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  اي  اح الد ر  -أ الا  
 من جدول األعمال( 1)البند 
ُعقد اجلزء األول من الدورة األوىل للفريق العامل املخصص املعين باتفاق باريس )الفريـق  -1

 .2016أيار/مايو  26إىل  16العاملي يف بون بأملانيا، يف الفرتة من العامل( يف مركز املؤمترات 
وافتتحت الدورة السيدة لورانس توبيانا، نيابةا عن رئيس مؤمتر األطراف يف دورته احلادية  -2

والعشــــــرين ومــــــؤمتر األطــــــراف العامــــــل بووــــــفه اجتمــــــا  األطــــــراف يف بروتوكــــــول كيوتــــــو )مــــــؤمتر 
 ورته احلادية عشرة، ورحبت جبميع األطراف واملراقبني.األطراف/اجتما  األطراف( يف د

 المسائل ال نظيمية -ثانياا  
 من جدول األعمال( 2)البند 

 ان خاب أجضا  المك ب -ألف 
 )أ( من جدول األعمال(2)البند الفرعي 

نظـــــر الفريـــــق العامـــــل يف يـــــدا البنـــــد الفرعـــــي مـــــن جـــــدول األعمـــــال يف جلســـــتيه األوىل  -3
 أيار/مايو على التوايل. 26و 17تني يف واخلامسة املعقود

ويف اجللسة األوىل، وبناءا على اقرتاح من السيدة توبيانا، نيابةا عن رئيس مـؤمتر األطـراف  -4
يف دورتــه احلاديــة والعشــرين ومــؤمتر األطراف/اجتمــا  األطــراف يف دورتــه احلاديــة عشــرة، انتخــب 

ملدرجـة يف املرفـق األول( والسـيدة جـو تينـدال الفريق العامـل السـيدة رـارة با ـان )األطـراف غـ  ا
 )األطراف املدرجة يف املرفق األول( رئيستني متشاركتني للفريق العامل.

طرفـاا، مناـا بيانـات بارـم اةموعـة األفريقيـة، ولـالف الـدول اجلزريـة  14وأدىل ببيانات  -5
، وائــــتالف أمــــم ال ابــــات الصــــ  ة، واةموعــــة العربيــــة، والتحــــالف البوليفــــار  لشــــعوب أمريكتنــــا

والصــني،  77ـ املطــ ة، ووموعــة الســالمة البيايــة، واللــاد األوروع ودولــه األعضــاء، ووموعــة الــ
أمريكــا الالتينيــة والكــاريل، وأقــل البلــدان وــواا، واةموعــة اجلامعــة. وأُديل بلــدان والرابطــة املســتقلة ل

طــاعي األعمــال والصــناعة، ومنظمــات غــ  ببيانــات أيضــاا بارــم منظمــات غــ  حكوميــة تُعــ  بق
حكوميـة بيايــة، ومنظمـات تُعــ  بالشـعوب األوــلية، ومنظمـات غــ  حكوميـة نقابيــة، ومنظمــات 

 غ  حكومية تُع  بالنساء والقضايا اجلنسانية، ومنظمات غ  حكومية تُع  بالشباب.
)األطــراف املدرجــة وانتخـب الفريــق العامــل يف جلسـته اخلامســة، الســيدة ونـا ر  يســكو  -6

 يف املرفق األول( مقررة له.
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 إقرار جد   ا جما  -با  
 )ب( من جدول األعمال(2)البند الفرعي 

نظـــر الفريـــق العامـــل يف يـــدا البنـــد الفرعـــي مـــن جـــدول األعمـــال يف جلســـته األوىل ويف  -7
 أيار/مايو. 20جلسته الثانية، يف 

مـدكرة مـن األمينـة التنفيديـة تتضـمن جـدول  ونظر الفريـق العامـل، يف جلسـته األوىل، يف -8
ويف اجللسة ذاهتا، وافـق علـى اقـرتاح الرئيسـتني  (.FCCC/APA/2016/1) األعمال املؤقت و روحه

 تقريراا عن التقدم احملر . عّدااملتشاركتني أن جتريا مشاورات بشأن جدول األعمال املؤقت وتُ 
ركتان تقريــراا عــن مشــاوراهتما بشــأن جــدول ويف اجللســة الثانيــة، قــدمت الرئيســتان املتشــا -9

الـــــم تتضــــــمن عرتــــــاا لنتــــــائ  تلــــــ   FCCC/APA/2016/L.1األعمـــــال املؤقــــــت وقــــــدمتا الوثيقــــــة 
املشاورات. وبناءا على اقرتاح من الرئيستني املتشاركتني، أقر الفريـق العامـل جـدول األعمـال الـوارد 

 يف تل  الوثيقة على النحو التايل:
 .افتتاح الدورة -1
 املسائل التنظيمية: -2

 انتخاب أعضاء املكتب؛ )أ( 
 إقرار جدول األعمال؛ )ب( 
 تنظيم أعمال الدورة. )ج( 

 21-/م أ1مزيد من اإلر ادات فيما يتعلق باجلزء اخلاص بالتخفيف يف املقرر  -3
 بشأن ما يلي:

خصـــــائص املســـــاوات احملـــــددة وطنيـــــاا، علـــــى النحـــــو املشـــــار إليـــــه يف  (أ) 
 ؛26 الفقرة

معلومات لتيس  وتوح املساوات احملددة وطنياا و فافيتاا وفاماـا،  ب() 
 ؛28على النحو املشار إليه يف الفقرة 

حساب مساوات األطراف احملددة وطنياا، على النحو املشار إليه يف  (ج) 
 .31الفقرة 

ر مزيد من اإلر ادات فيما خيص البالغ املتعلق بالتكيف بووفه، يف مجلة أمـو  -4
أخرى، عنصراا من عناور املساوات احملددة وطنياا، وفق مـا يـو مشـار إليـه يف 

 ، من اتفاق باريس.11و 10، الفقرتني 7املادة 
الطرائـــق واإلجـــراءات واملبـــادي التوجيايـــة إلطـــار الشـــفافية اخلـــاص بـــاإلجراءات  -5

 من اتفاق باريس. 13والدعم املشار إليه يف املادة 
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 14بعمليــة ارــتخالص احلصــيلة العامليــة املشــار إلياــا يف املــادة  املســائل املتعلقــة -6
 من اتفاق باريس:

 لديد مصادر املدخالت لرتخالص احلصيلة العاملية؛ (أ) 
 وتع طرائق ارتخالص احلصيلة العاملية. (ب) 

الطرائـــق واإلجـــراءات الال مـــة لفعاليـــة رـــ  عمـــل الللنـــة املعنيـــة بتيســـ  التنفيـــد  -7
 من اتفاق باريس. 15من املادة  2تثال املشار إلياا يف الفقرة وتعزيز الم

 مسائل أخرى تتعلق بتنفيد اتفاق باريس: -8
 التحض  لبدء نفاذ اتفاق باريس؛ (أ) 
التحضــ  لعقــد الــدورة األوىل ملــؤمتر األطــراف العامــل بووــفه اجتمــا   (ب) 

 األطراف يف اتفاق باريس؛
اهلياــــات الفرعيــــة واملنشــــأة فيمــــا يتعلــــق تقيــــيم التقــــدم الــــد  أحر تــــه  (ج) 

باألعمـــــال املنوطـــــة فـــــا سوجـــــب اتفـــــاق بـــــاريس واجلـــــزء الثالـــــ  مـــــن 
، ب يـــة تعزيـــز وتيســـ  التنســـيق والتســـاق يف تنفيـــد 21-/م أ1 املقـــرر

برنـــام  العمـــل، وعنـــد القتضـــاء، اقـــاذ إجـــراءات قـــد تشـــمل تقـــد  
 توويات.

 مسائل أخرى. -9
 الدورة. إغالق الدورة وتقرير -10

وأدىل ممثـــل لـــرئيس مـــؤمتر األطـــراف يف دورتـــه الثانيـــة والعشـــرين ومـــؤمتر األطراف/اجتمـــا   -10
األطراف يف دورته الثانية عشرة ببيان إلعالم األطـراف بـأن ممثلـي رئـيس مـؤمتر األطـراف يف دورتـه 

مـــــؤمتر احلاديــــة والعشـــــرين ومـــــؤمتر األطراف/اجتمــــا  األطـــــراف يف دورتـــــه احلاديــــة عشـــــرة ورئـــــيس 
األطـــراف يف دورتـــه الثانيـــة والعشـــرين ومـــؤمتر األطراف/اجتمـــا  األطـــراف يف دورتـــه الثانيـــة عشـــرة 
رــيلرون مشــاورات غــ  رأيــة بشــأن اخليــارات املتاحــة لتيســ  الشــمولية يف وتــع كتــاب قواعــد 

 اتفاق باريس يف حال بدء نفاذه يف وقت مبكر.

 تنظيم أجما  الد ر  -جيم 
 ج( من جدول األعمال()2)البند الفرعي 

نظـــر الفريـــق العامـــل يف يـــدا البنـــد الفرعـــي مـــن جـــدول األعمـــال يف جلســـته الثانيـــة ويف  -11
أيار/مايو. ووافق الفريق العامـل، يف جلسـته الثانيـة، علـى اقـرتاح الرئيسـتني  23جلسته الثالثة، يف 

 راا عن التقدم احملر .تقري عّدااملتشاركتني أن جتريا مشاورات بشأن تنظيم أعمال الدورة وتُ 
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طرفـاا، مناـا بيانـات بارـم اةموعـة األفريقيـة، والرابطـة املسـتقلة  16وأدىل ببيانـات ممثلـو  -12
لبلــدان أمريكــا الالتينيــة والكــاريل، ولــالف الــدول اجلزريــة الصــ  ة، واةموعــة العربيــة، ووموعــة 

والصــني، وأقــل البلــدان وــواا،  77ـ موعــة الــالســالمة البيايــة، واللــاد األوروع ودولــه األعضــاء، وو
 والبلدان النامية املتقاربة التفك ، واةموعة اجلامعة.

ويف اجللســـة الثالثـــة، قـــدمت الرئيســـتان املتشـــاركتان تقريـــراا عـــن مشـــاوراهتما بشـــأن تنظـــيم  -13
تني أعمــــال الــــدورة. ووافــــق الفريــــق العامــــل علــــى تنظــــيم األعمــــال بصــــي ته املقرتحــــة مــــن الرئيســــ

يف إطــار واحــد.  8إىل  3املتشــاركتني. وأنشــي فريــق اتصــال للنظــر يف بنــود جــدول األعمــال مــن 
وقد بدأ فريـق التصـال يـدا مشـاورات فرديـة غـ  رأيـة بشـأن كـل بنـد مـن بنـود جـدول األعمـال 

 فريق التصال ومشاوراته غ  الرأية. جلساتتل . ويّسرت رئيستا الفريق العامل املتشاركتان 

 8إلع  3ال قرير الم علق ببننر جد   ا جما  مء  -ثالثاا  
 (1)(8إىل  3)بنود جدول األعمال من 

 المدا الت -1 
نظــر الفريــق العامـــل يف بنــود جــدول األعمـــال يــده معــاا، يف جلســـتيه الثالثــة واخلامســـة.  -14

 .(2)ونظر يف جلسته اخلامسة يف الرتنتاجات الواردة أدناه واعتمديا

 ن اجاتاالس  -2 
أ ار الفريـق العامـل إىل أنـه با ـر عملـه بنلـاح ووتـع طرائـق لتنظـيم عملـه بشـأن مجيـع  -15

 البنود املوتوعية املدرجة يف جدول أعماله.
ودعا الفريق العامل رئيستيه املتشاركتني إىل إعداد مدكرة ريناريويات لدد النا  الـد   -16

 تقرتحان اتباعه يف الدورة األوىل املستأنفة.
 17طرفــاا يف التفاقيــة علــى اتفــاق بــاريس وتصــديق  177ورحـب الفريــق العامــل بتوقيــع  -17

 طرفاا فياا عليه.
و ــلع الفريــق األطــراف الــم ع توقــع بعــد علــى اتفــاق بــاريس علــى أن تفعــل ذلــ  يف  -18

أقرب وقت ممكن، و لع األطراف أيضاا على أن تـود  وـكوت تصـديقاا أو قبوهلـا أو موافقتاـا 
ى الوديـــع، مـــدركاا أن علـــى األطـــراف أن تتخـــد إجراءاهتـــا التشـــريعية و/أو الدرـــتورية الضـــرورية لـــد

 للسماح بإيدا  تل  الصكوت.

__________ 

  أعاله لالطال  على بنود جدول األعمال. 9انظر الفقرة  (1)
 .FCCC/APA/2016/L.3 قةالوثي يف املقدمة الرتنتاجات مشرو  (2)
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وأ ـــار الفريــــق العامـــل إىل أن ينــــات حاجــــة إىل تـــمان وتــــع مجيـــع القواعــــد والطرائــــق  -19
وـــة يف تـــوء الال مـــة إلكمـــال برنـــام  العمـــل يف إطـــار اتفـــاق بـــاريس، وإىل أن لـــدل  أويـــة خا

إمكانيــة بــدء نفــاذ اتفــاق بــاريس يف وقــت مبكــر. ورحــب باملشــاورات الــم جترياــا رئارــة الــدورة 
احلاديــة والعشــرين ملــؤمتر األطــراف والرئارــة املقبلــة للــدورة الثانيــة والعشــرين ملــؤمتر األطــراف بشــأن 

لتامـة يف وتـع برنـام  اخليارات الكفيلة بضمان ارتمرار مجيع األطراف يف التفاقيـة يف املشـاركة ا
 العمل يف إطار اتفاق باريس.

وأحـــال الفريـــق العامـــل علمـــاا بـــالعرم الـــد  قدمتـــه األمانـــة بشـــأن املتطلبـــات اإلجرائيـــة  -20
واملؤرسية واإلدارية لعقد الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بووـفه اجتمـا  األطـراف يف اتفـاق 

 باريس.
 طرائق التالية لتنظيم عمله يف دورته األوىل املستأنفة:واتفق الفريق العامل على ال -21

ريواول الفريق عمله يف إطار فريق اتصـال واحـد معـين ببنـود جـدول األعمـال  )أ( 
 ؛8إىل  3من 

ريلتمع فريق التصال ثالث مرات على األقل، على النحو التايل: يف جلسة  )ب( 
منتصـف الـدورة لتقيـيم التقـدم احملـر  وتكييـف افتتاحية لتحديد اجتاه العمـل؛ ويف جلسـة تُعقـد يف 

 اإلر ادات، عند القتضاء؛ ويف جلسة ختامية لتقييم نتائ  الدورة واعتماد الرتنتاجات؛
ريلقي فريق التصال خالل جلسته الم تُعقد يف منتصف الـدورة نظـرة  ـاملة  )ج( 

ذلــ  القضــايا الشــاملة لعــدة علــى مجيــع البنــود املدرجــة يف جــدول أعمــال الفريــق العامــل، ســا يف 
 قطاعات، ورُيعدَّل اجتاه العمل التقين حسب القتضاء؛

ريضطلع فريق التصال بعمل تقين يتناول كل بند من البنـود املوتـوعية السـتة  )د( 
ـران متشـاركان. ورـتعلن  يف جدول األعمال من خـالل مشـاورات غـ  رأيـة ييسـر كـالا مناـا ميسش

ملتشـــاركتان عـــن فريـــق امليســـرين يف بـــالغ إىل األطـــراف قبـــل انعقـــاد الـــدورة رئيســـتا الفريـــق العامـــل ا
األوىل املســتأنفة بوقــت كــاف. ورُتيســر رئيســتا الفريــق العامــل املتشــاركتان املشــاورات غــ  الرأيــة 

 من جدول األعمال؛ 8بشأن البند 
رــُتبدل جاــود لضــمان عــدم إجــراء أكثــر مــن مشــاورتني غــ  رأيتــني يف وقــت  ()ه 

)د( أعاله؛ وينب ي تفاد  إجراء مشاورات خمتلفة 21املشاورات املدكورة يف الفقرة احد من بني و 
 يف وقت واحد بشأن بندين من بنود جدول األعمال بيناما روابط موتوعية؛

رــتقدم رئيســتا الفريــق العامـــل املتشــاركتان، عــن طريـــق جلســة فريــق التصـــال،  )و( 
املتشــاركني بشــأن اجتــاه العمــل والنتــائ  املتوقعــة. وكلمــا تطــور وليــة وإر ــادات واتــحة للميســرين 

العمل، رُيعاد تقييم اإلر ادات، وتعديلاا عند القتضاء، خالل جلسة فريق التصال الم تُعقد 
يف منتصف الدورة. وريسمح أرلوب العمل يدا بإعـداد مـا يلـزم مـن ارـتنتاجات ونتـائ  أخـرى 

 نود جدول األعمال؛فيما يتعلق بكل بند موتوعي من ب
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خــالل جلســة فريــق التصــال اخلتاميــة، رــينظر الفريــق العامــل يف تنظــيم أعمــال  ) ( 
 دورته املقبلة وميكنه ت ي  النا  التنظيمي عند القتضاء.

 أيلـــــــــول/ 30، يف أجــــــــل أقصـــــــــاه (3)ودعــــــــا الفريـــــــــق العامــــــــل األطـــــــــراف إىل أن تقـــــــــدم -22
 من جدول أعماله، من أجل تركيز عمله: ، وراءيا بشأن البنود التالية2016 ربتمرب
ــــد  (أ)  مزيــــد مــــن اإلر ــــادات فيمــــا يتعلــــق بــــاجلزء اخلــــاص بــــالتخفيف يف "، 3البن
بشأن ما يلي: )أ( خصائص املساوات احملددة وطنياا، على النحو املشـار إليـه  21-/م أ1 املقرر

 ـفافيتاا وفاماـا، علـى ؛ )ب( معلومات لتيس  وتوح املساوات احملددة وطنيـاا و 26يف الفقرة 
؛ )ج( حســاب مســاوات األطــراف احملــددة وطنيــاا، علــى النحــو 28النحــو املشــار إليــه يف الفقــرة 

 ؛"31املشار إليه يف الفقرة 
مزيــد مــن اإلر ــادات فيمــا خيــص الــبالغ املتعلــق بــالتكيف بووــفه، "، 4البنــد  (ب) 

وطنيــاا، وفــق مــا يــو مشــار إليــه يف يف مجلــة أمــور أخــرى، عنصــراا مــن عناوــر املســاوات احملــددة 
 ؛"، من اتفاق باريس11و 10، الفقرتني 7 املادة

الطرائــــق واإلجــــراءات واملبــــادي التوجيايــــة إلطــــار الشــــفافية اخلــــاص "، 5البنــــد  (ج) 
 ؛"من اتفاق باريس 13باإلجراءات والدعم املشار إليه يف املادة 

احلصــيلة العامليــة املشــار إلياــا يف املســائل املتعلقــة بعمليــة ارــتخالص "، 6البنــد  (د) 
ــــة؛  14املــــادة  ــــاريس: )أ( لديــــد مصــــادر املــــدخالت لرــــتخالص احلصــــيلة العاملي مــــن اتفــــاق ب
، مـــع مراعـــاة العمـــل املضـــطلع بـــه سوجـــب البنـــد "وتـــع طرائـــق ارـــتخالص احلصـــيلة العامليـــة )ب(
)ب( من جدول أعمال اهلياة الفرعيـة للمشـورة العلميـة والتكنولوجيـة )يياـة املشـورة( يف 6 الفرعي

املسائل املتعلقـة بـالعلم والرـتعرام: مشـورة بشـأن الطريقـة الـم "دورهتا الرابعة واألربعني، املعنون 
ة ارــتخالص ميكـن أن ُتسـتخدم فـا تقييمــات اهلياـة احلكوميـة الدوليـة املعنيــة بت ـ  املنـا  يف عمليـ

 .(4)"من اتفاق باريس 14احلصيلة العاملية املشار إلياا يف املادة 
إىل أن تقــدم  (5)ودعــا الفريــق العامــل أيضــاا األطــراف واملنظمــات املعتمــدة بصــفة مراقــب -23

 معلومات ووراء ومقرتحات بشأن أ  عمل يضطلع به الفريق قبل كل دورة من دوراته.

__________ 

ــــــــــايل:  (3) ــــــــــق بوابــــــــــة املســــــــــاوات علــــــــــى الــــــــــرابط الشــــــــــبكي الت ينب ــــــــــي لقطــــــــــراف أن تقــــــــــدم وراءيــــــــــا عــــــــــن طري
<http://www.unfccc.int/5900>. 

 .FCCC/SBSTA/2016/2 انظر الوثيقة (4)
ينب ــي لقطــراف أن تقــدم معلوماهتــا ووراءيــا ومقرتحاهتــا عــن طريــق بوابــة املســاوات علــى الــرابط الشــبكي التــايل:  (5)

<http://www.unfccc.int/5900> .بالربيـــــد مســـــاواهتا تررـــــل أن مراقــــب بصـــــفة املعتمـــــدة للمنظمـــــات وينب ــــي 
 .<secretariat@unfccc.int>التايل  العنوان إىل اإللكرتوين
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 تشـــــــرين األول/ 7األمانـــــــة أن جتمـــــــع، يف أجـــــــل أقصـــــــاه وطلـــــــب الفريـــــــق العامـــــــل إىل  -24
أعــاله يف وثــائق معلومــات، علــى أن  22، وراء األطــراف املشــار إلياــا يف الفقــرة 2016 أكتــوبر

 جتمع اآلراء املتعلقة بكل بند من بنود جدول أعمال الفريق يف وثيقة معلومات منفصلة.
 وب/ 30كتني أن تُعـّدا، يف أجـل أقصـاه وطلب الفريق العامـل أيضـاا إىل رئيسـتيه املتشـار  -25

، وموعــة مــن األرـــالة اإلر ــادية ملســاعدة األطـــراف يف  يــادة تطــوير تصـــوريا 2016أغســطس 
 .(6)املفاييمي خلصائص وعناور الللنة املعنية بتيس  التنفيد وتعزيز المتثال

 مسائل أخرى -رابعاا  
 من جدول األعمال( 9)البند 
 أ  مسائل أخرى. ع تـَُثر وع تُبح  -26

 إغالق الد ر   تقرير الد ر  -خامساا  
 من جدول األعمال( 10)البند 

 اإلرار   المي انيةالم رتبة يي اآلثار  -1 
أبل ـــت رئيســـتا الفريـــق العامـــل املتشـــاركتان األطـــراف، يف جلســـة الفريـــق اخلامســـة، وفقـــاا  -27

رـــتنتاجات املعتمـــدة يف الـــدورة ل مـــن مشـــرو  النظـــام الـــداخلي املعمــول بـــه، بـــأن ال 15للمــادة 
 امليزانية.يف دارة أو يف اإلترتتب علياا أ  وثار 

 إغالق الد ر   تقرير الد ر  -2 
أيار/مايو، اجتماعاا مشرتكاا مع يياـة املشـورة واهلياـة الفرعيـة  26عقد الفريق العامل، يف  -28

ة لالتفاقيــة املنتايــة وليتاــا. وأعـــرب للتنفيــد لتوديــع الســيدة كريســتيانا في ــوريس، األمينــة التنفيديــ
ممثلو الرئارتني احلالية واملقبلة ملؤمتر األطراف، ورؤراء اهلياات الفرعية الثالث، فضال عن السيدة 
باتريســيا إربينورــا، األمينــة التنفيديــة املعّينــة، عــن  ــكريم هلــا ملــا قدمتــه مــن خــدمات خــالل فــرتة 

 وليتاا.
الـد  دعـت فيـه  2010طافا األول أمام األطراف يف عـام وذّكرت السيدة في وريس خب -29

مجيع احلكومات إىل الرتقاء إىل مستوى التحد  الـد  يشـكله نطـاق التاديـد النـاجم عـن ت ـ  
املنا  وطابُعه امللح، وبالسنوات الست الم تلته واتسـمت سـا بدلتـه األطـراف مـن جاـود ل تكـل 

علــــى عملاــــا الــــدؤوب وتطلعاهتــــا الوطنيــــة وتعاو ــــا للتصــــد  لت ــــ  املنــــا . و ــــكرت األطــــراف 
وطموحاا اجلماعي. و ددت على الدور احلارم الد  تؤديه اجلاات الفاعلة مـن غـ  األطـراف 
واةتمــع املــدين، و ــكرت احلكومــات دون الوطنيــة والشــركات واملؤرســات املاليــة واةتمــع املــدين 

__________ 

 (.FCCC/CP/2015/10/Add.1من اتفاق باريس )انظر  15من املادة  2الفقرة  (6)



FCCC/APA/2016/2 

9 GE.16-12983 

ا . وأعربــت الســيدة في ــوريس كــدل  عــن تقــديريا عمومـاا علــى دعماــا للعمليــة املتعلقــة بت ــ  املنــ
وا بـه للمنظمات التابعة لقمم املتحدة وأعربـت عـن امتنا ـا العميـق ملـومفي أمانـة التفاقيـة ملـا للّـ

 .(7)من التزام رارخ وتفان مستمر وحكمة مجاعية
طرفاا ببيانات، مناا بيانات بارم اةموعـة األفريقيـة، والرابطـة املسـتقلة  أربعة عشروأدىل  -30

لبلدان أمريكـا الالتينيـة والكـاريل، ولـالف الـدول اجلزريـة الصـ  ة، واجلماعـة الكاريبيـة، ووموعـة 
 والصــني، وأقــل البلــدان وــواا، 77الســالمة البيايــة، واللــاد األوروع ودولــه األعضــاء، ووموعــة الـــ 

 واةموعة اجلامعة.
الـــدورة واعتمـــده، وأذن  (8)ونظــر الفريـــق العامــل، يف جلســـته اخلامســة، يف مشـــرو  تقريــر -31

 للمقررة بارتكمال تقرير الدورة، سساعدة من األمانة وبتوجيه من الرئيستني املتشاركتني.
طراف/اجتمـــا  وأدىل ممثـــل لـــرئيس مـــؤمتر األطـــراف يف دورتـــه الثانيـــة والعشـــرين ومـــؤمتر األ -32

ـــة بشـــأن  ـــائ  املشـــاورات غـــ  الرأي األطـــراف يف دورتـــه الثانيـــة عشـــرة ببيـــان إلعـــالم األطـــراف بنت
اخليــارات املتاحــة لتيســ  الشــمولية يف وتــع كتــاب قواعــد اتفــاق بــاريس يف حــال بــدء نفــاذه يف 

 أعاله. 10املشار إليه يف الفقرة على النحو وقت مبكر، 
طرفـــــاا، مناـــــا بيانـــــات بارـــــم اةموعـــــة  14أدىل ببيانـــــات ممثلـــــو ويف اجللســـــة اخلامســـــة،  -33

األفريقيـــة، ولـــالف الـــدول اجلزريـــة الصـــ  ة، والتحـــالف البوليفـــار  لشـــعوب أمريكتنـــا، واةموعـــة 
والصــني،  77  العربيــة، ووموعــة الســالمة البيايــة، واللــاد األوروع ودولــه األعضــاء، ووموعــة ال

أمريكــا الالتينيــة والكــاريل، وأقــل البلــدان وــواا، والبلــدان الناميــة املتقاربــة  والرابطــة املســتقلة لبلــدان
التفكـــ ، واةموعـــة اجلامعـــة. وأُديل ببيانـــات أيضـــاا بارـــم منظمـــات غـــ  حكوميـــة تُعـــ  بقطـــاعي 
األعمـــال والصـــناعة، ومنظمـــات غـــ  حكوميـــة بيايـــة، ومنظمـــات غـــ  حكوميـــة تُعـــ  بـــاملزارعني، 

بالشــعوب األوــلية، ومنظمــات غــ  حكوميــة تُعــ  بالنســاء والقضــايا اجلنســانية، ومنظمــات تُعــ  
 ومنظمات غ  حكومية تُع  بالشباب.

ويف اجللسـة نفسـاا، اتفـق الفريــق العامـل علـى اقـرتاح الرئيســتني املتشـاركتني تعليـق الــدورة  -34
 ــ  املنــا  الــد  رــيعقد يف علــى أرــات ارــتثنائي، وارــتانافاا أثنــاء مــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين بت

 املستأنفة. تهدور فور انعقاد مراكش بامل رب، كي يتس  للفريق بدء عمله املوتوعي 
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