارٌس باإلشراف على 

، مع التراح البعض بتشكٌل فرٌك اتصال مشترن للنظر فً نتائج  العالمٌة

المرحلة التمنٌة. والترحت بعض البلدان النامٌة عمد ثالثة حوارات 

والتكنولوجٌا والتموٌل. والترح أحد  منفصلة للنظر فً بناء المدرات

األطراف أن تعد األمانة ورلة معلومات أساسٌة عن الدروس المستفادة 

. وأعربت 2015-2013من حوار الخبراء المنظم بشأن استعراض الفترة 

مجموعة من البلدان النامٌة عن للمها إزاء استخدام بعض المصطلحات 

". وأشارت أطراف مخرجاتالغٌر المدرجة فً اتفاق بارٌس، مثل "

مختلفة إلى أنه ٌنبغً اعتبار المساواة موضوعا شامال لجمٌع مسارات 

األول  االصدار. وسٌجري تحدٌث عملٌة التمٌٌم العالمٌةالعمل فً إطار 

 للمذكرة غٌر الرسمٌة للمٌسرٌن المشاركٌن استنادا إلى المنالشات.

 

هورن )أسترالٌا( المٌسر  : دعا بٌترلجنة تيسير التنفيذ وتعزيز االمتثال

المتشارن إلى إبداء تعلٌمات بشأن المدرات والظروف الوطنٌة والروابط 

، شددت ثالثة بلدان نامٌة على وفٌما ٌتعلك بالمدرات الوطنٌةالمشتركة. 

مشٌرة إلى المسئولٌات المشتركة لكن الحاجة إلى طرائك معالجة التماٌز، 

 للجنة. وذكر العدٌد من  السٌاسٌة تٌسول,على الطبٌعة الغنٌة ، المتفاوتة

البلدان النامٌة أنه ٌمكن للجنة  وواحد من مندوبًالبلدان المتمدمة  مندوبً

إن  واشاروا إلىالمرونة على أساس كل حالة على حدة، مدى أن تمرر 

اتفاق بارٌس، وبالتالً فهً  كل ألسام تنطبك على  المتفاوتةلتزامات اال

 تنعكس فً عمل اللجنة.

 

وذكرت مجموعة من البلدان النامٌة أن المدرات والظروف الوطنٌة ٌنبغً 

ه أن توااللتزامات مع األطراف. وذكر أن تنعكس فً اإلجراءات والنتائج

، والترحت مجموعة تحدٌدها ووصفهافً  المبالغةهنان حاجة إلى  لٌس
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ٗشؽح ٓلبٝػبد 

      األؼع         

مرونة فً المشاورات مع ال ضرورة توخً من البلدان النامٌة األخرى

 العملٌات. وفً نتائج طرف ما تمدٌم المساعدة إلى فً األطراف وأحد 

 

 إطار الشفافٌة  الروابط مع إلى أنكثٌرون  أشاروفٌما ٌتعلك بالروابط، 

موضوعً أو تلمائً، أو كمساهمة فً محفزات أخرى.  لُمحفزمصدر هً 

، 4-6روابط آللٌة المادة  البحث فًوالترحت بعض البلدان المتمدمة 

 إزاء للمهماعن  حٌث أعربتامجموعتان من البلدان النامٌة  وعارضتها

 .إمكانٌة اتخاذ تدابٌر عمابٌة

 

وعلمت عدة أطراف على العاللة مع مؤتمر األطراف العامل بوصفه 

اجتماع أطراف االتفالٌة ، وأشار البعض إلى دور اللجنة فً اإلبالغ عن 

ان مؤتمر األطراف المضاٌا النظامٌة. ولالت مجموعة من الدول النامٌة 

تمتع بالسلطة على ٌالعامل بوصفه اجتماع أطراف االتفالٌة ٌجب ان 

مجموعتان من الدول النامٌة االخرى  عارضتهاوتوجٌهها المٌام باللجنة و

ان العمل ٌجب ان ٌبمى على مستوى اللجنة. وستستمر  وذكرتا

 المشاورات غٌر الرسمٌة.

 

بٌتر تٌربسترا )هولندا( ولت ت : صندوق التكيف: المزيد من المسائل

 .هذه الجلسة فً تٌسٌر المشاركة

 

 الحدالفرٌك المانونً التابع لألمانة على أسئلة األطراف بشأن  أجاب

المانونً الالزم للصندوق لخدمة اتفاق بارٌس، موضحا أن ذلن ٌستند إلى 

مؤتمر األطراف العامل  لمرارتلرارات مكملة، ولكن لٌس متزامنة، 

مؤتمر األطراف العامل  ولراراتماع أطراف االتفالٌة بوصفه اجت

بوصفه اجتماع األطراف فً بروتوكول كٌوتو. وأضافت بٌتر تٌربسترا 

المرارات المتعلمة بالحوكمة والترتٌبات والطرائك ستتولف  هولندا( أن)

 أو االتفالات التً سٌخدمها الصندوق. أي من األدوات على 

 

ولم توافك مجموعة واحدة من البلدان النامٌة على هذا التفسٌر، مشددة 

على وجهة نظرها المائلة بأن اتخاذ لرار بأن الصندوق سٌخدم االتفاق لد 

ستمرر فمط كٌفٌة تفعٌل ذلن  2018اعتمد بالفعل وأن المرارات فً عام 

 رالصندوق تحت سلطة اتخاذ المرار فً مؤتم ىبمٌأن  وٌنبغًالمرار؛ 

األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً بروتوكول كٌوتو، مع أخذ 

مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع أطراف االتفالٌة علما فمط 

بمرارات مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً بروتوكول 

 كٌوتو.

 

ألطراف: الموافمة على ا بأن تتولى خٌارأخرى فً بلدان نامٌة  ونظرت

ن مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً بروتوكول أ

كٌوتو ٌمرر أن ٌخدم الصندوق االتفاق وأن ٌكون مجلس إدارة الصندوق 

خاضعا لسلطة مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع أطراف االتفالٌة ؛ 

 ىوالعمل على المسائل المتعلمة بمصادر إٌرادات الصندوق، والوصاٌة عل

 راف اتفاق بارٌس فً المجلس.أهلٌة أط

 

عدة بلدان نامٌة إلى الحاجة إلى معالجة المسائل االنتمالٌة، مثل  وأشارت

 " المائمة من االلتزام بمواد االتفاق المشروعات ءاستثنا كٌفٌة التعامل مع "

 ها بالفعل. وسوف تستمر المنالشات.ل عداداإلٌجري  كان التًأي تلن 

 

شن )المملكة عسارة با تولت صندوق التكيف:األخرى باستثناء  المسائل

فً رئاسة االجتماع. ونظر االجتماع فً: السعودٌة( المشاركة العربٌة 

التوجٌه األولً من لبل مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع أطراف 

االتفالٌة لصندوق ألل البلدان نموا والصندوق الخاص بتغٌر المناخ؛ 

ل بوصفه اجتماع أطراف االتفالٌة بشأن وإرشادات مؤتمر األطراف العام

العدٌد من األطراف  تالوطنٌة المحددة المائمة. وذكر المساهماتتعدٌل 

إلى أنه عندما تبدأ  وأشارتمن األولوٌات،  ال ٌعتبرانأن أٌا من البندٌن 

األطراف فً اتفاق بارٌس بتمدٌم الدعم عن طرٌك صندوق ألل البلدان 

ر المناخ؛ فإنها تستطٌع فً ذلن الولت نموا والصندوق الخاص بتغٌ

ا. وبشأن التوجٌهات مالبٌئة العالمٌة الذي ٌدٌره كإعطاء التوجٌه لمرف

العدٌد من األطراف  تالخاصة بتعدٌل المساهمات المحددة وطنٌا، أشار

إلى أن التوجٌه الخاص بإرسال المساهمات على المستوى الوطنً ٌغطً 

 بالفعل معظم التفاصٌل ذات الصلة.

 

 

 

 في األروقة

 

بون، حٌث بدأ جدول  فًصباح ٌوم الجمعة، استمرت المفاوضات  وفى

 مؤتمر األطراف".ب الحالة الخاصةمن " ٌمترباالعمال المزدحم 

 

ٌخرجون  وهم أعضاء الوفود الذٌن ٌشعرون بالسعادةولد تمت مشاهدة 

، المساهمات المحددة وطنٌا  من المفاوضات المتعلمة بالزراعة وسجل 

الروح اإلٌجابٌة والمنالشات البناءة. وكانت هذه الروح  وأشاروا إلى

 ىحدإ ذكرتأٌضا فً دورة التمٌٌم المتعدد األطراف، حٌث  موجودة

وإجابات  ٌةأسئلة تفصٌل إلى أن تستمعأة سارة" "مفاج كانت أنها اتالمرالب

 مفصلة من بعض البلدان.

 

بعض  تم سماع، بمنالشتها تكلٌفالتً تم الاألحداث األخرى  وبخالف

المرالبٌن المتشككٌن الذٌن ٌتساءلون عن المٌمة المضافة لبعض األحداث 

 للكثٌر منالمواضٌعٌة، وأعربوا عن أسفهم للولت المصٌر المخصص 

 ٌنمفاوضالترح أحد المفاوضات نفسها، لل بالنسبةمنالشات التفاعلٌة. وال

التفاوض بشأن  ادةإنشاء "فرٌك عمل مخصص إلع الذي ٌشعر باإلحباط

اتفاق بارٌس" بعد أن لامت البلدان فً العدٌد من االجتماعات غٌر 

 كٌفٌة تحمٌك التوازن بٌن التمسن باتفاق بارٌس وتوفٌر الرسمٌة بمنالشة

 لجعل االتفاق لٌد التشغٌل. "وافٌة" ٌهاتتوج

 

ٌوم لالكامل  األعمال احدى أعضاء الوفود وهً تتطلع إلى جدول وتحدثت

 اعن امله تجوهر" واعربالالى  ألننا لد وصلنا سعٌدةالسبت ولالت انها "

ٌمكن  التًالتركٌز على المضاٌا  فًهذه الدورة  فًان تنجح االطراف  فً

" تلن المضاٌا التً تحتاج إلى المشاركة إرجاءتحمٌك تمدم فٌها مع "

 .رافمؤتمر األطوالعشرٌن ل ةلدورة الثالثالسٌاسٌة ل

 

 

 

 


