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ةولن ، باةشنحراك من  منرا بي  180آةق مشا ك م  بينا  ممثلون ب  أكثر من  10شا ك    القم  أكثر م  

  من  م  أجل تب يى أكبنر  ن " بال "تناول  القم  يط  بمل . م  المنظما  فير الد ومي  ووسائل ا بالم

.اةنب ا ا  ال المي  والحص ي للحغير المناي 

ح نولوجينا كما تناول  القم  أيً ا ي ى اةنب ا نا  الناتجن  بن  إزالن  الغابنا   ن  البلن ان النامين ، وتطنوير ال

يننا، منن  ونقلاننا  نن  إفننا  الايتنن  ال ربينن  للمشننو ف ال لمينن  والح نولوجينن ، و نن  إفننا  الايتنن  ال ربينن  للحن 

  اسننح را  اآلليننن  الماليننن  وأةام المياانيننن  ومانننام األمانننن  وبملياتانننا، وإ شننناةا  إضنننا ي  إلننن  مر ننند البيتننن

. م تال الم ، وبرنامج بمل نيروب  المح لد بحأ يرا  الحغير المناي  والقابلي  للحأ ير بت والح يف

ا  ن  ه  اححياج الن ول المحق من  إلن  مواونل  وزيناةف جاوةهنكان  ا ش الي  األكثر إلداًحا بل  ج ول القم  

  البلن ان مجال الحغير المناي  لب ى انب ا ا  الغازا  ال  يت   ياا، وت ايا ت اوناا المال  والح نولوج  م

لحنمينن  النامينن  بمننا يشننمل مجننال حماينن  الغابننا ، با ضننا   إلنن  اححينناج البلنن ان النامينن  إلنن  اةلحنناام بمسننا  ا

نامين  ذا  المسح ام  وذل  ب مج   ايا البيتن   ن  ُونلب يطن  تنميحانا الوفنين ، كمنا ينبغن  بلن  الن ول ال

.النمو اة حصاةي المرت   الحبطي  للحنمي  فويل  األجل القائم  بل  ي ى انب ا ا  ال ربون

     إفنالق بملين  شنامل  ومسنح ام  من" بال "وبل  جانب آير، تمثل الا ق الرئي  م  و ام ان قاة مرتمر 

ا نا  أجل الحوول إل  ات اق بام وملام لجمي  األفراق لم الج  الحغير المناي ، وإلناام الن ول للدن  من  انب 

ال مننل الم نناز بشننأن : ويانن ق المننرتمر أيً ننا إلنن  منا شنن  بنن ف   ننايا، مناننا. فننازا  اةححبنناس الدننرا ي

ولوجيننا الحب يننف منن  آ ننا  تغيننر المننناخ، وإلنناام النن ول المحق منن  بب ننى اةنب ا ننا  وةبنن  النن ول النامينن  بح ن

. مالئم  للمناخ وت نولوجيا  أيرى للح يف
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:نحائج وتوويا  القم 

ت شنني  بننرامج وسياسننا  تشننمل ح نن  الغابننا  المطيننرف بانن ق زينناةف حصنن  مصنناة  الطا نن  الب يلنن  ▪

.والمحج ةف والد  م  اسحب ام الو وة األح و ي

. الح يننف م ننتضننرو ف تن يننا برنننامج بمننل نيروبنن  المح لنند بحننأ يرا  الحغيننر المننناي  والقابلينن  للحننأ ير بننت و▪

حبطني  وتن يا حلقح  ال مل بشأن المبافر المحصل  بالمنناخ والظنواهر المنايين  البالغن  الشن ف، من  ال

. ل ملي  الح يف ومما ساتت

نننا▪ ونشنننرها الح ننناون الننن ول   ننن  مجنننال الح نولوجينننا والشنننراكا   ننن  تطنننوير الح نولوجينننا  السنننليم  بيتيًّ

جينا الحناب    ًلا ب  ضرو ف الرب  الشب   بي  مركا تباةل م لوما  ب  نقنل الح نولو. وت ميماا ونقلاا

ةت ا ينننن  األمنننن  المحدنننن ف ا ةا ينننن  بشننننأن الحغيننننر المننننناي  والمراكننننا ا  ليمينننن  والوفنينننن  للم لومننننا 

. الح نولوجي 

. إتاح  اةفالع ب  فريد الووول إل  البيانا  المح لق  باألنشط  وبوامل اةنب ا ا  ال مني ▪

نينن ، إ امنن  تننوازن بنني  ا جننراما  اةسننحراتيجي  وا جننراما  الحشننغيلي  بنن  فرينند تنظنني  حلقننا  بمننل تق▪

وبقنن  اجحمابننا  منن  يبننرام لالسننح اةف منن  يبننراتا  ومداولنن  تطبيقاننا للدنن  منن  انب ا ننا  اةححبنناس 

.الدرا ي

 ننن  هننناا المنننرتمر، ابحمننناة نانننج مبنننن  بلننن  المبننناة  77تأكيننن  ةولننن  باكسنننحان، الحننن  ترأسننن  مجموبننن  النننن ▪

.األساسي  المنصو  بلياا    اةت ا ي  ا فا ي  بشأن الحغير المناي  وبروتوكول كيوتو

ةون ضننرو ف وجننوة اسننحجاب  بالمينن  لحدقينند اسننحقرا  تركيننا فنناز  ننان  أكسنني  ال ربننون  نن  الغننالق الجننوي▪

المسننرولي  المشننحرك "جنناًما  نن  المليننون، وأنننت يجننب مواجانن  الحدنن يا  بلنن  أسنناس مبنن أ 445مسننحوى 

". ول   المحباين 

.ابحماة آليا  مالي  وت ابير مرسسي  م  أجل ت ايا نقل الح نولوجيا وبنام الق  ا ▪


