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 2023آذار/مارس  21و  20أديس أاباب )حضوراي وعرب اإلنرتنت(، 
  من جدول األعمال املؤقت 5البند 

 حلقات النقاش الرفيعة املستوى
 

املناخ   لتغري  االقتصادية  االجتماعية  اآلاثر  الثانية:  النقاش  حلقة 
 وفرص االستفادة من التمويل األخضر 

 مفاهيمية مذكرة 

 معلومات أساسية - أوال
للبلدان األفريقية ويعرض حتقيَق أهداف  - 1 املناخ يشكل هتديدا وجوداي  ال يزال تغري 

  :2063التنمية املستدامة والتطلعات اإلمنائية اليت جتسدها يف خطة االحتاد األفريقي لعام  
فريقيا مسؤولة  أ، كانت  2020و  2000بني عامي  و خلطر شديد.    ‘‘ أفريقيا اليت نصبو إليها’’ 

لكن القارة تتأثر أكثر من أي   (1) يف املائة من انبعااثت غازات الدفيئة العاملية،  4عن أقل من  
منطقة أخرى ابآلاثر الضارة لتغري املناخ، مبا يف ذلك تداعيات الظواهر اجلوية القصوى، مثل 

والتحوال والفيضاانت وموجات احلر؛  مناطق  اجلفاف  لإلنتاج  ت يف  البيئية  الزراعي؛  النظم 
 والتغريات املومسية غري املنتظمة؛ وارتفاع منسوب مياه البحر.  

تغري املناخ الذي يعد التصدي لوتتطلب معاجلة الفقر وعدم املساواة يف أفريقيا ضمنيا   - 2
  أحد أكثر األسباب إحلاحا وراء ضعف القارة أمام الصدمات اخلارجية.

 
  E/ECA/CM/55/1/Rev.1   

(1)  2020”, tatista-Lars Kramer, “Percent of global CO2 emissions with origin in Africa 2000  .متاح على  
االطالع  )  emissions-co2-global-in-share-www.statista.com/statistics/1287508/africa   الرابط يف  عليه  مت 

 (. 2023 شباط/فرباير  17

http://www.statista.com/statistics/1287508/africa-share-in-global-co2-emissions
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بفعالية  تعد  و  - 3 املالية  التدفقات  تعبئة  على  قدرة  البلدان  أقل  من  األفريقية  البلدان 
للوفاء  الرمسية  املناخ. وهي األكثر اعتمادا على املساعدة اإلمنائية  للتخفيف من آاثر تغري 

ى  ابلتزاماهتا فيما يتعلق مبسامهاهتا احملددة وطنيا وملعاجلة األثر السليب املباشر لتغري املناخ عل
 نتائج التنمية.

أفريقيا    حتقيقوقف  يتو  - 4 يف  املستدام  ابلصادرات  على  التصنيع  املدفوع  النمو  جتاوز 
القدرة   ما يشمل اكتسابوهو  تطوير سالسل القيمة املستدامة،  االخنراط يف  االستخراجية إىل  
 املناخ.تغرير على التكيف مع 

ناخ  ملاخلاص ابتمويل  ال  ضرورة أن يكونتمحور حول اإلنسان  يويعين حتقيق انتعاش   - 5
ملعاجلة الطابع الفوري ألزمة املناخ ومكافحة الفقر وعدم  متاحا بصورة عاجلة  لتنبؤ به  القابل ل

 املساواة يف مجيع أحناء القارة. 

 االجتماعية االقتصادية لتغري املناخ االنعكاسات -اثنيا
تحفظة، أن تفقد البلدان األفريقية اخلمسة األكثر تضررا  موفقا لتقديرات    ،من املتوقع - 6

يف املائة من نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل حبلول عام    5و  3من تغري املناخ ما بني  
صل إىل  ت نسبة بعض البلدان األفريقية  ختصص و  (2)نتيجة لآلاثر الضارة لتغري املناخ، 2030

يف املائة من اإلنفاق العام على تدابري التكيف لالستجابة للظواهر اجلوية القصوى املتزايدة    9
   (3)اليت يسببها تغري املناخ.

من   - 7 أكثر  حبياة  ابجلفاف  املرتبطة  املخاطر  أودت  املاضية،  اخلمسني  السنوات  ويف 
 (4) مليار دوالر يف أفريقيا.  70 خسائر اقتصادية تزيد عن  نصف مليون شخص وأدت إىل 

مليون أفريقي ممن يعيشون يف فقر مدقع ابجلفاف    118  زهاء، قد يتأثر  2030وحبلول عام  
وقد أسهمت زايدة درجة احلرارة يف اخنفاض منو اإلنتاجية    (5)والفيضاانت واحلرارة الشديدة.

أكثر من أي منطقة أخرى يف    أي ،  1961يف املائة يف أفريقيا منذ عام    34الزراعية بنسبة  
ومن املتوقع أن يستمر هذا االجتاه يف زايدة خطر انعدام األمن الغذائي احلاد وسوء   (6) العامل.

درجة مئوية إىل اخنفاض    1,5أن يؤدي االحرتار العاملي مبقدار  التغذية يف القارة. ومن املتوقع  
يف املائة من حمصول    60و  20يف املائة يف حمصول الذرة يف غرب أفريقيا وما بني    9بنسبة  

 
 (2)  (African  Climate Change Impacts on Africa’s Economic Growth aarsch and others,Florent B

Development Bank, 2019) . 
(3 )    share for African Climate Policy Centre, “Information Brief: Africa is spending more than its fair  

adaptation”, 2017  . 

tes/default/files/ DocumentAttachments/ Information%20Briefafrica.org/si-www.climdev-  الرابط  متاح على

 Adaptation%20COP23_New.pdf 
(4)  2020 (Geneva, 2020) State of the Climate in AfricaWorld Meteorological Organization,  . 
 . املرجع نفسه  (5)
(6)  2021 (Geneva, 2022) State of the Climate in AfricaWorld Meteorological Organization,  . 

http://www.climdev-africa.org/sites/default/files/DocumentAttachments/Information%20Brief-Adaptation%20COP23_New.pdf
http://www.climdev-africa.org/sites/default/files/DocumentAttachments/Information%20Brief-Adaptation%20COP23_New.pdf
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  71يف املائة )  55ومتثل أفريقيا جنوب الصحراء الكربى    (7) القمح يف مشال أفريقيا وجنوهبا.
الذي العامل  املناطق املعرضة بشدة مليون شخص( من سكان  ن يعيشون يف فقر مدقع ويف 

 (8)خلطر الفيضاانت.

القارة على التكيف    قدرة  ضعف  بفعلآاثر تغري املناخ على البلدان األفريقية  وتفاقمت   - 8
للتصدي لتغري املناخ وبناء القدرة على الصمود، حيث تعتمد االقتصادات األفريقية بشكل  

بتغري املناخ. ويتجلى هذا الضعف يف كون أكثر  غري متناسب على القطاعات املعرضة للتأثر
ال  60من   القطاع  يف  يعملون  أفريقيا  يف  اقتصاداي  الناشطني  السكان  من  املائة  زراعي  يف 

استخدام الغالبية العظمى من األراضي الزراعية اليت يعتمد عليها هذا يزيد  و   (9) ويتعيشون منه.
البعلية   الزراعة  أفريقيا حلاالت اجلفاف  من  القطاع يف  اإلنتاجي يف  الزراعي  القطاع  تعرض 

 ودورات انعدام األمن الغذائي والفقر.  

األفراد يف املناطق الريفية واملستوطنات ويهدد تغري املناخ بشكل متزايد سبل عيش   - 9
العشوائية يف املدن، مبا يف ذلك، على وجه اخلصوص، بزايدة خطر وقوع هؤالء السكان  

تخذ إجراءات  مل ت   ماو الفقر املدقع.    براثن  ن، يف و الضعفاء، ال سيما النساء واألطفال واملسن
سوءا،  سيزدادآاثر تغري املناخ  إزاءضعف القارة  فإنعاجلة للتصدي لتغري املناخ يف أفريقيا، 

  ، الفقر املدقع  براثنيف  يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى،    ،مليون شخص إضايف   40وسيقع  
   (10)مليون شخص أو ينزحون. 85وسيهاجر أكثر من 

تمحور حول اإلنسان  يخضر من أجل تعاف االستفادة من التمويل األ  - اثلثا
 وتنمية شاملة للجميع 

اإلطارية   - 10 املتحدة  األمم  ابتفاقية  يتعلق  فيما  عليها  املنصوص  اآلليات  إىل  ابإلضافة 
بشأن تغري املناخ، مثل الصندوق األخضر للمناخ أو مرفق اخلسائر واألضرار املعلن حديثا، 

الدورة السابعة والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة والذي متت املوافقة عليه يف  
اإلطارية بشأن تغري املناخ، ال بد من ضمان وصول البلدان األفريقية إىل مصادر متويل مناخي  
ميكن التنبؤ هبا من خالل حتسني آليات التمويل املتاحة هلا خارج األطر التقليدية للمساعدة  

على النحو املناسب من    لبلدان األفريقيةا  متكن  من شأن هذه اآلليات أناإلمنائية الرمسية. و 

 
 . املرجع نفسه     (7)
(8)  countries”Jun Rentschler and Melda Salhab, “People in harm’s way: flood exposure and poverty in 189  

، Policy Research Working Paper, No. 9447 (World Bank Group, 2020). 

(9)  International Labour Organization, 29 Philippe Egger, “Employment in Africa: think agriculture!”, 

January 2013. 
(10)  The Road to COP27: Making Africa’s Case in the Climate Debate, Facts & Mo Ibrahim Foundation, 

Figures (May 2022). 
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نظمها املالية الوطنية واإلقليمية اخلاصة هبا. ويرد أدانه موجز لبعض آليات التمويل   تطوير
 حلقة النقاش. ناوهلاتتاملبتكرة اليت س

 تداول أرصدة الكربون  -ألف
سمح للبلدان األفريقية بتعبئة مصادر  يميكن لتداول أرصدة الكربون يف أفريقيا أن   - 11

إزالة اثين    كانت تكلفة   إيرادات بديلة خلطط عملها املتعلقة ابلتنمية املستدامة واملناخ. وإذا
دوالرا للطن، فإن مشاريع إزالة الكربون    120  ق درِّرت مببلغ  أكسيد الكربون من الغالف اجلوي 

  167  إجياد   على  مليار دوالر سنواي وتساعدَ   82لطبيعة ميكن أن تولرد ما يقرب من  لتية  واامل
وللوصول إىل هذا السعر، جيب أن تتمتع أسواق الكربون مبستوى عال   (11)  وظيفة.مليون  

الكربون   ابلثقة النبعااثت  قوية وشفافة وجديرة  مدعومة مبحاسبة  تكون  وأن  السالمة  من 
أيضا إنشاء سجل للكربون عايل السالمة،  تعني  َتستخدم أفضل املعايري املتاحة دوليا. وسي

األعضاء يف جلنة    16ـة االقتصادية ألفريقيا للبلدان الـمثل السجل الذي أصدرته مؤخرا اللجن
الساحل   ملنطقة  املناخ  جلان  ليشمل  توسيعه  قريبا  سيتم  الذي  الكونغو،  هنر  حلوض  املناخ 

تقييَم إمكاانت احتجاز الكربون على الصعيد    والدول اجلزرية األفريقية. وستحسرن احملاسبة  
وسيي اجلودة.  عالية  أرصدة  وتوليد  الشفاف الوطين  التبادل  اإلقليمي  الكربون  سجل  سر 

 ألرصدة الكربون بطريقة تدعم املسامهات احملددة وطنيا وخطط التنمية على حد سواء. 

وعالوة على ذلك، هتدف مبادرة أسواق الكربون األفريقية، اليت أطلقت يف الدورة  - 12
اتفاقية األمم املتحدة اإلط ب السابعة والعشرين ملؤمتر األطراف يف  املناخ، إىل  شأن  ارية  تغري 

 حتسني ربط املستثمرين احملتملني بفرص تطوير أسواق طوعية للكربون يف مجيع أحناء القارة.  

 حمليطات املرتبطة ابتكيف القدرة على ال - ابء
اليت مت إطالقها يف عام    ،ميكن ألفريقيا االستفادة من مبادرة اجلدار األزرق العظيم - 13

الجتماعية القدرة التسريع وتوسيع نطاق إجراءات احلفاظ على احمليطات مع تعزيز    ، 2021
ال على  طموحة استحداث  و تكيف  البيئية  أهدافا  املبادرة  وتتضمن  متجدد.  أزرق  اقتصاد 

ية يف النظم إلنشاء مليوين كيلومرت مربع من املناطق احملمية ومناطق احلفظ؛ وحتقيق زايدة صاف
بيئية  هكتار من النظم ال  ليوينَ ممن خالل حفظ واستعادة أكثر من    احلساسةالزرقاء  بيئية  ال

مليون طن من الكربون؛ وإاتحة فرص كسب    100احتجاز أكثر من    ومن مث،  احلساسة
مليون شخص يف غرب احمليط اهلندي. وميكن للمبادرة أيضا أن  سبعني  العيش املتجددة ل

سندات زرقاء إقليمية، ابلنظر وضع  ل أزرق إضايف من خالل استكشاف سبل  تفرج عن متوي

 
(11)  based Climate Change Mitigation-Africa, Nature –Climate Action Platform   .  الرابطعلى متاح 

 https://capa.earthrise.media   (. 2023شباط/فرباير  14يف  عليه)مت االطالع 

https://capa.earthrise.media/
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لبلدان يف هذا اجملال قدرة حمدودة على جذب استثمارات كبرية من خالل السندات  لإىل أن  
 الزرقاء الوطنية فقط.  

 من املديونية إىل االستثمار القادر على التكيف مع املناخ - جيم
  ، مليار دوالر   64بلغت مدفوعات الديون املقررة للبلدان األفريقية    ،2022يف عام   - 14

 (12) .2020ضعف مبلغ املساعدات الثنائية املَقدرمة ألفريقيا يف عام  ساوي حوايل  وهو ما ي
وتعد مدخرات الديون من أهم اجملاالت احملتملة اليت ميكن أن تساعد البلدان على معاجلة 

القدرة على حتمل تغري املناخ. وال  اكتساب  قص االستثمار يف  الفقر وعدم املساواة ونمسائل  
أرادت البلدان األفريقية الوفاء ابلتزاماهتا  ما  موارد مالية إضافية إذا  احلصول على  غىن عن  

بشأن املسامهات احملددة وطنيا، وتنفيذ اإلجراءات املتعلقة ابملناخ والتقدم حنو تنفيذ خطة 
 . 2030التنمية املستدامة لعام 

أ طلق - 15 املتحدة   ،وقد  األمم  اتفاقية  يف  األطراف  ملؤمتر  والعشرين  السابعة  الدورة  يف 
ة  يؤكد احلاجة امللحر ما  وهو    ،ديون ميكن حتملهامن أجل  تحالف  التغري املناخ،  شأن  اإلطارية ب

ون غري  منتدى دويل ملعاجلة مسائل الديوجود  املايل وإىل  ناورة  هامش امل  يف أفريقيا إىل زايدة
االلتزامات   بشأن  مواقفهم  مواءمة  على  الشركاء  تشجيع  إىل  التحالف  ويهدف  املسددة. 
تقاطع  بشأن  للمشاورات  وإطالق مسار جديد  الديون  لتخفيف عبء  واجلديدة  احلامسة 
الديون واملناخ والتنمية. وإذ يدرك التحالف أبن مبادلة الدين بتدابري حفظ البيئة ميكن أن  

يركز  إنه  ماعية واقتصادية وبيئية إجيابية من خالل اإلدارة الشفافة واملسؤولة، ف حتقق نتائج اجت
اخلاصة عامالت  تلك املمؤشرات أداء رئيسية حيددها املدينون من أجل تعزيز    استحداثعلى  

. وتعترب مبادلة الديون إبجراءات التكيف مع تغري املناخ أكثر أمهية  اليت ميكن حتملهالديون  اب
  عمليات املقايضة   ابلنسبة للبلدان اليت تسعى إىل معاجلة حمافظ ديوهنا احلالية. وميكن أن تسهم

ايل  املاملناورة  من هامش    البلدان  متكني القدرة على حتمل الديون يف أفريقيا من خالل  زايدة  يف  
بلدان لالستثمار يف إجراءات التكيف مع تغري املناخ. وهي توفر فرصا جلمع رأس املال يف ال

حفظ احمليطات واألراضي وجتديدها،    املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل والضعيفة لدعم
كبريا من خالل  مناورة مايل    هامش ودعم سبل العيش يف اجملتمعات احمللية. وميكنها أن تفتح  

 اجتذاب قطاع اإلقراض اخلاص غري الرمسي القائم ليتخذ طابعا رمسيا.

 دل العا الطاقوي االنتقال  -دال
حبلول عام   الصفر  مستوى   إىل  نبعااثتابال  البلوغيف    املتمثلسيناريو  الال ميكن حتقيق   - 16

عام    2060 حبلول  النظيفة  الطاقة  على  اجلميع  حصول  يكون  2030دون  أن  وجيب   .
. وجيب أن  فيه  األمر  زمامتوىل  يف أفريقيا مقنعا وجيب أن حتدده أفريقيا وتوي  االنتقال الطاق

 
(12)  January 2023 The One Campaign, 11 crisis” ,Fiona Robertson, “An urgent plan to avert the debt     متاح

 . dives/debt/-https://data.one.org/data   الرابط  على

https://data.one.org/data-dives/debt/
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  يعكس املسامهة املنخفضة للغاية للقارة يف االنبعااثت العاملية وأن يتوافق مع اتفاقية ابريس 
البلدان    أقرر   لذي ا على  وأبن  ذروهتا  لبلوغ  أطول  وقتا  حتتاج  النامية  البلدان  انبعااثت  أبن 

املتقدمة النمو االستمرار يف أداء دورها الرايدي عن طريق االضطالع أبهداف مطلقة خلفض  
االقتصاد،   الزمن  بينما  االنبعااثت على نطاق  التحرك مع مرور  النامية  البلدان  جيب على 

ر ابلذكر أن حجم االستثمار الالزم حلصول  يداجل. و املقررةالتخفيض أو احلد    صوب أهداف
اجلميع على الطاقة النظيفة يتطلب مزجيا من الطاقة ال ميكن يف كثري من احلاالت حتقيقه  
ابالقتصار على مصادر متجددة، استنادا إىل التكنولوجيات القائمة. ومع ذلك، جيب أن  

إىل الفرص اهلائلة اليت توفرها موارد الطاقة املتجددة الوفرية والثروة وي  يستند االنتقال الطاق
املعدنية يف القارة من أجل حتول اجتماعي واقتصادي أخضر، مبا يف ذلك ما يتعلق ابحلصول  

و  الطاقة،  و إجياد  على  الصناعية،  والتنمية  العمل،  الصلة فرص  ذات  الطموحة  اإلجراءات 
 .ابملناخ

 ستدامةامليزنة امل -هاء
بسبب    ازداد ضيقا   املايل املتاح للبلدان األفريقية، الذي  املناورة  هامش أدى ضيق    لقد - 17

الغذاء والطاقة املرتبطة ابحلرب يف أوكرانيا، والتأثري    (، وأزمة  19-جائحة فريوس كوروان )كوفيد
البلدان األفريقية للموارد من   ختصيص  عمليةقيود صارمة على    فرض   إىلاملستمر لتغري املناخ،  

يساعد  أن  وميكن  الفقر.  حدة  من  والتخفيف  املناخ  تغري  حتمل  على  القدرة  تعزيز  أجل 
إنفاق املوارد احملدودة مع تعظيم القدرة على حتمل  استخدام هنج امليزنة املستدامة يف مواءمة  

تغري املناخ واحلد من الفقر. وقد جرربت اللجنة االقتصادية ألفريقيا ابلفعل جمموعة أدوات  
، وميكن أن  2063وخطة عام    2030تتماشى مع خطة عام    اإلبالغمتكاملة للتخطيط و 

ل كيفية تعميم القدرة على  بتحسني وجهات النظر حو  هذهيسمح حتسني جمموعة األدوات 
 حتمل تغري املناخ يف عمليات امليزانية يف البلدان األفريقية. 

برانمج األمم املتحدة اإلمنائي وبرانمج األمم املتحدة للبيئة واللجنة االقتصادية    قدرمو  - 18
كومة غابون يف وضع إطار متويل وطين متكامل لتقييم تدفق رأس املال  حل  ا دعم  ا مع  ألفريقيا  

، شكل االقتصاد األخضر  2020إىل قطاعات االقتصاد احليوية. وكشف التقييم أنه يف عام  
اللجنة االقتصادية ألفريقيا    وعملت  (13)  لغابون.ط من الناتج احمللي اإلمجايل  يف املائة فق  4

رأس املال الطبيعي، مبا يف ذلك جمموعة أدوات  لة  يأدوات حماسبتطوير    علىوشركاء آخرون  
لالقتصاد األزرق، ملساعدة البلدان على فهم كيفية مسامهة رأس    جنة االقتصادية ألفريقيالال

 الطبيعي يف النمو االقتصادي والفرص االقتصادية. ماهلا 

  

 
(13)  25 January 2021 economy” ,ECA, “UN unveils strategy to move Gabon from brown to green    



E/ECA/CM/55/INF/3/Rev.2 

 

  

7/8  23-00460 

 

 األهداف  -رابعا
واستخالص جمموعة من الرسائل   فرز  يف حلقة النقاش إىلاليت جرت  هتدف املناقشات   - 19

والتوصيات واإلجراءات الواضحة حول كيفية االستفادة من التمويل األخضر لتعزيز االنتعاش 
 والتحول يف إفريقيا للحد من عدم املساواة وأوجه الضعف. 

   :وسيناقش أعضاء فريق املناقشة املسائل التالية - 20

كيف ميكن إجياد هامش املناورة ا،  استمرار ارتفاع الديون يف أفريقي  يف ظل  )أ( 
 القدرة على حتمل تغري املناخ؟ جمال اكتساب يف على حنو عاجل لالستثمار الالزم املايل 

، الذي مت إطالقه يف الدورة ديون ميكن حتملهامن أجل  تحالف  للكيف ميكن   )ب(
أن   املناخ،  تغري  املتحدة اإلطارية بشأن  األمم  اتفاقية  والعشرين ملؤمتر األطراف يف  السابعة 

 ملناخ واحلد من الفقر وعدم املساواة؟اخلاص ابالتمويل من حتياجات االيساعد يف تلبية 

يف  تساعد    أنبادلة الديون إبجراءات التكيف مع تغري املناخ  ملكيف ميكن   )ج( 
 احلد من الفقر وعدم املساواة؟ 

القادرة  ما هو دور أسواق الكربون الطوعية يف توجيه االستثمار إىل املشاريع   )د(
 الوظائف املستدامة يف أفريقيا؟إىل تغري املناخ و  على التكيف مع

ما  ف.  2063خطة عام  ألفريقيا ركيزة من ركائز    ات املتامخةيعد فضاء احمليط )هـ( 
هي األولوايت الرئيسية ملبادرة اجلدار األزرق العظيم اليت ميكن أن تساعد يف زايدة االستثمار  

 املستدام يف االقتصاد األزرق األفريقي؟

كيف ميكن ملبادرة اجلدار األزرق العظيم أن تساعد يف معاجلة الفقر وتعزيز  )و( 
 اإلدماج يف اجملتمعات الساحلية؟

إلجراءات املتعلقة اما هي العوائق اليت حتول دون استثمار القطاع اخلاص يف   )ز( 
 ملناخ يف أفريقيا؟اب

كيف ميكن حتفيز القطاع اخلاص على توفري املوارد لدعم اجملتمعات األكثر  )ح( 
 ضعفا وخلق فرص عمل مستدامة؟

القادرة على ية احلايل مع احتياجات التنمية  هل يتكيف هيكل التنمية الدول )ط(
 تغري املناخ يف أفريقيا؟ التكيف مع

ه أطر التمويل يف البلدان األفريقية ملعاجلة القدرة على حتمل إلي  ما الذي حتتاج  )ي(
 تغري املناخ وتسريع احلد من الفقر؟
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 كيف يستجيب الشباب يف أفريقيا آلاثر تغري املناخ؟ )ك( 

ما مدى فعالية البيئة احلالية يف تشجيع الشركات األفريقية الناشئة اليت تساعد  )ل(
 تغري املناخ؟ التصدي آلاثر يف 

ما هي الصلة بني امليزانيات احلكومية وتوجيه املوارد للحد من الفقر وعدم  )م( 
 املساواة؟

 امليزنة املستدامة؟ جناز إما هي أفضل املمارسات يف  )ن(

على احلد من الفقر فعالة  بصورة  ميزانيات مستدامة تساعد  از  إجنكيف ميكن   )س( 
 وعدم املساواة؟

 األعضاء حلقة النقاش و رئيس  -خامسا
مدير قسم التكنولوجيا وتغري املناخ وإدارة املوارد الطبيعية ابللجنة  ،  جان بول آدم  الرئيس،

 . االقتصادية ألفريقيا

جوكا   )فيديو(:  النقاش  لتأطري  العاملية  مالحظات  للمنظمة  العام  األمني  اتالس،  بيتريي 
 لألرصاد اجلوية. 

 أعضاء حلقة النقاش:  

 وزير املالية، مصر؛  ،حممد معيط  •
سودان • وزيرة  -أرليت  الكونغو   البيئةنونولت،  وحوض  املستدامة  ،  والتنمية 

 الكونغو؛
  ، موظفي الشؤون املالية انئبة الرئيس للشؤون املالية وكبرية    ،هاساتو ديوب نسيلي •

   ؛صرف التنمية األفريقيم
مرميا  • ماروما  وانئب  ةاملساعد  ةالعام  ة األمين  ،إليزابيث  املتحدة،   ةاملدير   ةلألمم 

   ؛لربانمج األمم املتحدة للبيئة ةالتنفيذي
االقتصاديني، اللجنة   ةلربانمج وكبري املكلفة اباألمني التنفيذي    ةانئبحنان مرسي،   •

   ؛االقتصادية ألفريقيا
 .كابو فريدي وزيرة الدولة لتطوير األعمال،  ، أدالغيسا ابربوسا •

__________ 


