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 مقدمة -أوًال

انعقد المؤتمر السادس عشر لألطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير  -1
ن، المكسيك، في المناخ والدورة السادسة الجتماع األطراف في بروتوآول آيوتو بمدينة آانكو

 وخلصت محادثات. 2010ديسمبر / آانون األول11نوفمبر إلى /ين الثاني تشر29لفترة من ا
، وتتكون ’’اتفاقات آانكون‘‘ مجموعة من العناصر، ُأطلق عليها اسم إلىآانكون بشأن المناخ 
بعض   تكّرس التعهدات الوطنية بشأن إجراءات التخفيف، وتتخذ،من مجموعة قرارات

ومن بين جميع البلدان عن انبعاثاتها، بالغ  والشفافية في إز التمويلهامة لتعزيالخطوات ال
وقد آان لهذه االتفاقات دور حاسم في . خرى من اإلطار المناخي المتعدد األطرافاألعناصر ال

لتعاون السياسة المناخية واتحريك عملية االتفاقية اإلطارية وفي توطيد دورها في إعادة تأهيل 
 .ًاللمضي قدمالدوليين 

من اتفاق آوبنهاغن أساسا مباشرا لها، وُتدرج  اتفاقات آانكون على ذلك، تتخذوعالوة  -2
رية فتسبغ عليها صفة المشروعية، آما تتيح  لالتفاق في االتفاقية اإلطااألساسيةبالتالي المكونات 

سياق الذي وتقدم هذه الورقة عرضا لل. تنفيذًا فعاًالاالتفاق  تنفيذ بعض عناصرأآبر لإمكانية 
ها بالنسبة انعكاساتجرت فيه العملية التفاوضية وموجزا التفاقات آانكون مع الترآيز على 

لمجريات السنة القادمة، وتشير إلى النظرات المتبصرة بعض الورقة أيضًا تعرض وألفريقيا، 
ي نعقاد مؤتمر األطراف السابع عشر فالصلة بأفريقيا في الفترة السابقة الالمجاالت ذات 

 .دوربان، جنوب أفريقيا

 الطريق إلى آانكون -ثانيًا

 بمدينة مونتريال إثر دخول 2005انطلقت الجولة الحالية من المفاوضات في عام  -3
معنيًا وفي مونتريال، أنشأ األطراف فريقا عامال مخصصا . بروتوآول آيوتو حيز النفاذ

ات في البلدان المتقدمة النمو النبعاثالجديدة لتخفيض اهداف األللتفاوض على ببروتوآول آيوتو 
وعالوة على ذلك، وحيث أن الواليات المتحدة . 2012ل انتهاء فترة االلتزام األولى في عام قب

بعض ل مواٍز يتضمن عم  إنشاء إطارتوآول آيوتو، فقد آان من الضروريليست طرفا في برو
وتحقيقا لهذا الغرض، . ت الناشئة من جانب الواليات المتحدة واالقتصادامماثلةاللتزامات اال

الفريق العامل المخصص  التي أنشئ بموجبها 2007اعتمد األطراف خطة عمل بالي في عام 
االتفاقية اإلطارية بشأن تغير المناخ، وبهدف في إطار ، المعني بالعمل التعاوني الطويل األجل

 . تنفيذ أهداف االتفاقية تنفيذا آامال

الرآائز ‘قائمة من الموضوعات الرئيسية التي ستعالج في إطار ووافقت البلدان على  -4
التكّيف، التمويل خفيف، الرؤية المشترآة، التبالتحديد :  الخمس لخطة عمل بالي، وهي’األساسية

عبر ستتواصل المحادثات العالمية بشان المناخ مؤتمر بالي بوضوح أن قرر  و.نقل التكنولوجياو
مل التعاوني الطويل األجل، بهدف التوصل إلى اتفاق يشمل جميع  بروتوآول آيوتو والعمساري

 7الذي ُعقد في الفترة من البلدان، في موعد انعقاد مؤتمر األطراف الخامس عشر بكوبنهاغن 
وحقق مؤتمر بالي تقدما بشأن عدد من القضايا الرئيسية . 2009ديسمبر /  آانون األول18إلى 
خفض قًا لبرنامج األمم المتحدة التعاوني المعني بمبادرة وفإزالة الغابات وقف علقة بالمت

تنمية النظيفة، ، ونقل التكنولوجيا، وتطبيق آلية الاالنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها
 .وتوفير األموال الالزمة لعملية التكّيف

 عامان آان قد مّرفي آوبنهاغن، ا الخامس عشر، هوعندما التقت األطراف في مؤتمر -5
الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل من المفاوضات المكثفة في إطار 

بيد أن أيا من هذين المسارين . بروتوآول آيوتوالمعني ب والفريق العامل المخصص األجل
وفي نهاية المطاف، اتخذت األطراف قرارين . الرسميين لم يتمخض عن نتائج في آوبنهاغن

تحيط فيهما ‘‘ إطار آل من االتفاقية اإلطارية بشأن تغير المناخ وبروتوآول آيوتو، موازيين في
ويعني . تعهداتها بالتخفيفعلى نحو طوعي م وتفسح الطريق أمام الحكومات لتقد باالتفاق ’’علما

 طارية بشأن تغير المناخ، حيث أنذلك أن االتفاق نفسه ليس له وضع رسمي في االتفاقية اإل
، 2009ديسمبر  /بيد أنه منذ آانون األول.  رسميًالم يعتمْدطراف الخامس عشر مؤتمر األ

 عن تعهدات محددة  بلدًا80 تأييدها التفاق آوبنهاغن، وأعلن ما يزيد على  بلدًا140أعلنت
 إلى اتفاق ملزم في أواخر ذلك وتوصلت 2010وتواصلت المفاوضات خالل عام . للتخفيف
 .آانكون، المكسيكألطراف في عندما عقد مؤتمر ا ،العام
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 خطة عمل ب، يتبين أنه يتناول جميع العناصر األساسية فياالتفاق عن آث وإذا تفحّصنا -6
 ؛ والتكنولوجيا؛ والتمويل؛ والتخفيف؛ والتكّيف؛جلالهدف الطويل األ: وهي بالتحديدبالي، 
إعالنا تشمل آوبنهاغن محددة في اتفاق وثمة عناصر .  واإلبالغ والتحقق؛ والقياس؛باتوالغا

يتين وتعزيز الهدف الطويل األجل، بما في عن تقييد ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجتين مئو
التزام البلدان ‘‘ درجة مئوية؛ و1.5ارتفاع درجات الحرارة بمقدار الحد من ذلك ما يتعلق ب

على نطاق االقتصاد بأآمله باألهداف المتعلقة باالنبعاثات )  المرفق األولبلدان(النمو المتقدمة 
بتنفيذ إجراءات تخفيف مالئمة ) المرفق األولدرجة في المغير (البلدان النامية و؛ ’’2020لعام 

؛ وإجراءات 2010يناير  / آانون الثاني31على المستوى الوطني يتم تقديمها في موعد أقصاه 
لعملية القياس  ي تخضعالتخفيف التي تتخذها األطراف غير المدرجة في المرفق األول والت

واإلبالغ والتحقق، ويبلغ عنها مرة آل عامين؛ والتزام جماعي من جانب البلدان المتقدمة المحلي 
الجديدة ‘‘ الموارد  دوالرات الواليات المتحدة من بليون دوالر من30بتوفير ما قيمته النمو 

موارد بين التخفيف التوازن في تخصيص الحقيق وت‘‘ 2012-2010 في الفترة ’’واإلضافية
طائفة متنوعة من ‘‘ا من  بليون دوالر سنوي100، ووضع هدف يتمثل في جمع ’’والتكّيف
، واستخدامها لتلبية احتياجات البلدان النامية، والحفاظ على 2020بحلول عام  ’’المصادر

ير غ، والتكيف مع تخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورهاالغابات من خالل 
 . ’’ في البلدان الناميةالقدرة على التكيفوبناء لتقليل مواطن الضعف ‘‘المناخ 

إنشاء فريق ، و إلى إنشاء صندوق آوبنهاغن للحد من تغير المناخأيضاودعا االتفاق  -7
، وإنشاء آلية تكنولوجية 2020 الطرائق الكفيلة بتحقيق هدف التمويل لعام ةسرادرفيع المستوى ل

االتفاق أقرَّ  وأخيرا،. ’’التوجيه من نهج تقوده البلدانتلتمس  ،وير التكنولوجيا ونقلهالتسريع تط‘‘
الفريق المفاوضات على مساري مضي قدمًا في بالتالي إلى الدعا  بروتوآول آيوتو، واستمرار

معني  والفريق العامل المخصص الالعامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل األجل
 .آيوتوبروتوآول ب

 عقدتو. 2010 المذآوران أربع جلسات للمفاوضات في عام عقد الفريقان العامالنوقد  -8
في يونيه و/ حزيرانإلىمايو  /أيارمن أبريل و/ ثالث من هذه الجلسات في بون، ألمانيا في نيسان

آتوبر  أ/ الجلسة الرابعة في تيانين، الصين في شهر تشرين األولعقدت، و2010أغسطس  /آب
المؤتمر هو التقدم بالعمل في الفترة المفضية إلى األربع وآان الهدف من هذه الجلسات . 2010

اجتماع األطراف السادس الذي سيعقد في آانكون، /السادس عشر لألطراف ومؤتمر األطراف
وفي . 2010ديسمبر  / آانون األول10نوفمبر إلى  / تشرين الثاني29من  في الفترة المكسيك

، حاولت األطراف وضع  العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل األجلالفريقإطار 
 التخفيف، والتكيف، رئيسية لخطة عمل بالي، بما فيهانص تفاوضي يتضمن جميع العناصر ال

، والرصد خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورهاوالتكنولوجيا، والتمويل، و
الفريق آل من في إطار إعداد وثائق ن، آان قد تم نتهاء اجتماع تيانيوعند ا. لتحققواإلبالغ وا

معني  والفريق العامل المخصص الالعامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل األجل
العديد من الخيارات وأجزاء من النص لم ، وبالرغم من أن الوثائق تضمنت بروتوآول آيوتوب

بروتوآول آيوتو، معني بطار الفريق العامل المخصص الوفي إ. توافق عليها جميع األطراف
بموجب المدرجة في المرفق األول طراف رآزت األطراف على حجم تخفيض االنبعاثات لأل

آليات المرونة  مسائل أخرى مثل أيضًااألطراف  وناقشت .2012بعد عام البروتوآول فيما 
 .والمسائل المنهجية
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 المؤتمر السادس عشر لألطراف في آانكونلص إليها خالنتائج الرئيسية التي  -ثالثًا

تشتمل الرؤية المشترآة الطويلة األجل التفاقات آانكون على هدف يتمثل في تحديد  -9
 الحرارة قبل  درجة الحرارة بمقدار يقل عن درجتين مئويتين مقارنة بمستويات درجةمعدل

الهدف تعزيز  بضرورة ستعراض األول خالل االقّر الرؤية المشترآة آذلكوت. الحقبة الصناعية
نظر في هدف الحد من ارتفاع درجة  إلى الحقائق العلمية، وإرجاء الالطويل األجل باالستناد

استعراض  اتفاقات آانكون عملية أنشأتو. حق درجة مئوية إلى وقت ال1.5الحرارة بمقدار 
عملية رشد تستوف وس. مدى مالءمة الحفاظ على الهدف الطويل األجل تحت درجتين مئويتينل

تقرير التقييم الخامس الصادر عن الفريق ب 2013االستعراض المزمع البدء بها في عام 
سوف تحدد الدورة و. سائر اآلثار المسجلة لتغّير المناخوبالحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، 

الدرجة نصف ونظرا لما لهدف الدرجة و. ية االستعراضل األطراف نطاق عمالقادمة لمؤتمر
 قويمئوية من أهمية بالنسبة ألفريقيا، فإن من المهم أن يكون للمنطقة تمثيل علمي وسياسي ال

 .خالل هذه الدورة

بروتوآول آل من وتتضمن اتفاقات آانكون قرارات صدرت عن األطراف في إطار  -10
لتوازن السياسي آان ة بشأن تغير المناخ، بيد أن تحقيق ايآيوتو واتفاقية األمم المتحدة اإلطار

 بمسألةخاصة فيما يتعلق فة  بص الحالهوآان هذا  .يتطلب إجراء مفاوضات عبر المسارين
نظر  فإن من المنطقي أن ي،ولهذا السبب. الملزمة المقبلة في النتائج التخفيف تعهدات ’’تثبيت‘‘

 الرئيسية التي مجاالت التفاوضيستند إلى  ًاستخدم هذه الورقة تصنيفوتإلى القرارات معا، 
 والتخفيف ،التكيف: حددها مؤتمر رؤساء الدول والحكومات األفريقية بشأن تغير المناخ، ومنها

للبداية السريعة والتمويل (وتخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها، والتمويل 
 .ونقل التكنولوجيا) الطويل األجل

 التكّيف -رابعًا

 بهدف تعزيز الجهود التي تبذلها جميع البلدان للتكيف  الجديد للتكيفنأنشئ إطار آانكو -11
مل ذات األولوية، من وحدد اإلطار مجموعة واسعة النطاق من مجاالت الع. مع تغير المناخ

البلدان نموا في التخطيط إلجراءات التكّيف وتحديد مستوى   عملية لمساعدة أقل’1‘: بينها
المنتظمة، ونظم إدارة المعلومات ذات راقبة والمبحاث، األحسين  ت’2‘  وأولويتها وتنفيذها؛
ثر ومواطن  توفير الدعم لعمليات تقييم األ’4‘  و؛" تعزيز المؤسسات’3‘  والصلة بالمناخ؛

 ’5‘ االحتياجات المالية، وتقييم خيارات التكييف؛ عمليات تقييمتكّيف، بما في ذلك  وال،ضعفال
 . والممارسات والعمليات وبناء القدرات في مجال التكّيفنقل التكنولوجيا االضطالع ب

وقد أنشئت لجنة معنية بالتكّيف بوصفها جزءا من اإلطار، وُتعنى هذه اللجنة باالرتقاء  -12
 االتفاقية اإلطارية بشأن تغير المناخ، وبتقديم الدعم التقني لألطراف  سياقبأهمية التكّيف في

وقد آلفت اللجنة . تساق والمشارآة العملية المنحى بشأن القضايابغية ضمان تحقيق المزيد من اال
ن، توفير الدعم والتوجيه التقنيي: فيذ إجراءات معززة من خاللبالدعوة إلى تنبصفة خاصة 

 تعزيز التآزر وتقوية مشارآة المنظمات  ؛الممارساتأفضل تعزيز تبادل المعلومات بشأن 
تنفيذ  ووضع حوافز من أجل الممارساتأفضل  عن والمراآز والشبكات؛ توفير المعلومات

ر عن رصد  الضعف؛ والنظر في ما تقدمه األطراف من تقاري مواطنعمليات التكّيف والحّد من
 . باتخاذ إجراءات إضافية في ضوئهاالتوصيةواستعراض أعمال التكّيف و

 واالجتماعية المرونة اإليكولوجيةآل من وعالوة على ذلك، يسلط اإلطار الضوء على  -13
ف والحد من مخاطر ة بين التكّيواالقتصادية، آما يدعو األطراف إلى الربط بصورة صريح

استراتيجيات ويشدد اإلطار أيضا على أهمية . 1إطار عمل هيوغومع الكوارث، بما يتماشى 
 . النزوح والهجرة وإعادة التوطين المنظمة الناجمة عن تغير المناختصدي لعملياتال

                                           
 .إطار عمل هيوغو هو الصك األساسي لتنفيذ استراتيجية الحد من أخطار الكوارث التي اعتمدتها الدول األعضاء في األمم المتحدة -1

لكوارث، من خالل تخفيض ملموس في الخسائر الناجمة عن  لالتصديت المحلية على  األمم والمجتمعاويتمثل هدفه الشامل في بناء قدرات
. ة والبيئية التي تمتلكها المجتمعات المحلية والبلدانفي األصول االجتماعية واالقتصادي، سواء في االرواح أو 2015الكوارث بحلول عام 

http://www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm. 
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  على أفريقياساتاالنعكا
ن على  هامة بالنسبة ألفريقيا، وسيتعيانعكاساتف طار آانكون بشأن التكّيسيكون إل -14

  حماية مصالح القارةواكفلآي يقوموا بدوٍر نشط فريقية أن يواألطراف األاألفريقيين المفاوضين 
 :اصاوثمة ثالثة مجاالت تتطلب اهتماما خ. تفاصيل اإلطارمتعلقة بالمناقشات الفي 

سيكون لتمثيل المصالح األفريقية في اللجنة المعنية بالتكّيف أهمية حاسمة، إذ :أوًال )أ(
واتخاذ إجراءات بشأن أنه سيكفل االعتراف بالحاجات واألولويات الخاصة في مجال التكّيف، 

من (راف طوتحقيقا لهذا الغرض، سيكون على األ). التقنية والمؤسسية والمالية(هذه االحتياجات 
 وطرائق لمعنية بالتكّيفاللجنة اكوين  فيما يتعلق بت’’يةأفريق‘‘أن تعتمد وجهة نظر ) أفريقيا

فريق خالل الدورة الرابعة عشر للإلى األمانة لُينظر فيها تقارير عملها وإجراءاتها، وأن تقدم 
 ؛ في إطار االتفاقيةالعامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل األجل

يجب على األطراف من البلدان والمنظمات اإلقليمية األفريقية أن تستفيد : نياثا )ب( 
ولعل من .  حاليا مسألة التكّيف من خالل االتفاقيةما تحظى بهنذيلزخم االهتمام واالنتباه الب

األهمية بمكان أن الفرع المتعلق بالتكّيف من اتفاقات آانكون يأتي قبل الفرع الخاص بالتخفيف، 
لمسألة التكيف في تأطير جدول األعمال اإلنمائي المتكيف مع تبرز األهمية المتزايدة ومن ثم 

على المسائل الخاصة بأنفسهم  أن يسلطوا الضوء منبيد أنه ال بد لألفريقيين . تغير المناخ
ل الضعف وإدارة المخاطر الناجمة عن المناخ، وذلك من خالمواطن بأفريقيا والمتعلقة بخفض 

جدول األعمال العالمي للتكّيف على نحو يخدم مصالح إعداد دور ريادي  في اضطالعهم ب
الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل ويشير النص الذي وضعه . القارة
نشئ هذه األطراف ستعزز المراآز والشبكات اإلقليمية في البلدان النامية، وست‘‘ إلى أن األجل

 البلدان المتقدمة  إلىالمنتميةمر ذلك، بدعم من األطراف ا يستدعى األالمراآز والشبكات حيثم
 الموارد الالزمة لتعزيز المؤسسات اإلقليمية ويعني ذلك أن. ’’والمنظمات ذات الصلةالنمو 

، بيد أنه ال بد من توافر القيادة الضرورية  ستكون متاحةوالقطرية التي تضطلع بأعمال التكّيف
 على مواطن الضعف وتنمية القدراتلحد من ية والمؤسسية والمالية لرلحشد الموارد البش

 ؛ تغيرات المناخمواجهة
 

ة مثيرة لأللتكّيف بين مختلف البلدان مسعتمدة موال الماألخصيص ال يزال ت: ثالثا )ج(
. دراسة متمعنةطار والصناديق القديمة والجديدة  العالقة بين اإلوثمة حاجة إلى دراسةللجدل، 

سبيل المثال، ال بد من توضيح العالقة بين تمويل البداية السريعة والتمويل الطويل األجل فعلى 
البلدان النامية ‘‘ فئات شتىوصندوق الحّد من تغير المناخ لتحديد البلدان التي ستصنف في 

المسالة في هذه على النحو األوفى رآوا افريقيين أن يشعلى المفاوضين األويجب .’’الضعيفة
  نتائجلبلدان النامية الضعيفة األخرى، والتأثير في آي يتسنى لهم التفاوض بجانب امةالحاس

وسيتناول الفرع المتعلق . بدوربان للموافقة عليهاالتوصيات التي ستحال إلى مؤتمر األطراف 
تغير تمويل القضايا المتعلقة بذات الصلة ب من هذه الورقة بمزيد من الدراسة التحديات بالتمويل

 مناخ، وسيسلط الضوء على مجاالت الترآيز الرئيسية بالنسبة للبلدان والمؤسسات األفريقيةال
 .في جدول األعمال للمضي قدمًا

 التخفيف - خامسا

 تقّر بالحاجة إلى أطراف المرفق األول نصوصا هامةيتضمن بروتوآول آيوتو  -15
 في 40 إلى 25راوح من ة تت بنسب2020 من أجل تخفيض االنبعاثات بحلول عام ،آمجموعة

 ’’علما‘‘ويحيط نص آانكون .  من القرن الماضي مقارنة بمستوياتها في التسعيناتالمائة
 بلدان المرفق األول  لدىقتصاد بأآمله، على نطاق اال، االنبعاثاتباألهداف الكمية لتخفيض

بموجب اتفاق و ممن ثم تعهدات البلدان المتقدمة الن ’’يثّبت‘‘األطراف في بروتوآول آيوتو، و
أهداف التخفيف زيادة نطاق على النمو  البلدان المتقدمة ’’ُتحّث‘‘و.  االتفاقيةبموجبآوبنهاغن 

المستوى الذي أوصى به تقرير التقييم الرابع الصادر عن إلى مستوى يتماشى مع ‘‘الخاصة بها 
الطموحة ايات تحقيق الغف آجزء من هد و.’’الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ

مسار الصادر عن يطلب القرار آمله، د بأالمتعلقة بتخفيض االنبعاثات على نطاق االقتصا
أن تقوم بإعداد استراتيجيات أو خطط إنمائية يراعى فيها النمو االتفاقية إلى البلدان المتقدمة 

 أن مسار بيد. دان النامية على أن تحذو حذوهاالتقليل من انبعاثات الكربون، ويشجع البل
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 هذا البروتوآول تحت رعاية مفتوحا، وقد وافقت األطراف المجتمعة  ال يزالوبروتوآول آيوت
مواصلة المفاوضات بهدف إتمام عملها والتحقق من عدم وجود أي ثغرات بين فترتي ‘‘على 

 .’’االلتزام األولى والثانية من المعاهدة

 بلدا، 80 لما يقرب من فيف من االنبعاثات وإجراءات للتخوتحدد اتفاقات آانكون أهدافا -16
 تعهدات آبار منتجي االنبعاثات، ومن بينهم ربطي وهو تطور هام .من بينها االقتصادات الكبرى

 لتخفيض شتىالصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا، بتحقيق أهداف واتخاذ إجراءات 
 تحديدا إلى أن البلدان النامية وعالوة على ذلك، يشير القرار. 2020االنبعاثات بحلول عام 

 في سياق التنمية المستدامة، إجراءات تخفيف مالئمة للظروف الوطنية‘‘األطراف ستتخذ 
. تدعم هذه اإلجراءات وتعززها من خالل استخدام التكنولوجيا وتوفير التمويل وبناء القدراتوس

  إجراءات التخفيف المالئمة للظروف الوطنيةالدعم الالزم إلعدادالنمو بلدان المتقدمة وستوفر ال
وعالوة على ذلك، سيجري قياس إجراءات . ’’ من االتفاقية4 من المادة 3فقرة وتنفيذها، وفقا لل

التخفيف التي تتلقى دعما دوليا واإلبالغ عنها والتحقق منها محليا، آما ستخضع للقياس واإلبالغ 
العديدة الالزمة دئ التوجيهية والعناصر التشغيلية  وضع المباينبغي أيضًاو. والتحقق الدولي

 . في إطار االتفاقيةلتحقيق شفافية نظام المناخ

  على أفريقيااالنعكاسات
العقبة األساسية التي أعاقت المحادثات مثلت وقد ت. التعقيدتتسم اتفاقات آانكون للتخفيف ب -17

تعهدات بلدان المرفق  بشأن مستويات في عدم االتفاقالمتعلقة بتغير المناخ في معظم أوجهها 
ساليب المالئمة لحمل البلدان غير المدرجة في تخفيض االنبعاثات، وعلى إيجاد األاألول ب

المحاوالت الرامية إلى بصدد  و.المرفق األول على اتخاذ إجراءات للتخفيف بموجب االتفاقية
صناع  ينصب اهتمام نأنبغي  للخروج باتفاق ملزم، يحفاظ على التوازن السياسي الضروريال

وفيما يلي . القرار والمفاوضين األفريقيين على عدد من المجاالت الواعدة والمنزلقات المحتملة
 :مناقشة لبعض هذه المجاالت

تقّر اتفاقات آانكون بأن اإلبقاء على ارتفاع درجة الحرارة في العالم تحت مستوى  )أ(
عن تقرير ال وقد حّذر. مة في االنبعاثات العالميةدرجتين مئويتين يتطلب إجراء تخفيضات ضخ

 الذي أصدره برنامج األمم المتحدة للبيئة في موعد انعقاد اجتماع آانكون من أن فجوة االنبعاثات
هي تعهدات غير آافية ) والتي تم إقرارها في آانكون(التعهدات الواردة في اتفاق آوبنهاغن 

 سيفضي ، إذا طبقتد التقرير أن تطبيق هذه التعهداتويؤآ. لتطبيق حّد الدرجتين المئويتين
 درجات مئوية بحلول نهاية القرن 5 إلى 2.5بالعالم إلى ارتفاع في درجات الحرارة يتراوح من 

وسيشكل هذا االرتفاع آارثة بالنسبة . 2020المنفذة بعد عام مداخالت الحالي، وفقا لحجم ال
ن القارة من حيث قدرة سكاب، بل بة عنه فحستلمتر انعكاساتاالفريقيا، ال من حيث ضخامة أل

فريقيين أن يضعوا  وبالتالي فإن على المفاوضين األ.يضاالتعامل مع آثار هذه التغيرات أعلى 
كون حصيلة التعهدات بتخفيض االنبعاثات طموحة بما الة أن تآف: نصب أعينهم هدفا ثنائيا وهو

يف المطلوبة علميا، وآفالة أن يكون حجم الموارد  مستويات التخفتماشى معتالكفاية بحيث فيه 
 ؛ة قادرة على التواؤم مع تغيرات المناخي معيشةنظمأآافيا إلنشاء كيف المخصصة للت

 
في اتفاقات آانكون إلى وضع استراتيجيات إنمائية تراعي التقليل  القت الدعوات ) ب(

إلى إدماج هذه االستراتيجيات من انبعاثات الكربون ترحيبا من األآثرية، وبخاصة الدعوة 
بيد أن النص ال يضع عملية لتحديد هذه االستراتيجيات بمزيد من . ضمن خطط التنمية المستدامة

 لالستفادة األفريقيةوهنا تتاح الفرصة أمام البلدان . الدقة، وال يتناول آيفية توفير الموارد لها
بتكرة ل اختبارها ألفكار ونماذج م، وذلك من خال’’التحرك المبكر‘‘الميزة التي يوفرها ب

 ؛إبداعية وآلليات تمويل ،لتخفيض الكربون
 
للظروف الوطنية إلى إجراءات التخفيف المالئمة نفيذ يدعو القرار المتعلق بت )ج(

، والفرضيات التي دمةالتنوع الذي يميز إجراءات التخفيف المقلنشر الوعي بتنظيم حلقات عمل 
 األشهر جوانب لم تطور بعد في إطار االتفاقية، آما أن وهذه. زم لتنفيذهاتقوم عليها، والدعم الال

القادمة المفضية إلى المؤتمر السابع عشر لألطراف الذي سيعقد في دوربان ستكون أشهر 
 وبالنظر إلى تنوع الظروف والقدرات الوطنية في . المجاالتبصددحاسمة على صعيد التقدم 
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الستخالص دروس مفيدة، وأن تسهم زاخرًا طقة أن توفر منبرا ، ففي وسع المنأفريقياأنحاء 
 بإجراءات التخفيف المالئمة للظروف ثراء عمليتي اإلبالغ والتنفيذ المرتبطتينبالتالي في إ

 ؛ أمر يتطلب مشارآة استباقية من جانب المؤسسات القطرية واإلقليميةوهذا. الوطنية
 
إلبالغ عنها والتحقق منها عامال خفيف وايعّد تعزيز عمليات قياس إجراءات الت )د(

إلبالغ عن إجراءات االلتزامات الجديدة باهذه تنفيذ يتطلب و. ساسيا لضمان شفافية نظام المناخأ
ربما (في أفريقيا في الوقت الحاضر بسهولة  ال تتوفر  ومهارات وأمواًالالتخفيف أشخاصا

ؤسسات األفريقية أن تقّيم بعناية تأثير هذه وسيتعين على البلدان والم). باستثناء جنوب أفريقيا
 فر الموارد والمخصصاتتكفل توالمتطلبات على قدراتها البشرية والتقنية المحدودة، وأن 

 .المالئمة
 تخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها -سادسًا

 عن إزالة  الناجمة االنبعاثاتي رسميا بضرورة إدماج آلية لتخفيضأقّرت خطة عمل بال -18
:  هامة هيمعاييرولهذه اآللية أربعة . 2012ا بعد عام  فيمالغابات وتدهورها في نظام المناخ

ويعالج االتفاق الذي توصلت إليه . النطاق والسيناريو المرجعي والمستوى وموارد التمويل
مل بالي في األطراف في آانكون عددا من القضايا التي احتلت مكانة بارزة منذ وضع خطة ع

ويؤآد على ضرورة توفير وتقديم دعم مالئم للبلدان النامية األطراف ويؤآد االتفاق . 2007عام 
الغطاء الحرجي وتيرة فقدان بصورة جماعية إلبطاء ألطراف أن تعمل اينبغي ‘‘أنه على 

. نبؤ بهفر الدعم بقدر مالئم ويمكن التن يتو أةطيوانبعاث الكربون ووقفهما وعكس اتجاههما، شر
وتمشيا مع ذلك، ينبغي للبلدان أن توفر الدعم لالستراتيجيات أو خطط العمل الوطنية الرامية 

 :إلى
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 تخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات؛ )أ(
 تخفيض االنبعاثات الناجمة عن تدهور الغابات؛و )ب(
  الغابات؛الحفاظ على مخزونات الكربون فيو )ج(
 تدامة للغابات؛اإلدارة المسو )د(
 .توسيع أحواض الكربون في الغاباتو )هـ(

ما ، سيعمد األطراف إلى  النمووباستخدام الدعم المالي والتقني المقدم من البلدان المتقدمة -19
 تحديد مستوى مرجعي وطني )ب(  و استراتيجية أو خطة عمل وطنية؛ وضع)أ(: يلي

 .ها وشفافيتهاية لمراقبة الغابات تتسم بقوتطن وةنظمأوضع  )ج(و لالنبعاثات من الغابات؛ 

  على أفريقيا االنعكاسات
 التي جرت مناقشتها  األساسية،األسئلةعدد من على تماعات آانكون إجابات قدمت اج -20

ساهمت بالتالي في التقدم بالمناقشات نحو تطبيق إطار العمل الرامي إلى تخفيض والتي 
بغي ينالتي  شواغلبعض البيد أنه ال تزال هناك . بات وتدهورهااالنبعاثات الناجمة عن إزالة الغا
وفيما يلي . ثر المنشود في أفريقيا وفي جميع أنحاء العالم الناميمعالجتها آي يأتي اإلطار باأل

 :بعض تلك األسئلة

آيف يمكن إدماج بعض القضايا ذات الصلة، آملكية األراضي وإدارة الغابات  )أ(
 إطار تخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات ية والضمانات فيواالعتبارات الجنسان

 وتدهورها؟
 
لمؤسسات ذات الصلة في أنحاء أفريقيا أن تكفل كن لواضعي السياسات ولآيف يم )ب(

صلية والمجتمعات المحلية، مشارآة حاب المصلحة، بمن فيهم الشعوب األمشارآة جميع أص
 آاملة وفعالة؟

 
ات التي يمكن وضعها لحماية مصالح القاطنين في مناطق الغابات ما هي اآللي )ج(

 المنشأة في إطار تخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة آل اإلدارةاوإلدماج شواغلهم في هي
 الغابات وتدهورها؟

 
ذا ستكون طبيعة العالقة بين  وما؟آيف سيتم تحديد المستويات المرجعية لالنبعاثات )د(

عاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها وإجراءات التخفيف المالئمة تخفيض االنب إطار
 للظروف الوطنية؟

 
خيارات التمويل التي يمكن استخدامها لتخفيض االنبعاثات الناجمة عن أنواع ما هي  )ه(

 إزالة الغابات وتدهورها؟

يقيين، أي المصلحة األفر  التي ينبغي أن تحظى باهتمام أصحاباألسئلةبعض هي هذه  -21
. منظمات المجتمعات المحليةاوضون ومنظمات المجتمع المدني ووالمفالسياسات صّناع 

 ومشارآتهم الفعالة للتقدم بالمناقشات الدائرة حول ،وسيكون لمساهمة أصحاب المصلحة هؤالء
 إلى المحادثات المقبلة  إزالة الغابات وتدهورها التي ستفضيتخفيض االنبعاثات الناجمة عن

وقد أقّر أصحاب المصلحة األفريقيين بالقيمة الكامنة . أن المناخ في دوربان أهمية حاسمةبش
لمشاريع تخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها التي تساهم في حماية الغابات 

 الكربون، بيد أن الجزء األآبر من المبادرة العالمية ال يزال مقصورا حتى اآلن فقدانووقف 
ومن . األنشطة الحرجية وهياآل اإلدارة والملكية اللتين تختلف فيهما واندونيسيالى البرازيل ع

 توسيع نطاق المبادرات بهدفار مبادرات تجريبية في أفريقيا الضروري بالتالي أن يجري اختب
 .الرامية إلى تخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها باستخدام نماذج أفريقية

 التمويل  -سابعًا
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أسبغ مؤتمر األطراف في آانكون صفة رسمية على األهداف المالية التي تم تحديدها في  -22
آوبنهاغن والمتمثلة في حشد التمويل الالزم للتعامل مع تغير المناخ، في مرحلة البداية السريعة 

توفير موارد جديدة وموارد ب‘‘ التزاما جماعيا  النمووقدمت البلدان المتقدمة. األجل الطويلفي و
 بليون دوالر، لتمويل مرحلة البداية 30  زهاءقيمتهابلغ إضافية من خالل المؤسسات الدولية، ت

  لتمويل إجراءات التكيف في معظمولوياتسلم أ سيوضعو.’’2012-2010فترة في السريعة 
يرة النامية وبلدان في البلدان النامية الضعيفة، ومنها أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغ

على أن تقدم إلى النمو زيادة الشفافية ، وافقت األطراف من البلدان المتقدمة بغية و. أفريقيا
معلومات عن الموارد المقدمة، وذلك ، 2013 و2012 و2011مايو /األمانة، في شهر أيار
 .سنويةآجزء من التقارير ال

 بليون دوالر سنويا من األموال العامة 100بحشد النمو وقد التزمت البلدان المتقدمة  -23
لدان النامية  البفي ، لتلبية االحتياجات في مجالي التخفيف والتكّيف2020والخاصة، بحلول عام 

 شتىويمكن أن تأتي هذه األموال من مصادر ". ير المناخت الضارة لتغاألآثر عرضة للتأثيرا"
واتخذ في آانكون أيضا قرار . بديلةدر صاعامة وخاصة، وثنائية ومتعددة األطراف، ومن م

وسيدير .  سيتولى إدارة جزء من التمويل الطويل األجل’’صندوق للحّد من تغير المناخ‘‘بإنشاء 
النمو  عضوا يأتي عدد متساو منهم من البلدان المتقدمة 24الصندوق مجلس إدارة مكون من 

استعراض رهنًا بإجراء للصندوق، أمين مؤقت وسيعمل البنك الدولي آ. ومن البلدان النامية
 .الصندوقتشغيل لعمله بعد ثالث سنوات من بدء 

  على أفريقيا االنعكاسات
ضايا التي قد تشكل مصدر تتضمن اتفاقات آانكون المتعلقة بالشؤون المالية قائمة من الق -24
 . ألفريقيا وقد تستحق بالتالي التنويه إليهاقلق

بموارد ‘‘ في االتفاقات التي تِعد الوارد’’ اإلضافة‘‘ثمة إبهام يحيط بتعريف  )أ( 
 ’’اإلضافة‘‘فعلى أثر اتفاق آوبنهاغن، استخدمت تفسيرات عديدة لمصطلح . ’’جديدة وإضافية

. رسميةاإلنمائية الساعدة الملإلشارة في أحيان آثيرة إلى العالقة بين التمويل الخاص بالمناخ و
 يعني الفصل ’’اإلضافة‘‘ها من البلدان النامية أن مصطلح فقد اعتبرت البلدان األفريقية وغير

والتمويل الخاص بتغير المناخ، بيد أن جهات مانحة رسمية اإلنمائية الساعدة الكامل بين الم
 تقنية وسياسية انعكاساتوللتعاريف المختلفة  . مختلفة آونت قراءتها الخاصة لهذا المفهوم

وعلى . لخاص بتغير المناخ، وآيفية قياسه وإيصالهالتمويل اطريقة جمع محددة تؤثر في 
’’ اإلضافة‘‘ إلى تعريف عملي لمصطلح وصلالمفاوضين األفريقيين أن يقدموا حججا تؤيد الت

 ؛توخيا للوضوح في هذه المسألة
 

أصرت الحكومات األفريقية على أن يأتي القسم األعظم من التمويل في شكل منح  )ب(
أن يكون مصدر هذا التمويل القطاع العام بدال من القطاع ض، وأو دفعات، ال في شكل قرو

، ’’قروضا‘‘  ضمنًا، قد تعني’’مصادر بديلة‘‘وتشير اتفاقات آانكون إلى . الخاص أو األسواق
 حصة الموارد بشأنوبالتالي فإن أصحاب المصلحة األفريقيين سيحتاجون إلى إيضاحات 

يتعين التي ‘‘المصادر ، و’’المرتبطة بالسوق‘‘در  والمصا’’المضمونة‘‘القادمة من المصادر 
 ؛’’تسديد أموالها

 
 تمويل البداية السريعة على مجموعة من علىصول  األولوية في الحاقتصرت )ج(

قل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية ا من بين مجموعة ’’ضعفااشّد البلدان ‘‘
األجل في إطار صندوق الحّد من تغير المناخ يعطي بيد أن التمويل الطويل . وبلدان أفريقيا

وعلى . ، وهي فئة لم تعّرفها اتفاقات آانكون’’ة خاصةبصفللبلدان الضعيفة ‘‘األولوية 
عدد بلدان التأآد من  عن هذا التصنيف آي يتسنى لهم فريقيين أن يستفسروالمفاوضين األا

 ؛’’ةة خاصبلدان ضعيفة بصف‘‘المنطقة التي تصنف على أنها 
 

 24صندوق إلى أنه سيدار من قبل مجلس إدارة مكون من  إدارة الهيكلشير ي )د(
. ارة سيكون متساوياإلدوالبلدان النامية في مجلس االنمو عضوا، وأن تمثيل البلدان المتقدمة 

 في المائة من 80فبالنظر إلى أن .  النمو البلدان المتقدمةطرحتهومن الواضح أن هذا االقتراح 
 سيكون مختلفا بعض الشيء عن ’’التمثيل العادل‘‘ العالم يعيشون في البلدان النامية فإن سكان
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فريقية في القارة األالسياسات فإن على صناع وبالتالي . المقترحة حاليا 50/50القسمة بالتساوي 
 األعضاءفهم أن ي، وان يعملوا على  هذا الترتيب على أفريقياانعكاساتأن ينظروا بتمّعن في 
شبكة عالقات  أمر يتطلب وهذا. تغير المناخإزاء غل القارة او شًا صحيحًاغير األفريقيين فهم

 ؛مع جميع أعضاء المجلسأفضل اتصاالت و
 

 التنمية النظيفة وغيرها من آليةاتفاقات آانكون استمرار الدور الذي تؤديه وتؤيد  )هـ( 
االتفاقات تضمن وت. ف المرفق األول من أجل تحقيق أهداقائمة على عمل األسواقاآلليات ال
 بيئيامشاريع سليمة ‘‘ آلية التنمية النظيفة نحو ’’استثمارات‘‘توجيهات بشأن صراحة 

 ويضاف إلى ذلكأن يؤيد صناع السياسات في حتمل ومن الم. ’’ومستدامة لتخفيض االنبعاثات
 قد حظي بالموافقة باعتباره مشروعا مؤهال في إطار تخزينه ثاني أوآسيد الكربون وزاحتجا أن

. وترآياها شرقوسط أوروبا وبلدان األوضاع في ك اعتراف خاص ب، وفي ذلآلية التنمية النظيفة
تستخدم على نطاق  وجيا الفحم الحجري ال نظرا ألن تكنولأفريقياينعكس سلبا على  قد بيد أن هذا
 احتجازوال يعد . ي القارة األفريقية، إال في جنوب أفريقيا وعدد قليل من البلدان األخرىواسع ف

بندا من بنود جدول األعمال األفريقي، لكنه يشكل حصة آبيرة تخزينه ثاني أوآسيد الكربون و
 إلى خسارة جولة أخرى من جوالت تمويل مر بأفريقياي األمن سوق الكربون، وبالتالي فقد ينته

 .ة التنمية النظيفةآلي

 تطوير التكنولوجيا ونقلها  -ثامنًا

تؤآد اتفاقات آانكون أهمية تشجيع وتعزيز العمل على الصعيدين الوطني والدولي  -25
.  إلى البلدان النامية دعما إلجراءات التخفيف والتكّيفبيئيالتطوير ونقل التكنولوجيا السليمة 

االرتقاء بأهمية تطوير يدة معنية بالتكنولوجيا تهدف إلى وتحقيقا لهذا الغرض، تم إنشاء آلية جد
وتتألف . التكنولوجيا النظيفة ونشرها في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

تكنولوجيا التكنولوجية التنفيذية ومن مرآز وشبكة من اللجنة الجديدة للتكنولوجيا هذه اآللية 
 االحتياجات التكنولوجية ة عنتوفير لمحة عام: لتنفيذية بالمهام التاليةاوتضطلع اللجنة . المناخ

لوجيا المناخ ومرآز وشبكة تكنوأما . لقضايا المتعلقة بالسياسات والقضايا التقنيةوتحليل ا
حوار فعال جراء ، تهدف إلى إشبكات والمنظمات والمبادراتالمجموعة من  بتيسير فسيقومان

 .طلب من البلدان الناميةى ناء علب المشارآين، بين

  على أفريقيااالنعكاسات

 .تطوير التكنولوجيا ونقلهافيما يتصل بيعّد مجاال النقاش التاليان قضيتين هامتين  -26

فهناك آيان مشابه له في . ًا ألفريقياوجيا المناخ فرصلومرآز وشبكة تكنيوفر  )أ(
للمعارف والسياسات في إطار مرآزًا  يعد أفريقيا هو المرآز األفريقي للسياسات المناخية الذي

حاجة أفريقيا ، وقد ُصمم لتلبية برنامج تسخير المعلومات المناخية ألغراض التنمية في أفريقيا
) والتحليالت(ت لومااستخدام هذه المع ،يعزز أيضًا و بدرجة آبيرةنةإلى معلومات مناخية محّس
توسيع نطاق الخدمات المقدمة في إطار يصبح بالمستطاع وربما . اتفي عملية صنع القرار

 تكنولوجياتبرنامج تسخير المعلومات المناخية ألغراض التنمية في أفريقيا لتشمل تطوير ال
  ؛ونشرها وتعميمها في أفريقياالسليمة بيئيا والخبرات 

 
ان النامية  البلدوتقول. حقوق الملكية الفكريةأي ذآر  اتفاقات آانكون ال تتضمن )ب(

 حصول علىعلى ال) أو عدم قدرتها(لكية الفكرية تأثير هام على قدرتها وق المن لحقإ
فريقيين أن لى صناع السياسات والمفاوضين األسيكون علذا . للمناخالئمة التكنولوجيا الم
 تجيالووشعوب أفريقيا على التكنآيفية حصول وأن تتكون لديهم فكرة عن يدرسوا بعناية 

هذه المسألة ُتدرس ومن المهم أن . أغراض التكّيف والتخفيفها في الجديدة والمحسنة الستخدم
، وآيف ت التكنولوجياحصول علىمستوى الالمتعلقة بو على أرض الواقعفي ضوء القرائن 

ذلك إجراء تقييم قتضي وقد ي.  حاليًا الملكية الفكرية القائممستوى بنظام حقوقهذا الأثر يت
 تكنولوجيات ال االحتياجات معومضاهاة نحاء المنطقةلالحتياجات التكنولوجية في جميع أ

 .المتاحة خارج نظام حقوق الملكية الفكرية


