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  افتتاح الدورة-أوال 
 ) من جدول األعمال1البند (

 استئناف الدورة السادسة لمؤتمر األطراف -ألف 

استؤنفت رسميا الدورة السادسة لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن  -1
 16 من االتفاقية، في فندق ماريتيم، بون، ألمانيا، في 4-7تغير المناخ، المعقودة عمال بالمادة 

ر في دورته السادسة، السيد يان برونك، وزير ، من جانب رئيس المؤتم2001يوليه /تموز
 .اإلسكان، والتخطيط المكاني والبيئة في هولندا

 16وعند استئناف الدورة السادسة للمؤتمر، وفي الجلسة العامة العاشرة المعقودة في  -2
، أشار رئيس المؤتمر إلى أنه طلب استئناف المؤتمر رسميا في هذه المرحلة 2001يوليه /تموز
 على توصية من المكتب، من أجل إتاحة الفرصة إلجراء المفاوضات دون إبطاء تمهيدا بناء

 .للجزء الرفيع المستوى في أواخر األسبوع

وفي هذا الصدد، استرعى الرئيس االهتمام، أوال إلى الوثائق التي صدرت عن دورة  -3
شكلت األساس الرسمي التي ) ، المجلدات من األول إلى الخامس(FCCC/CP/2000/5/Add.3الهاي 

 وAdd.1-2 و(FCCC/CP/2001/2/Rev.1للمفاوضات، وإلى نص تفاوضي موحد بال أقواس 
Add.3/Rev.1و (Add.4-6 التي أعدت تنفيذا للوالية التي تلقاها من المؤتمر في الجزء األول من 

 .)1(الدورة لتكون أداة للمفاوضات في هذه الدورة

 ). والصين77متحدثا بالنيابة عن مجموعة ال  ( إيران ببيان وفي الجلسة نفسها، أدلى ممثل -4

 بيان الرئيس -باء 
 )من جدول األعمال) ج(1البند (

 19قال الرئيس في بيانه الذي ألقاه في الجلسة العامة الثانية عشرة المعقودة في  -5
ة أن تغير يونيه، إن هناك أدلة متزايدة على أنه لم يحدث قط على مدى تاريخ البشري/حزيران

ومما ال شك فيه أن تغير المناخ هو من صنع اإلنسان إلى . المناخ بالسرعة التي يتغير بها اآلن
حد آبير، وسوف يؤثر في نهاية المطاف على ظروف الحياة بطريقة ال يمكن الرجوع فيها، 

ردا ولهذا يقتضى الحذر . وسوف تكون الشعوب الفقيرة في البلدان الفقيرة هي األآثر تأثرا
سياسيا في هذه المرحلة، وأول تدبير تحوطي مطلوب هو االتفاق على خفض انبعاثات غازات 

 .الدفيئة

غير أن المفاوضات بشأن هذه المسألة آانت صعبة، وغالبا ما آانت تنتهي إلى حيث  -6
: غير أنه يتعين على المؤتمر أن يتوصل إلى اتفاق في هذه الدورة.  آما حدث في الهاي-بدأت 
ن المشارآين وعدوا بأن يفعلوا ذلك، وقد زاد هذا من اآلمال في حل القضايا المتبقية، من أجل أل

 مجموعة -وأمام القادة السياسيين اآلن مهمة السعي إلى ترضية سياسية . تنفيذ بروتوآول آيوتو
 . تتوافر فيها جميع العناصر الضرورية-متوازنة 
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، أصدر نصا متكامال وموحدا بال أقواس، وهو وبعد آثير من المشاورات مع األطراف -7
وفي رأيه أن هذا النص يعتمد عليه، من الناحية . نتاج دراسة متأنية لمواقف جميع األطراف

السياسية والبيئية على حد سواء؛ وهو نص متوازن ويمكن أن يصلح آأداة من أجل صياغة اتفاق 
 .مستدام

ن تغير المناخ ظاهرة معقدة، ذات أبعاد  وقال إن بروتوآول آيوتو وثيقة معقدة، أل -8
ولكنها أيضا وثيقة موجهة نحو النتائج ومرنة وعادلة ويعول . اقتصادية واجتماعية وبيئية آثيرة

 سواء في هذه -وينبغي للمؤتمر أن يسعى إلى صياغة اتفاق يكون مفتوحا أمام الجميع . عليها
 .المرحلة أو في مرحلة الحقة

 آلمات ترحيب -جيم 

 )من جدول األعمال) د(1البند (

يوليه، إلى آلمة / تموز19استمع المؤتمر في الجلسة العامة الثانية عشرة المعقودة في  -9
ترحيب من السيدة باربل ديكمان عمدة بون رحبت فيها بالمشارآين في بون وأعربت عن أطيب 

 .تمنياتها بنجاح المؤتمر

سبيا من مدن األمم المتحدة، تتسع من حيث وقالت إن بون، رغم أنها مدينة صغيرة ن -10
آما أنها تستضيف عددا متزايدا من المؤتمرات . تواجد األمم المتحدة والوآاالت المتصلة بها

والمناسبات الدولية، فضال عن أنها مرآز هام لالتصاالت والعلوم والبحوث، ومرآز للحوار 
ع إنشاء مجمع لألمم المتحدة يضم مرآزًا وفي هذا الصدد، قالت إنها على ثقة بأن مشرو . العالمي

 .دوليًا للمؤتمرات سوف يصبح واقعًا ملموسا في القريب العاجل

 بيان األمين التنفيذي -دال 
 )من جدول األعمال ) ه(1البند (

قال األمين التنفيذي إن المفاوضات تجري في هذه المرحلة ضمن إطار خطة عمل بوينس  -11
 المالي والتكنولوجي المعزز، بما في ذلك بناء القدرات، للبلدان آيرس، وسوف تتناول الدعم

. النامية من أجل إدماج تغير المناخ في االستراتيجيات الوطنية ألغراض التنمية المستدامة
وينبغي لهذه المفاوضات أيضًا أن توافق على القواعد التشغيلية لنظام آيوتو من أجل الحد من 

ذ إن هذه القواعد من شأنها أن تشكل مكونات قيمة للتصدي لتغير انبعاثات غازات الدفيئة، إ
 .المناخ

غير أنه من المهم وضع المدى البعيد في االعتبار بدال من الترآيز ببساطة على آيفية  -12
وهناك سبب آخر ألهمية إحراز نجاح في هذه المرحلة وهو . التعامل مع فترة االلتزام األولى

 إيجابية إلى العناصر الفاعلة االقتصادية بأن خفض آثافة االنبعاثات الحاجة إلى إعطاء إشارة
 .يعد أحد الرآائز األساسية لالقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين
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وقال إن . واستعرض في ختام بيانه تجربته في بون على مدى السنوات الخمس الماضية -13
لمتزايد الحتياجات أمانة اتفاقية األمم المتحدة حكومة ألمانيا تستحق الشكر الحار على تفهمها ا

ومن الواضح أن . اإلطارية، آما ينبغي توجيه الشكر إلى السلطات المحلية على آرمها المستمر
التواجد العام لألمم المتحدة في بون لم يصل بعد إلى آتلة النشاط الحرجة التي توفر أساسا مغريا 

. م المتحدة بتعيين موظفين أآفاء وحفزهم واستبقائهمللتحسين الوظيفي وتسمح لمؤسسات األم
ومن الممكن أن . وهذا بدوره سوف يشجع الحكومات على إرسال ممثلين دبلوماسيين دائمين

تتمثل نقطة االنطالق في هذا الصدد في قرار تتخذه الحكومة المضيفة بالمضي قدما في إنشاء 
لسابق، مع مرآز للمؤتمرات ملحق به يمكن مكان المجمع البرلماني ا" مجمع األمم المتحدة"

 .استيعاب االجتماعات الكبيرة

 بيانات أخرى -هاء 

بناء على دعوة من الرئيس، ألقى السيد روبرت واتسون، رئيس الفريق الحكومي الدولي  -14
يوليه، استعرض / تموز19المعني بتغير المناخ بيانًا في الجلسة العامة الثانية عشرة المعقودة في 
 :وقد وجد الفريق ما يلي. فيه االستنتاجات الرئيسية لتقرير التقييم الثالث للفريق الحكومي الدولي

أن نظام مناخ األرض قد تغير على النطاق العالمي واإلقليمي، ويعزى بعض هذه  -
 التغيرات إلى األنشطة البشرية؛

وى سطح أن ثاني أآسيد الكربون ودرجات الحرارة السطحية والتهاطل ومست -
البحر من المتوقع لها آلها أن تزيد على نطاق عالمي خالل القرن الحادي 

 والعشرين بسبب األنشطة البشرية؛

أن النظم البيولوجية قد تأثرت بالفعل في أجزاء آثيرة من العالم بالتغيرات في  -
 المناخ، وخاصة بالزيادات في درجات الحرارة اإلقليمية؛

في المناخ سوف تكون لها آثار مفيدة وضارة على السواء أن التغيرات المتوقعة  -
بالنسبة للموارد المائية والزراعة والنظم االيكولوجية الطبيعية والصحة البشرية؛ 

 ولكن آلما زادت التغيرات في المناخ زادت اآلثار الضارة؛

أن هناك خيارات تكنولوجية آثيرة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة في المدى  -
يب وفرصا لخفض التكاليف، ولكن يلزم التغلب على الحواجز التي تعترض القر

 .توزيع التكنولوجيات المالئمة للمناخ

وأش�ار إل�ى أن جميع التصورات التي تم بحثها بالنسبة للقرن القادم تنبأت بزيادة مستمرة                -15
ادات في درجات   ف�ي مستويات ثاني أآسيد الكربون وبمزيد من األحداث المناخية المتطرفة، وزي           

الح��رارة، وتغ��يرات ف��ي ال��تهاطل، وارتف��اع ف��ي مس��توى س��طح ال��بحر، وآث��ار عل��ى االنتاج��ية            
والح��ظ أن��ه توج��د تكنولوج��يات مجدي��ة م��ن حي��ث ال��تكلفة لمعالج��ة ان��بعاثات غ��ازات      . الزراع��ية

لى  إ0.2الدفيئة، حيث تقدر تكاليف التصدي لتغير المناخ على المستوى الداخلي بما يتراوح بين    
 . من الناتج المحلي االجمالي، وسوف تنخفض بدرجة أآبر في حالة قيام تعاون دولي2.0
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والسيد شوان ) غامبيا(وبناء على دعوة من الرئيس أيضا، أدلت السيدة فاتوماطا نادوري  -16
، نيابة عن اجتماع الشباب الذي يعقد بالتزامن مع المؤتمر، ببيانين في )المملكة المتحدة(نكسون 

وحث آل منهما جميع األطراف على عدم زيادة استخدام البالوعات في . لجلسة نفسهاا
. البروتوآول ووضع لوائح لضمان سالمة البيئة والصيانة الفعالة واالستدامة على المدى الطويل

وعلى أي حال، فإن عملية اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية قد استهلت في ريو من أجل إقامة 
 .م ألجيال الحاضر والمستقبل على السواءمجتمع مستدا

وفيما يتعلق بالبلدان النامية، تعد العقبة الرئيسية أمام نجاح تنفيذ مبادرات تغير المناخ  -17
فبدون أموال لتمويل مشاريع مثل حمالت التوعية، ال تستطيع الحكومات توعية . عقبة مالية

 .ي العقود القادمةالشعوب وتثقيفها فيما يتعلق بالتغيرات البيئية ف

وفيما يتعلق بالمستقبل، هناك حاجة لضمان المشارآة المتزايدة من جانب الشباب في  -18
وفي نهاية المطاف، . المؤتمرات التي تعقد في المستقبل، واألهم من ذلك، في المناقشات الفعلية

رق مستدامة للحياة يتطلع الشباب إلى اليوم الذي يصبح فيه احترام البيئة والحاجة إلى إيجاد ط
 -ولقد حان الوقت التخاذ هذا القرار ذي األهمية البالغة . أهم من المبادئ القصيرة األجل والبالية

 .وينبغي للمشارآين أن يضعوا ذلك في اعتبارهم ألن التاريخ سوف يكون حكما عليهم

 بيانات عامة -واو 

، أدلى ببيانات ممثلو 2001يوليه /ز تمو19في الجلسة العامة الثانية عشرة المعقودة في  -19
نيابة عن الجماعة األوروبية والدول (؛ وبلجيكا ) والصين77نيابة عن مجموعة ال  (إيران 

؛ والجمهورية التشيكية )نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة(؛ وساموا )األعضاء فيها
ليا؛ وآندا؛ واليابان؛ ؛ والمغرب؛ وأسترا)، قبرص ومالطة11نيابة عن المجموعة الوسطى (

 .؛ واالتحاد الروسي)نيابة عن مجموعة سالمة البيئة(والواليات المتحدة؛ وسويسرا 
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  المسائل التنظيمية-ثانيا 
 ) من جدول األعمال2البند (

 حالة التصديق على االتفاقية وعلى بروتوآول آيوتو الملحق بها -ألف 
 )من جدول األعمال) أ(2البند (

 مؤتمر األطراف في الجزء الثاني من دورته السادسة، ألغراض نظره في عرضت على -20
هذا البند الفرعي وثيقة معلومات عن حالة التصديق على اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن 

 .(FCCC/CP/2001/INF.1)تغير المناخ وعلى بروتوآول آيوتو الملحق بها 

يوليه، أبلغ الرئيس المؤتمر بأن / تموز19ودة في وفي الجلسة العامة الحادية عشرة المعق -21
 دولة ومنظمة واحدة من منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي قد أصبحت أطرافا في 186

 .االتفاقية، ومن ثم فهي أهل للمشارآة في اتخاذ القرارات في هذه الدورة

يوليه / تموز11وبناء على دعوة من الرئيس، أحاط مؤتمر األطراف علما بأنه حتى  -22
 دولة إلى بروتوآول آيوتو، آما أبلغ الوديع األمانة بأن فانواتو 35، صدقت أو انضمت 2001

 .2001يوليه / تموز17صدقت على بروتوآول آيوتو في  

وفي الجلسة نفسها، أعلن ممثلو األرجنتين وبنغالديش وآولومبيا وجزر آوك والسنغال  -23
هيئاتهم التشريعية وأن الصكوك ذات الصلة سوف تودع في أن عملية التصديق قد استكملت في 

 .الوقت المناسب

وأعرب مؤتمر األطراف عن تقديره لتلك األطراف التي صدقت على بروتوآول آيوتو  -24
 .حتى اآلن

 جدول األعمال -باء 

آان معروضا على مؤتمر األطراف، ألغراض نظره في هذا البند، مذآرة من األمين  -25
 التي أعدها األمين التنفيذي (FCCC/CP/2001/1)تتضمن جدول األعمال والشروح التنفيذي 

 .بالتشاور مع رئيس الدورة السادسة لمؤتمر األطراف

ويرد أدناه جدول أعمال الجزء الثاني للدورة السادسة لمؤتمر األطراف بصيغته المعتمدة  -26
د جدول األعمال التي انتهت األعمال ويشير البنط الكبير إلى بنو. في الجزء األول من الدورة

 .بشأنها

 

 :افتتاح الدورة -1 

 بيان رئيس الدورة الخامسة للمؤتمر؛ )أ(   



FCCC/CP/2001/L.1 
Page 8 

 

 انتخاب رئيس الدورة السادسة للمؤتمر؛ )ب(   

 بيان الرئيس؛ )ج(   

 آلمات ترحيب؛ )د(   

 .بيان األمين التنفيذي  )ه(   

 :المسائل التنظيمية -2 

  يق على االتفاقية وبروتوآول آيوتو الملحق بها؛حالة التصد )أ(   

 اعتماد النظام الداخلي؛ )ب(   

 إقرار جدول األعمال؛ )ج(   

 انتخاب أعضاء المكتب غير الرئيس؛ )د(   

 قبول منظمات بصفة مراقب؛  )ه(   

 تنظيم العمل، بما في ذلك دورات الهيئتين الفرعيتين؛ )و(  

 ؛)2(لدورة السابعة لمؤتمر األطرافموعد ومكان انعقاد ا )ز(   

 الجدول الزمني الجتماعات هيئات االتفاقية؛ )ح(   

 .اعتماد التقرير المتعلق بوثائق التفويض )ط(   

 :تقارير الهيئات الفرعية والقرارات واالستنتاجات الناشئة عنها -3

 تقرير الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛ )أ(  

 .ير الهيئة الفرعية للتنفيذتقر )ب(  

 :استعراض تنفيذ االلتزامات واألحكام األخرى لالتفاقية -4

ال�بالغات الوطنية المقدمة من األطراف المدرجة في المرفق األول     )أ(  
 لالتفاقية؛

ال�بالغات الوطن�ية المقدم�ة م�ن األطراف غير المدرجة في المرفق              )ب(  
 األول لالتفاقية؛

  البيئة العالمية إلى المؤتمر؛تقرير مرفق )ج(  
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 :بناء القدرات )د(  

األط}}راف غ}}ير المدرج}}ة ف}}ي    (ب}}ناء الق}}درات ف}}ي ال}}بلدان النام}}ية     ‘1‘ 
 ؛)المرفق األول

 بناء القدرات في البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛ ‘2‘ 

 ؛)5-م أ/9 و4-م أ/4المقرران (تطوير التكنولوجيات ونقلها   )ه( 

3 و3-2 والمادتان 3-م أ/3المقرر ( من االتفاقية  9-4 و 8-4تنفيذ المادة    )و( 
 ؛) من بروتوآول آيوتو14-

المقرران (األنش}طة الم}نفَّذة تنفيـذا مشترآا فـي إطـار المرحلة التجريبية            )ز( 
 ؛)5-م أ/13 و4-م أ/6

 في المس�ائل األخ�رى المحال�ة إل�ى مؤتمر األطراف من الهيئتين الفرعيتين           )ح( 
 .دورتيهما الثانية عشرة والثالثة عشرة

 .)3(ُترك هذا البند من جدول األعمال معلقًا -5

اق�تراح بتعديل القائمتين الواردتين في المرفقين األول والثاني من االتفاقية بحذف             -6
4استعراض المعلومات والقرارات التي يمكن اتخاذها بمقتضى المادة : اسم ترآيا

 .)4(يةمن االتفاق) و (2-

األعم}}ال التحض}}يرية لل}}دورة األول}}ى لمؤتم}}ر األط}}راف الع}}امل بوص}}فه اج}}تماع        -7
 ؛)4-م أ/8المقرر (األطراف في بروتوآول آيوتو 

 8 و7 و5ال}نظم الوطنية والتعديالت والمبادئ التوجيهية بمقتضى المواد       )أ( 
 من بروتوآول آيوتو؛

 تخدام األرض والحراجة؛المسائل المتصلة باستخدام األرض وتغيير اس )ب( 

 ؛)5()5-م أ/14 و4-م أ/7المقرران (برنامج العمل المتعلق باآلليات  )ج( 

 اإلجراءات واآلليات المتعلقة باالمتثال بمقتضى بروتوآول آيوتو؛ )د( 

 ؛"أفضل الممارسات في السياسات والتدابير"  )ه( 

 ل آيوتو؛ من بروتوآو3 من المادة 14المسائل المتصلة بالفقرة  )و( 

م /16المقرر (آث}ار المشاريع المنفردة على االنبعاثات خالل فترة االلتزام      )ز( 
 ؛)4-أ
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المس�ائل األخ�رى المحال�ة إل�ى مؤتمر األطراف من الهيئتين الفرعيتين في            )ح( 
 .دورتيهما الثانية عشرة والثالثة عشرة

 .المسائل اإلدارية والمالية -8 

 :البيانات -9 

 الدول األطراف؛بيانات  )أ(  

 بيانات الدول المشارآة بصفة مراقب؛ )ب(  

 بيانات المنظمات الحكومية الدولية؛ )ج(  

 .بيانات المنظمات غير الحكومية )د(  

 .مسائل أخرى -10 

 :اختتام الدورة -11 

 اعتماد تقرير مؤتمر األطراف عن دورته السادسة؛ )أ(  

 .اختتام الدورة )ب(  

 

 ضاء المكتب غير الرئيسانتخاب أع -جيم 
 )من جدول األعمال) د(2البند (

 ]يستكمل فيما بعد[

 قبول المنظمات بصفة مراقب -دال 

عرض��ت عل��ى مؤتم��ر األط��راف ألغ��راض نظ��ره ف��ي ه��ذا الب��ند الفرع��ي مذآ��رة أعّدته��ا       -27
 أدرج��ت ف��يها خم��س م��نظمات  (FCCC/CP/2001/4)األمان��ة بش��أن ق��بول الم��نظمات بص��فة مراق��ب   

 . منظمة غير حكومية آانت قد طلبت قبولها بصفة مراقب22 دولية وحكومية

يوليه / تموز 19وق�رر مؤتم�ر األط�راف، ف�ي جلس�ته العام�ة الحادي�ة عشرة، المعقودة في                   -28
ق�بول تل�ك الم�نظمات بص�فة مراق�ب، عم�ًال بتوص�ية م�ن المكت�ب، ال�ذي آ�ان ق�د اس�تعرض قائمة                

 .المنظمات المتقدمة بطلبات

  عمل الجزء الثاني من الدورة السادسةتنظيم -هاء 
 )من جدول األعمال) و(2البند (
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، وبناء على اقتراح من  2001يوليه  / تم�وز  16ف�ي جلس�ته العام�ة العاش�رة، المعق�ودة ف�ي              -29
 :الرئيس بإنشاء أربعة أفرقة تفاوض بشأن المسائل األساسية، قرر المؤتمر ما يلي

 م��ن  9-4 و8-4يف، وب��ناء الق��درات، الم��ادة   ال��تمويل، ونق��ل التكنولوج��يا، والتك��    • 
  من بروتوآول آيوتو14-3االتفاقية والمادة 

والس��يد أندري��ه  ) أنت��يغوا وب��ربودا (يش��ارك ف��ي رئاس��ته الس��يد ج��ون آش��ي      -  
 )سلوفينيا(آرانيتش 

  من بروتوآول آيوتو17 و12 و6اآلليات بموجب المواد  • 

والسيد تشو ) األرجنتين( أويال  -يش�ارك ف�ي رئاس�ته الس�يد راؤول إسترادا            -  
 )ماليزيا(آوك آيي 

 استخدام األرض وتغيير استخدام األرض واألنشطة الحراجية • 

غواج . والسيد فيليب م) النرويج(يش�ارك ف�ي رئاس�ته السيد هارالد دوفالند       -  
 )أوغندا(

 

 اإلجراءات واآلليات المتعلقة باالمتثال بموجب بروتوآول آيوتو • 

والسيد توليما نيروني   ) النرويج(رك ف�ي رئاس�ته الس�يد هارالد دوفالند          يش�ا  -  
 )ساموا(سليد 

، اقترح الرئيس، بناء 2001يوليه / تموز20وفي الجلسة العامة الثالثة عشرة المعقودة في  -30
عل��ى مش��اورات أج��راها م��ع أعض��اء المكت��ب والمش��ارآين اآلخري��ن، ب��أن تج��رى المفاوض��ات        

زء الرفيع المستوى المقبل من المؤتمر ضمن فريق غير رسمي يستند في الموض�وعية خ�الل الج   
مناقش��اته إل��ى المذآ��رة الت��ي ت��م إعداده��ا بش��أن س��لطات الرؤس��اء المش��ارآين ألف��رقة ال��تفاوض        

وس��عيًا وراء تحق��يق الكف��اءة  . (FCCC/CP/2001/CRP.8)األربع��ة، وذل��ك ب��ناء عل��ى طل��ب الرئ��يس    
ال�ذي يرأس�ه الرئ�يس، بتوج�يهات المؤتمر في الجلسة العامة            والش�فافية، س�وف يسترش�د الف�ريق،         

ويق�دم تقارير يومية إلى المؤتمر، ويمكن أن يقرر الفريق آذلك إنشاء أفرقة فرعية أصغر حجمًا              
 .تعنى بمسائل محددة، على أساس أن المفاوضات ستتواصل في الوقت ذاته

 :شكيل الفريق على النحو التاليوأقر المؤتمر االقتراح المذآور أعاله، وتم تحديد ت -31

 1 آسيا الوسطى القوقاز ومولدوفا

 3 11المجموعة الوسطى 

 1 مجموعة سالمة البيئة
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 5 االتحاد األوروبي

 19  والصين77مجموعة ال  

 6 المجموعة الجامعة

وواف��ق المؤتم��ر ب��ناء عل��ى اق��تراح الرئ��يس، عل��ى إنش��اء ف��ريق تف��اوض خ��امس، لبح��ث        -32
 م�ن ب��روتوآول آ�يوتو، يرأس�ه الس��يد ه�ارالد دوفالن��د     8 و7 و6 و5ف��ي الم�واد  القض�ايا المدرج�ة   

، رئ�يس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، ويقدم تقاير إلى الجلسة العامة             )ال�نرويج (
إال أن  . ول�ن يج�تمع ف�ريق ال�تفاوض الخ�امس بالتزام�ن م�ع الفريق الذي يرأسه الرئيس                 . للمؤتم�ر 

بالمسائل التقنية يمكن أن يستمر في أفرقة التفاوض األخرى، وذلك حسبما يقرره   العم�ل الم�تعلق     
 .الرؤساء المشارآون

 

 

 اعتماد التقرير المتعلق بوثائق التفويض -واو 
 )من جدول األعمال) ط(2البند (

 ]ييستكمل فيما بعد[

 الحضــور -زاي 
 ]تدّقق فيما بعد[

ف��ي ...  لمؤتم��ر األط��راف مم��ثلو األط��راف ال   حض��ر الج��زء الثان��ي م��ن ال��دورة السادس��ة   -33
 .اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

 االتحاد األوروبي أوروغواي بنما
 االتحاد الروسي أوزبكستان نبنـ

 إثيوبيا أوغندا بوتان
 أذربيجان أوآرانيا بوتسوانا

 األرجنتين ) اإلسالمية-جمهورية (إيران  بورآينا فاصو
 األردن آيرلندا ورونديب

 أرمينيا آيسلندا البوسنة والهرسك
 إيرتريا إيطاليا بولندا
 إسبانيا بابوا غينيا الجديدة بوليفيا
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 أستراليا باآستان بيرو
 إستونيا ياالو بيالروس
 إسرائيل البحرين تايلند

 إآوادور البرازيل ترآمانستان
 ألبانيا بربادوس ترينيداد وتوباغو

 ألمانيا لبرتغالا تشاد
 اإلمارات العربية المتحدة بلجيكا توغو
 أنتيغوا وبربودا بلغاريا توفالو
 تونس
 تونغا

 إندونيسيا بليز
 أنغوال بنغالديش جامايكا
 الجزائر سانت آيتس ونيفيس الفلبين
 جزر الباهاما سانت لوسيا فنزويال
 جزر سليمان سري النكا فنلندا
 قمرجزر ال السلفادور فيجي

 جزر آوك سلوفاآيا فييت نام
 جزر مارشال سلوفينيا قبرص
 جمهورية أفريقيا الوسطى سنغافورة قطر

 الجمهورية التشيكية السنغال قيرغيزستان
 جمهورية تنزانيا المتحدة سوازيلند آازاخستان
 الجمهورية الدومينيكية السودان الكاميرون
 وريةالجمهورية العربية الس سورينام آرواتيا
 جمهورية آوريا السويد آمبوديا
 جمهورية الكونغو الديمقراطية سويسرا آندا

 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية سيشيل آوبا

جمهوري���ة مقدون���يا اليوغوس���الفية    شيلي آوت ديفوار
 السابقة

 جمهورية مولدوفا الصين آوستاريكا
 جنوب أفريقيا طاجيكستان آولومبيا
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 رجياجو عمان الكونغو
 جيبوتي غابون الكويت
 الدانمرك غامبيا آيريباتي
 دومينيكا غانا آينيا
 رواندا غرينادا التفيا
 رومانيا غواتيماال لبنان

 زامبيا غينيا لكسمبرغ
 زمبابوي  بيساو-غينيا  ليتوانيا

 ساموا فانواتو ليختنشتاين
 ليسوتو

 
 سان تومي وبرينسيبي فرنسا

 الطةم موريشيوس نيوزيلندا
 مالي موزامبيق نيوي
 ماليزيا موناآو هايتي
 مدغشقر ميانمار الهند

 -والي�����������ات (ميكرون�����������يزيا  هندوراس
 )الموحدة

 مصر

 المغرب ناميبيا هنغاريا
 المكسيك ناورو هولندا

 مالوي النرويج الواليات المتحدة األمريكية
 ملديف النمسا اليابان
 ديةالمملكة العربية السعو نيبال اليمن

االمملك�ة الم�تحدة لبريطان�يا العظمى وآيرلندا      النيجر يوغوسالفيا

 الشمالية

 منغوليا نيجيريا اليونان
 موريتانيا نيكاراغوا 

ترآيا، الكرسي : آم�ا حض�ر الج�زء الثان�ي من الدورة السادسة مراقبون عن الدول التالية               -34
 ].ليبيريا[الرسولي، 
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الية التابعة لألمم المتحدة ممثلة في الجزء الثاني من الدورة      وآان�ت المكات�ب وال�برامج الت       -35
 :السادسة

 اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة
 اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

 أمانة اتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون وبروتوآول مونتريال الملحق بها
 تنوع البيولوجيأمانة اتفاقية ال

 مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية
 األمم المتحدة

 برنامج األمم المتحدة للبيئة
  وحدة تنسيق خطة العمل الخاصة بالبحر المتوسط-برنامج األمم المتحدة للبيئة 

 معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث
 جامعة األمم المتحدة

  العليا معهد الدراسات-جامعة األمم المتحدة 

وآان�ت الوآ�االت المتخصص�ة التال�ية والمنظمات األخرى التابعة لمنظومة األمم المتحدة                -36
 :ممثلة في الجزء الثاني من الدورة السادسة

 منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة
 مرفق البيئة العالمية

 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية
بتغ���ير الم���ناخ ال���تابع للم���نظمة العالم���ية لألرص���اد      الف���ريق الحكوم���ي الدول���ي المعن���ي    

 ب���������������������������������������رنامج األم���������������������������������������م الم���������������������������������������تحدة /الجوي���������������������������������������ة
    للبيئة

 البنك الدولي
 المنظمة العالمية لألرصاد الجوية

آما آانت الوآالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة التجارة العالمية ممثلتين في الجزء الثاني  -37
 .من الدورة السادسة

قائم��ة بالم��نظمات الحكوم��ية الدول��ية والم��نظمات غ��ير الحكوم��ية الت��ي       ولالط��الع عل��ى   -38
 ... .حضرت الدورة السادسة لمؤتمر األطراف انظر المرفق 

  الوثائــق-هاء 

ت�رد ف�ي الم�رفق الثال�ث الوث�ائق المعروض�ة عل�ى الج�زء الثان�ي م�ن مؤتمر األطراف في              -39
 .دورته السادسة
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 الحواشي

 .FCCC/CP/2000/5/Add.2) في الوثيقة 4، الفقرة 6- أم/1انظر المقرر ( )1( 

أآتوبر / تشرين األول  29م�ن المق�رر أ، يعقد في مراآش، المغرب، في الفترة من              )2( 
 ).6-م أ/2انظر المقرر  (2001نوفمبر / تشرين الثاني9إلى 

نظرًا لعدم تمكن مؤتمر األطراف في دورته الخامسة من التوصل إلى أي استنتاج  )3( 
 16 والمادة 10)ج(وعمًال بالمادة ) 18، الفقرة FCCC/CP/1999/6انظر الوثيقة (بشأن هذه المسألة 

من مشروع النظام الداخلي الذي يجري تطبيقه، ُأدرج في جدول األعمال المؤقت للدورة السادسة 
 من  4 من المادة ) ب(و) أ (2االس�تعراض الثان�ي لم�دى مالئم�ة الفقرتين الفرعيتين           "ب�ند بع�نوان     

 77وأًُرفق�ت به�ذا الب�ند حاش�ية تعك�س اق�تراحًا قدم�ته ف�ي الدورة السادسة مجموعة ال                  ". االتفاق�ية 
 2استعراض مدى آفاية تنفيذ الفقرتين الفرعيتين "والص�ين بتعديل صيغة هذا البند بحيث يصبح   

رته السادسة وقرر مؤتمر األطراف في الجزء األول من دو".  من االتفاقية4من المادة ) ب(و) أ(
، الفقرات FCCC/CP/2000/5/Add.1انظر الوثيقة (إدراج هذا البند في جدول أعمال دورته السابعة       

33-35.( 

ُسحب من جدول األعمال المؤقت البند المتصل بالتعديل الذي اقترحته آازاخستان  )4( 
اخستان في مذآرة   بإض�افة اس�مها إلى القائمة الواردة في المرفق األول وذلك بناء على طلب آاز              

 .2000يونيه / حزيران13شفوية مؤرخة 

اق�ترح الرئ�يس ف�ي ال�دورة الخامس�ة للمؤتمر استنادًا إلى المشاورات التي ُأجريت                )5( 
م�ع المكت�ب أن�ه ينبغ�ي ف�يما يخ�ص ه�ذا البند الفرعي أن يكون مفهوما أن برنامج العمل المتصل                      

فس الروح سينظر مؤتمر األطراف في دورته     وبن. بآل�يات ب�روتوآول آيوتو سيجري تناوله آكل       
السادس�ة ف�ي الجوان�ب الت�ي ينبغي أن يبت فيها المؤتمر فضًال عن الجوانب التي تتطلب أن ُتتخذ                  
إج�راءات بش�أنها م��ن جان�ب مؤتم��ر األط�راف الع�امل بوص��فه اج�تماع األط��راف ف�ي ب��روتوآول        

 ).16، الفقرة FCCC/CP/1999/6آيوتو في دورتها الخامسة 

- - - - - 


