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ادرة من منظمة األغذية ، وهذه هي مب(QR) ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة
 للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.والزراعة 

  www.fao.org االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمةوميكن 

A

مؤمتر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي ألفريقيا

الدورة التاسعة والعشرون

2016أبريل/نيسان  8-4أبيدجان، كوت ديفوار، 

تغري املناخ املؤمتر احلادي والعشرون لألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن

موجز

قد املؤمتر احلادي والعشرون لألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ يف باريس، فرنساا،  ُع 

عشاارين عامااا    أكثاار ماان  . وللماارة األوىل منااذ 2015ديساامرب/كانون األو   11نوفمرب/تشاارين الثاااني إىل   30ماان 

املفاوضات يف األمم املتحدة، توّصل اجملتمع الدولي إىل اتفاق تارخيي ُيعرف باسم اتفاق باريس، مان ألال ضامان     من

العاملي درلتني مئويتني. االحرتارأال يتعدى 

ويشدد االتفاق على نقاط ذات صلة بعمل منظمة األغذية والزراعة )الفاو( وهي: 

 املعتزمة احملددة وطنيا  وآلية االستعراض املساهمات 

 األمن الغذائي 

 التخفيف من آثار تغّير املناخ 

 التكيف مع تغّير املناخ 

 برنامج األمم املتحدة خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية/ احلرالة

 اخلسائر واألضرار 

 متويل األنشطة املتعلقة باملناخ 

وستشّكل مشاركة مؤسسات فنية متخصصاة يف هاذا اجملاا ، علاى غارار الفااو، لتاوفري الادعم إىل البلادان، 

مساهمة أساسية لتنفيذ االتفاق بصورة نالحة.
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 مةمقّد -اًلأّو

 

، حيا   1992بدأت االستجابة السياسية لتغري املناخ يف مؤمتر القماة املعاب بااألرض املنعقاد يف رياو يف عاام        -1

اتفاقيات ريو" اعتماد اتفاقية األمم املتحادة اإلطارياة بشاأن تغاري املنااخ. وتضاع هاذه االتفاقياة إطاارا  للعمال           " تضمنت

ألل تثبيت تركيزات غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي عند مستوى حيو  دون "تدّخل خطري مان لاناا اإلنساان     من

 النظام املناخي." يف

 

األطراف السنوي يف استعراض التقّدم يف تنفياذ االتفاقياة. وُعقاد أّو  ماؤمتر      ويتمّثل اهلدف الرئيسي من مؤمتر -2

وتضمنت االلتماعات املهمة املنعقدة منذ ذلا  احلاني ماؤمتر األطاراف الثالا  حيا         1995لألطراف يف برلني يف عام 

ر األطاراف اخلاامس   اعُتمد بروتوكو  كيوتو، ومؤمتر األطراف احلادي عشر حي  ُوضعت خطة عمل مونرتياا ، وماؤمت  

عشر يف كوبنهاغن الذي مل يتم التوصل خالله لألسف إىل اتفاق حيل مكاان بروتوكاو  كيوتاو وماؤمتر األطاراف الساابع       

 عشر يف ديربان حي  ُأنشئ الصندوق األخضر للمناخ.

 

 2015ديسامرب/كانون األو    11نوفمرب/تشارين الثااني إىل    30وُعقد مؤمتر األطاراف احلاادي والعشارون مان      -3

عاما  من املفاوضات، خُلص املؤمتر إىل اتفاق تارخيي، ُيعارف أيضاا  باسام اتفااق      20باريس. وألو  مرة منذ أكثر من  يف

املفاوضاني  جمموعة حت البلدان األفريقية، بقيادة العاملي ما دون درلتني مئويتني. وجن االحرتارباريس، من شأنه إبقاء 

  الدعوة إىل بلو  اتفاق متوازن يعا ج بالتساوي مسأل ي التخفيف من آثار تغّير املناخ والتكّيف معه.، يفاألفريقية

 

وشاااركت الفاااو بصاافة مراقااا وأساادت املشااورة الفنيااة لبلاادانها األعضاااء ماان ألاال دعاام مشاااركة األخاارية   -4

  واألمن الغذائي. املفاوضات وااللتماعات ولضمان الربط بني مسائل تغري املناخ والزراعة يف

 

 اتفاقية األمام املتحادة اإلطارياة بشاأن تغاري املنااخ      ومن املزمع عقد الدورة الثانية والعشرين ملؤمتر األطراف يف  -5

املاؤمتر.   ستضاافة هاذا  أبدت اململكة املغربياة اساتعدادها ال   . ولقد2016نوفمرب/تشرين الثاني  18إىل  7خال  الفرتة من 

 وسوف تدعم الفاو اململكة املغربية والبلدان يف التحضري للحدث وتنفيذه.

 

 اتفاق باريس وعمل الفاو -ثانيًا

 

وافقت األطراف على إبقااء ارتفااع متوساط درلاة احلارارة العاملياة يف حادود أقال بكاثري مان            الطموح العام: -6

درلاة مئوياة،    1.5اجلهود الرامية إىل حصر ارتفاع درلة احلارارة يف حاد ال يتجااوز     بذ  درلتني مئويتني، ومواصلة

 (.1-4"يف أقرب وقت ممكن" )املادة  ، ويتمّثل اهلدف العاملي الرئيسي يف حتقيق ذل 2على النحو املبني يف املادة 
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ملعتزمة احملددة وطنيا  املقّدمة قبل مل تبلغ املساهمات ا املساهمات املعتزمة احملددة وطنيًا وآلية االستعراض: -7

. غري أن الدعم الراماي إىل تنمياة املسااهمات املعتزماة احملاددة وطنياا        2التماع باريس مستوى الطموح املنشود يف املادة 

دولاة عضاوا  يف االتفاقياة اإلطارياة مسااهمات معتزماة طاددة وطنياا           196دولة من أصل  187قويا  حبي  قّدمت  كان

تفاقية اإلطارية بشأن تغّير املناخ. ومبولاا اتفااق بااريس، إن األطاراف جماربة حبكام القاانون علاى اساتعراض          اال إىل

(، بهادف االرتقااء   2023مساهماتها احملددة وطنيا  وتقديم مساهمات أكثر طموحا  كل مخس سانوات )ابتاداءم مان عاام     

 (. 2-14املادة و 1-14ا  مبستوى الطموح العام لدى األطراف )املادة تدرجيّي

 

تنعكس شواغل األمن الغذائي اآلن يف ديبالة اتفاق باريس. وهذا رمز هاام حتاى ولاو مل يلازم      األمن الغذائي: -8

، علاى التكياف ماع تغاري املنااخ وتعزياز       2األطراف مباشرة باختاذ إلراءات طددة. ووافقت األطراف، مبولا املادة 

ويعكس ذلا  إىل حاد كابري الصاياغة املساتخدمة يف االتفاقياة اإلطارياة األصالية          التنمية بطريقة ال تهدد إنتاج األغذية.

 .1992مت التوقيع عليها يف عام  ال ي

 

يبقى التخفيف من آثار تغّير املناخ هو اهلدف األساسي من االتفاقياة اإلطارياة    التخفيف من آثار تغّير املناخ: -9

ميكان   لحد من ارتفاع متوسط درلات احلرارة العاملية. واللالطموح العام بشأن تغري املناخ واتفاق باريس من ألل حتقيق 

مشاركة مجيع القطاعات مبا يف ذل  الزراعة واحلرالة وغريهما من أشكا  استخدام األراضاي.   من دونبلو  هذه الغاية 

املعاايري املعتمادة للمحاسابة.    وإن املقاييس املشرتكة ال ي وضعها الفريق احلكومي الدولي املعب بتغري املنااخ تبقاى هاي    

وينبغي أن تسعى األطراف إىل إدراج مجيع الفئات اخلاصة بانبعاثات الغازات وإزالتها يف أنشطتها، ومواصالة إدرالهاا   

بعد ذل . ويتعّين على األطراف تقاديم التفساريات إذا ماا قاررت اساتثناء فئاة مان الفئاات. وإن التخفياف مان اآلثاار            

ة( احملددة وطنيا  مرتبطاة ببعضاها ارتباطاا  وثيقاا . وعاالوة علاى ذلا ، ينبغاي معاجلاة طموحاات           واملساهمات )املعتزم

( وتعزيز التنمية املستدامة )انظر 6من املادة  )أ( 8التخفيف من آثار تغّير املناخ/التكّيف معه بصورة مشرتكة )انظر الفقرة 

اهليئة الفرعياة   ات لنظم القياس واإلبال  والتحقق. وُيطلا منوسيتعّين وضع قواعد وطرق وإلراء .(6)أ( املادة  4الفقرة 

مبا يف ذل  يف ما يتعّلق بالنهج غري املرتبطة  ،للمشورة العلمية والتكنولولية وضع مثل هذه القواعد وتقديم توصية بشأنها

 باألسواق.

 

(. ويقر اتفاق بااريس  1-7 ) املادةن هدف عاملي عن التكّيف مت التوصل إىل قرار بشأ التكيف مع تغّير املناخ: -10

وإن األطراف مدعوة إىل تعزيز التعاون مبولاا إطاار    .(3-7باجلهود املبذولة يف جما  التكّيف يف البلدان النامية )املادة 

كاانكون للتكّيااف. وُتشاّجع وكاااالت األمام املتحاادة علاى دعاام البلادان الناميااة لتعزياز إلراءاتهااا اخلاصاة بااالتكّيف،        

اإلبال  عن لهودها إىل االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املنااخ. وُتادعى األطاراف إىل تصاميم خطاط وطنياة للتكّياف         وعلى

(. وُيطلا من الصاندوق األخضار للمنااخ تساريع عملياة متويال       11-7املادة و 10-7 إلبال  عنها بصورة دورية )املادةوا

 . 2012لتكّيف ال ي أنشئت يف عام خطط التكّيف الوطنية هذه. كما مت جتديد والية جلنة ا

 



4 ARC/16/INF/10 

 :احلراجةة ات وتدهورها يف البلدان النامية/برنامج األمم املتحدة خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغاب -11

وتنّص هذه املاادة علاى أناه ياتعني علاى األطاراف صاون بالوعاات         ، 5 أقّرت األطراف صراحة  بأهمية الغابات يف املادة

ت غازات الدفيئة وتعزيزها )مبا فيها الغابات(، ال سيما من خاال  اختااذ إلاراءات لتنفياذ "اإلطاار      وخمزونات انبعاثا

 هلذا الغرض ودعمه. واملنشأاملولود" 

 

، بأهمية منع اخلساائر واألضارار املرتبطاة باملنااخ واحلاد      8تقّر األطراف، مبولا املادة  اخلسائر واألضرار: -12

مباا يف ذلا     -ا. ووافقت األطراف على تعزيز الفهم واإللراءات والدعم يف هذا اجملاا   منها إىل أقصى درلة ومعاجلته

ولكنها مل تضع مساارات متويال    -خال  آلية وارسو الدولية املعنية باخلسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ  من

 رمسية متّصلة باخلسائر واألضرار.

 

أقّرت البلدان األطراف املتقدمة بأهمية متويل األنشطة املتعلقة باملناخ مبولا  باملناخ:متويل األنشطة املتعلقة  -13

حبلو  عام  مليار دوالر أمريكي سنويا  100بالدعم املالي لتحقيق هدف حتويل  على االرتقاء هاقراريف ، وصممت 9املادة 

 ماؤمتر األطاراف اخلاامس عشار املنعقاد يف      تقارر يف  كماا  -إىل البلدان النامية لتمويال األنشاطة املتعلقاة باملنااخ      2020

كوبنهاغن. وخال  مؤمتر األطراف احلادي والعشرين، التزمت البلدان املتقدمة بتوفري موارد إضافية مهمة لتمويل آلياات  

 مثل صندوق أقل البلدان منوا ، وصندوق التكّيف والصندوق األخضر للمناخ.

 

أقّرت البلدان األفريقية باأن بنااء القادرات ونقال التكنولولياا سيتسامان        ت:نقل التكنولوجيا وتنمية القدرا -14

بأهمية حامسة لتحري  عجلة التنمية ذات االنبعاثات املنخفضة واملقاومة لتغّير املناخ. ولقد مت إنشاء جلنة معنياة ببنااء   

تيالات واإللراءات اخلاصاة بتنمياة   (، مبناصرة اجملموعة األفريقية، مما سيساعد على حتديد االح11القدرات )املادة 

القدرات بالنسبة إىل البلادان النامياة وأفريقياا. وميكان لألطاراف، إذ تلحا  بشاكل خااا أهمياة التكنولولياا لتنفياذ            

، أن تيّسر تطوير التكنولولياا ونقلاها   10اإللراءات اخلاصة بالتخفيف من آثار تغّير املناخ والتكّيف معه مبولا املادة 

 .لية املتعلقة بتكنولوليا املناخها البلدان األطراف النامية، وذل  من خال  اآللتستفيد من

 

وميكاان االطااالع علااى الوثيقااة الكاملااة التفاااق باااريس عاارب موقااع االتفاقيااة اإلطاريااة بشااأن تغااري املناااخ:     -15
a.pdf01r09/ara/l21/cop2015://unfccc.int/resource/docs/http  

 

 أهم الرسائل وأنشطة املتابعة -ثالثًا

 

ر املناخ فتح مؤمتر األطراف احلادي والعشرون الباب أمام اختاذ املزيد من اإللراءات يف جمالي التكّيف مع تغّي -16

 . ةقطاع الزراعوالتخفيف من آثاره يف 

 

http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/ara/l09r01a.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/ara/l09r01a.pdf
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ويتعّين على البلدان اختاذ إلراءات عاللة، مبا يف ذل  ربط املنافع املشرتكة النامجاة عان التكياف ماع تغّيار       -17

 العاملي درلتني مئويتني. االحرتاراملناخ والتخفيف من آثاره للحد من انبعاثات القطاع الزراعي لئال يتعدى 

 

ني لادعم البلادان النامياة يف تنفياذ خططهاا الرامياة       ومن الضاروري إتاحاة التمويال واإلرادة السياساية الالزما      -18

 التصدي لتغري املناخ والتكيف معه يف قطاع الزراعة. إىل

 

ويتعّين على جمتمع الزراعة العاملي، مبا فيه الفاو، أن يشاار  يف أنشاطة متابعاة اتفااق بااريس لتاولي قياادة         -19

 ويشمل هذا ما يلي:صلة بالزراعة. العمل واالبتكار على مستوى املسائل املت
 

  لبلاو  مساتويات أفضال     دعم البلدان لتنفيذ املساهمات املعتزمة احملددة وطنيا  يف جمالي الزراعة ونظم األغذياة

 ،من األمن الغذائي والتغذية

        توفري الدعم الفب املناسا للبلدان لتضع مشاريع تقّدمها إىل الصاندوق األخضار للمنااخ ومرفاق البيئاة العاملياة

 ،ختاذ إلراءات للتكّيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره يف قطاع الزراعةبهدف ا

  زراعية التوفري الدعم الفب للبلدان الكتساب التكنولوليات وتقييم احتيالاتها من القدرات، وتطوير سياساتها

 .أو إدراج تغّير املناخ فيها

 


