


:מטרות הועידה הקרובה

הבטחת היעד הגלובלי של אפס  : מיטיגציה. 1

-בהישג יד01.5על לשמירה 2050פליטות עד 
.  הפסקת השימוש בפחם-
.פליטותלרכבים מאופסי המעבר האצת -
.  הגדלת ההשקעה במתחדשות-
.  2050-ו2030-העמקת היעדים ל-

:אדפטציה. 2
.הכנת תכניות היערכות ומימונן-
.גידולהגנה ושיקום בתי -
.מערכות התראה מפני אסונות טבע-

:  מימון אקלים. 3
המדינות  התחייבות -סיוע למדינות מתפתחות -

מיליארד דולר מדי שנה 100לגייס המפותחות 
.2025במתפתחות עד " מימון אקלים"ל

.  ניתוב כספי המגזר הציבורי–" מימון ציבורי"-
.  ניתוב כספי המגזר העסקי–" מימון פרטי"-

:Paris Rulebook-מ על ה"המשך המו. 4
.הסכמה על מנגנון לסחר בפליטות פחמן-
.  כללים לשקיפות הדיווח של המדינות-
ונזקצמצום והתמודדות עם אובדן , הימנעות-

..  ועוד



:מבנה הוועידה

האזור
הכחול

האזור
הירוק

תכנית
הנשיאות

י "מובל ע–מ הרשמי "אזור המו
.ם"האו

ז טרם פורסם "לו

,  מיצגים–" הלא ממשלתי"האזור 
. מפגשי מומחים, תערוכות

ז טרם פורסם"לו

ימים  –י נשיאות בריטניה"מובל ע
.  מ"תמטיים שנועדו לתמוך במו

.פורסמו הימים התמטיים





*:בגלזגואירועים 

בכנס המנהיגים ( מ"אולי רה)השתתפות רמת דרג ❑
.01.11-02.11, (WLS)המובילים 

באירוע ( שרות ושרים מובילים)השתתפות רמת דרג ❑
.  12.11-10.11, מ"המסכם של המו

,  CCAC-ארוחת בוקר לשרות ושרים מובילים בארגון ה❑
09.11  .

IPACהשתתפות דוברים מטעם הממשלה באירוע ❑
(International Programme for Action on Climate )  של
.OECD-ה

ITFהשתתפות דוברים מטעם הממשלה באירוע של ❑
(The International Transport Forum) ,10.11.

IEA-של הבארועהשתתפות דוברים מטעם הממשלה ❑
((International Energy Agency ,09.11.

אדפטציה-ל והמשרד להגנת הסביבה "של קקאירוע ❑

:בארץאירועים 

משרד החוץ  בהובלת )PlaneTechאירוע בישראל עם ❑
הצגת  (: ס"בחסות המשרד להגנ, ורשות החדשנות

מדניות האקלים של ישראל וטכנולוגיות ישראליות  
.  02.11, המספקות פתרונות אקלים

לכלכלה דלת תכנית היישום כנס מסכם לעבודה על ❑
".  2050–פחמן 

.אירוע בנושא אקלים בבית הנשיא❑

.  אירועים נוספים בהובלת החברה האזרחית❑

כיוונים להיערכות הממשלה לוועידת אקלים היברידית  
-טנטטיבי-

. לקבל את עזרתכם באיתור במות מתאימותנשמח –COP-במעורבות ישראל דרכים להגברת מחפשים אנו *



:מידע נוסף על משלחת ישראל לוועידה

Ayeletr@sviva.gov.ilרוזןאילתדרךכחודשבעודתתבצעההרשמה–במשלחתחברות➢

המשלחתגודלאתלשקולהתבקשהמדינהכלאבל,המשלחותגודלאתתגביללאבריטניהממשלת➢

COVIDלאורשלה 19.

.יוגבלמ"המובחדריהמשתתפיםמספרכימוערך➢

לינהמקומותכבראין,לנוהידועככל,כרגע.עובדיואתיממןעמותה/רשות/גוףכל–ולינהטיסותסידורי➢

.בגלזגופנויים

עםבין)ירוקותממדינותהמגיעיםלנציגיםUK-בהנחיתהעםבידודדרישתתהיהלא-בידודחוברת➢

.(לאאםוביןמחוסנים

.הוועידהלמוזמניגבלותהשיהיויתכן–UK-בתנועהחופש➢
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