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 هنا؟ اهلدف هو ما  
 .وآثاره املناخ لتغري للتصدي عاجلة إجراءات اختاذ 
 

 ملاذا؟  
ــاخ تغــري ألن  ــاجم املن ــاره البشــرية األنشــطة عــن ن ــا طريقــة ــدد وآث  ومســتقبل حياتن

 .وللمسـتقبل  للجميـع  مسـتدام  عـامل  بنـاء  املناخ تغري مسألة معاجلة خالل من ونستطيع .كوكبنا
 .ناآل نتحرك أن جيب لكن

 
 املناخ؟ بتغري حقيقة الناس حياة تتأثر هل  

 يف وممتلكـام  النـاس  علـى  البحـر  سـطح  مسـتوى  وارتفـاع  الطقـس  حـدة  تـؤثر  إذ نعم 
 الفلـبني  يف املـزارعني  صـغار  على ذلك وينطبق .سواء حد على النامية والبلدان املتقدمة البلدان
 الفقـراء  سـيما  ال اجلميـع،  على يؤثر اخاملن تغري ألن لندن، يف األعمال رجال على ينطبق مثلما

     .واملسنني واألطفال النساء مثل املهمشة، الفئات وكذلك للمخاطر، واملعرضون

               
 

 إجراءات؟ نتخذ مل إن سيحدث الذي ما  
 خـالل  احملـرز  التقـدم  مـن  الكثري تقويض إىل فسيؤدي ضوابط دون املناخ تغري كترِ إذا 

 بالفعــل؛ نشــهد مــا غــرار علــى أيضــا، الوضــع يتفــاقم وقــد .التنميــة جمــال يف املاضــية الســنوات
 .نزاعات نشوب إىل تؤدي قد واملاء، الغذاء ندرة مثل احلالية، فالتهديدات

 إجـراءات  الختـاذ  فرصـة  ولـدينا  .بعـد  مـا  يف غاليـا  مثنـا  اآلن شـيء  فعـل  عـدم  وسيكلفنا 
 خفــض مــع للجميــع، أفضــل حيــاة يــقوحتق ،الرخــاء وزيــادة العمــل، فــرص زيــادة إىل ستفضـي 
 .املناخ مع التأقلم على القدرة وبناء الدفيئة غازات انبعاثات

 
 األوان؟ فات أم املشكلة هذه حل نستطيع هل  

 .كــبري بقــدر جهودنــا نكثــف أن يــتعني لكــن املنــاخ، لــتغري التصــدي بالتأكيــد ميكننــا 
 لنـا  يتسـىن  كـي  والغابـات  والزراعـة  اءوالغـذ  والنقـل  والصناعة الطاقة نظم العامل يغري أن وجيب
 .ونصـف  درجـة  مـن  أقـل  رمبا بل درجتني، من أقل إىل العاملي االحترار معدل ارتفاع من احلد
 ونكتســب واملســتقبل الــراهن الوقــت يف املنــاخ تغــري آثــار نستشــف أن أيضــا الضــروري ومــن

 .عليها والتأقلم معها التكيف على القدرة



  
 

2/2 16-05444 
 

 اتفــاق باعتمــاد هامــة أوىل خطــوة العــامل اختــذ ،2015 ديســمرب/األول كــانون ويف 
 ويتجـه  .املنـاخ  لـتغري  التصـدي  أجل من إجراءات باختاذ البلدان مجيع فيه تعهدت الذي باريس

 املتعلـق  العمـل  خطـة  عـرب  انبعاثـام  خبفض االلتزام حنو واملستثمرين التجارية األعمال من كثري
ــاخ، ــي باملن ــد وه ــري جه ــه متخــض رمســي غ ــؤمتر عن ــة م ــين القم ــاخ املع ــام باملن  يف ،2014 لع

ــورك، ــة واألعمــال احلكومــات مجــع ــدف نيوي ــدين اتمــع ومنظمــات التجاري ــن امل  أجــل م
   .باملناخ املتعلق العمل لتعزيز جديدة مبادرات اختاذ يف الشروع

 
 املشكلة؟ هذه حل تكلفة ستكون كم  

ــتفكري ينبغــي ال   حجــم حيــث مــن بــل لتكلفــة،ا حجــم منطلــق مــن األمــر ذلــك يف ال
 ومـن  .املنـاخ  لـتغري  للتصـدي  لنـا  املتاحـة  االسـتثمارية  الفـرص  ومقـدار  حنتاجـه  الـذي  االستثمار

 النظيفـــة الطاقــة  جمــال  يف واخلــاص  العــام  القطــاعني  اســتثمارات  جممــوع  يبلــغ  أن الضــروري 
 القـدرة  ءلبنـا  إضـايف  اسـتثمار  مـع  ،2030 عـام  حبلـول  السـنة  يف دوالر تريليون عن يقل ال ما

 يف 70 قرابـة  أن مالحظـة  جتـب  لكـن  كـبريا،  املبلـغ  هـذا  يبدو وقد .املناخ تغري مع التأقلم على
 عـام  يف دوالرن تريليـو  1,6 حجمـه  بلـغ  الذي العاملية، الطاقة إمدادات يف االستثمار من املائة

 ةاملقـدر  التكـاليف  بحتسـ  ال ذلـك،  علـى  وعـالوة  .األحفـوري  بـالوقود  مرتبطا كان ،2013
 فقـط  دوالر باليـني  6 اسـتثمار  شـأن  ومـن  .الـتغري  مـن  احلـد  لصـاحل  املنـاخ  تغـري  آثـار  لتخفيـف 

 فوائـد  عـن  يسـفر  أن املقبلـة،  عشـرة  اخلمـس  السـنوات  مـدى  علـى  الكـوارث  أخطار من للحد
   .االستثمار فترة خالل اخلسائر جتنب حيث من دوالر بليون 360 جمموعها يبلغ

ــدام وســيؤدي  ــى اإلق ــاذ إىل آلنا العمــل عل ــوفري األرواح إنق ــوال، وت ــب وإىل األم  جتن
 .اآلن حىت حققناه الذي التقدم يف النكسات

 
   اهلدف؟ هذا حتقيق يف املساعدة ميكنين هل  

ــاك  ــثري هنــ ــن كــ ــياء مــ ــيت األشــ ــتطيع الــ ــل يســ ــا كــ ــها أن منــ ــى يفعلــ ــراد علــ  .انفــ
 :الشــــــبكي املوقــــــع عــــــرب فعلــــــه منــــــا الفـــــرد  ســــــتطيعي مــــــا علــــــى االطّــــــالع وميكـــــن 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/takeaction/. 
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