Press Release No. G/44/2019
6 September 2019

UN ESCAP

– PRESS RELEASE

ภูมภิ าคเอเชียสามารถเป็ นผู้นาในการลดการปล่ อยคาร์ บอนและสร้ างความยืดหยุ่นในการรับมือ
กับการเปลีย่ นสภาพภูมอิ ากาศได้
กรุ งเทพฯ -- การประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2019 ที่กรุ งเทพฯ ได้สิ้นสุดลงแล้วในวันนี้ ซึ่ง
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมได้ตกลงที่จะนาผลที่ได้จากการหารื อไปพิจารณาถึงมาตรการต่าง ๆ ที่ตอ้ งดาเนินการอย่างเร่ งด่วน
เพื่อให้ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกสามารถใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนจากการดาเนินการเพื่อลดการก๊าซคาร์บอนและ
สร้างความยืดหยุน่ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมไปถึงการเตรี ยมผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในที่ประชุมนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงได้อธิบายภาพรวมของเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เป็ นปัจจัยเร่ งให้ภูมิภาคนี้
ต้องลดกิจกรรมที่ปล่อยคาร์บอนให้นอ้ ยลงและเสริ มสร้างสร้างความยืดหยุน่ ในการรับมือกับการเปลี่ยนสภาพ
ภูมิอากาศ ที่ประชุมยังย้าด้วยว่าความพยายามในการรับมือปั ญหาการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศที่มีอยูใ่ นขณะนี้ยงั ไม่
เพียงพอ และหากยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง จะนาโลกของเราไปสู่สภาวะโลกร้อนที่ทาให้อุณหภูมิโดยรวมสูงกว่า 3
องศาเซลเซียสอย่างแน่นอน
ประเด็นสาคัญซึ่งที่ประชุมเห็นตรงกันคือ ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกสามารถเป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้รักษา
ระดับไม่ให้โลกของเรามีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็ นระดับที่ทาให้โลกปรับตัวและฟื้ นฟูจาก
ภาวะโลกร้อนได้ การยับยั้งไม่ให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้นนั้นเป็ นจุดหมุ่งหมายหลักของข้ อตกลงปารี สว่าด้ วย
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ (Paris Climate Change Agreement)
ที่ประชุมยังได้ เห็นพ้ องว่าการเปลีย่ นไปสูก่ ิจกรรมที่ลดการปล่อยคาร์บอนและสร้างความยืดหยุน่ ในการรับมือกับการ
เปลี่ยนสภาพภูมิอากาศนั้นมิใช่เป็ นหน้าที่ของภาครัฐที่จะเป็ นผูผ้ ลักดันแต่เพียงฝ่ ายเดียว รัฐบาลส่วนภูมิภาคในแต่ละ
ประเทศ เมือง ภาคการเงิน และภาคเอกชนที่มีนวตกรรมต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่มีส่วนสาคัญที่จะช่วยสร้างการเปลี่ยนผ่าน
นี้ได้
ทั้งนี้กลุ่มเยาวชนก็มีส่วนสาคัญในการประชุมในครั้งนี้ ในเอเชียและแปซิฟิกนั้นมีเยาวชนอาศัยอยูก่ ว่า 1.8 พันล้านคน
หรื อกว่าครึ่ งหนึ่งของประชากรเยาวชนโลก ซึ่งอนาคตของพวกเขากาลังได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ในการประชุมนี้ ตัวแทนเยาวชนได้ช่วยแนะนาให้ผเู ้ ข้าประชุมนาข้อมูลในการประชุมไปเผยแพร่ ตามสื่ อ
สังคมออนไลน์ต่าง ๆ
ผลของการประชุมนี ้จะเป็ นสิง่ สาคัญที่จะได้ นาไปพูดคุยต่อในการประชุมสุดยอดว่าด้ วยการรับมือการเปลียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Action Summit) ซึง่ จะจัดขึ ้นโดย นายอันโตนิโอ กุเตอเรส เลขาธิการองค์การ
สหประชาชาติในวันที่ 23 กันยายน 2019 ที่นครนิวยอร์ ก และจะช่วยสร้ างแรงผลักดันและสร้ างวาระการประชุมว่า
ด้ วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP25) ที่จะจัดขึ ้นที่ประเทศชิลใี นระหว่างวันที่ 2 – 13 ธันวาคมนี ้
ในขณะนี ้ ประเทศต่าง ๆ กาลังทาการออกแบบแผนปฏิบตั ิการในการรับมือการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
ระดับชาติตามข้ อตกลงปารี สว่าด้ วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ (Paris Climate Change Agreement) และ
การประชุมสุดยอดที่นครนิวยอร์ กจะเป็ นโอกาสที่ดีให้ รัฐบาลจากประเทศต่าง ๆ และผู้ที่เกี่ยวข้ องได้ ประกาศแผนการ
และความคิดริเริ่ มต่าง ๆ ก่อนทีแ่ ต่ละประเทศจะได้ แจ้ ง Nationally Determined Contribution (NDC) ให้ องค์การ
สหประชาชาติรับทราบในปี 2020
การประชุมทีก่ รุงเทพฯยังได้ มีการหารื อเกี่ยวกับ NDC สาหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึง่ ตัวแทนของรัฐบาลจาก
ประเทศต่าง ๆ ได้ เน้ นย ้าถึงความสาคัญในการสร้ างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ เช่น การสร้ างงานที่มคี ณ
ุ ภาพและเป็ น

มิตรต่อสิง่ แวดล้ อม สนับสนุนการเปลีย่ นผ่านไปสูก่ ารลดก๊ าซคาร์ บอนที่เป็ นธรรมและต้ องไม่ทิ ้งภาคส่วนใดไว้ ข้าง
หลัง
การวางแผนแการปรับเปลีย่ นละการหาเงินทุนเพื่อเพื่อรับมือกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศถือเป็ นหัวข้ อหลัก
ของการประชุมในครัง้ นี ้ โดยเน้ นไปที่ชมุ ชนและระบบนิเวศซึง่ มีความจาเป็ นอย่างอย่างเร่งด่วนในการเข้ าถึงแหล่งทุน
ในเรื่ องการสร้ างความยืดหยุน่ ในการรับมือกับการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ ตัวแทนจากชนพื้นเมือง นักวิชาการและผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสี ยอื่น ๆ ในภูมิภาคจากหลากหลายภาคส่วนได้เรี ยกร้องให้มีการเปลี่ยนกรอบวิธีคิดในการต่อสูก้ บั การ
เปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ และได้เสนอวิธีที่เป็ นรู ปธรรมในการเปลี่ยนให้สงั คมสามารถสร้างความยืดหยุน่ ในการรับมือ
กับการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศได้
ประเด็นอื่น ๆ ที่มีการพูดคุยกันในการประชุมนี้ยงั รวมไปถึงราคาของการซื้อขายการชดเชยก๊าซคาร์บอน กรอบการ
แลกเปลี่ยนการชดเชยคาร์บอนที่โปร่ งใส การเสริ มสร้างขีดความสามารถ การสนับสนุนเงินทุนเพื่อรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคโดยเฉพาะกับประเทศที่มีความเสี่ ยงสูง
ในการประชุมนี้ ได้มีการเริ่ มวางแผนยุทธศาสตร์สาหรับหมูเ่ กาะในมหาสมุทรอินเดียเพื่อให้โครงการต่าง ๆ ใน
ประเทศเหล่านี้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ เช่นเดียวกับแผนยุทธศาสตร์ดา้ นการเงินเพื่อรับมือกับการเปลียนแปลง
สภาพถูมิอากาศ สาหรับอนุภูมิภาคเมลานีเซียอันประกอบไปด้วยฟิ จิ ปาปั วนิวกินี โซโลมอนไอร์แลนด์และวานูอาตู
สานักเลขาธิการของกรอบอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ได้ ช่วย 10
อนุภมู ิภาค ซึง่ ประกอยไปด้ วย 77 ประเทศในเอเชียและแปซิฟิก แอฟริ กา ลาตินอเมริ กาและแคริบเยียนในการเตรี ยม
ยุทธศาสตร์ ในการเข้ าถึงแหล่งเงินทุนดังกล่าว
การประชุมว่าด้วยการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งนี้ถือเป็ นการประชุมครั้งที่สามในระดับภูมิภาคในปี นี้ โดยสอง
ครั้งก่อนหน้าจัดขึ้นที่เมืองอัครา ประเทศกานาในเดือนมีนาคม และที่เมืองซัลวาดอร์ในบราซิลในเดือนสิ งหาคม ซึ่ง
การประชุมทั้งสามครั้งนี้มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมรวมกันรวม 10,000 คน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสาคัญในเรื่ องนี้
ในปี หน้าการประชุมนี้จะจัดขึ้นที่ภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริ กาเหนือ โดยจจะจัดขึ้นที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
โดยจะจัดร่ วมกับ World Green Economy Organization (WGEO).
ข้ อมูลเพิ่มเติม
- สาหรับผู้สอื่ ข่าว สามารถติดต่อเจ้ าหน้ าที่สอื่ ของ กรอบอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วยการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) jhay@unfccc.int หรื อ press@unfccc.int
เจ้ าหน้ าที่สอื่ ของอสแคป (ESCAP) sukanandan@un.org หรึ อ escap-scas@un.org
- สามารถดูรูปจากการประชุมได้ ทาง Flickr (กด) ทีน่ ี ้
เกี่ยวกับการประชุมว่ าด้ วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การประชุมว่าด้ วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศนี ้ จัดขึ ้นทุกปี ทงในแอฟริ
ั้
กา ลาตินอเมริ กาและ แคริ บเบียน และ
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิ ก การประชุมนี ้เป็ นการประชุมหนึง่ เดียวที่เจ้ าหน้ าทีจ่ าก ภาคส่วนต่าง ๆ ทังจากรัฐบาลและ
องค์กรต่าง ๆ มาพบปะพูดคุยในประเด็นรอบด้ านภายใต้ วัตถุประสงค์เดียวกัน นัน่ คือการนาเอาผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องที่
หลากหลายทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนมา พูดคุยกันเพื่อรับมือกับปั ญหาที่เกิดจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
ผู้จดั งานประกอบไปด้ วย กรอบอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC)
ร่วมกับ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาชาติสาหรับเอเชียและ แปซิฟิก (ESCAP) องค์การ
สิง่ แวดล้ อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) โครงการพัฒนาแห่ง สหประชาชาติ (UNDP) ข้ อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างองค์การสิง่ แวดล้ อมแห่งสหประชาชาติและ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเดนมาร์ ก (UNEP DTU
Partnership) ธนาคารโลก (World Bank Group) ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) สมาคมซื ้อขาย
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ใบอนุญาตปล่อยก๊ าซเรื อน กระจกนานาชาติ (IETA) สถาบันยุทธศาสตร์ เพื่อสิง่ แวดล้ อมโลก (IGES) และศูนย์
เครื อข่าย เทคโนโลยีสภาพภูมิอากาศ (CTCN)
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