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فً مقر األمم المتحدة بنٌوٌورك،  2014انعقد مإتمر القمة المعنً بالمناخ 

جمعت هذه القمة . 2014سبتمبر/ أٌلول  23الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة فً 
مائة من رإساء الدول باإلضافة إلى الوزراء وقادة المنظمات الدولٌة ومجتمع 
األعمال التجارٌة والتموٌل والمجتمع المدنً والمجتمعات المحلٌة، وهدفت 
إلى تعبئة الدعم واإلرادة السٌاسة البلزمة للتوصل إلى اتفاق دولً بشؤن تؽٌر 

 لى أرض الواقع فً جمٌع القطاعات.وتعبئة العمل ع 2015المناخ فً 
بدأت القمة بحفل افتتاح رفٌع المستوى أعقبته ثبلث جلسات عامة موازٌة 
تناولت اإلجراءات الوطنٌة والتصرٌحات الطموحة لرإساء الدول 
والحكومات. اخُتِتمت الفترة الصباحٌة بالوصول إلى استنتاج مشترك وبعدها 

ى القطاع الخاص رفٌع المستوى. وخبلل أُقٌمت مؤدبة ؼذاء رسمٌة  من منتد
ن من الجلسات العامة الموازٌة التً تناولت ٌفترة الظهٌرة، تم عقد اثن

 اإلجراءات الوطنٌة والتصرٌحات الطموحة للوزراء.
خبلل فترة الظهٌرة، تم القاء بٌانات عن اإلجراءات المتخذة من قبل أصحاب 

متوازٌة تناولت ثمانٌة من المصلحة واألطراؾ المتعددة فً ثبلث جلسات 
مجاالت العمل؛ وهً: التموٌل والطاقة والؽابات والزراعة والقدرة على 
مواجهة األخطار والتعافً منها والصناعة والنقل والمدن. كما أُجرٌت 
المناقشات الموضوعٌة فً جلسات متوازٌة، وتناولت: علم المناخ وأصوات 

اخ بالصحة وفرص العمل والحالة من الخطوط األمامٌة للمناخ وعبلقة المن
 االقتصادٌة المطلوب اتخاذ إجراء بشؤنها.

تم اإلعبلن عن عدد من المبادرات واالئتبلفات وااللتزامات الرئٌسٌة أو تم 
إطبلق البعض األخر خبلل مإتمر القمة، ومنها على سبٌل المثال: اعتماد 

نها خفض إعبلن نٌوٌورك بشؤن الؽابات، الذي تضمن التزامات من شؤ
والسعً للقضاء على  2020تناقص مساحات الؽابات الطبٌعٌة بحلول عام 

ملٌار دوالر  2,3؛ والتعهد بتخصٌص مبلػ 2030هذه الظاهرة بحلول عام 
أمرٌكً للصندوق األخضر للمناخ؛ وإطبلق التحالؾ العالمً من أجل 

ا، وإعبلن قطاع التؤمٌن عن نواٌا إنشاء إط ًٌ ار استثماري الزراعة الذكٌة مناخ
فً بارٌس؛ وإطبلق التحالؾ الجدٌد  2015لمخاطر المناخ بحلول عام 

 لرإساء البلدٌات.
 

 لمحة تارٌخٌة
بدأت االستجابة السٌاسٌة الدولٌة لتؽٌر المناخ باعتماد اتفاقٌة األمم المتحدة 

، والتً تضع إطاًرا للعمل ٌهدؾ 1992اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ فً عام 
تركٌزات ؼازات الدفٌئة فً الؽبلؾ الجوي بهدؾ "تجنب إلحاق إلى تثبٌت 

الضرر البشري بالنظام المناخً". وصل عدد األعضاء فً هذه االتفاقٌة، 
 .اً عضو 195، إلى 1994مارس/آذار  21التً دخلت حٌز التنفٌذ فً 

، وافقت الوفود المشاركة فً الدورة الثالثة 1997ون األول نفً دٌسمبر/كا
طراؾ المنعقدة فً كٌوتو، الٌابان، على بروتوكول ملحق باتفاقٌة لمإتمر األ

األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ ٌنص على إلزام الدول الصناعٌة 
والدول التً تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالٌة بتحقٌق أهداؾ خفض االنبعاثات. 

رفق األول وافقت هذه الدول، والمعروفة باسم األطراؾ المدرجة فً الم
بموجب االتفاقٌة اإلطارٌة، على تخفٌض انبعاثاتها اإلجمالٌة من ؼازات 

خبلل  1990٪  مقارنة بمستوٌات انبعاثاتها فً عام 5الدفٌئة الستة بمعدل 
(، مع وضع أهداؾ محددة تختلؾ من 2012 - 2008فترة االلتزام األولى )

فبراٌر/شباط  16 دولة إلى دولة. دخل بروتوكول كٌوتو حٌز التنفٌذ فً
 .طرفا 192ووقع علٌه حتى   اآلن ، 2005

 
 :4112إلى  4112المفاوضات طوٌلة األجل خالل الفترة ما بٌن 

انعقدت الدورة األولى لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً 
، حٌث تقرر إنشاء الفرٌق 2005بروتوكول كٌوتو فً مونتلاير بكندا عام 

العامل المخصص المعنً بالنظر فً االلتزامات اإلضافٌة لؤلطراؾ المدرجة 
البروتوكول من  9-3فً المرفق األول بموجب بروتوكول كٌوتو طبًقا للمادة 

والتً تلزم األطراؾ المدرجة فً المرفق األول بالنظر فً التعهد بالتزامات  
 إضافٌة  قبل سبع سنوات على األقل من نهاٌة فترة االلتزام األولى.

 
للنظر فً التعاون  إجراءقام مإتمر األطراؾ فً دورته الحادٌة عشر بوضع 

طوٌل األجل بموجب االتفاقٌة االطارٌة  من خبلل أربع حلقات عمل تعرؾ 
 باسم "حوار االتفاقٌة االطارٌة ".

، توصل مإتمر األطراؾ فً دورته الثالثة 2007فً دٌسمبر / كانون األول 
عشر ومإتمر األطراؾ العامل فً دورته الثالثة المنعقدتٌن فً بالً، 

لى اتفاق حول خارطة طرٌق بالً بشؤن القضاٌا طوٌلة األجل. إندونٌسٌا إ
وأقر مإتمر األطراؾ فً دورته الثالثة عشر خطة عمل بالً وقام بتشكٌل 
الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً طوٌل األجل بموجب 
االتفاقٌة لبلضطبلع بمهمة التركٌز على التخفٌؾ والتكٌؾ والتموٌل 

والرإٌة المشتركة لعمل تعاونً طوٌل األجل. واستمرت والتكنولوجٌا 
المفاوضات حول االلتزامات اإلضافٌة لؤلطراؾ المدرجة فً المرفق األول 
بموجب الفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً االلتزامات اإلضافٌة 

وتحدد لؤلطراؾ المدرجة فً المرفق األول بموجب بروتوكول كٌوتو. 
 .  2009ختتام المفاوضات ذات المسارٌن فً كوبنهاؼن الموعد النهائً  ال

 
: ُعقد مإتمر األمم المتحدة لتؽٌر المناخ فً دٌسمبر / كانون األول كوبنهاغن

. وقد شهد هذا الجزء رفٌع المستوى الدنماركفً كوبنهاؼن،  2009
مفاوضات ؼٌر رسمٌة فً مجموعة تتؤلؾ من االقتصادٌات الكبرى وممثلً 
المجموعات  اإلقلٌمٌة للتفاوض وؼٌرها من المجموعات األخرى. وبنهاٌة 

دٌسمبر / كانون األول أسفرت هذه المحادثات عن اتفاق   18مساء ٌوم 
ي تم عرضه الحًقا على الجلسة العامة سٌاسً  وهو: "اتفاق كوبنهاؼن" الذ

لمإتمر األطراؾ إلقراره. بعد مرور ثبلثة عشر ساعة من الجدل، وافقت 
، 2010الوفود فً النهاٌة على "اإلحاطة علماً" باتفاق كوبنهاؼن. وفً عام 

دولة دعمها التفاق كوبنهاجن. كما قدمت ما ٌزٌد  140أعلنت ما ٌزٌد على 
ن أهداؾ أو إجراءات التخفٌؾ لدٌها. هذا وقد تم دولة معلومات ع 80على 

تمدٌد فترة عمل الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً طوٌل 
األجل بموجب االتفاقٌة والفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً 
االلتزامات اإلضافٌة لؤلطراؾ المدرجة فً المرفق األول بموجب بروتوكول 

سادسة عشر لمإتمر األطراؾ والدورة السادسة لمإتمر كٌوتو حتى الدورة ال
 . 2010األطراؾ العامل فً 

 فً هذه النشرة

 1 ............................................................ تاريخية لمحة

 2 .......................................................... االجتماع تقرير

 2 ....................................................... االفتتاح حفل

 2 ............................ الطموحة والتصريحات الوطنية االجراءات

 واألطراف المصمحة أصحاب قبل من المتخذة اإلجراءات عن بيانات
 8 ............................................................ المتعددة

 12 ............................................. المواضيعية المناقشات

 13 ..................................................... االختتام حفل

 13 .................................................... القادمة االجتماعات

 

 
بشؤن تؽٌر المناخ فً كانكون بالمكسٌك انعقد مإتمر األمم المتحدة  :كانكون

، حٌث انتهت األطراؾ من صٌاؼة اتفاقات 2010فً دٌسمبر/كانون األول 
عدة  16 – أ م/١كانكون. وبموجب مسار االتفاقٌة االطارٌة، أقر المقرر 

أمور من بٌنها، الحاجة إلى عمل تخفٌض كبٌر فً االنبعاثات العالمٌة من 
درجة مئوٌة.  2لمً الرتفاع درجة الحرارة إلى أجل الحد من المتوسط العا

واتفقت األطراؾ على تعزٌز الهدؾ العالمً طوٌل األجل من خبلل مراجعته 
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 نشرة قمة المناخ 
......................

، بما فً ذلك ما ٌتعلق بالهدؾ المقترح لخفض درجة 2015بحلول عام 
 درجة مئوٌة.  1,5الحرارة بنحو 

جدٌدة، بما فً كما أقامت اتفاقات كانكون العدٌد من المإسسات والعملٌات ال
 ذلك الصندوق األخضر للمناخ باعتباره كٌان تشؽٌلً لآللٌة المالٌة لبلتفاقٌة.

بموجب مسار البروتوكول، حث مإتمر األطراؾ العامل األطراؾ المدرجة 
بالمرفق األول على زٌادة مستوى الطموح نحو تحقٌق خفض اجمالً  فً 

خدام األراضً وتؽٌٌر حول است 6 -أ إ  م/ 2االنبعاثات، وأقر المقرر 
استخدام األراضً والحراجة. وقد تم تمدٌد فترة عمل الفرٌقٌن العاملٌن 

 .المخصصٌن لمدة عام آخر
انعقد مإتمر األمم المتحدة بشؤن تؽٌر المناخ فً دٌربان بجنوب  دٌربان:

 11نوفمبر/تشرٌن الثانً وحتى  28أفرٌقٌا خبلل الفترة ما بٌن 
. وتشمل النتائج الصادرة عن مإتمر دٌربان 2011دٌسمبر/كانون األول 

مجموعة عرٌضة من الموضوعات، وخاًصة تحدٌد فترة التزام ثانٌة بموجب 
بروتوكول كٌوتو واتخاذ قرار حول العمل التعاونً طوٌل األجل بموجب 

 االتفاقٌة االطارٌة  واالتفاق على تشؽٌل وإدارة الصندوق األخضر للمناخ. 
على تشكٌل الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج كما اتفقت األطراؾ 

دٌربان للعمل المعّزز وتفوٌضه بمهمة "صٌاؼة بروتوكول أو وثٌقة قانونٌة 
أخرى أو نتٌجة متفق علٌها ذات قوة قانونٌة بموجب االتفاقٌة تسري على 
جمٌع األطراؾ." ومن المقرر أن ٌنتهً الفرٌق العامل المخصص المعنً 

، على أن 2015للعمل المعّزز من المفاوضات بحلول عام بمنهاج دٌربان 
باإلضافة إلى ذلك،  .2020تدخل الوثٌقة الجدٌدة حٌز التنفٌذ اعتبارا من عام 

 2020تم تكلٌؾ هذا الفرٌق باستكشاؾ إجراءات سد فجوة طموح ما قبل 
 والخاصة بهدؾ خفض درجة حرارة األرض بمقدار درجتٌن مئوٌتٌن .

خبلل  مإتمر األمم المتحدة بشؤن تؽٌر المناخ فً الدوحة بقطر: انعقد الدوحة
دٌسمبر / كانون األول  8نوفمبر / تشرٌن الثانً وحتى  26الفترة ما بٌن 

. وقد أسفر المإتمر عن مجموعة قرارات ٌشار إلٌها باسم "بوابة 2012
الدوحة بشؤن المناخ"، والتً تتضمن تعدٌبلت على بروتوكول كٌوتو من أجل 

رار فترة االلتزام الثانٌة واالتفاق على اختتام الفرٌق العامل المخصص إق
المعنً بالنظر فً االلتزامات اإلضافٌة لؤلطراؾ المدرجة فً المرفق األول 
بموجب بروتوكول كٌوتو أعماله بالدوحة. كما اتفقت األطراؾ على إنهاء 

ل األجل أعمال الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌ
 بموجب االتفاقٌة وإنهاء المفاوضات بموجب خطة عمل بالً.

: انعقد مإتمر األمم المتحدة بشؤن تؽٌر المناخ فً وارسو ببولندا خبلل وارسو
وقد تركزت  .2013نوفمبر / تشرٌن الثانً  23وحتى  11الفترة ما بٌن 

المفاوضات حول تنفٌذ االتفاقٌات التً تم الوصول إلٌها فً االجتماعات 
السابقة وتشمل استكمال عمل الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان 
للعمل المعّزز. وقد أقر االجتماع عدة أمور من بٌنها القرار الخاص بالفرٌق 

و تكثٌؾ االستعدادات المحلٌة العامل والذي ٌدعو األطراؾ إلى البدء فً أ
الخاصة بالمساهمات المحددة على المستوى الوطنً، كما قرر المإتمر 

 .2020اإلسراع فً تنفٌذ خطة عمل بالً وطموح ما قبل عام 
 

 4102االستعدادات لقمة المناخ 
، دعا األمٌن العام لؤلمم المتحدة بان كً مون 2013سبتمبر /أٌلول  24فً 

لمشاركٌن من قادة األعمال والمال والمجتمع المدنً زعماء العالم وا
لحضور مإتمر قمة  2014والمجتمعات المحلٌة لبلجتماع فً سبتمبر /أٌلول 

األمم المتحدة المعنً بالمناخ. تهدؾ هذه القمة، على الرؼم من أنها لٌست 
جزًء من عملٌة التفاوض الرسمٌة فً إطار االتفاقٌة اإلطارٌة، إلى تعبئة 

دة السٌاسٌة تمهًٌدا للتوصل إلى اتفاق دولً بشؤن المناخ فً مإتمر اإلرا
وتعبئة العمل ، 2015بارٌس للمناخ المنعقد فً دٌسمبر/كانون األول عام 

 . على أرض الواقع فً جمٌع القطاعات
 

فً  2014فً الرابع والخامس من ماٌو / أٌار اجتماع أبو ظبً التمهٌدي: 
المتحدة، استضاؾ معالً بان كً مون، األمٌن أبو ظبً، اإلمارات العربٌة 

العام لؤلمم المتحدة، ووزٌر الخارجٌة اإلماراتً وسلطان أحمد الجابر، 
المبعوث الخاص لشإون الطاقة وتؽٌر المناخ، اجتماع أبو ظبً التمهٌدي. 
حضر االجتماع ما ٌقرب من ألؾ من وزراء الحكومات وقادة أوساط 

جتمع المدنً من أجل مناقشة المبادرات األعمال والمال وأعضاء الم
والشراكات الجدٌدة التً تستهدؾ مواجهة تؽٌر المناخ والتً سٌتم تطوٌر 

 أفضلها لئلعبلن عنها فً مإتمر قمة األمم المتحدة المعنً بالمناخ.
حدد اجتماع أبو ظبً مجاالت للعمل ٌتم على أساسها تنظٌم قمة المناخ؛ وهً: 

والؽابات والزراعة والمدن والنقل والقدرة رة العمر الملوثات المناخٌة قصٌ
على مواجهة األخطار والتعافً منها والتكٌؾ والحد من اخطار الكوارث 

 والمحركات االقتصادٌة.والتموٌل المناخً 
 تقرٌر االجتماع

 حفل االفتتاح
سبتمبر/أٌلول، افتتح بان كً مون، األمٌن  23فً صباح ٌوم الثبلثاء الموافق 

متوجًها بالشكر إلى القادة الذٌن  2014العام لؤلمم المتحدة، قمة المناخ 

أعربوا عن "التزام مإكد نحو مجتمع منخفض الكربون." وعند حدٌثه عن 
بحلول عام الهدؾ المتمثل فً إزالة الكربون من كل قطاعات االقتصاد 

على دور المإسسات المالٌة العامة فً تعبئة  ، ركز بان كً مون2100
 الموارد، وال سٌما تلك المتعهد بتخصٌصها للصندوق األخضر للمناخ. 

ألقى بٌل دي ببلسٌو، عمدة مدٌنة نٌوٌورك، الضوء على حاالت الوفاة 
ة، مشدداً المؤساوٌة التً وقعت فً نٌوٌورك بسبب الظواهر الجوٌة المتطرف

على الحاجة الملحة للتحرك العالمً نحو التصدي لتؽٌر المناخ. وأعلن عن 
% 80هدؾ نٌوٌورك المتمثل فً تخفٌض انبعاثات ؼازات الدفٌئة بما نسبته 

 .2050بحلول عام 
بتؽٌر المناخ،  ةالمعنٌ ةالدولٌ ةالحكومٌ الهٌئةأبرز راجندرا باشاوري، رئٌس 

الدور المإكد لئلنسان فً إحداث تؽٌر المناخ ثبلث رسائل أساسٌة؛ وهً: 
والحاجة الملحة إلسراع وتٌرة العمل وتوافر أدوات التعامل مع آثار تؽٌر 
المناخ. واختتم باشوري حدٌثه مشٌراً إلى أن القٌام باألعمال بالصورة المعتادة 
لٌست خٌاراً، وأضاؾ أن تكلفة عدم اتخاذ أي إجراء ستكون "أعلى بشكل ال 

 " من تكلفة اتخاذ اإلجراءات البلزمة.ٌصدق
أكد آل جور، نائب الرئٌس األمرٌكً األسبق والحائز على جائزة نوبل، على 
الفرص المتاحة للعمل على تؽٌر المناخ، مسلًطا الضوء على خلق فرص 
العمل واالبتكار والنمو االقتصادي واالزدهار. وشدد على ضرورة توسٌع 

حدٌثه قائبل أن "اإلرادة السٌاسٌة هً إحدى  سوق السندات األخضر واختتم
 الموارد المتجددة".

أعربت الممثلة لى بٌنج بٌنج، سفٌرة النواٌا الحسنة لبرنامج األمم المتحدة 
للبٌئة، عن قلقها الشخصً بشؤن التهدٌد المناخً وركزت على تلهؾ الشباب 

 الكربون.لرإٌة القادة والزعماء ٌتخذون إجراءات لتطوٌر اقتصاد منخفض 
وجه الممثل لٌوناردو دي كابرٌو، سفٌر األمم المتحدة للسبلم، رسالته إلى 
القمة باعتباره "مواطن ٌشعر بالقلق"، وتحدث عن ضرورة تناول التؽٌر 
المناخً على وجه السرعة، مشٌراً  إلى ضرورة إلؽاء دعم الوقود األحفوري 

اقتصادٌة جٌدة، وناشد تدرٌجٌاً، كما أكد أن الطاقة المتجددة هً سٌاسة 
 زعماء وقادة العالم بالتحلً "بالشجاعة والصدق". 

وتؤكٌداً  لمشكلة البلجئٌن بسبب تؽٌر المناخ، أدلت كاثً كجٌنر جنتل، ممثلة 
المجتمع المدنً فً جزر مارشال، ببٌان وكتبت قصٌدة شعر إلى طفلها 

 ووعدته بؤنها سوؾ تقاتل من أجل كوكب آمن.
 

 الوطنٌة والتصرٌحات الطموحةاالجراءات 
: انعقدت هذه الجلسة برئاسة األمٌن الفترة الصباحٌة: الجلسة العامة األولى

العام بان كً مون. أشار جوزٌه مانوٌل باروسو، رئٌس المفوضٌة 
األوروبٌة، إلى انخفاض نسبة انبعاثات ؼازات الدفٌئة فً االتحاد االوروبً 

ارتفع الناتج المحلً اإلجمالً بنسبة  ، فً حٌن1990٪ منذ عام 19بنسبة 
٪. تعبًٌرا عن تطلعه إلى إبرام اتفاقٌة دولٌة جدٌدة بشؤن المناخ فً الدورة 45

الواحدة والعشرٌن لمإتمر أطراؾ اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر 
على  التؤكٌدباروسو اعاد ، 2015المناخ التً سوؾ ٌتم عقدها فً بارٌس 

٪ بحلول عام 40ٌة المتمثل فً خفض االنبعاثات المحلٌة بنسبة هدؾ المفوض
  .1990، مقارنًة بمستوٌات عام 2030

 2014٪ من موازنة االتحاد األوروبً للفترة ما بٌن 20أوضح باروسو أن 
ملٌار ٌورو( سوؾ ُتخصص للعمل المناخً وأعلن عن  180) 2020و

ى السنوات السبع ملٌار ٌورو فً شكل منح على مد 3تخصٌص أكثر من 
المقبلة لدعم الطاقة المستدامة فً البلدان النامٌة، وتعزٌز البنٌة التحتٌة للطاقة 
المستدامة عن طرٌق االقتراض واالستثمار فً األسهم بقٌمة تتراوح ما بٌن 

ملٌار  14ملٌار ٌورو. هذا وقد أعلن عن منح ما ٌصل إلى  30 ىإل 15
 ٌورو للشركاء من خارج االتحاد األوروبً للتموٌل العام للمناخ .

أعلنت بارك جٌون هاي، رئٌسة جمهورٌة كورٌا الجنوبٌة، أن دولتها سوؾ 
وتتعاون مع  2020تقدم خطة لدعم النظام المناخً لفترة ما بعد عام 

والمإسسة العالمٌة للنمو األخضر. وتعهدت ضر للمناخ الصندوق األخ
للصندوق األخضر ملٌون دوالر أمرٌكً  100بتخصٌص مبلػ ٌصل إلى 

 ملٌون دوالر تم التعهد بها من قبل. 50، من ضمنها للمناخ
أعلنت هٌلً تورنٌنج شمٌت، رئٌسة وزراء الدنمارك، عن تخصٌص مبلػ 

ملٌون دوالر  350باإلضافة إلى  اخللصندوق األخضر للمنملٌون دوالر  70
لتموٌل المناخ. وسلطت شمٌت الضوء على  2010تم تخصٌصها منذ عام 

الصندوق الدنماركً الموجه لبلستثمار المناخً، وهً شراكة بٌن القطاعٌن 
العام والخاص لتموٌل المشارٌع الصدٌقة للمناخ فً البلدان النامٌة واألسواق 

 الناشئة.
مبانج ٌودوٌونو، رئٌس إندونٌسٌا بإٌجاز التعهد المحلً استعرض سوسٌلو با

٪ حتى عام 26الطوعً الخاص بخفض انبعاثات ؼازات الدفٌئة بنسبة 
٪ من 41مقارنًة بالعمل المعتاد، مع إمكانٌة زٌادة هذه النسبة إلى  2020

خبلل الدعم الدولً. وأشار توماس هندرٌك إلفٌس، رئٌس دولة استونٌا، أن 
٪ من إجمالً االنبعاثات 14التحاد األوروبً ال تؽطً سوى التزامات ا

العالمٌة، ولكن االتحاد األوروبً سوؾ ٌحقق خفض االنبعاثات بنسبة أكبر 
 .2020مما هو مطلوب بحلول عام 
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 نشرة قمة المناخ 
......................

تحدث ساولً نٌنٌستو، رئٌس  جمهورٌة فنلندا، عن هدؾ ببلده طوٌل األجل 
طرٌق خفض االنبعاثات بنسبة  المتمثل فً معادلة األثر الكربونً، وذلك عن

، والتخطٌط للتخلص التدرٌجً من محطات 2050٪ بحلول عام 80
. هذا وقد سلط نٌنٌستو الضوء 2025الكهرباء التً تعمل بالفحم بحلول عام 

على استراتٌجٌة وطنٌة تستهدؾ مضاعفة عدد الشركات التً تستخدم 
 .2020التكنولوجٌا النظٌفة بحلول عام 

ٌر، رئٌس هنؽارٌا ، أن ببلده قد نجحت فً خفض االنبعاثات أكد جانوش أد
٪ على مدى الخمسة وعشرٌن سنة الماضٌة وفً زٌادة معدل الناتج  40بنسبة 

المحلً اإلجمالً. وأشار أندرٌس برزٌنس، رئٌس التفٌا، أن ببلده قد خفض 
٪، ودعا إلى إبرام اتفاق 60اإلنبعاثات الوطنٌة من ؼازات الدفٌئة بنسبة 
 .2015جدٌد ملزم قانوًنا لجمٌع األطراؾ بحلول نهاٌة 

قال ماتٌو رٌنزي، رئٌس وزراء إٌطالٌا، أن ببلده سوؾ تساهم بمبالػ ضخمة 
فً الصندوق األخضر للمناخ. وفٌما ٌتعلق بمصادر الطاقة المتجددة، ذكر 

٪ من 45رٌنزي أنه ببلده قد بدأت تعتمد على الطاقة المتجددة فً تولٌد نسبة 
 . 2014الكهرباء اعتباراً من أؼسطس 

لسٌسً، رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة، إلى أن التكٌؾ هو أشار عبد الفتاح ا
أولوٌة بالنسبة للدول العربٌة، باإلضافة إلى المساواة والمسإولٌات المشتركة 
ولكن المتفاوتة. وذكر أنه ال ٌنبؽً أن ٌحل أي إطار قانونً جدٌد محل 

 االتفاقٌة اإلطارٌة.
م وتضحٌة حقٌقٌة دعا أنوتً تونج، رئٌس جمهورٌة كٌرٌباتً، إلى التزا

لمواجهة تحدي التؽٌر المناخً وتحدث فً إٌجاز عن مساهمة ببلده فً 
 .Atoll nationsالحماٌة البحرٌة فً المحٌط الهادئ وتشكٌل تحالؾ 

دعا أوهورو كٌنٌاتا، رئٌس كٌنٌا، إلى التزامات دولٌة جدٌدة وإجراءات 
اس المسإولٌات موسعة مع الدول المتقدمة التً تتولى المسإولٌة على أس

المشتركة ولكن المتفاوتة وقدرات كل دولة. وشدد على ضرورة تفعٌل 
الصندوق األخضر للمناخ، وأعرب عن تطلعه للتوصل إلى اتفاق نهائً فً 

 بارٌس.
دعا تٌودورو أوبٌانج، رئٌس ؼٌنٌا االستوائٌة، الدول التً أدى استخدام 

الدول النامٌة للتخفٌؾ من أثار  التكنولوجٌا فٌها إلى تؽٌر المناخ إلى مساعدة
تؽٌر المناخ. ومن جانبه، دعا دونالد راموتار، رئٌس ؼوٌانا، إلى المزٌد من 

خفض درجة خفض انبعاثات الدول الصناعٌة وأكد أنه ال ٌمكن تحقٌق هدؾ 
بدون المبادرة المعززة لخفض حرارة األرض بمقدار درجتٌن مئوٌتٌن 

 ألحراج وتدهور الؽابات.  االنبعاثات الناجمة عن إزالة ا
حث بٌتر موثارٌكا، رئٌس ماالوي، الدول المتقدمة على توفٌر التموٌل ونقل 
التكنولوجٌا وبناء القدرات لمعالجة الخسائر واألضرار. فً حٌن طالب 
نٌكوس اناستاسٌادس، رئٌس قبرص، الدول بالوفاء بالتزاماتها وفًقا للجدول 

 إلى التحلً بؤعلى درجة ممكنة من الطموح.الزمنً المحدد فً وارسو، ودعا 
أشار علً بونجو أوندٌمبا، رئٌس الجابون، إلى المساعً المبذولة للحفاظ 
على الؽابات واستخدام األراضً. هذا وقد أشار هٌري راجاونارٌمامبٌانٌنا، 
ا بمثابة نقطة مرجعٌة عامة  ًٌ رئٌس مدؼشقر، إلى أن تؽٌر المناخ ٌعتبر حال

ءات الوطنٌة، ودعا إلى "إعادة الحٌاة إلى االلتزامات استناًدا إلى لجمٌع اإلجرا
جدول أعمال ٌتضمن حلوالً". ودعا كذلك إلى اتخاذ تدابٌر لزٌادة سرعة 

 الوصول إلى الموارد المتجددة.
ذكر حسن روحانً، رئٌس إٌران، أن الخبلفات السٌاسٌة أصبحت عقبة 

على استعداد للتعاون مع الدول تعترض الوصول إلى اتفاق وصرح أن ببلده  
 األخرى، ودعا إلى اتفاق شامل بشؤن تؽٌر المناخ.

فً إطار تصرٌحه بؤن ببلده تؤتً فً المرتبة الثامنة بٌن الدول األكثر ضعًفا 
الدورة فً العالم، أعرب دانٌلو مٌدٌنا، رئٌس الدومٌنٌكان، عن أمله فً نجاح 

فً سوؾ ٌتم عقدها فً بارٌس الواحدة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ التً 
 الوصول إلى اتفاق دولً حاسم.

كما ذكر خوان أورالندو هٌرناندٌز، رئٌس هندوراس، أن ببلده هً واحدة 
 من الدول الخمس األكثر ضعًفا فً العالم.

وأشاد فإاد معصوم، رئٌس العراق، بالمساعً المبذولة لوضع بروتوكول 
د نهج شامل وعادل. وتعهد شٌنزو جدٌد أو اتفاق قانونً جدٌد، ودعم وجو

ألؾ خبٌر فً مجال الحد  14آبً، رئٌس الوزراء الٌابانً، بتموٌل تدرٌب 
 من مخاطر الكوارث وتؽٌر المناخ فً الدول النامٌة.

أعرب سٌجموندور جونبلوجسون دافٌو، رئٌس وزراء أٌسلندا، دعمه الكامل  
تزٌد دعم مبادرة البنك  لمبادرة الطاقة المستدامة للجمٌع وأعلن أنها سوؾ

الدولً بشؤن الطاقة الحرارٌة األرضٌة. وأفاد أن أٌسلندا ونامٌبٌا قامتا بتشكٌل 
مجموعة من الدول الصدٌقة بشؤن التصحر وتدهور األراضً والجفاؾ من 

 أجل إٌجاد حلول تنمٌة مستدامة.
ذكر الجٌرداس بوتكفتٌوس، رئٌس وزراء لٌتوانٌا، أن ببلده قد خفضت 

٪ مقارًنة بالنسب المسجلة خبلل عام 56عاثات ؼازات الدفٌئة بنسبة انب
% التً 22وتمكنت من الوصول إلى نسبة الطاقة المتجددة المستهدفة  1999

حددها االتحاد األوروبً. وقال هاٌلهمرٌم دٌسالٌؽنه، رئٌس وزراء إثٌوبٌا، أن 
خضر، وأعلن أن ببلده تقوم حالٌاً بوضع اإلطار المإسسً القتصاد المناخ األ

 إثٌوبٌا قد ألؽت الدعم عن الوقود األحفوري وبدأت فً إنتاج الوقود الحٌوي.

أشار كرٌستوفر لوٌك، رئٌس جزر مارشال، أن "ببلده قد اتخذت إجراءات 
قوٌة لخفض انبعاثات الكربون، وأنه سٌتم إلزام كل المبانً العامة والبنٌة  

تكًٌفا مع المناخ. وأضاؾ معلناً أن  التحتٌة بموجب القانون بؤن تصبح أكثر
ببلده سوؾ تضع التشرٌع الوطنً بشؤن التكٌؾ مع المناخ فً جدول أعمالها 

 .2015بحلول ٌناٌر / كانون الثانً عام 
ذكر إندا كٌنً، رئٌس وزراء أٌرلندا، أن ببلده تقوم حالٌاً بتنفٌذ التشرٌعات 

ناخٌة هً إحدى العناصر لدعم جهود تؽٌر المناخ الوطنً وأن العدالة الم
 األساسٌة ألهداؾ التنمٌة المستدامة.

أعلنت ماري لوٌز كولٌرو برٌكا، رئٌسة مالطا، أن ببلدها ال تزال ملتزمة 
تماماً بتقدٌم الدعم المالً والتقنً للدول النامٌة، عن طرٌق عدة أمور من 

 المناخٌة.بٌنها، تقدٌم المنح الدراسٌة للمجاالت ذات الصلة بالدراسات 
دعا ألفا كوندي، رئٌس ؼٌنٌا، إلى اتخاذ قرارات بشؤن تدابٌر تموٌل التكٌؾ 
والتخفٌؾ. وأشار جوزٌؾ كابٌبل، رئٌس جمهورٌة الكونؽو الدٌمقراطٌة، إلى 

٪ من 35خطط تطوٌر إمكانات الطاقة الكهرومائٌة فً ببلده بهدؾ تلبٌة 
 احتٌاجات الطاقة فً افرٌقٌا.

رئٌس وزراء جرٌنادا، أن ببلده قد وقعت مذكرة تفاهم  أوضح كٌث مٌتشٌل،
مع الوالٌات المتحدة كدولة رائدة لمبادرة الطاقة اإلقلٌمٌة ومع نٌوزٌلندا 
للمساعدة فً تطوٌر قدرات الطاقة الحرارٌة األرضٌة فً جرٌنادا. ودعا إلى 

 تسعٌر الكربون على المستوٌٌن المحلً وإقلٌمً على أساس طوعً.
اردٌنال بٌترو بارولٌن، الكرسً الرسولً، الضوء على ضرورة ألقى الك

االلتزام بالواجب األخبلقً، مشٌراً إلى أن قوى السوق وحدها لٌست كافٌة. 
وصرح أن دولة الفاتٌكان تتخذ خطوات للحد من استهبلك الوقود األحفوري 

 من خبلل مشروعات تنوٌع وفعالٌة الطاقة.
ٌة المستدامة بدولة سانت لوسٌا، إلى أن تؤخر أشار جٌمس فلٌتشر، وزٌر التنم

اتخاذ إجراءات التخفٌؾ من شؤنه التؤثٌر على الدول الجزرٌة الصؽٌرة النامٌة 
وزٌادة تكالٌؾ تكٌفها، معرباً عن أمله فً التوصل إلى اتفاق طموح بشؤن 

 خفض انبعاثات ؼازات الدفٌئة بصورة ملحوظة فً بارٌس.
ت ماري روبنسون، المبعوث الخاص لؤلمم : رحبفترة ما بعد الظهٌرة

المتحدة لتؽٌر المناخ والرئٌس المتشارك للجلسة، بالمشاركٌن فً الجلسة 
العامة المنعقدة خبلل فترة ما بعد الظهٌرة. وصرح اٌفانجٌلوس فٌنٌزٌلوس، 
نائب رئٌس الوزراء الٌونانً، أن سٌاسات المناخ تعد بالؽة األهمٌة لبلنتعاش 

لبٌئة المستدامة. وأعرب عن دعمه القوي لتسعٌر الكربون االقتصادي وا
 وأقره كؤحد إجراءات قمة المناخ.

قال إلبا روزا بٌرٌز مونتوٌا، وزٌر العلوم والتكنولوجٌا والبٌئة بكوبا، أنه ال 
ٌمكن حل مشكلة تدمٌر البٌئة من خبلل منع التنمٌة فً الدول التً هً فً أشد 

كوبا ركزت جهود التخفٌؾ على األرخبٌل الحاجة لذلك. وأشار إلى أن 
 والمناطق الساحلٌة.

دعا أولدمٌرو بالوي، وزٌر الشإون الخارجٌة والتعاون فً موزمبٌق، إلى 
زٌادة الطموح نحو أهداؾ خفض االنبعاثات، عن طرٌق عدة أمور من بٌنها؛ 

ن تنفٌذ قرار إطار وارسو بشؤن المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة ع
إزالة األحراج وتدهور الؽابات وتعدٌل الدوحة والصندوق األخضر للمناخ 

 وآلٌة وارسو الدولٌة حول الخسائر واألضرار.
قال جون بونداري، وزٌر البٌئة وحفظ وتؽٌر المناخ بدولة بابوا ؼٌنٌا الجدٌدة، 

ملٌون دوالر لبرنامج المساعدة  50أن ببلده قد تعهدت بتخصٌص مبلػ 
لمحٌط الهادئ. كما دعا إلى إدراج المبادرة المعززة لخفض اإلقلٌمً ل

 2015االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الؽابات فً اتفاق 
المعنً بالمناخ؛ وقد أعرب عن دعمه لدعوة البنك الدولً لتسعٌر الكربون؛ 

 وحث جمٌع الدول على االستفادة من الصندوق األخضر للمناخ.
ٌزاجا، وزٌر الشإون الخارجٌة فً باراجواي، بإصدار تعهد إالدٌو لو

الشهادات الحرجٌة للخدمات البٌئٌة والمجتمعات األصلٌة، فضبل عن إقامة 
مشروعات من شؤنها وقؾ تدهور الموارد الطبٌعٌة، وصرح بؤن السٌاسة 
الوطنٌة التً تنتهجها ببلده لتؽٌر المناخ تعد واحدة من الركائز األساسٌة 

 مٌة الوطنٌة.لخطة التن
 

أكدت أورٌلٌا فرٌك، وزٌرة الشإون الخارجٌة والتعلٌم والثقافة بإمارة 
لٌختنشتاٌن، التزامها ببروتوكول كٌوتو والتصدٌق على تعدٌل الدوحة المإرخ 

. وأضافت أن لٌختنشتاٌن سوؾ تخصص 2014فً دٌسمبر / كانون االول 
، وسوؾ 2015ألؾ فرنك سوٌسري لتموٌل المناخ فً عام  600مبلػ 

 تستمر فً تعزٌز مشاركة القطاع الخاص فً المشروعات المستقبلٌة.
أعلن إرالن إدرٌسوؾ، وزٌر الشإون الخارجٌة فً كازاخستان، عن خطط 

٪ وخفض 50ببلده لخفض كثافة الطاقة من الناتج المحلً اإلجمالً بنسبة 
 ٪.40انبعاثات ثانً أكسٌد الكربون بنسبة 

س، وزٌرة البٌئة االتحادٌة فً ألمانٌا، عن تخصٌص أعلنت باربرا هندرٌك
مبلػ ملٌار دوالر كتموٌل مبدئً للصندوق األخضر للمناخ، وناشدت ممثلً 
الدول اآلخرى بالتعهد بتخصٌص مبالػ مالٌة كبٌرة قبل إنعقاد الدورة 
العشرٌن لمإتمر األطراؾ فً بٌرو. وأبرزت التزام ألمانٌا بخفض االنبعاثات 

 .2050بحلول عام  1990عن النسب المسجلة فً  ٪40بنسبة 
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 نشرة قمة المناخ 
......................

أشار شري براكاش جافادكار، وزٌر البٌئة والؽابات وتؽٌر المناخ واإلعبلم 
واإلذاعة والشإون البرلمانٌة فً الهند، إلى برنامج التنمٌة بدون تدمٌر، وإلى 
التزامات ببلده التً تتضمن ارتفاع استهبلك الطاقة مع انخفاض كثافة 

 . وشجع دعم وبناء القدرات المالٌة والفنٌة للدول النامٌة.الكربون
أعلن فرانسوا باوش، وزٌر التنمٌة المستدامة والبنٌة التحتٌة فً لوكسمبورج، 

مبلٌٌن دوالر.  5عن مساهمة ببلده فً الصندوق األخضر للمناخ بمبلػ 
ؾ وأضاؾ أن الدورة العشرٌن لمإتمر األطراؾ المقرر انعقادها فً لٌما سو

ُتمكن األطراؾ من "وضع إطار" التفاق بارٌس، األمر الذي ٌحتاج إلى 
البساطة والدٌنامٌكٌة والمرونة ومعالجة الجوانب المالٌة ذات الصلة بمكافحة 

 تؽٌر المناخ.
ذكرت لورٌنا تابٌا، وزٌرة البٌئة فً اإلكوادور، أنه على الرؼم من مساهمة 

زات الدفٌئة العالمٌة، إال أنها تتخذ فقط فً انبعاثات ؼا 0,01ببلدها بنسبة 
إجراءات لمواجهة تؽٌر المناخ، وذلك عن طرٌق عدة أمور من بٌنها بناء 

 ألؾ هكتار. 500ثمانً محطات تولٌد للطاقة الكهرومائٌة وإعادة تشجٌر 
دعم عمٌر بٌرتس، وزٌر حماٌة البٌئة فً إسرائٌل، عمل اتفاق عالمً جدٌد 

أن ببلده قد استثمرت موارد ضخمة فً خفض  بشؤن تؽٌر المناخ، وأضاؾ
 انبعاثات ؼازات الدفٌئة، مع التركٌز على فعالٌة الطاقة.

صرحت روفانا ببلمب، وزٌرة البٌئة وتؽٌر المناخ فً رومانٌا، أن ببلدها قد 
قامت بتفعٌل استراتٌجٌة المناخ وخطة العمل، مع التركٌز على مجاالت النقل 

 ة وفعالٌة الطاقة.والزراعة والبنٌة التحتٌ
أعلن ٌو وونا مونج لوٌن، وزٌر االتحاد للشإون الخارجٌة فً مٌانمار، عن 
برنامج وطنً للتشجٌر وإعادة التحرٌج والمناطق المحمٌة، وتعهد بتقدٌم 

 الدعم لجهود رابطة دول جنوب شرق آسٌا فً االستجابة لتؽٌر المناخ.
المالدٌؾ، على المفارقة  ركزت دنٌا مؤمون، وزٌرة الشإون الخارجٌة فً

المتمثلة فً أنه على الرؼم من مساهمة ببلدها فً خفض االنبعاثات العالمٌة 
٪، إال أن وجودها كله تحت 0,0003لؽازات الدفٌئة بنسبة ال تتجاوز 

ملٌار دوالر للتخفٌؾ والتكٌؾ فً جزر  1,5التهدٌد. ودعت إلى استثمار 
 المالدٌؾ.

البٌئة والصرؾ الصحً فً مالً، عن أن ببلده أعلن عثمان أج رٌسا، وزٌر 
% من مزٌج الطاقة بحلول عام 10تستهدؾ استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 

وإنشاء مجلس أعلى للتنمٌة المستدامة ٌتولى مسإولٌة تنسٌق الجهود  2020
 واالستراتٌجٌات.

تحدثت هٌنا ربانً خار، وزٌرة الخارجٌة فً باكستان، عن الفٌضانات 
ٌرة التً تسببت فً تشرٌد المبلٌٌن إلى جانب العدٌد من الكوارث األخ

األخرى التً  ٌساهم تؽٌر المناخ إلى حد كبٌر فً حدوثها. ودعت إلى عمل 
مفاوضات بشؤن تحقٌق نتائج مربحة لجمٌع األطراؾ فٌما ٌتعلق بتؽٌر 
المناخ، وأضافت ان العالم ال ٌواجه "مجرد تهدٌداً، بل تهدٌدات مضاعفة 

 أٌضاَ ".
ألقى نولٌن سٌنباندٌت، وزٌر الموارد الطبٌعٌة والبٌئة بجمهورٌة الو 
الدٌمقراطٌة الشعبٌة، الضوء على التزام ببلده بتحقٌق اقتصاد قائم على 
تخفٌض معدالت الكربون والتكٌؾ مع تؽٌر المناخ. وأكد على ضرورة التآزر 

ٌفٌة حٌث أن الكثٌر من بٌن اإلدارة المستدامة للؽابات وحمبلت التنمٌة الر
مواطنً جمهورٌة الو ٌعتمدون على الموارد الطبٌعٌة بما فً ذلك المنتجات 

 الحرجٌة.
صرح علً صالح العمٌر، وزٌر النفط بدولة الكوٌت، بؤن ببلده تعمل على 
تنوٌع مصادر الطاقة عن طرٌق استخدام طاقة الرٌاح والطاقة الشمسٌة، 

 دء فً إدارة انبعاثات ؼازات الدفٌئة.مإكدا على أن قطاع النفط قد ب
ذكر جورجً مورٌرا دا سٌلفا، وزٌر البٌئة والتخطٌط المكانً والطاقة فً 
البرتؽال، أن المواطنٌن لن ٌقبلون الفشل فً الوصول إلى اتفاق فً بارٌس، 

عالمٌة ملزمة قانوًنا  ةوأضاؾ أن هذه الدورة ٌنبؽً أن تسفر عن اتفاقٌة واحد
واعد، وٌفضل أن تكون فً صورة بروتوكول ٌسري تطبٌقه وقائمة على ق

على الجمٌع بهدؾ الحفاظ على معدل ارتفاع درجة حرارة األرض بما ال 
درجة مئوٌة. كما سلط الضوء على مبادرة "التفاوض بشؤن النمو  2ٌزٌد عن 

 األخضر" التً أطلقتها البرتؽال فً اآلونة األخٌرة. 
وزٌر الشإون الخارجٌة بؽواتٌماال، بالتزام تعهد كارلوس راإول مورالٌس، 

ببلده بالتحدي الذي نص علٌه اتفاق بون بشؤن استعادة الؽابات فً األراضً 
ملٌون هكتار، فضبل عن  3,9شدٌدة التعرض للمخاطر، بهدؾ استعادة 

االستثمارات فً مجال الطاقة الشمسٌة وخفض انبعاثات الكربون واإلدارة 
 ض مع الشعوب األصلٌة.الجماعٌة لموارد األر

قال روبرت بٌكرسجل، وزٌر المٌاه واألراضً والبٌئة وتؽٌر المناخ فً 
جاماٌكا، أن ببلده سوؾ تستمر فً خفض انبعاثات ؼازات الدفٌئة قدر 

٪ من 20اإلمكان، فضبل عن التزامها بزٌادة مصادر الطاقة المتجددة إلى 
 .2060لطاقة بحلول عام ومضاعفة فعالٌة ا 2030مزٌج الطاقة بحلول عام 

أعلن أوؼسطٌن كبٌه ناجوفان، وزٌر الشإون الخارجٌة فً لٌبٌرٌا، عن 
استراتٌجٌة وطنٌة بشؤن النوع االجتماعً وتؽٌر المناخ وشراكات جدٌدة مع 
النروٌج لخفض انبعاثات ؼازات الدفٌئة الناتجة عن إزالة الؽابات وتشجٌع 

 استخدام الطاقة المستدامة.

مٌر زاورالٌك، وزٌر الشإون الخارجٌة بجمهورٌة التشٌك، بدعم تعهد لوبو
ملٌون  12مبادرة البنك الدولً الخاصة "بتسعٌر الكربون"، وأعلن عن منح 

ملٌون دوالر للصندوق  5,5دوالر للدول النامٌة لسرعة بدء التموٌل و
 األخضر للمناخ خبلل العامٌن المقبلٌن.
، قٌرؼٌزستانر الشإون الخارجٌة فً ذكر أبدٌبلدؾ إرالن بٌكدوفتش، وزٌ

أن الجبال بوصفها من النظم اإلٌكولوجٌة هً األكثر تؤثًرا بتؽٌر المناخ، 
وسلط الضوء على الطاقة الكهرومائٌة باعتبارها "أهم شرط لتحقٌق التنمٌة 
المستدامة"، كما أشار إلى أن محطات الطاقة الكهرومائٌة الكبٌرة ٌمكن أن 

 الدفٌئة وندرة المٌاه فً المناطق الجبلٌة. تعالج كل من ؼازات
أشارت لٌنا بول، وزٌرة البٌئة والموارد الطبٌعٌة بجمهورٌة السلفادور، إلى 
ضرورة قٌام الدول المتقدمة باتخاذ إجراءات تتناسب مع ما ٌحدث، وسلطت 
الضوء على إطار وارسو الدولً حول الخسائر واألضرار، وأشارت كذلك 

خفٌؾ الوطنٌة، بما فً ذلك نظام النقل المتكامل فً سان إلى إجراءات الت
 سلفادور.

 
صرح مارٌو لوبٌز دا روزا، وزٌر الشإون الخارجٌة والتعاون الدولً 
بجمهورٌة ؼٌنٌا بٌساو، بؤن ببلده قد بدأت فً إعداد خطة طوٌلة األجل بشؤن 

بهدؾ  التكٌؾ الوطنٌة، ودعا إلى الدعم التقنً والمالً ونقل التكنولوجٌا
 تسهٌل إجراءات التخفٌؾ والتكٌؾ.

دعا عثمان صالح، وزٌر الشإون الخارجٌة بدولة إرٌترٌا، إلى "حلول عالمٌة 
وإجراءات محلٌة". وذكر أن تؽٌر المناخ ٌشكل عقبة فً طرٌق تحقٌق األمن 

 الؽذائً والقضاء على الفقر.
الرإٌة الوطنٌة تحدث خالد بن محمد العطٌة، وزٌر الخارجٌة بدولة قطر، عن 

، والتً تنطوي على تنوٌع االقتصاد وخفض 2020لدولة قطر فً عام 
 االنبعاثات والسعً لتحقٌق المزٌد من فعالٌة الطاقة.

ركز فرانك باٌنٌماراما، رئٌس وزراء جمهورٌة فٌجً، على االستراتٌجٌة 
الوطنٌة الخاصة  بالنمو األخضر والتً تستهدؾ التشجٌع على استخدام 

قة النظٌفة، ودعا إلى تقدٌم الدعم لتعزٌز قدرة المجتمعات والنظم الطا
 اإلٌكولوجٌة الهشة على التكٌؾ.

أكد توم تابان، رئٌس وزراء دولة لٌسوتو، على التزام ببلده باالتفاقٌة 
اإلطارٌة وأهدافها، وأضاؾ أن أقل البلدان نمواً تستحق اهتماماً خاصاً بسبب 

 زٌادة احتماالت تؤثرها.
تتم الرئٌس المتشارك مانوٌل بولؽار فٌدال، وزٌر البٌئة بدولة بٌرو،  اخ

 الجلسة العامة.
 

انعقدت الجلسة الثانٌة برئاسة كل  الفترة الصباحٌة:: الجلسة العامة الثانٌة
من فرانسوا هوالند، رئٌس فرنسا، وأوالنتا هوماال، رئٌس بٌرو. ركز 
المتحدثون على ما ٌلً: تعهدات الصندوق األخضر للمناخ ومساعً التخفٌؾ 
المحلً والتموٌل والتكٌؾ والمساهمات المحددة على المستوى الوطنً 

 .2015فً بارٌس والتوصل إلى معاهدة ملزمة وفعالة 
عند افتتاح الجلسة، أعلن هوالند عن التزام فرنسا بمنح مبلػ ملٌار دوالر إلى 
الصندوق األخضر للمناخ خبلل السنوات األربع  القادمة. وطالب باعداد 
مسودة أولى التفاقٌة بارٌس فً لٌما، أعلن هوماال أن بٌرو سوؾ تقدم 

رٌر االنبعاثات لفترة السنتٌن خبلل تقرٌرها الثالث حول الببلؼات الوطنٌة وتق
 الدورة العشرٌن لمإتمر األطراؾ.

فٌما ٌتعلق بتعهدات تموٌل المناخ والمساهمات المحددة على المستوى 
الوطنً، تعهدت إرنا سولبرغ، رئٌسة وزراء دولة النروٌج، بتخصٌص مبلػ 

، وسٌتم 2015ملٌون دوالر إلى الصندوق األخضر للمناخ فً عام  33
ن المبلػ الرسمً فً االجتماع الرسمً األول للصندوق األخضر للمناخ إعبل

. 2014لئلعبلن عن التبرعات المقرر انعقاده فً نوفمبر/ تشرٌن الثانً 
وأعلنت  2015ووعدت بمساهمة محددة على المستوى الوطنً فً أوائل 

مع بٌرو ولٌبٌرٌا لمكافحة إزالة  2020عن إقامة شراكات حرجٌة حتى عام 
 لؽابات.ا

صرحت سٌمونٌتا سوماروؼا، نائبة رئٌس سوٌسرا، بؤن ببلدها سوؾ تقوم 
ملٌون دوالر للصندوق  100بما ٌلً: النظر فً منح مبلػ ال ٌقل عن 

األخضر للمناخ والتصدٌق على فترة االلتزام الثانٌة بموجب بروتوكول كٌوتو 
ئل عام والكشؾ عن مساهمة طموحة محددة على المستوى الوطنً فً أوا

2015. 
طالب بوروت باهور، رئٌس جمهورٌة سلوفٌنٌا، بوضع الركائز األساسٌة 
بتخصٌص مبلػ ملٌار دوالر لتموٌل المناخ وكذلك المساهمات المحددة على 
المستوى الوطنً من قبل كبار ُمصدري االنبعاثات خبلل األشهر الثبلثة 

س الوزراء مولدوفا، . وألقى أندرٌان كاندو، نائب رئ2015ٌاألولى من عام 
الضوء على اتفاق االرتباط المبرم بٌن ببلده واالتحاد األوروبً واالمتثال 

 ألهداؾ االتحاد األوروبً.
أبرز مانً موري، رئٌس والٌات على مستوى اإلجراءات القطرٌة: 

مٌكرونٌزٌا الموحدة، الدور القٌادي للدول الجزرٌة الصؽٌرة النامٌة فً المناخ 
أمور من بٌنها: إعبلن باالو بشؤن المحٌطات والحٌاة والمستقبل  من خبلل عدة
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 نشرة قمة المناخ 
......................

إعبلن ماجورو للقٌادة فً مجال المناخ وخطة عمل تحالؾ الدول الجزرٌة 
 .2040الصؽٌرة بشؤن تعزٌز طموح التخفٌؾ من أجل سد فجوة التخفٌؾ 

صرح تومً رمنجساو، رئٌس باالو، أن ببلده سوؾ تنضم إلى جهود 
ت الصلة بمركبات الهٌدروفلوروكربون. فً حٌن، أكد سوشٌل مٌكرونٌزٌا ذا

كوٌراال، رئٌس الوزراء دولة نٌبال، على دعم ببلده لتعدٌل الدوحة والسٌاسة  
المناخٌة الوطنٌة للببلد من حٌث خطط التكٌؾ الوطنٌة وخطط التكٌؾ 

 المحلٌة.
وزارة تحدث خوان كارلوس فارٌبل، رئٌس بنما، عن التشرٌعات التً تمنح ل

البٌئة فً بنما صبلحٌات تنفٌذ تدابٌر تؽٌر المناخ. كما ناقش خطط كٌفٌة 
 االستفادة من فعالٌة الطاقة فً خطوط جدٌدة من قناة بنما.

خبلل حدٌثه عن األولوٌات المحلٌة لفرض ضرائب على الكربون وعمل 
و، سجل باالنبعاثات الوطنٌة وتداول ؼازات الدفٌئة، صرح انرٌكً بٌنٌا نٌٌت

رئٌس دولة المكسٌك، أن ببلده تدعم اتفاقٌة بارٌس واقترح تشكٌل فرٌق 
 حكومً دولً معنً بالمٌاه والتكٌؾ.

قال توٌبلٌبا أٌونو ساٌلٌلً مالٌلجاوي، رئٌس وزراء دولة ساموا المستقلة، أن 
٪ بحلول 10ببلده سوؾ تعمل على خفض استخدام الوقود االحفوري بنسبة 

٪، وتطمح فً إقامة 10الطاقة المتجددة بنسبة  نظٌر زٌادة 2016عام 
 .2070٪ بحلول عام 100محطات تعمل بالطاقة المتجددة بنسبة 

تحدث الرئٌس بنٌنو أكٌنو الثالث، رئٌس الفلبٌن، عن الجهود التً تبذلها ببلده 
للحد من ظاهرة قطع األشجار ؼٌر القانونٌة ودعم أنظمة اإلنذار المبكر 

حة فً تموٌل مخاطر الكوارث وأطر سٌاسات وإشراك أصحاب المصل
 التؤمٌن وتنفٌذ تشرٌعات لتقلٌل مخاطر الكوارث وتحسٌن االستجابة لها.

صرح جٌمس مٌشٌل، رئٌس دولة سٌشٌل، أن العدٌد من الدول الجزرٌة 
الصؽٌرة النامٌة تواجه مستوٌات دٌون ؼٌر مستدامة تإدي إلى عرقلة 

ة على التكٌؾ وتنفٌذ تدابٌر الحد من مخاطر جهودها الرامٌة إلى تحسٌن القدر
الكوارث. ودعا إلى النظر فً تحدٌد  مإشر لضعؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة 

 النامٌة.
تحدث فوري جناسنجبً، رئٌس توؼو ، فً إٌجاز عن اإلجراءات التً ٌمكن 
اتخاذها على المستوى الوطنً لمواجهة تؽٌر المناخ، بما فً ذلك الشراكة مع 

 - 2014األمم المتحدة اإلنمائً لوضع خطة عمل عن الفترة ما بٌن  برنامج
 تتناول التنمٌة المستدامة التً تدعم البٌئة عند القضاء على الفقر. 2018

أشار سٌال أتئونجو توٌفاكانو، رئٌس وزراء تونؽا، إلى أن ببلده قد نفذت 
على سٌاسات تؽٌر المناخ والحد من مخاطر الكوارث وحثت مجلس األمن 

 اعتبار تؽٌر المناخ من  تهدٌدات الوجود .
أعرب األمٌر ألبرت الثانً، أمٌر موناكو، عن أمل ببلده فً خفض انبعاثات 

 2050٪ بحلول عام 80و  2020٪ بحلول عام 30ؼازات الدفٌئة بنسبة 
. فً حٌن حث تومٌسبلؾ نٌكولٌتش، 1990عن النسب التً شهدها عام 
ر طوٌل األجل للحد من مخاطر الكوارث على رئٌس صربٌا، على إقرار إطا

المدى الطوٌل فً المإتمر العالمً الثالث لؤلمم المتحدة بشؤن الحد من مخاطر 
 .2015الكوارث والمقرر إنعقاده فً الٌابان عام 

ألقى فٌلٌب فوٌانوفٌتش، رئٌس جمهورٌة الجبل األسود، الضوء على دور قمة 
 قبول التؽٌر المناخً كقضٌة أساسٌة. المناخ فً حشد الدعم والمساهمة فً

قال تشٌاؼٌن البجدورج، رئٌس دولة منؽولٌا، أن الرعاة فً  ببلده ٌشعرون 
 بالفعل بتؤثٌر تؽٌر المناخ وشدد على أنه قد حان الوقت للعمل اآلن.

أشار الملك فٌلٌب السادس، ملك إسبانٌا، إلى "التزام ببلده القوي بهذا التحدي 
أهداؾ االتحاد األوروبً والجهود المحلٌة للحد من  الكبٌر" من خبلل

سرٌبلنكا، إلى التزام  جمهورٌةاإلنبعاثات. وأشار ماهٌندا راجاباكسا، رئٌس 
 ببلده بالتنمٌة المستدامة.

أكد مامادو إٌسوفو، رئٌس جمهورٌة النٌجر، على وضوح تؤثٌر تؽٌر المناخ: 
عام. وأضاؾ أن  20خبلل ٪ من المٌاه السطحٌة 90فقد فقدت بحٌرة تشاد 

ببلده ستواصل جهودها بشؤن إعادة التحرٌج ووضع استراتٌجٌة القطاع 
 الحرجً المستدامة.

شدد محمد ولد عبد العزٌز، رئٌس  مورٌتانٌا، على ضرورة نقل التكنولوجٌا 
وتفعٌل الصندوق األخضر للمناخ والمساهمة فٌه. ودعا محمد المرزوقً، 

ة، إلى ضرورة إٌجاد "حلول جذرٌة" لتجنب اإلنتقال رئٌس الجمهورٌة التونسٌ
 عبر "ممر انتحار جماعً".

 
أكد هٌفٌكٌبونً بوهامبا، رئٌس نامٌبٌا، على ضرورة توافر الموارد المالٌة 
فً الدول النامٌة حتى تتمكن من االمتثال اللتزاماتها ودعا إلى مزٌد من نقل 

وتقلٌل االعتماد على الوقود التكنولوجٌا للمساعدة على زٌادة قدرة الدول 
 األحفوري.

دعم كامبل بٌرساد بسٌسار، رئٌس وزراء ترٌنٌداد وتوباجو، االنبعاثات 
الصفرٌة العالمٌة بحلول نهاٌة هذا القرن. ودعا عمر موٌسٌس هالسلفنس 

أسٌفٌدو، نائب رئٌس نٌكاراجوا، إلى ضرورة الوصول إلى اتفاق دولً ملزم  
، استناداً  إلى مبدأ المسئولٌات المشتركة 2015ً عام قانوناً بشؤن المناخ ف

 لكن المتفاوتة.

قال فرٌدرٌك راٌنفٌلدت، رئٌس وزراء السوٌد، أن ببلده تستهدؾ خفض 
 1990٪ مقارًنة بالمستوٌات فً عام 40انبعاثات ؼازات الدفٌئة بنسبة 

وأن ٌصل صافً االنبعاثات إلى الصفر بحلول عام  2020بحلول عام 
وقال برنابا سٌبوسٌسو دالمٌنً، رئٌس وزراء سوازٌبلند، أن العالم  .2050

ٌحتاج إلى "االنتقال من االعتزام إلى الواقع" عند التصدي لتؽٌر المناخ. ودعا 
 إلى المساعدة فً بناء القدرات والدعم المالً ونقل التكنولوجٌا.

 أعرب كوخٌر راسولزودا، رئٌس وزراء طاجٌكستان، عن أسفه لتدهور
األنهار الجلٌدٌة الطاجٌكٌة، ودعا إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة هذا األمر. 
ومن جانبه دعا زانانا ؼوسماو، رئٌس وزراء تٌمور الشرقٌة، إلتخاذ إجراء 

 .2015عالمً بشؤن تؽٌر المناخ وإبرام اتفاقٌة ملزمة فً 
تدعم  قال ماتٌو فٌورٌنً، الرئٌس التنفٌذي لجمهورٌة سان مارٌنو، أن ببلده

. 2030جهوداً عالمٌة تستهدؾ القضاء على ظاهرة إزالة الؽابات بحلول عام 
كما تحدث عن استثمارات محلٌة ضخمة فً استخدام الطاقة المتجددة فً 

 ٪. 20الصناعة والبناء من أجل خفض انبعاثات ؼازات الدفٌئة بنسبة 
ببلده قد أطلقت  قال نجوزي أوكونجو إٌوٌاال، وزٌر المالٌة بدولة نٌجٌرٌا، أن

برنامج انتعاش إنتاج الؽذاء الذي ٌشجع على زراعة المزٌد من المواد الؽذائٌة 
فً موسم الجفاؾ، وأشار إلى التقدم المحلً الذي ٌتحقق من خفض حرق 

 الؽاز وتحسٌن البنٌة التحتٌة لخطوط أنابٌب الؽاز.
نة القادرة تحدث مارك روتا، رئٌس وزراء هولندا، عن مبادرة ببلده "المدٌ

على مقاومة الكوارث"، حٌث تتبادل هولندا المعارؾ فً مجال إدارة المٌاه 
 مدٌنة فً جمٌع أنحاء العالم. 2000مع 

صرح إدنا مولٌوا، وزٌر البٌئة بجمهورٌة جنوب أفرٌقٌا، بضرورة وجود 
اتفاق دولً معنً بالمناخ ٌوازن بٌن التكٌؾ والتخفٌؾ، واقترح اعتماد هدؾ 

مً كجزء من هذا االتفاق. وقالت حكٌمة الحٌطً، الوزٌرة المنتدبة تكٌؾ عال
لدى وزٌر الطاقة والتعدٌن والماء والبٌئة بالمملكة المؽربٌة، أنه قد تم إدماج 
المخاوؾ المتعلقة بتؽٌر المناخ فً التشرٌع المؽربً والسٌاسات والترتٌبات 

 المإسسٌة.
 

برئاسة كل من جون كوفور، : انعقدت هذه الجلسة بعد الظهٌرة فترة ما
الرئٌس السابق لؽانا والمبعوث الخاص لؤلمٌن العام لؤلمم المتحدة بشؤن تؽٌر 
المناخ المتحدة ومارسٌن كورولٌك، بولندا ورئٌس الدورة الثامنة عشر لمإتمر 

 األطراؾ، ورحب كبلهما بالحضور.
ٌس، مإكداً  قال لٌو دي روبو، رئٌس وزراء بلجٌكا، أن ببلده تدعم اتفاق بار

على ضرورة مشاركة جمٌع الدول حتى "ال تسفر الجهود التً تبذلها بعض 
الدول عن ال شًء بسبب ترك دول أخرى األمور لمسارها الطبٌعً". وشدد 

و  2030٪ بحلول عام 40على أن ببلده تخطط لخفض االنبعاثات بنسبة 
 .2050٪ بحلول عام 80

إلى ضرورة الوصول إلى اتفاق ٌستند  ، وزٌر البٌئة بكمبودٌا،أشار ساي سام
إلى المسإولٌات المشتركة لكن المتفاوتة. وقال رمضان العمامرة، وزٌر 
الشإون الخارجٌة بالجزائر، أنه ٌجري بالفعل تنفٌذ التكٌؾ من خبلل حزام 
أخضر واالبتكار فً االقتصاد األخضر، ولكن فً رأٌه، تعتبر المعونة على 

 التموٌل ونقل التكنولوجٌا أمر حتمً. المستوى الدولً من خبلل
صرحت جولً بٌشوب، وزٌرة الشإون الخارجٌة بؤسترالٌا، أن ببلدها سوؾ 

، مسجلة بذلك إنخفاض بنسبة 2020٪ بحلول عام 5تخفض االنبعاثات بنسبة 
٪ عن مستوٌات العمل كالمعتاد وبالتالً تكون مقاربة لمستوٌات 22

ملٌار  2,5أسترالٌا تتعهد بتخصٌص  اقتصادٌات رئٌسٌة أخرى. وقالت أن
دوالر لخفض االنبعاثات المحلٌة. هذا وقد أكدت بٌشوب أن جمٌع الدول التً 
تشكل المصادر الرئٌسٌة لئلنبعاثات ٌجب أن تعمل، مشٌرة إلى أن ببلدها 

بطرٌقة  2015فً  2020سوؾ تنظر فً خفض االنبعاثات لفترة ما بعد 
 تها لتؽٌر المناخ.تضمن نموها االقتصادي واستجاب

ناشد ونستون الكٌن، وزٌر الشإون الخارجٌة بجمهورٌة سورٌنام، الدول 
إلقامة شراكات لمعالجة القضاٌا وحث الحكومات على قبول تعهدات ملزمة. 
وصرح بٌتر زٌجا، وزٌر البٌئة بجمهورٌة سلوفاكٌا، على أن األزمة المالٌة 

ة تؽٌر المناخ، بل ٌنبؽً اعتبارها ال ٌنبؽً أن تعوق الجهود المبذولة لمكافح
 فرصة.

أشار ألكسندر بدرٌتسكً، المبعوث الرئاسً الخاص المعنً بتؽٌر المناخ 
لبلتحاد الروسً، إلى ضرورة توافر أنظمة تتسم بالشفافٌة لبلمتثال فً اتفاق 
المناخ الجدٌد. وشدد مانكٌور ندٌاي، وزٌر الشإون الخارجٌة بجمهورٌة 

رة أن ٌنص اتفاق بارٌس على التكٌؾ ونقل التكنولوجٌا السنؽال، على ضرو
وسبل التنفٌذ الكافٌة، وحث على االعتراؾ بالمواقؾ الفرٌدة ومواطن 

 الضعؾ لكل دولة. 
أشار علً بن إبراهٌم النعٌمً وزٌر البترول والثروة المعدنٌة فً المملكة 

بؽً أن ٌقوض العربٌة السعودٌة، إلى أن خفض انبعاثات ؼازات الدفٌئة ال ٌن
النمو االقتصادي أو التنمٌة المستدامة، وشدد على أن االستجابة الدولٌة ٌجب 

المسإولٌات المشتركة ولكن أن تحترم مبادئ االتفاقٌة اإلطارٌة، وال سٌما 
 .المتفاوتة
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تحدث لوٌس الماجرو، وزٌر الشإون الخارجٌة بجمهورٌة أوروجواي، عن 
ا على  التزام ببلده بالوصول إلى اتفاق ًٌ المسإولٌات فً بارٌس ٌستند جزئ

، مضًٌفا أن الدورة العشرٌن لمإتمر األطراؾ فً المشتركة ولكن المتفاوتة
لٌما ال ٌنبؽً أن تكون بمثابة حجر األساس، بل بمثابة منتدى التخاذ إجراءات 

 ملموسة.
 دعا فٌفٌان باالكرٌشنان، وزٌر الموارد البٌئة والماء بدولة سنؽافورة، إلى
التزام الدول بالمشاركة البناءة على طرٌق بارٌس، مع تشجٌع الدول على 
العمل اآلن على المستوى المحلً. وسلط الضوء على تطوع سنؽافورة 

 .2020٪ عن مستوى العمل المعتاد لعام 16بخفض االنبعاثات بنسبة  
شدد لٌونا أجلوكاك، وزٌر البٌئة بكندا، على ضرورة قٌام كل الدول التً 

باتخاذ إجراءات بشؤنها مسلطاً الضوء  شكل المصادر الرئٌسٌة لئلنبعاثاتت
على قٌادة كندا كعضو مإسس لتحالؾ المناخ والهواء النظٌؾ للحد من 
ملوثات المناخ قصٌرة األجل وعلى دورها الحالً فً رئاسة  مجلس المنطقة 

 القطبٌة الشمالٌة.
لخارجٌة بدولة اإلمارات العربٌة ركز الشٌخ عبدهللا بن زاٌد آل نهٌان، وزٌر ا

المتحدة، على ضرورة إقامة شراكات بناءة لمواجهة تؽٌر المناخ. ومن جانبه 
شدد هوسٌنجول باؼٌروؾ، وزٌر البٌئة والموارد الطبٌعٌة بجمهورٌة 
أذربٌجان، على أن النمو االقتصادي فً ببلده قائم على التكنولوجٌا النظٌفة 

 الٌة فً جهود التخفٌؾ.وأن الحكومة قد شاركت بفع
حث تشكٌدي خاما، وزٌر البٌئة والحٌاة البرٌة والسٌاحة بجمهورٌة بوتسوانا، 

، وعلى امكانٌة  2015على إقرار اتفاق معنً بالمناخ ملزم قانوناً فً عام 
 قٌاس تنفٌذ هذا االتفاق  والتحقق منه.

تاٌبلند، أن قال سٌهاساك فوانجكتكٌو، القائم بؤعمال وزٌر خارجٌة مملكة 
مسإولٌة مواجهة تؽٌر المناخ تقع على جمٌع الدول، ولكن تختلؾ درجة هذه 
المسإولٌة من دولة إلى أخرى. وذكر هٌكتور ماركوس تمرمان، وزٌر 

 خارجٌة األرجنتٌن، أن التنمٌة ال ٌمكن أن تنفصل عن تؽٌر المناخ.
فً  سٌرالٌون، دعا سمرة كامارا، وزٌر الشإون الخارجٌة والتعاون الدولً، 

إلى تقدٌم الدعم لبناء القدرات والتموٌل اإلضافً الموسع الذي ٌمكن التنبإ به 
والرسملة الكاملة للصندوق األخضر للمناخ. كما سلط الضوء على أن الخطة 

 الخمسٌة للتنمٌة فً ببلده تستند إلى النمو األخضر الشامل.
جمهورٌة مقدونٌا تحدث نٌكوال بوبسكً، وزٌر شإون الخارجٌة 

الٌوؼوسبلفٌة السابقة، عن الجهود الوطنٌة التً تبذلها ببلده لخفض 
االنبعاثات، مضٌفاً أن النهج األكثر فعالٌة من حٌث التكلفة إلمدادات الطاقة 
فً الببلد هو استبدال محطات الطاقة التً تعمل بالفحم بمرافق تعمل بالؽاز 

 الطبٌعً والطاقة المائٌة والشمسٌة.
قال علً أحمد كرتً، وزٌر الخارجٌة  بالسودان، أن التنمٌة المستدامة هً 
اإلطار المنطقً لمساهمات الدول النامٌة فً مواجهة تؽٌر المناخ نظًرا 
للتحدٌات التً تواجهها. وشدد على ضرورة إقرار برنامج العمل الوطنً 

طق األكثر للتكٌؾ الخاص بهذه الدول والذي ٌحدد االحتٌاجات الملحة للمنا
 تؤثراً وتضرراً.

ذكر موانسا كابٌا، وزٌر األراضً والموارد الطبٌعٌة والبٌئة فً جمهورٌة 
زامبٌا، أن ببلده تقوم حالٌاً بتجرٌب برامج العمل الوطنً للتكٌؾ فً قطاعات 
الزراعة والطاقة والعملٌات الصناعٌة وإدارة النفاٌات، ولكنها تحتاج إلى دعم 

لزٌادة هذه الجهود. كما تحدث فً إٌجاز عن برامج  متوسط وطوٌل األجل
ذات صلة بمجال الزراعة الذكٌة مناخٌاً والجهود المبذولة لتوسٌع فعالٌة 
الطاقة ونشر الطاقة المتجددة فً إطار مبادرة الطاقة المستدامة للجمٌع 
ووضع استراتٌجٌات اإلدارة المستدامة للؽابات المبادرة المعززة لخفض 

 ت الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الؽابات.االنبعاثا
أشار جان كولدٌاتً، وزٌر البٌئة والتنمٌة المستدامة فً بوركٌنا فاسو، أن 
خفض انبعاثات ؼازات الدفٌئة ٌتطلب إشراك جمٌع أصحاب المصلحة على 

 جمٌع المستوٌات، بما فً ذلك المجتمع المدنً والقطاع الخاص.
ٌر الشإون الخارجٌة والتجارة الخارجٌة وشإون قال كامٌلو جونسالفٌس، وز

المستهلك وتكنولوجٌا المعلومات، بدولة سانت فنسنت والجرٌنادٌن، أن ببلده 
تستهدؾ االعتماد على مصادر الطاقة المتجددة فقط لتولٌد الكهرباء بحلول 

 .2030عام 
  أشار بٌٌر موكوكو مبونجو، وزٌر الشإون الخارجٌة بجمهورٌة الكامٌرون،

إلى إنشاء مرصد لتؽٌر المناخ بهدؾ تقٌٌم ومبلحظة آثار تؽٌر المناخ على 
ببلده واتخاذ اإلجراءات ذات الصلة. وصرح سافٌور كاسوكوٌر، وزٌر البٌئة 
والمناخ والماء فً زٌمبابوي، بؤن الببلؼات الوطنٌة الثانٌة و الخطة الوطنٌة 

 ٌؾ والتكٌؾ الوطنٌة.لتؽٌر المناخ قد ساعدتا فً تحدٌد إجراءات التخف
أشار رٌاض المالكً، وزٌر خارجٌة فلسطٌن، أن تؽٌر المناخ قد أثر على 
إمدادات الؽذاء والماء، وأضاؾ أن هذه اآلثار تتفاقم بسبب النزاع. وقال 
كرستٌان سوسوهونتو، وزٌر البٌئة والصرؾ الصحً واإلسكان والشإون 

ة أن لدٌها براعة لمكافحة تؽٌر الحضرٌة بجمهورٌة بنٌن، "لقد أثبتت اإلنسانٌ
 المناخ."

دعا مباٌون دجٌبركً روزٌن، وزٌر الزراعة والبٌئة بجمهورٌة تشاد، إلى 
ان ال ، ولكن ٌجب  فً بارٌس محاولة التوصل إلى اتفاق ملموس بشؤن المناخ

بالضرورة ملزماً قانوناً. وأشار أرماٌس جرٌجورٌان، وزٌر حماٌة ٌكون 
، إلى استخدام نهج النظم اإلٌكولوجٌة لمواجهة تؽٌر الطبٌعة فً أرمٌنٌا

 المناخ، لكنه شدد على ضرورة التعاون اإلقلٌمً إلنجاح هذه النهج.
أكد عبد هللا دٌنق نٌال، وزٌر البٌئة فً جنوب السودان، أن ببلده تقوم حالٌاً 

عتماد باالنضمام إلى االتفاقات البٌئٌة العالمٌة المعنٌة بمواجهة تؽٌر المناخ وا
 إطار قانونً وطنً لمعالجة القضاٌا البٌئٌة.

أكد الزارو نٌال أندو، وزٌر الموارد الطبٌعٌة والسٌاحة فً تنزانٌا، على 
 28مساهمات ببلده فً خفض االنبعاثات، ومن هذه المساهمات: حماٌة 

ملٌون هكتار من الؽابات بموجب القانون ووضع برنامج وطنً للتخلص 
ام الفحم فً المناطق الحضرٌة وإدخال طاقة الرٌاح التدرٌجً من استخد

والطاقة الشمسٌة فً المجتمعات الرٌفٌة الواقعة خارج نطاق الشبكات  
 واستكشاؾ فرص الطاقة المائٌة والطاقة الحرارٌة األرضٌة.

 
افتتح سام كهامبا كوتٌسا، رئٌس الدورة التاسعة : الجلسة العامة  الثالثة
ة لؤلمم المتحدة، الجلسة العامة  الثالثة، مشٌراً إلى أن والستٌن للجمعٌة العام

 قمة المناخ هً القوة المحركة لتحفٌز العمل.
/ الصٌن،  77أقر إٌفو مورالٌس، رئٌس دولة بولٌفٌا نٌاًبة عن مجموعة ال 

أن تؽٌر المناخ ٌعد واحداً من التحدٌات العالمٌة األكثر خطورة ودعا الدول 
ا حتى عام  70ة بمبلػ المتقدمة إلى المساهم ًٌ  100و 2016ملٌار دوالر سنو

. وحث على احترام أحكام ومبادئ االتفاقٌة 2020ملٌار دوالر بحلول عام 
 2015اإلطارٌة، مشدداً على ضرورة تركٌز اتفاق المناخ لفترة ما بعد عام 

 على التكٌؾ أٌضاً.
م ببلده بتقلٌل تحدث السلطان حسن البلقٌة، رئٌس بروناي دار السبلم، عن قٌا

استهبلك الطاقة وتحسٌن المحافظة على الؽابات، كما أعرب عن اعتزام ببلده 
من خبلل، مبادرة مثلث  ، على سبٌل المثالتحسٌن الحفاظ على البٌئة البحرٌة

 الشعاب.
صرحت دٌلما روسٌؾ، رئٌسة دولة البرازٌل، بؤن اتفاق المناخ الجدٌد ٌجب 

ٌحترم المبادئ واألحكام الواردة فً االتفاقٌة  أن ٌكون ملزماً  قانوناً وأن
اإلطارٌة. وتحدثت عن نجاح ببلدها فً الحد من إزالة الؽابات األمر الذي 

ملٌون طن سنوٌاً منذ عام  650ساعد على تجنب إنبعاث الكربون بمتوسط 
. كما أشارت روسٌؾ إلى الدور القوي لمصادر الطاقة المتجددة فً 2009
 الببلد.

 
بكر عزت بٌجوفٌتش، رئٌس جمهورٌة البوسنة والهرسك، عن تحدث 

، وقال إن الحد من 2014األضرار الناجمة عن الفٌضانات العنٌفة عام 
الكوارث الطبٌعٌة ٌنبؽً أن ٌكون من أولوٌات االتفاق المعنً بالمناخ لفترة ما 

 .2015بعد 
األثر  أكد لوٌس جٌٌرمو سولٌس، رئٌس كوستارٌكا، اتزام ببلده بمعادلة

٪ من إنتاج الطاقة لدى ببلده 90، مشٌراً إلى أن 2021الكربونً بحلول عام 
ٌعتمد على الطاقة المتجددة باإلضافة إلى مشروع الطاقة الكهرومائٌة  الذي 

٪. وشدد على أن 100، وهذا سوؾ ٌرتفع  بهذه النسبة إلى 2016سٌبدأ فً 
ٌاً إلى التضامن الدولً دعم الدول متوسطة الدخل ٌعد أمراً أساسٌاً، داع

 الحقٌقً.
قال ٌوري موسٌفٌنً، رئٌس جمهورٌة أوؼندا، أن التصنٌع وعدم كفاٌة 
الكهرباء ٌتسببان فً إزالة الؽابات والحد من الكتلة الحٌوٌة، وأكد أن الحفاظ 
على الؽابات واألراضً الرطبة فً الكونؽو وجنوب السودان ٌعد أمراً بالػ 

 األهمٌة.
مادورو، رئٌس جمهورٌة فنزوٌبل، بؤن الرأسمالٌة لٌست صرح نٌكوال 

مستدامة، ولن تدرك القوى "إال بعد اصطٌاد أخر سمكة وقطع أخر شجرة" 
أنه ال ٌمكن استخدام األموال كطعام. وأكد أن "االقتصاد األخضر" هو صورة 
للرأسمالٌة المتنكرة، ودعا إلى التنمٌة التً تركز على الجوانب االجتماعٌة 

 لبٌئٌة.وا
قالت مٌشٌل باشٌلٌت، رئٌسة دولة شٌلً، أن ببلدها سوؾ تخفض االنبعاثات 

، شرٌطة حصولها على  الدعم الدولً، وألقت 2020٪ بحلول عام 20بنسبة 
٪ من الكهرباء بالطاقة 45الضوء على هدؾ ببلدها المتمثل فً إنتاج 

ثات . وأشارت إلى فرض ضرٌبة على انبعا2025المتجددة بحلول عام 
الكربون وأنه ٌنبؽً أن ٌركز االتفاق الدولً الذي سوؾ ٌتم إقراره فً الدورة 

لمسإولٌات الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ على الحق فً التنمٌة وا
 وإشراك المجتمع المدنً والقوة التحوٌلٌة للتعلٌم. المشتركة ولكن المتفاوتة

أن ببلده قد نفذت سٌاسات  ذكر بوٌار فائق نٌشانً، رئٌس جمهورٌة ألبانٌا،
المناخ بما ٌتماشى مع لوائح االتحاد األوروبً وأقر أن تؽٌر المناخ ٌشكل 
تهدًٌدا لؤلمن بسبب النزاعات على الموارد. وشدد على وضع خطة محلٌة 

، التً من شؤنها دمج االعتبارات والمخاوؾ 2020 - 2014لفترة لجدٌدة 
 األخرى.المتعلقة بتؽٌر المناخ فً القطاعات 

أشار إٌفو ٌوسٌبوفٌتش، رئٌس دولة كرواتٌا، إلى حدوث انخفاض كبٌر فً 
، وشدد على 2012وحتى  2008انبعاثات ؼازات الدفٌئة خبلل الفترة بٌن 
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الطابع المتعدد الجوانب لتؽٌر المناخ، وال سٌما تلك الجوانب المتعلقة باألمن 
 والرخاء البشري.

 
كالدٌرون، رئٌس كولومبٌا، على األثر الضئٌل شدد خوان مانوٌل سانتوس 

لبلنبعاثات الكولومبٌة على تؽٌر المناخ العالمً ولكنه أقر بؤهمٌة حماٌة منطقة 
األمازون. وتحدث عن وضع خطة وطنٌة للتكٌؾ ودعم تحقٌق هدؾ خفض 

 درجة حرارة األرض بمقدار درجتٌن مئوٌتٌن.
ا، عن الذكرى العشرٌن تحدث روزٌن بلفنلفٌك، رئٌس جمهورٌة بلؽارٌ

لبلتفاقٌة اإلطارٌة وسلط الضوء على أهمٌة فعالٌة الطاقة عند معالجة تؽٌر 
المناخ. وأشار إلى أن ببلده تستهدؾ خفض انبعاثات ؼازات الدفٌئة بنسبة 

، وأعلن أنه 2005مقارًنة بالنسب المسجلة عام  2020٪ بحلول عام 18,5
 "ال ٌنبؽً استخدام الطاقة كسبلح."

رح هاٌنز فٌشر، رئٌس النمسا، بضرورة بذل المزٌد من الجهود فً  ص
النمسا وأوروبا وعلى المستوى الدولً لخفض درجة حرارة األرض بمقدار 

. وشدد 2050درجتٌن مئوٌتٌن وإلى خفض االنبعاثات العالمٌة بحلول عام 
على ضرورة التوصل إلى اتفاق جدٌد ملزم قانوناً معنً بالمناخ و"ٌناسب 

لقرن الواحد والعشرٌن"، فضبل عن دمج تؽٌر المناخ فً جدول أعمال ا
 .2015التنمٌة لفترة ما بعد عام 

ألقى إكلٌل ظنٌن، رئٌس جزر القمر، الضوء على تعرض ببلده لمخاطر 
الكوارث، مضٌفاً أن هذا التؽٌر سرٌع للؽاٌة ومن الصعب على السكان 

دٌفوار، إلى أن تنفٌذ إطار  . وأشار الحسن واتارا، رئٌس كوتهالتكٌؾ مع
عمل هٌوجو ٌعد أمراً هاماً للحد من مخاطر الكوارث. وقال أن ببلده تعمل  
على ااستعادة الؽطاء الحرجً وتعزٌز الطاقة المتجددة للحد من انبعاثات 
ؼازات الدفٌئة، مشٌراً إلى هدؾ ببلده المتمثل فً زٌادة الطاقة المتجددة 

والجهود المبذولة لزٌادة  2030بحلول عام  ٪ من مزٌج الطاقة20بنسبة 
 ٪.20فعالٌة الطاقة بنسبة 

تحدث دٌنٌس ساسو نجٌسو، رئٌس الكونؽو، فً إٌجاز عن الجهود المشتركة 
لدول حوض الكونؽو إلدارة الؽابات بشكل شامل من خبلل اإلدارة المستدامة 

األحراج  للؽابات والمبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة
 وتدهور الؽابات وؼٌرها من المبادرات.

أشارت كاثرٌن سامبا بانزا، رئٌسة أفرٌقٌا الوسطى، إلى سرعة تؤثر ببلدها 
بتؽٌر المناخ والظروؾ االجتماعٌة واالقتصادٌة السٌئة، وشددت على التؤثٌر 

 السلبً للنزاع على الموارد الطبٌعٌة.
، ضرورة إدراج جمٌع الدول فً أقر رجب طٌب أردوؼان، رئٌس دولة تركٌا

لمسإولٌات المشتركة ولكن على أساس ا 2015اتفاق ملزم قانونا فً عام 
من  2012و  1999، وذكر أن ببلده تمكنت خبلل الفترة ما بٌن المتفاوتة

٪، باستثناء العمل على إزالة 21تخفٌؾ انبعاثات ؼازات الدفٌئة بنسة 
٪. وتحدث عن هدؾ 50ن بنسبة الؽابات، وتمكنت من خفض كثافة الكربو

 زٌادة حصة الطاقة المتجددة وتحسٌن حماٌة الؽابات.
أشار مانوٌل فٌسنتً، نائب رئٌس جمهورٌة أنجوال، إلى تشكٌل لجنة متعددة 
التخصصات لتناول التكٌؾ مع تؽٌر المناخ، ودعا إلى رسملة الصندوق 

، ٌاء بٌبلروساألخضر للمناخ. وتحدث مٌخائٌل مٌاسنٌكوفٌتش، رئٌس وزرا
، على 1999عن النجاح فً خفض ثلث انبعاثات ؼازات الدفٌئة منذ عام 

الرؼم من زٌادة الناتج المحلً اإلجمالً، وطلب المزٌد من االهتمام باستخدام 
 التقنٌات النظٌفة واالستثمارات الخضراء.

أعرب تٌرانس سٌنونوروزا، نائب رئٌس جمهورٌة بوروندي، عن دعم ببلده 
االلتزام الثانٌة لبروتوكول كٌوتو ومنهاج دٌربان للعمل المعزز، وتحدث لفترة 

 على تفعٌل خارطة طرٌق تكٌؾ بوروندي.
صرح أنتونً مارتً، رئٌس وزراء أندورا، أن ببلده، باعتبارها دولة ٌبلػ 

ألؾ نسمة، ال ٌمكن أن تفعل الكثٌر للحد من االنبعاثات  70عدد سكانها 
عر بآثار تؽٌر المناخ. وشدد على ضرورة دمج االتفاقات العالمٌة، إال أنها تش

المعنٌة بتؽٌر المناخ فً السٌاسات الوطنٌة، مشٌراً إلى أن قضٌة تؽٌر المناخ 
 تسلط الضوء على الحاجة التخاذ إجراءات فعالة متعددة األطراؾ.

دعا فروندل ستٌوارت، رئٌس وزراء دولة بربادوس، إلى الحفاظ على معدل 
درجة مئوٌة، مشٌراً إلى المساهمات فً  1,5العالمً أقل من  االحترار

مجالً الطاقة المتجددة وفعالٌة الطاقة، والتً سٌتم الحصول علٌها من خبلل 
الضرائب واالمتٌازات. وأضاؾ أن ببلده تقوم حالٌاً بقٌادة وتحفٌز االستثمار 

 فً الوقود الحٌوي على المستوى الوطنً.
س وزراء توفالو، أن زمن استخدام الوقود األحفوري قال إنال سوبواجا، رئٌ

٪ من 100قد انتهى وتحدث عن التزام ببلده بزٌادة الطاقة المتجددة إلى 
. وأضاؾ أن عناصر االتفاق ٌجب ان 2020مزٌج الطاقة بحلول عام 

تتضمن أحكام محددة حول التكٌؾ، بما فً ذلك سهولة الحصول على التموٌل 
رار وكذلك خفض االنبعاثات فً جمٌع مجاالت وآلٌة الخسائر واألض

 االقتصاد من قبل البلدان المتقدمة.
شددت شٌخة حسٌنة، رئٌسة وزراء بنجبلدٌش، على أنه على الرؼم من أن 
ببلدها من أقل البلدان نمواً، إال أنها قد خصصت مبالػ مالٌة كبٌرة ألؼراض 

والفٌضانات الساحلٌة.  التكٌؾ المحلً مع المشاكل مثل تسرب المٌاه المالحة

وأكدت على ضرورة أن ٌنص االتفاق الجدٌد على التكٌؾ والخسائر 
واألضرار وعلى المساهمات المحددة على المستوى الوطنً التً ٌمكن 

 قٌاسها والتحقق منها وأن ٌحقق التوازن بٌن التكٌؾ والتخفٌؾ. 
عور شعب أعرب جاستون براون، رئٌس وزراء دولة أنتٌجوا وبربودا، عن ش

ببلده باإلحباط للتواجد فً عالم تتحدث فٌه القوى العظمى عن الدٌمقراطٌة 
وحقوق اإلنسان دون أي جدٌة فً االعتراؾ بحقٌقة تؽٌر المناخ. وأعرب عن 

 أسفه لفشل إمداد الصندوق األخضر للمناخ برأس المال.
"بالعمل وصؾ دورسٌت، وزٌر البٌئة واإلسكان بجزر البهاما، تؽٌر المناخ 

 3,8 – 3,7الجاد"، وأوضح أنه مع زٌادة درجة حرارة األرض بمقدار 
، لن ٌكون هناك وجود لجزر البهاما. كما 2100درجة مئوٌة بحلول عام 

٪ وأقر أن االتفاق الملزم 30أشار إلى زٌادة استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 
معٌاراً  لتؽٌٌر ٌجب أن ٌكون  2015قانونا  الذي سٌتم إبرامه بحلول عام 

 نماذج األعمال.
أبرز رشٌد مرٌدو، نائب رئٌس وزراء تركمانستان، مشاركة ببلده فً 
المساعدة على تطوٌر التكنولوجٌا النظٌفة فً آسٌا الوسطى ووضع 
استراتٌجٌة وطنٌة لتؽٌر المناخ. واختتم حدٌثه مشجعاً  على اتباع نهج متسق 

ذة فً كوبنهاجن وكانكون ودوربان ومتعدد األطراؾ لدعم القرارات المتخ
 ورٌو دي جانٌرو.

 
تحدث فام بٌنه مٌنه، نائب رئٌس الوزراء ووزٌر الخارجٌة بجمهورٌة فٌتنام، 

عن وضع ببلده استراتٌجٌة النمو األخضر وخطة وطنٌة للتكٌؾ، موضحاً   
أن الؽرض منهما هو خفض انبعاثات ؼازات الدفٌئة فً قطاع الطاقة بنسبة 

 ٪.20لى إ 10من 
أكد دٌفٌد كامٌرون، رئٌس وزراء المملكة المتحدة، على االلتزام التارٌخً 
للمملكة المتحدة بمعالجة تؽٌر المناخ وأشار إلى عدة أمور من بٌنها أن ببلده 

. وذكر أن 2050٪ من االنبعاثات بحلول 80على المسار الصحٌح لخفض 
ألربع الماضٌة وأنه قد تم استخدام الطاقة المتجددة قد تضاعؾ فً السنوات ا

إنشاء أول بنك لبلستثمار األخضر باستثمارات بمبلػ ملٌار جنٌه استرلٌنً فً 
حجز الكربون وتخزٌنه. وشدد على التزام المملكة المتحدة بتقدٌم ما ٌقرب من 

ملٌارات جنٌه استرلٌنً لتموٌل المناخ على مدى خمس سنوات كجزء من  4
اص بها خ٪ من الناتج المحلً اإلجمالً ال0,7ار التزامها للحفاظ على استثم

 كجزء من هدؾ المساعدات الدولٌة.
 

النتائج المشتركة لإلجراءات الوطنٌة والتصرٌحات الطموحة خالل الجلسة 
 الصباحٌة:

أشار باراك أوباما، رئٌس الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، إلى دور ببلده فً بناء 
، وال سٌما المٌثان، وثات المناخٌة قصٌرة العمرالملالتحالفات الدولٌة للحد من 

٪ بحلول عام 17والنجاح فً دفع هدؾ خفض انبعاثات ؼازات الدفٌئة بنسبة 
اؾ أن القادة ال ٌنبؽً أن إلى األمام. وأض 2005مقارنًة بنسب عام  2017
على أطفال العالم بمستقبل ال تتمكن قدرتنا من إصبلحه"، وصرح  ا"ٌحكمو

مسإولٌة قٌادة هذه العملٌة. كما أعلن أن  لكبرى" ٌنبؽً أن تتحملؤن "الدول اب
الوالٌات المتحدة تسٌر على الطرٌق الصحٌح نحو تلبٌة التعهد بخفض 

بحلول عام  2005٪ مقارنًة بمستوٌات عام 17انبعاثات الكربون بنسبة 
، مشٌراً الى أن الوالٌات المتحدة سوؾ تضع هدفاً جدٌداً لخفض 2020
 .2015ثات فً األشهر األولى من عام االنبعا

صرح جاكاٌا كٌكوٌتً، رئٌس تنزانٌا االتحادٌة، ورئٌس لجنة رإساء 
وحكومات إفرٌقٌا بشؤن تؽٌر المناخ، أن أفرٌقٌا بحاجة إلى دعم مالً لتنفٌذ 
سٌاسات المناخ وحث القادة على اتخاذ إجراءات جدٌة بشؤن تموٌل المناخ. 

اتفاق ملزم  عقدكٌؾ والزراعة الذكٌة مناخٌاً وأن كما ركز على أولوٌات الت
 قانوناً فً بارٌس ٌعتبر من األولوٌات العالمٌة الرئٌسٌة.

دعا بارون واكا، رئٌس ناورو، نٌابًة عن تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة، 
الدول المتقدمة لتقلد دور القٌادة، مشٌراً إلى أن الدول الجزرٌة الصؽٌرة 

بعض األهداؾ األكثر طموحاً فً العالم بشؤن تؽٌر المناخ. النامٌة قد وضعت 
ملٌار دوالر،  15ودعا كذلك إلى تموٌل الصندوق األخضر للمناخ برأسمال 

وشجع على التطوٌر السرٌع آللٌة وارسو الدولٌة المعنٌة بالخسائر 
 واألضرار.

 
قال تشانػ قاو لى، نائب رئٌس وزراء الصٌن، أن ببلده لدٌها تشرٌعات 

٪ بحلول عام 45إلى  40تضمن خفض كثافة الكربون بنسبة تتراوح ما بٌن 
. وأشار إلى أن الصٌن سوؾ تعلن عن 2005مقارنًة بمستوٌات عام  2020

بشؤن تؽٌر المناخ فً أقرب وقت ممكن لخفض كثافة  2020طموح ما بعد 
ربون بشكل ملحوظ وتحقٌق هدؾ خفض اإلنبعاثات فً أقرب وقت ممكن. الك

هذا وقد أبرز تشانػ أن الصٌن سوؾ تضاعؾ مساهمتها المالٌة الحالٌة 
 6إلنشاء صندوق دول الجنوب المعنً بتؽٌر المناخ، وأنها سوؾ تقدم مبلػ 

الجنوب  مبلٌٌن دوالر إلى األمٌن العام لؤلمم المتحدة لتٌسٌر التعاون بٌن دول
بشؤن تؽٌر المناخ. أما عن االتفاق المقرر التوصل إلٌه فً بارٌس، شدد تشانػ 
على التمسك باالتفاقٌة اإلطارٌة، بما فً ذلك المسئولٌات المشتركة لكن 
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المتفاوتة والقدرات ذات الصلة، والوفاء بااللتزامات، بما فً ذلك خفض 
 العمل من أجل المستقبل. االنبعاثات والتموٌل ونقل التكنولوجٌا وتعزٌز

عرض الرئٌس كوتٌسا أبرز النقاط التً تناولتها الجلسة الثالثة مشٌراً إلى عدة 
أمور من بٌنها: الدعوة إلى فعالٌة الصندوق األخضر للمناخ والحاجة إلى دعم 
الدول األكثر ضعفاً. زٌادة استخدام الموارد المتجددة واالتفاق على تحقٌق 

 ة األرض بمقدار درجتٌن مئوٌتٌن.هدؾ خفض درجة حرار
تحدث فرانسوا هوالند، رئٌس فرنسا وأوٌانتا هوماال، رئٌس بٌرو، عن نتائج 
الجلسة العامة  الثانٌة، وشددا على أن إٌجاد حل لتؽٌر المناخ ٌعتبر إٌجاد حل 
للفقر وعدم المساواة. وحث الرئٌس هوماال على ضرورة إتخاذ "إجراءات 

 ملموسة" فً بٌرو.
ؼلق السٌد بان، األمٌن العام لؤلمم المتحدة، الجلسة الصباحٌة، مإكداً على أ

الحاجة لتوفٌر القٌادة ودعا رإساء العالم الؼتنام الفرصة لبناء مسار ناجح 
 .2015نحو عام 

 
 بٌانات عن اإلجراءات المتخذة من قبل أصحاب المصلحة واألطراف المتعددة

البٌانات الخاصة باإلجراءات المتخذة من  خبلل فترة ما بعد الظهٌرة، تناولت
قبل أصحاب المصلحة واألطراؾ المتعددة ثمانٌة مجاالت عمل وهً: 
التموٌل والطاقة والؽابات والزراعة والقدرة على مواجهة األخطار والتعافً 

 منها والصناعة والنقل والمدن. نعرض فٌما ٌلً ملخص لهذه الجلسات.
إنرٌكً بٌنٌا نٌٌتو،  نٌة بالتموٌل برئاسة كل من: ُعقدت الجلسة المعالتموٌل

 رئٌس المكسٌك وبارك جٌون هاي، رئٌسة كورٌا الجنوبٌة.  
 

: دعا الرئٌس المتشارك نٌٌتو إلى االجتماع األول: تموٌل الكربون المنخفض
تعزٌز الشفافٌة وتعرٌؾ  تموٌل المناخ، كما دعا إلى مزٌد من الفعالٌة فً 

تقارٌر وأنظمة التحقق من التموٌل. وشدد على ضرورة المراقبة وإعداد ال
توفٌر الموارد الكافٌة لبناء القدرات والتكنولوجٌات النظٌفة ودعا الحكومات 
إلى تعزٌز االستثمار الخاص صدٌق البٌئة. هذا وقد أعلن نٌٌتو عن مساهمة 

 مبلٌٌن دوالر فً الصندوق األخضر للمناخ. 10ببلده بمبلػ 
لمتشاركة بارك على التعاون بٌن القطاع الخاص والقطاع أكدت الرئٌسة ا

العام واالنتقال إلى تكنولوجٌات الكربون المنخفض والبنٌة التحتٌة 
والتكنولوجٌات النظٌفة. وأضافت أنه ٌنبؽً أن ترسل الحكومات إشارات 

ببلدها ستكون أول دولة  واضحة ومتسقة لخلق بٌئات تمكٌنٌة مشٌرًة إلى أن
ح مخطط تبادل حقوق إطبلق االنبعاثات فً ٌناٌر/كانون الثانً طرآسٌوٌة ت

. وأعلنت بارك أن كورٌا سوؾ تساهم فً نجاح تفعٌل الصندوق 2015عام 
 ملٌون دوالر. 100األخضر للمناخ بمبلػ ٌصل إلى 

وأكد بان كً مون، األمٌن العام لؤلمم المتحدة، أن تؽٌر المناخ ٌشكل خطراً 
وٌقوض القدرة على مواجهة األخطار والتعافً منها، على األسواق المالٌة 

وطلب من الحكومات تقدٌم تعهدات جرٌئة تتفق مع التزاماتها وقدراتها. 
وأعرب عن شكره وتقدٌره لتبرعات الحكومات وعن أمله فً أن تقوم بقٌة 
الدول باألمر نفسه. هذا وقد ألقى الضوء على ضرورة قٌام القطاع الخاص 

الستثمارات بما ٌتناسب مع حجم تحدي تؽٌر المناخ وزٌادة بإعادة توجٌه ا
 التموٌل األخضر وأسواق السندات الخضراء.

وأكد جٌم ٌونػ كٌم، رئٌس البنك الدولً، على ضرورة التعاون بٌن 
الحكومات والمستثمرٌن ورجال األعمال لتحسٌن الفرص إلى أقصى حد 
وتسعٌر الكربون ورفع الدعم عن الوقود األحفوري واستخدام التموٌل العام 
فً إطبلق االستثمار الخاص. وأشار إلى نجاح فكرة السندات الخضراء وإلى 

ملٌار دوالر لؤلنشطة ذات الصلة بالمناخ  42قد خصص مبلػ كان ن البنك أ
  على مدى السنوات األربعة الماضٌة.  

أعلن برٌان موٌنٌهان، رئٌس بنك أوؾ أمرٌكا، عن مبادرة التموٌل التً 
ملٌار دوالر فً مشارٌع الطاقة النظٌفة، والتً بدأت  10سوؾ تستثمر 

، وحدد وسائل لجمع مبلػ ىمنذ عام مض أولى السندات الخضراءبإصدار 
مشروعات  كمساهمات مقدمة إلى 2020ملٌار دوالر بحلول عام  120

الطاقة المستدامة للجمٌع والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والحصول على 
 الطاقة.

أشار جان إٌؾ هوشر، الرئٌس التنفٌذي لبنك كرٌدي أجرٌكول، إلى اعتزامه 
ٌل التنمٌة وأشار إلى أنه سٌتم جمع  مساهمات تقدر التعاون مع مإسسات تمو

فً السندات الخضراء. كما   2020ملٌار دوالر بحلول عام  300بمبلػ 
ملٌار دوالر فً السندات الخضراء فً  20أعلن عن التزامه باالكتتاب بمبلػ 

 الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ التً سوؾ ٌتم عقدها فً بارٌس.
ندرسون، الرئٌس التنفٌذي لصندوق المعاشات السوٌدي، إلى إعادة دعا مات أ

تخصٌص رأس المال لتحوٌل الشركات المتسببة فً التلوث إلى شركات أقل 
استخداماً للكربون. وأضاؾ أن الصندوق سوؾ ٌقود ائتبلفاً من المإسسات 

والر ملٌار د 100االستثمارٌة التً تلتزم باالستثمار فً إزالة الكربون بنحو 
ملٌار دوالر على األقل فً األصول قٌد  500وقٌاس البصمة الكربونٌة بنحو 

  اإلدارة.
أوضح إنرٌكً جارسٌا، رئٌس مجلس اإلدارة والرئٌس التنفٌذي لبنك تنمٌة 
أمرٌكا البلتٌنٌة، نٌاًبة عن نادي تموٌل التنمٌة الدولً، أن النادي هو أكبر 

ام والخاص وأن النادي ٌسٌر فً االتجاه مصدر فً العالم لتموٌل القطاعٌن الع
ملٌار دوالر  100الصحٌح نحو زٌادة التموٌل المباشر للمناخ األخضر إلى 

 .2015سنوٌاً تخصص لتموٌل األنشطة المناخٌة الجدٌدة بحلول نهاٌة عام 
إلدارة األصول نٌابًة  APGقالت أنجلٌنا كمنا، الرئٌس التنفٌذي لمجموعة 

ً للمستثمرٌن المعنً بتؽٌر المناخ، أن حجم االستثمار عن االئتبلؾ العالم
العقاري األخضر قد تضاعؾ خبلل العامٌن الماضٌٌن، لكنها دعت الحكومات 
إلى وضع أطر تنظٌمٌة وسٌاسٌة ٌمكن التنبإ بها. وذكرت أن ثبلثة من أكبر 
صنادٌق التقاعد فً أمرٌكٌا الشمالٌة وأوروبا من شؤنها أن تعجل باالستثمار 

ملٌار دوالر أو أكثر بحلول  31منخفض الكربون عبر فئات األصول بنحو 
 .2020عام 

أعلن شون تاربوك، الرئٌس التنفٌذي لبلتحاد الدولً للتؤمٌن التعاونً 
وضع ووالتبادلً ورئٌس الجمعٌة الدولٌة للتؤمٌن، عن اعتزام نشاط التؤمٌن 

انب الدورة الحادٌة ومتابعة إطار استثمار معنً بالمخاطر المناخٌة من ج
والعشرٌن لمإتمر األطراؾ التً سوؾ ٌتم عقدها فً بارٌس، فضبل عن 

ملٌار دوالر  84التزام هذا النشاط بمضاعفة استثماراته الخضراء لتصل إلى 
أضعاؾ  10، وزٌادة استثمارات المناخ الذكً إلى 2015بحلول نهاٌة عام 

 .2020المبلػ الحالً بحلول عام 
 

هوبلً، الرئٌس التنفٌذي لمبادرة كربون تراكر، عن اهتمام  أعرب أنتونً
منظمته بالتعاون مع قطاع الطاقة والمإسسات المالٌة لتطوٌر األدوات 
المناسبة للحد من المخاطر، مشٌراً إلى أن العدٌد من المشروعات مرتفعة 

 التكلفة تعتبر كذلك مشروعات كثٌفة الكربون وتمثل خطراً.
 

: دعت إرنا سولبرغ، : القٌادة العامة والسٌاسات الذكٌةاالجتماع الثانً
رئٌسة وزراء النروٌج، الحكومات لضمان وضع سٌاسات وأطر من شؤنها 
تعزٌز "النوع المناسب من االستثمارات." ووصفت الصندوق األخضر للمناخ 
بؤنه بمثابة تؽٌٌر قواعد اللعبة فً االستجابة الدولٌة لتؽٌر المناخ، مشٌرًة إلى 
أنه سٌتم اإلعبلن عن مساهمة ببلدها الكلٌة خبلل اجتماع تعهد الصندوق 

 .2014األخضر للمناخ المقرر إنعقاده فً نوفمبر/تشرٌن الثانً 
أشار جٌرد مولر، وزٌر التعاون اإلنمائً فً ألمانٌا، إلى أن ببلده هً ثانً 

الرسمً  أكبر جهة مانحة فً العالم لتموٌل المناخ وأنها قد ضاعفت التموٌل
ملٌار ٌورو وأنها  1,8خبلل العقد الماضً بنحو أربع مرات لٌصل إلى 

 لصندوق األخضر للمناخ.لتعهدت بمبلػ ملٌار دوالر 
أشارت أنٌك جٌراردٌن، وزٌرة التنمٌة فً فرنسا، إلى مساهمة ببلدها بمبلػ 

دفع ملٌار دوالر فً الصندوق األخضر للمناخ، داعًٌة قمة المناخ لتقدٌم قوة 
جدٌدة لتؽٌٌر االقتصادات والتحرك إلى األمام والقضاء فً الوقت ذاته على 

 االستثمارات ؼٌر المتوافقة.
بٌة، االتحاد وصؾ خوسٌه مانوٌل دوراو باروسو، رئٌس المفوضٌة األورو

ٌحتذى به فً خفض االنبعاثات وكذلك االلتزامات المالٌة  األوروبً بؤنه مثالُ 
صندوق سوؾ ٌقدم منحة للتموٌل العام فً الدول للشركاء، وصرح بؤن ال

 .2014/2015ملٌار دوالر خبلل عامً  2,2النامٌة بملبػ 
أشار لوتشٌانو كوتٌنهو، رئٌس مجلس إدارة بنك التنمٌة البرازٌلً، نٌابًة عن 
نادي تموٌل التنمٌة الدولً، إلى أن بعض األعضاء كانوا ٌبحثون تخصٌص 

برامج والمشارٌع الخضراء. وسلط الضوء على ٪ من التموٌل لل50أكثر من 
مبادرة جدٌدة ناجحة فً البرازٌل وهً برنامج صندوق المناخ، والتً تهدؾ 
إلى ضمان دعم الموارد للمشروعات أو الدراسات إلى جانب التعهدات المالٌة 

 التً تسعى إلى تخفٌؾ آثار تؽٌر المناخ.
ك التنمٌة للدول األمرٌكٌة، قال لوٌس ألبرتو مورٌنو، رئٌس مجلس إدارة بن

أن البنك ٌلتزم بزٌادة اإلقراض لتؽٌر المناخ وتوقع وصول إجمالً حجم 
. وأفاد أن البنك ٌعمل على 2015ملٌار دوالر فً عام  1,8اإلقراض إلى 

 تطوٌر أدوات تخفٌؾ المخاطر التً تواجه المستثمرٌن.
دة أمور من بٌنها: فً نهاٌة الجلسة، أشارت الرئٌسة المشاركة بارك إلى ع

ملٌار دوالر إلزالة  100تعهد المإسسات االستثمارٌة بتخصٌص مبلػ 
الكربون بحلول الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ. وذكرت أن 

. كما 2015البنوك التجارٌة قد التزمت بإصدار سندات خضراء بحلول عام 
لخضراء لتصل أشارت إلى أن نشاط التؤمٌن سوؾ ٌضاعؾ االستثمارات ا

 . 2015ملٌار دوالر بحلول نهاٌة عام  84إلى 
أضافت بارك أن تعهدات القطاع الخاص سوؾ تتضمن أصول مالٌة تزٌد 

، وهو ما سوؾ ٌدفع 2015ملٌار دوالر بحلول نهاٌة عام  200قٌمتها عن 
الدول إلى تفعٌل اقتصادات مرنة منخفضة الكربون، وسوؾ تسعى الدول 

النامٌة والبلدان األقل نمواً إلى الحصول على نصٌبها الجزرٌة الصؽٌرة 
العادل من هذه التعهدات. وأعربت عن أملها فً أن تضٌؾ الدول اآلخرى 
إلى رأس مال الصندوق األخضر للمناخ، ودعت الحكومات والقطاع الخاص 

 للنظر فً تنفٌذ ما وراء قمة المناخ.
 

ً تورنٌنج شمٌت، رئٌسة : انعقدت هذه الجلسة برئاسة كل من هٌلالطاقة
 وزراء الدانمرك، وأوهورو كٌنٌاتا، رئٌس كٌنٌا.
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 نشرة قمة المناخ 
......................

دعت الرئٌسة المتشاركة تورنٌنج شمٌت إلى إتخاذ إجراء ابتكاري وسرٌع 
بشؤن الطاقة واصفًة الطاقة بـؤنها محرك للنمو االقتصادي. وأشارت إلى أن 

مم المتحدة الدنمارك تستضٌؾ مركز كفاءة الطاقة بالتعاون مع برنامج األ
 للبٌئة.

أشار الرئٌس المتشارك كٌنٌاتا إلى أن تحدي الطاقة قد انتقل إلى البحث عن 
أفضل طرٌقة لتموٌل عملٌة تطوٌر مصادر الطاقة المتجددة واإلسراع بها 
وألقى الضوء على إطبلق ممر الطاقة النظٌفة فً القارة اإلفرٌقٌة، وهً 

المتجددة التً تهدؾ إلى تعزٌز الطاقة  إحدى مبادرات الوكالة الدولٌة للطاقة
 المتجددة فً شرق وجنوب أفرٌقٌا.

أبرزت نكوسازانا دالمٌنً زوما، رئٌسة مفوضٌة االتحاد األفرٌقً، التحدٌات 
التً تواجه أفرٌقٌا بسبب مصادر الحصول على الطاقة التً ال ٌمكن االعتماد 

ن تحوٌل اقتصادها ٌقٌا بشؤعلٌها، مشٌرًة إلى أن نجاح جدول أعمال أفر
بقدرة المنطقة على تولٌد ما ٌكفً من الطاقة. كما ذكرت أن أفرٌقٌا  مشروط

قررت أن تحقق قفزات فً عملٌات التنمٌة من خبلل وضع الطاقة المستدامة 
 ضمن أولوٌتها.

أشار هاندسون سندوي، رئٌس مجلس إدارة شركة كوبربلت للطاقة فً 
إلى أن زامبٌا تحارب عجز إمدادات  زامبٌا، إلى أنشطة الشركة، مشٌراً 

الكهرباء، ولكن من المنتظر أن تواجه الطاقة المتجددة هذا التحدي من خبلل 
ممر الطاقة النظٌفة فً القارة اإلفرٌقٌة. ومن جانبه أشار فرانشٌسكو 
ستاراتشً، الرئٌس التنفٌذي لشركة إنٌل المساهمة، إلى ضرورة إٌجاد نظام 

 ٌعمل على تقلٌل التكالٌؾ وتحسٌن االستقرار.لنقل وتوزٌع الطاقة 
ألقى توٌبلٌبا ساٌلٌلً، رئٌس دولة ساموا، الضوء على المإتمر الدولً الثالث 
للدول الجزرٌة الصؽٌرة النامٌة المنعقد فً ببلده فً اؼسطس/آب وإلى ممر 
ساموا الذي كان إحدى نتائج المإتمر. وأطلق مبادرة "المنارات" فً الدول 
الجزرٌة الصؽٌرة النامٌة، المدعومة من الوكالة الدولٌة للطاقة المتجددة والتً 

 تهدؾ إلى نشر الطاقة المتجددة فً الدول الجزرٌة الصؽٌرة النامٌة.
أكد سلطان أحمد الجابر، رئٌس مجلس إدارة شركة أبو ظبً لطاقة المستقبل 

ة هً الحل المناخً "مصدر"، اإلمارات العربٌة المتحدة، أن الطاقة المتجدد
الذي ٌمكن أن تلجؤ إلٌه جمٌع الدول، وأن دولة اإلمارات العربٌة المتحدة  قد 

ملٌون دوالر للتموٌل بشروط مٌسرة. أشار أولرٌش  500تعهدت بمبلػ 
سبٌسهوفر، الرئٌس التنفٌذي لشركة أ.ب.ب. المحدودة، إلى اإلمكانات الهائلة 

. وسلط الضوء على الحاجة إلى تحفٌز ؼٌر المستؽلة فً مجال كفاءة الطاقة
العمل من خبلل توفٌر الوضوح والٌقٌن فً اإلطار التنظٌمً، ودعا إلى 

 وضع السٌاسات المناسبة لتحفٌز السلوك المطلوب وزٌادة الوعً.
أبرز شاول بٌلٌنؽسلً، المدٌر العام لبلتحاد الدولً للسٌارات، المبادرة 

لؾ من ست منظمات وتهدؾ إلى تحسٌن العالمٌة القتصاد الوقود التً تتؤ
استهبلك وقود السٌارات والشاحنات الخفٌفة. وأشار تشارلز هولٌداي، رئٌس 
مجلس إدارة بنك أوؾ أمرٌكا، أن الطاقة المستدامة للجمٌع سوؾ تضاعؾ 

وأن جعل المبانً أكثر ذكاًء  2030معدل كفاءة الطاقة العالمٌة بحلول عام 
 المخاطر لكنها مرتفعة العائد.ٌتطلب استراتٌجٌة قلٌلة 

تحدثت باربرا هندرٌكس، وزٌرة البٌئة فً ألمانٌا، عن مشاركة ببلدها فً 
مبادرة "المنارات" فً الدول الجزرٌة الصؽٌرة النامٌة، وأضافت أن ببلدها 

ملٌون ٌورو لهذه المبادرة. وقالت كونً هٌدٌجارد،  3سوؾ تخصص مبلػ 
المعنٌة بالعمل المناخً، أن االتحاد االوروبً رئٌسة لجنة االتحاد األوروبً 

ملٌون ٌورو فً شكل منح لمكافحة فقر الطاقة وأنه سٌتم  600قد قام بتعبئة 
 ملٌار ٌورو للطاقة المستدامة. 3تعبئة 

أشار هانز شولز، نائب رئٌس مجلس إدارة بنك التنمٌة للدول األمرٌكٌة، إلى 
ا البلتٌنٌة ومنطقة البحر الكارٌبً دعم الطاقة الحرارٌة األرضٌة فً أمرٌك

 واالستفادة من تجربة صندوق التكنولوجٌا النظٌفة.
وصؾ الرئٌس المشارك كٌنٌاتا الدول الجزرٌة الصؽٌرة النامٌة بؤنها نموذج  
ٌُحتذى به حٌث وضعت جدول أعمال طموح لنشر الطاقة المتجددة، وذكر أن 

ا القدرة على تسخٌر مصادر هناك دلٌل واضح ٌإكد أن جمٌع المناطق لدٌه
 الطاقة المتجددة والمساهمة فً التحول العالمً نحو استخدام الطاقة المتجددة.

قالت الرئٌسة المشاركة تورنٌنج شمٌت أن كفاءة الطاقة تعتبر بمثابة مسار 
فعال من حٌث التكلفة إلزالة الكربون من المجتمع ولكن ذلك ٌتطلب سٌاسات 

انتظاماً. وقالت أن منتدى اإلسراع فً الطاقة ٌعتبر ذكٌة وإتباع نهج أكثر 
بمثابة تؽٌٌر لقواعد اللعبة من خبلل التركٌز على خمس فرص ذات تؤثٌر 

 مرتفع.
: انعقدت هذه الجلسة برئاسة كل من سوسٌلو بامبانج ٌودوٌونو، رئٌس الغابات

سة إندونٌسٌا، وإرنا سولبرغ، رئٌس الوزراء فً النروٌج، وأطلقت هذه الجل
إعبلن نٌوٌورك المعنً بالؽابات. وأشار الرئٌسان المتشاركان إلى أن 

زمنٌاً لوقؾ فقدان الؽابات، وبالتحدٌد خفض  ألول مرة جدوالً  ٌضع اإلعبلن
والسعً إلنهاء  2020معدل فقدان الؽابات الطبٌعٌة إلى النصؾ  بحلول عام 

 . 2030فقدان الؽابات الطبٌعٌة بحلول عام 
ئٌسان المتشاركان ٌودوٌونو وسولبرغ عن هدؾ مكمل ٌتمثل كما تحدث الر

فً إعادة تشجٌر منطقة بحجم الهند فً ؼضون الخمسة عشر سنة المقبلة، 
والهدؾ من ذلك هو الحد من انبعاثات الكربون بما ٌعادل ثبلث مرات من 

اإلنبعاثات الكربونٌة فً الهند، مما سوؾ ٌإثر بشكل إٌجابً على المزارعٌن 
 تمعات المحلٌة، والتنمٌة االجتماعٌة.والمج

أكد سولبرغ على دور الحكومة والقطاع الخاص فً تحوٌل األسواق من 
خبلل إسقاط إزالة الؽابات من سبلسل القٌمة. بٌنما أبرز ٌودوٌونو أهم 
االلتزامات التً تعهدت بها إندونٌسٌا نحو الؽابات: وهً خفض انبعاثات 

والوصول  2020جانب واحد بحلول عام ٪ من 26ؼازات الدفٌئة بنسبة 
 ٪ من خبلل دعم قطاع الؽابات.46بهذه النسبة إلى 

أوضح بول بولمان، الرئٌس التنفٌذي لشركة ٌونٌلٌفر العالمٌة، أن العشرات 
من الشركات والحكومات دون الوطنٌة والمنظمات ؼٌر الحكومٌة والشعوب 

ر المناخ ٌهدد األعمال األصلٌة قد وقعت على اإلعبلن. وشدد على أن تؽٌ
 واالستقرار.

قال فرانكً ٌدجاجا، الرئٌس التنفٌذي لشركة جولدن أجري رٌسورسز، أن 
وتعتزم االستمرار فً  2011شركته توقفت عن إزالة الؽابات منذ عام 

إشراك أصحاب المصلحة والعمل مع المنظمات ؼٌر الحكومٌة، بما فً ذلك 
. وتحدث عن مبادرة شركته الكبرى فً منظمة السبلم األخضر وحفظ الطبٌعة

إندونٌسٌا، التً تقوم بتعٌٌن مناطق النخٌل التً ٌمكن زراعتها وتحدٌد 
 المناطق عالٌة الكربون التً ٌنبؽً الحفاظ علٌها.

 
قال دٌفٌد ماكلٌنان، الرئٌس التنفٌذي لشركة كارجٌل، أن سٌاسة زٌت النخٌل 

الصحٌح الذي ٌنبؽً عمله." وعرض الجدٌدة التً تتبعها شركته هً "الشًء 
اإلستعانة بخبرات كارجٌل لمساعدة الجهات الفاعلة األخرى فً إندونٌسٌا 
على إجراء عملٌات تقٌٌم مخزون الكربون العالً بؤنفسهم وااللتزام بتقدٌم 

 تقارٌر عن سٌاسة زٌت النخٌل الخاصة بهم أربع مرات فً السنة.
منظمة السبلم األخضر الدولٌة، على إتخاذ حث كومً ناٌدو، المدٌر التنفٌذي ل

مزٌد من اإلجراءات بهدؾ: حماٌة األراضً الخث بطرٌقة مبلئمة وزٌادة 
مساحات المناطق المحمٌة، وال سٌما بالنسبة للشعوب األصلٌة، ومواصلة 
إندونٌسٌا لوقؾ إزالة الؽابات األولٌة واألراضً الخث. وأضاؾ أن منظمة 

ها أن تقبل إزاحة الؽابات، إذا كان الؽرض من ذلك السبلم األخضر ال ٌمكن
 هو استمرار التلوث الناتج عن استخدام الوقود االحفوري.

حث إدوٌن فاسكٌز، منسق هٌئة التنسٌق لمنظمات الشعوب األصلٌٌن فً 
حوض نهر األمازون، على توضٌح حقوق الشعوب األصلٌة والدول التً 

ٌة بشؤن الشعوب األصلٌة والقبلٌة صدقت على اتفاقٌة منظمة العمل الدول
 بهدؾ تنفٌذها.

ناقش اجوستٌن تٌراس نارانج، محافظ مقاطعة كالٌمانتان الوسطى بإندونٌسٌا، 
عضوٌة المقاطعة فً فرقة عمل المحافظٌن المعنٌة بمناخ الؽابات. وصرح 

٪ بحلول عام 80أن الدول األعضاء قد وافقت على تقلٌل إزالة الؽابات بنسبة 
 فً إعبلن رٌو برانكو، إذا ما توافر التموٌل. 2020
ت هذه الجلسة برئاسة كل من مامادو إٌسوفو، رئٌس النٌجر، د: انعقالزراعة

ومارك روتا، رئٌس وزراء هولندا. قدم إٌسوفو موضوع الجلسة، واصفاً 
الزراعة بؤنها جزء من حل مشكلة تؽٌر المناخ. ومع موجات الجفاؾ التً 

اآلونة األخٌرة، قال إٌسوفو ان ببلده تشعر بالفعل بتكلفة شهدتها النٌجر فً 
أي  "3N"أوضح إٌسوفو أن النٌجر قد أطلقت مبادرة  االستجابة لتؽٌر المناخ.

"النٌجرٌون ٌطعمون النٌجرٌٌن" لحماٌة المعدات والزراعة ومربً الماشٌة 
من التصحر، وذلك عن طرٌق زراعة األشجار. وصرح أن هذا هو السبب 
الذي جعل النٌجر واحدة من األعضاء المإسسٌن للتحالؾ األفرٌقً للزراعة 

ً ماالبو، ، ف2014الذكٌة مناخٌاً والذي تم تؤسٌسه فً ٌونٌو/حزٌران عام 
 ؼٌنٌا االستوائٌة.

أعلن مارك روته عن إطبلق التحالؾ العالمً للزراعة الذكٌة مناخٌاً، الذي 
ٌسعى إلى تعزٌز األمن الؽذائً واتخاذ إجراءات بشؤن تؽٌر المناخ. وقال أن 
التحالؾ لدٌه ثبلثة أهداؾ رئٌسٌة وهً: تحقٌق زٌادات مستدامة ومنصفة فً 

لدخل وإمكانٌة توفٌر الؽذاء وسبل المعٌشة بما ٌساعد اإلنتاجٌة الزراعٌة وا
على مواجهة آثار تؽٌر المناخ وخفض انبعاثات ؼازات الدفٌئة أٌنما كان ذلك 

 ممكًنا.
 

ناقش نؽوزي أوكونجو إٌوٌاال، وزٌر المالٌة فً نٌجٌرٌا، قضٌتً األمن 
حول الؽذائً والزراعة، مشٌراً إلى إعبلن ماالبو حول تعجٌل النمو والت

الزراعً من أجل الرخاء المشترك وتحسٌن سبل المعٌشة. وٌحدد هذا 
 2025اإلعبلن األهداؾ التً تسعى الدول األعضاء لتحقٌقها بحلول عام 

٪ من األسر التً 30ومنها على سبٌل المثال: القضاء على الجوع وتمكٌن 
 تعتمد على الرعً والزارعة وصٌد األسماك كمصدر للدخل من القدرة على

 مجابهة تقلب المناخ وتحسٌن األمن االجتماعً للعمال الرٌفٌٌن.
أشارت نكوسازانا دالمٌنً زوما، رئٌسة مفوضٌة االتحاد األفرٌقً، إلى أن 

٪ من القوى العاملة فً النشاط الزراعً، وأنه 70المرأة اإلفرٌقٌة تمثل 
نح حقوق ٌنبؽً التعهد بااللتزامات التً من شؤنها تمكٌن المرأة من خبلل م

األراضً والوصول إلى األسواق. أكد إسماعٌل سونجا، الرئٌس التنفٌذي 
التحاد النقابات الزراعٌة فً جنوب أفرٌقٌا، على أن الحلول القابلة للتطوٌر، 
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وال سٌما الحلول المتعلقة باالستثمارات فً مجال البحث والتطوٌر، بالؽة 
 األهمٌة.

ركة ماكدونالدز، أن مصادر الشركة قال دون طومسون، الرئٌس التنفٌذي لش
٪ من بصمتها 35ملٌون مزارع فً مختلؾ أنحاء العالم وأن  5,5تعتمد على 
٪ من بصمتها المائٌة تؤتً من لحم البقر. وأفاد أن الشركة قد 33الكربونٌة و

تعهدت بالحصول على لحم البقر من مصادر مستدامة موثوق بها بحلول عام 
2016. 

شركة ماكدونالدز قد دخلت فً شراكة مع مجموعة وأضاؾ طومسون أن 
WWF  وشركة وول مارت لعقد مإتمر مائدة مستدٌرة عالمٌة لمناقشة

 مصادر لحوم البقر المستدامة لوضع معاٌٌر تتفق مع الزراعة الذكٌة مناخٌاً.
أقر ماٌك دٌوك، رئٌس مجلس إدارة اللجنة التنفٌذٌة لمجلس إدارة شركة وول 

بؤن شركته سوؾ تعمل مع موردٌن وشركاء آخرٌن خبلل  مارت العالمٌة،
السنوات العشرة المقبلة لتحسٌن المٌاه والمحاصٌل ولخفض انبعاثات ؼازات 

 الدفٌئة فً سبلسل اإلمدادات الؽذائٌة.
قالت سونالٌة بشت، مإسسة ومستشارة معهد الهٌماالٌا ألبحاث البٌئة والتعلٌم، 

حماٌة المزارعٌن من أصحاب الحٌازات  أن المعهد ٌعمل على المساعدة فً
 الصؽٌرة من فقدان المحاصٌل بسبب تؽٌر أنماط الطقس.

قال خوان لوكاس رٌسترٌبو إٌبٌزا، رئٌس المنتدى العالمً للبحوث الزراعٌة، 
أن منظمته تربط بٌن العلم والمجتمع، وألقى الضوء على دور شبكات البحث 

ً الزراعة الذكٌة مناخٌاً. كما أبرز أن والتنمٌة فً مواجهة التحدي المتمثل ف
المنظمة ملتزمة بالعمل مع التحالؾ العالمً للزراعة الذكٌة مناخٌاً بهدؾ 
تقدٌم الدعم الفعال للبحث فً النظم الجدٌدة وزٌادة فهم المعرفة المحلٌة ودعم 

 الشراكات.
 

ٌنزو : افتتح الرئٌس المتشارك شالقدرة على مواجهة األخطار والتعافً منها
آبً، رئٌس وزراء الٌابان، الجلسة الخاصة بالقدرة على مواجهة األخطار 
والتعافً منها ، قائبل أن الٌابان لدٌها مبادرة التكٌؾ لدعم الدول النامٌة مع 
التركٌز بشكل خاص على الدول الجزرٌة الصؽٌرة النامٌة ، وسوؾ ٌتم تبادل 

ث سنوات. وأعلن أن عام الخبرات والمعرفة فً مجال التكٌؾ فً ؼضون ثبل
سوؾ ٌشهد خطوات كبٌرة للحد من مخاطر الكوارث من خبلل: ما  2015

بعد إطار عمل هٌوجو فً إطار المإتمر العالمً المعنً بالحد من مخاطر 
واالتفاق العالمً الجدٌد  2015الكوارث وجدول أعمال التنمٌة لما بعد عام 

 بشؤن تؽٌر المناخ فً بارٌس.
المتشارك فروندل ستٌوارت، رئٌس بربادوس، التحدٌات التً أبرز الرئٌس 

تواجهها أقل البلدان نمواً والدول الجزرٌة الصؽٌرة النامٌة وتحدث فً إٌجاز 
عن المبادرات التً تعهدت بها ببلده للحد من مخاطر الكوارث. كما حث 

خطار على التآزر بٌن إدارة المخاطر والتنمٌة المستدامة للقدرة على مواجهة أ
 تؽٌر المناخ والكوارث من خبلل العمل الموسع.

ألقى ٌوري موسٌفٌنً، رئٌس أوؼندا، الضوء على أهمٌة بناء القدرات لزٌادة 
القدرة على مواجهة األخطار والتعافً منها. ومن جانبه، وجه كٌث مٌتشٌل، 
رئٌس وزراء ؼرٌنادا، تهنئة للبنك الدولً على إصدار سندات الكوارث للمرة 

مرفق التؤمٌن ضد أخطار الكوارث فً منطقة البحر  ولى من أجل مساعدةاأل
الكارٌبً على التنوٌع لما ٌتجاوز أسواق إعادة التؤمٌن  والوصول إلى أسواق 
رأس المال. كما أعرب عن أمله فً أن ٌجد هذا المرفق فرص للتنسٌق مع 

المحٌط الهادئ الجهود المبتكرة لتموٌل المخاطر المماثلة التً تواجه منطقة 
 والمناطق اإلفرٌقٌة.

أعلن أندرٌس بٌبالجس، رئٌس اللجنة األوروبٌة للتنمٌة بالمفوضٌة األوروبٌة، 
عن أن اللجنة سوؾ تزٌد من دعمها للمناطق المعرضة للخطر، بما فً ذلك 

ملٌون ٌورو وزٌادة  180أفرٌقٌا ومنطقة الكارٌبً والمحٌط الهادئ إلى 
ملٌون  70التحالؾ العالمً لمواجهة تؽٌر المناخ إلى  مساهمتها الحالٌة إلى

ٌورو. وأضاؾ أن االتحاد األوروبً ٌدعم عملٌات تقٌٌم احتٌاجات ما بعد 
 .الكوارث وأدلة االنتعاش بالتعاون مع البنك الدولً واألمم المتحدة

أعلن جون هولدرن، مساعد رئٌس مإسسة العلوم والتكنولوجٌا بالوالٌات 
رٌكٌة، عن المبادرات المتخذة فً ظل إدارة أوباما وهً: أمر المتحدة األم

تنفٌذي لجمٌع مإسسات الوالٌات المتحدة لدمج مواجهة آثار تؽٌر المناخ فً 
، 2015المساعدات الخارجٌة، واإلصدار العام للبٌانات األمرٌكٌة فً عام 

ستعداد   وتوفٌر الدعم التقنً لمساعدة المخططٌن المحلٌٌن واإلقلٌمٌٌن فً اال
للكوارث ذات الصلة بالطقس، وتنسٌق جهود الوالٌات المتحدة لوضع توقعات 
موثوق بها عن مخاطر الظواهر الجوٌة المتطرفة على مدى آفاق زمنٌة 
أطول، واتحاد جدٌد بٌن شركات القطاعٌن العام والخاص بشؤن البٌانات 

 .المناخٌة
 

"المئة ملٌون دوالر فً قدمت جانٌت رودان، رئٌسة مإسسة روكفلر، تحدي 
مئة مدٌنة" لتحفٌز القدرة على مواجهة األخطار والتعافً منها فً مائة مدٌنة 
فً جمٌع أنحاء العالم، مشددًة على أهمٌة التركٌز على مرونة النظم 
اإلٌكولوجٌة والبٌئة العمرانٌة لمواجهة آثار تؽٌر المناخ، وأشارت  إلى ان 

ن دوالر فً بناء القدرة االقتصادٌة ملٌو 500المإسسة تستثمر مبلػ 
 .االجتماعٌة على مواجهة آثار تؽٌر المناخ

شدد الحاج آس سً، األمٌن العام لبلتحاد الدولً لجمعٌات الصلٌب األحمر 
والهبلل األحمر، على الحاجة الملحة لدمج وتعزٌز استخدام المعلومات 

وأشار إلى أن المناخٌة فً جمٌع مستوٌات التخطٌط لمواجهة الكوارث. 
المنظمة تقوم بمضاعفة عدد المدن التً تنفذ فٌها برامج شاملة عن مخاطر 

 .الكوارث فً المناطق الحضرٌة إلى أربع مرات
قالت نجوزي أوكونجو إٌوٌاال، رئٌسة مجلس إدارة الوكالة األفرٌقٌة 
الستٌعاب المخاطر، أن الوكالة قد قامت بتجربة  وثائق التؤمٌن ضد مخاطر 

فاؾ التً تم شراإها من قبل عدة دول من بٌنها: كٌنٌا ومورٌتانٌا الج
. Swiss REوموزمبٌق والسنؽال وإعادة تؤمٌنها من قبل مجموعة 

وأضافت أنه بالتعاون المقدم من برنامج األؼذٌة العالمً لؤلمم المتحدة، من 
، وأعلنت عن إطبلق مرفق 2015المتوقع انضمام ثمانً دول أخرى فً عام 

ناخ المتطرؾ الذي سوؾ ٌضطلع بمسإولٌة إصدار سندات الكوارث بقٌمة الم
 .2016ملٌون دوالر إلى ملٌار دوالر فً عام  500تتراوح ما بٌن 

، أهمٌة التسعٌر Swiss REناقش ماٌكل لً، الرئٌس التنفٌذي لمجموعة 
للمجموعة  على أساس المخاطر وتعهد باستخدام اإلمكانات والخبرات المالٌة

ساعدة الدول على وضع حلول للحد من مخاطر الكوارث. وأعلن عن فً م
دولة عن الحد من مخاطر الكوارث  50التزام المجموعة بتقدٌم المشورة إلى 
 10وتقدٌم حماٌة تؤمٌنٌة بقٌمة  2015الناتجة عن تؽٌر المناخ بحلول عام 

 .ملٌار دوالر
 

االقتصادٌة أعلن جاك دنجرموند، الرئٌس التنفٌذي لمعهد البحوث 
واالجتماعٌة، عن برنامج منحة جدٌدة لتطبٌقات نظم المعلومات الجؽرافٌة، 

دوالر لدعم بناء القدرات لتخطٌط  500ن عن التزام المعهد بتخصٌص لوأع
 .استخدام األراضً وتخطٌط التنمٌة المضادة للمخاطر

 Willisتحدث دومٌنٌك كاسرلً، الرئٌس التنفٌذي لشركة وٌلٌس، عن مبادرة 
Re  واحد من كل مائة" التً من شؤنها أن تعمل من اآلن وحتى اإلنتهاء من"

اتفاقً  بارٌس لتحدٌد كٌفٌة تطبٌق مقٌاس المخاطر هذا على معاٌٌر المحاسبة 
العامة والخاصة، وذلك من أجل تحسٌن استعداد الكٌانات لمخاطر تؽٌر 

 هذا الشؤن.المناخ. وتعهد أن ٌقدم تقرٌراً عن التقدم المحرز فً 
 

: انعقدت هذه الجلسة برئاسة كل من دورٌس لٌوتار، المستشارة الصناعة
االتحادٌة بسوٌسرا، وجٌنا مكارثً، مدٌرة وكالة حماٌة البٌئة فً الوالٌات 

 المتحدة األمرٌكٌة.
صرح هٌفٌكٌبونً بوهامبا، رئٌس نامٌبٌا، أن الشراكات ٌجب أن تتبنى 

 على حٍد سواء من أجل ضمان تحقٌق الرخاء.الجوانب البٌئٌة واالقتصادٌة 
كروب، الرئٌس أعلن هٌلج لوند، الرئٌس التنفٌذي لشركة شتات أوٌل، وفرٌد 

التنفٌذي لصندوق الدفاع عن البٌئة، عن إطبلق شراكة النفط وؼاز المٌثان فً 
ئتبلؾ المناخ والهواء النظٌؾ لتخفٌض انبعاثات الملوثات المناخٌة ا إطار

مد. وأوضحا كبلهما أن رواد صناعتً النفط والؽاز بما فً ذلك قصٌرة األ
مجموعة بً جً والوكالة الوطنٌة للمحروقات "إنً" وبٌمٌكس وشركة بً 
تً تً وشركة سوثوٌترن إنرجً وشتات أوٌل، إلى جانب الحكومات 
الوطنٌة، قد التزموا بخفض انبعاثات المٌثان الناتج عن إنتاج النفط والؽاز، 

عن التقدم المحرز أمام الجمٌع بطرٌقة تتسم بالشفافٌة والمصداقٌة.  وأعلنا
وشددا على أهمٌة المتابعة وإعداد التقارٌر بطرٌقة منهجٌة من أجل تحقٌق 

 التقدم فً خفض االنبعاثات.
أعرب خالد الفالح، الرئٌس التنفٌذي لشركة أرامكو السعودٌة، عن التزام 

دد على أهمٌة االستفادة من االبتكار لكربون. وشلشركته بمستقبل منخفض 
والتكنولوجٌا باعتبارهما وسٌلة لتحسٌن اإلنتاج، كما أعرب عن استعداد 

 شركته لبلنضمام إلى شراكة النفط وؼاز المٌثان.
أعلن كٌفن فاي، المدٌر التنفٌذي لتحالؾ سٌاسة الؽبلؾ الجوي المسإولة، عن 

لمنظمات الحكومٌة الدولٌة الدعم المقدم من عدد من الحكومات، وكذلك ا
بشؤن تعدٌل تقلٌل  2014والمنظمات ؼٌر الحكومٌة لبدء المفاوضات فً عام 

إنتاج واستهبلك مركبات الهٌدروفلوروكربون بموجب بروتوكول مونتلاير. 
وأشار إلى أن المحاسبة والتقارٌر ذات الصلة باالنبعاثات سوؾ تظل خاضعة 

 لبلتفاقٌة اإلطارٌة.
 

٪ من إنبعاثات أجهزة 90ظمات التبرٌد العالمٌة المسإولة عن بدعم من من
تكٌٌؾ الهواء والتبرٌد، أعلن ماٌك لماش، رئٌس مجلس اإلدارة والرئٌس 
التنفٌذي لشركة إٌجرسول راند، عن المبادرة العالمٌة إلدارة أجهزة التبرٌد 

ح أن المعنٌة باستخدام مركبات الهٌدروفلوروكربون فً تقدٌم الخدمات. وأوض
شركاء هذه المبادرة قد أعلنوا عن التزامهم بخفض االنبعاثات العالمٌة فً هذا 

سنوات. كما  10٪ فً ؼضون 50% إلى 30القطاع بنسبة تتراوح ما بٌن 
أعلن عن الدعم الموسع الذي ٌقدمه القطاع للمجلس العالمً لسلسلة المواد 

روكربون واالنبعاثات الؽذائٌة الباردة لتقلٌل استخدام مركبات الهٌدروفلو
 الناجمة عنها وتعزٌز كفاءة الطاقة فً سلسلة المواد الؽذائٌة الباردة.
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فً حدٌثها عن صعوبة قٌاس االنبعاثات الناتجة عن عملٌات الشحن، أعلنت 
صوفً بونتٌه، المدٌرة التنفٌذٌة لمركز الشحن الذكً، عن خطة العمل 

التزام بعض الحكومات بالعمل مع العالمٌة للشحن األخضر، والتً تتطلب 
بعض الشركات مثل، دوٌتشه بوست دي إتش إل وهٌولٌت باكارد وفولفو 
وأٌكٌا، من أجل توسٌع وتنسٌق برامج الشحن التً تقلل الكربون األسود 

 وانبعاثات ثانً أكسٌد الكربون الناتجة عن النقل العالمً للبضائع.
أعرب باركس تاو، عمدة مدٌنة فٌما ٌتعلق بالنفاٌات البلدٌة الصلبة، 

مدٌنة  30جوهانسبرغ فً جنوب أفرٌقٌا، عن التزام مدٌنته باإلضافة إلى 
أخرى باتخاذ "إجراءات طموحة" لخفض انبعاثات الملوثات المناخٌة قصٌرة 
األمد. أعلن أنطوان فرٌروت، رئٌس مجلس اإلدارة والرئٌس التنفٌذي لشركة 

فاٌات البلدٌة الصلبة ودعا بقٌة المحافظٌن فٌولٌا، عن إقراره لمبادرة الن
لبلنضمام إلى هذه المبادرة، مذكراً بؤن الملوثات المناخٌة قصٌرة األمد تمثل 

 ٪ من االنبعاثات الحالٌة لؽازات الدفٌئة.40
 

كامبل بٌرساد بٌسٌسار، رئٌسة انعقدت هذه الجلسة برئاسة كل من : النقل
األوروبٌة  المفوضٌة ٌجارد، رئٌسوزراء ترٌنٌداد وتوباؼو، وكونً هٌد

للعمل المناخً. عند قٌامهما بتسلٌط الضوء على التحدٌات والفرص وأهمٌة 
عمل القطاع عل خفض االنبعاثات، دعا الرئٌسان المتشاركان إلى تقدٌم 
البٌانات المتعلقة بالنقل العام والسكك الحدٌدٌة والسٌارات الكهربائٌة 

 والطائرات.
 

ائل النقل العام، أعلن آالن فبلوش، األمٌن العام للرابطة الدولٌة فٌما ٌتعلق بوس
للمواصبلت العامة، عن إقرار الرابطة إعبلن القٌادة فً مجال المناخ. وأشار 

مجموعة من مجموعات  110تعهد مناخً من  350إلى وجود ما ٌقرب من 
الكهرباء النقل العام حول المبادرات الجدٌدة الخاصة بالحافبلت التً تعمل ب

والهٌدروجٌن وخطوط السكك الحدٌدٌة وإمدادات شبكات المترو والترام 
وؼٌرها من إجراءات النقل المستدام. وأوضح أن الهدؾ من هذه المبادرات 
هو مضاعفة حصة السوق العالمٌة من وسائل النقل العام التً تعمل بالكهرباء 

لى ملٌون طن من من أجل تجنب ما ٌزٌد ع 2025والهٌدروجٌن بحلول عام 
 انبعاثات ؼاز ثانً أكسٌد الكربون.

أما عن السكك الحدٌدٌة، فقد اعلن جان بٌٌر لوبٌنوكس، من االتحاد الدولً 
للسكك الحدٌدٌة، عن بدء مبادرة  تحدي النقل منخفض الكربون والمستدام 

عضواَ من  240عبر السكك الحدٌدٌة. وأكد أن هذه المبادرة، التً تضم 
دولة، تهدؾ إلى خفض انبعاثات ؼاز  50ك الحدٌدٌة فً أكثر من قطاع السك

٪ عن مستوٌات 75ثانً أكسٌد الكربون الناجمة عن السكك الحدٌدٌة بنسبة 
، وذلك بهدؾ توفٌر جٌجا طن واحدة من 2050بحلول عام  1990عام 

انبعاثات ؼاز ثانً أكسٌد الكربون من خبلل زٌادة كفاءة الطاقة وزٌادة 
 لسكك الحدٌدٌة لنقل الركاب والبضائع.استخدام ا

 
فٌما ٌتعلق بالمركبات الكهربائٌة، أعلن وانػ شانفو، رئٌس مجلس إدارة 
مجموعة بً واي دي، عن مبادرة التنقل عبر المركبات الكهربائٌة فً 
المناطق الحضرٌة. وتحدث فً إٌجاز عن كٌفٌة التعاون بٌن الحكومات 

لحكومٌة لزٌادة نسبة المركبات الكهربائٌة، والقطاع الخاص والمنظمات ؼٌر ا
وذلك  2020٪ بحلول عام 30بما فً ذلك الحافبلت وسٌارات األجرة، بنسبة 

٪ 30بهدؾ الحد من انبعاثات ؼاز ثانً أكسٌد الكربون فً المدن بنسبة 
. كما أشار إلى ضرورة تواجد البنٌة التحتٌة لدعم تطوٌر 2050بحلول عام 

 ة.المركبات الكهربائٌ
أوضح بٌٌر مونجٌن، رئٌس مجلس إدارة والرئٌس التنفٌذي لمجموعة 

RATP هدؾ المجموعة المتمثل فً تطوٌر نظام الحافبلت التً تعمل ،
بالكهرباء أو وقود الدٌزل الحٌوي وال ٌصدر منها أٌة ابنعاثات كربونٌة أو 

 انبعاثات جسٌمٌة أو ضوضاء.
، 20األفرٌقً، أنه فً مإتمر رٌو + أبرز ألٌكس روجامبا، مدٌر بنك التنمٌة 

ملٌار دوالر  175تعهدت ثمانٌة من بنوك التنمٌة متعددة األطراؾ بمبلػ 
لمساعدة البلدان النامٌة على تطوٌر خدمات نقل أكثر استدامة. وأكد مجدداً 
على دعم المشروعات المتعلقة بالشحن األخضر، والنقل العام، والسكك 

بائٌة وؼٌرها، وأعرب عن استعداده للنظر فً تقدٌم  الحدٌدٌة والمركبات الكهر
الدعم من خبلل اإلقراض أو من خبلل الوسائل األخرى بخبلؾ اإلقراض 

 أٌنما اقتضى األمر.
 

فٌما ٌتعلق بقطاع الطٌران، أعلن اولوموٌا بٌنارد ألٌو، رئٌس منظمة الطٌران 
ى سبٌل المدنً الدولً، عن عدد من إجراءات التخفٌؾ التً تتضمن عل

المثال: تزوٌد الطائرات الجدٌدة بتكنولوجٌا ووقود أكثر كفاءة واستدامة، 
وإعادة النظر فً خفض االنبعاثات الناتجة عن الطائرات الموجودة حالٌاً ، 
وتحسٌن البنٌة التحتٌة وإدارة الحركة الجوٌة، ووضع اجراءات عالمٌة فعالة 

 .2020ها بحلول عام قائمة على السوق للطٌران الدولً لٌتم تنفٌذ
ذكر كورنً هوٌزنجا، من الشراكة من أجل نقل مستدام ومنخفض الكربون، 
أن جمٌع االلتزامات المتعهد بها خبلل هذه الجلسة باإلضافة إلى االلتزامات 

المتعلقة بمجالً االقتصاد فً استهبلك الوقود والشحن األخضر، من شؤنها 
 إحداث تؽٌٌر تحولً فً هذا القطاع.

نهاٌة الجلسة، أكد الرئٌس المتشارك هٌدٌجارد على أن اإلجراءات  فً
المقترحة سوؾ تحقق العدٌد من المنافع المشتركة، وأنه إذا تم الجمع بٌن 
جمٌع الجهود، وفًقا لتقدٌر وكالة الطاقة الدولٌة، سوؾ ٌحقق قطاع النقل 

 .2050ترٌلٌون دوالر بحلول عام  70منخفض الكربون وفورات بقٌمة 
أكدت الرئٌسة المتشاركة برساد بٌسٌسار على أن هذه اإلعبلنات من شؤنها 
تحفٌز تموٌل البنٌة التحتٌة للنقل منخفض الكربون وخفض االنبعاثات 

 واالبتكار، مع تٌسٌر "تحسٌن دمج قطاع النقل فً مفاوضات المناخ".
: انعقدت هذه الجلسة برئاسة كل من ماتٌو رٌنزي، رئٌس وزراء المدن

ٌطالٌا، ومحمد منصؾ المرزوقً، رئٌس تونس. ذكر الرئٌس المتشارك إ
رٌنزي أن المناطق الحضرٌة هً موطن لنصؾ سكان العالم، ولكنها تساهم 

٪. ومن جانبه، أكد الرئٌس 80فً الناتج االقتصادي العالمً بما ٌقرب من 
ون المتشارك المرزوقً على ضرورة التعاون والتنسٌق الكامل بٌن الشركاء د

 الوطنٌٌن لزٌادة قوة العمل المناخً على المستوى الوطنً.
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، على أهمٌة  أكد جون بودٌستا، مستشار رئٌس

تعامل القادة المحلٌٌن مع آثار تؽٌر المناخ بطرٌقة عملٌة. وفً حدٌثه عن 
زٌادة االستثمارات فً قدرة المجتمعات المحلٌة على مواجهة األخطار 

ملٌار دوالر لدعم  3,6والتعافً منها، أعلن عن مساهمة ببلده بمبلػ 
 مشروعات تؽٌر المناخ فً مدن الوالٌات المتحدة.

شدد جٌري براون، حاكم والٌة كالٌفورنٌا فً الوالٌات المتحدة، على أهمٌة 
الجمع بٌن النهجٌن التصاعدي والتنازلً عند وضع النظام الخاص بتؽٌر 

ثه عن المبادرات المتخذة فً والٌة كالٌفورنٌا، سلط براون المناخ. وفً حدٌ
ملٌون دوالر من خبلل مخطط تحدٌد وتداول  800الضوء على جمع مبلػ 

انبعاثات ثانً أكسٌد الكربون فً والٌته، واقترح إعطاء المدن مزٌداً من 
 االستقبلل للتعامل مع الضرائب الخاصة بها.

بٌئة فً البرازٌل، على أن التدهور البٌئً شددت إٌزابٌبل تٌكسٌرا، وزٌرة ال
، حٌث 20ٌعنً االقصاء االجتماعً. وأشارت إلى نتائج مإتمر رٌو + 

ركزت على أهمٌة االستثمار فً قدرة المناطق الحضرٌة على مواجهة 
 األخطار والتعافً منها .

 
أبرز ماٌكل بلومبرغ، المبعوث الخاص لؤلمم المتحدة للمدن وتؽٌر المناخ 

عمدة السابق لمدٌنة نٌوٌورك، الفرص التً تقدمها المدن للحد بشكل فعال وال
من ؼازات الدفٌئة. وفً حدٌثه عن تقرٌره المقدم إلى األمٌن العام، بالشراكة 
مع مجموعة المدن األربعٌن الرائدة بشؤن المناخ ومعهد ستوكهولم للبٌئة، أكد 

 3,7فٌئة السنوٌة بنحو على قدرة المدن على الحد من انبعاثات ؼازات الد
إلى  2030جٌجا طن إضافٌة من مكافئات ثانً أكسٌد الكربون بحلول عام 

جٌجا طن من  8جانب ما ٌفترض تحقٌقه من قبل اإلجراءات الوطنٌة وهو 
 .2050مكافئات ثانً أكسٌد الكربون بحلول عام 

 
اء أعلن إدواردو باٌس، عمدة رٌو دي جانٌرو فً البرازٌل، عن تحالؾ رإس

مدٌنة من المدن التً تلتزم باتخاذ  ت، وهً مبادرة تجمع أكثر من ألفًالبلدٌا
مزٌد من اإلجراءات بشؤن تؽٌر المناخ عن طرٌق الحد من االنبعاثات بنسبة 

. وأوضح بارك وون سون، رئٌس بلدٌة 2020مٌجا طن بحلول عام  454
التقارٌر ٌتاح  إلعدادالمبادرة سوؾ تعمل كمنتدى  ان سٌول بجمهورٌة كورٌا،

للمرة األولى للمدن فً جمٌع أنحاء العالم للتشاور حول أفضل الممارسات 
واألدوات البلزمة لتخفٌؾ آثار تؽٌر المناخ والتكٌؾ معها. وأشار إلى أن 
المجلس الدولً للمبادرات البٌئٌة المحلٌة ومجموعة المدن األربعٌن الرائدة 

 لمصلحة هم شركاء فً هذه المبادرة.بشؤن المناخ وؼٌرها من أصحاب ا
بعض الرسائل الرئٌسٌة،  الفرنسٌة بارٌسمدٌنة أوضح آن هٌدالؽو، عمدة 

ومنها على سبٌل المثال الحاجة إلى: ضمان التكامل بٌن اإلجراءات على 
الصعٌدٌن الدولً ودون الوطنً، وتؤمٌن شفافٌة واستمرار التموٌل لمواجهة 

، وتوسٌع نطاق االستثمارات المناخٌة فً التحدٌات على المدى الطوٌل
 المناطق الحضرٌة.

أعلن أكٌهٌكو تاناكا، رئٌس الوكالة الٌابانٌة للتعاون الدولً، عن تعاون وكالته 
ملٌار دوالر  7مع تحالؾ قٌادة تموٌل المناخ فً المدن والمساهمة بمبلػ 
ٌة للتنمٌة، عن لذلك.كما أعربت آن باوجام، الرئٌسة التنفٌذٌة للوكالة الفرنس

 تؤٌٌدها لهذا التحالؾ.
رحب نٌراج ساهاي، المدٌر التنفٌذي لشركة ستاندرد آند بورز لخدمات 
التصنٌؾ، بالعدٌد من المبادرات الحضرٌة وأعرب عن رؼبة شركته فً 
العمل مع التحالؾ وتحدٌداً فً تقدٌم المشورة ذات الصلة بصناعة القرارات 

 .ضرٌة بهدؾ معالجة قضٌة تؽٌر المناخاالستثمارٌة فً المناطق الح
تؤكٌداً منه على أهمٌة العدالة المناخٌة، ذكر سٌمون إدٌم أسٌما، عضو مجلس 
النواب فً ؼانا، أن تؽٌر المناخ هو نتٌجة للعمل البشري وٌتطلب حلوال نابعة 

 .من  اإلنسان
 أعلنت نوموسا دٌوب، عضوة المجلس التنفٌذي لئلدارة التعاونٌة والشإون
التقلٌدٌة بجنوب أفرٌقٌا، أن أزمة المناخ تعتبر كذلك أزمة اجتماعٌة، ودعت 
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 إلى احترام المسإولٌات المشتركة لكن المتفاوتة والقدرات ذات الصلة
 .وأعربت عن تؤٌٌدها لتحالؾ رإساء البلدٌات ودعمها لهذه المبادرة
هم القٌادي اختتم بلومبرغ الجلسة موجهاً الشكر إلى جمٌع الشركاء على دور

 واالستعداد لتعبئة العمل المناخ على مستوى المدن.
 

 المناقشات المواضٌعٌة
فً فترة ما بعد الظهٌرة، وبالتوازي مع بٌانات أصحاب المصلحة واألطراؾ 
المتعددة، أُجرٌت بعض المناقشات المواضٌعٌة حول: علم المناخ، وأصوات 

الصحة وفرص العمل والحالة من الخطوط األمامٌة للمناخ، وعبلقة المناخ ب
 االقتصادٌة المطلوب اتخاذ إجراء بشؤنها. وفٌما ٌلً ملخص لهذه المناقشات.

 
: شدد تشٌاجٌن ألبجدورج، رئٌس منؽولٌا، على ضرورة التعاون علم المناخ

بٌن الشمال والجنوب فً مجال علم المناخ، مشٌراً إلى أن الشباب لدٌهم أكبر 
 حصة فً تؽٌر المناخ.

أوضحت ألٌكا هاموند، رئٌسة وزراء ؼرٌنبلند، أن تؽٌر المناخ ٌإدي إلى 
تبلشً الثقافات والتقالٌد. وأضافت أنه ٌنبؽً الجمع بٌن العلوم والمعارؾ 
التقلٌدٌة من أجل التصدي لتؽٌر المناخ، وأشارت إلى أن هناك حاجة إلى 

خفٌؾ من وجود نهج شامل لبلستدامة. كما ذكرت هاموند أن التكٌؾ والت
 فً إٌجاد حلول دائمة. لمعارؾ التقلٌدٌة ٌمكن أن ٌساهماخبلل ا

للفرٌق العامل األول التابع للهٌئة تحدث توماس ستوكر، الرئٌس المتشارك 
الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ، عن ثبلثة عناصر مهمة لتقدٌم أفضل 

وتضخٌم الرسالة. لؽة ومضاعفة المعلومات للجمهور: قوة العلم وبساطة ال
وأوضح أن المعرفة الحالٌة هً نتٌجة للمبلحظات عالٌة الجودة ونمذجة 
التؽٌرات المناخٌة الحالٌة والمستقبلٌة، وحث الخبراء على التواصل بشؤن هذه 

 المسؤلة لمناقشة األمور ؼٌر المفهومة.
نهج دعت جولٌا مارتون لوفٌفر، مدٌرة االتحاد الدولً لحفظ الطبٌعة، التباع 

متعدد التخصصات، مشددًة على أن "البنٌة التحتٌة" للطبٌعة ٌمكن أن تساعد 
فً إٌجاد حل. كما شددت على ضرورة إدراج اعتبارات النوع االجتماعً فً 

 مناقشات المناخ وإثبات تؤثٌر تؽٌر المناخ على المرأة.
 أكدت باربرا فروست، الرئٌسة التنفٌذٌة لمنظمة وتر إٌد، على أن توسٌع

نطاق الوصول إلى المٌاه والصرؾ الصحً والنظافة الصحٌة من شؤنه 
مساعدة الشعوب على التكٌؾ مع تحدٌات تؽٌر المناخ. وتحدثت عن دور 
المجتمع المدنً فً نشر المعلومات عن تؽٌر المناخ، وذكرت أن تمكٌن 
الشعوب على المستوى المحلً ٌمكن أن ٌساعد فً بناء مجتمعات قادرة على 

 هة األخطار والتكٌؾ معها.مواج
قال جون هولدرن، كبٌر مستشاري رئٌس مإسسة العلوم والتكنولوجٌا، 
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، أن ببلده ملتزمة بالنهوض بعلم المناخ وجعل 

 العلم واألدوات البلزمة متوفرة مثلها مثل السلع العامة العالمٌة.
أن تطبٌق العلم ٌعترض فً بعض قال إنٌل  سوبواؼا، رئٌس وزراء توفالو، 

األحٌان طرٌق الوصول إلى موارد التكٌؾ بسبب عدم وجود معلومات محددة 
عن الدول الجزرٌة الصؽٌرة النامٌة، ودعا إلى بذل مساعً من شؤنها أن 

 تعكس هذا بصورة أفضل فً المعارؾ المناخٌة الحالٌة.
م  استعادة الؽابات فقط شدد دونالد راموتار، رئٌس ؼٌانا، على الحاجة إلى عد

ولكن الحفاظ على الؽابات الموجودة أٌضاَ. وأشار إلى أن دور العلم ال ٌقتصر 
 على تحدٌد المشاكل فقط، ولكن على وضع الحلول  أٌضاً.

 
: قال اٌفو مورالٌس، رئٌس بولٌفٌا، أن أصوات من الخطوط األمامٌة للمناخ

ي هً محور مشكلة المناخ، قضاٌا تسعٌر الكربون وأسواق الوقود األحفور
 وشدد على الحاجة إلى تعزٌز التنمٌة الشاملة التً تتناؼم مع  أمنا األرض.

أشارت كرٌستٌنا أورا، ناشطة فً مجلس الشباب لدول المحٌط الهادئ أن فهم 
رسالة آثار تؽٌر المناخ فً جمٌع األنحاء قد تساعد على نشر قصص عما 

وصول النشطاء إلى المفاوضات المؽلقة ٌحدث على أرض الواقع. ودعت إلى 
 فً مإتمر األطراؾ فً االتفاقٌة اإلطارٌة.

قال رونان فارو، مقدم برنامج "رونان فارو دٌلً" على محطة إم إس إن بً 
سً األمرٌكٌة، أن "رواٌة القصص" هً أساس التصدي لتؽٌر المناخ، حٌث 

٪. وذكر أن 24جاوز  أن نسبة األمرٌكٌٌن الذٌن ٌهتمون بهذا الموضوع ال تت
العقبة الرئٌسٌة التً تواجه الحدٌث عن تؽٌر المناخ هً أنه ؼٌر مباشر وؼٌر 
واضح، ولٌس هناك أي اهتمام من جانب الناس، وتقٌٌم الجمهور له منخفض 

 للؽاٌة. 
ركزت ماري روبنسون، رئٌسة أٌرلندا السابقة ورئٌسة مإسسة ماري 

قة بحقوق اإلنسان، وأكدت على قدرة روبنسون، على أن تؽٌر المناخ له عبل
المرأة على الحشد والمشاركة على المستوى المحلً وأنها ٌمكن أن تصبح من 
العوامل المساعدة على  التؽٌٌر. ودعت إلى حل مشكلة مشاركة المرأة عن 

 طرٌق إزالة حواجز المشاركة وتمكٌن القٌادات النسائٌة.
 Riamiriamشبكة المجتمع المدنً أشارت سٌلفٌا أتوجونزا كابٌلو، رئٌسة 

فً كاراموجا، أوؼندا، أن القدرة على التنقل هً آلٌة التكٌؾ الرئٌسٌة. وأكدت 
األشخاص األكثر اسماء  بقاءعلى أن النظام بحاجة إلى التؽٌٌر لضمان 

القرار، وإال ستكون الحلول اصطناعٌة. واختتمت حدٌثها الئحة تضرراً على 
لم ٌعد قضٌة مطروحة للتفاوض، ولكن قضٌة لها عبلقة  قائلًة أن تؽٌر المناخ

 بالبقاء على قٌد الحٌاة.
ة البحوث والمجتمع بالمعهد المؽولً للنهوض ممنظ من أشارت ألٌنا سابا

بالمرأة فً الشعوب األصلٌة ومنتدى آسٌا والمحٌط الهادئ المعنً بالمرأة 
ادل للموارد بٌن والقانون والتنمٌة فً نٌبال، إلى ضرورة وجود توزٌع ع

الدول المتقدمة والنامٌة، مإكدًة أن الدول المتقدمة ٌجب أن تخضع للمساءلة 
 عن عبء تؽٌر المناخ.

أكد إنٌل سوبواؼا، رئٌس وزراء توفالو، أن تؽٌر المناخ هو إحدى قضاٌا 
حقوق اإلنسان، ولٌس له عبلقة بإنقاذ االقتصادات والموازنات. وقال أن ببلده 

مام أي دولة ال تؤخذ تؽٌر المناخ على محمل الجد إلى مجلس ال تدعم انض
 األمن.

 
: اجتمعت هذا الفرٌق المواضٌعً  برئاسة كل المناخ  والصحة وفرص العمل

من ساولً نٌنٌستو، رئٌس فنلندا، ورٌتشارد هورتون، فرٌق خبراء المراجعة 
كٌفٌة قٌام  المستقل لؤلمم المتحدة. تحدث نٌنٌستو فً كلمته االفتتاحٌة، عن

٪ عن طرٌق تؽٌٌر عدة 92ببلده بخفض انبعاثات الجسٌمات الدقٌقة بنسبة 
أمور من بٌنها، كفاءة إنتاج الطاقة. بٌنما تحدث هورتون فً إٌجاز عن 

 .تهدٌدات األمن الؽذائً والمٌاه الصالحة للشرب
شدد ؼرو هارلم برونتبلند، عضو مجلس إدارة مإسسة األمم المتحدة، على 

ابط بٌن صحة اإلنسان وصحة الكوكب وأوضح المنافع المشتركة للعمل الرو
المناخً، بما فً ذلك فرص العمل والصحة. وقال شاران بورو، األمٌن العام 
لبلتحاد الدولً لنقابات العمال "ال توجد وظائؾ على كوكب مٌت" وأشار إلى 

مرات أن أعداد العاملٌن فً مجال الطاقة المتجددة سوؾ ٌتضاعؾ ثبلث 
 .2030بحلول عام 

وصؾ راماناثان فٌرابهدران، مدٌر معهد سكرٌبس لعلوم المحٌطات فً 
  ،سان دٌٌؽو بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة الكائنة فً مدٌنةجامعة كالٌفورنٌا 

لدٌزل ومواقد وصؾ الكربون األسود الناتج عن المركبات التً تعمل با
 لصحة العامة واالقتصاد والوظائؾ.للعبلقة بٌن ا الطهً بؤنه  نموذج مثالً

وصؾ تانػ جً، نائب عمدة مدٌنة شنززهن فً الصٌن، كٌؾ تحدت 
الحكومة المركزٌة فً الصٌن الحكومات المحلٌة لتلبٌة أهداؾ الحد من 
االنبعاثات منخفضة الكربون، وأشار إلى سعً الحكومة المركزٌة إلى تؽٌٌر 

من التركٌز على السرعة إلى نموذج النمو االقتصادي من خبلل التحول 
 التركٌز على الجودة.

 
كما ناقشت الجلسة ما ٌلً: استمرار وجود عقلٌة الصومعة فً الدوائر 
الحكومٌة، ودعم الوقود األحفوري، وإزالة مركبات الكلورو فلورو كربون 
وأثرها على المناخ، والتكٌؾ المنهجً، بما فً ذلك الفوائد الوظٌفٌة من 

المانجروؾ كوسائل للدفاع عن السواحل، وتقلٌل البصمة  استعادة أشجار
ة فً القطاع الصحً، واالستثمار فً استبدال مصابٌح الكٌروسٌن، ٌالكربون

لطاقة النظٌفة لمن ٌفتقرون إلى الطاقة اوإعطاء أولوٌة الحصول على 
المستدامة والبالػ عددهم ثبلثة ملٌارات شخص، ونهج النروٌج الستؽبلل 

والؽاز؛ والمساواة بٌن الجنسٌن، وصحة العمال، والنظام الؽذائً، النفط 
 والعدالة المناخٌة.

 
فً حدٌثه الختامً، أشار الرئٌس المتشارك نٌنٌستو إلى ضرورة تحلً 
الحكومات بالشجاعة لمواجهة العمل المناخً. وأشار الرئٌس المتشارك 

ة والمناخ هً أحد نورتون إلى ما ٌلً: االتفاق على أن العبلقة بٌن الصح
أبعاد التحدٌات المناخٌة المهملة على الرؼم من أهمٌتها البالؽة، وضرورة 

بخطوات واثقة  فً علم  خروج الوزارات من صوامعها السٌاسٌة والعمل
تؽٌر المناخ، ضرورة اعتبار تؽٌر المناخ جزءاً من أهداؾ التنمٌة المستدامة، 

ٌضم عدة قطاعات؛ وضرورة تنفٌذ  باعتباره هدفاً فردٌاً وموضوعاً شامبل
إجراءات التخفٌؾ المحلٌة على الفور دون انتظار نتائج الدورة الحادٌة 
والعشرٌن لمإتمر األطراؾ. كما أشار إلى   الحاجة إلى بناء الثقة بٌن صناع 
ٌُنظر إلى اإلجراءات المتخذة بشؤن تؽٌر المناخ والصحة والرفاه  القرار حتى 

كً الذي ٌتوجب القٌام به، والحاجة إلى مساءلة  أقوى فً على أنها األمر الذ
 العهد الجدٌد لسٌاسة تؽٌر المناخ.

كما أكد الرئٌس المتشارك نورتون أن هذا هو الوقت المناسب لتنظٌم تحالؾ 
 المصالح عبر الحكومات والمجتمع المدنً والقطاع الخاص والمجتمع العلمً.

 
هذه الجلسة عقدت : جراء بشأنهاالحالة االقتصادٌة المطلوب اتخاذ إ

رجب طٌب أردوؼان، رئٌس تركٌا، و هاٌله مرٌم  المواضٌعٌة برئاسة كل من
دٌسالٌؽنه، رئٌس وزراء إثٌوبٌا. أشار أردوؼان إلى أن مواجهة تؽٌر المناخ 
 سوؾ تسهم فً دفع ودعم التطورات فً مجال العلوم والتكنولوجٌا واالبتكار.

ؼورٌا، األمٌن العام لمنظمة التعاون االقتصادي  أبرز مقرر الجلسة أنجٌل
والتنمٌة، الحاجة إلى مواءمة السٌاسات األخرى مع إجراءات تؽٌر المناخ، 
وأشار إلى الدعوات المتناقضة لتسعٌر الكربون على الرؼم من إنفاق ملٌارات 
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ا على دعم الوقود األحفوري. ودعا ؼورٌا المشاركٌن فً  ًٌ الدوالرات حال
إلى التفكٌر فً اثنٌن من التقارٌر التً صدرت فً اآلونة األخٌرة،  الجلسة

وهما: التقرٌر األول "نمو أفضل ٌعنً مناخ أفضل: تقرٌر اقتصاد المناخ 
الجدٌد" الصادر عن اللجنة العالمٌة لبلقتصاد والمناخ، التً ٌقودها فٌلٌبً 

انً: تقرٌر كالدٌرون، عضو اللجنة والرئٌس السابق للمكسٌك. التقرٌر الث
"مسارات عمٌقة للكربون" الصادر عن مشروع المسارات العمٌقة لنزع 
الكربون التابع لشبكة حلول التنمٌة المستدامة، بقٌادة عضو اللجنة جٌفري 

 ساكس.
وصؾ كالدٌرون كٌؾ أثبت العلم اآلن صحة قضٌته بشؤن تؽٌر المناخ الناتج 

إثبات أهمٌة االقتصاد الخالً من عن البشر وأنه قد أصبح من الممكن اآلن  
الكربون وضرورة تعزٌز القدرة التنافسٌة. وضرب مثاال على ذلك نجاح 

% وتحول فً  الرأي 20مدٌنة نٌوٌورك فً خفض ؼازات الدفٌئة بنسبة 
 العام.

قال ساكس أن العالم سٌكون فً أمان فقط بتحقٌق هدؾ خفض درجة حرارة 
هذا سوؾ ٌتطلب مساراً اقتصادٌاً عمٌقاً  األرض بمقدار درجتٌن مئوٌتٌن وأن

لنزع الكربون على مدى الخمس وثبلثٌن سنة المقبلة، وهذا بدوره سوؾ 
. وأشار إلى 2070ٌساهم فً إزالة انبعاثات ؼازات الدفٌئة تماماً بحلول عام 

استنتاجات التقرٌر التً تفٌد بؤنه على الرؼم من أن نزع الكربون هو حل 
ج إلى جهود حثٌثة، إال أنه سوؾ ٌتطلب استثمارات عملً ومجدي وٌحتا

 عامة  ضخمة .
أعربت لٌنا سرٌفاستافا، المدٌرة التنفٌذٌة لمعهد الطاقة والموارد، عن تؤٌٌدها 
لفكرة إمكانٌة نزع الكربون فً الهند، لكنها أشارت إلى التحدي المتمثل فً 

رة على تحمل القدرات واإلمكانات  ونوهت إلى ضرورة إدراك مشكلة القد
 التكالٌؾ عند العمل على دعم الوقود األحفوري.

أعرب جٌنتاو شو، مدٌر مركز الصٌن للطاقة والتنمٌة التابع لجامعة بكٌن، 
عن إعجابه بالتقرٌر الخاص بنزع الكربون، وشدد على التحدٌات المعقدة التً 

ات تواجه قطاع الطاقة فً الصٌن فً المجتمعات الرٌفٌة حٌث أن اإلصبلح
الخاصة بحٌازة األراضً والؽابات سوؾ ٌكون لها بعض اآلثار، ومنها على 

 سبٌل المثال، خفض طلب الصٌن على واردات األخشاب.
اقترح نٌكوالس ستٌرن، رئٌس كلٌة لندن لبلقتصاد، دعم النقاش االقتصادي  
الذي سٌإدي إلى انعقاد الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ من خبلل 

ماد لؽة مشتركة حول "المساواة فً فرص الوصول إلى التنمٌة اعت
المستدامة"، بحٌث تتسم بمزٌد من الدٌنامٌكٌة والقلٌل من االنقسام مقارنًة 
باإلفصاح عن المسإولٌات المشتركة لكن المتفاوتة والقدرات ذات الصلة. 
ودعا إلى دمج هدؾ خفض درجة حرارة األرض بمقدار درجتٌن مئوٌتٌن 

امل فً فهم ما هو مستدام، فً حٌن تعكس التنمٌة العناصر التً تتناولها بالك
 أهداؾ التنمٌة المستدامة.

خبلل المناقشات ، طرح المتحدثون القضاٌا التالٌة: مزاٌا فرض ضرٌبة على 
استخدام الكربون وعٌوب استخدام تبادل الكربون فً "مخزون الملوثات" مثل 

ً القتصاد المناخ الجدٌد؛ وااللزام بحجز الكربون؛ وإٌجاد الدعم السٌاس
الكربون وتخزٌنه إذا تم ترخٌص محطات الطاقة التً تعمل بالفحم؛ وااللتزام 
بالحدود والتوقؾ عن التنقٌب فً القطب الشمالً، ومزاٌا فرض ضرٌبة على 

الكربون للحكومات المحلٌة فً الصٌن، والتعامل مع العوامل الخارجٌة  
 ذلك آثاره على الصحة العامة.للكربون، بما فً 

ألقى الرئٌس المشارك دٌسالٌؽنه الضوء على ضرورة معالجة فكرة أن العمل 
المناخً ؼٌر متوافق مع النمو االقتصادي، حٌث تإدي هذه الفكرة إلى 

 صعوبة التوصل إلى اتفاق فً المفاوضات.
 

 حفل االختتام
بالشكر للوفود المشاركة على توجه بان كً مون، األمٌن العام لؤلمم المتحدة، 

مساهماتهم وقام بتلخٌص اإلجراءات، وأشار إلى أنه لم ٌشهد من قبل تجمع 
لهذا العدد الكبٌر من قادة العالم فً مكان واحد للتصدي لتؽٌر المناخ. ثم 
تحدث فً إٌجاز عن بعض المبادرات وااللتزامات التً قٌدمت خبلل مإتمر 

طرٌق إلى لٌما وبارٌس، دعونا ننظر إلى هذه القمة، وقال "أثناء خوضنا ال
القمة ونعتبرها الٌوم الذي قررنا فٌه كؤسرة إنسانٌة أن نرتب منزلنا ونجعله 

 مبلئماً لتعٌش فٌه األجٌال القادمة".
وصؾ هوماال، رئٌس بٌرو، هذه القمة بؤنها خطوة هامة إلى األمام فً عملٌة 

ة العشرٌن لمإتمر األطراؾ التفاوض وذكر أن األهداؾ الرئٌسٌة للدور
المقرر إنعقادها فً لٌما، بٌرو، هً اعداد وثٌقة تفاوضٌة واضحة ومترابطة 
ٌتم بموجبها اعتماد قواعد المساهمات الوطنٌة من جمٌع الدول والتؤكٌد على 
رسملة الصندوق األخضر للمناخ واعتماد تعدٌل الدوحة على بروتوكول 

 .كٌوتو من قبل عدد أكبر من الدول
الهاوٌة، تساءلت من تؤكٌداً على الحاجة التخاذ إجراءات طموحة إلبعاد العالم 

ؼراسا ماشٌل، السٌدة األولى السابقة فً جنوب أفرٌقٌا، صاحبة صندوق 
ؼراسا ماشٌل، عما إذا كان القادة بإمكانهم حًقا التصرٌح بؤنهم قد اتخذوا  

ٌال القادمة. ودعت الجمٌع إجراءات كافٌة خبلل القمة للحفاظ على  أمان األج
إلى تكثٌؾ الطموح، وزٌادة الزخم وضمان قٌام الجمٌع من هذه اللحظة وحتى 

االجتماع فً بارٌس بالتوفٌق ما بٌن أهمٌة هذا التحدي واإلجراءات التً 
 .ٌتخذونها

بعد العرض المقدم من ناتاشا بدنجفٌلد وتوبً ؼاد، اختتم األمٌن العام بان كً 
 مساًء. 19:41الساعة  مون  القمة فً

 
 االجتماعات القادمة

سوؾ ٌركز هذا الحدث على موضوع "تعزٌز فهم  :4102ندوة المناخ 

األنشطة المناخٌة من خبلل رصد األرض". وسوؾ تعمل هذه الندوة على 
اآلتً: المساعدة فً وضع نظام فضائً دولً فعال ومستدام لرصد األرض، 

مجاالت رصد المناخ والبحث والتحلٌل والجمع بٌن الخبراء الدولٌٌن فً 
والنمذجة، والتؤكٌد على دور رصد األرض القائم على الفضاء فً تحسٌن 

المعرفة بالمناخ على المستوٌٌن العالمً واإلقلٌمً، والمساعدة فً تقٌٌم 
أكتوبر/تشرٌن األول.  17-13: ارٌخالتالنماذج المستخدمة إلسقاطات المناخ. 

 :www: دارمشتات، ألمانٌا. المكان
http://www.theclimatesymposium2014.com 

 
لفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج لالجزء السادس من الدورة الثانٌة 

: سوؾ ٌنعقد الجزء السادس دٌربان للعمل المعّزز بموجب االتفاقٌة اإلطارٌة
من الدورة الثانٌة للفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل 

أكتوبر/تشرٌن  25-20: التارٌخ. 2014 أكتوبر/تشرٌن األولالمعّزز فً 
: األمانة العامة التفاقٌة االتصال: بون، ألمانٌا. المكان .)مإقت( 2014األول 

-228-815-1000: الهاتفتؽٌر المناخ.  األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن
: البرٌد اإللكترونً+. 49-228-815-1999: الفاكس+. 49

secretariat@unfccc.int - www: http://unfccc.int 

ستجتمع هذه بتغٌر المناخ:  ةالمعنٌ ةالدولٌ ةالحكومٌ هٌئةالدورة األربعون لل
 هٌئةالدورة من أجل إقرار التقرٌر التجمٌعً لتقرٌر التقٌٌم الخامس لل

. واعتماد ملخص لصناع السٌاسة بتؽٌر المناخ ةالمعنٌ ةالدولٌ ةالحكومٌ
كوبنهاؼن، : المكان. 2014أكتوبر/تشرٌن األول  31-27: التارٌخ

ناخ. بتؽٌر الم ةالمعنٌ ةالدولٌ ةالحكومٌ الهٌئة: أمانة االتصال. الدنمارك
البرٌد . +41-22-730-8025: الفاكس. +41-22-730-8208 :الهاتف

،  Sec@wmo.int-IPCC: اإللكترونً
http://www.ipcc.ch/ www: 

لمؤتمر االجتماع الوزاري لمؤتمر األطراف الذي ٌسبق الدورة العشرٌن 
: ٌهدؾ هذا الحدث الذي األطراف والدورة العاشرة لمؤتمر األطراف العامل

تنظمه حكومة فنزوٌبل إلى استعادة مشاركة المجتمع المدنً فً مفاوضات 
: كراكاس، المكاننوفمبر/تشرٌن الثانً.  7-4: التارٌخاالتفاقٌة اإلطارٌة. 

البرٌد اإللكترونً: لعام. : سٌزار أبونتً رٌفٌرو، المنسق ااالتصالفنزوٌبل. 
precop20@gmail.com     

 الدورة العشرون لمؤتمر األطراف والدورة العاشرة لمؤتمر األطراف العامل
: سوؾ تنعقد هاتان الدورتان بوصفه اجتماع األطراف فً بروتوكول كٌوتو

لٌما، : المكان. 2014دٌسمبر/كانون األول  12-1: التارٌخفً لٌما، بٌرو. 
: أمانة اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ. االتصال. بٌرو

+. 49-228-815-1999: الفاكس+. 49-228-815-1000: الهاتف
 :secretariat@unfccc.int - www: البرٌد اإللكترونً
http://unfccc.int 

من المتوقع أن  الدورة الثانٌة واألربعون للهٌئات الفرعٌة لالتفاقٌة اإلطارٌة:
ٌونٌو/حزٌران  14-3: التارٌخ. 2015تنعقد هذه الدورة فً ٌونٌو/حزٌران 

: أمانة اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة االتصال. بون، ألمانٌا: المكان. 2015
-1999: الفاكس+. 49-228-815-1000: الهاتفخ. بشؤن تؽٌر المنا

 - secretariat@unfccc.int: البرٌد اإللكترونً+. 815-228-49
http://unfccc.intwww:  

عشر لمؤتمر  الدورة الحادٌة والعشرون لمؤتمر األطراف والدورة الحادٌة
: من التارٌخسوؾ تنعقد هاتان الدورتان فً بارٌس، فرنسا.  األطراف العامل:

: المكان. 2015دٌسمبر/كانون األول  11نوفمٌر/تشرٌن الثانً إلى  30
: أمانة اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر االتصال. بارٌس، فرنسا

-228-815-1999: الفاكس+. 49-228-815-1000: الهاتفالمناخ. 
 :secretariat@unfccc.int - www: البرٌد اإللكترونً+. 49
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