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 مؤمتر األطراف
 الدورة احلادية عشرة

 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٩ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٨مونتريال، 

  من جدول األعمال٦البند 
 :ات يف البلدان الناميةخفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغاب

    الُنهج الالزمة حلفز العمل

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

 مشروع استنتاجات يقترحه الرئيس

والواردة يف  أحـاط مؤمتر األطراف علماً باملذكرة املقدَّمة من حكوميت بابوا غينيا اجلديدة وكوستاريكا               -١
 .، 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  -٢
ة خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية، مع  آراءهم بشأن القضايا املتصل٢٠٠٦مارس /آذار

التركيز على القضايا العلمية والتقنية واملنهجية ذات الصلة، وتبادل املعلومات واخلربات ذات الصلة، مبا يف ذلك                
دمي توصيات بشأن أية    كما وجَّه مؤمتر األطراف دعوة إىل األطراف لتق       . ُنهـج السياسة العامة واحلوافز اإلجيابية     
وطلب مؤمتر األطراف من األمانة أن تقوم بتجميع الردود اليت ترد من            . عملـية أخـرى للنظر يف هذه القضايا       

األطـراف وإدراجها يف وثيقة معلومات متنوعة، وإدراج تلك الردود اليت ترد من املراقبني املعتمدين على موقع                 
 .االتفاقية على الشبكة العاملية

 مؤمتـر األطـراف من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تنظر يف املعلومات اليت               وطلـب  -٣
 ).٢٠٠٦مايو /أيار(، اعتباراً من دورهتا الرابعة والعشرين ٢تتضمنها الردود املشار إليها يف الفقرة 

Distr. 
LIMITED 

FCCC/CP/2005/L.2 
6 December 2005 

ARABIC 
Original: ENGLISH 



FCCC/CP/2005/L.2 
Page 2 

 

كانون (هتا السابعة والعشرين   وسـوف تقدِّم اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية تقريراً يف دور           -٤
 .، مبا يف ذلك أية توصيات ُتقدَّم٢بشأن القضايا املشار إليها يف الفقرة ) ٢٠٠٧ديسمرب /األول

وطلب مؤمتر األطراف من األمانة أن تقوم، رهناً بتوفُّر متويل تكميلي، بتنظيم حلقة عمل بشأن هذا البند  -٥
، )٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين(يئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية قبل انعقاد الدورة اخلامسة والعشرين لله

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

 .٢والعشرين، آخذة يف اعتبارها الردود املقدَّمة من األطراف املشار إليها يف الفقرة 

- - - - - 


