خانملا ريغت نأشب  2015وانيام ةريزج نالعإ
ايناملأ بونج يف ساتسنوك ةريحب ئطاوش ىلع انعمتجا ،لبون ةزئاجل نولماحلا ،هاندأ نوعقوملا ءاملعلا نحن
 60ءاهز لبق .ملاعلا ءاحنا عيمج نم انلثم اورضح نيذلاو نيدعاو نيئشان نيثحاب عم انراكفأو انتفرعم لدابتل
حالسلا ةينقت يف ةنماكلا راطخألا لوح لبون ةزئاج ةلمح عامتجا نع لثامم نالعإ ردص ،وانيام ةريزج يف انه ً،اماع
نآلا ىتح انبنجت دقل .ةيساسألا مولعلا يف ثاحبألا يف مدقتلا نم ةدمتسم ةينقت يهو ،فاشتكإلا ةثيدح يوونلا
.مجحلا يف هلثامي ًارخآ ًارطخ هجاوي يلاحلا انملاع نأ دقتعن اننإ ً.امئاق لاز ام اهرطخ نأ مغر ةيوون ًابرح
باسح ىلع ءاج راهدزإلا اذه نكل .رثكأو رثكأ رهدزم ملاع قلخ يف ريبك ٌلضف مهل ناك ءاملعلا نم ةبقاعتم ًالايجأ نإ
ةقاطلاو ءاملاو ماعطلل ةديازتملا انتاجاح نإف كلذل دح عضو متي مل اذإو .ملاعلا دراوم كالهتسا يف عيرس عافترا
نأ ًايلاح ءاملعلا بقاري ذإ .ةيرشب ةثراك ىلإ يدؤيس امم ةيناسنإلا تاجاحلا ةيبلت ىلع ضرألا ةردق ىلع ىغطتس
.ةيرشبلا تافرصتلا ريثأت ةجيتن وه ضرألا خانم يف ريغتلا
ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلا ةدحتملا ممألا تأشنأ رشبلا لعف نم وه يخانملا ريغتلا نأ نوك ىلع لعف ةدركو
مل اهنأ مغرو .ةلصلا تاذ ةيملعلا ةفرعملل ةنهارلا ةلاحلا نع صخلمب ملاعلا ةداق ديوزتل ) (IPCCخانملا ريغتب
لضفأ لثمت ) (IPCCسماخلا مييقتلا ريرقت عضو ىلإ ًايلاح تدأ يتلا دوهجلا نأ دقتعن اننأ الإ ،لامكلا دح غلبت
،خانملا ريغت لاجم يف ءاربخك اذه لوقن ال اننإ .خانملا ريغت نأشب ةفرعملل ةنهارلا ةلاحلا نع تامولعملل ردصم
.ةيملعلا تاءارجإلا ةمالسل مهفتلاو قيمعلا مارتحإلا نونكي نيذلا ءاملعلا نم ةعونتم ةعومجمك امنإو
ريرقت ثدحأ يف ةدارولا يملعلا قيرفلا تاجاتنتسإ نأ الإ ،خانملا ريغتل قيقد ديدحت يف نيقيلا مدع مغر
طسوتم عافترإ نم يناسنإلا ءاخرلا ظفح ىلع ةفورعملا رطاخملا ةهجاوم قايس يف اميس ال ،قلقلا ىلإ وعدت )(IPCC
،يرارحلا سابتحإلا تازاغ تاثاعبنإ نأ ىلإ ريرقتلا صلخيو .نيتيوئم نيتجرد نم رثكأل ضرألا ةرارح ةجرد
جذامن عومجم نع ةجتانلا تاعقوتلا نإ .ضرألا ةرارح ةجرد عافترا ةرهاظل ًايلاح حجرألا ببسلا يه ،أشنملا ةيرشبلا
رثكأب مداقلا نرقلا لالخ ضرألا ةرارح ةجرد نم ديزي نأ ًادج حجرملا نم يرارحلا سابتحإلا اذه نأ ىلإ ريشت خانملا
تاثاعبنإ يف ةريبك تاضيفخت ءارجإ متي ملام ،ةيعانصلا ةبقحلا لبق ام ىوتسم قوف نيتيوئم نيتجرد نم
.ةمداقلا دوقعلا لالخ ،أشنملا ةيرشبلا ،يرارحلا سابتحإلا تازاغ
تازاغ تاثاعبنا ضيفخت هاجتإب ةعيرس تاوطخ ذاختا ملاعلا ىلع بجي هنإف ) (IPCCمييقت ىلإ ادانتسا
نأ دقتعن نحن .ةيخانملا تاريغتلل ةريبكلارطاخملا نم دحلل كلذو ةيلبقتسملاو ةيلاحلا يرارحلا سابتحإلا
يف سيراب يف دقعنيس يذلا ،خانملا ريغتب ينعملا ةدحتملا ممألا رمتؤم يف ةصرفلا زاهتنا ملاعلا لود ىلع
.يرارحلا سابتحإلا تازاغ تاثاعبنإ نم لبقتسملا يف دحلل ةمساح تاءارجإ ذاختإل  2015ربمسيد  /لوألا نوناك
لبقتسملا يف اذه رمتسي نأ بجيو ةيمانلاوأ اهنم ةمدقتملا ءاوس ملاعلا لود عيمج نواعت بلطتي ىعسملا اذه نإ
ىلإ ةمداقلا ةيناسنإلا لايجألا ضرعيس فرصتلا يف لشفلا نإ .ةثدحتسملا ةيملعلا تامييقتلا عم قفاوت يف
.ريمضلل ةيفانمو ةلوبقم ريغ رطاخم
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