 12 - 1ةيسمبر 2014
ليما ،بيرو

دخ
20

ع اية
ئي

القم  :مانويل بولجا

وزير البيت

ي ال

بيرو آنااك

انطالق القم :
جام

ال و ف ال شرون لمرتمر األفراق) )COP20بم ين "ليما"

وجم

أكثر م  11000مشا ك ،بم

األمننن المحدننن ف والمنظمنننا

ذل

بيرو يالل ال حرف م  12 - 1ةيسنمبر ،2014

ندو  6300مسرول ح وم  ،و 4000ممثل ب هيتا

الد وميننن ال وليننن ومنظمنننا

ووكاة

المجحمننن المننن ن  ،و 900نننرة مننن الصننند يي

وا بالميي .
كا

الم اوضا

الم ّاز ال

"ليما" بل النحائج

رو ي للم

مً ا ندو ات اق

 ،2015بما ن ذلن  :توضنيح الم لومنا
و

مم

إفا ال ريد ال امل المبصص الم ن بمناناج "ةيربنان" لل منل
با ي

ال و ف الداةي وال شنري لمنرتمر األفنراق ن بنام

المطلوبن لحقن ي المسناهما

المدن ةف وفنيًّنا ) ،(INDCsن أ نرب

بام .2015

لاناا المنرتمر هنو اةسنح اةف
الحدن ي النرئي
منن كننل هنناه ا شننا ا والرسننائل ا يجابينن ،
ةبوننننا ننحانننا هننناه ال روننن لبننننام الثقننن يمنننا
بيننننا ،وت اينننا قنن النننرأي ال ننام ننن جاوةننننا..
ال ال ينحظر ،وهو ة يحو منا أن ن شل.

مانويل بولجا
وزير البيت
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ي ال
بيرو

نحائج وتوويا
َّ
تبن
▪

القم :

األفراق  19را ًا ،م بيناا الحأكي بل ضرو ف ت

يل آلي وا سو ال ولي للبسائر واألضرا  ،ووضن

برنامج بمل "ليما" حول النوع اةجحماب  ،وابحماة إبالن "ليما" بشأن الحثقيف والحوبي .
▪ ب ن م اوضننا

مطول ن حننول مسننوةف ننرا للناننو

بمنانناج "ةيربننان" لل مننل الم نناز ،ابحم ن

ال شنرون لمننرتمر األفننراق "نن ام ليمننا لل مننل المننناي " ،والنناي يطلنند الم اوضننا
 ، 2015وه بملي تق ي ومراج

المسناهما

ندننو ات ا ين

ال ن و ف
ن بننام

المدن ةف بلن المسنحوى النوفن  ،وت اينا فمنوم منا بنل

بام .2020
▪ كان مرتمر "ليما" لحغير المناخ اة ًا بل إ سنام األسناس لمنرتمر بنا ي
المدرز

وياف بناور مسوةف نص ت اوض ةت ا ي  ،2015وابحماة را بشأن المساهما

بل ن المسننحوى الننوفن  ،بمننا ن ذل ن
األمان ب

 ،2015من ينالل تسنجيل الحقن م

نطا اننا والم لومننا

المسننبق والبطننوا

المدن ةف

الالزم ن الح ن تحبنناها

تق يماا.
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