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مشننا ك مننن  1500شننا ك  نن  اجحمابنننا  النن و ف الثانينن  مننن  مننرتمر األمنن  المحدننن ف لحغيننر المننناخ أكثنننر منن  

، و ن  1996يولينو 8وُأ ححح المرتمر ينوم ا  نني  . الد وما  والمنظما  الد ومي  والمنظما  فير الد ومي 

اةجحماع؛ نااي  اليوم األول، أو    الجلس  ال ام  بملاا للسمام للايتا  ال ربي  األ ب  لمرتمر األفراق ب

مجموبننن  ال"و" الايتنن  ال ربينن  للحن يننا"و" الايتنن  ال ربينن  للمشننو ف ال لميننن  والح نولوجينن "حيننث اجحم نن  

.  يوليو16إل  9يالل ال حرف م  " 13ال ريد المبصص الم ن  بالماةف "و" المبصص  لح ويى برلي 

يوليننو بجننام   ينن  المسننحوى يحننألف منن  جلسننحي  بننامحي  17واسننحرن   النن و ف الثانينن  لمننرتمر األفننراق  نن  

      
 
يوليو ةسح را  وابحماة القنرا ا  الحن  19ومائ ف فير  سمي ،  بل الجلس  ال ام  البحامي  الح  ُبق

.   محاا الايتحان ال ربيحان

ع اية   دخ

1996يوليو 8-19

جنيف، سويسرا 

:انطالق القم 

02
تشيموتينجوين يتشي  :  ئي  القم 

وزير البيت  والسياح     زيمبابوي سابًقا
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:نحائج وتوويا  القم 

ش    ايا ▪
 
ثان  للجن  ال ولي  تقرير الحقيي  ال: "ب ي ف م  الق ايا األكثر ج ًلا، والح  تُرك  بال حل، مثلنُو 

.IPCC Second Assessment Report))" للحغير المناي 

" بنرلي ت نويى"ةبم  الوةيا  المحد ف األمري ي  للمنرف األولن  ات ا ين  ملامن  من  ينالل  نانون للو نام بنن▪

(Berlin Mandate)ن  بنام   
 
1995ا حرام بموجب ات ا ي  األم  المحد ف ا فا ي  بشأن تغير المناخ، ابُحم

ا، وت ا   ال ول المحق من  باتبناذ تن ابير وُوم  لج ل تب يى انب ا ا  فازا  اةححباس الدرا ي إلااميًّ

.2000بدلول بام 1990تا ق إل  إباةف انب ا ا  فازا  اةححباس الدرا ي إل  مسحويا  بام 

قننا ير سنل  المننرتمر ال ننوم بلن  أشنن  اةيحال ننا  الموجننوةف بني  الو ننوة، وكاننن  إبالننا  النن ب  القوينن  لح▪

. البدث وا نقاذ ب ي ف كل الب   ب  ا جماع

▪  
 
ومين  ال ولين  الايتن  الد "، الناي يرين  اسنحنحاجا  "إبنالن جنينف"مرتمر األفراق الثان  با شا ف إل  ُاْيُحح

حبناس ، وين بو إلن  أهن اق ملامن   انونًنا وتب ي نا  كبينرف  ن  انب ا نا  فنازا  اةح"الم ني  بحغير المنناخ

.الدرا ي


