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فرً ا ممثًلا، و   واول المن وبون بملان  ندنو الو نام ببطن  بمنل 165مشا ك و3000ح ر القم  أكثر م  

َ    ن  المنرتمر الرابن  ل فنراق،BAPA)" )بوين  آيرس"
 
، و ن  ألقن   ال ن  1998 ن  ننو مبر ( (COP4الح  ابُحم

  وتس ون وزيًرا و ئي  و   كلمن  أمنام منرتمر األفنراق البنام  ينالل الجنام   ين  المسنحوى الناي ُبقن   ن

.نو مبر3إل  2ال حرف م  

ينن   كننا  القمنن  بلنن  تقنن ي  النن ب  المننال  والحقننن  لبنننام القنن  ا   نن  النن ول النامينن ، منن  يننالل اآللينن  المال

بشن ل والوكاة  الثنائين  والمح ن ةف األفنراق؛ بدينث ينح  تقيني  أنشنط  وبنرامج بننام  ن  ا  الن ول النامين 

اجننا  شننامل لحد ينن    اليحاننا، وتد ينن  الثغننرا  ونقنناط ال نن ف  نن  الجاننوة الجا ينن ، وزينناةف ت صننيل اةححي

. الباو  لل ول النامي 

ع اية   دخ

1999نو مبر 5-أكحوبر 25

بون، ألمانيا

:انطالق القم 

05
سايس ويان :  ئي  القم 

وزير البا جي  والم و  البولن ي سابًقا

دقيند إنَّ حماي  البيتن  ليسن    اهين ، وة يم ن  ت

 إذا تنميننن  ا حصننناةي   ابلننن  لالسنننحمرا  وةائمننن  إة

  تم  حماي  مصناة  حيناف البشنري ، ولن  ي ن  ذلن

أكثر وضنوًحا من  اآلن؛ حينث اححنرا  الغنالق الجنوي

لنننن   ، و نننناهرف اةححبنننناس الدننننرا ي، وليسنننن  

هننننناك مشنننن ل  بيتينننن  أيننننرى تشنننن ل مثننننل هنننناا 

.الحا ي  ال بير للبشري  جم ام

جيرها ة شروة 
2005إل  1998م  المسحشا  األلمان  
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:نحائج وتوويا  القم 

صننال تد ينن  الق ننايا الحنن  يجننب مراباتاننا  نن  الحقينني ؛ بمننا  نن  ذلنن  الطننرق والوسننائل لح ايننا نقنناط اةت▪

 ول الوفنينن ، وبنننام الببننرف وتقوينن  المرسسننا ، وإجننرام الحنن  يب وبننرامج الحبنناةل لمننو    مرسسننا  النن

.النامي 

. حل  انحقالي إو ا   را  يح لد ببنام الق  ا  وتق ي  ال ب  المال  والحقن  لل ول الح  تمر ا حصاةاتاا بمر ▪

ة والجانننوالسحراتوسننن يري وابحمننناة  نننرا  بشنننأن ال ال ننن  بننني  الجانننوة المباولننن  لدمايننن  فبقننن  األوزون 

.المباول  لدماي  نظام المناخ ال الم 

ةبنن  القمنن  جمينن  األفننراق إلنن  النظننر  نن  الم لومننا  المحاحنن  بنن  فننرق ووسننائل الدنن  منن  انب ا ننا  ▪

ي  ومركبنننا  ال ربنننون المشنننب   بنننال لو  مننن  مرابننناف اةبحبنننا ا  الصننندالاي  و لو يننن مركبنننا  ال ربنننون 

مصناحب  كما أكن   ضنرو ف النظنر  ن  ابحبنا ا  السنالم  وك نامف الطا ن  واةنب ا نا  ال. والطبي  والبيتي 

ومين  ال ولين  الايتن  الد "   م ا ئ  ان  أكسي  ال ربون، واةبحبا ا  الحقنين  واة حصناةي ، بلن  أن تأينا 

.تل  الم لوما  الوا ةف م  األفراق    ابحبا ها" الم ني  بحغير المناخ

 تانا األولن  النظر    جوانب هاه الق ي     ةو" الايت  ال ربي  للمشو ف ال لمي  والح نولوجي "مواول  ▪

والحصننننن يد بلنننن  اسنننننحنحاجا  الايتننننن  ال ربينننن  للمشنننننو ف ال لميننننن  . ب نننن  منننننرتمر األفننننراق السننننناةس

ألفننراق منن  والح نولوجينن ، والحنن  تشننير إلنن  الداجنن  إلنن  تطننوير القنن  ا  الااتينن ، والح نولوجيننا ؛ لحم نني  ا

 رضن  ة ت ناع تقيي  اسحراتيجيا  الح يف المناسب  وتن ياها، واةبحراق بأهمي  هاه الحقنيا  لل ول الم

انا نقل: مسحوى سطح البدر، م  مراباف النظنر  ن  الماين  من  ال منل بشنأن هناه الحقنينا ؛ بمنا  ن  ذلن 

.كجام م  بملي  الحشاو  الباو  بنقل الح نولوجيا


