سخي ًخست
ضعاس اهسال ساصهاى َّاضٌاسی جْاًی تِ هْنتشیي تحشاى صیست هحیطی فشاسٍی تطش دس قشى  ۳۲اضاسُ داسد .سٍیاسٍیی تا
آیٌذُای گشمتش ،خطکتش یا هشطَبتش.۲
اهشٍص کن تش تشدیذی ٍجَد داسد کِ اقلین جْاى دس حال تغییش تَدُ ٍ ایي دیگش یک سٌاسیَی صشف ًیست تلکِ پذیذُای دس
حال تکَیي ٍ تکاهل است کِ ّش سٍص تیص اص پیص تأثیشات ٍ ًوَدّای تاسص آى سا دس فشآیٌذّای صیست هحیطی ضاّذین .گشچِ
ضَاّذ حاکی اص افضایص هعٌیداس دهای َّا طی چٌذ دِّ گزضتِ تَدُ ٍ حتی دٍسُ  ٍ ۳۱۲۲ -۳۱۲۲تٌا تِ آخشیي گضاسش
 WMOدٍ هاُ سپتاهثش ٍ اٍت  ۳۱۲۲طی  ۲۴۱سال گزضتِ گشمتشیي دٍسُ ثثت ضذُ دها هیتاضذ ،اها افضایص دها فقط تخطی
اص چالص جْاًی است .تغییش اقلین الگَّای طثیعی ًوَ ٍ طَل فصل سضذ گیاّاى سا تش ّن صدُ ٍ هَجة تطذیذ فشاٍاًی ٍ ضذت
پذیذُّای جَی ًظیش اهَاج گشهایی ،خطکسالیّا ٍ تاسشّای سْوگیي خَاّذ ضذ .هجوَعِ ایي یافتِّا ،پشسطی سا فشاسٍی
ها ًْادُ است:
آیٌذُ صهیي چِ خَاّذ تَد؟ دًیایی گشمتش؟ خطکتش یا هشطَبتش؟
دس ایي هیاىّ ،ناًذیطی ٍ تکاپَی علوی کاسضٌاساى دس هجاهع تیيالوللی ٍ سطَح عالی تصوینگیشی دس کطَسّا ،تشًاهِّای
اقذام جذیذی سا تعشیف ٍ اسائِ ًوَدُ است تا آسیةپزیشی تخصّای هختلف تِ ٍیژُ کطاٍسصی ٍ هحیط صیست سا کاّص دادُ
ٍ سٍشّای تعذیل ٍ ساصگاسی هٌعطفتشی سا تِ کاستشاى ٍ ریٌفعاى اسائِ ًوایذ ،کِ تثلَس آى دس تَافقًاهِ اجالس  ۳COP21دس
سال  ۳۱۲۲دس پاسیس تَدُ است.
گام اصلی دس ایي تالش جْاًی اًتقال دسست هفاّین ٍ یافتِّای علوی تِ سطَح هختلف جاهعِ ٍ افضایص هْاستّای کاستشدی
است .هشٍسی تش ًتایج هٌتطش ضذُ ٍ گضاسشّای هلی ٍ هٌطقِای حاکی اص آى است کِ تشًاهِّای اقذام کطَسّا دس ساصگاسی ٍ
تعذیل آثاس تغییش اقلین صهاًی تا هَفقیت ّوشاُ هیضَد کِ آهَصش ٍ تشتیت دس کٌاس ظشفیتساصی تِ صَستی جذی هذ ًظش قشاس
گیشد .ساهاًِّای کطاٍسصی ٍ ًظام ّای کطت کِ خَدّ ،ن دس تشٍص پذیذُ تغییش اقلین هؤثشًذ ٍ ّن تیصتشیي آسیة سا اص آى
هیپزیشًذ تشای پایذاسی ٍ هاًذگاسی ًیاصهٌذ الگَّا ،ضیَُّای هذیشیت ٍ هٌعطفی تشای تقا دس آیٌذُای هتفاٍت ّستٌذ.
ایي ضواسُ ًطشیِ َّاضٌاسی کطاٍسصی دس آستاًِ تشگضاسی سَهیي کٌفشاًس هلی َّاضٌاسی کطاٍسصی دس ایشاى هٌتطش
هیگشدد کِ دس آى یافتِّای اسصضوٌذ پژٍّطگشاى  ،داًطجَیاى ٍ فشّیختگاى ایي عشصِ دس سِ هحَس تٌیادی کِ تا هذ ًظش قشاس
دادى ضعاس سال  ۳۱۲۲ساصهاى َّاضٌاسی جْاًی اًتخاب ضذُ اًذ ،دس هعشض ًقذ ٍ داٍسی هخاطثاى خَاّذ تَدّ .یأت تحشیشیِ
ضایستِ هی داًذ جایگاُ تشٍیج ٍ آهَصش دس عشصِ هثاحث تغییش اقلین ٍ استثاط تا کطاٍسصاى سا تاس دیگش یادآٍس ضذُ ٍ تش ضشٍست
پیادُساصی طشح ّای پژٍّطی کاستشدی دس ایي صهیٌِ تأکیذ ًوایذ .تذیْی است ًطشیِ آهادگی اًتطاس ًتایج ایي سٍیکشدّای
جذیذ سا خَاّذ داضت.

ّیأت تحشیشیِ

Hotter, Drier, Wetter, Face the Future
Conference of Parties
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