 12 - 1ةيسمبر 2008
بوزنان ،بولن ا

ع اية
ئي

دخ
14

القم  :ماسيج نوي

وزير البيت

بولن ا آنااك

انطالق القم :
ت ننم مننرتمر األم ن المحد ن ف الراب ن بشننر الم ن ن بحغيننر المننناخ سلسننل م ن األح ن اث ،جننام ن مق ن محاا
ن ذلن منا يقنرب من
بروتوكول كيوتو .واسحقطب األح اث المصاحب للمرتمر أكثر م  9250مشا ًكا ،بم
 4000مسنننرول ح نننوم  ،و 4500ممثنننل لايتنننا
والمنظما

فير الد ومي  ،وأكثر م  800ب

ووكننناة

األمننن المحدننن ف والمنظمنننا

الد وميننن ال وليننن

و م حم م وسائل ا بالم.

هاا وات د األفراق بل مباة تمويل ون وق لمساب ف ال ول األكثر قرًا بل مواجان آ نا الحغينر المنناي ،
ننن جانننوة المجحمننن الننن ول لم ا دننن الحغينننر المنننناي  .وكانننن
ووا قنننوا بلننن آليننن لننن مج حمايننن الغابنننا
الم اوضا بشأن الحوول إل بروتوكول ج ي يل ً ا لبروتوكول كيوتو مدو الحركيا األساس للمرتمر.
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القم :

نحائج وتوويا

▪ ابحمن مننرتمر األفننراق الراب ن بشننر ننرا ًا تا يب ًّيننا ل ن ب الجاننوة ال المي ن لحدسنني الحب يننف م ن مبننافر
الج اق وإةا تاا وبنام الق ف بل الصموة .كما حقد المرتمر ه
اجحمابا
▪ كانننن

فموم ل ام  ، 2009وت الحوول إل ات اق بل الحدول إل وض الح او

النحيجننن الملموسننن لمنننرتمر بوزننننان هننن ت

المشروبا
▪ ات ق

نت األساسن المحمثنل ن تد ين جن ول

ينننل مجلننن

ال امل.

ونننن وق الح ينننف ،ومندنننت سنننلط تد يننن

وتبصيص األموال؛ حيث أفلد بموجب بروتوكول كيوتو.

ال ول األفراق بل أنت ينبغ أن يحمح مجل

ون وق الح ينف باألهلين القانونين لمننح الوونول

المباشنر إلن الن ول النامين  .كمننا تن الحأكين بلن ضننرو ف إبناةف النظننر ن المناةف الحاسن

من بروتوكننول

كيوتو الح تنص بل أن يقوم مرتمر األفراق ال امنل بمراج ن البروتوكنول ن ضنوم أ

نل الم لومنا

ال لمي المحاح ب الحغير المناي وآ ا ه.
▪ ةب

ال ول إل الم امل المحساوي لجمي البل ان النامين الحن لن ياا بن ة لينل من مشنروبا

النظي
النظي

 .وشج القرا بل تبسي
 ،ياو

ال ملين

ن البلن ان الحن لن ياا أ نل من  10مشنروبا

الحنمين

آللين الحنمين

البل ان األ ل نموًّ ا وال ول الجا ي الصغيرف النامي وإ ريقيا.

▪ موا ق الد وما

بل أن المسوةف األول لنص ت اوضن ملمنوس ةت ناق بنالم بشنأن الحغينر المنناي

سننح ون محاحن

ن اجحمنناع ات ا ين األمن المحدن ف ا فا ين بشننأن تغيننر المننناخ ن بننون ن يونينو .2009

وكال

ت تد ي اةيحال ا

للح يف وإةيال تدسينا

ن اآل ام بشنأن الق
بل آلي الحنمي النظي

نايا الرئيسن المح لقن بايناةف مسنحوى الحموينل المحنام
القم البامس بشرف ل ام
؛ األمر الاي تطلب ح ًّلا

.2009
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