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 المناخ تغير بشأن يناألفريقي والحكومات الدول رؤساء لجنة منسق تقرير

 عن:
 

 لمناخا تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية في األطراف لمؤتمر والعشرين الخامسة الدورة نتائج

 خ/المنا تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية في األطراف لمؤتمر والعشرين الخامسة الدورة)
/المؤتمر الثاني والمؤتمر الخامس عشر لألطراف العامل بوصفه اجتماعا لألطراف في بروتوكول كيوت

 (لألطراف في اتفاقية باريس
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 المناخ تغير بشأن يناألفريقي والحكومات الدول رؤساء لجنة منسق تقرير

 عن:
 

 لمناخا تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية في األطراف لمؤتمر والعشرين الخامسة الدورة نتائج

 خ/المنا تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية في األطراف لمؤتمر والعشرين الخامسة الدورة )
/المؤتمر الثاني ولألطراف العامل بوصفه اجتماعا لألطراف في بروتوكول كيوتالمؤتمر الخامس عشر 

 لألطراف في اتفاقية باريس(

 
  2019 ديسمبر 15 لىإ  2، من إسبانيا مدريد

 

 مقدمة -أوال 
 

 والضعيفة الفقيرة تالفئا واقعة وتتأثر بها حقيقة المناخ تغير تأثيرات فإن إفريقيا، دول لجميع بالنسبة .1

ى ظواهر جوية قصو أفريقيا في فرعي إقليم كلشهد  الماضي، العام خاللو. أكثر من غيرها المجتمع في

إفريقيا  يف المناخ تغير يخلّف. والممتلكات األرواح في جسيمة خسائر في تسببت وظواهر بطيئة الحدوث

 يف هو عليه األمرما م أسرع بوتيرة حرارتها درجة في ارتفاع تتمثل وهامة النطاق واسعة اآثار بالفعل

 كلبش على التكيف أفريقيا في النامية االقتصادات قدرةإلى جانب ضعف  ، هذامناطق معظمغيرها من 

 أهداف تحقيقل القارة جهود وكذلك أفريقيا، في تحققت التي اإلنمائية المكاسب يقوض المناخ تغير إن. خاص

 فريقياأ تستجيب أن بمكان األهمية من أصال. صعبالذي هو  العادل االنتقال سياق في المستدامة التنمية

  .الكربونة منخفض تنمية مسار إلى االنتقال فرص وتستغل التحديات لهذه
 
 ،من مسؤولية غيرها من الدول العالمية أقل المناخ أزمة وقوع عن اإلفريقية الدول ةمسؤولي إن .2

 قيةاألفري للبلدان الطموحة المساهمات إلى النظرأن يندرج  المهم من وعليه،. آلثارها عرضة األكثر ولكنها

في  التغير سريع مناخ مع التكيف على اإلجمالي المحليها ناتج من %6 و %3 بين ما بالفعل تنفق التي

 تتصدرها اتفاقيةو ،المساواةقائم على  األطراف متعدد نظامو ومعايير بقواعد سترشدي عالمي جهد إطار

 لآلمال لمخيبةا النتائج عن التقرير هذا تقديم يتأي السياق، هذا في بشأن تغير المناخ.األمم المتحدة اإلطارية 

 األمم ةاتفاقي في األطراف لمؤتمر والعشرين الخامسة الدورة) المناخ تغيرحول  مدريد مؤتمرالمنبثقة عن 

اجتماعا لألطراف المؤتمر الخامس عشر لألطراف العامل بوصفه  خ/المنا تغير بشأن اإلطارية المتحدة

 نهج بنيت إلى أفريقيا قادة يحتاج(. /المؤتمر الثاني لألطراف في اتفاقية باريسوفي بروتوكول كيوت

 مانلض ،المماثلة المواقف ذات والبلدان األقاليم مع بالشراكة ،العام هذا لمشاركتهم ومنسق استراتيجي

 .2020 نوفمبر في السكوج مؤتمر نجاح وتحقيق األفريقية األولوياتب المضي قدما
 

 اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية في الفني المستوى على المناخ تغير بشأن إفريقيا برنامج تنسيق يتم .3

الوزاري  وىالمست على هيتولى تنسيق   بينما األفريقيين، المفاوضين مجموعة خالل من المناخ تغير بشأن

 تغيرب المعنية يناألفريقي والحكومات الدول رؤساء لجنةأما  .بالبيئة المعني األفريقي الوزاري المؤتمر  

 لمؤتمر عشرة الثالثة الدورة أقرت. والحكومات الدول رؤساء مستوى على العام االتجاه وفرفت المناخ

 الدول رؤساء لجنة إنشاء 2009 يوليو في بليبيا سرت في المنعقدة األفريقي االتحاد وحكومات دول رؤساء

 .المناخ تغيرب المعنية يناألفريقي والحكومات
 

 غطيوي AU / Dec.723 (XXXII) / اإلفريقي التحادا بمقرر مؤتمر عمالا  التقرير هذا يتم إعداد .4

 المتحدة ماألم اتفاقية في األطراف لمؤتمر والعشرين الخامسة الدورة مؤتمر مدريد حول تغير المناخ ) نتائج

ألطراف في ل االخامس عشر لألطراف العامل بوصفه اجتماعالمؤتمر  خ/المنا تغير بشأن اإلطارية
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 لمؤتمرا اجتماعات نتائج يتضمن كما. (/المؤتمر الثاني لألطراف في اتفاقية باريسوبروتوكول كيوت

وكذلك إحاطات بالمستجدات  األطراف؛ لمؤتمر تحضيرا اي تم عقدهالت  لبيئةاب المعني األفريقي الوزاري

 .والتوصيات االستنتاجات وكذلك ،المناخ تغيرالمعنية ب األفريقية واللجان المبادرات من
 
 والعشرين الخامس األطراف لمؤتمر تحضيرا بالبيئة المعني األفريقي الوزاري المؤتمر اجتماعات - ايثان
 

 :ينالتالي جتماعينالا بالبيئة المعني األفريقي الوزاري المؤتمر عقد .5
  

 في المنعقد لمؤتمر الوزاري األفريقي المعني بالبيئةل المستوى الرفيع االستشاري االجتماع 

  ، إسبانيا، مدريد بالزا في سانتا آنا فندق
 

 من لفترةا في المعقود بالبيئة المعني األفريقي الوزاري للمؤتمر عشرة السابعة العادية الدورة 

 .أفريقيا جنوب ديربان، مؤتمرات،لل الزيتون مركز في 2019 نوفمبر 15 إلى 11
 

مدريد  فندق في المنعقد لمؤتمر الوزاري األفريقي المعني بالبيئةل المستوى الرفيع التشاوري االجتماع

 2019 ديسمبر 8 في ،بالزا في سانتا آنا
  

 ديسمبر 8 في المستوى رفيع ا تشاوريااجتماع المؤتمر الوزاري األفريقي المعني بالبيئة عقد .6

 تترأس ف. وقداألطرا لمؤتمر والعشرين الخامسة الدورة من المستوى الرفيع للجزء تحضيرا 2019

 .اأفريقي جنوب في األسماك ومصايد والغابات البيئة وزيرة كريسي، باربرا السيدة معالي الجلسة
 

ا  األفريقيين المفاوضين مجموعة قدمت .7  على الضوء تسليط مع المفاوضات حالة حول عروضا

 مفاوضاتي ف أفريقياالتي تهم  الرئيسية القضايا على المناقشات ركزت. التي تواجه المفاوضات التحديات

 6 المادة بشأن لمفاوضاتوا على وجه الخصوص، تمويل المناخ الخامس والعشرين، األطراف مؤتمر
م إحاطات تم تقدي كما. ألفريقيا الخاصة والظروف الحتياجات)شفافية األسواق(، وكذلك ضمان االعتراف با

 مبادرةو لساحللمنطقة ا لمناخا ولجنة الكونغو حوضل المناخ لجنة كل منآخر التطورات من قبل مع 

ا الوزراء تلقى. فريقياإل التكيف  مخاطرال إدارة: العالقة األصول عصر في إفريقيا تنمية" حول عرضا

ا  المضي كيفية حول سياسية إرشادات وقدموا التوصيات حول الوزراء تداول. "الفرص وانتهاز  يف قدما

 والعشرين الخامسة الدورة من المستوى رفيع للجزء االستراتيجية القضايا وناقشوا التحديات، بعض مواجهة

 ف.األطرا لمؤتمر
 

 15 إلى 11 من عقدت التي المعني بالبيئة األفريقي الوزاري للمؤتمر عشرة السابعة العادية الدورة

 .أفريقيا جنوب ديربان، مؤتمرات،لل الزيتون مركز في 2019 نوفمبر
 
 11 من ةالفتر في المعني بالبيئة األفريقي الوزاري للمؤتمر عشرة السابعة العادية الدورة قدتع   .8

 تتح المؤتمر انعقد. أفريقيا جنوب ديربان، في مؤتمراتلل الزيتون مركز في 2019 نوفمبر 15 إلى

 أعمال جدول وتضمن". أفريقيا في واالزدهار البيئية االستدامةضمان  أجل من إجراءات اتخاذ" موضوع

 أفريقيا؛ في واالزدهار البيئية االستدامةضمان  أجل من إجراءات اتخاذ ،أخرى بنود بين من ،االجتماع

  .أفريقيا في المستدامة بالتنمية المتعلقة القضايا من ذلك وغير؛ المناخ غيروت
 
 الوزاري المؤتمر بجعل الكامل التزامهم عن البيئة المسؤولون عن األفريقيون وزراءال أعرب .9

 مجدداا وأكدوا. فعالة تنفيذ آليات مع إقليمية بيئية سياسات لوضع الرئيسي المنتدى بالبيئة المعني األفريقي

لمنطقة لمن الفرص المتاحة  االستفادةو األفريقية المنطقة في البيئية التحديات مواجهة بمواصلة التزامهم
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 للمؤتمر؛ قبليةوالمست السابقة القرارات لتنفيذ ملموسة إجراءات باتخاذ الوزراء تعهد. وفي أفريقيا األفريقية

 لتأمين ئيةوالبي واالقتصادية االجتماعية والبرامج والخطط السياسات فيالمتعلقة بالمناخ  اإلجراءات وإدراج

 2019 - 2017 الفترة خالل للمؤتمر لرئاستها ابونلجل تقديرهم عن الوزراء أعرب. نا اإلنمائيةمسارات

 .2021-2019 لفترةخالل ا أفريقيا جنوب برئاسة ورحبوا
 

 المعني األفريقي الوزاري للمؤتمر عشرة السابعة العادية الدورة أتاحت المناخ، بتغير يتعلق فيما .10

 في األطراف لمؤتمر والعشرين الخامسة لدورةل لتحضيرا فرصة المفاوضين األفرقيين لمجموعة بالبيئة

إلى  2 من إسبانيا، مدريد، في الذي كان من المقرر عقده خالمنا تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية

 لعناصرا على األفريقيين البيئة وزراء اعتمده الذي المناخ تغيربشأن  قرارال يحتوي. 2019 ديسمبر 13

 سائلالر وكذلك امس والعشرينالخ األطراف مؤتمرفي  الموحد األفريقي يالتفاوض موقفلل الرئيسية

 .الرئيسية
 

 مثل أفريقيا تقودها التي المبادرات أهمية على المؤتمر الوزاري األفريقي المعني بالبيئة أكدت .11

المناخ  لجنة يا،إفريق في المتجددة الطاقة مبادرة األفريقية، لزراعةل تكيفال مبادرة فريقيا،إل التكيف مبادرة

المؤتمر الوزاري األفريقي  دعا .الجزرية لدوللالمناخ لجنة و الساحل، منطقةلالمناخ  لجنة الكونغو، حوضل

 .المبادرات هذه لدعم الشركاء المعني بالبيئة
 

ا االجتماع أشار .12  دول رؤساء لجنة وقرار ،(XXXII) 723 رقم األفريقي االتحاد مقررإلى  أيضا

 دوليينوال األفريقيين المصلحة أصحاب يشجع الذي المناخ بتغير المعنية األفريقي االتحاد وحكومات

 الذيو إفريقيا، في المحلية والحكومات المتحدة المدن عمل دعم على المحلية والحكومات المدن في العاملين

 اللوائح مع تمشيا المصلحة أصحاب مختلف قبل من المناخية لإلجراءات الوطنية الملكية تعزيز إلى يهدف

 .الوطنية والقوانين
 
 اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية في األطراف لمؤتمر والعشرين الخامسة لدورةا خالل أفريقيا مشاركات

 نبشأ اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية في األطراف لمؤتمر والعشرين الخامسة الدورة ) خ المنا تغير بشأن

 /ولألطراف العامل بوصفه اجتماعا لألطراف في بروتوكول كيوتالمؤتمر الخامس عشر  خ/المنا تغير
  المؤتمر الثاني لألطراف في اتفاقية باريس(

 
 حول تغير المناخ  مدريد مؤتمر  -لف أ       

 

 شمل مؤتمر مدريد حول تغير المناخ ما يلي: .13

 

 لمناخا تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية في األطراف لمؤتمر نووالعشر الخامسة الدورة 

 ؛(25 الدورة)

 كيوتو؛ بروتوكول في لألطراف كاجتماع العامل األطراف لمؤتمر عشرة الخامسة الدورة 

 باريس؛ اتفاقية في لألطراف كاجتماع العامل األطراف لمؤتمر الثانية الدورة  

 ةالعلمي للمشورة الفرعية والهيئة للتنفيذ الفرعية للهيئة نووالخمس الحادية االجتماعات 

 .والتكنولوجية
 

 تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية في األطراف لمؤتمر والعشرون الخامس االجتماع ع قد .14

 موضوع تحت شيليت السيدة كارولينا شميدت، وزيرة البيئة في رئاسة تحت ،إسبانيا مدريد، في المناخ

"حاالت الطورئ الخاصة بالمناخ". تم نقل مكان انعقاد االجتماعات إلى  سياق في". العمل وقت حان"

 مدريد في وقت متأخر بسبب االضطرابات السياسية في تشيلي. 
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 لبلدانا ركزت حيث لمؤتمر،ا المنتظرة من بالنتائج يتعلق فيما متباينة األطراف توقعات كانت .15

 بعض توقعات بين الهوة عميقة كانت كما. النامية بالبلدان مقارنة القضايا من أقصر قائمة على المتقدمة

 وافقت التي القضايا وبين الحكومية، غير األخرى الفاعلة والجهات الشباب مثل المدني، المجتمع قطاعات

 كونسي السياق، هذا في أفريقي، منظور من. صعب دولي سياسي سياق في تناولها على األطراف الدول

 :على النحو التالي مدريد في المناخ تغير لمؤتمر الرئيسي التركيز
 

 ا، للمضي باريس اتفاق إطار في أعمال جدول وضع  للمناقشة مجال توفير ذلك في بما قدما

 لتكيفا بشأن العالمي والهدف النامية، للبلدان المدى طويلال المالي الدعم بشأن االستراتيجية

 بأفريقيا الخاصة والظروف واالحتياجات

 حول اآلليات  باريس اتفاقمن  6 المادة بشأن باريس اتفاق برنامج عمل بموجب العمل إكمال

 السوقية وغير السوقية

 لمناخا تغير بآثار المرتبطة واألضرار ئرلخسابشأن ا الدولية وارسو آلية مراجعة وإكمال إجراء 

 الطرائقو جراءاتاإل إطار في تقاريرعداد الإل مشتركة وجداول نماذج إعداد في تقدم إحراز 

 ؛المتعلقة بالشفافية والمبادئ التوجيهية

 ا أكثر أهداف ذلك في بما ،اطنيو المحدّدة والمستكملة الجديدة للمساهمات االستعداد  يف طموحا

 ؛2020 بحلول التخفيف مجال

 ا واألكثر الجديد الهدف تمهيد الطريق نحو  تفاقاال سيتم والذي ،المدى طويل لتمويلفي ا طموحا

 ؛2025 مناعتبارا  سنوياا أمريكي دوالر مليار 100 تتجاوز بزيادة ،2020 بحلول عليه

 لدوليا الفريق التي أصدرها الرئيسية التقارير ذلك في بما المتاحة، العلوم أحدث في النظر 

 استخدام تغير ؛1.5بمقدار  الحرارة درجة زيادة على المترتبة اآلثار عن المناخ بتغير المعني

 الجليدي والغالف والمحيطات ياألرض
 

 الدولة عن نياب العربية مصر جمهورية تفاوضتبصفتها رئيسا للمفاوضات الحكومية المشتركة،  .16

 جمهورية . أماالمناخ تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية مفاوضاتفي  الفني المستوى على األفريقية

دافعت عن مصالح الدول فقد  ،ةالوزاري األفريقي المعني بالبيئ المؤتمر رئيس، بصفتها إفريقيا جنوب

 .بما في ذلك من خالل عقد مؤتمر صحفي ،الوزاري المستوى على األفريقية
 

  ة والمفاوضات الحكومية المشتركةالمؤتمر الوزاري األفريقي المعني بالبيئ

 

  ني  رمذّك   ،الخامس والعشرين األطراف مؤتمر فياألفريقية  القارة مصلحة عن ت المجموعةدافعلقد 

 تضررا المناطق أكثر إحدى ولكنها العالمية االنبعاثات إجمالي من %4 بنسبة   فقط تساهم القارة أنب

 االتفاقية ذتنفي يعزز أن الذي يجب باريس تفاقال دعم أفريقيا الكامل على تشددو. المناخ تغيرآثار من

 وقدرات اينةمتب وإن كانت المشتركة والمسؤوليات اإلنصافوفقا للمبادئ األساسية لالتفاقية، بمافيها 

 فريقياإ في المستدامة للتنمية مطلوب لسياساتل بحيز االعتراف إلى أفريقيا مجموعة تدعو كل منها.

 ضمانات إلى األفريقية البلدان تحتاج .خاصة اوظروف خاصة احتياجات األفريقية لبلدانل بأن واالعتراف

 لتكنولوجياا ونقل المناخ تمويل شكل في المتقدمة البلدان قبل من الحالية التنفيذ وسائل دعمبخصوص 

 الرسائل نصرة في والصين 77 الـ مجموعة إلى أفريقيا انضمت ، الصدد هذا وفي. القدرات وبناء

 .النامية البلدان من المشتركة
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 وتكون في  المبادرة زمام المتقدمة األطراف البلدان ىتولت ضرور أن الضوء على ت المجموعةسلط

 النامية نللبلدا التمويل توفير وتعزيز زيادة خالل من ذلك في بما طموحة، بأهداف المقدمة فيما يتعلق

 .التكيف إجراءاتتحسين و االنبعاثات منخفضة إجراءات تنفيذ وإتاحة
 

 يفالنامية  البلدان حقو المناخية، اإلجراءات بين والتكاملية الجوهرية العالقة علىالضوء  سلطت 

 ،صاداالقت من مختلفة لقطاعات المناخية اإلجراءات توفرها أن يمكن التي المتعددة والفوائد التنمية،

 .الوطنية التنمية وأهداف خطط عن فضالا 
 

 نمتواز نهج اتباع إلى تودع باريس، اتفاق فعالية لضمان سيمثل محطة تاريخية 2020 أن أكدت 

ا المجموعة شددت. االتفاق لتفعيل ممكن توى مس أعلى يجّسد أن يجب باريس قاتفا تنفيذ أن على أيضا

 فالتخفي عنصر على الطموح ؛باريس التفاق الثالثة األهداف الطموح يعكس أن ويجب طموح،من ال

 .التنفيذ وسائل يخص فيما والطموح التكيف في الطموح ،للمساهمات المحددة وطنيا
 

 تقريررفع ( )ب التكيف؛ بشأن العالمي الهدف وتفعيل بالتكيف تتعلق مسائل)أ( ) :عروض ثالثة تقدم 

 وحصانات امتيازات)ج(  ؛تهاوإدار تهاومراجعواألضرار  الخسارة بشأن الدولية وارسو آلية عن

 تفاقا عناصر جميع وتعكس ةمتوازنتكون  أجندة تنفيذ ضمانفي إطار جهد ل( األخضر صندوق المناخ

 على الوجه المناسب هاتمعالجتتم  ألفريقيا والمصلحة األهمية ذات القضايا أن وللتأكد من ،باريس
 

 
 :النتيجة

 
 لعالميةا المسؤوليات بشأن المستقبلية األعمال جدول بنودعلى  الموافقة أو التداول الشركاء رفض .17

 على تؤثر التي ،النامية البلدان من وغيرها األفريقية البلدان في الميدانيةالوقائع كذلك و بالتكيف، المرتبطة

وقد . ساتهاسيا على تحويلية تغييرات إجراء من النامية البلدان نيمكّ من شأنه أن  الذي الدعم ونوع ،التنفيذ

 لتيا األمور أحد وكان. النامية للبلدان حقيقي بدعم يرتبط األعمال جدول بنود من بند أي س دّ الطريق أمام

 6.4 و 2.6 المادة أسواق عائدات من حصةتخصيص ب السماح مقاومةهو  خاص بشكل أفريقيا قلق أثارت

 فيه يكن لم وقت في النامية والبلدان المتقدمة البلدان بين الفجوةاتساع  إلى ذلك أدى وقد. التكيف لتمويل

 يةسوق جديدة لياتآ إنشاء مثل الرئيسية، الواليات في لتقدمل مواتيا الكبرى االقتصادات بين السياسي السياق

ولم تحقق  لآلمال مخيبة للمؤتمر اإلجمالية النتيجة كانت ذلك، وبسبب. باريس اتفاق بموجب سوقية وغير

 .المناخ أزمة معالجةل مطلوب بأنه أخبر العلم ما
 

 حول اجديد عمل برنامج واعتمد األطراف، تعددية أهمية حول بياناا المؤتمر أصدر ذلك، ومع .18

ا  وأحرز ،المسائل الجنسانية ا  تقدما  حول ةللمناقش مةقيّ  منصة ووفر األعمال، جدول بنود بعض في تدريجيا

 ؤتمرالم نتائج حول المعلومات من مزيد يرد. المناخ في المصلحة أصحاب بين لتفاعالتلو العلوم أحدث

  .األول الملحق في

 

 يوم أفريقيا خالل مؤتمر األطراف الخامس والعشرين –باء   
 

 اتفاقية في األطراف مؤتمرات مختلف في ومشاركتها أفريقيا لحضور رئيسية سمة أفريقيا يوم يمثل .19

قوم مفوضية االتحاد السابع عشر وت األطراف مؤتمر في دأب خ. المنا تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم

 أفريقيا، يف الرئيسية اإلقليمية المؤسسات مع بالتعاون ،مؤتمر كل خاللمنذ ذلك الوقت  تنظيمهاألفريقي ب

 ،النيباد، البنك األفريقي للتنمية ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا –وكالة االتحاد األفريقي للتنمية 

 أفريقيا يوم يوفر. اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األفريقي االتحاد في األعضاء الدول مع شراكةبالو
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 التنمية أجندة على تؤثر التي الرئيسية المناخ تغير قضايا بشأن العمل إلى والدعوة والمناقشة للحوار منصة

 .أفريقيا في
  
 الحدث تحضر. مدريد في األطراف مؤتمر هامش على 2019 ديسمبر 10 في أفريقيا يوم  أقيم .20

 الشريكة والمنظمات والشباب المدني المجتمع ن عن وممثلي ينأفريقي وزراء ضمت ،ةغفير جموع

 والصحافة.
 

 يف المناخ تغير تحديات لمواجهة موحدة جبهةتشكيل  إلى الحدث هذا في الموقرون المتحدثون دعا .21

 تذا الرئيسية القضاياتحقيق نتائج في  إلى الخامس والعشرين األطراف مؤتمر وصلأن يت وإلى أفريقيا،

 قضايا في الركب عن أفريقيا تتخلف أال بمكان األهمية من أنه على اآلراء في توافق ظهر. ألفريقيا األولوية

 باالهتمام القارة همت التي القضاياتحظى  ينبغي أن باريس، اتفاق عمل برنامج تنفيذ بدء مع ،وأنه المناخ، تغير

 .الالزم
 

 المناخالمعنية ب لجانالو األفريقية المناخ تغير مبادرات من إحاطات بالمستجدات –رابعا 
 

 ألطرافا لمؤتمر والعشرين الحادية الدورة خالل تم إطالقها التي األفريقية المناخ تغير مبادراتإن  .22

 اخالمنمعنية ب لجان ثالثو األفريقية؛ المتجددة والطاقة لتكيفل  األفريقية مبادرةال: على النحو التالي هي

 ة؛الجزري والدول الكونغو حوض. الساحل: وهي ؛األطراف لمؤتمر والعشرينالثانية  الدورة خالل أنشئتا

 .األفريقية لزراعةل التكيف ومبادرة
 

  لتكيفاألفريقية ل مبادرةال ألف.  

 سيتمو .للمبادرة األفريقية للتكيف جديد لتمويل يورو مليون تخصيص عن األوروبي االتحاد أعلن .23

 حسينت مبادرات إلثراء المعرفة قاعدة توسيعبهدف  اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج قبل من المنحة تنفيذ

 دعمهايف المبادرة األفريقية للتك زيادةفي ظل . األفريقية البلدان في فعالية واألكثر المحسنة المناخ تغير

 استخدام على القدرة توسيع على الجديدة المنحة ستساعد القارة، أنحاء جميع في المناخ تغير مع للتكيف

تخاذ ا على والقدرة المعرفة وتعزيز المخاطر، نقل آليات وتنفيذ وتقييم المناخ مخاطرحول  معلوماتال

سيدعم ذلك و. اأفريقي في التكيف حالة عن ريراتقال صياغة وتسهيل المناخ، تغير مع للتكيف فعالة إجراءات

 نقل تعزيزو المناخية، والخدمات المعلومات لتعزيزالمبادرة األفريقية للتكيف  تبذلها التي الشاملة الجهود

 التعامل يف األفريقية الفاعلة للجهات التكيف على القدرة وتعزيز للتكيف المعرفة إدارة وتسهيل المخاطر،

 مثل المبادرة األفريقية للتكيف شركاء مع بالتعاون الهدف الداعمة لهذا تنفيذ األنشطة سيتم . المناخ تغير مع

 برنامجو والبنك األفريقي للتنمية، ومفوضية االتحاد األفريقي، األفريقية لقدرات إدارة المخاطر،الوكالة 

 .وغيرها للبيئة، المتحدة األمم وبرنامج اإلنمائي، المتحدة األمم

 

 منطقة الساحلل المناخ باء. لجنة
 

 الغرض، لهذا ظمتن  التي  مستديرةال مائدةال اجتماع خالل الساحل، لمنطقة المناخ لجنة جمعت .24

( 2030 - 2018) الساحل لمنطقة المناخمجال  في االستثمار خطة لتمويل أمريكي دوالر مليار 3,41

 نظمت(. 2025- 2020) الساحلمنطقة  في المناخ مجال في االستثمار لتحفيز األولوية يذ والبرنامج

نك الب من بدعم الساحل لمنطقة المناخ لجنة عن نيابة المستديرة المائدة اجتماع النيجر جمهورية حكومة

 .الرئيسي والمالي نيالف الشريك ،األفريقي للتنمية

 

 خطةي ف والماليين نيينالف الشركاء بين الجمع يتمثل في المستديرة المائدة هذه من الهدف كان .25

 برامج لتمويوإقناعهم على الموافقة على  الوثائق محتويات لتبادل الساحل لمنطقة المناخ في االستثمار
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يسعى  .المختلفة الصكوك هذه على صدقت التي الدول رؤساء قمة بعد االجتماع هذاانعقد . المخططة الهيكلة

-2018 الفترة خاللتشكل هدفا عالميا  التي والرؤية مراكش إعالن تنفيذل أداة، الذي يعد االستثمار هذا

 منطقة ةقدر وزيادة الدفيئة غازات انبعاثات إجراءات من للتخفيف ةالعالمي دوالجه في لمساهمةإلى ا ،2030

  .المناخ تغيرعلى الصمود والتكيف مع  الساحل
 

 البالغة التمويلية أصل إجمالي االحتياجات من أمريكي دوالر مليار 3,41 بقيمة تعهدات تسجيل تم .26

 االتحادو أمريكي؛ دوالر مليار 1,5  بقيمة الدولي البنك من التعهدات جاءت. اأمريكي ادوالر مليار 1,32

 1,3 مية،نلتاألفريقي ل بنكوال ؛أمريكي دوالر مليون 250 فرنسا،و ؛أمريكي دوالر مليون 750 األوروبي،

 التعاونهيئة و، أمريكي دوالر مليون 200 الزراعية، للتنمية الدولي الصندوقو أمريكي؛ دوالر مليار

 .أمريكي دوالر مليون 75 ،ةالسويسري

 

 .المناخ يف االستثمار خطة تنفيذلكمقدمة  جدوى دراسات بإجراءأيضا  المغربية المملكة التزمتكما  .27

 

المركز المغربي   مركز دعم علىه بإمكان المفوضية االعتماد أنأيضا  المغربية المملكة أعلنت .28

 منظمة دتأك وبالمثل،. للدول األعضاء قدرات بـبناء يتعلق فيما سيما ال ،لبناء القدرات حول تغير المناخ

الصندوق الدولي و في مجال المناخ االستثمار وصندوق للبيئة المتحدة األمم ومنظمة والزراعة األغذية

 طةخ تنفيذ لدعم ستعدادهاامجددا  الحاضرة اإلقليمية ودون اإلقليمية المؤسساتللتنمية الزراعية، و

 في مناخال مجال في االستثمار لتحفيز األولوية ذي والبرنامج الساحل لمنطقة المناخمجال  في االستثمار

 .الساحلمنطقة 

 

، األحمر البحر إلى األطلسي المحيط من تمتد دولة 17 المناخية الجغرافية الساحل منطقة تضم .29

 اكريكون وغينيا امبياوج ديفوار وكوت وتشاد األخضر والرأس والكاميرون فاسو وبوركينا نيبنوهي 

 .والسودان والسنغال ونيجيريا والنيجر وموريتانيا ومالي وإريتريا وإثيوبيا وجيبوتي

 

 الكونغو نهر حوضل المناخ جيم. لجنة
 

 حوضل األزرق للصندوق التوجيهية للجنةحول الدراسة التمهيدية  واألخير الثالث االجتماع عقد تم .30

 .الكونغو جمهورية برازافيل، في 2020 يناير 28 و 27 يومي الكونغو،نهر 

 

 حتويي الذيالعرض والمصادقة على التقرير المرحلي الثاني  تتمثل في االجتماع هذا أهداف كانت .31

 ليةوالتشغي القانونية خصوصياتها مع المالية واآللية من المشاريع قيد اإلعداد 1القسم  عن معلومات على

 .2للقسم  والمالية

 

 الجزرية لدولل  المناخ لجنةدال. 
 

 فريقياأل االقتصادية المتحدة األمم لجنة لدى األفريقيين المعتمدين للسفراءالخلوة السنوية  دعت .32

 .الجزرية لدولل المناخ لجنة تفعيل إلى العام، هذا ةالمنعقد

 

 جنةل تفعيل ضرورة على العمل، استنتاجات في ،تم التأكيد مجددا السنوية الدورة هذه ختام في .33

 .لكونغوانهر  حوضو الساحل لمنطقة المخصصتين ينتاألخري اللجنتين غرار على الجزرية، للدول المناخ

 
 

  األفريقية الزراعة تكيف مبادرة . هاء
 



ASSEMBLY/AU/10 (XXXIII) 

Page 8 

 األول امهحوار للتكيف األفريقية والمبادرة المناخ تغير مع األفريقية الزراعة تكيف مبادرة عقدت .34

 .مودعلى الصوالقدرة  التكيف علىاألفريقية  الزراعة تكيف لدعم واسع نطاق على الموارد تعبئة حول

 

 تتمثل فيما يلي: األول الحوار هذا أهداف كانت .35

 األهداف على التركيز مع ،لمساهماتها المحددة وطنيا األفريقية البلدان تنفيذ في المحرز التقدم تقييم 

 .الزراعة بقطاع المتعلقة

 المبادرة ومبادرة تكيف الزراعة األفريقي  اتخذتها التي واإلجراءات المبادرات بشأن الخبرات تبادل

الصمود و المنخفضة االنبعاثات بشأنلتعزيز األجندة القطرية  األعضاء والدول األفريقية للتكيف

 .المستدامة لزراعةأمام تغير المناخ وا

 للمناخ ضراألخ الصندوق ذلك في بما الحالية، التمويل فرص من قدر أقصى لتحقيق سبل استكشاف 

 .أفريقيا في المناخ تغير ظل في المستدامة للزراعة واسع نطاق على الموارد لزيادة

 كيفت تحديات لمواجهة واستراتيجية فعالة نهجالمجاالت التي تحتاج إلى الدعم من أجل   تحديد 

 .الزراعة األفريقية

 
 :القادمة الدورة وأماكن مواعيد -خامسا 

 

 .األطراف مؤتمرالخامسة والعشرين ل الدورة ختام في القادمة الدورة انعقاد ومكان موعد عن أعلن .36

 االجتماعو األطراف لمؤتمر نيوالعشر السادسة الدورةكل من  2020نوفمبر  19و 9وستنعقد ما بين 

 الثالث واالجتماع كيوتو بروتوكول في لألطراف ااجتماعبصفته  العامل األطراف لمؤتمر عشر السادس

 العظمى يطانيابر لكةمم اوستستضيفه ،باريس اتفاقية في لألطراف ااجتماعبصفته  العامل األطراف لمؤتمر

تنظر في و األطراف مؤتمر قبل مااجتماعات  إيطاليا ستستضيف. السكوج في الشمالية، وايرلندا المتحدة

 إمكانية تبني موضوع مقترن بالتكيف في أفريقيا.
 
 توصياتالو خاتمةال -سادسا 

 

 تاريخية محطة يعد والذي المناخ، تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية بموجب باريس اتفاق إن .37

 عضببنكوث  امهددأصبح  أفريقيا، في للتنمية حيوية أهمية وتكتسي التقدمية األطراف تعددية في

تبني موقف  إلى اإفريقي تحتاج. اتنفيذهفي  انتقائي نهج تبنيل هاومحاوالت التزاماتبالرئيسية  االقتصادات

 المناخ تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم واتفاقية القواعد على القائمة األطراف لتعددية دعمها في ثابت

 باريس واتفاق

 
السادسة  رةلدوا ريقية لتحديث مساهماتها المحددة وطنيا والمساهمة في نجاحالبلدان األف تستعد بينما .38

، اسكتلندا السكو،ج في المناخ تغير بشأن اإلطاري المتحدة األمماألطراف في اتفاقية  مؤتمروالعشرين ل

 بتغير المعنية األفريقي االتحاد وحكومات دول رؤساء لجنة واصلت أن المهم منف ،2020 نوفمبر في

 قضايا شأنب إفريقيا وحدة على والحفاظ المناخ تغيربشأن  الموحد األفريقي لموقفل تأييدكسب ال المناخ

 المناخ؛ وتغير البيئة
 

فاقية االلتزام بالمبادئ األساسية لالت المهم من المناخ، تغير بشأن الموحد األفريقي الموقف مع تمشيا .39

 تخفيضب قدما المضي أي ،والوتيرة عزمنفس الب باريس اتفاق في الثالثة األهداف جميع والمضي قدما بتنفيذ

 سائلو تعزيزو العمل؛من  به يرتبط وما العالمي التكيف بهدف قدما المضيو ؛الدفيئة غازات انبعاثات

 قادة ب على يج الصدد، هذا في. متوازنة بطريقة األمور هذه تناول ينبغي بأنه أفريقيا صرحت وقد. التنفيذ

 التخفيف على قطف لتركيزفي ا الشركاء بعض الذي يسكله المؤسف االتجاه لتقويم متضافرة جهود بذل ياقيأفر

 .النامية للبلدان والدعم التكيف وتهميش واإلبالغ
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 أشكال من هماوغير والتكنولوجيا التمويل إلى توفير النامية البلدان دعوة أفريقيا تواصل أن ينبغي .40

 اقتصاداتها لوتحويعلى نحو أكثر فعالية  المناخ تغير مكافحةلرفع مستوى طموحها و هاإلي تحتاج التي الدعم

 الدعم فراج عنلإل االستراتيجية الجوانب على التركيز أفريقيا قادة يودّ  قد. استدامة أكثرإنمائية  مساراتنحو

 س بمرتفع النّ  مشترك  تمويلب مشروطة قروض من بدالا  منح شكل في واسعوال واإلضافي الجديد المالي

 أن يجبال . الدعم على الحصول من األفريقية البلدان تحرم أو أفريقيا ديون عبء من تزيد أن من شأنه

 الحقائق مراعاة مع مخططة، بطريقة إالاألحفوري  لوقودمن ا استثماربسحب أي  الدولي المجتمع يقوم

 .العادل االنتقال سياق في الوطنية

 

ة للتكيف األولوي المناخ بتغير المعنية األفريقي االتحاد وحكومات دول رؤساء لجنة تعطي أن ينبغي .41

، بما في لقارةا تواجه التي المناخ وتغير البيئة قضايا لمعالجة أفريقيا إلى الموارد تدفقات زيادة إلىوتدعو 

 ذلك زيادة الدعم للبرامج الرائدة األفريقية
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 األول الملحق

 
 المناخ بتغير حول المتحدة األمم لمؤتمر والعشرين الخامسة للدورة الرئيسية النتائج - ثانيا

 
 في إطار مؤتمر األطراف مدريدو تشيليل "لعملا وقتموضوع "حان  اعتماد .1

 
 ديالتص في ومبادئها، عملياتها ذلك في بما واالتفاقية، األطراف تعددية بدور األطراف مؤتمر أقر (أ)

 متحدةال األمم التفاقية األطراف متعددة العملية خالل من المحرز الحاسم والتقدم وآثاره، المناخ لتغير

 اقسي في ذلك في بما الماضية، والعشرين الخمس السنوات مدى على المناخ تغير بشأن اإلطارية

 .باريس واتفاق كيوتو وبروتوكول االتفاقية
 

 أفضل إلى دستنا إذا فعالية ريكون أكث المناخ لتغير للتصدي المتخذ اإلجراء بأن اعترف القرار: ملالع (ب)

 يقالفر بدور أيضا واعترف الجديدة؛ النتائج ضوء في باستمرار تقييمه إعادةمع  المتاحة العلوم

 تعزيز في األطرافتسترشد بها  علمية مدخالت توفير في المناخ بتغير المعني المشترك الحكومي

 الفقر؛ لىع للقضاء المبذولة والجهود المستدامة التنمية سياق في المناخ، تغير لخطر العالمية االستجابة
 

 إجراءات سياق في المتقدمة، األطراف أعلنته الدول الذي التعهد إلى القرار أشار: المناخ تمويل (ج)

ا  أمريكي دوالر مليار 100 تعبئة بهدف التنفيذ، بشأن والشفافية التخفيفجوهرية في مجال   بحلول سنويا

 . CP.16/1بناء على القرار رقم  النامية، األطراف البلدان احتياجات لتلبية 2020
 

 المالي الدعم على الحصول في النامية البلدان تواجهها التي المستمرة التحديات على شدد (1

 النامية لبلدانالمقدم إلى ا الدعم توفير زيادة إلى الملحة بالحاجة وأقر القدرات، وبناء والتكنولوجي

 ؛والتخفيف تكيفلفي مجال ا الوطنية جهودها لتعزيز األطراف
 

 لتحذيرل تدابير وتنفيذ تطوير دعم مواصلة إلى المالية، المؤسسات هافي بما الدولية، الكيانات دعا (2

 ومعالجتها؛ منها والتقليل المناخ لتغير الضارة اآلثار من
 

 التكيف بين توازن تحقيق إلى يهدف أن ينبغي المالية المواردمزيد من  توفير أن أشار إلى (3

 ناميةال الدول واحتياجات وأولويات البلدان، تقودها التي االستراتيجيات مراعاة مع والتخفيف،

 وتعاني من نقص المناخ تغيرل الضارة لآلثار خاص بشكل المعرضة األطراف سيما وال ،األطراف

 ىإل لحاجةا في ظل النامية، الصغيرة الجزرية والدول نموا البلدان أقل مثل القدرات،في  شديد

 للتكيف؛المخصصة  المنح على وقائمة عامة موارد

 
الهوة  إلى سد الملحة الحاجة على بالغ بقلقمجددا  القرار شدد :2020 قبل ماترة في ف تنفيذالو طموحال (د)

 االنبعاثات نم لتخفيفسبيل افي  األطراف تبذلها التي جهودلل اإلجمالي األثربين  التي تفصل العميقة

 قاءاإلب مع التي تتفق اإلجمالية االنبعاثات مسارات وبين 2020 بحلول الدفيئة لغازات العالمية السنوية

 ما مستويات فوق تينمئوي تيندرجعلى مستوى أدنى من  العالمية الحرارة درجة متوسطالزيادة في 

 ةمئوي درجة 1.5 بمقدار الحرارة درجة في الزيادة من للحد الجهود ومواصلة ةيالصناع الحقبة قبل

 ،(2020) والعشرين السادسة دورته خالل د،عق  أن ت   وقرر ة؛يالصناع الحقبة قبل ما مستويات فوق

 قبلا مفي فترة  والطموح التنفيذ حول األطراف غيرو األطراف المصلحة أصحاب بين مستديرة مائدة

2020. 
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 شأنب سنوات لخمس المعزز ليما عمل برنامج باعتماد القرار رحب: المناخ وتغير يةناالجنس المسائل (ه)

 عملية يف المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة تعزز التي الجنسانية العمل وخطة يةناالجنس المسائل

ا  المضي على األطراف شجعيو المناخ تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية   .هاذتنفي في قدما
  

 باريس اتفاق في إطار مدريدو تشيليمؤتمري ل "لعملا وقتموضوع "حان  اعتماد .1
 
 الفرصة انتهاز على األطراف شجع باريس اتفاق في لألطراف كاجتماع العامل األطراف مؤتمرإن  (أ)

 المناخ رتغيل العاجلة في التصدي لضرورةل استجابة طموحمستوى ممكن من ال أعلى لتبني 2020 في

 .باريس اتفاق من 7 المادة من 1 والفقرة 2 المادة في المحددة المدى ةاألهداف الطويل وتحقيق

 
 تفوق طرف لكل وطنيا الالحقة المحددة المساهمة أن إلى القرار أشار: وطنيا   المحددة المساهمة (ب)

 يعكس مما طموح،من ال ممكنمستوى  أعلى وتمثل السابقة الوطني المستوى على المحددة تهمساهم

  .المختلفة الوطنية الظروف ظل في ،هوقدرات المتباينة ولكن المشتركة مسؤولياته
 

 وحث ، CP.21/1مقررمن ال 24 و 23 نيالفقرت في الوارد األطراف إلى المقدم الطلب أشار إلى (1

بيل في س األطراف لجهود اإلجمالي األثر بينالفاصلة  الكبيرة الفجوة في النظر على األطراف

 االنبعاثات مساراتبين و 2020 بحلول الدفيئة لغازات العالمية السنوية االنبعاثات من التخفيف

 كثيرب على مستوى أدنى العالمية الحرارة درجة متوسط في الزيادةإبقاء  مع تتفقالتي  اإلجمالية

 ممكنى مستو أعلى مع نية إبراز ة،يالصناعالحقبة  قبل ما مستويات فوق تينمئوي تيندرج  من

 .طموحمن ال
ا  المحددة مساهماتهاب بعد غبل  ت   لم التي األطراف ذّكر (2 ا  وطنيا  22 الفقرة و 4 المادة من 2 للفقرة وفقا

 .بذلك بالقيام ،CP.21/1 من القرار
 فهمو والشفافية لوضوحضمان ال الالزمة المعلومات توفير على لألطراف القوي تشجيعه كرر (3

 CMA.1/4 الملحق بالقرار في المبينة وطنيا، المحددة المساهمات
 
 وجببم ممكن، وقت أقرب في تكيفها عن األولالتقرير  تقديم على األطراف القرار شجع: التكيف  (ج)

 .عالمية تقييم عملية أولبغية إدراجها في  المناسب الوقت في مدخالت لتقديم ، CMA.1/9القرار 
 

 أو ضعو ذلك في بما ،جراءاتاإل التكيف وتنفيذ تخطيط عمليات في المشاركة إلى األطراف دعا (1

 اتفاق من 7 المادة من 9 الفقرة بموجب الصلة ذات والمساهمات والسياسات الخطط تعزيز

ة وزياد التكيف، على القدرة تعزيز بشأن العالمي الهدف نحو تقدم إحراز لمواصلة باريس،

 المناخ؛ لتغير التعرض من والحد المرونة

 الهدف قتحقي في المحرز العام التقدم لمراجعة نهجتبني  إمكانيةتدرس  أن التكيف لجنة من طلب (2

 .2021 لعام السنوي تقريرها في الدراسة ههذ نتائج تدرج وأن التكيف بشأن العالمي
 
 التمويلب المتعلقة باريس اتفاق بموجب االلتزامات تنفيذ أهمية على القرار شدد: ودعمه المناخ تمويل (د)

 .النامية دانالبل في والتكيف التخفيف وأولويات احتياجات لتلبية القدرات وبناء التكنولوجيا ونقل
 

 يماف األطراف النامية البلدان لمساعدة المالية الموارد توفير على األطراف المتقدمة البلدان حث (1

 األطراف جعوش االتفاقية، بموجب الحالية التزاماتها امتدادا لتنفيذ والتكيف، بالتخفيف يتعلق

 .طوعاا الدعم هذا تقديم مواصلة أو تقديم على األخرى
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 والتخفيف، التكيف بين توازن تحقيق إلى هدفت أن ينبغي المالية الموارد توفيرأن زيادة  أشار إلى (2

 ،األطراف النامية الدول واحتياجات وأولويات البلدان، تقودها التي االستراتيجيات مراعاة مع

دا وتواجه نقصا شدي المناخ غيرلت الضارة لآلثار خاص بشكل المعرضة األطراف تلك سيما وال

 اردمو إلى حاجةفي ظل ال النامية، الصغيرة الجزرية والدول نموا البلدان أقل مثل القدرات، في

 .للتكيفالمخصصة  المنح على وقائمة عامة
 
 ،2020 بحلول األمانة، إبالغ إلى األطراف دعوة القرار كرر: المدى الطويلة االستراتيجيات (ه)

 بموجب ئةالدفي غازات انبعاثاتتخفيض  حول المدى الطويلةاإلنمائية  القرن منتصف باستراتيجيات

 .باريس اتفاق من 19 مادةمن ال 19 الفقرة
 

 التكيف .2
 عنيالم العمل قيفر خالل من التكيف، لجنة من يطلب أن األطراف مؤتمر قرر: الوطنية التكيف خطط (أ)

 علوماتم تقاريرهم تضمين ، مواصلةنمواا  البلدان أقل خبراء وفريق ابهالخاص  الوطنية التكيف بخطط

ديدها عند التي تم تح الوطنية التكيف خطط وتنفيذ صياغة بعملية المتعلقة واالحتياجات الفجوات عن

 .معالجتها وكيفية الشروع في العمل المسند إليها
 

 ريقوف التكيف لجنة إلى المعلومات تقديم إلى المنظمات من وغيرها المنشأة الهيئات القرار دعا (1

 ليةعمفي  واالحتياجات الفجوات لسد التي تم القيام بها األنشطة عن نمواا  البلدان أقل خبراء

 الوطنية؛ التكيف خطط وتنفيذ صياغة
 التكيف خطط وتنفيذ ياغةمن أجل ص األطراف النامية للبلدان الدعم توفير أهمية على شدد (2

 .الوطنية
  

 واألضرار رئالخسا .3
 

 ةالسادس دورته في ستستمر الدولية وارسو آلية بإدارة المتعلقة االعتبارات أن األطراف مؤتمر الحظ

 .2020 نوفمبر في والعشرين
 

 رالخسائ بشأن باريس اتفاقية في لألطراف ااجتماعبصفته  العامل األطراف مؤتمر اجتماع قرار (أ)

 :واألضرار
 

 اإلشارة مع ،2013 منذ الدولية وارسو آلية تنفيذ في الناجحة والممارسات واإلنجازات بالتقدم أقر (1

 .القصور وأوجه التحسين مجاالت إلى
 النحو ىعل فعال نحو على الدولية وارسو آلية وظائف لتفعيل العمل من مزيد إلى بالحاجة كذلك أقر (2

 CP.19/2 القرار من 5 الفقرة في عليه المنصوص
 ةالوطني االتصال جهة خالل من واألضرار لخسائرمعنية با اتصال جهة إنشاء على األطراف شجع (3

 منه؛ لكل
 نهام والتقليل واألضرار رئالخسا لتفادي المتبعة هجالن   في االتساق تعزيز إلى األطراف دعا (4

 بيئات وتهيئة الصلة، ذات الوطنية واألطر واالستراتيجيات الخطط وتنفيذ صياغة عند ومعالجتها

 التعرض من والحد المستقبل، في المناخ مخاطر في النظر طريق عن ذلك في بما مواتية،

 .المحرز التقدم ورصد المنسق والعمل المرونة وزيادة والضعف،
 يالمنصوصة عليها ف الهيئات وخبرات ومعلومات عمل من االستفادة على التنفيذية اللجنة شجع (5

 2030 لعام المستدامة التنمية خطة مثل الدولية، العمليات على وكذلك باريس، واتفاق االتفاقية

 .2030 - 2015 الكوارث مخاطر من للحد سينداي عمل وإطار
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 مختصين اءخبر نتعيي إلى المخاطر، تقييم تعزيز إلى بالحاجة االعتراف مع التنفيذية، اللجنة دعا (6

 تلك ذلك في بما ،المدى الطويل التقييم لدمج المتاحة المنهجيات عن المعلومات ونشر وجمع

 ييمالتق عمليات ذلك في بما المناخ، مخاطر إلدارة الشاملة النهج في المخاطر، بتقدير المرتبطة

 .الوطنية ودون الوطنية والتخطيط
ا  يطلب (7  في نيةف توجيهات وضع لها التابعة ةالمواضيعي الخبراء وأفرقة التنفيذية اللجنة من أيضا

 ،العمل تدفقات في العمل ازدواجية تجنبمع  منها، لكل المواضيعية المجاالت بشأن عملها إطار

 آلثار ،المدى الطويلةالمخاطر  تقييمعمليات  تشمل المخاطر تقييمعمليات  عن أقسام ذلك في بما

 الموارد تها؛ومعالج وتقليلها المخاطر بتقييم المرتبطة واألضرار الخسائر لتفادي نهج ؛المناخ تغير

 .النهج هذه فعالية لتقييم نظم ورصد النهج؛ هذه مثل لدعم المتاحة
 ارواألضر الخسائرومعالجة  تقليلو تفاديل المبذولة الجهود لدعم الموارد حشد زيادة بأهمية أقر (8

 .المناخ لتغير الضارة باآلثار المرتبطة
ا  أقر (9  وبناء ياوالتكنولوج التمويل ذلك في بما والدعم، العمل تعبئة لتعزيز الملحة الضرورةب أيضا

 تقليلو تفاديبغية  المناخ لتغير الضارة لآلثار خاص بشكل المعرضة النامية للبلدان القدرات،

 .المناخ لتغير الضارة باآلثار المرتبطة واألضرار الخسائرومعالجة 
 القدرات، اءوبن والتكنولوجيا التمويل ذلك في بما االقتضاء، حسب والدعم، العمل تكثيف على حث (10

معالجة و تقليلو تفاديبغية  المناخ لتغير الضارة لآلثار خاص بشكل المعرضة النامية للبلدان

 .المناخ لتغير الضارة باآلثار المرتبطة واألضرار الخسائر
 على اآلخرين، المصلحة وأصحاب والصناديق الحكومية وغير الخاصة المنظمات أيضا حث (11

 للبلدان القدرات، وبناء والتكنولوجيا التمويل ذلك في بما االقتضاء، حسب والدعم، العمل تكثيف

 لخسائراومعالجة  تقليلو تفاديبغية  المناخ لتغير الضارة لآلثار خاص بشكل المعرضة النامية

 .المناخ لتغير الضارة باآلثار المرتبطة واألضرار
 

 المناخ تمويل  .5

قية في اتفا األطراف ومؤتمرفي اتفاق باريس  األطراف مقرر اجتماع رحب: لتمويلل الدائمة اللجنة (أ

 الطبيعة؛ على القائمة الحلول سيمول الذي 2020 منتدى بموضوع األمم المتحدة بشأن تغير المناخ

 وطرائق مصادر تحديد حولالفنية  الورقة في لتمويلل الدائمة اللجنة مدخالتب أحاطت علما (1

 .واألضرار الخسائر لمواجهة المالي الدعم على الحصول

 أمور بجملة تتعلق مصنفة معلومات اإلمكان، قدر تقدم، أن على لتمويلل الدائمة اللجنة تشجع (2

 وتقديم لمناخا تمويل تدفقات وتقييم القطاع حسب والفجوات البيانات توافر مدى تحديد بينها من

 لمتحدة تفاقية األمم اا تنفيذ يتعلق فيما ،األطراف النامية البلدان احتياجات تحديد عن معلومات

 .باريس واتفاق

 اجتماع األطراف فيوفي اتفاقية األمم المتحدة  األطراف مؤتمر إلى للمناخ األخضر الصندوق تقرير (ب

 الصندوق األخضر للمناخ إلى والتوجيهاتفاق باريس 

 رسمية تجديد عملية ألول الناجح وباالختتام المساهمين من 28 أعلن عنها التي بالتعهدات رحب  (1

ات وائتمان أمريكي دوالر مليار 9,66 بقيمة اسمي تعهد عن أسفر مما لمناخ،ل األخضر لصندوق

 المساهمين جميع قام ذاإ  عليه الحصول يتم قد التي أمريكي دوالر مليون 118,47 بقيمةاسمية 

 .مبكر وقت في المبالغ بدفع

 .األولى الرسمية التجديد فترة في والمساهمات التعهدات من المزيدعلى  شجع (2

ا  شجع (3  أو اتاتفاق شكل في للمناخ األخضر للصندوق تعهداتها تأكيد على المساهمة البلدان أيضا

 .ممكن وقت أقرب في بالكامل منفذة مساهمة ترتيبات
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 الفعل،ب عليها الموافق للمشاريع األموال صرف بتسريع للمناخ األخضر الصندوق طلب مجددا من  (4

 في ذةالمتخ والتدابير الصرف مستويات عن مفصلة معلومات وتقديم االستعداد، دعم ذلك في بما

 ؛األطراف مؤتمر إلىا المقدم تقريره في الصدد هذا

 المناخ صندوقمن  وطلب للتكيف دعمه تعزيز مواصلة لمناخ علىل األخضر صندوق شجع (5

 طةألنش الدعم تقديم ونطاق النهجب المتعلق التوجيه بشأن بسرعة عمله يختتم أن( أ) األخضر

 بشأن سالمجل قرارات مع تمشيا الوطنية، التكيف خطط لتنفيذ دعمه تعزيز مواصلة( ب) التكيف؛

 .التأهب برمجة تعزيز

 اخالمن تكنولوجيا وشبكة مركز مع التعاون مواصلة على للمناخ األخضر الصندوق أيضاا شجع (6

 مراحل في نقلهاو التكنولوجيا تطوير على التعاوني العمل تعزيز بهدف للتكنولوجيا التنفيذية واللجنة

 التكيف؛ ودعم التخفيف دعم بين توازن وتحقيق التكنولوجيا دورة من مختلفة

المتعلقة  لألنشطة المالية الموارد توفير مواصلة لمناخ إلىل األخضر صندوق إدارة مجلس ادع (7

 يتسق ذيال الحد إلى ومعالجتها، وتقليلها األطراف النامية البلدان في واألضرار الخسائر بتجنبب

 لتيسيرو للمناخ، األخضر لصندوقل للتمويل وهياكل نوافذ إنشاء إلى ويؤدي القائم االستثمار مع

 لعملا لخطة االستراتيجية العمل مسارات لمراعاة السياق هذا وفي الصدد، هذا في الفعال الوصول

 بتغير بطةالمرت واألضرار للحد من الخسائر  الدولية وارسو آللية التنفيذية للجنة الخمسية المتجددة

 .اآلثار المناخ
 

 ستعراضواال العلوم .6

حرز الم والتقدم االتفاقية بموجب األمد الطويل العالمي للهدف الثاني الدوري االستعراض نطاق (أ

 المقرر: تحقيقه نحوبشكل عام 

 االتفاقية بموجب األمد طويلال العالمي للهدف الثاني الدوري االستعراض إجراء أن على وافق (1

 لعلميةا للمشورة الفرعية الهيئة بمساعدة للنطاق، وفقاا تحقيقه، نحوالمحرز بشكل عام  والتقدم

 نتائج ومراعاة ملالع في االزدواجية تجنبمع  وفعالية، بكفاءة للتنفيذ، الفرعية والهيئة والتكنولوجية

 .لفرعيةا والهيئات باريس واتفاق كيوتو وبروتوكول االتفاقية في إطار المنفذة الصلة ذات األعمال

 استناداا و االتفاقية من الصلة ذات واألحكام المبادئ بموجب الثاني، الدوري االستعراضأن يتم  قرر (2

العالمي الطويل األمد  الهدف( 1) لـ األطراف فهم تعزيز( أ: )المتاحة العلوم أفضل إلى

 يتعلق فيما المحرز التقدم' 2' لالتفاقية؛ النهائي الهدف ضوء في تحقيقه نحو  والسيناريوهات

 ويلالط العالمي الهدف لتحقيق السيناريوهات ذلك في بما والمعارف، المعلومات فجوات بمعالجة

 التحديات( 3) ؛2015-2013 فترة  استعراض من االنتهاء منذ به، المرتبطة اآلثار ومجموعة األمد

 األثر ييمتق( ب) لالتفاقية؛ الفعال التنفيذ لضمان األمد الطويل العالمي الهدف لتحقيق والفرص

 يف األمد الطويل العالمي الهدف تحقيق أجل من األطراف اتخذتها التي للتدابير الكلي اإلجمالي

 لالتفاقية؛ النهائي الهدف ضوء

ا قرر (3  عام في وينتهي 2020 عام من الثاني النصف في الثاني الدوري االستعراض يبدأ أن أيضا

 دوراتها من ابتداءا  الفرعية، الهيئات دورات مع بالتزامن يعقد منظم للخبراء حوارمع    ،2022

 (.2021 نوفمبر) والخمسين الخامسة دورتها فيواستكمالها  (2020 نوفمبر) والخمسين الثالثة

 والشفافية التقاريرإعدادا  .7

 الوطنية ، حول التقاريرالمناخ تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم التفاقية التوجيهية المبادئ تنقيح (أ

 لالتفاقية. األول الملحق في المدرجة ألطرافمن ا المقدمة
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 في المدرجة األطراف من المقدمة الوطنية التقارير إلعداد المنقحة التوجيهية المبادئ" اعتمد (1

 بشأن ةاإلطاري المتحدة األمم التفاقية التوجيهية المبادئ: الثاني الجزء التفاقية،من ا األول الملحق

 .الملحق بالمرفق بمقررها في الواردة" الوطنيةالتقارير  عن اإلبالغ بشأن المناخ تغير

 في هاإلي المشار التوجيهية المبادئ لالتفاقية األول لحقالم في المدرجة األطراف تستخدم أن قرر (2

 الثامنة؛ الوطنية التقارير من بدءاا  الوطنية تقاريرها إعداد في أعاله 1 الفقرة

ا قرر (3  السنتين لفترة ةالخامس والتقارير الثامنة الوطنية التقارير لتقديم االستحقاق تاريخ تغيير أيضا

 تقديم يتم أن إلى ؟؟؟ 2022 يناير 1 من لالتفاقية األول الملحق في المدرجة األطراف من المقدمة

 تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية إلى 2020 لسنة الدفيئة غازات عن تقييم السنوي التقرير

 إلدراج لألطراف الفرصة إتاحة أجل من 2022 ديسمبر 31 يتجاوز ال موعد في ولكن المناخ،

 .التقارير هذه في البيانات
 

 باريس اتفاق بموجب والدعم العمل شفافية (ب
 

  باريس تفاقيةا بموجب المنهجية قضايالل بحثها  والتكنولوجية العلمية للمشورة الفرعية الهيئة واصل (1

 لمشارا والدعم للعمل الشفافية إلطار التوجيهية والمبادئ واإلجراءات للطرائق وفقاا بهدف القيام،

عن  اإللكتروني لإلبالغ مشتركة إبالغ جداول( أ)، بإعداد باريساتفاق  من 13 المادة في إليه

 حسب أالمنش البشرية الدفيئة غازات نبعاثاتال الوطنية تقييمال تقارير في الواردة لمعلوماتا

 اإللكتروني لإلبالغ مشتركة جدولية أشكال( ب. )المصارف بواسطة إزالتها وعمليات المصادر

ا  المحددة المساهمات وتحقيق تنفيذ في المحرز التقدم لتتبع الالزمة المعلوماتعن   موجبب وطنيا

 تعلقةالم المعلومات عن اإللكتروني لإلبالغ مشتركة جدولية أشكال( ج) باريس؛ اتفاق من 4 المادة

عبَّأ، المقدم القدرات بناء ودعم ونقلها، التكنولوجيا بتطوير  بموجب ،والمقدم الالزم الدعم وكذلك والم 

 الجرد يقةووث السنتين، لفترة الشفافية لتقرير العريضة الخطوط باريس؛ اتفاق من 11-9 المواد

ا  نيينالف الخبراء استعراض وتقرير الوطنية  إلطار ةالتوجيهي والمبادئ واإلجراءات للطرائق وفقا

 الخبراء راضاستع في المشاركين نيينالف للخبراء التدريبي البرنامج( هـ) والدعم؛ للعمل الشفافية

 .نيينالف

 التوصل عتستط لم األطراف أن إلى والتكنولوجية العلمية للمشورة الفرعية الهيئة اتاستنتاج أشار (2

 تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم التفاقية قواعد إجراءات من 16 المادة وأن اآلراء في توافق إلى

 لفرعيةا لهيئةالثانية والخمسين ل الدورة في المسألة هذه حول المناقشة ستستمر. طبقت قد المناخ

 .والتكنولوجية العلمية للمشورة
 

 االستجابة تدابير .8

 تنفيذ آثارب الخاصة كاتوفيتسه خبراء ولجنة االستجابة تدابير تنفيذ تأثير حول للمنتدى عمل خطة (أ

ومؤتمر األطراف في اتفاق باريس،  ، ةمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحد: االستجابة تدابير

 .ومؤتمر األطراف في بروتوكول كويتو
 

 الحاجة، حسب مل،الع خطة تنفيذ سياق في االستجابة، تدابير تنفيذ تأثيرحول  المنتدىيبحث  أن قرر (1

 والتوصية ، MA. 1/  7 في المحددة الطرائق مع يتمشى بما العمل، خطة ألنشطة إضافية طرائق

 الفرعية الهيئةو للتنفيذ الفرعية الهيئة قبل من واعتمادها لبحثها  العمل لخطة اإلضافية الطرائق بهذه

 والتكنولوجية؛ العلمية للمشورة

 يذتنف تأثيرحول  المنتدى يقدم أن على تنص التي ،CMA.1/  7 المقرر من 12 الفقرة استتحضر (2

 األطراف رمؤتمل إجراءات باتخاذوالتوصية  الفرعية الهيئاتلتبحثها  توصيات االستجابة تدابير
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 العامل األطراف ومؤتمر باريس اتفاق في لألطراف كاجتماع العامل األطراف ومؤتمر ويعتمده،

 ؛لبحثها واعتمادها كيوتو بروتوكول في لألطراف كاجتماع
 

 للجنة األول ويالسن التقرير في النظر مواصلة االستجابة تدابير تنفيذ تأثيرحول  المنتدى من طلب (3

 الخمسينو السادسة الدورة في فيه الواردة واالعتبارات التوصيات ذلك في بما لآلثار، كاتوفيتشي

 ومؤتمر ويعتمده، األطراف مؤتمر ليبحثها توصيات لتقديم( 2022 يونيو) الفرعية للهيئات

 لألطراف كاجتماع العامل األطراف ومؤتمر باريس اتفاق في لألطراف كاجتماع العامل األطراف

 .المقبلة الدورة أثناء كيوتو بروتوكول في
 

 6 المادة .9

 كيوتو بروتوكول في لألطراف كاجتماع العامل األطراف ومؤتمر بموجب المقرر

 المقرر أيضا حضرتواست باريس، اتفاق من 6 المادة من 8 و 4 و 2 الفقرات استحضر(  (1

1/CP.21، 8 والمقرر ، 40-36 الفقرات/CMA.1.. 

 رئيس أعده الذي باريس اتفاق من 6 بالمادة المتعلقة المسائل بشأن المقرر نصوص مشروع الحظ (2

 بأن اإلقرار مع الثانية دورته في 2 باريس اتفاق في لألطراف كاجتماع العامل األطراف مؤتمر

 األطراف؛ بين اآلراء توافق تمثل ال هذه النصوص مشاريع

 إليها شارالم المسائل في النظر تواصل أن والتكنولوجية العلمية للمشورة الفرعية الهيئةمن  طلب (3

 نصوص مشاريع أساس على( 2020 يونيو) والخمسين الثانية دورتها في أعاله 1 الفقرة في

 األطراف مؤتمر ليبحثها المقررات بمشاريع توصي أن أعاله، 1 الفقرة في إليها المشار المقررات

 (.2020 نوفمبر) الثالثة دورته في ويعتمده باريس اتفاق في لألطراف كاجتماع العامل
 

 باريس اتفاق بموجب األفريقية للبلدان الخاصة والظروف الخاصة االحتياجات .10

 رافاألط مؤتمر طلب األطراف، لمؤتمر والعشرين الحادية الدورة في باريس اتفاقية اعتماد عقب (1

 على بناءا  أفريقيا، هشاشة مسألة بشأن العضوية مفتوحة رسمية غير مشاورات إجراء الرئيس من

 صفتهب والسودان، المناخ، تغير حول األفريقية الدول رؤساء لجنة رئيسة بصفتها مصر، من طلب

 االعتراف إلى االفتقار هو الطلب هذا وراء الدافع كان. األفريقيين المفاوضين مجموعة رئيس

 مع جنب لىإ جنباا بأفريقيا االعتراف لعدم وسط وكحل باريس، اتفاق أحكام في أفريقيا باحتياجات

 .السابقة للمقررات وفقاا النامية الصغيرة الجزرية والدول نمواا  البلدان أقل

 كيوتو، بروتوكول في األطراف اجتماعك العامل األطراف ومؤتمر األطراف مؤتمر مقررات في (2

 المناخ وصندوق العالمية البيئة مرفق إلى المقدمة والتوجيهات بالي، عمل خطة ذلك في بما

 المقررات مثل) ونقلها التكنولوجيا وتطوير القدرات وبناء االتفاقية، من 6 والمادة األخضر،

1/CP.13, 4/CP, 1/CP .16, 3/CP .17, 7/CP .20, 8/CP .20, 17/CP .22 .والدول البلدان 

 :النامية الصغيرة الجزرية

 درجات تغير أثيرت بشأن المناخ تغير تقييم بتقارير المعني الدولي الحكومي الفريق استنتاجات تشير (3

 النظر إلى الحاجة إلى واالجتماعية االقتصادية التنمية على وآثارها األفريقية القارة على الحرارة

 راعاةم المجموعة األفريقية طلبت لذلك،. األفريقية للبلدان الخاصة والتحديات االحتياجات في

 ي نظرو األطراف، لمؤتمر والعشرين الرابعة الدورة في االستثنائية والظروف الخاصة االحتياجات

 كاجتماع العامل األطراف مؤتمر الثاني االجتماع أعمال جدول في مدرج أنه على الطلب في

 .باريس اتفاق في لألطراف

االجتماع الخامس والعشرين لدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن  رئيس أجرى (4

 وخلص القضية في للنظر واألطراف المجموعات مختلف مع رسمية غير مشاورات تغير المناخ
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االجتماع السادس والعشرين لدول األطراف في اتفاقية  في القادمة الدورة في المناقشة مواصلة إلى

 .األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
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 مشروع مقرر

 لجنة رؤساء الدول والحكومات األفريقيين المعنية بتغير المناخ 

 المناخبشأن التزامات أفريقيا في المؤتمر العالمي لتغير 

 

 إن المؤتمر 

بتقرير منسق لجنة رؤساء الدول والحكومات األفريقية حول تغير المناخ، فخامة السيد يحيط علما  .1

سيريل رامفوسا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا بشأن نتائج المؤتمر الخامس والعشرين لألطراف في 

مس عشر لألطراف العاملة كمؤتمر اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ؛ االجتماع الخا

اريس بلألطراف في بروتوكول كيوتو، والمؤتمر الثاني لألطراف العاملة كاجتماع لألطراف في اتفاق 

 فيه؛على التوصيات الواردة  ويوافق

كذلك مع التقدير باالجتماعات التحضيرية التي عقدها المؤتمر الوزاري األفريقي المعني  علما يحيط .2

ال سيما اجتماعي  األطراف،األفريقيين تحضيراا لمؤتمر  ماعات مجموعة المفاوضينبالبيئة واجت

 إسبانيا؛ ومدريد،ربان، جنوب أفريقيا والمؤتمر الوزاري األفريقي حول البيئة في د
ابون لتنسيق عمل لجنة رؤساء الدول والحكومات األفريقية حول تغير جلجمهورية ال يعرب عن تقديره .3

الجدي للجنة رؤساء الدول والحكومات األفريقية حول  ويقر بااللتزام 2019الى  2017المناخ من 

تغير المناخ في توفير الرقابة السياسية والتوجيه في تسهيل أفريقيا لتكون قوية، موحدة وتتحدث بصوت 

 العالمية؛ات تغير المناخ واحد في مفاوض
بجمهورية جنوب أفريقيا كمنسق جديد للجنة رؤساء الدول والحكومات األفريقية حول تغير يرحب  .4

المناخ ويدعم العمل المستمر لـلجنة رؤساء الدول والحكومات األفريقية حول تغير المناخ في النهوض 

يقي إفريقيا كرئيس للمؤتمر الوزاري األفربمصالح القارة األفريقية؛ يعرب عن تقديره لجمهورية جنوب 

على اإلنجازات التي تحققت في توفير التوجيه السياسي والحفاظ على وحدة إفريقيا في سعيها لتحقيق 

 اهتمامها بمفاوضات تغير المناخ في مؤتمر األطراف في اتفاقية تغيير المناخ الخامس؛

لجنة المناخ لحوض الكونغو  لنيجر ورؤساءاعن تقديره كذلك لجمهورية الكونغو وجمهورية  يعرب .5

وكذلك لجمهورية الجابون وجمهورية غينيا، بوصفهما مناصري مبادرة  الساحل،ولجنة المناخ لمنطقة 

التكيف مع أفريقيا وكمنسق لمبادرة أفريقيا المتجددة، لقيادتها الملتزمة للتعجيل بتفعيل مبادرات المناخ 

 نطاقها؛في أفريقيا وتوسيع 

األفريقية على هامش الدورة  يةدول الجزرلجمهورية سيشيل على اإلطالق الناجح للجنة المناخ ل يهنئ .6

 ؛االتحاد األفريقي لمؤتمرالعادية الثالثة والثالثين 

بالدور المستمر الجدير بالثناء لمجموعة المفاوضين األفريقيين في تمثيل مصالح أفريقيا في  يقر .7

اإلطارية بشأن تغير المناخ ، والتحدث بصوت واحد للنهوض بمصالح  مفاوضات اتفاقية األمم المتحدة

األفريقيين ويالحظ مع التقدير الدعم المقدم من مفوضية االتحاد األفريقي  و جميع الشركاء بشكل خاص 

من قبل البنك األفريقي للتنمية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة وجمهورية 

 مانيا.أل

، ويرحب  15/25جمهورية شيلي على قيادتها الناجحة الجتماعات مؤتمر/اجتماع األطراف  يهنئ .8

 داوإيرلنبعقد الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر األطراف في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 

 الشمالية؛
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بأهمية النتائج األخيرة للمجتمع العلمي الدولي فيما يتعلق بتغير المناخ ، بما في ذلك التقارير  يقر .9

الخاصة الثالثة األخيرة للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ ؛ تقرير عن االحتباس الحراري 

جليدي في مناخ متغير درجة، وتغير المناخ وتقرير األرض ، والمحيط والغالف ال 1.5العالمي بمقدار 

 ويقر بأن التقارير تدعو إلى اتخاذ إجراءات طموحة للتصدي لتغير المناخ وتأثيراته على أفريقيا 

عن قلقه بأن إجمالي االنبعاثات العالمية قد زاد وأن األطراف التي تتحمل مسؤولية تاريخية عن  يعرب .10

هي قارة و األفريقية،ماتها، في حين أن القارة العمل والقدرة على االستجابة لتغير المناخ لم تف بالتزا

 من مجموع االنبعاثات العالمية. ٪ 4بلداا ، ال تساهم إال بنسبة  55تضم 

مجددا على الحاجة إلى ضمان اتباع نهج عملي متعدد األطراف للتصدي للتحدي العالمي المتمثل  يؤكد .11

بشأن تغير المناخ، ويؤكد مجددا على التزامه في تغير المناخ من خالل اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 

بما يخدم مصلحة البلدان األفريقية ، مع ضمان القضاء على  باريس،بتنفيذ بروتوكول كيوتو واتفاق 

، ريقياار التنمية المستدامة في أفالفقر وتعزيز التنمية المستدامة ؛ ويؤكد أهمية ضمان الدعم الكافي لمس

 ات التي تسمح باالستخدام المستدام لألصول األفريقية العالقة؛بما في ذلك من خالل السياس

أن القارة األفريقية ككل تواجه ضغوطا غير مسبوقة بسبب مختلف الظواهر المناخية الشديدة  يؤكد .12

واألحداث البطيئة التي يزيدها تغير المناخ ، بما في ذلك الفيضانات المفاجئة ؛ هطول األمطار الغزيرة 

والجفاف ، مما أدى إلى نزوح اآلالف من الناس وتسبب في وفيات في شمال إفريقيا ؛ وندرة المياه 

االنهيارات األرضية التي تسببت في مقتل اآلالف في وسط إفريقيا ؛ جفاف شديد ، يؤثر على الثروة 

ي فالحيوانية والمياه والمحاصيل والحياة البرية وقطاع الطاقة في شرق إفريقيا ؛ األحداث المتطرفة 

منطقة غرب أفريقيا ، والتي تسببت في فيضانات مفاجئة ، مما أدى إلى خسائر في األرواح ، وتشريد 

اآلالف وتدمير البنية التحتية ؛ واألعاصير والجفاف التي تسببت في مقتل اآلالف وتدمير المنازل 

كوارث تأثروا بال والممتلكات في الجنوب األفريقي ، والتضامن السريع مع البلدان واألشخاص الذين

 المرتبطة بالمناخ في جميع أنحاء العالم.

على مدى تأثر القارة األفريقية بالتأثيرات الحالية والمتوقعة لتغير المناخ ، وما يرتبط بذلك  يجدد التأكيد .13

من خسائر وأضرار اقتصادية وغير اقتصادية في جميع سيناريوهات ارتفاع درجات الحرارة ، ويدعو 

التنفيذ والتعزيز الكاملين آلية معالجة الخسائر واألضرار. بموجب الميثاق واتفاقية باريس  األطراف إلى

المرتبطة به، بما في ذلك من خالل الدعم لتمكين البلدان األفريقية من تجنب وتقليل ومعالجة الخسائر 

 واألضرار المرتبطة بتأثيرات تغير المناخ؛

ميدت، وزير البيئة في شيلي، بصفته رئيس الدورة الخامسة بدعوة معالي الوزير ش مع التقدير يرحب .14

والعشرين لمؤتمر لألطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ للنظر في الظروف 

األطراف في اتفاقية باريس على االعتراف بالظروف  ويحثواالحتياجات الخاصة ألفريقيا ، 

ريقية ، بما يتماشى مع القرارات السابقة التي اتخذها مؤتمر األطراف واالحتياجات الخاصة للبلدان األف

الرئيس القادم لمؤتمر األطراف لمواصلة المشاورات ، للتوصل إلى قرار في هذا الصدد من  ويدعو، 

 .26قبل مؤتمر األطراف 

وعلى  2020بل على أن التنفيذ الفعال التفاقية باريس يعتمد على الوفاء بااللتزامات المقررة ق يؤكد .15

البلدان المتقدمة ويحث األطراف على مواصلة الوفاء بالتزاماتها بموجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو 

 الملحقة بها.

، ويشدد على أهمية التوازن في كل من تنظيم  2021بأن تنفيذ اتفاقية باريس سيبدأ في عام  يدرك .16

، ليعكس األهداف الثالثة ذات الصلة في اتفاقية باريس والمهمة بنفس  26ونتائج مؤتمر األطراف 
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في  القدر من الطموح: الطموح بشأن المساهمة المحددة وطنيا، والطموح بشأن هدف التكيف والطموح

 وسائل التنفيذ ؛ التنفيذ الفعال التفاقية باريس ؛

مليار دوالر أمريكي  9.658بالتعهدات البسيطة للتجديد األول لصناديق المناخ األخضر البالغة  يرحب .17

للسنوات األربعة القادمة ، ويعرب عن تقديره للبلدان التي ساهمت في إطار التعاون العالمي لتعزيز 

ثات والتأقلم مع تغير المناخ.  يدعو كذلك البلدان المتقدمة إلى توفير موارد مالية التنمية وخفض االنبعا

جديدة وإضافية وكافية ويمكن التنبؤ بها من كل من الكيانات العامة والخاصة للصناديق ذات الصلة 

امية نبالمناخ ، وال سيما صندوق التكيف ومرفق البيئة العالمية وصندوق المناخ األخضر ، للبلدان ال

 ليعكس مستوى الطموح والعمل المناخي من قبل البلدان األفريقية.

البلدان المتقدمة على مواصلة توسيع نطاق تعبئة وتوفير التمويل المناخي نحو تحقيق هدف  يحث .18

مليار دوالر أمريكي ، وكذلك حث  100من خالل األموال العامة للوفاء بمبلغ  2020التمويل لعام 

من  9تقدمة األطراف في االتفاقية على توفير تمويل مناخي بما يتماشى مع المادة جميع البلدان الم

مليار  100اتفاقية باريس ، والشروع في مناقشة الهدف الجماعي الجديد بشأن التمويل من تدفق قدره 

 دوالر أمريكي سنوياا ، مع مراعاة احتياجات وأولويات البلدان النامية ؛
م المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ الذي يدعو األطراف إلى مراجعة وتعزيز بقرار اتفاقية األم يقر .19

من اتفاقية باريس.  3وتمشيا مع المادة  21-/ م أ  1وفقا ل  2020المساهمات المحددة وطنيا في عام 

ينبغي أن تشمل المساهمات المحددة وطنيا التخفيف والتكيف ووسائل التنفيذ ، بما يعكس اإلنصاف 

سؤوليات والقدرات المشتركة والمتمايزة لألطراف ، ويعرب عن قلقه إزاء الفجوة المالية المقدرة والم

 تريليونات دوالر أمريكي لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا  3بـ 

على الضرورة الملحة للتكيف مع اآلثار المدمرة لتغير المناخ على القارة وتأثيرها على  يسلط الضوء  .20

ن الصحة الفقر وتحسيونية للبلدان األفريقية فيما يتعلق بجهودها للقضاء على الجوع الميزانية الوط

 والتعليم األفضل في سياق تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة؛

على الحاجة إلى مزيد من تطوير تخطيط التكيف وتنفيذه بموجب اتفاقية باريس للتصدي ألحوال  يشدد .21

من اتفاقية  7داث البطيئة الظهور، ويدعو األطراف إلى مواصلة صياغة المادة الطقس المتطرفة واألح

باريس ، بما في ذلك تفعيل االتفاقية العالمية بشأن هدف التكيف واحتياجات التكيف والتكاليف المرتبطة 

فريقية به ، واالعتراف بالمساهمات التي قدمتها البلدان األفريقية من ميزانياتها ، وتشجيع البلدان األ

على اإلبالغ عن احتياجاتها من التكيف ، والثغرات ، والتخطيط ، والجهود واإلجراءات ؛ ويالحظ 

ا لتقارير برنامج األمم المتحدة للبيئة ، ساهمت البلدان األفريقية بالفعل بنحو  من  % 20كذلك أنه وفقا

 التكلفة السنوية للتكيف من ميزانياتها الخاصة؛ 

آلية السوق التفاقية باريس فيما يتعلق بزيادة الطموح في إجراءات التخفيف على النظر في  يحث .22

ى السوق ويؤكد على الحاجة ال النامية،والتكيف والمساعدة في تغطية تكاليف التكيف بالنسبة للبلدان 

والنهج غير القائمة على السوق لضمان السالمة البيئية، وتجنب االزدواجية والعد المزدوج، ودعم 

زيع اإلقليمي العادل والشمولية، ويؤكد على أهمية ضمان عدم التمييز بين آليات السوق الجديدة التو

 المختلفة، وأن توفر جميع آليات السوق عائدات للتكيف بشكل أساسي من خالل صندوق التكيف؛

 تشكل هذه البما في ذلك التدابير االنفرادية، ينبغي أ المناخ،يؤكد أن التدابير المتخذة لمكافحة تغير  .23

التدابير تمييزاا أو تقييداا على الصادرات من البلدان األفريقية، مع مراعاة مبادرات التجارة األفريقية 

 واتفاق التجارة الحرة القارية األفريقية، كوسيلة لتعزيز التجارة بين البلدان األفريقية؛
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قد قمة العمل المناخي لتعزيز الطموح تغير المناخ وع المتحدة بشأنيرحب بمبادرات األمين العام لألمم  .24

 بالعمل، ويدعو األمين العام لألمم المتحدة والمنظمات الشريكة إلى متابعة تنفيذ المبادرات. واإلسراع

الصادر عن دورة لجنة رؤساء الدول والحكومات األفريقيين المعنية بتغير المناخ  28إلى القرار  يشير .25

ون مع الوكاالت األفريقية على تنظيم قمة أفريقية بشأن تغير المناخ ، الذي حث اللجنة بالتعا2019لعام 

أمر حاسم  2020قبل انعقاد الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر األطراف ، ألن عام  2020في عام 

ذلك الدول ك ويدعومن المؤسسات المعنية تفعيل هذا القرار؛  ويطلبفي التقويم العالمي لتغير المناخ ؛ 

االتحاد األفريقي إلى تقديم عرض الستضافة القمة المقترحة قبل انعقاد الدورة السادسة األعضاء في 

 والعشرين لمؤتمر األطراف.

كحدث أساسي لزيادة الوعي بين مختلف  25باالحتفال بيوم أفريقيا على هامش مؤتمر األطراف  يرحب .26

لى مفوضية ع ويثنيأصحاب المصلحة بجهود أفريقيا وأولوياتها واحتياجاتها فيما يتعلق بتغير المناخ ، 

جانبي لحدث الا بتنظيم يرحب كذلكو؛ االتحاد األفريقي والشركاء األفريقيين لجهودهم في هذا الصدد

نغيسو، رئيس جمهورية االسيد دينيس ساسو  فخامةالصندوق األزرق لحوض الكونغو من قبل  حول

 والعشرين لمؤتمر األطراف الخامسةالدورة الكونغو على هامش 
مبادرة تكيف ومع التقدير بأعمال المبادرة األفريقية للتكيف، والمبادرة األفريقية للطاقة المتجددة،  يقر .27

 لساحلالجنة المناخ لحوض الكونغو ولجنة المناخ لمنطقة )ولجان المناخ األفريقية عة األفريقية، الزرا

للحصول  يدعووفي تنسيق تنفيذ استجابة أفريقيا لتغير المناخ  ية األفريقية(دول الجزرللجنة المناخ لو

 على دعم إضافي لزيادة تنفيذ هذه المبادرات.
اخ رئيس لجنة المنوجمهورية سيشيل،  ؛في منطقة الساحل لجنة المناخ، رئيس جمهورية النيجر يدعو .28

، غينيا ةوجمهوري ؛مبادرة التكيف األفريقيةرئيس  ،ابونالجوكذلك جمهورية  ؛األفريقية يةدول الجزرلل

النضمام إلى لجنة رؤساء الدول والحكومات األفريقيين ا ، إلىالمبادرة األفريقية للطاقة المتجددةرئيس 

 .التآزر بين هذه المبادراتحاالت بهدف تعزيز التنسيق وتعزيز ، نية بتغير المناخالمع

الذي اتخذته اللجنة بالتشاور مع المؤتمر الوزاري األفريقي حول البيئة حسب  2019قرار عام  يكرر .29

  ،االقتضاء ، إلعداد قواعد إجراءات لجنة رؤساء الدول والحكومات األفريقيين المعنية بتغير المناخ

من أجل تعزيز العمليات الفعالة لهذه اللجنة الرفيعة المستوى لبحثها من قبل لجنة رؤساء الدول 

 والحكومات األفريقيين المعنية بتغير المناخ في دورتها القادمة.
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