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( 18كننوب " )األمنن  المحدنن ف ا فا ينن  بشننأن تغيننر المننناخ"ان قنن  المننرتمر الثننام  بشننر ل فننراق  نن  ات ا ينن  

ى بم ين  ال وح ، ووض  المنرتمر األسناس لماين  من  ال منل الن ول  الطمنوم ضن  الحغينر المنناي  بلن  المن 

، كمنا م ن  2015القصير، واتبا يطوف محواض   ندو ات ا ي  مناخ بالمين  ج ين ف ينح  اةنحانام منانا  ن  بنام 

.2013يناير 1م  ب م  حرف  اني  م  بروتوكول كيوتو    

مناناج "ومنا ب ن ه  ن  إفنا  2013، وا د المرتمر بل  إب اة يطن  بمنل ل نام "اةتداة األو وب "بناًم بل  فلب 

ويحمحنن  هنناا المنانناج بصننالحي  ماةوجنن  منن  حيننث وضنن  ات ا ينن  مننناخ بالمينن  (. Durban Platform" )ةيربننان

.2015ج ي ف م  جمي  ال ول، ليح  ابحماةها    بام 

ع اية   دخ
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ال وح ،  طر

:انطالق القم 

..   كل بل  م  بل اننا

 ي نننانا ، وأباونننير، وحرائننند: نشنننا  الحنننأ ير المننن مر للحغينننر المنننناي 

ر ندو ند  ن ل  أن كوكبنا المشحرك يحغي. فابا ، وة جا  حرا ف  ياسي 

األسننوأ، وينن ق الحغيننر المننناي  السننري  جننرس ا ننناا  لل ننال ، منن  أجننل 

1.5ت ثينننف الح ينننف، وم الجننن  البسنننائر واألضنننرا ، وال منننل اآلن  بقنننام 

ة ج  حرا ف األ   بل   ي  الدياف، ون ل  جميً ا أن مرتمر األفراق هاا 

."   محناول الي 1.5، هو آير أمل لنا    الد ا  بل  "26كوب "

ألوك شا ما،
وزير ال ول  البريطان  ل بمال والطا   

واةسحراتيجي  الصنابي  آنااك 
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منن  أجننل سنن  2020تد ينن  فننرق لحدقينند الماينن  منن  الحب ي ننا  ال المينن  الطموحنن  لالنب ا ننا  ل ننام ▪

. ة ج  متوي 2ال جوف بي  ت ا ا  اةنب ا ا  الدالي  والداج  الدالي  للد  م  اةححرا  ال الم  بمق ا  

وكول تبسي  بملي  م اوضا  المناخ ال ولي  م  يالل نجام إتمام مجموبا  ال مل الموازي  بشأن بروت▪

. كيوتو وال مل الح اون  فويل األجل بموجب ات ا ي  األم  المحد ف بشأن تغير المناخ

2012-2010لل حنرف " الب اين  السنري  "ملينا ا  ينو و كاملن   ن  تموينل 7.2تقن ي  " اةتدناة األو وبن "ت ا  ▪

مر ب ن  ليظار أنت يسير بل  الطريد الصنديح، وأكن  لشنركائت من  الن ول النامين  أن تموينل المنناخ سيسنح

ف وال ول المحق م  األيرى ب  ت ا ا  مالي  مد ة" اةتداة األو وب "إبالن ال  ي  م  ال ول األب ام    

.2015، و   ب ى الداة  حح  بام 2013ل ام 

ويننل تشننج  مجموبنن  القننرا ا  المح لقنن  بالحمويننل الحنن  ابحمنن ها المننرتمر النن ول المحق منن  بلنن  إبقننام تم▪

وتمنن ة . بننن  المسننحوى المحوسنن  بلنن  األ ننل لحمويننل الب اينن  السننري  2015-2013المننناخ يننالل ال حننرف 

 ين  القرا ا  أيً ا برنامج بمل حول الحمويل فويل األجل؛ وذل  با ق مساب ف ال ول المحق م  بلن  تد

. 2020بدلول بام أمري   سنويًّا مليا  ةوة  100مسا ا  لاياةف الحمويل المناي  إل  

رسسني  وا د مرتمر ال وح  بل  أح  الشوافل الرئيس  لل ول النامي ، والناي يحمثنل  ن  وضن  ترتيبنا  م▪

ر بشنن ل لم الجن  البسننائر واألضننرا  المرتبطن  بحننأ يرا  تغيننر المنناخ  نن  البلنن ان النامين  الم رضنن  للبطنن

".  وا سو"   2013وسيح  وض  الحرتيبا     مرتمر تغير المناخ الاي سي ق     نااي  بام . يا 

نننن  نحنننائج منننرتمر ال وحننن  ▪ ثانيننن  مننن  تأكيننن  الحاامنننت بالمشنننا ك   ننن   حنننرف اةلحننناام ال" اةتدننناة األو وبننن "م َّ

د ن  وابحم  المرتمر ت  يًلا  ابًلا للحص يد يد ة القواب  الح  ت. 2013يناير 1لبروتوكول كيوتو الح  تب أ    

يننول وسيسننحمر لمنن ف  مننان  سنننوا ، وبالحننال  ضننمان بنن م حنن وث  جننوف بنني  ناايحننت وة. ال حننرف الثانينن 

. 2020اةت ا ي  ال المي  الج ي ف حيا الحن يا    بام 

 ننى الحااًمننا بب ننى اةنب ا ننا  بمننا يحماشنن  منن  ه  ننت المدلنن  المحمثننل  نن  ي" اةتدنناة األو وبنن "اتبننا ▪

، ل نننت تننرك البنناب م حوًحننا لاينناةف هنناا 2020بدلننول بننام 1990منن  مسننحويا  بننام % 20اةنب ا ننا  بنسننب  

من  وسنيح  الو نام بنالحاام الب نى بشن ل مشنحرك.    حنال كانن  الظنروق مناسنب % 30الحب يى إل  

البلن ان وسحح  إباةف النظر    أه اق جمي . كرواتيا وأيسلن ا:  بل اةتداة األو وب  وال ول األب ام  يت

.با ق النظر    مسأل  زياةف الطموم لب ى اةنب ا ا 2014المشا ك     ال حرف الثاني  بدلول بام 

:نحائج وتوويا  القم 


