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 )تابع( احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 
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   .............................................) من جدول األعمال٢البند ( 
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 ١١ ٢٧-٢٦ .......................................قبول املنظمات بصفة مراقب -دال 
 ١١ ٣٤-٢٨ ...................عمل، مبا يف ذلك دورتا اهليئتني الفرعيتنيتنظيم ال -هاء 
تـاريخ ومكـان عقـد الـدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف وجدول              -واو 

 ١٣  ................................................اجتماعات هيئيت االتفاقية
 ١٣  ..............................اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض -زاي 

 ١٣  ...........ة عنهماتقريرا اهليئتني الفرعيتني واملقررات واالستنتاجات الناشئ -ثالثاً
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 ١٣  .......................التفاقيةللتصدي لتغري املناخ من خالل تعزيز تنفيذ ا

   .............................................) من جدول األعمال٤البند ( 

 ١٣  .استعراض تنفيذ االلتزامات واألحكام األخرى املنصوص عليها يف االتفاقية -خامساً 
   .............................................) من جدول األعمال٥البند ( 
   ...............................................اآللية املالية لالتفاقية؛ -ألف 
   ...................................................البالغات الوطنية -باء 
   .......................................تطوير التكنولوجيات ونقلها -جيم 
   .....................................بناء القدرات يف إطار االتفاقية -دال 
   .............. من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ أحكام الفقرتني  -هاء 
   .........مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف -واو 

 ١٤  ......................................................]يستكمل فيما بعد[ -سادساً 
 ) من جدول األعمال٦البند ( 
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]يستكمل فيما بعد[  
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  افتتاح الدورة-أوالً 
 )من جدول األعمال) أ(٢ و١البندان (

، يف )١( من االتفاقية٧ من املادة ٤ الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف، املعقودة عمالً بالفقرة        افتتح -١
 ، السيد أنيلي سوبوغا     ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٦مـبىن مكتـب األمم املتحدة يف نريويب بكينيا، يف           

رئيسة مؤمتر األطراف يف دورته     ، نائب رئيس مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة، بالنيابة عن            )توفالو(
 .  احلادية عشرة، السيدة رونا أمربوس، وزيرة البيئة يف كندا

 )٢( بيان رئيس مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة-ألف 

وجـه رئـيس مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة الشكر إىل حكومة كينيا على استضافة املؤمتر يف                   -٢
وقال إن دور رئيس مؤمتر األطراف ميثل حتديات مهمة وفرصاً مثرية           . ديد على انتخابه  نـريويب وهنأ الرئيس اجل    

إلجـراء مناقشات مع قادة العامل بشأن اجلهود اليت يتعني عليهم بذهلا للتصدي لقضية تغري املناخ العاملي ومعرفة                  
 .آرائهم حول طرق املضي قدماً هبذه العملية

 منذ انعقاد املؤمتر األخري يف مونتريال، قالت السيدة أمربوس إن الدورة            وبالـنظر إىل التقدم الذي أحرز      -٣
الـرابعة والعشرين اليت عقدهتا كل من اهليئتني الفرعيتني قد أتاحت فرصة إلجراء مناقشات أولية بشأن مستقبل                 

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

لوضـع إجـراءات مالئمـة للموافقة على االلتزامات الطوعية، صرحت بأن اعتراف عدد من األطراف بأمهية                 
 .أمر يبعث على التشجيعاملناقشات اليت جرت بشأن هذا االقتراح 

وقالت السيدة أمربوس إن تغري املناخ قضية عاملية مبعىن الكلمة وإن إحراز تقدم حقيقي أمر يتوقف على                  -٤
وينبغي جلميع الدول   . مجـيع البلدان الرئيسية الصادرة النبعاثات غازات الدفيئة واليت تقوم بدور يف التماس حل             

ولكل طرف ظروف فردية فريدة وهو ما . التحديات املشتركة ومشاطرة اآلراءالتعاون يف العمل مع بعضها لتعيني 
. وال مناص مع ذلك من املضي قدماً والبحث مع بعضنا عن طرق جديدة      . قـد يعقد البحث عن حلول مشتركة      

ليت مل وحتقيقاً لذلك، ال بد لألطراف أن تتساءل عن اإلجراءات اليت فلحت يف معاجلة قضية تغري املناخ وعن تلك ا

                                                      

عقـد مؤمتر األطراف جنباً إىل جنب الدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف                 )١(
. وترد مداوالت مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف تقرير منفصل             . بروتوكول كيوتو 

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

فألقي بياهنا على   .  الدورة مل تـتمكن رئيسة مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة من حضور افتتاح             )٢(
 .املندوبني يف رسالة فيديو سبق تسجيلها
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. تفلح وعما ميكن فعله لتوسيع نطاق اجلهود اليت تبذهلا األطراف والتعاون يف العمل مع بعضنا مبزيد من الفعالية                 
 .فالقضية الرئيسية تتمثل يف التماس حل عاملي فعال مبعىن الكلمة ملواجهة هتديد تغري املناخ

  انتخاب رئيس مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة-باء 
 )من جدول األعمال) أ(٢بند ال(

نوفمرب، بناء على اقتراح / تشرين الثاين٦ املعقودة يف )٣(انتخب مؤمتر األطراف بالتزكية، يف جلسته األوىل -٥
الرئيس السيد كيبوانا وهنأ  . الرئـيس، السيد كيفوتا كيبوانا، وزير البيئة واملوارد الطبيعية يف كينيا، رئيساً للمؤمتر            

 .ىن لـه كل التوفيق يف توجيه أعمال املؤمتر يف دورته الثانية عشرةعلى انتخابه، ومت

  بيان الرئيس-جيم 

رحب الرئيس لدى توليه مهام منصبه جبميع املشاركني يف الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف وشكر سلفه على                  -٦
يت صدرت مؤخراً بشأن اقتصاديات تغري      وباإلشارة إىل النشرة الشديدة اللهجة ال     . األعمـال الـيت أجنـزت حتت قيادهتا       

، قـال الرئيس إن التصدي لقضية تغري املناخ ال ميثل حتدياً بيئياً وإمنائياً أساسياً فحسب، بل وضرورة اقتصادية                   )٤(املـناخ 
تسبب يف  فقضية تغري املناخ قضية تظهر بسرعة على أهنا واحدة من أهم املشاكل اليت هتدد اإلنسانية واليت ميكن أن ت                  . أيضاً

تعطـيل األنشطة االقتصادية واالجتماعية على نطاق واسع، ويف هتديد األهداف اإلمنائية ألفقر سكان العامل الذين يعدون                 
 . باملليارات، وأن تعرض للخطر مكاسب احلد من الفقر اليت حتققت يف اآلونة األخرية، خاصة يف القارة األفريقية

والنتائج اليت ميكن أن يسفر عنها املؤمتر يف دورته الثانية عشرة، حدد الرئيس مخسة              وانتقاالً إىل القضايا الرئيسية      -٧
أوالً، يف جمال التكيف مع تغري املناخ، صرح الرئيس بأنه ينبغي االنتقال من عملية التقييم والتخطيط إىل   . موضوعات مهمة 

ل كاف ومنظور ومستدام، واملوافقة على اختاذ خطوات        عملية التنفيذ واإلجراءات العملية، مبا يف ذلك التعجيل بتوفري متوي         
ويستهدف املوضوع الثاين تأمني استمرارية جناح آلية التنمية النظيفة         . ملموسـة لربنامج العمل اخلماسي املتعلق بالتكيف      

وثالثاً، .  واملؤسسيةوتيسري مشاركة مجيع األطراف بإنصاف، ال سيما البلدان األفريقية اليت حتتاج إىل حتسني قدراهتا التقنية          
ال بـد مـن إعطاء دفعة جديدة لعملية تطوير التكنولوجيات ونقلها للتصدي لتغري املناخ حىت يتسىن لألطراف بدء تنفيذ                 

أما املوضوع الرابع فهو احلاجة املاسة إىل االعتماد على الزخم املكتسب يف            . إجـراءات ملموسـة وتعبئة موارد إضافية      
العملية املزدوجة املسار اليت بدأت يف مونتريال ومهدت الطريق ملواجهة تغري املناخ مواجهة شاملة              الدورات السابقة وعلى    
بالبحث عن خيارات لوضع " توسيع نطاق احليز االبتكاري"وخامساً، دعا الرئيس املندوبني إىل  . وفعالة ومتعددة األطراف  

تركزات اجلوية لغازات الدفيئة مع املضي قدماً بالتنمية االقتصادية         نظام لتغري املناخ يف املستقبل ميِكن األطراف من تثبيت ال         
 .بطريقة مستدامة

                                                      

 .إن جلسات مؤمتر األطراف املشار إليها يف هذا التقرير هي جلسات عامة )٣(
  .>http://www.sternreview.org.uk<انظر  )٤(
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ويف اخلـتام، أعرب الرئيس مرة أخرى عن تقديره لتجدد روح التضامن اليت كان قد الحظها لدى االضطالع                   -٨
ادة السياسية وصدق التفاين يف حتقيق باألعمـال التحضـريية للمؤمتر وذكَّر املندوبني بأن جناح املؤمتر إمنا يتوقف على القي     

 .اهلدف النهائي لالتفاقية

  كلمات الترحيب-دال 

مبناسبة افتتاح الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف            -٩
 كلمة ترحيب هو ووكيلة األمني العام لألمم        يف بروتوكول كيوتو، ألقى نائب رئيس كينيا، السيد أرثور مودي أووري،          

املـتحدة، وهـي املدير العام ملكتب األمم املتحدة يف نريويب واملدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية                  
 . ، السيدة أنا تيبايوكا)موئل األمم املتحدة(

. ة نريويب إن استضافة املؤمتر متثل إجنازاً كبرياً لكينيا        وقال نائب الرئيس وهو يرحب جبميع الوفود يف كينيا ومدين          -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 لتنظيم هذا املؤمتر

وإن بلدان جنوب   . ئـب الرئيس قائالً إن تغري املناخ يعرض للخطر سبل عيش أفقر جمتمعات العامل             وأضـاف نا   -١١
 يف  ٢٥ومبا أن الزراعة متثل أكثر من       . الصـحراء هي أكثر البلدان تضرراً ألن هيكل اقتصاداهتا يقوم أساساً على الزراعة            

 يف املائة من السكان يعيشون يف املناطق الريفية، فسيكون          ٧٠املائـة من الناتج احمللي اإلمجايل هلذه البلدان وأن أكثر من            
ولتقليل قابلية تأثر أكثر املتضررين بتغري املناخ، ال بد من توفري دعم مايل خارجي        . لـتغري املناخ تأثري كبري على اقتصاداهتا      

رغم أمهية املوارد املالية ونقل     وأفاد نائب الرئيس بأنه     . كـبري بقـنوات عـدة مـنها اآلليات الثنائية واملتعددة األطراف           
التكنولوجـيا، فإن التصدي لتغري املناخ بنجاح أمر يتوقف أساساً على قدرة األطراف على وضع استراتيجية عاملية فعالة                  

 . وسليمة للبيئة ومنصفة هلا

. يف هذا االجتاه  وأشـار نائـب الرئيس إىل أن االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا ميثالن خطوتني رئيسيتني                 -١٢
وعـلى أساس مبدأ املسؤوليات املشتركة واملميزة مع ذلك، ينبغي إشراك األطراف الرئيسية النبعاثات غازات الدفيئة يف                 

 .٢٠١٢بذل جهد مشترك طويل األجل ومواجهة التحديات اليت يثريها تغري املناخ بطريقة منصفة وفعالة للبيئة بعد عام 

ا بصفتها مدير عام مكتب األمم املتحدة يف نريويب فقالت إنه ملن دواعي شرف املكتب               وحتدثت السيدة تيبايوك   -١٣
إذ مبا أن كربى    . أن يستضـيف أول مؤمتر يعقد يف أفريقيا جنوب الصحراء بشأن تغري املناخ ووصفته بأنه حدث تارخيي                

يف نريويب مها أنسب مكان الستضافة هذا       الـتحديات البيئـية قائمة يف البلدان النامية، فإن كينيا ومكتب األمم املتحدة              
وباإلشارة إىل مكتب األمم املتحدة يف نريويب الذي ميثل مقر عمل برناجمني مهمني يتناوالن قضايا البيئة الطبيعية                 . املؤمتـر 

ايل، ألقت السيدة والبيئة البشرية، أال ومها برنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية على التو
وملا . نيـبايوكا الضوء على الروابط القائمة بني عمل املنظمتني وعمل األطراف يف االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا                

كـان تغري املناخ يؤثر تأثرياً مباشراً ال على البيئة فحسب، بل وعلى حياة الشعوب أيضاً، فإن عمل املندوبني يتسم من مث               
 .النسبة لربنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشريةبأمهية كبرية ب
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  بيان األمني التنفيذي-هاء 

هـنأ األمني التنفيذي السيد كيبوانا على انتخابه رئيساً للمؤمتر وأعرب عن امتنانه بعد ذلك حلكومة كينيا على                   -١٤
كما وجه الشكر إىل مكتب األمم املتحدة يف نريويب وبرنامج األمم املتحدة            . اجلهـود اخلاصة اليت بذلتها الستضافة املؤمتر      

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

وإن ما يزيد من درجة اإلحلاح      . خ تتعلق ببناء املستقبل   وقال األمني التنفيذي يف بيانه إن العملية الدولية لتغري املنا          -١٥
وتشمل األسس أعماالً أساسية مثل بناء      . ملواجهـة حتـدي تغـري املناخ هو ضرورة بناء األسس واجلدران يف آن واحد              

رك البلدان وهذه األعمال أساسية لكي تشا. القـدرات، ونقل التكنولوجيا إىل البلدان النامية والتكيف مع آثار تغري املناخ      
التعاوين الطويل وجيري بناء اجلدران يف املناقشات اليت تتناول املستقبل يف إطار احلوار بشأن العمل             . النامـية يف العملـية    

والفريق العامل املخصص املعين بالنظر يف      ) احلوار (األجـل للتصـدي لـتغري املناخ من خالل تعزيز تنفيذ االتفاقية           
وهناك مبادرات مهمة آخذة يف     . ف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو       االلـتزامات اإلضافية لألطرا   

الظهـور أيضاً خارج إطار عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، مبا يف ذلك اإلطار اجلديد للبنك                   
 الشديدة اللهجة بشأن اقتصاديات تغري      الـدويل لتوليد االستثمار يف جمال الطاقة النظيفة والتنمية اخلضراء، والنشرة          

 . املناخ

الدورة األوىل للحوار والدورة األوىل : وقال األمني التنفيذي إن كثرية هي األعمال اليت أجنزت العام املاضي          -١٦
للفـريق العامل املخصص املعين بالنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول                
كـيوتو؛ حلقتا العمل اإلقليميتان بشأن التكيف اللتان عقدتا يف منطقة أمريكا الالتينية والكارييب ومنطقة أفريقيا؛                
تعدد األنشطة اليت متت يف إطار آلية التنمية النظيفة؛ بدء العمل بإجراء املسار املزدوج يف إطار آلية التنفيذ املشترك؛                   

دليل صدور جلنة االمتثال؛ وأوجه التقدم يف جمال نقل التكنولوجيا، مبا يف ذلك بدء تطبيق الصفقة الدولية؛ بدء عمل 
 .اتفاقـية األمـم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما يتعلق بإعداد مشاريع نقل التكنولوجيا من أجل متويلها                 

 قال األمني التنفيذي إهنا متثل      وباإلشارة إىل املوضوعات الرئيسية اخلمسة اليت حددها الرئيس يف بيانه االفتتاحي،          
جمموعـة من األهداف اليت تنطوي على درجة كبرية من التحدي، وإهنا جمموعة أساسية مع ذلك للنجاح يف بناء                   

، وناشد "التعاون"، أي هراميب وأشار يف اخلتام إىل الشعار الوطين يف كينيا، أال وهو .املستقبل الذي نتطلع إليه مجيعاً
 .املضي قدماً بالعملية وتكليل االجتماع بالنجاح الذي ينتظره العاملمجيع املندوبني 

  بيانات أخرى-واو 

باسم (نوفمرب، ممثلو جنوب أفريقيا     / تشرين الثاين  ٦أدىل ببـيانات عامـة، يف اجللسة األوىل املعقودة يف            -١٧
باسم (، ونيجرييا   )٥()ضاء فيها باسم اجلماعة األوروبية والدول األع    (، ونيوي، وفنلندا    ) والصني ٧٧جمموعـة ال      

                                                      

 مجيع البيانات الالحقة اليت أدلت هبا فنلندا باسم اجلماعة          انضـمت البلدان التالية إىل هذا البيان وإىل        )٥(
 .بلغاريا ورومانيا والبوسنة واهلرسك ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة: األوروبية والدول األعضاء فيها



FCCC/CP/2006/L.1 
Page 8 

 

، 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 (

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

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

 . يف اآلراءالتوصل إىل توافق

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

 .رأ يف هذا الشأنالرئيس أنه سُيطلع مؤمتر األطراف على أية تطورات جديدة تط

  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
وكان جدول األعمال املؤقت قد أُعد باالتفاق مع رئيس مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة، مع                ). 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)مال املؤقت وعقب صدور جدول األع -٢١
 من مشروع النظام الداخلي املطبق، ومت     ١٢حتـالف الـدول اجلـزرية الصغرية إلدراج بند إضايف، وفقاً للمادة             

قت التكميلي باالتفـاق مع رئيس مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة إدراج هذا البند يف جدول األعمال املؤ     
(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 كان قد ُترك معلقاً يف الدورة احلادية عشرة، قد أُدرج يف            "  من االتفاقية  ٤من املادة   ) ب(و) أ(٢الفقـرة   
وكان رئيس مؤمتر  .  من مشروع النظام الداخلي املطبق     ١٦واملادة  ) ج(١٠ األعمال املؤقت وفقاً للمادة      جـدول 

األطراف يف دورته احلادية عشرة قد أجرى مشاورات مع األطراف حول هذا البند ولكن مل يتم التوصل إىل توافق 
 يتم اعتماد جدول األعمال املؤقت ولذلك فقد اقترح أن . يف اآلراء حـول كيفـية إدراجـه يف جدول األعمال          
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وقال إنه  .  الذي يظل معلقاً   ٦، باستثناء البند    FCCC/CP/2006/1/Add.1التكميـلي بصيغته الواردة يف الوثيقة       
 .سينظر يف كيفية التعامل مع هذا البند وإبالغ املؤمتر يف جلسة الحقة مبا يتوصل إليه يف هذا الصدد

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

باسم حتالف الدول (ية، وتوفالو ، أدىل ببيانات ممثلو الواليات املتحدة األمريك"مواد االتفاقية ذات الصلة باملوضوع
وإذ الحظ الرئيس عدم وجود توافق يف اآلراء حول إدراج هذا البند يف جدول              . ، وجامايكا )اجلـزرية الصغرية  

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

 :وبناء على اقتراح من الرئيس، اعتمد مؤمتر األطراف جدول األعمال كما يلي -٢٤

 .افتتاح الدورة -١ 

 :املسائل التنظيمية -٢ 

 انتخاب رئيس الدورة الثانية عشرة للمؤمتر؛ )أ( 

 اعتماد النظام الداخلي؛ )ب( 

 إقرار جدول األعمال؛ )ج( 

  غري الرئيس؛انتخاب أعضاء املكتب  )د( 

 قبول املنظمات بصفة مراقب؛  )ه( 

 تنظيم العمل، مبا يف ذلك دورتا اهليئتني الفرعيتني؛ )و( 

تاريخ ومكان عقد الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف وجدول اجتماعات هيئيت            )ز( 
 االتفاقية؛

 .اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض )ح( 

 :عيتني واملقررات واالستنتاجات الناشئة عنهماتقريرا اهليئتني الفر -٣ 

 تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛ )أ( 

 .تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ )ب( 

بشأن العمل التعاوين الطويل األجل للتصدي لتغري       تقريـر امليسَرْين املشاركَْين للحوار       -٤ 
 .ةاملناخ من خالل تعزيز تنفيذ االتفاقي

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

 اآللية املالية لالتفاقية؛ )أ( 
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 البالغات الوطنية؛ )ب( 

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

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

 تطوير التكنولوجيات ونقلها؛ )ج( 

 بناء القدرات يف إطار االتفاقية؛ )د( 

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

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

 ل البلدان منواً؛مسائل تتعلق بأق `٢`

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

 . من االتفاقية٤من املادة ) ب(و) أ(٢االستعراض الثاين ملدى كفاية أحكام الفقرة  -٦

 .معلومات عن السنة األساس لكازاخستان -٧

 :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية -٨

 ؛٢٠٠٥-٢٠٠٤لية املراجعة لفترة السنتني البيانات املا )أ( 

 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٦أداء امليزانية يف فترة السنتني  )ب( 

 .االستعراض املستمر ملهام وعمليات األمانة )ج( 

 .اجلزء الرفيع املستوى -٩

 .بيانات املنظمات اليت حتظى مبركز مراقب -١٠

 .مسائل أخرى -١١

 :اختتام الدورة -١٢ 

 ر األطراف عن دورته الثانية عشرة؛اعتماد تقرير مؤمت )أ( 

 اختتام الدور )ب(  

 ]يستكمل فيما بعد[
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  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس-جيم 
 )من جدول األعمال) د(٢البند (

نوفمرب، بأن السيد مارك بريمان / تشرين الثاين٦أبلغ الرئيس مؤمتر األطراف، يف اجللسة األوىل املعقودة يف  -٢٥
 مشاورات حول هذه املسألة خالل الدورة الرابعة والعشرين للهيئتني الفرعيتني املعقودة يف             قـد أجرى  ) كـندا (

وبناء على اقتراح من الرئيس، . إال أنه مل يتم بعد تلقي ترشيحات من مجيع اجملموعات اإلقليمية. ٢٠٠٦مايو /أيار
وُدعي السيد بريمان إىل    . ترشيحاتقـرر مؤمتر األطراف إرجاء انتخاب أعضاء املكتب إىل حني اكتمال مجيع ال            

 .مواصلة املشاورات خالل الدورة

 ]يستكمل فيما بعد[

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

نوفمرب، يف مذكرة من األمانة بشأن      / تشرين الثاين  ٦نظـر مؤمتر األطراف، يف اجللسة األوىل املعقودة يف           -٢٦
 منظمة غري   ٢٩ تدرج فيها منظمة حكومية دولية واحدة و       (FCCC/CP/2006/2)صفة مراقب   قـبول املنظمات ب   

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

وإذ شـدد الرئـيس عـلى أمهية إشراك املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية يف عملية                  -٢٧
االتفاقـية، فقد رّحب باملنظمات اجلديدة اليت قُبلت مشاركتها بصفة مراقب يف مؤمتر األطراف يف دورته الثانية                 

 .نشطعشرة، ودعا هذه املنظمات إىل االضطالع بدور 

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

نوفمرب، وجه الرئيس نظر مؤمتر / تشرين الثاين٦لدى عرض هذا البند الفرعي يف اجللسة األوىل املعقودة يف  -٢٨
والحظ أن اهليئتني   . 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

 للنظر فيها وتقدمي    وبناء على اقتراح من الرئيس، قرر مؤمتر األطراف أن حييل بنوداً إىل اهليئتني الفرعيتني              -٢٩
 :مشاريع مقررات أو استنتاجات مناسبة بشأهنا وذلك على النحو التايل

 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 

 طنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقيةالبالغات الو  `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 

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني   )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 (فيذ برنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابري التكيف واالستجابة تن  `١` )ه(٥البند 

وقـد مت تذكري املندوبني بأن اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية سوف                -٣٠
لمية والتكنولوجية، عمالً   إذ تتناول اهليئة الفرعية للمشورة الع     . `١` )ه(٥تـنظران يف جوانـب خمتلفة من البند         

، املسائل املتصلة بربنامج عملها للسنوات اخلمس بشأن اجلوانب العلمية والتقنية ١٠-م أ/١ من املقرر ٢٢بالفقرة 
وقد تقرر اهليئة الفرعية للتنفيذ أن      .  االقتصادية آلثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه         -واالجتماعـية   
 .املتصلة باجتماعات اخلرباء وحلقات العملتتناول املسائل 

تاريخ ومكان عقد الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر       "من جدول األعمال املعنون     ) ز(٢وفـيما يـتعلق بالبند       -٣١
، الحظ الرئيس أن بعض األطراف قد أعربت عن اهتمامها          "األطـراف، وجـدول اجـتماعات هيئيت االتفاقية       

ؤمتر األطراف والدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف           باستضافة الدورة الثالثة عشرة مل    
واقترح إجراء مشاورات   . ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ إىل   ٣بروتوكول كيوتو املزمع عقدمها يف الفترة من        

 .الصددحول هذا البند الفرعي وقال إنه سيطلع املؤمتر يف جلسة الحقة على ما يتوصل إليه يف هذا 

تقرير امليّسرين املشاركني للحوار بشأن     " من جدول األعمال املعنون      ٤وإذ وجه الرئيس النظر إىل البند        -٣٢
، فقد أبلغ األطراف بأنه سوف "العمل التعاوين الطويل األجل للتصدي لتغري املناخ من خالل تعزيز تنفيذ االتفاقية

نوفمرب بالتوازي مع انعقاد اجلزء الرفيع / تشرين الثاين١٦ إىل ١٥ن يتم عقد حلقة عمل يف إطار احلوار يف الفترة م
وشدد على أمهية حلقة العمل تلك بوصفها تتيح فرصة للمضي قدماً يف التعاون الدويل للتصدي لتغري             . املسـتوى 
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 اجللسة  املـناخ، وأعلـن أن األطراف ستستمع إىل تقرير شفوي هبذه املناسبة من امليّسرين املشاركني للحوار يف                
 .العامة

، ذكّر الرئيس بأن اهليئة الفرعية      "اجلزء الرفيع املستوى  " من جدول األعمال املعنون      ٩وفيما يتعلق بالبند     -٣٣
نوفمرب لعقد اجلزء   / تشرين الثاين  ١٧ إىل   ١٥للتنفيذ كانت قد أيدت يف دورهتا الرابعة والعشرين حتديد الفترة من            

ء الرفيع املستوى على أساس أن تكون هناك قائمة متكلمني واحدة وأال يتكلم             وسوف ُيعقد اجلز  . الرفيع املستوى 
. كل طرف من األطراف إال ملرة واحدة، مبا يف ذلك األطراف يف االتفاقية اليت ليست أطرافاً يف بروتوكول كيوتو

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

 .وقد وافق مؤمتر األطراف على أن ميضي قدماً يف عمله على أساس اقتراحات الرئيس -٣٤

 هيئيت االتفاقية تاريخ ومكان عقد الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف وجدول اجتماعات -واو 
 )من جدول األعمال) ز(٢البند (

 ]يستكمل فيما بعد[

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

 ]يستكمل فيما بعد[

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

 ]كمل فيما بعديست[

تقرير امليّسرين املشاركني للحوار بشأن العمل التعاوين        -رابعاً 
الطويـل األجل للتصدي لتغري املناخ من خالل تعزيز         

 تنفيذ االتفاقية
 ) من جدول األعمال٤البند (

 ]يستكمل فيما بعد[

استعراض تنفيذ االلتزامات واألحكام األخرى املنصوص  -خامساً 
 قيةعليها يف االتفا

 ) من جدول األعمال٥البند (

 ]يستكمل فيما بعد[
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 ]يستكمل فيما بعد [-سادساً 

  معلومات عن السنة األساس لكازاخستان-سابعاً 
 ) من جدول األعمال٧البند (

نوفمرب، بأن هذا البند قد اقُترح من ِقبل        / تشرين الثاين  ٦ذكّـر الرئـيس، يف اجللسة األوىل املعقودة يف           -٣٥
وقد قدمت كازاخستان املعلومات ذات الصلة      . من أجل توفري معلومات عن سنة األساس اخلاصة هبا        كازاخستان  

 .إىل األمانة اليت أتاحتها على موقع االتفاقية على شبكة اإلنترنت

وبناء على دعوة من الرئيس، أدىل ممثل عن كازاخستان ببيان يف إطار هذا البند تلته بيانات أدىل هبا ممثلو      -٣٦
 .ة أطراف منها ممثل طرف تكلم باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيهامخس

وبناء على اقتراح من الرئيس، وافق مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو  -٣٧
 . هذه املسألةبإجراء مشاورات غري رمسية حول) كندا(على أن يقوم الرئيس، مبساعدة من السيد نورماند ترميبلي 

 ]يستكمل فيما بعد[

  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية-ثامناً 
 ) من جدول األعمال٨البند (

 ]يستكمل فيما بعد[

  اجلزء الرفيع املستوى-تاسعاً 
 ) من جدول األعمال٩البند (

 ]يستكمل فيما بعد[

  بيانات املنظمات اليت حتظى مبركز مراقب-عاشراً 
 )دول األعمال من ج١٠البند (

 ]يستكمل فيما بعد[

  مسائل أخرى-حادي عشر 
 ) من جدول األعمال١١البند (

 ]يستكمل فيما بعد[

  اختتام الدورة-ثاين عشر 
 ) من جدول األعمال١٢البند (

 ]يستكمل فيما بعد[
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 املرفقات

 ]يستكمل فيما بعد[

 ثانية عشرةاإلجراءات اليت اختذها مؤمتر األطراف يف دورته ال: اجلزء الثاين

 ]يستكمل فيما بعد[

- - - - - 

 


