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إلنن  جالسنن ومنن  
شرم الشيخ

وممثل األمن  المحدن ف  ن 
منننرتمر األفنننراق ةت ا يننن 
األمنننن  المحدنننن ف ا فا ينننن  

 (COP26)حول تغير المناخ 

 ائ  المناخ البريطان  

بننننننام مجحمننننن  بنننننالم  مننننن  أبطنننننال 
المنننننننناخ لب نننننننى اةنب ا نننننننا  إلننننننن  

.2030النصف بدلول بام 
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ر المنناخ أشا   بل ان ال ال      جالسن و ن  م ينن  (  (COP26مرتمر األفراق ةت ا ي  األم  المحد ف لحغيُّ

ر المنناي ، من  ينالل ز  ا بالداج  إل  الحص ي ألزم  الحغيُّ يناةف الحاامانا األس حلن ي ، إل  أن هناك ش وً ا حقيقيًّ

اذ لحجنب أسوأ اآل ا  المنايي ، وتأكي  الحااماا باتب2030بدلول بام % 45بحقليص اةنب ا ا  ال ربوني  بنسب  

. ت ابير لبنام المرون  وضمان الح  قا  المالي  بل  نطاق واس 

، وللمننرف األولنن ، كاننن  هننناك مشننا ك  كبيننرف منن  الجاننا  ال ابلنن  فيننر الد ومينن ، بمننا  نن  ذلنن  منن ن وأ ننالي 

ر وشننركا  ومرسسننا  مالينن ، والحنن  يقنن  بلنن  باتقاننا ةو   ئنني  ينبغنن  أن ترةيننت  نن  مواجانن   نناهرف الحغينن

بننل ا ننني  منن   واة. المننناي 
 
ال مننل إناننا الشننراك  الحنن  تنن  الحنسننيد لاننا  نن  م يننن  بننا ي  ال رنسنني  منن   

شنراك  "  ، اللحي  ت منالن من  متنا  الشنركام  ن(توبيانا، ولو ان  الديط ح يم  )المناي    ي   المسحوى 

".مراكش لل مل المناي  ال الم 

 بننل هناا الحصننو  للن و  الرائنن  الناي يم نن  أن ترةيننت تلن  الجاننا  فينر الد ومينن ، تنن  تسنلي  ال ننوم بلينت منن 

(  (COP21مجموب  كبيرف م  البل ان األكثر برض  لبطر الحغينر المنناي   ن  ال حنرف الحن  سنبق  منرتمر المنناخ

ا     ".ات ا ي  با ي  للمناخ"   با ي ، وة سيما ال ول الجا ي  الصغيرف، وت  ت شينت  سميًّ

الث   ن   نل الجانوة المباولنن  لدشن  الجانا  فينر الد ومينن  لن    الطمنوم وتسنري  ال مننل ببنر الركنائا الننث

مويننل الننالزم الحب ينف للووننول إلن  وننا   انب ا ننا  ون ري ، والح يننف لبننام بننال  منرن، والح: ةت ا ين  بننا ي 

ام الدركن  بإنش( توبيانا، ولو ان  الديط ح يم  )لحدمل ت ل   كل هاا،  ام ا نان م  أبطال ال مل المناي  

 Marrakech Partnership for Global Climate)"شنراك  منراكش لل منل المنناي  ال نالم "الم رو ن  باسن  

Action)،نر المنناخ   بناا    مرتمر األفراق ةت ا ي  األمن  المحدن ف لحغيُّ
 
الناي اسح نا حت (  (COP22الح  ُأبل

.2016المغرب بام 

"السنباق ندنو المرونن : "و   ت  تنظي  هناا ال منل  ن   نالث حمنال  جريتن  لمواجان  الحغينر المنناي ، وهن 

(Race To Resilience )السباق ندو الص ر"و"Race To Zero) )المال  الج ي  م  أجل وا   جالس وتدالف "و

.Glasgow Financial Alliance for Net Zero, GFANZ)")انب ا ا  و ري
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ننا الدمننال  الننثالث جمي اننا بلنن  تسننري  ا جننراما   صننيرف المنن ى الامننن  الالزمنن  لمسنناب ف البلنن ان بلنن  تُركِّ

ر المناخ "انحااج المسا  الصديح لحدقيد أه اق  حيث تركا ؛ 2030بدلول بنام " 2015ات ا ي  با ي  بشأن تغيُّ

األكثر )مليا ا  م  الموافني  األكثر ض ً ا 4بل  ا جراما  الالزم  لح ايا    ف " السباق ندو المرون "حمل  

ننر  المننناي   نن  منن ن ال ننال ، وة سننيما هننرةم النناي  ي يشننون بلنن  السننواحل، ووننغا  ( برضنن  لبطننر الحغيُّ

( The Race To Zero" )السباق ندو الص ر" يما تشمل حمل  . الماا بي  وس ان المسحوفنا  فير الرسمي 

آةق م يننن  ومرسسنن  مالينن  وجام نن  وشننرك  الحامنن  جمي اننا بب ننى انب ا ننا  كننل سلسننل  10أكثننر منن  

. بلن  أ صن  تقن ير2050القيم  الباو  باا إل  وا   الص ر ال ربون ،    أ نرب و ن  مم ن ، وبدلنول بنام 

. 2050هنناا با ضننا   إلنن  تأةينن  ةو هننا  نن  ي ننى اةنب ا ننا  ال المينن  منن  ال ربننون إلنن  النصننف بدلننول بننام 

وبننال  حنن ة جمينن  أب ننام السننباق أهنن اً ا بلمينن ، والحامننوا بنشننر منن ى الحقنن م  نن  إحرازهننا كننل بننام؛ ل ننمان

جموبن  م" شنراك  منراكش"وللمساهم     توجيت المسا ا  المبحل   للسباق ال الم ، نشر  . الُمسامل 

     ة ج  متوي ، والح  تد ة ا جراما  الرئيس  الح  تبنحاا جمي  الجاا  ال ابل1.5م  مسا ا  انب ا ا  الن 

.النظام البيت  كل  طاع ا حصاةي بل  ح ف، ضم  النظام اة حصاةي

–"2030أهن اق "لحبسي  هاه المسا ا  حح  يسال  اماا، والحركيا بوضوم بل  جاوة تن ياها، تن  إفنالق 

: ثنالبلن  سنبيل الم. وه  مجموب  م  األه اق الواضد  لنشر الدلول الالزم  للووول إل  المسا  الصنديح

مصننن  100منن  و ننوة الطننائرا  منن  مصنناة  مسننح ام  وتب ننير ندننو % 10هننناك حاجنن  لجلننب مننا ة يقننل بنن  

وه نناا تحننيح هنناه األهنن اق الواضنند  لجمينن  المشننا كي   نن  . 2030ي مننل  نن  وننناب  الد ينن  بدلننول بننام 

 ى الحقن م كمنا تُنو ر للجانا  الم نين  أيً نا إم انين  تحبن  من. سالسل القيم   ا  ال و  المنوط با  وتأةيحت

القيام بت جنًبا إل  جنب م  الوكالن  (UN Climate Champions)الُمدرز، وهو أمر ُفلب م   واة ال مل المناي  

 International)والوكالننن  ال وليننن  للطا ننن  المحجننن ةف (International Energy Agency)ال وليننن  للطا ننن  

Renewable Energy Agency) .  ن  الحامن  2021بنام جالسن وج ير بالاكر أن البل ان الحن  اجحم ن   ن  م ينن 

. أيً ا بااه األه اق الرائ  

سحح  توس   هاا الاي ل الناجح  فالق أه اق المرون  مرف أينرى؛ ،(COP27)و   الطريد إل  مرتمر المناخ 

:    مبحلنف المجناة ، بمنا  ن  ذلن 2030بديث ت ون واضد  و ابل  للقياس لما ينبغ  تدقيقت بدلول بام 

الوونول إلنن  الطا ن  النظي نن ، وموا نن  الطان  المسننحب م  لانا، وإبنناةف تأهيننل األ اضن  المحنن هو ف، وإبنناةف 

"ج ننانا–المننال  منن  أجننل وننا   انب ا ننا  ونن ري جالسنن وتدننالف "هنناا وي مننل . المننانجروقز ابنن  فابننا  

The Glasgow Financial Alliance for Net Zero, GFANZ) ) تريلينون ةوة  أمري ن  من  األونول 130بل  تدوينل

روبا  إلنن  تن  قا  لحموينل مشنن-الناي  ان نموا جميً ننا إلن  حملن  السننباق ندنو الصن ر-الحن  ين يرها أب ننا ه 

. ال مل المناي 
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ت  ويحمثننل أحنن  مجنناة  الحركيننا هنننا  نن  الداجنن  إلنن  زينناةف تنن  قا  الحمويننل البننا   نن  اة حصنناةا  الناشنن

ا تريليون ةوة  أمري ن  من  الحموينل ا ضنا   سننويًّ 2والنامي ؛ حيث تُظار األبداث ضرو ف حش  ما يقرب م  

بنرى من  هناا ، وأن النسنب  ال (   بل ان األسواق الناشت  والبل ان النامي  باسحثنام الصي )2030بدلول بام 

وإلن  جاننب الحناام الماين  من  (.Private Finance)ينبغ  أن تأت  م  مصاة  تمويل ياون  %( 70ندو )الحمويل 

ينن  وننناةيد اةسننحثما  الثنائينن  والمح نن ةف األفننراق، يح نني  منناج تلنن  األمننوال المدنن وةف بمننوا ة مالينن  مدل

هننناا با ضنننا   إلننن  تصنننمي  . السنننن ا  الب نننرام، وونننناةيد الحقابننن ، والمننن يرا  المدليننن : ضنننبم ، مثنننل

اا األمنر، للمسناب ف  ن  ت اينا هن. السياسا  الحم يني  الصنديد  لدشن  ال ثينر من  مصناة  الحموينل الباون 

ننر المننن"أبطننال ال مننل المننناي " ننام  اخ ، بالح نناون منن   ئاسنن  مننرتمر األفننراق ةت ا ينن  األمنن  المحدنن ف لحغيُّ

(COP27 ) الموائن  واللجان اة حصاةي  ا  ليمي  الحاب   لايت  األم  المحدن ف، بحن ينا سلسنل  من2022ل ام  

؛ المسح يرف المالي  ا  ليمي  بد نو  جمن  من  أونداب المشنروبا  ومقن م  الحموينل من  القطناع البنا 

  ا حننرام و نن  نننحج بنن  ذلنن. لدننل الق ننايا الم نينن  ب ي ينن  هي لنن  تلنن  المشننروبا ؛ لج لاننا  ابلنن  لالسننحثما 

(.COP27)مجموب  كبيرف م  المشروبا ، وسيح  تق ي  أ  لاا يالل مرتمر المناخ 

ننر المننناخ وأييننًرا،  ب اينن  ل ملينن  الحقينني  ال ننالم ، ( (COP27ُي نن  مننرتمر األفننراق ةت ا ينن  األمنن  المحدنن ف لحغيُّ

ر المنناخ"والح  ح ةتاا  لمرجنو ينالل ، لحقيني  من ى الحقن م الُمدنرز، وتد ين  المسنا  ا"ات ا ي  با ي  بشأن تغيُّ

المرحل  القاةم ؛ حيث ي مل أبطال ال مل المناي  بج  ل ب  بمل األم  المحد ف وتاوي ها بم لومنا  حنول

. ما هو  ّ ال وما يجب إيال ه مايً ا م  الحركيا

لرف  من  أن وفبي   الحغيير الح نولوج  ي طياننا سبًبا للح ا ل الدا ؛ ذل  أننت بنا2030إن وضوم أه اق بام 

اليف ال ننال  ة ينناال ب يننً ا بنن  مسننا ه،  قنن   أينننا  نن  السنننوا  األييننرف ةليًلننا بلنن  اةنب ننا  الاائننل  نن  ت نن

ام تولينن  الطا نن  منن  الرينن: الحقنيننا  الج ينن ف وا ت نناع م نن ة  انحشننا ها، الواحنن ف تلننو األيننرى، ومناننا كمثننال

ي  والطا نن  الشمسنني ، وأنظمنن  تبنناي  فا نن  البطا يننا ، والمركبننا  ال اربائينن ، با ضننا   إلنن  الاينن  وج

لح يُّنف واآلن، ندحاج إل    ين  المسنحوى ن سنت من  الحركينا بلن  ا. األي ر، والشد  األي ر، والطيران األي ر

ا  الوفنين  والمرون ، ويلد زي  ةسحثما  جمي  الدلول المطلوب ، وسيحطلب ذل  ت اونًا جا يًّا بي  الد ومن

،(Nick Stern" )سنحيرننين  "كما يناكرنا يبينر ا حصناة المنناخ الشناير . والد وما  المدلي  واألبمال الحجا ي 

 م  ال ربون هو  ص  النمو الوحي ف  ن  القنرن الدناةي وال شن
ٍ
. ري بأن بنام انحقال باةل إل  ا حصاة مرن يال

تنامًينا ونظًرا ألن أب اة القاةف الشباب والشركا  والبنوك والجام ا  والم ن الملحام  باناا اةنحقنال تشنا 

 بل  أننا ةيلنا أييًرا بصر الحن يا    مرتمر المناخ 
ٍ
(.(COP27محسا ًبا،  إن ذل  ُيم   ت سيره ك ليل
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