الدورة الحادية والعشرون لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ()COP21
مؤتمر باريس بشأن المناخ

سيكون مؤتمر األمم المتحدة المقبل بشأن المناخ ،أي الدورة الحادية والعشرون لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ( ،)COP21أحد أكبر االجتماعات الدولية.
إن التحدي كبير وهو احتواء تغير المناخ الذي يهدد مجتمعاتنا واقتصاداتنا ،فيجب أن يتمخض هذا المؤتمر عن اعتماد
اتفاق عالمي ،يضع اإلطار لالنتقال إلى مجتمعات واقتصادات خفيضة الكربون وقادرة على مواجهة تغير المناخ.
من  03تشرين الثاني/نوفمبر إلى  11كانون األول/ديسمبر 5312
 191موقعا ( 192دولة  +االتحاد األوروبي)
هذا العام
باريس
لو بورجيه
فرنسا تستقبل العالم!
المسؤولية الفرنسية المزدوجة
استقبال المشاركين كافة في أفضل الظروف ليقوموا بالعمل المطلوب ويتبادلون اآلراء.
تيسير المناقشات بين البلدان وضمان سير عملية التفاوض بصورة واضحة وشاملة بغية تعزيز فرص اعتماد االتفاق
المنشود.
االلتزامات بخفض االنبعاثات
ليس أكثر من  5درجة مئوية
يتمثل هدف الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف في احتواء االحترار المناخي تحت الدرجتين المئويتين مقارنة
بالعصر ما قبل الصناعي (في عام  1523تقريبا)
يجب أن يتطرق االتفاق القادم أوال ،بصورة متوازنة ،إلى التخفيف من آثار االنبعاثات – أي الجهود الرامية إلى خفض
انبعاثات غازات الدفيئة – وتكيف المجتمعات مع تغير المناخ القائم فعال.
يتعيّن على كل بلد ،تمهيداً النعقاد الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف ،أن ينشر مساهمته الوطنية التي
تستعرض الجهود التي يلتزم بالقيام بها.
المساعدة المالية للدول النامية
من األهداف األخر لهذه الدورة أن تعبّئ الدول والمنظمات الدولية والقطاع الخاص مبلغ  133مليار دوالر سنوياً

(أي ما يناهز  85مليار يورو) ،اعتباراً من عام .5353
تنفيذ الحلول الطموحة
وضعت مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة غير الحكومية ومنها المدن ،والمناطق ،والمنشآت ،والجمعيات ،العديد
من المبادرات الواسعة النطاق في يومنا هذا ،ويطلق على هذه المبادرات اسم برنامج الحلول.
مؤتمر مراع للبيئة
تقليص النفايات والهدر
إدارة البصمة الكربونية
حصول الحدث على شهادة ISO 20121
شراء المنتجات بواسطة سبل التوزيع األقصر بين المنتج والمستهلك
استحداث األنشطة االقتصادية وفرص عمل
تحسين وسائل النقل
التدريب والتوعية

