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ايبٝإ االعالَ :ٞقط ١ٝايتػريات املٓاخ١ٝ
إٕ قط ١ٝايتػريات املٓاخٝــــــــــ ١أصبحت تصهٌ سنٓاً أطاطٝــــا فَ ٢ظتكبٌ األَِ ،يٝظت يآلثـــــــاس ايظًب ١ٝاحملتًُ ١عً٢
نٛنــــــب األسض َٔ دشا ٤ايتػٝـــــــــشات املٓاخ ١ٝفكــط ٚامنا تٓظحب تًو ايتأثريات اىل ناف ١املظتٜٛــــات ايظٝاط١ٝ
ٚاإلقتصادٜـــــــــــــــــٚ ١اإلدتُاعٚ ١ٝايبٚ ١ٝ٦ٝاألَٓٝـــٚ ١مبا ٜعٓ ٢إ ٖز ٙايكط ١ٝأصبح ذلتُاً تٓاٚهلا َٔ َٓعٛس احلل ف٢
احلٝاٚ ٠ايتُٓ. ١ٝ
ٚبٓا٤اً عً ٞريو فكذ اتفكت د ٍٚايعامل عًٚ ٞضع اإلتفاق ١ٝاإلطاس ١ٜيتػري املٓاخ ٚاييت تعذ أحذ أِٖ ْتا٥ر إدتُاعات قُ ١األسض
ايت ٢عُكذت فَ ٢ذ ١ٜٓس ٜٛبايرباص ٌٜعاّ ٚ 1992ريو بٗذف َٛاد ١ظاٖش ٠ايتػري املٓاخ ٢حٝح مت ايتأنٝذ عً ٞاملظٛ٦ي ١ٝايتاسخي١ٝ
يًذ ٍٚاملتكذَ ١عٔ حذٚخ تًو ايعاٖشْ ٠تٝذ ١االْبعاثات ايٓامج ١عٔ ايٓصاط ايصٓاع ٞيف تًو ايذ ٍٚبُٓٝا تأت ٞايذ ٍٚايٓاَ١ٝ
َٗٓٚا َصش نُتطشس سٝ٥ظ ٞدشا ٤تًو ايعاٖش ٠عً ٞايشغِ َٔ عذّ َظاُٖتٗا يف حذٚثٗاٚ ،بايتاي ٞصاست ٖٓاى ضشٚس ٠ملٛادٗ١
ٖز ٙايعاٖش َٔ ٠خالٍ َظاس ٜٔاأل ٖٛ ٍٚخفض ايػاصات املظبب ١يعاٖش ٠اإلحتباس احلشاس َٔ ٣خالٍ دٗٛد دٚي ١ٝتتحًُٗا باألطاس
ايذ ٍٚاملتكذَ ١طبكاً ملبذ ٤املظٛ٦ي ١ٝايتاسخي ١ٝعٔ تًو اإلْبعاثات َٓز قٝاّ ايجٛس ٠ايصٓاعٚ ١ٝتظُ ٢دٗـــــــٛد ايتدفٝف،
ٚايجاْ ٖٛ ٞذلاٚي  ١ايتهٝف َع اآلثاس ايظًب ١ٝاحملتًُ ١عً ٢بعض ايذَ ٍٚع ايتػريات املٓاخ ١ٝف ٢ايكطاعات ايت ٢طتتأثش بٗزٙ
ايعاٖش ٠فُٝا ٜظُ ٢بايتهٝف.
ٚتظع ٞايذ ٍٚاملتكذَ ١إي ٞايتٓصٌ َٔ َظٛ٦يٝاتٗا عٔ تًو ايعاٖش َٔ ٠خالٍ َطايبتٗا يًذ ٍٚايٓاَ ١ٝباملصاسن ١يف دٗٛد خفض
االْبعاثاتَ ٛ ٖٚ ،ا تتصذ ٟي٘ ايذ ٍٚايٓاَ ١ٝإْطالقاً َٔ َبذأ املظٛ٦ي ١ٝايتاسخي ١ٝيًذ ٍٚاملتكذَ ١عٔ ٖز ٙاالْبعاثات َٓز أْطالم
ايجٛس ٠ايصٓاعٚ ١ٝضشٚسٚ ٠فا ٤ايذ ٍٚاملتكذَ ١بايتضاَاتٗا ٚاملتطُٓ ١تكذ ِٜاملظاعذات ايفٓٚ ١ٝاملايٚ ١ٝايتهٓٛيٛد ١ٝحت ٢تظاعذ
ايذ ٍٚايٓاَ ١ٝف ٢حتكٝل ايتُٓ ١ٝاملظتذاَٚ ١ايتػًب عًَ ٢صهالت ايتػريات املٓاخ.١ٝ
ٚحيت اآلٕ فإٕ املٛقف ايذٚي َٔ ٞتًو ايكط ١ٝبات أنجش تعكٝذاً حٝح صاست ٖٓاى عًُ ١ٝتفاٚض ١ٝيٛضع اتفام دذٜذ َكرتح
تٛقٝع٘ عاّ ٜ 2012تطُٔ ايتضاَات عً ٞناف ١ايذ ٍٚاملتكذَٚ ١ايٓاَ ١ٝخبفض االْبعاثات َ ٖٛٚا تتصذ ٟي٘ ايذ ٍٚايٓاَ ١ٝحٝح
طٝؤثش بصهٌ َباشش عً ٞفشص حتكٝل َعذالت عامل ١ٝيًتُٓ ١ٝاالقتصادٚ ١ٜايتٛطع يف األْصط ١ايصٓاعٚ ١ٝايكطا ٤عً ٞايفكش،
ٚيف ٖزا اإلطاس  ٚيصعٛس األَني ايعاّ يألَِ املتحذ ٠بتعكذ املفاٚضات ٚخص ١ٝاْٗٝاسٖا َش ٠أخش ٣عً ٢غشاس َؤمتش أطشاف نٛبٓٗادٔ
عاّ ٚ 2009بتصذٝع َٔ ايذ ٍٚاملتكذَ ، ١دعا األَني ايعاّ سؤطا ٤دٚ ٍٚحهَٛات ايعاّ يعكذ قُ ١يتػري املٓاخ  23 ّٜٛطبتُرب ايكادّ
َؤنذاً عً ٢إٔ ايكُ ١تأت ٢ف ٢اطاس دفع عذً ١املفاٚضات حن ٛايتكذّ ٚذلاٚي ١سآب ايصذع بني دلُٛعات ايتفاٚض ٚتكشٜب ٚدٗات
ايٓعش بني ٖز ٙاجملُٛعات .
ٚعًٖ ٢زا ايٓح ٛفإٔ املٛقف املصش ٣ايفٓ ٢ايذاعِ حلكٛم ايذ ٍٚايٓاَ ١ٝبصف ١عاَٚ ١ايعشبٚ ١ٝاإلفشٜك ١ٝبصف ١خاصٜ ١شتهض عً٢
دلُٛع َٔ ١املبادئ ،حٝح تؤنذ َصش عً ٢إٔ :
 .1قط ١ٝايتهٝف َع اآلثاس ايظًب ١ٝيًتػريات املٓاخَٛٚ ١ٝادٗ ١تًو املداطش ٖ ٢اٚيٚ ١ٜٛجيب إٔ حتع ٢باٖتُاّ دٚىل ناف
يتٛفري ايذعِ َٔ ايذ ٍٚاملتكذََ ( ١اىل  /فٓ / ٢تهٓٛيٛد )٢حت ٢تتُهٔ ايذ ٍٚايٓاََٛ َٔ ١ٝادٗ ١رلاطش تػري املٓاخ
حٝح اْٗا االنجش تعشضاً يتًو املداطش.
 .2ضشٚس ٠احلفاظ عًَ ٢بادئ املظٛ٦ي ١ٝايتاسخي ١ٝيًذ ٍٚاملتكذَ ١عٔ ٖز ٙاإلْبعاثات ٚبايتاىل ضشٚس ٠اطتُشاس حتًُٗا
يًعب ٤األنرب ف ٢خفض االْبعاثات ٚتٓفٝز إيتضاَاتٗا حٝاٍ تٛفري ايذعِ املاىل ٚايتكٓٚ ٢املظاُٖ ١يف بٓا ٤ايكذسات
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ايٛطٓ ١ٝيًذ ٍٚايٓاَ ١ٝحت ٢تتُهٔ َٔ َٛاد ١ايعاٖشْ َٔ ٠احٚ ١ٝنزيو املظاُٖ ١ف ٢دٗٛد خفض غاصات اإلحتباس
احلشاس َٔ ٣خالٍ اطتدذاّ ايتهٓٛيٛدٝا املتكذَٚ ١ايطاق ١ايٓعٝفٚ ١ايت ٢تتهًف َبايؼ ال تظتطٝع َٛاصْات ايذٍٚ
ايٓاَ ١ٝحتًُٗا دَ ٕٚظاعذ.٠
 .3اطتُشاس ايتانٝذ عً ٢إٔ تٓا ٍٚقط ١ٝايضساعٜ ١تحتِ إٔ ٜات ٢فَ ٢ظاس ايتهٝف َع اآلثاس ايظًب ١ٝيًتػريات املٓاخ١ٝ
ٚسفض إٔ ٜتِ تٓاٖ ٍٚز ٙايكط ١ٝف ٢إطاس احلذ َٔ اإلْبعاثات مبا ي٘ َٔ تأثري َباشش عً ٢طُٛحات صٜاد ٠ايشقع١
ايضساعَ ١ٝظتكبال.
 .4أ ٣إتفام دذٜذ َكرتح تٛقٝع٘ عاّ  2012جيب إ ٜه ٕٛف ٢إطاس اإلتفاق ١ٝاإلطاس ١ٜيتػري املٓاخ يًحفاظ عً ٢املهتظبات
ايت ٢حتككت يًذ ٍٚايٓاَ.١ٝ
ٖ َٔٚزا املٓطًل فكذ صاست ٖٓاى ضشٚس ٠الطتهُاٍ اجلٗٛد ايٛطٓٚ ١ٝاالقً ١ُٝٝيًتعاٌَ َع قط ١ٝايتػريات املٓاخ ١ٝإلطتهُاٍ
اإلطاس اخلاص باإلطرتاتٝذ ١ٝايٛطٓ ١ٝيًتهٝف َع اآلثاس ايظًب ١ٝيًتػٝـــــــشات املٓاخٚ ١ٝحتذٜجٗا ٚحتًٜٗٛا اىل بشاَر تٓفٝز١ٜ
ٜتِ ادَادٗا َع خطط ايتُٓ ١ٝاإلقتصادٚ ١ٜاالدتُاع ١ٝاملظتكبً ١ٝعً ٢ايٓح ٛايز ٣حيكل املصًح ١ايٛطٓ ١ٝمبا الٜؤثش عً ٢خطط
ايتُٓ ١ٝاإلقتصاد ١ٜايكادَ.١
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