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 نشرة صحفية
 

  تغير المناخالمؤتمر المعني بتغير المناخ يفتتح أعماله بتحذير من أن
 قد يكون أكبر خطر يتهدد البشرية في تاريخها

 

، أعماله 2006استهل  مؤتمر األمم المتحدة المعني بتغير المناخ، نيروبي )  2006نوفمبر / تشرين الثاني6(
اليوم بتوجيه نداءات للعمل وتحذير شديد من أن تغير المناخ يتحول بسرعة إلى واحد من أكبر التحديات في 

 . البشريةتاريخ

إن تغي ر المناخ يتحو ل سريعا  إلى واحد : "وصر ح رئيس المؤتمر، وزير البيئة الكيني كيفوثا كيبوانا، بقوله
 ".من أخطر التهديدات التي تواجهها البشرية على اإلطالق

في اتفاقية  189الـ ألطراف لثاني عشر لمؤتمر اوهذا المؤتمر الذي ينعقد على مدى أسبوعين، وهو ال
 في بروتوكول كيوتو، هو 166 واالجتماع الثاني لألطراف الـ اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ األمم المتحدة

أول مؤتمر قمة تعقده األمم المتحدة بشأن المناخ في أفريقيا جنوب الصحراء، ومن المتوقع أن يجتذب نحو 
 .خمسة آالف مشترك

 العالمي يهدد بالخطر األهداف اإلنمائية للباليين من أفقر وعق ب الرئيس كيبوانا، محذرا  من أن االحترار
 : الناس في العالم، قائال 

إننا نواجه خطرا  حقيقيا  من أن ينتكس في العقود القادمة أثر المكاسب التي تحققت مؤخرا  في مجال الحد "
 ".من الفقر، خاصة في أفقر المجتمعات بقارة أفريقيا

 
 

Mailing Address: CLIMATE CHANGE SECRETARIAT (UNFCCC), P.O. Box 260 124,  D-53153 Bonn, Germany 
Office Location: Haus Carstanjen, Martin-Luther-King-Strasse 8,  D-53175 Bonn, Germany 

Media Information Office: (49-228) 815-1005  Fax: (49-228) 815-1999 
Email: press@unfccc.int  Web: http://unfccc.int 



UNFCCC/CCNUCC   Page 2 
 

 
إن الموارد  الشحيحة التي كان يمكن بغير ذلك توجيهها إلى مشاريع : واستطرد رئيس المؤتمر قائال 

ضرورية لتعزيز التنمية االقتصادية في تلك المجتمعات ستستخدم بدال  من ذلك في مواجهة طوارئ أخرى، 
 .كأزمات الرعاية الصحية أو نقص المياه أو نفاذ مخزونات األغذية

 في نيروبي إلى التضافر في العمل لضمان إنجاز عمل فعلي فيما ودعا الرئيس كيبوانا األطراف المجتمعين
 .يتعلق بمسألة التكيف مع تغير المناخ

لقد حكمت علينا مستويات انبعاث غازات الدفيئة السابقة والحالية بأن نتعايش مع زيادة فعلية في : "وقال
 ".عين من تدابير التكيفمستوى الحرارة على أقل تقدير، ومن ثم يلزم نتيجة لذلك اتخاذ مستوى م

 إيفو دي بوير إلى القيام بأنشطة المناخ تفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغيرودعا األمين التنفيذي ال
 .محددة يتم االتفاق عليها ضمن خطة العمل الخمسية المعنية بالتأثيرات والضعف والتكيف

 قرارات من شأنها تعزيز العمل بشأن التكيف على أرض إننا ننتظر من البلدان أن تتخذ في نيروبي: "وقال
 ".الواقع

ومن النتائج الرئيسية األخرى المتوقعة من المؤتمر االتفاق على كيفية إدارة صندوق التكيف التابع لالتفاقية 
ويمو ل هذا الصندوق من العائدات التي تدرها آلية التنمية النظيفة . اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ

 .لبروتوكول كيوتو

وتتيح آلية التنمية النظيفة للبلدان الصناعية األعضاء في البروتوكول باالستثمار في مشاريع للتنمية 
 .المستدامة في البلدان النامية، وبذلك تول د أرصدة انبعاث قابلة لالتجار بها

وزراء المجتمعين في نيروبي إن أمام ال: "وصر ح كبير مسؤولي األمم المتحدة المعني بتغير المناخ بقوله
 ".فرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن العناصر الحرجة في إدارة صندوق التكيف

ودعا رئيس المؤتمر كيفوثا كيبوانا المجتمعين إلى مناقشة العوائق التي تواجهها أقل البلدان نموا ، وال سيما 
 .ية النظيفةالواقعة منها في أفريقيا، بالنسبة للمشاركة بنجاح في آلية التنم

 في بون، فإنها ستستمر في نيروبي بشأن ما 2006مايو /وبعد أن بدأت المناقشات بداية ناجحة في أيار
 .سيتخذ في المستقبل من إجراءت للتخفيف من أثر تغير المناخ

 للبلدان الخاضعة 2012ويتمثل أحد المسارين المطروحين في التفاوض على التزامات لما بعد العام 
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية ول كيوتو، بينما يتعلق المسار الثاني بالمحادثات التي تجري بموجب لبروتوك

 بشأن مستقبل عملية تغير المناخ، مع التركيز على كيفية دفع عجلة التنمية بشكل المناخ المتعلقة بتغير
 .قمستدام وكيفية تجسيد اإلمكانيات الكاملة للفرص القائمة على أساس السو
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ودعا كيفوثا كيبوانا إلى أن تتحمل البلدان عبء تخفيف آثار تغير المناخ وفقا  لمسؤولية كل منها في هذا 

 .الصدد

يلزمنا نظام عادل وفع ال للتعامل مع تغير المناخ في المستقبل يمك ننا من تحقيق االستقرار : "وأضاف قائال 
ع السماح في الوقت ذاته باستمرار التنمية في درجات تركيز غازات الدفيئة في الغالف الجوي، م

 .االقتصادية على نحو مستدام

 
 

Note to journalists: For further information, please contact 
Ms. Carrie Assheuer, Public Information and Media Assistant:  (+254) (0)727 534 420 
Mr. John Hay, Conference Spokesperson:  tel.:  (+254) (0)727 534 419 
See also <http://unfccc.int>. 

 


