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( 11وب كن" )األم  المحدن ف ا فا ين  بشنأن تغينر المنناخ"اسح اق المرتمر الداةي بشر ل فراق    ات ا ي  

ا مشننا ك، وكننان واحننً ا منن  أكبننر األحنن اث ال ولينن   نن  كننن ا بلنن  ا فننالق، وأكبننر تجمنن   نن  مونحريننال مننن9500

حاننام ، وكانن  يطن  بمنل مونحرينال بمثابن  ات ناق لحم ين  بمنر بروتوكنول كيوتنو إلن  منا ب ن  تنا يخ ان67إكسنبو 

.، والح او  بشأن تب ي ا  أكثر بمًقا    انب ا ا  فازا  اةححباس الدرا ي2012والحيحت ل ام 

م تناول  القم  الناج اةسحراتيج  لل مل الح اون  ال نالم  فوينل األجنل للحصن ي للحغينر المنناي 
 
، كمنا ُفنر

ُي   هاا القرا   ياا نظام اةمحثال لبروتوكول كيوتو وانحباب لجن  اةمحثال ب ربياا ا ن اذ والحسايل، لال 

هننو الم حننام ل ننمان أن األفننراق  نن  البروتوكننول لنن ياا نظننام مسننامل  واضننح  نن  تدقينند أهنن اق ي ننى 

. اةنب ا ا  الباو  باا

ع اية   دخ

2005ةيسمبر 10–نو مبر 28

مونحريال، كن ا

:انطالق القم 

11
هيرونجاأوياي وا:  ئي  القم 

وزير البيت  والسياح     ناميبيا آنااك
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:نحائج وتوويا  القم 

ا بأه اق وج اول زمني  لب ى اةنب ا ا   ن▪ ن  ال ول الصنابي  األ ب ون، الملحام    ليًّ   بروتوكنول ةشَّ

، وة تشنا ك الوةينا  المحدن ف 2012كيوتو، بملي  للح او  بشأن ماين  من  الحب ي نا  ب ن  انحانام بنام 

. وأسحراليا    هاا القرا  ألناما ل  تص  ا بل  بروتوكول كيوتو

  حنوا  حنول جام القرا  الثان  للقم  شامًلا الوةيا  المحد ف وأسحراليا، ونصَّ بل  أن تب أ جمي  البلن ان  ن▪

ةف هاه بملي  فير ملام  ولي  لاا موابي  ناائي  وة أهن اق مدن -ا جراما  المم ن  لب ى اةنب ا ا 

.لحب يف البط  األولي  ياو  ب   اةبحراضا  األمري ي 

ينف من  تق ي  مجموب  م  الحوويا  الح  م  شأناا تطنوير آلينا  توجينت األمنوال إلن  الن ول النامين  للح ▪

كونت الطريد الم  نل الحغير المناي ، وا ةا ف الجي ف لااه األموال؛ وذل  م  يالل مر د البيت  ال الم 

.للبل ان الصنابي 


