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ل ينا اآلن يقي  بلم  أن ا نسان "

و ام ال ر  الاي لدد بالحوازن الاي 

يسمح بوجوة الدياف بل  األ  ، 

ان ون ل  أيً ا أنت يح ي  بل  ا نس

إوالم هاا ال ر  ومن  ال ر  

م وكما  ال األمي  ال ا. المسحقبل 

   و   سابد، ل ينا الوسائل 

".والحقنيا  لج ل ذل  مم ًنا

سانشيابي  و
 ئي  ح وم  إسبانيا

نننن   القمنننن  البامسنننن  وال شننننرون للمننننناخ 
 
 نننن  م يننننن  م  ينننن  بإسننننبانيا، يننننالل ال حننننرف منننن " 25كننننوب "ُبق

. ألف مشا ك م  مبحلف ال ول25؛ حيث اسح اق ندو 2019ةيسمبر 13إل  2

ن  اجحمناع سنابد لمنرتمر األفنراق البنام  وال شنري   ن  كوسنحا ي ا، وكنان يان ق إلن  ال من
 
ل هاا و   ُبق

مرتمر األفراق البام  "و(  (UN Climate Action Summit"  م  األم  المحد ف لل مل المناي "كجسر بي  

بحغينر الايتن  الد ومين  ال ولين  الم نين "كما أتنام  رون  لمنا شن  الحقرينر البنا  الصناة  بن  ". وال شري 

 Ocean)" المديطنا  والغنالق الجلين ي"بشنأن ( Intergovernmental Panel on Climate Change" )المنناخ

and Cryosphere in a Changing Climate)،  با ضننا   إلنن  الق ننايا الحنن  لنن  يننح  حلاننا منن  النن و ف الراب نن

.  وال شري  لمرتمر األفراق

ع اية   دخ

2019ةيسمبر 2-13

م  ي ، إسبانيا

:انطالق القم 

25
شمي  كا ولينا :  ئي  القم 

وزيرف البيت     تشيل  آنااك
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:نحائج وتوويا  القم 

ين ، سلسل  األفاي  الا اب: نا ش مرتمر األفراق البام  وال شرون ب ًةا كبيًرا م  الموضوبا ، أبرزها▪

والا ق الراب  بشر م  أه اق الحنمي  المسنح ام  البنا  بالديناف تدن  المنام، والان ق البنام  بشنر

تننن  البنننا  بالديننناف بلننن  األ  ، واة حصننناة الننن ائري  ننن  المننن ن والمبنننان ، واة حصننناة الننن ائري  ننن  الح ب

.والحغليف ونماذج األبمال، والمرون 

ال  با ضننا   إلنن  ذلنن  تطننرق المننرتمر الانن ق السنناةس البننا  بالمينناه النظي نن  والصننرق الصنند ، وكنن▪

بلنن  و نن  نااينن  المننرتمر، وا قنن  النن ول. الانن ق السنناب  البننا  بالطا نن  النظي نن  والميسننو ف الح ل نن 

ةول  بن  نيحانا القينام 80ب   أن أبلن  ما يصل إل  26تق ي  يط  مدّسن  لب ى اةنب ا ا  إل  كوب 

. بال 

، تُ   واحن ف من  بن ة محااين  من  الن ول الحن  26أييًرا، تج   ا شا ف إل  أن الممل   المحد ف، م ي   كوب ▪

. 2050وض   يطًطا فموح  لحدقيد وا   انب ا ا  و ري  م  الغازا  ال  يت  بدلول بام 


