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 حوارات المناخ األفريقية
 

 ، تّم عقد خمس جلسات من حوارات المناخ األفريقية: 2022 أيلول/إلى سبتمبر تّموز/من يوليوفي الفترة 
 2022 يو/تّموزيول 19 -الحلول المناخية الزائفة وحوض الكونغو  (1
 2022 آب/أغسطس 10 -النظم الغذائية والزراعة والتكيف  (2
 2022 آب/أغسطس 30 -التمويل المناخي  (3
 2022 أيلول/سبتمبر 8 -الخسائر واألضرار والتكيف  (4
 2022 أيلول/سبتمبر 15 –الهجرة والنزوح الناجمين عن المناخ  (5

  
هات فاعلة في المجتمع المدني العلماني كل جلسة من  وقد استضافت منظمات وأفراد من الكنيسة الكاثوليكية وجِّ
هذه الجلسات التي اقتصرت على الدعوات. وشهدت كل جلسة اجتماع قائمة متنوعة من األطراف المعنية والخبراء 

بعاد األخًلقية والروحية التي تنطوي عليها أزمة لمناقشة تجربتهم والتفكير فيها، مع التركيز بشكل خاص على األ
. وتم دعوة المشاركين إلى الرد على العروض المقَدمة من قِّبل COP27المناخ واإلجراءات المطلوبة في مؤتمر 

الخبراء، والحوار المشتَرك، والمساهمة في التوصل إلى نتائج مشتركة. ثم تّم تجميع جميع التعليقات والعروض 
لكل جلسة وتلخيصها في صورة نشرات إخبارية ، والتي يمكن الوصول إليها عبر الروابط المدرجة أدناه.  التقديمية

وتتضمن الرسائل األساسية فقط  -، هي عبارة عن خًلصة لكل من هذه النشرات اإلخبارية البيانوهذه الوثيقة، 
 من كل جلسة.

 

ات المستمدة من الدورات والتوصل إلى استنتاجات وتم اتباع النموذج التفسيري في جمع واستخًلص المعلوم
رئيسية. ويختلف هذا النهج عن النموذج الوضعي في البحث المعروف بتحويل المساهمات الشفهية إلى وحدات 
مقارنة. وبدال من ذلك، يسعي نهجنا إلى تمييز المعنى والتوصل إلى استنتاجات تستند إلى الخبرة وتوافق اآلراء 

أّملية. وقد وافقت على هذه النواتج اللجنة التوجيهية لحوارات المناخ األفريقية، المؤلفة من منظمين والمحادثة الت
 رئيسيين للحدث، وبالتالي فهي تمثل ملّخصا ال جدال فيه لنواتج الحدث.

 

 رسائل رئيسية من حوارات المناخ األفريقية
 

 الحلول المناخية الزائفة وحوض الكونغو -1
 

الطاقة في أفريقيا من الوقود األحفوري إلى نظام يعتمد على مصادر الطاقة المتجددة من تحويل نظام  •
أجل توفير الطاقة للناس بشكل عادل ومنصف وتعزيز سيادة الطاقة ، كل ذلك مع حماية الحقوق األصيلة 

 للمجتمعات والنظم اإليكولوجية.
 



في حوض الكونغو، من خًلل حماية النظم تعزيز السًلم والتكامل اإلقليمي في أفريقيا، وال سيما  •
اإليكولوجية، وتجديد حوض بحيرة تشاد، واحترام حقوق اإلنسان، ووضع وإنفاذ لوائح ملزمة وسيادة القانون، 

 وتوعية الجمهور بآثار تغير المناخ.
 

والخطط التخلي عن جميع الحلول الزائفة بما في ذلك تعهدات الوصول باالنبعاثات إلى مستوى الصفر،  •
الفاشلة لتبادل حقوق إطًلق االنبعاثات والتعويض عنها، والحلول القائمة على الطبيعة والتفاؤل التكنولوجي 

 الذي ال أساس له )أي هندسة المناخ المعروفة بالهندسة الجيولوجية(.
 

شأنها إفادة  االنتقال إلى مصادر جديدة للطاقة يتم إنتاجها محليا، تكون رخيصة الثمن وسهلة المنال ومن •
 المجتمعات المحلية واألصلية في أفريقيا.

 

إنشاء واستعادة اإلدارة المجتمعية للموارد الطبيعية مثل الغابات والمراعي ومناطق صيد األسماك وااللتزام  •
بالمبادئ القانونية واألخًلقية الراسخة مثل الحق في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة وفي التعويض 

 والبيئة النظيفة والصحية. العادل
 

 قراءة  التقرير الكامل عن الحوار حول الحلول المناخية الزائفة وحوض الكونغو
 

 النظم الغذائية والزراعة والتكّيف -2
 

المركز، واختيار نهج مؤيد االعتراف بأن الزراعة اإليكولوجية تضع المزارعين والمجتمعات الضعيفة في  •
لمصلحة الكوكب في إنتاج الغذاء يكون مرتكزا على فلسفة االنسجام بين البشر، وإدراك أن االنتقال إلى 

 الزراعة اإليكولوجية من شأنه المساعدة في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.
 

غذائية في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية إنشاء آلية ديمقراطية إلدارة الزراعة واألراضي والنظم ال •
 بشأن تغير المناخ.

 

وفي أي قرار متابعة صادر عن عمل  COP27جعل الزراعة اإليكولوجية موضوعا بارزا في مؤتمر  •
كورونيفيا المشترك بشأن الزراعة، كونها توفر فوائد مشتركة واضحة عند معالجة انعدام األمن الغذائي 

 ناخ.وآثار تغير الم
 

االبتعاد عن التركيز قصير النظر على الكفاءة وتعظيم األرباح في النظام الغذائي، والتركيز بدال من ذلك  •
على حقوق اإلنسان والتغذية والعدالة الغذائية والسيادة في مجال الغذاء والبذور والممارسات الزراعية 

 المستدامة.
 

الصغيرة والمزارعين األسريين والسكان األصليين، تخصيص المزيد من الموارد لدعم أصحاب الحيازات  •
 بما في ذلك خدمات اإلرشاد القائمة على أساليب الزراعة اإليكولوجية.

 والزراعة والتكيفقراءة  التقرير الكامل عن جلسة نظم األغذية 

https://www.cidse.org/wp-content/uploads/2022/08/False-Climate-Solutions-and-the-Congo-Basin-NEWSLETTER.pdf?utm_medium=email&_hsmi=222259812&_hsenc=p2ANqtz-_XtzWY5kqOFdEo3oQkM7soCsPL-yw75XX5B_P9AD-jDHtyZomd6wT_QbMIdjDA4aKGLdltu0eUr-pUPH8oT-p3sU_lng&utm_content=222259812&utm_source=hs_email
https://www.cidse.org/wp-content/uploads/2022/09/NEWSLETTER-Food-systems-ACD-FINAL.pdf
https://www.cidse.org/wp-content/uploads/2022/09/NEWSLETTER-Food-systems-ACD-FINAL.pdf
https://www.cidse.org/wp-content/uploads/2022/09/NEWSLETTER-Food-systems-ACD-FINAL.pdf


 التمويل المناخي -3
 

 يجب على بلدان الشمال دفع المديونية البيئية المستحقة عليهم لبلدان الجنوب. •
 

توفير تمويل مناخي جديد وسهل المنال وكاف وقابل للتنبؤ به وإضافي من مصادر عامة يكون داعما  •
 الحتياجات الناس والمجتمعات المحلية.

 

آليات التمويل المناخي الحالية حتى يتسّنى للمجتمعات المحلية ومنظمات  تحسين وتبسيط الوصول إلى •
 المجتمع المدني استخدام هذه األموال واالستفادة منها بسهولة أكبر.

 

 توفير التمويل المناخي في شكل منح بدال من القروض وزيادة تمويل إجراءات التكّيف. •
 

خي لتعزيز الضوابط والتوازنات الديمقراطية وتحسين تحسين الشفافية وتتبُّع مدفوعات التمويل المنا •
 الحوكمة.

 

دة  • استخدام معارف الشعوب األصلية بكل احترام من أجل تصميم تدخًلت نابعة من المجتمع المحلي ومحدَّ
 السياق.

 

 قراءة التقرير الكامل عن الجلسة المعنية بالتمويل المناخي 
 

 الخسائر واألضرار -4
 

المناخ جنبا إلى جنب مع ركيزتي االعتراف بالخسائر واألضرار باعتبارها الركيزة الثالثة لًلستجابة لتغير  •
 التخفيف والتكيف.

 

بتمويل من العقوبات المفروضة على الملوثين  COP27إنشاء مرفق لتمويل الخسائر واألضرار في مؤتمر  •
 من القطاعين العام والخاص بناءا على قياسات محددة جيدا بما في ذلك من المصادر العامة.

 

واألضرار غير االقتصادية واتخاذ إجراءات فورية لتجنب الفقدان إيًلء اهتمام خاص لمسألة الخسائر   •
 الوشيك للتراث والثقافات واللغات.

 

يجب على الحكومات الوطنية في البلدان المعّرضة للمناخ أن تقوم على الفور بوضع استراتيجيات للخسائر  •
 تغير المناخ. واألضرار وخطط تقييم لتقديمها إلى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن

 

يجب على القادة الدينيين، بما فيهم الكرسي الرسولي وكبار قادة الكنيسة وأساقفة أفريقيا، التحدث علنا  •
 .COP27لدعم المجتمع المدني في قضية الخسائر واألضرار في مؤتمر 

 

 قراءة  التقرير الكامل عن الجلسة  المعنية بالخسائر واألضرار 

https://www.cidse.org/wp-content/uploads/2022/09/ACD-Climate-Finance-Newsletter.docx.pdf
https://www.cidse.org/wp-content/uploads/2022/09/ACD-Climate-Finance-Newsletter.docx.pdf
https://www.cidse.org/wp-content/uploads/2022/09/ACD-Climate-Finance-Newsletter.docx.pdf
https://www.cidse.org/wp-content/uploads/2022/09/ACD-Loss-and-Damage-Newsletter.pdf
https://www.cidse.org/wp-content/uploads/2022/09/ACD-Loss-and-Damage-Newsletter.pdf
https://www.cidse.org/wp-content/uploads/2022/09/ACD-Loss-and-Damage-Newsletter.pdf


 الهجرة والنزوح الناجمين عن المناخ -5
 

يتطلب الترابط الشديد بين المناخ والهجرة والصراع واألمن الغذائي وعيا عاجًل وأكبر، وسياسات شاملة،  •
 التنمية المستدامة، وتمويًل كافيا. وعًلقة أفضل بين المساعدات اإلنسانية ومساعدات

 

يتطلب الصراع والتوتر بين المهجرين النازحين بسبب المناخ والمجتمعات المضيفة سياسة وتمويًل  •
 وإجراءات محلية لتقاسم الموارد المشتركة.

 

ة من مع تزايد الهجرة العابرة للحدود بمرور الوقت، توجد ضرورة لًلعتراف بسياسة الهجرة المناخية كقضي •
 قضايا حقوق اإلنسان وكتدبير للتكيف.

 

من بين المجتمعات األكثر تضررا، ينبغي منح الشباب المزيد من الفرص لدعم قدرتهم على الحفاظ على  •
 التراث الثقافي والجذور.

 

إن قضية الهجرة الناجمة عن المناخ والنزوح بسبب الخسائر واألضرار هي قضية تمس العدالة ويجب  •
 ء من المناقشة حول الخسائر واألضرار.اعتبارها جز 

 

 يجب أن يشمل تمويل الخسائر واألضرار مسألة الهجرة والنزوح الناجمين عن المناخ. •
 

تؤدي مسألة الهجرة والنزوح الناجمين عن المناخ إلى تفاقم األزمات االجتماعية واالقتصادية واإلنمائية  •
 المسبِّّبة لها.

 

وغرس األشجار، وفقا لمبادئ الزراعة اإليكولوجية والحراجة الزراعية، من شأن مبادرات خلق فرص العمل  •
 أن تمنع التدهور البيئي وإقصاء/هجرة المجتمعات المحلية.

 

ينبغي للمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الكاثوليكية أن تدعو إلى مزيد من التضامن حول هذه القضايا  •
ونية واألدوات الًلزمة لتوفير مدخًلت في مجال السياسات وأن تزود المجتمعات المحلية بالمساعدة القان

 في مختلف عمليات الحوكمة.
 

للحصول على صوت أقوى، يجب على الجهات الفاعلة المشاركة في مسألة الهجرة والنزوح الناجمين عن  •
 المناخ التعاون وبناء التآزر.

 

 الناجمين عن المناخقراءة  التقرير الكامل عن الجلسة  المعنية بالهجرة والنزوح 
 

اخ األفريقية ، يرجى االتصال ب: ليديا ماتشاكا ، مسؤولة العدالة المناخية لًلستفسارات العامة حول حوارات المن
 CIDSE (machaka@cidse.org)والطاقة ، 

mailto:للاستفسارات%20العامة%20حول%20حوارات%20المناخ%20الأفريقية%20،%20يرجى%20الاتصال%20ب:%20ليديا%20ماتشاكا%20،%20مسؤولة%20العدالة%20المناخية%20والطاقة%20،%20CIDSE%20(machaka@cidse.org)
mailto:للاستفسارات%20العامة%20حول%20حوارات%20المناخ%20الأفريقية%20،%20يرجى%20الاتصال%20ب:%20ليديا%20ماتشاكا%20،%20مسؤولة%20العدالة%20المناخية%20والطاقة%20،%20CIDSE%20(machaka@cidse.org)
mailto:للاستفسارات%20العامة%20حول%20حوارات%20المناخ%20الأفريقية%20،%20يرجى%20الاتصال%20ب:%20ليديا%20ماتشاكا%20،%20مسؤولة%20العدالة%20المناخية%20والطاقة%20،%20CIDSE%20(machaka@cidse.org)
mailto:للاستفسارات%20العامة%20حول%20حوارات%20المناخ%20الأفريقية%20،%20يرجى%20الاتصال%20ب:%20ليديا%20ماتشاكا%20،%20مسؤولة%20العدالة%20المناخية%20والطاقة%20،%20CIDSE%20(machaka@cidse.org)

