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 خبر صحافي
 

 "COP28"استعداداً لمؤتمر

يصدران تقريراً بعنوان: "بي إن بي باريبا" وسوق أبوظبي العالمي  
"التحوّل في مجال الطاقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة استعداداً  

 ” COP28لمؤتمر ” 
 

  ”COP28”و  في مصر  المقرّر    ”COP27“  مؤتمرمحطّ اهتمام  طقة الشرق األوسط وأفريقيا  من •
 العربية المتحدة.  في اإلمارات

 
 التقرير يناقش المواضيع الرئيسية المتعلقة بالعمل المناخي. •
 
 

 شاركت المجموعة المصرفية الدولية :  2022  يونيو  27  أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة،

باريبا"   بي  إن  العال(BNP Paribas) "بي  أبوظبي  رسمي  في  مي  وسوق  تقرير  بعنوان إعداد 

العربية المتحدة  التحوّل في مجال الطاقة في دولة  " لمؤتمر  اإلمارات  وقد .  ”COP28”استعداداً 

الرائدة  شركات  الالتي شاركت فيها نخبة من  المناقشات  على    رسمياً   طابعاً هذا التقرير    ىأضف

 .دولة اإلماراتفي 

الرئيسية  مواضيع  على  مناقشات  ال  انطوت هذه و وضع  ذلك  بما في    ،عمل المناخيفي مجال 

لدور  او  المعنيين  وضمان مشاركة أوسع نطاقاً ألصحاب المصلحة  التعاونتعزيز ُسُبل  أنظمة فّعالة و

وتطرّق  المنطقة.  على مستوى  العمل المناخي  مجال  في  القطاع المالي  لعبه  ينامي التي  المت

إلى   كذلك  تمّ ا المشاركون  التي  إليها  التفاقيات  مؤتمر  التوصل  في    ”COP26”خالل  ُعقد  الذي 

استعداداً    ،بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاصوالتي أوصت  السكو العام الماضي،  جمدينة  

 الحياد المناخي. تحقيق أهدافو" COP28" ستضافة دولة اإلمارات لمؤتمرال

على   صرّح  تعليقاً  التقرير،  بونروشهذا  قسم   (Jerome Ponrouch)جيروم  رئيس   ،

بي إن مجموعة "فخر  ت: "، قائالً يبا الشرق األوسط و أفريقيااالستدامة في بي إن بي بار

باريبا العالمي    ابشراكته  "بي  أبوظبي  والجهود مع سوق  الطاقة  مجال  في  التحوّل  لمناقشة 

" COP26"مؤتمر  ف  .األطراف ذات العالقةنخبة من  مع  الهادفة إلى تحقيق الحياد المناخي  العالمية  

  مسؤول   مصرفاً وبصفتنا  .  في مجال العمل المناخيالتخاذ قرارات حاسمة  مفترق طرق  وضعنا أمام  

في مجال   نتمتّع بهاالتي  الدعم والخبرة ما يلزم مننقّدم  يتعيّن علينا أن ،والمجتمع اه البيئةتج

 .على لعب دور فّعال في هذا اإلطار  الشركاءتحفيز عدد أكبر من  االستدامة والتمويل المستدام ل

ما  فرصة للتعويل على    2023يجري تنظيمه  الذي  "  COP28"مؤتمر  لهذه الغاية، نرغب أن يكون  

  األطراف ذات العالقة ن  كبيرة ومتنوعة ممجموعة  تحفيز  و  ،من تقدم  المؤتمرات السابقةحققته  

 للجميع."وضع خطط رامية إلى ضمان مستقبل مستدام  فيالمشاركة  على

مديرة  ،   (Mercedes Vela Monserrate) يهمرسيدس فيال مونسيراتقالت  من جانبها،  

: "ستكون استضافة دولة اإلمارات لمؤتمر أبوظبي العالميالتمويل المستدام في سوق  

"COP28"    جهودنا الرامية إلى على صعيد  خطوة مهمة لقياس مدى التقّدم المحرز  العام المقبل

شركاء  و  " بي إن بي باريبامجموعة "مع  اتنا  . وقد مهدت مناقش من الكربونخال  محلي    قتصادبناء ا

الخافي  آخرين   التعاون  نهجتبني  الطريق لص  القطاع  على  ُسُبل  لل  ،قائم  على  واضحة  وقوف 

المناخي.لوفّعالة   الحياد  أهداف  نواصل    علينا  توجبوي  تحقيق  الخاص  تحفيز  أن  على  القطاع 

بما يتماشى   ،ووضع خطط واضحة وقابلة للتنفيذ  ة التحوّلفي استراتيجيل  بشكل فّعااإلسهام  

 المعتمدة."  مع المعايير العالمية
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 :ما يليواردة في التقرير الرسمي النتائج التشمل أبرز 

  التعاون بين القطاعين العام والخاص التركيز المتزايد على

المفاوضات العالمية  و،  قليميعلى المستوى اإلبشكل عام    إيجابياً  "COP26 مؤتمر "الرغم من أنّ ب

  عدم . ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى  المثيرة للجدل  تفاقياتالا  بعض  أثمرتقد  التي جرت  

 . مثالً  القطاع الخاصفي صحاب المصلحة أبرز أمشاركة 

عليه،  و الرئيسية  بناًء  التوصيات  إحدى  على  على  تتمثل  الالالتشجيع  من  ين بتعاون  مزيد 

والخاصالمشاركين من   العام  و  ، معاً   القطاعين  واضحة وموثوقة  للتنفيذ  ووضع خطط  في  قابلة 

  جزء  إزالة الكربون  أنشطة  تنفيذ  فاإلسراع في    .الحياد المناخيالوقت المناسب لتحقيق أهداف  

جهود    أساسي   من  من  المناخيالتخفيف  التغير  أّن    ،آثار  من  علماً  االنبعاثات    % 70أكثر  من 

 القطاع الصناعي. تُعزى إلىلم حول العاالكربونية 

 تواصلوالنظمة األ

العمل المناخي. إعداد التقارير الناجعة حول في  مهم   دور  بالحكومات والهيئات التنظيمية ضطلع ت

إلى الجهات الفاعلة  بهدف دفع  نفيذ  يجب أن تكون القواعد والمبادئ التوجيهية واضحة وقابلة للتو

 .الحلول الصديقة للبيئةفي مجال   وخاصةً تحّمل المزيد من المسؤولية في هذا اإلطار 

رفع مستوى وعي الرأي العام  وتوحيد األهداف والجهود  في    محورياً   يلعب التواصل الفعال دوراً و

المدني  المجتمع  أعضاء  السياسيين ورجال األعمال ويشمل ذلك مشاركة  . ويتغير المناخآثار الب

متناول الرأي  في    التوّجه نحو وضع المعلوماتوتجدر اإلشارة إلى أّن  .  أفراد المجتمع بشكل عامو

تحديد همية  ألنظراً  وذلك  ،  "COP28" إلحراز المزيد من التقدم عبر مؤتمر    اً رئيسي  عامالً ُيعّد  العام  

 وتوزيع المسؤوليات. 

 األطراف  كافةمشاركة التمويل و

تغير بال  ذات الصلة  مشاريعال  وإذا لم تف  موضوعان مترابطان بشكل وثيق.  التمويل واالستدامة  

الصعب    يالمناخ من  فسيكون  الخاص،  التمويل  مجال بمتطلبات  في  تقدم  التمويل   إحراز 

لم    ،المستدام الحوافز األخرى من  ما  أو  الضمانات  والتتوفر  ، مثل  الدوليةمؤسسات  الحكومات 

 .األطرافالتنمية متعددة  بنوك

لهذا السبب، يجب أن  والتحوّل السؤال المحوري في هذا اإلطار.  مشاريع  تمويل  تبقى كيفية  و

بما في ذلك الحوافز الحكومية والدعم المقدم من صناديق الثروة الضرورية،    دواتاألمجموعة  تتوفر  

حوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة  في الصة  خصّ تالسيادية اإلقليمية والمؤسسات المالية الم

 أرصدة دعمها سوق نشط لتداول  ي،  يةالكربوننبعاثات  االالضرائب على    واحتمالية فرضالشركات  

على حدة، علماً أّن التحفيز    تتعلق بكل نشاط اقتصاديإضافية  أسئلة  ال شّك في وجود  والكربون.  

لدوره المحوري في التأثير على  جداً    مهم    والمستخدمينالتغيير في سلوك المستهلكين  على  

   دقيقة.ال المرحلة االنتقاليةهذه خالل  العرض والطلب

يتعين على الهيئات ،  بّدلسريعة التاإلقراض واالستثمار  سواق المالية وعمليات  األ  في حين أنّ و

المالي  تنظيمية  ال المستوى  مواكبة  والقطاع  على  والتطورات  خطة  لالتعاون  االقتصادي  وضع 

 مسيرة التحوّل.الشركات واألفراد في ودعم  ستدامةتحقيق االتهدف إلى مشتركة 

باريبا"، بي  إن  "بي  العالمي في مجموعة  االستدامة  ليسون، شريك  كريج  بصفته ضيفاً  توّجه 

في هذه   للمشاركةإلى أبوظبي   " COP26"مباشرة من مؤتمر  دارت،  في المناقشات التي  اً  مميز

التي تسهم لطاقة واإلجراءات العملية  التحوّل في مجال اوقيادة النقاش حول    الطاولة المستديرة

كريفي   ذلك.  جوائز اصح  ليسون  جتحقيق  على  حائز  أفالم  متعددة  في  آي "أحدثها    ومخرج 
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  لنتائج مؤتمر بمثابة استعراض  هذه المناقشات  وكانت    جالسيرز".ذي الست  " و"بالستيك أوشين

"COP26"  على  فرصة  و الضوء  واإللقاء  اإلمارات  دولة  للتزامات   "COP28"مؤتمر  استعداداتها 

 المستقبلية المتاحة.والفرص الرئيسية والتحديات 

العالمي  يؤكد  ختاماً،   أبوظبي  على  سوق  العمل  إلى  مواصلة  الهادفة  الفعاليات  تبادل تنظيم 

مع   اإلمارات  نخبة من  المعرفة  دولة  المصلحة في  التي  أصحاب  الفترة  تنظيم  سخالل  تسبق 

 ."COP28" مؤتمر

 

رسمي "التحوّل في مجال الطاقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة استعداداً  التقرير  اللقراءة  

 LiNK ، يرجى الضغط على الرابط التالي:  ”COP28”لمؤتمر 

 

 انتهى 

 


