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املنظمات ال��ملانية االفر�قية ؤو�� سرؤساء ومو  ،الوطنية ومن يمثلهم إن رؤساء ال��ملانات

 ، بالر�اط بدعوة من برملان اململكة املغر�ية 2017أكتو�ر  27يوم   ا�جهو�ة ا�جتمعون و القار�ة 

  إذ �ستشعرون مسؤولي��م كممثل�ن لشعو��م �� الدفاع عن قضايا القارة االفر�قية وحقوق

 ،شعو��ا �� التنمية املستدامة و�� التقدم

  ية األو�� يؤكدون األهمية االس��اتيجية للبيان ا�ختامي الصادر عن قمة العمل اإلفر�قإذ

املنعقدة بمراكش بدعوة من صاحب ا�جاللة امللك محمد السادس عاهل اململكة املغر�ية 

ين شار�وا �� وثيقة تحدد رؤ�ة القادة األفارقة الذهذا البيان، باعتبار ،  2016نون��  16يوم 

و�ستجيب لطموحات الشعوب اإلفرقية و�ؤكدون  املستدامة �� إفر�قياالقمة �شأن التنمية 

 البيان، عل��ا نصانخراطهم �� ا�خطط ال�ي 

  وإذ �ستشعرون أيضا مسؤوليا��م �� العمل ع�� مواجهة آثار  االختالالت املناخية الناجمة

قية �� ا�حد من �فر إل الرأي العام لتحقيق املساهمة ا وضرورة �عبئةعن االحتباس ا�حراري، 

 ،انبعاث الغازات املسببة الرتفاع درجة حرارة األرض

  إذ يذكرون بالعواقب الوخيمة لالختالالت املناخية ع�� س�ان القارة اإلفر�قية وخاصة و

واجهها عدد من يوهو ما ينضاف إ�� مخاطر أخرى  ،و�عميق الهشاشة ا�ساع دائرة الفقر

ال�جرة ظاهرة تفاقم و  بلدان القارة من قبيل اإلرهاب وا�جر�مة املنظمة العابرة ل�حدود،

لعابر ل�حدود وللقارات �سبب تقلبات املناخ ونذرة املياه وتراجع الغطاء الن�وح الداخ�� واو 

 ،الغابوي 

  الضرور�ة  اتالعمل �� الواجهة ال��ملانية، ع�� اعتماد التشريعع�� وإذ يؤكدون تصميمهم

ا�ح�ومات من أجل الوفاء  هاتلتحقيق هذا الهدف ومراقبة السياسات العمومية ال�ي تنفذ

حرارة األرض، وخاصة ��  بال��اما��ا ال�ي تم التعاقد �شأ��ا من أجل ا�حد من ارتفاع درجة

 2015 باريسطار للتغ��ات املناخية �� ال ا -األطراف �� اتفاقية األمم املتحدة  ي مؤتمر 

)COP21 ( 2016) ومراكشCOP 22(، 

 غ��ات املناخية وال�ي سبق للمنظمات تذات الصلة بال وإذ يذكرون بالقرارات والتوصيات

وكذا بقرارات وتوصيات االتحاد ال��ملا�ي  ،ال��ملانية االفر�قية القار�ة وا�جهو�ة اعتمادها

نظمھ  الدو�� ذات الصلة، وخاصة الوثيقة ال��ائية الصادرة عن االجتماع ال��ملا�ي الذي 

مؤتمر ا�عقاد بمناسبة  2016نون��   13بمراكش يوم غر�ي االتحاد ال��ملا�ي الدو�� وال��ملان امل

 ؛ ةياألمم املتحدة حول التغ��ات املناخ
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 يؤكدون ع�� ما ي�� :

بالتقدم ا�حاصل �� مجال التعاقدات واالل��امات الدولية �شأن  يجددون �شب��م .1

التغ��ات املناخية كما توجت باتفاق باريس وإعالن مراكش للعمل من أجل املناخ والتنمية 

و�دعون ال��ملانات الوطنية ي تراجع عما تم االتفاق عليھ ويع��ون عن رفضهم القاطع أل  املستدامة،

 هذه االل��امات، عنعليھ والوقوف �� وجھ أي تراجع إ�� إعمال ما تم االتفاق 

يجددون ال��امهم بالعمل ع�� اعتماد التشريعات الوطنية الكفيلة با�حد من االحتباس  .2

ا�حراري والتخفيف من آثاره و��جيع التنمية املستدامة واالستثمار �� االقتصاد األخضر والطاقات 

 مهم الرقابية ع�� جعل ح�ومات البلدان االفر�قية، تفياملتجددة، كما يل��مون بالعمل من خالل مها

 ،ألرضبال��اما��ا �� ما يرجع إ�� املساهمة �� ا�حد من انبعاث الغازات املسببة الرتفاع درجة حرارة ا

 ،ية ع�� البشر�ةثال�ار يذكرون بأن ا�حد من االحتباس ا�حراري والتخفيف من آثاره  .3

 ومستقبال، هو ح
ً
أن  ع�� و�ؤكدون مش��كة ب�ن أعضاء ا�جموعة الدولية،  تار�خية ةسؤوليماضرا

 لألعباء املال
ً
 وتقاسما

ً
ية األمر يتعلق بضرورة أخالقية وواجب إ�سا�ي، يقت��ي تضامنا دوليا ملموسا

 ؛ باريس تمر ؤ الضرور�ة لتحقيق األهداف ال�ي ال��مت ا�جموعة الدولية ببلوغها وخاصة �� م

 إ�� الوفاء العاجل بال��اما��ا ،وخاصة البلدان الغنية ،ت املانحةيدعون الدول واملنظما .4

لتحقيق هدف تحو�ل اعتمادات البلدان  آلية باعتباره "ملناخمن أجل االصندوق األخضر "إزاء 

 االختالالتمن تتأثر أك�� وخاصة األك�� هشاشة وال�ي  ،الغنية إ�� البلدان السائرة �� طر�ق النمو

إ�� ا�حد من آثار االختالالت  و االعتمادات الضرور�ة لتنفيذ املبادرات الهادفةاملناخية، و�خ 

 املناخية ع�� الشعوب اإلفر�قية،

ة يطالبون الدول الغنية بأن ترفع من قيمة املساهمات ال�ي وعدت بتقديمها إ�� بلدان القار  .5

ة وعملية وتقدم بامللموس و�أن ت�ون �خيع�� عاتقها والوفاء بال��اما��ا  اإلفر�قية ال�ي أخذ��ا

 الدعم الذي ال��مت بھ، 

 شروط م�افحة تتحول ال ح�ى  إفر�قيايدعون إ�� اتخاذ ما يلزم من إجراءات دعم لفائدة  .6

 .إفر�قيا��  الصناعيةخاصة التنمية و  ،الشاملةالتنمية  تكبحارتفاع درجة حرارة األرض، إ�� عوامل 

التكنولوجيا الصديقة للبيئة وتحف�� االستثمارات نقل �� هذا الصدد إ�� تيس��  ن و�دعو 

 .القارةا�خضراء �� 
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 الصندوق األخضر"بالبلدان االفر�قية من  للفالحة ا�خصصة يطالبون بز�ادة االعتمادات .7

 للدور  "ملناخا من أجل
ً
 الشغلاألغذية، وفرص توف�� لهذا القطاع ��  ي املركز و ا�حاسم اعتبارا

  ، و�� الديناميات االقتصادية واستقرار الساكنة.وا�حفاظ ع�� ال��بة

 من االختالال 
ً
ت و�ذكرون �� هذا الصدد بأن املزارع�ن �� القارة هم من الفئات األك�� تضررا

حاجيات القارة من  بحجماملناخية ال�ي �عت�� الزراعة أحد وسائل التخفيف م��ا، كما يذكرون 

�� غضون الثالث�ن سنة القادمة، ويشددون ع�� ات تتضاعف بحوا�� ثالث مر سالغذاء وال�ي 

 األهمية ا�حاسمة للقطاع �� األمن الغذائي واالستقرار.

 Initiative de d’Adaptation deيدعمون بقوة مبادرة تكييف الفالحة اإلفر�قية  .8

l’Agriculture Africaine  املتحدةمؤتمر األطراف �� اتفاقية األمم  عشيةوإطالقها بلور��ا ال�ي تمت -  

و�دعون إ�� توف��  ) .Cop 22بمراكش ( 2016اإلطار حول التغ��ات املناخية املنعقد �� نون�� 

التمو�الت الضرور�ة ملشاريع تكييف الزراعة �� البلدان اإلفر�قية مع االختالالت املناخية وإعمال 

درات واملشاريع اإلفر�قية كما يدعمون املبا حلول مبتكرة قصد االستجابة ل�حاجات امل�حة إلفر�قيا.

وع ا�جدار األخضر ر من مواجهة آثار االختالالت املناخية من قبيل مش القارةالهادفة إ�� تمك�ن 

ال�حراوي والساحل ومبادرة األمن واالستقرار والدعم" و"الصمود القروي" واملبادرة اإلفر�قية 

�شأن الطاقات املتجددة ومشروع "ا�حفاظ ع�� التوازن الطبي�� �حوض بح��ة التشاد" ومبادرة 

 ،ألزرق �حوض ال�و�غو""النمو األزرق" و" مشروع "املسار اإلفر�قي للطاقة النظيفة" و"الصندوق ا

ح�ى افر�قيا  يدعون الدول الغنية واملستثمر�ن الدولي�ن إ�� تيس�� نقل التكنولوجيا إ�� .9

الزرا�� مة القطاع ءلقارة من مواجهة آثار التغ��ات املناخية وخاصة ا�جفاف ومالتتمكن بلدان ا

 ،املناخية�ا واستعمالها مع التغ��ات بئ�� املياه و�ع�وأساليب الري وتدب

وأن تاج الطاقات من املصادر املتجددة، خصوصا �شددون ع�� أهمية االستثمار �� إن .10

 واعدة �� مجال الطاقة بالنظر إ�� اسوق و�ش�لئلة من هذه املصادر افر�قيا تتوفر ع�� إم�انيات هإ

ال��ود ��ذه ��  ،�� املناطق القرو�ة وخصوصاال�جز الكب�� الذي �عا�ي منھ عدة بلدان إفر�قية، 

ن إ�� رها ا�حوري �� التنمية والتمدين، و�دعو ، و�النظر إ�� االستعماالت امل��ايدة للطاقة ودو املادة

 كهدف مركزي. ،الكهر�اء، خاصة من املصادر املتجددةإ�� وضع ولوج جميع س�ان القارة 

م�افحة يدعون إ�� االستغالل األمثل والعقال�ي لل��وات البحر�ة �� مياه القارة، و  .11

حياء البحر�ة، ووضع خطط وطنية لالستثمار �� قطاع الصيد والعشوائي لأل االستغالل املفرط 

�� سد ال�جز الغذائي وتوف�� مناصب الشغل وامتالك املهارات الضرور�ة  �ساهمالبحري بما 
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قيمة لقطاع إ�� صناعة وطنية و�شاط اقتصادي اجتما�� مساهم �� التشغيل و�� انتاج او�ل حلت

 دير�ة.صمضافة ت

�عت��ون أن قيم اإلنصاف والتضامن تقت��ي تمو�ل خطة دولية ك��ى لدعم التنمية  .12

� تبلور �� مشاريع اس��اتيجية تتو�تاملستدامة �� إفر�قيا تخرج عن النماذج التقليدية للمساعدات ل

� القارة، قية اقتصادية وتكنولوجية واجتماعية و�� مجال التجه��ات األساسية ��ضة حقي�تحقيق 

و�ذكرون �� هذا الصدد بالعديد من  ؛ وتقوم ع�� االنصاف والر�ح املش��ك والشراكة الصادقة

 اس��اتيجية�� مناطق عديدة من العالم بفضل خطط  الفاصل تجارب التار�خ حيث حدث التحول 

 هدف هو قيام إفر�قيا ا�جديدةأن و�رون . اإلفر�قيةمنھ القارة  �ستفدلم  ، وهو مامدعومة دوليا

د الك��ى ال�ي تتوفر عل��ا القارة �� مجال املوا �اإلم�انياتللتحقق بفضل ال��وات البشر�ة و  قابل

 األولية ال�ي ينب�� تحو�لها إ�� ثروات.

من هو أن تمو�ل خطة إنمائية اس��اتيجية �� إفر�قيا، ع�� هذا الصدد  و�ؤكدون �� .13

السلبية لالختالالت  املناخية ع�� اال�ع�اسات ودرء  باب ج�� الضرر التار��� ومن باب االنصاف

قارة ليست مسؤولة عن هذه االختالالت وال �ساهم إال بنسبة جد ضعيفة �� انبعاث الغازات 

 ؛من مجموع االنبعاثات)  %4ا�حراري (أقل من  ساملسببة لالحتبا

 �ي �عت�� ثرواتيذكرون أيضا باملوارد والطاقات الهائلة ال�ي تتوفر عل��ا القارة وال .14

 القارة، �� ا�حاسم التحول ا�جتم�� ع�� وقع لتشغيلها وتوظيفها سي�ون  اس��اتيجية

�� إطار االتحاد ال��ملا�ي اإلفر�قي إحداث مجموعة عمل برملانية إفر�قية  يق��حون  .15

ال��امج الدولية املمولة �� إطار و  لدى اآللياتلل��افع والدفاع عن مصا�ح البلدان اإلفر�قية 

منتدى برملا�ي و  إحداث يدعون إ��كما  ؛ االعتمادات املرصودة ملواجهة آثار االختالالت املناخية

 �ع�ي بما ي�� : �� االتحاد ال��ملا�ي اإلفر�قي القارةإفر�قي للمناخ والتنمية املستدامة �� 

 املناخية ع�� الس�ان �� إفر�قيا وإثارة انتباه الرأي العام رصد آثار االختالالت •

 الك��ى إ�� اال�ع�اسات السلبية ع�� البلدان اإلفر�قية والقوى 

املتعددة األطراف حول تقدم إعمال  يةإعداد تقار�ر لفائدة املنظمات ال��ملان •

ختالالت ما يرجع إ�� ا�حد من ا�ع�اسات اال  االل��امات الدولية إزاء إفر�قيا ��

 املناخية ع�� بلدان القارة.

 

ما بي��م خالل مؤتمرات األطراف ��  يقررون تكثيف التشاور وتقو�ة التنسيق ��  .16

) الذي COP 23( 23اإلطار لألمم املتحدة حول التغ��ات املناخية، وتحديدا املؤتمر  –اإلتفاقية 
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، وكذا خالل أشغال االجتماع ال��ملا�ي 2017 نون�� 17إ��  06سينعقد ببون / أملانيا �� الف��ة من 

، وذلك قصد ال��افع الفعال واإليجا�ي 2017نون��  12الذي سينعقد يوم   املوازي لهذا املؤتمر

 إلسماع ا�شغاالت البلدان اإلفر�قية �شأن التغ��ات املناخية،

موعة لمجلرئيس االتحاد ال��ملا�ي اإلفر�قي ورئيس ا�جمعية ال��ملانية ي�لُفون  .17

اململكة ب ال��ملان يمجل�� يرملان عموم إفر�قيا ورئي��ب رئيسو  الغر�ية إفر�قيا لبلدان يةاالقتصاد

 من :املغر�ية بإبالغ هذا البيان ا�ختامي إ�� �ل  

واملنظمات ال��ملانية   اإلفر�قيال��ملا�ي الدول األعضاء �� االتحاد برملانات  •

 ؛ ا�جهو�ة-االفر�قية

 اإلطار لألمم املتحدة �شأن التغ��ات املناخية-األطراف �� االتفاقيةرئاسة مؤتمر  •

)COP 23( ؛ 

 رئاسة االتحاد ال��ملا�ي الدو��. •

 

 

 .2017أكتو�ر  27وحرر بالر�اط �� 


