القمة تظهر اندفاعا جديدا في العمل والطموح على الطريق إلى مؤتمر غالسكو للمناخ
الخطط الملموسة والتعهدات الجديدة من  75دولة وشركة وقطاع ومدينة تعمل على تقريب أهداف اتفاقية باريس
وتسليط الضوء على العمل المقبل
نيويورك ،لندن ،باريس 12 ،كانون األول/ديسمبر  -اتخذ قادة المناخ العالمي اليوم خطوة كبيرة نحو مستقبل مرن يشهد
مستوى الصافي الصفري لالنبعااا  ،وقدموا التزاما جديدة طموحة وإجراءا عاجلة وخططا ملموسة لمواجهة أزمة
المناخ.
ش ّكلت قمة طموح المناخ التي عقدتها اليوم األمم المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا ،باالشتراك مع إيطاليا وتشيلي ،في
الذكرى الخامسة التفاق باريس ،عالمة بارزة على الطريق إلى مؤتمر األمم المتحدة المهم بشأن المناخ  COP26في
غالسكو في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وقد حدد  75من القادة من جميع القارا التزاما جديدة في القمة ،في إشارة واضحة إلى أن اتفاقية باريس – التي تعد
أكثر من أي وقت مضى بوصلة العمل الدولي  -تعمل على زيادة العمل والطموح المناخي بشكل حاد.
وأظهر القمة بوضوح أن تغير المناخ يتصدر جدول األعمال العالمي على الرغم من التحديا المشتركة التي أوجدها
كوفيد ،19-وأن هناك تفاهما متبادال على أن العلم واضح بشأن ما يجري .فوتيرة تدمير المناخ تتسارع  ،وال يزال هناك
الكثير مما يجب على المجتمع الدولي القيام به للحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية بحدود  1.5درجة مئوية.
لكن قمة اليوم أظهر بما ال يدع مجاال للشك أن العمل المناخي والطموح آخذان في االزدياد .فاإلعالنا التي جر في
القمة أو قبلها مباشرة ،جنبا إلى جنب مع تلك المتوقعة في أوائل العام المقبل ،تعني أن الدول التي يمثل حجم انبعااا ااني
أكسيد الكربون فيها حوالي  ٪65من انبعااا ااني أكسيد الكربون العالمية ،وتمثل اقتصاداتها حوالي  ٪70من االقتصاد
العالمي ،ستكون قد التزمت بالوصول إلى صافي انبعااا صفرية أو حيادية الكربون في بدايا العام المقبل.
واآلن يجب دعم هذه االلتزاما بخطط وإجراءا ملموسة ،بدءا من هذه اللحظة ،لتحقيق هذه األهداف ،وقد حققت قمة
اليوم تقدما كبيرا على هذا الصعيد.
قيادة الطريق إلى غالسكو من خالل خطط مناخية وطنية معززة (المساهمات المحددة وطنيا )NDCs


ازداد عدد الدول التي تقدم خططا مناخية وطنية معززة ) (NDCsبشكل ملحوظ اليوم ،مع وجود التزاما تغطي
 71دولة (جميع الدول األعضاء في االتحاد األوروبي مشاركة في المساهمة المحددة وطنيا الجديدة لالتحاد
األوروبي) .وباإلضافة إلى المساهما المحددة وطنيا لالتحاد األوروبي ،تم اإلعالن عن  27مساهمة جديدة من
المساهما المحددة وطنيا جديدة ومعززة في القمة أو قبلها بفترة وجيزة.



قام عدد متزايد من الدول ) (15بالتحول من الزيادا التدريجية إلى زيادا كبيرة .وتتضمن الدول التي التزمت
بالمساهما المحددة وطنيا بشكل أقوى في القمة ،كال من األرجنتين وبربادوس وكندا وكولومبيا وأيسلندا
والبيرو.



تعني القيادة والمساهما المحددة وطنيا المعززة التي تم تقديمها في القمة أننا اآلن على المسار الصحيح لتقديم
أكثر من  50من المساهما المحددة وطنيا رسميا بحلول نهاية عام  ،2020مما يعزز الزخم ويشق طريقا إلى
األمام ليتبعه اآلخرون في األشهر المقبلة.



إن إعالنا اليوم ،جنبا إلى جنب مع االلتزاما األخيرة ،ترسلنا إلى عام  2021والطريق إلى مؤتمر غالسكو
 COP26بزخم أكبر بكثير .وقد عرضت القمة أمثلة رائدة للمساهما المحددة وطنيا التي يمكن أن تساعد في
تشجيع الدول األخرى على أن تحذو حذوها  -ال سيما دول مجموعة العشرين.

خطوة أخرى نحو مستقبل مرن بمستوى الصافي الصفري لالنبعاثات


بعد قمة اليوم ،أعلنت  24دولة اآلن عن التزاما أو استراتيجيا أو خطط جديدة للوصول إلى مستوى الصافي
الصفري أو الحياد الكربوني .وقد أرست االلتزاما األخيرة من الصين واليابان وكوريا الجنوبية واالتحاد
األوروبي واألرجنتين اليوم معيارا واضحا لدول مجموعة العشرين األخرى .وحدد عدد من الدول في القمة كيف
ستمضي هذه الدول إلى ما هو أبعد من ذلك ،مع تواريخ طموحة للوصول إلى مستوى الصافي الصفري
لالنبعااا  :فنلندا ) ،(2035النمسا ) ،(2040والسويد ).(2045



تحتل الدول المعرضة لتغير المناخ مراكز الصدارة في العمل والطموح .وقد حدد باربادوس وجزر المالديف
هدفا طموحا للغاية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام  ،2030في حال وجود الدعم المناسب .وأشار فيجي
ومالوي وناورو ونيبال إلى أنها تهدف إلى تحقيق هدف عام .2050



في القمة ،لقي التكيف والصمود االهتمام األكبر .فأشار  20دولة إلى التزاما جديدة أو مقبلة لحماية الناس
والطبيعة من تأايرا المناخ .وقالت دول ،مثل إايوبيا ،إنها تتبع نهجا اقتصاديا بالكامل يحمي الناس والطبيعة،
بينما قالت سورينام إنها تكثف تنفيذها لخطة التكيف الوطنية .وأعلنت الدول المتقدمة ،بما في ذلك المملكة المتحدة
والبرتغال وإسبانيا ،أنها تكثف جهودها للتكيف .كما تم اليوم إطالق حملة عالمية كبرى جديدة  -السباق نحو
الصمود  -لتحديد هدف حماية  4مليارا شخص معرضين لمخاطر المناخ بحلول عام ( 2030المزيد من
التفاصيل أدناه).

تسريع التحول من االقتصادات المستترة إلى االقتصادات الخضراء


وضعت عدة دول مشاركة في القمة سياسا ملموسة لتنفيذ أهدافها االقتصادية .فأعلنت باكستان عن عدم إنشاء
محطا فحم جديدة ،في حين قالت إسرائيل إنها تنضم إلى القائمة المتزايدة للدول التي تبتعد عن استخدام الفحم.
وقدمت  15دولة تفاصيل حول كيفية تسريع انتقالها إلى الطاقة المتجددة بحلول عام  ،2030بما في ذلك
باربادوس (التي تهدف ألن تكون خالية من الوقود األحفوري) وفانواتو (مصادر الطاقة المتجددة بنسبة )%100
وسلوفاكيا (الطاقة الخالية من الكربون) .فيما أعلنت الدنمارك أنها ستنهي التنقيب عن النفط والغاز ،وأعلنت الهند
عن هدف جديد إلنتاج  450جيجاوا من الطاقة المتجددة بحلول عام  .2030والتزمت الصين بزيادة حصة
الوقود غير األحفوري في استهالك الطاقة األولية إلى حوالي  ٪25بحلول عام .2030



تماشيا مع هذا الزخم ،وضعت المملكة المتحدة وفرنسا والسويد خططا إلنهاء الدعم المالي الدولي للوقود
األحفوري ،بينما أعلنت كندا أنها سترفع سعر الكربون إلى  170دوالرا كنديا للطن بحلول عام .2030

العمل مع الطبيعة وليس ضدها


أظهر القمة التزامها بحماية الطبيعة ،حيث سلط اانا عشر من القادة الضوء على خططهم الحالية لزيادة استخدام
الحلول القائمة على الطبيعة لمكافحة تغير المناخ .ومع اقترابنا من مؤتمر األمم المتحدة للتنوع البيولوجي في عام
 ،2021سلطت القمة الضوء على الحاجة إلى حلول أكثر تكامال لمواجهة أزما المناخ والتنوع البيولوجي،
وتسريع التقدم عبر أهداف التنمية المستدامة.



سلطت  12دولة مانحة الضوء على التزاماتها بدعم الدول النامية ،بما في ذلك ما يقل قليال عن  500مليون يورو
في استثمارا إضافية من ألمانيا ،ومليار يورو إضافية سنويا من فرنسا من هدفها السابق ،فضال عن التزام البنك
الدولي بضمان أن يشمل ما نسبته  ٪35من محفظتها منافع مشتركة للمناخ ،والتزام بنك االستثمار األوروبي
بضمان أن يشمل ما نسبته  ٪50منافع مشتركة للمناخ ،باإلضافة إلى مواءمة بنسبة  ٪100ألنشطة بنك االستثمار
األوروبي مع اتفاقية باريس.



لكن القمة أابتت أيضا أن هناك الكثير مما يجب فعله لضمان عدم تخلف أحد عن الركب .فمع تأاير كوفيد19-
على تدفقا التمويل الدولي للمناخ هذا العام ،سيكون عام  2021بالغ األهمية إلظهار أن التمويل يتدفق ولتحقيق
وتجاوز هدف الـ  100مليار دوالر.

من الزخم إلى حركة عالمية حقيقية :المدن والشركات والممولين تزيد من طموحها على نطاق واسع


حملة السباق نحو الصمود (عالمية) – هي حملة أطلقت اليوم تجمع بين مبادرا يشارك فيها رؤساء البلديا
وقادة المجتمع والشركا وشركا التأمين ،من بين جها أخرى ،الذين يلتزمون ببناء إجراءا الصمود لحماية
حياة وسبل عيش  4مليارا شخص من المجموعا والمجتمعا المعرضة لمخاطر المناخ بحلول عام .2030
ومن األمثلة على اإلجراءا والمبادرا :
 oأعلنت شركة زيورخ للتأمين (سويسرا( أن تحالف زيورخ لمقاومة الفيضانا سيضاعف التمويل االث
مرا بحلول عام  2025وسيوسع نطاقه من  11إلى  21دولة.
 oالتزم رئيس بلدية فريتاون (سيراليون) بزراعة مليون شجرة بين عامي  2020و.2021



مبادرة األصول ذا الصافي الصفري (عالمية) ) -التي تمثل  9تريليون دوالر أمريكي من األصول الخاضعة
لإلدارة ،شهد التزاما بشكل قاطع من األعضاء المؤسسين الثالاين بتحقيق صافي انبعااا صفرية بحلول عام
 .2050ويشمل ذلك تحديد أهداف المحفظة الفردية ،باإلضافة إلى إشراك الشركا في محفظة كل عضو لوضع
أهداف إزالة الكربون بما يتماشى مع الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى  1.5درجة مئوية.



مبادرة المدن األربعين (عالمية)  -عزز التزام وعمل المدن لتنفيذ اتفاقية باريس من خالل اإلعالن عن إطالق
حملة السباق نحو الصفر للمدن  Race to Zeroوأن  70مدينة انضمت في الشهر األول.



أعلنت شركة ( Godrej & Boyceالهند)  -وهي شركة تصنيع ،عن التزاماتها تجاه المبادرا العالمية
الرئيسية ،بما في ذلك مبادرة طموحا األعمال التجارية  Business Ambitionللعمل على الحد من ارتفاع
درجا الحرارة بحدود  1.5درجة مئوية ،وتحديد أهداف قائمة على العلم ،وتعزيز كفاءة الطاقة ،من خالل
مبادرة مجموعة  EP100للشركا الذكية في مجال الطاقة ،بما يتماشى مع الطموح العام لتحقيق الحياد
الكربوني بحلول عام .2050



مجموعة الخطوط الجوية الدولية (إسبانيا/المملكة المتحدة)  -وهي أول مجموعة خطوط جوية في جميع أنحاء
العالم تلتزم بتحقيق صافي انبعااا صفرية بحلول عام  .2050ويستثمر تحالف "عالم واحد" Oneworld
المكون من  13شركة طيران تمثل  ٪20من الطيران العالمي 400 ،مليون دوالر أمريكي في وقود الطيران
المستدام (على مدى العشرين سنة القادمة( لتحقيق صافي انبعااا كربونية صفرية بحلول عام .2050



شركة دالميا لإلسمنت ( Dalmia Cementالهند)  -أصدر  40من الشركا الرائدة في مجال إنتاج اإلسمنت
في العالم بصفتها جزءا من الرابطة العالمية للخرسانة واإلسمنت التزاما على مستوى الصناعة بتقديم خرسانة
محايدة من حيث األار الكربوني بحلول عام  .2050وقد ذهبت شركة اإلسمنت الهندية إلى ما هو أبعد من ذلك،
فوضعت خارطة طريق لتصبح سالبة من حيث أار الكربون بحلول عام  ،2040وهي تعمل على مستوى العالم
لتحقيق أهدافها الخاصة بالطاقة المتجددة بنسبة .٪100



شركة موفيدا لتأجير السيارا ( Movida-Rent-a-Carالبرازيل)  -قدمت اإلجراءا التي ستدعم تعهدها
بانبعااا صافية صفرية بحلول عام  2030وأن تصبح سالبة من حيث أار الكربون بحلول عام  .2040تعمل
شركة موفيدا على تقليل االنبعااا عبر عملياتها ،وتعوض البصمة الكربونية للشركة و عمالئها عن طريق
غرس األشجار ،وكذلك التكيف مع آاار تغير المناخ وإجراء تحليل للمخاطر باستخدام منهجيا فرقة العمل
المعنية باإلفصاحا المالية المتصلة بالمناخ.



شركة أبل ( Appleالواليا المتحدة)  -تعهد بتحقيق حياد الكربون لسلسلة التوريد والمنتجا بحلول عام
 2030وأعلنت عن تحقيق تقدم جديد مفاده أن  95من مورديها التزموا باالنتقال إلى الطاقة المتجددة بنسبة
.٪100



شركة آرتيستيك ميلينرز ( Artistic Millinersباكستان) – وهي شركة نسيج  -أعلنت عن االنضمام إلى ميثاق
صناعة األزياء لألمم المتحدة للعمل المناخي وشاركت إجراءاتها بشأن االقتصاد الدائري لتقليل انبعااا الكربون
الخاصة بها وتوفير طاقة ذا انبعااا كربون صفرية آلالف المنازل.

قال األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش:
"لقد أرسلت القمة اآلن إشارا قوية بأن المزيد من الدول والمزيد من الشركا على استعداد التخاذ اإلجراءا المناخية
الجريئة التي يعتمد عليها أمننا وازدهارنا في المستقبل.
"كان هذا اليوم خطوة مهمة إلى األمام ،لكنها ليست كافية بعد .دعونا ال ننسى أننا ما زلنا في طريقنا إلى زيادة درجة
الحرارة بمقدار  3درجا على األقل في نهاية القرن ،وهو ما سيكون كارايا إن تحقق.
"يمثل التعافي من كوفيد 19-فرصة لوضع اقتصاداتنا ومجتمعاتنا على مسار أخضر بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة
لعام .2030
"بينما نتطلع إلى المستقبل ،فإن الهدف المركزي لألمم المتحدة لعام  2021هو بناء تحالف عالمي حقيقي من أجل حياد
الكربون".
قال رئيس الوزراء بوريس جونسون:
"لقد رأينا اليوم ما يمكن تحقيقه إذا اتحد الدول وأظهر قيادة وطموحا حقيقيا في الكفاح إلنقاذ كوكبنا.
"قاد المملكة المتحدة الطريق من خالل االلتزام بخفض االنبعااا بنسبة  68في المائة على األقل بحلول عام 2030
وإنهاء الدعم لقطاع الوقود األحفوري في الخارج في أقرب وقت ممكن ،ومن الرائع أن نرى تعهدا جديدة من جميع أنحاء
العالم تضعنا في الطريق إلى النجاح قبل  COP26في غالسكو.
"ليس هناك شك في أننا نقترب من نهاية عام كئيب وصعب ،لكن االبتكار العلمي أابت أنه خالصنا حيث يتم نشر اللقاح.
يجب أن نستخدم نفس البراعة وروح الجهد الجماعي لمعالجة أزمة المناخ ،وخلق فرص عمل في المستقبل ،وإعادة البناء
بشكل أفضل".
قال الرئيس ماكرون:
"على الرغم من الجائحة العالمية ووقوع إحدى أسوأ األزما االقتصادية في عصرنا ،فقد أظهرنا اليوم أن العمل المناخي
ال يزال على رأس جدول األعمال الدولي .تتيح لنا األزمة الفرصة لتسريع انتقالنا البيئي ،وأنا أرحب باإلعالنا الصادرة
اليوم عن أكثر من  70رئيس دولة وحكومة .أكد هذه القمة أن اتفاقية باريس التي تم التوصل إليها في ظل الرئاسة
الفرنسية لمؤتمر األطراف منذ خمس سنوا ال تزال ،أكثر من أي وقت مضى ،بوصلة العمل المناخي الدولي".
"يعتبر االتحاد األوروبي رائدا في هذه المعركة العالمية ،مع هدفنا الجديد المتمثل في خفض انبعااا غازا االحتباس
الحراري بنسبة ال تقل عن  ٪55بحلول عام  - 2030وهو معلم أساسي على طريق الحياد الكربوني .وسيواصل االتحاد
األوروبي وفرنسا تعزيز المستويا الطموحة بشأن تمويل المناخ .نتطلع إلى العمل مع األمم المتحدة ورئاسة المملكة
المتحدة لمؤتمر األطراف وجميع األطراف في اتفاقية باريس لمواصلة زيادة الطموح وتحقيقه من خالل إجراءا ملموسة
في العام المقبل".
لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال:
المملكة المتحدةcop26media@c Cabinetoffice.gov.uk :
األمم المتحدةmatthew.coghlan@un.org :؛ shepard@un.org
فرنساOrganisationpresse@elysee.fr :

