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الدورة الثانية والثالثون
البندان  2و 3من جدول األعمال
التقري ررر السر ر وم لض ررو اممر ر الضتي رردة الس ررام ليق رروق اإلنس رران
وتقارير الض وضية السامية واممين العام
تعزيز وحضاية جضيع حقروق اإلنسرانا الضدنيرة والسياسرية واقتتاراةية
واقجتضاعية والثقافيةا بضا ف ذلك اليق ف الت ضية

نتررا ح حلقررة ال قرراع الضتعلقررة بالترريثير السررلن لت يررر الض ررا علررج جدرروة
الدول الرامية إلج اإلعضال التدريج ليرق لرإ إنسران فر التضترع بريعلج
مس ررتوم مضم ررن م ررن الا ررية الندني ررة والعقلي ررةا والسياس ررا وال رردرو
الضست اةة والضضارسا الجيدة ذا الالة
تقرير موجز صاةر عن م وضية امم الضتيدة السامية ليقوق

اإلنسان 

موجز
يُقددده اددتا ال قميددم عم دلس حق دمان ان د قددو ا ددان  .15/29واددو يقددده مددوجزاس
حلنقد النقددا امل عنقد حبقددو ا ددان وتغددر املنددا املعقددو يف  3آذان/مددان  2016أثنددا
ان.
الدون احلا ي والثلثني جملن قو ا
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أوقا -مقدمة
 -1عقد ان قو ا ان عملس حقدمان  15/29نقد قدا يف  3آذان/مدان 2016
حشأن ال أثر ال نيب ل غر املنا عنى جهو الددول المامةد ا ا عمدال ال ددنق حلدإ سدن دان
يف ال م ددب حددأعنى م د وم اددن مددن الةددح البد ة د والعقنة د وال ةافددا والدددنو امل د ا
واملمانفا اجلةد ذا الةن .
 -2وتمأ نق النقا نئة ان قو ا ان .وافُِحت احلنق حبةان أ لت حه ائب
امل ددوا ال ددام حلقددو ا ددان سةددت قةنمددون أعقب دده سنمد نئة ددة مددن املددديم العامد ملن مد
()1
الةح العاملة مانقميت تشان .

 -3وأتاح االج ماع فمص لندول واملن ما الدولة وجها معنة أخمم ملناقش تأثر تغدر
املنددا عنددى ال م ددب حدداحلإ يف الةددح مددب تمسةددز عنددى تة ددر املدداذ ج دما ا فعال د ملعاجل د ا ثددان
الةددحة امل ةددن ح غددر املنددا عددن ميددإ تبددا ل املعددانة واملمانفددا اجلةددد حددني ا د ا والدددول
واملن ما الدولة وجها معنة أخمم.
 -4وتددوا تة ددر احلنق د املمثددن الدددائم ل ةةددت دداه لدددم ما د األمددم امل حددد واملن مددا
الدولة د األخددمم يف جنة د ال ددةد تمو د هتددان غويددان .وسددان حددني أعاددا ال ميددإ املقددمن ا ددا
املعددق حبددإ سددن ددان يف ال م ددب حددأعنى م د وم اددن مددن الةددح البد ة د والعقنة د اينةددو
حونا ؛ ووسةند واان الةدح يف ال نبدني لةنةبةدف ي ةدد؛ ونئة د فمقد عمدن االيلدا الددو لعندوه
ال غتي املعنة حاملنا وال غتيد سمي د ةنا تدرا و؛ ومن دق ناحطد دا الشدعوأل األصدنة و دعوأل
تشا اةندو أومانو حمااةم.

ثانيا -الجلسة اقفتتاحية
 -5ال ت ائب امل وا ال ام أن ات ا حاني التي اع مد يف الدون احلا يد والعشدمين
ملؤمتم األ ماة يف ات اقة األمدم امل حدد ا انيد حشدأن تغدر املندا حدما حوصد ه داااس حدانااس ومعنمد
أفافددة يف الا دداح الطويددن مددن أجددن شددد ا ددا ة لددد م آف د تغددر املنددا  .ونسددز االت ددا حوجدده
خددا عنددى ا درتاه وتعزيددز قددو ا ددان اددا يف ذلدديف احلددإ يف الةددح يف ةددب ا ج دما ا
امل عنقد حاملندا  .وسا دت فدن  2015أ دم فدن مدو د ولانهدا سا دت أياداس ال دن الدي اعدرتة فةهددا
اجمل مب الدو أخدراس ا دؤولة ه املشدرتس يف ال ف ةد مدن ا ثدان املددمم ل غدر املندا وال اةد معهدا.
فآثان هتد احلةا وتدمم اجمل معا ويلطم االق ةا ا احملنة وت أصن ال قالةد والثقافا .

__________

()1

2

وتددم البةا ددا الاامن د لنائ د امل ددوا ال ددام واملددديم العام د و ةددب أعاددا ال ميددإ واملددتسم امل ااةمة د لن ميددإ
ومعنوما ضافة ذا صن يف املوقب الشبا ال ا :
.www.ohchr.org/EN/Issues/HRAndClimateChange/Pages/StudyImpact.aspx
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 -6وذسددم ائب د امل ددوا ال ددام أن تغددر املنددا يهددد احملددد ا األفافددة لنةددح عنددى
ةب امل ويا ويؤثم حشان قدر م نافد عندى أولاديف الدتين لدديهم أقدن قددن مدن املم نادا
أي الن ددا واأل ددال وسبددان ال ددن والشددعوأل األصددنة واألقنةددا واملهدداجمون والعمددال المي ةددون
واأل ددفا ذوو ا عاق د د وال ق د دما ددا ي ددؤ ي ا ت دداقم املف ددا م القائم د د ال ددي هت ددد ة دداهتم
وفبن عةشهم.
 -٧وال ددت عنددى فددبةن املثددال أن الن ددا يعددا ني مددن انت دداع معدددال الوفةددا ة د
الا دوانل الطبةعة د وأن ع د علق د مبا ددم لو ددت حددني وضددب امل دمأ يف اجمل مددب وا مددال تنقةهددا
نعاي صدحة ملئمد يف أوقدا الادوانل وا جهدا البةاد  .وتدمحر الدنافدا أياداس ايدا ت شد
األمماا ح غر املنا .
 -٨وأسد ائب امل وا ال ام أن عاملاس ال ي حام يف تغر املنا عامل تتوأل فةه األهندان
اجلنةدي د وال ن دددنا ع ددامل ق ددوع فة دده امللي ددني وأل ددو فة دده ا الة قب ددن األوان ومل د فة دده ددعوأل
حأسمنها .ول ن اتا امل قبن عنى اجمل مب الدو اا فةه القطاع ا ا أن ي نم حأن تغر
املنا ة لأل شط البشمي وي حمن امل ؤولة وي فت ال داحر املنافب حلماي من ام أضع
االس .و عت ا املاذ جما ا مو وم اافم  -متشةاس مب ال زاما الددول يف ادال قدو
ا دان حالعمددن فم يداس و اعةداس عنددى املدداذ ا طدوا اللامد يف القددا ون وال ةافددا واملؤف ددا
واملةزا ةا العام  -من أجن محاي قو ا ان من األضمان امل ةن ح غر املنا وتقدد اجلد
يف ددال وقوعهددا؛ ومحايد الاددع ا ومتاةددنهم؛ وال ددماح اشددانس اجمل مددب املدددا واجمل معددا احملنةد
امل اددمن مشددانس ددم وفعالد وادي د ؛ وضددمان ا ةدداة وعددده ال مةةددز يف ال ةافددا املناخة د ؛
وضمان امل ا ل عن أي خم الل زاما قو ا دان .ويف ا داه دد عندى احلاجد ا
املدداذ جدما ا منموف د قائم د عنددى األ ل د حلماي د ددإ ا ددان يف الةددح مددن ا قادداا تغددر
املنا وتش ةب تنمة امن وم دام قاس لنا وأل النا.
 -9وقالددت املددديم العام د ن املنددا حالن ددب لنةددح العام د اددو امل ددأل احلا د يف القددمن
احلددا ي والعش دمين .و ن أثددم تغددر املنددا عددامل وال ألاددن ال نبددؤ حدده ولاددن ال دديف يف أن البشددم
مهدد ون ح غددر املنددا الدتي يددؤثم يف اذدوا الدتي ي ن ددو ه واملددا الدتي يشدمحو ه والغددتا الددتي
يأسنو دده ويف ا مدداال صدداح هم حدداملما .وي ددب تنددول اذدوا يف أسثددم مددن  ٧مليددني ال د
وفددا يف العددامل سددن فددن  .وي ددب تغددر املنددا أياداس يف عشدما ا الة مددن الوفةددا فددنوياس مددن
جما ظواام أخمم مثدن اجل داة وال ةادا ا و مائدإ الغاحدا وموجدا احلدمان  .وت ةدد املن مد
العاملة لألنصا اجلوي حأن فدن  2015سا دت أ دد ال دنوا دمان مندت حدد دت ال د ل
يف فددن  .1٨٨0وعددلو عنددى ذلدديف ت ةددد ال نب دؤا حددأن فددن  2016فد اون أ ددد دمان مددن
ذلديف دا يهدد حاجل دداة ا مددا ا الغتائةد املعمضد فعدلس لنفطدم ال فدةما يف البنددان األسثددم
فقماس ةف تع مد اناع الا اة عنى األمطان .وين شم اتا ال هديدد عندى طدا اائدن ذ يع مدد
أسثم من  ٧0يف املائ من ال اان يف حعض البندان عنى اناع الا اة.

GE.16-06362

3

A/HRC/32/24

 -10وفةم ددا ي عن ددإ ح دداملما أوض ددحت أن دداال ت شد د الاد دولرا ت زاي ددد يف ظد دموة من ددا
م غر .فاحلشما وقراا من اقل األمماا اف جدداس لنحدمان والم وحد واطدول األمطدان.
دده لنملنيددا.
وقددد أعطددى تغددر املنددا طاق داس جغمافة داس موفددعاس جددداس لناددنيف وقددد ي عددن الش د
وحبنددول عدداه  2050ي وقددب ا د ا أن ي ددب تغددر املنددا  250 000ال د وفددا ضددافة سددن
فددن فقددر مددن امللنيددا وا فددهال وا جهددا احل دماني و ق د ال غتي د  .ويعددة أسثددم مددن ة د
فدداان العددامل يف منطق د يوجددد فةهددا حعددوا احلمددى الةد ما واددو الناقددن المئة د ل ددرو اياددا
ومحى الانيف و ةاو غو ةا .ويهد انت اع نجا احلمان ح وفةب اتا النطدا اجلغدمايف أسثدم مدن
ذليف ألن البعوا حي الطق احلان.
 -11وذت األفباأل ذسم املديم العام أن أول ات دا عدامل حشدأن تغدر املندا و ال وصدن
لةه يف حاني سان يف الوقت ه معااد لنةح العام وات اقاس حةاةاس .وتنطوي ال زاما قو
ا ان ومعايرادا ومبا ئهدا عندى القددن اللامد لوضدب فةافدا لن ف ةد مدن آثدان تغدر املندا
وال اة معه وتوفم من تاس مل ا ل البندان عدن ال زاماهتدا املناخةد  .واد أياداس اثاحد قطد ممجعةد
أخلقةد  .وينةد الرتسةددز المئة د حلنقد النقددا املعنةد حبقددو ا ددان وتغددر املنددا وال فددةما
احلإ يف الةح عنى النا وصح هم و ةاهتم وفبن عةشهم ولة عنى املال.
 -12وتُعد م ا ل البندان عن فةافاهتا املناخة م أل عدال أيااس ألن البندان الي فاتمت
تانخيةداس حأقددن قدددن مددن اال بعاثددا اد األسثددم تاددمناس .وي مثددن أ ددد أسد العوائددإ الددي يلددول ون
عمال احلإ يف الةح يف ال قم ويف ال قم يلةز جن اا ألن املمأ أس من يعداا منده .وتادطم
أفقددم األفددم املعةشددة يف العددامل ا االع مددا يف األ شددط املنزلة د مثددن الطه د الةددوم عنددى أسثددم
مةا ن الطاق ت دبباس يف ال ندول .ويقدرتن افد فداه ادت املةدا ن الطاقةد الدي ت دب يف تندول
اذوا الداخن حأسثم من  3.5منةون ال وفا يف ال ن .
 -13وأسد املديم العام أن ات دا حداني الدتي يمسدز أفافداس عندى قدو ا دان ألثدن
خطو ا األماه؛ حةد أ ه ال يزال وعةاس وخيادب لن در ا دد سبدر .ومدا يندزه ا ن ادو خطد
عم ددن تا ددون يف الوق ددت دده دداناس قائمد داس عن ددى الن ددائا ألقد دماا امل ددا ل  .ويف ا ددتا الة ددد
ف ش ددرتن من م د الة ددح العاملة د وات اقة د األم ددم امل ح ددد ا اني د حش ددأن تغ ددر املن ددا يف ع دددا
موجزا لنمعنوما املناخةد والةدحة مدب الرتسةدز عندى املفدا م الةدحة وال دم امل ا د أل دد
ال دداان ضددع اس يف ف دما م البندددان وت بددب البةا ددا امل عنق د حا ثددان الةددحة لنم دداتما املقددمن
احملددد و نة داس .وخنةددت ا أن انددان اج د ا املدداذ تددداحر عاجند ألن ا ددان ال ألاددن أن
يبقى يف صح جةد يف سوس مدمم.

ثالثا -موجز حلقة

ال قاع

 -14اف ح املمثن الدائم ل ةةت اه نقد النقدا حةد ه مة دماس ذدا وقدال ن تغدر املندا يدؤثم
عنى احملد ا االج ماعة والبةاة لنةح  .وأضداة أن ات دا حداني لدة معاادد حشدأن املندا
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فح د د ح ددن اد د أياد داس معاا ددد حش ددأن الة ددح العامد د يا د د فةه ددا احل ددإ يف الة ددح أتمةد د
أفافة  .وقال ن نقد النقدا فد ناول تدأثر تغدر املندا عندى احلدإ يف الةدح وت دمح ح همده
فهم داس أسثددم عمق داس مددن أجددن تة ددر املدداذ ا ج دما ا املناخة د املنافددب  .وعنددى الدددول وقراددا مددن
املناقشني يلديد األولويا ملواصن ماج قدو ا دان وااصد احلدإ يف الةدح يف اجلهدو
المامة ا تن ةت ات ا حاني وخط ال نمة امل دام لعاه  .2030وتُعد فةةت اه أ د البندان
ا م د األسثددم قاحنة د لن ددأثم ح غددر املنددا  .فددال نبؤا ت ةددد حددأن نج د دمان اددتا البنددد ف درتت ب
حبنددول هنايد القددمن احلددا ي والعشدمين حن ددب قددد تةددن ا ثددلل نجددا وأن م د ويا فددطح
البحدم فدرتت ب ادرت وا دد دا يهدد املنددا إ ال دا نة والنهميد وااصد ل دا هندم مةاو د ويددؤثم
تأثراس مبا ماس عندى مدا حدني  10و 12يف املائد مدن فداان البندد .ويشدان ادتا األمدم أياداس هتديدداس
خط دراس ماا ة د ال م ددب حدداحلإ يف الةددح خددانج دددو فةةددت دداه الددي ا د ثدداا أس د مةدددن
لألنا يف العامل.

ألف -مساهضا الضشارلين ف حلقة

ال قاع

 -15ذسددم املقددمن ا ددا أن الدددول األ دماة يف ات اقة د األمددم امل حددد ا اني د حشددأن تغددر
املنا اف احت حاع ما اا ات ا حاني لنندا ا الداعة ا ان قوي ا قو ا ان يف
ال ةاف ددا املناخةد د  .وأوض ددح أن احل ددإ يف الة ددح ددإ ددامن ال يق ة ددم عن ددى تق ددد المعايد د
حن يشمن أيااس احملد ا األفافدة لنةدح مثدن
الةحة امللئم يف الوقت املناف فح
احلةددول عنددى قددتا جةددد ومةددا صدداحل لنشددمأل وممافددإ صددمة صددح ملئم د وظددموة مهنة د
وحةاة د ص ددحة وعنددى ال ثقة د واملعنوم ددا امل عنق د حالة ددح  .والدددول منزم د ح ددوفر مددا ين ددزه م ددن
خدما صحة ملئم ل حقةإ أعنى م وم ألان حنوقه من الةح اا يف ذليف عده ال مةةدز
يف الوصول ا اه لنحماي والوقاي من األمماا وعلجها وماافح ها .وي طن ال م ب حداحلإ
يف الةح توايعاس عا الس لنممافدإ وال دنب وا ددما الةدحة واملشدانس اجملديد لن داان امل ادمنين
يف القمانا امل عنق حالةح الي مت هم.
 -16وأس ددد املق ددمن ا ددا أن آث ددان تغ ددر املن ددا عن ددى ال م ددب الاام ددن ح دداحلإ يف الة ددح تث ددر
اال زعاج ةف أ ا ايا أفباأل االع لل والوفةا وأثم فدنباس عندى سمامد ا دان وأمنده.
وتشددمن ال ددأثرا البش دمي والبةاة د ل غددر املنددا فقدددان األناض د وامل دداسن وتاددا ل سمة د و وعة د
ا دداج الغ ددتائ وا ع ددداه األم ددن الغ ددتائ وف ددو ال غتيد د وال شد دميد الق ددمي .ويف ا ددتا ال ددةا
يشان العن أ د الشواقن المئة ة لنةدح العامد ادا يف ذلديف العند اجلمداع الدتي يدمتبر يف
قال األ ةان حال شميد واذ م الق مي  .وي داعد تغدر املندا أياداس عندى امد أوجده عدده امل داوا
القائم د مددب سددون ال اددا الاددعة وال ق دما واملهمشددني األسثددم تاددمناس لددة مددن النزاعددا امل ةددن
حاملنددا وفددو الةددح واملددما فح د حددن أياداس مددن اشا د وعددده مل مد ددم الةددح العام د
والمعاي الةحة الي تع ز عن مواجه آثان تغر املنا الي ِ
تااع ال هديدا .
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 -1٧و د عنى أن تغر املنا ال يدؤثم عندى الةدح البد ةد لإل دان فح د حدن أياداس عندى
الةددح العقنةد لألفدما واجمل معددا احملنةد امل اددمن ونفددااهم .فاأل ددفا الددتين يعددا ون مددن فقدددان
يددانام أو أ بددائهم أو ي عمضددون حلدداال هتددد ةدداهتم يواجهددون قدددناس أس د مددن ددا م الوقددوع يف
اال ال وتم واالضطماأل ادا يف ذلديف اضدطماأل ا جهدا أو االس اداأل ال دالةني لنةددم  .والددول
منزمد قا و ةداس وأخلقةداس ح ف ةد املفددا م املمتبطد ح غددر املنددا وآثددان الاددان عنددى قددو ا ددان.
وت ةح العمنةا العاملة مثن خط ال نمة امل د دام لعداه  2030أو ات دا حداني خان د ميدإ
وآلةا ا جما ا ا اص ال احع جملند قدو ا دان عندى افد عدا لنمشدانس حنشدا يف نصدد
تن ةددت ادت العمنةددا لنم دداعد عنددى ضددمان سددون قددو ا ددان يف صددن العمددن املن ددز عنددى
مدم العقد املقبن ل عزيز ا معا فنمة وم دام و امن  .وقال املقدمن ا دا ن عد اجد ا
ال زاه اع وقةا ذا ن يد و جدما ا فونيد ملواجهد خطدم تغدر املندا الطويدن األجدن حد جما ا
فعال قائم عنى قو ا ان من أجن محاي صح ا ان وسمام ه.
 -1٨ووصد ت وسةند واان الةددح يف ال نبددني ات ددا حدداني حأ دده دداا تددانخي يف امل اوضددا
من أجن ال وصن ا ال زاه داع اعاجلد صدح الاوسد  .وقالدت ن تغدر املندا أثدم سثدراس عندى
صح ال نبةنةني حطم منموف ت نى يف ظواام مناخةد دديد مددمم ويف تغدر أادا األمدماا
احل اف لنمنا  .وعنى ثدم ال ةادا ا اذائند الدي فدبب ها العاصد االفد وائة سة دا ا و عةدان
حانما يف عاه  2009انت دب عدد داال ا ال ألةدا انت اعداس دا اس وعمفدت داال الادنيف
تزايداس م مماس مب ممون الوقت.
 -19وأحددما بمح د ال نبددني أثنددا عةددان اايددان قدددن تغددر املنددا عنددى ددو مااف د القطدداع
الةح وال ب يف خ ائم فا يف األنواح واأل دماة واملم نادا  .ويف أعقداأل ذلديف لبدت
الشباا اال ةا ة ا قنةمة واملشرتس حني اجلزن احلاج املنح ا قاذ املمضى وتقدد العنايد
الطبة د ذددم .وأسددد أن األعمددال ال حا دري امللئم د تا د أتمة د حالغ د للف د اح وأن مددن
املهم عند املا قدماس ا اعد اجمل مب الدو عا البندا حطميقد أفادن مدن أجدن ايدا قددن
الن دداه الةددح عنددى ال حمددن .وينبغد أن تاددون االفد اح يف دداال الطدوانش ددامن وتغطد
ائ د وافددع مددن اجمل داال اددا يف ذلدديف الةددح العقنة د والةددح اجلن ددة وا احة د وا عاق د
ا د اماس مددب ال ةاف د الو نة د لن نبددني امل عنق د ح اة د قطدداع الةددح مددب تغددر املنددا  .وتشددمن
تددداحر احلمايد االج ماعةد احملددد امل دداعد الطانئد و عددم األفددعان والد اما الغتائةد وحدماما
العمالد د د وحد د دماما ع د ددا ال د دددني والق د ددموا الطانئد د د لن د دداان الا د ددع ا  .وأعط د ددت ا ط د د د
االف درتاتة ة ل دواان الة ددح يف ال ددرت  201٨-2014األولوي د حلماي د صددح ال نبةنةددني ال ددتين
يعةشون يف منا إ معمض ل أثرا تغر املنا وضمان احلإ يف الةح جلمةب النا .
 -20ومددن املهددم عددا حنددا اةاسددن أفافددة صددحة أفاددن وأقددوم مددن ددأهنا أن بعددن مددن
املمافإ الةحة ملذا آمن ألان أن تنيب اال ةاجدا اللامد مدن الطاقد واملةدا والنوج د ةا
واالتةاال واملأوم يف أوقا األاما  .و عت وسةند الدواان ا مواصدن تقدد الددعم وال عداون
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وال ا ددامن يف اجلوا د املالة د وال انولوجة د وا ددا ة للف د اح ل غ ددر املن ددا  .و ث ددت اجمل م ددب
الدددو عنددى امل دداعد ل عباد مبند  100حنةددون والن املطنددوأل قبددن عدداه  2020لن قددده ح ددمع
يف اال محاي املنا وس ال توفر ال غطة الةحة الشامن لن مةب اا يف ذليف ال ادا املهمشد
والشد ددعوأل األص د ددنة وال اد ددا املعمض د د طد ددم ال ق د ددم .وحلماي د د احل د ددإ يف الةد ددح يُطن د د م د ددن
احلاوما واجمل مب املددا والقطداع ا دا والشدمسا الددولةني واألفدما أن يشدانسوا يف محايد البةاد
وي اتموا يف ال نمة امل دام ل نبة ا ةاجا األجةال يف احلاضم وامل قبن.
 -21وأحددما نئة د فمق د عمددن االيلددا الدددو لعنددوه ال غتي د املعنة د حاملنددا وال غتي د أن تغددر
املنددا يقددوا ال م ددب حبقددو ا ددان وال ف ددةما احلددإ يف احلةددا والةددح والغددتا ويف احلماي د
البةاة د يف احلاضددم وامل د قبن .ويُ وقددب أن ياددون أ ددد أاددم آثددان عنددى ت دوافم ال ددعما احلماني د .
فبحنددول عدداه  2050يُ وقددب أن يددؤ ي تغددر املنددا ا ضدداف  24منةددون ددن يعددا ون مددن فددو
ال غتيد  .وال ت ددب م د ويا ثدداا أس ددةد الامحددون املمت عد يف تغددر املنددا فح د حددن أياداس
حةددون مبا ددم يف مل ددةض ددوم ال وتددني واملعددا ن وال ة امةنددا يف سثددر مددن احملاصددةن الغتائة د
األفافددة  .واحلددإ يف الغددتا يف البندددان النامةد معددما لنفطددم حةد خاصد وا ثددان النا د عددن
ذلدديف ي حمنهددا حشددان قددر م نافد ال قدما مددن الن ددا واأل ددال وقددرام مددن الاددع ا الددتين
فاتموا حأقن قدن يف اتا املشان.
 -22وحبندول عداه  2050مدن امل وقددب أن ي دب تغدر املندا يف ايددا معددال ال قدزه احلددا
لدم األ ال حن ب  23يف املائ يف وفر أفميقةا جنوأل الةحما الاد م وحن دب  62يف املائد
يف جنوأل آفةا .ويف الوقت ه تنطدوي ايدا الطند العدامل عندى األقتيد احلةوا ةد وا قبدال
عنددى النحددوه سدددلةن عنددى الثددمو يف العددامل النددام عنددى آثددان اائند فةمددا خيد تغددر املنددا وصددح
ا دان .ويدؤثم الن داه الغدتائ القددائم عندى النحدوه تدأثراس سبدراس جددداس عندى اال بعاثدا وادو يدمتبر
حزيا ا م ا صاح حاألمماا قر املعدي عند مقان ه حالن م الغتائة األسثم اف دام .
 -23وتق ا مواجه ال حديا املعقد الي يطم ها تغر املنا مي لن غةر تاب إ الندا
يف احلةددا ويف الةددح يف صددمةم جهددو ال نمة د امل د دام  .واعددرتة ات ددا حدداني حبقددو ا ددان
واددا جدما ا ال ف ةد مددن منددافب ضددافة لنةددح  .و ددد اذةاد احلاومةد الدولةد املعنةد ح غددر
املنددا ج دما ا ت دداعد عنددى مل دةض اال بعاثددا وت دداعد يف الوقددت دده عنددى يل ددني الةددح .
وتشددمن اددت ا ج دما ا مددا ين د  :مل ددةض اال بعاثددا احملنة د مددن منوثددا اذ دوا النا د عددن ددم
الطاق من خلل يل ني س ا اف فداه الطاق ومةدا ن الطاقد الن ة د ؛ وتةدمةم دم النقدن الدي
تعددزا النقددن ال عددال الددتي يددؤ ي ا خ ددض اال بعاثددا ويل ددني الةددح ؛ ويلويددن االف د هلن م دن
املن دا احلةوا ةد ا دم قتائةد صدحة وأسثددم افد دام ؛ وتددوفر ماا ةد احلةددول عندى خدددما
الةح ا احة اا يف ذليف ال ن ةم احلديف لألفم من أجن يل ني صح الط ن واأله.
 -24وق أخت قو ا ان يف االع بان يف ا طر الو نة لن اة مب تغدر املندا ويف
احلد من أخطان الاوانل ويف عمن ات اقة األمم امل حد ا اني حشأن تغر املنا  .وينبغد أن
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يدددعم ال مويددن امل عنددإ حاملنددا تددداحر فعال د بن د فوائددد صددحة ضددافة ويلددرته مبدددأي امل دداوا
وا ةاة حني اجلن ني .وينبغ أن ياون اح اانياس و وين األجن و ضافةاس ا ال موين احلا من
أجددن احلددد مددن ال قددم ويلقةددإ ال نمة د امل د دام  .ولاددمان ا ةدداة حددني اجلن ددني مددن األتمة د
اا ددان يل ددني ف ددم وص ددول امل د دمأ ا ال عن ددةم واألناض د د وال انولوجة د دا واالئ م ددان واحلماي د د
االج ماعةد و ا ددم صددحة مم د  .وينبغد أياداس معاجلد م ددأل ا ددائم واألضدمان سم ددأل مددن
م د ددائن قد ددو ا د ددان والعدال د د املناخة د د  .ويف ا د دداه أااحد ددت حالد دددول أن يلد ددد عند ددى وجد دده
االف ع ال من ا بعاثاهتا حغما ةم اال رتان يف م وم يقن عدن  1.5نجد ماويد وأن تن دزه
ا اعد ال اا األسثم ضع اس عنى ال اة مب عامل أصبح ال نبؤ حه م عةةاس أسثم فأسثم.
 -25وذسددم من ددق ناحط د الن ددا والشددعوأل األصددنة يف تشددا أن تغددر املنددا لدده عواق د
مبا ددم عنددى صددح الشددعوأل األصددنة وأاددا ةاهتددا ال قنةدي د  .وف دوا يف الغاح د أو يف منطق د
ال ا ن أو يف ال ايغا تمتبر صح الشعوأل األصنة انتبا اس مبا ماس حةح البةا الي توفم املةا
الي يشمحوهنا واألقتي الدي يأسنوهندا واأل ويد الدي ي د فدموهنا .وقالدت ن ا معهدا احملند وادو
ا مب املبدونونو ي دأل مدن نعدا ُن دن ي دأثمون تدأثماس سبدراس حاملندا  .ويف عداه  2015سدان موفدم
األمطددان قة دراس وقددر قاحددن لن نبددؤ األمددم الددتي اددد القطعددان وت ددب يف خ ددض دداج احلنة د
والوفا املبام لةغان املا ة  .واا اجل داة مدن أمدماا اجلهداا ال ن د واألمدماا امل ةدن ح دو
ال غتي واألمماا الي تنقنها املةا مثن الاولرا .وتأثم الن ا وصغان األ دال حةد خاصد .
وأصبحت النباتا الطبة ا ن ا يهد ا قال املعانة ال قنةدي والةح اجمل معة .
 -26و ددد عن ددى أن ا ددت املش دداسن لة ددت اد دماس عن ددى ا معه ددا ح ددن اد د مش ددرتس ح ددني
الشعوأل األصنة يف ةب أحنا العامل .واتا او فب س ا ها لا ال ناج قو ا ان يف
ات ددا حدداني اددا فةهددا قددو الشددعوأل األصددنة وامل دمأ  .وقددد ددان ات ددا حدداني خطددو ا
األماه يف االعرتاة حبقدو الشدعوأل األصدنة واحلدإ يف الةدح يف فدةا تغدر املندا  .ولادن مدن
املؤف د أن ا ددتا االع درتاة اق ة ددم ا ددد سب ددر عنددى الديباج د  .وف واصددن الش ددعوأل األص ددنة
الدعو ا قا نول ل غر املنا قائم عنى احلقو و تا ال موين الاايف ل اة ها.
عددت ا ا درتاه معددانة الشددعوأل األصددنة حوص د ها
 -2٧و ذ ددم ا مددا حعددد حدداني
مون اس لن اة مب تغر املنا اا يف ذليف معاجل األمماا وال نبؤ حدالطق  .ونأ أن عد اجد
ا تقةددةم اددت املعددانة وتثمةنهددا واف د فدامها .وألاددن تبا ذددا ولاددن ق د أيا داس محاي هددا حبةددف
ت د د ةد الش ددعوأل األص ددنة م ددن افد د فدامها .وأض ددافت أن املع ددانة ال قنةديد د من دديف جمل مع ددا
الش ددعوأل األص ددنة ال ددي ا ددت ق ددا ألجة ددال ول ددة املقة ددو أن مت ناه ددا الش ددمسا امل ع ددد
اجلن ةا  .ومن املهم يف ادتا الةدد ا درتاه حموتوسدول اقويدا حشدأن احلةدول عندى املدوان اجلةنةد
وال قافددم العددا ل واملنة د لنمنددافب النا ددا عددن اف د فدامها املنحددإ حات اقة د ال نددوع البةولددوج .
ويف ا دداه ددد عن ددى أن الن ددا م ددموا البةاد د عن ددى دداأل الة ددح وأن افد د عا الة ددح
تق ا لتليف منهم أن ي حمنوا م ؤولةاهتم يف ماافح تغر املنا .
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باء -م اتشة ت

اعلية

 -2٨خددلل املناقش د العام د أخددت الانم د الدددول ال الة د  :ألبا ةددا وحددنغل ي وال اايددن
و ةن والةني واجلمهوني الدومةنةاة (حافم ول منطق أممياا اللتةنة والاانييب) ومةدم
وال ددن ا ون وفم ددا وجونجةددا وآي ددنندا (حافددم الددداامن وفننندددا والنددمويا وال ددويد) وآيملندددا
و يطالةا ومدلوي ومنددي وحاس د ان (حافدم من مد ال عداون ا فدلم ) وحنمدا وحداناقواي
وحرو وال نبدني (حافدم الددول األعادا يف من ددم البنددان القاحند لن دأثم ح غدر املندا ) وال تغدال
وااليل ددا الموف د د وف ددا ت فن د ددنت وج ددزن قميند ددا ين وف دداموا وفد ددنوفةنةا (حاف ددم سوف د د انياا
ومن د ددي واملغ ددمأل وفوي د دما) وجند ددوأل أفميقة ددا (حاف ددم اجملموع د د األفميقة د د ) وجن ددوأل أفميقةد ددا
و فبا ةا وتو وا مانا العمحةد امل حدد والواليدا امل حدد األممياةد  .و دانن ثدن االيلدا
األونويب أيااس يف املناقش .
 -29وتاندم أياداس ثندو املن مددا قدر احلاومةد ال الةد  :ناحطد احلقدوقةني األممياةد والن ند
العمحةد د حلق ددو ا ددان (حاف ددم املمس ددز امل د د قن لنبح ددول واملب ددا نا ألج ددن احل د دوان) ومن م د د
ال م ة دداان الدولة د (حافددم ال حددال الدددو لبدداحوا ووي د باحوا  -ة ددزوونن ومحن د تعزيددز قددو
ا ددان وال ددله والدألقما ة د د يف دو ة د ددةا ومن م د د فة ددا الدولة د د وناحط د د جنة د د حلقد ددو
ا ددان :ال دددني ال دددو ) واجملند د اذن دددي ألمميا ددا اجلنوحةد د وممس ددز ا ة دداه ل أاة ددن ض ددحايا
ال عتي والماحط الن ائة الدولة لن نم واحلمي .
 -30و ند عددد مددن املشددانسني ا ضددافةني الانمد أثنددا نقد النقددا ولاددنهم مل ي د طةعوا
ا ال حبةا دداهتم ح ددب ضددةإ الوقددت .وسددان مددن حةددنهم ثنددون لندددول ال الةد  :ثةوحةددا وأفغا د ان
و س د دوا ون و دو ة د ددةا وحد ددنن وحوتد ددان وحولة ةد ددا ( ول د د  -امل عد ددد القومةد ددا ) واجلزائد ددم وجةبد ددو
وال ددنغال وال ددو ان وفن ددزويل ( هونيد د  -البولة انيد د ) وفة د د وفةة ددت دداه وقرقةزفد د ان وسوح ددا
وسولومبةا واملغدمأل واملا دةيف ومو داسو و امةبةدا وادايي واذندد وانددونا ؛ واملن مد قدر احلاومةد
من مد احملدامني الدولةد ؛ وحم داما األمدم امل حددد ا ادائ وحم داما األمدم امل حدد لنبةاد ومن مد
األمم امل حد لنط ول (الةو ة ة )(.)2
 -31وات قت ةب الوفدو عندى أن تغدر املندا لده آثدان مبا دم وقدر مبا دم عندى ال م دب حبدإ
ا ددان يف الةددح  .ون بددت حات ددا حدداني و ددد عنددى أتمة د تن ةددت حن دداح مشددر ا أ دده
وخط د ال نمة د امل د دام لعدداه  2030يدددعوان ا األخددت ح دنها قددائم عنددى قددو ا ددان يف
ال نمة امل دام  .ويف اتا الةد د وفو ن عنى امل دا ل عدن االل زامدا واملشدانس
يف صددنب القدمان ومحايد قددو ال اددا األسثددم ضددع اس وال عنددةم والوصددول ا فددبن اال ةدداة
حني م ائن أخمم.
__________

()2
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 -32وأيد الوفو مواصن النقا حشأن تغر املنا يف ان قو ا دان وات قدت عندى
أن محاي احلإ يف الةح ي طن ال ةدي ل غر املنا  .وال ت أن تغر املنا يؤثم حشان قر
م نافد عنددى األ ددفا وال اددا الددي تعددة يف أوضدداع اشد ا دا يف ذلدديف ال قدما والشددعوأل
األصنة والن دا واأل دال .وي دب ادتا حددون يف تعمةدإ ال دوان االج ماعةد ويهدد احملدد ا
األفافددة لنةددح اددا يف ذلدديف ال ددان واملددا والغددتا  .وال ددت عددد وفددو أن اددت املشدداسن
أفوأ يف الدول القاحن لن أثم حشان خدا ح غدر املندا ة د ل موفهدا اجلغمافةد واملناخةد ال ميدد
و/أو ظموفها االق ةدا ي  .ولدو ت سدتليف أن الددول منزمد اوجد ات اقةد قدو الط دن اعاجلد
ا ثان الةحة ال نبة ل غر املنا عنى األ ال.
 -33وأثددان مع ددم الوفددو آثدداناس صددحة ددد ل غددر املنددا يف حنددداهنا .وانددت اددت ا ثددان
ما ين  :توفةب طا األمماا املنقول حاحلشما و اقل األمدماا املنقولد حاملدا دا ي دهم يف
ايا اال محى الانيف وال عال الديا وامللنيا و ِ ة ُاوْدغُوْةا وفرو ايادا وا فدهال مدن
حددني أم دماا أخددمم؛ و دداال اجل دداة وا ،دداا قددل احملاصددةن ددا ي ددهم يف فددو ال غتي د
واجملاعد د ؛ وا جه ددا احلد دماني وال ن ددول اذد دوائ األم ددم ال ددتي ي ددهم يف أمد دماا اجله دداا ال ن د د
وأمدماا القند واألوعةد الدمويد ؛ والادوانل الطبةعةد وال دواام املناخةد الشددديد ددا ي ددهم يف
ال شم وا ائم يف األنواح و عا ملةة املوان وتدمراا وتدمر ال ان .و د عد وفو
عنددى أن يف تغددر املنددا وآثددان أياداس هتديددد لنةددح العقنة د  .وات قددت الوفددو عنددى أن تغددر املنددا
يهددد األنواح ويعددما مدددا ا املةددا واألقتي د لنفطددم ويزيددد مددن ا مددال ا دددالع النزاعددا
ويهد أاداة ال نمة امل دام اا يف ذليف عمال احلإ يف الةح .
 -34و عددت وفددو عديددد ا ايددا ال عدداون احملن د والددو ق والدددو عم داس لن نمة د امل د دام .
و د عنى عده ماا ة ال ةدي ل غر املندا ادا يف ذلديف آثدان عندى قدو ا دان ال مدن
خلل ال عاون اا يشدمن الددعم ال قدق واملدا و قدن ال انولوجةدا .وفدنطت عدد وفدو الادو عندى
االخ لف ددا يف الق دددنا ح ددني البن دددان امل قدمد د والبن دددان النامةد د و ع ددت البن دددان امل قدمد د لقة ددا
احلمن ضد تغر املنا وفقاس ملبدأ امل ؤولة املشرتس و ن سا دت م بايند الدتي يوجدد يف ات دا حداني
وات اقة د األمددم امل حددد ا اني د حشددأن تغددر املنددا عنددى ال دوا  .وقالددت ن آثددان تغددر املنددا قالب داس
مدا تشددعم قدا حةددون قدر م نافددب البنددان النامةد الدي فدداتمت حأقدن قدددن يف تغدر املنددا وينبغد أن
ت نقى ات البندان م اعد لن اة مب تغدر املندا ضداف ا ال زامدا امل داعد ا اائةد القائمد .
ويف اتا ال ةا جمم ال شديد حوجه خا عنى أتمة عمال احلإ يف ال نمة .
 -35و عددت ن د الوفددو ا املدداذ تددداحر ددد لن ةدددي ثددان تغددر املنددا عنددى قددو
ا ددان اددا يف ذلدديف :خ ددض احلدواجز الددي تعددو قددن ال انولوجةددا مددن أجددن ال ةدددي ل غددر
املنا ؛ واع ما تداحر وقائة ادا فةهدا ال غطةد الةدحة الشدامن ؛ وامل داوا حدني اجلن دني ومتادني
امل دمأ وال ددماح ذددا حاملشددانس مشددانس سامن د وم دداوي يف عمنةددا صددنب الق دمان اددا فةهددا تندديف
امل عنق د حاحلددد مددن أخطددان الا دوانل والقدددن عنددى مواجه هددا؛ و ج دما تقةةمددا لآلثددان الةددحة
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والبةاة د ؛ وتعزيددز البحددول ويل ددني ددب البةا ددا مددن أجددن تن ةددت اف د احا فعال د ومنافددب مددن
ة ددف ال وقة ددت لآلث ددان ال ددنبة ل غ ددر املن ددا عن ددى احمل ددد ا الة ددحة ؛ وت د دميب جه ددو البح ددف
وال ط ددويم امل ة ددن حال ش ددفة ومعاجلد د األمد دماا وماافحد د دداقل األمد دماا؛ وم ددا ل ة ددب
اجلهددا ال اعن د والقطاعددا االق ةددا ي ؛ ويل ددني ال عدداون حددني ات اقة د األمددم امل حددد ا اني د
حشأن تغر املنا وان قو ا ان؛ وتقد م اعد د اذدة ا الدول القاحن لن دأثم
ح غددر املنددا والعمددن عنددى احلددد مددن ال قددم فةهددا وفق داس ملبدددأ امل ددؤولة املشددرتس و ن سا ددت م باين د ؛
وحددتل اجلهددو اللام د لا ال د اف د ا النددا مددن اف درتاتة ةا ال ف ة د مددن آثددان تغددر املنددا
وال اة معها حدالس من ال امن منها.
 -36و م ددت عددد وفددو عنددى أعاددا نق د النقددا أفددان ددد ت عنددإ حددأمون مددن ن هددا
تعزيز مشانس األ ال وتثقة هم حشدأن قادايا تغدر املندا ؛ واملمانفدا اجلةدد يف ضدمان قدو
األ ددال؛ و ون القطدداع ا ددا يف ال ةدددي ل غددر املنددا ؛ وافدرتاتة ةا تنمةد نأ املددال ومحايد
املوان الطبةعة يف الوقت ه؛ واحلاج ا والي و ون من لإلجما ا ا اص حشأن قدو
ا ددان وتغ ددر املن ددا ؛ وال قنة ددا ال عالد د ملاافح د ا ش ددان األم دماا املنقولد د حاحلش دما ونص ددد
األمماا املنقول حاملا ؛ وال ن ةت ال عال ط ال نمة امل دام لعاه 2030؛ واألثم قر امل ناف
ل غر املنا عنى صح املمأ .
 -3٧وفنطت وفو أخمم الاو عنى ال دداحر احملدد الدي املدتهتا اوماهتدا لن ةددي ل غدر
املنددا وآثددان عنددى احلددإ يف الةددح اددا يف ذلدديف مددا يند  :اع مددا ا طددر وال ةافددا والق دوا ني
ذا الةدن ؛ و شددا آلةدا جديددد ل عزيددز تبدا ل املعنومددا و ذسددا الدوع ويلديددد األولويددا ؛
وتعزيد ددز هند ددا م عد ددد القطاعد ددا اا املند ددا والةد ددح ؛ واف د د فداه تقةةمد ددا األثد ددم؛ واف د د عمال
األاداة واملبا ش ال وجةهة واملؤ ما .

جي  -تدابير التادم والضالحظا الختامية
 -3٨قددده املة ددم ألعادا نقد النقددا خددلل املناقشد ال اعنةد وحعددداا فمصد لنددم عنددى
األفدان وتقددد مل ددا خ امةد  .وال ددت أن املشددانسني يف املناقشد أعمحدوا عددن قنقهددم املشددرتن
اا آثد ددان تغد ددر املند ددا عند ددى الاد ددع ا مثد ددن الن د ددا واأل د ددال وامل د ددنني واحملد ددمومني اج ماعة د داس
واق ةددا ياس .وملددا سا ددت البندددان النامةد اد األ ددد تعمضداس ل هديددد تغددر املنددا فد ن عد اجد ا
ال دمحر حددني احلددإ يف ال نمة د وفةافددا تغددر املنددا  .وال ددت أن فةةددت دداه أ ددد البندددان ا م د
األسثم قاحنة لن أثم ح غر املنا فدعا ا ال ةدي ثان ات ال اام من خلل جما مزيدد مدن
الدناف ددا وتب ددةر ال ةاف ددا امل عنقد د ح غ ددر املن ددا والة ددح والعم ددن عن ددى الة ددعةد احملند د
وا قنةم والدو  .وقال ن امل ا ل وال عاون ضمونيان .و ن املة دم ا أعادا نقد النقدا
أن ين موا يف ات امل ائن اا يف ذليف يلديداس ون املوا نني واحلاوما احملنةد يف ماافحد تغدر
املنا و ان آثان وامل ا ل عنه.
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 -39و ددد نئة د د فمقد د عم ددن االيل ددا ال دددو لعن ددوه ال غتيد د املعنةد د حاملن ددا وال غتيد د يف
تعنةقاهتا عنى أتمة تثقة الن ا وال ةا وامل اوا وا ةاة حني اجلن دني مدن أجدن ال ةددي
ل غر املنا  .وأضدافت أن ال ثقةد الةدح حوجده خدا أمدم افدم حالن دب لن داان الادع ا .
وقددد سا ددت حعددض الد اما املدنفددة يف أجدزا مددن أممياددا اللتةنة د واددال أفميقةددا فعالد يف معاجل د
ات امل ائن ال فةما يف تعزيز تثقة ال ةا  .ومن حال األتمة أياداس يل دني ماا ةد ةدول
املمأ عنى األناض وال انولوجةا واالئ مان واحلماي االج ماعة و م صدحة مم د يف ةدب أحندا
العددامل .وينبغ د أن يدددعم ال مويددن امل عنددإ حاملنددا املدداذ تددداحر فعال د بن د فوائددد صددحة ضددافة
ويلرته االع بانا اجلن ا ة و قو ا ان .وفةما ي عنإ حدون القطاع ا ا ألادن أن تدؤ ي
الشماسا حني القطاعني العاه وا ا وناس يف ضمان تعمةم ال غطة الةحة وتعزيز القدن عندى
ال أقنم مب تغر املنا واحلد من أخطان الاوانل .وأخراس وصد ت عدد تقنةدا ملعاجلد األمدماا
املنقول د حاحلش دما تشددمن تدددخل الةددح البةاة د وال عنددةم والددم ابةدددا احلش دما والقاددا
عنى منا إ ال والد ومماقب البعوا وتطويم حعوا معدل جةنةاس.
 -40و ددد من ددق ناحط د الن ددا والشددعوأل األصددنة يف تشددا عنددى أن تغددر املنددا لدده أس د
ا ث ددان عن ددى الا ددع ا  .والش ددعوأل األص ددنة م ددن حد دني اجله ددا األسث ددم تا ددمناس .وقال ددت ن الة ددح
تا أتمة ا يف ال نمة وحال ا ق ما قدو ا دان يف ا جدما ا امل عنقد حاملندا
وال فددةما ددإ ا ددان يف الةددح  .وأ ددان ا أن عمددال احلددإ يف ال نمةد ددم م ددبإ ضددموني
لنة ددح وأن ال ا ددا الا ددعة قد د أن تش ددانن يف اجله ددو المامة د ا م دداج ق ددو ا ددان يف
ال ةافددا امل عنق د حاملنددا وأن ُمتاددن مددن أجددن ال ةدددي ل غددر املنددا وآثددان  .وعددلو عنددى ذلدديف
انددان اجد ا ال ددآان حددني فةافددا قددو ا ددان وفةافددا تغددر املنددا وال نمةد  .و ذا حقةددت
خطر العمن الدثلل من ةدن فد عاا الددول واأل دفا املعمضدني مدن تزايدد ا ثدان ال دنبة ل غدر
املنددا  .ويف اددتا الةددد أعمحددت عددن قنقهددا مددن أن أقددن مددن  20حنددداس أ نجددت قددو ا ددان
و/أو امل اوا حني اجلن ني يف م اتماهتا املقمن احملد و نةاس نقم أن ات ا حاني أحما أتمة ها.
 -41وذسددم أن ا ددائم واألض دمان م ددأل مددن م ددائن قددو ا ددان .و عددت ا ايددا
ال عدداون حددني ات اقة د األمددم امل حددد ا اني د حشددأن تغددر املنددا وان د قددو ا ددان لا ال د
مدداج قددو ا ددان يف ا ج دما ا امل ةددن حاملنددا  .ويف الواقددب ي طن د األمددم ايددا ال عدداون
عنى طا من وم األمم امل حد من أجن ضمان هنا م إ قائم عنى احلقو اا تغر املنا .
ون اس عنددى فدؤال حشددأن الشددعوأل األصددنة وافد فماج الوقددو األ ددوني قالددت ن اجمل مددب الدددو
حباج ا ال حول من اف هلن الوقو األ وني واال قال ا اف فداه الطاق الن ة د  .ويددعو
ات ددا حدداني ا محايد قددو الشددعوأل األصددنة وال حدد أن حيدددل ذلدديف عنددى الةددعةد الددو ق.
حةددد أن انددان اج د أيا داس ا دماسا حددني الدددول ووسدداال األمددم امل حددد  .وألاددن أن تاددون
عمنة االف عماا الدوني الشامن أ ا م ةدد ل عزيدز امل دا ل فةمدا ي عندإ حبقدو ا دان والبةاد
واملنا  .ومن املهم أيااس أن حيرته القطاع ا ا احلإ يف الةح .
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 -42و عت وسةن واان الةح يف ال نبني ا ايا ال عداون حدني القطاعدا  .فقطداع الةدح
وقطاع ال ان وقطاع العمال وقطاع املةا عنى فبةن املثال تؤ ي ةعها وناس ااماس يف عمدال
احلإ يف الةح وعنةها أن تن إ اجلهو من أجن ال ةددي ل غدر املندا وتعزيدز احلدإ يف الةدح .
وينبغ د أن ت د ةد ال ا ددا الا ددعة م ددن االف د ثمانا يف ال اة د م ددب تغ ددر املن ددا اخ ددن س ددن
قطدداع .وانددان اج د ا حددتل مزيددد مددن اجلهددو ل ح ددني سش د األم دماا وتطددويم النقا ددا
ومماقب الناقل ل ن ت ش األمماا املنقول حاحلشما  .ويف فةا داال الطدوانش النا د
عددن الادوانل الطبةعةد مددن املهددم وجددو خطد عمددن تقددوه عنددى احلقددو  .ف د ال نبددني تُ دداح يف
املما ن األوا مدن االفد اح لنادوانل ُناه خاصد ل غتيد األ دال ولنةدح اجلن دة وا احةد .
وحا ضداف ا ذلدديف مددن املهددم تددوفر المعايد ال دميمي والن ددة لاددحايا العند القددائم عنددى ددوع
اجلن  .واخ مت سنم ها حالدعو ا شا صندو خا ل موين مشانيب ملاافح تغر املنا
وفةافا لن اة معه حأموال يقدمها سن من القطاعني العاه وا ا .
 -43وأسد املقمن ا ا احلاج ا تعزيز ال ةافا الةحة ح عمةم هنا قائم عندى احلقدو
عنددى ةددب امل د ويا  .واقددرتح مناقشد املمانفددا اجلةددد امل عنقد حاة ةد متاددني ا حددا واأل ددال
من قام علقا قر عنة ألن العند عامدن خطدم ي داقم ح عدن تغدر املندا  .و عدا ا تن ةدت
ويل ني الدن م وال ةافدا الةدحة القائمد واالفد ثمان يف الةدح الانةد ال فدةما فةمدا خيد
األ ددال .وق ددال ن تغ ددر املن ددا عام ددن ما د ِ
داع لنفط ددم وينبغ د ال ة دددي ل دده .وح ددتليف ألا ددن
ُ
لنحاوم ددا أن تد د عنم م ددن أخط ددا املاضد د يف معاجلد د قا ددايا الة ددح العامد د األخ ددمم .و ة ددب
الددواانا م ددؤول عددن الةددح و ددد اهتا األفافددة ومددن ا انددان اج د ا هنددا ددامن لعددد
قطاعا اا املندا والةدح ل حديدد أوجده ال دآان واالفد ا منهدا .ون اس عندى فدؤال حشدأن ون
املان ددني حواليددا يف ددان ا ج دما ا ا اص د يف معاجل د م ددأل تغددر املنددا و قددو ا ددان
ال ت املقمن ا ا أن املان ني حواليا ألانهم وينبغ ذم ناج م ائن قو ا ان ذا
الةددن امل عنق د ح غددر املنددا يف عمنهددم .وتشددمن مهم د هم نصددد وتقةددةم ال زامددا الدول د يف اددال
قددو ا ددان اددا فةهددا تندديف ال دوان يف ات ددا حدداني وخطد ال نمة د امل د دام لعدداه .2030
وأفا حأ ه يُعِد تقميدماس حشدأن الةدح وأادداة ال نمةد امل د دام وفدةن م يف م دأل ال ةددي ل غدر
املنا يف اتا ال ةا .
 -44و قلقاس لباأل املناقش د املة م عندى أ ده قدد ثبدت حوضدوح أن تغدر املندا يق دن وأن
ةددب أصددحاأل
ال ةدددي لدده ي طن د املدداذ ج دما ا عاجن د عنددى ةددب امل د ويا مددن جا د
املةددنح اددن فددةهم األفدما والقطدداع العدداه والقطدداع ا ددا  .ون د حد جما مزيددد مددن املناقشددا
حش ددأن آث ددان تغ ددر املن ددا عن ددى ال م ددب ح دداحلإ يف الة ددح ال ددي ف ددرت معنوم ددا عنه ددا يف ال ق ددانيم
الل ق لألما .
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