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ت بحوجينت أبمالن" األم  المحد ف ا فا ي  بشأن تغير المناخ"اسحال المرتمر الثان  بشر ل فراق    ات ا ي  

ا يخ ن اما  لل منل، وتدناير شن ي  من  أن الحغينر المنناي  يحدنول بسنرب  إلن  واحن  من  أكبنر الحد ين ا   ن  تن

. البشري 

ةولن ؛ لمنا شن  190، بمشا ك  2006نو مبر 17إل  6، م  "نيروب "هاا، وان ق  المرتمر    ال اوم  ال يني  

لب ننى انب ا ننا  2012وا جننراما  الحنن  يجنب اتباذهننا ابحبنناً ا من  بننام " كيوتننو"المرحلن  الثانينن  منن  بروتوكنول 

يننث الغننازا  المحسننبب   نن  اةححبنناس الدننرا ي، ومسنناب ف النن ول النامينن  بلنن  الحننأ ل  منن  الحغيننر المننناي ؛ ح

مقا نن  % 5.2بنن " فناز  نان  أكسني  ال ربنون"سبد أن ت ا  ال  ي  م  ال ول الصنابي  بحقليص انب ا اتاا من  

.1997بام " بروتوكول كيوتو"، وذل  يالل الحو ي  بل  2012، وذل  إل  بام 1990م  م  ل بام 

ع اية   دخ

2006نو مبر 6-17

نيروب ، كينيا

:انطالق القم 

كي و و كيبوانا
وزير البيت  ال ين  
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كيبواناكي و و:  ئي  القم 

وزير البيت  ال ين  آنااك
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غينر المنناخ  ، األمي  الحن ياي ةت ا ي  األم  المحدن ف ا فا ين  المح لقن  بح"بويرةي إي و"ويالل المرتمر، ةبا 

ف بلن  أ   إل  القيام بأنشط  مد ةف ُيحَ د بلياا ضم  يط  ال مل البمسني  الم نين  بالحنأ يرا  والح ين

. الوا  

ير منصن  كما نا ش المرتمر أيً ا   ايا الطا   والحنمي  المسح ام  والا اب  واألم  الغاائ  والمياه؛ لحنو 

اه المنصن  ل  راة والمنظما  الاي  ي ملون      ايا الحنمي  للح يف م  الحغير المنناي ؛ حينث ينح   ن  هن

.تباةل الببرا  للد  م  تقلبا  المناخ، ومشا ك  الم ا ق، وتطبيد الببرا  بل  أ   الوا  

:نحائج وتوويا  القم 

، وال قنرام ضرو ف تسلي  ال وم بل  مبافر الحغير المناي     إ ريقيا، وياون  منا يح لند بالديناف البرين ▪

ر واألف ال والنسام بالقا ف السمرام، وابحمناة يطن  بمنل من تاا يمن  سننوا  لن ب  الح ينف من  الحغين

بل البل ان النامي 
 
.المناي  م   

ابين  ت من  البط  برنامج بمل منظًما م تنت يمن  سننوا  بشنأن الجواننب ال لمين  والحقنين  واةجحم▪

ن   ن  الن و ف الداةين  ب
 
شنرف لمنرتمر واة حصاةي  لقابلي  الحأ ر بالحغير المناي  والح ينف م نت، والناي ابُحم

. 2005األفراق    بام 

أكنن  المننرتمر أن سياسننا  الطا نن  الجينن ف يم نن  أن تنن ب  الح يننف، منن  يننالل اةنحقننال إلنن   طنناع فا نن ▪

  منب ى ال ربون يحس  بالمرون  لمواجا  الحغينر المنناي ، وأننت من  ال نرو ي إفنالق الد ومنا  حمنال

. لحوبي  الموافني  لمواجا  الحغير المناي 

ل مقاومنن  يحاًمننا، أوونن  المننرتمر باسننحب ام البنينن  الحدحينن  للننري والح نولوجيننا منن  تبننن  أوننناق مداونني▪

تالئن  الحغينر للج اق، وتدسي  تربي  الديوانا ، وتغيير فرق الا اب  الحقلي ي ، واسحب ام أسناليب ح يثن 

.المناي 


