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 مقرر
عداد أفريقيا لمدورة العشرين لمؤتمر األطراف في اتفاقية بشأن مؤتمر وارسو لتغير المناخ و  ا 

 األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ
 إن المؤتمر:

بتقرير فخامة الدكتور جاكايا مريشو كيكويتي، رئيس تنزانيا، منسؽ لجنة يحيط عممًا   -1
ورة التاسعة رؤساء الدوؿ والحكومات األفريقييف المعنية بتغير المناخ عف إعداد أفريقيا لمد

عشرة لمؤتمر األطراؼ في اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية لتغير المناخ والدورة التاسعة 
لمؤتمر األطراؼ العامؿ بوصفو اجتماع األطراؼ في بروتوكوؿ كيوتو والمنعقدة في 

 ؛2013نوفمبر  23إلى  11وارسو، بولندا في الفترة مف 
ؤساء الدوؿ والحكومات األفريقييف المعنية بتغير بنتائج دورات لجنة ر  يحيط عممًا أيضاً   -2

عمى ىامش الجمعية  2013ديسمبر  5و  2013سبتمبر  24المناخ المنعقدة في 
العامة لؤلمـ المتحدة في نيويورؾ وقمة اإليميزيو حوؿ السمـ واألمف في أفريقيا والمنعقدة 

 في باريس، فرنسا، عمى التوالي؛
ومات األفريقييف المعنية بتغير المناخ واألعضاء لبللتزاـ بمجنة رؤساء الدوؿ والحك يشيد -3

القيـ والمستمر بقيادة المشاركة السياسية الجماعية ألفريقيا في مفاوضات تغير المناخ 
 العالمية؛

بالقيادة المحنكة التي أبداىا فخامة الدكتور جاكايا مريشو كيكويتي في أداء دوره  يشيد -4
كومات األفريقييف المعنية بتغير المناخ ويطمب إلى كمنسؽ لمجنة رؤساء الدوؿ والح

لمؤتمر األطراؼ في  20، خبلؿ الدورة الػ2014فخامتو مواصمة إبداء نفس القيادة طواؿ 
بالمؤتمر  كما يشيداتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية لتغير المناخ في ليما وبعد ذلؾ 

وكذلؾ مفوضية االتحاد األفريقي  الوزاري األفريقي لمبيئة وفريؽ المفاوضيف األفريقييف
المركز مـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا/بالتعاوف مع البنؾ األفريقي لمتنمية ولجنة األ

األفريقي لسياسة المناخ وسائر الشركاء لما تجمى مف اإلجماع وروح الوحدة في وارسو 
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، مما ساىـ في في مناصرة الرسائؿ الرئيسية لمموقؼ األفريقي الموحد حوؿ تغير المناخ
 تحقيؽ اإلنجازات المحرزة خبلؿ المؤتمر في بولندا؛

بمفوضية االتحاد األفريقي بالتعاوف مع لجنة األمـ المتحدة االقتصادية يشيد أيضًا   -5
ألفريقيا/المركز األفريقي لسياسة المناخ، والبنؾ األفريقي لمتنمية ووكالة التخطيط 

حرز خبلؿ االحتفاالت بيـو أفريقيا في وارسو، وىو والتنسيؽ لمنيباد والشركاء لمنجاح الم
إلى المفوضية والشركاء  ويطمب ،ما حقؽ مصالح أفريقيا في المفاوضات العالمية

التحضير نحو إقامة جناح أفريقي خبلؿ الدورة العشريف لمؤتمر األطراؼ في ليما، بيرو 
 سا؛وخبلؿ الدورة الواحدة والعشريف لمؤتمر األطراؼ في باريس، فرن

جميورية كوريا وأمانة صندوؽ المناخ األخضر وكذلؾ أمانتي اتفاقية األمـ  يينئ  -6
المتحدة اإلطارية لتغير المناخ والمرفؽ العالمي لمبيئة لقياميا بفتح مقار صندوؽ المناخ 

مجمس إدارة صندوؽ  ويدعو، 2013ديسمبر  4األخضر في سونجدو، كوريا في 
جراءات الخاصة برسممة الصندوؽ لتمكيف أفريقيا مف المناخ األخضر إلى اإلسراع باإل

 االستفادة منو في تكيفيا مع تغير المناخ  وتخفيؼ اآلثار الناجمة عنو؛
برنامج األمـ المتحدة لمبيئة باعتباره مضيؼ مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ يدعو أيضًا  -7

تطوير الفعاؿ لضماف إنشاء شبكات كافية في أفريقيا، حيث تشتد الحاجة إلييا لم
 لمتكنولوجيا، ونقميا وبناء القدرات؛

الدوؿ األعضاء عمى التصديؽ عمى تعديبلت الدوحة في بروتوكوؿ كيوتو لفترة يحث  -8
 االلتزاـ الثانية لتعزيز الحد مف انبعاثات غازات الدفيئة؛

ت مـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا/المركز األفريقي لسياساالمفوضية ولجنة األ مفيطمب  -9
المناخ والبنؾ األفريقي لمتنمية والشركاء اآلخريف مواصمة دعـ فريؽ المفاوضيف 
األفريقييف في مفاوضات تغير المناخ العالمية في إطار التوجيو السياسي لممؤتمر 
 الوزاري األفريقي لمبيئة ولجنة رؤساء الدوؿ والحكومات األفريقييف المعنية بتغير المناخ.
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