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ر ويالل اةجحماع الاي اسحمر أسبوبي ، نا ش المن وبون  را ا  مرتم. آةق مشا ك5ح ر القم  أكثر م  

( Subsidiary Body for Implementation, SBI-9)األفننراق يننالل النن و ف الحاسنن   للايتنن  ال ربينن  للحن يننا 

 Subsidiary Body for Scientific and Technological)والايتنن  ال ربينن  للمشننو ف ال لمينن  والح نولوجينن 

Advice, SBSTA-9)الايتنن   نن  جلسننا  مشننحرك  بنني " بروتوكننول كيوتننو"، وتنن  النظننر  نن  الق ننايا المح لقنن  بننن

سننحم  إلنن  وُبقنن  جننام   ينن  المسننحوى ا. ال ربينن  للحن يننا والايتنن  ال ربينن  للمشننو ف ال لمينن  والح نولوجينن 

.وزير و ئي  و  100بيانا  م  أكثر م  

بصصن  تمثل  أبنرز الق نايا الحن  تمن  منا شنحاا  ن  المنرتمر  ن  آلينا  الحموينل، ومن ى ك اين  األمنوال الم

نا وال  اين  ال نين  إلن  الن ول النامين ، ل نشط     الن ول النامين  األفنراق، ونقنل الح نولوجينا  السنليم  بيتيًّ

. وتم ي  هاه ال ول م  الدصول بلياا

ع اية   دخ

1998نو مبر 2-13

بوين  آيرس، األ جنحي 

:انطالق القم 

أنطونيو جوتيريش
األمي  ال ام ل م  المحد ف 

ين قنن  اجحمنناع بننوين  آيننرس  نن  لدظنن  ياونن  للغاينن   نن  "

بلينت وبليت، يو ر البروتوكنول المح ند. م اوضا  تغير المناخ

 ننن  كيوتنننو للمجحمننن  الننن ول  المايننن  مننن  األةوا  الملموسننن  

و نن  تصننبح بننوين .  حننراز تقنن م ندننو اححننرام  وم اةت ا ينن 

المجننال النناي يوجنن   يننت -ونننوة بصنن ق أن يدنن ث ذلنن -آيننرس 

." برنامج بمل كااا

04
ألسوجا يما يا جوليا :  ئي  القم 

آنااكوزيرف الموا ة الطبي ي  والحنمي  المسح ام  األ جنحيني 
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  ، من تاا سننحان، والحن  بموجبانا أبلنن  األفنراق بامانا بلن"بوين  آينرس"ابحم  المن وبون يط  بمل ▪

لن  أن ت حمنل حينا الحن ينا  ن  المسنحقبل، ب" بروتوكنول كيوتنو"ت ايا تن ينا اةت ا ين ، واةسنح  اة لن يول 

.2000بدلول بام 

  مرابناف اآللي  المالين ، بلن  أن ينح  تقييمانا من: تدحوي البط  بل   را  األفراق   اا  الحق م ال بير   ▪

اق، شن ا ي  بملينن  اتبنناذ القننرا ا ، ومنن ى ك اينن  األمننوال المبصصنن  ل نشننط   نن  النن ول النامينن  األفننر 

بيتن  وإم اني  الحنبر باا، وور اا    الو   المناسنب، ومن ى اسنحجاب  وك نامف ةو ف مشنروبا  مر ند ال

اخ، وحجن   ال الم  وإجراماتت الم جل ، بما  ن  ذلن  اسنحراتيجيحت الحشنغيلي ، من  حينث ونلحاا بحغينر المنن

روبا  الحموينل ألفنرا  المسناب ف الحقنين ، ومشن: الموا ة الح  يح  تو يرها لل ول النامي  األفنراق، مثنل

ر ب  فريد اة حرا ، وم ى اسح ام  المشروبا  الممول  .اةسحثما ، ومق ا  الحمويل الُمو َّ

ننا وال  اينن  ال نينن  إلنن  النن ول الن▪ امينن  األفننراق تشننجي  وتيسننير وتمويننل نقننل الح نولوجيننا  السننليم  بيتيًّ

.وتم ي  هاه ال ول م  الدصول بلياا

مننن  3.14و2.3، وكنننال  المننناةتي  "اةت ا يننن  ا فا يننن  بشنننأن تغينننر المنننناخ"مننن  4.9و4.8تن ينننا المننناةتي  ▪

وآليننا  بروتوكننول كيوتننو؛ واةسننح  اةا  لمننرتمر ،(AIJ)البروتوكننول، واألنشننط  المن نناف بشنن ل مشننحرك 

ى با ضننا   إلنن  الحنناام األ جنحنني  وكازايسننحان بحدمننل اةلحنناام بب نن. اجحمنناع األفننراق األول/ األفننراق

.انب ا ا  فازا  اةححباس الدرا ي، وهما أول ةولحي  فير م  جحي     المر د تقومان بال 

:نحائج وتوويا  القم 


