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يػ االثٍُٛ ، حكًٛت انحٛطٙ، أ22كسث انٕظٚطة انًُخسبت انًكهفت ببنبٛئت، انًبؼٕثت انربصت نكٕة أ

 نهسٔل األغطاف فٙ االحفبلٛت اإلغبض نأليى انًخحسة بشأٌ حغٛط انًُبخ 22بُٕٕٛٚضن، أٌ انًؤحًط ال 

ٚفطض َفؽّ كًٕػس ػبنًٙ ْبو ؼٛثبج ببنًهًٕغ "ََٕبط انًمبم بًطاكش،  18إنٗ  7ٔ انص٘ ؼُٛؼمس يٍ  

 ".أٌ حًُٛخُب انًؽخمبهٛت حأذص ٔجٓب آذط

( َٕٕٛٚضن حبًٚع)كبَج حخحسد ذالل افخخبح أؼبٕع انًُبخ بًمط صحٛفت  ٔشسزث انؽٛسة انحٛطٙ، انخٙ

ٚخؼٍٛ ػهُٛب بًطاكش أٌ َثبج ببنحمبئك ٔاألفؼبل أٌ حًُٛخُب انًؽخمبهٛت ؼخأذص ٔجٓب "بُٕٕٛٚضن، ػهٗ أَّ 

". ٚؽٛط فّٛ انًُبخ ٔانؽالو ػهٗ َفػ انططٚك"يٍ ذالل يٛالز ػبنى جسٚس " آذط

ؼخشكم أٔل يٕػس نُب يغ انًجخًغ "حكًٍ فٙ أَٓب  22ة أٌ أًْٛت كٕة ٔاػخبطث انًؽؤٔنت انًغطبٙ

، يؤكسة ػهٗ ظطٔضة أٌ "اإلَؽبَٙ يُص انهحظت انخبضٚرٛت نهًصبزلت ػهٗ احفبق ببضٚػ فٙ زجُبط انًبظٙ

َثبج ذالل ْصا انًٕػس انؼبنًٙ أَّ نى ٚؼس ُْبن أ٘ فبضق بٍٛ يب حًج يُبلشخّ ٔانخفبٔض حٕنّ ٔاحربش 

أَّ ُْب ٔانرفط انؽطٚغ ٔانص٘ ال ضجؼت فّٛ الَبؼبثبث ثبَٙ أٔكؽٛس انكطبٌٕ ػهٗ أضض انٕالغ انمطاض بش

 ."

فٙ انخبضٚد ػهٗ  2016ؼُت انًصبزلت ػهٗ انٕثٛمت، فُٛبغٙ أٌ حظم ؼُت  2015إشا كبَج "ٔأظبفج أَّ 

ًٚط ػبط ححمٛك  ، يؼخبطة أٌ َجبح يثم ْصا االنخعاو"أَٓب ؼُت انؼًم انمٕ٘ انص٘ ال ضجؼت فّٛ بًطاكش

. حمبضة بٍٛ أٔؼبغ انخفبٔض بشأٌ انًُبخ ٔانفبػهٍٛ غٛط انحكٕيٍٛٛ

الجئٙ "يٍ جٓت أذطٖ، حصضث انؽٛسة انحٛطٙ يٍ أَّ إشا نى ٚخحطن انؼبنى بشكم ػبجم فئٌ حشٕزا يٍ 

ؼخفط يٍ األضاظٙ انمبحهت، ٔانخطٕضاث انًُبذٛت انمبؼٛت، ٔاضحفبع انًحٛطبث، يب ؼٛجؼم " انًُبخ

. ظٛٓى غٛط يعٛبفتأضا

https://www.facebook.com/COP22IbnTofailkenitra/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
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فٙ انٕلج انص٘ حؼبَٙ فّٛ أٔضٔبب ٔانؼبنى بشكم كبٛط يٍ َعٔح أضبؼت يالٍٚٛ "ٔأظبفج فٙ انؽٛبق شاحّ أَّ 

". يهٌٕٛ شرص يٍ الجئٙ انًُبخ 250ػُسيب َٕاجّ َعٔح  2050الجئ ؼٕض٘، فهُخرٛم يب ؼٛحسد ؼُت 

الجئٙ انًُبخ، يشٛطة إنٗ أٌ يؤحًط  يهٌٕٛ يٍ 83، َعح ػبط انؼبنى 2014ٔ 2011ٔشكطث بأَّ يب بٍٛ 

ال ُٚعى "يطاكش ؼًٛثم فطصت يالئًت نهخحكى فٙ ْصِ انحشٕز حخٗ ال حشكم حٓسٚسا نإلَؽبَٛت، ٔحخٗ 

." أغفبنُب فٙ انًؽخمبم إنٗ ْصِ انحشٕز

 


