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   يف بايلة، املعقودتقرير مؤمتر األطراف عن دورته الثالثة عشرة

  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٥ إىل ٣يف الفترة من 
  املداوالت: اجلزء األول

  احملتويات
  الصفحة  راتـالفق  

  ٥  ١٦- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الدورةافتتاح  - أوالً 
  )من جدول األعمال) أ(٢ و١لبندان ا(  
  ٥  ٤- ٢  . . . . . . . . . . . بيان رئيس مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة  - ألف   
  ٦  ٥  . . . . . . . طراف يف دورته الثالثة عشرةألانتخاب رئيس مؤمتر ا   -  باء  
  ٦  ٩- ٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بيان الرئيس  - جيم   
  ٧  ١١- ١٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ة ترحيبكلم  - ال د  
  ٧  ١٥- ١٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بيان األمني التنفيذي  -  هاء  
  ٨  ١٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بيانات أخرى  - واو   

  ٨  ٣٨- ١٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املسائل التنظيمية  - ياً ثان
  ) من جدول األعمال٢البند (  
  ٨  ١٩- ١٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اعتماد النظام الداخلي  - ألف   
  ٩  ٢٣- ٢٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إقرار جدول األعمال  - اء ب  
  ١١  ٢٥- ٢٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس  - جيم   
  ١٢  ٢٧- ٢٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قبول املنظمات بصفة مراقب  - دال   
  ١٢  ٣٢- ٢٨  . . وريت اهليئتني الفرعيتنيتنظيم األعمال، مبا يف ذلك أعمال د  - هاء   
  موعد ومكان انعقاد الدورة الرابعة عشرة ملـؤمتر األطـراف            - واو   
  ١٣  ٣٣  . . . . . . . . . . . . . . . زمين الجتماعات هيئات االتفاقيةواجلدول ال    
  ١٤  ٣٥- ٣٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  املتعلق بوثائق التفويضيراعتماد التقر  - زاي   
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  )تابع( احملتويات
  الصفحة  راتـالفق  

  )تابع(ثانياً 
  ١٤  ٣٧- ٣٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلضور  - حاء   
  ١٤  ٣٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوثائق  - طاء   

  ١٤  ٤٤- ٣٩  . . . . . . تقريرا اهليئتني الفرعيتني واملقررات واالستنتاجات الناشئة عنهما  - ثالثاً 
  ) من جدول األعمال٣البند (  
  ١٤  ٤١- ٣٩  . . . . . . . . . . يةيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجتقرير اهل  - ألف   
  ١٥  ٤٤- ٤٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  اهليئة الفرعية للتنفيذتقرير  - باء   

  تقرير امليسِّرين املتشاركني للحوار املتعلـق بالعمـل التعـاوين الطويـل              -رابعاً 
  ١٥  ٦٣-٤٥  ......الرامي إىل التصدي لتغري املناخ عن طريق تعزيز تنفيذ االتفاقية األجل  
  ) من جدول األعمال٤ند الب(  

  ١٩  ٦٥-٦٤  ....تقرير التقييم الرابع املقدم من الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ  -خامساً 
  ) من جدول األعمال٥البند (  

  نـصوص عليهـا    املاألخـرى   استعراض تنفيذ االلتزامات واألحكام       - سادساً 
  ١٩  ٩٨- ٦٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يف االتفاقية  
  ) من جدول األعمال٦البند (  
  ١٩  ٦٨- ٦٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آللية املالية لالتفاقيةا  - ألف   
  ٢٠  ٧٢- ٦٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وطنيةالبالغات ال  - باء   
  ٢٠  ٧٩- ٧٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وير التكنولوجيات ونقلهاتط  - جيم   
  ٢٢  ٩١- ٨٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القدرات مبوجب االتفاقيةبناء   - دال   
  ٢٤  ٩٦- ٩٢  . . . . . . . . . . . . . .  من االتفاقية٤ن املادة  م٩ و٨تنفيذ الفقرتني   - هاء   
  ٢٥  ٩٨- ٩٧  . . . عيتان إىل مؤمتر األطرافيئتان الفرمسائل أخرة أحالتها اهل  - واو   

  ُنهـج  : ختفيض االنبعاثات الناشئة عن إزالة األحراج يف البلدان النامية          - سابعاً 
  ٢٥  ١٠١- ٩٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حلفز العمل  
  ) من جدول األعمال٧البند (  

  ٢٦    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بقي معلقاًبند جدول األعمال الذي أُ  -  ثامناً
  )قاًمعل من جدول األعمال ٨بقي البند أُ(  

  ٢٦  ١٠٤- ١٠٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  -  تاسعاً
  ) من جدول األعمال٩البند (  
  ٢٦  ١٠٣- ١٠٢  . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٧- ٢٠٠٦أداء امليزانية يف فترة السنتني   -  ألف  
  ٢٦  ١٠٤  . . . . . . . . . . . .  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   - باء   
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  )تابع( احملتويات

  الصفحة  راتـالفق  

  ٢٦  ١٢٤- ١٠٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . زء الرفيع املستوىاجل  - عاشراً 
  ) من جدول األعمال١٠البند (  
  ٢٧  ١٠٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بيان األمني العام لألمم املتحدة  - ألف   
  ٢٧  ١١٠- ١٠٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بيان رئيس إندونيسيا  - باء   
  ٢٧  ١١٣- ١١١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بيان األمني التنفيذي  - جيم   
  ٢٨  ١١٧- ١١٤  . . . . . . . . بيان رئيس الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ  - دال   
  ٢٩  ١٢٢- ١١٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بيانات رؤساء الدول أو احلكومات  - هاء   
  ٣٠  ١٢٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . بيانات الوزراء وغريهم من رؤساء الوفود  - واو   
  ٣٠  ١٢٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بيانات أخرى  - زاي   
  ٣٠  ١٣٠- ١٢٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بيانات املنظمات اليت حتظى مبركز مراقب - حادي عشر 

  ) من جدول األعمال١١البند (  
  ٣٠  ١٢٦- ١٢٥  . . . . . . . . . . االهتا املتخصصةبيانات هيئات األمم املتحدة ووك  - ألف   
  ٣١  ١٢٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بيانات املنظمات احلكومية الدولية  - باء   
  ٣١  ١٢٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بيانات املنظمات غري احلكومية  - جيم   
  ٣٢  ١٣٠- ١٢٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بيانات أخرى  -  دال  

  ٣٢  ١٣١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مسائل أخرى  - ثاين عشر 
  ) من جدول األعمال١٢البند (  

  ٣٢  ١٣٦- ١٣٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اختتام الدورة  - ثالث عشر 
  ) من جدول األعمال١٣البند (  
  ٣٢  ١٣٢  . . . . . . . . اعتماد تقرير مؤمتر األطراف عن دورته الثالثة عشرة  - ألف   
  ٣٣  ١٣٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلعراب عن االمتنان للبلد املضيف  - باء   
  ٣٣  ١٣٦- ١٣٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اختتام الدورة  - جيم   

 املرفقات

  ٣٤  ...................................................... العام لألمم املتحدةاألمنيبيان   -األول 
  اليت حـضرت الـدورة      ة، ومنظمات األمم املتحدة   أطراف االتفاقية، والدول املراقب     -الثاين 

  ٣٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عشرة ملؤمتر األطراف الثالثة  
يف إطـار   قائمة بأمساء املمثلني الـذين أدلـوا ببيانـات يف اجلـزء الرفيـع املـستوى                 -الثالث 

 مـن جـدول أعمـال      ١٨ من جدول أعمـال مـؤمتر األطـراف والبنـد            ١٠البند    
  ٤١  ...................طراف يف بروتوكول كيوتومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األ  

  ٥٣  ...................٢٠١٢-٢٠٠٨اجلدول الزمين الجتماعات هيئات االتفاقية يف الفترة   -الرابع 
  ٥٤  ...........................الوثائق املعروضة على مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة  -اخلامس 
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  اإلجراءات اليت اختذها مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة: اجلزء الثاين

  )Add.2 وFCCC/CP/2007/6/Add.1(، يصدر اجلزء الثاين من هذا التقرير يف إضافتني ألسباب عملية

  مقررات اعتمدها مؤمتر األطراف
FCCC/CP/2007/6/Add.1  

  املقرر

 خطة عمل بايل ١٣- م أ/١

 ُنهج حلفز العمل: ختفيض االنبعاثات الناشئة عن إزالة األحراج يف البلدان النامية ١٣- م أ/٢

 تطوير التكنولوجيات ونقلها يف إطار اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ١٣- م أ/٣

 تطوير التكنولوجيات ونقلها يف إطار اهليئة الفرعية للتنفيذ ١٣- م أ/٤

 التقرير التقييمي الرابع املقدم من الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ ١٣- م أ/٥

 ع لآللية املاليةاالستعراض الراب ١٣- م أ/٦

 إرشادات إضافية موّجهة إىل مرفق البيئة العاملية ١٣- م أ/٧

 متديد والية فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً ١٣- م أ/٨

  من االتفاقية٦برنامج عمل نيودهلي املعدل املتعلق باملادة  ١٣- م أ/٩

 جتميع وتوليف البالغات الوطنية الرابعة ١٣- م أ/١٠

 اإلبالغ عن النظم العاملية ملراقبة املناخ ١٣-  أم/١١

 أداء امليزانية ومهام األمانة وعملياهتا ١٣- م أ/١٢

 ٢٠٠٩- ٢٠٠٨امليزانية الربناجمية لفترة السنتني  ١٣- م أ/١٣

موعد ومكان انعقاد الدورتني الرابعة عشرة واخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف وجدول اجتماعـات              ١٣- م أ/١٤
 تفاقيةهيئات اال

  القرار
  اإلعراب عن االمتنان حلكومة مجهورية إندونيسيا وسكان مقاطعة بايل  ١٣- م أ/١

FCCC/CP/2007/6/Add.2  

املبادئ التوجيهية املنقّحـة    ): اإلبالغ عن النظم العاملية ملراقبة املناخ      (١٣- م أ /١١مرفق املقرر   
 .تعلقة باإلبالغ عن النظم العاملية لتغري املناخالتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وامل
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   افتتاح الدورة- أوالً 
  )من جدول األعمال) أ(٢ و١البندان (

يف  -  )١( من االتفاقية٧ من املادة ٤ املعقودة عمالً بالفقرة - افُتتحت الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف   - ١
وافتتح الدورة رئيس مؤمتر . ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣، يف مركز بايل للمؤمترات الدولية، يف بايل بإندونيسيا

  . األطراف يف دورته الثانية عشرة السيد دافيد مويراريا وزير البيئة واملوارد الطبيعية يف كينيا

   بيان رئيس مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة- ألف 

ه جلميع املشاركني يف املؤمتر على عملهم مـع         أعرب رئيس مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة عن شكر           - ٢
. حكومة كينيا خالل فترة رئاستها للمؤمتر وعلى جعل السنة املاضية حداً فاصالً إىل السياسة العاملية يف جمال تغري املناخ           

اختـاذ  ) ١: (والحظ أن املناقشات اليت جرت يف الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف قد استرشدت باألهداف التالية               
األخذ بَنْهج جديد   ) ٣(حتقيق انطالقة سريعة آللية التنمية النظيفة يف أفريقيا؛ و        ) ٢(إجراءات حقيقية بشأن التكيف؛ و    

  .)٢(بتكارياالتوسيع احليز ) ٥(احلفاظ على الزخم السياسي؛ و) ٤(من التفكري بشأن نقل التكنولوجيا؛ و

 بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه، وإىل          وأشار الرئيس إىل برنامج عمل نريويب املتعلق        - ٣
التقدم احملرز يف تفعيل صندوق التكيف، فالحظ أن الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثانيـة ملـؤمتر                  

كيف يف األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو قد شكّلتا نقطة حتول يف إدراج مسألة الت             
وقال إن قدراً من التقدم قد أُحرز يف حتقيق التوزيع املنصف ملشاريع            . صدارة جدول األعمال املتعلق بتغري املناخ     

وعلى الرغم من التقدم احملـدود      . آلية التنمية النظيفة يف أفريقيا، ولكن مثة حاجة إىل تسريع العمل يف هذا اجملال             
والحظ . فقد طُرحت أفكار خالقة منذ الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطرافالذي أُحرز يف جمال نقل التكنولوجيا، 

وأعرب الرئيس عن رأي . الرئيس أن الطريق ممهدة أمام إحراز تقدم معقول يف الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف
عن طريق تعزيـز تنفيـذ      مفاده أن احلوار املتعلق بالعمل التعاوين الطويل األجل الرامي إىل التصدي لتغري املناخ              

والفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب            ) احلوار(االتفاقية  
والحظ أن هذا الزخم . بتكاريالقد ولّدا زمخاً سياسياً ووّسعا احليز ا) الفريق العامل املخصص(بروتوكول كيوتو 
ريق عقد عدة اجتماعات رفيعة املستوى والنتائج اليت خلص إليها التقرير التقييمي  عن ط٢٠٠٧قد تعاظم يف عام    

  .الرابع الذي أعده الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ

                                                      

ُعقدت الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف بالتزامن مع انعقاد الدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامـل                )١(
ف العامل بوصفه اجتماع    وترد يف تقرير منفصل مداوالت مؤمتر األطرا      . بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو     

وُتستنسخ يف كال التقريرين العناصر املشتركة، مثل كلمـات الترحيـب، ومـداوالت    . األطراف يف بروتوكول كيوتو  
اجللسات املشتركة اليت عقدها مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتـو                

  .تيهماخالل اجلزء الرفيع املستوى من دور
)٢( FCCC/CP/2006/5 ٧، الفقرة.  
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ودعا الرئيس مجيع األطراف يف االتفاقية إىل االعتراف بأن التحدي املطروح هو حتٍد شديد اإلحلاح للغاية،   - ٤
  .لبناء على النظام احلايل لتغري املناخ من أجل التوصل إىل اتفاقات منصفةوأن مثة حاجة إىل ا

   انتخاب رئيس مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة- باء 
  )من جدول األعمال) أ(٢البند (

ديسمرب، وبناء علـى    / كانون األول  ٣، املعقودة يف    )٣(انتخب مؤمتر األطراف بالتزكية، يف جلسته األوىل        - ٥
وقدم . ، وزير الدولة لشؤون البيئة يف إندونيسيا، رئيساً له     رمحت فيتوالر  من الرئيس املنتهية واليته، السيد       اقتراح

الرئيس املنتهية واليته التهنئة إىل السيد وتويالر على انتخابه ومتىن له كل النجاح يف توجيه أعمال مؤمتر األطراف             
  .يف دورته الثالثة عشرة

   بيان الرئيس- جيم 

ووصف . رّحب الرئيس، لدى توليه مهام منصبه، جبميع املشاركني يف الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف  - ٦
وأكد لألطراف بأنه . انتخابه لتوىل قيادة العملية يف هذا املنعطف البالغ األمهية بأنه شرف عظيم ومسؤولية جسيمة

م من خالل آخر االستنتاجات العلمية الواردة والحظ أن النقاش العلمي قد ُحس. سيسعى إىل بذل قصارى جهده
  وقال إن تغري املناخ حيدث على حنو       . يف تقرير التقييم الرابع الذي أعده الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ           

وأعرب عن رأيه بأن محاية املناخ جيب أن تشكل جزءاً ال يتجزأ من عملية التنميـة                . ال لبس فيه وبشكل سريع    
  .صادية املستدامة، وأن من األمهية مبكان الشروع يف العمل اآلناالقت

، مما يستدعي اختاذ ٢٠٠٧والحظ حدوث عدد مل يسبق لـه مثيل من املناقشات الرفيعة املستوى يف عام   - ٧
رصـة  ودعا الرئيس األطراف إىل اغتنام ف     . إجراءات قوية يف مؤمتر األمم املتحدة املعقود يف بايل بشأن تغري املناخ           

انعقاد هذه الدورة إلرسال رسالة قوية إىل اجملتمع الدويل مفادها أنه ميكن ملؤمتر األطراف أن يعمل مبا هو مطلوب 
وقال إنه ينبغي لألطراف يف هذه      . من الشعور باإلحلاح واملسؤولية، فضالً عن مواصلة العمل املمتاز اجلاري فعالً          

. مر السنني وأن تشرع يف مداوالت بشأن مستقبل نظام تغري املناخ          الدورة أن تنطلق من الدروس املستفادة على        
وأضاف قائالً إنه قد ملس يف املشاورات اليت أجراها تأييداً واسع النطاق من األطراف إلطالق عمليـة يف إطـار                 

قال إن و. االتفاقية إلجراء مفاوضات بشأن مستقبل نظام تغري املناخ ولالتفاق على جدول أعمال لتلك املفاوضات
  . تارخياً مستهدفاً للتوصل إىل نتيجة٢٠٠٩الكثريين قد أعربوا أيضاً عن تأييدهم جلعل عام 

وشدد الرئيس على أن سوق الكربون تشكل عنصراً رئيسياً بالنسبة للجهود الرامية إىل معاجلة مـشكلة                  - ٨
" للبنات البناء " تأييداً واسع النطاق     وأشار إىل أن هناك   . تغري املناخ، ودعا إىل إرسال إشارات مناسبة إىل السوق        

التخفيف من آثار تغري املناخ، والتكيـف،  : األربع اليت مت حتديدها يف احلوار لبناء نظام للمناخ يف املستقبل، وهي      
وشجع األطراف احلاضرة يف بايل على استخدام الزخم الذي نشأ عن العمل املضطلع به         . والتكنولوجيا، والتمويل 

والحظ الرئيس أن برنامج عمل نريويب يساعد يف تعزيز عملية صنع           . ار ويف الفريق العامل املخصص    يف إطار احلو  
                                                      

 .جلسات مؤمتر األطراف املشار إليها يف هذا التقرير هي جلسات عامة )٣(
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والحظ أن العامل يراقب    . القرارات بشأن إجراءات التكيف وحتسني تقييم القابلية للتأثر بتغري املناخ والتكيف معه           
  .ودعا اجلميع إىل النهوض هبذه املهمة. األطرافعن كثب وبقدر كبري من االهتمام املداوالت املتواصلة اليت جتريها 

واختتم الرئيس مالحظاته قائالً إنه سيبذل كل ما يف استطاعته لتيسري املفاوضات وبناء اجلسور يف اجتاه                  - ٩
  .التوصل إىل توافق يف اآلراء ُيمكّن مؤمتر بايل من حتقيق اإلجناز الذي ينتظره العامل

   كلمة ترحيب- دال 

افتتاح الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع             مبناسبة    - ١٠
  .األطراف يف بروتوكول كيوتو، أدىل حمافظ بايل، السيد ديوا مادي ببرياتا، بكلمة ترحيب

ة املؤمتر هـي شـرف      وقال احملافظ، مرحباً جبميع املندوبني إىل إندونيسيا وإىل جزيرة بايل، إن استضاف             - ١١
وأشار إىل أن جزيرة بايل نفسها ستعاين من اآلثار الضارة لتغري . إلندونيسيا وتشكل حتدياً بالنظر إىل حجم املؤمتر

  ".خارطة طريق بايل"املناخ، وأعرب عن أمله يف أن يسفر هذا االجتماع عن اختاذ خطوات ملموسة واعتماد 

   بيان األمني التنفيذي- هاء 

األمني التنفيذي، بعد هتنئة السيد وتويالر على انتخابه رئيساً للمؤمتر، عن امتنانه حلكومة إندونيسيا أعرب   - ١٢
  .ملا بذلته من جهود خاصة يف استضافة املؤمتر

 ميكن أن تعترب سنة مدهشة بالنسبة لتغري املناخ، فاالحتاد األورويب قد ٢٠٠٧وقال األمني التنفيذي إن سنة   - ١٣
 يف املائة حبلـول  ٣٠ و٢٠ية السنة رقماً مستهدفاً خلفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة تتراوح بني     اعتمد يف بدا  

، رهناً مبا يتخذه اآلخرون من إجراءات، وبقيام البلدان النامية الرئيسية كالصني باعتماد استراتيجيات ٢٠٢٠عام 
لرئيسية باعتماد مواقف سياساتية فيما خيـص تغـري   وطنية بشأن تغري املناخ، وبقيام املندوبني يف مؤمترات القمة ا      

وذكّر بأن الواليات املتحدة األمريكية قد عقدت اجتماعات لالقتصادات الرئيسية هبدف اإلسهام، حبلول             . املناخ
والحظ األمني التنفيـذي أن سـنة       . ، يف عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ         ٢٠٠٨هناية عام   
انت، قبل كل شيء، سنة الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، حيث لقي تقريره التقييمي الرابع                 ك ٢٠٠٧

 ٢٠٠٧وأضاف قائالً إن سنة . استحساناً يف كل مرحلة من مراحل إجنازه اليت تتوجت بفوزه جبائزة نوبل للسالم       
كومات، يف االجتماع الرفيع املستوى الذي       رئيساً من رؤساء الدول أو احل      ٨٠قد تتّوجت بنداء وّجهه أكثر من       
  .، من أجل حتقيق إجناز كبري يف بايل)٤(عقده األمني العام لألمم املتحدة

وأشار األمني التنفيذي إىل اآلمال الكبرية املعقودة على مؤمتر بايل الذي ُينتظر منه أن يقدم أجوبة علـى                    - ١٤
وأكد علـى أمهيـة االتفاقيـة       . اليت ينبغي للمؤمتر النهوض هبا    األسئلة املطروحة، وشدد على املسؤولية اجلسيمة       

ودعا إىل أن تواصل البلدان الـصناعية       . والفرصة املتاحة والبناء على اهليكل الفريد املتمثل يف بروتوكول كيوتو         
                                                      

املستقبل يف   حتت عنوان    ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٤ُعقد االجتماع يف مقر األمم املتحدة بنيويورك يف          )٤(
 .التصدي للتحدي الذي يشكله تغري املناخ بالنسبة للقيادة: أيدينا
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ستقبل حىت وأعرب عن اعتقاده بإمكانية تشكيل معامل امل. االضطالع بدور القيادة، وإىل التعاون مع البلدان النامية
ودعا إىل وضع إطار شامل من شأنه أن ُيمكّن مجيع البلدان من التكيف، وشدد على               . يف سياق املصاحل املتضاربة   

  .احلاجة إىل استخدام أنواع الوقود األحفوري استخداماً مسؤوالً دون تدمري البيئة

فرص والنظر يف الشكل القـانوين      وشّجع األمني التنفيذي األطراف على أن تركز اهتمامها على هتيئة ال            - ١٥
ويف اخلتام، أعرب عن أمله يف أن حتقق األطراف اختراقاً يف مؤمتر بايل من              . التفاق ميكن أن ُيعقد يف هناية العملية      

  .خالل االعتماد الرمسي جلدول أعمال تفاوضي للعملية املتعلقة بتغري املناخ يف املستقبل

   بيانات أخرى- واو 

باسم اجملموعة  (ديسمرب، ممثلو أستراليا    / كانون األول  ٣عامة، يف اجللسة األوىل املعقودة يف       أدىل ببيانات     - ١٦
، ونيجرييا  )باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية    (، وغرينادا   ) والصني ٧٧ل اباسم جمموعة   (، وباكستان   )الرئيسية

، والربتغـال  )باسم أقل البلدان منواً  (ديف  ، ومل )باسم فريق السالمة البيئية   (، وسويسرا   )باسم اجملموعة األفريقية  (
  .، وبنغالديش، وُعمان)٥()باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها(

   املسائل التنظيمية- ثانياً 
  ) من جدول األعمال٢البند (

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

ديسمرب، بأن رئـيس مـؤمتر   / كانون األول  ٣سة األوىل املعقودة يف     أبلغ الرئيس مؤمتر األطراف، يف اجلل       - ١٧
األطراف يف دورته الثانية عشرة قد أجرى مشاورات مع األطراف بشأن مشروع النظام الداخلي، ولكنه مل يتوصل 

  .إىل حتقيق توافق يف اآلراء

  .د التصويتوأدىل ممثل أحد األطراف ببيان شدد فيه على أمهية إجياد حل ملسألة قواع  - ١٨

وبناء على اقتراح من الرئيس، قرر مؤمتر األطراف أن يواصل يف هذه األثناء، وكما حدث يف الدورات                   - ١٩
وأعلن . ٤٢، باستثناء مشروع املادة FCCC/CP/1996/2السابقة، تطبيق مشروع النظام الداخلي الوارد يف الوثيقة 

  .ر األطراف يف حالة حدوث أية تطورات جديدة هبذا الشأنالرئيس أنه سُيجري مشاورات ويقدم تقريراً إىل مؤمت

                                                      

قف املعرب عنه يف هذا البيان ويف مجيع البيانات الالحقة اليت أدلت هبا الربتغال باسم اجلماعة حظي املو )٥(
األوروبية والدول األعضاء فيها بتأييد كل من ألبانيا، وأوكرانيا، والبوسنة واهلرسك، واجلبل األسود، ومجهورية مقدونيا 

  .اليوغوسالفية السابقة، وصربيا، وكرواتيا
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   إقرار جدول األعمال- باء 
  )من جدول األعمال) ج(٢البند (

 كانون ٣ألغراض النظر يف هذا البند الفرعي، ُعرضت على مؤمتر األطراف، يف جلسته األوىل املعقودة يف   - ٢٠
وقد أُعد جدول األعمال . )٦(األعمال املؤقت وشروحهديسمرب، مذكرة من األمني التنفيذي تتضمن جدول /األول

املؤقت باالتفاق مع رئيس مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة، مع مراعاة اآلراء اليت أعربت عنها األطـراف                  
  .خالل الدورة السادسة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ، واآلراء اليت أعرب عنها أعضاء مكتب مؤمتر األطراف

) أ(٢االستعراض الثاين ملدى كفاية أحكام الفقرة " من جدول األعمال املؤقت ٨وذكّر الرئيس بأن البند    - ٢١
، وهو البند الذي كان قد ُترك معلقاً يف الدورة الثانية عشرة، قد أدرج يف جدول                " من االتفاقية  ٤من املادة   ) ب(و

وكان رئيس مؤمتر األطـراف يف      .  الداخلي املطبق   من مشروع النظام   ١٦و) ج(١٠األعمال املؤقت وفقاً للمادتني     
دورته الثانية عشرة قد تشاور مع األطراف بشأن هذا البند ولكنه مل يتوصل إىل حتقيق توافق يف اآلراء بشأن كيفية                    

 باستثناء  FCCC/CP/2007/1ولذلك، اقترح إقرار جدول األعمال كما ورد يف الوثيقة          . إدراجه يف جدول األعمال   
  .وقال إنه سينظر يف كيفية التعامل مع هذا البند ويقدم تقريراً هبذا الشأن إىل جلسة الحقة.  الذي ُترِك معلقا٨ًالبند 

  :وبناء على اقتراح من الرئيس، أقر مؤمتر األطراف جدول األعمال على النحو التايل  - ٢٢

  .افتتاح الدورة  - ١  
  :املسائل التنظيمية  - ٢  

  الثة عشرة ملؤمتر األطراف؛انتخاب رئيس الدورة الث  )أ(  
  اعتماد النظام الداخلي؛  )ب(  
  إقرار جدول األعمال؛  )ج(  
  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس؛  )د(  
  قبول املنظمات بصفة مراقب؛  )ه(  
  أعمال دوريت اهليئتني الفرعيتني؛تنظيم األعمال، مبا يف ذلك   )و(  
متر األطراف واجلـدول الـزمين      موعد ومكان انعقاد الدورة الرابعة عشرة ملؤ        )ز(  

  الجتماعات هيئات االتفاقية؛
  .اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض  )ح(  

  :تقريرا اهليئتني الفرعيتني واملقررات واالستنتاجات الناشئة عنهما  - ٣  

  تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛  )أ(  
                                                      

)٦( FCCC/CP/2007/1. 
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  .تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ  )ب(  
تقرير املُيسرين املتشاركني للحوار املتعلق بالعمل التعاوين الطويل األجل الرامي إىل التصدي لتغري   - ٤

  .املناخ عن طريق تعزيز تنفيذ االتفاقية
  .التقرير التقييمي الرابع املقدم من الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ  - ٥
  :خرى املنصوص عليها يف االتفاقيةاستعراض تنفيذ االلتزامات واألحكام األ  - ٦

  اآللية املالية لالتفاقية؛  )أ(  
  :البالغات الوطنية  )ب(  
  البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛  `١`  
  البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛  `٢`  
  تكنولوجيات ونقلها؛تطوير ال  )ج(  
  بناء القدرات مبوجب االتفاقية؛  )د(  
  : من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ أحكام الفقرتني   )ه(  
 ر التكيف واالستجابة  ـأن تدابي ـل بوينس آيرس بش   ـج عم ـذ برنام ـتنفي  `١`

  ؛)١٠- م أ/١املقرر (
  مسائل تتعلق بأقل البلدان منواً؛  `٢`  
  .ا اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطرافمسائل أخرى أحالته  )و(  

  .ُنهج حفز العمل: ختفيض االنبعاثات الناشئة عن إزالة األحراج يف البلدان النامية  - ٧
  .ُترك هذا البند من جدول األعمال معلقاً  - ٨
  :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  - ٩

  ؛٢٠٠٧- ٢٠٠٦أداء امليزانية يف فترة السنتني   )أ(  
  .٢٠٠٩- ٢٠٠٨مليزانية الربناجمية لفترة السنتني ا  )ب(  

  .اجلزء الرفيع املستوى  - ١٠
  .بيانات املنظمات اليت حتظى مبركز املراقب  - ١١
  .مسائل أخرى  - ١٢
  :اختتام الدورة  - ١٣

  اعتماد تقرير املؤمتر عن دورته الثالثة عشرة؛  )أ(  
  .اختتام الدورة  )ب(  
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ديسمرب أن املشاورات اليت أجراها / كانون األول١٥ و١٤عقودة يومي وذكر الرئيس يف اجللسة الثامنة امل   - ٢٣
 مـن   ٤من املـادة    ) ب(و) أ(٢االستعراض الثاين ملدى كفاية أحكام الفقرة       " من جدول األعمال     ٨البند  بشأن  
ورات مـع    إنه أجرى مشا   وقال أيضاً . ، مل تؤد إىل حتقيق توافق يف اآلراء       ، وهو البند الذي ُترك معلقاً     "االتفاقية

دعوة األمني وبناء على اقتراح من الرئيس، قرر مؤمتر األطراف .  يف اعتماد هذا البنداملكتب عن كيفية املضي قدماً
التنفيذي إىل دراسة هذا الوضع يف ضوء ما حيدث من تطورات خالل هذه الدورة وتقدمي مقترحات تنظر فيهـا                   

  .رينفيذ يف دورهتا الثامنة والعشاهليئة الفرعية للتن

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

ديسمرب، بأن الـسيد وليـام      / كانون األول  ٣أبلغ الرئيس مؤمتر األطراف، يف اجللسة األوىل املعقودة يف            - ٢٤
ين لكل من قد أجرى مشاورات بشأن هذه املسألة خالل الدورة السادسة والعشر) غانا( بونسو - كوجو آغيمانغ 
وبناء على اقتراح من الرئيس، قرر      . إال أنه مل ترد بعد ترشيحات من مجيع اجملموعات اإلقليمية         . اهليئتني الفرعيتني 

 بونسو إىل - ودعي السيد آغيمانغ . مؤمتر األطراف إرجاء انتخاب أعضاء املكتب إىل حني تقدمي مجيع الترشيحات
  .مواصلة املشاورات خالل الدورة

 ١٤يـومي    املعقودة   الثامنة جلسته على اقتراح من الرئيس، انتخب مؤمتر األطراف، بالتزكية، يف           اًءوبن  - ٢٥
 للمـشورة العلميـة      للهيئتني الفرعيتني  ورؤساء، سبعة نواب للرئيس ومقرراً للمؤمتر       ديسمرب/ كانون األول  ١٥و

  :على النحو التايلللدورة الثالثة عشرة ف وجاء تشكيل مكتب مؤمتر األطرا. وللهيئة الفرعية للتنفيذ والتكنولوجية

  )إندونيسيا (رمحت فيتوالرالسيد   الرئيس

  )نيجرييا (حممد باركيندوالسيد   نواب الرئيس
  )مجهورية ترتانيا املتحدة (إريك موغورسيالسيد   
  )االحتاد الروسي( بانكني ألكساندرالسيد   
  )جورجيا (مارينا شفاجنريادزي ةالسيد  
  )كوستاريكا (كريستيانا فيغوريز أولسنكارين السيدة   
  )النمسا (غريترود فوالنسكي ةالسيد  
  )ساموا(السيد فيتوري إليسايا   

  )بربادوس(ن نيكول مسيث ي كارةالسيد  ةاملقرر

  )نيوزيلندا (هيلني بلوم ةالسيد  رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

  )مجهورية إيران اإلسالمية(اقر أسدي السيد ب  رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ
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   قبول املنظمات بصفة مراقب- دال 
  ) من جدول األعمال)ه(٢البند (

ديسمرب، يف مذكرة من األمانة بشأن      / كانون األول  ٣نظر مؤمتر األطراف، يف جلسته األوىل املعقودة يف           - ٢٦
كانت   منظمة غري حكومية٧٩ دوليتان و، وقد أُدرجت فيها منظمتان حكوميتان)٧(قبول املنظمات بصفة املراقب  
 من االتفاقية، وبناء على توصية من مكتب مـؤمتر          ٧ من املادة    ٦وعمالً بالفقرة   . قد طلبت قبوهلا بصفة مراقب    

  األطراف الذي كان قد استعرض قائمة املنظمات املتقدمة بطلبات، قرر مؤمتر األطراف قبول هـذه املنظمـات                 
  . بصفة مراقب

ئيس على أمهية إشراك املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية يف عملية االتفاقية،             وشدد الر   - ٢٧
  ورحب باملنظمات اجلديدة اليت قرر مؤمتر األطراف قبوهلا يف دورته الثالثـة عـشرة ودعاهـا إىل االضـطالع                  

  .بدور نشط

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

ديسمرب، وجه الرئيس اهتمام    / كانون األول  ٣لدى عرض هذا البند الفرعي يف اجللسة األوىل املعقودة يف             - ٢٨
والحظ أن اهليئـتني    . FCCC/CP/2007/1مؤمتر األطراف إىل شروح جدول األعمال املؤقت الواردة يف الوثيقة           

ديسمرب، بإعداد مشاريع مقـررات  / كانون األول١١قبل انتهاء دورتيهما يف   الفرعيتني ستجتمعان هبدف القيام،     
  .واستنتاجات لتقدميها إىل مؤمتر األطراف

، قرر مؤمتر األطراف أن     )٨( على اقتراح من الرئيس راعى فيه طلباً مقدماً من جمموعة من األطراف            وبناًء  - ٢٩
  :مي مشاريع املقررات أو االستنتاجات املناسبة، على النحو التايلحييل البنود إىل اهليئتني الفرعيتني للنظر فيها وتقد

  اهليئة الفرعية للتنفيذ

  اآللية املالية لالتفاقية  )أ(٦البند 
  تفاقيةالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لال  `١` )ب(٦البند 
  درجة يف املرفق األول لالتفاقية غري املالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف  `٢` )ب(٦البند 
  تطوير التكنولوجيات ونقلها  )ج(٦البند 

                                                      

)٧( FCCC/CP/2007/2و Add.1.  
) ج(٦ والصني، أن حييل مؤمتر األطراف البند الفرعي ٧٧ لاطلب ممثل باكستان، متحدثاً باسم جمموعة  )٨(

إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ للنظر يف اجلوانب املتصلة بالتنفيـذ،          " تطوير التكنولوجيات ونقلها  "من جدول أعماله املعنون     
 .هليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية للنظر يف اجلوانب العلمية والتكنولوجيةباإلضافة إىل إحالته إىل ا
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  بناء القدرات مبوجب االتفاقية  )د(٦البند 
  )١٠-  أم/١رر املق(تنفيذ برنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابري التكيف واالستجابة   `١` )ه(٦البند 
  مسائل تتعلق بأقل البلدان منواً  `٢`) ه(٦البند 
  ٢٠٠٧- ٢٠٠٦أداء امليزانية يف فترة السنتني   )أ(٩ند الب

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

  كومي الدويل املعين بتغري املناخالتقرير التقييمي الرابع املقدم من الفريق احل  ٥البند 
  وير التكنولوجيات ونقلهاتط  )ج(٦البند 
  )١٠- م أ/١املقرر (يف واالستجابة  بشأن تدابري التكتنفيذ برنامج عمل بوينس آيرس  `١`) ه(٦البند 
  ُنُهج حفز العمل: ختفيض االنبعاثات الناشئة عن إزالة األحراج يف البلدان النامية  ٧البند 

وذُكّر املندوبون بأن اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة سـتنظران يف             - ٣٠
  .`١` )ه(٦و) ج(٦لبندين الفرعيني جوانب خمتلفة من ا

، ذكّر الرئيس بأن اهليئة الفرعية "اجلزء الرفيع املستوى" من جدول األعمال املعنون ١٠وفيما يتعلق بالبند   - ٣١
 كـانون  ١٤- ١٢للتنفيذ كانت قد أقرت يف دورهتا السادسة والعشرين عقد اجلزء الرفيع املـستوى يف الفتـرة           

زء الرفيع املستوى على أساس أن تكون هناك قائمة واحدة للمتكلمني وأن يتكلم كل         وسُيعقد اجل . ديسمرب/األول
ولن ُتتَّخذ .  فقطاف يف بروتوكول كيوتو، مرة واحدةطرف، مبا يف ذلك األطراف يف االتفاقية اليت هي أيضاً أطر

األطراف، أن تقتصر مدة واقترح الرئيس، يؤيده يف ذلك أعضاء مكتب مؤمتر       . أية مقررات يف اجللسات املشتركة    
  .اإلدالء بكل بيان من البيانات يف اجلزء الرفيع املستوى على ثالث دقائق

  .ووافق مؤمتر األطراف على املضي قدماً يف عمله على أساس املقترحات اليت قدمها الرئيس  - ٣٢

موعد ومكان انعقاد الدورة الرابعة عـشرة ملـؤمتر           - واو 
  اعات هيئات االتفاقية  األطراف واجلدول الزمين الجتم   

  )من جدول األعمال) ز(٢البند (  

 ١٤، اعتمد مؤمتر األطراف يف جلسته الثامنة املعقودة يومي          )٩(بناء على توصية من اهليئة الفرعية للتنفيذ        - ٣٣
موعد ومكان انعقاد الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف " املعنون ١٣- م أ/١٤ديسمرب املقرر / كانون األول١٥و

  ). FCCC/CP/2007/6/Add.1 ("واجلدول الزمين الجتماعات هيئات االتفاقية

                                                      

)٩( FCCC/SBI/2007/15و Add.1و Add.1/Corr.1.  



FCCC/CP/2007/6 
Page 14 

 

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

ديسمرب، وّجه الرئيس االنتباه إىل التقرير املتعلق       / كانون األول  ١٥ و ١٤يف اجللسة الثامنة املعقودة يومي        - ٣٤
 الذي يشري إىل موافقة املكتب علـى وثـائق     (FCCC/CP/2007/5-FCCC/KP/CMP/2007/8)ويض  بوثائق التف 

  . تفويض ممثلي األطراف

  .واعتمد مؤمتر األطراف التقرير بناء على توصية من املكتب  - ٣٥

  احلضور - حاء 

  تزامنتا معها ممثلـون    حضر الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف ودوريت اهليئتني الفرعيتني للتنفيذ اللتني              - ٣٦
عن الدول اليت لديها صفة املراقب، وممثلون عن هيئات وبـرامج              من أطراف االتفاقية اإلطارية، فضالً     ١٨٨عن  

األمم املتحدة، وأمانات االتفاقية، والوكاالت واملؤسسات املتخصصة واملنظمات ذات الصلة يف منظومة األمـم              
  . كاملة يف املرفق الثاينوميكن االطالع على القائمة ال. املتحدة

ولالطالع على  .  منظمة غري حكومية   ٣٣٥ منظمة حكومية دولية و    ٣٥ممثلون عن   اً  وحضر الدورة أيض    - ٣٧
  ).٢ و١اجلزءان  (FCCC/CP/2007/INF.1القائمة الكاملة أنظر الوثيقة 

  الوثائق - طاء 

  .  دورته الثالثة عشرةترد يف املرفق اخلامس الوثائق اليت ُعرضت على مؤمتر األطراف يف  - ٣٨

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

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

رعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن دورهتا السادسة كان معروضاً على مؤمتر األطراف تقرير اهليئة الف  - ٣٩
  . )١٠(٢٠٠٧مايو / أيار١٨ إىل ٧والعشرين املعقودة يف بون يف الفترة من 

ديسمرب، قدم رئيس اهليئة الفرعية للمـشورة       / كانون األول  ١٥ و ١٤ويف اجللسة الثامنة املعقودة يومي        - ٤٠
مشروع تقرير اهليئة عن دورهتـا الـسابعة        ) داد وتوباغو يترين(غ  العلمية والتكنولوجية السيد كيشان كومارسين    

                                                      

)١٠( FCCC/SBSTA/2007/4. 
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وأوصت اهليئة مـؤمتر األطـراف يف       . عن النتائج ذات الصلة مبؤمتر األطراف     اً  شفوياً  ، وقّدم تقرير  )١١(والعشرين
  . دورتيها السادسة والعشرين والسابعة والعشرين باعتماد ثالثة مشاريع مقررات

  . اط مؤمتر األطراف علماً هبذين التقريرين بناء على مقترح قدمه الرئيسويف اجللسة نفسها، أح  - ٤١

  تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ - باء 
  )من جدول األعمال) ب(٣البند (

على مؤمتر األطراف تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا السادسة والعشرين املعقودة يف             اً  كان معروض   - ٤٢
  .)١٢(٢٠٠٧مايو / أيار١٨  إىل٧بون يف الفترة من 

ديسمرب، قدم رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ السيد / كانون األول١٥ و١٤ويف اجللسة الثامنة املعقودة يومي   - ٤٣
اً شفوياً ، وقّدم تقرير)١٣(مشروع تقرير اهليئة عن دورهتا السابعة والعشرين) مجهورية إيران اإلسالمية(باقر أسدي  

وقدمت اهليئة يف دورتيها السادسة والعشرين والسابعة والعشرين مثانيـة          . متر األطراف عن النتائج ذات الصلة مبؤ    
  .مشاريع مقررات العتمادها من ِقبل مؤمتر األطراف

وأعرب . ويف اجللسة نفسها، وبناء على اقتراح قدمه الرئيس، أحاط مؤمتر األطراف علماً هبذين التقريرين  - ٤٤
اقتراح الرئيس، عن تقديره للسيد أسدي على مثابرته يف توجيه عمل اهليئة الفرعية ، بناء على مؤمتر األطراف أيضاً

  .للتنفيذ وهنأه على إعادة انتخابه

تقرير امليسِّرين املتشاركني للحوار املتعلق بالعمل التعـاوين الطويـل            - رابعاً 
   األجل الرامي إىل التصدي لتغري املناخ عن طريق تعزيز تنفيذ االتفاقية

  ) من جدول األعمال٤ند الب(

ديسمرب، بأن مؤمتر األطراف قد قرر، مبوجب / كانون األول٣ذكّر الرئيس، يف اجللسة الثانية املعقودة يف     - ٤٥
، االخنراط يف حوار لتبادل اخلربات وحتليل الُنهج االستراتيجية للعمل التعاوين الطويل األجـل              ١١- م أ /١مقرره  

ر األطراف قد طلب من امليّسرين املتشاركني للحوار أن يقدما تقريراً إىل مؤمتر             وكان مؤمت . للتصدي لتغري املناخ  
وبناء . األطراف يف دورته الثالثة عشرة بشأن احلوار وكذلك بشأن املعلومات واآلراء املتنوعة اليت قدمتها األطراف

والسيد هوارد ) جنوب أفريقيا(ت على دعوة من الرئيس، قام املُيسِّران املتشاركان للحوار، السيدة سانديا دي وي
  .)١٤(بتقدمي تقريرمها) أستراليا(بامسي 

                                                      

)١١( FCCC/SBSTA/2007/L.11.  
)١٢( FCCC/SBI/2007/15و Corr.1و Add.1و Add.1/Corr.1.  
)١٣( FCCC/SBI/2007/L.19.  
)١٤( FCCC/CP/2007/4و Add.1.  
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والحظ املُيسِّران املتشاركان أن التقرير يتضمن مالحظاهتما بشأن النقاش الذي جرى خالل السنتني اللتني   - ٤٦
بل مـن أجـل     انقضتا منذ بدء عملية احلوار بشأن كيفية االضطالع بعمل تعاوين طويل األجل يتطلع إىل املستق              

كما أنه يتضمن بياناً وقائعياً باملعلومات واآلراء املتنوعة اليت أُعرب عنها خالل حلقـات              . التصدي لتغري املناخ  
  .العمل املتعلقة باحلوار

وأوضح املُيسِّران املتشاركان أن احلوار كان جتربة فريدة يف إطار االتفاقية، كما أنه كان مبثابة عمليـة                   - ٤٧
  لزمة لتبادل وجهات النظر، وقد أُجري دون اإلخالل بأية مفاوضات أو التزامـات أو عمليـات           مفتوحة وغري مُ  

وقال إن النقاش الذي جرى يف إطار احلوار قد شـهد           . أو أُطُر أو واليات قد تنشأ يف إطار االتفاقية يف املستقبل          
  .دي لتغري املناخ يف املستقبلظهور فهم مشترك ملا يشكل الّسمات الرئيسية لنجاح أي استجابة دولية للتص

وذكّر امليسِّران املتشاركان بأهنما كانا قد طلبا إىل احلكومات، يف حلقة العمل األخرية للحوار اليت ُعقدت   - ٤٨
 يف فيينا بالنمسا، بأن تبّين بوضوح ما تعتربه لبنات البناء األساسية إلعداد استجابة فعالة ٢٠٠٧أغسطس /يف آب

ربا عن رأي مفاده أن هناك اتفاقاً قوياً على أن لبنات البناء التالية، كحد أدىن، ينبغي أن تشكل                  وأع. لتغري املناخ 
العمل على ختفيف آثار تغري املناخ والتكيف معه؛ ودعم العناصر الالزمة لـدفع هـذا         : جزءاً من هذه االستجابة   

 مثل هذه االستجابة ينبغي أن تتصدى لآلثار كما أن. العمل إىل األمام، وخباصة التكنولوجيا واالستثمار والتمويل
غري املقصودة املترتبة على تدابري ختفيف اآلثار على اقتصادات البلدان األخرى، فضالً عن تعزيز آليات التمكني،                

  .كآليات بناء القدرات وزيادة الوعي

  " العمل كاملعتاد " أن مواصلة    وقال املُيّسران املتشاركان إن املناقشات اليت جرت يف إطار احلوار قد أوضحت             - ٤٩
وأشارا إىل أنه يلزم االضطالع مبزيد من العمل عـن طريـق    . ال تكفي لتوفري استجابة فعالة للتحدي املتزايد باستمرار       

  .تعزيز تنفيذ االلتزامات القائمة أو من خالل تقوية االلتزامات القائمة بالقدر الالزم من أجل توفري استجابة فعالة

ملُيسِّران املتشاركان بأن العديد من ممثلي األطراف يف حلقة العمل األخرية اليت عقدت يف إطـار                وذكّر ا   - ٥٠
والحظا أهنما . احلوار حتدثوا عن احلاجة إىل مزيد من العمل وأن مقترحات شىت قُّدمت عن كيفية إجناز هذا العمل

قرير بشأن اخليارات املتاحة يف إطـار العمليـة         قاما، باالستناد إىل هذه املناقشات، بتقدمي بعض املقترحات يف الت         
وأشار الُميـسِّران املتـشاركان إىل أن مـؤمتر         . لتعزيز العمل التعاوين يف املستقبل من أجل التصدي لتغري املناخ         

األطراف، يف دورته الثالثة عشرة، قد يرغب يف النظر يف هذه اخليارات وحتديد اخلطوات الالزمة إلعداد استجابة                 
  .للتصدي لتغري املناخفعالة 

ويف اخلتام، أعرب املُيسِّران املتشاركان عن أملهما يف أن تؤدي الروح البناءة واخلالقة اليت متيـزت هبـا                 - ٥١
  .عملية احلوار إىل تيسري النهوض باملهمة اجلسيمة املتمثلة يف إعداد استجابة عاملية فعالة للتصدي لتغري املناخ

 طرفاً، من بينهم ممثلون حتدثوا باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية واجلماعـة             ٢٦وأدىل ببيانات ممثلو      - ٥٢
  .األوروبية والدول األعضاء فيها

وعقب اإلدالء هبذه البيانات، الحظ الرئيس وجود اتفاق فيما بني مجيع األطراف على أنه، بـالنظر إىل                   - ٥٣
 املناخ، من املهم أن تضاعف األطـراف جهودهـا   أحدث تقييم علمي أجراه الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري        
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: وأشار إىل تعلُم الكثري خالل احلوار، وسلط الضوء على املناقشات املتعلقة مبا يلي. اجلماعية للتصدي لتغري املناخ   
ر الُنهج االبتكارية إزاء التكيف مع تغري املناخ وختفيف آثاره، مع دفع عملية التنمية املستدامة قـدماً؛ واألفكـا                 

اجلديدة املتعلقة بالتعجيل بتطوير التكنولوجيات اجلديدة ونشرها؛ والنهج املتعلق بالتمويل واالستثمار الالزمـني             
كما الحظ وجود العديد من الدعوات القوية إلطالق عمليـة    . ملعاجلة قضايا ختفيف اآلثار والتكيف على السواء      

  . إىل التصدي لتغري املناخهتدف إىل تعزيز العمل التعاوين الطويل األجل الرامي

 على اقتراح من الرئيس، أحاط مؤمتر األطراف علماً مع التقدير بتقرير املُيسِّرين املتشاركني للحوار            وبناًء  - ٥٤
  .١١- م أ/١وأعلن إجناز تنفيذ املقرر 

يف تعزيـز   وبناء على اقتراح آخر من الرئيس، أنشأ مؤمتر األطراف فريق اتصال لتحديد اخلطوات التاليـة                  - ٥٥
. وأوضح الرئيس أنه ستكون هلذا الفريق والية حمدودة. العمل التعاوين الطويل األجل الرامي إىل التصدي لتغري املناخ    

. فلن ُيطلب منه التوصل إىل نتائج هنائية بشأن هذه املسألة، بل سُيطلب منه إعداد خيارات كي ينظر فيها الـوزراء                   
 مهمة حتديد وتضييق نطاق اخليارات فيما يتصل باملسائل اليت يلزم أن تنظر فيها       وقال إنه قد أسند إىل فريق االتصال      

هذه العملية، وطرائق العمل احملتملة، مع مراعاة العمليات األخرى ذات الصلة اجلارية يف إطار االتفاقية، واإلطـار                 
  . املوضوعية اليت ينبغي أن تعاجلهاواقترح أن يركز الفريق على شكل العملية ونطاق القضايا. الزمين إلجناز العملية

. وقال الرئيس إنه يعتزم أن يشارك شخصياً يف الفريق وإنه سيطلب مساعدة من السيد بامسي والسيدة دي ويت        -٥٦
. ديـسمرب / كانون األول  ١١وطلب من الفريق أن حيرز أقصى قدر ممكن من التقدم وأن ينجز مهمته حبلول يوم الثالثاء،                 

. عد ذلك بتقييم القضايا اليت جرى التوصل إىل اتفاق بشأهنا وحتديد اخليارات اليت تعذر االتفاق عليهـا                وقال إنه سيقوم ب   
  .وبعد ذلك، قال إنه يعتزم إطالق عملية للتوصل إىل اتفاق خالل اجلزء الرفيع املستوى بشأن املسائل املعلقة

مرب، ذكر الرئيس أن فريق االتصال قـد        ديس/ كانون األول  ١٥ و ١٤ويف اجللسة الثامنة املعقودة يومي        - ٥٧
وتوصلت األطراف إىل . وضع مشروع نص يتضمن جمموعة خيارات نظر فيها الوزراء خالل اجلزء الرفيع املستوى

وجرت املزيد من املشاورات حتت إشراف الرئيس وقُّدم . اتفاق عام، لكن تعذر استبعاد بعض اخليارات بشكل تام
  . مشروع مقرر العتماده

وعقب مناقشات جرت خالل جلسة عامة، قرر الرئيس رفع اجللسة للـسماح بـإجراء املزيـد مـن                    - ٥٨
وعند استئناف اجللسة، وقبل مواصلة النظر يف مشروع القرار، استمع مؤمتر األطـراف إىل بيـانني                . املشاورات

  . مون-  د بان كيقدمهما رئيس إندونيسيا السيد سوسيلو يودهويونو، واألمني العام لألمم املتحدة السي

اليت طلب فيها قادة العامل مناسبة األمني العام الرفيعة املستوى بشأن تغري املناخ وأشار رئيس إندونيسيا إىل   - ٥٩
بشكل صريح العمل على حتقيق اختراق يف بايل، وقال إنه ينظر إىل هذا األمر على أنه التزام مشترك بوضع خارطة 

توجيه األطراف بفعالية وبشكل ملموس بغية التوصـل إىل اتفـاق فعلـي يف              طريق يف بايل ميكن أن تؤدي إىل        
وجيب اختاذ القرارات   .  وتوفري موارد فعلية، ووضع جداول زمنية حمددة       -  القيام بإجراءات ملموسة     - كوبنهاغن  

ـ             . األساسية وحتري الدقة يف الصياغة     ب وأوضح أن أسوأ ما قد حيدث هو أن ُيعزى دمار اجلنس البشري وكوك
ـ اتمسؤولي`وقد تبنت مجيع األطراف مبدأ  . األرض إىل عجز األطراف عن وضع صيغة سليمة         ها مشتركة ولكن

، بيد أن ذلك يعين أن على البلدان النامية والبلدان املتقدمة القيام باملزيد بناء على ما لكل منـها مـن                     `متفاوتة
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القية، وأشار إىل أن األجيال القادمة سوف تذكر        ودعا إىل أن تعمل األطراف على أساس التزاماهتا األخ        . قدرات
وهناك ثالثة أشـياء    . ما إذا كانت األطراف قد ارتقت إىل مستوى احلدث واستغلت الفرصة الساحنة أم ضيعتها             

روح التعاون ومبدأ العاملية؛ وااللتزام القوي بتحقيق اختراق،        : ميكن أن تؤدي إىل استمرار أو اهنيار املؤمتر وهي        
ويف اخلتام، . يستلزم الثقة واالطمئنان؛ والرغبة يف التوصل إىل حلول توفيقية دون احلياد عن اهلدف الكبريوهو ما 

  .ذكّر بأن العامل يترقب بقلق، وحثَّ األطراف على أال ختيب آماله

أليـام  وذكّر بالتقدم الكبري الذي حتقق خالل ا. وأعرب األمني العام عن خيبة أمله إزاء عدم حتقيق تقدم         - ٦٠
وأوضـح أن   . القليلة املاضية، بفضل روح التوفيق واملرونة، وقال إن الوقت قد تأخر وقد آن األوان الختاذ قرار               

وأشار إىل أن املفاوضات املتعددة األطراف تستدعي       . بإمكان األطراف اخلروج بنتيجة موفقة وتقدميها إىل العامل       
وأضاف قـائالً إن احلقـائق      .  ودعاها إىل التوصل إىل اتفاق     استعداد مجيع األطراف للتوصل إىل حلول توفيقية،      

العلمية اليت تؤثر على كوكب األرض تتطلب ارتقاء احلكومات بطموحاهتا، واختيار التوقيت لتحقيـق ذلـك،                
ورأى أن مشروع املقرر الذي قدمه الرئيس يتسم بالقوة، وحثّ احلكومـات علـى        . وحشد املوارد هلذا الغرض   

وذكّر ببيانه السابق أمام املؤمتر الذي أشار فيه إىل أن احلكومات           . لتحقيق مصلحة اإلنسانية مجعاء   اغتنام الفرصة   
متر مبفترق طرق يؤدي أحدها إىل اتفاق عاملي جديد بشأن املناخ، بينما يؤدي اآلخر إىل خيانة كوكـب األرض                 

ومع اإلشارة  . احد من هذين الطريقني   وقال إن األطراف ستخطو خالل هذا املؤمتر اخلطوة األوىل يف و          . وسكانه
  .إىل املخاطر الكثرية، أعرب عن ثقته يف أن تتوخى احلكومات احلكمة عند االختيار

وقـّدمت ممثلـة    .  من التعديالت  واستأنف مؤمتر األطراف النظر يف مشروع املقرر واقترحت األطراف عدداً           - ٦١
وذكرت مـع   . `٢` )ب(١للفقرة  اً  تفسريياً   الصغرية النامية، بيان   والدول اجلزرية اً  بنغالديش، تدعمها أقل البلدان منو    

 من االتفاقية أن باإلمكان ومن الضروري إيالء االعتبار الواجب لتباين الظروف الوطنية، وأن              ١- ٤اإلشارة إىل املادة    
أن تفسريها للجملة   وباإلضافة إىل ذلك، ذكرت جنوب أفريقيا       . املفاوضات املستقبلية ستقوم على هذا الفهم األساسي      

اً  فيما يتعلق بإجراءات التخفيف من آثار تغري املناخ بالنسبة ألقل البلـدان منـو              `٢ `)ب(١ يف الفقرة    "مالئم وطنياً "
والدول اجلزرية الصغرية النامية، هو أن ُيراعي أي إجراء مبوجب االتفاقية أولويات التنميـة الوطنيـة هلـذه البلـدان             

تنمية املستدامة وظروفها الوطنية اخلاصة اليت تبني قدرات كل منها ومدى قدرهتا أو عدم قدرهتا               واحتياجاهتا يف جمال ال   
وأعربت كوستاريكا عن دعمها جلنوب أفريقيا وقالت إهنا ترى أن الظروف الوطنيـة             . على تنفيذ إجراءات التخفيف   

راف غري املدرجة يف املرفق األول، وكـذلك        ستؤخذ يف االعتبار، ال سيما بني ألطراف املدرجة يف املرفق األول واألط           
وأعربت تركيا عن دعمها للبيان الذي أدلت به بنغالديش والوفـود           . فيما بني األطراف غري املدرجة يف املرفق األول       
 `٢ `)ب(١ الواردة يف الفقرة     "مالئم"وقالت مصر إهنا ترى أن كلمة       . األخرى اليت انضمت إىل هذا التوافق يف اآلراء       

وأعرب عدد من األطراف عن دعمه لتلك البيانات، مبا يف ذلـك            . إىل تباين مستويات التنمية يف البلدان النامية      تشري  
 جعلـت   `٢ `)ب(١وقالت جنوب أفريقيا إهنا ترى أن الفقـرة         . والصني ٧٧ل باكستان اليت تتحدث باسم جمموعة ا     

وأُشري إىل أن البلدان النامية تبدي استعدادها طواعية        . فاقيةالتزامات البلدان النامية أكرب مما هو متوقع منها مبوجب االت         
 الربازيل أن النص املقدم وباإلضافة إىل ذلك، ذكرت. لاللتزام بإجراءات قابلة للقياس وميكن التبليغ عنها والتحقق منها

 إىل التوصـل إىل     مع التعديالت املقترحة يشكل األساس املتوازن واملنصف إلطالق جهود اجملتمع الـدويل الراميـة             
ترتيبات عاملية أقوى، وقالت إهنا على استعداد للعمل بصورة إجيابية واستباقية تتمثل يف اعتماد إجراءات وطنية قابلة               

وذكرت الواليات املتحدة األمريكية أهنا ملتزمة بوضع هـدف خلفـض           . للقياس وميكن التبليغ عنها والتحقق منها     
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د الطويل، والنظر جبدية يف اآلراء اليت أبداها اآلخرون فيما يتعلق خبفض االنبعاثات       انبعاثات غازات الدفيئة على األم    
  .٢٠٥٠العاملية من غازات الدفيئة مبقدار النصف حبلول عام 

. )١٥(وبعد إجراء مزيد من املناقشات، توصلت األطراف إىل توافق يف اآلراء بشأن مشروع مقرر معـّدل    - ٦٢
  بالشواغل اليت أبدهتا بـنغالديش، اعتمـد مـؤمتر األطـراف        اً  ، ومع اإلحاطة علم    على اقتراح من الرئيس    وبناًء

  . (FCCC/CP/2007/6/Add.1) "خطة عمل بايل" املعنون ١٣- م أ/١املقرر 

ويف اجللسة نفسها، وبناء على اقتراح قدمه الرئيس، انتخب مؤمتر األطراف السيد لويس ألبريتو فيغرييدو                - ٦٣
، والسيد  الطويل األجل مبوجب االتفاقية    لفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين     يساً ل رئ) الربازيل(ماشادو  

نائب رئيس الفريق   و الفريق   وأشار الرئيس إىل أن منصيب رئيس     . نائباً للرئيس ) همالط(ميكائيل زاميت كوتاجار    
تفاقية واآلخر من طـرف غـري        سنوياً عضوان أحدمها من طرف مدرج يف املرفق األول من اال           سيتناوب عليهما 

  .مدرج يف املرفق األول من االتفاقية

تقرير التقييم الرابع املقدم من الفريق  - خامساً 
  احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ

  ) من جدول األعمال٥البند (

  . أُحيل هذا البند الفرعي إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية للنظر فيه  - ٦٤

، اعتمد مؤمتر األطراف يف جلسته      )١٦( على توصية من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية        وبناًء  - ٦٥
 الرابع املقدم من يتقرير التقييمال" املعنون ١٣- م أ/٥ديسمرب املقرر / كانون األول١٥ و ١٤الثامنة املعقودة يومي    

  . (FCCC/CP/2007/6/Add.1)" الدويل املعين بتغري املناخ الفريق احلكومي

استعراض تنفيذ االلتزامات واألحكام      - سادساً 
  األخرى املنصوص عليها يف االتفاقية

  ) من جدول األعمال٦البند (

  اآللية املالية لالتفاقية -  ألف
  )من جدول األعمال) أ(٦البند (

وأُحيل هـذا البنـد     . )١٧(يةُعرض على مؤمتر األطراف مبوجب هذا البند الفرعي تقرير مرفق البيئة العامل             - ٦٦
  .الفرعي للنظر فيه من ِقبل اهليئة الفرعية للتنفيذ

                                                      

  . FCCC/CP/2007/L.7/Rev.1النص، بصيغته املعدَّلة، يف الوثيقة صدر  )١٥(
)١٦( FCCC/SBSTA/2007/L.20/Add.1/Rev.1.  
)١٧( FCCC/CP/2007/3و Corr.1. 
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 ١٤، اعتمد مؤمتر األطراف يف جلسته الثامنة املعقودة يـومي           )١٨( على توصية من اهليئة الفرعية للتنفيذ      وبناًء  - ٦٧
  . (FCCC/CP/2007/6/Add.1) "ةلآللية املالي الرابع االستعراض" املعنون ١٣- م أ/٦ديسمرب املقرر / كانون األول١٥و

 ١٣- م أ/٧، اعتمد مؤمتر األطراف املقـرر   )١٩(ويف اجللسة نفسها، وبناء على توصية من اهليئة الفرعية للتنفيذ           - ٦٨
  . (FCCC/CP/2007/6/Add.1)" إرشادات إضافية موّجهة إىل مرفق البيئة العاملية"املعنون 

  البالغات الوطنية -  باء
  ) األعمالمن جدول) ب(٦البند (

  البالغات الوطنية املقدمة من أطراف غري مدرجة يف املرفق األول لالتفاقية - ١
  ) من جدول األعمال' ١')ب(٦البند (

  .ِقبل اهليئة الفرعية للتنفيذأُحيل هذا البند الفرعي للنظر فيه من   - ٦٩

 ١٤ جلسته الثامنة املعقودة يومي ، اعتمد مؤمتر األطراف يف)٢٠(وبناء على توصية من اهليئة الفرعية للتنفيذ  - ٧٠
 " جتميـع وتوليـف البالغـات الوطنيـة الرابعـة          " املعنـون    ١٣- م أ /١٠ديسمرب املقرر   / كانون األول  ١٥و

(FCCC/CP/2007/6/Add.1) .  

  البالغات الوطنية املقدمة من أطراف غري مدرجة يف املرفق األول لالتفاقية - ٢
  )من جدول األعمال` ٢`)ب(٦البند (

  . ِقبل اهليئة الفرعية للتنفيذأُحيل هذا البند الفرعي للنظر فيه من  - ٧١

ديسمرب، قال الرئيس إن اهليئة الفرعية للتنفيذ مل / كانون األول١٥ و١٤ويف اجللسة الثامنة املعقودة يومي   - ٧٢
 الوطنية البالغاتين بفريق اخلرباء االستشاري املعتتمكن من تقدمي مقرر العتماده يف هذه اجللسة بشأن متديد والية 

وستنظر اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند مرة ثانيـة     . املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية        
  . خالل دورهتا القادمة

  تطوير التكنولوجيات ونقلها - جيم 
  )من جدول األعمال) ج(٦البند (

  املداوالت - ١
ة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئـة       ـن ِقبل اهليئ  ـه م ـلنظر في أُحيل هذا البند الفرعي ل      - ٧٣

  .الفرعية للتنفيذ
                                                      

)١٨( FCCC/SBI/2007/L.34/Add.1.  
)١٩( FCCC/SBI/2007/L.35.  
)٢٠( FCCC/SBI/2007/L.26/Add.1. 
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ديسمرب أن اهليئـة الفرعيـة      / كانون األول  ١٥ و ١٤وذكر الرئيس خالل اجللسة الثامنة املعقودة يومي          - ٧٤
بشأن هذه املسألة اليت تناوهلا بالتـايل       للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ مل تتوصال إىل اتفاق           

ي مقررين وجمموعة استنتاجات العتمادها من ِقبـل  ـم مشروع ـة اليت نتج عنها تقدي    ـخالل مشاوراته الوزاري  
  .مؤمتر األطراف

 املعنون  ١٣- م أ /٣، اعتمد مؤمتر األطراف املقرر      )٢١(ويف اجللسة نفسها، وبناء على اقتراح قدمه الرئيس         - ٧٥
ــوير ا" ــة   تط ــة والتكنولوجي ــشورة العلمي ــة للم ــة الفرعي ــار اهليئ ــها يف إط ــات ونقل  "لتكنولوجي

(FCCC/CP/2007/6/Add.1) .  

 املعنون  ١٣- م أ /٤، اعتمد مؤمتر األطراف املقرر      )٢٢(ويف اجللسة نفسها، وبناء على اقتراح قدمه الرئيس         - ٧٦
  . (FCCC/CP/2007/6/Add.1) "تطوير التكنولوجيات ونقلها يف إطار اهليئة الفرعية للتنفيذ"

، اعتمد مؤمتر األطراف جمموعة من االستنتاجات       )٢٣(ويف اجللسة نفسها، وبناء على اقتراح قدمه الرئيس         - ٧٧
  . املتعلقة بتطوير التكنولوجيات ونقلها

  االستنتاجات - ٢

 وأعرب عن )٢٤(٢٠٠٧عام لرحب مؤمتر األطراف بالتقرير السنوي لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا   - ٧٨
الواليات (، رئيس فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، والسيد إملر هولت          )ماليزيا(تقديره للسيد شاو كوك كي      

   .٢٠٠٧، نائب الرئيس، على مسامهاهتم يف قيادة فريق اخلرباء إىل إجناز برنامج عمله لعام )املتحدة األمريكية

  :ة القيام مبا يلي، مىت مسحت املوارد بذلكوطلب مؤمتر األطراف من األمان  - ٧٩

يف " تدريب املـدربني  "ربنامج  ب يبدأتنسيق تنفيذ برنامج تدريب إقليمي يف جمال إعداد املشاريع            )أ(  
، مبشاركة هيئات ووكاالت    ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ تليه حلقات تدريبية إقليمية يف عامي        ٢٠٠٨النصف الثاين من عام     

نمية الصناعية، ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، منها منظمة األمم املتحدة للت
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومبادرة تكنولوجيا املناخ، والشراكة املتعلقة بالطاقـة املتجـددة والكفـاءة يف                

  مات الدولية األخرى ذات الصلة؛استخدام الطاقة، باالعتماد على الطرق واألدوات والتجارب املتاحة من املنظ

نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيـف          القيام، كإسهام يف برنامج عمل        )ب(  
أنشطة برنـامج   بذا العمل و  ـهب ونـمعني خرباء   هـيشارك في  تكنولوجيات التكيف    يتناول، بتنظيم اجتماع    معه

                                                      

)٢١( FCCC/SBI/2007/L.4.  
)٢٢( FCCC/SBI/2007/L.2.  
)٢٣( FCCC/SBI/2007/L.3.  
)٢٤( FCCC/SBSTA/2007/13و Add.1. 
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دورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية للمـشورة       ـطنية، ُيعقد قبل انعقاد ال    عمل نريويب وبرامج عمل التكيف الو     
  العلمية والتكنولوجية؛

إجـراء عمليـات تقيـيم االحتياجـات     "حتديث دليل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي املعنـون        )ج(  
لوجيا وبرنامج األمـم املتحـدة   ، بالتعاون مع فريق اخلرباء املعين بنقل التكنو      )٢٥(للتكنولوجيا ألغراض تغري املناخ   

اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ومبادرة تكنولوجيا املناخ، مع مراعاة االختصاصات اليت سيضعها فريق اخلرباء 
  املعين بنقل التكنولوجيا، بغية إضفاء الصبغة النهائية على نسخة جديدة من الـدليل حبلـول الربـع األول مـن             

  ؛٢٠٠٩عام 

 بسرعة وفق أنشطتهم اجتماع خاص لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا لتمكينه من إجناز تنظي  )د(  
  . ١٣- م أ/٣ما هو مطلوب يف املقرر 

   بناء القدرات مبوجب االتفاقية- دال 
  )من جدول األعمال) د(٦البند (

  املداوالت - ١

  .لتنفيذ اهليئة الفرعية ل البند الفرعي للنظر فيه من ِقبلأُحيل هذا  - ٨٠

 ١٥ و ١٤وبناء على اقتراح قدمه الرئيس، أحاط مؤمتر األطراف علماً يف جلسته الثامنة املعقودة يـومي                  - ٨١
بناء قدرات البلدان الـيت متـر       "ديسمرب باالستنتاجات اليت اعتمدهتا اهليئة الفرعية للتنفيذ واملعنونة         /كانون األول 

  .)٢٦("اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

لسة نفسها، أشار الرئيس إىل أن اهليئة الفرعية للتنفيذ مل تتمكن من التوصل إىل اتفاق بشأن مسألة ويف اجل  - ٨٢
وعليه، تناول املسألة خالل مشاوراته الوزارية اليت نتج عنها تقدمي جمموعة مـن             . بناء القدرات يف البلدان النامية    

وصية مـن الـرئيس، اعتمـد مـؤمتر األطـراف           وبناء على ت  . االستنتاجات العتمادها من ِقبل مؤمتر األطراف     
  . )٢٧("بناء القدرات مبوجب االتفاقية"االستنتاجات املعنونة 

اء القدرات يف البلدان النامية الوارد ـار بنـذ إطـ عن تنفي)٢٨(رحب مؤمتر األطراف بالتقرير التوليفي   و  - ٨٣
ة بناء القدرات اجلاري تنفيذها مـن  ـنشط، وأحاط علماً مبجال أ )إطار بناء القدرات   (٧- م أ /٢يف مرفق املقرر    
  .قبل األطراف

                                                      

)٢٥( http://ttclear.unfccc.int/ttclear/jsp/index.jsp?mainFrame=../html/TNAGuidelines.html.  
)٢٦( FCCC/SBI/2007/L.27.  
)٢٧( FCCC/CP/2007/L.5. 

)٢٨( FCCC/SBI/2007/25. 
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 املقدمة من األطراف واملنظمات املختصة بشأن تنفيذ إطـار  )٢٩(باملعلوماتاً أيضرحب مؤمتر األطراف  و  - ٨٤
ُتمكّن إىل تقدمي معلومات سنوية   جمدداً  ألطراف  دعا ا و. ١٢- م أ /٤ من املقرر    ١بناء القدرات املقدم وفقاً للفقرة      

  .قدمي تقارير أمشل عن تنفيذ إطار بناء القدرات وتشاطر اخلربات يف هذه األنشطة تمن

أن األمانة أتاحت هذه املعلومات على موقع اتفاقية األمم املتحدة اإلطاريـة            إىل   مؤمتر األطراف    وأشار  - ٨٥
  .تشاطر املعلوماتب ما يتعلق، وما حققه ذلك من قيمة في)٣٠(بشأن تغري املناخ على اإلنترنت

عن حلقة عمل اخلرباء املعنية برصد وتقييم بناء القدرات يف          املقدم  بالتقرير  اً  أيضرحب مؤمتر األطراف    و  - ٨٦
نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ٦ إىل   ٥البلدان النامية اليت ُعقدت يف سانت جونز، بأنتيغوا وبربودا يف الفترة مـن              

 فضالً عن أمانة مرفق البيئة العاملية لتوفري الـدعم  ، ووجه الشكر إىل حكومات فنلندا وأملانيا والسويد )٣١(٢٠٠٧
  .املايل حللقة العمل

وأحاط مؤمتر األطراف علماً بُنهج رصد وتقييم بناء القدرات على خمتلف املستويات اليت حددهتا حلقـة        - ٨٧
ى الصعيدين الوطين وأقر مؤمتر األطراف باحلاجة إىل مواصلة العمل لتحديد ُنهج الرصد والتقييم املناسبة عل. العمل

 معلومات عن خرباهتا    ٢٠٠٨أغسطس  / آب ١٥والعاملي، ودعا األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة يف موعد أقصاه            
. يف جمال الرصد والتقييم على الصعيد الوطين، لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا التاسعة والعـشرين       

ية تتضمن ُنهج الرصد والتقييم على خمتلف املستويات، آخذة يف االعتبـار            كما طلب إىل األمانة إعداد ورقة تقن      
، واملعلومات املقدمة من األطـراف      )٣٢(العروض املقدمة يف حلقة عمل اخلرباء املعنية ببناء قدرات الرصد والتقييم          

  .هتا التاسعة والعشريناملذكورة أعاله واملعلومات األخرى املناسبة لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دور

وطلب مؤمتر األطراف من األمانة عقد اجتماع، رهناً بتوافر املوارد، قبل انعقاد الدورة الرابعة عـشرة                  - ٨٨
ملناقشة اخلربات يف جمال استخدام مؤشرات األداء لرصد وتقييم بناء القدرات على الصعيد الوطين، مبا يتسق مـع    

كما طلب مؤمتر األطراف    .  أعاله ٨٧ار الورقة التقنية املشار إليها يف الفقرة        إطار بناء القدرات، آخذة يف االعتب     
  .من األمانة إعداد تقرير عن نتيجة هذا االجتماع لكي تنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا التاسعة والعشرين

يتعلـق  اض شامل ثان     للشروع يف إجراء استعر    ١٠- م أ /٢ من مقرره    ٧وذكَّر مؤمتر األطراف بالفقرة       - ٨٩
تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية يف الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ بغية استكماله حبلول ب

وطلب إىل األمانة إعداد مشروع اختصاصات هلذا االستعراض الـشامل          . الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف    
  .لفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة والعشرينالثاين لكي تنظر فيه اهليئة ا

                                                      

)٢٩( FCCC/SBI/2007/Misc.8و Add.1. 

)٣٠( http://unfccc.int/4093.php.  
)٣١( FCCC/SBI/2007/33. 

)٣٢( http://www.unfccc.int/4080.php. 
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حاجة مرفق البيئة العاملية، ككيان تشغيلي لآللية املالية، إىل مواصلة تقـدمي            جمدداً   مؤمتر األطراف    وأكد  - ٩٠
، وطلب إىل مرفق البيئة العاملية تقدمي معلومات عن         ١٠- م أ /٢ و ٧- م أ /٢الدعم املايل والتقين متشياً مع املقررين       

  .شطة املضطلع هبا بطريقة أكثر منهجية وتنظيماً عمالً هبذين املقرريناألن

والحظ مؤمتر األطراف احلاجة إىل النهوض بتنفيذ أنشطة بناء القدرات من جانب املنظمات املختصة يف                 - ٩١
جراء املناسب   إىل هذه املنظمات باختاذ اإل     )٣٣((األمم املتحدة واملنظمات املتعددة األطراف والثنائية، وكرر دعوته       

  .حتقيقاً هلذه الغاية وإعالن املعلومات املتاحة عن أنشطتها يف هذا الصدد

   من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ الفقرتني  - هاء 
  )من جدول األعمال) ه(٦البند (

  )١٠- م أ/١املقرر ( تنفيذ برنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابري التكيف واالستجابة - ١
  )من جدول األعمال `١`)ه(٦البند (

ب ـه م ـأُحيل هذا البند الفرعي للنظر في       - ٩٢ ة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة      ـل اهليئ ـن ِق
  .الفرعية للتنفيذ

وذكَّر الرئيس بأن اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية قد اعتمدت خالل اجللسة الثامنة املعقودة   - ٩٣
برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات     "ديسمرب استنتاجات تتعلق هبذه املسألة معنونة       /ون األول  كان ١٥ و ١٤يومي  

، وقد اعتمدت اهليئة الفرعية للتنفيذ استنتاجات هبذا الشأن معنونة          )٣٤("تغري املناخ وقابلية التأثر به والتكيف معه      
  . )٣٥("١٠- م أ/١التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر "

هبذه االستنتاجات وشـّجع اهليئـة الفرعيـة        اً  ى اقتراح من الرئيس، أحاط مؤمتر األطراف علم        عل وبناًء  - ٩٤
  . للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ على مواصلة عملهما املتعلق هبذه املسألة اهلامة

  مسائل تتعلق بأقل البلدان منواً - ٢
  ) من جدول األعمال`٢ `)ه(٦البند (

  . اهليئة الفرعية للتنفيذ البند الفرعي للنظر فيه من ِقبلحيل هذاأُ  - ٩٥

                                                      

 .٧- م أ/٢املقرر  )٣٣(

)٣٤( FCCC/SBSTA/2007/L.17.  
)٣٥( FCCC/SBI/2007/L.31. 
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 ١٤، اعتمد مؤمتر األطراف يف جلسته الثامنة املعقودة يومي )٣٦(وبناء على توصية من اهليئة الفرعية للتنفيذ  - ٩٦
" بلـدان منـواً   متديد والية فريق اخلرباء املعـين بأقـل ال        ’’ املعنون   ١٣- م أ /٩ديسمرب املقرر   / كانون األول  ١٥و
)FCCC/CP/2007/6/Add.1.(  

  مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف -  واو
  )من جدول األعمال) و(٦البند (

 ١٤، اعتمد مؤمتر األطراف يف جلسته الثامنة املعقودة يومي         )٣٧( على توصية من اهليئة الفرعية للتنفيذ      بناًء  - ٩٧
 " من االتفاقية  ٦برنامج عمل نيودهلي املعدَّل املتعلق باملادة       " املعنون   ١٣- م أ /٩ملقرر  ديسمرب ا / كانون األول  ١٥و
)FCCC/CP/2007/6/Add.1 .(  

 اعتمد مؤمتر األطراف، يف اجللسة      )٣٨( على توصية من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية        ناًءبو  - ٩٨
  ). FCCC/CP/2007/6/Add.1 ("لنظم العاملية ملراقبة املناخاإلبالغ عن ا" املعنون ١٣- م أ/١١نفسها، املقرر 

ختفيض االنبعاثات الناشئة عن إزالة األحراج        - سابعاً 
  ُنهج حلفز العمل: يف البلدان النامية

  ) من جدول األعمال٧البند (

  .أُحيل هذا البند الفرعي للنظر فيه من ِقبل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  - ٩٩

ديسمرب، ذكَّر الرئيس بأن اهليئة الفرعيـة       / كانون األول  ١٥ و ١٤وخالل اجللسة الثامنة املعقودة يومي        - ١٠٠
للمشورة العلمية والتكنولوجية قدمت مشروع مقرر للنظر فيه من ِقبل جملس األطراف، وقد تضمن نصاً وضع بني 

إن اً  وقال الـرئيس أيـض    .  املستقبلي مبوجب االتفاقية   معقوفني بانتظار نتيجة املناقشات املتعلقة بالعمل التعاوين      
األطراف توصلت إىل اتفاق بشأن وضع مقرر مبوجب هذا البند، وذلك بعد قيامه بإجراء املزيد من املناقـشات                  

  .١٣- م أ/١يف ضوء اعتماد املقرر خالل مشاوراته الوزارية و

واقتراح قدمه الرئيس، اعتمد مؤمتر      )٣٩(التكنولوجيةبناء على توصية من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية و          - ١٠١
ختفيض االنبعاثات الناشئة عن إزالة األحراج يف البلدان " املعنون ١٣- م أ/٢األطراف، خالل اجللسة نفسها، املقرر 

  ).FCCC/CP/2007/6/Add.1 ("ُنهج حلفز العمل: النامية

                                                      

)٣٦( FCCC/SBI/2007/L.24/Add.1. 

)٣٧( FCCC/SBI/2007/L.29/Add. 

)٣٨( FCCC/SBSTA/2007/L.14/Add.1. 

)٣٩( FCCC/SBSTA/2007/L.23/Add.1/Rev.1) بالصيغة املعدلة.( 



FCCC/CP/2007/6 
Page 26 

 

  بقي معلقاً بند جدول األعمال الذي أُ-  ثامناً
 ) من جدول األعمال معلقا٨ًلبند بقي اأُ(

   املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية-  تاسعاً
 ) من جدول األعمال٩البند (

  ٢٠٠٧- ٢٠٠٦ أداء امليزانية يف فترة السنتني -  ألف
 )من جدول األعمال) أ(٩البند (

  .أُحيل هذا البند الفرعي إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ لتنظر فيه  - ١٠٢

 على توصية من اهليئـة الفرعيـة        ديسمرب، وبناءً / كانون األول  ١٥- ١٤لسة الثامنة املعقودة يف     ويف اجل   - ١٠٣
" أداء امليزانيـة ومهـام األمانـة وعملياهتـا    " املعنـون  ١٣- م أ/١٢مؤمتر األطراف املقـرر  اعتمد  ،  )٤٠(للتنفيذ

(FCCC/CP/2007/6/Add.1). 

   ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ امليزانية الربناجمية لفترة السنتني - باء 
 )من جدول األعمال) ب(٩البند (

ديسمرب، وبناء على توصية مـن اهليئـة الفرعيـة          / كانون األول  ١٥- ١٤يف اجللسة الثامنة املعقودة يف        - ١٠٤
" ٢٠٠٩- ٢٠٠٨امليزانية الربناجمية لفترة السنتني     " املعنون   ١٣- م أ /١٣ املقّرر    األطراف اعتمد مؤمتر ،  )٤١(للتنفيذ

(FCCC/CP/2007/6/Add.1). 

   اجلزء الرفيع املستوى- عاشراً 
 ) من جدول األعمال١٠البند (

 رئيس مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتـو، يف               قام  - ١٠٥
اجللسة الثالثة ملؤمتر األطراف واجللسة الرابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف بروتوكـول                

 اجلزء الرفيع املستوى املشترك بني مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة            بافتتاح ديسمرب،/ كانون األول  ١٢، يف   كيوتو
 .عشرة ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثالثة

وا مؤمتر األمم املتحدة املعين وأشار الرئيس إىل أن العدد الكبري من رؤساء الدول واحلكومات الذين حضر  - ١٠٦
بتغري املناخ يف بايل شاهد على مدى خطورة وإحلاح مسألة تغيُّر املناخ وعلى صدق العزم الذي ُيبديـه اجملتمـع                    

 .الدويل يف التصدي له

                                                      

)٤٠( FCCC/SBI/2007/L.23/Add.1.  
)٤١( FCCC/SBI/2007/15/Add.1 and Corr.1 .  
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  بيان األمني العام لألمم املتحدة- ألف 

ويرد نص  . مون- مم املتحدة السيد بان كي استمع املؤمتر يف حفل االفتتاح إىل رسالة من األمني العام لأل  - ١٠٧
 .هذه الرسالة يف املرفق األول

  بيان رئيس إندونيسيا- باء 

 إن املنـدوبني    ، ترحيبه جبميع املشارِكني    معرض  يف ،ويونو رئيس إندونيسيا  دقال السيد سوسيلو بامبانغ يو      - ١٠٨
 . األرض وباسم األجيال املقبلة   كوكب  يف هذا املؤمتر حتقيقاً آلمال أكثر من ستة ماليري نسمة يعيشون على            جيتمعون

يف  ،مبقدار درجتني مئويتني أو أشد حـرارة      يزيد فيه احلر     كان الناس سيعيشون يف عامل       أن حتديد ما إذا   وأشار إىل   
 هـو ترمجـة     القائمالتحدي   و . هذا املؤمتر   يف قرريتا س  على م  هو أمر يتوقف   مبقدار مخس درجات     ،ةيكارثال احلالة

 .طموح للتعاون العاملي بشأن تغري املناخولكنه إىل بناء ُمعقد " انبعاثات أقل، بواليع أكثر"الصيغة البسيطة 

، وأشار الرئيس اإلندونيسي إىل أن البلدان املتقدمة، بالنظر إىل مسؤوليتها التارخيية عن االحترار العاملي               - ١٠٩
فعليها أن تزيد كثرياً مـن       .وهي مسؤولية تقبلتها هي ذاهتا، حتتاج إىل مواصلة تصدُّر اجلهود يف جمال تغري املناخ             

جهودها خلفض انبعاثات غازات الدفيئة فيها وتعزيز تعاوهنا املايل والتكنولوجي مع البلدان النامية، مبا يشمل جمال 
ن جانبها إىل االلتزام مبسار للتنمية املستدامة وذلك بدمج قضايا البيئة يف            وحتتاج البلدان النامية م    .محاية الغابات 

وحتتـاج   .ُصلب خطط تنميتها الوطنية، كما ينبغي على البلدان اليت هبا غابات أن حتافظ عليها وتوسع رقعتـها                
فض انبعاثات الكربون، البلدان النامية ذات النمو االقتصادي العايل إىل التخطيط لتنمية طويلة األجل قائمة على خ

وميكن للبلدان املتقدمة والنامية أن تتعاون معاً على تعميم التخفيف           . من سوق الكربون سريع التوسع     باالستفادة
من آثار تغيُّر املناخ والتكيف معه يف استراتيجيات تنميتها الوطنية وأن تتعلم كيفية حتقيق منو اقتصادي أعلى دون  

 .لىأعبدرجة إنتاج انبعاثات 

 علـى أمهيـة   وأشار إىل أن التغيُّرات يف السياسة العامة ينبغي أن تقودها احلكومات والسوق، مؤكـداً    - ١١٠
 .تغيُّر املناخ املعين ب االجتماعات اخلاصة لوزراء التجارة واملالية اليت ُتعقد يف بايل باالقتران مع مؤمتر األمم املتحدة               

 بذلتها إندونيسيا للتخفيف من آثار تغري املناخ، وهي جهود ِمشلَت برامج  اجلهود اليتويونو أيضاًدوأبرز الرئيس يو
وسياسات حلفظ الغابات املطرية هبدف زيادة حصة مصادر الطاقة البديلة واملتجددة، والتشجيع على اسـتخدام               

بلدان املتقدمـة   ودعا يف ختام كلمته إىل أن تشكِّل مجيع اجلهود املبذولة من ال            .أنواع الوقود األحفوري بكفاءة   
" خريطة طريق بايل"والنامية جزءاً من إطار مترابط متعدد األطراف، وقال إنه من املهم للغاية أن ُيصدر هذا املؤمتر 

 .٢٠٠٩اعتماد اتفاق حبلول هناية عام صوب  الطريق حتدد

  بيان األمني التنفيذي- جيم 

 حيـث وصـل     ٢٠٠٧خ قد ولت بال رجعة يف عام        قال األمني التنفيذي إن فترة التشكيك يف تغري املنا          - ١١١
وقد أوصل الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري  .الزخم السياسي والوعي العام العاملي بتغري املناخ إىل أعلى درجاته

املناخ رسالة ال ميكن للمرء إال أن يفهمها، وهي رسالة تؤكد أن تغري املناخ يقع بسبب أنشطة البشر؛ وأن تأثرياته 
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 مقدور علـى    على الفقراء؛ وأضاف أن هناك وسائل     سيقع   العبء األكرب    ، علماً أن  رية سيحس هبا كل فرد    خط
 .تتمثل يف اختاذ إجراء فوري ومتضافر لتجنب بعض التوقعات األشد وباالًو معاجلة هذه املشكلة تكلفتها تتيح

ـ  ر العامل حنـو   جتأما يف حالة عدم اختاذ أي إجراء، فإن آثار تغيُّر املناخ قد               - ١١٢   قـد يـشهد     و .اتصراعال
ومن شأن  .الغابات مليون من املشردين بيئياً نتيجة تغري املناخ والتصحر واجتثاث ٥٠ عدداً يصل إىل ٢٠١٠عام 

 . عرقي وصراعات إقليميةتنافسالتنافس على املاء والطاقة والغذاء أن يؤدي إىل 

 تريليون دوالر ٢٠ة يف العامل، هناك حاجة إىل استثمار مبلغ وتلبية للزيادة اجلذرية على الطلب على الطاق  - ١١٣
لتوجيهه حنو  " تيار االستثمار املندفع  "والتحدي هو تغيري مسار     . ٢٠٣٠من دوالرات الواليات املتحدة حىت عام       

تتراجع  بدالً من أن ٢٠٥٠ يف املائة حبلول عام ٥٠وإال فسوف تزداد االنبعاثات العاملية بنسبة  .خفض االنبعاثات
ومن أجل تغيري الوجهة املستقبلية للعامل حنو اقتصاد قـائم علـى خفـض               . يف املائة كما هو مطلوب     ٥٠بنسبة  

االنبعاثات، حتتاج األطراف احلاضرة يف هذا املؤمتر إىل الشروع يف مفاوضات رمسية واالتفاق على جدول أعمال                
 .فاوضاتامل إلمتام كآخر أجل ٢٠٠٩طموح وحتديد عام 

  بيان رئيس الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ- دال 

أشار السيد راجندرا باتشوري رئيس الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، يف بيان بالفيديو أُذيع يف   - ١١٤
 تقريـره   افتتاح اجلزء الرفيع املستوى، إىل أن تقرير التقييم الرابع للفريق احلكومي الدويل قد اسُتكمل بإصـدار               

وقد عرض التقرير التوليفي النتائج اجملمعة لتقارير . ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٦التوليفي يف فالنسيا بإسبانيا يف 
وأبـرز  . األفرقة العاملة الثالثة داخل إطار متكامل، األمر الذي جيعل منه وثيقة مفيدة للغاية يف السياسات العامة           

وأكد على أمهية التغريات اليت حـدثت يف النظـام           .سية لتقرير التقييم الرابع   السيد باتشوري بعض النتائج الرئي    
املناخي يف القرن العشرين، مبا يف ذلك حدوث زيادة ملموسة يف متوسط درجات احلرارة يف العامل، والزيـادات                  

 .الكبرية يف التهطال يف بعض أحناء العامل وُندرة أكرب يف املياه يف أحناء أخرى

 إىل توقعات الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، فإن متوسط درجات احلرارة يف العـامل                اداًواستن  - ١١٥
وسـتكون   . يف بداية القرن العشرينمستواه درجة مئوية على األقل فوق    ٢,٥تفع مع هناية هذا القرن مبقدار       ريس

 ُندرة املياه، والتأثريات املترتبة علـى ارتفـاع          ازدياد يف ذلك هلذه الزيادة آثار ُمقلقة على كل مناطق العامل، مبا          
وتنتشر يف كل أحناء العامل مواقـع ميكـن أن    .مستوى سطح البحر، واشتداد خطر إبادة أصناف نباتية وحيوانية        

 .تؤدي فيها الفيضانات الساحلية وآثار ارتفاع مستوى سطح البحر إىل جعل مناطق بعينها معرَّضة خلطر كـبري                
 .اً يف مناطق الدلتا الضخمة مثل شانغهاي وكلكتا وداكاويشمل هذا ُمدن

وأكد السيد باتشوري أن كل اآلثار الضارة لتغري املناخ ميكن تالفيها أو تقليلها إىل أدىن حـد إذا مـا                      - ١١٦
كما أكد أن تكلفة التخفيف ليست  .اُتخذت يف القريب العاجل إجراءات فعالة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة

 درجة مئوية كحد أقـصى يـتعني تثبيـت          ٢,٤- ٢ومن أجل تثبيت ازدياد درجات احلرارة عند         .ة للغاية عالي
وقد تعـادل   . جزء من املليون من مكافئ ثاين أكسيد الكربون     ٤٩٠- ٤٤٥مستويات تركيز غازات الدفيئة عند      
 يف املائة سنوياً،    ٠,١٢املي بنسبة    يف الناتج احمللي اإلمجايل الع      اخنفاضاً ٢٠٣٠تكلفة حتقيق هذا اهلدف حبلول عام       
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ومثة حاجة إىل البدء يف خفض مستويات        .خفض هذه النسبة كثرياً من خالل تطوير تكنولوجيات جديدة         ميكنو
غضون  تظهر يف     قد ما كان االخنفاض أشد قلَّت خطورة اآلثار اليت       ، فكلّ ٢٠١٥االنبعاثات يف موعد أقصاه عام      

 .الزمنفترة معينة من 

تفرض بوضوح  أمور  عرب السيد باتشوري عن اعتقاده بأن التبصُّر واحلكمة ومستقبل اجملتمع البشري            وأ  - ١١٧
وقال إن الفريق احلكومي الدويل املعـين      .ضرورة اختاذ تدابري للتخفيف من آثار تغري املناخ على وجه االستعجال          

يم الرابع وأن على األطراف أن تقـرِّر كيـف   بتغري املناخ يضع أمام األطراف النتائج اليت خلص إليها تقرير التقي       
 .ميكنها االستفادة من هذه النتائج

  بيانات رؤساء الدول أو احلكومات- هاء 

قال السيد كيفن مايكل رود، رئيس وزراء أستراليا، إنه وقَّع، يف أول إجراء لـه كرئيس للوزراء، صك    - ١١٨
ووصف تغري املناخ بأنه حتدي حمـوري        .ه إىل األمني العام   أستراليا الرمسي للتصديق على بروتوكول كيوتو وسلم      
واعترف مبسؤولية البلدان املتقدمة يف مـساعدة البلـدان          .ألجيالنا وأن أستراليا تدرك أن التنمية هلا أولوية عليا        

  ات  يف املائة عن مـستوي     ٦٠وذكر أن حكومته تلتزم خبفض انبعاثات أستراليا من غازات الدفيئة بنسبة            . النامية
وأعرب عن توقعه بأن تعتمد مجيع البلدان املتقدمة جمموعة أخرى من األهداف            . ٢٠٥٠ حبلول عام    ٢٠٠٠عام  

امللزِمة يف جمال خفض االنبعاثات، مضيفاً أن على البلدان النامية أن تؤدي دورها بأن تقطع على نفسها التزامات                  
 .حمددة للعمل يف هذا اجملال

 لونغ، رئيس وزراء سنغافورة عن اعتقاده بأنه يف غياب إجراءات التـصدي لـتغري               وأعرب السيد يل هسيني     - ١١٩
 .املناخ، ميكن أن تشهد النظم اإليكولوجية واجملتمعات البشرية اختالالت كربى خالل األعوام املقبلة ورمبا قبل ذلـك                

 هنج عملي وفعال بعد انتـهاء       وشدَّد على احلاجة إىل االستفادة من األساس الذي يتيحه بروتوكول كيوتو وإىل وضع            
 ٢٠١٢وقال السيد هسيني لونغ إن إطار ما بعد عـام           . ٢٠١٢ مبوجب بروتوكول كيوتو يف عام       فترة االلتزام األوىل  

كما ينبغي اإلقـرار     .تغري املناخ ب املتعلقة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية      يف إطار حيتاج إىل التزام ومشاركة مجيع البلدان       
اختتم مالحظاته بالقول إن سنغافورة وكل       و .مو االقتصادي ومراعاة االختالفات يف الظروف والقيود الوطنية       بأمهية الن 

وأضاف أن هذه الـدول      .أعضاء رابطة أمم جنوب شرقي آسيا ستسهم يف اجلهد العاملي املبذول ملكافحة تغري املناخ             
 .٢٠١٢م فعال ملا بعد عام طموحة وموصِّلة إىل نظا" خريطة طريق بايل"ملتزمة بأن تكون 

وأشار السيد مايكل سوماري رئيس وزراء بابوا غينيا اجلديدة إىل أن بابوا غينيا اجلديدة تعاين بالفعل من   - ١٢٠
وقال إنه لكي تتصدى األطراف لتغيُّر املناخ، فإهنا         .آثار تغري املناخ، ودعا إىل اختاذ خطوات رائدة يف هذا اجملال          

زيـادة  ) ٢( هدف مشترك خلفض تركيزات غازات الدفيئة مبعدل أكرب يف الغالف اجلوي؛             وضع) ١( :حتتاج إىل 
توسيع اُألطر احلالية وإضافة أُطر جديدة توفر حـوافز         ) ٣(تعميق التزامات البلدان الصناعية خبفض االنبعاثات؛       

 وتـدهور   الغابـات اجتثاث  ة عن   النامجإجياد نظام عاملي للحوافز لتقليل االنبعاثات       ) ٤(إجيابية للبلدان النامية؛    
 .تعبئة موارد كافية مستدامة ميكن التنبؤ هبا) ٦(رفع مستوى متويل التكيف حلماية األجيال املقبلة؛      ) ٥(اِحلراجة؛  

وأشار إىل أن البلدان النامية على استعداد لإلسهام باملثل يف حتقيق هدف مشترك، وقال إن األطراف يف حاجة إىل 
 .السياسية لالنتقال إىل ما بعد بروتوكول كيوتواستغالل اإلرادة 
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 تغري ملسألة تصدياً كافياً يف التصدي مجاعياًوقال السيد توماس رمينغساو رئيس باالو إن األطراف أخفقت   - ١٢١
فما زالت مستويات غازات الدفيئة تزداد َعرب كوكبنا ألن األطراف مل تصل إىل حتقيق االلتزام األصـلي                  .املناخ
بتخـصيص مـستوى    فيه  وأعرب عن اعتقاده بأن اجملتمع الدويل حيتاج إىل إقرار تعهد أخالقي يلتزم              .قيةلالتفا

وأكد احلاجة إىل االعتراف بآثار تغري املناخ علـى          .مناسب من التمويل للبلدان النامية الصغرية املعرَّضة للخطر       
 احلاجـة إىل  ي لتغري املناخ يف العامل، مؤكـداً       بشأن الُبعد البشر   )Malé (وأشار إىل إعالن مايل    .حقوق اإلنسان 

وأبرز اجلهود اليت بذلتها دول نامية جزرية صـغرية         . إدراج الُبعد البشري يف جدول األعمال املقبل لتغيُّر املناخ        
 .للتكيف مع اآلثار الضارة لتغيُّر املناخ

أصبح واقعاً يومياً يف ملديف ودول جزريـة        وأشار السيد مأمون عبد القيوم رئيس ملديف إىل أن تغيُّر املناخ              - ١٢٢
وقال إن تغيُّر املناخ بالنسبة هلذه الدول ذات املوارد املالية اهلزيلة والقدرة احملدودة على التخفيف من آثار  .أخرى صغرية

لى احلاجة إىل   وشدَّد السيد عبد القيوم ع    . لقرن احلادي والعشرين  يف ا تغيُّر املناخ والتكيف معه، أصبح القضية احملورية        
وقال إن جملس وزراء رابطة جنوب       .التركيز على الُبعد البشري لتغيُّر املناخ وخاصة حقوق اإلنسان واألمن والرفاهية          

 أن الرابطة َعهِدت إليه مسؤولية عـرض هـذا          آسيا للتعاون اإلقليمي اعتمد إعالن الرابطة املعين بتغيُّر املناخ، مضيفاً         
وأشار إىل أن عملية بايل حتتاج إىل وضع هـدف واضـح    . املتحدة املعين بتغيُّر املناخ يف بايل     اإلعالن على مؤمتر األمم   

 ازدياداً ولو  درجات احلرارة عند مستويات معقولة؛ وأكد أن         ازديادطويل األجل لتثبيت النظام املناخي وضمان كبح        
 .مرة على الدول اجلزرية الصغريةحِدث آثاراً مدُيمبعدل درجتني مئويتني عن املستويات قبل الصناعية س

  بيانات الوزراء وغريهم من رؤساء الوفود- واو 

يف اجللسة الثالثة ملؤمتر األطراف واجللسة الرابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول   - ١٢٣
 من الـوزراء  ١٣٥لكل من اهليئتني، أدىل نوفمرب، وكذلك يف اجللستني التاليتني  / تشرين الثاين  ١٢كيوتو املعقودتني يف    

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

  بيانات أخرى- زاي 

وجزر ) ةباسم حتالف الدول اجلزرية الصغري(وغرينادا ) باسم اجملموعة اجلامعة(أدىل ببيانات ممثلو أستراليا   - ١٢٤
)  والـصني  ٧٧ لباسم جمموعة ا  (وباكستان  ) باسم اجملموعة األفريقية  (ونيجرييا  ) باسم أقل البلدان منواً   (امللديف  

 ).باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها(والربتغال 

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

  هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة بيانات- ألف 

لدى افتتاح اجلزء الرفيع املستوى من مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف   - ١٢٥
ديسمرب، أدىل ببيانات كل من رئيس البنك الدويل واملدير العام ملنظمـة         / كانون األول  ١٢بروتوكول كيوتو، يف    

باسم منظمة األغذية والزراعة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، وبرنـامج          (غذية والزراعة،   األمم املتحدة لأل  
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، واملدير العام ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، واألمني العام للمنظمة           )األغذية العاملي التابع لألمم املتحدة    
لعام لألمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، واملدير العاملية للسياحة التابعة لألمم املتحدة، ووكيل األمني ا

التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة، ووكيل األمني العام لألمم املتحدة واألمني التنفيذي للجنـة االقتـصادية                
ب آسيا، واملدير   ألفريقيا، ووكيل األمني العام لألمم املتحدة واألمني التنفيذي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغر           

التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية، واألمني التنفيذي التفاقية التنوع البيولـوجي، واألمـني              
التنفيذي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، ووكيل األمني العام واملدير املعاوِن لربنـامج األمـم املتحـدة       

 . لربنامج األغذية العاملي التابع لألمم املتحدةاإلمنائي، ونائب املدير التنفيذي

ويف اجللسة السابعة ملؤمتر األطراف واجللسة الثامنة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف                 - ١٢٦
 نائب املدير العام لصندوق النقد الدويل، ونائب املدير العام ملنظمة األمم             من بروتوكول كيوتو أدىل ببيانات كل    

  . املفوضة السامية حلقوق اإلنسان، ومدير املنظمة البحرية الدوليةةتحدة للتربية والعلم والثقافة، ونائبامل

  بيانات املنظمات احلكومية الدولية- باء 

يف اجللسة السابعة ملؤمتر األطراف واجللسة الثامنة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف                 - ١٢٧
األمني العام  وىل ببيانات كل من األمني العام ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،             بروتوكول كيوتو أد  

 العام جلماعة دول األنديز، واألمني واألمنيملنظمة البلدان املصدرة للنفط، واملدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، 
، واملدير )اتفاقية رامسار( سيما بوصفها موئال للطيور املائية العام التفاقية األراضي الرطبة ذات األمهية الدولية وال

العام لالحتاد العاملي حلفظ الطبيعة، واألمني التنفيذي للجنة وسط أفريقيا للغابات، واملدير التنفيـذي للمنظمـة                
  .الدولية لألخشاب املدارية، ومدير املعهد الدويل للتربيد

  بيانات املنظمات غري احلكومية- جيم 

يف اجللسة السابعة ملؤمتر األطراف واجللسة الثامنة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف                 - ١٢٨
 احلكومات احمللية من أجل     - بروتوكول كيوتو أدىل ببيانات كل من ممثلي اجمللس الدويل للمبادرات البيئية احمللية             

باسم (لتجارة الدولية وهيئة منظمات أرباب العمل يف أوروبا         ، وغرفة ا  )باسم احلكومات احمللية  (التنمية املستدامة   
باسم الشبكة الدولية للعمل    ) (Equiterre ("إكيتري" و "غرين بيس "، ومنظميت   )منظمات قطاع األعمال والصناعة   

باسم املنظمـات غـري   ) (Yayasan Pelangi Indonesia ("اسان بيالجني إندونيسياييا"، ومنظمة )يف جمال املناخ
، ومنظمة )باسم النقابات(، واجمللس األسترايل للنقابات )كومية املعنية بالبحث واملنظمات غري احلكومية املستقلةاحل
ال املنـاخ والقـضايا اجلنـسانية،    ـم النساء املدافعات عن العدالة يف جمـباس) (.Life e.V (." يف.اليف إي"

، )عامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو      احلاضرات خالل أعمال مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف ال       
من منتدى اجملتمـع  ) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ("أليانسي ماسياراكات أدات نوسانتارا"ومنظمة 

، وشبكة احلكومات اإلقليمية املعنيـة بالتنميـة املـستدامة    )باسم منظمات الشعوب األصلية  (املدين اإلندونيسي   
)nrg4SD) (وجملس الكنائس العاملي، واجمللس العاملي لرؤساء البلديات املعين بـتغري           ) احلكومات اإلقليمية  باسم ،

، واالحتاد الدويل للمنـتجني الـزراعيني     )باسم السلطات دون الوطنية   (املناخ، ووكالة محاية البيئة يف كاليفورنيا       
 .، وممثلي منظمات الشباب)باسم الربملانيني(ازنة ، ومنظمة الربملانيني العاملية من أجل بيئة متو)باسم املزارعني(
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   بيانات أخرى-  دال

يف اجللسة السابعة من مؤمتر األطراف واجللسة الثامنة من مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف   - ١٢٩
للقاء الرفيـع   ا"يف بروتوكول كيوتو، عرضت وزيرة املالية يف إندونيسيا، السيدة سري مولياين إندراوايت، نتائج              

وحضر اللقاء وزراء املاليـة      .ديسمرب/ كانون األول  ١١، الذي عقد يف     "املستوى لوزراء املالية بشأن تغري املناخ     
 مؤسسة مالية دولية ومنظمة متعددة األطراف حيث ركزوا اهتمامهم على مسألة            ١٣ و  بلداً ٣٦ن من   وومسؤول

 أمهية اضطالع وزراء املالية بدور أكثر من املسائل، مشلت مثالًوأسفر االجتماع عن اتفاق بشأن عدد  .تغري املناخ
 أن جيـروا    واقترح الوزراء أيـضاً    . وإدراج مسائل تغري املناخ يف التخطيط للتنمية والسياسات االقتصادية         نشاطاً

قاء ثان وأشار الوزير إىل أن بولندا قد دعت وزراء املالية إىل ل. ٢٠٠٨ خالل اجتماعات أخرى يف عام مناقشات
رفيع املستوى بشأن تغري املناخ يعقد خالل الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الرابعة ملؤمتر األطـراف                

 .٢٠٠٨ يف بوزنان يف عام نالعامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو اللتني ستعقدا

 بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،       ويف اجللسة ذاهتا ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل         - ١٣٠
احلوار غري الرمسي بني وزراء التجارة بشأن مسائل تغري "بانغيستو، نتائج . عرضت وزيرة التجارة، السيدة ماري إ

 ٣٢ يفوحضر احلوار وزراء التجارة ونواب وزراء التجارة  .ديسمرب/ كانون األول٩ و٨، الذي عقد يومي "املناخ
وأشـار   .لون عن منظمات دولية، وأسفر االجتماع عن مقترحات ملموسة بشأن خطوات عمليـة     حكومة، وممث 

 . إىل أن السياسات املتعلقة بالتجارة الدولية والتنمية وتغري مناخ سياسات متعاضدة فيما بينهااملشاركون أيضاً

   مسائل أخرى- ثاين عشر 
 ) من جدول األعمال١٢البند (

 .أية مسائل أخرى يف إطار هذا البند من جدول األعمالمل ينظر املؤمتر يف   - ١٣١

   اختتام الدورة- ثالث عشر 
 ) من جدول األعمال١٣البند (

   اعتماد تقرير مؤمتر األطراف عن دورته الثالثة عشرة- ألف 
 )من جدول األعمال) أ(١٣البند (

ديسمرب، يف مشروع التقرير عـن      /ل كانون األو  ١٥- ١٤ الثامنة املعقودة يف     جلستهنظر مؤمتر األطراف، يف       - ١٣٢
 . واعتمد نصه وأِذن للمقرر بأن يستكمل التقرير حتت إشراف رئيس املؤمتر ومبساعدة األمانة)٤٢(دورته الثالثة عشرة

                                                      

)٤٢( FCCC/CP/2007/L.1و FCCC/CP/2007/L.1/Add.1–FCCC/KP/CMP/2007/L.1/Add.1.  
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   اإلعراب عن االمتنان للبلد املضيف- باء 

ا مشروع قرار معنـون  ديسمرب، قدَّم ممثل عن بولند   / كانون األول  ١٥- ١٤يف اجللسة الثامنة املعقودة يف        - ١٣٣
ويف اجللسة ذاهتا، اعتمـد مـؤمتر       . )٤٣("اإلعراب عن االمتنان حلكومة مجهورية إندونيسيا وسكان حمافظة بايل        "

 ).FCCC/CP/2007/6/Add.1( بالتزكية ١٣- م أ/١األطراف القرار 

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

ديسمرب، أدىل عدد من األطراف ببيانات امتـدحوا        / كانون األول  ١٥- ١٤ يف   يف اجللسة الثامنة املعقودة     - ١٣٤
 .فيها األعمال اليت اضطلع هبا رئيس املؤمتر والرؤساء والرؤساء املشاركني ملختلف األفرقة واهليئتني الفرعيتني

اف اإلجناز الذي كان قال إن املؤمتر قد حقق يف هناية املط، )٤٤(ويف معرض إدالء الرئيس مبالحظاته اخلتامية  - ١٣٥
وقد استجابت احلكومات بصورة حامسة لألدلة العلمية اجلديدة واملتقدمة          .ينتظره العامل، وهو خارطة طريق بايل     

 مـن   وأشار إىل أن خارطة طريق بايل تضم عـدداً         . فيما يتعلق باملناخ    مأموناً  للبشرية طريقاً  بأن حددت مجاعياً  
ويف هـذا    . املسارات الالزم اتباعها صوب مستقبل مأمون فيما يتعلق باملناخ         القرارات الطموحة اليت متثل خمتلف    

املؤمتر، شرعت احلكومات يف عملية تفاوضية جديدة يف إطار خطة عمل بايل املصممة لتناول مسألة تغري املنـاخ                  
ـ   وتناولت احلكومات أيضاً  . ٢٠٠٩ حبلول عام    ما يلزم من أعمال   حبيث يتسىن إمتام     ق العامـل    مفاوضات الفري

 إلمتامها، كما أطلقت صندوق التكيف، وحددت  هنائياً  موعداً ٢٠٠٩املخصص املعين بااللتزامات، وحددت عام      
 من بروتوكول كيوتو، وهي مسائل كلها تتعلق مبـسار بروتوكـول            ٩نطاق وحمتوى االستعراض مبوجب املادة      

نقل التكنولوجيا، مبا يشمل بشأن   إزالة الغابات و   وباملثل، ُحدد مسار بشأن تقليص االنبعاثات الناجتة عن        .كيوتو
 أمهية املسائل الكثرية األخرى اليت جرى تناوهلا والعمل اجلاري وأبرز الرئيس أيضاً .وضع برنامج استراتيجي جديد

وأشار إىل أن على احلكومات أال تنسى، يف سياق بدء العمل بشأن اخلطوات              .من أجل تنفيذ االلتزامات احلالية    
ومع أن مؤمتر بايل شهد انطالقـة   .قبلة، أن فترة االلتزام األوىل ستبدأ يف غضون مدة ال تتجاوز بضعة أسابيعامل

والطريق من بايل إىل بوزنان وكوبنهاغن جيب أال تكون  . جيب أن تنفذ على حنو تامالقائمةممتازة، فإن االلتزامات 
إن خارطة طريق بايل شاهد الرئيس وقال  .وسة وتنفيذ دقيقالنوايا الطيبة وحسب، بل أن تشق بأعمال ملمب مليئاً

على روح التعاون اجلدير بالتنويه اليت أبانت عنها األطراف وتكريس للتضامن الذي حتلت به خالل اجتماعهـا                 
  .لتناول مسألة تغري املناخ، هذا التحدي احملوري الذي تواجهه التنمية البشرية يف القرن احلادي والعشرين

  .أعلن رئيس املؤمتر اختتام الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطرافو  - ١٣٦

                                                      

)٤٣( FCCC/CP/2007/L.6–FCCC/KP/CMP/2007/L.7.  
أدىل الرئيس مبالحظاته اخلتامية خالل اختتام مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف يف                )٤٤(

راف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف         ومبا أن هذه املالحظات تتعلق مبؤمتر األط      . بروتوكول كيوتو 
  .بروتووكول كيوتو، فإهنا أدرجت يف تقريري املؤمترين على حد سواء
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 املرفق األول

 بيان األمني العام لألمم املتحدة

 يونو، أصحاب السعادة، السيدات والسادة،دو الرئيس يوفخامة  

شكر  بال على استضافتنا، وأن أتوجه إليكم مجيعاًامسحوا يل بأن أتوجه بالشكر إلندونيسيا حكومة وشعباً  
 .على وجودكم هنا

 أستأذنكم يف أن    -  أال وهو التصدي لتغري املناخ       -  إىل هنا اليوم     وقبل أن أتكلم عن سبب قدومنا مجيعاً        
وليس   .أقول كلمة عن اهلجومني العنيفني اللذين ارتكبا ضد األمم املتحدة وضد املدنيني األبرياء أمس يف اجلزائر               

فمن املستحيل أن ننسى، ولن ننـسى،       .قوع هذين اهلجومني الوضيعني   هناك ما ميكن أن يربر حتت أي ظروف و        
    .ثل البشرية، واملدنيني األبرياء الذين لقوا حتفهم معهـم        تضحيات موظفي األمم املتحدة، الذين خيدمون أعلى مُ       

 . مرتكبو هذه اجلرائم من أقوى إدانة ممكنة من اجملتمع الدويل بأسرهُيفلتوال ميكن أن 

قد احتـاج   .وإهنا للحظة تارخيية طال طريق الوصول إليها     .لعامل تتجه إلينا وحنن جنتمع هنا يف بايل       إن أنظار ا    
وسنوات من املناقشات احملتدمة بـني صـانعي     األمر إىل عقود من الدراسة املتأنية من جانب كبار العلماء يف كوكبنا،     

  .يت تناقش صلة االحترار العاملي مبا نشاهده من كوارثوعدد ال حيصى من التقارير اإلعالمية ال السياسات يف العامل،

  .جنتمع ألن وقت التردد قـد وىل        . يف بايل لنواجه التحدي الذي مييز عصرنا       وها حنن اآلن، جنتمع أخرياً      
  .وال مناص من أن نبدأ العمل اآلن  .وتأثريه حقيقي  وتغري املناخ واقع،  فالعلم واضح،

 مل إنالدويل املعين بتغري املناخ ينذرنا بأن العواقب سـتكون وخيمـة   إن أحدث تقرير للفريق احلكومي       
 مياه البحر سريتفع؛ وسوف يزداد تواتر حدوث الفيضانات وحاالت اجلفاف           فمستوى  . املطلوب ننهض بالعمل 

يع ما  الشديد، وتقل إمكانية التنبؤ هبا؛ وستظهر اجملاعات يف أحناء العامل، وخباصة يف أفريقيا ووسط آسيا؛ وسيض               
 . من أنواع النباتات واحليوانات يضمه كوكبنايصل إىل ثلث ما

وتلك العواقب تأكيد على أن تكلفة التقاعس عن التدخل، من حيث نتائجها البيئية والبشرية واملاليـة،                  
 .تتجاوز بكثري تكلفة التدخل اآلن

مبقدورنا نعاجل املشكلة بطرق    إمكاننا أن   بفال يزال     : وجود بصيص من األمل    لكن العلماء يؤكدون أيضاً     
 ابتكارية أن حند مـن      وبوسعنا إذا ما اتبعنا سبالً      . وأن نشجع يف الوقت نفسه على حتقيق الرخاء        حتمل تكلفتها 

 .انبعاثات غاز الدفيئة، وأن نعزز النمو االقتصادي يف الوقت نفسه

إنه فرصـة ألن      . على هتديد لنا   وبذلك، يكون تغري املناخ فرصة ساحنة لنا بنفس القدر الذي ينطوي فيه             
فاالقتصادات اجلديدة ميكن أن تنمو، بـل         . من االقتصادات اليت تراعي تنمية مستدامة حقيقية        جديداً نبدأ عهداً 

 فرص عمل جديـدة     إجياد يف سياق ىت  حلكربون  مستويات أقل من التلويث با     لكن يف ظل  جيب عليها أن تنمو،     
  .ف حدة الفقريوختف
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  ،أصحاب السعادة  

ويلزم لالتفاق املتعدد     .إن التحول إىل مستقبل أكثر مراعاة للبيئة ال يزال يف بدايته، وحيتاج بإحلاح إىل تعزيز                
 عنه املفاوضات يف سياق اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ أن يتيح التغـيريات                ستسفراألطراف الذي   

 بني  مفاضلةفاألمر ال ينطوي على       . للبلدان وقطاع األعمال واألفراد    افز مشجعاً  للحو وعلينا أن نكفل هيكالً     .الالزمة
 .ولن ميكننا على املدى الطويل أن ننعم بالرخاء إال إذا قمنا باألمرين معاً  مواجهة تغري املناخ والسعي إىل حتقيق التنمية،

أن املناخ، تشمل التكيف وتقليـل       اللبنات األساسية لوضع اتفاق بش     بشأن اآلن توافق يف اآلراء      يتبلورو  
 جلميع البلدان املتقدمة والبلدان النامية،       أن يكون هذا االتفاق شامالً     وال بد أيضاً    .األثر والتكنولوجيا والتمويل  
فغالفنا اجلوي ال مييز بني االنبعاثات الصادرة من مصنع يف آسيا أو العـوادم الـيت     .وأن يشركها على حد سواء 

وال بد أن   .يف أمريكا الشمالية أو نتيجة لعمليات إزالة الغابات يف أمريكا اجلنوبية أو يف أفريقيا        تنبعث من سيارة    
 . يتجلى فيه مبدأ املسؤوليات املشتركة واملتمايزة يف آن واحديكون هذا االتفاق منصفاً

وأقلنا قدرة   . بشكل متفاوت، وإن كان تأثريه حيدثفتغري املناخ يؤثر علينا مجيعاً  مسألة العدل أمهية حامسة،وِل  
وهؤالء الذين تشكل أفعاهلم أضعف أسباب هذه املـشكلة هـم الـذين         . منه على التعامل معه هم أشد الناس تضرراً      

  .يتحملون أخطر عواقبها

 .ومن واجبنا أن نوفر احلماية ألشد الفئات ضعفاً  .احليف بإزالة هذا  أخالقياًكما أن علينا التزاماً  

 يف سياق أي اتفاق جيري التوصل إليه أن ُيطلب إىل البلدان املتقدمة النمو أن تواصـل أداء                  وهلذا، ينبغي   
ويف   .وينبغي منح البلدان النامية حوافز تشجعها على احلد من منو انبعاثاهتـا            .دور رئيسي يف احلد من االنبعاثات     

قبة من التنمية املستدامة احلقيقية اليت تستند  أن ندفع إىل حقبة جديدة من االقتصادات املراعية للبيئة، حوسعنا معاً
  .إىل تكنولوجيا نظيفة وإىل بناء اقتصاد يكفل اخنفاض مستوى االنبعاثات

ومن املهم بشكل حاسـم أن نفـي        . أن نتخذ إجراء بشأن التحديات املباشرة اليت تواجهنا        وعلينا أيضاً   
  .ستقبلامل  أواضرسواء يف احل من آثار تغري املناخ بااللتزامات القائمة ونكفل مناعةًً للسكان األشد تضرراً

  املندوبون املوقرون،  

 هو اتفاق على الشروع يف مفاوضات تفضي إىل وضـع           -   ومنكم مجيعاً  - إن ما ينتظره العامل من بايل         
در أكرب،  ملستقبل مناخه مأمون بق-  أو خريطة طريق -  وعليكم أن حتددوا برناجماً  .اتفاق شامل بشأن تغري املناخ

وهلذا التاريخ أمهية حامسة، . ٢٠٠٩على أن يقترن الربنامج جبدول زمين حمكم يؤدي إىل بلوغ االتفاق حبلول عام        
 عندما تنتهي الفترة األوىل من االلتزامات املتعهد هبا مبوجب ٢٠١٢ليس فقط بالنسبة لكفالة االستمرارية بعد عام 

  .القدر، من أجل التصدي حلالة تغري املناخ البالغة اإلحلاح يف حد ذاهتا، وبنفس بروتوكول كيوتو، لكنه مهم أيضاً

  .وإنين أجد ما يشجع يف التقدم احملرز يف املفاوضات املتعلقة باالتفاقية وبربوتوكول كيوتو على حد سـواء        
   ويف الفترة الـيت تلـي       فتنفيذ وتعزيز االتفاقات املتعلقة بالتكيف وبإزالة الغابات وبالتكنولوجيا أمر له أمهيته اآلن           

  . على السواء٢٠١٢عام 
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ارتياح حترك البلدان املشمولة باملرفق األول حنو سن تدابري جادة للتقليل مـن تغـري     ب وإنين أالحظ أيضاً    
 اإلجراءات اليت اختذهتا البلدان غري املشمولة باملرفق األول عن طريق وضع خطط وسياسـات               قر أيضاً وأُ  .املناخ

وإنين أرحب هبذه اإلجراءات، وأحث البلدان، على   . جديدة متعلقة باملناخ لتحقيق التنمية املستدامةوتدابري وطنية
أن املتمثلة يف حنو ما ورد يف البيانات اليت مت اإلدالء هبا أثناء هذه املفاوضات على أن تسعى لتحقيق نواياها املعلنة   

 .ختطوا خطوات أكرب يف هذا االجتاه

ووجود األدوات الصحيحة لتنفيذ هذا       .فاق شامل بشأن املناخ لن يكون باألمر اليسري       إن التوصل إىل ات     
وسوف تساعدكم األمم املتحدة يف هذا        .االتفاق من شأهنا أن تساعدنا يف تنفيذه بطريقة فعالة من حيث التكلفة           

لفعل، ولتقدمي ما يلزمكم من     فنحن مستعدون لتنفيذ الواليات اليت عهدمت هبا إلينا با          .املسعى بكل السبل املمكنة   
 .دعم طوال فترة التفاوض، ومساعدتكم على تنفيذ االتفاقات اليت تتوصلون إليها

 مـن   وحنن عازمون على أن نكون جزءاً       .كما تلتزم بكل ذلك وكاالت وصناديق وبرامج األمم املتحدة          
األمم املتحدة بدأوا بالفعل، حسبما جاء يف       بل إن كبار املديرين التنفيذيني يف منظومة          .عملية مواجهة تغري املناخ   

 .املوجز الذي وزع على الوفود، يف حتديد املسامهة املشتركة اليت تقدمها األمم املتحدة يف هذه املسألة

ومع التقدم يف هذا العمل، سنواصل توفري أساس علمي متسق ذي مصداقية لفهم ما حيدث يف كوكبنـا                    
وسوف نستمر يف توسيع نطاق الدعم الذي نقدمه للعمل املتـصل             .تعامل هبا معه  وللكيفية املثلى اليت ميكن أن ن     

وسوف نكون    .بتغري املناخ على الصعيد العاملي واإلقليمي والوطين، باالعتماد على جدول األعمال الذي تضعونه            
 .قدوة حتتذى، بتحقيق تعادل االنبعاث الكربوين يف مجيع أحناء منظومة األمم املتحدة

   السعادة،أصحاب  

ففي سياق االجتماع الرفيع املستوى بشأن املناخ الذي عقد يف            .إننا أتينا إىل هنا يف إطار مهمة واضحة         
وهذه فرصتنا لكي نرقى إىل مـستوى    .دعا قادة العامل إىل حتقيق تقدم كبري يف بايل ،  )١(سبتمرب/نيويورك يف أيلول  

 هؤالء الذين ن حتقيق تقدم، فإننا لن خنذل قادتنا فحسب، بل وأيضاًفإذا تركنا بايل بدو  .حتقيق ما دعا إليه القادة    
  .يتطلعون إلينا إلجياد حل، وهم شعوب هذا العامل

بل   وال يقتصر هذا األمر على كوننا اآلن حمط أنظار العامل،  .هذا هو التحدي األخالقي الذي يواجه جيلنا  
 .نا أن حنرم أطفالنا من مستقبلهموال ميكن  األهم هو أن األجيال املقبلة تعتمد علينا،

  . من احلل الذي سـيبدأ يف بـايل   جزءاً سوياًنصبحفدعونا   . جزء من مشكلة االحترار العامليإننا مجيعاً   
  .ل أزمة املناخ إىل اتفاق بشأن املناخودعونا حنّو

                                                      

  . أعاله٤انظر احلاشية  )١(
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  املرفق الثاين
  أطراف االتفاقية، والدول املراقبة، ومنظمات األمم املتحدة 

  ت الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطرافاليت حضر
 أطراف االتفاقية- ألف 

 االحتاد الروسي
 إثيوبيا

 أذربيجان
 األرجنتني
 األردن
 أرمينيا
 إسبانيا
 أستراليا
 إستونيا

 إسرائيــل
 أفغانستان
 إكوادور
 ألبانيا

 أملانيــا
 اإلمارات العربية املتحدة

 أنتيغوا وبربودا
 ندونيسياإ

 أنغوال
 أوروغواي

 زبكستانأو
 أوغندا

 أوكرانيا
 ) اإلسالمية- مجهورية (إيران 
 آيرلندا
 آيسلندا
 إيطاليا

 بابوا غينيا اجلديدة
 باراغواي
 باكستان

 باالو

 البحرين
 الربازيل
 بربادوس
 الربتغال

 بروين دار السالم
 بلجيكا
 بلغاريا
 بليز

 بنغالديش
 بنما
 بنن

 بوتان
 بوتسوانا

 بوركينا فاسو
 بوروندي

 رسكالبوسنة واهل
 بولندا
 بوليفيا
 بريو

 بيالروس
 تايلنـد

 تركمانستان
 تركيا

 ترينيداد وتوباغو
 تشاد
 توغو
 توفالو
 تونس
 تونغا

  ليشيت- تيمور 

 جامايكا
 اجلبل األسود

 اجلزائر
 جزر البهاما
 جزر القمر

 جزر سليمان
 جزر مارشال

 اجلماعة األوروبية
 اجلماهريية العربية الليبية
 مجهورية أفريقيا الوسطى

 اجلمهورية التشيكية
 اجلمهورية الدومينيكية

 اجلمهورية العربية السورية
 مجهورية الكونغو الدميقراطية

 مجهورية ترتانيا املتحدة
 مجهورية كوريا

 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
  مجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية    

 السابقة  
 جنوب أفريقيا

 جورجيا
 جيبويت
 الدامنرك
 دومينيكا
  األخضرالرأس
 رواندا
 رومانيا
 زمبابوي

 زمبيا
 ساموا
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 سان تومي وبرنسييب
 سانت فنسنت وجزر غرينادين

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

 طاجيكستان
 عمان
 بونغا

 غامبيا
 غانا

 غرينادا
 غواتيماال

 غيانا
 غينيا

  بيساو- غينيا 
  غينيا االستوائية

 فانواتو
 فرنسا
 الفلبني

 ) البوليفارية- مجهورية (فرتويال 
 فنلندا
 فيجي

 فييت نام
 قربص
 قطر

 قريغيزستان
 كازاخستان
 الكامريون
 كرواتيا
 كمبوديا

 كندا
 كوبا

 كوت ديفوار
 كوستاريكا
 كولومبيا
 الكونغو
 الكويت
 كرييباس

 كينيا 
 التفيـا
 لبنان

 لكسمربغ
 ليبرييا
 ليتوانيا

 ليختنشتاين
 ليسوتو
 مالطة
 مايل

 ماليزيا
 مدغشقر

 مصر
 املغرب

 املكسيك

 مالوي
 ملديف

 اململكة العربية السعودية
  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى    

 الشمالية وآيرلندا
 منغوليا

 موريتانيا
 موريشيوس
 موزامبيق
 مولدوفا
 موناكو
 ميامنار

 ) املوحدة- واليات (ميكرونيزيا 
 ناميبيا
 ناورو

 النرويج
 النمسا
 نيبال
 النيجر

 نيكاراغوا
 وزيلنداني

 نيوي
 يارينيج
 هاييت
 اهلند

 هندوراس
 هنغاريا

 ولنداه
 الواليات املتحدة األمريكية

 اليابان
 اليمن
  اليونان
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  الدول املراِقبة-باء 

  الكرسي الرسويل
  العراق

  اللصوما
كيانات اليت تلقت دعوة دائمة للمشاركة بصفة مالحـظ يف          ال  -جيم 

 بة دائمة يف املقروأعمال اجلمعية العامة واليت هلا بعثة مراِق دورات
  فلسطني

 يئات األمم املتحدة وبراجمها ه-دال 
 األمم املتحدة

 منظمة األمم املتحدة للطفولة

  مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
  لشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم املتحدةإدارة ا

  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
  جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ

 جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا

 جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا

 قتصادية ألوروباجلنة األمم املتحدة اال

  جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب
  املتحدة للبيئةبرنامج األمم 

  لغابات املعين با األمم املتحدةمنتدى
  برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية

  معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث
  حد من الكوارثاالستراتيجية الدولية لل/األمم املتحدة

  مركز حقوق اإلنسان/مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
  صندوق األمم املتحدة للسكان

  جامعة األمم املتحدة
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  برنامج األغذية العاملي التابع لألمم املتحدة
 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

  أمانات االتفاقيات-هاء 
  اتفاقية التنوع البيولوجي

  األمم املتحدة ملكافحة التصحراتفاقية 
  اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون وبروتوكول مونتريال املرفق هبا

  الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال

  الوكاالت املتخصصة ومؤسسات منظومة األمم املتحدة- واو

  منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة
  بية والعلم والثقافةمنظمة األمم املتحدة للتر

  املنظمة الدولية للطريان املدين
  املنظمة البحرية الدولية

  مؤسسة التمويل الدولية/البنك الدويل
  اللجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدولية

  الصندوق الدويل للتنمية الزراعية
  منظمة العمل الدولية
  صندوق النقد الدويل

  االحتاد الدويل لالتصاالت
  م املتحدة للتنمية الصناعيةمنظمة األم

  الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ
  مرفق البيئة العاملية

  منظمات ذات صلة مبنظومة األمم املتحدة- زاي

  الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  العامليةمنظمة التجارة 
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  املرفق الثالث
   ١٠يف إطار البند  يع املستوىقائمة بأمساء املمثلني الذين أدلوا ببيانات يف اجلزء الرف

   من جدول أعمال مؤمتر األطراف ١٨من جدول أعمال مؤمتر األطراف والبند 
  العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

  ]اإلسبانية فقط/الفرنسية/باإلنكليزية[
Afghanistan 
Mr. Dad Mohammad Baheer 
Executive Director-General, National Environment Protection Agency 
 
Albania 
H.E. Mr. Lufter Xhuveli 
Minister of Environment, Forests and Water Administration  
 
Algeria 
H.E. Mr. Chérif Rahmani 
Minister of Land Planning, Environment and Tourism 
 
Angola 
H.E. Mr. Diekumpuna Sita José 
Minister of Urban Affairs and Environment 
 
Argentina 
Mr. Miguel E. Pellerano 
Undersecretary of Environmental Policy, Secretariat of Environment and Sustainable Development 
 
Austria 
H.E. Mr. Josef Pröll 
Minister of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management 
 
Australia (speaking on behalf of the Umbrella Group) 
H.E. Ms. Penny Wong 
Minister for Climate Change and Water 
 
Bangladesh 
H.E. Ms. Ismat Jahan 
Ambassador/Permanent Representative of the People’s Republic of  
Bangladesh to the United Nations in New York 
 
Bahamas  
H.E. Mr. Earl Deveaux 
Minister of Works and Utilities 
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Barbados 
H.E. Ms. Elizabeth Thompson 
Minister of Energy and the Environment 
 
Belarus 
Mr. Alexander Nikolaevitch Apatsky 
First Deputy Minister of Natural Resources and Environmental Protection 
 
Belgium 
H.E. Ms. Evelyne Huytebroeck 
Minister for Environment and Energy 
 
Belize 
H.E. Ms. Lisa Shoman 
Minister of Foreign Affairs and Foreign Trade 
 
Benin 
S.E. Mme. Juliette Biao Koudenoukpo 
Ministre de l’Environnement et de la Protection de la Nature 
 
Bhutan 
H.E. Mr. Dasho Nado Rinchhen 
Deputy Minister of Environment, National Environment Commission 
 
Botswana 
H.E. Mr. Onkokame Kitso Mokaila 
Minister of Environment, Wildlife and Tourism 
 
Brazil 
H.E. Mr. Celso Amorim 
Minister of External Relations 
 
Brunei Darussalam 
H.E. Mr. Pehin Dato HJ. Abdullah Bakar 
Minister of Development 
 
Burkina Faso 
M. Alain Edouard Traore 
Secrétaire Général du Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie 
 
Cambodia 
H.E. Mr. Mok Mareth 
Senior Minister and Minister of Environment 
 
Cameroon 
S.E. M. Hele Pierre 
Ministre de l’Environnement et de la Protection de la Nature 
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Canada 
H.E. Mr. John Baird 
Minister of the Environment 
 
Cape Verde 
H.E. Mr. Antonio Monteiro Lima 
Ambassador/Permanent Representative of Cape Verde to the United Nations in New York 
 
Chad 
M. Sandjima Dounia 
Secrétaire Général, Ministère de l’Environnement de la Qualité de Vie et des Parcs Nationaux 
 
Chile 
H.E. Ms. Ana Lya Uriarte 
Minister of the Environment 
 
China 
H.E. Mr. Xie Zhenhua 
Minister, Vice-Chairman, National Development and Reform Commission 
 
Colombia 
H.E. Mr. Juan Lozano-Ramirez 
Minister of Environment, Housing and Territorial Development 
 
Congo  
H.E. Mr. Andre Okombi-Salissa 
Minister of Tourism and Environment 
 
Cook Islands 
H.E. Mr. Kete Ioane 
Minister for Environment 
 
Croatia 
Ms. Jasenka Nécak 
Head of Sector for Atmosphere, Sea and Soil 
Ministry of Environmental Protection, Physical Planning and Construction 
 
Cuba 
S.E. Sr. José Antonio Diaz-Duque 
Viceministro, Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 
 
Democratic Republic of the Congo 
H.E. Mr. José Endundo Bononge 
Minister of Environment 
 
Denmark 
H.E. Ms. Connie Hedegaard 
Minister for Climate and Energy 
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Dominican Republic 
H.E. Mr. Omar Ramirez Tejada 
Secretary of State, Secretariat of Environment and Natural Resources 
 
Ecuador 
H.E. Mr. Rodrigo Yepes-Enriquez 
Ambassador of Ecuador to the Republic of Indonesia 
 
Egypt 
H.E. Mr. Maged George Elias Ghattas 
Minister of State for Environmental Affairs 
 
El Salvador 
H.E. Mr. Carlos José Guerrero Contreras 
Minister of Environment and Natural Resources 
 
Estonia 
H.E. Mr. Jaanus Tamkivi 
Minister of the Environment 
 
European Community 
H.E. Mr. Stavros Dimas 
Commissioner for the Environment 
 
Fiji 
H.E. Ms. Lavinia Bernadette Rounds Ganilau 
Minister for Tourism and Environment 
 
Finland 
H.E. Mr. Kimmo Kalevi Tiilikainen 
Minister of the Environment  
 
France 
H.E. Mr. Jean-Louis Borloo 
State Minister, Ministry for Ecology, Sustainable Development and Spatial Planning 
 
Gabon 
H.E. Ms. Georgette Koko 
Deputy Prime Minister 
 
Gambia 
H.E. Mr. Momodou A. Cham 
Secretary of State, Department of State for Forestry and the Environment 
 
Georgia 
Ms. Nona Karalashvili 
Head, Sustainable Development Department 
Ministry of Environment, Protection and Natural Resources 
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Germany 
H.E. Mr. Sigmar Gabriel 
Federal Minister for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety 
 
Grenada (speaking on behalf of the Alliance of Small Island States) 
H.E. Mr. Angus Friday 
Ambassador/Permanent Representative of Grenada to the United Nations in New York  
 
Ghana 
H.E. Mr. Maxwell Kofi Jumah 
Deputy Minister of Local Government, Rural Development and the Environment 
 
Greece 
H.E. Mr. Stavros Kaloyannis 
Deputy Minister for the Environment 
 
Guatemala 
H.E. Mr. Juan Mario Dary 
Minister of Environment and Natural Resources 
 
Guinea 
S.E. M. Mahmoud Camara 
Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage, de l’Environnement, des Eaux et Forêts 
 
Guyana 
H.E. Mr. Robert M. Persaud 
Minister of Agriculture 
 
Honduras 
H.E. Ms. Mayra Janeth Mejía del Cid 
Minister of Natural Resources and Environment 
 
Hungary 
H.E. Mr. Gábor Fodor 
Minister of Environment and Water 
 
Iceland 
H.E. Ms. Thorunn Sveinbjarnardottir 
Minister for the Environment 
 
India  
H.E. Mr. Kapil Sibal 
Minister of Science, Technology and Earth Sciences 
 
Indonesia 
H.E. Mr. Emil Salim 
Special Envoy of the President of Indonesia 
Member of the Presidential Advisory Council 
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Iran (Islamic Republic of) 
H.E. Ms. Fatemeh Vaez Javadi 
Vice-President and Head of the Department of Environment 
 
Ireland 
H.E. Mr. John Gormley 
Minister of the Environment, Heritage and Local Government 
 
Italy 
H.E. Mr. Alfonso Pecoraro Scanio 
Minister for Environment, Land and Sea 
 
Jamaica 
Mr. Aundré Franklin 
Parliamentary Secretary, Ministry of Health and Environment 
 
Japan 
H.E. Mr. Ichiro Kamoshita 
Minister of the Environment 
 
Jordan 
H.E. Mr. Faris Mohamad Al-Junaidi 
Deputy Minister of Environment 
 
Kazakhstan 
H.E. Mr. Nurlan A. Iskakov 
Minister of Environmental Protection 
 
Kiribati 
H.E. Mr. Tetabo Nakara 
Minister of Environment, Lands and Agricultural Development 
 
Kuwait 
Mr. Abbas Ali Naqi 
Under-Secretary, Ministry of Oil 
 
Lesotho 
H.E. Mr. Monyane Moleleki 
Minister of Natural Resources 
 
Liberia 
Mr. Ben Turtur Donnie 
Executive Director, Environmental Protection Agency of Liberia 
 
Libyan Arab Jamahiriya 
H.E. Mr. Salaheddin M. El Bishari 
Ambassador of the Libyan Arab Jamahiriya to the Republic of Indonesia 
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Lithuania 
H.E. Mr. Arunas Kundrotas 
Minister of Environment 
 
Luxembourg 
H.E. Mr. Lucien Lux 
Minister of Environment 
 
Madagascar 
Mr. Rakotobe Tovondriaka 
Secretary General, Ministry of Environment, Water, Forest and Tourism 
 
Malawi 
H.E. Mr. John Khumbo Chirwa 
Minister of Lands and Natural Resources 
 
Malaysia 
H.E. Mr. Dato’ Seri Azmi Khalid 
Minister of Natural Resources and Environment 
 
Maldives (speaking on behalf of the least developed countries) 
H.E. Mr. Ahmed Abdulla 
Minister of Environment, Energy and Water 
 
Mali 
H.E. Mr. AG Alhassane Aghatam 
Minister of Environment 
 
Mauritania 
H.E. Ms. Aicha Mint Sidi Bouna 
Minister of Environment 
 
Mauritius 
H.E. Mr. Anil Kumar Bachoo 
Minister of Environment and National Development Unit  
 
Mexico 
H.E. Mr. Juan Elvira Quesada 
Minister for Environment and Natural Resources 
 
Micronesia (Federated States of) 
Mr. Andrew Yatilman 
Director, Office of Environment and Emergency Management 
 
Monaco 
M. Patrick van Klaveren 
Ministre conseiller/Délégué permanent auprès des organismes internationaux à caractère scientifique, 
environnemental et humanitaire 
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Mongolia 
H.E. Mr. Baldan Enkhmandakh 
Vice-Minister, Ministry of Nature and Environment 
 
Morocco 
Mr. Abdelhay Zerouali 
Secretary of State for Water and Environment 
 
Mozambique 
H.E. Mr. Luciano André de Castro 
Minister of Coordination for Environmental Action 
 
Namibia 
H.E. Mr. Willem Konjore 
Minister of Environment and Tourism 
 
Nepal 
Mr. Narayan Prasad Silwal 
Secretary, Ministry of Environment, Science and Technology 
 
Netherlands 
H.E. Ms. Jacqueline Cramer 
Minister of Housing, Spatial Planning and the Environment 
 
New Zealand 
H.E. Mr. David Parker 
Minister Responsible for Climate Change Issues 
 
Nicaragua 
Mr. Lautaro Sandino Montes 
Director of Multilateral Organizations, Ministry of Foreign Affairs 
 
Niger 
H.E. Mr. Mohamed Akotey 
Minister of the Environment and the fight against Desertification 
 
Nigeria (speaking on behalf of the African group) 
H.E. Ms. Halima Tayo Alao 
Minister of Environment, Housing and Urban Development  
 
Niue 
Mr. Pokotoa Sipeli 
Associate Minister, Niue Meteorological Service, Niue Climate Change Project 
 
Norway 
H.E. Mr. Erik Solheim 
Minister of the Environment and International Development 
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Pakistan (speaking on behalf of the Group of 77 and China) 
H.E. Mr. Munir Akram  
Ambassador/Permanent Representative of Pakistan to the United Nations in New York  
 
Panama 
Ms. Ligia Castro de Doens 
General Administrator, National Environmental Authority of Panama 
 
Peru 
Mr. Manuel Bernales 
President of the National Council on Environment 
 
Philippines 
H.E. Mr. Jose L. Atienza, Jr. 
Secretary, Department of Environment and Natural Resources 
 
Poland 
H.E. Mr. Maciej Nowicki 
Minister of the Environment 
 
Portugal (speaking on behalf of the European Community and its member States) 
H.E. Mr. Francisco Nunes Correia 
Minister for the Environment, Spatial Planning and Regional Development  
 
Republic of Korea 
H.E. Mr. Kyoo-Yong Lee 
Minister of Environment  
 
Romania 
H.E. Mr. Silviu Stoica 
Secretary of State, Ministry of Environment and Sustainable Development 
 
Russian Federation 
H.E. Mr. Alexander Bedritsky 
Head of the Russian Federal Service for Hydrometeorology and  
Environmental Monitoring (Roshydromet) 
 
Rwanda 
H.E. Ms. Patricia Hajabakiga 
Minister of State in charge of Lands and Environment 
 
Samoa 
H.E. Mr. Aliioaiga Feturi Elisaia 
Ambassador/Permanent Representative of Samoa to the United Nations in New York 
 
Saudi Arabia 
H.E. Mr. Ali Bin Ibrahim Al-Naimi 
Minister of Petroleum and Mineral Resources 
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Senegal 
S.E. M. Djibo Leyti Ka 
Ministre d’Etat, Ministère de l’Environnement, de la Protection de la Nature,  
des Bassins de Rétention et des Lacs Artificiels 
 
Serbia 
H.E. Mr. Sasa Dragin 
Minister of Environmental Protection 
 
Seychelles 
H.E. Mr. Joel Morgan 
Minister of Environment, Natural Resources and Transport 
 
Slovenia 
H.E. Mr. Janez Podobnik 
Minister of the Environment and Spatial Planning 
 
Solomon Islands 
H.E. Mr. Collin Beck 
Ambassador/Permanent Representative of the Solomon Islands to the United Nations in New York 
 
South Africa 
H.E. Mr. Marthinus van Schalkwyk 
Minister of Environment and Tourism 
 
Spain 
H.E. Ms. Cristina Narbona Ruiz 
Minister of Environment 
 
Sri Lanka 
Mr. Udaya Prabath Gammanpila 
Chairman, Central Environmental Authority, Ministry of Environment and Natural Resources 
 
Sudan 
H.E. Mr. Sulieman Mohamed Mustafa 
Ambassador of Sudan to the Republic of Indonesia 
 
Suriname 
H.E. Ms. Angelic Alihusain-del Castilho 
Ambassador of the Republic of Suriname to the Republic of Indonesia 
 
Sweden 
H.E. Mr. Andreas Carlgren 
Minister of the Environment 
 
Switzerland 
H.E. Mr. Moritz Leuenberger 
Minister for the Environment, Transport, Energy and Communication 
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Thailand 
H.E. Mr. Yongyuth Yuthavong 
Minister of Natural Resources and Environment 
 
Timor-Leste 
H.E. Mr. José Luis Guterres 
Deputy Prime Minister 
 
Tonga 
H.E. Lord Tuita 
Minister for Lands, Survey, Natural Resources and Environment  
 
Tunisia 
S.E. M. Nadhir Hamada 
Ministre de l’Environnement et du Développement Durable 
 
Turkey 
Mr. Hasan Z. Sarikaya 
Undersecretary, Ministry of Environment and Forestry 
 
Tuvalu 
H.E. Mr. Tavau Teii 
Deputy Prime Minister and Minister for Natural Resources and Environment 
 
Uganda 
H.E. Ms. Maria Mutagamba 
Minister of Water and Environment 
 
Ukraine 
Mr. Vitaliy Nakhlupin 
Head of the National Environmental Investment Agency 
 
United Arab Emirates 
H.E. Mr. Yousef Rashid Al Sharhan 
Ambassador of the United Arab Emirates to the Republic of Indonesia 
 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
H.E. Mr. Hilary Benn 
Secretary of State, Department for Environment, Food and Rural Affairs 
 
United Republic of Tanzania 
H.E. Mr. Mark James Mwandosya 
Minister of State for Environment, Vice-President’s Office 
 
United States of America 
H.E. Ms. Paula Dobriansky 
Under Secretary of State for Democracy and Global Affairs 
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Uruguay 
Mr. Gerardo Ariel Rusiñol 
Environment Director, Ministry of Foreign Affairs 
 
Venezuela (Bolivarian Republic of) 
H.E. Ms. Maria Jacqueline Mendoza 
Ambassador, Permanent Mission of the Bolivarian Republic of Venezuela to the United Nations 
Environment Programme 
 
Viet Nam 
H.E. Mr. Khoi Nguyen Pham 
Minister of Natural Resources and Environment 
 
Yemen 
H.E. Mr. Abdul-Rahman F. Al-Eryani 
Minister of Water and the Environment 
 
Zambia 
H.E. Mr. Michael L. Kaingu 
Minister of Tourism, Environment and Natural Resources  
 
Zimbabwe 
Ms. Margaret Sangarwe 
Permanent Secretary, Ministry of Environment and Tourism 
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  املرفق الرابع
  ٢٠١٢-٢٠٠٨اجلدول الزمين الجتماعات هيئات االتفاقية يف الفترة 

  يونيه/ حزيران١٣ إىل ٢من  :٢٠٠٨جتماعات األوىل يف عام فترة اال  •

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

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

  ديسمرب/ كانون األول١١نوفمرب إىل / تشرين الثاين٣٠من  :٢٠٠٩فترة االجتماعات الثانية يف عام   •

  يونيه/ حزيران١١مايو إىل / أيار٣١من  :٢٠١٠فترة االجتماعات األوىل يف عام   •

  نوفمرب/ تشرين الثاين١٩ إىل ٨من  :٢٠١٠فترة االجتماعات الثانية يف عام   •

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

  ديسمرب/ كانون األول٩نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٨من  :٢٠١١يف عام فترة االجتماعات الثانية   •

  مايو/ أيار٢٥ إىل ١٤من  :٢٠١٢فترة االجتماعات األوىل يف عام   •

 ديسمرب/ كانون األول٧نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٦من  :٢٠١٢فترة االجتماعات الثانية يف عام   •
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  املرفق اخلامس
   األطراف يف دورته الثالثة عشرةالوثائق املعروضة على مؤمتر

FCCC/CP/2007/1   مذكرة من األمني التنفيذي .جدول األعمال املؤقت وشروحه 

FCCC/CP/2007/2 and Add.1    مذكرة مقدمـة    .املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية      :قبول املراقبني
 من األمانة

FCCC/CP/2007/3 and Corr.1   مذكرة مقدمة من األمانة .لبيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطرافتقرير مرفق ا 

FCCC/CP/2007/4 and Add.1                تقرير عن احلوار املتعلق بالعمل التعاوين الطويل األجل الرامي إىل التصدي لتغري املناخ
 مذكرة من امليّسرْين املتشاركني. عن طريق تعزيز تنفيذ االتفاقية

FCCC/CP/2007/5–

FCCC/KP/CMP/2007/8 

 تقرير املكتب .التقرير املتعلق بوثائق التفويض  

FCCC/CP/2007/INF.1  

(Parts 1 and 2) 

 List of participants 

FCCC/CP/2007/Misc.1 (Parts 1 

and 2) 

 Provisional list of participants 

FCCC/CP/2007/Misc.2–

FCCC/KP/CMP/2007/Misc.3  

 International blueprint on adaptation. Submission from Tuvalu   

FCCC/CP/2007/CRP.1   Draft decision -/CP.13: Consolidated text prepared by the co-facilitators 

FCCC/CP/2007/L.1    مشروع تقرير مؤمتر األطراف عن دورته الثالثة عشرة 

FCCC/CP/2007/L.1/Add.1– 

FCCC/KP/CMP/2007/L.1/Add.1 

مشروع تقرير مؤمتر األطراف    . مشروع تقرير مؤمتر األطراف عن دورته الثالثة عشرة         
 إضافة .العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو عن دورته الثالثة

FCCC/CP/2007/L.2    اقتراح مقدم من الرئيس .تطوير التكنولوجيات ونقلها يف إطار اهليئة الفرعية للتنفيذ 

FCCC/CP/2007/L.3              تطوير التكنولوجيات ونقلها يف إطار اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة. 
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

FCCC/CP/2007/L.4             تطوير التكنولوجيات ونقلها يف إطار اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة. 
 اقتراح مقدم من الرئيس
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FCCC/CP/2007/L.5   مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس .بناء القدرات مبوجب االتفاقية  

FCCC/CP/2007/L.6– 

FCCC/KP/CMP/2007/L.7 

مشروع مقدم   .اإلعراب عن االمتنان حلكومة مجهورية إندونيسيا وسكان حمافظة بايل          
 بولندا من مجهورية

FCCC/CP/2007/L.7/Rev.1        الفريق العامل املخصص املعين بإجراءات التعـاون        :١٣- أ م/-مشروع املقرر املنقح
 اقتراح مقدم من الرئيس .الطويل األجل مبوجب االتفاقية

FCCC/SBSTA/2007/4                 تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن أعمـال دورهتـا الـسادسة
 ٢٠٠٧مايو / أيار١٨ إىل ٧والعشرين املعقودة يف بون يف الفترة من 

FCCC/SBSTA/2007/L.11                مشروع تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عـن أعمـال دورهتـا
 نالسابعة والعشري

FCCC/SBSTA/2007/L.17                برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيـف معـه. 
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

FCCC/SBSTA/2007/L.23/ 

Add.1/Rev.1 

 .ُنهـج حلفـز العمـل    :خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية         
 إضافة .مشروع استنتاجات اقترحه الرئيس

FCCC/SBI/2007/15 and Corr.1 

and Add.1 and Corr.1 

رين املعقودة يف بـون يف  تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن أعمال دورهتا السادسة والعش          
 ٢٠٠٧مايو / أيار١٨ إىل ٧الفترة من 

FCCC/SBI/2007/L.19   مشروع تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن أعمال دورهتا السابعة والعشرين 

FCCC/SBI/2007/L.24/Add.1    إضافة .مشروع استنتاجات اقترحه الرئيس .تعلقة بأقل البلدان منواًاملاملسائل 

FCCC/SBI/2007/L.26/Add.1        مـشروع اسـتنتاجات مقتـرح مـن        . جتميع وتوليف البالغات الوطنية الرابعـة
 إضافة .الرئيس

FCCC/SBI/2007/L.27          مشروع استنتاجات مقتـرح     .بناء القدرات للبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية
 من الرئيس

FCCC/SBI/2007/L.29/Add.1    إضافة. مشروع استنتاجات اقترحه الرئيس .ة من االتفاقي٦املادة  

FCCC/SBI/2007/L.31    مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس .١٠-م أ/١التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر 

FCCC/SBI/2007/L.34/Add.1   إضافة .مشروع استنتاجات اقترحه الرئيس .االستعراض الرابع لآللية املالية 

FCCC/SBI/2007/L.35   مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس .ات إضافية إىل مرفق البيئة العامليةإرشاد 

- - - - - 


