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 )تابع( احملتويات
 الصفحة ـراتـالفق 

 ١٠ ٣٤-١٨ ..........................................................املسائل التنظيمية -ثانياً
 ) من جدول األعمال٢البند ( 
 ١٠ ١٩-١٨ ..............................................اعتماد النظام الداخلي -ألف 
 ١٠ ٢٧-٢٠ ...............................................إقرار جدول األعمال -باء 
 ١٣ ٢٩-٢٨ .................................انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس -جيم 
 ١٤ ٣١-٣٠ .......................................قبول املنظمات بصفة مراقب -دال 
 ١٤ ٣٨-٣٢ ...................تنظيم العمل، مبا يف ذلك دورتا اهليئتني الفرعيتني -هاء 
تـاريخ ومكان عقد الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف واجلدول الزمين            -واو 

 ١٦ ٤٠-٣٩ ...............................................يةالجتماعات هيئيت االتفاق
 ١٦ ٤٢-٤١ ..............................اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض -زاي 
 ١٦ ٤٤-٤٣ ............................................................احلضور -حاء  
 ١٧ ٤٥    ............................................................. الوثائق -طاء  

 ١٧ ٥٢-٤٦ ...........تقريرا اهليئتني الفرعيتني واملقررات واالستنتاجات الناشئة عنهما -ثالثاً
 ) من جدول األعمال٣البند ( 
 ١٧ ٤٩-٤٦ .................ورة العلمية والتكنولوجيةتقرير اهليئة الفرعية للمش -ألف 
 ١٨ ٥٢-٥٠ ..........................................تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ -باء 

تقريـر امليّسـرين املشاركني للحوار بشأن العمل التعاوين الطويل األجل            -رابعاً 
 ١٨ ٦٣-٥٣ .......................للتصدي لتغري املناخ من خالل تعزيز تنفيذ االتفاقية

 ) من جدول األعمال٤البند ( 
 ٢٠ ٩٠-٦٤ .اض تنفيذ االلتزامات واألحكام األخرى املنصوص عليها يف االتفاقيةاستعر -خامساً 

 ) من جدول األعمال٥البند ( 
 ٢٠ ٦٩-٦٤ ................................................اآللية املالية لالتفاقية -ألف 
 ٢١ ٧٣-٧٠ ...................................................البالغات الوطنية -باء 
 ٢١ ٧٥-٧٤ .......................................تطوير التكنولوجيات ونقلها -جيم 
 ٢٢ ٧٧-٧٦ .....................................بناء القدرات يف إطار االتفاقية -دال 
 ٢٢ ٨٢-٧٨ .............. من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ أحكام الفقرتني  -هاء 
 ٢٣ ٩٠-٨٣ .........مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف -واو 

 ٢٤  .................................. )١(بند جدول األعمال الذي أبقي معلقاً -سادساً 
 ) من جدول األعمال معلقا٦ًأبقي البند ( 

                                                      

 .٢٥انظر الفقرة  )١(
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 )تابع( احملتويات

 الصفحة ـراتـلفقا 
 ٢٤ ٩٦-٩١ ................................معلومات بشأن سنة األساس لكازاخستان -سابعاً 

 ) من جدول األعمال٧البند ( 
 ٢٥ ٩٨-٩٧ ........................................املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية -ثامناً 

 ) من جدول األعمال٨البند ( 
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني  
 ٢٠٠٧-٢٠٠٦سنتني أداء امليزانية يف فترة ال 
 ٢٥ ٩٨-٩٧ ................................االستعراض املستمر ملهام وعمليات األمانة 

 ٢٦ ١١١-٩٩ ......................................................اجلزء الرفيع املستوى -تاسعاً
 ) من جدول األعمال٩البند ( 
 ٢٦ ١٠٣     .....................................بيان األمني العام لألمم املتحدة -ألف 
 ٢٧ ١٠٥-١٠٤ ...................................................بيان رئيس كينيا -باء  
 ٢٧ ١٠٦     ................................بيانات رؤساء الدول أو احلكومات -جيم 
 ٢٨ ١٠٩-١٠٧ ...............................................بيان األمني التنفيذي -دال  
 ٢٨ ١١٠     ..........................بيانات الوزراء وغريهم من رؤساء الوفود -هاء  
 ٢٨ ١١١     ......................................................بيانات أخرى -واو  

 ٢٩ ١١٤-١١٢ .................................بيانات املنظمات اليت حتظى مبركز مراقب -عاشراً
 ) من جدول األعمال١٠البند ( 
 ٢٩ ١١٢     ..................دة ووكاالهتا املتخصصةبيانات هيئات األمم املتح -ألف 
 ٢٩ ١١٣     .................................بيانات املنظمات احلكومية الدولية -باء  
 ٢٩ ١١٤     .....................................بيانات املنظمات غري احلكومية -جيم 
 ٢٩ ١١٥     ........................................................ مسائل أخرى-حادي عشر
 ) من جدول األعمال١١البند     ( 
 ٣٠ ١١٩-١١٦ .........................................................اختتام الدورة -ثاين عشر
 )عمال من جدول األ١٢البند (  

 ٣٠ ١١٦     ............اعتماد تقرير مؤمتر األطراف عن دورته الثانية عشرة -ألف 
 ٣٠ ١١٧     .............................اإلعراب عن االمتنان للبلد املضيف -باء  
 ٣٠ ١١٩-١١٨ ..................................................اختتام الدورة -جيم 
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 )تابع( احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 
 املرفقات

 املرفق
 ٣١ ............................................................بيان األمني العام لألمم املتحدة -األول 

 أطراف االتفاقية، والدول املراقبة، ومنظمات األمم املتحدة اليت حضرت الدورة الثانية عشرة  -ثاين ال
 ٣٤ ............................................................................ملؤمتر األطراف 

  من جدول ٩قائمة بأمساء املمثلني الذين أدلوا ببيانات يف اجلزء الرفيع املستوى يف إطار البند  -الثالث 
 ال مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع       من جدول أعم   ١٩أعمال مؤمتر األطراف والبند      
 ٣٨ .............................................................األطراف يف بروتوكول كيوتو 

 ٤٦ .....................٢٠١١-٢٠٠٧اجلدول الزمين الجتماعات هيئات االتفاقية يف الفترة  -الرابع 
 ٤٧ ..............................الوثائق املعروضة على مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة -اخلامس
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 األطراف يف دورته الثانية عشرةاإلجراءات اليت اختذها مؤمتر : اجلزء الثاين

 ألسباب عملية سيصدر اجلزء الثاين من هذا التقرير يف شكل إضافة
(FCCC/CP/2006/5/Add.1) 

 املقررات اليت اختذها مؤمتر األطراف
FCCC/CP/2006/5/Add.1 

 املقرر

  من أجل تشغيل الصندوق    توجـيهات إضـافية للكيان الذي ُيعهد إليه بتشغيل اآللية املالية لالتفاقية،            ١٢-م أ/١
  استعراض اآللية املالية١٢-م أ/٢اخلاص لتغّير املناخ   

 تقدمي توجيه إضايف إىل مرفق البيئة العاملية ١٢-م أ/٣

 بناء القدرات مبوجب االتفاقية ١٢-م أ/٤

 تطوير التكنولوجيات ونقلها ١٢-م أ/٥

 ر املرحلة التجريبيةمواصلة األنشطة املنفّذة تنفيذاً مشتركاً يف إطا ١٢-م أ/٦

 مستوى االنبعاثات يف سنة األساس لكرواتيا  ١٢-م أ/٧

 املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية ١٢-م أ/٨

 تاريخ ومكان انعقاد الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف واجلدول الزمين الجتماعات هيئيت االتفاقية ١٢-م أ/٩

 القرار

 كومة كينيا ولسكان مدينة نريويباإلعراب عن االمتنان حل ١٢-م أ/١
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  افتتاح الدورة-أوالً 
 )من جدول األعمال) أ(٢ و١البندان (

نيابة عن رئيسة مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة، السيدة رونا أمربوس، وزيرة البيئة يف كندا، قام                  -١
ية عشرة بافتتاح الدورة الثانية عشرة      نائب رئيس مؤمتر األطراف يف دورته احلاد      ) توفالو(السـيد أنيلي سوبوغا     

، يف مبىن مكتب األمم املتحدة يف نريويب )٢( من االتفاقية٧ من املادة ٤ملؤمتـر األطـراف، املعقودة عمالً بالفقرة    
 .٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٦بكينيا، يف 

 )٣( بيان رئيسة مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة-ألف 

 األطراف يف دورته احلادية عشرة الشكر إىل حكومة كينيا على استضافة املؤمتر يف              وجـت رئيسة مؤمتر    -٢
وقالت إن دور رئيس مؤمتر األطراف ميثل حتديات مهمة ويتيح فرصاً           . نريويب وهنأت الرئيس اجلديد على انتخابه     

 العاملي ومعرفة آرائهم حول مثرية إلجراء مناقشات مع قادة العامل بشأن جهوده الرامية للتصدي لقضية تغري املناخ
 .طرق املضي قدماً هبذه العملية

وبالـنظر إىل التقدم الذي أحرز منذ انعقاد املؤمتر األخري يف مونتريال، قالت السيدة أمربوس إن الدورة                  -٣
 الدويل الرابعة والعشرين لكل من اهليئتني الفرعيتني قد أتاحت فرصة إلجراء مناقشات أولية تتناول مستقبل التعاون

وقد بدأ خالل هاتني الدورتني تشغيل عمليتني جديدتني تشكالن جزءاً ال يتجزأ من املداوالت              . بشأن تغري املناخ  
وباإلشارة إىل املشاورات غري الرمسية اليت أجريت بشأن اقتراح االحتاد الروسي الداعي            . اليت جتري يف هذا املؤمتر    

زامات الطوعية، قالت إن اعتراف عدد من األطراف بأمهية املناقشات          لوضع إجراءات مالئمة للموافقة على االلت     
 .اليت جرت بشأن هذا االقتراح أمر يبعث على التشجيع

وقالت السيدة أمربوس إن تغري املناخ قضية عاملية مبعىن الكلمة وإن إحراز تقدم حقيقي أمر يتوقف على                  -٤
وينبغي جلميع الدول العمل . ثات غازات الدفيئة بدور يف إجياد حلقيام مجيع البلدان الرئيسية اليت تصدر منها انبعا

ولكل طرف ظروف فريدة وهو ما قد يعقد التوصل إىل          . معاً من أجل حتديد التحديات املشتركة وتبادل األفكار       
وحتقيقاً لذلك، ال بد    . وال مـناص مع ذلك من املضي قدماً والبحث معاً عن طرق جديدة            . حلـول مشـتركة   

ف أن تتساءل عن اإلجراءات اليت أفلحت يف معاجلة قضية تغري املناخ وتلك اليت مل تفلح وعما ميكن فعله                   لألطرا

                                                      

عقـد مؤمتـر األطراف باالقتران مع الدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف                 )٢(
. ؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف تقرير منفصل           وترد مداوالت م  . بروتوكول كيوتو 

وتـرد العناصر املشتركة مثل كلمات الترحيب ومداوالت اجللسات املشتركة اليت عقدها مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف                
 . الدورتني يف كال التقريرينالعامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو أثناء اجلزء الرفيع املستوى من

فألقي بياهنا  . مل تـتمكن رئيسة مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة من حضور جلسة افتتاح الدورة               )٣(
 .على املندوبني يف رسالة فيديو سبق تسجيلها
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فأهم مسألة هي التوصل إىل حل عاملي       . لتوسيع نطاق اجلهود اليت تبذهلا األطراف والعمل معاً مبزيد من الفعالية          
 .فعال مبعىن الكلمة ملواجهة هتديد تغري املناخ

 ب رئيس مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة انتخا-باء 
 )من جدول األعمال) أ(٢البند (

 ٦ املعقودة يف )٤(بـناء على اقتراح من رئيس اجللسة، انتخب مؤمتر األطراف بالتزكية، يف جلسته األوىل     -٥
رئيس وهنأ  . ساً للمؤمتر نوفمرب، السيد كيفوتا كيبوانا، وزير البيئة واملوارد الطبيعية يف كينيا، رئي          /تشـرين الثاين  

 .اجللسة السيد كيبوانا على انتخابه، ومتىن لـه كل التوفيق يف توجيه أعمال املؤمتر يف دورته الثانية عشرة

  بيان الرئيس-جيم 

رحب الرئيس لدى توليه مهام منصبه جبميع املشاركني يف الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف وشكر سلفه على                  -٦
الصادرة مؤخراً بشأن اقتصاديات تغري     " سترين ريفيو "وباإلشارة إىل الدراسة املسماة     .  أجنزت حتت قيادهتا   األعمـال اليت  

، قـال الرئـيس إن التصدي لقضية تغري املناخ ال ميثل حتدياً بيئياً وإمنائياً أساسياً فحسب، بل ويشكل ضرورة                    )٥(املـناخ 
ن تصبح بسرعة واحدة من أشد األخطار اليت هتدد اإلنسانية واليت ميكن أن          فقضية تغري املناخ يف طريقها أل     . اقتصادية أيضاً 

تتسـبب يف تعطـيل األنشطة االقتصادية واالجتماعية على نطاق واسع، ويف هتديد األهداف اإلمنائية ألفقر سكان العامل                  
ال احلد من الفقر، خاصة يف      الذيـن يعدون باملليارات، وأن تعرض للخطر املكاسب اليت حتققت يف اآلونة األخرية يف جم              

 . القارة األفريقية

وانتقاالً إىل القضايا الرئيسية والنتائج اليت ميكن أن يسفر عنها املؤمتر يف دورته الثانية عشرة، حدد الرئيس مخسة                   -٧
يم والتخطيط إىل   أوالً، يف جمال التكيف مع تغري املناخ، قال الرئيس إنه ينبغي االنتقال من عملية التقي              . موضوعات عريضة 

عملـية التنفـيذ واإلجـراءات العملية، مبا يف ذلك التعجيل بتوفري متويل كاف ومضمون ومستدام، واملوافقة على اختاذ                   
ويستهدف املوضوع الثاين تأمني استمرارية جناح آلية       . خطوات حمددة لربنامج العمل اخلماسي السنوات املتعلق بالتكيف       

ركة مجيع األطراف بإنصاف، ال سيما البلدان األفريقية اليت حتتاج إىل حتسني قدراهتا التقنية   التنمـية النظـيفة وتيسري مشا     
وثالـثاً، ال بد من إعطاء دفعة جديدة لعملية تطوير التكنولوجيات ونقلها للتصدي لتغري املناخ حىت يتسىن                 . واملؤسسـية 

ملوضوع الرابع فهو احلاجة املاسة إىل االعتماد على الزخم أما ا. لألطراف بدء تنفيذ إجراءات ملموسة وتعبئة موارد إضافية       
املكتسـب يف الدورات السابقة وعلى العملية املزدوجة املسار اليت بدأت يف مونتريال ومهدت الطريق ملواجهة تغري املناخ                  

بالبحث عن  " البتكاريتوسيع نطاق احليز ا   "وخامساً، دعا الرئيس املندوبني إىل      . مواجهة شاملة وفعالة ومتعددة األطراف    
خـيارات لوضع نظام لتغري املناخ يف املستقبل ميِكن األطراف من تثبيت التركزات اجلوية لغازات الدفيئة مع املضي قدماً                   

 .بالتنمية االقتصادية بطريقة مستدامة

                                                      

 .جلسات مؤمتر األطراف املشار إليها يف هذا التقرير هي جلسات عامة )٤(
 . >http://www.sternreview.org.uk<انظر  )٥(



FCCC/CP/2006/5 
Page 8 

 

ضطالع ويف اخلـتام، أعرب الرئيس مرة أخرى عن تقديره لتجدد روح التضامن اليت كان قد الحظها لدى اال                  -٨
باألعمـال التحضـريية للمؤمتر وذكَّر املندوبني بأن جناح املؤمتر إمنا يتوقف على القيادة السياسية وصدق التفاين يف حتقيق      

 .اهلدف النهائي لالتفاقية

  كلمات الترحيب-دال 

ل بوصفه اجتماع األطراف مبناسبة افتتاح الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثانية ملؤمتر األطراف العام           -٩
يف بـروتوكول كيوتو، ألقى كلمة ترحيب كل من السيد أرثور مودي أووري نائب رئيس كينيا، والسيدة أنا تيبايوكا                   
وكـيلة األمني العام لألمم املتحدة، واملديرة العامة ملكتب األمم املتحدة يف نريويب واملديرة التنفيذية لربنامج األمم املتحدة                  

 ). املوئل، األمم املتحدة( البشرية للمستوطنات

. وقـال نائب الرئيس إنه يرحب جبميع الوفود يف كينيا ومدينة نريويب إن استضافة املؤمتر متثل إجنازاً كبرياً لكينيا                   -١٠
 وأعـرب عن امتنانه للبلدان اليت قدمت دعماً سخياً حلكومة كينيا وأتاحت بذلك عقد املؤمتر، وملكتب األمم املتحدة يف                  

 .نريويب وبرنامج األمم املتحدة للبيئة على ما قدماه من مساعدة يف تنظيم هذا املؤمتر

وإن البلدان األفريقية . وأضـاف نائب الرئيس قائالً إن تغري املناخ يعرض للخطر سبل عيش أفقر جمتمعات العامل            -١١
ومبا أن  . قتصاداهتا يقوم أساساً على الزراعة    الواقعـة جنوب الصحراء الكربى هي أكثر البلدان قابلية للتضرر ألن هيكل ا            

 يف املائة من السكان يعيشون      ٧٠ يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل هلذه البلدان، وأن أكثر من             ٢٥الزراعة متثل أكثر من     
بتغري املناخ للتضرر، ال بد     ولتقليل قابلية أكثر املتأثرين     . يف املناطق الريفية، فسيكون لتغري املناخ تأثري كبري على اقتصاداهتا         

وأفاد نائب الرئيس بأنه رغم أمهية      . من توفري دعم مايل خارجي كبري بقنوات عدة منها اآلليات الثنائية واملتعددة األطراف            
املـوارد املالية ونقل التكنولوجيا يف إجياد احللول، فإن التصدي لتغري املناخ بنجاح يتوقف أساساً على قدرة األطراف على   

 . ضع استراتيجية عاملية فعالة وسليمة بيئياً ومنصفةو

. وأشـار نائـب الرئيس إىل أن االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا ميثالن خطوتني رئيسيتني يف هذا االجتاه                  -١٢
عاثات وعـلى أسـاس مبدأ املسؤوليات املشتركة واملتمايزة مع ذلك، ينبغي إشراك األطراف الرئيسية اليت تصدر منها انب                 

غـازات الدفيئة يف بذل جهد مشترك طويل األجل وتطوير هنج منصف وفعال بيئياً للتصدي للتحديات اليت يطرحها تغري                  
 .٢٠١٢املناخ فيما بعد عام 

وحتدثت السيدة تيبايوكا بصفتها مدير عام مكتب األمم املتحدة يف نريويب فقالت إنه ملن دواعي شرف املكتب                  -١٣
ومبا أن  . ر يعقد يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى بشأن تغري املناخ ووصفته بأنه حدث تارخيي             أن يستضـيف أول مؤمت    

التحديات البيئية الكربى توجد يف البلدان النامية، فإن كينيا ومكتب األمم املتحدة يف نريويب مها أنسب مكان الستضافة                  
الذي ميثل مقر عمل برناجمني مهمني يتناوالن قضايا البيئة      وباإلشـارة إىل مكتب األمم املتحدة يف نريويب         . هـذا املؤمتـر   

على ) املوئل(الطبيعـية والبيئة البشرية، أال ومها برنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية                
اف يف االتفاقية وبروتوكول    الـتوايل، ألقت السيدة نيبايوكا الضوء على الروابط القائمة بني عمل املنظمتني وعمل األطر             

وملا كان تغري املناخ يؤثر تأثرياً مباشراً ال على البيئة فحسب، بل وعلى حياة الشعوب أيضاً، فإن عمل                  . كيوتو امللحق هبا  
 ).املوئل(املندوبني يتسم بأمهية كبرية بالنسبة لربنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية 
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  بيان األمني التنفيذي-هاء 

هـنأ األمـني التنفيذي السيد كيبوانا على انتخابه رئيساً للمؤمتر مث أعرب عن امتنانه حلكومة كينيا على اجلهود     -١٤
كما وجه الشكر إىل مكتب األمم املتحدة يف نريويب وبرنامج األمم املتحدة للبيئة             . اخلاصـة اليت بذلتها الستضافة املؤمتر     

قدماه من دعم لوجسيت وأعرب عن امتنانه للسيدة أمربوس على كفاءهتا يف رئاسة مؤمتر األطراف يف دورته                 عـلى مـا     
 .احلادية عشرة

وإن مسألة مواجهة حتدي تغري     . وقال األمني التنفيذي يف بيانه إن العملية الدولية لتغري املناخ تتعلق ببناء املستقبل             -١٥
وتشمل هذه األسس اللبنات األساسية . ه يتعني شق األسس وبناء اجلدران يف آن واحداملناخ هي مسألة ملحة إىل درجة أن  

مـثل بـناء القدرات، ونقل التكنولوجيا إىل البلدان النامية والتكيف مع آثار تغري املناخ، اليت هي خطوات أساسية لكي                    
اليت تتناول املستقبل يف إطار احلوار بشأن العمل        أما بناء اجلدران فيتمثل يف املناقشات       . تشـارك البلدان النامية يف العملية     

والفريق العامل املخصص للنظر    ) احلوار (التعاوين الطويل األجل للتصدي لتغري املناخ من خالل تعزيز تنفيذ االتفاقية          
 يف وهناك مبادرات مهمة آخذة. يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

الظهـور أيضاً خارج إطار عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، مبا يف ذلك اإلطار اجلديد للبنك                   
اليت تناولت  " سترين ريفيو "الـدويل لتولـيد االستثمار يف جمال الطاقة النظيفة والتنمية اخلضراء، والدراسة املسماة              

 . اقتصاديات تغري املناخ

الدورة األوىل للحوار   : مـني التنفيذي إنه قد مت إجناز الكثري من األعمال يف العام املاضي منها               وقـال األ   -١٦
والـدورة األوىل للفـريق العامل املخصص املعين بالنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول                 

اللتان عقدتا يف منطقة أمريكا الالتينية والكارييب مبوجب بروتوكول كيوتو؛ وحلقتا العمل اإلقليميتان بشأن التكيف       
ومنطقة أفريقيا؛ وجمموعة كبرية من األنشطة اليت متت يف إطار آلية التنمية النظيفة؛ وبدء العمل بإجراء املسار الثاين                  

لتقدم يف جمال   يف إطـار آلية التنفيذ املشترك؛ وبدء تطبيق نظام املعامالت الدويل؛ وبدء عمل جلنة االمتثال؛ وأوجه ا                
دليل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ إلعداد مشاريع نقل   صدور  نقـل التكنولوجـيا، مبا يف ذلك        

 وباإلشارة إىل املوضوعات الرئيسية اخلمسة اليت حددها الرئيس يف بيانه .التكنولوجيا من أجل احلصول على متويل
ا متثل جمموعة من األهداف اليت تنطوي على درجة كبرية من التحدي، ولكنها             االفتتاحي، قال األمني التنفيذي إهن    

 وأشار يف اخلتام إىل الشعار الوطين يف .جمموعـة أساسـية لتحقيق النجاح يف بناء املستقبل الذي نتطلع إليه مجيعاً     
كليل االجتماع بالنجاح الذي    ، وناشد مجيع املندوبني املضي قدماً بالعملية وت       "التعاضد"، أي   هراميبكينيا، أال وهو    
 .ينتظره العامل

  بيانات أخرى-واو 

باسم (نوفمرب، ممثلو جنوب أفريقيا     / تشرين الثاين  ٦أدىل ببـيانات عامـة، يف اجللسة األوىل املعقودة يف            -١٧
باسم (، ونيجرييا   )٦()باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها     (، ونيوي، وفنلندا    ) والصني ٧٧جمموعـة ال      

                                                      

انضـمت البلدان التالية إىل هذا البيان وإىل مجيع البيانات الالحقة اليت أدلت هبا فنلندا باسم اجلماعة                  )٦(
 .وصربيابلغاريا ورومانيا والبوسنة واهلرسك ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة : األوروبية والدول األعضاء فيها
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، واململكة العربية )باسم اجملموعة اجلامعة (، وأستراليا   )باسم أقل البلدان منواً   (، وبنغالديش   )اجملموعـة األفريقـية   
 ).باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية(السعودية، وتوفالو 

  املسائل التنظيمية-ثانياً 
 ) من جدول األعمال٢البند (

  اعتماد النظام الداخلي-ألف 
 )من جدول األعمال) ب(٢ البند(

نوفمرب، بأن رئيس مؤمتر    / تشرين الثاين  ٦أبلـغ الرئـيس مؤمتر األطراف، يف اجللسة األوىل املعقودة يف             -١٨
األطراف يف دورته احلادية عشرة قد أجرت مشاورات مع األطراف بشأن مشروع النظام الداخلي ولكنه مل يتم                 

 .التوصل إىل توافق يف اآلراء

لى اقتراح من الرئيس، قرر مؤمتر األطراف أن يواصل، كما حدث يف الدورات السابقة، تطبيق    وبـناء ع   -١٩
وأعلن . ٤٢، باستثناء مشروع املادة     FCCC/CP/1996/2مشـروع الـنظام الداخلي بصيغته الواردة يف الوثيقة          

 .الرئيس أنه سُيطلع مؤمتر األطراف على أية تطورات جديدة تطرأ يف هذا الشأن

 إقرار جدول األعمال -باء 
 )من جدول األعمال) ج(٢البند (

 تشرين  ٦ُعرضت على مؤمتر األطراف، ألغراض نظره يف هذا البند الفرعي يف اجللسة األوىل املعقودة يف                 -٢٠
 FCCC/CP/2006/1(نوفمرب، مذكرة من األمني التنفيذي تتضمن جدول األعمال املؤقت التكميلي وشروحه /الثاين
ن جدول األعمال املؤقت قد أُعد باالتفاق مع رئيسة مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة، مع                وكا). Add.1و

مـراعاة اآلراء الـيت أعربت عنها األطراف خالل الدورة الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ، وآراء أعضاء                 
 .مكتب مؤمتر األطراف

، تلقت األمانة طلباً من حكومة توفالو باسم (FCCC/CP/2006/1)وعقب صدور جدول األعمال املؤقت  -٢١
 من مشروع النظام الداخلي املطبق، ومت       ١٢ووفقاً للمادة   . حتـالف الـدول اجلزرية الصغرية إلدراج بند إضايف        

باالتفاق مع رئيس مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة، مت إدراج هذا البند يف جدول األعمال املؤقت التكميلي 
(FCCC/CP/2006/1/Add.1) و(٥ بوصفه البند.( 

االستعراض الثاين ملدى كفاية أحكام     " من جدول األعمال املؤقت املعنون       ٦وذكّـر الرئـيس بأن البند        -٢٢
والذي ُترك معلقاً يف الدورة احلادية عشرة، قد أُدرج يف جدول           "  من االتفاقية  ٤من املادة   ) ب(و) أ(٢الفقـرة   

وكان رئيس مؤمتر األطراف    .  من مشروع النظام الداخلي املطبق     ١٦واملادة  ) ج(١٠مادة  األعمال املؤقت وفقاً لل   
يف دورته احلادية عشرة قد أجرت مشاورات مع األطراف حول هذا البند ولكن مل يتم التوصل إىل توافق يف اآلراء 

 املؤقت التكميلي بصيغته ولذلك فقد اقترح أن يتم اعتماد جدول األعمال. حول كيفية إدراجه يف جدول األعمال
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وقال إنه سينظر يف كيفية .  الذي يظل معلقا٦ً، باستثناء البند FCCC/CP/2006/1/Add.1الـواردة يف الوثـيقة      
 .التعامل مع هذا البند وإبالغ املؤمتر يف جلسة الحقة مبا يتوصل إليه يف هذا الصدد

اختاذ إجراءات لالستجابة لالحتياجات    "ملعنون  من جدول األعمال املؤقت التكميلي ا     ) و(٥وبشأن البند    -٢٣
 من االتفاقية وغريها من ٤من املادة ) أ(٨ و٤والشواغل احملددة لدى الدول النامية اجلزرية الصغرية عمالً بالفقرتني 

الدول باسم حتالف (، أدىل ببيانات ممثلو الواليات املتحدة األمريكية، وتوفالو "مواد االتفاقية ذات الصلة باملوضوع
والحظ الرئيس عدم وجود توافق يف اآلراء حول إدراج هذا البند يف جدول             . ، وجامايكـا  )اجلـزرية الصـغرية   

وقال إنه سيجري مشاورات غري رمسية بشأن هذا البند ويطلع املؤمتر على . األعمال، ولذلك اقترح ترك البند معلقاً
 .ما يتوصل إليه يف هذا الشأن يف جلسة الحقة

جللسة نفسها، وبناء على اقتراح من الرئيس، اعتمد مؤمتر األطراف جدول األعمال مع إبقاء البندين ويف ا -٢٤
 . معلقني٦و) و(٥

نوفمرب ذكر الرئيس أن املناقشات اليت أجراها بشأن        / تشرين الثاين  ١٧ويف اجللسـة السابعة املعقودة يف        -٢٥
وبناء على اقتراح من الرئيس، اتبع مؤمتر األطراف اإلجراء         . ء الذي كان معلقاً مل تنته إىل توافق يف اآلرا         ٦البند  

املقـرر يف الدورات السابقة والذي يتم مبقتضاه إدراج البنود اليت تظل معلقة يف جدول األعمال املؤقت للدورة                  
 .التالية مع إضافة احلواشي التفسريية املناسبة

الذي كان معلقاً مل تسفر     ) و(٥أجراها بشأن البند    ويف اجللسة نفسها، ذكر الرئيس أن املشاورات اليت          -٢٦
وبناء على اقتراح من الرئيس، قرر مؤمتر األطراف عدم إدراج هذا البند يف جدول أعماله،               . عن توافق يف اآلراء   

وأشار الرئيس إىل وجود توافق آراء      ). و(٥ليصبح البند   ) ز(٥كما قرر إعادة ترقيم البند الذي كان حيمل الرقم          
وبناء على اقتراح من الرئيس قرر مؤمتر األطراف أن حييط . دراج هذا البند ضمن أعمال اهليئة الفرعية للتنفيذعلى إ

 .علماً بتوافق اآلراء هذا

 :وفيما يلي نص جدول أعمال الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف -٢٧

 .افتتاح الدورة -١ 

 :املسائل التنظيمية -٢ 

  الثانية عشرة للمؤمتر؛انتخاب رئيس الدورة )أ( 

 اعتماد النظام الداخلي؛ )ب( 

 إقرار جدول األعمال؛ )ج( 

 انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس؛  )د( 

 قبول املنظمات بصفة مراقب؛  )ه( 

 تنظيم العمل، مبا يف ذلك دورتا اهليئتني الفرعيتني؛ )و( 
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 واجلدول الزمين   تـاريخ ومكـان عقـد الـدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف            )ز( 
 الجتماعات هيئيت االتفاقية؛

 .اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض )ح( 

 :تقريرا اهليئتني الفرعيتني واملقررات واالستنتاجات الناشئة عنهما -٣ 

 تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛ )أ( 

 .تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ )ب( 

بشأن العمل التعاوين الطويل األجل للتصدي لتغري       امليسَرْين املشاركَْين للحوار    تقريـر    -٤ 
 .املناخ عن طريق تعزيز تنفيذ االتفاقية

 :استعراض تنفيذ االلتزامات واألحكام األخرى املنصوص عليها يف االتفاقية -٥

 اآللية املالية لالتفاقية؛ )أ( 

 البالغات الوطنية؛ )ب( 

طنـية املقدمـة من األطراف املدرجة يف املرفق األول          الـبالغات الو   `١`
 باالتفاقية؛

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

 تطوير التكنولوجيات ونقلها؛ )ج( 

 بناء القدرات يف إطار االتفاقية؛ )د( 

 االتفاقية؛ من ٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ أحكام الفقرتني   )ه( 

تنفـيذ بـرنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابري التكيف واالستجابة            `١`
 ؛)١٠-م أ/١املقرر (

 مسائل تتعلق بأقل البلدان منواً؛ `٢`

 .مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف )و( 

 .بنود جدول األعمال اليت أبقيت معلقة -٦

 .ازاخستانمعلومات عن سنة األساس لك -٧

 :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية -٨

 ؛٢٠٠٥-٢٠٠٤البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني  )أ( 

 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٦أداء امليزانية يف فترة السنتني  )ب( 
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 .االستعراض املستمر ملهام وعمليات األمانة )ج( 

 .اجلزء الرفيع املستوى -٩

 .ركز مراقببيانات املنظمات اليت حتظى مب -١٠

 .مسائل أخرى -١١

 :اختتام الدورة -١٢ 

 اعتماد تقرير مؤمتر األطراف عن دورته الثانية عشرة؛ )أ( 

 .اختتام الدورة )ب(  

  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس-جيم 
 )من جدول األعمال) د(٢البند (

نوفمرب، بأن السيد مارك بريمان / الثاين تشرين٦أبلغ الرئيس مؤمتر األطراف، يف اجللسة األوىل املعقودة يف  -٢٨
قـد أجـرى مشـاورات حول هذه املسألة خالل الدورة الرابعة والعشرين لكل من اهليئتني الفرعيتني      ) كـندا (

وبناء على  . إال أنه مل يتم بعد تلقي ترشيحات من مجيع اجملموعات اإلقليمية          . ٢٠٠٦مايو  /املعقودتـني يف أيـار    
وُدعي . ؤمتر األطراف إرجاء انتخاب أعضاء املكتب إىل حني اكتمال مجيع الترشيحات          اقتراح من الرئيس، قرر م    

 .السيد بريمان إىل مواصلة املشاورات خالل الدورة

نوفمرب، وبناء على اقتراح من الرئيس، انتخب مؤمتر        / تشرين الثاين  ١٧ويف اجللسـة السابعة املعقودة يف        -٢٩
وجاء تشكيل مكتب مؤمتر    . س ومقرراً للمؤمتر ورئيسني للهيئتني الفرعيتني     األطراف، بالتزكية، سبعة نواب للرئي    

 :األطراف على النحو التايل

 الرئيس

 )كينيا(السيد كيفوتا كيبوانا  

 نواب الرئيس

 )غانا( بونسو -السيد وليم أغييمانغ 
 )ُعمان(السيد إبراهيم أمحد علي العجمي 

 )أوكرانيا(السيد هيورهي فريميييتشيك 
 )االحتاد الروسي(د االكسندر بانكني السي

 )النرويج(السيد إيريك جبورنيب 
 )فنلندا(السيدة أويت بريغال 

 )ساموا(السيد فيتوري أليسيا 
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 املقرر

 )بربادوس(السيد كارن نيكول مسيث  

 رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

 )ترينيداد وتوباغو(السيد كيشان كومارسينغ  

  اهليئة الفرعية للتنفيذرئيس

 )مجهورية إيران اإلسالمية(السيد باقر أسدي  

  قبول املنظمات بصفة مراقب-دال 
 )من جدول األعمال ) ه(٢البند (

نوفمرب، يف مذكرة من األمانة بشأن      / تشرين الثاين  ٦نظـر مؤمتر األطراف، يف جلسته األوىل املعقودة يف           -٣٠
 منظمة غري   ٢٩ تدرج فيها منظمة حكومية دولية واحدة و       (FCCC/CP/2006/2)قـبول املنظمات بصفة مراقب      

 من االتفاقية، وبناء على توصية من مكتب        ٧ من املادة    ٦وعمالً بالفقرة   . حكومـية طلبت قبوهلا بصفة مراقب     
 .قبمؤمتر األطراف الذي استعرض قائمة املنظمات املتقدمة بطلبات، قرر املؤمتر قبول هذه املنظمات بصفة مرا

وشدد الرئيس على أمهية إشراك املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية يف عملية االتفاقية،               -٣١
ورّحب باملنظمات اجلديدة اليت قُبلت مؤخراً مشاركتها بصفة مراقب يف مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة،                

 .ودعاها إىل االضطالع بدور نشط

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

نوفمرب، وجه الرئيس نظر مؤمتر / تشرين الثاين٦لدى عرض هذا البند الفرعي يف اجللسة األوىل املعقودة يف  -٣٢
هليئتني والحظ أن ا  . Add.1 و FCCC/CP/2006/1األطراف إىل شروح جدول األعمال املؤقت الواردة يف الوثيقة          
نوفمرب بإعداد مشاريع مقررات    / تشرين الثاين  ١٤الفرعيـتني سـتجتمعان هبدف القيام قبل انتهاء دورتيهما يف           

 .واستنتاجات لتقدميها إىل مؤمتر األطراف

وبناء على اقتراح من الرئيس، قرر مؤمتر األطراف أن حييل بنوداً إىل اهليئتني الفرعيتني للنظر فيها وتقدمي                  -٣٣
 :ع مقررات أو استنتاجات مناسبة بشأهنا وذلك على النحو التايلمشاري

 اهليئة الفرعية للتنفيذ

 اآللية املالية لالتفاقية  )أ(٥البند 
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 البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية  `١`)ب(٥البند 

 غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقيةالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف   `٢`)ب(٥البند 

 بناء القدرات يف إطار االتفاقية  )د(٥البند 

 )١٠-م أ/١املقرر (تنفيذ برنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابري التكيف واالستجابة   `١` )ه(٥البند 

 مسائل تتعلق بأقل البلدان منواً  `٢` )ه(٥البند 

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤عة لفترة السنتني البيانات املالية املراج  )أ(٨البند 

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦أداء امليزانية يف فترة السنتني   )ب(٨البند 

 االستعراض املستمر ملهام وعمليات األمانة  )ج(٨البند 

 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

 تطوير التكنولوجيات ونقلها  )ج(٥البند 

 ).١٠-م أ/١املقرر (س بشأن تدابري التكيف واالستجابة تنفيذ برنامج عمل بوينس آير  `١` )ه(٥البند 

وقـد مت تذكري املندوبني بأن اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية سوف                -٣٤
 إذ تتناول اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، عمالً       . `١` )ه(٥تـنظران يف جوانـب خمتلفة من البند         

، املسائل املتصلة بربنامج عملها للسنوات اخلمس بشأن اجلوانب العلمية والتقنية ١٠-م أ/١ من املقرر ٢٣بالفقرة 
وقد تقرر اهليئة الفرعية للتنفيذ أن      .  االقتصادية آلثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه         -واالجتماعـية   

 .ء وحلقات العملتتناول املسائل املتصلة باجتماعات اخلربا

تاريخ ومكان عقد الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر       "من جدول األعمال املعنون     ) ز(٢وفـيما يـتعلق بالبند       -٣٥
، الحظ الرئيس أن بعض األطراف قد أعربت عن رغبتها يف "األطراف، واجلدول الزمين الجتماعات هيئيت االتفاقية

والدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف  استضـافة الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف        
واقترح الرئيس أن يقوم بإجراء مشاورات حول هذا البند الفرعي وأن يطلع املؤمتر يف جلسة               . بروتوكول كيوتو 

 .الحقة على ما يتوصل إليه يف هذا الصدد

تقرير امليّسرين املشاركني للحوار بشأن  " من جدول األعمال املعنون٤ووجـه الرئـيس النظر إىل البند       -٣٦
، وأبلغ األطراف بأنه سوف يتم "العمل التعاوين الطويل األجل للتصدي لتغري املناخ عن طريق تعزيز تنفيذ االتفاقية

نوفمرب بالتوازي مع انعقاد اجلزء الرفيع      / تشرين الثاين  ١٦ إىل   ١٥عقـد حلقة عمل يف إطار احلوار يف الفترة من           
وأعلن أن األطراف ستستمع إىل تقرير شفوي هبذه املناسبة من امليّسرين املشاركني للحوار يف اجللسة               . ىاملسـتو 

 .نوفمرب/ تشرين الثاين١٧العامة اليت ستعقد يف 
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، ذكّر الرئيس بأن اهليئة الفرعية      "اجلزء الرفيع املستوى  " من جدول األعمال املعنون      ٩وفيما يتعلق بالبند     -٣٧
نوفمرب لعقد اجلزء   / تشرين الثاين  ١٧ إىل   ١٥ت قد أيدت يف دورهتا الرابعة والعشرين حتديد الفترة من           للتنفيذ كان 

وسوف ُيعقد اجلزء الرفيع املستوى على أساس أن تكون هناك قائمة متكلمني واحدة وأال يتكلم               . الرفيع املستوى 
تفاقية اليت هي أطراف أيضاً يف بروتوكول أي طرف من األطراف إال مرة واحدة فقط، مبا يف ذلك األطراف يف اال

واقترح الرئيس، يؤيده يف ذلك أعضاء مكتب مؤمتر        . ولن يتم اختاذ أية مقررات يف اجللسات املشتركة       . كـيوتو 
 .األطراف، حتديد مدة ثالث دقائق كحد زمين فيما خيص البيانات اليت ُيدىل هبا يف اجلزء الرفيع املستوى

 .اف على أن ميضي قدماً يف عمله على أساس اقتراحات الرئيسووافق مؤمتر األطر -٣٨

  تاريخ ومكان انعقاد الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف -واو 
 واجلدول الزمين الجتماعات هيئيت االتفاقية

 )من جدول األعمال) ز(٢البند (

ن جيري مشاورات بشأن هذا البند      نوفمرب، اقترح الرئيس أ   / تشرين الثاين  ٦يف اجللسة األوىل املعقودة يف       -٣٩
 .الفرعي وأن يطلع املؤمتر على ما يتوصل إليه يف جلسة مقبلة

، اعتمد مؤمتر   )٧(نوفمرب، وبناء على اقتراح من الرئيس     / تشرين الثاين  ١٧ويف اجللسة السابعة املعقودة يف       -٤٠
ة عشرة ملؤمتر األطراف واجلدول الزمين      تاريخ ومكان انعقاد الدورة الثالث    " املعنون   ١٢-م أ /٩األطـراف املقرَّر    

 .(FCCC/CP/2006/5/Add.1)" الجتماعات هيئيت االتفاقية

  اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض-زاي 
 )من جدول األعمال) ح(٢البند (

لق بوثائق  نوفمرب، لفت الرئيس االنتباه إىل التقرير املتع      / تشرين الثاين  ١٧يف اجللسـة السابعة املعقودة يف        -٤١
، الذي يفيد بأن املكتب قد وافق على وثائق تفويض          (FCCC/CP/2006/4-FCCC/KP/CMP/2006/8)التفويض  

 .ممثلي األطراف

 .وبناء على توصية املكتب، اعتمد مؤمتر األطراف التقرير -٤٢

  احلضور-حاء 

ني الفرعيتني ممثلو األطراف البالغ     حضـر الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف والدورتني املتزامنتني للهيئت          -٤٣
 طرفاً يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ وممثلو الدول اليت حتظى بصفة املراقب وممثلو ١٨٠عددها 

هيـئات وبـرامج األمم املتحدة وأمانات االتفاقيات والوكاالت واملؤسسات املتخصصة واملنظمات ذات الصلة              
 .ولالطالع على قائمة احلضور الكاملة، انظر املرفق الثاين. ملتحدةملنظومة األمم ا

                                                      

)٧( FCCC/CP/2006/L.5. 
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ولالطالع على قائمة   .  منظمة غري حكومية   ٢٦٩ منظمة حكومية دولية و    ٢٣وحضر الدورة أيضاً ممثلو      -٤٤
 .Corr.1 وFCCC/CP/2006/INF.1احلضور الكاملة، انظر 

  الوثائق-طاء 

 .وضة على مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرةترد يف املرفق اخلامس الوثائق املعر -٤٥

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

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

تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن أعمال دورهتا الرابعة          كـان معروضاً على املؤمتر       -٤٦
 .Add.1) و(FCCC/SBSTA/2006/5 ٢٠٠٦مايو / أيار٢٦ إىل ١٨والعشرين اليت ُعِقدت يف بون يف الفترة من 

 كيشان  نوفمرب، عرض رئيس اهليئة الفرعية السيد     / تشرين الثاين  ١٧ويف اجللسـة السـابعة املعقودة يف         -٤٧
مشروع تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن دورهتا اخلامسة          ) ترينيداد وتوباغو (كومارسـينغ   

وأوصت اهليئة الفرعية يف دورتيها الرابعة .  وقدم تقريراً شفوياً عن النتائج ذات الصلة مبؤمتر األطراف )٨(والعشرين
شروعي مقررين وجمموعة واحدة من مشاريع االستنتاجات ليعتمدها        والعشـرين واخلامسة والعشرين باعتماد م     

 .مؤمتر األطراف

ويف اجللسة نفسها، وبناء على اقتراح من الرئيس أحاط املؤمتر علماً بتقرير رئيس اهليئة الشفوي وتقرير                 -٤٨
رير عن دورهتا اخلامسة    اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن دورهتا الرابعة والعشرين ومشروع التق           

وبناء على اقتراح من الرئيس أعرب املؤمتر أيضاً عن تقديره للسيد كومارسينغ للعمل املمتاز الذي قام   . والعشرين
 .به بوصفه رئيساً للهيئة وهّنأه على إعادة انتخابه

للمشورة العلمية ويف اجللسـة نفسـها، ذكَّـر الرئـيس بأنه حىت موعد اجللسة اخلتامية للهيئة الفرعية             -٤٩
والتكنولوجـية، مل يرد ترشيح ملنصب نائب رئيس تلك اهليئة، وأهنا قد طلبت من املؤمتر أن يقوم، كاستثناء من                   

وبناء على اقتراح من    .  من مشروع النظام الداخلي املنطبق، بانتخاب نائب رئيس هلا         ٢٧ مـن املادة     ٦الفقـرة   
 .نائبة لرئيس هذه اهليئة الفرعية) ألبانيا( فيدا الرئيس، انتخب مؤمتر األطراف السيدة إرمريا

                                                      

)٨( FCCC/SBSTA/2006/L.18. 
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  تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ-باء 

كـان معروضـاً على املؤمتر تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا الرابعة والعشرين املعقودة يف بون يف      -٥٠
 ).FCCC/SBI/2006/11 (٢٠٠٦مايو / أيار٢٥ إىل ١٨الفترة من 

رئيس اهليئة  ) الدامنرك(نوفمرب، قدَّم السيد توماس بكر      / تشرين الثاين  ١٧السابعة املعقودة يف    ويف اجللسة    -٥١
، وقّدم تقريراً شفوياً عن النتائج ذات       )٩(الفرعـية للتنفيذ مشروع تقرير تلك اهليئة عن دورهتا اخلامسة والعشرين          

ا الرابعة والعشرين واخلامسة والعشرين، املؤمتر   وأوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورتيه     . الصـلة مبؤمتر األطراف   
 .بأن يعتمد مخسة مشاريع مقررات وجمموعة واحدة من مشاريع االستنتاجات

ويف اجللسة ذاهتا، وبناء على اقتراح من الرئيس، أحاط مؤمتر األطراف علماً بالتقرير الشفوي الذي أدىل                 -٥٢
ئة عن دورهتا الرابعة والعشرين ومشروع التقرير عن دورهتا اخلامسة          بـه رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ وبتقرير اهلي       

وبناء على اقتراح من الرئيس، أعرب مؤمتر األطراف أيضاً عن تقديره للسيد بكر ملا متيز به من روح                  . والعشرين
يئة الفرعية للتنفيذ   قيادية ومهة يف تيسري أعمال اهليئة الفرعية للتنفيذ على مدى السنتني املاضيتني وأشار إىل أن اهل               

 .قد أحرزت تقدماً يف عملها بفضل جهوده

تقرير امليسريين املشاركني للحوار بشأن العمل التعاوين الطويل         -رابعاً 
 األجل للتصدي لتغري املناخ عن طريق تعزيز تنفيذ االتفاقية

 ) من جدول األعمال٤البند (

نوفمرب، استمع مؤمتر األطراف إىل تقرير شفوي من        /ين تشرين الثا  ١٧يف اجللسـة السـابعة املعقودة يف         -٥٣
ميسري احلوار بشأن العمل التعاوين الطويل األجل للتصدي لتغري املناخ عن طريق حتسني تنفيذ االتفاقية، السيدة                

 ).أستراليا(والسيد هاور بامسي ) جنوب أفريقيا(سانديا دي ويت 

، عقد األطراف العزم على االخنراط يف حوار من أجل تبادل ١١-م أ/١وذكَّر امليسران بأنه، وفقاً للقرار     -٥٤
اخلـربات وحتلـيل الـُنهج االستراتيجية للعمل التعاوين الطويل األجل من أجل التصدي لتغري املناخ وذلك دون             

هذا وميثِّل  . اإلخـالل بأية مفاوضات أو التزامات أو عمليات أو أطر أو واليات تنشأ مبقتضى االتفاقية مستقبالً               
احلـوار تـبادالً حراً وغري ملزم لآلراء واملعلومات واألفكار دعماً لتحسني تنفيذ االتفاقية مع التركيز على أربعة     

تعزيز األهداف اإلمنائية بطريقة مستدامة؛ والتصدي للعمل املتعلق بالتكيف؛ وحتقيق          : جمـاالت مواضـيعية هي    
وباإلضافة إىل وضع السياق وحتديد . ت الكاملة للفرص السوقيةاإلمكانيات الكاملة للتكنولوجيا؛ وحتقيق اإلمكانا

اجملـاالت املواضيعية، اتفق األطراف يف الدورة احلادية عشرة للمؤمتر أيضاً على اإلجراءات واألنشطة والنهج اليت          
 .ميكن أن تنتج من احلوار

                                                      

)٩( FCCC/SBI/2006/L.19 
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نظمت حلقة العمل األوىل يف الفترة و. ٢٠٠٦وقدم امليسران تقريراً عن حلقيت العمل اللتني ُعقدتا يف عام  -٥٥
وحضر احللقتني ممثلون من   . نوفمرب/ تشرين الثاين  ١٦ إىل   ١٥مايو والثانية يف الفترة من      / أيـار  ١٦ إىل   ١٥مـن   

ويف حلقة العمل األوىل، أجرت األطراف مناقشة أولية بشأن         . األطراف ومن املنظمات اليت حتظى بصفة املراقب      
أما يف حلقة العمل الثانية،     . شرعت يف حتليل النهج االستراتيجية للتصدي لتغري املناخ       املوضوعات األربعة كلها و   

فقـد تركـزت املناقشة حول اإلجراءات احملددة فيما يتعلق مبوضوعني من مواضيع احلوار مها األهداف اإلمنائية                 
 .ين والدويلوالفرص السوقية، فضالً عن التصدي بصورة مناسبة لتغري املناخ على الصعيدين الوط

وخالل حلقة العمل، استمعت األطراف إىل عروض من خرباء   .  طـرفاً آراءهـم وأفكارهم     ١٩وقـدَّم    -٥٦
حكومـيني وممـثلني لقطاع األعمال التجارية واملنظمات غري احلكومية اليت حتظى بصفة املراقب وهيئات األمم                

ومجيع املسامهات والعروض   .  بشأن تغري املناخ   املـتحدة ومـبادرات خارج عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية         
 . واملواد األخرى اليت قُدمت متاحة على موقع االتفاقية على شبكة الويب

، على أن تسترشد العملية بأفضل املعلومات العلمية        ١١-م أ /١واتفـق مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -٥٧
بشأن " سترين ريفيو "اء احلوار يف نريويب نتائج الدراسة       وُعرضت أثن . والتقنـية واالجتماعية واالقتصادية املتاحة    

وتتطلع األطراف إىل إحاطة إعالمية كاملة بشأن نتائج مسامهات الفريق العامل يف تقرير             . اقتصاديات تغري املناخ  
 .٢٠٠٧مايو /التقييم الرابع للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ يف أيار

احلوار ُيتيح فرصة فريدة لتوسيع جمال اإلبداع وبناء الثقة فيما بني األطراف من خالل    وأفاد امليسران بأن     -٥٨
وقد أتاح هذا الطابع غري الرمسي اجملال . تـبادل للخربات غري رمسي ومفتوح وغري مقيد بأي عملية تفاوض رمسية    

اوهلا بوصفها هنجاً استراتيجية إزاء لقيام مناقشات مثرية جداً وهامة وصرحية مشلت جمموعة من املسائل اليت يتعني تن
 .تغري املناخ والتنمية

. وقال امليسران أهنما قد أعجبا بنوعية املعلومات املقدمة وبرغبة مجيع األطراف يف املسامهة يف املناقشات               -٥٩
ا كما شجعهما حرص األطراف على متابعة األفكار املعروضة يف حلقة العمل األوىل عن طريق تطوير مسامهاهتم               

وأبدت أوساط األعمال التجارية اهتماماً شديداً بعملية احلوار وأعدت         . وعروضـهما يف حلقـة العمـل الثانية       
 .وقدم املراقبون اآلخرون أيضاً مسامهات. مدخالت مدروسة

وسوف حيدد موعد انعقاد احللقة . ٢٠٠٧وأشار امليسران إىل أن احللقتني األخريتني سوف ُتعقدان يف عام  -٦٠
ـ   وسوف تركز تلك احللقة على اختاذ إجراءات حمددة بشأن          ٢٠٠٧ثة خـالل فـترة الدورة األوىل يف عام          الثال

وأشار امليسران إىل مشروع مقرر يتعني أن       . موضـوعي احلـوار املتبقيني اللذين يتناوالن التكيف والتكنولوجيا        
وسيمكن . ٢٠٠٧ األوىل والثانية يف عام يعتمده مؤمتر األطراف بشأن عقد حلقة العمل الرابعة بني فتريت الدورتني

 .هذا الترتيب امليسرين من تقدمي تقرير خطي إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة

واسـتجابةً لعـدد من الطلبات املقّدمة من األطراف وبغية تيسري املناقشات بشأن املسائل الشاملة واليت                 -٦١
ة أن تقوم قبل حلقة العمل الرابعة، بتوفري حتليل لتدفقات االستثمارات تغطي عدة جماالت، طلب امليسران من األمان

 .ومشروعات التمويل القائمة واملخططة ذات الصلة بتطوير استجابة دولية مناسبة وفعالة لتغري املناخ
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. رينويف اجللسة ذاهتا، وبناء على اقتراح من الرئيس، أحاط مؤمتر األطراف علماً بالتقرير الشفوي للميس           -٦٢
 .٦١وبناء على اقتراح من الرئيس، أيَّد مؤمتر األطراف أيضاً الطلب املقدم إىل األمانة واملذكور يف الفقرة 

كما شكر امليسرين . وهنأ الرئيس األطراف على التقدم احملرز حىت اآلن ومتىن هلا النجاح يف األعمال املقبلة -٦٣
 .لرباعتهما يف قيادة هذه العملية اهلامة

 اسـتعراض تنفيذ االلتزامات واألحكام األخرى املنصوص       - خامساً
 عليها يف االتفاقية  

 ) من جدول األعمال٥البند (

  اآللية املالية لالتفاقية-ألف 
 )من جدول األعمال) أ(٥البند (

 املداوالت -١

 يةكـان معروضـاً عـلى مؤمتـر األطـراف يف إطـار هـذا البـند الفرعي تقرير مرفق البيئة العامل                      -٦٤
)FCCC/CP/2006/3و Corr.1 .(وقد أحيل هذا البند الفرعي إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ لتنظر فيه. 

نوفمرب، اعتمد املؤمتر بناء على توصية من اهليئة الفرعية         / تشرين الثاين  ١٧ويف اجللسة السابعة املعقودة يف       -٦٥
ُيكلَّف بتشغيل اآللية املالية لالتفاقية من أجل تشغيل توجيهات إضافية لكيان " املعنون ١٢-م أ/١ املقرر )١٠(للتنفيذ

 ).FCCC/CP/2006/5/Add.1" (الصندوق اخلاص لتغيُّر املناخ

 املعنون ١٢-م أ/٢اعتمد املؤمتر املقّرر  )١١(ويف اجللسة نفسها، وبناء على توصية من اهليئة الفرعية للتنفيذ -٦٦
 .(FCCC/CP/2006/5/Add.1)" استعراض اآللية املالية"

توجيهات " املعنون   ١٢-م أ /٣اعتمد املؤمتر املقرر     )١٢(ويف اجللسة نفسها، وبناء على اقتراح من الرئيس        -٦٧
 .(FCCC/CP/2006/5/Add.1)" إضافية بشأن مرفق البيئة العاملية

مد تلك  واعت )١٣(ويف اجللسـة ذاهتـا، نظر املؤمتر يف االستنتاجات اليت أوصت هبا اهليئة الفرعية للتنفيذ               -٦٨
 .االستنتاجات

                                                      

)١٠( FCCC/SBI/2006/L.33. 
)١١( FCCC/SBI/2006/L.32/Add.1. 
)١٢( FCCC/CP/2006/L.4. 
)١٣( FCCC/SBI/2006/L.30. 
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 االستنتاجات -٢

أحـاط مؤمتر األطراف علماً بتقرير مرفق البيئة العاملية الذي تضمن معلومات بشأن أنشطته الرئيسية يف                 -٦٩
، وأبدى أيضاً مالحظة مفادها أنه ينبغي ملرفق        ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٣١  إىل    ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ١الفترة من   

دمي التقارير عن جهوده الرامية لتنفيذ مقررات املؤمتر مع توضيح اإلجراءات احملددة اليت             البيئة العاملية أن يواصل تق    
 .يتخذها لالستجابة لتوجيهات املؤمتر

  البالغات الوطنية-باء 
 )من جدول األعمال) ب(٥البند (

  البالغات الوطنية الواردة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية -١
 )`١`)ب( جدول األعمال  من٥البند (

 .أُحيل هذا البند الفرعي إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ لتنظر فيه -٧٠

نوفمرب، أفاد الرئيس بأن اهليئة الفرعية للتنفيذ مل تتمكن         / تشرين الثاين  ١٧يف اجللسة السابعة املعقودة يف       -٧١
 . هذا البند يف دوراهتا القادمةمن التوصل إىل استنتاجات بشأن هذا البند وحثها على مواصلة النظر يف

 البالغات الوطنية من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية -٢

 .أحيل هذا البند الفرعي إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ لتنظر فيه -٧٢

 مؤمتر األطراف   نوفمرب، وبناء على اقتراح من الرئيس، أحاط      / تشرين الثاين  ١٧ويف اجللسـة السابعة املعقودة يف        -٧٣
 .ودعاها إىل مواصلة النظر فيه )١٤(علماً باالستنتاجات اليت اعتمدهتا اهليئة الفرعية بشأن هذا البند

  تطوير التكنولوجيات ونقلها-جيم 
 )من جدول األعمال) ج(٥البند (

 .أُحيل هذا البند الفرعي إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية لتنظر فيه -٧٤

نوفمرب، وبناء على توصية من اهليئة الفرعية للمشورة      / تشرين الثاين  ١٧ويف اجللسـة السابعة املعقودة يف        -٧٥
 "تطوير التكنولوجيات ونقلها" املعنون ١٢-م أ/٥اعـتمد مؤمتـر األطراف املقرر      )١٥(العلمـية والتكنولوجـية   

(FCCC/CP/2006/5/Add.1). 

                                                      

)١٤( FCCC/SBI/2006/L.24و FCCC/SBI/2006/L.25. 
)١٥( FCCC/SBSTA/2006/L.27/Add.1. 
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  بناء القدرات يف إطار االتفاقية-دال 
 )من جدول األعمال) د(٥البند (

 .أُحيل هذا البند الفرعي إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ لتنظر فيه -٧٦

 )١٦(نوفمرب، وبناء على توصية من اهليئة الفرعية للتنفيذ       / تشرين الثاين  ١٧ويف اجللسة السابعة املعقودة يف       -٧٧
 .(FCCC/CP/2006/5/Add.1)"  إطار االتفاقيةبناء القدرات يف" املعنون ١٢-م أ/٤اعتمد مؤمتر األطراف املقرر 

  من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨ تنفيذ أحكام الفقرتني -هاء 
 من جدول األعمال ) ه(٥البند (

 )١٠-م أ/١املقرر (تنفيذ برنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابري التكيف واالستجابة  -١
 ) من جدول األعمال`١` )ه(٥البند (

 .بند الفرعي إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ لتنظرا فيهأُحيل هذا ال -٧٨

نوفمرب، أفاد الرئيس بأن اهليئة الفرعية للتنفيذ مل تتمكن / تشرين الثاين١٧ويف اجللسة السابعة املعقودة يف  -٧٩
 . األعمال املؤقت لدورهتا القادمةمن التوصل إىل اتفاق وأهنا سوف تدرج هذه املسألة يف جدول

ويف اجللسـة نفسها، ذكَّر الرئيس بأن اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية كانت قد اعتمدت                -٨٠
وبناء على اقتراح من الرئيس ِقَبلَ مؤمتر األطراف        . )١٧(اسـتنتاجات هامـة بشأن هذا البند تتضمن برنامج عمل         

برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ "عو إىل تغيري اسم برنامج العمل ليصبح اقتراحاً مقدماً من كندا يد    
وهنأ الرئيس األطراف على التقدم امللموس الذي أحرز يف نريويب بشأن هذه            ". والقابلـية للتأثر به والتكيف معه     

فرعية للتنفيذ على مواصلة أعماهلما بشأن      املسـألة اهلامة وشجع اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية واهليئة ال          
 .هذه املسألة بالغة األمهية

 مسائل تتعلق بأقل البلدان منواً -٢
 ) من جدول األعمال`٢` )ه(٥البند (

 .أحيل هذا البند الفرعي إىل اللجنة الفرعية للتنفيذ لتنظر فيه -٨١

وبناء على اقتراح من الرئيس، أحاط مؤمتر       نوفمرب،  / تشرين الثاين  ١٧ويف اجللسـة السابعة املعقودة يف        -٨٢
 .ودعاها إىل مواصلة أعماهلا بشأن هذا البند )١٨(األطراف علماً باالستنتاجات اليت اعتمدهتا اهليئة الفرعية للتنفيذ

                                                      

)١٦( FCCC/SBI/2006/L.35/Add.1. 
)١٧( FCCC/SBSTA/2006/L.26. 
)١٨( FCCC/SBI/2006/L.23. 
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  مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف-واو 
 )من جدول األعمال) و(٥البند (

 املداوالت -١

 )١٩(نوفمرب، وبناء على توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ      / تشرين الثاين  ١٧ويف اجللسـة السـابعة املعقودة يف         -٨٣
 "مسـتوى االنـبعاثات يف سـنة األساس لكرواتيا        " املعـنون    ١٢-م أ /٧اعـتمد مؤمتـر األطـراف املقـرر         

)FCCC/CP/2006/5/Add.1.( 

اعتمد مؤمتر   )٢٠(لفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية   ويف اجللسـة ذاهتا، وبناء على توصية من اهليئة ا          -٨٤
 "مواصـلة األنشطة املنفذة تنفيذاً مشتركاً يف إطار املرحلة التجريبية         " املعـنون    ١٢-م أ /٦األطـراف املقـرر     

(FCCC/CP/2006/5/Add.1). 

نتاجات اليت اعتمدهتا   ويف اجللسة ذاهتا، وبناًء على اقتراح من الرئيس، أحاط مؤمتر األطراف علماً باالست             -٨٥
اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن حلقة العمل املعقودة خالل الدورة بشأن احتجاز ثاين أوكسيد 

 ). FCCC/SBSTA/2006/11. ()٢١(الكربون وختزينه

اعتمد املؤمتر  ويف اجللسـة نفسها، وبناًء على توصية من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية،               -٨٦
 .)٢٢(االستنتاجات املتعلقة بقوائم جرد غازات الدفيئة

 االستنتاجات -٢

أشار مؤمتر األطراف إىل أمهية عملية االستعراض السنوي لقوائم جرد غازات الدفيئة املقدمة من األطراف  -٨٧
علومات املتاحة للمؤمتر، وطلب    ، يف ضمان موثوقية امل    ٨-م أ /١٩املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، وفقاً للمقرر        

إىل األمانة أن تواصل إجراء عمليات استعراض منفردة لكل قائمة من قوائم جرد غازات الدفيئة املقدمة األطراف                 
 .املدرجة يف املرفق األول

  بأن تبسيط عملية االستعراض مطلوب يف أثناء الفترة         ١١-م أ /٧وسـلم مؤمتـر األطـراف يف مقرره          -٨٨
، قرر املؤمتر أنه من املمكن أن تعاد ٢٠٠٦ وفـيما يتعلق بتقدمي قوائم جرد غازات الدفيئة لعام     .٢٠٠٧-٢٠٠٦

جدولـة اسـتعراض قوائم اجلرد الثانوية املقدمة من أطراف املرفق األول تيسرياً للتنسيق مع عمليات االستعراض     
 .األخرى

                                                      

)١٩( FCCC/SBI/2006/L.20. 
)٢٠( FCCC/SBSTA/2006/L.19/Add.1. 
)٢١( FCCC/SBSTA/2006/L.24. 
)٢٢( FCCC/SBSTA/2006/L.20/Add.1. 
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 ٢٠٠٧عراض املقرر االضطالع هبا يف عام       والحظ مؤمتر األطراف مع القلق احلجم الكبري ألعمال االست         -٨٩
واملتصـلة بعملـيات االستعراض اجلارية للبالغات الوطنية، وعمليات استعراض قوائم جرد غازات الدفيئة لعام               

 اليت أعيدت جدولتها بغية التنسيق مع عمليات االستعراض األخرى، وعمليات االستعراض املقبلة لقوائم              ٢٠٠٦
وهذا يشكل ضغطاً كبرياً على األطراف على خرباء االستعراض واألمانة ويزيد           . ٢٠٠٧جرد غازات الدفيئة لعام     

والحظ مؤمتر األطراف احلاجة إىل استمرار املرونة يف توقيت أنشطة استعراض قوائم جرد             . الطلب على مواردهم  
 .٢٠٠٧غازات الدفيئة لعام 

عني من املرونة إزاء توقيت االستعراض عند       وطلـب مؤمتر األطراف إىل األمانة أن تواصل ممارسة قدر م           -٩٠
 . ١١-م أ/٧ و٨-م أ/١٩، وذلك وفقاً للمقررين ٢٠٠٧تنظيم أنشطة استعراض قوائم جرد غازات الدفيئة لعام 

  بند جدول األعمال الذي أبقي معلقاً�سادساً 
 ) من جدول األعمال معلقا٦ًأبقي البند (

 ستان معلومات بشأن سنة األساس لكازاخ�سابعاً 
 ) من جدول األعمال٧البند (

 املداوالت -١

نوفمرب، ذكر الرئيس بأن كازاخستان قد اقترحت هذا البند / تشرين الثاين ٦يف اجللسة األوىل املعقودة يف       -٩١
وقد قدمت كازاخستان املعلومات ذات الصلة إىل األمانة        . من أجل توفري معلومات عن سنة األساس اخلاصة هبا        

وأدىل ممثل لكازاخستان ببيان أعقبته بيانات أدىل هبا ممثلو         . على موقع االتفاقية على شبكة اإلنترنت     اليت أتاحتها   
 .مخسة من األطراف مبن فيهم متحدث باسم اجلماعة األوروبية وأعضائها

وبـناًء عـلى اقتراح من الرئيس، وافق مؤمتر األطراف على أن جيري الرئيس، مبساعدة السيد نورماند                  -٩٢
 .، مشاورات غري رمسية حول هذه املسألة)كندا(بلي ترمي

نوفمرب، وبناء على اقتراح من الرئيس اعتمد مؤمتر        / تشرين الثاين  ١٧يف اجللسـة السـابعة املعقودة يف         -٩٣
 . )٢٣(األطراف االستنتاجات املتعلقة هبذا البند

 االستنتاجات -٢

 ومفاده أهنا ٢٠٠٠مارس / آذار٢٣خستان واملؤرخ ذكر مؤمتر األطراف باإلشعار املقدم من حكومة كازا -٩٤
وذكر .  من االتفاقية٤من املادة ) ب(٢و) أ(٢ من االتفاقية، التقيد بالفقرتني ٤من املادة ) ز(٢تعتزم، وفقاً للفقرة 

، وسلَّم فيه بأن كازاخستان ستصبح، بعد تصديقها على بروتوكول          )٢٤(املؤمتر أيضاً باالستنتاج الذي توصل إليه     
                                                      

)٢٣( FCCC/CP/2006/L.2. 
)٢٤( FCCC/CP/2001/13/Add.4الفرع اخلامس، جيم ،. 
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 من بروتوكول كيوتو، ١ من املادة ٧يوتو، طرفاً مدرجاً يف املرفق األول ألغراض ذلك الربوتوكول وفقاً للفقرة ك
 .بينما تظل ألغراض االتفاقية طرفاً غري مدرج يف املرفق األول

 كسنة أساس خاصة هبا ألغراض      ١٩٩٢والحـظ مؤمتـر األطراف أن كازاخستان تريد استخدام عام            -٩٥
 . االتفاقية

 ١٤أحـاط مؤمتـر األطراف علماً ببالغ حكومة كازاخستان املوجه إىل األطراف يف االتفاقية واملؤرخ                 -٩٦
 وقوائم جرد سنوية لغازات     )٢٥(وطلب املؤمتر من كازاخستان تقدمي بالغها الوطين      . ٢٠٠٦أكتوبر  /تشرين األول 

قية باستخدام املبادئ التوجيهية ذات الصلة       من االتفا  ١٢ واملادة   ٤من املادة   ) ب(٢ وفقـاً للفقرة     )٢٦(الدفيـئة 
 .باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية�ثامناً 
 ) من جدول األعمال٨البند (

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني 
 )من جدول األعمال) أ(٨البند (

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦يف فترة السنتني أداء امليزانية 
 )من جدول األعمال) ب(٨البند (

 االستعراض املستمر ملهام وعمليات األمانة
 )من جدول األعمال) ج(٨البند (

 . أحيلت هذه البنود الفرعية الثالثة إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ لتنظر فيها -٩٧

 ،)٢٧(رب، وبناًء على توصية من اهليئة الفرعية للتنفيذنوفم/ تشرين الثاين١٧ويف اجللسة السابعة املعقودة يف  -٩٨
 ).FCCC/CP/2006/5/Add.1" (املسائل اإلدارية واملالية املؤسسية" املعنون ١٢-م أ/٨اعتمد مؤمتر األطراف املقرر 

                                                      

ية الواردة من األطراف    املـبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطن     " و ٨-م أ /٤ و ٥-م أ /٤املقـرران    )٢٥(
املبادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما          : املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية، اجلزء الثاين      

 ).FCCC/CP/1999/7" (يتعلق بتقدمي البالغات الوطنية
 البالغات الوطنية الواردة من املبادئ التوجيهية إلعداد" و٩-م أ/١٣ و٨-م أ/١٨ و٥-م أ/٣املقررات  )٢٦(

املبادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري        : األطـراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، اجلزء األول        
 ).FCCC/SBSTA/2006/9" (املناخ فيما يتعلق باإلبالغ عن قوائم اجلرد السنوية

)٢٧( FCCC/SBI/2006/L.21/Add.1. 
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  اجلزء الرفيع املستوى-تاسعاً 
 )جدول األعمال من ٩البند (

 اخلامسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف         يف اجللسـة الثانية ملؤمتر األطراف واجللسة       -٩٩
نوفمرب، افتتح الرئيس اجلزء املشترك الرفيع املستوى ملؤمتر األطراف يف          / تشرين الثاين  ١٥بروتوكول كيوتو، املعقودتني يف     

 .ه الثانيةدورته الثانية عشرة ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورت

وبعد أن رحب الرئيس جبميع احلاضرين أكد مرة أخرى أن األدلة تبني أن تغري املناخ يف سبيله ألن يصبح  -١٠٠
واحـداً من أعظم التحديات يف تاريخ البشرية وتترتب عليه آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية مدمرة، وخباصة يف                 

وقال إن من شأن هذه اآلثار أن تزيد من إعاقة قدرة أفريقيا على             . مـناطق العـامل املعرضة للتأثر به مثل أفريقيا        
وأضاف قائالً إنه من املؤسف حقاً أن . استئصال شأفة الفقر والقضاء على اجلوع وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

خ أن تتحمل الوطأة يكون على بلدان مثل كينيا اليت مل تفعل يف املاضي إال القليل مما ميكن أن يتسبب يف تغري املنا        
إال أنه، بالنظر إىل روح التعاون املستمرة يف املفاوضات اجلارية، يشعر بالتفاؤل بأنه         . الكاملة لآلثار املترتبة على تغري املناخ     

وأشار إىل أنه قد مت بالفعل إحراز قدر كبري من التقدم . مـن املمكن اختاذ إجراءات واقعية وملموسة يف احلاضر واملستقبل        
 .املؤمتر حىت اآلن وهناك توافق يف اآلراء آخذ يف الظهور بشأن عدة مسائل أخرى ذات أمهيةيف 

. وتابع قائالً إن من بني القضايا املطروحة للمناقشة، ميثل التكيف مسألة حامسة بالنسبة للبلدان األفريقية               -١٠١
وأشار إىل أن املؤمتر ميكن . ف بصورة فعالةولكن هناك الكثري من القيود اليت حتّد من قدرة هذه البلدان على التكي

أن يكـون مؤمتراً تارخيياً ال ألنه أول مؤمتر من هذا النوع ُيعقد يف أفريقيا جنويب الصحراء الكربى فحسب وإمنا                    
وأضاف . أيضاً ألن اجملتمع الدويل قد اقترب من تفعيل صندوق التكيف واختاذ إجراءات ملموسة بشأن التكيف              

ويب ميكن أن تكون نقطة االنطالق إليالء التكيف االهتمام الذي يتطلبه إىل جانب اجلهود اجلارية اليت          قائالً إن نري  
كما ميكن للمؤمتر أن ُيرسل إشارة إجيابية بالنسبة ملستقبل آلية التنمية . ُتبذل من أجل التخفيف من آثار تغري املناخ

 .ا على نطاق أوسع وعلى حنو أكثر إنصافاًالنظيفة من خالل اختاذ إجراءات لتشجيع توزيع مشاريعه

وأعرب الرئيس عن تقديره الستعداد املندوبني ملناقشة القضايا اليت يبدو أهنا ال حتتل مكان الصدارة، مثل                 -١٠٢
وأضاف قائالً إنه جيد ما . تلـك القضايا املتصلة بااللتزامات الطوعية والدول اجلزرية الصغرية والسكان األصليني  

.  محاس املندوبني الذين ميثلون الشباب العازمني على املشاركة بصورة خالّقة يف معاجلة قضايا تغري املناخيشجعه يف
ويف اخلـتام، دعا األطراف إىل التكاتف كأسرة دولية وإىل حتمُّل املسؤولية عن األفعال املضرة بالبيئة يف املاضي                  

 ُنشر مؤخراً، فقال إنه يتعني على األطراف يف نريويب أن           وأشار إىل مقال لألمني العام لألمم املتحدة      . واحلاضـر 
 .ُترسل رسالة قاطعة وال لُبس فيها مفادها أن على الُنخب السياسية يف العامل أن تتعامل مع تغري املناخ جبدية

  بيان األمني العام لألمم املتحدة-ألف 

طراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع    يف حفل افتتاح اجلزء الرفيع املستوى املشترك بني مؤمتر األ          -١٠٣
ألمني العام لألمم املتحدة نوفمرب، مت االستماع إىل رسالة من ا    / تشرين الثاين  ١٥األطراف يف بروتوكول كيوتو يف      

 .ويرد نص هذه الرسالة بالكامل يف املرفق األول. السيد كويف عنان
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  بيان رئيس كينيا-باء 

لألمني العام لألمم املتحدة د مواي كيباكي، عن ترحيبه جبميع املشاركني وشكره أعرب رئيس كينيا، السي -١٠٤
وهذا سوف يكون   . وقال إن أفريقيا تواجه بعضاً من أشد اآلثار املترتبة على تغري املناخ           . على مشاركته يف املؤمتر   

شطة االقتصادية، وخباصة أنشطة    له تأثري كبري ال على النظم اإليكولوجية هلذه القارة فحسب وإمنا أيضاً على األن             
وقال إن التصدي لتغري . الزراعة والسياحة، اليت تشكل مصادر رئيسية للدخل يف العديد من االقتصادات األفريقية  

وأضاف قائالً إنه جيب على اجملتمع الدويل أن يتفق على احللول           . املناخ ليس مسألة اختيار بل هو ضرورة حتمية       
وشدد على احلاجة إىل اختاذ إجراءات عاملية مشتركة، فحثَّ مجيع . اً وأن يبت يف تنفيذهاالضرورية اليوم وليس غد

 .البلدان على التصديق على بروتوكول كيوتو

وأضـاف قائالً إنه بالنسبة للبلدان النامية، ليس من احملتمل حتقيق النجاح يف التصدي لتغري املناخ ما مل                   -١٠٥
وأوضح أن البلدان   . اليت تبذهلا هذه البلدان للحد من انبعاثات غازات الدفيئة        ُتـبذل جهود حثيثة لدعم اجلهود       

الفقرية، وال سيما يف أفريقيا، حتتاج إىل دعم كي تتمكن من االستثمار يف الطرق البديلة إلنتاج الطاقة دون زيادة   
دمي الدعم للبلدان األفريقية يف     وميكن القيام بذلك من خالل تق     . انبعاثات ثاين أكسيد الكربون اليت ُتطلق يف اجلو       

جمال حفظ الطاقة، ووضع معايري جديدة للمركبات يف ما يتصل بكفاءة استخدام الطاقة، واالستثمار يف مصادر                
الطاقة النظيفة املتجددة اليت ميكن حتمُّل تكلفتها واليت تنطوي على مستويات منخفضة من انبعاثات ثاين أكسيد                

م أيضاً أن تتاح للبلدان النامية بسرعة ويسر املعلومات عن تغري املناخ فضالً عن الدعم         وقال إن من امله   . الكربون
ومثة حاجة ملحة الستحداث طرائق وآليات تتيح استخدام هذه التكنولوجيات على نطاق            . التكـنولوجي واملايل  

ن الفقرية إىل املوارد    وعالوة على ذلك، ينبغي إجناز مشروع صندوق التكيف من أجل تيسري وصول البلدا            . أوسع
املالية، كما ينبغي تشجيع املشاريع يف إطار آلية التنمية النظيفة من أجل ضمان أن تتمكن البلدان النامية من تقاسم 

واختتم كالمه بقوله إن االتفاقية وبروتوكول كيوتو يوفران أساساً جيداً للعمل           . فوائدهـا على حنو أكثر إنصافاً     
 .حان الوقت اآلن الختاذ إجراءات جادة وهادفة تعود بالفائدة على األجيال احلالية واملقبلةوقد . املتعدد األطراف

  بيانات رؤساء الدول أو احلكومات-جيم 

. أدىل السـيد موريتز لونربغر، رئيس االحتاد السويسري، ببيان أيضاً لدى افتتاح اجلزء الرفيع املستوى                -١٠٦
اجة إىل تضافر اجلهود من أجل التكيف مع آثار تغري املناخ باختاذ تدابري             وأكد رئيس االحتاد السويسري على احل     
وبغية زيادة توافر املوارد املالية هلذه اجلهود، اقترح فرض ضريبة كربون . من أجل منع االحترار العاملي يف املستقبل

 إن من شأن هذه الضريبة أن       وقال". تغرمي امللوِّث "دولـية على األفراد ومؤسسات األعمال، باالستناد إىل مبدأ          
حتقق اهلدف املزدوج املتمثل يف تشجيع املُطلقني الرئيسيني النبعاثات غازات الدفيئة على احلد من هذه االنبعاثات                

ومضى فذكَّر األطراف بأن تغري املناخ ال يعرف احلدود، ودعاها . ويف توفري موارد كافية وموثوقة لتمويل التكيف
ها االقتصادية والوطنية املختلفة واألخذ بنهج مشترك للتصدي للتحدي العاملي املتمثل يف    إىل السـمو فوق مصاحل    

 .تغري املناخ
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  بيان األمني التنفيذي-دال 

إذ إنه ليس   . قال األمني التنفيذي إنه مما ال شك فيه أن مثة حاجة ملحة للعمل على التصدي لتغري املناخ                 -١٠٧
وأشار إىل . رية معرضاً للخطر، أن نرى الوقت ُيهدر يف عملية تغري املناخ الدوليةمن املقبول، وقد أصبح رفاه البش

املناقشات بشأن وضع نظام لتغري املناخ يف املستقبل، فقال إن حل املشكلة ال يكمن يف احلد من التنمية االقتصادية 
أكثر "ات لكي تنمو على مسار      أو احلـد مـن القدرة التنافسية الوطنية بل إنه يكمن يف توفري حوافٍز لالقتصاد              

وقال إن عملية تغري املناخ الدولية تدل على أنه من          . ويف تنفيذ آليات لضمان إتاحة املوارد الضرورية      " اخضراراً
إال أن ذلك يتطلب انتهاج . املمكن إنشاء نظام يشجع العمل وحيقق نتائج يف اجملاالت اهلامة بالنسبة للبلدان النامية

 . الصحيحة كما يتطلب من اجلميع الثقة واملشاركة الكاملةالسياسات العامة

وتـابع قـائالً إن الـتعاون يف خفض االنبعاثات يوفر حالً فعاالً من حيث الكلفة ميكن أن يؤدي إىل                     -١٠٨
فإذا أمكن . مسار النمو االقتصادي، وييسر نقل التكنولوجيا، ويوفر التمويل للتكيف يف البلدان النامية" اخضرار"

 من أجل   ٢٠٥٠ خالل االستثمار يف اخلارج بلوغ نصف مستوى ختفيضات االنبعاثات املطلوبة حبلول عام              مـن 
  مليار دوالر يف السنة يف      ١٠٠مكافحـة تغـري املـناخ بصـورة فعالة، فإن ذلك ميكن أن يوفر مبلغاً يصل إىل                  

 يف املائة من الناتج االقتصادي  وهذا يشكل أقل من نصف    . إىل البلدان النامية  " خضراء"شـكل تدفق استثمارات     
 ومن شأن جناح هذا احلل أن يشكل خطوة يف اجتاه وضع ميثاق للتصدي لتغري املناخ ميوِّل                . للـبلدان الصـناعية   

 .نفسه بنفسه

وأضاف قائالً إن اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وغريها من وكاالت األمم املتحدة ملتزمة  -١٠٩
ألطـراف يف هذه العملية حسبما تبيَّن من إطالق إطار نريويب الذي أعلن عنه األمني العام يف كلمته إىل          بدعـم ا  
وبالنظر إىل أن األطراف قد اختارت التصدي لتغري املناخ يف إطار األمم املتحدة، أعرب األمني التنفيذي   . املؤمتـر 

 .حل مجيع األطرافعن ثقته بأن األطراف عازمة على إجياد حل عاملي يراعي مصا

  بيانات الوزراء وغريهم من رؤساء الوفود -هاء 

يف اجللسـة الثالثة ملؤمتر األطراف واجللسة السادسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف                -١١٠
 ٩٠ني، أدىل   نوفمرب وأيضاً يف اجللستني التاليتني لكل من اهليئت       / تشرين الثاين  ١٥بروتوكول كيوتو املعقودتني يف     

ولالطالع على قائمة املتحدثني، انظر املرفق . من الوزراء وغريهم من رؤساء الوفود اآلخرين ببيانات باسم بلداهنم
 .الثالث

  بيانات أخرى-واو 

) باسم حمفل دول احمليط اهلادئ اجلزرية     (وفيجي  ) باسم أقل البلدان منواً   (أدىل ببـيانات ممثلو بنغالديش       -١١١
 والصني واجملموعة   ٧٧باسم جمموعة ال      (وجنوب أفريقيا   ) اسـم اجلماعـة األوروبية ودوهلا األعضاء      ب(وفنلـندا   
 ).باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية(وتوفالو ) األفريقية
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  بيانات املنظمات اليت حتظى مبركز املراقب-عاشراً 
 ) من جدول األعمال١٠البند (

 االهتا املتخصصة بيانات هيئات األمم املتحدة ووك-ألف 

يف افتـتاح اجلـزء الرفيع املستوى املشترك بني مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع                 -١١٢
نوفمرب، أدىل ببيانات كل من األمني العام للمنظمة العاملية         / تشرين الثاين  ١٥األطـراف يف بروتوكول كيوتو يف       

ألمم املتحدة للبيئة واملسؤول التنفيذي األول ورئيس مرفق البيئة العاملية          لألرصاد اجلوية واملدير التنفيذي لربنامج ا     
ورئـيس الفـريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ ونائب رئيس البنك الدويل واألمني التنفيذي التفاقية األمم                 

 .)٢٨(املتحدة ملكافحة التصحر واألمني التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي

 ت املنظمات احلكومية الدولية بيانا-باء 

يف اجللسـة السادسـة ملؤمتـر األطـراف واجللسة التاسعة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف                   -١١٣
 .بروتوكول كيوتو، أدىل ببيانات كل من مدير املعهد الدويل للتربيد واألمني العام باإلنابة ملنظمة البلدان املصدِّرة للنفط

 ت املنظمات غري احلكومية بيانا-جيم 

يف اجللسـة السادسة ملؤمتر األطراف واجللسة التاسعة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف    -١١٤
باسم منظمات العمل (بروتوكول كيوتو، أدىل ببيانات كل من ممثل جملس الكنائس العاملي وغرفة التجارة الدولية 

؛ واألمني العام لالحتاد الدويل لنقابات العمال       )باسم الشبكة الدولية لتغري املناخ    " (سيدج"؛ ومركز   )الـتجاري والصناعة  
نيابة (؛ واجمللس الدويل للمبادرات البيئية احمللية       )نيابة عن االحتاد الدويل لنقابات العمل احلرة      (احلـرة يف املنطقة األفريقية؛      

نيابة عن منظمات البحوث    ( للتجارة والتنمية املستدامة     ؛ واملركز الدويل  )عـن احلكومـات احمللـية وسلطات البلديات       
 ؛ ومنظمة  )بالنيابة عن املنظمات غري احلكومية احمللية     (؛ وشبكة املناخ األفريقية     )واملـنظمات غـري احلكومـية املسـتقلة       

LIFE e.V) .األطراف العامل بوصفه باسم النساء اجملتمعات يف الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثانية ملؤمتر 
؛ والتحالف الدويل للشعوب    )اجـتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو ملناقشة منظورات نوع اجلنس يف جمال تغري املناخ             

؛ واجمللس العاملي للعمل التجاري يف جمال التنمية        )نيابة عن منظمات الشعوب األصلية    (القبلـية يف الغابـات االستوائية،       
 .؛ باإلضافة إىل ممثلي منظمات الشباب)نيابة عن الشبكة الدولية لتغري املناخ(إلجراءات العملية، املستدامة؛ ومنظمة ا

  مسائل أخرى-حادي عشر 
 ) من جدول األعمال١١البند (

 .مل ينظر املؤمتر يف أية مسائل أخرى يف إطار هذا البند من جدول األعمال -١١٥

                                                      

ألطـراف نسخة مطبوعة من بيان املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للمستوطنات            قُدِّمـت إىل ا    )٢٨(
 .البشرية
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  اختتام الدورة-ثاين عشر 
 )ل األعمال من جدو١٢البند (

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

نوفمرب، يف مشروع التقرير عن     / تشرين الثاين  ١٧نظـر مؤمتـر األطراف، يف دورته السابعة املعقودة يف            -١١٦
ر حتت إشراف رئيس املؤمتر ومبساعدة      واعتمد نصه وأِذن للمقرر بأن يستكمل التقري       )٢٩(دورتـه الثانـية عشرة    

 .األمانة

  اإلعراب عن االمتنان للبلد املضيف-باء 

نوفمرب، قدَّم ممثل عن سويسرا مشروع قرار معنون        / تشرين الثاين  ١٧يف اجللسـة السـابعة املعقودة يف         -١١٧
 اعتمد مؤمتر األطراف القرار    ويف اجللسة ذاهتا،    . )٣٠("اإلعراب عن االمتنان حلكومية كينيا وسكان مدينة نريويب       "
 ).FCCC/CP/2006/5/Add.1( بالتزكية ١٢-م أ/١

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

نوفمرب، أدىل عدد من األطراف ببيانات امتدحوا فيها        / تشرين الثاين  ١٧يف اجللسـة السابعة املعقودة يف        -١١٨
 .والرؤساء والرؤساء املشاركني ملختلف األفرقة واهليئتني الفرعيتنياألعمال اليت اضطلع هبا رئيس املؤمتر 

 .وبعد ذلك أعلن رئيس املؤمتر اختتام الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف -١١٩

                                                      

 .FCCC/CP/2006/L.1 وFCCC/CP/2006/L.1/Add.1-FCCC/KP/CMP/2006/L.1/Add.1و )٢٩(
)٣٠( FCCC/CP/2006/L.3-FCCC/KP/CMP/2006/L.5. 
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 املرفق األول

 بيان األمني العام لألمم املتحدة

ستقبلتم بالترحيب احلار آالف لقد ا. أتقدم بالشكر إىل كينيا حكومة وشعباً الستضافة هذا املؤمتر الدويل      
شكراً لكم على ما أبديتموه   . األشـخاص بينكم، وهيأمت ظروفاً ممتازة هلذا العمل البالغ األمهية يف جدول أعمالنا            

 .جمدداً من دعم قوي لألمم املتحدة

ا يف هذه القاعة حريص على االرتقاء حبالة اإلنسان               يه وكلنا نترقب يوماً يستطيع ف    . إن كـل واحـد مّن
ومجيعنا يريد عاملاً   . اجلميع، ال القلة احملظوظة فحسب، العيش يف كرامة، والنظر إىل املستقبل بعيون مليئة باآلمال             

 .يسود فيه االنسجام بني بين البشر وبينهم وبني البيئة الطبيعية اليت ال حياة بدوهنا

صبح اآلن يتهددها خطر أكرب بفعل      إن تلك الرؤية، اليت ظلت دائماً تواجه عقبات حتول دون حتقيقها، أ            
 .بل إن املكاسب اليت حتققت يف السنوات األخرية قد أضحت اآلن ُعرضة للضياع. تغري املناخ

 .إنه خطر عام شامل. وتغري املناخ ليس جمرد مسألة بيئية، كما ال يزال يعتقد الكثري جداً من الناس 

درجات احلرارة تتفشى فيه األمراض املعدية كاملالريا       إنه خطر يهدد الصحة، ألن العامل الذي ترتفع فيه           
 .واحلمى الصفراء على نطاق أوسع وبصورة أسرع

كما أنه ميكن أن يعرِّض إمدادات األغذية للخطر، ألن ارتفاع درجة احلرارة وطول مدة اجلفاف جيعالن                 
 .املناطق اخلصبة غري مناسبة للرعي أو احملاصيل

اليت يعيش عليها نصف سكان العامل تقريباً، أي املدن الساحلية مثل الغوس أو  وميكـن أن يهـدد ذات األرض         
 .كيب تاون، اليت تواجه الغمر مبياه البحر الذي يرتفع مستوى سطحه بسبب ذوبان القلنسوات اجلليدية والغطاء اجلليدي

وبتدمري نظم  . الراتينتظرنا بكوارث مناخية تكلف باليني الدو     . واملستقبل ينتظرنا بكل هذا وأكثر منه      
 .وبزوال إمدادات املياه أو اختالطها باملياه املاحلة. إيكولوجية حيوية مثل الغابات والشعاب املرجانية

فمن املمكن أن يؤدي تغري أمناط سقوط األمطار، مثالً، إىل          . وتغـري املناخ هو أيضاً خطر يهدد السالم واألمن         
 العنان لتوترات وهجرات من شأهنا أن تزعزع االستقرار، وخباصة يف الدول اهلشة أو    اشتداد املنافسة على املوارد، مما يطلق     

 .ومثة دليل على أن بعضاً من ذلك حيدث بالفعل؛ ومن احملتمل جداً أن يكون املزيد منه على األبواب. املناطق املتقلبة

وضعت باالستناد إىل مناذج علمية     فهناك سيناريوهات حمتملة جداً،     . إن هذا ليس من قبيل قصص اخليال العلمي        
: وينبغي أن ُيعرف هؤالء على حقيقتهم. وال تزال قلة من املتشككني املتعصبني حتاول بث بذور الشك       . واضـحة ودقيقة  

والواقع أن توافق اآلراء العلمي ال يتجه اآلن إىل مزيد من           . فهم يغردون خارج السرب وال حجة هلم وقد جتاوزهم الزمن         
 منذ مدة طويلة حبذرهم     فهناك علماء كثريون من املعروفني    . سـب، بل يغدو أيضاً أكثر إثارة لالنزعاج       االكـتمال فح  

 .يذهبون اآلن إىل أن اجتاهات االحترار العاملي تقترب اآلن، اقتراباً خطرياً، من نقطة الالعودة
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 مطلع هذا الشهر، وصفت     ففي. ورمبـا كان هناك أيضاً حتوُّل مماثل حيدث اآلن بني اخلرباء االقتصاديني            
دراسة أعدها كبري اخلرباء االقتصاديني يف البنك الدويل سابقاً، السري نيكوالس سترين من اململكة املتحدة، تغري املناخ بأنه                  

وحذر من أن تغري املناخ ميكن أن يؤدي إىل انكماش االقتصاد العاملي بنسبة             ". أضخم وأوسع إخفاق لألسواق حىت اآلن     "
 .ائة وإىل اضطراب اقتصادي واجتماعي يضارع يف وطأته احلربني العامليتني والركود الكبري يف امل٢٠

فقد بدأنا  . بـيد أن مـا يدعو إىل التفاؤل هو أن هناك الكثري مما ميكن أن نفعله يف مواجهة هذا اخلطر                    
وبإمكاننا مبزيد من البحث . نافسيةويتزايد توافر الطاقة املتجددة بأسعار ت. نستخدم الوقود األحفوري بشكل أنظف وأكفأ

 .واالستحداث، اللذين تتسم مستوياهتما حالياً باخنفاض يدعو لألسى وينذر باخلطر، أن حنقق تقدماً أكرب بكثري

ومن املمكن أن تصل األموال الدولية املتعلقة بالكربون اليت تتدفق إىل البلدان النامية، إعماالً لربوتوكول                
ومن املتوقع أن يطرأ منو كبري جداً على أسواق منتجات الطاقة القليلة . ون دوالر يف كل سنة بلي١٠٠كيوتو، إىل 
كما أننا حباجة إىل    . لتلبية طفرة الطلب على الطاقة    " اخلضراء"ولكنـنا حباجـة إىل املزيد من الُنُهج         . الكـربون 

 . حىت اآلناستعمال احلوافز املناسبة، لنكمل هبا اجلهود املقيَّدة اليت ظلت سائدة

إن الـتحدي املـناخي يتـيح فرصاً حقيقية للمضي قدماً بالتنمية وزيادة استدامة السبيل الذي تسلكه                  
وعليه، فليكف املُنكرون عن . وتقليل االنبعاثات ليس معناه تقليل النمو، أو خنق التطلعات اإلمنائية للبلد. جمتمعاتنا
فمن األمور اليت تزداد وضوحاً أن تكلفة خفض        . لوبة تفوق طاقتنا  وال يقولَّن قائل إن اإلجراءات املط     . إنكارهم

فنحن . وكفى حديثاً عن االنتظار حىت نعلم املزيد. االنبعاثات اآلن ستكون أقل بكثري من تكلفة التعامل مع نتائجها الحقاً   
 .العاملي لتجربة ال ضابط هلانعلم فعالً أن االقتصاد القائم على درجة عالية من االنبعاثات هو مبثابة إخضاع املناخ 

ولكـن حىت مع سعينا إىل خفض االنبعاثات، جيب علينا يف الوقت نفسه أن نفعل أكثر بكثري مما نفعله                    
وتغري املناخ ستكون لـه آثار غري متناسبة على أفقر بلدان العامل، اليت . حالياً للتكيف مع االحترار العاملي ونتائجه

ويعيش الفقراء بالفعل يف مقدمة الصفوف اليت تواجه التلوث والكوارث وتدهور           . يقيايوجد كثري منها هنا يف أفر     
فكروا، . وهم يعتمدون يف مصادر رزقهم اعتماداً مباشراً على الزراعة والغابات وصيد األمساك. املوارد واألراضي

فيها اخلدمات األساسية لتوفري    مثالً يف النساء والفتيات املضطرات إىل البحث عن الوقود واملاء يف ظروف تنعدم              
فسيول . أو يف اجملتمعات احمللية األفريقية الكثرية جداً اليت نزلت هبا كوارث مناخية يف السنوات األخرية         . الطاقـة 

والتكيف بالنسبة هلذه اجملتمعات أمر . موزامبيق واجلفاف يف منطقة الساحل وهنا يف كينيا ال تزال ماثلة يف الذاكرة
وعلينا أن جنعل من بني األولويات املتقدمة صوغ االستراتيجيات والربامج الرامية إىل            . بقاؤها ذاته يـتوقف عليه    

 .حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية بطريقة تراعي األخطار النامجة عن تغري املناخ

انب أصـحاب الفخامـة والسعادة، إن الرسالة واضحة، جيب أن حيتل تغري املناخ العاملي مكانه إىل ج                 
األخطـار اليت ظلت تستأثر بشكل معتاد بأكرب قدر من االهتمام الدويل، وهي الصراع والفقر وانتشار األسلحة                 

 .وتوفر األمم املتحدة األدوات اليت حيتاجها العامل ملواجهة ذلك. الفتاكة
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ملنتدى الذي تتبلور فيه ولكن اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية هي ا. واملبادرات اإلقليمية والوطنية هلا قيمتها 
وقد دخل بروتوكول كيوتو اآلن حيز التنفيذ الكامل، وأصبحت آليته للتنمية النظيفة            . االسـتجابة العاملية حقاً   

 .مصدر متويل بعدة باليني من الدوالرات للتنمية املستدامة

مل احلكومي بالقطاع   وتشـكل هذه اآللية مثاالً رائعاً على شراكة تقود دفتها األمم املتحدة وتربط الع              
ويسرين أن أُعلن أن ست وكاالت تابعة لألمم املتحدة قد أعلنت يف هذا املؤمتر، عن إنشاء . اخلاص يف العامل النامي

، الذي هو عبارة عن خطة ملساعدة البلدان النامية، وخباصة يف أفريقيا، على املشاركة يف آلية التنمية "إطار نريويب"
ويسرين أيضاً أن أالحظ أن برنامج األمم . لبلدان املاحنة على أن تساعد يف جناح هذه املبادرةوإنين أشجع ا. النظيفة

املـتحدة اإلمنـائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، يشرعان اليوم يف مبادرة ملساعدة البلدان النامية، مبا فيها أيضاً                  
" التحصني ضد املناخ"ا اإلمنائية الوطنية، وهو ما يسمى البلدان النامية يف أفريقيا، على مراعاة تغري املناخ يف خططه

 .يف جماالت من قبيل اهلياكل األساسية

ولكن املسؤولية الرئيسية عن العمل تقع      . وستواصـل وكاالت األمم املتحدة إتاحة االستفادة من خربهتا         
سؤولية عن تراكم ثاين أكسيد     على عاتق دول فرادى، واملقصود بذلك حالياً هو الدول اليت تعود إليها معظم امل             

وبينما يشكل بروتوكول . وهي دول عليها أن تفعل أكثر بكثري مما تفعله حالياً خلفض انبعاثاهتا           . الكربون يف اجلو  
ويف الوقت الذي ندرس فيه كيفية املضي       . كيوتو خطوة حامسة إىل األمام، فإهنا خطوة تقل جداً عّما هو مطلوب           

 .قار مفزع إىل التوجيهقدماً، ال يزال هناك افت

وقد اختذ عدد كبري منها . ويف الوقـت ذاته، جيب أال يستمر منو االنبعاثات يف البلدان النامية دون كابح    
فهناك اقتصادات سريعة النمو، كالصني مثالً، حتقق جناحاً        . إجـراءات تدعـو إىل اإلعجاب يف جمال تغري املناخ         

صادي على استخدام الطاقة، مما يقلل من كثافة االنبعاثات يف اقتصاداهتا ولكن            متزايداً يف إزالة اعتماد النمو االقت     
 .مثة حاجة إىل فعل املزيد

ذلك أن إحداث تغري يف سلوك الشركات، ويف الطريقة اليت يتم هبا            . وعلى قطاع األعمال أن يقوم بدوره أيضاً       
 .خ ُتعادل، على أقل تقدير، أمهية العمل احلكومي املباشرتوجيه االستثمار اخلاص، سيتبني أن أمهيته يف كسب معركة املنا

ذلك أن تثبيت مصباح كهربائي واحد يتميز بكفاءة        . وللمواطـنني األفراد أدوار يتعني عليهم القيام هبا        
اسـتهالك الطاقـة يف أحـد املطابخ قد ال يبدو شيئاً كبرياً؛ ولكن إذا ضربنا هذا الرقم يف ماليني، فسيتضح أن           

وميكن أن تكون قوة التصويت مؤثرة بنفس القدر، وذلك إذا أصبح الناس            . ات املتحققة من ذلك هائلة    الوفـور 
كما .  أن اختاذ إجراءات بشأن تغري املناخ يشكل مسألة انتخابية         - بدرجة أكرب مما عليه األمر حالياً        -يعتـربون   

 .الشركات لكي هتتم بالبيئةميكن لألفراد أن ميارسوا من خالل خياراهتم الشرائية، ضغوطاً على 

فلنبدأ يف التحلي مبزيد من الشجاعة السياسية       . وال يـزال الوقت متاحاً ألن تغري كل اجملتمعات مسلكها          
وجيب أن يبعث مؤمتر نريويب برسالة واضحة وموثوقة        . بدالً من أن نتخذ موقف الدفاع على الصعيد االقتصادي        

واملسألة ليست هي ما إذا كان تغري املناخ        . م أن يأخذوا تغري املناخ جبدية     مؤداهـا أن قادة العامل السياسيني عليه      
 .حيدث أم ال، بل ما إذا كنا حنن أنفسنا قادرين، يف مواجهة حالة الطوارئ هذه، على أن نتغري بالسرعة الكافية
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 املرفق الثاين

 أطراف االتفاقية، والدول املراقبة، ومنظمات األمم املتحدة اليت 
 الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطرافحضرت 

  أطراف االتفاقية-ألف 

 االحتاد الروسي باالو جزر البهاما
 إثيوبيا الربازيل جزر سليمان
 أذربيجان بربادوس جزر القمر
 األرجنتني الربتغال جزر كوك

 إريتريا بلجيكا جزر مارشال
 األردن بلغاريا اجلماعة األوروبية
 أرمينيا  بليز الليبيةاجلماهريية العربية 

 إسبانيا بنغالديش مجهورية أفريقيا الوسطى
 أستراليا بنما اجلمهورية التشيكية

 إستونيا بنن مجهورية ترتانيا املتحدة 
 إسرائيل بوتان اجلمهورية الدومينيكية

 إكوادور بوتسوانا اجلمهورية العربية السورية
 ألبانيا بوركينا فاسو مجهورية كوريا

 أملانيا بوروندي ورية الكونغو الدميقراطية مجه
 اإلمارات العربية املتحدة البوسنة واهلرسك مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 أنتيغوا وبربودا بولندا مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
 إندونيسيا بوليفيا مجهورية مولدوفا
 أنغوال بريو جنوب أفريقيا

 روغوايأو بيالروس جورجيا
 أوزبكستان تايلند جيبويت
 أوغندا تركمانستان الدامنرك
 أوكرانيا تركيا دومينيكا

 ) إسالمية-مجهورية (إيران  ترينيداد وتوباغو الرأس األخضر
 آيرلندا تشاد رواندا
 آيسلندا توغو رومانيا
 إيطاليا توفالو زامبيا

 بابوا غينيا اجلديدة تونس زمبابوي
 باراغواي جامايكا ساموا

 باكستان اجلزائر سان تومي وبرينسييب
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 سانت فنسنت وجزر غرينادين فنلندا املكسيك
 سانت كيتس ونيفس فيجي مالوي
 سانت لوسيا فييت نام ملديف

 سري النكا قربص اململكة العربية السعودية
 السلفادور قطر اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 

 سلوفاكيا ريغيزستانق   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  الكويت النيجر
 الصني كرييباس نيجرييا

 طاجيكستان كينيا نيكاراغوا
 عمان التفيا نيوي

 غابون لبنان نيوزيلندا
 غامبيا لكسمربغ هاييت
 غانا ليبرييا اهلند

 غرينادا ليتوانيا هندوراس
 غواتيماال ليختنشتاين هنغاريا
 غيانا يسوتول هولندا

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

 الفلبني مصر 
 فرتويال املغرب 
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  الدول املراِقبة�باء 

 الكرسي الرسويل

 العراق

 الصومال

  هيئات األمم املتحدة وبراجمها�جيم 

 ملتحدة األمم ا

 منظمة األمم املتحدة للطفولة

 مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية 

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 برنامج األمم املتحدة للبيئة

 برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية 

 منرب األمم املتحدة للغابات 

 معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث 

 جامعة األمم املتحدة

 االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث/األمم املتحدة

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ

 اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب

  أمانات االتفاقيات�دال 

 اتفاقية التنوع البيولوجي

 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

 ماية طبقة األوزون وبروتوكول مونتريال املرفق هبااتفاقية فيينا حل

 اتفاقية حفظ أنواع احليوانات الربية املهاجرة

 الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
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  الوكاالت املتخصصة واملؤسسات يف منظومة األمم املتحدة�هاء 

 منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة

  للتربية والعلم والثقافةمنظمة األمم املتحدة

 املنظمة الدولية للطريان املدين

 املنظمة البحرية الدولية

 منظمة الصحة العاملية

 مؤسسة التمويل الدولية/البنك الدويل

 املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

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

 مرفق البيئة العاملية

  منظمة ذات صلة مبنظومة األمم املتحدة-واو 

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 منظمة التجارة الدولية
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 املرفق الثالث

ستوى يف إطار قائمة بأمساء املمثلني الذين أدلوا ببيانات يف اجلزء الرفيع امل
  من جدول أعمال    ١٩ من جدول أعمال مؤمتر األطراف والبند        ٩البند  

    مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 ]اإلسبانية فقط/الفرنسية/باإلنكليزية[
Argentina  
S.E. Sra. Romina Picolotti 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de La Nacíon (SAYDS) 
 
Australia  
H.E. Mr. Ian G. Campbell 
Minister for the Environment and Heritage 
 
Bangladesh (speaking on behalf of the Least Developed countries) 
Mr. Md. Hyder Ali 
Secretary, Ministry of Environment and Forests 
 
Belarus  
Mr. Aleksander N. Apatsky 
First Deputy Minister of Natural Resources and Environmental Protection 
 
Belgium  
H.E. Mr. Bruno Tobback 
Minister for the Environment 
 
Bhutan 
Mr. Dasho Nado Rinchhen 
Deputy Minister, National Environment Commission  
 
Bolivia 
Sra Ximena Paredes 
Directora de Planificación Ambiental 
Ministerio de Planificación del Desarrollo 
 
Brazil 
Mr. Luis Manoel Rebelo Fernandes 
Vice-Minister 
Ministry of Science and Technology 
 
Burkina Faso  
H.E. Mr. Laurent Sedogo  
Minister of Environment and Living Framework 
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Burundi 
S.E. M. Odette Kayitesi 
Ministre de l’Aménagement du Territoire, du Tourisme 
et de l’Environnement 
 
Canada 
H.E. Ms. Rona Ambrose  
Minister of the Environment 
 
Central African Republic  
Mme Jacqueline Madozein 
Directeur de Cabinet du Ministre des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche, chargé de l’Environnement 
(MEFCPE) 
 
Chile 
H.E. Mr. Rodrigo Gaeta 
Ambassador of Chile to Kenya 
 
China  
H.E. Mr. Weixin Jiang 
Minister 
Vice-Chairman, National Development and Reform Commission 
 
Congo (Republic of) 
H. E. Mr. Henri Djombo 
Ministre de l'Économie Forestière et de l'Environnement 
 
Costa Rica  
Mr. Paulo C. Manso 
Director del Instituto Meteorológico Nacional, punto focal ante la Convención Marco de las 
Naciones Unidas para el Cambio Climático 
 
Croatia  
Mr. Nikola Ružinski 
State Secretary of Environmental Protection, Physical Planning and Construction 
 
Cuba 
S.E. Sr. Julio César González Marchante 
Embajador de la República de Cuba ante Kenya y UNEP 
 
Czech Republic  
H.E. Mr. Petr J. Kalaš 
Minister of the Environment 
 
Democratic Republic of the Congo  
S.E. M. Elias Mulungula Hobigera Nalwindi 
Ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts 
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Denmark  
H.E. Ms. Connie Hedegaard  
Minister for the Environment and Nordic Cooperation  
 
Dominican Republic  
S.E. Sr. Maximiliano Puig Miller 
Secretary of State, Secretariat of Environment and Natural Resources 
 
Ecuador  
Mr. Roberto Urquizo 
Undersecretary for Environment Quality 
Ministry of Environment 
 
Egypt 
Mr. Mohamed Sayed Khalil  
Deputy Minister, Egyptian Environmental Affairs Agency (EEAA)  
 
European Community 
H.E. Mr. Stavros Dimas  
Commissioner for the Environment  
 
Fiji (speaking on behalf of the Pacific Forum Island States) 
H.E. Mr. Poseci Bune,  
Minister of Environment 
 
Finland (speaking on behalf of the European Union) 
H.E. Mr. Jan-Erik Enestam  
Minister of the Environment  
 
France 
S.E. Mme Nelly Olin  
Ministre de l'écologie et du développement durable 
 
Gabon  
S.E. Mme Georgette G. K. Koko 
Vice Premier Ministre, Ministre de l'Environnement et de la protection de la nature,  
de la recherche et de la technologie 
 
Gambia  
H.E. Mr. Edward Singhatey 
Secretary of State 
Department of State for Forestry and the Environment 
 
Germany 
H.E. Mr. Sigmar Gabriel  
Federal Minister for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety 
 
Ghana  
Mr. Abraham Dwuma Odoom 
Deputy Minister, Ministry of Local Government, Rural Development and Environment 
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Guinea  
Ms. Kadiatou N’Diaye  
Secrétaire Générale, Ministère de l’Environnement 
 
Iceland 
H.E. Ms. Jónína Bjartmarz 
Minister for the Environment 
 
India  
H.E. Mr. Namo Narain Meena 
Minister of State for Environment and Forests 
 
Indonesia 
Ms. Masnellyarti Hilman 
Deputy Minister for Nature Conservation Enhancement  
and Environmental Degradation Control  
 
Iran (Islamic Republic of)  
H.E. Ms. Fatemeh Vaez Javadi 
Vice President and Head 
Department of the Environment 
 
Ireland 
H.E. Mr. Dick Roche  
Minister for Environment, Heritage and Local Government 
 
Italy  
H.E. Mr. Alfonso Pecoraro Scanio  
Minister for the Environment, Land and Sea  
 
Jamaica 
H.E. Mr. Dean Peart 
Minister of Local Government and Environment 
 
Japan  
H.E. Mr. Masatoshi Wakabayashi  
Minister of the Environment  
 
Jordan 
Mr. Faris Al-Junaidi 
Secretary-General 
Ministry of Environment 
 
Kazakhstan 
H.E. Mr. Nurlan A. Iskakov  
Minister of Environment Protection 
 
Kenya 
H.E. Mr. John Koech 
Minister for East African Cooperation 
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Kiribati 
Mr. Rikiaua Takeke 
Deputy Secretary, Ministry of Environment, Lands and Agriculture Development 
 
Libyan Arab Jamahiriya  
Mr. Mohamed Etayari 
Scientific Relations and Cooperation Manager 
Libyan Petroleum Institute 
 
Luxembourg 
H.E. Mr. Lucien Lux  
Minister for the Environment 
 
Madagascar 
Mme Jacqueline Rakotoarisoa 
Directeur Géneral, Ministère de l’Environnement, des eaux et forêts 
 
Malawi  
H.E. Mr. Henry F. Chimunthu Banda 
Minister of Energy, Mines and Natural Resources 
 
Malaysia 
Mr. Dato' S. Sothinathan 
Deputy Minister of Natural Resources and Environment  
 
Maldives  
Mr. Abdullahi Majeed 
Deputy Minister, Ministry of Environment, Energy and Water 
 
Mauritania 
Mr. Hamoud Ould Sid Ahmed 
Director of Regulation and International Conventions 
State Secretariat of Environment 
 
Mexico  
Mr. Jose Ramon Ardavin 
Deputy Minister for Environmental Management 
Ministry of Environment and Natural Resources 
 
Mongolia  
Mr. Dagvadory Damdin 
Director of Information and Monitoring Department, Ministry of Nature and Environment 
 
Morocco 
Mr. Mohamed Ameur  
General Secretary, Ministry of Territorial Planning, Water and Environment 
 
Namibia  
H.E. Mr. Willem Konjore  
Minister of Environment and Tourism 
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Nepal  
Mr. Bal K. Prasai 
Secretary, Ministry of Environment, Science and Technology 
 
Netherlands 
H.E. Mr. Pieter van Geel  
State Secretary of Housing, Spatial Planning and the Environment 
 
New Zealand 
H.E. Mr. David Parker 
Minister Responsible for Climate Change Issues 
 
Niue  
Mr. Pokotoa Sipeli 
Associate Minister for Meteorology and Climate Change 
 
Norway  
H.E. Ms. Helen Bjørnøy  
Minister of the Environment 
 
Pakistan 
H.E. Mr. Makhdoom Syed Faisal Saleh Hayat 
Minister for Environment 
 
Peru  
Mr. Manuel Ernesto Bernales Alvarado 
President, National Environmental Council (CONAM) 
 
Philippines  
Ms. Armi Jane Borje 
Undersecretary for Legal  
Department of Environment and Natural Resources 
 
Poland 
H.E. Mr. Jan Szyszko  
Minister of Environment 
 
Portugal 
Mr. Humberto Rosa 
Secretary of State for Environment, Spatial Planning and Regional Development 
 
Republic of Korea 
H.E. Mr. Chi-Beom Lee  
Minister of Environment 
 
Romania  
Mr. Attila Korodi 
State Secretary of Environment 
Ministry of Environment and Water Management 
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Russian Federation 
H.E. Mr. Alexander Bedritsky  
Head, Russian Federal Service for Hydrometeorology and Environmental Monitoring 
(ROSHYDROMET)  
 
Rwanda  
H.E. Ms. Patricia Mugorenejo Hajabakiga 
Minister of State of Lands, Environment, Forestry, Water and Mines 
 
Saudi Arabia  
H.E. Mr. Ali I. Al-Naimi 
Minister of Petroleum and Mineral Resources 
 
Seychelles 
H.E. Mr. Ronald J. Jumeau 
Minister for Environment and Natural Resources 
 
Singapore  
H.E. Mr. Ibrahim Yaacob  
Minister for the Environment and Water Resources 
 
South Africa (speaking on behalf of the Group of 77 and China and the African group)  
H.E. Mr. Marthinus Van Schalkwyk  
Minister of Environmental Affairs and Tourism  
 
Spain 
S.E. Sra. Cristina Narbona 
Minister of Environment 
 
Sudan 
Mr. Saadeldin Ibrahim Izzeldin 
Deputy Minister for Environment and Natural Resources 
 
Sweden  
H.E. Mr. Andreas Carlgren 
Minister for the Environment 
 
Thailand  
Mr. Kitti Limsakul 
Advisor and Member of the National Climate Change Committee 
National Environment Board 
 
Togo 
S.E. M. Issifou Okoulou-Kantchati 
Ministre de l’Environnement et des resources forestières 
 
Turkey 
H.E. Mr. Osman Pepe  
Minister of Environment and Forestry   
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Tuvalu (speaking on behalf of the Alliance of Small Island States) 
H.E. Mr. Tavau Teii 
Minister of Natural Resources and Environment 
 
Uganda 
H.E. Ms. Jessica Eriyo 
Minister of Water and Environment 
 
Ukraine  
Mr. Sviatoslav Serhiyovych Kurulenko 
First Deputy Minister, Ministry of Environmental Protection 
 
United Arab Emirates 
H.E. Mr. Mohamed Saeed Al-Kendi  
Minister of Environment and Water 
 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
H.E. Mr. David Miliband  
Secretary of State, Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) 
 
United Republic of Tanzania  
H.E. Mr. Mark James Mwandosya 
Minister of State for Environment 
 
United States of America 
H.E. Ms. Paula Dobriansky  
Under Secretary for Democracy and Global Affairs 
 
Venezuela  
H. E. Ms. María Jacqueline Mendoza 
Ambassador/Permanent Representative to Kenya  
and to the United Nations Environment Programme 
 
Zambia  
H.E. Mr. Kabinga J. Pande 
Minister of Tourism, Environment and Natural Resources 
 
Zimbabwe 
Ms. Margaret Sangarwe 
Permanent Secretary 
Ministry of Environment and Tourism 
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 املرفق الرابع

 ٢٠١١-٢٠٠٧الجتماعات هيئات االتفاقية يف الفترة اجلدول الزمين 

ويرد جدول اجتماعات   . ٢٠١١اعتمد مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة مواعيد فتريت االجتماعات يف عام              
 . أدناه تيسرياً للرجوع إليه٢٠١١-٢٠٠٧هيئيت االتفاقية للفترة 

 مايو /يار أ١٨ إىل ٧من : ٢٠٠٧فترة االجتماعات األوىل يف عام  �

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

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

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

 يونيه / حزيران١٢ إىل ١ من: 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  �

 فمرب نو/ تشرين الثاين١٩ إىل ٨من : ٢٠١٠فترة االجتماعات الثانية يف عام  �

 يونيه / حزيران١٧ إىل ٦من : ٢٠١١فترة االجتماعات األوىل يف عام  �

 ديسمرب / كانون األول٩نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٨من : ٢٠١١فترة االجتماعات الثانية يف عام  �
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 املرفق اخلامس 

 الوثائق املعروضة على مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة

 FCCC/CP/2006/1 وAdd.1  مذكرة من األمني التنفيذي . روحهجدول األعمال املؤقت وش

املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري     : قـبول املراقـبني   
 مذكرة مقدمة من األمانة. احلكومية

 FCCC/CP/2006/2  

  FCCC/CP/2006/3 وCorr.1  مذكرة مقدمة من األمانة. تقرير مرفق البيئة العاملية إىل مؤمتر األطراف

  FCCC/CP/2006/4  تقرير املكتب. التقرير املتعلق بوثائق التفويض

FCCC/KP/CMP/2006/8 

  FCCC/CP/2006/INF.1 وCorr.1   قائمة املشاركني

  FCCC/CP/2006/Misc.1  قائمة املشاركني املؤقتة

  FCCC/CP/2006/L.1  مشروع تقرير مؤمتر األطراف عن دورته الثانية عشرة

 ر مؤمتر األطراف عن دورته الثانية عشرةمشروع تقري
مشروع تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف        

 إضافة. يف بروتوكول كيوتو عن دورته الثانية

 FCCC/CP/2006/L.1/Add.1 

FCCC/KP/CMP/2006/L.1/Add.1 

مشروع . معلومات بشأن سنة األساس جلمهورية كازاخستان     
 لرئيساستنتاجات مقترح من ا

 FCCC/CP/2006/L.2  

. اإلعـراب عـن االمتنان حلكومة كينيا وسكان مدينة نريويب     
 مشروع قرار مقدم من سويسرا

 FCCC/CP/2006/L.3 

FCCC/KP/CMP/2006/L.5 

  FCCC/CP/2006/L.4  اقتراح من الرئيس. آلية متويل االتفاقية

اجلدول تـاريخ وموعد عقد الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف و         
 اقتراح مقدم من الرئيس. الزمين الجتماعات هيئيت االتفاقية

 FCCC/CP/2006/L.5  

تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن دورهتا        
 ٢٦ إىل   ١٨الـرابعة والعشرين املعقودة يف بون يف الفترة من          

 ٢٠٠٦مايو /أيار

 Add.1و FCCC/SBSTA/2006/5  

يئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن مشروع تقرير اهل
 دورهتا اخلامسة والعشرين

 FCCC/SBSTA/2006/L.18  

مواصـلة األنشـطة الـيت تنفذ بصورة مشتركة يف إطار املرحلة            
. مشـروع استنتاجات مقترح من رئيس اهليئة الفرعية    . التجريبـية 

 إضافة
 

 FCCC/SBSTA/2006/L.19/Add.1 
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مشروع . بقوائـم جـرد غازات الدفيئة     املسـائل املتصـلة     
 إضافة. استنتاجات مقترح من رئيس اهليئة الفرعية

 FCCC/SBSTA/2006/L.20/Add.1 

حلقـة عمل تعقد أثناء الدورة بشأن احتجاز ثاين أكسيد الكربون           
 مشروع استنتاجات مقترح من رئيس اهليئة الفرعية. وختزينه

 FCCC/SBSTA/2006/L.24 

مشروع استنتاجات اقترحه   . جـيات ونقلها  تطويـر التكنولو  
 رئيس اهليئة الفرعية

 Add.1و FCCC/SBSTA/2006/L.27  

تقريـر اهليـئة الفرعـية للتنفيذ عن دورهتا الرابعة والعشرين           
 ٢٠٠٦مايو / أيار٢٥ إىل ١٨املعقودة يف بون يف الفترة من 

 FCCC/SBI/2006/11 

 FCCC/SBI/2006/L.19  رهتا اخلامسة والعشرينمشروع تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دو

مشروع استنتاجات مقترح من    . مسـائل متعلقة بأقل البلدان منواً     
 رئيس اهليئة

 FCCC/SBI/2006/L.23 

مشروع استنتاجات مقترح من رئيس     . تقـدمي الدعم املايل والتقين    
 اهليئة

 FCCC/SBI/2006/L.24 

غات الواردة من األطراف    عمل فريق اخلرباء االستشاري بشأن البال     
مشروع استنتاجات مقترح   . غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية     

 من رئيس اهليئة الفرعية

 FCCC/SBI/2006/L.25 

مشروع استنتاجات مقترح من رئيس اهليئة      .  من االتفاقية  ٦املادة  
 الفرعية

 FCCC/SBI/2006/L.26 

مشروع . مؤمتر األطراف تقريـر مـرفق البيـئة العاملية املقدم إىل          
 استنتاجات مقترح من رئيس اهليئة الفرعية

 FCCC/SBI/2006/L.30 

مشروع استنتاجات  . مسـتوى االنبعاثات لسنة األساس لكرواتيا     
 مقترح من رئيس اهليئة الفرعية

 FCCC/SBI/2006/L.20 

مشروع استنتاجات مقترح من    . املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية   
 إضافة. يئة الفرعيةرئيس اهل

 FCCC/SBI/2006/L.21/Add.1 

مشروع استنتاجات مقترح من    . االسـتعراض الثالث آللية التمويل    
 إضافة. رئيس اللجنة الفرعية

 FCCC/SBI/2006/L.32/Add.1 

مشروع استنتاجات مقترح من    . الصـندوق اخلاص للتغري املناخي    
 رئيس اهليئة الفرعية

 FCCC/SBI/2006/L.33 

مشروع استنتاجات مقترح من    . ء القدرات يف إطار االتفاقية    بـنا 
 إضافة. رئيس اهليئة الفرعية

 FCCC/SBI/2006/L.35/Add.1 

- - - - - 


