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 )تابع (احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 
 ٨ ٣٤-١٨ ...........................................................املسائل التنظيمية -ثانياً 

 ) من جدول األعمال٢البند ( 
 ٨ ١٨   .......................................حالة التصديق على االتفاقية -ألف 
 ٨ ٢٠-١٩ .............................................اعتماد النظام الداخلي -باء  
 ٨ ٢٣-٢١ ..............................................إقرار جدول األعمال -جيم 
 ١٠ ٢٤   ................................أعضاء املكتب غري الرئيسانتخاب  -دال  
 ١١ ٢٦-٢٥ ......................................قبول املنظمات بصفة مراقب -هاء  
 ١١ ٣٤-٢٧ ..................تنظيم العمل، مبا يف ذلك دورتا اهليئتني الفرعيتني -واو  
 ١٣  ..........تاريخ ومكان انعقاد الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف -زاي  
 ١٣  ٢٠١٠-٢٠٠٦لفترة اجلدول الزمين الجتماعات هيئيت االتفاقية، ل -حاء  
 ١٣  .............................اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض -طاء  

 ١٣٢  ............تقريرا اهليئتني الفرعيتني واملقررات واالستنتاجات الناشئة عنهما -ثالثاً 
 ) من جدول األعمال٣البند ( 

 ١٣  ..استعراض تنفيذ االلتزامات واألحكام األخرى املنصوص عليها يف االتفاقية -رابعاً
 ) من جدول األعمال٤البند ( 
 ١٣  .......................................................]يستكمل فيما بعد[ -خامساً

 ) من جدول األعمال٥البند ( 
النهج الالزمة  : خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية         -سادساً

 ١٣ ٣٧-٣٥ .............................................................. حلفز العمل
 ) من جدول األعمال٦البند ( 

 ١٤ ٤١-٣٨ ..........................................سسيةاملسائل اإلدارية واملالية واملؤ -سابعاً
 ) من جدول األعمال٧البند ( 
 ١٤  ..........٢٠٠٥-٢٠٠٤اإليرادات وأداء امليزانية يف فترة السنتني  -ألف 
 ١٤  ...................٢٠٠٧-٢٠٠٦امليزانية الربناجمية لفترة السنتني  -باء  
 ١٤  .................الصلة املؤسسية بني أمانة االتفاقية واألمم املتحدة -جيم 
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 )تابع (احملتويات

 ةالصفح ـراتـالفق 
 ١٤  .............................االستعراض الداخلي ألنشطة األمانة -دال 
 ١٤ ٤١-٣٨ ..............................اإلجراء اخلاص بتعيني أمني تنفيذي -هاء 

 ١٥ ٤٢   ............مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف -ثامناً 
 ) من جدول األعمال٨البند ( 

   ..................................................اجلزء الرفيع املستوى -تاسعاً
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 ١٥  .............................بيانات املنظمات اليت حتظى مبركز املراقب -اشراًع
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 ) من جدول األعمال١١البند ( 
 ١٦  .........................................................اختتام الدورة -ثاين عشر

 ) من جدول األعمال١٢البند ( 
 املرفقات

 ]يستكمل فيما بعد[

 ١٥ ..........متر األطراف يف دورته احلادية عشرة اإلجراءات اليت اختذها مؤ: اجلزء الثاين

 ]ُيستكمل فيما بعد[
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  افتتاح الدورة�أوالً 
 )من جدول األعمال) أ(٢ و١البندان (

املشار (ُعقـدت الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ                 -١
، يف قصر املؤمترات يف مونتريال،      )١( من االتفاقية  ٧ من املادة    ٤ بالفقرة   ، عمالً ")االتفاقية"إلـيها فيما بعد بلفظ      

، وافتتح الدورة السيد غينيس غونساليس غارسيا، وزير الصحة والبيئة يف ٢٠٠٥نوفمرب/ تشرين الثاين٢٨بكندا يف 
 .يف دورته العاشرةاألرجنتني ورئيس املؤمتر 

 ١٤ينة التنفيذية السابقة، السيدة جوك وولكر هانتر اليت وافتها املنية يف            وعقب افتتاح الدورة، ذكَّر الرئيس باألم      -٢
، ودعا الرئيس مجيع املندوبني إىل لزوم دقيقة ٢٠٠٢مايو /، وكانت قد تولت األمانة منذ أيار٢٠٠٥أكتوبر /تشرين األول

 .صمت ترمحا على روحها

  احلفل الترحييب الذي أقامته احلكومة املضيفة-ألف 

 االفتـتاَح الرمسي حفل ترحييب أقامته حكومة كندا احتفاًء بافتتاح الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف                سـبق  -٣
ويف هذا احلفل، ألقى كلمةً يف      . والـدورة األوىل ملؤمتـر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو            

 .تريال، والسيد جان شاري، رئيس وزراء كيبيكاملندوبني كل من السيد جريالد ترومبلي، عمدة مدينة مون

يف معـرض ترحيبه جبميع املشاركني، أكد رئيس الوزراء التزام حكومة كيبيك بسعيها احلثيث من أجل حتقيق                  -٤
 فعقـب مفاوضـات ُتوجت باعتماد بروتوكول كيوتو، بدأت حكومة كيبيك خطة عمل للفترة             . أهـداف االتفاقـية   

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

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

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

، شدد رئيس الوزراء على     ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٦ و ٥أحناء العامل، وشاركت يف استضافته حكومة كيبيك يومي         
 .إلقليمي وعلى مستوى مؤسسات األعمالأمهية إشراك اجلهات الفاعلة على املستوى االحتادي وا

                                                      

عقد مؤمتر األطراف باملوازاة مع الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول                )١(
ويورد كال التقريرين العناصر املشتركة     . مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف تقرير منفصل        وترد وقائع   . كـيوتو 

بينهما مثل حفل الترحيب ووقائع االجتماعات املشتركة بني مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف                 
 .ملستوى من الدورتنيبروتوكول كيوتو اليت جرت يف أثناء اجلزء الرفيع ا
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فأزيد من  . وأكـد عمدة مونتريال يف كلمته الترحيبية الدور احلاسم الذي تقوم به املدن يف مكافحة تغري املناخ                 -٥
ونظرا . نصف سكان العامل يعيشون اآلن يف املناطق احلضرية وختلف أساليب عيشهم وأمناط استهالكهم يف البيئة أثرا كبرياً

حديات اليت تواجهها املدن يف التوفيق بني االحتياجات االقتصادية واالجتماعية والبيئية، ناشد العمدة احلكومات للت
والتزاما من مدينة مونتريال بالتشجيع على حتقيق األهداف اإلمنائية . أن تدعم اجلهود املبذولة على املستوى البلدي
دينة مؤخرا تدابري متنوعة، منها اعتماد قرار يقضي خبفض انبعاثات          لأللفية اليت وضعتها األمم املتحدة، اختذت امل      

وختاما، أكد العمدة أن كل عمل لـه قيمته مهما كان صغريا . ٢٠١٢ يف املائة حبلول عام ٢٠غاز الدفيئة بواقع 
 .وناشد املواطنني أن يقوموا بواجبهم فيما يتعلق خبفض انبعاثات غاز الدفيئة

 ب، شاهد املندوبون عرضا إعالمياً مثرياً من أداء فنانني كنديني وجيسد أثر فعل اإلنسان              وعقـب كلميت الترحي    -٦
 .يف البيئة

  بيان رئيس مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة�باء 

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

فللعامل قاعدة علمية عتيدة وعريضة يبادر على أساسها فوراً         . مـن التقدم يف مكافحة ظاهرة االحتباس احلراري       
وال ينبغي بتاتا أن ُيتخذ عدم اليقني . تميةبالعمل على القضاء على أسباب تغري املناخ وُيعد العدة ملواجهة أثاره احل

 .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
وإذا كانت لكل . الدفيئة بقدر كبريالعامل أن تقر مبسؤوليتها وتتخذ تدابري فعالة من أجل خفض انبعاثاهتا من غاز 

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      

وللسري . نصاف إذا تعرض النظام البيئي واملناخي الذي تقوم عليه حياة اإلنسان إىل تلف ال راد له االقتصادي واإل
قُدمـا من أجل مستقبل دائم مشترك، يتعني العمل على أن يكون حتمل عبء التخفيف من االنبعاثات على قدر                   

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

 .يتعني تنفيذه وتزويده باملوارد الكافية

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

 .إشراك اجلهات الفاعلة على مجيع املستويات، ومن ذلك احلكومات ومؤسسات األعمال واجملتمع املدين
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 ه احلادية عشرة انتخاب رئيس مؤمتر األطراف يف دورت�جيم 
 )من جدول األعمال) أ(٢البند (

نوفمرب، السيد  / تشرين الثاين  ٢٨ اليت ُعقدت يف     )٢(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                

 .نتهية واليته السيد ديون على انتخابه، ومتىن لـه كل التوفيق يف توجيه أعمال املؤمتر يف دورته احلادية عشرةالرئيس امل

  بيان الرئيس�دال 

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        . ة يواجهها العامل يف هذا القرن     اآلن بأن تغري املناخ أهم مشكلة بيئي      

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

 .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 لى التكيف، ونقل التكنولوجيا والتنمية املستدامة الذي نص عليه          ع
؛ وبرنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابري التكيف والتصدي؛ واحللقة الدراسية للخرباء احلكوميني، اليت              املستدامة

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

اهرة دولياً وفقا   واملشـاركة على أوسع نطاق ممكن من أجل االتفاق على وسيلة مالئمة فعالة للتصدي هلذه الظ               
 .ملبادئ االتفاقية

واستنادا 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:  يف ثالثة مفاهيم رئيسية هياألطراف، ميكن إجيازها
ويف اآلن ذاته، يتسع اجملال للتحسني يف عدة        . بروتوكول كيوتو بشكل تام وجعله أداة فعالة للحد من االنبعاثات         

زيز آلية التنمية النظيفة، كما يتعني حتسني وبالتايل، ينبغي تع. جماالت رئيسية من تفعيل االتفاقية وبروتوكول كيوتو
وختاما، يتعني التجديد يف الفكر عند النظر إىل ما وراء          . التدابري املتعلقة بالتكيف ونقل التكنولوجيات وتطويرها     

نا فترة االلتزام األوىل للربوتوكول واستكشاف اخليارات القائمة للتعاون الدويل بشأن تغري املناخ يف املستقبل، تعاو
 .جيسد كل مصاحل األطراف مع مراعاة حتقيق اهلدف األمسى لالتفاقية

                                                      

 .جلسات مؤمتر األطراف املشار إليها يف هذا التقرير هي جلسات للمؤمتر بكامل هيئته )٢(
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  بيان القائم بأعمال األمانة التنفيذية�هاء 

شـكر القـائم بأعمال األمانة التنفيذية حكومة كندا على استضافة مؤمتر األطراف وأعرب عن تقديره                 -١٤
وهنأ القائم باألعمال السيد ستيفان ديون      . مناخياًلـلجهود اخلاصة اليت بذلتها من أجل جعل هذا احلدث حمايدا            

على انتخابه رئيسا 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 /حللقة الدراسية للخرباء احلكوميني اليت عقدت يف بون يف أياروا

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

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

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

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

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

ضاعفة العمل يف جمال التكنولوجيا، مبا      وقال إن من الالزم م    . 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 أيضا بالنسبة ملؤمتر األطراف أن يضع        . ن من أول أولويات مؤمتر األطراف     والتكنولوجية ينبغي أن يكو   

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

 بيانات أخرى -واو 

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 ) أطراف آخرينوالـدول األعضاء فيها بدعم ثالثة    
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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 ائل التنظيمية املس-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
 .هلة للمشاركة يف عملية اختاذ القرار أثناء الدورةومجيع هذه األطراف مؤ.  دولة١٨٩بلغ حىت ذلك التاريخ 

  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
 .لنظام الداخلي ولكنه تعذَّر التوصل إىل توافق يف اآلراءاملؤمتر العاشرة مشاورات مع األطراف بشأن مشروع ا

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

 .ئيس أنه سيبلغ املؤمتر يف حال حدوث أية تطورات جديدة يف هذه املسألةالر

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

 نوفمرب،/ 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)تتضمن جدول األعمال املؤقت وشروحه      مذكـرة من األمينة التنفيذية      

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

، " 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 . ملطبَّق النظام الداخلي امشروع
واقترح بناء على ذلك أن ُيعتَمد جدول . يتسنَّ التوصل إىل توافق يف اآلراء حول كيفية إدراجه يف جدول األعمال

وقال إنه سينظر  . ن أن ُيترك معلقاً   ، الذي ميك  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 

 مؤمتر انتخاب رئيس الدورة احلادية عشرة لل )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(  

 ية عشرة ملؤمتر األطرافتاريخ ومكان انعقاد الدورة الثان )ح(  

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

 اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض )ي(  

 :تقريرا اهليئتني الفرعيتني واملقررات واالستنتاجات الناشئة عنهما -٣ 

 تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية )أ(  

 تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ )ب(  

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

 اآللية املالية لالتفاقية )أ(  

 البالغات الوطنية )ب(  

 البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية `١`  

 طنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقيةالبالغات الو `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  (بوينس آيرس بشأن تدابري التكيف واالستجابة 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 

 :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية -٧ 

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤نية يف فترة السنتني اإليرادات وأداء وامليزا )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(  

 ن إىل مؤمتر األطرافمسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتا -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(  

  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس-دال 
 )ل األعمالمن جدو ) ه(٢البند (

نوفمرب، أخرب الرئيس مؤمتر األطراف بأن السيدة مارسيا ليفادجي / تشرين الثاين٢٨يف اجللسة األوىل، املعقودة يف  -٢٤
 مشاوراٍت بشأن هذه املسألة خالل الدورتني الثانية والعشرين للهيئتني الفرعيتني اللتني كانت قد أجرت) األرجنتني(
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وشجع الرئيس كافة األطراف املعنية .  أن الترشيحات مل ترد من كافة اجملموعات اإلقليميةغري. ٢٠٠٥مايو /عقدتا يف أيار
على التوصل إىل اتفاٍق بشأن كافة مناصب املكتب الشاغرة يف الوقت املناسب قبل انعقاد اجلزء الرفيع املستوى يف الفترة                   

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

 ]ُيستكمل فيما بعد[

  قبول املنظمات بصفة مراقب-هاء 
 )من جدول األعمال) و(٢البند (

نوفمرب، يف مذكرٍة أعدهتا األمانة حول قبول       / تشرين الثاين  ٢٨نظر املؤمتر، يف جلسته األوىل املعقودة يف         -٢٥
 من ١٠٢، وأدرجت فيها مخس منظمات حكومية دولية و)Add.1 وFCCC/CP/2005/2(املنظمات بصفة املراقب 

 على  من االتفاقية، وبناًء٧ من املادة   ٦وعمالً بالفقرة   . املنظمات غري احلكومية اليت كانت قد طلبت القبول بصفة املراقب         
 .توصية مكتب املؤمتر، الذي استعرض قائمة املنظمات املتقدمة بطلبات، قرر املؤمتر قبول تلك املنظمات بصفة املراقب

وركَّز الرئيس على أمهية مشاركة املنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية يف عملية االتفاقية، فرحب               -٢٦
 . دية عشرة، ودعاها إىل القيام بدوٍر نشٍطباملنظمات اجلديدة اليت قُبلت يف دورته احلا

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

نوفمرب، انتباه املؤمتر / تشرين الثاين٢٨وجـه الرئيس، لدى تقدميه هذا البند الفرعي يف اجللسة األوىل املعقودة يف               -٢٧
وذكّر بأن اهليئتني الفرعيتني ستجتمعان     . FCCC/CP/2005/1ملؤقت وشروحه الواردين يف الوثيقة      إىل جـدول األعمال ا    
 .ديسمرب هبدف وضع مشاريع مقررات واستنتاجات ُتقدم إىل املؤمتر/ كانون األول٦قبل هناية دورتيهما يف 

 الفرعيتني للنظر فيها وتقدمي     وبـناًء عـلى اقتراح الرئيس، قرر املؤمتر إحالة عدد من البنود إىل اهليئتني              -٢٨
 :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  

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

 بناء القدرات يف إطار االتفاقية )د(٤البند  

 )١٠-م أ/١املقرر (تنفيذ برنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابري التكيف واالستجابة  `١` )ه(٤البند  
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 مسائل تتعلق بأقل البلدان منواً `٢` )ه(٤البند  

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

 الصلة املؤسسية بني أمانة االتفاقية واألمم املتحدة )ج(٧البند  

 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  

 تطوير التكنولوجيات ونقلها  )ج(٤البند  

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

ومت تذكري املندوبني بأن اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية سوف تنظران  -٢٩
 من ٢٣وستتطرق اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، عمالً بالفقرة . `١` )ه(٤يف خمتلف جوانب البند 

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

 . عمل اخلرباءللتنفيذ يف تناول املسائل املتعلقة باجتماعات وحلقات

تاريخ ومكان انعقاد الدورة الثانية عشرة ملؤمتر       "مـن جدول األعمال،     ) ح(٢وفـيما يـتعلق بالبـند        -٣٠
، أشـار الرئيس إىل أنه مل ترد أية عروض يف هذا الشأن وشجع األطراف املهتمة باألمر على التقدم                   "األطـراف 
 .فادة عن ذلك يف جلسٍة مقبلةواقترح إجراء مشاوراٍت بشأن هذا البند واإل. باقتراحات

خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان        "،  ٦كمـا اقـترح الرئيس أن يتناول املؤمتر البند           -٣١
ويف نفس اجللسة،   . نوفمرب/ تشرين الثاين  ٣٠، يف جلسته املقرر عقدها يف       "الـُنهج الالزمة حلفز العمل    : النامـية 

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

، ذكَّر الرئيس بأن اهليئة الفرعية للتنفيذ "اجلزء الرفيع املستوى" من جدول األعمال، ٩وفيما يتعلق بالبند  -٣٢
 تارخياً النعقاد اجلزء الرفيع ديسمرب/ 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 . من األطراف، مبا يف ذلك األطراف يف االتفاقية اليت هي أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو، إال مرة واحدة                 

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

 .ويف إطار هذا البند، أدىل ممثل أحد األطراف ببياٍن -٣٣

 .واتفق املؤمتر على الشروع يف العمل استناداً إىل االقتراحات اليت تقدم هبا الرئيس -٣٤
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  تاريخ ومكان انعقاد الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف-اي ز
 )من جدول األعمال) ح(٢البند (

 ]ُيستكمل فيما بعد[

 ٢٠١٠-٢٠٠٦ اجلدول الزمين الجتماعات هيئيت االتفاقية، للفترة -حاء 
 )من جدول األعمال) ط(٢البند (

 ]ُيستكمل فيما بعد[

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

 ]ُيستكمل فيما بعد[

  تقريرا اهليئتني الفرعيتني واملقررات واالستنتاجات الناشئة عنهما-ثالثاً 
 ) من جدول األعمال٣البند (

 ]ُيستكمل فيما بعد[

  استعراض تنفيذ االلتزامات واألحكام األخرى املنصوص عليها يف االتفاقية-رابعاً 
 ) من جدول األعمال٤البند (

 ]ُيستكمل فيما بعد[

 ]ُيستكمل فيما بعد[ -خامساً 
 ) من جدول األعمال٥البند (

خفـض االنـبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف          -سادساً 
 الُنهج الالزمة حلفز العمل : البلدان النامية

 ) من جدول األعمال٦البند (

نوفمرب، فوجه نظر املؤمتر إىل الوثيقة / تشرين الثاين٣٠ املعقودة يف قدم الرئيس هذا البند يف اجللسة الثانية   -٣٥
FCCC/CP/2005/MISC.1        وكوستاريكا أيدها عشرة من     بابوا غينيا اجلديدة   الـيت تتضمن رسالةً من حكوميت 

 .األطراف اآلخرين

اسم بلدان أمريكا  طرفاً، من بينهم ممثلون حتدثوا ب٢٥وأدىل ببـيانات بشـأن هـذا البند الفرعي ممثلو         -٣٦
الوسـطى، وحتـالف الدول اجلزرية الصغرية، واجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها، بدعم من ثالثة أطراف              

 . والصني٧٧أخرى هي اجملموعة األفريقية وجمموعة ال  
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كارلينو وبـناًء عـلى اقـتراح الرئيس، قرر املؤمتر إنشاء فريق اتصاٍل معين هبذا البند، برئاسة هرينان                   -٣٧
 .، إلعداد مشروع استنتاجات أو مشروع مقرر ينظر فيهما املؤمتر يف جلسٍة مقبلة)األرجنتني(

 ]ُيستكمل فيما بعد[

  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية-سابعاً 
 ) من جدول األعمال٧البند (

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

 ]ُيستكمل فيما بعد[

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

 ]ُيستكمل فيما بعد[

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

 ]ُيستكمل فيما بعد[

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

 ]ُيستكمل فيما بعد[

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

نوفمرب، بأن مكتب املؤمتر كان قد      / تشرين الثاين  ٣٠أخـرب الرئيس املؤمتر، يف اجللسة الثانية املعقودة يف           -٣٨
ذه املسألة، يف رسالٍة موجهٍة من املكتب التنفيذي إىل األمني العام لألمم املتحدة أوضح فيها             نظـر، فيما يتصل هب    

وذكَّر املندوبني بأن نسخةً من تلك الرسالة . اإلجـراء لتعـيني األمني التنفيذي ومعايري االختيار الواجب اتباعها       
 .٢٠٠٥رب نوفم/ تشرين الثاين١٨كانت قد ُوجِّهت إىل مجيع األطراف بتاريخ 

. واإلجراء الواجب اتباعه هو اإلجراء املستخدم اآلن يف مجيع التعيينات يف الوظائف العليا يف األمم املتحدة -٣٩
وهـو يشـجع ترشيحات احلكومات ويستند إىل معايري اختيار واضحة وإىل عمليٍة صارمٍة إلجراء املقابالت مع                 

 .بنوع اجلنسمراعاة التوزيع اجلغرايف واالعتبارات املتعلقة 



FCCC/CP/2005/L.1 
Page 15 

وقـال الرئيس إن املكتب كان قد أبدى موافقته على اإلجراء وعلى معايري االختيار كما ورد بياهنا يف                   -٤٠
وكان أعضاء املكتب قد طلبوا منه أيضاً التسليم، كتابةً، بتلقي الرسالة من مكتب األمني العام وإبالغ                . الرسالة

طلعون إىل التشاور معه خبصوص الشخص الذي يقترح األمني العام رئيس مكتب األمني العام بأن أعضاء املكتب يت
 .١-م أ/١٤تعيينه أميناً تنفيذياً، وفقاً للمقرر 

 .وخبصوص هذا البند، أدىل ممثل أحد األطراف ببيان -٤١

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

نوفمرب، بناًء على اقتراح الرئيس، مشروع املقرر املعنون        / تشرين الثاين  ٢٨ املؤمتـر، يف جلسته األوىل املعقودة يف         اعـتمد  -٤٢
 ).FCCC/SBSTA/2005/4/Add.1("  من بروتوكول كيوتو٥ من املادة ٢املسائل املتصلة بالتعديالت يف إطار الفقرة "

  اجلزء الرفيع املستوى -تاسعاً 
 )ول األعمال من جد٩البند (

 ]ُيستكمل فيما بعد[

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

 ]ُيستكمل فيما بعد[

  مسائل أخرى-حادي عشر 
 ) من جدول األعمال١١البند (

 ]ُيستكمل فيما بعد[

  اختتام الدورة-ثاين عشر 
 ) من جدول األعمال١٢البند (

 ]ا بعدُيستكمل فيم[



FCCC/CP/2005/L.1 
Page 16 

 

 املرفقات
 ]ُيستكمل فيما بعد[

 اإلجراءات اليت اختذها مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة : اجلزء الثاين

 ]ُيستكمل فيما بعد[

- - - - - 


