 17 - 6نو مبر 2017
بون ،ألمانيا

دخ
23

ع اية
ئي
ئي

باينيما اما

القم  :ران
وز ام يج

انطالق القم :
شننا ك ن المننرتمر الثالننث وال شننري ل فننراق ن ات ا ي ن "األم ن المحد ن ف ا فا ي ن بشننأن تغيننر المننناخ"
( ،(COP23ندو  16ألف نرة ،من بيننا أكثنر من  9200مسنرول ح نوم  ،و 5500ممثنل لايتنا
المحدننن ف والمنظمنننا
والصدا

اجحم
تُ أول جا مح
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المجحمننن المنننن ن  ،و 1200نننرة منننن وسنننائل ا بننننالم

.
ةول ال ال

أجل تثبي

الد ومينننن ال وليننن ومنظمننننا

ووكناة

األمن

تركياا

مرتمر كوب  23برئاس ح وم

يج ؛ لح ايا أه اق ومباة "ات ا ين بنا ي

" ،والحن

ا ر للمجحم ال ول لمواجا مش ل الحغير المناي  ،بجانب أناا تمثل إفنا ًا لل منل من
فازا

اةححباس الدرا ي

آفاق المناخ  -العدد األول  -نوفمبر 2022

الغالق الجوي ل

.

َّكننا

القم ن بل ن كي ي ن ي ننى انب ا ننا

م اوضننا

اةححبنناس الدننرا ي ،والحب يننف م ن آ ننا الحغيننر

فننازا

المناي والح يف م اا ،وتمويل الحب يف والح يف م الحغير المناي .
والمجحم ن المن ن

ويننالل المننرتمر ت ان ممثلننو المن ن والشننركا
لمواجا الحغير المناي  ،وذل يال ً ا بالن الرئي
با ي

األمري

المحدن ف األمري ين بال مننل

ن الوةيننا

السابد "ةونال ترامب" اةنسداب م ات ا ين

.
المنا شا

تطر

إل الق

ايا اةجحمابي ؛ حيث شا المرتمر وض يط بمل النوع اةجحماب  ،وتسلي

ال

وم بل ةو المرأف

و

نا ش من وبو ال ول والببرام ال وليون وممثلو المنظما
وال ر

الحد يا

ال مل المناي وت ايا المساواف بي الجنسي .

لح ايا المرون المنايي

المسحوفنا

الشري
البشري

برنامج الحنبر ال

-

ةي بالطق

جمي أندام ال ال  ،م ينالل تحبن

اسحراتيجي "إةا ف مبافر المناخ وبنام المرون " م يالل ت ايا آلي البسائر واألضرا ووض يط موضوبي
لحمويل البسائر واألضرا الاي سي ون بمثاب تق م كبير لمرتمر األفراق 23
سننل
كمننا ُ

ال

ننوم بلنن النن و ا السياسنني المحباينننن بلنن المسننحويي المدلنن والننوفن  ،ونقننص تموينننل
نايا المسناواف بني الجنسني  ،ونقنص الوونول إلن البياننا
ن ًلا بن
أولويا الحنمي ،

الح يف ،وتنا
بابحبا ها تد يا
وكننال

منطق المدي

ئيس .

نُو شنن

ا ةا ف المسننح ام للغابننا

نن مواجانن الحغيننر المننناي  ،لمننا لاننا منن أهمينن

المبافر إل الد األةن وت ييف النظ ا ي ولوجي للغابا

نن تقليننل

م الظروق المنايين المحغينرف من ينالل جملن

أمو م بيناا ايحيا األنواع واألوناق األكثر مالمم  ،و ُي َ هاا الدل هو األكثر
الغابا

الااة .

الي م حيث الح ل

ةا ف

كأةاف للحب يف م الحغير المناي .

القم :

نحائج وتوويا

▪ أحرز المرتمر تق مً ا كبيرًا ندو وض مبناة توجياين واضند وشنامل لحن ينا ات ناق بنا ي
اةت ننناق بمل ًّينننا .سنننوق تسننناب هننناه ا شننناةا
للمسحثمري والشركا

▪ با ضنا

بأن اة حصاة منب ى ال ربون أ

ا حصننناةاتاا ،وت طننن الثقننن

ل.

إلن ذلن  ،أكن المننرتمر أنننت يجننب بلن الن ول اةنحاننام من المبنناة الحوجياين للحن يننا ن

)(COP24
▪ توونننل

الد ومنننا

بلننن تبطننني

؛ ممنا سنيج ل

من

بولن ا.
البلننن ان المشننننا ك

اسحراتيجيا

ننن المنننرتمر إلنننن ات ننناق بشننننأن الا ابننن سيسننناب ها بلنننن تطنننوير وتن يننننا

ج ي ف للح يف والحب يف ةايل القطاع ،لب ى اةنب ا ا

آ ا الحغير المناي  ،وكان

المنرف األولن

ن تنا يخ م اوضنا

وكال

بنام المرون

ن مواجان

المنناخ الحن تحوونل يانا البلن ان إلن ات ناق

بشأن الا اب .
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