การประชุมว่ าด้ วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเสริมสร้ างความมุ่งมั่นในการรับมือความเปลี่ยนแปลง
กรุงเทพ—
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกถือเป็ นแนวหน้ าในการสร้ างนวตกรรมในการรับมือกับวิกฤตการณ์ของสภาพภูมิอากาศและการประ
ชุมว่าด้ วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งเอเชีย-แปซิฟิกจะช่วยให้ ประเทศในภูมิภาคร่วมกันผลักดันมาตรการต่าง ๆ
ซึง่ จะช่วยเสริ มสร้ างให้ ประเทศในภูมิภาคพร้ อมรับมือกับการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมิอากาศที่แปรเปลีย่ นอย่างรวดเร็ ว
สัปดาห์การประชุมว่าด้ วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ (Asia-Pacific Climate Week: APCW)
ครัง้ นี ้จะจัดขึ ้นที่ศนู ย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานครในระหว่างวันที่ 2 – 6 กันยายน 2562
การประชุมครัง้ นี ้จัดขึ ้นโดยกรอบอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ร่วมกับ
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสาหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP)
องค์การสิง่ แวดล้ อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)
ข้ อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การสิง่ แวดล้ อมแห่งสหประชาชาติและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเดนมาร์ ก (UNEP DTU
Partnership) ธนาคารโลก (World Bank Group) ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB)
สมาคมซื ้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกนานาชาติ (IETA) สถาบันยุทธศาสตร์ เพือ่ สิง่ แวดล้ อมโลก (IGES)
และศูนย์เครื อข่ายเทคโนโลยีสภาพภูมิอากาศ (CTCN)
การประชุมครัง้ นี ้
จะช่วยให้ ผ้ ทู มี่ ีสว่ นร่วมและผู้ได้ รับผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศได้ มาร่วมกันพัฒนามาตรการต่าง ๆ
ภายใต้ กรอบการหารื อทาลานอ (Talanoa Dialogue) ซึง่ หมายถึงการปรึกษาหารื อที่โปร่งใสและมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน
ขณะนี ้ โลกของเราอยูใ่ นจุดเปลีย่ นผ่านที่สาคัญในการต่อสู้กบั ปั ญหาเร่งด่วน ซึง่ เกิดจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
ดังที่นายอันโตนิโอ กุเตอเรส เลขาธิการองค์การสหประชาชาติได้ กล่าวไว้ ในการประชุมที่กรุงอาบู
ดาบีก่อนหน้ านี ้ว่าจาเป็ นต้ องใช้ การมีสว่ นร่วมจากผู้นาในระดับสูงสุดในการทีจ่ ะปิ ดช่องว่างระหว่างแผนการรับมือการเปลีย่ นแ
ปลงสภาพภูมิอากาศและสิง่ ที่ประชาคมโลกต้ องการ
เพื่อจะช่วยบรรลุเป้าหมายตามความตกลงปารี สว่าด้ วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอ ากาศ (Paris Agreement)
ที่จะต้ องจากัดอุณหภูมิเฉลีย่ ของโลกไม่ให้ เพิ่มขึ ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียส
และจะต้ องบรรลุสภาพเป็ นกลางทางภูมิอากาศภายในปี 2593
การพูดคุยที่กรุงเทพฯในครัง้ นี ้จะเน้ นประเด็นสาคัญต่าง ๆ ได้ แก่ การเปลีย่ นแปลงด้ านพลังงาน
การเปลีย่ นแปลงด้ านอุตสาหกรรม โครงสร้ างการพัฒนา เมืองและการรับมือสภาพอากาศของท้ องถิ่น
การปรับตัวและความยืดหยุน่ ในการรับมือกับความเปลีย่ นแปลงของสภาพอากาศ และการแก้ ปัญหาโดยยึดหลักธรรมชาติ

ผลของการประชุมว่าด้ วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศนี ้จะถูกนาไปพิจารณาต่อในการประชุมสุดยอดว่า ด้ วยการรับมือกา
รเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศซึง่ จัดขึ ้นโดยเลขาธิการองค์การสหประชาชาติในวันที่ 23 กันยายน ที่นครนิวยอร์ ก
ซึง่ เป็ นการเสริ มสร้ างความพยายามและเร่งการปฏิบตั ิตามความตกลงปารี สว่าด้ วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศและการบ
รรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน 2573
นอกจากนี ้ ผลของการประชุมที่กรุงเทพฯ
ยังจะถูกนาไปเป็ นหัวข้ อหลักของการประชุมภาคีแห่งสหประชาชาติวา่ ด้ วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศครัง้ ที่ 25
(COP25) ซึง่ จะจัดขึ ้นที่กรุ งซานดิอาโก ประเทศชิลี ในวันที่ 2 – 13 ธันวาคม 2562 อีกด้ วย
หัวข้ อการประชุมครัง้ นี ้มีความหลากหลายและเชื่อมโยงทุกภาคส่วน ทังจากผู
้
้ นาต่าง ๆ ไปจนถึงสาธารณชนและภาคเอกชน
จากรัฐบาลท้ องถิ่นจนถึงรัฐบาลกลาง จากนักลงทุนไปจนถึงผู้นาทางธุรกิจ
และจากผู้แทนเยาวชนและภาคประชาสังคมไปจนถึงเจ้ าหน้ าที่องค์การสหประชาชาติ
โดยหัวข้ อการประชุมครัง้ นี ้สามารถดูได้ จากเว็บไซต์การประชุม
ผู้เข้ าร่วมประชุมยังรวมไปถึงรัฐมนตรี จากประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค ตัวแทนจากรัฐบาลท้ องถิ่น
ผู้นาจากทังภาครั
้
ฐและเอกชน ตัวแทนภาคเยาวชน ภาคประชาสังคมและเจ้ าหน้ าที่จากองค์การสหประชาชาติ
โดยจะมีการประชุมใหญ่ในวันที่ 4 กันยายน
สามารถลงทะเบียนเข้ าประชุมได้ ท่ นี ่ ี (with web link)
การประชุมนี ้ยังเปิ ดโอกาสให้ ภาคส่วนต่าง ๆ
นาผลงานการแก้ ปัญหาทีเ่ กี่ยวกับการรับมือการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศมานาเสนอ ผู้สนใจสามารถแจ้ งคาขอจัดงาน
(side events) ในช่วงสัปดาห์การประชุมได้ ภายใน 28 กรกฎาคม
มีเวที Action Hub เพื่อให้ ผ้ สู นใจนาเสนอแนวคิดและนวตกรรมด้ านการรับมือกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ (ใช้ เวลา
15 – 30 นาที) โดยต้ องส่งรายละเอียดภายใน 4 สิงหาคม
และยังมีการจัดนิทรรศการให้ ผ้ สู นใจแสดงผลงานเช่นกัน โดยต้ องแจ้ งรายละเอียดภายใน 26 สิงหาคม
หน่วยงานที่สนใจสามารถสมัครได้ ที่นี่ (with web link)
เกี่ยวกับการประชุมว่ าด้ วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การประชุมนี ้จัดขึ ้นทุกปี ทงในแอฟริ
ั้
กา ลาตินอเมริ กาและแคริ บเบียน และภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
การประชุมนี ้เป็ นการนาเจ้ าหน้ าที่จากภาคส่วนต่าง ๆ มาพบปะพูดคุยเรื่ องการรับมือกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
ผู้จดั งานประกอบไปด้ วย กรอบอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ร่วมกับ
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาชาติสาหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP)

องค์การสิง่ แวดล้ อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)
ข้ อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การสิง่ แวดล้ อมแห่งสหประชาชาติและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเดนมาร์ ก (UNEP DTU
Partnership) ธนาคารโลก (World Bank Group) ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB)
สมาคมซื ้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกนานาชาติ (IETA) สถาบันยุทธศาสตร์ เพื่อสิง่ แวดล้ อมโลก (IGES)
และศูนย์เครื อข่ายเทคโนโลยีสภาพภูมิอากาศ (CTCN)
สามารถดูข้อมูลเพิม่ เติมได้ จาก
• สาหรับสือ่ มวลชน สามารถติดต่อ
สานักเลขาธิการกรอบอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ press@unfccc.int
• สามารถดูข้อมูลเพิม่ เติมได้ ที่ www.regionalclimateweeks.org (ภาษาอังกฤษ สเปน ฝรั่งเสส และโปรตุเกส)
• หากต้ องการเข้ าร่วมประชุม กรุณาติดต่อ Climate-Week@unfccc.int
• ติดตามการประชุมทางสือ่ สังคมออนไลน์ได้ จาก #ClimateWeekAP
• สาหรับการลงทะเบียนสาหรับการประชุมที่ ลาตินอเมริกาและแคริ บเบียน (Salvador da Bahía, Brazil, 19-23
August) สามารถดูได้ ที่นี่ (with web link)
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.unescap.org หรื อติดตามเราได้ ทาง Facebook, Twitter และ YouTube
@unescap

