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 )تابع( احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق )تابع( ثانياً

 ١٠ ٢٠-١٩ ..............................................اعتماد النظام الداخلي -باء  

 ١٠ ٢٤-٢١ ...............................................إقرار جدول األعمال -جيم 

 ١٣ ٢٦-٢٥ .................................انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس -دال  

 ١٤ ٢٨-٢٧ .......................................قبول املنظمات بصفة مراقب -هاء  
 ١٤ ٣٥-٢٩ ...................تنظيم العمل، مبا يف ذلك دورتا اهليئتني الفرعيتني -ووا 
 ١٥ ٣٧-٣٦ ...........موعد ومكان انعقاد الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف -زاي 
 ١٦ ٣٩-٣٨ .٢٠١٠-٢٠٠٦اجلدول الزمين الجتماعات هيئات االتفاقية للفترة  -حاء 
 ١٦ ٤١-٤٠ ..............................اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض -طاء 
 ١٦ ٤٣-٤٢ ............................................................احلضور -ياء  
 ١٧ ٤٤    ............................................................ الوثائق-كاف 

 ١٧ ٥٤-٤٥ ...........تقريرا اهليئتني الفرعيتني واملقررات واالستنتاجات الناشئة عنهما -ثالثاً 
 ) من جدول األعمال٣البند ( 
 ١٧ ٤٩-٤٥ .................تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية -ألف 
 ١٧ ٥٤-٥٠ ..........................................نفيذتقرير اهليئة الفرعية للت -باء  

 ١٨ ٧٥-٥٥ .استعراض تنفيذ االلتزامات واألحكام األخرى املنصوص عليها يف االتفاقية -رابعاً 
 ) من جدول األعمال٤البند ( 
 ١٨ ٦١-٥٥ ................................................اآللية املالية لالتفاقية -ألف 
 ١٩ ٦٦-٦٢ ...................................................البالغات الوطنية -باء  
 ٢٠ ٦٨-٦٧ .......................................تطوير التكنولوجيات ونقلها -جيم 
 ٢٠ ٧٠-٦٩ ..................................... القدرات يف إطار االتفاقيةبناء -دال 
 ٢١ ٧٥-٧١ .................... من االتفاقية٤ من املادة ٨تنفيذ أحكام الفقرة  -هاء 
 ٢١  .........................................)١(البند املعلق من جدول األعمال -خامساً

 ) املعلق من بنود جدول األعمال٥البند ( 

                                                      

 . أدناه٢٢انظر الفقرة  )١(
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 )تابع( احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 الُنهج الالزمة: ة الغابات يف البلدان النامية خفض االنبعاثات الناجتة عن إزال     -سادساً
 ٢٢ ٨٤- ٧٦ ...............................................................حلفز العمل 
 ) من جدول األعمال٦البند ( 

 ٢٣ ٩٩- ٨٥ ........................................املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية -سابعاً
 ) من جدول األعمال٧البند ( 
 ٢٣ ٨٦- ٨٥ ...........٢٠٠٥-٢٠٠٤اإليرادات وأداء امليزانية يف فترة السنتني  -ألف 
 ٢٣ ٨٧     ....................٢٠٠٧-٢٠٠٦يزانية الربناجمية لفترة السنتني امل -باء  
 ٢٣ ٨٩- ٨٨ ..................الصلة املؤسسية بني أمانة االتفاقية واألمم املتحدة -جيم 
 ٢٤ ٩٥- ٩٠ ................................االستعراض الداخلي ألنشطة األمانة -دال 
 ٢٥ ٩٩- ٩٦ .................................اإلجراء اخلاص بتعيني أمني تنفيذي -هاء 

 ٢٥ ١٠٣-١٠٠ ............... الفرعيتان إىل مؤمتر األطرافمسائل أخرى أحالتها اهليئتان -ثامناً 
 ) من جدول األعمال٨البند ( 

 ٢٦ ١١٩-١٠٤ ......................................................اجلزء الرفيع املستوى -تاسعاً
 ) من جدول األعمال٩البند ( 
 ٢٧ ١٠٧-١٠٦ ...............................بيان نائبة األمني العام لألمم املتحدة -ألف 
 ٢٧ ١٠٩-١٠٨ ...................................بيان القائم بأعمال رئيس األمانة -باء  
 ٢٨ ١١٢-١١٠ ............................................يس وزراء كندابيان رئ -جيم 
 ٢٩ ١١٣     ................................بيانات رؤساء الدول أو احلكومات -دال 
 ٢٩ ١١٤     ..........................بيانات الوزراء وغريهم من رؤساء الوفود -هاء 
 ٢٩ ١١٦-١١٥ ......................................................بيانات أخرى -واو 
 ٢٩ ١١٩-١١٧ .............................إجراءات أخرى اختذها مؤمتر األطراف -زاي 

 ٣٠ ١٢٢-١٢٠ .................................قببيانات املنظمات اليت حتظى مبركز مرا -عاشراً
 ) من جدول األعمال١٠البند ( 
 ٣٠ ١٢٠     ..................بيانات هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة -ألف 
 ٣٠ ١٢١     .................................بيانات املنظمات احلكومية الدولية -باء  

 ٣٠ ١٢٢     .....................................بيانات املنظمات غري احلكومية -جيم 
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 )تابع( احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 ٣١ ١٢٣    ............................................................. مسائل أخرى حادي
 ) من جدول األعمال١١البند ( -عشر 

 ٣١ ١٢٧-١٢٤ ............................................................. اختتام الدورة ثانـي
 ) من جدول األعمال١٢البند ( -عشر 

 ٣١ ١٢٤    ..............اعتماد تقرير مؤمتر األطراف عن دورته احلادية عشرة -ألف 

 ٣١ ١٢٥    .................................اإلعراب عن االمتنان للبلد املضيف -باء  

 ٣١ ١٢٧-١٢٦ ......................................................اختتام الدورة -جيم 

 املرفقات
 املرفق

  عشرة  أطـراف االتفاقية، والدول املراقبة، ومنظمات األمم املتحدة اليت حضرت الدورة احلادية            -األول 
 ٣٢ ...........................................................................ملؤمتر األطراف 

  من  ٩قائمـة بأمسـاء املمثلني الذين أدلوا ببيانات يف اجلزء الرفيع املستوى يف إطار البند                 -الثاين 
  من جدول أعمال مؤمتر األطراف العامل بوصفه        ١٥ والبند   جدول أعمال مؤمتر األطراف    
 ٣٦ ...................................................اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو 

 ٤٦ ....................٢٠١٠-٢٠٠٦اجلدول الزمين الجتماعات هيئات االتفاقية يف الفترة  -الثالث

 املـنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية اليت حضرت الدورة احلادية عشرة             -الرابع 
 ٤٧ ...........................................................................متر األطرافملؤ 

 ٥٦ ............................الوثائق املعروضة على مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة -اخلامس
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 اإلجراءات اليت اختذها مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة: اجلزء الثاين

 ألسباب عملية، يصدر اجلزء الثاين من هذا التقرير يف إضافتني
)FCCC/CP/2005/5/Add.1و Add.2( 

  اليت اختذها مؤمتر األطرافاملقررات
FCCC/CP/2005/5/Add.1 

  املقرر
 احلـوار بشـأن العمـل الـتعاوين الطويـل األجـل للتصـدي لتغري املناخ من خالل تعزيز                   ١١-م أ/١

 تنفيذ االتفاقية  
 بـرنامج العمـل للسـنوات اخلمـس للهيـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن               ١١-م أ/٢

 ناخ والقابلية للتأثر به والتكيُّف معهآثار تغري امل  
 مزيد من اإلرشادات لتشغيل صندوق أقل البلدان منواً ١١-م أ/٣
 متديد والية فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً ١١-م ا/٤
 توجيهات إضافية لكيان تشغيل اآللية املالية ١١-م أ/٥
 تطوير التكنولوجيات ونقلها ١١-م أ/٦
  فـيما يـتعلق باألطـراف املدرجة       ٢٠٠٧-٢٠٠٦ات االسـتعراض خـالل الفـترة        عملـي  ١١-م أ/٧

 يف املرفق األول لالتفاقية  
 تقـدمي الـبالغات الوطنـية الثانـية وكذلـك الثالـثة، حسب االقتضاء، من قبل األطراف                 ١١-م أ/٨

 غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  
 التفاقيةاالحتياجات من البحوث املتعلقة با ١١-م أ/٩
  من االتفاقية٤ من املادة ٦املرونة جتاه كرواتيا مبقتضى الفقرة  ١١-م أ/١٠
 الصلة املؤسسية اليت تربط أمانة االتفاقية باألمم املتحدة ١١-م أ/١١
 ٢٠٠٧-٢٠٠٦امليزانية الربناجمية لفترة السنتني  ١١-م أ/١٢
 ٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠ يف ٢٠٠٥-٢٠٠٤أداء امليزانية لفترة السنتني  ١١-م أ/١٣

 القرار
 اإلعراب عن االمتنان حلكومة كندا وسكان مدينة مونتريال ١١-م أ/١

FCCC/CP/2005/5/Add.2 

 جداول منوذج اإلبالغ املوحد لفئات استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة ١١-م أ/١٤
  من بروتوكول كيوتو٥ من املادة ٢ القضايا املتعلقة مبنهجيات التعديل مبوجب الفقرة ١١-م أ/١٥
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  افتتاح الدورة�أوالً 
 )من جدول األعمال) أ(٢ و١البندان (

  حفل الترحيب الذي أقامته احلكومة املضيفة-ألف 

سـبق االفتـتاَح الرمسي حفل ترحييب أقامته حكومة كندا احتفاًء بافتتاح الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف                  -١
ويف هذا احلفل، ألقى كلمةً يف      . ؤمتـر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو         والـدورة األوىل مل   

 .املندوبني كل من السيد جريالد ترومبلي، عمدة مدينة مونتريال، والسيد جان شاري، رئيس وزراء كيبيك

سعيها احلثيث من أجل حتقيق     يف معـرض ترحيبه جبميع املشاركني، أكد رئيس الوزراء التزام حكومة كيبيك ب             -٢
 فعقـب مفاوضـات ُتوجت باعتماد بروتوكول كيوتو، بدأت حكومة كيبيك خطة عمل للفترة             . أهـداف االتفاقـية   

 تـرمي إىل مواصـلة خفض انبعاثات غاز الدفيئة وإيقاف اخلط التصاعدي الذي اختذته انبعاثات قطاع                 ٢٠٠٢-٢٠٠٠
خطة العمل املعنية بتغري املناخ اليت وضعها مؤمتر حمافظي نيو إنكالند           ، انضـمت مقاطعة كيبيك إىل       ٢٠٠١ويف  . الـنقل 

 يف املائة حبلول    ١٠ورؤساء وزراء مقاطعات شرق كندا، وكان هدفها خفض انبعاثات غاز الدفيئة يف هذه األقاليم بنسبة                
لطاقة الرحيية والكهرومائية،   وقامـت املقاطعة أيضا بدور ريادي يف التشجيع على استخدام الطاقة النظيفة، مثل ا             . ٢٠٢٠

ويف معرض إشارته إىل مؤمتر قمة      .  يف املائة من اإلنتاج الكهربائي للمقاطعة      ٩٠حيـث تستأثر الطاقة الكهرومائية بنسبة       
الـزعماء املعين بتغري املناخ، الذي مجع رؤساء حكومات الواليات واملناطق االحتادية ورؤساء الشركات الكربى من مجيع            

، شدد رئيس الوزراء على     ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٦ و ٥امل، وشاركت يف استضافته حكومة كيبيك يومي        أحناء الع 
 .أمهية إشراك اجلهات الفاعلة على املستوى االحتادي واإلقليمي وعلى مستوى مؤسسات األعمال

فأزيد من  . فحة تغري املناخ  وأكـد عمدة مونتريال يف كلمته الترحيبية الدور احلاسم الذي تقوم به املدن يف مكا               -٣
ونظرا . نصف سكان العامل يعيشون اآلن يف املناطق احلضرية وختلف أساليب عيشهم وأمناط استهالكهم يف البيئة أثراً كبرياً

للتحديات اليت تواجهها املدن يف التوفيق بني االحتياجات االقتصادية واالجتماعية والبيئية، ناشد العمدة احلكومات 
والتزاماً من مدينة مونتريال بالتشجيع على حتقيق األهداف اإلمنائية . جلهود املبذولة على املستوى البلديأن تدعم ا

لأللفية اليت وضعتها األمم املتحدة، اختذت املدينة مؤخراً تدابري متنوعة، منها اعتماد قرار يقضي خبفض انبعاثات                
تاماً، أكد العمدة أن كل عمل لـه قيمته مهما كان صغرياً وخ. ٢٠١٢ يف املائة حبلول عام ٢٠غاز الدفيئة بواقع 

 .وناشد املواطنني أن يقوموا بواجبهم فيما يتعلق خبفض انبعاثات غاز الدفيئة

وعقـب كـلميت الترحيب، شاهد املندوبون عرضاً إعالمياً مثرياً من أداء فنانني كنديني وجيسد أثر فعل      -٤
 .اإلنسان يف البيئة
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 دورة افتتاح ال-باء 

املشار (ُعقـدت الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ           -٥
 يف قصر املؤمترات يف مونتريال،      )٢( من االتفاقية  ٧ من املادة    ٤، عمالً بالفقرة    ")االتفاقية"إلـيها فيما بعد بلفظ      

وافتتح الدورة السيد غينيس غونساليس غارسيا، وزير الصحة والبيئة         ،  ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨بكندا يف   
 .يف األرجنتني ورئيس املؤمتر يف دورته العاشرة

  بيان رئيس مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة�جيم 

أكتوبر /ل تشرين األو  ١٤وذكّر الرئيس باألمينة التنفيذية السابقة، السيدة جوك وولكر هانتر اليت وافتها املنية يف               -٦
 .، ودعا الرئيس مجيع املندوبني إىل التزام دقيقة صمت لذكراها٢٠٠٢مايو /، واليت تولت األمانة منذ أيار٢٠٠٥

وذكَّر رئيس مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة مبا متيزت به األمينة التنفيذية الراحلة من تفان ومحاس ال                  -٧
عفة جهودهم من أجل التوصل إىل توافق يف اآلراء وإحراز املزيد       يعرفان الكلل، وقال إن أفضل تقدير هلا هو مضا        

فللعامل قاعدة علمية عتيدة وعريضة يبادر على أساسها فوراً         . مـن التقدم يف مكافحة ظاهرة االحتباس احلراري       
تخذ عدم اليقني وال ينبغي بتاتاً أن ُي. بالعمل على القضاء على أسباب تغري املناخ وُيعد العدة ملواجهة أثاره احلتمية

 .بشأن بعض جوانب هذه الظاهرة سببا للتلكؤ يف العمل

إن وضـع برنامج عمل دويل يتسم باإلنصاف والفعالية يف آن واحد يقتضي من االقتصادات الكربى يف                  -٨
 لكل وإذا كانت. العامل أن تقر مبسؤوليتها وتتخذ تدابري فعالة من أجل خفض انبعاثاهتا من غاز الدفيئة بقدر كبري

بلد رؤاه ومصاحله وأولوياته، فإن الضرورة تدعو مجيع األطراف إىل احلفاظ على حوار بناء يفضي هبا إىل توافق يف 
فلرمبا أحدق اخلطر يف املستقبل بالقيم األساسية مثل الدميقراطية واألمن والنمو           . اآلراء واختـاذ قـرارات فعلـية      

. واملناخي الذي تقوم عليه حياة اإلنسان إىل تلف ال راد لـه          االقتصـادي واإلنصـاف إذا تعرض النظام البيئي         
وللسري قُدماً من أجل مستقبل دائم مشترك، يتعني العمل على أن يكون حتمل عبء التخفيف من االنبعاثات على     

. قـدر مسـؤولية كل دولة وأن ُتقتسم املوارد الالزمة حىت تكون مجيع البلدان مستعدة ملواجهة آثار تغري املناخ                  
مث إن برنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابري التكيف         . وتـأمل الـبلدان النامية أن تفي األمم املصنعة بالتزاماهتا         

 .والتصدي يتعني تنفيذه وتزويده باملوارد الكافية

 أن باإلمكان ٢٠٠٥مايو /وقد أثبتت احللقة الدراسية للخرباء احلكوميني اليت عقدت يف بون بأملانيا يف أيار -٩
وينبغي توسيع وتعزيز األساس الذي يقوم عليه هذا احلوار من خالل . قامـة حـوار نيِّر ومفتوح بشأن املستقبل    إ

 .إشراك اجلهات الفاعلة على مجيع املستويات، ومن ذلك احلكومات ومؤسسات األعمال واجملتمع املدين

                                                      

عامل بوصفه اجتماع األطراف يف     عقـد مؤمتـر األطـراف مبـوازاة الدورة األوىل ملؤمتر األطراف ال             )٢(
وتـرد وقـائع مؤمتـر األطـراف العـامل بوصـفه اجـتماع األطـراف يف تقرير منفصل                   . بـروتوكول كـيوتو   

FCCC/KP/CMP/2005/8) و(Add.1-4.             ويـورد كـال التقريرين العناصر املشتركة بينهما مثل حفل الترحيب ووقائع 
األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو اليت         االجـتماعات املشتركة بني مؤمتر األطراف ومؤمتر        

 .جرت يف أثناء اجلزء الرفيع املستوى من الدورتني
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  انتخاب رئيس مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة�دال 
 ) من جدول األعمال)أ(٢البند (

نوفمرب، السيد  / تشرين الثاين  ٢٨ اليت ُعقدت يف     )٣(انتخـب مؤمتر األطراف بالتزكية، يف جلسته األوىل        -١٠
وقد هنأ  . سـتيفان ديون، وزير البيئة يف كندا، رئيساً للمؤمتر، وذلك بناء على اقتراح من الرئيس املنتهية واليته                

 .لى انتخابه، ومتىن لـه كل التوفيق يف توجيه أعمال املؤمتر يف دورته احلادية عشرةالرئيس املنتهية واليته السيد ديون ع

  بيان الرئيس�هاء 

وقال إن الوعي يتزايد    . شكر رئيس املؤمتر، لدى توليه منصبه، سلفه على ما أجنز من أعمال حتت قيادته              -١١
وإن األدلة العلمية على تغري املناخ اليت مجعها        . قرناآلن بأن تغري املناخ أهم مشكلة بيئية يواجهها العامل يف هذا ال           

فقد أدت هذه األدلة إىل     . الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ وآخرون أدلة دامغة أكثر من أي وقت مضى             
ن مؤمتر توافق واسع يف اآلراء يقول بضرورة العمل أكثر اآلن وبالتايل فإن املواطنني يف مجيع أحناء العامل يتوقعون م

 .األطراف إحراز تقدم حقيقي

فعلى أساسها اختذت خطوات هامة     . وتظل االتفاقية عماد اجلهود الدولية الرامية إىل مكافحة تغري املناخ          -١٢
على مدى السنوات اخلمس املاضية، ومن ذلك إعداد كتاب قواعد كيوتو يف اتفاقات مراكش، وحتسني التركيز                

إعالن دهلي الوزاري بشأن تغري املناخ والتنمية  ا والتنمية املستدامة الذي نص عليه       على التكيف، ونقل التكنولوجي   
؛ وبرنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابري التكيف والتصدي؛ واحللقة الدراسية للخرباء احلكوميني، اليت              املستدامة

، أكد قادة العامل من ٢٠٠٥حدة لعام ومؤخراً، يف مؤمتر القمة العاملي لألمم املت. اتفق عليها أيضاً يف بوينس آيرس
فأقروا بأن الطبيعة العاملية لتغري املناخ تدعو إىل التعاون . جديد أمهية اجلهود الدولية الرامية إىل مكافحة تغري املناخ

واملشـاركة على أوسع نطاق ممكن من أجل االتفاق على وسيلة مالئمة فعالة للتصدي هلذه الظاهرة دولياً وفقاً                  
 . االتفاقيةملبادئ

واستناداً إىل املشاورات اليت أجراها الرئيس يف إطار التحضري ملؤمتر األطراف، أشار إىل أن أهداف مؤمتر                 -١٣
األطـراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو الذي يعقد باملوازاة مع مؤمتر                

فالتنفيذ يشري إىل ضرورة إعمال . التنفيذ والتحسني والتجديد: ة هياألطراف، ميكن إجيازها يف ثالثة مفاهيم رئيسي
ويف اآلن ذاته، يتسع اجملال للتحسني يف عدة        . بروتوكول كيوتو بشكل تام وجعله أداة فعالة للحد من االنبعاثات         

فة، كما يتعني حتسني وبالتايل، ينبغي تعزيز آلية التنمية النظي. جماالت رئيسية من تفعيل االتفاقية وبروتوكول كيوتو
وختاماً، يتعني التجديد يف الفكر عند النظر إىل ما وراء          . التدابري املتعلقة بالتكيف ونقل التكنولوجيات وتطويرها     

فترة االلتزام األوىل للربوتوكول واستكشاف اخليارات القائمة للتعاون الدويل بشأن تغري املناخ يف املستقبل، تعاوناً 
 .طراف مع مراعاة حتقيق اهلدف األمسى لالتفاقيةجيسد كل مصاحل األ

                                                      

 .جلسات مؤمتر األطراف املشار إليها يف هذا التقرير هي جلسات للمؤمتر بكامل هيئته )٣(
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  بيان القائم بأعمال األمانة التنفيذية�واو 

شـكر القـائم بأعمال األمانة التنفيذية حكومة كندا على استضافة مؤمتر األطراف وأعرب عن تقديره                 -١٤
م باألعمال السيد ستيفان ديون     وهنأ القائ . لـلجهود اخلاصة اليت بذلتها من أجل جعل هذا احلدث حمايداً مناخياً           

على انتخابه رئيساً للمؤمتر وشكر السيَد غينيس غونساليس غارسيا على رئاسته القديرة ملؤمتر األطراف يف دورته                
وقال إن مؤمتر بوينس آيرس قد أمثر نتائج مهمة، ال سيما برنامج العمل بشأن تدابري التكيف والتصدي،       . العاشرة

 .٢٠٠٥مايو /رباء احلكوميني اليت عقدت يف بون يف أيارواحللقة الدراسية للخ

 متيز بكونه عاماً مشهوداً على صعيد السياسة   ٢٠٠٥وأشـار القائم بأعمال األمانة التنفيذية إىل أن عام           -١٥
ذلك أن دخول بروتوكول كيوتو حيز النفاذ قد فتح مرحلة جديدة من اجلهود             . الدولـية فيما يتعلق بتغري املناخ     

وكشف قادة مؤسسات األعمال الدولية يف املنتدى االقتصادي العاملي أن تغري . ية الرامية إىل محاية مناخ العاملالدول
املناخ أحد املعضالت الكربى الثالث اليت يواجهها العامل، ووضع قادة العامل يف مؤمتر القمة العاملي لألمم املتحدة                 

ولعل هذه  . اسي، جمددين التزامهم بالعمل يف إطار االتفاقية      مسـألة تغـري املناخ على رأس جدول األعمال السي         
 . بإجناز كبري يف مونتريال٢٠٠٥اإلشارات نرباس ُيهتدى به وسند إجيايب قوي ُيبىن عليه وبالتايل ُيختم عام 

 طرفاً غري مدرج يف املرفق األول       ١٢٧وقال القائم باألعمال مسلطاً الضوء على التطورات األخرية، إن           -١٦
ومن املقرر أن تقدم    . قد قدمت اآلن بالغاهتا الوطنية األولية     ) األطراف غري املدرجة يف املرفق األول     (االتفاقـية   ب

كانون  ١بالغاهتا الوطنية الرابعة حبلول     ) األطراف املدرجة يف املرفق األول    (األطـراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية        
وتتناول االنبعاثات ) Key GHG data(ة بعنوان البيانات الرئيسية لغـاز الدفيئة وصدرت نشرة جديد. ٢٠٠٦يناير /الثاين
 أن من الضروري بشكل     وتؤكد البيانات .  طرفاً غري مدرج يف املرفق األول      ١٢١ طرفاً مدرجاً يف املرفق األول و      ٤٠من  

 يف جمال التكنولوجيا، مبا     وقال إن من الالزم مضاعفة العمل     . واضح مواصلة العمل من أجل احلد من االنبعاثات       
مث إن هناك حاجة ماسة إىل . يف ذلك االستثمار يف التكنولوجيات اجلديدة، مثل حبس الكربون، ونقل التكنولوجيا

ولذلـك فـإن اعـتماد برنامج عمل السنوات اخلمس الذي وضعته اهليئة الفرعية للمشورة العلمية                . التكـيف 
ومن املهم أيضاً بالنسبة ملؤمتر األطراف أن يضع        . لويات مؤمتر األطراف  والتكنولوجية ينبغي أن يكون من أول أو      

ملساته األخرية على التوجيهات املتعلقة بالصندوق اخلاص لتغري املناخ من أجل تزويد البلدان النامية بدعم إضايف                
 .لبناء قدرهتا على التكيف واحلد من ازدياد انبعاثاهتا من غاز الدفيئة

 ى بيانات أخر-زاي 

بالنيابة (نوفمرب، أدىل ببيانات عامة ممثلو كل من جامايكا      / تشرين الثاين  ٢٨يف اجللسة األوىل املعقودة يف       -١٧
بالنيابة عن اجلماعة األوروبية     (اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية     ، و ) والصني ٧٧عن جمموعة ال      

بالنيابة (، وبنغالديش )بالنيابة عن اجملموعة األفريقية(، وكينيا )ينوالـدول األعضاء فيها بدعم ثالثة أطراف آخر     
بالنيابة عن جمموعة بلدان    (، وفرتويال   )بالنيابة عن األعضاء يف اجملموعة اجلامعة     (، وأستراليا   )عن أقل البلدان منواً   

 ).بالنيابة عن جمموعة السالمة البيئية(، وسويسرا )األنديز
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 مية املسائل التنظي-ثانياً 
 ) من جدول األعمال٢البند (

  حالة التصديق على االتفاقية-ألف 
 )من جدول األعمال) ب(٢البند (

نوفمرب، بأن عدد األطراف يف االتفاقية قد       / تشرين الثاين  ٢٨أُخِطر املؤمتر، يف جلسته األوىل املعقودة يف         -١٨
ومجيع هذه  . (FCCC/CP/2005/INF.1-FCCC/KP/CMP/2005/INF.1) دولة   ١٨٩بلـغ حـىت ذلك التاريخ       

 .األطراف مؤهلة للمشاركة يف عملية اختاذ القرار أثناء الدورة

  اعتماد النظام الداخلي-باء 
 )من جدول األعمال) ج(٢البند (

نوفمرب، بأنه كان قد أجرى يف دورة       / تشرين الثاين  ٢٨أبلغ الرئيس املؤمتر، يف اجللسة األوىل املعقودة يف          -١٩
 .رة مشاورات مع األطراف بشأن مشروع النظام الداخلي ولكنه تعذَّر التوصل إىل توافق يف اآلراءاملؤمتر العاش

وبناء على اقتراح الرئيس، قرر املؤمتر أن يستمر يف الوقت احلاضر، كما كان احلال يف الدورات السابقة،  -٢٠
وأعلن . ٤٢استثناء مشروع املادة    ، ب FCCC/CP/1996/2يف تطبيق مشروع النظام الداخلي كما ورد يف الوثيقة          

 .الرئيس أنه سيبلغ املؤمتر يف حال حدوث أية تطورات جديدة يف هذه املسألة

  إقرار جدول األعمال-جيم 
 )من جدول األعمال) د(٢البند (

 وفمرب،ن/ تشرين الثاين  ٢٨ُعِرضت على املؤمتر، ألغراض نظره يف هذا البند الفرعي يف جلسته األوىل املعقودة يف                -٢١
وقد أُِعّد جدول األعمال    . (FCCC/CP/2005/1)مذكـرة من األمينة التنفيذية تتضمن جدول األعمال املؤقت وشروحه           

 املؤمتر يف دورته العاشرة، وهو يأخذ يف االعتبار اآلراء اليت أعربت عنها األطراف أثناء     املؤقـت باالتفاق مع رئيس    
 .للتنفيذ، واآلراء اليت أعرب عنها أعضاء مكتب املؤمترالدورة الثانية والعشرين للهيئة الفرعية 

، " من االتفاقية٤من املادة ) ب(و) أ(٢االستعراض الثاين ملدى كفاية الفقرتني  "٥وذكّر الرئيس بأن البند  -٢٢
 من  ١٦و) ج(١٠الـذي كان قد ُتِرك معلّقاً يف دورة املؤمتر العاشرة، قد أُدِرج يف جدول األعمال املؤقت وفقاً للمادتني                   

وقد استشار رئيس املؤمتر يف دورته العاشرة األطراف خبصوص هذا البند، ولكن مل .  النظام الداخلي املطبَّقمشروع
واقترح بناء على ذلك أن ُيعتَمد جدول . يتسنَّ التوصل إىل توافق يف اآلراء حول كيفية إدراجه يف جدول األعمال

وقال إنه سينظر   . ، الذي ميكن أن ُيترك معلقاً     ٥، باستثناء البند    FCCC/CP/2005/1األعمال كما ورد يف الوثيقة      
 .يف كيفية تناول هذا البند وسيقدم تقريراً عن ذلك يف جلسة مقبلة

 :وعلى إثر اقتراح الرئيس، اعتمد مؤمتر األطراف جدول األعمال على النحو التايل -٢٣

 افتتاح الدورة -١ 
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 :املسائل التنظيمية -٢ 

 انتخاب رئيس الدورة احلادية عشرة للمؤمتر  )أ(  

 حالة التصديق على االتفاقية  )ب(  

 اعتماد النظام الداخلي )ج(  

 إقرار جدول األعمال )د(  

 انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس  )ه(  

 قبول املنظمات بصفة مراقب  )و(  

 تنظيم العمل، مبا يف ذلك دورتا اهليئتني الفرعيتني )ز(  

 تاريخ ومكان انعقاد الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف )ح(  

 ٢٠١٠-٢٠٠٦اجلدول الزمين الجتماعات هيئيت االتفاقية، للفترة  )ط(  

 اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض )ي(  

 :تقريرا اهليئتني الفرعيتني واملقررات واالستنتاجات الناشئة عنهما -٣ 

 عية للمشورة العلمية والتكنولوجيةتقرير اهليئة الفر )أ(  

 تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ )ب(  

 :استعراض تنفيذ االلتزامات واألحكام األخرى املنصوص عليها يف االتفاقية -٤ 

 اآللية املالية لالتفاقية )أ(  

 البالغات الوطنية )ب(  

 ألول باالتفاقيةالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق ا `١`  

 البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية `٢`  

 تطوير التكنولوجيات ونقلها )ج(  

 بناء القدرات يف إطار االتفاقية )د(  
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 : من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ أحكام الفقرتني   )ه(  

 )١٠-م أ/١املقرر  (رس بشأن تدابري التكيف واالستجابةبوينس آي تنفيذ برنامج عمل `١`  

 مسائل تتعلق بأقل البلدان منواً `٢`  

 ُترك هذا البند من جدول األعمال معلقاً -٥ 

 الُنهج الالزمة حلفز العمل: خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية -٦ 

 :سيةاملسائل اإلدارية واملالية واملؤس -٧ 

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤اإليرادات وأداء وامليزانية يف فترة السنتني  )أ(  

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦امليزانية الربناجمية لفترة السنتني  )ب(  

 الصلة املؤسسية بني أمانة االتفاقية واألمم املتحدة )ج(  

 االستعراض الداخلي ألنشطة األمانة )د(  

 اإلجراء اخلاص بتعيني أمني تنفيذي  )ه(  

 ائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطرافمس -٨ 

 اجلزء الرفيع املستوى -٩ 

 بيانات املنظمات اليت حتظى مبركز مراقب -١٠ 

 مسائل أخرى -١١ 

 :اختتام الدورة -١٢ 

 اعتماد تقرير مؤمتر األطراف عن دورته احلادية عشرة )أ(  

 .اختتام الدورة )ب(  

ديسمرب، قدم الرئيس تقريراً عن املشاورات اليت       / كانون األول  ١٠-٩ اليت ُعقدت يف     ويف اجللسة الثامنة   -٢٤
وبناء على اقتراح من الرئيس اتبع مؤمتر . أجـراها بشـأن البند الذي ترك معلقاً واليت مل تؤد إىل توافق يف اآلراء          

املعلقة يف جدول األعمال    األطـراف اإلجـراء الذي اتبع وكرِّس يف دورات سابقة والذي يقضي بإدراج البنود               
 .املؤقت للدورة التالية، على أن ترد فيه حواٍش توضيحية مناسبة
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  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس-دال 
 )من جدول األعمال ) ه(٢البند (

ادجي نوفمرب، أخرب الرئيس مؤمتر األطراف بأن السيدة مارسيا ليف/ تشرين الثاين٢٨يف اجللسة األوىل، املعقودة يف  -٢٥
 مشاوراٍت بشأن هذه املسألة خالل الدورتني الثانية والعشرين للهيئتني الفرعيتني اللتني كانت قد أجرت) األرجنتني(

وشجع الرئيس كافة األطراف املعنية . غري أن الترشيحات مل ترد من كافة اجملموعات اإلقليمية. ٢٠٠٥مايو /عقدتا يف أيار
مناصب املكتب الشاغرة يف الوقت املناسب قبل انعقاد اجلزء الرفيع املستوى يف الفترة             على التوصل إىل اتفاٍق بشأن كافة       

وبناًء على اقتراح الرئيس، قرر املؤمتر إرجاء انتخاب أعضاء املكتب حلني االنتهاء من             . ديسمرب/ كانون األول  ٩ إىل   ٧من  
 . خالل الدورةوُدعيت السيدة ليفادجي إىل مواصلة املشاورات. تقدمي كافة الترشيحات

ديسمرب، وبناء على اقتراح من الرئيس، انتخب مؤمتر / كانون األول١٠-٩ويف اجللسة الثامنة املعقودة يف  -٢٦
وجاء تشكيل مكتب مؤمتر . األطـراف بالتزكـية سبعة نواب للرئيس ومقرر للمؤمتر، ورئيسي اهليئتني الفرعيتني   

 :و التايلالدول األطراف يف دورته احلادية عشرة على النح

 الرئيس 

 )كندا(السيد ستيفان ديون   

 نواب الرئيس 

 )أوكرانيا(السيد هيورهي فريميييتشيك   

 )األرجنتني(السيد أتيليو سافينو   

 )ليسوتو(سيكويل . السيد برونو ت  

 )ُعمان(السيد ابراهيم أمحد علي العجمي   

 )إيران(السيدة فاريبا درويشي   

 )بولندا(السيد ياتشيك ميزاك   

 )توفالو(السيد أنيلي سوبواغا   

 املقرر 

 )غانا( بونسو -السيد وليم أغييمانغ   

 رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية 

 )ترينداد وتوباغو(السيد كيشان كومارسينغ   

 رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ 

 )الدامنرك(السيد توماس َبكَْر   
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  بصفة مراقب قبول املنظمات-هاء 
 )من جدول األعمال) و(٢البند (

نوفمرب، يف مذكرٍة أعدهتا األمانة حول قبول       / تشرين الثاين  ٢٨نظر املؤمتر، يف جلسته األوىل املعقودة يف         -٢٧
 من ١٠٢، وأدرجت فيها مخس منظمات حكومية دولية و)Add.1 وFCCC/CP/2005/2(املنظمات بصفة املراقب 

 من االتفاقية، وبناًء على ٧ من املادة    ٦وعمالً بالفقرة   .  اليت كانت قد طلبت القبول بصفة املراقب       املنظمات غري احلكومية  
 .توصية مكتب املؤمتر، الذي استعرض قائمة املنظمات املتقدمة بطلبات، قرر املؤمتر قبول تلك املنظمات بصفة املراقب

ة الدولية وغري احلكومية يف عملية االتفاقية، رّحب وإذ ركَّز الرئيس على أمهية مشاركة املنظمات احلكومي -٢٨
 . باملنظمات اليت قُبلت ألول مرة يف دورته احلادية عشرة، ودعاها إىل القيام بدوٍر نشٍط

  تنظيم العمل، مبا يف ذلك دورتا اهليئتني الفرعيتني -واو 
 )من جدول األعمال) ز(٢البند (

نوفمرب، وّجه الرئيس انتباه    / تشرين الثاين  ٢٨اجللسة األوىل املعقودة يف     يف معـرض تقـدمي هذا البند الفرعي يف           -٢٩
وذكّر بأن اهليئتني الفرعيتني    . FCCC/CP/2005/1املؤمتـر إىل جـدول األعمـال املؤقت وشروحه الواردين يف الوثيقة             

 .ات ُتقدم إىل املؤمترديسمرب هبدف وضع مشاريع مقررات واستنتاج/ كانون األول٦ستجتمعان قبل هناية دورتيهما يف 

وبـناًء عـلى اقتراح الرئيس، قرر املؤمتر إحالة عدد من البنود إىل اهليئتني الفرعيتني للنظر فيها وتقدمي                   -٣٠
 :مشاريع املقررات واالستنتاجات املناسبة، وذلك على النحو التايل

 اهليئة الفرعية للتنفيذ 

 اآللية املالية لالتفاقية )أ(٤البند  

 البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية `١`)ب(٤البند  

 البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية `٢`)ب(٤البند  

 بناء القدرات يف إطار االتفاقية )د(٤البند  

 )١٠-م أ/١املقرر (ن تدابري التكيف واالستجابة تنفيذ برنامج عمل بوينس آيرس بشأ `١` )ه(٤البند  

 مسائل تتعلق بأقل البلدان منواً `٢` )ه(٤البند  

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤اإليرادات وأداء امليزانية يف فترة السنتني  )أ(٧البند  

 الصلة املؤسسية بني أمانة االتفاقية واألمم املتحدة )ج(٧البند  
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 ولوجية اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكن 

 تطوير التكنولوجيات ونقلها  )ج(٤البند  

 )١٠-م أ/١املقرر (تنفيذ برنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابري التكيف واالستجابة  `١` )ه(٤البند  

ومت تذكري املندوبني بأن اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية سوف تنظران  -٣١
 من ٢٣وستتطرق اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، عمالً بالفقرة . `١` )ه(٤وانب البند يف خمتلف ج

، للمسائل ذات الصلة بربنامج عمل اهليئة املنظم على مدى مخس سنوات بشأن اجلوانب العلمية   ١٠-م أ /١املقرر  
وقد ترغب اهليئة الفرعية    . تأثر به والتكيف معه    االقتصادية آلثار تغري املناخ وقابلية ال      -والتقنـية واالجتماعـية     

 .للتنفيذ يف تناول املسائل املتعلقة باجتماعات وحلقات عمل اخلرباء

خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان        "،  ٦كمـا اقـترح الرئيس أن يتناول املؤمتر البند           -٣٢
ويف نفس اجللسة،   . نوفمرب/ تشرين الثاين  ٣٠ملقرر عقدها يف    ، يف جلسته ا   "الـُنهج الالزمة حلفز العمل    : النامـية 

 .، بعد إجراء مشاورات"اإلجراء اخلاص بتعيني أمني تنفيذي"،  )ه(٧سيقدم تقريراً إىل املؤمتر حول البند 

يذ ، ذكَّر الرئيس بأن اهليئة الفرعية للتنف"اجلزء الرفيع املستوى" من جدول األعمال، ٩وفيما يتعلق بالبند  -٣٣
ديسمرب تارخياً النعقاد اجلزء الرفيع / كانون األول٩ إىل ٧كانت قد أقرت يف دورهتا الثانية والعشرين يف الفترة من 

وسُيعقد اجلزء الرفيع املستوى على أالّ تكون هناك إال قائمة متحدثني واحدة ولن يتحدث كل طرٍف                . املستوى
ولن . ليت هي أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو، إال مرة واحدة         من األطراف، مبا يف ذلك األطراف يف االتفاقية ا        

واقترح الرئيس، مبوافقة مكتب املؤمتر، حداً زمنياً مدته ثالث دقائق          . ُتتخذ أية مقررات يف االجتماعات املشتركة     
 .لكل بيان يف اجلزء الرفيع املستوى

 .وأدىل ممثل أحد األطراف ببيان -٣٤

 .روع يف العمل استناداً إىل االقتراحات اليت تقدم هبا الرئيسواتفق املؤمتر على الش -٣٥

  موعد ومكان انعقاد الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف-زاي 
 )من جدول األعمال) ح(٢البند (

نوفمرب، أن جيري مشاورات بشأن هذا البند / تشرين الثاين٢٨اقترح الرئيس يف اجللسة األوىل، املعقودة يف  -٣٦
 .وأن يقدم تقريراً عن ذلك يف اجتماع مقبلالفرعي 

ديسمرب، وبناء على اقتراح من رئيس املؤمتر، الحظ / كانون األول١٠-٩ويف اجللسة الثامنة، املعقودة يف       -٣٧
املؤمتـر بعـني التقدير إعراب حكومة كينيا عن اهتمامها باستضافة الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف ومؤمتر                 

 بوصفه اجتماعاً لألطراف يف الربوتوكول، وطلب إىل حكومة كينيا أن تقدم مزيداً من املعلومات األطراف العامل
ودعا مؤمتر األطراف أيضاً األمانة إىل الشروع يف إيفاد بعثة          . ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ٣١يف موعـد أقصـاه      

 عّما إذا كان ميكن ٢٠٠٦فرباير / شباط١٥لتقصي احلقائق إىل كينيا وإىل تقدمي تقرير إىل املكتب يف موعد أقصاه 
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وإضافة إىل ذلك، طلب املؤمتر إىل      . ٤٠/٢٤٣عقـد تينك الدورتني يف كينيا، وذلك وفقاً لقرار اجلمعية العامة            
 .٢٠٠٦فرباير / شباط٢٨املكتب اختاذ قرار بشأن مكان انعقادمها وذلك يف موعد أقصاه 

 ٢٠١٠-٢٠٠٦قية للفترة  اجلدول الزمين الجتماعات هيئات االتفا-حاء 
 )من دول األعمال) ط(٢البند (

ديسمرب، أشار الرئيس إىل أن املؤمتر قد وافق على         / كانون األول  ١٠-٩يف اجللسـة الثامنة، املعقودة يف        -٣٨
. )، املرفق اخلامس(FCCC/CP/2004/10 ٢٠٠٩ إىل ٢٠٠٥اجلدول الزمين الجتماعات هيئات االتفاقية للفترة من 

، اعتمد املؤمتر بالنسبة لفتريت دوريت      )٤(توصية من اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثانية والعشرين        وبـناء عـلى     
 .نوفمرب/ تشرين الثاين١٩-٨يونيه و/ حزيران١١ -مايو / أيار٣١:  املواعيد التالية٢٠١٠

، قبل مؤمتر األطراف، يف     )٥(وبـناء على توصية قدمتها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثانية والعشرين            -٣٩
اجللسـة ذاهتا طلب الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ تأجيل مواعيد الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف                 
والدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو ملدة أربعة أسابيع إىل الفترة                

 .٢٠٠٧ديسمرب / األول كانون١٤ إىل ٣من 

  اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض-طاء 
 )من جدول األعمال) ي(٢البند (

ديسمرب، لفت الرئيس االنتباه إىل تقرير مكتب املؤمتر / كانون األول١٠-٩يف اجللسة الثامنة، املعقودة يف  -٤٠
 الذي يفيد بأن املكتب قد وافق       (FCCC/CP/2005/4-FCCC/KP/CMP/2005/7)فـيما يتعلق بوثائق التفويض      

 .على وثائق تفويض ممثلي األطراف

 .وبناء على توصية من املكتب، اعتمد مؤمتر األطراف ذلك التقرير -٤١

  احلضور-ياء 

حضر الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف والدورتني املتزامنتني للهيئتني الفرعيتني ممثلو األطراف البالغ              -٤٢
فاً يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، وممثلو دول مراقبة، وممثلو هيئات وبرامج                طر ١٨٠عددها  

األمـم املـتحدة، وأمانات االتفاقيات، والوكاالت واملؤسسات املتخصصة واملنظمات ذات الصلة مبنظومة األمم         
 .ولالطالع على قائمة كاملة باحلضور، انظر املرفق األول. املتحدة

ولالطالع على قائمة باملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية اليت حضرت الدورة العاشرة              -٤٣
 .ملؤمتر األطراف، انظر املرفق الرابع

                                                      

)٤( FCCC/SBI/2005/10 ٥٧، الفقرة. 
)٥( FCCC/SBI/2005/10 ٥٩، الفقرة. 
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  الوثائق-كاف 

 .ترد يف املرفق اخلامس الوثائق املعروضة على مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة -٤٤

 لفرعيتني واملقررات واالستنتاجات الناشئة عنهما تقريرا اهليئتني ا�ثالثاً 
 ) من جدول األعمال٣البند (

  تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية�ألف 
 )من جدول األعمال) أ(٣البند (

ية كـان معروضاً على املؤمتر تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن أعمال دورهتا الثان               -٤٥
  Add.1 و FCCC/SBSTA/2005/4 (٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٧ إىل   ١٩والعشـرين اليت عقدت يف بون يف الفترة من          

 ).Amend.1و

ديسمرب، عرض رئيس اهليئة الفرعية السيد عبد       / كانون األول  ١٠-٩ويف اجللسـة الثامـنة، املعقودة يف         -٤٦
رير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن مشروع تق) اجلماهريية العربية الليبية(اللطيف سامل بن رجب 
 .وقدم تقريراً شفوياً عن نتائج تلك الدورة )٦(دورهتا الثالثة والعشرين

وأوصـت اهليـئة الفرعـية للمشورة العلمية والتكنولوجية املؤمتر يف دورتيها الثانية والعشرين والثالثة                -٤٧
وأحالت اهليئة أيضاً مشروع برناجمها خلمس سنوات بشأن آثار تغري          . والعشرين باعتماد أربعة مشاريع مقررات    

وانتخبت اهليئة يف دورهتا الثالثة . املناخ والقابلية للتأثر هبا والتكيف هلا إىل رئيس املؤمتر الختاذ مزيد من اإلجراءات
 .مقرراً) باكستان(نائباً للرئيس وانتخبت السيد جواد علي خان ) ملديف(والعشرين السيد أجمد عبد اهللا 

ويف اجللسة ذاهتا، وبناء على اقتراح من الرئيس، أحاط املؤمتر علماً بالتقرير الشفوي الذي أدىل به رئيس                  -٤٨
اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، وبتقرير اهليئة عن أعمال دورهتا الثانية والعشرين، ومشروع تقرير              

 .الدورة الثالثة والعشرين

وبـناء عـلى اقتراٍح من الرئيس، أعرب املؤمتر عن تقديره للسيد بن رجب على عنايته وحسن إدارته                   -٤٩
 .ألعمال اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف السنتني املاضيتني اللتني أحرزت فيهما تقدماً بارزاً

  تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ-باء 
 )من جدول األعمال) ب(٣البند (

كان معروضاً على املؤمتر تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا الثانية والعشرين اليت عقدت يف بون يف                  -٥٠
 .Add.1) و(FCCC/SBI/2005/10 ٢٠٠٥مايو / أيار٢٧ إىل ٢٠الفترة من 

                                                      

 .FCCC/SBSTA/2005/L.15الوثيقة  )٦(



FCCC/CP/2005/5 
Page 18 

 

مشروع ) امنركالد(ديسمرب، قدم السيد توماس َبكَْر / كانون األول١٠-٩ويف اجللسة الثامنة، املعقودة يف  -٥١
 .، وقدم تقريراً شفوياً عن النتائج املتعلقة باملؤمتر)٧(تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن أعمال دورهتا الثالثة والعشرين

وأوصـت اهليـئة الفرعية للتنفيذ املؤمتر يف دورتيها الثانية والعشرين والثالثة والعشرين باعتماد جمموعة                -٥٢
ويتوىل اآلن منصب نائب رئيس املؤمتر نائب رئيس اهليئة الفرعية          . ريع مقررات مشـاريع استنتاجات وتسع مشا    

الذي انتخبته اهليئة نائباً لرئيسها، وُرشح السيد يوسف فايلر         ) أوكرانيا(للتنفـيذ، السـيد هيورهي فريميييتشيك       
. رابعة والعشرين للهيئةوسوف يطرح اسم السيد فايلر للتصويت يف الدورة ال. ملنصب نائب رئيس اهليئة) هنغاريا(

 .راموتوا مقررة. وانتخبت اهليئة أيضاً السيدة غالديس ك

ويف اجللسـة ذاهتا، وباقتراح من الرئيس، أحاط املؤمتر علماً بالتقرير الشفوي الذي أدىل به رئيس اهليئة                  -٥٣
 .ر عن الدورة الثالثة والعشرينالفرعية للتنفيذ وبتقرير اهليئة عن دورهتا الثانية والعشرين، وكذلك مبشروع التقري

وبناء على اقتراح من الرئيس، أعرب املؤمتر عن تقديره للسيد َبكَْر على جهوده الكبرية اليت بذهلا يف عمله  -٥٤
 .وعلى قيادته القديرة يف توجيه أعمال اهليئة

  استعراض تنفيذ االلتزامات واألحكام األخرى-رابعاً 
 املنصوص عليها يف االتفاقية 

 ) من جدول األعمال٤البند (

  اآللية املالية لالتفاقية-ألف 
 )من جدول األعمال) أ(٤البند (

 املداوالت -١

وقد . (FCCC/CP/2005/3)كان معروضاً على املؤمتر يف إطار هذا البند الفرعي تقرير مرفق البيئة العاملية  -٥٥
 . فيهأُحيل هذا البند الفرعي إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ للنظر

ديسمرب، اعتمد املؤمتر بناء على توصية من اهليئة        / كانون األول  ١٠-٩ويف اجللسـة الثامنة، املعقودة يف        -٥٦
" توجـيهات إضـافية لكـيان تشـغيلي لآللية املالية         " املعـنون    ١١٦-م أ /٥، املقـرر    )٨(الفرعـية للتنفـيذ   

(FCCC/CP/2005/5/Add.1). 

 االستنتاجات اليت أوصت هبا اهليئة الفرعية للتنفيذ واعتمد تلك          ويف اجللسـة ذاهتـا، نظـر املؤمتر، يف         -٥٧
 .)٩(االستنتاجات

                                                      

 .FCCC/SBI/2005/L.16الوثيقة  )٧(
)٨( FCCC/SBI/2005/L.29. 
)٩( FCCC/SBI/2005/L.30. 
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 االستنتاجات -٢

نظر مؤمتر األطراف يف تقرير مرفق البيئة العاملية الذي يتضمن معلومات عن أنشطته الرئيسية يف الفترة من  -٥٨
ثة لألداء الشامل ملرفق البيئة العاملية،      ، ونتائج الدراسة الثال   ٢٠٠٥أغسطس  / آب ٣٠ إىل   ٢٠٠٤يوليه  / متـوز  ١

ودراسـة برنامج تغري املناخ، واملعلومات املتعلقة بالتجديد الرابع ملوارد الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية،               
 والحظ ضرورة استمرار مرفق البيئة العاملية يف تقدمي تقرير عن جهوده الرامية إىل تنفيذ مقررات مؤمتر األطراف،                

 .ويف معاجلة إجراءات املتابعة احملددة لكل توجيه يف تقاريره املقبلة

وأحـاط مؤمتـر األطراف علماً باملعلومات املتعلقة باملستوى احلايل لتمويل املشاريع املتوسطة والكاملة               -٥٩
ي مت التعهد بتقدميه إىل احلجم ومشاريع األنشطة التمكينية، وبرامج املنح الصغرية ملرفق البيئة العاملية، والتمويل الذ

 .الصندوق اخلاص لتغري املناخ والصندوق اخلاص بأقل البلدان منواً

والحـظ مؤمتر األطراف املعلومات اليت قدمها مرفق البيئة العاملية بشأن دعمه لألنشطة املتعلقة بأنشطة                -٦٠
ارة لتغري املناخ، وبرنامج دعم البالغات      املشاريع يف ميدان العمل الرئيسي لتغري املناخ، وأنشطة معاجلة اآلثار الض          

الوطنـية، وبناء القدرات، وإطار ختصيص املوارد، وأنشطته املتعلقة بالرصد والتقييم، والتقدم احملرز يف التجديد               
 .الرابع ملوارد الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية

وده من أجل تعبئة موارد إضافية إىل جانب املوارد اليت          وحث مؤمتر األطراف مرفق البيئة العاملية على مواصلة جه         -٦١
مت التعهد بتقدميها، ودعم تنفيذ أنشطة املشاريع يف إطار الصندوق اخلاص لتغري املناخ والصندوق اخلاص بأقل البلدان منواً،                  

 .ئة العاملية البيمع االستمرار يف ضمان الفصل املايل للصناديق اخلاصة والصناديق األخرى املوكلة إىل مرفق

  البالغات الوطنية-باء 
 )من جدول األعمال) ب(٤البند (

 البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية -١
 ) من جدول األعمال`١`)ب(٤البند (

 .أُحيل هذا البند الفرعي إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه -٦٢

ديسمرب، عقد املؤمتر، بناء على توصية من اهليئة الفرعية / كانون األول١٠-٩ة، املعقودة ويف اجللسة الثامن -٦٣
 فيما يتعلق باألطراف ٢٠٠٧-٢٠٠٦عمليات االستعراض خالل الفترة     " املعنون   ١١-م أ /٧، املقرر   )١٠(للتنفـيذ 

 .(FCCC/CP/2005/5/Add.1)" املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

                                                      

 .FCCC/SBI/2005/L.23الوثيقة  )١٠(
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 ة املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيةالبالغات الوطني -٢
 ) من جدول األعمال`٢`)ب(٤البند (

 .أُحيل هذا البند الفرعي إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه -٦٤

ديسمرب، أحاط املؤمتر علماً، بناء على اقتراح من        / كانون األول  ١٠-٩ويف اجللسـة الثامنة، املعقودة يف        -٦٥
، ودعت اهليئة إىل مواصلة النظر يف       )١١(رئيسـه باالستنتاجات اليت اعتمدهتا اهليئة الفرعية للتنفيذ بشأن هذا البند          

 .ذلك البند

ويف اجللسـة ذاهتـا، ذكّر رئيس املؤمتر بأن اهليئة الفرعية للتنفيذ قد أوصت يف دورهتا الثانية والعشرين                   -٦٦
 وقام املؤمتر، بناء على تلك      )١٢(ده املؤمتر يف دورته احلادية عشرة     مبشـروع مقـرر بشـأن هذه املسألة كي يعتم         

تقدمي البالغات الوطنية الثانية وكذلك الثالثة، حسب       " املعنون   ١١-م أ /٨التوصـية، باعـتماد مشروع املقرر       
 .(FCCC/CP/2005/5/Add.1)" االقتضاء، من قبل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

 طوير التكنولوجيات ونقلها ت-جيم 
 )من جدول األعمال) ج(٤البند (

 .أُحيل هذا البند الفرعي إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية للنظر فيه -٦٧

ديسمرب، قام املؤمتر، بناء على اقتراح من اهليئة        / كانون األول  ١٠-٩ويف اجللسـة الثامـنة، املعقودة يف         -٦٨
" تطوير التكنولوجيات ونقلها  " املعنون   ١١-م أ /٦، باعتماد املقرر    )١٣(العلمية والتكنولوجية الفرعـية للمشورة    

(FCCC/CP/2005/5/Add.1). 

  بناء القدرات يف إطار االتفاقية-دال 
 )من جدول األعمال) د(٤البند (

 .أُحيل هذا البند الفرعي إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه -٦٩

ديسمرب، قام املؤمتر، بناء على اقتراح من الرئيس        / كانون األول  ١٠-٩لثامنة، املعقودة يف    ويف اجللسـة ا    -٧٠
 .، ودعا اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل مواصلة النظر فيها)١٤(باإلحاطة علماً هبذه املسألة

                                                      

)١١( FCCC/SBI/2005/23 ٤٧-٤٤، ٤١-٣٦، ٣٣-٢٢، الفقرات. 
)١٢( FCCC/SBI/2005/10/Add.1 ٣-٢، ص. 
)١٣( FCCC/SBSTA/2005/L.24/Add.1. 
)١٤( FCCC/SBI/2005/23 ٨٩-٨٤، الفقرات. 
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  من االتفاقية٤ من املادة ٨ تنفيذ أحكام الفقرة -هاء 
 )من جدول األعمال ) ه(٤البند (

 )١٠-م أ/١املقرر (ذ برنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابري التكيف واالستجابة تنفي -١
 )`١` )ه(٤البند (

 .أُحيل هذا البند الفرعي إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه -٧١

رب، أشار رئيس املؤمتر إىل اهليئة الفرعية ديسم/ كانون األول١٠-٩ويف اجللسـة الثامـنة، املعقـودة يف          -٧٢
والحظ أنه جرى . للمشورة العلمية والتكنولوجية أن ختتتم نظرها يف هذا البند الفرعي وأحالته إىل مؤمتر األطراف

 ، باعتماد املقرر )١٥(وقام املؤمتر، بناء على اقتراح من الرئيس. التوصـل إىل اتفـاق بعـد مـزيد من املشاورات         
برنامج العمل للسنوات اخلمس للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن آثار تغري     "ملعنون   ا ١١-م أ /٢

 .(FCCC/CP/2005/5/Add.1)" املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه

 املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً -٢
 ) من جدول األعمال`٢` )ه(٤البند (

 . إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيهأُحيل هذا البند الفرعي -٧٣

ديسمرب، قام املؤمتر، بناء على توصية من اهليئة        / كانون األول  ١٠-٩ويف اجللسـة الثامـنة، املعقودة يف         -٧٤
" متديد والية فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً       " املعنون   ١١-م أ /٤، باعـتماد املقـرر      )١٦(الفرعـية للتنفـيذ   

(FCCC/CP/2005/5/Add.1). 

ويف اجللسة ذاهتا، ذكَّر رئيس املؤمتر بأن اهليئة الفرعية للتنفيذ كانت قد أوصت يف دورهتا الثانية والعشرين  -٧٥
واعتمد مؤمتر األطراف، بناء . )١٧(مبشروع مقرر بشأن هذه املسألة يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة    

" مزيد من اإلرشادات لتشغيل صندوق أقل البلدان منواً       "ملعـنون    ا ١١-م أ /٣عـلى تلـك التوصـية، املقـرر         
(FCCC/CP/2005/5/Add.1). 

  البند املعلق من جدول األعمال-خامساً 
 ) املعلق من بنود جدول األعمال٥البند (

                                                      

)١٥( FCCC/CP/2005/L.3. 
)١٦( FCCC/SBI/2005/L.17. 
)١٧( FCCC/SBI/2005/10/Add.1 ٥-٤، ص. 
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خفـض االنـبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف          -سادساً 
 الُنهج الالزمة حلفز العمل : البلدان النامية

 ) من جدول األعمال٦لبند ا(

 املداوالت -١

نوفمرب، فوجه نظر املؤمتر إىل الوثيقة / تشرين الثاين٣٠قدم الرئيس هذا البند يف اجللسة الثانية املعقودة يف     -٧٦
FCCC/CP/2005/MISC.1 وكوستاريكابابوا غينيا اجلديدة اليت تتضمن رسالةً من حكوميت . 

، من بينهم ممثلون حتدثوا باسم بلدان أمريكا الوسطى، وحتالف الدول            طرفاً ٢٥وأدىل ببـيانات ممـثلو       -٧٧
اجلزرية الصغرية، واجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها، بدعم من ثالثة أطراف أخرى هي اجملموعة األفريقية               

 . والصني٧٧وجمموعة ال  

 هبذا البند، برئاسة هرينان كارلينو      وبـناًء عـلى اقـتراح الرئيس، قرر املؤمتر إنشاء فريق اتصاٍل معين             -٧٨
 .، إلعداد مشروع استنتاجات أو مشروع مقرر ينظر فيهما املؤمتر يف جلسٍة مقبلة)األرجنتني(

ديسمرب، قدم السيد كارلينو تقريراً قال فيه إن        / كانون األول  ١٠-٩ويف اجللسـة الثامـنة، املعقودة يف         -٧٩
وبناء على اقتراح من .  من مشاريع االستنتاجات كي يعتمدها املؤمترمشاورات فريق االتصال قد أدت إىل جمموعة

 .)١٨(الرئيس، نظر املؤمتر يف هذه االستنتاجات واعتمدها

 االستنتاجات -٢

أحـاط مؤمتر األطراف علماً باملذكرة املقدَّمة من حكوميت بابوا غينيا اجلديدة وكوستاريكا والواردة يف                -٨٠
 .، وبالبيانات اليت أدلت هبا األطراف حول هذه املسألة يف دورته احلادية عشرةFCCC/CP/2005/Misc.1الوثيقة 

 ٣١ووجَّه مؤمتر األطراف دعوة إىل األطراف واملراقبني املعتمدين لكي يقدموا إىل األمانة يف موعد أقصاه  -٨١
لغابات يف البلدان النامية، مع  آراءهم بشأن القضايا املتصلة خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة ا٢٠٠٦مارس /آذار

التركيز على القضايا العلمية والتقنية واملنهجية ذات الصلة، وتبادل املعلومات واخلربات ذات الصلة، مبا يف ذلك                
كما وجَّه مؤمتر األطراف دعوة إىل األطراف لتقدمي توصيات بشأن أية           . ُنهـج السياسة العامة واحلوافز اإلجيابية     

وطلب مؤمتر األطراف من األمانة أن تقوم بتجميع الردود اليت ترد من            .  يف هذه القضايا   عملـية أخـرى للنظر    
األطـراف وإدراجها يف وثيقة معلومات متنوعة، وإدراج تلك الردود اليت ترد من املراقبني املعتمدين على موقع                 

 .االتفاقية على الشبكة العاملية

مشورة العلمية والتكنولوجية أن تنظر يف املعلومات اليت       وطلـب مؤمتـر األطـراف من اهليئة الفرعية لل          -٨٢
 ).٢٠٠٦مايو /أيار(، اعتباراً من دورهتا الرابعة والعشرين ٨١تتضمنها الردود املشار إليها يف الفقرة 

                                                      

)١٨( FCCC/CP/2005/L.2. 
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كانون (وسـوف تقدِّم اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية تقريراً يف دورهتا السابعة والعشرين              -٨٣
 .، مبا يف ذلك أية توصيات ُتقدَّم٨١بشأن القضايا املشار إليها يف الفقرة ) ٢٠٠٧ديسمرب /األول

وطلب مؤمتر األطراف من األمانة أن تقوم، رهناً بتوفُّر متويل تكميلي، بتنظيم حلقة عمل بشأن هذا البند  -٨٤
، )٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين(تكنولوجية قبل انعقاد الدورة اخلامسة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية وال

وطلب . وأن ُتعّد تقريراً عن حلقة العمل كي تنظر فيه اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف تلك الدورة
مؤمتر األطراف من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تنظر يف نطاق حلقة العمل يف دورهتا الرابعة                 

 .٨١شرين، آخذة يف اعتبارها الردود املقدَّمة من األطراف املشار إليها يف الفقرة والع

  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية-سابعاً 
 ) من جدول األعمال٧البند (

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ اإليرادات وأداء امليزانية يف فترة السنتني -ألف 
 )من جدول األعمال) أ(٧البند (

 .لفرعي إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيهأحيل هذا البند ا -٨٥

ديسمرب، قام مؤمتر األطراف، بناء على توصية من        / كانون األول  ١٠-٩ويف اجللسة الثامنة، املعقودة يف       -٨٦
 ٣٠ حىت ٢٠٠٥-٢٠٠٤أداء امليزانية لفترة السنتني " املعنون ١١-م أ/١٣، باعتماد املقرر )١٩(اهليئة الفرعية للتنفيذ

 .(FCCC/CP/2005/5/Add.1)" ٢٠٠٥يونيه /حزيران

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ امليزانية الربناجمية لفترة السنتني -باء 
 )من جدول األعمال) ب(٧البند (

ديسمرب، ذكّر الرئيس بأن اهليئة الفرعية للتنفيذ كانت / كانون األول١٠-٩يف اجللسة الثامنة، املعقودة يف  -٨٧
شروع مقرر بشأن هذه املسألة كي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته           قـد أوصـت يف دورهتا الثانية والعشرين مب        

امليزانية " املعنون   ١١-م أ /١٢وقام مؤمتر األطراف، بناء على تلك التوصية، باعتماد املقرر          . )٢٠(احلاديـة عشرة  
 .(FCCC/CP/2005/5/Add.1)" ٢٠٠٧-٢٠٠٦الربناجمية لفترة السنتني 

 التفاقية واألمم املتحدة الصلة املؤسسية بني أمانة ا-جيم 
 )من جدول األعمال) ج(٧البند (

 .أحيل هذا البند الفرعي إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه -٨٨

                                                      

)١٩( FCCC/SBI/2005/L.21/Add.1. 
)٢٠( FCCC/SBI/2005/10/Add.1. 
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ديسمرب، قام مؤمتر األطراف، بناء على توصية من        / كانون األول  ١٠-٩ويف اجللسة الثامنة، املعقودة يف       -٨٩
" الصلة املؤسسية بني أمانة االتفاقية واألمم املتحدة      " املعنون   ١١-م أ /١١ ، باعتماد املقرر  )٢١(اهليئة الفرعية للتنفيذ  

(FCCC/CP/2005/5/Add.1). 

  االستعراض الداخلي ألنشطة األمانة-دال 
 )من جدول األعمال) د(٧البند (

 املداوالت -١

يئة الفرعية للتنفيذ قد ديسمرب، ذكَّر الرئيس بأن اهل    / كانون األول  ١٠-٩يف اجللسـة الثامنة، املعقودة يف        -٩٠
أوصت يف دورهتا الثانية والعشرين مبجموعة مشاريع استنتاجات بشأن هذه املسألة كي يعتمدها املؤمتر يف دورته                

 .وبناء على تلك التوصية نظر املؤمتر يف تلك االستنتاجات واعتمدها. )٢٢(احلادية عشرة

 االستنتاجات -٢

تنفيذ، أحاط مؤمتر األطراف علماً بتقرير األمينة التنفيذية عن استنتاجات          بـناء عـلى توصـية اهليئة الفرعية لل         -٩١
وأشار إىل أمهية   . ٩-م أ /١٦، الذي أُعّد استجابة للمقرر      (FCCC/SBI/2005/6)االسـتعراض الداخلي ألنشطة األمانة      

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ االسـتعراض يف وضـع بـرنامج العمـل وامليزانـية الـربناجمية املقـترحة لألمانـة لفـترة السنتني                   
FCCC/SBI/2005/8)و (Add.1. 

ورحـب مؤمتر األطراف باملبادرات اليت اختذهتا األمينة التنفيذية ملتابعة استنتاجات االستعراض الداخلي، وطلب               -٩٢
 .ءإطالع األطراف على التقدم احملرز يف تنفيذ هذه املبادرات وذلك من خالل التقارير العادية اليت تضعها األمانة عن األدا

فريق ( اليت تصف واليات أفرقة اخلرباء       ٧-م أ /٢٩ و ٧-م أ /٤ و ٨-م ا /٣وأشـار مؤمتر األطراف إىل مقرراته        -٩٣
اخلـرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، وفريق                 

والدعم الذي يتعني تقدميه إليها من      ) اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، على الترتيب      اخلـرباء املعين بنقل التكنولوجيا، وفريق       
األمانـة، ودعا املؤمتر رؤساء أفرقة اخلرباء إىل ضمان أن يبقى العمل الذي ُيطلب إىل األمانة القيام به دعماً ألفرقة اخلرباء                     

 .طةضمن إطار الواليات وضمن إطار املوارد املتوفرة هلذه األنش

وشـدد مؤمتر األطراف على أمهية اجلهود اليت تبذهلا األمانة لتحسني مواعيد ونوعية الوثائق اليت ُتطلب يف إطار                   -٩٤
. العملـية احلكومـية الدولـية، وسلّم يف الوقت ذاته بأن املواعيد والنوعية يتأثران حبدود املوارد وحجم الوثائق املطلوبة                  

 املؤمتر مبيزة ممارسة األطراف لالنضباط عند طلبهم إىل األمانة إعداد وثائق، واضعاً             وسلّم. وأوصى بتخفيض عدد الوثائق   

                                                      

)٢١( FCCC/SBI/2005/L.19. 
)٢٢( FCCC/SBI/2005/10/Add.1 ٢٠، ص. 



FCCC/CP/2005/5 
Page 25 

ورّحب مببادرة األمانة إىل حتسني مراعاة الوثائق حلاجات قرائها،         . يف اعتـباره ضخامة املوارد اليت يتطلبها إعداد الوثائق        
 .ة يف شكل مقتضبوشجع األمانة على النظر يف سبل بديلة لتقدمي املعلومات الضروري

وأعـرب املؤمتـر عن تقديره للثروة من املعلومات اليت تقدم من خالل نظم املعلومات يف االتفاقية وأمهيتها يف                    -٩٥
وطلب إىل األمانة أن تبقي األطراف على علم بنظم املعلومات املتاحة والتقدم احملرز يف تطويرها               . العملية احلكومية الدولية  

 .أمهية مراعاة احتياجات املستفيدين يف نظم املعلوماتوشدد على . وتكاملها

  اإلجراء اخلاص بتعيني أمني تنفيذي-هاء 
 )من جدول األعمال ) ه(٧البند (

نوفمرب، بأن مكتب املؤمتر كان قد نظر / تشرين الثاين٣٠أخرب الرئيس املؤمتر، يف اجللسة الثانية املعقودة يف  -٩٦
وذكَّر . نفيذي لألمني العام لألمم املتحدة توضيح اإلجراء اخلاص بتعيني األمني التنفيذي          يف رسـالٍة صادرة عن املكتب الت      

 .٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين١٨املندوبني بأن نسخةً من تلك الرسالة كانت قد ُوجِّهت إىل مجيع األطراف بتاريخ 

. ت يف الوظائف العليا يف األمم املتحدةواإلجراء الواجب اتباعه هو اإلجراء املستخدم اآلن يف مجيع التعيينا -٩٧
وهـو يشـجع ترشيحات احلكومات ويستند إىل معايري اختيار واضحة وإىل عمليٍة صارمٍة إلجراء املقابالت مع                 

 .مراعاة التوزيع اجلغرايف واالعتبارات املتعلقة بنوع اجلنس

ايري االختيار كما ورد بياهنا يف      وقـال الرئيس إن املكتب كان قد أبدى موافقته على اإلجراء وعلى مع             -٩٨
وكان أعضاء املكتب قد طلبوا منه أيضاً التسليم، كتابةً، بتلقي الرسالة من مكتب األمني العام وإبالغ                . الرسالة

رئـيس مكتب األمني العام بأن أعضاء املكتب يتطلعون إىل التشاور معهم خبصوص الشخص الذي يقترح األمني             
 .١-م أ/١٤ذياً، وفقاً للمقرر العام تعيينه أميناً تنفي

 .وأدىل ممثل أحد األطراف ببيان -٩٩

  مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف-ثامناً 
 ) من جدول األعمال٨البند (

لمية نوفمرب، ذكَّر الرئيس بأن اهليئة الفرعية للمشورة الع       / تشرين الثاين  ٢٨يف اجللسة األوىل، املعقودة يف       -١٠٠
 من ٥ من املادة ٢والتكنولوجية قد أوصت يف دورهتا الثانية والعشرين مبشروع قرار بشأن التعديالت وفقاً للفقرة 

املسائل املتصلة  " املعنون   ١١-م أ /١٥، باعتماد املقرر    )٢٣(وقام املؤمتر، بناء على تلك التوصية     . بروتوكول كيوتو 
(FCCC/CP/2005/5/Add.2)" ن بروتوكول كيوتو م٥ من املادة ٢بالتعديالت يف إطار الفقرة 

)٢٤(. 

                                                      

)٢٣( FCCC/SBSTA/2005/4/Add.1 ٣٠-٢، ص. 
م أإ ليعتمدمها يف دورته األوىل يف / هبذا املقرر أحيال إىل م أم أإ اللذان أُرفقا/املرفق ومشروع مقرر م أ )٢٤(
 .على التوايل FCCC/KP/CMP/2005/L.3 وFCCC/KP/CMP/2005/L.2الوثيقتني 
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ديسمرب، قام املؤمتر، بناء على توصية من اهليئة        / كانون األول  ١٠-٩ويف اجللسـة الثامـنة، املعقودة يف         -١٠١
جداول منوذج اإلبالغ املوحَّد  " املعنون   ١١-م أ /١٤، باعتماد املقرر    )٢٥(الفرعـية للمشورة العلمية والتكنولوجية    

 .(FCCC/CP/2005/5/Add.2)" ستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجةلفئات ا

ويف اجللسة ذاهتا، ذكَّر الرئيس بأن اهليئة الفرعية للتنفيذ قد أوصت يف دورهتا الثانية والعشرين مبشروع                 -١٠٢
م املؤمتر، بناء على تلك وقا. )٢٦( من االتفاقية٤ من املادة   ٦مقـرر بشـأن املـرونة جتاه كرواتيا مبقتضى الفقرة           

"  من االتفاقية  ٤ من املادة    ٦املرونة جتاه كرواتيا مبقتضى الفقرة      " املعنون   ١١-م أ /١٠التوصـية، باعتماد املقرر     
(FCCC/CP/2005/5/Add.1). 

ويف اجللسـة ذاهتا، ذكَّر الرئيس بأن اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية قد أوصت يف دورهتا                 -١٠٣
وقام املؤمتر، بناء على تلك     . )٢٧(الثانية والعشرين مبشروع مقرر بشأن االحتياجات من البحوث املتعلقة باالتفاقية         

ــرر  ــتماد املق ــية، باع ــنون ١١-م أ/٩التوص ــية " املع ــتعلقة باالتفاق ــبحوث امل ــن ال ــياجات م " االحت
(FCCC/CP/2005/5/Add.1). 

  اجلزء الرفيع املستوى-تاسعاً 
 )جدول األعمال من ٩البند (

مؤمتر /افتتح اجلزء الرفيع املستوى املشترك بني الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف رئيس مؤمتر األطراف              -١٠٤
األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو وذلك يف اجللستني الثالثة ملؤمتر األطراف والرابعة               

ويف . ديسمرب/ كانون األول  ٧األطراف يف بروتوكول كيوتو املعقودتني يف       ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع      
معـرض الترحيب بالوزراء ورؤساء الوفود أشار الرئيس إىل أهداف املؤمتر الثالثة اليت كان قد اقترحها يف بيانه                  

وتوكول تنفيذ بروتوكول كيوتو، وحتسني سري الرب     : الـذي أدىل بـه عـند افتتاحه املؤمتر، وهذه األهداف هي           
 . واالتفاقية، واالبتكار ملواجهة املستقبل

مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع     /أما بصدد اهلدف األول فقد قال الرئيس إن اعتماد مؤمتر األطراف           -١٠٥
. األطـراف يف بروتوكول كيوتو مقررات اتفاقات مراكش قد مهد الطريق أمام التنفيذ الكامل لربوتوكول كيوتو               

الوالدة ألول اتفاق عاملي ملزم ملكافحة تغري املناخ بات من الضروري اآلن أن تعتمد األطراف إجراءات        وجراء هذه   
وأما فيما يتعلق باهلدف الثاين، فإن األطراف تقوم بوضع عدد من        . االمتثال الستكمال اإلطار املؤسسي للربوتوكول    

وجعل هذه اآللية أداة فعالة يتطلب توفري       . التنمية النظيفة املبادرات الرئيسية املتصلة بالتكيف وتعمل على تعزيز آلية         
وانتقل إىل مفهوم االبتكار، فأكد احلاجة امللحة إىل إطالق إشارة إىل العامل بشأن             . مـا يلزمها من موارد وقدرات     

قشات مفيدة  وكان على مؤمتر مونتريال أن يبني أن األطراف مستعدة للشروع يف منا           . الـتدابري املقبلة حلماية املناخ    

                                                      

)٢٥( FCCC/SBSTA/2005/L.19/Add.1. 
)٢٦( FCCC/SBI/2005/10/Add.1 ٦، ص. 
)٢٧( FCCC/SBSTA/2005/4/Add.1 ٣١، ص. 
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ويف الوقت ذاته توجد    .  من الربوتوكول  ٣ من املادة    ٩ وذلك مبوجب الفقرة     ٢٠١٢بشـأن االلتزامات ملا بعد عام       
حاجة إىل عملية نقاش مفتوحة ومبتكرة حول اإلجراءات التعاونية الطويلة األجل بشأن تغري املناخ يشارك فيها مجيع 

وال يعترب  . ري األطراف بأنه ال يوجد بل حمصن يف وجه آثار تغري املناخ           وختم الرئيس كلمته بتذك   . أطراف االتفاقية 
 . نصراً كسب نقطة من نقاط التفاوض إذا ما خسر العامل املعركة ضد تغري املناخ

  بيان نائبة األمني العام لألمم املتحدة-ألف 

ا شهدته الفترة األخرية على نطاق      أشارت السيدة لويز فريَشت، نائبة األمني العامل لألمم املتحدة، إىل م           -١٠٦
واسع من انتشاٍر ألحوال الطقس بالغة الشدة وغريها من ظاهرات تغري املناخ، فقالت إنه مل يعد ممكناً اعتبار األدلة 

فالعلماء متفقون بوجه عام على اعتبار صورة املستقبل مثرية للقلق ال بالنسبة إىل             . على تغري املناخ أدلة عشوائية    
وتشري البيانات اليت مجعها الفريق     . النامية األكثر تعرضاً لذلك فحسب بل أيضاً بالنسبة إىل مجيع البلدان          البلدان  

. احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ إىل أن األنشطة البشرية هي من العوامل الرئيسية اليت تساهم يف ذلك التطور                 
ورغم . لدفيئة خفضاً كبرياً، والوفاء بوعودها األخرى     ولذلك بات لزاماً على األطراف خفض انبعاثات غازات ا        

وبدء نفاذ بروتوكول كيوتو يعترب مدعاة لالحتفال به، غري أنه من           . ذلك فشل اجملتمع الدويل يف مواجهة التحدي      
 وقد أكد زعماء العامل يف القمة العاملية      . الضروري أن حتافظ األطراف على الزخم احلايل وأن تتطلع إىل املستقبل          

 أمهية مؤمتر مونتريال يف السري قدماً بالنقاش العاملي حول العمل ٢٠٠٥سبتمرب /لألمم املتحدة اليت عقدت يف أيلول
وبناًء على ما أحرز، ينبغي لألطراف أن تستكشف سبالً لتعزيز          . الـتعاوين الطويـل األجل للتصدي لتغري املناخ       
ويف الوقت ذاته، يلزم    . تكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره      أدوات مثل آلية التنمية النظيفة، واختاذ تدابري لل       

 . وضع إطار يتجاوز فترة االلتزام األوىل لربوتوكول كيوتو ويشمل إجراءات تتخذها مجيع البلدان

ولذلك فإن اجلمع السليم بني . وقالت إن تغري املناخ يشكل حتدياً جلميع البلدان لكنه يتيح أيضاً فرصة هلا -١٠٧
سياسـات واحلوافز ميكن أن يدفع إىل تطوير تكنولوجيات أنسب للبيئة وأن ُيوحي بإحداث تغيريات هامة يف                 ال

ورغم أن للقطاع اخلاص دوراً حيوياً يقوم به فإن االستجابة لتغري املناخ هي يف              . عادات الشركات واملستهلكني  
اعية نظراً ملسؤوليتها عن معظم االنبعاثات احلالية املقام األول مهمة احلكومات اليت تتقدمها حكومات البلدان الصن

. يف العامل من غازات الدفيئة وهي يف أفضل وضٍع إلحداث التغيريات الالزمة ومساعدة غريها على حذو حذوها                
وختمـت كلمتها حبث األطراف على إبداء جرأة وإبداع يف املساعدة على رسم مستقبل خمتلف، مستقبل يبعث                 

 . األمانعلى األمل وحيمل 

  بيان القائم بأعمال رئيس األمانة-باء 

الحـظ السـيد ريشـارد كينلي، القائم بأعمال رئيس األمانة، أن مؤمتر مونتريال، وهو األكرب يف تاريخ                   -١٠٨
وعلى ضوء بروز تغري    . االتفاقـية وبروتوكول كيوتو، قد عقد على خلفية اتسمت بتزايد انبعاثات غازات الدفيئة            

د من أخطر التهديدات اليت تواجه اإلنسانية اكتسبت العملية زمخاً جديداً ببدء نفاذ الربوتوكول واعتماد املناخ كتهدي
ومن شأن . مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو/اتفاقات مراكش يف مؤمتر األطراف

ملؤسسات الربوتوكول الذي بات اآلن عامالً بشكل       إجناز إنشاء نظام االمتثال أن يشكل اكتمال اهلياكل األساسية          
فآلية . وإىل جانـب تبادل االنبعاثات، بدأ رمسياً التنفيذ املشترك باعتباره اآللية املرنة الثانية يف الربوتوكول         . كـامل 
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نامية باالستناد إىل   التنمـية النظيفة، اليت تعترب اآللية األوىل يف التاريخ لتمويل مشاريع التنمية املستدامة يف البلدان ال               
 ٥٠٠ نشاطاً من أنشطة املشاريع وتقوم بإعداد حنو         ٤٠حوافـز السوق، هي آلية عاملة حالياً وُسجِّل لديها قرابة           

. وشكر القائم بأعمال رئيس األمانة مجيع احلكومات اليت قدمت مسامهات دعماً آللية التنمية النظيفة             .نشـاط آخر  
ملوارد التكميلية وإىل قرار تطلعي يتخذ يف مونتريال ملواصلة تعزيز آلية التنمية النظيفة وأشار إىل احلاجة إىل مزيد من ا

 .وتوفري االستقرار االقتصادي هلا، وضمان السالمة البيئية هلا ضماناً كامالً يف الوقت ذاته

طموحاً للتعاون يف   والعمـل يف إطار االتفاقية يسري سرياً حسناً أيضاً، إذ ُيجرى حالياً وضع إطار أكثر                 -١٠٩
وأكد القائم باألعمال أنه ليس يف وسع العامل معاجلة تغري        . جمـال التكنولوجيا وبرنامج عمل مفيد بشأن التكيف       

ومن الضروري حماولة زيادة الدعم املايل      . املـناخ معاجلة كافية إال إذا تعاونت البلدان الصناعية والبلدان النامية          
ويشمل هذا الدعم دعم البلدان األكثر تعرضاً آلثار تغري         . لتصدي لتحدي تغري املناخ   ملساعدة البلدان النامية يف ا    

وختم بيانه بشكر حكومة كندا ومقاطعة كيبيك ومدينة مونتريال وسكاهنا ملا أبدوه من حرارة الترحيب               . املناخ
 .وكرم الضيافة إزاء املشاركني يف املؤمتر

  بيان رئيس وزراء كندا-جيم 

ـ    -١١٠ يس وزراء كندا، سعادة السيد بول مارتن، جبميع املندوبني مث شدَّد على األمهية اليت تعلقها             رحـب رئ
ومع االتضاح . حكومة كندا على مسألة تغري املناخ، وشكر رئيَس املؤمتر ملا بذلـه من جهود يف التحضري للمؤمتر

وساط أصحاب األعمال التجارية لضرورة اختاذ      املـتزايد آلثار االحترار العاملي يتزايد اآلن إدراك العامل مبا فيه أ           
والسبب الرئيسي لتغري املناخ هو النشاط البشري وخباصة الطرق اليت تنتج هبا اجملتمعات الطاقة              . إجراءات عاجلة 

وفـيما يشدد البعض على تكاليف إحداث تغيري يف األمناط التقليدية لإلنتاج واالستهالك يدرك              . وتسـتخدمها 
ولذلك ينبغي اعتبار مؤمتر مونتريال فرصة      . عدم اختاذ إجراءات من شأنه أن يزيد تلك التكاليف        كثريون اآلن أن    

إلحـراز تقـدم ملموس يف الكفاح ضد تغري املناخ وإلطالق إشارة واضحة تفيد بأن اجملتمع الدويل يتصدى هلذا         
 . التحدي يف املدى البعيد

على كاهل البلدان املتقدمة النمو يف هذا اجلهد العاملي  وسـلَّم رئـيس الوزراء بأن مسؤولية خاصة تقع           -١١١
وال ميكن اهلروب من احلقيقة وهي      . بالنظر إىل حصة هذه البلدان من انبعاثات غازات الدفيئة يف املاضي واحلاضر           

وط شديد أن البلدان النامية الشديدة التعرض لتلك اآلثار سوف تعاين أشد املعاناة إذا أدت آثار تغري املناخ إىل هب           
. فليس لدى هذه البلدان القدرة على حتمل هامش اخلطأ        . يف ظـروف املعيشة احمللية أو إىل تباطؤ اقتصادي عاملي         

وإدراكـاً من حكومة كندا ملسؤوليتها اخلاصة وللحاجة إىل اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة وضعت حكومة كندا                
متزايداً يف مبادرات تدرجيية وفعالة ترمي إىل الوفاء        جـدول أعمـال شامل بشأن تغري املناخ وتستثمر استثماراً           

وإىل جانب حكومات مقاطعات كندا وأقاليمها وبلدياهتا، وبالتعاون . بالتزاماهتا القائمة مبوجب بروتوكول كيوتو
مع جهات رئيسية من اجلهات اليت حتدث االنبعاثات تقوم حكومة كندا بتعزيز مصادر الطاقة النظيفة واملتجددة،                

 .كفاءة الطاقة وحفظها، وتطوير تكنولوجيات مبتكرةو

وأشـار رئيس الوزراء إىل النجاحات اليت أحرزت يف إطار بروتوكول مونتريال بشأن املواد اليت تستنفذ            -١١٢
طبقة األوزون مث قال إن املثال الذي تشكله يبني أن اإلجراءات املتضافرة اليت يضطلع هبا اجملتمع الدويل ميكن أن                   
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. وختم كلمته مؤكداً أن تغري املناخ يشكل حتدياً عاملياً يتطلب استجابة عاملية           .  إىل نتائج حقيقية ودائمة    تـؤدي 
وقال إن الوقت قد فات للبحث عن الراحة يف اإلنكار أو يف ادعاء أنه بإمكان أي دولة مبفردها أن تقف يف وجه                   

 . ستطيع أن يتجنب آثار عدم اختاذ إجراءاتهذا التحدي مبعزل عن اجملتمع العاملي ألنه ال يوجد بلد ي

  بيانات رؤساء الدول أو احلكومات-دال 

ويف اجللسـة الرابعة ملؤمتر األطراف واجللسة اخلامسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف       -١١٣
اجلمهورية الفرنسية، يف ديسمرب، تكلم السيد جاك شرياك، رئيس / كانون األول٧بروتوكول كيوتو املعقودتني يف 

 .جزء رفيع املستوى املشترك موجهاً رسالة مسجلة بالفيديو

  بيانات الوزراء وغريهم من رؤساء الوفود-هاء 

يف اجللسة اخلامسة ملؤمتر األطراف واجللسة السادسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف               -١١٤
ديسمرب وكذلك يف اجللستني الالحقتني اللتني عقدهتما كل من       /ن األول  كانو ٧بـروتوكول كيوتو املعقودتني يف      

 .ولالطالع على قائمة املتكلمني، انظر املرفق الثاين.  وزيراً ورئيس وفد بكلمات بلداهم١١٨اهليئتني أدىل 

  بيانات أخرى-واو 

املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا ، واململكة ) والصني٧٧نيابة عن جمموعة ال  (أدىل ببيانات ممثلو جامايكا  -١١٥
، )نيابة عن أقل البلدان منواً(، وبنغالديش )نـيابة عـن اجلماعـة األوروبـية والدول األعضاء فيها          (الشـمالية   

 ).نيابة عن حتالف الدول اجلزرية الصغرية(وموريشيوس 

روسي ببيان عن تغري املناخ يف      ديسمرب، أدىل االحتاد ال   / كانون األول  ٩ويف اجللسـة السابعة املعقودة يف        -١١٦
مـنطقة القطب الشمايل وذلك نيابة عن األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت هي دول أعضاء ودول                  

 . مراقبة يف جملس القطب الشمايل

  إجراءات أخرى اختذها مؤمتر األطراف-زاي 

، ذكر الرئيس مبا كان جيريه من مشاورات يف         ديسمرب/ كانون األول  ١٠-٩يف اجللسة الثامنة املعقودة يف       -١١٧
والحظ أن مجيع األطراف تقريباً . أثناء هذه الدورة بشأن موضوع العمل التعاوين الطويل األجل يف إطار االتفاقية 

قد شاركت مشاركة نشطة يف هذه املناقشات مما يشري إىل أن العديد من هذه األطراف تشاركه شعوره بالطابع                  
وشدد على أمهية هذه املسألة ال كحصيلة رئيسية أخرى لدورة مونتريال فحسب بل أيضاً              . ملسألةاملـلح هلـذه ا    

 .كتمهيد للقيام مبزيد من العمل يف إطار العملية احلكومية الدولية لسنوات قادمة
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 املعنون ١١-م أ/١، باعتماد املقرر )٢٨(ويف اجللسة ذاهتا، قام مؤمتر األطراف، بناًء على اقتراح من الرئيس -١١٨
 " احلـوار بشـأن العمـل الـتعاوين الطويـل األجـل للتصـدي لتغري املناخ من خالل تعزيز تنفيذ االتفاقية                    "
)FCCC/CP/2005/5/Add.1.( 

وهـنأ الرئيس األطراف على إجنازهم وأكد أنه حصيلة هامة تنطوي على آثار بعيدة املدى يف املستقبل                  -١١٩
 .هود العاملية ملكافحة تغري املناخوتؤدي دوراً رئيسياً يف تعزيز اجل

  بيانات املنظمات اليت حتظى مبركز مراقب-عاشراً 
 ) من جدول األعمال١٠البند (

  بيانات هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة-ألف 

اجتماع يف أثـناء افتـتاح اجلزء الرفيع املستوى املشترك بني مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه                  -١٢٠
ديسمرب أدىل ببيانات كل من األمني العام للمنظمة العاملية لألرصاد          / كانون األول  ٧األطراف يف بروتوكول كيوتو يف      

اجلويـة؛ ووكيل األمني العام للشؤون االقتصادية واالجتماعية؛ واملدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة؛ ورئيس               
 ورئيس الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ؛ واملسؤول التنفيذي ومدير مرفق البيئة             املنظمة الدولية للطريان املدين؛   

 .العاملية؛ واألمني التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي؛ واألمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

  بيانات املنظمات احلكومية الدولية-باء 

ة ملؤمتر األطراف واجللسة التاسعة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف            يف اجللسـة السابع    -١٢١
ديسمرب، أدىل ببيان كل من املدير التنفيذي للوكالة الدولية         / كانون األول  ٩بـروتوكول كـيوتو املعقودتني يف       

عاون والتنمية يف امليدان    للطاقـة؛ ونائـب رئـيس االحتـاد العاملي حلفظ البيئة؛ ووكيل األمني العام ملنظمة الت               
 .االقتصادي؛ ومدير املعهد الدويل للتربيد

  بيانات املنظمات غري احلكومية-جيم 

يف اجللسـة السـابعة ملؤمتر األطراف ويف اجللسة الثامنة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف                  -١٢٢
؛ )نيابة عن اجمللس الدويل للمبادرات البيئية احمللية      (ونتريال  بروتوكول كيوتو، أدىل ببيانات كل من رئيس بلدية مدينة م         

نيابة عن جملس الواليات املتحدة لألعمال التجارية خلدمة الطاقة         (وجملـس األعمـال التجارية خلدمة الطاقة املستدامة         
ل التجارية يف اململكة    املسـتدامة، واجمللس األورويب لألعمال التجارية خلدمة مستقبل الطاقة املستدامة؛ وجملس األعما           

؛ وشبكة العمل يف جمال تغري املناخ بغرب )املتحدة للطاقة املستدامة، وجملس األعمال التجارية األسترايل للطاقة املستدامة
نيابة عن االحتاد الدويل    (؛ واالحتاد العام للعمل يف بلجيكا       )نـيابة عن شبكة العمل الدولية بشأن تغري املناخ        (أفريقـيا   
نيابة عن منظمات الشعوب ( القبلية يف الغابات االستوائية -؛ والتحالف الدويل للشعوب األصلية ) العمال احلرةلنقابات

؛ واحتاد الفالحني )نيابة عن املنظمات غري احلكومية املستقلة للبحوث(؛ ومعهـد هامبورغ لالقتصاد الدويل    )األصـلية 
                                                      

)٢٨( FCCC/CP/2005/L.4/Rev.1. 
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نيابة عن النساء   " (النساء يطوِّرن طرقاً إيكولوجية   "؛ ومنظمة   )راعينينيابة عن االحتاد الدويل للمنتجني الز     (الزراعـيني   
اجملتمعات يف مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو ملناقشة منظورات               

؛ وشبكة تغري )الصناعيةنيابة عن املنظمات غري احلكومية التجارية و(؛ وشركة ألكان )نـوع اجلنس يف جمال تغري املناخ      
نيابة عن املشاركني الدائمني يف (؛ وجملس أثاباسكان للقطب الشمايل )نيابة عن الشبكة الدولية لتغري املناخ(املناخ بكندا 

 .؛ وجملس الكنائس العاملي؛ وممثلون ملنظمات شبابية)جملس القطب الشمايل

  مسائل أخرى-حادي عشر 
 ) من جدول األعمال١١البند (

 .مل ينظر املؤمتر يف أية مسائل أخرى يف إطار هذا البند من جدول األعمال -١٢٣

  اختتام الدورة-ثاين عشر 
 ) من جدول األعمال١٢البند (

  اعتماد تقرير مؤمتر األطراف عن دورته احلادية عشرة-ألف 
 )من جدول األعمال) أ(١٢البند (

ديسمرب، نظر مؤمتر األطراف يف مشروع التقرير عن دورته     /ألول كانون ا  ١٠-٩يف اجللسة الثامنة املعقودة يف       -١٢٤
 . واعتمد نصه وأذن للمقرر بأن يستكمل التقرير حتت إشراف رئيس املؤمتر ومبساعدة األمانة)٢٩(احلادية عشرة

  اإلعراب عن االمتنان للبلد املضيف-باء 

دم ممثل عن فرنسا مشروع قرار عنوانه       ديسمرب، ق / كانون األول  ١٠-٩يف اجللسـة الثامنة املعقودة يف        -١٢٥
ويف اجللسة ذاهتا، اعتمد املؤمتر مشروع القرار       . )٣٠("اإلعراب عن االمتنان حلكومة كندا وسكان مدينة مونتريال       "

 ).FCCC/CP/2005/5/Add.1 (١١-م أ/١هذا بالتزكية باعتباره القرار 

  اختتام الدورة�جيم 
 )من جدول األعمال) ب(١٢البند (

ديسمرب، أدىل عدد من األطراف ببيانات أثنوا فيها على         / كانون األول  ١٠-٩يف اجللسـة الثامنة املعقودة يف        -١٢٦
 .أعمال رئيس الدورة احلادية عشرة للمؤمتر وأعمال الرؤساء والرؤساء املشاركني ملختلف األفرقة واهليئتني الفرعيتني

 .األطرافمث أعلن الرئيس اختتام الدورة احلادية ملؤمتر  -١٢٧

                                                      

)٢٩( FCCC/CP/2005/L.1 وFCCC/CP/2005/L.1/Add.1-FCCC/KP/CMP/2005/L.1/Add.1. 
)٣٠( FCCC/CP/2005/L.5-FCCC/KP/CMP/2005/L.9. 
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 املرفق األول

 أطراف االتفاقية، والدول املراقبة، ومنظمات األمم املتحدة اليت 
 حضرت الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف

  أطراف االتفاقية-ألف 

 االحتاد الروسي باالو اجلزائر
 إثيوبيا البحرين جزر البهاما
 أذربيجان الربازيل جزر سليمان
 رجنتنياأل بربادوس جزر القمر
 األردن الربتغال جزر كوك

 أرمينيا  بلجيكا جزر مارشال
 إسبانيا بلغاريا اجلماعة األوروبية

 أستراليا بليز اجلماهريية العربية الليبية
 إستونيا بنغالديش مجهورية أفريقيا الوسطى

 إسرائيل بنما اجلمهورية التشيكية
 أفغانستان بنن مجهورية ترتانيا املتحدة 

 إكوادور بوتان مهورية الدومينيكيةاجل
 ألبانيا بوتسوانا اجلمهورية العربية السورية

 أملانيا بوركينا فاسو مجهورية كوريا
 اإلمارات العربية املتحدة بوروندي مجهورية الكونغو الدميقراطية 

 أنتيغوا وبربودا البوسنة واهلرسك مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
 إندونيسيا بولندا ا اليوغوسالفية السابقةمجهورية مقدوني
 أنغوال بوليفيا مجهورية مولدوفا
 أوروغواي بريو جنوب أفريقيا

 أوزبكستان بيالروس جورجيا
 أوغندا تايلند جيبويت
 أوكرانيا تركمانستان الدامنرك
 ) إسالمية-مجهورية (إيران  تركيا دومينيكا

 داآيرلن ترينيداد وتوباغو الرأس األخضر
 آيسلندا تشاد رواندا
 إيطاليا توغو رومانيا
 بابوا غينيا اجلديدة توفالو زامبيا

 بارغواي تونس زمبابوي
 باكستان جامايكا ساموا
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 سان تومي وبرينسييب فنلندا املكسيك
 سانت كيتس ونيفس فيجي مالوي
 سانت لوسيا فييت نام ملديف

 كاسري الن قربص اململكة العربية السعودية
 السلفادور قطر اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 

 سلوفاكيا قريغيزستان   وآيرلندا الشمالية
 سلوفينيا كازاخستان منغوليا
 سنغافورة الكامريون موريتانيا

 السنغال كرواتيا موريشيوس
 سوازيلند كمبوديا موزامبيق
 السودان كندا موناكو

 السويد كوبا ) املوحدة-واليات (ميكرونيزيا 
 سويسرا كوت ديفوار ناميبيا
 سرياليون كوستاريكا النرويج
 سيشيل كولومبيا النمسا
 شيلي الكونغو نيبال
 صربيا واجلبل األخضر الكويت النيجر
 الصني كرييباس نيجرييا

 طاجيكستان كينيا نيكاراغوا
 عمان التفيا نيو

 غابون لكسمربغ نيوزيلندا
 ياغامب ليبرييا هاييت
 غانا ليتوانيا اهلند

 غرينادا ليختنشتاين هندوراس
 غواتيماال ليسوتو هنغاريا
 غينيا مالطة هولندا

  بيساو-غينيا  مايل الواليات املتحدة األمريكية
 فانواتو ماليزيا اليابان
 فرنسا مدغشقر اليمن
 الفلبني مصر اليونان

 فنـزويال املغرب 
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  الدول املراِقبة�باء 

 رسي الرسويلالك

 العراق

  هيئات األمم املتحدة وبراجمها�جيم 

 األمم املتحدة 

 مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية 

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 برنامج األمم املتحدة للبيئة

 منرب األمم املتحدة للغابات 

 معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث 

 جامعة األمم املتحدة

 االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث/تحدةاألمم امل

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ

 اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب

  أمانات االتفاقيات�دال 

 اتفاقية التنوع البيولوجي

 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

 ة األوزون وبروتوكول مونتريال املرفق هبااتفاقية فيينا حلماية طبق

  الوكاالت املتخصصة واملؤسسات يف منظومة األمم املتحدة�هاء 

 منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة

 منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة

 املنظمة الدولية للطريان املدين
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 منظمة الصحة العاملية

 ل الدوليةمؤسسة التموي/البنك الدويل

 املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

 الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ واملشترك بني املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة 

 مرفق البيئة العاملية

 دة منظمة ذات صلة مبنظومة األمم املتح-واو 

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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 املرفق الثاين

قائمة بأمساء املمثلني الذين أدلوا ببيانات يف اجلزء الرفيع املستوى يف إطار 
  من جدول أعمال    ١٥ من جدول أعمال مؤمتر األطراف والبند        ٩البند  

    مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 ]اإلسبانية فقط/الفرنسية/يةباإلنكليز[
Algeria 
S.E. M. Youcef Yousfi 
Ambassadeur de la République Algérienne Démocratique et Populaire à Ottawa 
 
Angola 
H.E. Mr. Graciano Domingos 
Vice-Minister, Ministry of Urbanism and Environment 
 
Argentina 
S.E. Sr. Atilio Armando Savino 
Secretario de Ambiente y Desarrollo Sostentable 
 
Armenia 
H.E. Mr. Simon Papyan 
First Deputy Minister, Ministry of Nature Protection 
 
Australia 
H.E. Mr. Ian Campbell 
Minister for Environment and Heritage 
 
Austria 
H.E. Mr. Josef Pröll 
Federal Minister of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management 
 
Bangladesh (speaking on behalf of the least developed countries)  
H.E. Mr. Rafiq Ahmed Khan 
High Commissioner of Bangladesh, Ottawa 
 
Belarus 
H.E. Mr. Aleksandr Apatsky 
Deputy Minister of Natural Resources and Environmental Protection 
 
Belgium 
H.E. Mr. Bruno Tobback 
Minister of the Environment 
 
Benin 
S.E. M. Jules Codjo Assogba 
Ministre de l’Environnement, de l’Habitat et de l’Urbanisme 



FCCC/CP/2005/5 
Page 37 

Bhutan 
H.E. Mr. Nado Rinchhen 
Deputy Minister, National Environment Commission 
 
Bolivia 
S.E. Sra. Martha Beatriz Bozo Espinoza 
Ministra de Desarrollo Sostenible 
 
Brazil 
H.E. Ms. Marina Silva 
Minister of the Environment 
 
Bulgaria 
H.E. Mr. Jordan Dardov 
Deputy Minister of Environment and Water 
 
Burkina Faso 
Mme. Marguerite Kabore 
Conseiller Technique du Ministre de l’Environnenment et du Cadre de Vie 
 
Cambodia 
Mr. Seng Ung 
Director of Cabinet to Senior Minister 
 
Cameroon 
H.E. Mr. Nana Aboubakar Djalloh 
Minister Delegate for Environment and Nature Protection 
 
Canada 
H.E. Mr. Pierre Pettigrew 
Minister of Foreign Affairs 
 
Chile 
Sra. Paulina Sabal 
Directora, Ejecutiva de la Comisión Nacionala del Medio Ambiente 
 
China 
H.E. Mr. Jinxiang Wang 
Minister, Vice-Chairman, National Development and Reform Commission 
 
Colombia 
H.E. Ms. Sandra Suárez Pérez 
Minister of Environment, Housing and Territorial Development 
 
Costa Rica 
H.E. Mr. Carlos Manuel Rodriguez 
Minister of Environment and Energy 
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Côte d’Ivoire 
S.E. Mme. Diénébou Kaba Camara 
Ambassadeur de la République de Côte d’Ivoire au Canada 
 
Croatia 
H.E. Mr. Nikola Ruzinski 
State Secretary, Ministry of Environmental Protection, Physical Planning and Construction 
 
Cuba 
S.E. Sr. Ernesto Senti Darias 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Cuba, Canada 
 
Czech Republic 
H.E. Mr. Tomas Novotny 
Deputy Minister of the Environment 
 
Democratic Republic of Congo 
Mme. Louise Nzanga Ramazani 
Ministre Conseiller, Ambassade de la République du Congo Démocratique 
 
Denmark 
H.E. Ms. Connie Hedegaard 
Minister for the Environment and Nordic Cooperation 
 
Dominican Republic 
H.E. Mr. Maximiliano Puig 
Minister of Environment and Natural Resources 
 
Ecuador 
Sra. Veronica Bustamante 
Consul General de Ecuador en Montreal 
 
Egypt 
H.E. Mr. Maged George Elias 
Minister of State for Environmental Affairs 
 
El Salvador 
S.E. Sra. Michelle Gallardo de Gutierrez 
Vice-Ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
 
European Community 
H.E. Mr. Stavros C. Dimas 
European Commissioner for the Environment 
 
Finland 
H.E. Mr. Jan Erik Enestam 
Minister of the Environment 
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France (spoke via recorded video message) 
S.E. M. Jacques Chirac 
Président de la République Française 
 
Gabon 
S.E. M. Emile Doumba  
Ministre de l’Economie Forestière, des Eaux de la Pêche de  
l’Environnement chargé de la Protection de la Nature 
 
Gambia 
Mr. Bubu P. Jallow 
Permanent Secretary, Department of State for Fisheries and Water Resources 
 
Germany 
H.E. Mr. Sigmar Gabriel 
Federal Minister for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety 
 
Ghana 
H.E. Ms. Christine Churcher 
Minister of State, Ministry of Environment and Science 
 
Greece 
H.E. Mr. Stavros Kalogiannis 
Deputy Minister for the Environment 
 
Guatemala 
H.E. Mr. Juan Dary Fuentes 
Minister of Environment and Natural Resources 
 
Guinea 
S.E. M. Aly Diané 
Ambassadeur de Guinea, Ottawa 
 
Guinea Bissau 
H.E. Mr. Aristides Ocante Da Silva 
Minister of Natural Resources 
 
Hungary 
H.E. Mr. Miklós Persányi 
Minister of Environment and Water 
 
Iceland 
H.E. Ms. Sigridur A. Thordardottir 
Minister for the Environment 
 
India 
H.E. Mr. A. Raja 
Minister of Environment and Forests 
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Indonesia 
H.E. Mr. Rahmat Witoelar 
Minister of Environment 
 
Iran (Islamic Republic of) 
Mr. Mohammad Soltanieh 
National Project Manager for Climate Change 
 
Ireland 
H.E. Mr. Batt O’Keeffe 
Minister of State, Department of the Environment, Heritage and Local Government 
 
Israel 
H.E. Mr. Alan Baker 
Ambassador of Israel, Ottawa 
 
Italy 
H.E. Mr. Altero Matteoli 
Minister for the Environment and Territory 
 
Jamaica (speaking on behalf of the Group 77 and China) 
H.E. Mr. Dean Peart 
Minister of Land and the Environmen 
 
Japan 
H.E. Ms. Yuriko Koike 
Minister of the Environment 
 
Jordan 
H.E. Mr. Khaled Anis Irani 
Minister of Environment 
 
Kazakhstan 
H.E. Mr. Zhambul Bekzhanov 
Vice-Minister of Environmental Protection 
 
Kenya 
Mr. Ratemo Michieka 
Director-General, National Environment Management 
 
Kuwait 
Mr. Jasem Al-Besharah 
Director-General of Environment 
 
Lao People’s Democratic Republic 
Mr. Noulinh Sinbandhit 
Vice-President of Science Technology and Environment 
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Lesotho 
H.E. Ms. Mamphono Khaketla 
Minister of Natural Resources 
 
Libya 
H.E. Mr. Abdul-Hakim Rajab El-Waer 
Secretary of Environment, President, African Ministerial Council in Africa 
 
Lithuania 
H.E. Mr. Arunas Kundrotas 
Minister for Environment 
 
Luxembourg 
H.E. Mr. Nicolas Schmit 
Delegate Minister for Foreign Affairs and Immigration 
 
Madagascar 
H.E. Mr. Rakotoarisoa Florent 
Ambassadeur de Madagascar, Canada 
 
Malaysia 
H.E. Mr. Dato Sri Haji Adenan Haji Satem 
Minister of Natural Resources and Environment 
 
Malawi 
H.E. Mr. Henry Chimunthu Banda 
Minister of Mines, Natural Resources and the Environment 
 
Maldives 
H.E. Mr. Abdullahi Majeed 
Deputy Minister of Environment, Energy and Water 
 
Mali 
S.E. M. Nancoma Keita 
Ministre de l’Environnement et de l’Assainissement 
 
Malta 
H.E. Mr. George Pullicino 
Minister for Rural Affairs and the Environment 
 
Mauritania 
Mr. El Hadramy Ould Bahneine 
Directeur de l’Environnement 
 
Mauritius (speaking also on behalf of the Alliance of Small Island States) 
H.E. Mr. Anil Bachoo 
Minister of Environment and National Development Unit 



FCCC/CP/2005/5 
Page 42 

 

Mexico 
S.E. Sr. José Luis Luege Tamargo 
Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
 
Micronesia (Federated States of) 
H.E. Mr. Akillino H. Susaia 
Secretary of Economic Affairs 
 
Monaco 
H.E. Mr. Gilles Noghès 
Ambassador, Permanent Representative of the Principality of Monaco to the United Nations 
 
Morocco 
H.E. Mr. Mohamed Elyazghi 
Minister of Territorial Planning, Water and Environment 
 
Namibia 
H.E. Mr. Willem Konjore 
Minister of Environment and Tourism 
 
Netherlands 
H.E. Mr. Pieter Van Geel 
State Secretary, Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment 
 
New Zealand 
H.E. Mr. David Parker 
Minister Responsible for Climate Change Issues 
 
Nepal 
Mr. Lok Darshan Regmi 
Joint Secretary, Ministry of Environment, Science and Technology 
 
Nigeria 
H.E. Mr. Iyorchia Ayu 
Minister of the Environment 
 
Niue 
H.E. Mr. Pokotoa Sipeli 
Associate Minister 
 
Norway 
H.E. Ms. Helen Bjornoy 
Minister of Environment 
 
Pakistan 
H.E. Mr. Tahir Iqbal 
Federal Minister of Environment 
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Panama 
H.E. Ms. Ligia Castro de Doens 
Minister of Environment  
 
Papua New Guinea 
Mr. Wari Iamo 
Secretary, Department of Environment and Conservation 
 
Paraguay 
H.E. Mr. Juan Esteban Aguirre 
Ambassador of Paraguay to Canada 
 
Peru 
H.E. Mr. Guillermo Russo 
Ambassador of Peru to Canada 
 
Philippines 
Mr. Armando A. De Castro 
Undersecretary for Management and Technical Services, 
Department of Environment and Natural Resources 
 
Poland 
H.E. Mr. Jan Szyszko 
Minister of the Environment 
 
Portugal 
H.E. Mr. Humberto Rosa 
Secretary of State for Environment 
 
Republic of Korea 
H.E. Mr. Jae Yong Lee 
Minister of Environment 
 
Romania 
H.E. Ms. Sulfina Barbu 
Minister of Environment and Water Management 
 
Russian Federation 
H.E. Mr. Alexander I. Bedritsky 
Head of Federal Service for Hydrometeorology 
and Environmental Monitoring (ROSHYDROMET) 
 
Rwanda 
H.E. Ms. Patricia Hajabakiga 
State Minister for Land, Environment, Forestry, Water and Mines 
 
Samoa 
H.E. Mr. Tuisugaletaua A. Sofara Aveau 
Minister of Natural Resources, Environment and Meteorology 
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Saudi Arabia 
H.E. Mr. Ali Bin Ibrahim Al Naimi 
Minister of Petroleum and Mineral Resources 
 
Senegal 
S.E. M. Theirno Lo 
Ministre de l’Environnement et Protection de la Nature 
 
Slovakia 
H.E. Mr. László Miklós 
Minister of the Environment 
 
Slovenia 
H.E. Mr. Janez Podobnik 
Minister of Environment and Spatial Planning 
 
South Africa 
H.E. Mr. Marthinus Van Schalkwyk 
Minister of Environmental Affairs and Tourism 
 
Spain 
S.E. Sra. Cristina Narbona Ruiz 
Ministra de Medio Ambiente 
 
Sudan 
H.E. Ms. Theresa Sirico Iro 
State Minister of Environment and Physical Development 
 
Sweden 
H.E. Ms. Lena Sommestad 
Minister of Environment 
 
Switzerland 
H.E. Mr. Bruno Oberle 
State Secretary, Swiss Agency for the Environment, Forests and Landscape 
 
Thailand 
H.E. Mr. Kitti Limskul 
Vice-Minister, Ministry of Education 
 
The former Yugoslav Republic of Macedonia 
H.E. Mr. Zoran Sapurik 
Minister of Environment and Physical Planning 
 
Togo 
S.E. M. Issifou Okoulou-Kantchati 
Ministre de l’Environnement et des Ressources Forestiéres 
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Trinidad and Tobago 
H.E. Mr. Arnold Piggott 
High Commissioner of Trinidad and Tobago, Ottawa 
 
Tunisia 
H.E. Mr. Nadhir Hamada 
Minister of Environment and Sustainable Development 
 
Turkey 
Mr. Mustafa Öztürk 
Deputy Under-Secretary, Ministry of Environment and Forestry 
 
Uganda 
H.E. Mr. Abubaker Odongo Jeje 
Minister of State for Environment 
 
Ukraine 
H.E. Mr. Pavlo M. Ihnatenko 
Minister of Environmental Protection 
 
United Arab Emirates 
Mr. Salem Mesarri Al Dhaheri 
Director-General, Federal Environmental Agency 
 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (speaking on behalf of the European 
Community and its member states) 
H.E. Ms. Margaret Beckett 
Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs 
 
United Republic of Tanzania 
H.E. Mr. Arcardo D. Ntagazwa 
Minister of State–Environment, Vice President’s Office 
 
United States of America 
H.E. Ms. Paula J. Dobriansky 
Under Secretary for Democracy and Global Affairs 
 
Uruguay 
H.E. Mr. Alvaro Moerzinger 
Ambassador of Uruguay to Canada 
 
Venezuela 
H.E. Mr. Jesús Perez 
Ambassador of Venezuela to Canada 
 
Zambia 
H.E. Mr. Nedson Nzowa 
Deputy Minister of Tourism, Environment and Natural Resources 
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 املرفق الثالث

 ٢٠١٠-٢٠٠٦اجلدول الزمين الجتماعات هيئات االتفاقية يف الفترة 

ويرد جدول  . ٢٠١٠اعـتمد مؤمتـر األطـراف يف دورتـه احلادية عشرة مواعيد فتريت االجتماعات يف عام                  
 . أدناه تيسرياً للرجوع إليه٢٠١٠-٢٠٠٦اجتماعات هيئيت االتفاقية للفترة 

 مايو / أيار٢٦ إىل ١٥من : ٢٠٠٦ يف عام فترة االجتماعات األوىل �

 نوفمرب / تشرين الثاين١٧ إىل ٦من : ٢٠٠٦فترة االجتماعات الثانية يف عام  �

 مايو / أيار١٨ إىل ٧من : ٢٠٠٧فترة االجتماعات األوىل يف عام  �

 ديسمرب / كانون األول١٤ إىل ٣من : ٢٠٠٧فترة االجتماعات الثانية يف عام  �

 يونيه / حزيران١٣ إىل ٢من : ٢٠٠٨اعات األوىل يف عام فترة االجتم �

 ديسمرب / كانون األول١٢ إىل ١من : ٢٠٠٨فترة االجتماعات الثانية يف عام  �

 يونيه / حزيران١٢ إىل ١من : ٢٠٠٩فترة االجتماعات األوىل يف عام  �

 ديسمرب / كانون األول١١نوفمرب إىل / تشرين الثاين٣٠من : ٢٠٠٩فترة االجتماعات الثانية يف عام  �

 يونيه / حزيران١١مايو إىل / أيار٣١من : ٢٠١٠فترة االجتماعات األوىل يف عام  �

 نوفمرب/ تشرين الثاين١٩ إىل ٨من : ٢٠١٠فترة االجتماعات الثانية يف عام  �
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 املرفق الرابع

 املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية 
 ة عشرة ملؤمتر األطرافاليت حضرت الدورة احلادي

 ]اإلسبانية فقط/الفرنسية/باإلنكليزية[

  املنظمات احلكومية الدولية-ألف 

1. African Centre of Meteorological Application for Development 
2. African Development Bank 
3. Agence intergouvernementale de la Francophonie 
4. Asian Development Bank 
5. Caribbean Community Climate Change Centre 
6. Center for International Forestry Research 
7. Comisión Permanente del Pacífico Sur 
8. Comité permanent inter-états de lutte contre la sécheresse au Sahel 
9. Commission for Environmental Cooperation 
10. Commonwealth Secretariat 
11. Corporación Andina de Fomento 
12. Council of Europe 
13. European Bank for Reconstruction and Development 
14. European Space Agency 
15. Institut international du froid 
16. Inter-American Development Bank 
17. Inter-American Institute for Global Change Research 
18. International Energy Agency 
19. International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies 
20. International Tropical Timber Organization 
21. International Water Management Institute 
22. IUCN - The World Conservation Union 
23. League of Arab States 
24. Nordic Council of Ministers 
25. OIC Standing Committee on Scientific and Technological Cooperation 
26. Organisation for Economic Co-operation and Development 
27. Organization of American States 
28. Organization of Arab Petroleum Exporting Countries 
29. Organization of the Petroleum Exporting Countries 
30. Permanent Court of Arbitration 
31. Ramsar Convention Secretariat 
32. Regional Environmental Centre for Central and Eastern Europe 
33. Secretaría General de la Comunidad Andina 
34. The Sahara and Sahel Observatory 
35. World Agroforestry Centre 

  املنظمات غري احلكومية الدولية -باء 

1. Action for a Global Climate Community 
2. Adelphi Research 
3. Aleut International Association 
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4. Alliance for Responsible Atmospheric Policy 
5. Alliance to Save Energy 
6. Aluminium Association of Canada 
7. Amazon Institute for Environmental Research 
8. American Geophysical Union 
9. American Nuclear Society 
10. American Society of International Law 
11. Arctic Athabaskan Council 
12. Asociación Regional de Empresas de Petróleo y Gas Natural en Latinoamérica y el Caribe 
13. Assembly of First Nations 
14. Association des amis de la Saoura 
15. Association for the Protection of Coastal Ecosystems 
16. Association of International Automobile Manufacturers of Canada 
17. Association pour la recherche sur le climat et l’environnement 
18. Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique 
19. Aujourd’hui pour demain 
20. Australian Aluminium Council 
21. Australian Conservation Foundation 
22. Bangladesh Centre for Advanced Studies 
23. Basel Agency for Sustainable Energy 
24. BIOCAP Canada Foundation 
25. Birdlife International 
26. Both ENDS Foundation 
27. Business Council for Sustainable Energy 
28. Business Unity South Africa 
29. California Climate Action Registry 
30. Canadian Atmosphere Protection Alliance 
31. Canadian Electricity Association 
32. Canadian Energy Efficiency Alliance 
33. Canadian Energy Research Institute 
34. Canadian Gas Association 
35. Canadian Hydropower Association 
36. Canadian Nuclear Association 
37. Canadian Steel Producers Association 
38. Canadian Urban Transit Association 
39. Canadian Vehicle Manufacturers’ Association 
40. CarbonFix e.V. 
41. CARE Canada 
42. Center for Biological Diversity 
43. Center for Clean Air Policy 
44. Center for International Climate and Environmental Research 
45. Center for International Environmental Law 
46. Central Research Institute of Electric Power Industry 
47. Centre for European Economic Research 
48. Centre for European Policy Studies 
49. Centre for International Sustainable Development Law 
50. Centre for Socio-Economic Development 
51. Centre Hélios 
52. Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 
53. Changing Climates Environmental Society 



FCCC/CP/2005/5 
Page 49 

54. Chatham House 
55. China Association for Science and Technology 
56. Church of the Brethren 
57. Circumpolar Conservation Union 
58. Citizens Alliance for Saving the Atmosphere and the Earth 
59. Citizens’ Movement for Environmental Justice 
60. Clean Air Foundation 
61. Clean Energy Group 
62. Clean Water Action 
63. Climate Action Network 
64. Climate Action Network – France 
65. Climate Action Network Australia 
66. Climate Action Network Europe 
67. Climate Action Network International 
68. Climate Action Network – Southeast Asia 
69. Climate Alliance 
70. Climate Alliance Austria 
71. Climate Alliance Italy 
72. Climate Business Network 
73. Climate Change Central 
74. Climate Change Coordination Centre 
75. Climate Change Legal Foundation 
76. Climate Institute 
77. Climate Network Africa 
78. Colegio de Abogados Especialistas en Derecho Ambiental de Colombia 
79. Columbia University 
80. Committee for a Constructive Tomorrow 
81. Competitive Enterprise Institute 
82. Confederation of European Paper Industries 
83. Conseil patronal de l’environnement du Québec 
84. Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible 
85. Conservation International 
86. Consultative Group on Biological Diversity 
87. Corporation des entreprises en traitement de l’air et du froid  
88. Council of State Governments 
89. Dalhousie University – Marine and Environmental Law Institute 
90. David Suzuki Foundation 
91. Development Alternatives 
92. E7 Fund for Sustainable Energy Development 
93. Earth Council 
94. Earth Day Network 
95. Earth Island Institute 
96. Earth University 
97. Earthjustice 
98. Eco-Accord 
99. Ecologic – Institute for International and European Environmental Policy 
100. Ecologica Institute 
101. Edison Electric Institute 
102. Edmund S. Muskie Foundation 
103. Electric Power Research Institute 
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104. Emissions Marketing Association 
105. Energy Research Centre of the Netherlands 
106. Energy Strategies 
107. Environment Business Australia 
108. Environmental Defense 
109. Environmental Quality Protection Foundation 
110. Environmental Resources Trust 
111. Environnement et Développement du Tiers-Monde 
112. Environnement Jeunesse 
113. Équiterre 
114. ETC Foundation 
115. European Business Council for Sustainable Energy 
116. European Chemical Industry Council 
117. European Federation for Transport and Environment 
118. European Landowners’ Organisation 
119. European Nuclear Society 
120. FACE Foundation 
121. Federation of Electric Power Companies 
122. Federation of German Industries 
123. Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry 
124. FERN 
125. Finnish Air Pollution Prevention Society 
126. Fondazione Eni Enrico Mattei 
127. Ford Foundation 
128. Forum atomique européen 
129. Foundation for International Environmental Law and Development 
130. Foundation for Strategic Environmental Research 
131. Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research 
132. Free University Amsterdam, Institute for Environmental Studies 
133. Friends of the Earth International 
134. Fundación Amigos de la Naturaleza 
135. Fundación Argentina de Etoecología 
136. Fundación Bariloche 
137. Fundación Biosfera 
138. Fundación Nueva Cultura de Agua 
139. Geothermal Heat Pump Consortium 
140. German Electricity Association 
141. German Emissions Trading Association 
142. German NGO Forum on Environment and Development 
143. GERMANWATCH 
144. Global Commons Institute 
145. Global Environment Centre 
146. Global Environment Centre Foundation 
147. Global Environmental Forum 
148. Global Industrial and Social Progress Research Institute 
149. Global Legislators Organisation for a Balanced Environment 
150. GlobalWarmingSolution.org 
151. Green Club 
152. Green Earth Organization 
153. Green Markets International 



FCCC/CP/2005/5 
Page 51 

154. Greenhouse Emissions Management Consortium 
155. Greenpeace International 
156. Groupe d’études et de recherches sur les énergies renouvelables et l’environnement 
157. Groupe de recherche appliquée en macroécologie 
158. Hadley Centre 
159. Hamburg Institute of International Economics 
160. Harvard Medical School 
161. Harvard University 
162. Hatof Foundation 
163. Heinrich Böll Foundation 
164. HELIO International 
165. Identity, Merge and Action 
166. Indian Council of Forestry Research and Education 
167. Industrial Technology Research Institute 
168. Institut de recherche sur l’environnement 
169. Institute for Energy Technology 
170. Institute for Global Environmental Strategies 
171. Institute for Public Policy Research 
172. Institute for Solid Waste Research and Ecological Balance 
173. Institute for Sustainable Energy Policies 
174. Institute of Development Studies, University of Sussex 
175. Institute of Electrical and Electronics Engineers 
176. Institute of Energy Economics, Japan 
177. Insurance Initiative/UNEP 
178. INTERCOOPERATION 
179. International Alliance of Indigenous–Tribal Peoples of the Tropical Forests 
180. International Aluminium Institute 
181. International Center for Environmental Technology Transfer 
182. International Centre for Trade and Sustainable Development 
183. International Chamber of Commerce 
184. International Climate Change Partnership 
185. International Confederation of Free Trade Unions 
186. International Council for Capital Formation 
187. International Council for Local Environmental Initiatives 
188. International Council of Environmental Law 
189. International Development Research Centre 
190. International Emissions Trading Association 
191. International Federation of Agricultural Producers 
192. International Federation of Industrial Energy Consumers 
193. International Fertilizer Industry Association 
194. International Forestry Students’ Association 
195. International Gas Union 
196. International Hydropower Association 
197. International Institute for Applied Systems Analysis 
198. International Institute for Environment and Development 
199. International Institute for Sustainable Development 
200. International Organization for Standardization 
201. International Petroleum Industry Environmental Conservation Association 
202. International Polar Foundation 
203. International Policy Network 
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204. International Rivers Network 
205. International Union of Railways 
206. Interstate Natural Gas Association of America 
207. Inuit Circumpolar Conference 
208. Inuit Tapiriit Kanatami 
209. Ithaca College 
210. Japan Atomic Industrial Forum, Inc. 
211. Japan Center for Climate Change Actions 
212. Japan Electrical Manufacturers’ Association 
213. Japan Environmental Council 
214. Japan Fluorocarbon Manufacturers Association 
215. Japan Industrial Conference for Ozone Layer Protection 
216. Japan International Forestry Promotion and Cooperation Center 
217. Joanneum Research 
218. Joyce Foundation 
219. Keidanren 
220. Kiko Network 
221. Korean Federation for Environmental Movement 
222. Kyoto Club 
223. Kyoto University, Institute of Economic Research 
224. Latin American Section of the American Nuclear Society 
225. Le centre québécois du droit de l’environnement  
226. LEGAMBIENTE 
227. Leland Stanford Junior University 
228. LIFE – Women Develop Eco-techniques 
229. Lloyd’s Register 
230. Lombardy Foundation for the Environment 
231. Manitoba Ozone Protection Industry Association 
232. Maryknoll Fathers and Brothers 
233. McGill University 
234. Midwest Research Institute/National Renewable Energy Laboratory 
235. myclimate 
236. National Carbon Sequestration Foundation 
237. National Environmental Trust 
238. National Institute for Environmental Studies 
239. National Institute of Public Health and the Environment 
240. National Mining Association 
241. Native Women’s Association of Canada 
242. Natural Resources Defense Council 
243. Netherlands Society for Nature and Environment 
244. Network for Environment and Sustainable Development in Africa 
245. Network for Promotion of Agriculture and Environmental Studies 
246. Network of Regional Governments for Sustainable Developments 
247. New Brunswick Lung Association 
248. New Energy and Industrial Technology Development Organization 
249. North American Insulation Manufacturers Association 
250. Northeast States for Coordinated Air Use Management 
251. Nuclear Energy Institute 
252. Nurses Across the Borders 
253. Observatoire méditerranéen de l’énergie 
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254. Oeko-Institut (Institute for Applied Ecology e.V.) 
255. One Sky – Canadian Institute of Sustainable Living 
256. Ouranos 
257. Oxfam Great Britain 
258. Oxford Institute for Energy Studies 
259. Panos Limited 
260. PELANGI 
261. Pembina Institute for Appropriate Development 
262. Peoples’ Forum 2001 GWRG 
263. Petroleum Technology Research Centre 
264. Pew Center on Global Climate Change 
265. Pollution Probe 
266. Portland Cement Association 
267. Potsdam Institute for Climate Impact Research 
268. Pro-Natura USA 
269. ProClim – Forum for Climate and Global Change 
270. Protection de l’environnement 
271. Railway Association of Canada 
272. Railway Technical Research Institute 
273. Rainforest Action Network 
274. RainForest ReGeneration Institute 
275. RAND 
276. READI-ENVIRONNEMENT 
277. Redefining Progress 
278. Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec 
279. Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership 
280. Réseau environnement 
281. Resources for the Future 
282. Responding to Climate Change 
283. Rivers Foundation 
284. SAGE Centre 
285. Sequoia Foundation 
286. SEVEn, The Energy Efficiency Center 
287. Sierra Club of Canada 
288. Sierra Club, Washington 
289. SILVA, Arbres, Forêts et Sociétes 
290. Southern Centre for Energy and Environment 
291. SouthSouthNorth 
292. State and Territorial Air Pollution Program Administrators/Association of Local Air Pollution 

Control Officials 
293. Stockholm Environment Institute 
294. STOP 
295. Sustainable Energy Institute 
296. Swiss Federal Institute of Technology 
297. TakingITGlobal 
298. The Australia Institute 
299. The Business Roundtable 
300. The Carbon Trust 
301. The Climate Group 
302. The Corner House 
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303. The Energy and Resources Institute 
304. The Institute of Cultural Affairs 
305. The Japan Economic Research Institute 
306. The Korea Chamber of Commerce and Industry 
307. The National Center for Public Policy Research 
308. The Nature Conservancy 
309. The Transnational Institute 
310. The Woods Hole Research Center 
311. Tides Center 
312. Transport 2000 Québec 
313. Turku School of Economics and Business Administration 
314. U.S. Climate Action Network 
315. UK Business Council for Sustainable Energy 
316. Union of Concerned Scientists 
317. Union of Industrial and Employers’ Confederations of Europe 
318. Union of the Electricity Industry 
319. Union québécoise pour la conservation de la nature 
320. Unions for Jobs and Environment 
321. Unisféra International Centre 
322. United Methodist Church – General Board of Church and Society 
323. United Mine Workers of America 
324. United Nations Foundation 
325. Université du Québec à Montréal 
326. Université Laval 
327. Université Libre de Bruxelles, Centre d’Etudes Economiques et Sociales de l’Environnement 
328. University Corporation for Atmospheric Research 
329. University Luigi Bocconi, Institute of Energy and Environment Economics and Policy 
330. University of California, Revelle Program on Climate Science and Policy 
331. University of Cambridge, Centre of International Studies 
332. University of Cape Town 
333. University of Colorado at Boulder 
334. University of Delaware, Center for Energy and Environmental Policy 
335. University of East Anglia 
336. University of Gothenburg 
337. University of Kassel 
338. University of Oslo, School of Law 
339. University of Oxford, Environmental Change Institute 
340. University of Regina 
341. University of Waikato, The International Global Change Institute 
342. Verification Research, Training and Information Centre 
343. Vitae Civilis Institute for Development, Environment and Peace 
344. Winrock International 
345. Winrock International India 
346. Women in Europe for a Common Future 
347. World Alliance for Decentralized Energy 
348. World Business Council for Sustainable Development 
349. World Coal Institute 
350. World Council of Churches 
351. World Energy Council 
352. World Environment Center 
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353. World Federation of United Nations Associations 
354. World LP Gas Association 
355. World Nuclear Association 
356. World Resources Institute 
357. World Wind Energy Association 
358. Worldwatch Institute 
359. Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy 
360. WWF 
361. Yale Student Environmental Coalition 
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 املرفق اخلامس 

 الوثائق املعروضة على مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة

  FCCC/CP/2005/1  مذكرة من األمينة التنفيذية . جدول األعمال املؤقت وشروحه

مذكرة . املـنظمات اليت تقدمت بطلبات لقبوهلا بصفة مراقب       
 مقدمة من األمانة

 FCCC/CP/2005/2 and Add.1 

  FCCC/CP/2005/3  مذكرة من األمانة. بيئة العاملية إىل مؤمتر األطرافتقرير مرفق ال

FCCC/CP/2005/3/Corr.1 

  FCCC/CP/2005/4  تقرير املكتب. التقرير املتعلق بوثائق التفويض

FCCC/KP/CMP/2005/7 

حالـة التصديق على اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري          
 مذكرة من األمانة. لحق هبااملناخ وبروتوكول كيوتو امل

 FCCC/CP/2005/INF.1 

FCCC/KP/CMP/2005/INF.1  

  FCCC/CP/2005/INF.2  قائمة املشاركني

)٢ و١اجلزءان (  

: خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية        
ُهٌج للحفز على العمل  وثائق مقدمة من األطراف. ُن

 FCCC/CP/2005/MISC.1  

  FCCC/CP/2005/MISC.2  ئمة املشاركني املؤقتةقا

)٢ و١اجلزءان (  

  FCCC/CP/2005/L.1 and  مشروع تقرير مؤمتر األطراف عن دورته احلادية عشرة

FCCC/CP/2005/L.1/Add.1 

FCCC/KP/CMP/2005/L.1/Add.1 

: خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية        
 مشروع استنتاجات يقترحه الرئيس. حلفز العملالنهج الالزمة 

 FCCC/CP/2005/L.2  

تنفـيذ بـرنامج عمـل بويـنس آيرس بشأن تدابري التكيف            
 اقتراح مقدم من الرئيس. ١٠-م أ/١املقرر (واالستجابة 

 FCCC/CP/2005/L.3  

احلوار بشأن العمل التعاوين الطويل األجل للتصدي لتغري املناخ 
 اقتراح منقح مقدم من الرئيس. فيذ االتفاقيةمن خالل تعزيز تن

 FCCC/CP/2005/L.4/Rev.1  

. اإلعراب عن االمتنان حلكومة كندا وسكان مدينة مونتريال        
 مشروع قرار مقدم من فرنسا

 FCCC/CP/2005/L.5  

FCCC/KP/CMP/2005/L.9  
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مشـروع مقـرر بشأن عملية للمنافسة حول العمل التعاوين          

 اقتراح مقدم من الرئيس. عاجلة تغري املناخالطويل األجل مل
 FCCC/CP/2005/CRP.1 

تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن أعمال        
 ٢٧ إىل   ١٩دورهتـا الثانـية والعشرين املعقودة يف بون من          

 ٢٠٠٥مايو /أيار

 FCCC/SBSTA/2005/4 and  

Add.1 and Amend.1 

ية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن مشروع تقرير اهليئة الفرع
 أعمال دورهتا الثالثة والعشرين

 FCCC/SBSTA/2005/L.15 

جـداول منـوذج اإلبالغ املوّحد لفئات استخدام األراضي وتغيري          
مشروع استنتاجات مقترح من    . اسـتخدام األراضـي واحلراجة    

 وجيةتوصية اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنول. إضافة. الرئيس

 FCCC/SBSTA/2005/L.19/Add.1 

املسـائل املتصـلة بتنفـيذ إطار اإلجراءات املعقولة والفعالة          
مشروع .  من االتفاقية  ٤ من املادة    ٥لتحسـني تنفيذ الفقرة     

توصية من اهليئة الفرعية . إضافة. استنتاجات مقترح من الرئيس
 للمشورة العلمية والتكنولوجية

 FCCC/SBSTA/2005/L.24/Add.1 

تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا الثانية والعشرين املعقودة 
 ٢٠٠٥مايو / أيار٢٧ إىل ٢٠يف بون يف الفترة من 

 FCCC/SBI/2005/10 and Add.1 

 

 FCCC/SBI/2005/L.16  مشروع تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا الثالثة والعشرين

مشروع .  املعين بأقل البلدان منواً    متديد فترة والية فريق اخلرباء    
 استنتاجات مقترح من الرئيس

 FCCC/SBI/2005/L.17 

مشروع استنتاجات  . صـلة األمانـة املؤسسية باألمم املتحدة      
 مقترح من الرئيس

 FCCC/SBI/2005/L.19 

 ٣٠ حىت   ٢٠٠٥-٢٠٠٤أداء امليزانـية يف فـترة السـنتني         
. ترح من الرئيسمشروع استنتاجات مق. ٢٠٠٥يونيه /حزيران
 توصية من اهليئة الفرعية للتنفيذ. إضافة

 FCCC/SBI/2005/L.21/Add.1 

 لألطراف  ٢٠٠٧-٢٠٠٦عمليات االستعراض يف أثناء الفترة      
مشروع استنتاجات مقترح   . املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية    

 من الرئيس

 FCCC/SBI/2005/L.23 

مشروع استنتاجات . اليةتوجيهات إضافية هليئة تشغيل لآللية امل
 مقترح من الرئيس

 FCCC/SBI/2005/L.29 

مشروع . تقريـر مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف        
 .استنتاجات مقترح من الرئيس

 FCCC/SBI/2005/L.30 

- - - - - 


