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 التخاذذمؤتمر ااألططراافف ’’ رأأسس ووفد االلجنة ااالقتصادديیة ألفريیقيیا فييیتعبد هللا حمدووكك 

 ‘‘ااإلجرااءااتت

لمشارركة ووفد على قدمم ووساقق الستعدااددااتت تجريي اا – 2016تشريین االثاني/نوفمبر  ٬8، أأدديیس أأبابا
مم االمتحدةة ألفي ااتفاقيیة اا من االلجنة ااالقتصادديیة ألفريیقيیا في االدووررةة االثانيیة وواالعشريین لمؤتمر ااألططراافف

  في مرااكش (االمغربب 2016تشريین االثاني/ نوفمبر  18إإلى  7في االفترةة من  خختغيیر االمناااإلططارريیة بشأنن 

ررئيیس وو االمتحدةة ااالقتصادديیة ألفريیقيیا ااألميین االتنفيیذيي بالنيیابة للجنة ااألمم ٬،ووقالل االسيید حمدووكك
ة٬، هھھھي ااآلنن االبلداانن االمتقدمقدررةة على االتكيیف من أأقل االتي تعد من االناحيیة ااالقتصادديیة أأفريیقيیا٬، ’’إإنن االوفد٬، 

ألفريیقيیيین ااووااحدةة من أأكثر االمناططق االمهھدددةة في االقاررااتت بسبب تغيیر االمناخخ. لذلك يیتعيین على صناعع االقراارر 
قيیة إإلى أأنهھ على االبلداانن ااألفريی حمدووككشارر االسيید أأ. وو‘‘نميیة منخفضة االكربونناالبحث عن ووسائل لدعم االت

لتنميیة لتنفيیذ ااتفاقق بارريیس بالتنسيیق مع أأططر االتنميیة االرئيیسيیة في االقاررةة: خطة ااألمم االمتحدةة أأيیضا ضمانن 
 أأفريیقيیا.في لتحولل ل 2063ووخطة عامم  2030لعامم االمستداامة 

فإنهھ يیعقد مباشرةة ‘‘ مؤتمَر ااتخاذذ ااإلجرااءااتت ’’ ططلق على مؤتمر ااألططراافف االثاني وواالعشريینووإإذذ أأُ 
 .2016تشريین االثاني/نوفمبر  4االجمعة حيیز االنفاذذ يیومم ااتفاقق بارريیس بعد ددخولل 

سانحة لتنفيیذ االقرااررااتت االمتخذةة في إإططارر ااتفاقق سيیكونن فرصة هھھھذاا االمؤتمر مدووكك إإنن قالل االسيید حوو
نقل االتكنولوجيیا٬، ووتعزيیز االقدررااتت أأوو وواالتمويیل٬، وواالشفافيیة٬، من قبيیل االتكيیف وو بارريیس في مجاالتت

 ووااألضراارر.االتعويیض عن االخسائر 

ناحح ج’’ووستكونن إإشكاليیة االتكيیف وواالقدررةة على موااجهھة تغيیر االمناخخ في صلب االمناقشاتت في 
جناحح ’’د وويیعااجتماعا على هھھھامش مؤتمر ااألططراافف.  85حيیث من االمقررر عقد أأكثر من  ‘‘أأفريیقيیا
يین مصرفف بنتيیجة لمباددررةة مشتركة ٬، االذيي يیقع في االمنطقة االزررقاء في قريیة مؤتمر ااألططراافف٬، ‘‘أأفريیقيیا

االتنميیة ااألفريیقي٬، وومفوضيیة ااالتحادد ااألفريیقي٬، وولجنة ااألمم االمتحدةة ااالقتصادديیة ألفريیقيیا وواالشرااكة االجديیدةة 
كانن ٬،  2015في عامم ووفي مؤتمر ااألططراافف االحادديي وواالعشريین االذيي عقد  من أأجل تنميیة أأفريیقيیا (نيیبادد).

مباددررةة أأفريیقيیا للطاقاتت االمتجدددةة٬، وومباددررةة : أأال ووهھھھما  إإططالقق مباددررتيین أأفريیقيیتيینووررااء  ‘‘جناحح أأفريیقيیا’’
 .االتكيیف في أأفريیقيیا
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