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 )تابع( احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 )تابع (-ثانياً 
 ١٥ ٣٠-٢٩ ...........................................ل املنظمات بصفة مراقبقبو -هاء  
 ١٥ ٣٩-٣١ ......................تنظيم العمل، مبا يف ذلك دورتا اهليئتني الفرعيتني -واو  
 ١٧ ٤١-٤٠ .............موعد ومكان انعقاد الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف -زاي  
 ١٨ ٤٣-٤٢ .٢٠٠٩-٢٠٠٥اجلدول الزمين الجتماعات هيئات االتفاقية يف الفترة  -حاء  
 ١٨ ٤٥-٤٤ ..................................اد التقرير املتعلق بوثائق التفويضاعتم -طاء  
 ١٨ ٥٢-٤٦ ................................................................احلضور -ياء  
 ٢٢ ٥٣   .................................................................الوثائق -كاف  

 ٢٢ ٦٥-٥٤ ..................تقريرا اهليئتني الفرعيتني واملقررات واالستنتاجات الناشئة عنهما -ثالثاً 
 ) من جدول األعمال٣البند ( 
 ٢٢ ٥٩-٥٤ .....................ةتقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجي -ألف  
 ٢٣ ٦٥-٦٠ ..............................................تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ -باء  

 ٢٣ ٩٣-٦٦ ........استعراض تنفيذ االلتزامات واألحكام األخرى املنصوص عليها يف االتفاقية -رابعاً 
 ) من جدول األعمال٤البند ( 
 ٢٣ ٧٠-٦٦ ....................................................اآللية املالية لالتفاقية -ألف  
 ٢٤ ٧٤-٧١ .......................................................البالغات الوطنية -باء  
 ٢٥ ٧٧-٧٥ ...........................................................ناء القدراتب -جيم  
 ٢٥ ٧٩-٧٨ ...........................................تطوير التكنولوجيات ونقلها -دال  
 ٢٥ ٨١-٨٠ ........................ من االتفاقية٤ من املادة ٨تنفيذ أحكام الفقرة  -هاء  
 ٢٦ ٨٥-٨٢ ........................................املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً -واو  
 ٢٧ ٨٧-٨٦ ..قضايا تتعلق باستخدام األراضي، وتغيري استخدام األراضي واحلراجة -زاي  
 ٢٧ ٨٩-٨٨ .................................................... من االتفاقية٦املادة  -حاء  
 ٢٧ ٩٣-٩٠ ............مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف -طاء  

 ٢٨  ..................................................)١(ترك بند جدول األعمال معلقاً -خامساً 
 )ترك معلقاً من جدول األعمال ٥البند ( 

                                                      

 . أدناه٢٦انظر الفقرة  )١(
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 )تابع( احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 ريية للــدورة األوىل ملؤمتــر األطــراف العــامل بوصــفهاألعمــال التحضــ -سادساً 
 ٢٨ ١٠٥-  ٩٤ ............................................اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو 
 ) من جدول األعمال٦البند ( 
 ٢٨  ......................................)٢(ترك بند جدول األعمال معلقاً -ألف  
 ٢٨ ٩٧-  ٩٤ .....األعمال التحضريية:  من بروتوكول كيوتو٦مسائل تتصل باملادة  -باء  
 ٢٩ ٩٩-  ٩٨ .صل باستخدام األراضي، وتغيري استخدام األراضي واحلراجةمسائل تت -جيم  
 ٣٠ ١٠٥-١٠٠ ............مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف -دال  

 ٣١ ١١٦-١٠٦ .........................................تقرير اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة -سابعاً 
 ) من جدول األعمال٧البند ( 

ـ     -ثامناً   أن أنشـطة اتفاقية تغري املناخ املتصلة بترتيبات االجتماعات        تـبادل اآلراء بش
 ٣٤ ١٢٠-١١٧ .................................................................احلكومية األخرى 
 ) من جدول األعمال٨البند ( 
 املؤمتـر الـدويل السـتعراض السـنوات العشر لتنفيذ برنامج عمل            -ألف  
 ٣٤ ١٢٠-١١٧ ............................................................... بربادوس  
 ٣٤ ١٢٠-١١٧ .......................................املؤمتر العاملي للحّد من الكوارث -باء  
 ٣٤ ١٢٠-١١٧ ............................الدورة الرابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة -جيم  

 ٣٦ ١٢٤-١٢١ ............................................................املسائل اإلدارية واملالية -تاسعاً 
 ) من جدول األعمال٩البند ( 
 ٣٦ ١٢٢-١٢١ .................٢٠٠٣-٢٠٠٢البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني  -ألف  
 ٣٦ ١٢٢-١٢١ ..........................٢٠٠٥-٢٠٠٤أداء امليزانية يف فترة السنتني  -باء  
 ٣٦ ١٢٤-١٢٣ ..............................................إجراء لتعيني أمني تنفيذي -جيم  

 ٣٦ ١٣٦-١٢٥ ........................الذكرى العاشرة لبدء نفاذ االتفاقية: اجلزء الرفيع املستوى -عاشراً 
 ) من جدول األعمال١٠البند ( 
 ٣٦ ١٣٣-١٢٥ ............................................افتتاح اجلزء الرفيع املستوى -ألف  
 ٣٩ ١٣٦-١٣٤ ..... من رؤساء الوفودأفرقة املناقشة لتبادل اآلراء بني الوزراء وغريهم -باء  

 
                                                      

 . أدناه٢٦انظر الفقرة  )٢(
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 )تابع( احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 ٤١ ١٣٩-١٣٧ .................................... بيانات املنظمات اليت حتظى مبركز مراقب-حادي عشر 
 ) من جدول األعمال١١البند ( 
 ٤١ ١٣٧    .....................بيانات هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة -ألف  
 ٤١ ١٣٨    .....................................يةبيانات املنظمات احلكومية الدول -باء   
 ٤١ ١٣٩    .........................................بيانات املنظمات غري احلكومية -جيم  
 ٤٢ ١٤٠    ................................................................... مسائل أخرى-ثاين عشر 
 ) من جدول األعمال١٢البند ( 
 ٤٢ ١٤٥-١٤١ ................................................................. اختتام الدورة -ثالث عشر 
 ) من جدول األعمال١٣البند ( 
 ٤٢ ١٤١    ........................اعتماد تقرير مؤمتر األطراف عن دورته العاشرة -ألف  
 ٤٢ ١٤٢    ....................................اإلعراب عن االمتنان للبلد املضيف -باء  
 ٤٢ ١٤٥-١٤٣ ..........................................................اختتام الدورة -جيم  

 املرفقات
 املرفق

  من رؤساء الوفود من إعداد     اليت جرت يف أفرقة املناقشة بني الوزراء وغريهم       موجز للمناقشات    -األول 
 ٤٣ .....................................................رئيس مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة

 ٤٨ ..........................................................رباء احلكومينياحللقة الدراسية للخ -الثاين 

 ٤٩ ...............................استنتاجات بشأن تقرير مرفق البيئة العاملية إىل مؤمتر األطراف -الثالث 

  اإلعراب عن االمتنان حلكومة مجهورية األرجنتني وسكان مدينة بوينس         -١٠-م أ /١القرار   -الرابع 
 ٥١ .......................................................................................آيرس

 ٥٢ .......................٢٠٠٩-٢٠٠٥اجلدول الزمين الجتماعات هيئات االتفاقية يف الفترة  -اخلامس 

 املـنظمات احلكومـية الدولية واملنظمات غري احلكومية اليت حضرت الدورة العاشرة ملؤمتر             -السادس
 ٥٣ ....................................................................................األطراف

 ٥٩ .....................................الوثائق املعروضة على مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة -السابع 
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 اإلجراء الذي اختذه مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة: اجلزء الثاين
 )Add.2 وFCCC/CP/2004/6/Add.1( اجلزء الثاين من هذا التقرير يف إضافتني ألسباب عملية، يصدر

 املقررات اليت اعتمدها مؤمتر األطراف
FCCC/CP/2004/10/Add.1 

 املقرر
 برنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابري التكيُّف واالستجابة ١٠-م أ/١
 )املدرجة يف املرفق األولاألطراف غري (بناء القدرات من أجل البلدان النامية  ١٠-م أ/٢
 بناء القدرات من أجل البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية ١٠-م أ/٣
 أعمال فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً ١٠-م أ/٤
 تنفيذ نظام املراقبة العاملية للمناخ ١٠-م أ/٥
 تطوير التكنولوجيات ونقلها ١٠-أم /٦
  من االتفاقية٦ برنامج عمل نيودهلي بشأن املادة تنفيذز  وُسبل تعزيحالة ١٠-م أ/٧
 توجيهات إضافية لكيان تشغيل اآللية املالية ١٠-م أ/٨
 تقييم التمويل الالزم ملساعدة البلدان النامية يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية  ١٠-م أ/٩
 حلة التجريبيةمواصلة األنشطة املنفذة بصورة مشتركة يف إطار املر ١٠-م أ/١٠
 املسائل اإلدارية واملالية ١٠-م أ/١١

FCCC/CP/2004/10/Add.2 

 اإلرشادات املتصلة بآلية التنمية النظيفة ١٠-م أ/١٢
إدراج الطرائق واإلجراءات الالزمة لالضطالع بأنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية              ١٠-م أ/١٣

  من بروتوكول كيوتو٨ و٧يهية املتعلقة باملادتني التنمية النظيفة يف املبادئ التوج
الطـرائق واإلجراءات املبسطة ألنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية               ١٠-م أ/١٤

 النظيفة يف فترة االلتزام األويل لربوتوكول كيوتو والتدابري الالزمة لتيسري تنفيذ أنشطة املشاريع هذه 
إرشادات املمارسات اجليدة فيما يتعلق بأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف  ١٠-أم /١٥

  من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٤ و٣إطار الفقرتني 
  من بروتوكول كيوتو٧ من املادة ٤القضايا املتصلة بنظم السجالت يف إطار الفقرة   ١٠-م أ/١٦
 لكتروين املوحد لإلبالغ عن الوحدات اليت يشملها نطاق بروتوكول كيوتوالنموذج اإل ١٠-م أ/١٧
قضـايا تتصـل باالستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة لألطراف املدرجة يف املرفق األول من                 ١٠-م أ/١٨

  من بروتوكول كيوتو٨االتفاقية وتنفيذ املادة 
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  افتتاح الدورة�أوالً 
 ) من جدول األعمال١البند (

املشار إليها فيما بعد (ُعقـدت الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ          -١
 من االتفاقية، يف مركز مؤمترات ال رورال يف بوينس آيرس باألرجنتني يف             ٧ من املادة    ٤، عمالً بالفقرة    ")االتفاقية"بلفظ  

، وهو نائب رئيس املؤمتر يف  )بوركينا فاسو (وافتتح الدورة السيد مامادو هوناديا،      ،  ٢٠٠٤ديسـمرب   /  كـانون األول   ٦
 .دورته التاسعة، وذلك نيابة عن رئيس املؤمتر يف دورته التاسعة، السيد ميكلوس بريساين، وزير البيئة واملياه يف هنغاريا

  بيان رئيس املؤمتر يف دورته التاسعة�ألف 
 )مالمن جدول األع) أ(١البند (

 .مل يتطرق املؤمتر هلذا البند -٢

  انتخاب رئيس املؤمتر يف دورته العاشرة�باء 
 )من جدول األعمال) ب(١البند (

ديسمرب، السيد خينيس   / كانون األول  ٦ اليت ُعقدت يف     )٣(انتخـب مؤمتر األطراف بالتزكية، يف جلسته األوىل        -٣
وقد هنأ  . ، رئيساً للمؤمتر، وذلك بناء على اقتراح رئيس اجللسة        غونزالـيس غارسـيا، وزير الصحة والبيئة يف األرجنتني        

 .رئيس اجللسة السيد غونزاليس غارسيا على انتخابه، ومتىن لـه كل التوفيق يف توجيه أعمال املؤمتر يف دورته العاشرة

  بيان الرئيس�جيم 
 )من جدول األعمال) ج(١البند (

وإذ شدد على   . األرجنتني، وشكرهم على الثقة اليت أولوه إياها      رّحـب الرئـيس جبميع الوفود باسم حكومة          -٤
االلتزام القوي من جانب حكومته بالقيام بدور نشط يف تطوير السياسات البيئية، أكد األمهية اليت تعلقها األرجنتني على                  

 .استضافة مؤمتر األطراف للمرة الثانية يف تاريخ عملية تغري املناخ

ويف . وكول كيوتو، أقام املؤمتر احتفاالً تارخيياً مبناسبة اختتام سلسلة طويلة من املفاوضات           وعشية بدء نفاذ بروت    -٥
ورغم أن  . الوقـت ذاته، كان ذلك بداية مرحلة جديدة ال بد من تكريسها ملضاعفة جهود التخفيف من آثار تغري املناخ                  

 تتراخى األطراف يف عزميتها، بل أن تكثف جهودها         بروتوكول كيوتو أصبح اآلن واقعاً سياسياً، ُيعتَبر من الضروري أال         
فقد تزايد معدل وقوع حوادث الطقس العنيفة، كتلك اليت ُسجلت يف األرجنتني ومناطق             . الرامية إىل مكافحة تغري املناخ    

شرة اليت تلحق   وإضافة إىل اآلثار املبا   . أخـرى من العامل، وهذا يبني بوضوح أن االحترار العاملي بات يرتل أضراراً بالعامل             
بالنظم اإليكولوجية وصحة اإلنسان، تواجه األرجنتني آثاراً ثانوية عديدة مثل تزايد حاالت اإلصابة بأمراض معينة تشكل                

                                                      

 .متر بكامل هيئتهجلسات مؤمتر األطراف املشار إليها يف هذا التقرير هي جلسات للمؤ )٣(
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 بدورهـا عبـئاً شـديداً لـنظام الـرعاية الصحية واجلهود املستمرة اليت يبذهلا البلد لتحسني ظروف املعيشة ألضعف                   
 .فئات اجملتمع

سنوات والعقود القادمة زيادة التدابري املتخذة للتخفيف من أثر تغري املناخ ومساعدة البلدان على              ومـن املهم لل    -٦
ومن مسؤولية البلدان املتقدمة النمو أن تتصدر جهود تعبئة املوارد الالزمة لضمان التمكني من وضع               . التكـيف مع آثاره   

هود أن تكون جزءاً من نظام للمناخ ُتستخدم فيه         وينبغي هلذه اجل  . هـذه الـتدابري وتنفـيذها يف أسـرع وقـت ممكن           
وينبغي للحكومات  . التكنولوجيات واحللول التجارية املبتكرة للتوفيق بني النمو واالزدهار االقتصاديني والتنمية املستدامة          

. يا البدائل املتاحة  أن تقـدم املعلومات إىل اجملتمع املدين وقطاع األعمال التجارية عن آثار املمارسات غري املستدامة ومزا               
 وخـتم الرئـيس كلمـته باإلعراب عن ثقته بأن الدورة العاشرة للمؤمتر ستؤدي إىل تعزيز التزامات األطراف مبكافحة                  

 .تغري املناخ

  كلمات الترحيب�دال 
 )من جدول األعمال) د(١البند (

 جبميع املشاركني، وقال إن املدينة رحـب السـيد أنيبال إيبارا، حاكم مدينة بوينس آيرس املستقلة ترحيباً حاراً     -٧
وقال إن معاجلة مشكلة تغري املناخ ووضع سياسات بيئية مستدامة          . فخـورة باستضافة مناسبة على هذا القدر من األمهية        

ُيعتـرب مهمة جسيمة تتطلب صموداً، وموارد اقتصادية وبشرية هائلة، وتكنولوجيات جديدة، وعلى رأس ذلك كله إرادة   
وذلك يتطلب بصورة أخص اختاذ البلدان املتقدمة النمو قرارات بشأن السياسة           . ة والتزاماً من ِقبل مجيع البلدان     سياسية قوي 

 العامـة ال ألهنـا املصـدر الرئيسـي النـبعاثات غازات الدفيئة فحسب بل أيضاً ألهنا جهات فاعلة هامة يف املسرح                     
 .السياسي الدويل

فكي يكون الكفاح ضد   .  اجملتمع املدين بالطابع امللح ملشكلة تغري املناخ       ويف الوقـت ذاته، من الضروري تعريف       -٨
االحترار العاملي وآثاره كفاحاً فعاالً ينبغي لكل مواطن من املواطنني أن يدرك أن تلك هي مسألة متّسه مباشرة وأن تعاونه                    

 الدور األساسي الذي تقوم به املدن يف توعية ويف هذا السياق، شدد احملافظ على     . والـتزامه الفعليني ُيعترب عنصراً ضرورياً     
وأكد للمندوبني من جديد أن مدينة بوينس آيرس والعديد غريها من مدن العامل ملتزمة باختاذ ما يلزم من تدابري                   . اجلمهور

 .إلشراك املواطنني يف الكفاح ضد تغري املناخ ودعم السياسات الوطنية على املستوى احمللي

 ة التنفيذية  بيان األمين�هاء 
 )من جدول األعمال ) ه(١البند (

رّحبت األمينة التنفيذية جبميع املندوبني، وأعربت عن شكرها حلكومة األرجنتني الستضافتها مؤمتر األطراف مرة               -٩
ر وهّنأت أيضاً السيد غونزاليس غارسيا على انتخابه رئيساً، وشكرت السيد بريساين على رئاسته املقتدرة للمؤمت         . أخـرى 

 .يف دورته التاسعة اليت أدت إىل نتائج ملموسة



FCCC/CP/2004/10 
Page 8 

 

كانـت الـدورة العاشرة مناسبة لالحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لبدء نفاذ االتفاقية، وبدء النفاذ الوشيك                 -١٠
ذكرى وقدمت األمينة التنفيذية للرئيس منشوراً مبناسبة االحتفال بال       . لربوتوكول كيوتو بعد تصديق االحتاد الروسي عليه      

فقد اخنفض املستوى السنوي النبعاثات غازات      . السنوية العاشرة لبدء نفاذ االتفاقية، مث أوجزت بعض معامل العقد املاضي          
، وهبطت كثافة االنبعاثات يف االقتصادات على       ١٩٩٠الدفيـئة يف الـبلدان املتقدمة النمو إىل ما دون مستواها يف عام              

نفَّذ استراتيجيات التخفيف والتكيف، وُتستحَدث تكنولوجيات تراعي املناخ وُتستخدم         ويف الوقت ذاته، تُ   . الصعيد العاملي 
عـلى نطاق أوسع، وأخذت البلدان النامية بإدراج اعتبارات تغري املناخ يف سياساهتا الوطنية، ويتزايد وعي اجلمهور العام                  

ممكناً اختاذ خطوات أوىل ملموسة ملواجهة      ومع بدء نفاذ بروتوكول كيوتو اآلن بات        . ودعمـه ومـا يقوم به من أعمال       
 بلداً صناعياً ملزماً قانوناً ببلوغ األهداف احملددة        ٣٠وأصبح ما يزيد على     . الـتحدي الطويل األجل املتمثل يف تغري املناخ       

شكل كامل ُسجل   ومع إنشاء آلية التنمية النظيفة وبدء عملها ب       . لالنبعاثات، وأصبح تبادل االنبعاثات الدولية واقعاً قائماً      
اآلن املشـروع األول، وُيـتوقع أن يتلقى صندوق التكيف التابع للربوتوكول أمواالً ملساعدة البلدان النامية يف جهودها                  

ويف هذا السياق، أكدت األمينة التنفيذية أمهية استحداث ُنُهٍج فعالة للتعاون الدويل بشأن التكيف وأمهية          . املبذولة للتكيف 
ة لتحديد ما هو الضعف واخلطر وتقليصهما، وال بد يف هذا الصدد من أن يصبح الدعم الذي ُيقدَّم إىل                   الـتدابري الوطنـي   

 . البلدان النامية دعماً ملموساً بدرجة أكرب

وفيما أعربت عن بالغ قلقها إزاء تزايد الضغوط على املوارد املالية لالتفاقية وآثار ذلك احملتملة يف أعمال األمانة،                   -١١
وشجعت أيضاً األطراف على    .  عن ثقتها بأن املندوبني سوف ينظرون جدياً يف هذه املسألة ويضعون حلوالً هلا             أعربـت 

وتطلعت إىل  . زيـادة دعمهـم للصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ               
. ٢٠١٢م أمرها وتضع استراتيجية للمناخ لفترة ما بعد العام           أن حتز  ٢٠٠٥املسـتقبل قائلـة إن على األطراف يف عام          

وينـبغي للبلدان املقتدرة أن تتخذ زمام املبادرة يف هذا الشأن؛ وينبغي للبلدان القادرة على تقدمي املوارد أن تساعد غريها                    
 .وفقاً ملبدأ املسؤوليات املشتركة ولكن املتنوعة يف االتفاقية

  بيانات أخرى�واو 

 بالنيابة عن جمموعة(ديسمرب، أدىل ببيان كل من ممثلي قطر / كـانون األول ٦ اجللسـة األوىل، املعقـودة يف       يف -١٢
، )بالنـيابة عن اجملموعة األوروبية والدول األعضاء فيها مدعوماً من ثالثة أطراف آخرين            (، وهولـندا    ) والصـني  ٧٧ال    

بالنيابة عن  (، وسويسرا   )يابة عن حتالف الدول اجلزرية الصغرية     بالن(والواليـات املـتحدة األمريكـية، واليابان، وتوفالو         
، )بالنيابة عن أقل البلدان منواً    (، ومجهورية ترتانيا املتحدة     )بالنيابة عن اجملموعة األفريقية   (، وكينيا   )جمموعـة السالمة البيئية   

ويف اجللسة الثانية،   . العربية السعودية ومجهوريـة كوريـا، واالحتاد الروسي، وغامبيا، ونيجرييا، وجزر القمر، واململكة            
 .ديسمرب، أدىل ببيان كل من ممثلَْي مصر ومايل/ كانون األول٦املعقودة يف 
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  املسائل التنظيمية�ثانياً 
 ) من جدول األعمال٢البند (

  حالة التصديق على االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا�ألف 
 )من جدول األعمال) أ(٢البند (

ديسمرب، بأن عدد األطراف يف االتفاقية قد       / كانون األول  ٦أُخِطر مؤمتر األطراف يف جلسته األول، املعقودة يف          -١٣
 دولة ومنظمة واحدة من منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي، ومن مث كانت هذه األطراف مؤهلة            ١٨٩بلـغ يف حينه     

 .للمشاركة يف عملية اختاذ القرار أثناء الدورة

 دولة قد صدقت على بروتوكول      ١٢٩ديسمرب، كان ما جمموعه     / كانون األول  ٦حاط املؤمتر علماً بأنه حىت      وأ -١٤
  تشرين ١٨ويف هـذا السـياق، أعلـن الرئـيس أنه يف            . كـيوتو أو انضـمت إلـيه أو وافقـت علـيه أو قبلـته              

قام الشرط الثاين لبدء نفاذ     نوفمـرب، وهـو يـوم إيداع االحتاد الروسي صك التصديق على بروتوكول كيوتو،               /الـثاين 
 .٢٠٠٥فرباير / شباط١٦ من بروتوكول كيوتو يبدأ بالتايل نفاذه يف ٢٥ووفقاً ألحكام املادة . الربوتوكول

، اليت تسعى إىل اإلجابة     FCCC/CP/2004/9ويف إطار هذا البند الفرعي أيضاً، قدمت األمانة وثيقة جديدة هي             -١٥
 بشأن الترتيبات املتعلقة بالدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف             على األسئلة اليت أثارها أطراف    

 .بروتوكول كيوتو، واملتعلقة مبسائل امليزانية، ومتطلبات اإلبالغ واالستعراض

  اعتماد النظام الداخلي�باء 
 )من جدول األعمال) ب(٢البند (

ديسمرب، بأن رئيس مؤمتر األطراف يف / كانون األول٦األوىل، املعقودة يف أبلغ الرئيس مؤمتر األطراف يف اجللسة      -١٦
دورتـه التاسعة كان قد أجرى مشاورات مع األطراف بشأن مشروع النظام الداخلي ولكن تعذر التوصل إىل توافق يف                   

 .اآلراء

يف الدورات السابقة يف    وبـناء عـلى اقتراح من الرئيس، قرر مؤمتر األطراف أن يستمر يف الوقت احلاضر كما                  -١٧
وأعلن الرئيس أنه . ٤٢، باستثناء مشروع املادة FCCC/CP/1996/2تطبـيق مشروع النظام الداخلي كما ورد يف الوثيقة          

 .سيبلغ املؤمتر يف حال حدوث أي تطورات جديدة يف هذه املسألة

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

 / كانون األول٦ يف ، املعقودةر األطراف، ألغراض نظره يف هذا البند الفرعي يف جلسته األوىلُعرضت على مؤمت   -١٨
وقد أُعد  ). Add.1 و FCCC/CP/2004/1(ديسمرب، مذكرة من األمينة التنفيذية تتضمن جدول األعمال املؤقت وشروحه           
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 يأخذ يف االعتبار اآلراء اليت أعربت عنها        ، وهو لتاسعةاجـدول األعمـال املؤقـت باالتفاق مع رئيس املؤمتر يف دورته             
 . وآراء أعضاء مكتب مؤمتر األطراف،للهيئة الفرعية للتنفيذلعشرين ااألطراف يف أثناء الدورة 

 لتاسعةا يف الدورة    ةً معلق كت قد ُتر  نت كا يتمن جدول األعمال املؤقت، ال    البنود التالية   وذكَّـر الرئـيس بأن       -١٩
ـ      ، ٥البند  :  من مشروع النظام الداخلي املطبق     ١٦و) ج(١٠دول األعمال وفقاً للمادتني      يف ج  تلـلمؤمتر، قـد أدرج

 الذي أرفقت به حاشية تعكس اقتراحاً " من االتفاقية٤من املادة   ) ب(و) أ(٢االسـتعراض الثاين ملدى كفايـة الفقرتني       "
عراض مدى كفاية تنفيذ أحكام الفقرتني      است: " والصني لتعديل البند حبيث يصبح عنوانه كاآليت       ٧٧قدمـته جمموعـة ال        

 من بروتوكول ٢ من املادة ٣مسائل تتصل بأحكام الفقرة "، )أ(٦، والبند " من االتفاقية٤من املادة ) ب(و) أ(٢الفرعيتني 
 من ٤اقتراح مقدم من كندا الختاذ قرار بشأن طرائق حساب الكميات املخصصة مبوجب الفقرة    "،  )ب(٦، والبند   "كيوتو
 ." من بروتوكول كيوتو فيما يتعلق بصادرات الطاقة األقل تلويثا٧ًدة املا

اجلماعة باسم  (، وهولندا   ) والصني ٧٧باسم جمموعة ال      (، أدىل ببيانات ممثلو قطر      )أ(٦ و ٥وفيما يتعلق بالبندين     -٢٠
دم وجود توافق يف اآلراء وحيث إن الرئيس قد الحظ ع. ، واململكة العربية السعودية   )األوروبـية والـدول األعضاء فيها     

 . تعليقهمابشأن إدراج هذين البندين الفرعيني يف جدول األعمال، فقد اقترح

، أعلن ممثل كندا أن حكومة كندا مستعدة، كدليل على حسن النية وانطالقاً من              )ب(٦وفـيما يـتعلق بالبند       -٢١
وشكر الرئيس كندا   .  هذا البند يف جدول األعمال     احترامها للجهود اجلماعية اليت بذلتها األطراف، لسحب طلبها بإدراج        

وأكد أن مثل هذا النهج التعاوين مهم       . عـلى عرضها بسحب طلبها، رغم عدم تغري الظروف الوطنية اليت تنفرد هبا كندا             
 .للغاية، ويبشر بالنجاح ويعطي زمخاً جديداً لعملية التفاوض

 من جدول األعمال    ٦إىل البند   ) و(إضافة البند الفرعي اجلديد     )  والصني ٧٧باسم جمموعة ال      (واقترح ممثل قطر     -٢٢
ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع     جدول األعمال املؤقت للدورة األوىل      ) "ج(٦وكان العنوان املقترح للبند     . املؤقت

 فقد اقترح أن هذا البند، وحيث إن الرئيس الحظ عدم وجود توافق يف اآلراء بشأن           ". األطـراف يف بـروتوكول كيوتو     
 ).٢٠٠٥مايو /أيار(تتناول اللجنة الفرعية للتنفيذ البند الفرعي املقترح يف دورهتا الثانية والعشرين 

) أ(٨ من جدول األعمال املؤقت، طلب ممثل الواليات املتحدة األمريكية إدراج البند             ٨وفـيما يتصـل بالبند       -٢٣
أدىل ببيان ممثلو كل من اململكة العربية السعودية واألرجنتني         و). ج(٨يف جـدول األعمـال، وتعديل نص البند         ) ب(و

وموريشيوس، ) اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها    باسم  (، وهولندا   )باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية    (وتوفـالو   
 من جدول   ٨د  هذا املوضوع، فقد اقترح تعليق البن     وحيث إن الرئيس الحظ عدم وجود توافق يف اآلراء بشأن           . وقطـر 

 .األعمال املؤقت على أن يعود مؤمتر األطراف إىل هذا املوضوع يف جلسته الثانية

وأقر املؤمتر يف جلسته األوىل، باالتفاق على املقترحات اليت تقدم هبا الرئيس، جدول أعمال الدورة العاشرة ملؤمتر                  -٢٤
 ).ب(٦ت، وحذف البند  من جدول األعمال املؤق٨و) أ(٦ و٥األطراف، مع تعليق البنود 
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 من جدول   ٨ بأن مناقشة البند     ديسمرب، أبلغ الرئيس املؤمتر   /كانون األول  ٦ويف اجللسـة الثانـية، املعقودة يف         -٢٥
وتتمثل الصيغة التوافقية   . األعمال املؤقت قد استمرت، وأن األطراف توصلت إىل توافق يف اآلراء بشأن صياغة هذا البند              

، "بادل اآلراء بشأن أنشطة اتفاقية تغري املناخ املتصلة بترتيبات عقد االجتماعات احلكومية األخرى            ت"،  ٨البند  : فـيما يلي  
، )ب(٨، والبند الفرعي    "الستعراض السنوات العشر لتنفيذ برنامج عمل بربادوس      االجتماع الدويل   "،  )أ(٨والبند الفرعي   

وسيكون هذا  ". الدورة الرابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة     "،  )ج(٨، والبند الفرعي    "املؤمتر العاملي للحد من الكوارث    "
سيعبَّر عن تبادل اآلراء يف تقرير املؤمتر عن دورته         : "البند من جدول األعمال بكامله مصحوباً حباشية سفلية نصها كالتايل         

فاتفق ". شار إليها يف هذا البند    العاشـرة، وسيستخدم ملساعدة األمينة التنفيذية يف إعداد تقارير تقدم إىل االجتماعات امل            
الذي وبذلك يكون جدول األعمال     .  وبنوده الفرعية إىل جدول األعمال     ٨املؤمتـر، بـناء على ذلك، على إضافة البند          

 :كما يليبأكمله مؤمتر األطراف اعتمده 

 :افتتاح الدورة -١

 بيان رئيس املؤمتر يف دورته التاسعة )أ( 

  دورته العاشرةانتخاب رئيس املؤمتر يف )ب( 

 بيان الرئيس )ج( 

 كلمات الترحيب )د( 

 بيان األمينة التنفيذية  )ه( 

 :املسائل التنظيمية -٢

 حالة التصديق على االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا )أ( 

 اعتماد النظام الداخلي )ب( 

 إقرار جدول األعمال )ج( 

 انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس )د( 

 ول املنظمات بصفة مراقبقب  )ه( 

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

 موعد ومكان انعقاد الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف )ز( 
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 ٢٠٠٩-٢٠٠٥اجلدول الزمين الجتماعات هيئيت االتفاقية،  )ح( 

 اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض )ط( 

 :رعيتني واملقررات واالستنتاجات الناشئة عنهماتقريرا اهليئتني الف -٣

 تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية )أ( 

 تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ )ب( 

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

 اآللية املالية لالتفاقية )أ( 

 ةالبالغات الوطني )ب( 

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

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

 بناء القدرات )ج( 

 تطوير التكنولوجيات ونقلها )د( 

  من االتفاقية٤ من املادة ٨تنفيذ أحكام الفقرة   )ه( 

 مسائل تتعلق بأقل البلدان منواً )و( 

 قضايا تتصل باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة )ز( 

  من االتفاقية٦املادة  )ح( 

 مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف )ط( 

 ُترك هذا البند من جدول األعمال معلقاً -٥

رة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول          األعمـال التحضـريية للدو     -٦
 :كيوتو

 ُترك هذا البند من جدول األعمال معلقاً )أ( 
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 األعمال التحضريية:  من بروتوكول كيوتو٦مسائل تتعلق باملادة  )ب( 

 قضايا تتعلق باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة )ج( 

 أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطرافمسائل  )د( 

 تقرير اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة -٧

 :)٤(تبادل اآلراء بشأن أنشطة اتفاقية تغري املناخ املتصلة باالجتماعات احلكومية الدولية األخرى -٨

 ادوساملؤمتر الدويل الستعراض السنوات العشر لتنفيذ برنامج عمل برب )أ( 

 املؤمتر العاملي للحد من الكوارث )ب( 

 الدورة الرابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة )ج( 

 املسائل اإلدارية واملالية -٩

 ٢٠٠٣-٢٠٠٢البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني  )أ( 

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤أداء امليزانية يف فترة السنتني  )ب( 

 ذياإلجراء اخلاص بتعيني أمني تنفي )ج( 

 الذكرى العاشرة لبدء نفاذ االتفاقية: اجلزء الرفيع املستوى -١٠

 بيانات املنظمات اليت حتظى مبركز مراقب -١١

 مسائل أخرى -١٢

 :اختتام الدورة -١٣

 اعتماد تقرير مؤمتر األطراف عن دورته العاشرة )أ( 

 .اختتام الدورة )ب( 

ديسمرب، أشار الرئيس إىل أنه من غري احملتمل أن         / األول  كانون ١٨-١٧ويف اجللسـة السادسـة، املعقودة يف         -٢٦
وبناء . من جدول األعمال) أ(٦ و٥يتوصل املؤمتر إىل اتفاق بشأن البندين اللذين تركا معلقني يف هذه الدورة ومها البندين    

                                                      

سـيعبَّر عن تبادل اآلراء يف تقرير املؤمتر عن دورته العاشرة، وسيستخدم ملساعدة األمينة التنفيذية يف                 )٤(
 .إعداد تقارير تقدم إىل االجتماعات املشار إليها يف هذا البند
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ن املعلقني يف جدول األعمال على اقتراح من الرئيس، اختذ املؤمتر اإلجراء املعمول به يف الدورات السابقة وهو إدراج البندي    
 .املؤقت للدورة املقبلة، مع إدخال احلواشي املالئمة

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

بوركينا (مامادو هوناديا   ديسمرب، بأن السيد    / كانون األول  ٦ املعقودة يف    الثانيةاجللسة   يفالرئيس املؤمتر،   أبلـغ    -٢٧
 للهيئتني   العشرين الدورتنيخالل  الشأن  هذا  يف  ، قد أجرى مشاورات     التاسعةاملؤمتر يف دورته    نائـب رئـيس      ،)سـو فا

وشجع . أنه مل ترد حىت اآلن ترشيحات من مجيع اجملموعات اإلقليمية          إال. ٢٠٠٤يونيه  /الفرعيتني اللتني ُعقدتا يف حزيران    
قبل انعقاد  مناسب مجيع مناصب املكتب الشاغرة يف وقت  لشغلاتفاق   على التوصل إىل     األطراف املعنية الرئـيس مجـيع     

قرر املؤمتر إرجاء انتخاب أعضاء     اقتراح الرئيس،    علىوبناء  . ديسمرب/ كانون األول  ١٧ إىل   ١٥اجلزء الرفيع املستوى من     
 . خالل الدورةإىل مواصلة املشاوراتهوناديا  السيد يدعو. املكتب حلني االنتهاء من تقدمي كافة الترشيحات

ديسمرب، وبناء على اقتراح من الرئيس انتخب / كانون األول ١٨-١٧ويف اجللسـة السادسة املعقودة يف        -٢٨
وعليه، جاء تشكيل مكتب . مؤمتر األطراف بالتزكية سبعة نواب للرئيس ومقرر املؤمتر، ورئيسي اهليئتني الفرعيتني

 :حو التايلمؤمتر الدول األطراف يف دورته التاسعة على الن

 الرئيس 

 )األرجنتني(السيد خينيس غونزاليس غارسيا  

 نواب الرئيس 

 )) موحدة-واليات (ميكرونيزيا (السيد ماسو ناكاياما  

 )ليسوتو(سيكويل . السيد برونو ت 

 )بولندا(السيد جاسيك ميزاك  

 )باكستان(السيد جواد علي خان  

 )االحتاد الروسي(السيد نيكوالي بوموتشنيكوف  

 )سويسرا(السيد بيات نوبس  

 )اإلمارات العربية املتحدة(السيد أمحد سعيد ماجد  
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 املقررة 

 )جامايكا(السيدة سيلفيا مكغيل  

 رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية 

 ) العربية الليبيةةاجلماهريي(بن راغب . السيد عبد اللطيف س 

 رئيس اهليئة العلمية للتنفيذ 

 )الدامنرك(السيد توماس بيكر  

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

مذكرة أعدهتا األمانة حول قبول املنظمات      يف  ديسمرب،  /األول كانون   ٦ املعقودة يف    الثانية املؤمتر، يف جلسته     نظر -٢٩
 منظمة غري حكومية ٤٨ وتني دوليتنيكومي ح تني، وأدرجت فيها منظم   )Add.1 و FCCC/CP/2004/3(بصـفة مراقـب     

 االتفاقية، وبناء على توصية من مكتب املؤمتر الذي استعرض من ٧ من املادة ٦وعمالً بالفقرة   . طلبت قبوهلا بصفة مراقب   
 . بطلبات، قرر املؤمتر قبول تلك املنظمات بصفة مراقباملتقدمةقائمة املنظمات 

 مؤكداً على أمهية نشط، ودعاها إىل القيام بدور العاشرة،اليت قُبلت يف دورته  باملنظمات اجلديدة    الرئيس ورحب -٣٠
 . عملية االتفاقيةيفاشتراك املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية 

  مبا يف ذلك دورتا اهليئتني الفرعيتنيالعمل، تنظيم - واو
 )من جدول األعمال) و(٢البند (

 املؤمتر  انتباهديسمرب،  /األولكانون   ٦ املعقودة يف    الثانيةقدميه هذا البند الفرعي يف اجللسة        لدى ت  الرئيس، وّجـه  -٣١
 الفرعيتنيأن اهليئتني   ب روذكَّ .Add.1و FCCC/CP/2004/1إىل جـدول األعمال املؤقت وشروحه الواردين يف الوثيقتني          

 تقدم إىل املؤمتر قبل هناية دوريت اهليئتني واستنتاجات ستجتمعان بعد اجللسة العامة االفتتاحية هبدف وضع مشاريع مقررات
 .ديسمرب/األول كانون ١٤الفرعيتني يف 

 وتقدمي مشاريع   فيها اقتراح الرئيس، قرر املؤمتر إحالة عدد من البنود إىل اهليئتني الفرعيتني للنظر              عـلى  وبـناء  -٣٢
 :املقررات أو االستنتاجات املناسبة، وذلك على النحو التايل

 للتنفيذ الفرعية اهليئة

  املالية لالتفاقيةاآللية )أ(٤ البند
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  األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيةمن الوطنية املقدمة البالغات `١`)ب(٤ البند

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

  القدراتبناء )ج(٤ البند

  االتفاقيةمن ٤ من املادة ٨ الفقرة  أحكامتنفيذ  )ه(٤ لبندا

 منواً تتعلق بأقل البلدان قضايا )و(٤ البند

  من االتفاقية٦املادة  )ح(٤ البند

 ٢٠٠٣-٢٠٠٢البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني  )أ(٩ البند

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤أداء امليزانية يف فترة السنتني  )ب(٩ البند

  للمشورة العلمية والتكنولوجيةعيةالفر اهليئة

  التكنولوجيات ونقلهاتطوير )د(٤ البند

 )االتفاقية (قضايا تتصل باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة )ز(٤ البند

 )بروتوكول كيوتو (قضايا تتصل باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة )ب(٦ البند

 جدول األعمال   بنودديسمرب  / كانون األول  ٨ املقرر عقدها يف     الثالثةس أن املؤمتر سيتناول يف اجللسة        الرئي وأعلن -٣٣
جمللس التنفيذي اتقرير "، ٧والبند " األعمال التحضريية:  من بروتوكول كيوتو٦مسائل تتعلق باملادة    "،)ب(٦البند  : التالية

  بشأن أنشطة اتفاقية تغري املناخ املتصلة بترتيبات عقد االجتماعات         تبادل اآلراء  "،٨البـند   و،  "آللـية التنمـية النظـيفة     
 ".احلكومية األخرى

 إىل أنه مل ترد ،" ومكان انعقاد الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف   موعد) "ز(٢ الرئـيس، فيما يتعلق بالبند       وأشـار  -٣٤
 مشاورات بشأن هذا البند     إجراءواقترح  .  يف هذا الشأن، وشجع األطراف املهتمة باألمر على التقدم باقتراحات          عـروض 
اإلجراء اخلاص بتعيني أمني ) "ج(٩ واقترح الرئيس أيضاً إجراء مشاورات بشأن البند .جلسة مقبلةيف  عن ذلك   واإلفـادة 
 .واإلفادة عن ذلك يف جلسة مقبلة" تنفيذي

 ذكّر  ،" العاشرة لبدء نفاذ االتفاقية    الذكرى: اجلزء الرفيع املستوى  " من جدول األعمال     ١٠بالبند   يتعلق وفـيما  -٣٥
 ١٧ إىل   ١٥من  يف الفترة    على أن ينعقد اجلزء الرفيع املستوى        العشرين دورهتاالرئيس بأن اهليئة الفرعية للتنفيذ وافقت يف        

ديسمرب / كانون األول  ١٥بعد ظهر يوم     من ابتداء   األفرقة، تقرر عقد مناقشات     ذلكوبناء على   . ديسمرب/األولكـانون   
فيها مفتوحاً   االشتراك وسيكون باب    ،منفصلةأفرقة   أربعد  وجوست. ديسمرب/األولكانون   ١٦اختـتامها بعد ظهر يوم      و

 .جلميع الوزراء ورؤساء الوفود
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 :وستركز مناقشات أفرقة املناقشة األربعة على املواضيع التالية -٣٦

 اإلجنازات وحتديات املستقبل: االتفاقية بعد عشر سنوات )أ( 

 آثار تغري املناخ، وتدابري التكيف، والتنمية املستدامة )ب( 

 التكنولوجيا وتغري املناخ )ج( 

 السياسات وآثارها: التخفيف من حدة آثار تغري املناخ )د( 

وأوضح الرئيس أنه وجه الدعوة إىل مدير للمناقشة يف كل فريق من أفرقة املناقشة، وإىل ستة أعضاء حلضور كل                    -٣٧
متثيل متوازن بني أعضاء األفرقة، مع مراعاة التمثيل       لتوصيات اللجنة الفرعية للتنفيذ، سعى الرئيس إىل إجياد          ووفقاً. مـنها 

 كانون ١٧وسيقدم مديرو املناقشة خالل اجللسة الصباحية للمؤمتر اليت سُتعقد يوم اجلمعة           . اجلغرايف وتنوع وجهات النظر   
وسيعد الرئيس، على مسؤوليته، موجزاً للمناقشات اليت جرت يف         . ات األفرقة ديسـمرب تقريراً إىل املؤمتر عن مناقش      /األول

 .أفرقة املناقشة، ولن يكون ذلك املوجز نصاً متفقاً عليه

 .واتفق املؤمتر على الشروع يف العمل استناداً إىل االقتراحات اليت تقدم هبا الرئيس -٣٨

، نائب رئيس املؤمتر، رئاسة املؤمتر يف جزء من اجللسة )لروسياالحتاد ا(وقد توىل السيد نيكوالي بوموتشنيكوف  -٣٩
 .ديسمرب، نيابة عن الرئيس/ كانون األول١٨السادسة املعقودة يف 

 عشرة ملؤمتر األطرافادية  ومكان انعقاد الدورة احلموعد - زاي
 )من جدول األعمال) ز(٢البند (

ديسمرب، أن جيري مشاورات بشأن هذا البند     /كانون األول  ٦اقـترح الرئـيس يف اجللسـة الثانية، املعقودة يف            -٤٠
 .الفرعي وأن يعد تقريراً عن ذلك يف اجتماع مقبل

ديسمرب، أبلغ الرئيس املؤمتر بأنه مل تقدم عروض        / كانون األول  ١٨-١٧ويف اجللسـة السادسـة، املعقودة يف         -٤١
العامل بوصفه اجتماعاً لألطراف يف الربوتوكول املقرر       الستضـافة الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف          

ويف هذه احلالة، ستعقد الدورة طبقاً لألسلوب املعتاد        . ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٨ إىل   ٧حالياً عقدمها يف الفترة من      
وض الستضافة الدورة   وملا كانت بعض البلدان ال تزال تنظر حىت اآلن يف إمكانية التقدم بعر            . يف مقـر األمانة مبدينة بون     

احلادية عشرة ملؤمتر األطراف فقد طلب املؤمتر، بناء على اقتراح الرئيس، أن ُيبقي املكتب هذه املسألة قيد االستعراض يف                   
، سيدعى املكتب إىل النظر يف هذه       ٢٠٠٥فرباير  / شباط ١وإذا تلقت األمانة عروضاً جّدية حىت       . ٢٠٠٥بدايـة عـام     

 .٤٠/٢٤٣ من األمانة، وإىل اختاذ املقررات الالزمة يف ضوء قرار اجلمعية العامة العروض، بناء على تقييم



FCCC/CP/2004/10 
Page 18 

 

 ٢٠٠٩-٢٠٠٥  للفترة الزمين الجتماعات هيئات االتفاقيةاجلدول - حاء
 )من جدول األعمال) ح(٢البند (

قد وافق على   ديسمرب، أشار الرئيس إىل أن املؤمتر       / كانون األول  ١٨-١٧يف اجللسـة السادسـة، املعقودة يف         -٤٢
وبناء على  ). FCCC/CP/2003/6/Add.2 (٢٠٠٨ إىل   ٢٠٠٤اجلـدول الـزمين الجتماعات هيئات االتفاقية للفترة من          

 اقـتراح مـن الرئـيس، اعـتمد املؤمتـر املواعيد اليت اقترحتها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا العشرين بالنسبة لفتريت                     
وأوصت . ديسمرب/ كانون األول  ١١نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٣٠يونيه ومن   / حزيران ١٢ إىل   ١، ومها من    ٢٠٠٩دورة  

ويرد اجلدول الزمين الكامل    ). ٩٠، الفقرة   FCCC/SBI/2004/10(اهليـئة الفرعـية بـأن يعـتمد املؤمتر هذه املواعيد            
 . يف املرفق اخلامس٢٠٠٩-٢٠٠٥الجتماعات هيئات االتفاقية للفترة 

 الطلب املقدم من اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ عن طريق السيد راجندرا              وأشـار الرئـيس أيضاً إىل      -٤٣
باشاوري رئيس اهليئة لكي ينظر املؤمتر فيما إذا كانت الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف ستؤجل مدة تتراوح بني ثالثة                   

تغري املناخ يف دورهتا الثانية والعشرين على إعداد تقرير توليفي وقد وافقت اهليئة احلكومية الدولية املعنية ب  . وأربعـة أسابيع  
 سوى ٢٠٠٧أكتوبر /لـتقرير التقيـيم الرابع، ولن تبقى للهيئة بعد املوعد احملدد إلمتام التقرير التوليفي وهو تشرين األول     

 ١٦ إىل   ٥ر حاليا عقدها يف الفترة من       أسبوع واحد فقط بني املؤمتر العام للهيئة والدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف املقر            
وبناء على اقتراح من الرئيس، أحيل هذا الطلب إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ للنظر من جديد يف                . ٢٠٠٧نوفمرب  /تشرين الثاين 

 .دورهتا الثانية والعشرين

  التقرير املتعلق بوثائق التفويضاعتماد - طاء
 )من جدول األعمال) ط(٢البند (

 ديسمرب، لفت الرئيس االنتباه إىل تقرير مكتب      / كانون األول  ١٨-١٧لسـة العامة السادسة، املعقودة يف       يف اجل  -٤٤
 .الذي يفيد بأن املكتب قد وافق على وثائق تفويض ممثلي األطراف )٥(املؤمتر فيما يتعلق بوثائق التفويض

 . التفويض، بناء على اقتراح من الرئيسويف اجللسة ذاهتا، اعتمد مؤمتر األطراف تقرير املكتب بشأن وثائق -٤٥

  احلضور-ياء 

حضر الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف والدورتني املتزامنتني اللتني عقدهتما اهليئتان الفرعيتان ممثلو األطراف  -٤٦
 : يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ١٦٧التالية ال  

 

                                                      

 .FCCC/CP/2004/8الوثيقة  )٥(
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 االحتاد الروسي
 إثيوبيا
 يجانأذرب

 األرجنتني
 األردن
 أرمينيا
 إسبانيا
 أستراليا

 ستونياإ
 إسرائيل
 إكوادور
 ألبانيا
 أملانيا

 اإلمارات العربية املتحدة
 أنتيغوا وبربودا

 إندونيسيا
 أنغوال

 أوروغواي
 أوزبكستان

 أوغندا
 أوكرانيا

 مجهورية إيران اإلسالمية
 آيرلندا
 آيسلندا
 إيطاليا

 باراغواي
 باكستان
 الربازيل

 بادوسبر
 الربتغال

 بلجيكا
 بلغاريا
 بليز

 بنغالديش
 بنما
 بنن

 بوتان
 وسبوركينا فا
 بوروندي

 البوسنة واهلرسك
 بولندا
 بوليفيا
 بريو

 بيالروس
 تايلند

 تركمانستان
 تركيا

 ترينيداد وتوباغو
 تشاد
 توغو
 توفالو
 تونس

 جامايكا
 اجلزائر

 جزر البهاما
 جزر سليمان
 جزر القمر
 جزر كوك
 روبيةاجلماعة األو
 جزر البهاما

 جزر مارشال
 اجلماهريية العربية الليبية
 مجهورية أفريقيا الوسطى

 اجلمهورية التشيكية
 مجهورية ترتانيا املتحدة
 اجلمهورية الدومينيكية

 اجلمهورية العربية السورية
 مجهورية كوريا

 مجهورية الكونغو الدميقراطية
 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 وفامجهورية مولد
 جنوب أفريقيا

 جورجيا
 جيبويت
 الدامنرك
 رواندا
 رومانيا
 زمبابوي
 ساموا
 كيتس ونيفيسسان 

 سانت لوسيا
 سري النكا
 السلفادور
 سلوفاكيا
 سلوفينيا
 سنغافورة
 السنغال
 سوازيلند
 السودان
 سورينام
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 السويد
 سويسرا
 سرياليون
 سيشيل
 شيلي

 صربيا واجلبل األسود
 الصني
 عمان
 غابون
 غامبيا
 ناغا

 غواتيماال
 غينيا

  بيساو-غينيا 
 فانواتو
 فرنسا
 الفلبني
 فرتويال
 فنلندا
 فيجي

 فييت نام
 قربص
 قطر

 قريغيزستان
 كازاخستان

 كرواتيا

 الكامريون
 كمبوديا
 كندا
 كوبا

 كوت ديفوار
 كوستاريكا
 الكونغو
 كولومبيا
 الكويت
 يتكرييبا
 كينيا
 التفيا

 لكسمربغ
 ليبرييا
 ليتوانيا

 ليختنشتاين
 وتوليس

 مالطة
 مايل

 ماليزيا
 مدغشقر
 مصر
 املغرب

 املكسيك
 مالوي
 ملديف

 اململكة العربية السعودية
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى   

  وآيرلندا الشمالية  
 منغوليا
 موريتانيا

 موريشيوس
 موزامبيق

 واليات ميكرونيزيا املوحدة
 ناميبيا
 النرويج
 النمسا
 نيبال
 النيجر
 نيجرييا

 نيكاراغوا
 نيوزيلندا
 نيوي
 هاييت
 اهلند

 هندوراس
 هنغاريا
 هولندا

 الواليات املتحدة األمريكية
 اليابان
 اليمن
 اليونان
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 .العراق والكرسي الرسويل: كما حضر الدورة مراقبون عن الدولتني التاليتني -٤٧

 :وكانت اهليئات والربامج التالية التابعة لألمم املتحدة ممثلة يف الدورة وهي -٤٨

 ألمم املتحدةا 
 مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية 
 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
 برنامج األمم املتحدة للبيئة 
 مركز األمم املتحدة لإلعالم 
 معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث 
 جامعة األمم املتحدة  
 االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث 
 ريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييباللجنة االقتصادية ألم 

 :وكانت أمانات االتفاقيات التالية ممثلة يف الدورة -٤٩

 اتفاقية التنوع البيولوجي 
 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر 
 اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون وبروتوكول مونتريال امللحق هبذه االتفاقية 

 :ة التالية واملنظمات األخرى التابعة ملنظومة األمم املتحدة ممثلة يف الدورةوكانت الوكاالت املتخصص -٥٠

 منظمة العمل الدولية 
 منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة 
 منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 
 منظمة الطريان املدين الدويل 
 منظمة الصحة العاملية 
 ية الدوليةاملؤسسة املال/البنك الدويل 
 املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية  
 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 

 برنامج األمم املتحدة للبيئة/الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ التابع للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
 مرفق البيئة العاملية

 :ألمم املتحدة ممثلةوكانت املنظمة التالية التابعة ملنظومة ا -٥١

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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ولالطالع على قائمة باملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية اليت حضرت الدورة العاشرة              -٥٢
 .ملؤمتر األطراف، انظر املرفق الثاين

  الوثائق-كاف 

 .ف يف دورته العاشرةترد يف املرفق السابع الوثائق املعروضة على مؤمتر األطرا -٥٣

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

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

ورة العلمية والتكنولوجية عن أعمال دورهتا العشرين       كان معروضاً على املؤمتر تقرير اهليئة الفرعية للمش        -٥٤
 ).Add.1-2 وFCCC/SBSTA/2004/6 (٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥ إىل ١٦اليت عقدت يف بون يف الفترة من 

ديسمرب، عرض رئيس اهليئة الفرعية السيد عبد       / كانون األول  ١٧ويف اجللسـة اخلامسـة، املعقودة يف         -٥٥
مشروع تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن ) ريية العربية الليبيةاجلماه(اللطيف سامل بن رجب 
 .وقدم تقريراً شفوياً عن نتائج تلك الدورة )٦(دورهتا احلادية والعشرين

وأوصـت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية املؤمتر يف دورتيها العشرين واحلادية والعشرين              -٥٦
من جدول ) ج(٦و) ز(٤و) د(٤تسعة مشاريع مقررات وجمموعة من مشاريع االستنتاجات يف إطار البنود باعتماد 
 االقتصادية آلثار تغري املناخ    �وأحالت اهليئة مشروع نص بعنوان اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية          . األعمال

 .د من اإلجراءاتوالقابلية للتأثر هبا والتكيف هلا إىل رئيس املؤمتر الختاذ مزي

وأفـاد السـيد بن رجب بأن اهليئة الفرعية قد انتخبت يف دورهتا احلادية والعشرين السيد أجمد عبد اهللا                    -٥٧
 .مقرراً) عمان(نائباً للرئيس وانتخبت السيد إبراهيم العجمي ) ملديف(

يئة الفرعية للمشورة العلمية    ويف اجللسـة ذاهتا، وبناء على اقتراح الرئيس، أحاط املؤمتر علماً بتقرير اهل             -٥٨
 ومشروع تقرير الدورة  . Add.1-2) و FCCC/SBSTA/2004/6(والتكنولوجـية عـن أعمـال دورهتا العشرين         

 .احلادية والعشرين

وبـناء عـلى اقتراح من الرئيس، أعرب املؤمتر عن تقديره للسيد بن رجب على عنايته وحسن إدارته                    -٥٩
 .لعلمية والتكنولوجيةألعمال اهليئة الفرعية للمشورة ا

                                                      

 .FCCC/SBSTA/2004/L.16الوثيقة  )٦(
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  تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ�باء 
 )من جدول األعمال) ب(٣البند (

كان معروضاً على املؤمتر تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا العشرين اليت عقدت يف بون يف الفترة من  -٦٠
 .(FCCC/SBI/2004/10) ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥ إىل ١٦

) بلغاريا(ديسمرب، قدمت السيدة دانييال ستويتشيفا      / كانون األول  ١٧امسة، املعقودة يف    ويف اجللسة اخل   -٦١
 .)٧(مشروع تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن أعمال دورهتا احلادية والعشرين

وأوصـت اهليـئة الفرعية للتنفيذ املؤمتر يف دورتيها العشرين واحلادية والعشرين باعتماد ثالثة مشاريع                -٦٢
.  من جدول األعمال   ٩و) ح(٤و) ج(٤و) أ(٤ات وجمموعـة مـن مشاريع االستنتاجات يف إطار البنود           مقـرر 

من ) و(٤و ) ه(٤و) ج(٤ و`٢`)ب(٤و) أ(٤وأحالت اهليئة الفرعية للتنفيذ مثانية مشاريع نصوص يف إطار البنود  
 .جدول األعمال إىل رئيس املؤمتر الختاذ مزيد من اإلجراءات

) أوكرانيا(دة ستويتشيفا بأن اهليئة الفرعية للتنفيذ قد انتخبت السيد هيورهي فريمييتشيك            وأفـادت السي   -٦٣
 .مقرراً) بنما(نائباً للرئيس وانتخبت السيد إمييليو مسربيس 

ويف اجللسة ذاهتا، وباقتراح من الرئيس، أحاط املؤمتر علماً بتقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا العشرين  -٦٤
(FCCC/SBI/2004/10)وكذلك مبشروع التقرير عن الدورة احلادية والعشرين ،. 

وبـناء على اقتراح من الرئيس، أعرب املؤمتر عن شكره للسيدة ستويتشيفا على رئاستها املتميزة للهيئة                 -٦٥
 .بوضوحالفرعية للتنفيذ طوال العامني املاضيني وعلى قيادهتا القديرة للهيئة اليت أّدت إىل تقدم أعماهلا 

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

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

 العاملية الذي  كـان معروضاً على املؤمتر يف إطار هذا البند الفرعي من جدول األعمال تقرير مرفق البيئة                -٦٦
وقد أُحيل هذا البند الفرعي إىل . FCCC/CP/2004/6)(أُعد يف الدورة العاشرة للمؤمتر مشفوعاً مبذكرة من األمانة 

 .اهليئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه

                                                      

 .FCCC/SBI/2004/L.13الوثيقة  )٧(
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ديسمرب، اعتمد املؤمتر بناء على توصية من اهليئة / كانون األول١٨-١٧ويف اجللسة السادسة، املعقودة يف  -٦٧
تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل      "، االستنتاجات املقدمة يف إطار هذا البند الفرعي املعنون          )٨(الفرعـية للتنفيذ  
 ).املرفق الثالث" (مؤمتر األطراف

تقييم " املعنون   ١٠-م أ /٩باعتماد املقرر    )٩(ويف اجللسـة ذاهتا، قام املؤمتر، بناء على اقتراح من الرئيس           -٦٨
 .)CCC/CP/2004/10/Add.1(" لالزم ملساعدة البلدان النامية يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقيةالتمويل ا

 املعنون  ١٠-م أ /٨باعتماد املقرر    )١٠(ويف اجللسـة ذاهتـا، قـام املؤمتـر، بناء على اقتراح من الرئيس              -٦٩
 .)FCCC/CP/2004/10/Add.1(" توجيهات إضافية لكيان تشغيل اآللية املالية"

 ١٦وعمالً باملادة   . ومل يتمكن الرئيس من استكمال املشاورات بشأن مجيع القضايا لضيق الوقت املتاح            -٧٠
مـن مشروع النظام الداخلي الواجبة التطبيق، سيدرج بند فرعي بشأن الصندوق اخلاص بتغري املناخ يف جدول                 

 .أعمال الدورة الثانية والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ

 لبالغات الوطنية ا�باء 
 )من جدول األعمال )ب(٤البند (

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

 . للنظر فيههليئة الفرعية للتنفيذأُحيل هذا البند الفرعي إىل ا -٧١

ديسمرب، أحاط املؤمتر علماً باالستنتاجات اليت      / كانون األول  ١٨-١٧ويف اجللسة السادسة، املعقودة يف       -٧٢
 .بشأن هذا البند الفرعي )١١(هليئة الفرعية للتنفيذاعتمدهتا ا

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

 . للنظر فيههليئة الفرعية للتنفيذاأُحيل هذا البند الفرعي إىل  -٧٣

                                                      

 .FCCC/CP/2004/L.4الوثيقة  )٨(
 .FCCC/CP/2004/L.10الوثيقة  )٩(
 .FCCC/CP/2004/L.17الوثيقة  )١٠(
 .FCCC/SBI/2004/L.17الوثيقة  )١١(
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 ١٦وعمالً باملادة   . ومل يتمكن الرئيس من استكمال املشاورات بشأن مجيع القضايا لضيق الوقت املتاح            -٧٤
من مشروع النظام الداخلي الواجبة التطبيق، سيدرج بند بشأن البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة 

يف جدول أعمال الدورة الثانية والعشرين للهيئة ) األطراف املدرجة يف املرفق األول(اقـية   يف املـرفق األول لالتف    
 .الفرعية للتنفيذ، وكذلك البنود الفرعية املناسبة

  بناء القدرات�جيم 
 )من جدول األعمال) ج(٤البند (

 . للنظر فيههليئة الفرعية للتنفيذأُحيل هذا البند الفرعي إىل ا -٧٥

قام املؤمتر، بناء على اقتراح من      ديسمرب،  / كانون األول  ١٨-١٧لسـة السادسـة، املعقودة يف       ويف اجل  -٧٦
األطراف غري املدرجة يف    (بناء القدرات من أجل البلدان النامية       " املعنون   ١٠-م أ /٢باعتماد املقرر    )١٢(الرئـيس 

 .)FCCC/CP/2004/10/Add.1()" املرفق األول

 املعنون ١٠-م أ/٣، باعتماد املقرر )١٣(متر، بناء على توصية اهليئة الفرعية للتنفيذويف اجللسة ذاهتا، قام املؤ -٧٧
 .)FCCC/CP/2004/10/Add.1(" بناء القدرات من أجل البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية"

  تطوير التكنولوجيات ونقلها�دال 
 )من جدول األعمال) د(٤البند (

 . للنظر فيههليئة الفرعية للتنفيذي إىل اأُحيل هذا البند الفرع -٧٨

قام املؤمتر، بناء على اقتراح من      ديسمرب،  / كانون األول  ١٨-١٧ويف اجللسـة السادسـة، املعقودة يف         -٧٩
 .)FCCC/CP/2004/10/Add.1(" تطوير التكنولوجيات ونقلها" املعنون ١٠-م أ/٦باعتماد املقرر  )١٤(الرئيس

  من االتفاقية٤من املادة  ٨ تنفيذ أحكام الفقرة �هاء 
 )من جدول األعمال ) ه(٤البند (

 . للنظر فيههليئة الفرعية للتنفيذأُحيل هذا البند الفرعي إىل ا -٨٠

                                                      

 .FCCC/CP/2004/L.11الوثيقة  )١٢(
 .FCCC/SBI/2004/L.22/Add.1الوثيقة  )١٣(
 .FCCC/CP/2004/L.8الوثيقة  )١٤(
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قام املؤمتر، بناء على اقتراح من      ديسمرب،  / كانون األول  ١٨-١٧ويف اجللسـة السادسـة، املعقودة يف         -٨١
 "برنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابري التكيف واالستجابة       " املعنون   ١٠-م أ /١باعـتماد املقرر     )١٥(الرئـيس 

)FCCC/CP/2004/10/Add.1(. 

  املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً�واو 
 )من جدول األعمال ) و(٤البند (

 . للنظر فيههليئة الفرعية للتنفيذأُحيل هذا البند الفرعي إىل ا -٨٢

قام املؤمتر، بناء على اقتراح من      ديسمرب،  / كانون األول  ١٨-١٧ويف اجللسـة السادسـة، املعقودة يف         -٨٣
 "أعمـال فـريق اخلـرباء املعـين بـأقل الـبلدان منواً            " املعـنون    ١٠-م أ /٤باعـتماد املقـرر      )١٦(الرئـيس 

)FCCC/CP/2004/10/Add.1(. 

 بشأن إرشادات إضافية من أجل تشغيل الصندوق      )١٧(ويف نفـس الوقـت، نظر املؤمتر يف مشروع مقرر          -٨٤
 من مشروع النظام الداخلي     ١٦وعمالً باملادة   . اخلاص بأقل البلدان منواً ولكنه مل يتمكن من الوصول إىل اتفاق          

يف جدول أعمال الدورة الثانية     الواجـبة التطبـيق، سـيدرج بند فرعي بشأن املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً               
 إىل األمينة التنفيذية أن جتري مشاورات بشأن هذه املسألة          والعشـرين للهيئة الفرعية للتنفيذ، وطلب املؤمتر أيضاً       

 .وأن تقدم تقريراً إىل املكتب يف اجتماعه املقبل

مشروع "، االستنتاجات املعنونة    )١٨( املؤمتر، بناء على اقتراح من الرئيس      ويف اجللسـة ذاهتـا، اعـتمد       -٨٥
 :ينص علي ما يلي" التفاقية من ا٤ من املادة ٩استنتاجات بشأن تقييم حالة تنفيذ الفقرة 

 الحظ املؤمتر مع التقدير التقدم احملرز حىت اآلن يف إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف؛ )أ( 

 من  ٤ من املادة    ٩ورّحـب املؤمتر بالتقدم احملرز حىت اآلن يف تنفيذ برنامج العمل املتعلق بتنفيذ الفقرة                )ب( 
 ؛٧-م أ/٥قرره االتفاقية، وهو الربنامج الذي اعتمد مب

من ) أ(٨وطلـب املؤمتـر من األمانة ضمان أن تشمل حلقات العمل اإلقليمية، املشار إليها يف الفقرة                  )ج( 
 .، مسألة تقييم املخاطر والتأمني البسيط يف سياق تغري املناخ والظواهر اجلوية العاتية١٠-م أ/١املقرر 

                                                      

 .FCCC/CP/2004/L.16الوثيقة  )١٥(
 .FCCC/CP/2004/L.13الوثيقة  )١٦(
 .FCCC/CP/2004/L.15 الوثيقة )١٧(
 .FCCC/CP/2004/L.14الوثيقة  )١٨(
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 م األراضي واحلراجة قضايا تتعلق باستخدام األراضي وتغيري استخدا�زاي 
 )من جدول األعمال) ز(٤البند (

 .أحيل هذا البند الفرعي إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية للنظر فيه -٨٦

قال الرئيس إن اهليئة الفرعية للمشورة العلمية       ديسمرب،  / كانون األول  ١٨-١٧ويف اجللسة السادسة، املعقودة يف       -٨٧
 .مدت استنتاجات بشأن هذا البند ولن تقدم مقرراً أو استنتاجات إىل املؤمتر يف دورته العاشرةوالتكنولوجية اعت

  من االتفاقية٦ املادة �حاء 
 )من جدول األعمال ) ح(٤البند (

 . للنظر فيههليئة الفرعية للتنفيذأُحيل هذا البند الفرعي إىل ا -٨٨

هليئة اقام املؤمتر، بناء على توصية من       ديسمرب،  /ون األول  كان ١٨-١٧ويف اجللسة السادسة، املعقودة يف       -٨٩
 ٦حالة وسبل تعزيز تنفيذ برنامج عمل نيودهلي بشأن املادة " املعنون ١٠-م أ/٧باعتماد املقرر  )١٩(الفرعية للتنفيذ
 .)FCCC/CP/2004/10/Add.1(" من االتفاقية

 ألطراف مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر ا�طاء 
 )من جدول األعمال ) ط(٤البند (

 .بشأن االتفاقية اهليئتان الفرعيتاننظر املؤمتر يف إطار هذا البند الفرعي يف مشاريع املقررات اليت أوصت هبا  -٩٠

اهليئة قام املؤمتر، بناء على توصية من       ديسمرب،  / كانون األول  ١٨-١٧ويف اجللسة السادسة، املعقودة يف       -٩١
 "تنفيذ  النظام العاملي ملراقبة املناخ     " املعنون   ١٠-م أ /٥باعتماد املقرر    )٢٠(مشورة العلمية والتكنولوجية  الفرعية لل 

)FCCC/CP/2004/10/Add.1(. 

 باعتماد )٢١( املؤمتر، بناء على توصية من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيةويف اجللسة ذاهتا، قام -٩٢
 "مواصـلة األنشـطة املـنفذة بصـورة مشـتركة يف إطار املرحلة التجريبية             "ون   املعـن  ١٠-م أ /١٠املقـرر   

)FCCC/CP/2004/10/Add.1(. 

                                                      

 .FCCC/SBI/2004/L.16/Add.1الوثيقة  )١٩(
 .FCCC/CP/2004/L.6الوثيقة  )٢٠(
 .FCCC/SBSTA/2004/L.21/Add.1الوثيقة  )٢١(
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وأوصـت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا العشرين بأن يعتمد املؤمتر يف دورته                 -٩٣
 دعوة مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع مشروع استنتاجات بشأن"واعتمد املؤمتر . )٢٢(العاشرة مشاريع استنتاجات

 :ينص على ما يلي)" ٧/١٥املقرر (البيولوجي 

بعدما أشار املؤمتر إىل أن دور فريق االتصال املشترك هو تعزيز التنسيق بني اتفاقيات ريو الثالث  )أ( 
 األمانة أن تقدم، يف     عـرب تبادل املعلومات ذات الصلة واستكشاف اخليارات املتاحة ملواصلة التعاون، طلب إىل            

حدود املوارد املتاحة، معلومات إىل فريق االتصال املشترك بشأن األنشطة ذات الصلة اليت تتضافر لدعم أهداف                
االتفاقـيات الثالث، استناداً إىل املعلومات احلالية املتاحة للجمهور واليت سبق لألطراف تقدميها مبوجب االتفاقية           

 اإلطارية بشأن تغري املناخ؛

وشـجع املؤمتر أيضا األطراف على حتسني التنسيق املنصوص عليه يف اتفاقيات ريو الثالث على                )ب( 
الصـعيد الوطين بتيسري مشاركة اخلرباء الوطنيني، وتبادل املعلومات ذات الصلة على الصعيدين احمللي والوطين،               

 .حيث أمكن ذلك وعند االقتضاء

  ترك بند جدول األعمال معلقاً�خامساً 
 )معلقاً من جدول األعمال ٥ترك البند (

 األعمال التحضريية للدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل �سادساً 
 بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 ) من جدول األعمال٦البند (

  ترك بند جدول األعمال معلقاً�ألف 
 )معلقاًمن جدول األعمال ) أ(٦ترك البند (

 األعمال التحضريية:  من بروتوكول كيوتو٦ باملادة  مسائل تتصل�باء 
 )من جدول األعمال) ب(٦البند (

ديسمرب، أفاد الرئيس بأن األمانة نظمت استجابة للمقرر        / كانون األول  ٨يف اجللسة الثالثة، املعقودة يف       -٩٤
ملناخ واملعنية بتنفيذ املشاريع    حلقة العمل املعقودة مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري ا           "٧-م أ /١٦

وبناء . ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢٧ و ٢٦يف موسكو باالحتاد الروسي يف يومي       "  من بروتوكول كيوتو   ٦مبقتضى املادة   
عـلى دعـوة مـن الرئـيس، قدمت األمانة عرض ملوضوع هذه احللقة وتقريرها على النحو الوارد يف الوثيقة                    

FCCC/CP/2004/7. 

                                                      

 .، املرفق الثاينFCCC/SBSTA/2004/6الوثيقة  )٢٢(
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أربعة أطراف، وكان أحدهم يتحدث نيابة عن اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها            وأدىل ممثلون من     -٩٥
وأدىل أيضاً ممثل الغرفة التجارية األرجنتينية نيابة عن املنظمات غري احلكومية           . وبتأييد من طرفني آخرين، ببيانات    

 .التجارية والصناعية ببيان

نه يعتزم اقتراح مشروع استنتاجات يعكس النقاط الواردة فيها وبعد االستماع إىل البيانات، قال الرئيس إ -٩٦
 .لينظر فيها املؤمتر يف جلسة مقبلة

 املؤمتر، بناء على اقتراح من      ديسمرب، اعتمد / كانون األول  ١٨-١٧ويف اجللسـة السادسة، املعقودة يف        -٩٧
 : استنتاجات بشأن هذا البند، تنص على ما يلي )٢٣(الرئيس

 اليت تتضمن معلومات عن     FCCC/CP/2004/7ر علماً، يف دورته العاشرة، بالوثيقة       أحاط املؤمت  )أ( 
 من بروتوكول   ٦ بشأن األعمال التحضريية املتصلة بتنفيذ املادة        ٢٠٠٤األنشطة اليت اضطلعت هبا األمانة يف عام        

اً لعقد الدورة األوىل    كـيوتو، وبشأن اخلطط املتصلة باألعمال التحضريية األخرى اليت سيتم االضطالع هبا ترقب            
 يف  ٦ملؤمتـر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو وإنشاء جلنة اإلشراف مبوجب املادة                

 ذلك الوقت؛

األطراف املدرجة يف املرفق    (ووّجه املؤمتر دعوة إىل األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية            )ب( 
م تربعات للصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية املنشأ مبوجب اتفاقية األمم املتحدة           لكي ُتقد ) األول باالتفاقية 

، على أال   ٢٠٠٥اإلطاريـة بشأن تغّير املناخ من أجل تيسري األعمال التحضريية اليت ستضطلع هبا األمانة يف عام                 
 ارد الالزمة؛يغيب عن البال أن االعتماد املؤقت لربوتوكول كيوتو لن يغطي سوى جزء من املو

واسـترعى املؤمتـر انتباه األطراف إىل ضرورة القيام، يف حينه، بتقدمي ترشيحات لعضوية جلنة                )ج( 
اجتماع األطراف، يف دورته األوىل، أن ينتخب أعضاء        / حبيث يتسىن ملؤمتر األطراف    ٦اإلشـراف مبوجب املادة     
 .اللجنة وأعضاءها املناوبني

 راضي، وتغيري استخدام األراضي واحلراجة مسائل تتصل باستخدام األ�جيم 
 )من جدول األعمال) ج(٦البند (

 .أُحيل هذا البند الفرعي إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية للنظر فيه -٩٨

اهليئة قام اجمللس، بناء على توصية من       ديسمرب،  / كانون األول  ١٨-١٧ويف اجللسة السادسة، املعقودة يف       -٩٩
إرشادات املمارسات اجليدة فيما    " املعنون   ١٠-م أ /١٥باعتماد املقرر    )٢٤(عية للمشورة العلمية والتكنولوجية   الفر

                                                      

 .FCCC/CP/2004/L.3الوثيقة  )٢٣(
 .FCCC/SBSTA/2004/L.26/Add.1الوثيقة  )٢٤(
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 من  ٧ من املادة    ٤ و ٣يـتعلق بأنشـطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف إطار الفقرتني              
 .)FCCC/CP/2004/10/Add.2(" بروتوكول كيوتو

 أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف مسائل أخرى �دال 
 )من جدول األعمال ) د(٦البند (

اهليئتان الفرعيتان فيما يتعلق    نظـر املؤمتر يف إطار هذا البند الفرعي يف مشاريع املقررات اليت أوصت هبا                -١٠٠
 .بربوتوكول كيوتو

اهليئة قام املؤمتر، بناء على توصية من       رب،  ديسم/ كانون األول  ١٨-١٧ويف اجللسة السادسة، املعقودة يف       -١٠١
الطرائق واإلجراءات املبسطة   " املعنون   ١٠-م أ /١٤باعتماد املقرر    )٢٥(الفرعـية للمشـورة العلمية والتكنولوجية     

ألنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة يف فترة االلتزام األوىل لربوتوكول                
 .)FCCC/CP/2004/10/Add.2(" تو والتدابري الالزمة لتيسري تنفيذ أنشطة املشاريع هذهكيو

 املعنون  ١٠-م أ /١٧ باعتماد املقرر    )٢٦( املؤمتر، بناء على اقتراح من الرئيس      ويف اجللسـة ذاهتـا، قـام       -١٠٢
 "الـنموذج اإللكـتروين املوحـد لإلبـالغ عـن الوحـدات الـيت يشـملها نطـاق بـروتوكول كيوتو                    "

FCCC/CP/2004/10/Add.2).( 

 باعتماد )٢٧( املؤمتر، بناء على توصية من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيةويف اجللسة ذاهتا، قام -١٠٣
"  من بروتوكول كيوتو٧ من املادة ٤القضايا املتعلقة بنظام السجالت يف إطار الفقرة " املعنون ١٠-م أ/١٦املقرر 

)FCCC/CP/2004/10/Add.2(. 

املؤمتر، يف دورهتا العشرين، باعتماد مشروعي      وأوصـت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية          -١٠٤
ديسمرب، / كانون األول١٨-١٧ويف اجللسة السادسة، املعقودة يف . مقررين يف إطار هذا البند من جدول األعمال

 املعنون  ١٠-م أ /١٣باعتماد املقرر    )٢٨( العلمية والتكنولوجية  اهليئة الفرعية للمشورة  قام املؤمتر، بناء على توصية      
إدراج الطـرائق واإلجراءات الالزمة لالضطالع بأنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية               "

 .)FCCC/CP/2004/10/Add.2("  من بروتوكول كيوتو٨ و٧النظيفة يف املبادئ التوجيهية املتعلقة باملادتني 

                                                      

 .FCCC/SBSTA/2004/L.20/Add.1الوثيقة  )٢٥(
 .FCCC/CP/2004/L.9الوثيقة  )٢٦(
 .FCCC/SBSTA/2004/L.29/Add.1الوثيقة  )٢٧(
 .٤، الصفحة FCCC/SBSTA/2004/6/Add.2الوثيقة  )٢٨(
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 )٢٩( املؤمتر، بناء على توصية من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية          ويف ذات اجللسـة، قـام      -١٠٥
ألطراف املدرجة قضايا تتصل باالستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة ل" املعنون ١٠-م أ/١٨باعتماد القرار 

 ).(FCCC/CP/2004/10/Add.2" وكول كيوتو من بروت٨املادة يف املرفق األول من االتفاقية وبتنفيذ 

 تقرير اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة -سابعاً 
 ) من جدول األعمال٧البند (

ديسمرب، / كانون األول  ٨كـان معروضاً على املؤمتر، للنظر يف هذا البند يف جلسته الثالثة، املعقودة يف                -١٠٦
تتضمنان التقرير السنوي للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة        اللتان  Add.1 و  FCCC/CP/2004/2الوثيقـتان 

 .٢٠٠٤ديسمرب / إىل كانون األول٢٠٠٣نوفمرب /الذي يغطي األعمال اليت جرت من تشرين الثاين

وأشار الرئيس إىل أن آلية التنمية النظيفة آلية فريدة يف جمال التعاون العاملي، تسعى إىل التخفيف من آثار  -١٠٧
واآللية طريقة مبتكرة إلشراك    .  املناخ، مع توفري التنمية املستدامة للبلدان النامية اليت تستضيف مشاريع اآللية           تغري

 .القطاع اخلاص يف التخفيف من آثار تغري املناخ ومتويل التنمية

آللية، وهو  وذكَّـر الرئيس كذلك أعضاء الوفود بأن املؤمتر انتخب يف دورته السابعة اجمللس التنفيذي ل               -١٠٨
ووفقاً هلذا املقرر، يتعني على اجمللس التنفيذي، إىل أن يدخل الربوتوكول حيز النفاذ،             . يعمـل حتت سلطة املؤمتر    

الرئيس وأشار  .  السنوية هيستعرض املؤمتر تقارير  على أن   تقدمي تقرير عن أنشطته إىل كل دورة من دورات املؤمتر،           
 ،م الداخلي الذي اعتمده املؤمتر يف دورته الثامنة، قد اضطلع بربنامج عمل ضخم            إىل أن اجمللس، الذي يعمل مبوجب النظا      

 .وإىل أنه سيقدم إىل دورة املؤمتر هذه تقريراً عن اإلجنازات اليت حققها خالل السنة املاضية

ت اليت حققتها  لإلجنازاوقدم رئيس اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، السيد جون تشايبو كيالين، بياناً -١٠٩
وقال إن هذه اإلجنازات تنعكس يف تسجيل أول نشاط من . اآللية يف السنة الثالثة لعملها وللتحديات اليت تواجهها

أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة، والتسمية املؤقتة ألربعة كيانات قطاعية من كيانات التشغيل املعنية بالتحقق               
وقال أيضا إن . ت جديدة خلطوط األساس والرصد، وتوحيد هذه املنهجياتواعـتمادها، واملصادقة على منهجيا   

 منهجية صغرية النطاق، ومنهجيتني موحدتني، وهي ١٦ منهجية واسعة النطاق، و١٩اآللية وافقت حىت اآلن على 
ج وإعادة  وقال إنه عرضت مؤخرا املنهجيتان األوليان للتحري      ". أداة إثبات وتقييم اإلضافة   "مـتوافرة اآلن جبانب     

وأبرز االنتهاء من إعداد النسخة األوىل من سجالت آلية التنمية النظيفة           . الـتحريج على اجمللس للموافقة عليهما     
 .الالزمة إلصدار شهادات خفض االنبعاثات

وقال رئيس اجمللس التنفيذي إنه اختذت تدابري حمددة لضمان شفافية أعمال اآللية وكفاءهتا وفعاليتها من                -١١٠
 التكلفة كما اختذت خطوات لتحسني الوصول إىل املعلومات املتعلقة باآللية وإدارهتا الرشيدة عن طريق موقع حيث

                                                      

 .٢، الصفحة FCCC/SBSTA/2004/6/Add.2الوثيقة  )٢٩(
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 لضخامة العمل الذي تقوم به اآللية وافتقارها إىل املوارد وطلب إىل املؤمتر، نظراً  . االتفاقـية عـلى شبكة الويب     
ى وجه السرعة للصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية       املالئمة، أن حيث األطراف جمددا على تقدمي مسامهات عل        

، لتمويل النفقات اإلدارية الالزمة لتشغيل آلية التنمية        ٧-م أ /١٧ من املقرر    ١٧ للفقرة   اًالـتابع لالتفاقـية، وفق    
 من هذه النفقات فقط سيغطى من       ، على أال يغيب عن البال أن جزءاً       ٢٠٠٥-٢٠٠٤النظـيفة يف فترة السنتني      

 .ملخصص املؤقت لربوتوكول كيوتوخالل ا

 واختـتم رئـيس اجمللس التنفيذي كلمته بعرض موجز للتوصيات الواردة يف التقرير السنوي للمجلس                 -١١١
املقـدم إىل املؤمتر وبتوجيه الشكر إىل نائب رئيس اجمللس، السيد غورغي بورستنغ، وزمالئه              ) ٢٠٠٤-٢٠٠٣(

عن أعضاء أفرقة اخلرباء وأفرقة العمل واألمانة، لتعاوهنم الرائع يف إجناز           أعضاء اجمللس واألعضاء املناوبني، فضال      
 .٢٠٠٤-٢٠٠٣مثل هذا القدر من العمل الواسع النطاق واملعقد يف الفترة  

 طرفاً ببيانات، أحدهم باسم اجلماعة ١٨وبعـد قـيام رئيس اجمللس التنفيذي بعرض تقريره، أدىل ممثلو             -١١٢
باسم املنظمات " الرابطة الدولية لتداول االنبعاثات"كما أدىل ببيان ممثلو كل من . ضاء فيهااألوروبية والدول األع

اجمللس الدويل للمبادرات   ؛ و لعمل املناخي الدولية ل شبكة  الو؛  غـري احلكومية لقطاعي األعمال التجارية والصناعة      
 .حلكومات احمللية احلكومات احمللية من أجل التنمية املستدامة باسم ا- البيئية احمللية

وبعد االستماع إىل هذه البيانات، قال الرئيس إن آلية التنمية النظيفة كانت عملية تعلم مجاعي استفادت  -١١٣
وأعرب على األخص عن . منها كافة األطراف املعنية، وإن املقترحات املقدمة أثناء املداخالت جديرة ببالغ التقدير

االعتماد املؤقت  اجة إىل موارد إضافية أكثر بكثري من تلك املتاحة يف إطار            تقديره لكون األطراف قد سلمت باحل     
وذكر الرئيس، يف اخلتام، أنه سيتعني على املؤمتر أن يعتمد مقرراً يف هذه الدورة، هبدف               . لـربوتوكول كـيوتو   

لرئيس، إنشاء فريق اتصال وقرر املؤمتر، بناء على اقتراح ا. االعتراف باألعمال املضطلع هبا وتوجيه األنشطة املقبلة
ومن املقرر أن خيتتم    ). األرجنتني( أويويال   -معـين هبذا البند من جدول األعمال، برئاسة السيد راؤول إسترادا            

 .الفريق مناقشاته قبل انعقاد اجلزء الرفيع املستوى

د انتخاب عدة أعضاء    ويف اخلـتام، ذكَّـر الرئيس أعضاء الوفود بأنه ال بد من أن ينتخب املؤمتر أو يعي                 -١١٤
وسيجري السيد مامادو هوناديا مشاورات هبذا الشأن، وهو يتطلع إىل تلقي           . وأعضاء مناوبني للمجلس التنفيذي   

 .ترشيحات من الكيانات اليت مل تتقدم بعد مبرشحيها

ليت أجراها ديسمرب، أفاد الرئيس بأن املشاورات ا/ كانون األول١٨-١٧ويف اجللسة السادسة، املعقودة يف  -١١٥
ؤمتر، بناء على طلب ويف اجللسة ذاهتا، اعتمد امل.  أويويـال قد أدت إىل وضع مشروع مقرر       -السـيد إسـترادا     

 .)FCCC/CP/2004/10/Add.2(" اإلرشادات املتصلة بآلية التنمية النظيفة" املعنون ١٠-م أ/١٢، املقرر )٣٠(الرئيس

                                                      

 .FCCC/CP/2004/L.2الوثيقة  )٣٠(
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تائج املشاورات اليت أجراها السيد هوناديا بشأن انتخابات اجمللس         ؤمتر بن ويف اجللسة ذاهتا، أبلغ الرئيس امل      -١١٦
 :وبناء على اقتراح من الرئيس، انتخب املؤمتر األعضاء التاليني. التنفيذي آللية التنمية النظيفة

 أفريقيا

 السيد جون تشايبو كيالين :العضو 
 السيد ندياي شيخ سيال :املناوب 

 آسيا

 ييتراجـش كومـار س    السـيد    :العضو 
 السيدة ليانا براتاسيدا :املناوب 

 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 خوسيه ميغيز السـيد    :العضو 
 السيد كليفورد ماهلونغ :املناوب 

 أوروبا الغربية ومناطق أخرى

  جاك بيكر  -جان  السيد   :العضو 
 السيدة غرترود فوالنسكي :املناوب 

 األطراف املدرجة يف املرفق األول

ــيد :العضو  ــرياالس ــومشا غ  ة س
 السيد ماساهارا فوجيتومي :املناوب 

 األطراف غري املدرجة يف املرفق األول

  لو زيودوالسيد :العضو 
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  تبادل اآلراء بشأن أنشطة اتفاقية تغري املناخ املتصلة -ثامناً 
  بترتيبات عقد االجتماعات احلكومية األخرى

 ) من جدول األعمال٨البند (

 ؤمتر الدويل الستعراض السنوات العشر لتنفيذ برنامج عمل بربادوس امل-ألف 

  املؤمتر العاملي للحد من الكوارث-باء 

  الدورة الرابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة-جيم 
 )من جدول األعمال) ج(و) ب(و) أ(٨البند (

ديسمرب، ذكَّر الرئيس بأن املؤمتر كان      /ل كانون األو  ٨أثناء عرض هذا البند يف اجللسة الثالثة املعقودة يف           -١١٧
وبعد املعلومات  . ومن املقرر أن ُينظر يف هذا البند وبنوده الفرعية سوياً         . قـد وافق على إعادة صياغة هذا البند       

 .، دعا الرئيس الوفود إىل اإلدالء ببياناهتا)٣١(األساسية اليت قدمتها األمانة

حتالف البلدان  ، وحتدث آخر باسم     جمموعة املظلة ث أحدهم باسم     طرفاً ببيانات، حتد   ١٥وأدىل ممـثلو     -١١٨
كما أدىل ممثل الشبكة . وأيده طرفان اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيهااسم ثالث بدثاجلزرية الصغرية، وحت

 .الدولية للعمل املناخي ببيان

سبان، اقترح إنشاء فريق اتصال هبدف      وبعد أن أشار الرئيس إىل أنه يعتزم أن يأخذ آراء األطراف يف احل             -١١٩
وقال إنه يعتزم ختصيص . التوصل إىل استنتاجات بشأن هذا البند من جدول األعمال قبل بدء اجلزء الرفيع املستوى

فريق االتصال، وترد ) سويسرا(وترأس السيد خوسيه رومريو . حد أدىن من الوقت يقضيه الفريق يف حبث هذا البند
 .FCCC/CP/2004/Misc.2 هبا األطراف بشأن هذا البند يف الوثيقة البيانات اليت أدىل

قام املؤمتر، بناء على اقتراح من      ديسمرب،  / كانون األول  ١٨-١٧ويف اجللسـة السادسـة، املعقودة يف         -١٢٠
 :، باعتماد االستنتاجات التالية بشأن هذا البند)٣٢(الرئيس

آلراء يف شأن أنشطة لالتفاقية تتصل باجتماعات       أجـرى املؤمتـر، يف دورته العاشرة، تبادالً ل         )أ( 
 :حكومية دولية أخرى، وطلب من األمانة أن تقدم تقارير عن هذه األنشطة املتفق عليها إىل

املؤمتر الدويل الستعراض السنوات العشر من تنفيذ التقدم احملرز يف برنامج عمل بربادوس للتنمية  `١`
 نامية، على أن يوضع يف االعتبار قرار اجلمعية العامة لألمم          املسـتدامة للدول اجلزرية الصغرية ال     

 ؛٥٧/٢٦٢املتحدة 
                                                      

 .FCCC/CP/2004/INF.1الوثيقة  )٣١(
 .FCCC/CP/2004/L.7الوثيقة  )٣٢(
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 كانون ٢٢ إىل ١٨املؤمتر العاملي للحد من الكوارث املقرر عقده يف كويب باليابان يف الفترة من            `٢`
 ؛٢٠٠٥يناير /الثاين

 عملية املسامهة يف الدورة الرابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة؛ `٣`

 أُعرب عن آراء متنوعة؛ )ب(  

فيما يتعلق بتبادل اآلراء بشأن االجتماع الدويل الستعراض السنوات العشر من التقدم احملرز يف               )ج( 
تنفـيذ برنامج عمل بربادوس للتنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية، أشار املؤمتر إىل أن اجلمعية العامة                 

ا السابعة واخلمسني، إىل مجيع أجهزة األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة وغريها من لألمم املتحدة طلبت، يف دورهت
الوكاالت واملنظمات احلكومية الدولية املعنية املشاركة مشاركةً فعليةً يف املؤمتر الدويل الستعراض السنوات العشر 

 اجلزرية الصغرية النامية، وطلب إىل األمانة من التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج عمل بربادوس للتنمية املستدامة للدول
يف إطار بند ) ٢٠٠٥مايو /أيار(أن تقدم تقريراً إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا القادمة 

 ؛"التعاون مع املنظمات الدولية املختصة"جدول األعمال املعنون 

ر العاملي للحّد من الكوارث، أشار املؤمتر إىل أن اجلمعية          وفـيما يتعلق بتبادل اآلراء بشأن املؤمت       )د( 
، ٢٠٠٥العامـة لألمـم املتحدة قد قررت، يف دورهتا الثامنة واخلمسني، عقد املؤمتر العاملي للحّد من الكوارث يف عام                    

التابعة والحـظ مؤمتر األطراف أن اجلمعية العامة قد دعت الدول األعضاء وكافة اهليئات والوكاالت املتخصصة   
 لألمم املتحدة وسائر الوكاالت واملنظمات احلكومية الدولية ذات الصلة إىل املشاركة النشطة يف املؤمتر العاملي؛

وفـيما يتعلق بتبادل اآلراء بشأن الدورة الرابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة، سلّم املؤمتر بأن                 )ه( 
 احلادية عشرة، برنامج عمل لسنوات متعددة ُينظر يف إطاره، أثناء           جلنة التنمية املستدامة قد اعتمدت، يف دورهتا      

، يف اجملموعة املواضيعية اليت تتألف من الطاقة من أجل التنمية املستدامة، والتنمية             ٢٠٠٧-٢٠٠٦الدورة الزمنية   
 السنة األوىل   ويشمل ذلك النظر عقَد جلسِة استعراٍض يف      . الغالف اجلوي، وتغري املناخ   /الصناعية، وتلوث اهلواء  

وطلب املؤمتر من األمانة أن تبلغ اهليئة الفرعية        . مـن الـدورة الزمنية، وجلسة سياسة عامة يف السنة الثانية منها           
باألنشطة ذات الصلة   ) ٢٠٠٥نوفمرب  /تشرين الثاين (للمشـورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الثالثة والعشرين         

التعاون مع املنظمات الدولية "امة، وذلك يف إطار بند جدول األعمال املعنون الـيت تضطلع هبا جلنة التنمية املستد      
 ، وذلك بغية إطالع املؤمتر على األنشطة ذات الصلة؛"املختصة

وأعرب املؤمتر عن دعمه حلصيلة هذه االجتماعات اليت حالفها النجاح، وسلم يف الوقت ذاته بأن  )و( 
ويرى املؤمتر أنه من . وسع نطاقاً من جداول األعمال قيد النظر يف املؤمترهذه االجتماعات تتناول جداول أعمال أ

املفيد إطالع االجتماعات احلكومية الدولية هذه إطالعاً أفضل على أنشطة االتفاقية املضطلع هبا لتناول تغري املناخ 
 .وآثاره السلبية
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  املسائل اإلدارية واملالية�تاسعاً 
 ) من جدول األعمال٩البند (

 ٢٠٠٣-٢٠٠٢ البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني �ألف 

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ أداء امليزانية يف فترة السنتني �باء 
 )من جدول األعمال) ب(و) أ(٩البند (

 .أحيل هذان البندان الفرعيان إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيهما -١٢١

قام املؤمتر، بناء على توصية اهليئة      ديسمرب،  /ن األول  كانو ١٨-١٧ويف اجللسـة السادسـة، املعقودة يف         -١٢٢
 .)FCCC/CP/2004/10/Add.1(" املسائل اإلدارية واملالية" املعنون ١٠-م أ/١١، باعتماد املقرر )٣٣(الفرعية للتنفيذ

  إجراء لتعيني أمني تنفيذي�جيم 
 )من جدول األعمال) ج(٩البند (

ديسمرب، اقترح الرئيس إجراء مشاورات بشأن هذا البند /انون األول ك٦يف اجللسـة الثانية، املعقودة يف    -١٢٣
 .الفرعي من جدول األعمال وتقدمي تقرير يف جلسة مقبلة بشأن نتيجة هذه املشاورات

ديسمرب، أبلغ الرئيس املؤمتر بأنه تلقى آراء من        / كانون األول  ١٨-١٧ويف اجللسة السادسة، املعقودة يف       -١٢٤
والحظ أنه سيلزم إجراء املزيد من املشاورات قبل        . وبأن املكتب قد نظر يف هذا املوضوع      الوفـود واجملموعات    

التوصل إىل استنتاجات يف هذا الشأن وأنه سيواصل مشاوراته مع املكتب يف فترة ما بني الدورتني وسيقدم تقريراً        
 .إىل املؤمتر يف دورته احلادية عشرة

 ى العاشرة لبدء نفاذ االتفاقيةالذكر:  اجلزء الرفيع املستوى�عاشراً 
 ) من جدول األعمال١٠البند (

  افتتاح اجلزء الرفيع املستوى�ألف 

 كانون ١٥افتتح الرئيس اجلزء الرفيع املستوى من مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة يف اجللسة الرابعة املعقودة يف            -١٢٥
 إن احلضور على هذا املستوى الرفيع إمنا يليق مبؤمتر يشكل           ورحب الرئيس بالوزراء ورؤساء الوفود فقال     . ديسمرب/األول

ولتقدمي النتائج اليت يتوقعها العامل، على املندوبني مضاعفة اجلهود كيما يتسىن           . َمْعلَمـاً هامـاً يف تـاريخ عملية االتفاقية        
سة إلثبات أن العملية ماضية     ومن األمهية مبكان حتقيق نتائج ملمو     . التوصـل إىل اتفاق بشأن مجيع البنود موضوع النقاش        

وأعرب عن ثقته يف أن املستوى الرفيع من حضور الوزراء والتزامهم الشخصي من شأهنما أن يضمنا استمرارية عزم            . قُُدماً

                                                      

 .FCCC/SBI/2004/L.15/Add.1لوثيقة ا )٣٣(
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ورحب الرئيس أيضاً ترحيباً حاراً برئيس األرجنتني       . األطـراف عـلى النهوض مبسؤولياهتا املشتركة وإن كانت متمايزة         
 . أحد رؤساء الدول يسترعي االنتباه بصورة ال مثيل هلا ألمهية العملية وقضية تغري املناخ العامليوالحظ أن حضور

 بيان رئيس األرجنتني -١

أعـرب رئيس األرجنتني عن ارتياحه الستضافة األرجنتني لدورة املؤمتر العاشرة فقال إن تغري املناخ ميثل حتدياً                  -١٢٦
وأضاف أن التحوالت اهلائلة اليت أحدثتها التكنولوجيا العصرية قد أخلّت بتوازن  . بشريةعاملياً يهدد ذات أسس احلضارة ال     

ومـع أن هذه التغريات قد حصلت يف البلدان املتقدمة إال أن تكاليفها تتحملها مجيع البلدان، وال سيما                  . األرض البيـئي  
وُيرجَّح أن يزيد تغري    . وقت ذاته األكثر تأثراً هبا    الـبلدان النامية اليت هي أقل من أسهم يف ظهور هذه املشكلة وهي يف ال              

وبالتايل فإنه من األمهية مبكان التسليم باحلقائق وبضخامة        . املـناخ مـن مفاقمة الفقر واجلوع يف العديد من أحناء العامل           
ذل اجلهود الالزمة   فمجتمعات بأكملها ميكن أن يكون مآهلا الزوال إذا مل يبِد املسؤولون عن ذلك استعدادهم لب              . املشكلة

 .وبالنظر للرهان القائم فإن للبلدان النامية احلق يف استخدام قوة اإلقناع األخالقي. ملنع حدوث ذلك

وقال الرئيس إن حكومة األرجنتني كانت قد نفذت سياسات وتدابري هتدف إىل التخفيف من آثار تغري املناخ،                  -١٢٧
وأضاف أن هذه التدابري مشلت تشجيع مصادر الطاقة املتجددة، وبذل          . يةوختفـيض االنبعاثات، ومحاية النظم اإليكولوج     

غري أن احللول املوثوقة . اجلهـود لزيادة فعالية الطاقة، وحفظ الغابات، واستنباط جدول أعمال وطين شامل يف جمال البيئة    
منها البلدان اليت هلا املوارد املالية      واملستدامة ال ميكن التوصل إليها إال من خالل عمل من جانب مجيع البلدان، وال سيما                

وعـبء عمل التخفيف والتكيف ال بد من تقامسه بشكل منصف، على أساس تباين        . والتكنولوجـية الالزمـة لذلـك     
وهبذا اخلصوص، الحظ الرئيس أن أفقر البلدان وأشدها مديونية توفر حصة           . مسـؤوليات وقدرات مجيع األطراف املعنية     

ونظراً إىل أن البلدان املتقدمة قد أفادت من تلك املنفعة        . ئية العاملية مسهمة يف التنوع البيولوجي     كـبرية مـن األصول البي     
بيد أن البلدان املتقدمة إذ حتث . املشتركة طوال أكثر من قرنني من التنمية الصناعية، فإن لديها ديناً بيئياً جتاه البلدان النامية     

 .الية فإهنا غري راغبة يف حتمل املسؤولية عن دينها البيئيالبلدان النامية على تسوية ديوهنا امل

والبلدان النامية ختضع بالفعل لضغط هائل يف مكافحة الفقر ومن حيث قلة فرص الوصول إىل األسواق العاملية،                  -١٢٨
 القائم بني البلدان الغنية     وبالنظر إىل اختالل التوازن   . وعـدم كفاية املوارد لتوفري التعليم والبىن التحتية األساسية ملواطنيها         

. والـبلدان الفقرية، ليس هناك أي مربر لكي تؤخر البلدان املتقدمة الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو                
والـبلدان النامـية مـن ناحيـتها يتعني عليها السعي إىل استخدام الفرصة اليت يتيحها الوفاء بتلك االلتزامات إلدخال                    

ويف اخلتام دعا الرئيس مجيع     . ت مبـتكرة تسمح باجلمع بني محاية البيئة وحتقيق التنمية االقتصادية املستدامة           تكنولوجـيا 
 الـبلدان املـتقدمة إىل املصـادقة عـلى بـروتوكول كـيوتو واملشاركة يف وضع التدابري اليت من شأهنا أن تفضي إىل                      

 .حلول ملموسة
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 )٣٤(رسالة أمني عام األمم املتحدة -٢

. قال األمني العام إن اتفاقية تغري املناخ قد ساعدت على ترسيخ تغري املناخ يف األجندات احمللية والوطنية والدولية                  -١٢٩
غري أن ما حيتاج األمر أكثر إىل فعله هو         . وقد أنشأت أيضاً املؤسسات والعمليات اليت هبا تتم مواجهة هذا التحدي العاملي           

بيد أن إشارات تبعث على القلق ما زالت تظهر مشرية          . كلة تعالَج على النحو املالئم    جعل الناس يشعرون بالثقة بأن املش     
إىل آثار وخماطر تغري املناخ، وُينتظر من تقرير التقييم الرابع الوشيك للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ أن يزيد من                    

ومبا أن آثار املناخ    . ية عاجلة خبصوص التخفيف والتكيف    تعزيـز احلاجـة العلمية القاهرة بالفعل إىل اختاذ إجراءات دول          
ومن . أصبحت أمراً ال مفر منه فإن جدول أعمال التنمية جيب أن يتطور ليشمل التدابري ملساعدة اجملتمعات على التكيف                 

. ف اإلمنائية لأللفية  األساسي أال يسمح اجملتمع الدويل آلثار تغري املناخ بإضعاف عمله الرامي إىل التوصل إىل حتقيق األهدا               
وأشار إىل استعراض السنوات العشر الوشيك لربنامج عمل بربادوس واملؤمتر العاملي للحد من الكوارث، فحث من حيضر                 

 .االجتماعني على أفضل استغالل هلاتني الفرصتني

وكول املبتكر آلليات   واستخدام الربوت . وحيظى اآلن بدء نفاذ بروتوكول كيوتو الوشيك بقدر كبري من االهتمام           -١٣٠
وقد أقام . قائمـة عـلى السـوق ملراقـبة انبعاثات غازات الدفيئة سيفتح فصالً جديداً ومثرياً يف تاريخ االتفاقات البيئية           

وسيتم رصد  . الـربوتوكول أيضاً نظام دعم للتنمية املستدامة يف البلدان النامية، وذلك مثالً من خالل آلية التنمية النظيفة                
كما دعاهم إىل النظر إىل ما أبعد من الربوتوكول         . ات عن كثب، وحث األمني العام املندوبني على تفعيلها        تلـك العملي  

أما التحدي الطويل األجل فيتمثل يف تشجيع استخدام مصادر طاقة منخفضة           . ٢٠١٢الذي ال يغطي إال الفترة حىت عام        
وتوجد يف البلدان املتقدمة والنامية على حد سواء        . ددةالكربون، وتكنولوجيات منخفضة االنبعاثات، ومصادر طاقة متج      

ومن الضروري أيضاً إقامة شراكات . حاجـة إىل مصـادر طاقة وتكنولوجيات واستراتيجيات تنمية أكثر مراعاة للمناخ           
يف مهمة  وبدون ختفيف مالئم قد يصبح التك     . أوثق مع جمتمع املال واالستثمار وفعل الكثري للتخفيف من آثار تغري املناخ           

فالسكان يف مجيع أحناء العامل يريدون      . واجلهد الطويل األمد للسيطرة على تغري املناخ قد دخلت عصراً جديداً          . مستعصية
ودعا املندوبني إىل انتهاز الفرصة وأكد هلم دعم كامل         . عالمـات حقيقـية تدل على أن أيام املماطلة والشك قد ولّت           

 . عى اهلام احلاسممنظومة األمم املتحدة يف ذلك املس

 بيان األمينة التنفيذية -٣

قالت األمينة التنفيذية إن علوم تغري املناخ قد أعطت يف األعوام العشرة اليت مرت على بدء سريان االتفاقية نتائج                    -١٣١
 جيري رصدها بشكل    واآلثار احملتملة لتغري املناخ اليت حددها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ           . مـتزايدة األمهية  

وأصبحت مناذج املناخ أكثر متانة كما جيري تكييفها بشكل أفضل وفق االحتياجات            . مـتزايد يف مجـيع أحناء املعمورة      
وباالسـتناد إىل األدلـة العملـية، حدد بروتوكول كيوتو القواعد الستخدام أدوات فريدة من نوعها تسمح                 . احمللـية 

كما جيري وضع سجالت لتأمني الشفافية      . يث التكلفة من خالل آليات السوق     بتخفيضـات يف االنبعاثات فعالة من ح      
ومن شأن آلية الربوتوكول للتنمية النظيفة أن توفر الدعم للتنمية املستدامة يف            . والرتاهة يف تبادل حقوق إطالق االنبعاثات     

 إىل ذلك فإن مرفق البيئة العاملية قد قدم دعماً وباإلضافة. البلدان النامية باجلمع بني االستثمارات اخلاصة ونقل التكنولوجيا  

                                                      

 .تال هذه الرسالة السيد كالوس توبفر، املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة )٣٤(



FCCC/CP/2004/10 
Page 39 

 من مليارات  ٧,٤ من مليارات دوالرات الواليات املتحدة، ومجع مبلغاً إضافياً قدره           ١,٦ملشـاريع تغري املناخ مبقدار بلغ       
تخفيف العمل  ويكمِّل العملَ يف جمال ال    . دوالرات الواليـات املتحدة يف متويل مشترك على مدى األعوام العشرة املاضية           

وشددت األمينة التنفيذية على إحلاح ضرورة التأهب ملواجهة آثار تغري املناخ فقالت إنه             . عـلى التكـيف مع تغري املناخ      
بإمكـان املؤمتر أن حيرز تقدماً كبرياً يف املضي قُدماً حنو التوصل إىل توافق حكومي دويل يف اآلراء حول التكيف، مبا يف                      

 .ية الضعيفةذلك دعم البلدان النام

والحظـت األميـنة التنفيذية كذلك أن البلدان الصناعية والنامية، إذ تسترشد مبسؤوليات مشتركة وإن كانت                 -١٣٢
ولقد اتضح أن التقارير وعمليات اجلرد      . متمايزة، تتوخى جمموعة متنوعة واسعة من النُهج يف التطرُّق للتخفيف والتكيف          

لرصد التنفيذ وتبادل املعلومات وإمنا أيضاً للجمع بني اجلهات الفاعلة لتحديد الوطنـية مفـيدة جـداً، وذلك ليس فقط        
ومن خالل مشاركة القطاع اخلاص النشطة، أصبحت التكنولوجيات املالئمة للمناخ          . اسـتراتيجيات متكاملة لتغري املناخ    

غري أن تركزات ثاين    . ي قد اخنفضت  جتد طريقها إىل السوق، ومن املشجع مالحظة أن حدة االنبعاثات يف االقتصاد العامل            
 أعوام خبصوص مشكلة متتد على مدى عقود من         ١٠أكسـيد الكـربون يف اجلو ما زالت تتزايد بسرعة مطردة، وعمل             

ومن األمهية مبكان بناء على ذلك ختطيط اخلطوات املقبلة إذا          . الزمن، إن مل نقل قرون، ال ميكن أن يكون إال خطوة أوىل           
ويف اخلتام، أعربت األمينة    .  االستثمار أن تستجيب للتحديات اليت يطرحها هدف االتفاقية النهائي         مـا أريـَد لقرارات    

 .التنفيذية عن بالغ امتناهنا لألرجنتني حكومة وشعباً الستضافة املؤمتر للمرة الثانية

 بيانات أخرى -٤

نيابة عن بلدان   (، والسلفادور   )المة البيئة نيابة عن جمموعة س   (أدىل ببـيانات أيضاً ممثلو كل من مجهورية كوريا           -١٣٣
، وهولندا )نيابة عن اجملموعة األفريقية(، وكينيا )نيابة عن أقل البلدان منواً  (، ومجهورية ترتانيا املتحدة     )أمـريكا الوسـطى   

 ).نيابة عن اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها(

 غريهم من رؤساء الوفود أفرقة املناقشة لتبادل اآلراء بني الوزراء و�باء 

، ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٦بـناء عـلى االقتراح املقدم من الرئيس يف اجللسة األوىل، املعقودة يف               -١٣٤
عملت أربعة أفرقة مناقشة كمحفل لتبادل اآلراء بني الوزراء وغريهم من رؤساء الوفود يف اجللستني غري الرمسيتني 

وأُعدت ورقة معلومات أساسية ملناقشات هذه      . ديسمرب/ كانون األول  ١٦ و ١٥لـلمؤمتر املعقودتـني يف يومي       
ووجه الرئيس الدعوة إىل مدير للمناقشة يف كل فريق من أفرقة املناقشة األربعة وإىل ستة أعضاء لكل     . )٣٥(األفرقة

 :األعضاء يف كل فريقوفيما يلي أمساء مدير املناقشة و. فريق مع مراعاة التمثيل اجلغرايف العادل وتنوع وجهات النظر

 اإلجنازات وحتديات املستقبل: االتفاقية بعد عشر سنوات

 )مديرة املناقشة) (شيلي(صاحبة املعايل السيدة سونيا تشورن بريستسكي 
 )الصني(صاحب املعايل السيد جيانغ ليو 

                                                      

 .FCCC/CP/2004/4الوثيقة  )٣٥(
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 )اهلند(راجا . صاحب املعايل السيد أ
 )اليابان(صاحبة املعايل السيدة يوريكو كويكي 

 )كرييبايت(حب املعايل السيد مارتن بوتا توفنغا صا
 )هولندا(صاحب املعايل السيد بيتر فان غيل 

 )االحتاد الروسي(صاحب املعايل السيد ألكسندر بدرتسكي 
 )الواليات املتحدة األمريكية(صاحبة املعايل السيدة بوال دوبريانسكي 

 ةآثار تغري املناخ، وتدابري التكيف، والتنمية املستدام

 )مدير املناقشة) (توفالو(صاحب املعايل السيد إنيلي سوبواغا 
 )أستراليا(صاحب املعايل السيد أيان كامبل 

 )بنغالديش(صاحب املعايل السيد فخر اإلسالم شاودوري 
 )هنغاريا(صاحب املعايل السيد ميكلوس برساين 

 )املكسيك(صاحب املعايل السيد ألربتوكارديناس خيمينيس 
 )السنغال(يل السيد مودو فادا دياغين صاحب املعا

 )اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية(صاحبة املعايل السيدة مارغاريت بكيت 

 التكنولوجيا وتغري املناخ

 )مدير املناقشة) (الربازيل(صاحب املعايل السيد إدواردو كامبوس 
 )رويباالحتاد األو(صاحب املعايل السيد ستافروس دمياس 

 )ماليزيا(سوتيناتان . صاحب املعايل السيد س
 )موزامبيق(صاحب املعايل السيد فرانسيسكو توال كونستانسيو ماجبايا 

 )النرويج(صاحب املعايل السيد كنوت أريلد هارايد 
 )جنوب أفريقيا(مابودافاسي . السيدة رجيويس ت

 )سويسرا(صاحب املعايل السيد موريتس لوينربغر 

 السياسات وآثارها:  حدة آثار تغري املناخالتخفيف من

 )مديرة املناقشة) (إسبانيا(صاحبة املعايل السيدة كريستينا ناربونا 
 )كولومبيا(صاحبة املعايل السيدة ساندرا دل روزاريو سواريس برييس 

 )فرنسا(صاحب املعايل السيد سريج ليبلتييه 
 )كينيا(صاحب املعايل السيد ستيفن كواونزو موسيوال 

 )نيوزيلندا(هودغسون . صاحب املعايل السيد بيت إ
 )بولندا(السيد توماس بودغاينياك 

 )اململكة العربية السعودية(صاحب السعادة السيد علي بن إبراهيم النعيمي 
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. ديسمرب، قدم مديرو املناقشات تقارير عن أعمال أفرقتهم       / كانون األول  ١٧ويف اجللسـة اخلامسة، املعقودة يف        -١٣٥
ـ  ال الرئيس إن املناقشات اليت جرت يف األفرقة أحرزت جناحاً باهراً وإن خربة العديد من الوزراء وغريهم من رؤساء                   وق

 من الوزراء   ٩٠وألقى ما يزيد على     . الوفود املشاركني وحكمتهم قد جتلت يف األفكار املبتكرة واآلراء املستنرية املعروضة          
سيعد، على مسؤوليته، موجزاً للمناقشات اليت جرت يف أفرقة املناقشة، ولن           وقال الرئيس إنه    . ورؤسـاء الوفود كلمات   

. يكـون ذلـك املوجز نصاً متفقاً عليه ولكنه سيعكس اجملموعة الواسعة من األفكار اليت مت اإلعراب عنها أثناء املناقشة                   
 ).املرفق األول(وأُدرج هذا امللخص يف تقرير الدورة 

ديسمرب، أعتمد املؤمتر، بناء على اقتراح      / كانون األول  ١٨-١٧عقودة يف يومي    ويف اجللسة السادسة، امل    -١٣٦
 ).املرفق الثاين(للحلقة الدراسية للخرباء احلكوميني ) الشفوية(من الرئيس االستنتاجات 

  بيانات املنظمات اليت حتظى مبركز مراقب-حادي عشر 
 ) من جدول األعمال١١البند (

 املتحدة ووكاالهتا املتخصصة بيانات هيئات األمم -ألف 

ديسمرب، أدىل ببيان كل من     / كانون األول  ١٥لـدى افتتاح اجلزء الرفيع املستوى يف اجللسة الرابعة املعقودة يف             -١٣٧
األمـني العام للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية؛ ووكيل األمني العام واملدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة؛ ورئيس                 

يق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ؛ واملدير املعاون لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛ ونائب املدير العام ملنظمة األمم               الفـر 
املـتحدة لألغذيـة والزراعة؛ وكبري املوظفني التنفيذيني ورئيس مرفق البيئة العاملية؛ ونائب رئيس البنك الدويل؛ واملدير                 

 .تحدة للتدريب والبحث؛ ونائب األمني العام التنفيذي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحرالتنفيذي ملعهد األمم امل

  بيانات املنظمات احلكومية الدولية-باء 

ديسمرب، أدىل ببيانات ممثلو املنظمات احلكومية الدولية / كانون األول١٧يف اجللسة اخلامسة، املعقودة يف    -١٣٨
للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ ومدير مركز اجملتمع الكارييب لتغري املناخ، ومدير املعهد            املدير التنفيذي   : التالـية 

الـدويل للتربيد، واألمني العام بالنيابة ملنظمة البلدان املصدرة للنفط؛ ونائب األمني العام ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان                  
 . األفريقية؛ ومدير عام مصرف التنمية اآلسيوي-القانونية اآلسيوية االقتصادي؛ ونائب األمني العام للجنة االستشارية 

  بيانات املنظمات غري احلكومية-جيم 

: ديسمرب، أدىل ببيانات ممثلو املنظمات غري احلكومية التالية       / كانون األول  ١٧يف اجللسـة اخلامسة، املعقودة يف        -١٣٩
؛ وجملس األعمال التجارية األرجنتيين للتنمية املستدامة       )البيئية احمللية نيابة عن اجمللس الدويل للمبادرات      (مديـنة برشلونة    

الصني واحتاد العلماء   " غرين بيس "؛ ومنتدى بوينس آيرس؛ و    )نيابة عن املنظمات غري احلكومية املعنية بالتجارة والصناعة       (
نيابة عن املنظمات غري    (؛ ومؤسسة باريلوش    ؛ ومؤمتر اإلنويت القطيب   )نيابة عن الشبكة الدولية لألعمال املناخية     (املهتمني  

 االحتاد األورويب لنقابات    -؛ واالحتاد النقايب للجان العمالية      )احلكومية املعنية بالبحوث واملنظمات غري احلكومية املستقلة      
واملعنية بتغري املناخ ؛ وقوة العمل التابعة جمللس األعمال التجارية بالواليات املتحدة )نـيابة عن االحتادات العاملية    (العمـال   

نيابة عن جملس األعمال التجارية بالواليات املتحدة للطاقة املستدامة، وجملس األعمال التجارية األورويب للطاقة املستدامة               (
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يف املسـتقبل، وجملـس األعمـال التجارية باململكة املتحدة للطاقة املستدامة، وجملس األعمال التجارية األسترايل للطاقة                 
 .؛ وجملس الكنائس العاملي)نيابة عن منظمات الشعوب األصلية(؛ واملنظمة الوطنية لشعب املابوتشي )امةاملستد

  مسائل أخرى-ثاين عشر 
 ) من جدول األعمال١٢البند (

 .مل ينظر املؤمتر يف مسائل أخرى يف إطار هذا البند من جدول األعمال -١٤٠

  اختتام الدورة -ثالث عشر 
 )ل األعمال من جدو١٣البند (

  اعتماد تقرير مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة-ألف 
 )من جدول األعمال) أ(١٣البند (

ديسمرب، نظر املؤمتر يف مشروع تقرير دورته       / كانون األول  ١٨-١٧يف اجللسـة السادسة، املعقودة يف        -١٤١
مال التقرير بتوجيه من الرئيس     ، واعتمد نص التقرير، آذناً للمقرر بإك      )Add.1 و FCCC/CP/2004/L.1(العاشرة  

 .ومساعدة من األمانة

  اإلعراب عن االمتنان للبلد املضيف-باء 

ديسمرب، قدم ممثل إسبانيا مشروع قرار بعنوان       / كانون األول  ١٨-١٧يف اجللسة السادسة، املعقودة يف       -١٤٢
ويف اجللسة ذاهتا، اعتمد املؤمتر . )٣٦(اإلعراب عن االمتنان حلكومة مجهورية األرجنتني وألهايل مدينة بوينس آيرس"

 ).املرفق الرابع (١٠-م أ/١مشروع القرار بالتزكية بوصفه القرار 

  اختتام الدورة-جيم 
 )من جدول األعمال) ب(١٣البند (

ديسمرب، أدىل عدد من ممثلي األطراف ببيانات    / كانون األول  ١٨-١٧يف اجللسـة السادسة، املعقودة يف        -١٤٣
ن تقديرهم لألعمال اليت قام هبا رئيس الدورة العاشرة والرؤساء والرؤساء املشاركون ملختلف             أعـربوا فـيها ع    

 .اجملموعات واهليئات الفرعية كما أعربوا عن تقديرهم لألمينة التنفيذية

وأعرب ممثل األرجنتني، نيابة عن الرئيس، يف مالحظاته اخلتامية عن امتنانه جلميع املشاركني ولألطراف               -١٤٤
الـوزراء الذيـن حضروا اجلزء الرفيع املستوى من املؤمتر، وأعرب كذلك عن امتنانه ألعضاء املكتب ولألمينة                 و

 .التنفيذية على الدعم املتميز الذي قدمته خالل الدورة

 .مث أعلن الرئيس اختتام الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف -١٤٥
                                                      

 .FCCC/CP/2004/L.5الوثيقة  )٣٦(
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  األولاملرفق

 املناقشة بني الوزراء وغريهم من للمناقشات اليت جرت يف أفرقة موجز
  إعداد رئيس مؤمتر األطراف يف دورته العاشرةمن الوفودرؤساء 

  وحتديات املستقبلاإلجنازات:  بعد عشر سنواتاالتفاقية : األول الفريق

 )شيلي( تشورن بريستسكي، وزيرة اإلسكان والتعمري سونيا املعايل السيدة صاحبة :املناقشة مديرة

 منذ دخول االتفاقية يف حيز النفاذ يف السنوات العشر املاضية           احملرز عن ارتياحها للتقدم     طراف عموماً  األ أعربت -١
وعلى . هامة يعترب خطوة ٢٠٠٥فرباير / شباط١٦ من  كيوتو املقبل يف حيز النفاذ اعتباراًبـروتوكول ورأت أن دخـول     

 أملها لالجتاه إىل زيادة انبعاثات غازات خيبةاف بوضوح عن   الرغم من عبارات التهنئة العديدة املبداة، أعربت بعض األطر        
سيما فيما يتعلق باملساعدة املالية، ونقل   يف تنفيذ االلتزامات، الامللحوظالدفيـئة يف بلـدان مـتقدمة كـثرية وللتراجع          

 مل تقم بإجنازه    وماواستعرضت األطراف ما قامت بإجنازه      .  وبناء القدرات، ومواجهة احتياجات التكيف     التكنولوجـيا، 
 .التفاقيةا حتقيق اهلدف من أريدحىت اآلن واستنتجت باإلمجاع أن هناك الكثري مما ينبغي عمله إذا 

 وأعضاء آخرون يف فريق املناقشة بشأن مالءمة االلتزامات، دعت          املناقشة على األسئلة اليت طرحتها مديرة       ورداً -٢
 يف املرفق املدرجةاألطراف (طراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية   التزامات جديدة على األ    فرضأطـراف كـثرية إىل      

 تعزيز اجلهود اليت تبذهلا خلفض غازات       اعتزامهاوأعربـت عـدة أطـراف مدرجة يف املرفق األول املذكور عن             ). األول
وعالوة على ذلك،   . ا أوىل تتسم باألمهية ولكنها ليست كافية يف حد ذاهت         خطوةالدفيئة، واعترفت بأن بروتوكول كيوتو      

 األطراف،  والحظت.  إىل أمهية املبادرات والسياسات اليت تضطلع هبا بعض البلدان النامية األطراف           كثريةأشارت أطراف   
 مساعدة مالية، أن هذه اجلهود يف االجتاه الصحيح، ورأت        إىلمع اعترافها مببدأ املسؤولية املشتركة ولكن املتباينة وباحلاجة         

 . حتقيق اهلدف النهائي من االتفاقيةأريد البلدان النامية إجراءات أخرى إذا تتخذ أنه يلزم أن بعض األطراف

 إىل ازدياد األطرافوأشارت .  على التكيف والقابلية للتعرضالتركيز مجيع األطراف احلاجة إىل مواصلة       وأبرزت -٣
سيما الدول النامية اجلزرية الصغرية وأقل  لتعرض هلا، ال   كثرية ل  بلدانتواتـر الظواهـر اجلوية املتطرفة وشدهتا وإىل قابلية          

 هذا الصدد، دعت    ويف.  اليت أصبح التصدي لتغري املناخ بالنسبة هلا مسألة بقاء على قيد احلياة            األطـراف  الـبلدان منـواً   
 . املناخ وآثاره القاطعة يف التصدي لتغريأمهيتهمااألطراف إىل املضي قدما يف كل من التكيف والتخفيف، وأشارت إىل 

وأكدت األطراف على ضرورة    .  إىل هنج حمتملة خمتلفة    األطراف يتعلق باألعمال املقبلة الالزمة، أشارت       وفـيما  -٤
 املتباينةوأشارت األطراف بالتحديد إىل مبدأ املسؤولية املشتركة ولكن         .  مبادئ االتفاقية  يفااللـتزام باإلرشادات الواردة     

 هذا الغرض، حتدثت األطراف عن ضرورة       ولتحقيق. ى ضرورة أن يكونا القوة الدافعة للعملية      والنهج الوقائي وأكدت عل   
 والتوازن بني التكيف والتخفيف، وإجراءات تؤدي إىل استحداث ونقل          املستدامة،االتسـاق بني التنفيذ وأهداف التنمية       

 مساعدة  وتقدمية النظيفة بصورة عادلة،      وتنفيذ آليات بروتوكول كيوتو وبوجه خاص آلية التنمي        جديدة،تكنولوجـيات   
 . ملواجهة اآلثار النامجة عن تغري املناختبذهلاكافية ويف الوقت املناسب للبلدان النامية األطراف يف اجلهود اليت 
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 الداعمة للعملية وإىل ضرورة مواصلة العمل يف هذا اجملال          العلمية إىل أمهية االكتشافات      األطراف أيضاً  وأشارت -٥
 مواصلة أخرى رأت أنه يلزم      بيد أن أطرافاً  .  املناخ، وإزالة أسباب عدم اليقني القائمة      تغريديد درجـة وجسـامة      لـتح 

 بني البلدان املتقدمة النمو     الشراكةورحبت عدة أطراف بزيادة     .  كانت أسباب عدم اليقني    اإلجـراءات وزيادهتا اآلن، أياً    
 . تأييدها الكامل ملواصلة احلوار بشأن األعمال املقبلة احملتملةعنياق والبلدان النامية األطراف، وأعربت يف هذا الس

  والتنمية املستدامةالتكيف، تغري املناخ وتدابري آثار :الثاين لفريقا

 )توفالو( سوبواغا، املمثل الدائم لدى األمم املتحدة إنيلي املعايل السيد صاحب :املناقشة مدير

بيد أن هناك، كما ذكر     .  متت يف السنوات العشر املاضية     اليتهنم لإلجنازات    متكلمون كثريون عن امتنا    أعـرب  -٦
 مجيع أحناء العامل،    يف يف املستقبل بسبب الزيادة امللحوظة يف اآلثار النامجة عن تغري املناخ             أكربمتكلمون كثريون، حتديات    

 . والبلدان النامية على حد سواءالنمويف البلدان املتقدمة 

 تنفيذ اإلجراءات   إىل"  التكيف تيسر" من األنشطة اليت     االنتقالمون كثريون إىل احلاجة امللحة إىل        متكل وأشـار  -٧
 جلميع  املتاحةوما مل يتم التصدي لقضية تغري املناخ بأكملها، ستكون فرصة التنمية املستدامة             . فعلياًاملـتعلقة بالتكـيف     

 .  معرضة للخطراألصليني،ت السكان  عن جمتمعاالبلدان، وبوجه خاصة للبلدان الضعيفة فضالً

 كيف زادت الظواهر اجلوية املتطرفة يف        وأقل البلدان منواً   الصغرية متكلمون من الدول النامية اجلزرية       وأوضـح  -٨
 املؤمتر بأن تغري    املتكلمنيوذكّر هؤالء   .  يف السنوات األخرية وكيف أثرت على اقتصاداهتا وجمتمعاهتا        والبلدانهذه الدول   

 . يف املفاوضات املقبلةذلكاخ يهدد وجود هذه الدول والبلدان وبأنه ينبغي عدم إغفال املن

 إىل حتقيق   ة لتغري املناخ يف برامج التنمية املستدامة الرامي       التكيف أمهية تضافر اجلهود ملراعاة       متكلمون أيضاً  وأكد -٩
والحظ .  ريو األخرى  اتفاقياتاالستفادة من التعاون مع      عن    اليت وضعتها األمم املتحدة لأللفية، فضالً      اإلمنائيةاألهداف  

وشدد كثريون على ضرورة    .  يف جمال السياسات   احملليمتكـلمون كثريون أن قضية التكيف جزء ال يتجزأ من ختطيطهم            
 بشأن  طاريةاإلولوحظ أن اتفاقية األمم املتحدة      .  واالستمرار يف حتسني بيانات الرصد     املناخمواصلة البحوث املتعلقة بتغري     

 النظر  واسترعى متكلمون أيضاً  .  الالزمة للتكيف  واألدواتات  يلتبادل املعلومات بشأن املنهج   قيِّماً   تغري املناخ توفر حمفالً   
 وإىل األعمال اليت يتم االضطالع هبا بشأن املنهجيات واألدوات كمثالني           الدوراتإىل حلقـات العمـل اليت تعقد أثناء         

 لتغري املناخ واآلثار العلميولوحظ أن الوصف . عارف الالزمة لتقدم اجلهود الوطنية للتكيف      لتحسـني قاعدة امل    جـيدين 
 كثرية وافقت على سد الثغرات القائمة يف املعلومات       بلداناً وأن الـنامجة عـنه على الصعيدين اإلقليمي واحمللي ليس وافياً         

 .اليقنيوعلى معاجلة حاالت عدم 

 والتكنولوجيات املالئمة يف الوقت املناسب أمهية       واملنهجياتاملوارد املالية الكافية     متكـلمون أن لتوفري      وأكـد  -١٠
 يف متويل التكيف، عن طريق النافذة االستراتيجية         متكلمون كثريون إىل التقدم احملرز مؤخراً      وأشار. حامسة يف هذا الشأن   

 اخلاص لتغري املناخ، وصندوق التكيف      والصندوق،  دان منواً  البيئة العاملية املعنية بالتكيف، والصندوق اخلاص ألقل البل        ملرفق
 . يف إطار بروتوكول كيوتو
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 احملرز يف برامج عملهم الوطنية للتكيف، مبا يف ذلك عن التقدم عن  متكلمون كثريون من أقل البلدان منواًوحتدث -١١
 لديهم  املتوفرة النامية عن قلة اإلمكانيات      وأشار متكلمون كثريون من البلدان    .  من موريتانيا  املقدمـة الـبالغات األوىل    

 . مزيد من الدعم املايل والتكنولوجي وإىل بناء القدراتإىلملواجهة اآلثار املتنامية لتغري املناخ وشددوا بالتايل على حاجتهم 

كنها التكيف جلميع    تبذهلا للتقدم يف جمال التكيف، أهنا ال مي        اليت ينبغي أن ال تنسى األطراف، يف اجلهود         ،وأخرياً -١٢
 يف حاجة إىل    األطرافومجيع  .  للجهود اجلدية يف جمال التخفيف      تغري املناخ، وأن التكيف ليس بديالً      عناآلثـار النامجة    

 . االتفاقيةجهود التكيف والتخفيف على حد سواء لكي تتمكن معا من حتقيق أهداف 

  وتغري املناخالتكنولوجيا :الثالث الفريق

 )الربازيل( كامبوس، وزير العلم والتكنولوجيا إدواردو املعايل السيد صاحب :املناقشة مدير

 األساسي الذي ميكن أن تقوم به تكنولوجيات التخفيف         الدور فـريق املناقشـة فرصة ممتازة للتفكري يف          يوفـر  -١٣
امة، واالندماج االجتماعي،    اهلدف النهائي لالتفاقية ويف اإلسهام يف التنمية املستد        حتقيق يف   والتكـيف السـليمة بيئـياً     

 . من حدة الفقروالتخفيف

 األوىل من االتفاقية بصورة مناسبة بتوقعات البلدان النامية         العشر أطراف كثرية إىل عدم وفاء السنوات        وأشارت -١٤
وفاء بالتزاماهتا   التكنولوجيا إىل البلدان النامية لل     نقلوعلى الرغم من أمهية     .  التكنولوجيات املالئمة  إىليف جمـال الوصول     

 . فقد مت هذا النقل بطريقة متفرقة فقط حىت اآلناالتفاقية،مبوجب 

 خطوة هامة جتاه عهد جديد يف نشر        ٢٠٠٥فرباير  /شباط دخول بروتوكول كيوتو يف حيز النفاذ يف         وسـيكون  -١٥
وأشري . النظيفةدية عن طريق آلية التنمية  الفرصة لزيادة التفاعل بني الفعاليات االقتصايوفر ألنه التكنولوجيات السليمة بيئياً  

 .، مثل التنفيذ املشترك أخرى أيضاًإىل أنه يوفر فرصاً

 تكنولوجياتفهناك  .  اجلديدة على مكافحة تغري املناخ فقط      بيئياً يقتصر جمال تطبيق التكنولوجيات السليمة       وال -١٦
.  القائم اآلن هو إتاحة هذه التكنولوجيات جلميع األطراف        يوالتحد،  اثلـة يف جمال كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة مثالً        مم

 كبرية  قدرة ثاين أكسيد الكربون     زين مثل التكنولوجيات القائمة على اهليدروجني واحتباس وخت       املبتكرةوللتكنولوجـيات   
 .على اإلسهام يف مكافحة تغري املناخ

ع التجارية املشتركة بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان  واملشاريوالتطوير تعزيز املشاريع املشتركة للبحث     ويساعد -١٧
 . على نشر التكنولوجيات السليمة بيئياً عموماًالنامية

 لنجاح هذه    هاماً  بني التنظيم واحلوافز عنصراً    بذكاء تكـون مشـاركة القطاع اخلاص عن طريق اجلمع           وقـد  -١٨
 على أمهية االبتكار    وجرى التشديد أيضاً  . فر الدعم الالزم هلا    املشاركة وأن تو   هذهاجلهود، وينبغي للحكومات أن تشجع      

 على بناء شراكات جتمع بني االتفاقيةوينبغي أن يعتمد النموذج املثايل للتعاون يف إطار    .  عـن حلول لألسواق    والبحـث 
 .  والبلدان النامية بطريقة متوازنة ومتكاملةالنمومهارات وخربات وإمكانيات البلدان املتقدمة 
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 إىل املعلومات كمكونات رئيسية ملبادرات نقل التكنولوجيا        والوصول إىل بناء القدرات والتنمية املؤسسية       وأشري -١٩
 لألطرافويتوقف توفري هذه املكونات على اإلرادة السياسية        .  آليات مالئمة للتمويل والتطوير    إنشاءبنجاح، عالوة على    

 . مؤسسية مناسبةترتيباتمة، مبا يف ذلك عن طريق وضع  من أجل تنفيذ االلتزامات القائللعمل معاً

ُوشجع .  يف هذه العملية إجيابياً بنقل التكنولوجيا بوصفه إسهاماً   املعين إىل العمل الذي يقوم به فريق اخلرباء         وأشري -٢٠
 . بنقل التكنولوجيا على مواصلة عمله اهلاماملعينفريق اخلرباء 

ورأت بعض الوفود أن    .  اليت جيري االضطالع هبا يف بلداهنم      والسياسات باملبادرات    بعض املتكلمني املؤمتر   وأبلغ -٢١
 عليها  املنصوص ولكن يلزم املزيد من اإلجراءات الفعالة من جانب احلكومات لتنفيذ االلتزامات             إجيابيةهذه اخلطوة تعترب    

 . يف االتفاقية

ومات املزيد من اجلهود لتنفيذ االلتزامات املتعلقة بنقل         احلك تكرسيلزم أن   :  املناقشة عن رسالة واضحة    وأسفرت -٢٢
 . يف االتفاقية لضمان النجاح للنظام الدويل لتغري املناخ بأكملهعليهاالتكنولوجيا املنصوص 

 السياسات وآثارها: التخفيف من حدة آثار تغري املناخ :الرابع الفريق

 )إسبانيا(ونا، وزيرة البيئة صاحبة املعايل السيدة كريستينا نارب :املناقشة مديرة

 غازات الدفيئة يف اجلو دون اإلضرار بالنمو االقتصادي، وعدد          تركيزاتتثبيت  أمهية   متكـلمون كثريون     أكـد  -٢٣
 للتنمية  ماوأكد كثريون   .  يف جمال التخفيف، والصلة بني التخفيف والتكيف        األطراف فعالً  اختذهتـا اإلجـراءات الـيت     

 على ضرورة وضع الربامج الوطنية لتخفيف        أيضاً وأكدوا. من أولوية عالية بالنسبة للبلدان النامية     املستدامة وختفيف الفقر    
 . وبطريقة تساعد على حتقيق أهداف متعددةبانتظاماآلثار النامجة عن تغري املناخ 

 مثل آلية التنمية     اجلديدة للتعاون والشراكة الدوليني،    لألشكال يف وضع أولويات      تساعد هذه الربامج أيضاً    وقد -٢٤
 يف  عليها فعالة من حيث التكلفة للبلدان املتقدمة النمو من أجل حتقيق أهدافها املنصوص              حلوالالنظـيفة، الـيت تقـدم       

غري أن بعض األطراف    .  التنمية املستدامة  جمالبـروتوكول كيوتو واليت تعطي للبلدان النامية الفرصة لتحقيق تطلعاهتا يف            
وينبغي إيالء أولوية أعلى    . لتنمية املستدامة االهتمام با  بقدر يفوق    التكلفةفعالية من حيث    الب االهـتمام حـذرت مـن     

وقد .  على التخفيف  عالوة اجلـودة العالية اليت تضطلع هبا آلية التنمية النظيفة واليت حتقق مزايا متعددة               ذاتللمشـاريع   
 اجلديدة األكثر مراعاة للمناخ، مثل      لتكنولوجياتا على التغلب على العقبات اليت تواجه        تسـاعد هـذه الـربامج أيضاً      

 . الفعالة من حيث الطاقة، وإىل زيادة نصيبها يف األسواقوالعملياتتكنولوجيات الطاقة املتجددة واألجهزة 

  من آثار تغري املناخ وإىل إدماج تدابري احلد من آثار تغري           للحد جديدة    البعض إىل أن تتبع مجيع البلدان هنجاً       ودعا -٢٥
فقد تؤدي هذه   . والنقل وصنع القرار، مع زيادة الفعالية االقتصادية، ال سيما يف قطاعي الطاقة             التخطيطاملناخ يف عمليات    

وقد حتقق مزايا كثرية مثل تأمني الطاقة،       .  االقتصادي النموالـنهج إىل إبطاء الزيادة يف االنبعاثات وإىل الفصل بينها وبني            
 للنمو  دافعة والعمالة، وختفيض تكاليف الطاقة، واملساعدة على حتويل التخفيف إىل قوة            ي،احمللوحتسـني نوعـية اهلواء      

 . مبرحلة انتقاليةاقتصادهااالقتصادي، على حنو ما تبني من املثال املشجع للبلدان اليت مير 



FCCC/CP/2004/10 
Page 47 

تراتيجيات املتعلقة بتغري    اآلن األسس الالزمة لتنفيذ الربامج واالس      تعد املناقشة أن بلدانا متقدمة كثرية       وأوضحت -٢٦
 إىل أدىن حد ممكن يف      املناخعاثات العاملية وتقليل اآلثار النامجة عن تغري        بناال بصورة فعالة يف خفض      تساهماملناخ بطريقة   

 . اخلفض املنصوص عليها يف بروتوكول كيوتوأهدافوالغاية الرئيسية يف هذا السياق هي بلوغ . املستقبل

 للتخفيف، مثل االجتار يف االنبعاثات وشهادات       ومبتكرةور سياسات وهنج جديدة      األطـراف ظه   والحظـت  -٢٧
 يف االستراتيجيات املناخية ويف تعزيز فعالية هذا         حمورياً  والنهج دوراً  السياساتاالسـتثمار اخلضـراء؛ وسـتؤدي هذه        

  مزيج أوسع نطاقاً   منجزأ   ال يت  ومتيل هذه السياسات اآلن إىل أن تكون جزءاً       .  مـن حيـث الـتكلفة      االسـتراتيجيات 
  وساعدت هذه السياسات عدة بلدان فعالً      الوطنية،للسياسـات الرامية إىل التحكم يف االنبعاثات من خالل االقتصادات           

 للتكنولوجيات اخلضراء، وعلى تشجيع االبتكار وتعزيز القدرة على        الناشئعـلى أن تتـبوأ مكـان الصدارة يف السوق           
 .املنافسة

 جزء ال   وهي للحد من آثار تغري املناخ        للمناخ أساسياً  مراعاةكنولوجيات املبتكرة األكثر    تحداث ال  است ويعتـرب  -٢٨
 للحد من آثار تغري املناخ إىل حني        الالزمةيـتجزأ من االستراتيجيات املتطورة للمناخ، ولكن ال ينبغي تأجيل اإلجراءات            

 ومجيع املستويات احلكومية    الرئيسينياص وأصحاب املصاحل     القطاع اخل  مشاركةوستؤدي  . توافر هذه التكنولوجيات فعالً   
وترى أطراف كثرية أن هذه     .  ويف هناية األمر إىل جناحها     واستمراريتهاواملواطـنني قـي تنفـيذ هـذه االستراتيجيات          

يف مجيع  االنبعاثات لوضع استراتيجيات طويلة األجل شاملة لتحقيق مزيد من االقتطاعات يف          أساسياالستراتيجيات ركن   
 .أحناء العامل

 احلسبان اآلثار االجتماعية والبيئية واالقتصادية احملتملة يف متكلمون كثريون ضرورة أن تأخذ األطراف    والحـظ  -٢٩
، وأخرياً.  أدىن حد  إىل تتخذها البلدان املتقدمة على البلدان النامية وضرورة حماولة تقليل هذه اآلثار             اليتلتدابري االستجابة   

 من البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية على لكلاف كثرية على ضرورة تعزيز الصلة بني التخفيف والتكيف      شددت أطر 
 مدخالت هامة سيلزم مراعاهتا عند النظر       وتعترب أعاله تتسم باألمهية جلميع األطراف       املسائلوأكدت أن مجيع    . حد سواء 

 .املناخيف النظام املقبل لتغري 
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 املرفق الثاين

 احللقة الدراسية للخرباء احلكوميني

مـع عدم اإلخالل بأي مفاوضات، أو التزامات، أو عمليات، أو أطر، أو واليات مقبلة مبوجب اتفاقية                  -١
األمـم املـتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وبروتوكول كيوتو، يطلب مؤمتر األطراف إىل األمانة أن تعقد حلقة                  

 : أجل تعزيز التبادل غري الرمسي للمعلومات بشأن ما يليدراسية للخرباء احلكوميني من

اإلجـراءات املتصلة بالتخفيف والتكيف، ملساعدة األطراف على مواصلة استحداث استجابات            )أ( 
 فعالة ومالءمة لتغري املناخ؛

ألمم السياسـات والتدابري املعتمدة من حكوماهتم لدعم تنفيذ التزاماهتا القائمة مبوجب اتفاقية ا             )ب( 
 .املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وبروتوكول كيوتو

 سـتتاح جلمـيع األطـراف يف اتفاقـية األمـم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ الفرصة لتقدمي عروض يف                    -٢
 .احللقة الدراسية

تفاقية وخبري تكون رئاسة احللقة الدراسية مشتركة بني خبري من أحد األطراف املدرجة يف املرفق األول لال -٣
 .من أحد األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية يتم اختيارمها من كل جمموعة على التوايل

عـند الدعـوة إىل عقد احللقة الدراسية، جترى األمانة مشاورات مع رئيس مؤمتر األطراف وتعمل وفقاً         -٤
 :للمبادئ التوجيهية التالية

 دورة واحدة تعقد باالقتران مع اجتماع اهليئتني الفرعيتني لالتفاقية يف       تتكون احللقة الدراسة من    )أ( 
 ؛٢٠٠٥مايو /أيار

تبذل األمانة مجيع اجلهود الالزمة لتمويل مشاركة اخلرباء احلكوميني من البلدان النامية يف احللقة    )ب( 
 الدراسية مشاركة كاملة؛

ىل املطبوعات اليت توفر بيانات تكميلية داعمة       قـد يسترعي املشاركون انتباه احللقة الدراسية إ        )ج( 
 تدعي األمانة إىل وضع نصوص العروض والبيانات التكميلية على شبكة الويب التابعة هلا؛ُو. لعروضهم

توفر األمانة وقائع جلسات احللقة الدراسية لألطراف للنظر، مع مراعاة أن هذه احللقة الدراسية               )د( 
 .ي إىل التزامات جديدةال تفتح الباب ملفاوضات تؤد
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 املرفق الثالث
 استنتاجات بشأن تقرير مرفق البيئة العاملية إىل مؤمتر األطراف

 الذي يتضمن معلومات عن أنشطته الرئيسية من        )١(نظـر مؤمتـر األطراف يف تقرير مرفق البيئة العاملية          -١
 ومعلومات إضافية مقدمة من مرفق      ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٣٠ إىل   ٢٠٠٣يوليه  / متوز ١املضطلع هبا يف الفترة من      

البيئة العاملية، والحظ أنه أُبديت عدة تعليقات على القضايا اليت يشملها التقرير واليت سُتعاجل مبزيد من التفصيل يف 
والحظ مؤمتر األطراف أن مرفق البيئة العاملية واصل مراعاة . إطار بنود أخرى من جدول أعمال اهليئتني الفرعيتني

 .ادات املقدمة من مؤمتر األطراف يف أداء دوره ككيان لتشغيل اآللية املالية لالتفاقيةاإلرش

كمـا أحـاط املؤمتـر علماً باملعلومات املقدمة عن املستوى احلايل لتمويل املشاريع الكاملة واملتوسطة احلجم،                  -٢
 والحظ مع االرتياح التقدم اهلام احملرز يف دعم         .وأنشطة برنامج املنح الصغرية، واألنشطة التمكينية وأنشطة إعداد املشاريع        

بيد ). ٥الربنامج التشغيلي   (وكفاءة الطاقة وحفظ الطاقة     ) ٦الربنامج التشغيلي   (تنفيذ املشاريع يف جماالت الطاقة املتجددة       
وتكنولوجيات ) ١١الربنامج التشغيلي  (أنـه الحـظ أنه تلزم جهود إضافية لتحقيق تقدم مماثل يف جماالت النقل املستدمي                

كما حث مؤمتر األطراف مرفق البيئة العاملية على        ). ٧الربنامج التشغيلي   (الطاقة املتسمة باخنفاض انبعاثات غازات الدفيئة       
القـيام، يف تقاريـره املقـبلة إىل مؤمتر األطراف، بزيادة التشديد على نتائج وآثار املشاريع اليت موَّهلا، مع االعتماد على                     

 .ملعلومات احلالية ملرفق البيئة العامليةالتقارير وا

وأحـاط املؤمتر علماً كذلك بقيام مرفق البيئة العاملية بوضع برنامج دعم تقين ملساعدة البلدان يف تذليل                  -٣
كما رحب بإنشاء جلنة استشارية وجلنة لتنفيذ املشاريع ملعاجلة         . الصـعوبات املصادفة يف إعداد بالغاهتا الوطنية      

نسـيقية والتقنية، على التوايل، بغية ضمان إجناز العمل بفعالية، وتنفيذ املشروع العاملي لدعم إعداد               القضـايا الت  
ولتفادي ازدواج اجلهود، دعا مؤمتر األطراف مرفق البيئة العاملية . البالغات الوطنية وفقاً إلرشادات مؤمتر األطراف

ق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة       إىل ضمان عمل برنامج الدعم التقين على حنو وثيق مع فري          
كما طلب إىل مرفق البيئة العاملية مواصلة موافاته مبعلومات         . من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية       

 .عن دعمه لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية يف إعداد بالغاهتا الوطنية

متـر عـلماً باملعلومات املقدمة من مرفق البيئة العاملية عن عمله اجلاري يف جماالت الرصد                وأحـاط املؤ   -٤
ودعا مؤمتر األطراف مرفق البيئة     . والتقيـيم، والتخطيط االستراتيجي، وتبسيط دورة مشاريع مرفق البيئة العاملية         

لنامية على موارد مرفق البيئة العاملية، العاملـية إىل زيادة تبسيط عملياته وإجراءاته لضمان سرعة حصول البلدان ا          
تشرين (وإدراج معلومات عن التقدم احملرز يف هذه اجملاالت يف تقريره إىل مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة                  

وشجع مؤمتر األطراف مرفق البيئة العاملية على البحث باستمرار عن طرق لإلبقاء على             ). ٢٠٠٥نوفمرب  /الـثاين 
 .يف اإلدارية بغية زيادة املوارد املتاحة ملساعدة البلدان النامية إىل أقصى حداخنفاض التكال

ورحب املؤمتر كذلك بالدعم املقدم إىل أقل البلدان منواً يف إعداد برامج عملها الوطنية للتكيف، وكذلك  -٥
 أنه مل ُيستكمل حىت اآلن سوىوالحظ بقلق . بالتحضريات اليت قام هبا مرفق البيئة العاملية لدعم تنفيذ هذه الربامج

                                                      

)١( FCCC/CP/2004/L.5. 
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برنامج واحد من هذه الربامج، ودعا مؤمتر األطراف إىل توثيق العمل بني مرفق البيئة العاملية، ووكاالته املُنفذة وأقل البلدان    
والحظ كذلك أنه سيجري تعبئة موارد إضافية لتجديد موارد         . منـواً للتعجـيل بـإعداد برامج العمل الوطنية للتكيف         

وق اخلاص بأقل البلدان منواً ودعا مرفق البيئة العاملية إىل ضمان اتساق توفري املوارد املالية لدعم تنفيذ هذه الربامج                   الصـند 
 .مع إرشادات مؤمتر األطراف

ورحب املؤمتر بنتائج اجتماع املاحنني احملتملني األول إلعالن التربعات للصندوق اخلاص لتغري املناخ، املعقود يف                -٦
 مليون  ٣٤,٦، والحظ أنه مت اإلعالن عن       ٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦ بالواليـات املتحدة األمريكية، يف       واشـنطن 

وحث مؤمتر األطراف مرفق البيئة العاملية على مواصلة جهوده يف          . دوالر مـن دوالرات الواليات املتحدة هلذا الصندوق       
ؤهلة يف إطار الصندوق، مع مواصلة ضمان الفصل املايل بني هذا           سبيل تعبئة موارد إضافية لدعم تنفيذ أنشطة املشاريع امل        

وأحاط علماً بقلق بعض األطراف إزاء األساس التناسيب        . الصندوق والصناديق األخرى اليت ُعهد هبا إىل الكيان التشغيلي        
 . التدرجيي للتمويل املشترك يف إطار الصندوق اخلاص لتغري املناخ

مرفق البيئة العاملية لبدء تنفيذ هنجه االستراتيجي لتعزيز بناء القدرات، ودعا مؤمتر            كمـا رحـب املؤمتر جبهود        -٧
األطـراف مرفق البيئة العاملية إىل مضاعفة جهوده اهلادفة إىل تنفيذ عناصر هنجه الرئيسية لتعزيز بناء القدرات يف األطراف                   

 ة من أجل أقل البلدان منواً والدول النامية       غـري املدرجـة يف املـرفق األول، وخاصـة بـرامج بـناء القدرات القطري               
 .اجلزرية الصغرية

وأحـاط املؤمتر علماً باملعلومات املقدمة من مرفق البيئة العاملية استجابة إلرشادات مؤمتر األطراف بشأن تقدمي                 -٨
جات التكنولوجية، وأكد   الدعـم املـايل إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لدعم األنشطة املتعلقة بتقييم االحتيا               

كما . ضـرورة تعجـيل مرفق البيئة العاملية باإلجراءات يف تقدمي دعم إىل األطراف اليت مل تضطلع بعد بتقييم احتياجاهتا                  
شـجع األطراف اليت تلقت دعماً مالياً، ولكنها مل تستكمل ومل تقدم التقييم، إىل القيام بذلك بأسرع وقت ممكن، كي                    

 .مات مع األطراف األخرىيتسىن تقاسم املعلو

ورحـب املؤمتر باملعلومات املقدمة من مرفق البيئة العاملية عن دعمه لألنشطة املتعلقة بالتثقيف والتدريب وتوعية                 -٩
 من االتفاقية، وحث مؤمتر األطراف مرفق البيئة العاملية على مواصلة عمله يف استقصاء مزيد من                ٦اجلمهور مبوجب املادة    

 من االتفاقية وتقدمي    ٦ود األطراف غري املدرجة يف املرفق األول الرامية إىل تنفيذ األنشطة املتعلقة باملادة              الفرص لدعم جه  
 .تقرير عن التقدم احملرز إىل مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة

املربمة بني مؤمتر األطراف  من االتفاقية وملا ورد يف مذكرة التفاهم ١١وأشـار املؤمتر إىل أنه وفقاً ألحكام املادة        -١٠
، ستعمل اآللية املالية لالتفاقية حتت إشراف مؤمتر األطراف وستكون          ٢-م أ /١٢وجملس مرفق البيئة العاملية، املرفقة باملقرر       

 .مسؤولة أمامه، وسيقرر مؤمتر األطراف سياساهتا وأولوياهتا الربناجمية ومعايريها املتعلقة باألهلية ألغراض االتفاقية

وأحاط مؤمتر األطراف علماً باملعلومات املقدمة من مرفق البيئة العاملية عن التقدم احملرز حىت اآلن يف وضع إطاره                   -١١
 من االتفاقية ومذكرة    ١١لتوزيع املوارد، وشجع مؤمتر األطراف مرفق البيئة العاملية على ضمان االتساق مع أحكام املادة               

وجملس مرفق البيئة العاملية، ومع اإلرشادات املقدمة من مؤمتر األطراف إىل مرفق البيئة     الـتفاهم املربمة بني مؤمتر األطراف       
 .العاملية

كما دعا مؤمتر األطراف مرفق البيئة العاملية إىل ضمان ختصيص موارد كافية يف إطار الصندوق االستئماين ملرفق                  -١٢
 .ادات مؤمتر األطراف إىل مرفق البيئة العامليةالبيئة العاملية لدعم تنفيذ أنشطة التكيف، مبا يتسق مع إرش
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 املرفق الرابع

 ١٠-م أ/١القرار 

 اإلعراب عن االمتنان حلكومة مجهورية األرجنتني 
 وسكان مدينة بوينس آيرس

 إن مؤمتر األطراف، 

 بناء على دعوة من     ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ١٨ إىل   ٦ يف بوينس آيرس يف الفترة من        وقـد اجتمع   
 ة مجهورية األرجنتني،حكوم

 حلكومة مجهورية األرجنتني على إتاحتها الفرصة لعقد الدورة العاشرة          يعـرب عن بالغ امتنانه     -١ 
 ملؤمتر األطراف يف بوينس آيرس؛

َبلِّغ مدينة بوينس آيرس وسكاهنا امتنان مؤمتر األطراف يرجو -٢   من حكومة مجهورية األرجنتني أن ُت
 .يه من كرم الضيافة وحرارة االستقبالملا حظي به املشتركون ف
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 املرفق اخلامس

 ٢٠٠٩-٢٠٠٥  يف الفترةجتماعات هيئات االتفاقيةالزمين ال دولاجل

جدول ويرد  . ٢٠٠٩عاشرة مواعيد فتريت االجتماعات يف عام        األطـراف يف دورته ال     مؤمتـر اعـتمد    
 .وع إليهأدناه تيسرياً للرج ٢٠٠٩-٢٠٠٥فترة  للاالتفاقيةاجتماعات هيئات 

 مايو/ أيار٢٧إىل  ١٦من : ٢٠٠٥ االجتماعات األوىل يف عام فترة �

 نوفمرب / تشرين الثاين١٨ إىل ٧من : ٢٠٠٥ عام االجتماعات الثانية يف فترة �

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

 نوفمرب/رين الثاين تش١٧ إىل ٦من : ٢٠٠٦ االجتماعات الثانية يف عام فترة �

 مايو/أيار ١٨ إىل ٧من : ٢٠٠٧ االجتماعات األوىل يف عام فترة �

 نوفمرب/ تشرين الثاين١٦ إىل ٥من : ٢٠٠٧ عام االجتماعات الثانية يف فترة �

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

 ديسمرب/ كانون األول١٢إىل  ١ من: ٢٠٠٨ االجتماعات الثانية يف عام فترة �

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

 .ديسمرب/ كانون األول١١ تشرين الثاين إىل ٣٠من : ٢٠٠٩ االجتماعات الثانية يف عام فترة �
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 املرفق السادس

 املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية 
 شرة ملؤمتر األطرافاليت حضرت الدورة العا

  املنظمات احلكومية الدولية-ألف 

1. Agence intergouvernementale de la Francophonie (AIF) 
2. Asian Development Bank (ADB) 
3. Asian–African Legal Consultative Organization (AALCO) 
4. Caribbean Community Climate Change Centre (CCCCC) 
5. Center for International Forestry Research (CIFOR) 
6. Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) 
7. Corporación Andina de Fomento (CAF) 
8. Council of Europe (COE) 
9. European Space Agency (ESA) 
10. Institut international du froid (IIF) 
11. World Agroforestry Centre (ICRAF) 
12. International Energy Agency (IEA) 
13. International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) 
14. IUCN – The World Conservation Union (IUCN) 
15. Latin American Energy Organization (OLADE) 
16. League of Arab States (LAS) 
17. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
18. Organization of American States (OAS) 
19. Organization of Arab Petroleum Exporting Countries (OAPEC) 
20. Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) 
21. Pacific Islands Forum Secretariat (PIFS) 
22. Permanent Court of Arbitration (PCA) 
23. Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN) 
24. South Pacific Regional Environment Programme (SPREP) 
25. The Regional Environmental Centre for Central and Eastern Europe (REC) 

  املنظمات غري احلكومية-باء 

1. A SEED Europe 
2. Action for a Global Climate Community (AGCC) 
3. Alliance for Responsible Atmospheric Policy 
4. Arctic Athabaskan Council (AAC) 
5. Asociación Cultural para el Desarrollo Integral (ACDI) 
6. Asociación Proteger (PAC) 
7. Asociación Regional de Empresas de Petróleo y Gas Natural en Latinoamérica y el Caribe 

(ARPEL) 
8. Australian Aluminium Council 
9. Bangladesh Centre for Advanced Studies (BCAS) 
10. Birdlife International/Royal Society for the Protection of Birds (BL/RSPB) 
11. Both ENDS Foundation (Both ENDS) 
12. Business Council of Australia (BCA) 
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13. Business Roundtable (BRT) 
14. CarbonFix e.V. 
15. Center for Clean Air Policy (CCAP) 
16. Center for International Climate and Environmental Research (CICERO) 
17. Center for International Environmental Law (CIEL) 
18. Central Research Institute of Electric Power Industry (CRIEPI) 
19. Centre for Preparation and Implementation of International Projects on Technical Assistance 

(CPPI) 
20. Centre for Socio-Eco-Nomic Development (CSEND) 
21. Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) 
22. Citizens Alliance for Saving the Atmosphere and the Earth (CASA) 
23. Citizens’ Movement for Environmental Justice (CMEJ) 
24. Climate Action Network – France (RAC–F) 
25. Climate Action Network Australia (CANA) 
26. Climate Action Network Europe (CAN Europe) 
27. Climate Action Network International (CAN International) 
28. Climate Action Network – Southeast Asia (CANSEA) 
29. Climate Alliance Italy 
30. Climate Network Africa (CNA) 
31. Columbia University 
32. Competitive Enterprise Institute (CEI) 
33. Confédération européenne des propriétaires forestiers (CEPF) 
34. Confederation of European Paper Industries (CEPI) 
35. Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS) 
36. Conservation International (CI) 
37. David Suzuki Foundation 
38. E & Co 
39. Earth Council (EC) 
40. Earth University 
41. Earthlife Africa Johannesburg (ELA) 
42. Ecologic – Institute for International and European Environmental Policy (Ecologic) 
43. Ecologica Institute 
44. Edison Electric Institute (EEI) 
45. Energy Research Centre of the Netherlands (ECN) 
46. Environmental Defense (ED) 
47. Environmental Resources Trust (ERT) 
48. Environnement et développement du Tiers-Monde (ENDA–TM) 
49. ETC Foundation (ETC) 
50. European Business Council for a Sustainable Energy Future (e5) 
51. European Chemical Industry Council (CEFIC) 
52. European Nuclear Society (ENS) 
53. FACE Foundation (FACE) 
54. Fachhochschule Münster (FHM) 
55. Federation of Electric Power Companies (FEPC) 
56. Federation of German Industries (BDI) 
57. Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) 
58. FERN 
59. Fondazione Lombardia per l'Ambiente (FLA) 
60. Foro del Buen Ayre (FOROBA) 
61. Forum atomique européen (FORATOM) 
62. Foundation Joint Implementation Network (JIN) 
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63. Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research (Fhg–ISI) 
64. Fridtjof Nansen Institute (FNI) 
65. Friends of the Earth International (FOEI) 
66. Fundación Agreste 
67. Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) 
68. Fundación Argentina a las Naciones Camino a la Verdad (FANCV) 
69. Fundación Argentina de Etoecología (FAE) 
70. Fundación Bariloche (FB) 
71. Fundación Biosfera 
72. Fundación e-ciudad (e-c) 
73. Fundación Ecológica Universal (FEU) 
74. Fundación Jorge Esteban Roulet, Instituto de Estudios e Investigaciones Sobre el Medio 

Ambiente (IEIMA) 
75. German Emissions Trading Association (BVEK) 
76. German NGO Forum on Environment and Development 
77. GERMANWATCH 
78. Global Commons Institute (GCI) 
79. Global Environment Centre (GEC) 
80. Global Environment Centre Foundation (GEC) 
81. Global Environmental Forum (GEF) 
82. Global Industrial and Social Progress Research Institute (GISPRI) 
83. Global Legislators Organisation for a Balanced Environment (GLOBE) 
84. Green Markets International 
85. Greenpeace International 
86. Groupe d'études et de recherches sur les énergies renouvelables et l'environnement (GERERE) 
87. Hadley Centre 
88. Hamburg Institute of International Economics (HWWA) 
89. HELIO International (HELIO) 
90. Imperial College, Centre for Environment Technology (IC) 
91. Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE) 
92. Industrial Technology Research Institute (ITRI) 
93. Institute for Global Environmental Strategies (IGES) 
94. Institute for Sustainable Energy Policies (ISEP) 
95. Institute of Cultural Affairs (ICA) 
96. Institute of Development Studies, University of Sussex (IDS) 
97. Institute of Energy Economics, Japan (IEEJ) 
98. Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazonia (IPAM) 
99. Instituto Ecoplan 
100. Instituto Torcuato Di Tella (ITDT) 
101. Insurance Initiative, in association with UNEP 
102. INTERCOOPERATION (IC) 
103. International Aluminium Institute (IAI) 
104. International Association of Public Transport (IUTP) 
105. International Center for Environmental Technology Transfer (ICETT) 
106. International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) 
107. International Chamber of Commerce (ICC) 
108. International Climate Change Partnership (ICCP) 
109. International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU) 
110. International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) 
111. International Council of Environmental Law (ICEL) 
112. International Emissions Trading Association (IETA) 
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113. International Fertilizer Industry Association (IFA) 
114. International Forestry Students’ Association (IFSA) 
115. International Gas Union (IGU) 
116. International Hydropower Association (IHA) 
117. International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) 
118. International Institute for Environment and Development (IIED) 
119. International Institute for Sustainable Development (IISD) 
120. International Petroleum Industry Environmental Conservation Association (IPIECA) 
121. International Policy Network (IPN) 
122. International Rivers Network (IRN) 
123. International Union of Railways (UIC) 
124. Interstate Natural Gas Association of America (INGAA) 
125. Inuit Circumpolar Conference (ICC) 
126. Japan Center for Climate Change Actions (JCCCA) 
127. Japan Electrical Manufacturers’ Association (JEMA) 
128. Japan Environmental Council (JEC) 
129. Japan Fluorocarbon Manufacturers Association (JFMA) 
130. Japan Industrial Conference for Ozone Layer Protection (JICOP) 
131. Joanneum Research 
132. Keidanren 
133. Kiko Network 
134. Klima-Bündnis/Alianza del Clima e.V. 
135. Korean Federation for Environmental Movement (KFEM) 
136. Kyoto Club 
137. Kyoto University, Institute of Economic Research 
138. Latin American Section of the American Nuclear Society (LAS/ANS) 
139. LEGAMBIENTE 
140. Leland Stanford Junior University 
141. LIFE – Women Develop Eco-techniques (LIFE) 
142. Lloyd’s Register  
143. Maryknoll Fathers and Brothers (CFMSA) 
144. Midwest Research Institute/National Renewable Energy Laboratory (MRI/NREL) 
145. National Association of Regulatory Utility Commissioners (NARUC) 
146. National Carbon Sequestration Foundation (NCSF) 
147. National Environmental Trust (NET) 
148. National Institute for Environmental Studies (NIES) 
149. National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) 
150. Natural Resources Defense Council (NRDC) 
151. New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) 
152. Non-Governmental Organization BIOS (NGO BIOS) 
153. North American Insulation Manufacturers Association (NAIMA) 
154. Northeast States for Coordinated Air Use Management (NESCAUM) 
155. Nuclear Energy Institute (NEI) 
156. Oeko-Institut (Institute for Applied Ecology e.V.) 
157. Open University (OU) 
158. Oxfam Great Britain (OXFAM) 
159. Oxford Institute for Energy Studies (OIES) 
160. PELANGI 
161. Peoples� Forum 2001 GWRG 
162. Pew Center on Global Climate Change (Pew Center) 
163. Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) 
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164. Pro-Natura International (PNI) 
165. ProClim – Forum for Climate and Global Change 
166. Railway Technical Research Institute (RTRI) 
167. Resources for the Future (RFF) 
168. Responding to Climate Change (RTCC) 
169. Royal Institute of International Affairs (RIIA) 
170. Sierra Club of Canada (SCC) 
171. SILVA, Arbres, Forêts et Sociétes 
172. Small Business and Entrepreneurship Council 
173. Sociedad Argentino Para el Derecho y la Administración del Ambiente y de los Recursos 

Naturales (SADARN) 
174. Sociedad Rural Argentina (SRA) 
175. Sociedade Pesquisa em Vida Salvagem e Educaçao Ambiental (SPVS) 
176. SouthSouthNorth (SSN) 
177. Sovereignty International 
178. Stockholm Environment Institute (SEI) 
179. Sustainable Energy Institute (SEI) 
180. Swiss Federal Institute of Technology (ETHZ) 
181. Tellus Institute 
182. The Climate Council 
183. The Climate Group 
184. The Corner House 
185. The Energy and Resources Institute (TERI) 
186. The Japan Economic Research Institute (JERI) 
187. The Korea Chamber of Commerce and Industry (KCCI) 
188. The Nature Conservancy (TNC) 
189. The Transnational Institute (TNI) 
190. Third World Network (TWN) 
191. Tides Center 
192. Turku School of Economics and Business Administration (TUKKK) 
193. U.S. Climate Action Network (USCAN) 
194. UK Business Council for Sustainable Energy (UKBCSE) 
195. Unión Industrial Argentina (UIA) 
196. Union of Concerned Scientists (UCS) 
197. Union of the Electricity Industry (EURELECTRIC) 
198. United Mine Workers of America (UMWA) 
199. Universidad de Barcelona, Instituto de Economía Pública (UB–IEPYC) 
200. Université Libre de Bruxelles, Centre d'Etudes Economiques et Sociales de lÉnvironmment 

(CEESE) 
201. University Corporation for Atmospheric Research (UCAR) 
202. University Luigi Bocconi, Institute of Energy and Environment Economics and Policy (IEFE) 
203. University of Cape Town (UCT) 
204. University of Colorado at Boulder (CU–Boulder) 
205. University of East Anglia (UEA) 
206. University of Gothenburg (GU) 
207. University of Oslo, School of Law 
208. University of Oxford, Environmental Change Institute (ECI) 
209. University of Waikato, The International Global Change Institute (IGCI) 
210. US Business Council for Sustainable Energy (BCSE) 
211. Verification Research, Training and Information Centre (VERTIC) 
212. Vitae Civilis Institute for Development, Environment and Peace (Vitae Civilis) 
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213. Winrock International (WI) 
214. Woods Hole Research Center (WHRC) 
215. World Alliance for Decentralized Energy (WADE) 
216. World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 
217. World Council of Churches (WCC) 
218. World Economic Forum 
219. World Energy Council (WEC) 
220. World LP Gas Association (WLPGA) 
221. World Nuclear Association (WNA) 
222. World Resources Institute (WRI) 
223. Worldwatch Institute 
224. Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy 
225. WWF 
226. Young Energy Specialists and Development Co-operation (YES-DC) 
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 املرفق السابع

 طراف يف دورته العاشرةالوثائق املعروضة على مؤمتر األ

FCCC/CP/2004/1  مذكرة من األمينة التنفيذية. جدول األعمال املؤقت وشروحه

 اجلزء. إضافة. التنفيذية من األمينة مذكرة. وشروحه األعمال املؤقت جدول
 الذكرى السنوية العاشرة لبدء نفاذ االتفاقية: املستوىالرفيع 

 FCCC/CP/2004/1/Add.1 

للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة     ) ٢٠٠٤-٢٠٠٣(سنوي  التقرير ال 
 املقدم إىل مؤمتر األطراف

 FCCC/CP/2004/2 and Add.1 

 FCCC/CP/2004/3 and Add.1  مذكرة من األمانة. املنظمات اليت تقدمت بطلبات لقبوهلا بصفة مراقب

زراء ورقـة معلومـات أساسية ملناقشات الفريق الرفيع املستوى بني الو          
 مذكرة من األمانة. وغريهم من رؤساء الوفود

 FCCC/CP/2004/4 

معلومـات بشـأن بيانات قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة مقدمة من      
، مبا يف   ٢٠٠٢-١٩٩٠األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية للفترة        

 مذكرة من األمانة. ملخص تنفيذي. ذلك حالة اإلبالغ

 FCCC/CP/2004/5 

FCCC/CP/2004/6  مذكرة من األمانة. تقرير مرفق البيئة العاملية إىل مؤمتر األطراف

 األعمال التحضريية اليت اضطلعت هبا      - من بروتوكول كيوتو     ٦املـادة   
 مذكرة من األمانة. األمانة

 FCCC/CP/2004/7 

 FCCC/CP/2004/8  تقرير املكتب. التقرير املتعلق بوثائق التفويض

مذكرة من . يا الناشـئة يف سياق دخول بروتوكول كيوتو حيز النفاذ  القضـا 
 األمانة

 FCCC/CP/2004/9 

مذكرة من . معلومـات أساسـية عن االجتماعات احلكومية الدولية املقبلة      
 األمانة

 FCCC/CP/2004/INF.1 

موجـز املعلومات املستمدة من االستعراضات املتعمق للبالغات الوطنية         
 مذكرة من األمانة. طراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيةالواردة من األ

 FCCC/CP/2004/INF.2 

 FCCC/CP/2004/INF.3 and Corr.1  قائمة املشاركني

 FCCC/CP/2004/MISC.1  قائمة مؤقتة باملشاركني

تـبادل لـآلراء بشأن أنشطة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ             
 ورقات مقدمة من األطراف. اعات حكومية دولية أخرىاملتصلة باجتم

 

 FCCC/CP/2004/MISC.2 
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إعـالن بوينس آيرس الوزاري الصادر عن مؤمتر رؤساء دول وحكومات     
 حتالف الدول اجلزرية الصغرية بشأن تغري املناخ

 FCCC/CP/2004/MISC.3 

 FCCC/CP/2004/L.1 and Add.1  مشروع تقرير مؤمتر األطراف عن دورته العاشرة

 FCCC/CP/2004/L.2  اقتراح مقدم من الرئيس. تقرير اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة

مشروع .  من بروتوكول كيوتو   ٦األعمـال التحضـريية املتصلة باملادة       
 استنتاجات مقترح من الرئيس

 FCCC/CP/2004/L.3 

 FCCC/CP/2004/L.4  اهليئة الفرعية للتنفيذتوصية . تقرير مرفق البيئة العاملية إىل مؤمتر األطراف

اإلعـراب عن االمتنان حلكومة مجهورية األرجنتني وسكان مدينة بوينس          
 مشروع قرار مقدم من إسبانيا. آيرس

 FCCC/CP/2004/L.5 

توصـية اهليئة الفرعية للمشورة العلمية      . الـبحوث واملراقـبة املنهجـية     
 والتكنولوجية

 FCCC/CP/2004/L.6 

ـ  مشروع استنتاجات  . طة متصلة باجتماعات حكومية دولية أخرى     أنش
 مقترح من الرئيس

 FCCC/CP/2004/L.7 

 FCCC/CP/2004/L.8  اقتراح مقدم من الرئيسة. تطور التكنولوجيات ونقلها

اقتراح مقدم من   .  من بروتوكول كيوتو   ٨ و ٧القضـايا املتصلة باملادتني     
 ة والتكنولوجيةرئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمي

 FCCC/CP/2004/L.9 

اسـتعراض تنفـيذ االلـتزامات واألحكام األخرى املنصوص عليها يف           
 اقتراح مقدم من الرئيس. االتفاقية

 FCCC/CP/2004/L.10 

 FCCC/CP/2004/L.11  اقتراح مقدم من الرئيس. بناء القدرات

 FCCC/CP/2004/L.13  اقتراح مقدم من الرئيس. مسائل تتعلق بأقل البلدان منوا

 FCCC/CP/2004/L.14  اقتراح مقدم من الرئيس. مسائل تتعلق بأقل البلدان منوا

 FCCC/CP/2004/L.15  اقتراح مقدم من الرئيس. مسائل تتعلق بأقل البلدان منوا

اقتراح مقدم  . برنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابري التكيف واالستجابة       
 من الرئيس

 FCCC/CP/2004/L.16 

 FCCC/CP/2004/L.17  اقتراح مقدم من الرئيس . اآللية املالية لالتفاقية

تقريـر اهليـئة الفرعـية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن أعمال دورهتا            
 ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥ إىل ١٦العشرين املعقودة يف بون يف الفترة من 

 

 FCCC/SBSTA/2004/6 and Add.1-2. 
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الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن أعمال      مشـروع تقرير اهليئة     
 دورهتا احلادية والعشرين

 FCCC/SBSTA/2004/L.16 

اقتراح مشروع مقرر بشأن الطرق واإلجراءات املبسطة ألنشطة املشاريع         
الصـغرية للـتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة يف فترة             

 والتدابري الالزمة لتيسري تنفيذ أنشطة      االلـتزام األوىل لربوتوكول كيوتو    
توصية . إضافة. مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    . املشـاريع هذه  

 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

 FCCC/SBSTA/2004/L.20/Add.1 

مشاريع . األنشـطة املـنفذة بصورة مشتركة يف إطار املرحلة التجريبية         
 ئيساستنتاجات مقترح من الر

 FCCC/SBSTA/2004/L.21/Add.1 

إرشادات املمارسات اجليدة وغري ذلك من القضايا املتصلة باستخدام األراضي          
. مشروع استنتاجات اقترحه الرئيس   . وتغـيري اسـتخدام األراضي واحلراجة     

 توصية اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية. إضافة

 FCCC/SBSTA/2004/L.26/Add.1 

 من  ٧ من املادة    ٤ضـايا املتصـلة بـنظم السجالت يف إطار الفقرة           الق
توصية . إضافة. مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. بروتوكول كيوتو

 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

 FCCC/SBSTA/2004/L.29/Add.1 

يف الفترة  تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا العشرين املعقودة يف بون           
 ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥ إىل ١٦من 

 FCCC/SBI/2004/10

FCCC/SBI/2004/L.13  مشروع تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن أعمال دورهتا احلادية والعشرين

. إضافة. مشروع استنتاجات مقترح من الرئيسة    . املسائل اإلدارية واملالية  
 توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ

 FCCC/SBI/2004/L.15/Add.1

مشروع استنتاجات  .  من االتفاقية  ٦اسـتعراض سري العمل بشأن املادة       
 توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ . إضافة. مقترح من الرئيسة

 FCCC/SBI/2004/L.16/Add.1 

. البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية         
  الرئيسةمشروع استنتاجات مقترح من

 FCCC/SBI/2004/L.17 

توصية . إضافة. مشروع استنتاجات مقترح من الرئيسة    . بـناء القدرات  
 اهليئة الفرعية للتنفيذ

 FCCC/SBI/2004/L.22/Add.1 

- - - - - 


