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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الثانية والثالثون

 من جدول األعمال 3و 2البندان 
ليقررروق اإلنسررران  السررر وم لض رررو  اممررر  الضتيررردة السرررام التقريرررر 

 وتقارير الض وضية السامية واممين العام
والسياسرية واقتتاراةية  تعزيز وحضاية جضيع حقروق اإلنسرانا الضدنيرة

 بضا ف  ذلك اليق ف  الت ضية واقجتضاعية والثقافيةا

علررج جدرروة  نتررا ح حلقررة ال قرراع الضتعلقررة بالترريثير السررلن  لت يررر الض ررا   
الدول الرامية إلج اإلعضال التدريج  ليرق لرإ إنسران فر  التضترع بريعلج 
مسرررتوم مضمرررن مرررن الارررية الندنيرررة والعقليرررةا والسياسرررا  والررردرو  

 الضست اةة والضضارسا  الجيدة ذا  الالة
     ة السامية ليقوق اإلنسانالضتيد امم  م وضيةصاةر عن موجز  تقرير  

 موجز  
 مدددوجزاس  هيقدددد   وادددو. 29/15يُقددد ه ادددتا ال قميدددم عمددلس حقدددمان انددد   قدددو  ا   ددان  

أثنددا   2016آذان/مددان   3 يف املعقددو   املنددا   وتغددر ا   ددان حبقددو  امل عنقدد  النقددا  حلنقدد 
  جملن   قو  ا   ان.احلا ي  والثلثني الدون  
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 مقدمة -أوقا  
 2016آذان/مدان   3   نقد   قدا  يف 29/15عقد ان   قو  ا   ان  عملس حقدمان   -1

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 دد وم  اددن مددن الةددح  البد ةدد  والعقنةدد   وال ةافددا  والدددنو  امل دد  ا  

 اجلةد  ذا  الةن . واملمانفا 
وافُ ِ حت احلنق  حبةان أ لت حه  ائب    .ا   ان  قو  ان  نئة  النقا   نق  وتمأ  -2

مدد  امل ددوا ال ددام  حلقددو  ا   ددان  سةددت قةنمددون  أعقب دده سنمدد  نئة ددة  مددن املددديم  العامدد  ملن 
 .  (1)الةح  العاملة   مانقميت تشان

واملن ما  الدولة  وجها  معنة  أخمم ملناقش  تأثر تغدر وأتاح االج ماع فمص  لندول  -3
املنددا  عنددى ال م ددب حدداحلإ يف الةددح  مددب تمسةددز عنددى تة ددر املدداذ  جددما ا  فعالدد  ملعاجلدد  ا ثددان 
الةددحة  امل ةددن  ح غددر املنددا  عددن  ميددإ تبددا ل املعددانة واملمانفددا  اجلةددد  حددني ا دد ا  والددددول 

   أخمم.واملن ما  الدولة  وجها  معنة
 واملن مدددا  امل حددد  األمددم ما ددد  لدددم  دداه ل ةةدددت الدددائم املمثددن احلنقددد  تة ددر وتددوا -4

وسددان حددني أعاددا  ال ميددإ املقددمن ا ددا    . غويددان هتددان تمو دد  ال ددةد جنةدد   يف األخددمم الدولةدد 
املعدددق حبدددإ سدددن    دددان يف ال م دددب حدددأعنى م ددد وم  ادددن مدددن الةدددح  البد ةددد  والعقنةددد    اينةدددو  

نا ؛ ووسةند  واان  الةدح  يف ال نبدني  لةنةبةدف  ي ةدد؛ ونئة د  فمقد  عمدن االيلدا  الددو  لعندوه حو 
ناحطد    دا  الشدعوأل األصدنة  و دعوأل   ال غتي  املعنة  حاملنا  وال غتيد   سمي د ةنا تدرا و؛ ومن دق

   تشا   اةندو أومانو  حمااةم.

 الجلسة اقفتتاحية -ثانياا  
ال ام  أن ات ا  حاني   التي اع مد يف الدون  احلا يد  والعشدمين  ال  ت  ائب  امل وا -5

ومعنمد   حدانااس  ملؤمتم األ ماة يف ات اقة  األمدم امل حدد  ا  انيد  حشدأن تغدر املندا   حدما حوصد ه   داااس 
حوجدده االت ددا   ونسددزأفافددة  يف الا دداح الطويددن مددن أجددن  شددد ا   ددا ة  لددد م آفدد  تغددر املنددا . 

رتاه وتعزيدددز  قدددو  ا   دددان  ادددا يف ذلددديف احلدددإ يف الةدددح   يف  ةدددب ا جدددما ا  خدددا  عندددى ا ددد
أ دم فدن  مدو د  ولانهدا سا دت أياداس ال دن  الدي اعدرتة فةهددا  2015امل عنقد  حاملندا . وسا دت فدن  

اجمل مب الدو  أخدراس ا دؤولة ه املشدرتس  يف ال ف ةد  مدن ا ثدان املددمم  ل غدر املندا  وال اةد  معهدا. 
 ثان  هتد  احلةا  وتدمم اجمل معا  ويلطم االق ةا ا  احملنة  وت  أصن ال قالةد والثقافا .فآ

__________ 

وتددم  البةا ددا  الاامندد  لنائدد  امل ددوا ال ددام  واملددديم  العامدد  و ةددب أعاددا  ال ميددإ واملددتسم  امل ااةمةدد  لن ميددإ  (1)
  :ومعنوما   ضافة  ذا  صن  يف املوقب الشبا  ال ا 

www.ohchr.org/EN/Issues/HRAndClimateChange/Pages/StudyImpact.aspx. 
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وذسددم   ائبدد  امل ددوا ال ددام  أن تغددر املنددا  يهددد  احملددد  ا  األفافددة  لنةددح  عنددى  -6
 ةب امل  ويا  ويؤثم حشان قدر م نافد  عندى أولاديف الدتين لدديهم أقدن قددن مدن املم نادا   

واأل  دددال وسبدددان ال دددن والشدددعوأل األصدددنة  واألقنةدددا  واملهددداجمون والعمدددال المي ةدددون أي الن دددا  
واأل ددددفا  ذوو ا عاقدددد  وال قددددما    ددددا يددددؤ ي  ا ت دددداقم املفددددا م القائمدددد  الددددي هتددددد   ةدددداهتم 

 عةشهم. وفبن
وال  ددت  عنددى فددبةن املثددال  أن الن ددا  يعددا ني مددن انت دداع معدددال  الوفةددا    ة دد   -٧

بةعةددد  وأن عددد  علقددد  مبا دددم  لو  دددت حدددني وضدددب املدددمأ  يف اجمل مدددب وا  مدددال تنقةهدددا الادددوانل الط
يف أوقدا  الادوانل وا جهدا  البةاد . وتدمحر الدنافدا  أياداس ايدا   ت شد   ملئمد نعاي  صدحة  

 األمماا ح غر املنا .
األهندان  وأسد   ائب  امل وا ال ام  أن عاملاس ال ي حام يف تغر املنا  عامل تتوأل فةه -٨

اجلنةديددد  وال نددددنا  عدددامل قدددوع فةددده املليدددني وألدددو  فةددده ا الة قبدددن األوان ومل  ددد  فةددده  دددعوأل 
القطاع ا ا   أن ي نم حأن تغر  هحأسمنها. ول  ن  اتا امل  قبن  عنى اجمل مب الدو   اا فة

حلماي  من ام أضع  املنا    ة   لأل شط  البشمي   وي حمن امل ؤولة   وي فت ال داحر املنافب  
متشةاس مب ال زاما  الددول يف ادال  قدو   -م اافم  و  االس. و عت  ا املاذ  جما ا   مو   

ا   دان حالعمددن فم يدداس و اعةدداس عنددى املدداذ ا طددوا  اللامدد  يف القددا ون وال ةافددا  واملؤف ددا  
ح غر املنا  وتقدد  اجلد   من أجن محاي   قو  ا   ان من األضمان امل ةن  -واملةزا ةا  العام  

؛ وال ددماح اشددانس  اجمل مددب املدددا واجمل معددا  احملنةدد  همومتاةددن يف  ددال وقوعهددا؛ ومحايدد  الاددع ا 
يف ال ةافددا  املناخةدد ؛  عددده ال مةةددزو ا  ةدداة فعالدد  واديدد ؛ وضددمان امل اددمن  مشددانس   ددم  و 

احلاجد   ا   دد   عندى داه  وضمان امل ا ل  عن أي خم  الل زاما   قو  ا   دان. ويف ا 
 جددما ا  منموفدد  قائمدد  عنددى األ لدد  حلمايدد   ددإ ا   ددان يف الةددح  مددن ا قادداا تغددر املدداذ 

 املنا  وتش ةب تنمة   امن  وم  دام   قاس لنا وأل  النا.
وقالددت املددديم  العامدد   ن املنددا   حالن ددب  لنةددح  العامدد   اددو امل ددأل  احلا دد  يف القددمن  -9

حددده ولادددن ال  ددديف يف أن البشدددم  عشدددمين. و ن أثدددم تغدددر املندددا  عدددامل  وال ألادددن ال نبدددؤاحلدددا ي وال
ن ح غددر املنددا   الدتي يددؤثم يف اذددوا  الدتي ي ن  ددو ه  واملددا  الدتي يشددمحو ه  والغددتا  الددتي و مهدد 

مليددني  الدد   ٧يأسنو دده  ويف ا  مدداال   صدداح هم حدداملما. وي  ددب  تنددول اذددوا  يف أسثددم مددن 
مددن  لعددامل سددن فددن . وي  ددب  تغددر املنددا  أيادداس يف عشددما  ا الة مددن الوفةددا  فددنوياس وفددا  يف ا

جما  ظواام أخمم  مثدن اجل داة وال ةادا ا  و مائدإ الغاحدا  وموجدا  احلدمان . وت ةدد املن مد  
سا دت أ دد ال دنوا   دمان  مندت حدد    دت ال د ل    2015العاملة  لألنصا  اجلوي  حأن فدن  

فدد اون أ ددد  ددمان  مددن  2016و  عنددى ذلدديف  ت ةددد ال نبددؤا  حددأن فددن  . وعددل1٨٨0يف فددن  
ذلديف   دا يهدد  حاجل دداة ا مددا ا  الغتائةد  املعمضد  فعددلس 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 

 ل اان يف حعض البندان عنى اناع  الا اة.يف املائ  من ا ٧0أسثم من 
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منددددا   موة ددداال  ت شدددد  الادددولرا ت زايددددد يف ظدددوفةمدددا ي عنددددإ حددداملما  أوضددددحت أن  -10
. فاحلشما  وقراا من  اقل  األمماا   اف  جدداس لنحدمان  والم وحد  واطدول األمطدان. م غر  

ددعاس جددداس لناددنيف و  قددد ي عددن الشدد      دده لنملنيددا. وقددد أعطددى تغددر املنددا   طاقدداس جغمافةدداس موف 
 الددد  وفدددا   ضدددافة  سدددن  250 000  ي وقدددب ا ددد ا  أن ي دددب  تغدددر املندددا  2050وحبنددول عددداه 

فددن   فقددر مددن امللنيددا وا فددهال وا جهددا  احلددماني و قدد  ال غتيدد . ويعددة  أسثددم مددن  ةدد  
ل ددرو  اياددا  فدداان العددامل يف منطقدد  يوجددد فةهددا حعددوا احلمددى الةدد ما   واددو الناقددن المئة دد 

ومحى الانيف و ةاو غو ةا. ويهد  انت اع  نجا  احلمان  ح وفةب اتا النطدا  اجلغدمايف أسثدم مدن 
 ذليف ألن البعوا حي  الطق  احلان.

وذت  األفباأل  ذسم  املديم  العام  أن أول ات دا  عدامل  حشدأن تغدر املندا  و ال وصدن  -11
ات اقاس حةاةاس. وتنطوي ال زاما   قو  و نةح  العام  معااد  ليف الوقت    ه  لةه يف حاني  سان 

ا   ان ومعايرادا ومبا ئهدا عندى القددن  اللامد  لوضدب فةافدا  لن ف ةد  مدن آثدان تغدر املندا  
اثاحد   قطد  ممجعةد   وال اة  معه وتوفم من تاس مل ا ل  البندان عدن ال زاماهتدا املناخةد . واد  أياداس 

أخلقةدد . وينةدد  الرتسةددز المئة دد  حلنقدد  النقددا  املعنةدد  حبقددو  ا   ددان وتغددر املنددا   وال فددةما 
 احلإ يف الةح   عنى النا  وصح هم و ةاهتم وفبن عةشهم  ولة  عنى املال.

 فاتمت وتُعد م ا ل  البندان عن فةافاهتا املناخة  م أل  عدال  أيااس ألن البندان الي -12
حأقددن قدددن مددن اال بعاثددا  ادد  األسثددم تاددمناس. وي مثددن أ ددد أسدد  العوائددإ الددي يلددول  ون  تانخيةدداس 

ويف ال قم يلةز جن اا ألن املمأ  أس  من يعداا منده. وتادطم    عمال احلإ يف الةح  يف ال قم
الةددوم  عنددى أسثددم  أفقددم األفددم املعةشددة  يف العددامل  ا االع مددا  يف األ شددط  املنزلةدد  مثددن الطهدد 

مةا ن الطاق  ت دبباس يف ال ندول. ويقدرتن افد فداه ادت  املةدا ن الطاقةد   الدي ت  دب  يف تندول 
  ن .يف المنةون  ال  وفا   3.5اذوا  الداخن   حأسثم من 

وأسد  املديم  العام  أن ات دا  حداني   الدتي يمسدز أفافداس عندى  قدو  ا   دان  ألثدن  -13
حةد أ ه ال يزال  وعةاس وخيادب لن   در  ا  دد سبدر. ومدا يندزه ا ن ادو خطد  خطو   ا األماه؛ 

عمدددن تادددون يف الوقدددت    ددده   ددداناس قائمددداس عندددى الن دددائا ألقدددماا امل دددا ل . ويف ادددتا الةدددد   
ف شدددرتن من مددد  الةدددح  العاملةددد  وات اقةددد  األمدددم امل حدددد  ا  انيددد  حشدددأن تغدددر املندددا  يف  عددددا  

ملناخةد  والةدحة  مدب الرتسةدز عندى املفدا م الةدحة  وال دم  امل ا د  أل دد موجزا  لنمعنوما  ا
ال ددداان ضدددع اس يف فدددما م البنددددان  وت بدددب البةا دددا  امل عنقددد  حا ثدددان الةدددحة  لنم ددداتما  املقدددمن  

ال ألاددن أن  ا   دداناحملددد   و نةدداس. وخنةددت  ا أن انددان  اجدد   ا املدداذ تددداحر عاجندد  ألن 
 يف سوس  مدم م.بقى يف صح  جةد  ي

    موجز حلقة ال قاع  -ثالثاا  
دماس ذدا وقدال  ن تغدر املندا  يدؤثم  -14 اف  ح املمثن الدائم ل ةةت  اه  نقد  النقدا  حةد  ه مة  

عنى احملد ا  االج ماعة  والبةاة  لنةح . وأضداة أن ات دا  حداني  لدة  معاادد  حشدأن املندا  
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ةدددح  العامددد  يا  ددد  فةهدددا احلدددإ يف الةدددح  أتمةددد  فح ددد   حدددن اددد  أياددداس معاادددد  حشدددأن ال
أفافة . وقال  ن  نقد  النقدا  فد  ناول تدأثر تغدر املندا  عندى احلدإ يف الةدح  وت دمح ح همده 

. وعنددى الدددول وقراددا مددن املنافددب فهمدداس أسثددم عمقدداس مددن أجددن تة ددر املدداذ ا جددما ا  املناخةدد  
ا   دان  وااصد  احلدإ يف الةدح   يف اجلهدو   املناقشني يلديد األولويا  ملواصن    ماج  قدو 

. وتُعد فةةت  اه أ د البندان 2030المامة   ا تن ةت ات ا  حاني  وخط  ال نمة  امل  دام  لعاه 
   غددر املنددا . فددال نبؤا  ت ةددد حددأن  نجدد   ددمان  اددتا البنددد فددرتت بح قاحنةدد  لن ددأثما م دد  األسثددم 

  حن ددب  قددد تةددن  ا ثددلل  نجددا  وأن م دد ويا  فددطح حبنددول هنايدد  القددمن احلددا ي والعشددمين
رت وا دد   دا يهدد  املنددا إ ال دا نة  والنهميد   وااصد   ل دا هندم مةاو د   ويددؤثم ادالبحدم فدرتت ب 

األمدم أياداس هتديدداس يف املائد  مدن فداان البندد. ويشدان ادتا  12و 10مبا ماس عندى مدا حدني  تأثراس 
ن  ةدد  ال م ددب حدداحلإ يف الةددح  خددانج  دددو  فةةددت  دداه  الددي ادد  ثدداا أسدد  مةددد  ااخطددراس  م

 لألنا يف العامل.

      ال قاع حلقة ف  الضشارلين مساهضا   -ألف 
ذسددم املقددمن ا دددا  أن الدددول األ دددماة يف ات اقةدد  األمدددم امل حددد  ا  انيددد  حشددأن تغدددر  -15

ني  لنندا ا  الداعة   ا   ان  قوي   ا  قو  ا   ان يف املنا  اف  احت حاع ما اا ات ا  حا
ال ةافددددا  املناخةدددد . وأوضددددح أن احلددددإ يف الةددددح   ددددإ  ددددامن ال يق ةددددم عنددددى تقددددد  المعايدددد  

 ا  األفافدة  لنةدح   مثدن الةحة  امللئم  يف الوقت املناف  فح    حن يشمن أيااس احملد  
ممافددإ صدددمة صددح  ملئمدد  وظددموة مهنةددد  احلةددول عنددى قددتا  جةددد ومةدددا  صدداحل  لنشددمأل و 

وحةاةددد  صدددحة  وعندددى ال ثقةددد  واملعنومدددا  امل عنقددد  حالةدددح . والددددول منزمددد  ح دددوفر مدددا يندددزه مدددن 
خدما  صحة  ملئم  ل حقةإ أعنى م  وم ألان حنوقه من الةح   اا يف ذليف عده ال مةةدز 

فح ها. وي طن  ال م ب حداحلإ يف الوصول  ا   اه لنحماي  والوقاي  من األمماا وعلجها وماا
لن داان امل ادمنين  اجملديد يف الةح  توايعاس عا الس لنممافدإ وال دنب وا ددما  الةدحة  واملشدانس  

 يف القمانا  امل عنق  حالةح  الي مت هم.
وأسددددد املقددددمن ا ددددا  أن آثددددان تغددددر املنددددا  عنددددى ال م ددددب الاامددددن حدددداحلإ يف الةددددح  تثددددر  -16

ا ايا   أفباأل االع لل والوفةا  وأثم  فدنباس عندى سمامد  ا   دان وأمنده. اال زعاج   ةف أ    
وتشدددمن ال دددأثرا  البشدددمي  والبةاةددد  ل غدددر املندددا  فقددددان األناضددد  وامل ددداسن  وتادددا ل سمةددد  و وعةددد  
ا   ددداج الغدددتائ   وا عدددداه األمدددن الغدددتائ   وفدددو  ال غتيددد   وال شدددميد الق دددمي. ويف ادددتا ال دددةا   

أ د الشواقن المئة ة  لنةدح  العامد   ادا يف ذلديف العند  اجلمداع  الدتي يدمتبر يف  يشان العن 
قال  األ ةان حال شميد واذ م  الق مي . وي داعد تغدر املندا  أياداس عندى   امد  أوجده عدده امل داوا  
القائمدد   مددب سددون ال اددا  الاددعة   وال قددما  واملهمشددني األسثددم تاددمناس لددة  مددن النزاعددا  امل ةددن  

  حددن أيادداس مددن اشا دد  وعددده مل مدد    ددم الةددح  العامدد  فح دد  املنددا  وفددو  الةددح  واملددماح
   ال هديدا .والمعاي  الةحة   الي تع ز عن مواجه  آثان تغر املنا  الي تااعِ 
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إل  دان فح د   حدن أياداس عندى لو د  عنى أن تغر املنا  ال يدؤثم عندى الةدح  البد ةد   -1٧
. فاأل ددفا  الددتين يعددا ون مددن فقدددان همونفدداا ألفددما  واجمل معددا  احملنةدد  امل اددمن لالةددح  العقنةدد  

 يددانام أو أ بددائهم أو ي عمضددون حلدداال  هتددد   ةدداهتم يواجهددون قدددناس أسدد  مددن  ددا م الوقددوع يف 
لنةددم . والددول  ني اال  ال وتم واالضطماأل  ادا يف ذلديف اضدطماأل ا جهدا  أو االس اداأل ال دالة

و ةدداس وأخلقةدداس ح ف ةدد  املفددا م املمتبطدد  ح غددر املنددا  وآثددان  الاددان  عنددى  قددو  ا   ددان. منزمدد  قا 
أو ات دا  حداني   خان د   ميدإ   2030وت ةح العمنةا  العاملة   مثن خط  ال نمة  امل د دام  لعداه 

صدد وآلةا  ا جما ا  ا اص  ال احع  جملند   قدو  ا   دان عندى افد عدا  لنمشدانس  حنشدا  يف ن 
لنم دداعد  عنددى ضددمان سددون  قددو  ا   ددان يف صددن  العمددن املن ددز عنددى  لعمنةددا ات  ادد تن ةددت

مدم العقد املقبن ل عزيز ا معا  فنمة  وم  دام  و امن . وقال املقدمن ا دا   ن عد   اجد   ا 
ا  ال زاه   اع وقةا   ذا  ن يد  و جدما ا  فونيد  ملواجهد  خطدم تغدر املندا  الطويدن األجدن حد جما 

 . هوسماما   ان محاي  صح   نمن أجفعال  قائم  عنى  قو  ا   ان 
ووصدد ت وسةندد  واان  الةددح  يف ال نبددني ات ددا  حدداني  حأ دده   دداا تددانخي  يف امل اوضددا   -1٨

تغدر املندا  أثدم سثدراس عندى  وقالدت  نمن أجن ال وصن  ا ال زاه  داع  اعاجلد  صدح  الاوسد . 
تغدر أادا  األمدماا يف ظواام مناخةد   دديد  مددمم  و  ت  نى يفنموف  صح  ال نبةنةني حطم  م

احل اف  لنمنا . وعنى  ثدم ال ةادا ا  اذائند  الدي فدبب ها العاصد   االفد وائة  سة  دا ا و عةدان 
  انت دب عدد   داال   ا  ال ألة دا  انت اعداس  دا اس  وعمفدت  داال  الادنيف 2009حانما يف عاه 

 مون الوقت.تزايداس م  مماس مب م
وأحددما  بمحدد  ال نبددني أثنددا   عةددان اايددان قدددن  تغددر املنددا  عنددى  ددو ماافدد  القطدداع  -19

الةح  وال  ب  يف خ ائم فا    يف األنواح واأل دماة واملم نادا . ويف أعقداأل ذلديف  لبدت 
  العنايد  الشباا  اال  ةا ة  ا قنةمة  واملشرتس  حني اجلزن احلاج  املنح   ا   قاذ املمضى وتقدد

وأن مدددن  للفددد  اح الطبةددد  ذدددم. وأسدددد  أن األعمدددال ال حادددري  امللئمددد  تا  ددد  أتمةددد  حالغددد  
حطميقد  أفادن مدن أجدن ايدا   قددن   املهم  عند املا  قدماس ا اعد  اجمل مب الدو    عا   البندا 

تغطدد  و  الطددوانش  ددامن  االفدد  اح  يف  دداال الن دداه الةددح  عنددى ال حمددن. وينبغدد  أن تاددون 
والةددح  اجلن ددة  وا  احةدد  وا عاقدد    اال   اددا يف ذلدديف الةددح  العقنةدد  ائ دد  وافددع  مددن اجملدد

ا  دد اماس مددب ال ةافدد  الو نةدد  لن نبددني امل عنقدد  ح اةدد  قطدداع الةددح  مددب تغددر املنددا . وتشددمن 
ائةدد   وحددماما تددداحر احلمايدد  االج ماعةدد  احملددد   امل دداعد  الطانئدد   و عددم األفددعان  والدد اما الغت

طدددددد  ا العمالدددددد   وحددددددماما  عددددددا   ال دددددددني   والقددددددموا الطانئدددددد  لن دددددداان الاددددددع ا . وأعطددددددت 
األولويددد  حلمايددد  صدددح  ال نبةنةدددني الدددتين  201٨-2014ل دددرت  يف اواان  الةدددح  لددداالفدددرتاتة ة  

 يعةشون يف منا إ معمض  ل أثرا  تغر املنا  وضمان احلإ يف الةح  جلمةب النا .
ملهدددم  عدددا   حندددا  اةاسدددن أفافدددة  صدددحة  أفادددن وأقدددوم مدددن  دددأهنا أن بعدددن مدددن ومددن ا -20

املمافإ الةحة  ملذا  آمن  ألان أن تنيب اال  ةاجدا  اللامد  مدن الطاقد  واملةدا  والنوج د ةا  
الدواان   ا مواصدن  تقدد  الددعم وال عداون   واالتةاال  واملأوم يف أوقا  األاما . و عت وسةند
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 غدددر املندددا . و ثدددت اجمل مدددب ل للفددد  اح وا ددد  املالةددد  وال انولوجةددد  وا   دددا ة  وال ادددامن يف اجل
لن قددده ح ددمع   2020حنةددون  والن املطنددوأل قبددن عدداه  100الدددو  عنددى امل دداعد  ل عبادد  مبندد  

محاي  املنا  وس ال  توفر ال غطة  الةحة  الشامن  لن مةب  اا يف ذليف ال ادا  املهمشد   يف اال
والشدددددعوأل األصدددددنة  وال ادددددا  املعمضددددد   طدددددم ال قدددددم. وحلمايددددد  احلدددددإ يف الةدددددح   يُطنددددد  مدددددن 
احلاوما  واجمل مب املددا والقطداع ا دا  والشدمسا  الددولةني واألفدما  أن يشدانسوا يف محايد  البةاد  

 .يف احلاضم وامل  قبناتموا يف ال نمة  امل  دام  ل نبة  ا  ةاجا  األجةال وي 
وأحددما  نئة دد  فمقدد  عمددن االيلددا  الدددو  لعنددوه ال غتيدد  املعنةدد  حاملنددا  وال غتيدد  أن تغددر  -21

املندددا  يقدددوا ال م دددب حبقدددو  ا   دددان  وال فدددةما احلدددإ يف احلةدددا  والةدددح  والغدددتا  ويف احلمايددد  
تددوافم ال ددعما  احلمانيددد .  عنددىأ ددد أاددم آثدددان   ويُ وق دددب أن ياددوناحلاضددم وامل دد قبن.  البةاةدد   يف

منةددون   ددن يعددا ون مددن فددو   24  يُ وق ددب أن يددؤ ي تغددر املنددا   ا  ضدداف  2050فبحنددول عدداه 
ال غتيدد . وال ت  ددب  م دد ويا  ثدداا أس ددةد الامحددون املمت عدد  يف تغددر املنددا  فح دد   حددن أيادداس 

سثددر مددن احملاصددةن الغتائةدد  يف  ال وتددني واملعددا ن وال ة امةنددا   ددم  يف مل ددةض   ددوم حةددون  مبا
األفافددة . واحلددإ يف الغددتا  يف البندددان النامةدد  معددما لنفطددم حةدد   خاصدد  وا ثددان النا دد  عددن 
ذلدديف ي حمنهددا حشددان قددر م نافدد  ال قددما  مددن الن ددا  واأل  ددال وقددرام مددن الاددع ا   الددتين 

 قدن يف اتا املشان.فاتموا حأقن 
  مدن امل وقددب أن ي  دب  تغدر املندا  يف ايددا   معددال  ال قدز ه احلددا  2050وحبندول عداه  -22

يف املائد   62يف املائ  يف وفر أفميقةا جنوأل الةحما  الاد م وحن دب   23لدم األ  ال حن ب  
احلةوا ةد  وا قبدال يف جنوأل آفةا. ويف الوقت    ه  تنطدوي ايدا   الطند  العدامل  عندى األقتيد  

تغددر املنددا  وصددح   خيدد عنددى النحددوه سدددلةن عنددى الثددمو  يف العددامل النددام  عنددى آثددان اائندد  فةمددا 
. ويدؤثم الن داه الغدتائ  القددائم عندى النحدوه تدأثراس سبدراس جددداس عندى اال بعاثدا  وادو يددمتبر ا   دان

  م الغتائة  األسثم اف دام .حزيا    ا م ا صاح  حاألمماا قر املعدي  عند مقان  ه حالن
وتق ا  مواجه  ال حديا  املعقد  الي يطم ها تغر املنا    مي  لن غةر تاب  إ الندا   -23

يف احلةددا  ويف الةددح  يف صددمةم جهددو  ال نمةدد  امل دد دام . واعددرتة ات ددا  حدداني  حبقددو  ا   ددان 
احلاومةدد  الدولةدد  املعنةدد  ح غددر   جددما ا  ال ف ةدد  مددن منددافب  ضددافة  لنةددح . و ددد   اذةادد  واددا

ةض اال بعاثددا  وت دداعد يف الوقددت    دده عنددى يل ددني الةددح .  دداملنددا   جددما ا  ت دداعد عنددى مل
وتشددمن اددت  ا جددما ا  مددا يندد : مل ددةض اال بعاثددا  احملنةدد  مددن منوثددا  اذددوا  النا دد  عددن   ددم 

 ة د ؛ وتةدمةم   دم النقدن الدي الطاق  من خلل يل ني س ا   اف فداه الطاق  ومةدا ن الطاقد  الن
ن مددتعددزا النقددن ال عددال الددتي يددؤ ي  ا خ ددض اال بعاثددا  ويل ددني الةددح ؛ ويلويددن االفدد هلن 

أسثددم افد دام ؛ وتددوفر  ماا ةد  احلةددول عندى خدددما  و   دم قتائةدد  صدحة    ااملن  دا  احلةوا ةدد  
 ني صح  الط ن واأله.ألفم   من أجن يل حلديف ل ن ةم االالةح  ا  احة   اا يف ذليف 

وق  أخت  قو  ا   ان يف االع بان يف ا طر الو نة  لن اة  مب تغدر املندا   ويف  -24
احلد من أخطان الاوانل  ويف عمن ات اقة  األمم امل حد  ا  اني  حشأن تغر املنا . وينبغد  أن 
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ويلدددرته مبددددأي امل ددداوا   يددددعم ال مويدددن امل عندددإ حاملندددا  تدددداحر فعالددد  بنددد  فوائدددد صدددحة   ضدددافة 
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 نمةدد  امل دد دام . ولاددمان ا  ةدداة حددني اجلن ددني  مددن األتمةدد  

ا  واالئ مددددان واحلمايدددد  ااددددان يل ددددني فددددم  وصددددول املددددمأ   ا ال عنددددةم واألناضدددد  وال انولوجةدددد
االج ماعةدد  و ا   ددم صددحة  مم دد . وينبغدد  أيادداس معاجلدد  م ددأل  ا  ددائم واألضددمان سم ددأل  مددن 
م دددددائن  قدددددو  ا   دددددان والعدالددددد  املناخةددددد . ويف ا  ددددداه  أااحدددددت حالددددددول أن يلدددددد عندددددى وجددددده 

وأن تن دزه   نجد  ماويد  1.5اال رتان يف م  وم يقن عدن   ةماالف ع ال من ا بعاثاهتا حغما 
 ا اعد  ال اا  األسثم ضع اس عنى ال اة  مب عامل أصبح ال نبؤ حه م  عةةاس أسثم فأسثم.

وذسدددم  من دددق  ناحطددد  الن دددا  والشدددعوأل األصدددنة  يف تشدددا  أن تغدددر املندددا  لددده عواقددد   -25
مبا دددم  عندددى صدددح  الشدددعوأل األصدددنة  وأادددا   ةاهتدددا ال قنةديددد . وفدددوا  يف الغاحددد  أو يف منطقددد  

 ا ن أو يف ال ايغا  تمتبر صح  الشعوأل األصنة  انتبا اس مبا ماس حةح  البةا   الي توفم املةا  ال
الي يشمحوهنا واألقتي  الدي يأسنوهندا واأل ويد  الدي ي د فدموهنا. وقالدت  ن ا معهدا احملند   وادو 

  سدان موفدم 2015عداه  أثمون تدأثماس سبدراس حاملندا . ويف دن ي  دا مب املبدونونو  ي دأل  مدن نعدا  نُ 
األمطددان قةددراس وقددر قاحددن لن نبددؤ  األمددم الددتي اددد  القطعددان وت ددب  يف خ ددض    دداج احلنةدد  
والوفا  املبام  لةغان املا ة . واا  اجل داة مدن أمدماا اجلهداا ال ن  د  واألمدماا امل ةدن  ح دو  

وصغان األ  دال حةد   خاصد . ال غتي  واألمماا الي تنقنها املةا   مثن الاولرا. وتأثم  الن ا  
 وأصبحت النباتا  الطبة   ا ن    ا يهد  ا  قال املعانة ال قنةدي  والةح  اجمل معة .

و دددد   عندددى أن ادددت  املشددداسن لة دددت  ادددماس عندددى ا معهدددا حدددن اددد  مشدددرتس  حدددني  -26
ا   ان يف الشعوأل األصنة  يف  ةب أحنا  العامل. واتا او فب  س ا ها لا ال    ناج  قو  

ات دددا  حددداني   ادددا فةهدددا  قدددو  الشدددعوأل األصدددنة  واملدددمأ . وقدددد  دددان ات دددا  حددداني  خطدددو   ا 
األماه يف االعرتاة حبقدو  الشدعوأل األصدنة  واحلدإ يف الةدح  يف فدةا  تغدر املندا . ولادن مدن 
املؤفددد  أن ادددتا االعدددرتاة اق ةدددم  ا  دددد سبدددر عندددى الديباجددد . وف واصدددن الشدددعوأل األصدددنة  

 ال موين الاايف ل اة ها. تا   عو   ا  قا   نول ل غر املنا  قائم  عنى احلقو  و الد
و ذ   دددم   ا مدددا حعدددد حددداني    عدددت  ا ا دددرتاه معدددانة الشدددعوأل األصدددنة  حوصددد ها  -2٧

مون اس لن اة  مب تغر املنا   اا يف ذليف معاجل  األمماا وال نبؤ حدالطق . ونأ  أن عد   اجد  
املعددانة وتثمةنهددا وافدد فدامها. وألاددن تبا ذددا ولاددن قدد  أيادداس محاي هددا حبةددف   ا تقةددةم اددت 

ت دددد  ةد الشددددعوأل األصددددنة  مددددن افدددد فدامها. وأضددددافت أن املعددددانة ال قنةديدددد  مندددديف جمل معددددا  
الشددددعوأل األصددددنة  الددددي ا    ددددت قددددا ألجةددددال ولددددة  املقةددددو  أن مت ناهددددا الشددددمسا  امل عددددد   

حموتوسدول  اقويدا حشدأن احلةدول عندى املدوان  اجلةنةد  لةدد  ا درتاه ومن املهم يف ادتا ا اجلن ةا .
  وال قافددم العددا ل واملنةدد  لنمنددافب النا ددا  عددن افدد فدامها املنحددإ حات اقةدد  ال نددوع البةولددوج .

ا  ددداه   دددد   عندددى أن الندددا   مدددموا البةاددد  عندددى   ددداأل الةدددح  وأن افددد عا   الةدددح   ويف
 ةاهتم يف ماافح  تغر املنا .تق ا  لتليف منهم أن ي حمنوا م ؤول
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   م اتشة ت اعلية  -باء 
ال اايدددن  و حدددنغل ي   و ألبا ةدددا  خدددلل املناقشددد  العامددد   أخدددت  الانمددد  الددددول ال الةددد :  -2٨
مةدم  و أممياا اللتةنة  والاانييب(  منطق  )حافم  ول الدومةنةاة  مهوني  واجلالةني  و  ةن   و 
يملندددا  آو ي ددنندا )حافددم الددداامن وفننندددا والنددمويا وال ددويد(  آو جونجةددا  و فم  ددا  و ال ددن ا ون  و 
حداناقواي  و حنمدا  و (   حاس د ان )حافدم من مد  ال عداون ا فدلمو نددي   مو مدلوي  و  يطالةا  و 
وال تغدال  من ددم البنددان القاحند  لن دأثم ح غدر املندا (  ال نبدني )حافدم الددول األعادا  يف و حرو  و 

فددددنوفةنةا )حافددددم سوفدددد انياا و فدددداموا  و   وفددددا ت فن ددددنت وجددددزن قمينددددا ين   الموفددددوااليلددددا  
جنددددوأل أفميقةددددا )حافددددم اجملموعدددد  األفميقةدددد (  وجنددددوأل أفميقةددددا  و دي  واملغددددمأل وفوي ددددما(  منددددو 
والواليدا  امل حدد  األممياةد . و دانن  ثدن االيلدا    ا مانا  العمحةد  امل حدد و تو    و فبا ةا   و 

 يف املناقش . أيااس  األونويب
الن ندد  و وتاندم أياداس  ثندو املن مددا  قدر احلاومةد  ال الةد : ناحطدد  احلقدوقةني األممياةد    -29

العمحةدددد  حلقددددو  ا   ددددان )حافددددم املمسددددز امل دددد قن لنبحددددول واملبددددا نا  ألجددددن احلددددوان(  ومن مدددد  
ومحندد  تعزيددز  قددو   ة ددزوونن  - ال م  ة دداان الدولةدد  )حافددم ال حددال  الدددو  لبدداحوا ووي دد باحوا

ومن مدددد  فة ددددا  الدولةدددد  وناحطدددد  جنةدددد  حلقددددو   ا   ددددان وال ددددله والدألقما ةدددد  يف   دو ة ددددةا
ممسددددز ا ةدددداه ل أاةددددن ضددددحايا و ا   ددددان: ال دددددني  الدددددو ( واجملندددد  اذندددددي ألممياددددا اجلنوحةدددد   

 ال عتي   والماحط  الن ائة  الدولة  لن نم واحلمي .
 دد طةعوا ي ا ضددافةني الانمد  أثنددا   نقدد  النقددا  ولاددنهم مل عددد  مددن املشددانسني و ند  -30

ا  ال  حبةا دداهتم ح ددب  ضددةإ الوقددت. وسددان مددن حةددنهم  ثنددون لندددول ال الةدد :  ثةوحةددا وأفغا  دد ان 
امل عدددددد   القومةدددددا ( واجلزائدددددم وجةبدددددو   -و سددددوا ون و  دو ة دددددةا وحدددددنن وحوتدددددان وحولة ةدددددا ) ولددددد  

البولة انيددد ( وفة ددد  وفةةدددت  ددداه وقرقةزفددد ان وسوحددددا  -) هونيددد   وال دددنغال وال دددو ان وفندددزويل
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 مدد  

 .(2)لنط ول  )الةو ة ة (مم امل حد  األ
وات قت  ةب الوفدو  عندى أن تغدر املندا  لده آثدان مبا دم  وقدر مبا دم  عندى ال م دب حبدإ  -31

ا   ددان يف الةددح . ون بددت حات ددا  حدداني  و ددد   عنددى أتمةدد  تن ةددت  حن دداح مشددر   ا أ دده 
ا   دددان يف  نها قددائم عندددى  قدددو األخدددت حددديددددعوان  ا  2030وخطدد  ال نمةددد  امل ددد دام  لعدداه 

ال نمة  امل  دام . ويف اتا الةد    د   وفو    ن   عنى امل دا ل  عدن االل زامدا   واملشدانس  
والوصددول  ا فددبن اال  ةدداة      وال عنددةماألسثددم ضددع اس يف صددنب القددمان  ومحايدد   قددو  ال اددا  

 حني م ائن أخمم.

__________ 

 .م ا   عنى الشبا  ا انجة  جملن   قو  ا   انالبةا ا  الي تنق ها األما    (2)
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 قو  ا   دان وات قدت عندى  وأيد  الوفو  مواصن  النقا  حشأن تغر املنا  يف ان  -32
أن محاي  احلإ يف الةح  ي طن  ال ةدي ل غر املنا . وال  ت أن تغر املنا  يؤثم حشان قر 

ال قددما  والشددعوأل  ذلدديف يف اعددة  يف أوضدداع اشدد   اددالددي ت وال اددا م نافدد  عنددى األ ددفا  
عةد  ويهدد  احملدد  ا  األصنة  والن دا  واأل  دال. وي  دب  ادتا حددون  يف تعمةدإ ال دوان  االج ما

األفافددة  لنةددح   اددا يف ذلدديف ال ددان واملددا  والغددتا . وال  ددت عددد  وفددو  أن اددت  املشدداسن 
املناخةد  ال ميدد  و أفوأ يف الدول القاحن  لن أثم حشان خدا  ح غدر املندا    ة د  ل موفهدا اجلغمافةد  

   قدو  الط دن اعاجلد  و/أو ظموفها االق ةدا ي . ولدو ت سدتليف أن الددول منزمد  اوجد  ات اقةد
 ا ثان الةحة  ال نبة  ل غر املنا  عنى األ  ال.

 ددد   ل غددر املنددا  يف حنددداهنا. وانددت اددت  ا ثددان صددحة  وأثددان  مع ددم الوفددو  آثدداناس  -33
ين : توفةب  طا  األمماا املنقول  حاحلشما  و اقل  األمدماا املنقولد  حاملدا    دا ي دهم يف  ما

ى الانيف وال عال الديا  وامللنيا وِ ةُاو ْدُغو ْةا وفرو  ايادا وا فدهال  مدن ايا    اال  مح
حدددني أمدددماا أخدددمم؛ و ددداال  اجل ددداة وا، ددداا قدددل  احملاصدددةن   دددا ي دددهم يف فدددو  ال غتيددد  
واجملاعددد ؛ وا جهدددا  احلدددماني وال ندددول اذدددوائ   األمدددم الدددتي ي دددهم يف أمدددماا اجلهددداا ال ن  ددد  

  الدمويدد ؛ والاددوانل الطبةعةدد  وال ددواام املناخةدد  الشددديد    ددا ي ددهم يف وأمددماا القندد  واألوعةدد
ال شم  وا  ائم يف األنواح و عا   ملةة  املوان  وتدمراا وتدمر ال ان. و د   عد  وفو  

لنةددح  العقنةدد . وات قددت الوفددو  عنددى أن تغددر املنددا   هتديددد أيادداس  تغددر املنددا  وآثددان يف عنددى أن 
ويعددما  مدددا ا  املةددا  واألقتيدد  لنفطددم  ويزيددد مددن ا  مددال ا دددالع النزاعددا    يهددد  األنواح 

 ويهد  أاداة ال نمة  امل  دام   اا يف ذليف  عمال احلإ يف الةح .
و عددت وفدددو  عديددد   ا ايدددا   ال عددداون احملندد  والدددو ق والددددو   عمدداس لن نمةددد  امل ددد دام .  -34

و د   عنى عده  ماا ة  ال ةدي ل غر املندا   ادا يف ذلديف آثدان  عندى  قدو  ا   دان   ال مدن 
الددعم ال قدق واملدا  و قدن ال انولوجةدا. وفدنطت عدد  وفدو  الادو  عندى  يشدمنخلل ال عاون  اا 

خ لفدددا  يف القددددنا  حدددني البنددددان امل قدمددد  والبنددددان النامةددد   و عدددت البنددددان امل قدمددد  لقةدددا   اال
احلمن  ضد تغر املنا  وفقاس ملبدأ امل ؤولة  املشرتس  و ن سا دت م بايند  الدتي يوجدد يف ات دا  حداني  

ن تغددر املنددا  قالبدداس وات اقةدد  األمددم امل حددد  ا  انيدد  حشددأن تغددر املنددا  عنددى ال ددوا . وقالددت  ن آثددا
تشددعم قدا حةددون  قدر م نافددب  البنددان النامةدد  الدي فدداتمت حأقدن قدددن يف تغدر املنددا   وينبغدد  أن  مدا

ت نقى ات  البندان م اعد  لن اة  مب تغدر املندا   ضداف   ا ال زامدا  امل داعد  ا اائةد  القائمد . 
 مال احلإ يف ال نمة .ويف اتا ال ةا   جمم ال شديد حوجه خا  عنى أتمة   ع

ثددان تغددر املنددا  عنددى  قددو    لن ةددديو عددت   ندد  الوفددو   ا املدداذ تددداحر  ددد    -35
ا   ددان  اددا يف ذلدديف: خ ددض احلددواجز الددي تعددو   قددن ال انولوجةددا  مددن أجددن ال ةدددي ل غددر 

ومتادني    اجلن دنيوا  حدنياملنا ؛ واع ما  تداحر وقائة   ادا فةهدا ال غطةد  الةدحة  الشدامن ؛ وامل دا
املدددمأ  وال دددماح ذدددا حاملشدددانس  مشدددانس  سامنددد  وم  ددداوي  يف عمنةدددا  صدددنب القدددمان  ادددا فةهدددا تنددديف 

  ةلةددحآلثددان اامل عنقدد  حاحلددد مددن أخطددان الاددوانل والقدددن  عنددى مواجه هددا؛ و جددما  تقةةمددا  ل
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لدد  ومنافددب  مددن ؛ وتعزيددز البحددول ويل ددني  ددب البةا ددا  مددن أجددن تن ةددت افدد  احا  فعا البةاةددو 
 ةدددف ال وقةدددت لآلثدددان ال دددنبة  ل غدددر املندددا  عندددى احملدددد ا  الةدددحة ؛ وت دددميب جهدددو  البحدددف 
وال طدددويم امل ةدددن  حال شدددفة  ومعاجلددد  األمدددماا وماافحددد   ددداقل  األمدددماا؛ وم دددا ل   ةدددب 
يددد  اجلهددا  ال اعنددد  والقطاعدددا  االق ةدددا ي ؛ ويل دددني ال عددداون حدددني ات اقةددد  األمدددم امل حدددد  ا  ان 

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 وفقدداس ملبدددأ امل ددؤولة  املشددرتس  و ن سا ددت م بايندد ؛ 

تغدددر املندددا   وحددتل اجلهدددو  اللامددد  لا الددد  افددد  ا   الندددا  مددن افدددرتاتة ةا  ال ف ةددد  مدددن آثدددان
 وال اة  معها حدالس من ال امن منها.

و م ددت عددد  وفددو  عنددى أعاددا   نقدد  النقددا  أفددان   ددد   ت عنددإ حددأمون مددن  ن هددا  -36
تعزيز مشانس  األ  ال وتثقة هم حشدأن قادايا تغدر املندا ؛ واملمانفدا  اجلةدد  يف ضدمان  قدو  

 ؛ وافددرتاتة ةا  تنمةدد  نأ  املددال ومحايدد  األ  ددال؛ و ون القطدداع ا ددا  يف ال ةدددي ل غددر املنددا 
املوان  الطبةعة  يف الوقت    ه؛ واحلاج   ا والي  و ون   من لإلجما ا  ا اص  حشأن  قدو  
ا   دددان وتغدددر املندددا ؛ وال قنةدددا  ال عالددد  ملاافحددد  ا  شدددان األمدددماا املنقولددد  حاحلشدددما  ونصدددد 

؛ واألثم قر امل ناف  2030ط  ال نمة  امل  دام  لعاه األمماا املنقول  حاملا ؛ وال ن ةت ال عال  
 ل غر املنا  عنى صح  املمأ .

وفنطت وفو  أخمم الاو  عنى ال دداحر احملدد   الدي املدتهتا  اوماهتدا لن ةددي ل غدر  -3٧
: اع مددا  ا طددر وال ةافددا  والقددوا ني مددا يندد  املنددا  وآثددان  عنددى احلددإ يف الةددح   اددا يف ذلدديف

 ؛ و  شددا  آلةدا  جديددد  ل عزيددز تبدا ل املعنومددا   و ذسددا  الدوع  ويلديددد األولويددا ؛ ذا  الةدن
 وافددددد عمالوتعزيدددددز هندددددا م عدددددد  القطاعدددددا   اا  املندددددا  والةدددددح ؛ وافددددد فداه تقةةمدددددا  األثدددددم؛ 

 األاداة واملبا ش ال وجةهة  واملؤ ما .

  تدابير التادم والضالحظا  الختامية -جي  
ددم ألعادد -3٨ خددلل املناقشدد  ال  اعنةدد  وحعددداا  فمصدد  لنددم  عنددى   ا   نقدد  النقددا قددده املة  

األفدان  وتقددد  مل  ددا  خ امةد . وال ددت أن املشددانسني يف املناقشدد  أعمحدوا عددن قنقهددم املشددرتن 
 اا  آثدددددان تغدددددر املندددددا  عندددددى الادددددع ا   مثدددددن الن دددددا  واأل  دددددال وامل دددددنني واحملدددددمومني اج ماعةددددداس 

لبندددان النامةدد  ادد  األ ددد تعمضدداس ل هديددد تغددر املنددا   فدد ن عدد   اجدد   ا واق ةددا ياس. وملددا سا ددت ا
الددمحر حددني احلددإ يف ال نمةدد  وفةافددا  تغددر املنددا . وال ددت أن فةةددت  دداه أ ددد البندددان ا م دد  
األسثم قاحنة  لن أثم ح غر املنا   فدعا  ا ال ةدي  ثان ات  ال اام  من خلل  جما  مزيدد مدن 

 غددددر املنددددا  والةددددح   والعمددددن عنددددى الةددددعةد احملندددد  امل عنقدددد  ح ةافددددا  ال ددددةر الدنافددددا   وتب
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 

   ان  آثان  وامل ا ل  عنه.املنا  و 
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و ددددد   نئة دددد  فمقدددد  عمددددن االيلددددا  الدددددو  لعنددددوه ال غتيدددد  املعنةدددد  حاملنددددا  وال غتيدددد  يف  -39
الن ا  وال  ةا  وامل اوا  وا  ةاة حني اجلن دني مدن أجدن ال ةددي  تثقة تعنةقاهتا عنى أتمة  

ل غر املنا . وأضدافت أن ال ثقةد  الةدح  حوجده خدا  أمدم  افدم حالن دب  لن داان الادع ا . 
وقددد سا ددت حعددض الدد اما املدنفددة  يف أجددزا  مددن أممياددا اللتةنةدد  واددال أفميقةددا فعالدد  يف معاجلدد  

ال  ةا . ومن حال  األتمة  أياداس يل دني  ماا ةد   ةدول  تثقة عزيز ات  امل ائن  ال فةما يف ت
املمأ  عنى األناض  وال انولوجةا واالئ مان واحلماي  االج ماعة  و  م صدحة  مم د  يف  ةدب أحندا  
العددامل. وينبغدد  أن يدددعم ال مويددن امل عنددإ حاملنددا  املدداذ تددداحر فعالدد  بندد  فوائددد صددحة   ضددافة  

. وفةما ي عنإ حدون القطاع ا ا   ألادن أن تدؤ ي نا  اجلن ا ة  و قو  ا   اناالع باويلرته 
الشماسا  حني القطاعني العاه وا ا   وناس يف ضمان تعمةم ال غطة  الةحة  وتعزيز القدن  عندى 

  وصد ت عدد  تقنةدا  ملعاجلد  األمدماا ال أقنم مب تغر املنا  واحلد من أخطان الاوانل. وأخراس 
  حاحلشددما  تشددمن تدددخل  الةددح  البةاةدد  وال عنددةم والددم  ابةدددا  احلشددما  والقاددا  املنقولدد

 ل جةنةاس.ومماقب  البعوا وتطويم حعوا معد   ال والدعنى منا إ 
و ددد   من ددق  ناحطدد  الن ددا  والشددعوأل األصددنة  يف تشددا  عنددى أن تغددر املنددا  لدده أسدد   -40

ني اجلهدددا  األسثددددم تادددمناس. وقالدددت  ن الةددددح  ا ثدددان عندددى الاددددع ا . والشدددعوأل األصدددنة  مددددن حددد
حاملندا     امل عنقد ا جدما ا تا    أتمة   ا   يف ال نمة   وحال ا  ق   ما  قدو  ا   دان يف 

وال فددةما  ددإ ا   ددان يف الةددح . وأ ددان   ا أن  عمددال احلددإ يف ال نمةدد   ددم  م ددبإ ضددموني 
هدددو  المامةددد   ا   مددداج  قدددو  ا   دددان يف لنةدددح  وأن ال ادددا  الادددعة   قددد  أن تشدددانن يف اجل

ددن مددن أجددن ال ةدددي ل غددر املنددا  وآثددان . وعددلو  عنددى ذلدديف   ال ةافددا  امل عنقدد  حاملنددا  وأن مُتا 
انددان  اجدد   ا ال ددآان حددني فةافددا   قددو  ا   ددان وفةافددا  تغددر املنددا  وال نمةدد . و ذا حقةددت 

ا  املعمضدني مدن تزايدد ا ثدان ال دنبة  ل غدر خطر العمن الدثلل من ةدن   فد عاا الددول واأل دف
حندددداس أ نجدددت  قدددو  ا   دددان  20املندددا . ويف ادددتا الةدددد   أعمحدددت عدددن قنقهدددا مدددن أن أقدددن مدددن 

 امل اوا  حني اجلن ني يف م اتماهتا املقمن  احملد   و نةاس  نقم أن ات ا  حاني  أحما أتمة ها. و/أو
م دددائن  قدددو  ا   دددان. و عدددت  ا ايدددا   وذسدددم  أن ا  دددائم واألضدددمان م دددأل  مدددن  -41

ال عدداون حدددني ات اقةدد  األمدددم امل حددد  ا  انيددد  حشددأن تغدددر املنددا  وانددد   قددو  ا   دددان لا الددد  
  مدداج  قددو  ا   ددان يف ا جددما ا  امل ةددن  حاملنددا . ويف الواقددب  ي طندد  األمددم ايددا   ال عدداون 

 إ قائم عنى احلقو   اا  تغر املنا . عنى  طا  من وم  األمم امل حد  من أجن ضمان هنا م 
ون اس عنددى فددؤال حشددأن الشددعوأل األصددنة  وافدد فماج الوقددو  األ  ددوني  قالددت  ن اجمل مددب الدددو  

 ودعيدحباج   ا ال حول من اف هلن الوقو  األ  وني واال  قال  ا اف فداه الطاق  الن ة د . و 
د أن حيدددل ذلدديف عنددى الةددعةد الددو ق. ات ددا  حدداني   ا محايدد   قددو  الشددعوأل األصددنة  وال حدد

حةددد أن انددان  اجدد  أيادداس  ا  ددماسا  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  

 يف الةح .واملنا . ومن املهم أيااس أن حيرته القطاع ا ا  احلإ 
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و عت وسةن  واان  الةح  يف ال نبني  ا ايا   ال عداون حدني القطاعدا . فقطداع الةدح   -42
ؤ ي  ةعها  وناس ااماس يف  عمدال توقطاع ال ان وقطاع العمال  وقطاع املةا   عنى فبةن املثال  

يف الةدح .  احلإ يف الةح  وعنةها أن تن إ اجلهو  من أجن ال ةددي ل غدر املندا  وتعزيدز احلدإ
وينبغددد  أن ت ددد  ةد ال ادددا  الادددعة   مدددن االفددد ثمانا  يف ال اةددد  مدددب تغدددر املندددا   اخدددن سدددن 

 ح دددني سشددد  األمدددماا وتطدددويم النقا دددا  لقطددداع. واندددان  اجددد   ا حدددتل مزيدددد مدددن اجلهدددو  
ومماقب  الناقل  ل  ن  ت ش  األمماا املنقول  حاحلشما . ويف فةا   داال  الطدوانش النا د  

خطدد  عمددن تقددوه عنددى احلقددو . ف دد  ال نبددني  تُ دداح يف  وجددو لاددوانل الطبةعةدد   مددن املهددم عددن ا
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 المعايدد  ال ددميمي  والن  ددة  لاددحايا العندد  القددائم عنددى  ددوع 

تغر املنا   ملاافح ن . واخ  مت سنم ها حالدعو   ا   شا  صندو  خا  ل موين مشانيب اجل
 حأموال يقدمها سن من القطاعني العاه وا ا . معه ن اة لوفةافا  

وأسد املقمن ا ا  احلاج   ا تعزيز ال ةافا  الةحة  ح عمةم هنا قائم عندى احلقدو   -43
اة ةدد  متاددني ا حددا  واأل  ددال ح امل عنقدد قشدد  املمانفددا  اجلةددد  عنددى  ةددب امل دد ويا . واقددرتح منا
عامدن خطدم ي  داقم ح عدن تغدر املندا . و عدا  ا تن ةدت  العند من  قام  علقا  قر عنة    ألن 

 فةمدا خيد ال فدةما مد  واالفد ثمان يف الةدح  الانةد   ويل ني الدن م وال ةافدا  الةدحة  القائ
  لنفطدددم وينبغددد  ال ةددددي لددده. وحدددتليف  ألادددن اددداعِ عامدددن مُ  أل  دددال. وقدددال  ن تغدددر املندددا ا

لنحاومددددا  أن تدددد عنم مددددن أخطددددا  املاضدددد  يف معاجلدددد  قاددددايا الةددددح  العامدددد  األخددددمم. و ةددددب 
 اهتا األفافددة   ومددن ا انددان  اجدد   ا هنددا  ددامن لعددد  الددواانا  م ددؤول  عددن الةددح  و ددد  

عندى فدؤال حشدأن  ون  واالفد  ا   منهدا. ون اس  حديدد أوجده ال دآان لقطاعا   اا  املندا  والةدح  
املان ددني حواليددا  يف   ددان ا جددما ا  ا اصدد  يف معاجلدد  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  

همدد هم نصددد وتقةددةم ال زامددا  الدولدد  يف اددال الةددن  امل عنقدد  ح غددر املنددا  يف عمنهددم. وتشددمن م
. 2030تندديف الددوان   يف ات ددا  حدداني  وخطدد  ال نمةدد  امل دد دام  لعدداه   قددو  ا   ددان  اددا فةهددا

تقميدماس حشدأن الةدح  وأادداة ال نمةد  امل د دام  وفدةن م يف م دأل  ال ةددي ل غدر  د  عِ وأفا  حأ ه يُ 
 املنا  يف اتا ال ةا .

املناقش    د  املة  م عندى أ ده قدد ثبدت حوضدوح أن تغدر املندا  يق دن وأن باأل ل و قلقاس  -44
ال ةدددي لددده ي طنددد  املددداذ  جدددما ا  عاجنددد  عنددى  ةدددب امل ددد ويا  مدددن جا ددد   ةدددب أصدددحاأل 
املةددنح   اددن فددةهم األفددما  والقطدداع العدداه والقطدداع ا ددا . ون دد  حدد جما  مزيددد مددن املناقشددا  

يف ال قدددانيم  معنومدددا  عنهدددا م دددب حددداحلإ يف الةدددح  الدددي فدددرت حشدددأن آثدددان تغدددر املندددا  عندددى ال 
 لألما  . الل ق 

    


