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مشنننا ًكا مننن  مبحلنننف الننن ول 5151 ننن  ةو تنننت الحاسننن   ندنننو " منننرتمر األمننن  المحدننن ف لحغينننر المنننناخ"ح نننر 

غينر األول ننا ش   نايا الح: والمنظما  الد ومين  وفينر الد ومين ، وت نمن  القمن   ال ن  اجحمابنا  مامن 

.المناي ، والح يف م ت، والحب يف م  ح تت، والحنمي  المسح ام 

ر تقيني  ونا ش الثنان    نايا الح نولوجينا؛ بمنا  ن  ذلن  اسنحب اماا وتطويرهنا ونقلانا،  ن  حني  تنناول األيين

ز بلنن  المسننحويا  الوفنينن  وا  ليمينن  وال ولينن  للو ننام باألهنن اق المنصننو  بلي
 
اننا  نن  الحقنن م النناي ُأحننر

. ات ا ا  تغير المناخ، بما    ذل  الجوانب ال لمي  وا بالمي  والسياساتي  والمالي 

ع اية   دخ

2003ةيسمبر 1-12

ميالنو، إيطاليا 

:انطالق القم 

نامين  ُهيَِّت  الظروق لج ل اةتصناة  الوفنين  بني  الن ول ال"

أةاف اسننحراتيجي   ةمننناج سياسنننا  وبننرامج تغينننر المنننناخ  ننن 

نًنننا ويَُ ننن  بننننام القننن  ا  م و. الحبطننني  للحنميننن  المسنننح ام 

ا لحن يا جمي  القرا ا  ذا  الصل  تقريًبا، ب ما    ذل  أساسيًّ

َز  األنشن ط  المح لق  بمجال أنظم  مرا بن  المنناخ، و ن  ُبناِّ

."فراقالمبحل   بش ل كبير يالل ال و ف الدالي  م  مرتمر األ

جوك والر هانحر 
  األمين  الحن ياي  ألمان  ات ا ي  األمن
المحد ف ا فا ي  بشأن تغير المناخ

09
بيرساني مي لوس:  ئي  القم 

وزير البيت  والمياه    المجر آنااك
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تأكينن  أهمينن    نن   نن  ف المجحم ننا  المدلينن  بلننن  الح امننل منن  الحنن ابيا  ال ننا ف الناجمنن  بنن  الحغينننر ▪

 ة المالينن  المننناي ،  ال  ينن  منن  النن ول النامينن  تن ننا تنن ابير للح يننف والحب يننف، ول نن  مشنن ل  ننن  ف المننوا

  تاا الناتج  ب  ا ت اع الن يون والمطالنب وال نغوط اةجحمابين  واة حصناةي  الوفنين  ال اجلن  ت نوق  ن

. بل  م الج  الحغير المناي  بش ل مناسب

ي  الداج  إل  ماي  م  الحمويل م  جانب الن ول المحق من  لن ب  مبناة ا  الحب ينف من  حن ف الحغينر المننا▪

نولوجينا والح يف م ت    ال ول النامي ، وضرو ف إزال  الدواجا الح  ت حر  المساب ا  المالي  ونقل الح 

. وتمويل أنشط  الح يف    ال ول النامي 

،(Special Climate Change Fund" )المننناخ البننا  بحغيننر الصننن وق "تأكينن  أهمينن  الح  يننل ال ننو ي لننن▪

ا"والمرحل  الحالي  لنن من  إبطنام ،(Least Developed Countries Fund" )الصنن وق البنا  بأ نل الن ول نمنوًّ

. األولوي  ل مليا  الح يف

الحأكينن  بلنن  ضننرو ف الجمنن  المناسننب بنني  ا جننراما   صننيرف األجننل وفويلنن  األجننل أمننر بننالغ األهمينن ، وة▪

يج للح نولوجينا ينبغ  أن يقحصر األمر بل  اسنحب ام ونقنل الح نولوجينا الدالين ، بنل ة ُبن َّ أن يمحن  إلن  الحنرو

. الج ي ف، وأن ي مل كل مناما اآلير

.

:نحائج وتوويا  القم 


