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الحلول المناخية في األوقات الصعبة
تتطلــب الفيضانــات غيــر المســبوقة فــي باكســتان وأماكــن أخــرى، وموجــات الحــر، والجفــاف، 
والحرائــق، والعواصــف االســتوائية الشــديدة التــي تــم اإلبــاغ عنهــا فــي األشــهر األخيــرة مــن أماكــن 
مختلفــة حــول العالــم، والمعانــاة والبــؤس والخســائر فــي األرواح والخســائر االقتصاديــة التــي 
ــات  ــادة والحكوم ــى الق ــب عل ــة. يج ــوارئ المناخي ــة الط ــة لحال ــة ومقنع ــتجابة عاجل ــببها، اس تس
إرســال إشــارات مقنعــة بأنهــم يوفــون بوعودهــم الســابقة ومتحــدون فــي التزامهــم بمنــع أزمــة 
المنــاخ مــن الخــروج عــن نطــاق الســيطرة، واالســتجابة الحتياجــات المجتمعــات التــي تعانــي حالًيــا 

ــا. ــة التــي  نشــهدها حالي ــات المناخي ــات الســابقة لمنــع االضطراب ــار اإلخفاق مــن آث

ترتبــط مســألة المنــاخ هــذه ارتباًطــا وثيًقــا بالعديــد مــن 
التحديــات العالمية األخرى. إن االســتجابة الكافية لحالة 
ــال  ــي مج ــدم ف ــراز تق ــية إلح ــة أساس ــوارئ المناخي الط
ــي  ــات الت ــن األزم ــد م ــل العدي ــتدامة ولح ــة المس التنمي
تواجــه العالــم اليــوم. بــدون تحــول ســريع ومنســق إلــى 
تكنولوجيــات واقتصــاد مســتدام و خالــي مــن الكربــون، 
التهديــدات والتوتــرات الجيوسياســية ســوًءا،  ســتزداد 
وســيكون مــن األصعــب حمايــة الطبيعــة واســتعادتها، 
علــى  والقضــاء  مســتدامة،  غذائيــة  أنظمــة  وإنشــاء 
االعتمــاد علــى الوقــود األحفــوري، والمســاهمة فــي 

.)SDGs(ــتدامة ــة المس ــداف التنمي ــق أه تحقي

ســتعقد ثالثــة اجتماعــات رئيســية فــي غضــون أســابيع 
 COP27 ــاخ ــر المن ــام: مؤتم ــذا الع ــة ه ــي نهاي ــة ف قليل
فــي مصــر، والمؤتمــر COP15 للتنــوع البيولوجــي فــي 
ــي،  ــي بال ــرين ف ــة العش ــة مجموع ــدا، قم ــال، كن مونتري
إندونيســيا. ســوف يتعاملــون مــع األزمــات المترابطــة 
ــتحدد  ــم. س ــب ومنقس ــي صع ــياق جيوسياس ــي س ف
نتيجــة COP27 فــي شــرم الشــيخ فــي  نوفمبــر النســق، 
ويجــب أن تثبــت القمــة أن المجتمــع العالمــي مســتعد 
اإلجــراءات  تنفيــذ  فــي  قدًمــا  المضــي  علــى  وقــادر 
المناخيــة لحمايــة النــاس والطبيعــة فــي جميــع أنحــاء 

ــم. العال

يجــب COP27 أن ترســل رســالة مقنعــة إلــى العالــم 
: أن  مفادهــا 

ــر  ــل أكب ــي تتحم ــدان الت ــيما البل ــدان، وال س ــع البل • جمي
ــزم  ــوة وتلت ــارك بق ــدرات، تش ــؤولية والق ــن المس ــدر م ق
ــى  ــات عل ــوة االنبعاث ــد فج ــاخ وس ــر المن ــة تغي بمكافح
المــدى القصيــر والمتوســط والطويــل، بمــا فــي ذلــك 

ــية. ــتويات السياس ــى المس ــى أعل عل
• ســيتم تســريع االنتقــال العــادل العالمــي للتخلــص 

التدريجــي مــن الوقــود األحفــوري وبنــاء أنظمــة طاقــة 
مســتدامة وفعالــة ومتجــددة بــداًل مــن تأخيــره فــي 
الســياق الجيوسياســي الحالــي، بنــاًء علــى قــرار الطاقــة 

الصــادر عــن غالســكو )CP. 26 /1 الفقــرة 20(.

المجتمعــات  و  الــدول  الدولــي  المجتمــع  ســيدعم   •
الموجــودة فــي الخطــوط األماميــة لتأثيــرات المنــاخ، مــن 
خــالل المعونــة  و االغاثــة الفوريــة، وتكثيــف الجهــود 
ــر  ــع تغي ــف م ــى التكي ــدرة عل ــاء الق ــف وبن ــم التكي لدع
الخســائر  لتمويــل  مخصــص  مرفــق  وإنشــاء  المنــاخ، 

واألضــرار.

خطــوات  وتتخــذ  كامــاًل  التزامــً  األطــراف  تلتــزم   •
األمــم  اتفاقيــة  لتنفيــذ  متزايــد  بشــكل  طموحــة 
المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ واتفــاق باريــس 
بالتزامــات  الوفــاء  مــن  الرغــم  علــى  بهــا،  الملحــق 
التمويــل والتعجيــل بتنفيــذ البلــدان الناميــة الوطنيــة بمــا 
يتماشــى مــع الحــد مــن الحــرارة إلــى 1.5 درجــة مئويــة، 
واإلنصــاف والحصــص العادلــة للجهــود العالميــة التــي 

الوطنيــة. والقــدرات  المســؤوليات  تعكــس 

ــرار  ــع الق ــات صن ــى عملي ــي إل ــول الفعل ــة الوص • إمكاني
والتأثيــر فيهــا لجميــع األطــراف وأصحــاب المصلحــة من 
غيــر األطــراف، ومراقبــي المجتمــع المدنــي، والشــعوب 
المجتمعــات  وممثلــي  والشــباب،  والنســاء،  األصليــة، 

ــً. ــر ضعف ــة األكث المحلي

النظــم  حمايــة  فــي  المناخــي  العمــل  سيســهم   •
وإصالحهــا  المســتدامة  وإدارتهــا  اإليكولوجيــة 
وتعزيزهــا، بمــا يتمشــى مــع نتائــج التقاريــر AR6 للفريــق 

المنــاخ. بتغيــر  المعنــي  الدولــي  الحكومــي 



إلــى جانــب تســليط الضــوء علــى الحاجــة إلــى اتخــاذ 
إجــراءات عاجلــة لخفــض االنبعاثــات، يوفــر تقريــر الفريــق 
ــي  ــي المعن ــي الدول ــق الحكوم ــع للفري ــل 3 التاب العام
ــول  ــد أن الحل ــث وج ــاؤل - حي ــباًبا للتف ــاخ أس ــر المن بتغي
فعالــة مــن حيــث التكلفــة بشــكل متزايــد ومتاحــة اآلن 
فــي كل قطــاع لخفــض االنبعاثــات إلــى النصــف بحلــول 

ــام 2030. ع
فــي حيــن أن طمــوح المنــاخ وتنفيــذه ليــس فــي طريقــه 
 3 1.5 درجــة مئويــة، فــإن الفريــق العامــل  حالًيــا إلــى 
التابــع للفريــق الحكومــي الدولــي المعنــي بتغيــر المنــاخ 
يفيــد بــأن الحلــول فعالــة مــن حيــث التكلفــة ومتاحــة 
ــى  ــة إل ــات العالمي ــض االنبعاث ــاع لخف ــي كل قط اآلن ف
اتفاقيــة  هــدف  يــزال  ال   .2030 عــام  بحلــول  النصــف 
باريــس قابــاًل للتحقيــق إذا اتخــذت األطــراف إجــراءات 
الفريــق  إليهــا  توصــل  التــي  النتائــج  التخــاذ  حاســمة 

الحكومــي الدولــي المعنــي بتغيــر المنــاخ.
 COP27 فــي  النقاشــات  جميــع  تراعــي  أن  وينبغــي 
ــي  ــا ف ــم تطويره ــي ت ــدرات الت ــرات والق ــكار والخب األف
ــر  ــكلها تغي ــي يش ــات الت ــدي للتحدي ــي التص ــا ف أفريقي
المنــاخ، وأن تســتفيد منهــا. ويمثــل مؤتمــر األطــراف هذا، 
الــذي ســيعقد فــي القــارة األفريقيــة، فرصــة جيــدة 
ألفريقيــا  الخاصــة  والظــروف  االحتياجــات  لمناقشــة 
ــدان  ــات البل ــق أو مجموع ــاس بالمناط ككل، دون المس

الضعيفــة األخــرى.
ــز  ــن التركي ــرار اآلخري ــي الق ــراف وصانع ــى األط ــب عل يج
هــذا العــام فــي منتديــات وســياقات متعــددة، بمــا فــي 
ذلــك فــي العمــل مــن أجــل التوصــل إلــى نتيجــة قويــة 

COP 27، علــى مــا يلــي:
الفوريــة للتخفيــف مــن  التنفيــذ العاجــل لإلجــراءات   •
ــنوات 2-1  ــالل الس ــع خ ــى أرض الواق ــاخ عل ــر المن ــار تغي آث
المقبلــة، علــى أســاس كل قطــاع علــى حــدة، بمــا فــي 

ــة. ــة الدولي ــراءات التعاوني ــالل اإلج ــن خ ــك م ذل
• يجــب أن تنفــذ هــذه اإلجــراءات العاجلــة وأن تتجــاوز، 
فــي  المحــددة  واألهــداف  التدابيــر  أمكــن،  حيثمــا 
المســاهمات المحــددة وطنيــا )NDCs(، ودفــع االنتقــال 
العــادل إلــى صافــي االنبعاثــات الصفريــة، واالقتصــاد 

المــرن للمنــاخ بحلــول منتصــف القــرن مدعوًمــا بالطاقــة 
المتجــددة، وكــن متوافًقــا مــع ضمــان أن االنبعاثــات 
ــي  ــه ف ــت علي ــا كان ــل مم ــام 2025 أق ــي ع ــة ف العالمي
عــام 2020 وخفــض االنبعاثــات العالميــة إلــى 43% دون 

مســتويات 2019 بحلــول عــام 2030.

ــوح  ــدة الطم ــداف متزاي ــراءات وأه ــاس إلج ــع األس • وض
لخفــض االنبعاثــات مــع إطــار زمنــي لعــام 2035 مــن 
الوقــت  فــي  القيــام  مــع  العالمــي،  المخــزون  خــالل 
ــام  ــات لع ــوة االنبعاث ــد فج ــود لس ــز الجه ــه بتعزي نفس
والتعــاون  التخفيــف  عمــل  برنامــج  خــالل  مــن   2030

الدولــي والجهــود الوطنيــة ودون الوطنيــة.
ــدرة  ــاخ والق ــر المن ــع تغي ــف م ــل للتكي ــذ العاج • التنفي
برامــج  خــالل  مــن  الواقــع  أرض  علــى  التكيــف  علــى 
التكيــف الوطنيــة واإلقليميــة والمحليــة علــى النحــو 
ــل  ــج العم ــة )برام ــف الوطني ــط التكي ــي خط ــن ف المبي
الوطنيــة(، واتصــاالت التكيــف )AdCom(، ومراكــز التنمية 
ــات  ــى احتياج ــز عل ــع التركي ــك، م ــى ذل ــا إل ــة، وم الوطني
وقــدرات أفريقيــا وغيرهــا مــن المناطــق الضعيفــة علــى 
الخطــوط األماميــة لتأثيــرات المنــاخ، مــع تعزيــز التمويــل 
القائــم علــى المنــح وســهولة الوصــول إليــه، فضــاًل عــن 

ــدرات. ــاء الق ــم بن ــا ودع ــز التكنولوجي تعزي

ــار دوالر  ــغ 100 ملي ــم  البال ــدف التأقل ــاوز ه ــق وتج • تحقي
مــن دوالرات الواليــات المتحــدة مــن البلــدان المتقدمــة 
هــذا العــام وتجــاوز 600 مليــار دوالر للفتــرة 2020-25، مــع 
تخصيــص نصــف التمويــل العــام علــى األقــل للتكيــف، 
مــع عمــل جميــع البلــدان علــى مواءمــة جميــع تدفقات 
ــوع  ــاخ والتن ــداف المن ــع أه ــاص م ــام والخ ــل الع التموي

البيولوجــي وأهــداف التنميــة المســتدامة.

التنفيذ الطموح العادل والمتاح

مــع االنتهــاء مــن كتــاب قواعــد اتفاقيــة باريــس فــي COP26، يجــب أن يركــز العمــل بموجــب اتفاقيــة باريــس اآلن 
علــى التنفيــذ الــذي يقــدم إجــراءات مناخيــة طموحــة تتماشــى مــع 1.5 درجــة مئويــة واســتجابة معــززة للتأثيــرات 
التــي ال مفــر منهــا. قــدم تقريــر التقييــم الســادس للفريــق الحكومــي الدولــي المعنــي بتغيــر المنــاخ )AR6( فهمــً 
أعمــق وأكثــر تفصيــاًل لعلــم تغيــر المنــاخ واآلثــار التخريبيــة المتزايــدة فــي جميــع المناطــق مــن عالــم يــزداد احتــراًرا، 

فضــاًل عــن وضــوح الحلــول.



اإلجراءات الفورية للتنفيذ على أرض الواقع

ومــع وجــود النظــام المناخــي المتعــدد األطــراف وقواعــده 
ومؤسســاته العريضــة، يجــب علــى األطــراف وجميــع الجهــات 
الفاعلــة أن تركــز اآلن علــى كيفيــة اســتخدامها وعلــى جميــع 
األدوات المتاحــة األخــرى لوضــع اإلجــراءات الالزمــة لتحقيــق 
أهدافنــا المناخيــة المشــتركة. أكــدت AR6 الهيئــة الحكوميــة 
ــة  ــى أي فرص ــول عل ــه للحص ــاخ أن ــر المن ــة بتغي ــة المعني الدولي
للحــد مــن االحترار إلــى 1.5 درجــة مئوية، يجب أن تبلــغ االنبعاثات 
ذروتهــا فــي النصــف األول مــن هــذا العقــد، مــع انخفــاض 
االنبعاثــات العالميــة لعــام 2025 عمــا كانــت عليــه فــي عــام 
ــام  ــول ع ــبة 43% بحل ــض بنس ــى خف ــا إل ــي طريقه 2020، ف
2030 مــن مســتويات 2019. يوضــح الفريق الحكومــي الدولي 
المعنــي بتغيــر المنــاخ العديــد مــن النتائــج االجتماعيــة والبيئيــة 
اإليجابيــة الفعالــة مــن حيــث التكلفــة المتاحــة لتحقيــق هــذه 
ــن  ــف م ــاف والتخفي ــين اإلنص ــك تحس ــي ذل ــا ف ــداف - بم األه

حــدة الفقــر واألمــن الغذائــي والصحــة والرفاهيــة.

ويمكــن لتعزيــز التعــاون الدولــي أن يعجــل باتخــاذ إجــراءات 
فوريــة علــى المدى القريــب تتجاوز بكثيــر الطموح واالســتثمارات 
المحــددة حتــى اآلن. ويتطلــب تحقيــق ذلــك توســيع نطــاق 
مجموعــة واســعة مــن المبــادرات التعاونية، ســواء مــن األطراف 
أو أصحــاب المصلحــة اآلخريــن، من أجل االنتقال الســريع لجميع 
القطاعــات إلــى مســار نحــو صافــي االنبعاثــات الصفريــة، وفــي 
الوقــت نفســه بنــاء القــدرة علــى التكيــف مــع تغيــر المنــاخ. 
يمكــن أن يســتفيد هــذا مــن اإلجــراءات القــادرة علــى تجــاوز 

أهــداف 2030 فــي NDCs الحاليــة.

ــة  ــدة اإلطاري ــم المتح ــة األم ــذ اتفاقي ــل بتنفي ــن التعجي ويمك
بشــأن تغير المنــاخ واتفاق باريــس الملحق بها وتعزيــزه من خالل 
التركيــز علــى القطاعــات الرئيســية التي تعتبر أساســية لتحقيق 
أهــداف التخفيــف والتكيــف. ويمكــن وضــع اســتراتيجيات علــى 
التمويــل والتكنولوجيــا وبنــاء  لتعبئــة  القطاعــي  المســتوى 
القــدرات بطريقــة منســقة للقضاء علــى االنبعاثات وبنــاء القدرة 
علــى التكيــف فــي قطاعــات الطاقــة والغــذاء والنقــل والبنــاء 
وغيرهــا مــن القطاعــات، بمــا يتماشــى مــع االنتقــال العــادل 

.1.5C والحــد مــن االحتــرار إلــى
يجــب علــى الحكومــات والشــركات والجهــات الفاعلــة األخــرى 
التنفيــذ الكامــل والعاجــل للتعهــدات الطموحــة التــي تــم 
التعهــد بهــا فــي مؤتمــر األطــراف الســادس والعشــرين وفــي 
ســياقات أخــرى، وضمــان دعــم المطالبــات الطموحــة بإجــراءات 
عاجلــة وكافيــة وســالمة البيئــة. وعــالوة علــى ذلــك، يجــب 
علــى البلــدان أن تبرهــن علــى التأثيــرات اإليجابيــة الميدانيــة لهذه 
ً، باعتبارها  األنشــطة على أصحــاب المصلحــة والجمهور عمومــ
ً موثوقيــن لهــذا النهــج المتعــدد األطــراف إزاء  اســتجابة ودعمــ
ــة  ــرار الطاق ــن ق ــتفيد م ــا أن تس ــي له ــا ينبغ ــاخ. كم ــر المن تغي
الصــادر عــن غالســكو )CP/1.26 الفقــرة 20( للعمــل علــى وجــه 
ــة  ــاع الطاق ــي قط ــادل ف ــال الع ــز االنتق ــى تحفي ــد عل التحدي
مــن أجــل التخلــص التدريجــي مــن الوقــود األحفــوري )الفحــم 
ــة  ــاءة الطاق ــددة وكف ــة المتج ــز الطاق ــاز(، وتعزي ــط والغ والنف

والتكنولوجيــا النظيفــة فــي جميــع أنحــاء العالــم.
بالنســبة لتحــدي التخفيــف، فــإن برنامــج العمــل لتوســيع نطاق 
طمــوح التخفيــف وتنفيــذه بشــكل عاجــل بحلــول عــام 2030، 
المتفــق عليــه فــي غالســكو، هــو آخــر فرصــة لنــا إلبقــاء 1.5 
درجــة مئويــة فــي متنــاول اليــد. ويجــب أن يحظــى برنامــج عمــل 
التخفيــف هــذا بدعــم كامــل وحماســي مــن جميــع األطــراف، 
فعــاالً،  ليكــون  الالزمــة  والمــوارد  األدوات  تمكينــه  يتــم  وأن 

اســتجابة لدعــوة فريــق األمــم المتحــدة األممــي للحكومــات 
ــى  ــي عل ــب أن يبن ــى. يج ــا األول ــاخ أولويته ــر المن ــل تغي ــى جع إل
أخطــاء المبــادرات المماثلــة الســابقة مثــل عمليــة الفحــص 
التقنــي للتخفيــف والتعلــم منهــا. ويجــب أن تعطــي األطــراف 
األولويــة لتعبئة اإلرادة السياســية والمــوارد المالية واالســتجابات 
المؤسســية الالزمــة لتحقيــق التحــول القطاعــي، بمــا فــي 
ذلــك اتخــاذ تدابيــر ملموســة للتخلــص التدريجــي مــن الوقــود 

األحفــوري.

ينبغي لألطراف أن تستخدم برنامج العمل لتحقيق ما يلي:
• وضــع أهــداف قطاعيــة واضحــة وطموحــة تتماشــى مــع 
تحقيق خفــض االنبعاثــات والفوائــد االجتماعية ومنافــع التنوع 
البيولوجــي كمــا حددهــا الفريــق الحكومــي الدولــي المعنــي 
ــي  ــار العالم ــتدامة واإلط ــة المس ــداف التنمي ــاخ وأه ــر المن بتغي

للتنــوع البيولوجــي لمــا بعــد عــام 2020،
• ضمــان االنتقــال العــادل إلــى اقتصــاد صافــي الصفــر قــادر على 
ــى  ــة إل ــاع الطاق ــل قط ــالل تحوي ــن خ ــاخ م ــع المن ــف م التكي
أســاس لكفــاءة الطاقــة والطاقــة المتجــددة. يجــب أن يشــمل 
هــذا التحــول التخلــص التدريجــي الســريع مــن جميــع أنــواع 
الوقــود األحفــوري كجــزء مــن االنتقــال العــادل إلــى عالــم خــاٍل 

.1.5C مــن الكربــون والحــد مــن االحتــرار إلــى
• وضــع اســتراتيجيات لجميــع القطاعــات ذات الصلــة، بمــا فــي 
ذلــك النظــم الغذائيــة والطاقــة والنقــل والصناعــة والنفايــات 
الســاحلية،  والمناطــق  والمحيطــات  الحضريــة  والمناطــق 
واالســتفادة الكاملــة مــن الفــرص المتاحة مــن الحلــول القائمة 
والمجتمعــات  األصليــة  الشــعوب  وإشــراك  الطبيعــة،  علــى 
المحليــة. البنــاء علــى المبــادرات المتعــددة األطــراف واإلقليميــة 
القائمة والناشــئة واالتســاق معها، حســب االقتضاء، بما يشــمل 
الجهــات الفاعلــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، بمــا فــي ذلــك 
الرئاســة و/أو المبــادرات القطاعيــة الصــادرة عــن مؤتمــر األطــراف 

ــراف 27. ــر األط ــن مؤتم ــادرة ع ــة الص ــادرات القادم 26 والمب
ــع  ــلطة صن ــم س ــن لديه ــوزراء الذي ــن ال ــة م ــراك مجموع • إش
القــرار فــي مختلــف القطاعــات، لتقاســم ملكيــة االســتراتيجية 

وتوفيــر القيــادة السياســية.
• االســتفادة مــن اآلليــات الماليــة والتكنولوجيــة وآليــات بنــاء 
القــدرات القائمــة فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن 
تغيــر المنــاخ واتفــاق باريــس، وزيــادة التمويــل وغيــره مــن أشــكال 

الدعــم المقــدم إلــى البلــدان الناميــة.
• ضمــان تعزيــز الظــروف التمكينية الســتة المحددة فــي التقرير 
AR6 للفريــق العامــل 3 التابــع للفريــق الحكومــي الدولــي 
المعنــي بتغيــر المنــاخ، وهــي التمويــل، واالبتــكار التكنولوجــي، 
المؤسســية،  والقــدرة  العامــة،  السياســة  أدوات  وتعزيــز 
ــلوك  ــي الس ــرات ف ــتويات، والتغيي ــددة المس ــة المتع والحوكم
البشــري وأســاليب الحيــاة مــن أجــل تنفيــذ إجــراءات ناجحــة 
ــدان  ــياق البل ــي س ــيما ف ــاخ، وال س ــر المن ــار تغي ــن آث ــف م للتخفي

ــة. النامي
•  إعالم عملية ضريبة السلع والخدمات والتوصية بها.

• ينبغــي أن يوفــر االجتمــاع الــوزاري الســنوي الرفيــع المســتوى 
التوجيــه السياســي وأن يكــون نقــاط تفتيــش لتقييــم التقــدم 
ــر التوليفيــة عــن البلــدان الناميــة  الجماعــي واالســتجابة للتقاري
الحجــم  والمتوســطة  المحــدودة  واألقاليــم  الناميــة  غيــر 
ــي  ــق الحكوم ــع للفري ــل AR6 التاب ــق العام ــتنتاجات الفري واس

ــر. ــاخ 3 التقري ــر المن ــي بتغي ــي المعن الدول



تطابق طموحاتنا العالمية و مقاومتنا مع  1.5 درجة مئوية

فــي حيــن أن تجديــد التركيــز علــى التنفيــذ العاجــل والفــوري 
األجــل  فــي  أساســي  أمــر  الواقــع  أرض  علــى  واإلجــراءات 
القصيــر،  ســتحتاج األطــراف، بالتــوازي مــع ذلــك، إلــى مواصلــة 
ــم  ــاء قيامه ــل، أثن ــط والطوي ــن المتوس ــى األجلي ــز عل التركي
بوضــع خططهــم وأهدافهــم لجولتهــم التاليــة مــن مراكز 
تقديــم   ،2035 لعــام  زمنــي  إطــار  مــع  الوطنيــة  التنميــة 
وتعميــق  وتطويــر   ،2030 لعــام  طموًحــا  أكثــر  أهــداف 
خططهــا طويلــة األجــل إلزالــة الكربــون. يجــب علــى األطــراف 
وضــع خطــط وأهــداف فــي جميــع هــذه األطــر الزمنيــة التــي 
ــرار  ــن االحت ــد م ــع الح ــردي م ــي وف ــكل جماع ــى بش تتماش
ــم  ــاء والنظ ــكان الضعف ــة الس ــة وحماي ــة مئوي ــى 1.5 درج إل

ــة. ــات المناخي ــن االضطراب ــة م الطبيعي
ــى  ــا عل ــزا قوي ــات تركي ــذه العملي ــع ه ــز جمي ــي أن ترك ينبغ
االنتقــال العــادل مــن خــالل النهــج القطاعيــة والنهــج القائمة 
علــى النظــم اإليكولوجيــة، باالعتمــاد علــى األعمــال الســابقة 
والمناطــق  والمحيطــات  الغابــات  مجــال  فــي  والجاريــة 
الســاحلية والنظــم الغذائيــة وعمــل كورونيفيــا المشــترك 
بشــأن الزراعــة ونظــم الطاقــة والمناطــق الحضريــة والمبانــي 

ــري(... .  ــي والحض ــي والمحل ــل )الدول والنق
االستجابة للفجوة 2030 في الطموح العالمي: 

ــراف  ــرت األط ــرين، أق ــادس والعش ــراف الس ــر األط ــي مؤتم ف
بالفجــوة فــي االنبعاثــات بيــن المســارات المتماشــية مــع 
باريــس وبيــن البلــدان النامية غير الســاحلية ذات اإلطــار الزمني 
المعنــي  الدولــي  الحكومــي  الفريــق   AR6 وأكــد   .2030
ــى  ــاج COP27 إل ــوة. وتحت ــذه الفج ــورة ه ــاخ خط ــر المن بتغي
ــز  ــح مراك ــى تنقي ــوة إل ــى الدع ــص، وإل ــذا النق ــتجابة له االس
التنميــة الوطنيــة هــذا العــام لســد الفجــوة. يجــب أن تشــمل 
هــذه االســتجابة مزيًجــا مــن NDCs المنقحــة المتوافقــة مع 
1.5 درجــة مئويــة، والتنفيــذ المعجــل مــن خــالل برنامــج عمــل 
التخفيــف الموصــوف فــي القســم الســابق، والتنفيــذ القــوي 
والجهــات  الــدول  قدمتهــا  التــي  للتعهــدات  والمســاءلة 
لتقديــم  المســتقبلية  والفــرص  الحكوميــة،  غيــر  الفاعلــة 
ــات،  ــض االنبعاث ــداف خف ــات 2030 أه ــن الطموح ــد م المزي
بمــا فــي ذلــك فــي جولــة NDCs المقدمــة بحلــول عــام 

ــي. ــزون العالم ــد المخ 2025، بع

الجــرد العالمــي واإلبــالغ عــن  1.5C مالئمــة ل المســاهمة 
الوطنيــة المحــددة مــع اإلطــار الزمنــي لعــام 2035:

المحــرز  التقــدم  للتفكيــر فــي   COP27 فرصــة لألطــراف 
حتــى اآلن فــي ضريبــة الســلع والخدمــات األولــى والبــدء فــي 
التركيــز علــى تحقيــق نتائــج ملموســة. ويجــب أن تيســر أي 
عمليــة ذات مصداقيــة فــي مجــال ضريبــة الســلع والخدمات 

لألطــراف  والهادفــة  والشــفافة  الواســعة  المشــاركة 
وأصحــاب المصلحــة مــن غيــر األطــراف، وأن تأخــذ فــي االعتبار 
بالكامــل نواتــج AR6 الفريــق الحكومــي الدولــي المعنــي 
ــج AR6 ذات  ــة إلدراج النتائ ــح فرص ــاخ. COP27 يتي ــر المن بتغي
الصلــة، بمــا فــي ذلــك تلــك المتصلــة والحلــول القائمــة علــى 
الطبيعــة، والتنميــة القــادرة علــى التكيــف مــع تغيــر المنــاخ، 
والتكيــف التحويلــي، والتخفيــف مــن حــدة الفقــر، وتحســين 
البيولوجــي،  المائــي والغذائــي، والتنــوع  اإلنصــاف، واألمــن 
وأهــداف التنميــة المســتدامة، والبــدء فــي صياغــة النواتــج 

ذات الصلــة.
ــلع  ــة الس ــة ضريب ــر عملي ــل COP27 أن توف ــي أن تكف وينبغ
والخدمــات مزيــدا مــن الوضــوح بشــأن نواتــج ونتائــج العمليــة، 
ذلــك  يشــمل  أن  وينبغــي   .COP28 فــي  ســتنتهي  التــي 
ــى  ــدرة عل ــون والق ــة الكرب ــة إلزال ــتراتيجيات قطاعي ــع اس وض
لعــدة  شــاملة  فوائــد  لتحقيــق  ُنُهــج  وكذلــك  التكيــف، 
قطاعــات. ســيكون الناتــج األساســي هــو االتفــاق علــى 1.5 
درجــة مئويــة علميــة واتفاقيــة باريــس المتوافقــة مــع هــدف 

خفــض االنبعاثــات العالمــي لعــام 2035.
ــل  ــي الطوي ــدف العالم ــي لله ــدوري الثان ــتعراض ال االس

ــة:  ــل لالتفاقي األج
االســتعراض الــدوري الثانــي )PR2(  و حــوار الخبــراء المنظــم 
ــي  ــا الجماع ــين فهمن ــان لتحس ــن هامت ــا فرصتي )SED( هم
ــق  ــي تحقي ــاعد ف ــي ستس ــل الت ــة األج ــيناريوهات طويل للس
ــل  ــع التدخ ــة لمن ــات الفاعل ــع الجه ــن جمي ــوح م ــى طم أعل

ــي. ــام المناخ ــي النظ ــر ف الخطي
أن  علــى  المتزايــد  الدليــل   PR2 نتائــج  تعكــس  أن  يجــب   •
االحتــرار الــذي يزيــد عــن 1.5 درجــة مئويــة سيشــكل مخاطــر 
غيــر مقبولــة علــى النظــم الطبيعيــة والبشــرية، بمــا فــي 

ذلــك مخاطــر وآثــار حتــى التجــاوز المؤقــت.
• يجــب أن تعتــرف نتائــج PR2 بالفجــوة الهائلــة بيــن اإلجراءات 
واألهــداف الحاليــة والســيناريوهات التــي ستســمح لنــا بالحــد 
ــر  ــى التفكي ــة إل ــة، باإلضاف ــة مئوي ــى 1.5 درج ــرار إل ــن االحت م
فــي مــا هــو مطلــوب لتحقيــق تلــك الســيناريوهات وعواقــب 

عــدم القيــام بذلــك.
التفصيليــة  العــروض  كافًيــا  وقًتــا   SED يوفــر  أن  يجــب   •
ــي  ــن الثان ــن العاملي ــيين للفريقي ــن الرئيس ــل المؤلفي ــن قب م
ــاخ،  ــر المن ــي بتغي ــي المعن ــي الدول ــق الحكوم ــث للفري والثال
والنظــر فــي طلــب المزيــد مــن التقاريــر الخاصــة للفريــق 
الحكومــي الدولــي المعنــي بتغيــر المنــاخ حــول مجــاالت 
ــة،  ــق الحضري ــدن والمناط ــول والم ــاط التح ــل نق ــددة مث مح
والــدور المحتمــل، والحــدود، ومخاطــر إزالــة ثانــي أكســيد 

الكربــون.

1 Supplementing the IPCC’s AR6 estimates that cost-effective global carbon dioxide 
emissions pathways consistent with °1.5C of warming with limited or no overshoot would need to fall by %50 by 2030 )BL:2010(



العــام  فــي  االقتصاديــة  واألزمــات  الوبــاء  كان  إذا 
الماضــي يمثــالن تحدييــن للطمــوح والتنفيــذ وحتــى 
بالنســبة لمؤتمــر األطــراف الســادس والعشــرين فــي 
غالســكو، فــإن العالــم يواجــه هــذا العــام أزمــة صعبــة 
أخــرى: الصــراع فــي أوكرانيــا. منــذ مــارس، أثــر ذلــك علــى 
للطاقــة،  السياســية  والجغرافيــا  العالميــة  األســواق 
مــع زيــادة تاريخيــة فــي أســعار النفــط والغــاز. أصبــح 
أمــن الطاقــة مصــدر قلــق رئيســي مــن حيــث السياســة 
فــي  التفكيــر  إعــادة  علــى  أجبــر  ممــا  واالســتثمارات، 
الخطــط، خاصــة فــي أوروبــا. ويشــكل خطــر ازدهــار 

أزمــة الغــذاء العالميــة مصــدر قلــق آخــر.
كشــفت الحــرب فــي أوكرانيــا عــن مخاطــر االعتمــاد 
غيــر  تكاليفــه  عــن  فضــاًل  األحفــوري،  الوقــود  علــى 
المناخيــة. أصبحــت الطاقــة المتجــددة النظيفــة اآلن 
القومــي  لألمــن  مضــى  وقــت  أي  مــن  أهميــة  أكثــر 
والســالم واالســتقرار العالمييــن. ال تــزال تكاليــف المنــاخ 
للصــراع غيــر واضحــة، لكنهــا ســتعتمد علــى كيفيــة 
موازنــة البلــدان للحاجــة الفوريــة للوقــود األحفــوري 

واالنتقــال إلــى مصــادر الطاقــة المتجــددة.

يدعــو مقــرر ميثــاق غالســكو األطــراف إلــى التوســع 

النظيفــة  الطاقــة  توليــد  تدابيــر  نشــر  فــي  بســرعة 

وكفــاءة الطاقــة، بمــا فــي ذلــك تســريع الجهــود نحــو 

هــوادة  بــال  الفحــم  طاقــة  مــن  التدريجــي  التخلــص 

والتخلــص التدريجــي مــن إعانــات الوقــود األحفــوري 

غيــر الفعالــة. يجــب أن ترســم حلــول األزمــة تغييــًرا فــي 

المســار مــن شــأنه أن يســاهم فــي تحقيــق أهــداف 

اتفاقيــة باريــس. وينبغــي COP27 أن تبنــي علــى الزخــم 

وعلــى قــرار ميثــاق غالســكو للنهــوض بتحــول الطاقــة. 

يمكــن أن يكــون MWP وســيلة رئيســية لتحقيــق ذلــك، 

ــاله. ــح أع ــو الموض ــى النح عل

تدابيــر  بتنفيــذ  اإلســراع  إلــى  ماســة  حاجــة  هنــاك 
ــاء  ــريع إلبق ــالق الس ــذة اإلغ ــى ناف ــر إل ــف، بالنظ التخفي
االحتــرار العالمــي عنــد 1.5 درجــة مئويــة. ولكــن إلــى 
أن   COP27 يجــب  االنبعاثــات،  فجــوة  ســد  جانــب 
لتأثيــرات  االســتعجال  مــن  القــدر  بنفــس  تســتجيب 
ــم  ــة الدع ــالل تعبئ ــن خ ــك م ــي ذل ــا ف ــاخ، بم ــر المن تغي
والمســاعدة التقنيــة علــى وجــه الســرعة للفئــات األكثــر 

ضعفــً
وتأثرت.

مــع عقــد COP27 فــي إفريقيــا، نعتبــر ذلــك فرصــة 
فريــدة لتحقيــق قضايــا التأقلــم  والخســائر واألضــرار 
بالــغ األهميــة لهــذه المنطقــة  والتمويــل، وهــو أمــر 
قــادرة  لتكــون  العالــم  فــي  ضعًفــا  األكثــر  والبلــدان 
وزيــادة  الحاليــة،  المناخيــة  التأثيــرات  معالجــة  علــى 
األحــداث  مواجهــة  فــي  الصمــود  علــى  قدرتهــا 
المناخيــة والمســاهمة فــي تحقيــق أهــداف اتفاقيــة 
باريــس. ويقــدم تقريــر الفريــق العامــل 2 التابــع للفريــق 
الحكومــي الدولــي المعنــي بتغيــر المنــاخ ثــروة مــن 
ــي  ــف، وينبغ ــرص التكي ــات وف ــن احتياج ــات ع المعلوم
أن يوفــر االلتــزام بمضاعفــة مســتويات تمويــل التكيــف 

المــوارد  فــي  زيــادة  غالســكو  ميثــاق  لقــرار  وفقــً 
فــي الوقــت المناســب. كمــا يتنــاول حــدود التكيــف 

واألضــرار. والخســائر 
القــارة  المقــرر عقــده فــي  إن مؤتمــر األطــراف هــذا، 
االحتياجــات  فــي  للنظــر  جيــدة  فرصــة  األفريقيــة، 
الخاصــة ألفريقيــا ككل، واالســتفادة مــن  والظــروف 
ــي  ــا ف ــم تطويره ــي ت ــدرات الت ــرات والق ــكار والخب األف
ــر  ــا تغي ــي يطرحه ــات الت ــدي للتحدي ــي التص ــا ف أفريقي
المنــاخ. لــدى أفريقيــا ثــروة مــن الخبــرات تتقاســمها، 
ويمكــن للجميــع االســتفادة مــن االعتــراف بقيادتهــا 
ومرونتهــا. وســيكون توفيــر التمويــل وأنــواع الدعــم 
األخــرى  منــااًل ضروريــً أيضــً للتعجيــل بجهــود التكيــف 
وبنــاء القــدرة علــى التكيــف. وفــي هــذا الســياق، ينبغــي 
ــؤدي دورًا  ــيخ أن ي ــرم الش ــكو - ش ــل غالس ــج عم لبرنام
ــن  ــاًل ع ــرات، فض ــات والثغ ــد االحتياج ــي تحدي ــيً ف رئيس
التعجيــل بإجــراءات التكيــف بطريقــة تحويليــة. ويمكــن 
فــي  حاســمً  دورًا  يــؤدي  أن  هــذا  األطــراف  لمؤتمــر 
ــيما  ــً، ال س ــات ضعف ــر الفئ ــل ألكث ــة التموي ــر وتعبئ توفي
ودعــم  والتكيــف،  واألضــرار،  بالخســائر  يتعلــق  فيمــا 

التكنولوجيــا وبنــاء القــدرات.

اإلنجاز فيما يتعلق بمرحلة انتقال الطاقة :
فرصة النجاح أو اإلخفاق

االستجابة آلثار تغير المناخ المتفاقمة

2 Adverse observed impacts and/or projected risks and can be economic and/or 
non-economic )IPCC AR6 WGII, 2022(



ــة  ــد 1.1 درج ــوم، عن ــد ي ــا بع ــاخ يوًم ــرات المن ــم تأثي تتفاق
مــا  مســتويات  فــوق  االحتــرار  مــن  الحاليــة  مئويــة 
قبــل الصناعــة. هــذا لــن يتباطــأ. الجفــاف فــي القــرن 
ــي  ــبوقة ف ــر المس ــة وغي ــات الهائل ــي، والفيضان األفريق
باكســتان ونيجيريــا، والعواصــف االســتوائية المدمــرة، 
ــض  ــوى بع ــت س ــر ليس ــات الح ــات وموج ــق الغاب وحرائ
عــام  شــهدتها  التــي  المنــاخ  أزمــة  تفاقــم  عالمــات 
2022. قــال تقريــر المجموعــة العاملــة 2 التابعــة للهيئــة 
الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ إن حوالي 3.3 
إلــى 3.6 مليــار شــخص يعيشــون فــي مناطــق شــديدة 
شــخص  مليــار  حوالــي  وأن  المنــاخ،  لتغيــر  التعــرض 
ــف  ــر التكي ــاحلية. تدابي ــر الس ــر المخاط ــون لخط معرض
ــن ال  ــئ، ونح ــر متكاف ــدم غي ــة، والتق ــر كافي ــة غي الحالي
نتكيــف بالســرعة الكافيــة. واألكثــر إثــارة للقلــق هــو أنــه 
تــم تخصيــص 4٪ إلــى 8٪ فقــط مــن إجمالــي تمويــل 

ــم. ــاخ للتأقل المن
المناخــي  الظلــم  لهــذا  نتصــدى  أن   COP27 ويجــب 
ــي  ــية الت ــا الرئيس ــأن القضاي ــية بش ــرارات رئيس ــاذ ق باتخ
مــن شــأنها تســريع االســتجابة لآلثــار المتفاقمــة لتغيــر 

ــاخ. المن

وتشمل هذه التدابير ما يلي:

ــل  ــج عم ــي لبرنام ــم: ينبغ ــي للتأقل ــدف العالم • اله
العالمــي  الهــدف  بشــأن  الشــيخ  شــرم   - غالســكو 
بشــأن  ومشــتركً  شــفافً  فهمــً  يقيــم  أن  للتكيــف 
والقطاعــي  المحلــي  بالعمــل  التعجيــل  كيفيــة 
تحقيــق  نحــو  الجماعــي  التقــدم  وتقييــم  والوطنــي 
الهــدف العالمــي. ويجب أن يحدد نظــام GlaSS الثغرات 
ــً  ــر إلحاح ــات األكث ــم االحتياج ــة لدع ــراءات الالزم واإلج
للتعجيــل بالتكيــف بطريقــة تحويليــة علــى الصعيديــن 
الدولــي والوطنــي. يجــب أن يوضــح برنامــج العمــل أيًضــا 
كيــف يمكــن لنتائــج GlaSS أن تغــذي المخــزون العالمي 
كمصــدر للمدخــالت. وينبغــي COP27 أن تعتمــد مقــررًا 
بنــدًا  الخبــراء الحكومييــن  بــأن يكــون فريــق  يقضــي 
دائمــً مــن بنــود جــدول األعمــال فــي إطــار هيئــة الســوق 
الماليــة والهيئــات الفرعيــة، وذلــك بحلــول COP28 عنــد 

ــن. ــراء الحكوميي ــق الخب ــة فري ــاء والي انته

التأقلــم: يجــب علــى COP27 األطــراف أن  • تمويــل 
تعجــل بالتقــدم نحــو أكثــر مــن ضعــف تمويــل التكيــف، 
وأن تضــع خارطــة طريــق واضحــة، مــع آليــة للمســاءلة، 
لقــرارات  وفقــً   2025 عــام  بحلــول  ذلــك  لتحقيــق 
غالســكو. كمــا أن تحســين فهــم إمكانيــة الحصــول 
ــالل  ــن خ ــه م ــه وثغرات ــف واحتياجات ــل التكي ــى تموي عل
برنامــج عمــل نظــام غــالس يجــب أن يسترشــد بــه فــي 
المحــددة  لألهــداف  الجديــدة  الجماعيــة  المناقشــة 

ــاخ. ــق بالمن ــل المتعل ــأن التموي ــً بش كمي

• خطــط التأقلــم الوطنيــة: ابتــداًء مــن عــام 2010، 
ــن  ــراف م ــة األط ــف الوطني ــط التكي ــة خط ــن عملي تمّك
والطويلــة  المتوســطة  التكيــف  احتياجــات  تحديــد 
األجــل ووضــع وتنفيــذ اســتراتيجيات وبرامــج لتلبيــة تلــك 
ــط  ــة فق ــدم 34 دول ــر 2022، ق ــى فبراي ــات. حت االحتياج
برامــج عملهــا الوطنيــة. ويجــب علــى جميــع البلــدان أن 
تضــع برامــج عملهــا الوطنيــة فــي صيغتهــا النهائيــة 
وأن تبــدأ فــي تنفيذهــا، ويجــب علــى البلــدان المتقدمــة 

ــالزم. ــم ال ــدم الدع أن تق
• البالغــات المتعلقــة بالتكيــف: حتى اليــوم، قدم 47 
ــف.  ــة بالتكي ــم المتعلق ــً( بالغاته ــً ونامي ــدًا )متقدم بل
وينبغــي COP27 أن تعتمــد قــرارًا بإعــداد تقريــر توليفــي 
ــواردة فــي  مــن جانــب COP28 عــن إجــراءات التكيــف ال
برامــج العمــل الوطنيــة وفــي بالغــات التكيــف. وينبغــي 
معالجــة  وكيفيــة  األولويــات،  التقريــر  هــذا  يحــدد  أن 
بتنفيــذ  للتعجيــل  الالزمــة  واالحتياجــات  الثغــرات 
التكيــف، وأن يكــون بمثابــة إســهام فــي ضريبــة الســلع 

والخدمــات.
الخســائر واألضــرار: ينبغــي COP27 أن تقــرر إنشــاء   •
اآلليــة  إطــار  فــي  واألضــرار  الخســائر  لتمويــل  مرفــق 
بشــأن  اإلطاريــة  المتحــدة  األمــم  التفاقيــة  الماليــة 
ــً  ــي أيض ــص. وينبغ ــدوق مخص ــزود بصن ــاخ م ــر المن تغي
أن يكــون تمويــل الخســائر واألضــرار عنصــرًا مــن عناصــر 
الهــدف الجماعــي الجديــد المحــدد كميــً، باإلضافــة 
إلــى تمويــل التخفيــف والتكيــف. ينبغــي لألطــراف أن 
ــة  ــانتياغو المعني ــبكة س ــل لش ــغيل الكام ــل التش تكف
ــدرات  ــل والق ــص التموي ــع تخصي ــرار، م ــائر واألض بالخس

الالزمــة لتنفيــذ مهامهــا بفعاليــة.



ال توجــد فرصــة لتحقيــق أهــداف باريــس المناخيــة دون 
توفيــر دعــم مالــي وتكنولوجــي وبنــاء القــدرات للبلــدان 
الناميــة علــى نطــاق واســع وكاف ويســهل الوصــول 
إليــه. وتبــرز الحاجــة الملحوظــة إلــى االهتمــام بالقــدرات 
المؤسســية حقيقــة أن البلــدان الناميــة غيــر الناميــة في 
113 بلــدًا ناميــً مــن أصــل 169 بلــدًا تــدرج بنــاء القــدرات 
ومعالجــة  الوطنيــة.  التنميــة  برامــج  لتنفيــذ  كشــرط 
مســألة القــدرة المؤسســية شــرط مســبق لمعالجــة 
ــع  ــل 3 التاب ــق العام ــظ الفري ــة. ويالح ــواغل الحوكم ش
للفريــق الحكومــي الدولــي المعنــي بتغيــر المنــاخ أيضــً 
أن التدفقــات الماليــة للوقــود األحفــوري ال تــزال أكبــر 
مــن التدفقــات المتعلقــة بالتكيــف مــع تغيــر المنــاخ 
المالــي  التعــاون  »تســريع  وأن  آثــاره،  مــن  والتخفيــف 
انبعاثــات  النخفــاض  حاســم  تمكيــن  عامــل  الدولــي 
العادلــة، ويمكــن  االنتقــال  الدفيئــة وعمليــات  غــازات 
أن يعالــج أوجــه عــدم المســاواة فــي الحصــول علــى 
للتأثــر  المنــاخ والقابليــة  آثــار تغيــر  التمويــل وتكاليــف 
بهــا« )(. كمــا أن الوفــاء بااللتزامــات الماليــة ضــروري لبنــاء 
ــع  ــترك بالتوزي ــزام المش ــاخ وااللت ــام المن ــي نظ ــة ف الثق
العــادل للجهــود العالميــة فــي مواجهــة تغيــر المنــاخ. 
وفــي ختــام COP27، يجــب علــى األطــراف أن تحقــق مــا 

ــي: يل
•توفيــر الثقــة بــأن البلــدان األطــراف المتقدمــة ســتنجح 
فــي تقديــم مــا ال يقــل عــن 100 بليــون دوالر هــذا العام، 
وزيــادة التمويــل بســرعة فــي الســنوات القادمــة لضمــان 
توفيــر مــا ال يقــل عــن 600 بليــون دوالر بشــكل تراكمــي 

خــالل فتــرة الســنوات الســت مــن 2020 إلــى 2025.
• زيــادة تمويــل التكيــف بشــكل كبيــر هــذا العــام وقــرر 
العــام  التمويــل  مــن   ٪50 عــن  يقــل  ال  مــا  تخصيــص 

للمنــاخ لدعــم تدابيــر التكيــف فــي البلــدان الناميــة
المتعلــق  للتمويــل  عملــي  تعريــف  علــى  االتفــاق   •
ــة  ــة الدائم ــاري للجن ــل الج ــى العم ــتناد إل ــاخ، باالس بالمن

بالتمويــل. المعنيــة 

• إنشــاء حــوار بنــاء حــول الهــدف الجماعــي الجديــد 
المحــدد كميــً بشــأن تمويــل المنــاخ لفتــرة مــا بعــد 
عــام 2025، وتحقيــق فهــم مشــترك للخيــارات المتاحــة 
كأســاس لزيــادة التمويــل المتعلــق بالمنــاخ بشــكل كبير 

ــده. ــا بع ــد وم ــن العق ــي م ــف الثان ــي النص ف

جديــد  جماعــي  لهــدف  واضحــة  معالــم  تحقيــق   •
علــى  األخيــرة  اللمســات  لوضــع  كميــً،   محــدد 
ــدورة  ــالل ال ــأنها خ ــرار بش ــى ق ــل إل ــات والتوص المفاوض

األطــراف. لمؤتمــر   29
الكامــل  للتشــغيل  الالزمــة  العناصــر  علــى  االتفــاق   •
والتعجيــل  البيئيــة،  الســالمة  مــع   6 المــواد  لجميــع 
باالنتقــال إلــى تســعير الكربــون علــى نطــاق واســع الــذي 
ــداف  ــع األه ــا م ــتثمارات ومواءمته ــه االس ــه توجي يمكن
ــادل  ــال الع ــل االنتق ــن أج ــل م ــد التموي ــة، وتولي المناخي
ــع  ــف م ــى التكي ــادر عل ــر وق ــي الصف ــاد صاف ــى اقتص إل
التدابيــر  خــالل  مــن  التكيــف  تدابيــر  وكذلــك  المنــاخ، 
يجــب  ســواء.  حــد  علــى  الســوقية  وغيــر  الســوقية 
COP27 تقليــل الضــرر الــذي لحــق بآليــات أســواق المــادة 
6 مــن قــرار COP26 للســماح بانتقــال االئتمانــات قبــل 

.2020 عــام 
• االعتــراف بــأن تعزيــز القــدرة المؤسســية شــرط تمكيني 
حاســم حددتــه معظــم البلــدان الناميــة فــي تقاريرهــا 
عــن البلــدان الناميــة، وإنشــاء منتــدى لتبــادل الــدروس 

وتحديــد المــوارد الالزمــة لتعزيــز القــدرات المؤسســية.
• االتفــاق علــى إنشــاء مرفــق لتمويــل الخســائر واألضــرار، 
فــي إطــار آليــة تمويــل اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطارية 
بالخســائر واألضــرار  المنــاخ فيمــا يتعلــق  بشــأن تغيــر 
فــي COP27، وتشــغيله فــي الوقــت المناســب، مــع 

ــوال. ــدة لألم ــادر جدي ــص مص تخصي

ــخا  ــادا راس ــة اعتق ــي للطبيع ــدوق العالم ــد الصن يعتق
 COP27و األطــراف،  مؤتمــرات  جميــع  تنظيــم  بــأن 
بصفــة خاصــة، يجــب أن يقــوم علــى الوصــول الكامــل 
والمشــاركة الفعالــة للمجتمــع المدنــي فــي جميــع 

اإلطاريــة.  باالتفاقيــة  المتصلــة  واألحــداث  العمليــات 
يســلط الصنــدوق العالمــي للطبيعــة الضــوء علــى إلحاح 
وأهميــة عمليــة صنــع القــرار المناخــي الدوليــة الشــاملة 
المجتمــع  جلــوس  وبــدون  باريــس.  اتفاقيــة  لتنفيــذ 

المســتحيل  مــن  ســيكون  الطاولــة،  علــى  المدنــي 
ــددة  ــات المح ــداف وااللتزام ــق األه ــم تحقي ــى العال عل
منــذ عــام 2015. إن إدراج أصحــاب المعــارف المباشــرة 
وحاملــي المحــن المتصلــة بالمنــاخ أمــر أساســي إلطــالق 
والمجتمــع  بأكملهــا  للحكومــة  المنصفــة  الحلــول 
ــي  ــة ف ــن المتمثل ــن المزدوجتي ــة األزمتي ــره لمعالج بأس

ــي. ــوع البيولوج ــدان التن ــاخ وفق ــر المن تغي

ــا  ــل والتكنولوجي ــاالت التموي ــي مج ــم ف ــة الدع ــر وتعبئ توفي
ــدرات ــاء الق وبن
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