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،(10كنننوب " )األمننن  المحدننن ف ا فا يننن  بشنننأن تغينننر المنننناخ"ح نننر المنننرتمر ال اشنننر ل فنننراق  ننن  ات ا يننن  

ةول ، بم     ذل  ممثلون ب  الد وما  والمنظما  الد ومي  ال ولين  والمنظمنا 167مشا ك م  6100

. فير الد ومي  ووسائل ا بالم الصدا  

م ال  ي  م  الق ايا والموضوبا  بل  ج ول أبمال القم ، مناا
 
 لقن  نقنل الح نولوجينا، والق نايا المح: ُفر

فا ينن  باسننحب ام األ اضنن ، وتغييننر اسننحب ام األ اضنن  والدراجنن ، واآللينن  المالينن  ةت ا ينن  األمنن  المحدنن ف ا 

. يفبشأن تغير المناخ، والبالفا  الوفني  الم  ج     المر د األول، وبنام الق  ا ، واآل ا  ال ا ف، والح

ع اية   دخ

2004ةيسمبر 18–6
بوين  آيرس، األ جنحي 

:انطالق القم 

10
فا سيا فوناالي :  ئي  القم 

وزير الصد  األ جنحين  آنااك
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:نحائج وتوويا  القم 

م ال  ينن  منن  السياسننا  والحنن ابير الحنن  ابحمنن تاا الد ومننا ، وتنن  اةلحنناام بموجننب ات ا ينن  ا
 
ألمنن  كمننا ُفننر

ق أ نل ونن و: المحد ف ا فا ي  بشأن تغير المناخ ب ق  م اوضا  مح لق  ب  ة من  الق نايا، بمنا  ن  ذلن 

ا، والصن وق البا  بحغينر المنناخ، وتقن ي  البالفنا  الوفنين  الثانين  أو الثالثن  بنن  اة ح نام من  البل ان نموًّ

(Subsidiary Body, SB-22).األفراق فير الم  ج     المر د األول، وُأحيل  هاه الق ايا إل  الايت  ال ربي  

أ ب ن  أجناام والناي ينقسن  إلن " برنامج بمل بوين  آيرس بشأن ت ابير الح يف واةسنحجاب "اةت اق بل  ▪

 ة األفنراق اآل ا  ال نا ف للحغينر المنناي ، وتنأ ير تن ينا تن ابير اةسنحجاب ، وماين  من  ال منل المح ن: كاآلت 

  ، وبرنامج بمل الايت  ال ربين  للمشنو ف ال لمين  والح نولوجين7/ 5المح لد باألنشط  بموجب الماةتي  

.بشأن تأ يرا  تغير المناخ والقابلي  للحأ ر بت والح يف م ت

بشننأن الم لومنا  والمناجينا  و ابلينن  الحنأ ر والح يننف، 7/ 5مواونل  تن ينا ا جننراما  بموجنب المناةتي  ▪

أن وفلب تق ي  تقرينر من  مر ند البيتن  ال نالم  إلن  منرتمر األفنراق الدناةي بشنر والن و ا  الالحقن  بشن

ا والصن وق البا  للحغير المناي  وفيرهما .األنشط  ذا  الصل  لصن وق أ ل البل ان نموًّ

  ليمين ، تنظي   الث حلقا  بمل إ ليمي   بل ال و ف الثالث  بشرف لمرتمر األفراق، ت    األولويا  ا▪

. واجحماع يبرام واح  لل ول الجا ي  الصغيرف النامي ؛ مما ي    الق ايا ذا  األولوي 

لن  إة اج  يما يح لد بالنماجن ، يشنج  منرتمر األفنراق الايتن  الد ومين  ال ولين  الم نين  بحغينر المنناخ ب▪

لرابنن  م لومننا  النماجنن  الباونن  ب ننل منطقنن  بشننأن اآل ننا  ال ننا ف للحغيننر المننناي   نن  تقريننر الحقينني  ا

.البا  بت

ي ننى اةنب ا ننا   نن  م ظنن  القطابننا   نن  البلنن ان المحق منن  وة سننيما  نن  مجننال الطا نن  وال مليننا ▪

.الصنابي 

حصناةاتاا أوو  الايت  ال ربي  بحن يا مسنوةف من  القنرا ا  بشنأن بننام القن  ا   ن  البلن ان الحن  تمنر ا ▪

.بمرحل  انحقالي  وأحالحاا إل  مرتمر األفراق

ةبنننا منننرتمر األفنننراق، مننن  بننني  أمنننو  أينننرى، مر ننند البيتننن  ال نننالم  وأفنننراق المر ننند الثنننان  والمنظمنننا  ▪

، المح ننن ةف األفنننراق والثنائيننن  إلننن  تقننن ي  م لومنننا  بشنننأن  نننر  للدصنننول بلننن  الننن ب  ال نننن  والمنننال 

لق  ا ، وذلن  وتشجي  البل ان الح  يمر ا حصاةها بمرحل  انحقالي  بل  ت ايا المرسسا  الوفني  لبنام ا

.م  يالل برامج الح  يب والحثقيف والحوبي  ال ام 


