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 عن المناخوالحكومات األفريقيين المعنية بتغير  الدول رؤساء لجنة منسق تقرير
 

 المناخ تغيرحول  اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية في األطراف لمؤتمر والعشرين الرابعة الدورة نتائج

العامل بوصفه اجتماع األطراف في  الرابع عشر مؤتمر األطرافاألطراف الرابع والعشرين/مؤتمر )

 ،باريس اتفاقية في ألطرافا اجتماعبوصفه  العامل األطراف مؤتمرل 3-1الدورات  ،بروتوكول كيوتو
 .بولندا ،كاتويتسي في 2018 ديسمبر 15 إلى 2المنعقد في الفترة من 

http://www.au.int/
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  المناخوالحكومات األفريقيين المعنية بتغير  الدول رؤساء لجنة منسق تقرير
 مناخال تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية في األطراف لمؤتمر والعشرين الرابعة الدورة نتائجعن 

العامل بوصفه اجتماع األطراف في  الرابع عشر مؤتمر األطرافمؤتمر األطراف الرابع والعشرين/)

 اتفاقية في ألطرافا اجتماعبوصفه  العامل األطراف مؤتمرل 3-1الدورات  ،بروتوكول كيوتو

 ،باريس
 .بولندا ،تشيكاتوي في 2018 ديسمبر 15 إلى 2في الفترة من  المنعقد

 
 مقدمةأوال: 

 
 في أفريقيا مشاركة بشأن Assembly/AU/Dec.669(XXX)لمقرر المؤتمر  وفقًا التقرير هذا إعداد تم .1

 دةالمتح األمم اتفاقية فيألطراف ل والعشرين الرابع مؤتمرالخالل  المناخ تغيرل العالمي مؤتمرال

 العامل الرابع عشر الرابع والعشرين/مؤتمر األطراف مؤتمر األطراف) المناخ تغير بشأن اإلطارية

 بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو(.
   
 إلطاريةا المتحدة األمم اتفاقية في األطراف لمؤتمر والعشرين الرابعة الدورة نتائج التقرير هذايشمل  .2

العامل بوصفه  الرابع عشر الرابع والعشرين/مؤتمر األطراف مؤتمر األطراف) المناخ تغير بشأن

 ةاتفاقي في ألطرافا اجتماعبوصفه  العامل األطراف مؤتمراجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو/

 لمؤتمر تحضيراً  البيئة حول األفريقي الوزاري المؤتمر اجتماعات نتائج يتضمن كما ،(3-1 ســباري

 .أفريقيا في المناخ تغير ولجان مبادرات نعومعلومات مستكملة  األطراف؛
 

 ديسمبر 15 إلى 2 من الفترة في بولندا ،كاتويتسي في المناخ تغيرحول  المتحدة األمم مؤتمر عقد .3

 جرا إل مشترك قرار اتخاذ إلى الحاجة على يؤكد الذي" معاً  التغيير" شعارتحت  ،ابولند رئاسةب 2018

 .المناخ تغير لمعالجةسعيا  تغييرات
 

 من مجموعة وهي للمناخ، كاتويتسي حزمة باعتماد 2018 ديسمبر 15 في كاتويتسي مؤتمر اختتم .4

 .باريس يةاتفاق تفعيلبشأن  قرراتمال
 

 

 للمفاوضين اإلفريقية المجموعة اجتماعاتثانيا: 
 
 قينللمنس اجتماعات خمسة هافي بما العام، خالل اجتماعات للمفاوضين عدة اإلفريقية المجموعة دتعق .5

 .للمفاوضين اإلفريقية لمجموعةل العامة للجلسة اجتماعات وثالثة الرئيسيين، األفريقيين
   
ً  اإلفريقية لمجموعةل العامة الجلسات عقدتان .6  في ةالفرعي الهيئات اجتماعات خالل للمفاوضين يوميا

 .بولندا في األطراف مؤتمر خالل وأخيراً  ،بانكوك دورةخالل و ،بون
 

 التحاداللمجموعة األفريقية بدعم من مفوضية  الرئيسيين األفريقيين لمنسقينا اجتماعات أحد حظي  .7

 .إفريقيا يف اوطني المحددة المساهمات تنفيذ تعزيزى لالرامية إ األفريقي االتحاد جهود في إطار اإلفريقي

 ريةالتحضي واألعمال للدول اوطني المحددة المساهمات تنفيذ حول الخبرات تبادل االجتماع هذا شمللقد 

 .الحكومات بها تقوم التي الوطنية
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 والعشرين الرابع األطراف لمؤتمرتحضيرا  البيئةحول  األفريقي الوزاري المؤتمر اجتماعاتا: ثالث
 
 والعشرين، الرابع األطراف لمؤتمر تحضيريين اجتماعين البيئةحول  األفريقي الوزاري المؤتمر عقد .8

 :التالي النحو على
 
 األمم امجبرن مقر في عقدت التي البيئةحول  األفريقي الوزاري لمؤتمرل السابعة االستثنائية الدورة .9

 المؤتمر بين باالشتراك الدورة نظمت. 2018 سبتمبر 21 إلى 17 من كينيا نيروبي، في للبيئة المتحدة

 اعتمد. دالنيبا ووكالة األفريقي االتحاد مفوضية مع بالتعاونو وأمانته البيئةحول  األفريقي الوزاري

 الرئيسية الرسائل مع جنب إلى جنبا المناخ تغير بشأن قرراتم أخرى، أمور بين من ،االجتماع

 وثيقة اباعتباره الموحد اإلفريقي الموقف بوثيقة ورحبعلما  االجتماع . أحاطالمناخ تغير لمفاوضات

 .بانتظام تحديثهاب للمفاوضين اإلفريقية المجموعةتقوم  حية
 

 فندق في 2018 ديسمبر 9 في البيئةحول  األفريقي الوزاري المؤتمره قدع الذي االستشاري االجتماع .10

 غاباتوال ةالبيئ وزير غولت، إيمون ريجيس السيد سعادة االجتماع ترأس. بولندا ،كاتويتسي فيزافران 

 ضاتمفاو حالة على ريقييناألف الوزرا  إلطالع برمن بمثابة وكان ابون،جال في المستدامة والتنمية

مات قديم المعلوت تم. ألفريقيا الرئيسية واألولويات والتحديات والعشرين، الرابع األطراف مؤتمر

 :الجهات التالية قبلالمستكملة من 
 

 
 ددةالمح المساهماتو ؛تمويل المناخ لمجموعة المفاوضين األفريقيين ن حولين الرئيسييالمفاوض  (1)

 )تاالنوا( رييالتيس والحوار والتكنولوجيا والتكيف، والتخفيف، وطنياً،
 حوض في المناخ جنةل-الثاني والعشرين مؤتمر األطراف التي أُطلقت خالل لمناخة لفريقياأل لجانال  (2)

 الساحل في المناخ ولجنة الكونغو
 مبادرة وتحديدا ،الحادي والعشرين األطراف مؤتمرخالل  أطلقت التي أفريقيا في المناخ تغير مبادرات  (3)

 .األفريقية المتجددة والطاقة األفريقية؛ التكيف
 

الرابع والعشرون/ مؤتمر  مؤتمر األطراف) المناخ لتغير المتحدة األمم مؤتمر في أفريقيامشاركة : رابعا

 األطراف الرابع عشر العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو( 
 

 المناخ تغيرل كاتويتسيمؤتمر ألف: 

 

 ذلك في بما امشارك 22000 من أكثر وضم 2018 ديسمبر 15 إلى 2 من الفترة في المؤتمر قدعُ   (1)

 الدولية الحكومية المنظماتو المتحدة األمم ووكاالت هيئات من نوممثلو نوالحكومي نوالمسؤول

 .اإلعالم وسائل وأعضا  المدني المجتمع منظماتو
ً تشكي كاتوفي في األطراف مؤتمر كان  (2) كلف باستكمال صياغة   CP.21/1إن القرار رقم  حيث حاسما

ات والقواعد واإلجرا المبادئ التوجيهية وضع من خالل ) باريس يةاتفاق لتنفيذ نيةفال التوجيهية المبادئ

 الطموحات لرفع- تاالنوا حوار: حول وزارية دورات بعقد تفويض لديه وكان( المتعلقة بالتنفيذ

 .2020 عام قبل ما إجرا اتحول و النامية؛ للبلدان وخاصة المالي الدعمو المناخية؛ واإلجرا ات
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 والحكومات الدول لرؤسا  ،2018 ديسمبر 3 في لقادةا قمةمؤتمر  اجتماع البولندية الرئاسة عقدت  (3)

ئيس ور ونيجيريا؛ بوتسوانا رؤسا -: كلماتال يناألفريقي والحكومات الدول رؤسا  بعض فيه ىأدل

 .المغرب أمير الملكي السمو وصاحب ناميبيا؛رئيس وزرا  و إيسواتيني وزرا 
. ألطرافا لمؤتمر الثاني األسبوع خالل المستأنف المستوى الرفيع الجز  افتتاح عندكلمات ال ألقيت  (4)

 علي سيدال سعادة عن نيابة بيانا ابون،جال في الخارجية الشؤون وزير تسانجا، دينيس جاك السيد ألقى

والحكومات األفريقيين المعنية لجنة رؤسا  الدول  ومنسق ابونالج جمهورية رئيس أونديمبا، بونغو

 المناخ.بتغير 
 ختُتموا. سباري يةاتفاق عمل ببرنامج المتعلق العمل استكمال على كاتويتسي في المناخ مؤتمر ركز  (5)

 لحزمةا تتضمن. اتفاقية باريس تفعيل بغية( لمناخل كاتويتسيحزمة ) قرراتمال من مجموعة اعتمادب

 معلومات 1 الملحق في ترد. )والتكيفالتخفيف  القدرات وبنا  والشفافية التمويل حول متوازنة نتيجة

 .(الرئيسية النتائج عن تفصيالً  أكثر
 

 ف الرابع والعشرينمؤتمر األطرا في أفريقيا يومباء: 
 
: رة وطنيادللمساهمات المق فريقياأل المركز": شعار تحت 2018 ديسمبر 3 في أفريقيا يوم ُعقد  (1)

 الرئيسي الهدف وكان ."2063جندة ألرة وطنيا دالمساهمات المق تنفيذفي  أسرعبوتيرة  قدما   المضي

 .المناخ لتغير واستجاباتها أفريقيا اهتمام إظهار هو
 ألفريقيا اديةاالقتص المتحدة األمم ولجنة للتنمية األفريقي البنك مع بالشراكة الحدث هذاالمفوضية  نظمت  (2)

هة لمواج فريقيةاأل اتقدرالو فريقياأل برلمانالو الجابون وجمهورية ليسوتو مملكة مع وبالتعاون

 .المخاطر
 .فنيًا وقطاًعا وبرلمانيًا وزاريًا وحواًرا المستوى رفيع قطاعا الحدثشمل   (3)
 لشؤونا ووزير والزراعة، الريفي االقتصاد مفوض ،اكوس اجوزيف سعادة االفتتاحية الجلسة افتتح  (4)

 لمملكة ةالبيئ وزيرحلقة النقاش  وأعضا  الرئيسيين المتكلمين من بينكان . وابونجال في الخارجية

 .بولندالدى  السنغال وسفير ،يناألفريقي المفاوضين مجموعة رئيس ليسوتو؛
 ريقيا؛ألف االقتصادية المتحدة األمم ولجنة للتنمية األفريقية: البنك الشريك المؤسسات من ممثلون  (5)

 ضر،األخ المناخ صندوقو ؛والقدرات األفريقية لمواجهة المخاطر العدالة؛ تحالفو ،فريقياأل برلمانوال

 ألغراض ةالجوي األرصاد لتطبيقات األفريقي المركزو المناخ؛ بتغير المعني الدولي الحكومي الفريقو

 .نوالباحث/األفريقية األكاديمية والهيئات ؛اوطني المحددة اتللمساهم العالمية الشراكةو التنمية؛
 

 

 

 

 ن المبادرات األفريقية حول تغير المناخ واللجان المعنية بالمناخمعلومات مستجدة ع خامسا:
 

: حديدبالت هيالحادي والعشرين  األطراف مؤتمر أُطلقت خالل التي المناخ لتغير األفريقية المبادرات .11

الل خ أنشئت التي الثالث المناخية واللجان ؛األفريقية المتجددة الطاقةمبادرة و األفريقية التكيف مبادرة

 ومبادرة الجزرية؛ والدول الكونغو حوض؛ والساحل: هي األطراف لمؤتمر والعشرين الثانية الدورة

 .األفريقية الزراعة مع التكيف
 األفريقية التكيف مبادرةألف: 
 األفريقية المتجددة الطاقة مبادرة: باء
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 الساحللمنطقة  المناخ لجنة: جيم
 الكونغو حوض في المناخ لجنة: دال
 الجزرية لدولل المناخ لجنة: هاء
  األفريقية الزراعة تكييف مبادرة: واو

 
 :المقبلة الدورة انعقاد ناومك دعمو: سادسا

 
 ةتفاقيالخامس والعشرين ال مؤتمر األطراف) األطراف لمؤتمر والعشرون الخامسة الدورةسوف تعقد  .12

بوصفه  العامل األطراف لمؤتمر عشر الخامس واالجتماع المناخ، تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم

 اجتماعبوصفه  العامل األطراف لمؤتمر الثاني واالجتماع كيوتو، بروتوكول في ألطرافا اجتماع

 جمهورية وستستضيفها 2019 نوفمبر 22 إلى 11 من الفترة في مبدئيًا باريس اتفاقية في ألطرافا

 .األطراف مؤتمر قبل ما مؤتمر كوستاريكا ستستضيف. شيلي
 
 والتوصيات اتاالستنتاج: بعاسا

 
 قدمةالمت البلدان وتحث األطراف لمؤتمر والعشرين الرابعة الدورةمصالحها خالل  عن أفريقيا دافعت .13

م ألهمية لعلامنح  العالمي المجتمع ونناشد ؛الدفيئة غازات انبعاثات خفض في طموحاتها زيادة على

 .اتفاقية باريس تنفيذ لتوجيه المناخ
   

 .إلى المؤتمر للبحث قررالم مشروع مقد  ي .14
 

 1 قلحالم
 

 الرابع والعشرين األطراف لمؤتمر الرئيسية النتائج
 
 ىعل مجددا األطراف مؤتمركد أ: للمناخ كاتويتسي حزمة باسم المعروفة كاتويتسي نصوص اعتماد .1

 األطراف جميع على يتعين المناخ، لتغير العالمية الستجابةل اوطنيالمحددة  المساهمات سياق في أنه

 مؤتمر دورةخالل  واعتمادهابحثها ل مقرراً  19 تقديم قرريو ؛بهاواإلبالغ  طموحة جهوداالضطالع ب

 .اتفاقية باريس في ألطرافا اجتماعبوصفه  العامل األطراف
مؤتمر األطراف العامل  عتمد: يباريس اتفاقية في ألطرافا اجتماعبوصفه  العامل األطراف مؤتمر (أ

 عمل مجببرنا المتعلقة المسائل بشأن مقرراتال مشاريع اتفاقية باريساألطراف في  اجتماع بوصفه

 يةاتفاق عمل برنامج. قامت بإعداد الرابع والعشرون األطراف مؤتمر إليه يحيلهاوالتي  ،اتفاقية باريس

علمية والفنية، تقديم المشورة اللالهيئة الفرعية الهيئة الفرعية للتنفيذ، : التالية الهيئات الفرعية باريس

 للسنتين القادمتين. ، باريس يةباتفاقفريق العمل المخصص المعني 
 
 :المناخ تمويل  (ب
 :األطراف مؤتمرإن : األجل طويلال التمويل (1)
أمريكي  دوالر مليار 100 تعبئة هدف تحقيق في المتقدمة البلدانحرزته أ الذي المستمر بالتقدم رحبي  (أ)

  ؛2020 عام بحلولعلى نحو مشترك  سنويا
 .2020 املع التمويل هدف تحقيق أجل من المناخ تمويل نطاق توسيع مواصلة على المتقدمة البلدان يحث (ب)
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اتفاقية إن مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في  :التمويلحول  جديد جماعي هدف تحديد (2)

 :باريس
ً  ،(2020 نوفمبر) باريس يةخالل اجتماع األطراف في اتفاق ،أن يتم يقرر (أ)  يةتفاقاال من 9.3 للمادة وفقا

لتفاوض بشأن واشروع ال ،(تستمر في الوفا  بالتزاماتها الجماعية الحالية أن المتقدمة البلدان على ينبغي)

ا كحد أدنى، مع األخذ في مليار دوالر سنوي 100جديد مقدر التكلفة انطالقا من جماعي تحديد هدف 

  ؛االعتبار احتياجات وأولويات البلدان النامية
 الميةالع االستجابة تعزيز في المتمثل الهدف أعاله، إليها المشار مداوالته في ،بحثي أن على يوافق (ب)

 عن ذلك يف بما الفقر، على للقضا  المبذولة والجهود المستدامة التنمية سياق في المناخ تغير اتلتهديد

 .للمناخ المرنة والتنميةغازات الدفيئة  خفض مسار مع متفقة التمويل تدفقات جعل طريق
باعتبار  النامية، بالبلدان الخاصة التمويل الحتياجات سنتين كل تقييم بإعداد اللجنة الدائمة للمالية تكليف  (3)

 بمطلو هو لما الكاملة الصورة على الحصول وكذلك الموارد تجديد عمليات تسترشد بها وسيلةذلك 

 من طلبال ذلك إلى باإلضافة المناخ، والقدرة على التكيف مع الحرارة رجةدالمتعلقة ب هدافاأل لتحقيق

 باريس يةاتفاق من ج. 2.1 المادة مع التي تتمشى الدولية المالية التدفقات عن تقرير توفير اللجنة
 
 يةالمال تعهداتها عن اإلبالغب المتقدمة البلدان قيام مع ،باريس يةاتفاق من 9.7 و 9.5 المادتين عيلفت (4)

ضمان و قدمةالمت البلدان من المقدم الدعمب التنبؤ إمكانية يعزز مما ،التنفيذ وبعد مقدماورفع تقارير عنها 

 ؛تهاشفافي
ً  األطراف مؤتمر أحاط: المناخ تمويلحول  المستوى الرفيع الثالث الوزاري الحوار (5) لمحرز ا بالتقدم علما

 إمكانية تعزيز على وشدد إجرا ات، إلى المناخ تمويل احتياجات تحويل دون تحول التي والحواجز

 اتواإلعالن بالتعهدات التقدير مع األطراف مؤتمر رحب كما. المناخ تمويل إلى النامية البلدان وصول

 نم مزيدًا وفر الذي التكيف، وصندوق نمواً، البلدان أقل وصندوق األخضر، المناخ بصندوق الخاصة

 .2020 عام حتى المناخ تمويل بتدفقات التنبؤ وإمكانية الوضوح
 التكيف لصندوقوأعلنت ألمانيا تعهداتها  النامية لبلدانل المالية تعهداتها زيادة والنرويج السويد أعلنت (6)
 سيخدم صندوق التكيف اتفاق باريس عندما يتم إنشا  آليات السوق وتصبح جاهزة للتشغيل. (7)
 
 :األطراف مؤتمرإن : (2020 بعد وما قبل ما) والطموح التنفيذ (ج
 كيوتو؛ بروتوكول على الدوحة تعديل نفاذ لبد  الملحة الحاجة على أكد (1)
 جانب نم القدرات بنا  ودعم للتكنولوجيا، والكافي المالئم التمويل توفير تعزيز على عزمه مجددا دأك (2)

 حث الصدد هذا وفي ،2020 عام قبلجرا  ما إل الطموح مستوى لتعزيز المتقدمة البلدان من األطراف

 ةملموس طريق رطةاخ مع المالي، ادعمه مستوى نطاق توسيع على المتقدمة البلدان من األطراف بشدة

ً  أمريكي دوالر مليار 100 تعبئة في المشاركة هدف لتحقيق  والتكيف، للتخفيف 2020 عام بحلول سنويا

 بنا  دعمو التكنولوجي الدعم توفير وزيادة الحالية المستويات من كبير بشكل التكيف تمويل زيادة مع

 القدرات؛
ان  2025 عام إلى يصل زمنيا إطاراا وطنيرة دمساهماتها المق تضمنت التي ألطرافل طلبه كرر كما (3)

  ذلك؛ بعد سنوات خمس كل بذلك قومأن تعلى  2020 عام بحلولإرسال المساهمات أو تحديثها تقوم ب
 2030 عام إلى يصل زمنيا إطارامساهماتها المحددة وطنيا  تضمنت التي ألطرافل طلبه كذلك كرر (4)

 .ذلك بعد سنوات خمس كل ذلكتفعل و 2020 عام بحلولالمساهمات تحديث  أوتقوم بإرسال أن 
 مؤتمر رحب: مئوية درجة 1.5 حول المناخ بتغير المعني الدولي الحكومي للفريق الخاص التقرير (د

 الحراري اسباالحت بشأن المناخ بتغير المعني الدولي الحكومي للفريق الخاص التقرير بإنجاز األطراف

 المقرر في األطراف من الموجهة للدعوة استجابة مئوية درجة 1.5 البالغ المناسب الوقت في العالمي
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 إلعالم لميةع مدخالت تقديم في المناخ بتغير المعني الدولي الحكومي الفريق بدور وأقر(. باريس جائنت)

 المبذولة دوالجهو المستدامة التنمية سياق في المناخ تغير لخطر العالمية االستجابة تعزيز في األطراف

 واألوساط اخالمن بتغير المعني الدولي الحكومي للفريق وامتنانه تقديره عن وأعرب الفقر؛ على للقضا 

 البالغ العالمي الحراري االحتباس عن الخاص التقرير وتقديم األطراف مؤتمر لطلب لالستجابة العلمية

 ةلهيئالدورة الخمسين ل من األطراف مؤتمر وطلب. المتاحة العلوم أفضل يعكس مما مئوية، درجة 1.5

 1.5 هدف شأنب العلمية المعرفة تعزيز بهدف التقريرأن تبحث  والتكنولوجية العلمية للمشورة الفرعية

 بتغير نيالمع الدولي الحكومي للفريق السادس التقييم تقرير إعداد سياق في ذلك في بما مئوية، درجة

 في الموجودة الثغرات األطراف مؤتمر الحظ ذلك، عن فضالً  .اتفاقية باريسو لمعاهدةا وتنفيذ المناخ

 والمحيطات؛ األراضي عن أخرى بتقارير 2019 في سدها يُتوقع والتي التقرير
ً  األطراف مؤتمر يحيط )تاالتوا(: تيسير حوار (ه  هاوإمكاناتتاالنوا  حوار ونواتج ومدخالت بنتائج علما

 جونوات ومدخالت نتائجبحث  إلى األطراف اودع المعزز؛ والطموح والشجاعة الثقة من مزيد توليد في

 قبل ما حوطمو تنفيذ لتعزيز تبذلها التي الجهود وفي نمواً  األقل البلدان مساهمات إعداد فيتاالنوا  حوار

2020. 
 
إن : العملو للدعم واالرشادات واإلجراءات الطرائق(: اتفاقية باريس من 13 المادة) الشفافية إطار (و

 :األطراف مؤتمر
 ؛لحقالم في الوارد والدعم جرا لإل الشفافية إلطارالطرائق واإلجرا ات واإلرشادات  يعتمد (1)
 االتفاقية؛ من 12و 4 المادتين بموجب اإلبالغ التزامات جديد من ؤكدي (2)
 من 7 رةالفق في إليها المشار المعلومات النامية الصغيرة الجزرية والدول نمواً  البلدان أقل تقدم أن يقرر (3)

 التنفيذ وسائل) 9و( التكيف( )8( )الوطنية اإلنمائية المساهمات نحو والتقدم الجرد قوائم) 13 المادة

 تقديرها؛ حسب( واردةال التنفيذ وسائل) 10و( المقدمة
بالطرائق واإلجرا ات  عمالً  تقوم، أن والتكنولوجية العلمية للمشورة الفرعية الهيئةمن  يطلب (4)

، لبحثها واعتمادها من قبل مؤتمر األطراف المشتركة اإلبالغ جداولبإعداد واعتماد  ،واإلرشادات

 عن اإللكتروني لإلبالغ (:2020 نوفمبر)، اتفاقية باريسالثالث العامل بوصفه اجتماع األطراف في 

 وماتالمعل عن اإللكتروني لإلبالغ مشتركة جدولة ونماذج الثاني، الفصل في إليها المشار المعلومات

 المشتركة ولاالجد أشكال مراعاة مع ،لحقالم من والسادس والخامس الثالث الفصول في. إليها المشار

 ووثيقة ين،سنت كل يصدر الذي الشفافية لتقرير العريضة الخطوطو المشتركة؛ اإلبالغ وأشكال الحالية

 ؛حقلالم في الواردةبالطرائق واإلجرا ات واإلرشادات  عمالً  نيين،فال الخبرا  وتقرير الوطني، الجرد

 .نيينفال الخبرا  استعراض في المشاركين نيينفال لخبرا تدريب ا وبرنامج
ً  هي والتي االتفاقية في لألطراف بالنسبة ،CP.21/1 المقرر من 98 بالفقرة عمالً  يقرر، (5)  أطراف أيضا

 31 أقصاه موعد يف األمانة إلى تقدم التي تلك هي السنتين لفترة النهائية التقارير أن ،اتفاقية باريس في

 أقصاه وعدم في األمانة إلى تقدم التي تلك هي السنتين لفترة النهائية التحديث وتقارير ،2022 ديسمبر

 ؛2024 ديسمبر 31
 وتقارير نتينالس لفترة الختامية التقارير تقديم بعد ،اتفاقية باريس ألطراف بالنسبة أنه جديد من ؤكدي (6)

 والتحقق اإلبالغو القياس نظام محل سيحل اتفاقية باريسب الخاص الشفافية إطار فإن سنتين، كل التحديث

 . (كانكون اتياتفاق)  CP.16/1 المقرر بموجب ذي تم إنشاؤهال
 سنتين، لك تصدر التي الشفافية تقاريران  ،اتفاقية باريس ألطراف بالنسبة السياق، هذا في يقرر (7)

للطرائق  فقاو والمعتمد المحرز للتقدم األطراف والمتعدد يريالتيس والنظر نيين،فال الخبرا  واستعراض

 الطرائق مشاريع تحل أن يجب. تفاقية باريسال الشفافية إطارواإلجرا ات واإلرشادات الخاصة ب
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 الدولي، اضواالستعر والتقييم ،سنتين كل التحديث وتقارير الثنائية، التقاريرواإلجرا ات واإلرشادات 

  الدوليين؛ والتحليل واالستشارة
  CP.16/1 المقرر في إليها المشار األنشطة لقياس طرائق يتضمن الذي نيفال لحقالمتقديم  يقرر (8)

، كمحق الغابات وتدهور الغابات إزالة عن الناتجة االنبعاثات من الحد) 70 الفقرة ،(كانكون اتياتفاق)

 .السنتين لفترة الشفافية بتقرير
 البلدان ماسي وال ،وتمكنها النامية البلدان اتقدر تعزيز في يةاالتفاق بموجب القدرات بنا  بأهمية قري (9)

 مناخ؛ال تغير بشأن فعالة إجرا ات اتخاذو المناخ، لتغير الضارة اآلثار مواجهة على والقدرة قدرة األقل

ة لمؤتمر خالل الدورة الثاني اواعتماده القدرات لبنا  األولية المؤسسية الترتيبات بشأن مقرربحث  قرريو

 .اتفاقية باريساألطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في 
 :األطراف مؤتمرإن : التكيف (ز
 ؛التخفيف مع وتوازنه ومستواه التكيف وضوح زيادة: هو التكيفي االتصال من الغرض أن يالحظ (1)

 التعلم زوتعزي ؛فريق العمل العلمي إلى مدخالت تقديمو النامية؛ البلدان ودعم التكيف إجرا ات تعزيزو

 التكيف؛ وإجرا ات احتياجات وفهم
، بما ثيقةالو أو االتصال اختيار في ذلك في بما ،اومرن يقطرذا توجه  التكيفي االتصال يكون أن يقرر (2)

 البلدان على إضافي عب  أي شكلي الوأ ؛لمساهمات المحددة وطنياأحد مكونات ابارها تفي ذلك باع

 ستعراض.لال يخضع وال األطراف؛ بين نةللمقار أساًساوان تكون  ؛األطراف النامية
 إلى ديتؤ التي االقتصادي التنويع خطط أو/ و التكيف إجرا ات بشأنرة وطنيا دالمساهمات المق توجيه (أ

 نويعالت خطط أو/و األطراف مع التكيف إجرا ات عن محددة إضافية ومعلومات للتخفيف مشتركة منافع

 للتخفيف؛ مشتركة منافع إلى تؤدي التي االقتصادي
 من 4 المادة من 7 بالفقرة عمال وطنيا محددة واستراتيجيات إجرا ات عن تبلغ التي لألطراف بالنسبة (ب

 ةواالقتصادي االجتماعية النظم بنا  عن فضال مشتركة منافع لتحقيق والمصممة اتفاقية باريس

 ؛واإليكولوجية
o الحصر ال مثالال سبيل على شملت أن يمكن للتخفيف، مشتركة منافع عن أيضا تسفر التي التكيف خطط 

 ة،البشري والمستوطنات الساحلية، والموارد المائية، والموارد الطاقة، موارد مثل الرئيسية القطاعات

 والحراجة؛ والزراعة الحضري، والتخطيط
o  اعةالصن مثل قطاعات الحصر، ال المثال سبيل على ،شملت قد التي االقتصادي، التنويع إجرا ات 

 الزراعة،و والعقارات، والسياحة، والبنا ، واالتصاالت، والنقل والتعدين، والطاقة والصناعة، التحويلية

 .األسماك ومصايد
 :اتفاقية باريسإن مؤتمر األطراف العامل بوصفه مؤتمر األطراف في : المقررة وطنيا المساهمات (ح
 بما ،(التخفيف) االتفاقية من 4 المادة لتنفيذ النامية لبلدانل الدعم تقديم وجوب على شدديو جديد من ؤكدي (1)

 هاعن بالغاإلو اوطنيالمحددة  مساهماتها إعداد على النامية البلدان اتقدر تعزيز مواصلة ذلك في

 التي فاقيةاالت بموجب المنشأة والهيئات الصلة ذات المالية آلليةل التشغيلية الكيانات عشجيو وحسابها،

 .القدرات بنا  دعمو والياتهم، إطار في تقديمها، في االستمرار على االتفاق تخدم
ً و استراتيجيات وتهيئ تعد قد النامية الصغيرة الجزرية والدول نمواً  البلدان أقل أن إلى شيري (2)  خططا

  الخاصة؛ ظروفها تعكس الدفيئة لغازات منخفضة انبعاثات ذات لتنمية وإجرا ات
ً  شيروي (3) أخذ  يف االستمرار المتقدمة للبلدان ينبغي أنه على تنص التي ،يةاالتفاق من 4.4 المادة إلى أيضا

 لىع وأن بأكمله، االقتصاد نطاق على االنبعاثات خفضل مطلقة بأهداف القيام طريق عن القيادة زمام

 نحو الوقت بمرور االنتقال على تشجع وأن تبذلها، التي التخفيف جهود تعزيز تواصل أن النامية البلدان

 .المختلفة الوطنية الظروف ضو  في الحد أهداف أو بأكمله االقتصاد نطاق على االنبعاثات خفض
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 ما يلي:  قرر: إن مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يالتقييم العالمي  (ط
باريس،  ةيويشمل جميع مكونات اتفاققوده األطراف ت بأسلوب المتاحة العلوم وأفضل سيتم توخي العدالة (1)

 ؛التقييم العالمي أنحا  جميع في ،بما في ذلك التكيف والتخفيف ووسائل التنفيذ
 ات؛المخرج في والنظر ني؛فال التقييم وإعدادها؛ المعلومات جمع: التالية لمكوناتلالتقييم العالمي  (2)
 اتصال فريق ستنشئ التي والتكنولوجية، العلمية للمشورة الفرعية الهيئة بمساعدةالتقييم العالمي  إجرا  (3)

 المسألة؛ هذه بشأن مشترك
 اركةوبمش شفافة بطريقة تميعلى أن  األطراف قبل من امدفوعو اعمليالتقييم العالمي  كوني سوف (4)

 في بما األطراف، قبل من بالكامل متاحة المدخالت جميعوتكون  األطراف، غير من المصلحة أصحاب

 اإلنترنت؛ عبر ذلك
 التقدم تقييمل اتفاقية باريس تنفيذ تقييم على تركز أن ينبغيالتقييم العالمي  مخرجات أن علىالتأكيد  (5)

 لتقدما في للسياسات التوجيهي غير النظر تدرج وأن األطراف، على فردي تركيز لها وليس الجماعي،

 ؛ياوطن محددة بطريقة ودعمهم أعمالهم وتعزيز التحديث إلبالغ استخدامه لألطراف يمكن الذي الجماعي
 خاصة بةمناس في ،التقييم العالمي نتائج إلى مستندة ،اوطني ا المحددةمساهماته تقديم إلى األطراف يدعو (6)

 .المتحدة لألمم العام األمين رعاية تحت
 
 :اتفاقية باريس: إن مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في األطر الزمنية المشتركة  (ي
ً  ويحيط المسجلة، غير للوكاالت المشتركة الزمنية األطربحث  في المحرز بالتقدم يرحب (1)  تبادلالب علما

 المسألة؛ هذه بشأن األطراف جانب من واقتراحها بحثها تم التي الخيارات ومجموعة آلرا ل الثري
 تىح الوطني المستوى على مساهماتها على المشتركة الزمنية األطر بتطبيق األطراف تقوم أن يقرر (2)

  بعده؛ وما 2031 عام من اعتباًرا تنفيذها يتم
 غير للهيئات المشتركة الزمنية األطربحث  مواصلة للتنفيذ الفرعية لهيئةالدورة الخمسين ل من يطلب (3)

 مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع قبل من واعتمادها بحثهال الشأن بهذا توصية تقديم بهدف المسجلة

 .اتفاقية باريساألطراف في 
 
 :باريس اتفاقية بموجب والوظائف العمل وبرنامج الطرائق: االستجابة ابيرتد (ك
 :إن مؤتمر األطراف (1)
 .احةوالسي والزراعة والطاقة النقل ذلك في بما المختلفة، القطاعات على تركز فنية بأعمال ضطلعي (أ

 (.العمل وبرنامج المنتدى بشأن)  CP.21/11 والمقرر ، 34 و 33 الفقرتان ،(باريس جائنت) CP.21/1  (ب
 :اتفاقية باريسإن مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في  (2)
 الهيئات إطار في (المنتدىب بعد فيما إليه المشار) االستجابة تدابير تنفيذ أثرحول  المنتدى يكون أن يقرر  (أ

 ؛اتفاقية باريس بموجب بالمسائل يتعلق فيما اتفاقية باريس بمثابة الفرعية،
  ؛الملحق في الواردة المنتدى ووظائف العمل وبرنامج الطرائق يعتمد  (ب
 تنفيذ أثر شأنب المنتدى عمل لدعم االستجابة تدابير تنفيذ آثار بشأن كاتويتسي خبرا  لجنة إنشا  قرروي (ج

ً  والعمل االستجابة، تدابير  لحق؛الم في الواردة للصالحيات وفقا
 
ؤتمر مو األطراف مؤتمرإن  :اتفاقية باريس دعم في التكنولوجيا آللية الدوري التقييم وطرائق نطاق (ل

 :اتفاقية باريساألطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في 
  الوارد لنحوا على التكنولوجيا، ليةآل المقدم الدعم وكفاية لفعالية الدوري التقييم وطرائق نطاق يعتمد 

 ؛ملحقال في
  وتشاركية؛ وشاملة شفافة بطريقة الدوري التقييم إجرا ضرورة  يقرر 
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  خالل الدورة الرابعة لمؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع  األول الدوري التقييم إجرا  أيًضا قرري

 يتم قد أو الملحق، في الواردة والطرائق للنطاق وفقًا( 2021 نوفمبر) اتفاقية باريساألطراف في 

الدورة الخامسة لمؤتمر األطراف العامل بوصفه  في األول الدوري التقييم إكمال بهدف الحقًا، تعديلها

  ؛(2022 نوفمبر) اتفاقية باريساجتماع األطراف في 
 ت في التقييم العالميمدخال بمثابة الدوري التقييم نتائج تكون أن كذلك يقررو. 
 
 بموجب اآللية) 4-6 المادة دوليا، المحولة التخفيف نتائج) 2-6 المادة ،(التعاوني النهج) 6 المادة (م

ومؤتمر األطراف العامل  األطراف مؤتمر اعتمد: (السوقي غير النهج) 6.8 والمادة ،(التعاونية النهج

ً  قراراً  اتفاقية باريسبوصفه اجتماع األطراف في  البحث وإن مؤتمر األطراف العامل  لمواصلة إجرائيا

 :اتفاقية باريسبوصفه اجتماع األطراف في 
  في لواردةا الوالياتببحث  األطراف ومؤتمر والتكنولوجية العلمية للمشورة الفرعية الهيئةقيام  يالحظ 

 ؛(6 بالمادة المتعلقة المسائل) 40-36 الفقرات ،CP.21/1 المقرر
  ولكن ،بحثها تم قد الرئيس قترحم في المسائل هذه بشأن قرراتمال نصوص مشاريع أن أيضا الحظي 

 بشأنها؛ اآلرا  في توافق إلى التوصل تستطع لم األطراف
 الل بحثها خ تم التي القرار نصوص مشاريع مراعاة مع ،بحثال تواصل أن الفرعية الهيئةمن  يطلبو

الدورة الثانية لمؤتمر  إلى مقرر مشروع إحالة بهدف األطراف، لمؤتمر والعشرين الرابعة الدورة

 .واعتمادهلبحثه  اتفاقية باريساألطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في 
 العلمية لمشورةل الفرعية والهيئة للتنفيذ الفرعية الهيئةإن : كورونيفيا في الزراعة بشأن المشترك العمل (ن

 :والتكنولوجية
 شالور نتائج تنفيذ طرائق بشأن كورونيفيا طريق رطةاخ من الدورة في عمل ورشة بأول انترحب (1)

 بالزراعة؛ المتعلقة القضاياحول  الدورة أثنا  الخمس
لدان والصندوق الخاص ألقل الب التكيف، صندوقو ،وإطار التعاون العالمي العالمي، البيئة مرفق اندعوت (2)

  ؛كورونيفيا طريق طةراخ إطار في العمل ورش لحضورنموا، والصندوق الخاص لتغير المناخ 
 اتفقتاو كورونيفيا، طريق طةراخ حول عملورشة  الستضافة نيوزيلندا قدمته الذي قترحلمبا انرحبت (3)

خمسين الدورة الو للتنفيذ الفرعية للهيئة والخمسين الحادية الدورةخالل  المسألة هذهبحث  مواصلة على

 .والتكنولوجية العلمية للمشورة الفرعية لهيئةل
 ببنا  المعنية باريس للجنة السنوي نيفال المرحلي التقرير االتفاقية، بموجب القدرات بنا : القدرات بناء  (س

 :للتنفيذ الفرعية الهيئةإن : كيوتو بروتوكول بموجب القدرات بنا  القدرات،
 
 لقدراتا ببنا  المعنية باريس لجنةتوسيع  إلى والحاجة المحرز التقدم استعراض بشأن عملها تالحظ (1)

 لبنا  سيةالمؤس الترتيبات تعزيز بشأن مقرر بمشروع التوصية بهدف ،هاوتعزيزتها فعاليتحسين و

 :مؤتمر األطرافو األطراف؛ لمؤتمر 25الـ الدورةخالل  واعتمادهابحثها ل القدرات
 مع دربان ىلمنتد المستقبلية الجتماعاتلالمواضيعية  لموا مةإجرا  ا للتنفيذ الفرعية الهيئة من طلبت (2)

 لجنة باريس المعنية ببنا  القدرات.ل السنوي التركيز مجال
ية بشأن االتفاق بموجب اتفاقية باريسمؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في يطلب من  (3)

 المناخ، رلتغي الضارة لآلثار عرضة واألكثر رةاألقل قد البلدان سيما وال النامية، البلدان اتقدر تعزيز

 األولية ةالمؤسسي الترتيباتبشأن  مقررال في نظري أن قرريو المناخ؛ تغير بشأن فعالة إجرا ات اتخاذ

تفاقية ااعتماده خالل الدورة الثانية لمؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في و القدرات لبنا 

 .باريس
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 إجرا  يف الشروع للتنفيذ الفرعية لهيئةالدورة الخمسين ل من األطراف مؤتمر يطلب: مسائل الجنسين (ع

 بشأن ليما عمل برنامج إطار في العمل ومواصلة التحسين، ومجاالت التقدم، لمجاالت استعراض

 التقارير ميعج أساس على الجنسين بين بالمساواة يتعلق فيما به الخاصة العمل وخطة الجنسانيةمسائل ال

 الجنسين، بين بالمساواة الخاصة عملها وخطة ليما عمل برنامج إطار في الصادرة والتقارير الواردة

 الدورةخالل  عتمادهاوا بحثهال االستعراض نتائج بشأن للتنفيذ الفرعية الهيئة توجيه توصيات تقديم بهدف

 .األطراف لمؤتمر 25الـ
 النتقالوا لتضامنلا يسيليس إعالن إلى ويشير القادة بمشاركة األطراف مؤتمر رحب: القادة قمة مؤتمر  (ف

 .عادلال
من  ندالب هذاطلبت : اتفاقية باريس بموجب األفريقية للبلدان الخاصة والظروف الخاصة االحتياجات (ص

 األعمال جدول من المقترحتقديم هذا البند  قبوع .جدول األعمال المجموعة األفريقية للمفاوضين

 تكميلي، أعمال كجدول
 :التالي النحو على أخرى مجموعات ثالث من طلباتوردت  (1)
 جنتيناألر من بدعم الكاريبي، البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا المستقلة الرابطة عن نيابة هندوراس، (أ

 نوانبع األعمال جدول في بند إدراج وإكوادور، والمكسيك وأوروغواي القوميات المتعددة بوليفيا ودولة

 ينية،الالت أمريكا دول ذلك في بما النامية، البلدان من لألطراف الخاصة والظروف العاجلة االحتياجات" 

 ؛"ة باريساتفاقيو االتفاقية بموجب المناخ لتغير السلبية لآلثار خاص بوجه عرضة جميعها تكون التي
 بعنوان األعمال جدول في بند دراجإل الهادئ، والمحيط آسيا دول عن نيابة اإلسالمية، إيران جمهورية  (ب

  ؛"الهادئ والمحيط آسيا منطقة في النامية للبلدان الخاصة والظروف الخاصة االحتياجات"
 بعنوان األعمال جدول في بند دراجإل العربية، المجموعة عن نيابة السعودية، العربية المملكة  (ج

 "العربية للبلدان الخاصة والظروف الخاصة االحتياجات"
 بعادتاس قترحم بشأن فرعي بند دون التكميلي المؤقت األعمال جدول اعتماد على األطراف مؤتمر وافق (2)

 االحتياجات بشأن المقترحة األربعة البنود وبدون لالتفاقية 1 لحقالم في الواردة القائمة من تركيا

 سالرئي نائب وأبلغالرئاسة.  إطار في تعقد التي القضايا هذه بشأن والمشاورات الخاصة والظروف

 .اآلرا  في توافق إلى تتوصل لم المشاورات بأن األطراف مؤتمر( توفالو)
 مرلمؤت للدورة الخامسة والعشرين القادمة بالرئاسة فريقيةاأل للمجموعة الداخلية المشاورات شهدت (3)

 25الـ ةالدور في تعقد أن نأمل التي المستقبلية المشاوراتخالل  الدعم وتأكيد اعتذارات حدوث األطراف

 .األطراف لمؤتمر
ن م المستقلة ألمريكا الجنوبية والبحر الكاريبي""الرابطة تجدر اإلشارة إلى أن مجموعة من بلدان  (4)

 الطلب األفريقي تعترضأمريكا الجنوبية  هي التي 
 إلى األطراف ويدعو بالمبادرة األطراف مؤتمر يرحب :2019 عام في المتحدة لألمم المناخ قمة (ق

 .المناخ تغير معالجة في الطموح بدا  تعزيزوإ المشاركة
 مؤتمر مكتب هيئة أعضا  األطراف مؤتمر انتخب: الرئيس غير المكتب هيئة أعضاء انتخاب (ر

 يونغ لويسو ؛(مصر) نصر محمدو ؛(توفالو) فراي إيانو ؛(النرويج) بورستينغ جورج: األطراف

 .(إيران) بور شافعي وماجد ؛(بليز)
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 كاتويتسي في المناخ مؤتمر بشأن مقرر مشروع

  )المناخ لتغير ياإلطار المتحدة األمم مؤتمرالدورة الرابعة والعشرون ل)
 الخامس والعشرين/ مؤتمر األطراف ،العالمي المناخ تغير مؤتمر في أفريقيا ومشاركة

 الخامس عشر العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتومؤتمر األطراف 

 ASSEMBLY/AU/10 (XXXII)الوثيقة، 
 

 :إن المؤتمر
 
 ة الرئيسفخام المناخ، تغير بشأن يناألفريقي والحكومات الدول رؤسا  لجنة منسق بتقرير علما   يحيط .1

 األمم ةاتفاقي في لألطراف والعشرين الرابع المؤتمر نتائجعن  ابونجلا رئيس أونديمبا، وجبون علي

 في األطرافاجتماع  بوصفه العامل عشر الرابع االجتماعو المناخ؛ تغير بشأن اإلطارية المتحدة

 اتفاقية في ألطرافا اجتماعبوصفه  العامل األطراف ومؤتمر ؛مؤتمر األطراف) كيوتو بروتوكول

 فيه؛ الواردة التوصيات على ويوافق باريس
 
حول  يقياألفر الوزاري المؤتمر عقدهما اللذين التحضيريين االجتماعينب التقدير مع أيضا   علما يحيط .2

 ؤتمرلم تحضيراً  المناخ تغير بشأن للمفاوضين األفريقية لمجموعةالعديدة ل جتماعاتالوا البيئة

 األطراف؛
 
 االلتزام من قدر بأقصىالمناخ والحكومات األفريقيين المعنية بتغير لجنة رؤسا  الدول  بالتزام يقر  .3

ً  قوة أكثر تكون أن إفريقيا على سهلت التي السياسية والتوجيهات رشاداتباإل  الوحدة حرو مع وترابطا

ا سلط مم العالمية؛ المناخ تغير مفاوضات في واحد بصوت التحدث في استمرأن و الشاملة األفريقية

 المسؤوليات دئمبا مع تمشيا باريس يةواتفاق لالتفاقية، الكامل بالتنفيذ األفريقي االلتزام الضو  على

 منها؛ كل وقدرات المتباينة ولكن المشتركة
 

أيضا بالدور الحاسم للجابون باعتبارها رئيسا للجنة رؤسا  الدول والحكومات األفريقيين المعنية  يقر .4

والصين خالل  77بالمناخ والمؤتمر الوزاري األفريقي حول البيئة ومصر كرئيس لمجموعة الـ 

لتغيير  إلطاريةالمفاوضات تمهيدا للدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة ا

 بالبلدين على تفانيهما ودعمهما للقضية األفريقية المتعلقة بتغير المناخ. ويشيدالمناخ في بولندا 
 
 المتحدة ألمما لجنةو ؛والبنك األفريقي للتنمية ،للنيباد والتنسيق لتخطيطا وكالةو ،مفوضيةال يهنئ  .5

 فريقيألا برلمانال مع وبالشراكة الجابون وجمهورية ليسوتو مملكة مع بالتعاون ألفريقيا االقتصادية
 األطراف لمؤتمر 24الـ الدورةخالل  أفريقيا يوم فعاليات لتنظيم المخاطرلمواجهة  األفريقية ةقدرالو

 بخطى قدما المضي: المساهمات المحددة وطنيا محور": موضوع حول 2018 ديسمبر 3 في المنعقدة

 " .2063أجندة  لدعمالمساهمات المحددة وطنيا  تنفيذفي  أسرع
 
/ومؤتمر األطراف األطراف لمؤتمر والعشرين الرابع األطراف مؤتمر استضافة على بولندا يهنئ  .6

 يكاتويتس حزمة واعتماد بنجاح كيوتو بروتوكول في األطراف اجتماع بوصفهالرابع عشر العامل 

 الخامس الخامس والعشرين/مؤتمر األطراف األطراف مؤتمر استضافة شيلي بعرض ويرحب ؛لمناخل
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عشر العامل بوصفة اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو/ومؤتمر األطراف الثاني العامل بوصفه 

 ؛2019 ديسمبر فيوذلك  اتفاقية باريساجتماع األطراف في 
 

 مفاوضاتوال التحضير في ،المجموعة األفريقية للمفاوضين وجهود المنجز بالعمل التقدير مع عترفي .7

 تعزيزب الرئيسيين منسقيهاو المجموعة والتزام مؤتمر األطراف الرابع والعشرين نتائج إلى أدت التي

 المفاوضات؛ في األفريقية األولويات وضمان
 

 ويقدر ت،للمفاوضا األخيرة األيام تسهيل في لعبوا دورا الذين يينقياألفر الوزرا  والتزام بجهود يرحب .8

 األفريقية؛ المواقف تعزيز في تفانيهم
 

 للجنة ناجحال للتفعيل الكونغو، جمهورية رئيس يسو،جن ساسو دينيس فخامةل ويعرب عن تقديرهيهنئ  .9

 ،رالنيج جمهورية رئيس يوسوفو، مامادو وفخامة ، األزرق وصندوقه الكونغو لحوض المناخالمعنية ب

 الساحل؛ لمنطقة المناخالمعنية ب للجنة الناجح للتفعيل
 

 المناخنية بالمع لجنةال تفعيلبالتعجيل ب ،سيشيل جمهورية رئيس فوري، ديني. فخامة عترف بالتزامي .10

 .المحيطات واقتصادات يةالجزر لدولل
 

 غيرتالمتمثل في  العالمي للتحدي لتصديفي ا األطراف متعدد نهج ضرورة اتباععلى  مجددا ؤكدي .11

 تنفيذب أفريقيا التزام مجددا ويؤكد المناخ، تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية خالل من المناخ

ضة بشكل التي هي معر األفريقية لبلدانالعليا ل مصالحال يخدم بما باريس، يةواتفاق كيوتو بروتوكول

 ضا فال األفريقية البلدان منح ضمان مع الظاهرة، هذه بتأثيرات بالفعل وعانت ،المناخ تغيرل خاص

  المستدامة؛ التنمية لتحقيق الزمال سياسيال
 

 يقية،األفر للبلدان الخاصة واالحتياجات بالظروف االعتراف على باريس يةاتفاق في األطراف حثي .12

 تمرلمؤ القادمة الرئاسةعو ديو األطراف، مؤتمر اعتمدها التي والسابقة الصلة ذات راتاالقر مع تمشيا

 قرار إلىاألطراف  لمؤتمر والعشرين الخامسة الدورة توصل بهدف المشاورات،إلى مواصلة  األطراف

 المسألة؛ هذه متابعة االستمرار في المجموعة األفريقية للمفاوضين من طلبيو الصدد، هذا في
 

 لتمويلا هدف تحقيق أجل منالخاص بالمناخ  التمويلتعبئة  تعزيز مواصلة على المتقدمة البلدان يحث .13

 تأسيسا سنويا، أمريكي دوالر مليار 100 لتحقيق والعامة الخاصة الصناديق خالل من 2020 لعام

 التمويلير توف تعزيز ومواصلة النامية، للبلدان القطرية الملكية وتعزيز النامية البلدان احتياجات على

 ؛كحد أدنى سنوياأمريكي  دوالر مليار 100 انطالقا من به التنبؤ يمكن الذي المستدام
 

 تعلقةالم ومشاريعها إجرا اتها لتنفيذ األفريقية البلدان دعم في األخضر المناخ صندوق بدور يرحب .14

 يشيدواإلصالح المستقلة  آللية بينما يعرب عن القلق إزا  أوجه القصور في بعض تعهدات بالمناخ،

بالعمل الذي أنجزه أعضا  مجلس اإلدارة األفريقيون الذين انتهت واليتهم ومواقفهم في الدفاع عن 

 ندوقص في مساهماتها زيادة على المتقدمة البلدان يحث   ،الصدد هذا وفيمصالح أفريقيا في المجلس، 

 عاملبالت االلتزام عكست ة التوقيتمناسبو وطموحة ناجحة أولية تجديد عملية لضمانالمناخ األخضر 

 ؛معا والتكيف التخفيف في مجالي المناخ تغير مع
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أهمية التوصل إلى نتائج طموحة للتجديد األولي لموارد صندوق المناخ األخضر بما يبلغ ضعف  يبرز .15

قيمة التمويل المتعهد بها خالل العملية األولى لتعبئة الموارد "آللية اإلصالح المستقلة" مع مراعاة قدرة 

مليارات دوالر أمريكي سنويا، في حين تم التأكيد  5إلى  3نة صندوق المناخ األخضر على توفير من أما

على أهمية ضمان تخصيص حصة كافية من موارد صندوق المناخ األخضر ألفريقيا، وال سيما للتكييف 

 وذلك من خالل صكوك المنح.
 

 إجرا ب اإلسراع على 25 الـ األطراف ومؤتمر 24الـ األطراف مؤتمر ورؤسا  األطراف أيضا   يحث  .16

 ألمما اتفاقية في الوارد النحو على ألفريقيا، الخاصة والظروف المحددة االحتياجاتحول  مشاوراتال

 األطراف؛ لمؤتمر 22الـ الدورة خالل كما هو كلف به المناخ تغير بشأن اإلطارية المتحدة
 

 وواسع وقمسب غير انعدام في تسببت قد االحتباس الحراري  من الحالية المستويات أن القلق مع يالحظ  .17

 انعدام إلى أدى مما األفريقية، المجتمعات فيالمستضعفة  الفقيرة للفئات بالنسبة خاصةمن لأل النطاق

 لىع السلبية اآلثار من وغيرها الصحية، والتحديات الحيوانية، والثروة البشرونزوح  الغذائي، األمن

 ؛واالقتصادات العيش سبل
 

 الخاص تقريره في المناخ بتغير المعني الدولي الحكومي الفريقصدر عن  الذي التحذير كذلك يالحظ  .18

 معظم بأن يعترف والذي مئوية، درجة 1.5 بمقدار الحرارة درجة ارتفاع على المترتبة اآلثار عن

 في درجة 2 بسرعة تتجاوز أن ويمكن مئوية درجة 1 حرارة درجة بالفعل تجاوزت قد أفريقياجزا  أ

 .جذرية إجرا اتاتخاذ  غياب
 

يق الحكومي الفر به ىأوص الذي النحو على اتسياسفي مجال الجذرية  تدابير تنفيذ إلى العالم قادة يدعو  .19

 كبرأ بشكل السياسات هذه تركز أن وطلب المناخي، النظام نزاهة لضمان الدولي المعني بتغير المناخ

 المجتمع؛ فيالمستضعفة  فئاتال مرونة بنا  على
 

 وصول هيلوتس ا،والتكنولوجي األموال نقل دعمالمتعلقة ب حكاماأل تعزيزإلى  المتقدمة البلدان يدعو أيضا .20

 ؛وتفضيلي متيسر أساس على تقديمه ينبغي الذي الدعم هذا إلى األفريقية البلدان
 

ألفريقية بالتعاون مع المبادرة ا ،واللجان المعنية بتغير المناخ األفريقية المؤسساتو المفوضية من يطلب  .21

 اإليكولوجية نظمهاو األفريقية البلدان اقتصادات على المناخآثار  توثيقل برامجتنفيذ  في الشروعللتكيف، 

 .لمناخل األفريقية الدول استجابة لتوجيه أخرى تدخالتغيرها من الو مناسبة سياسات واقتراح
 

 في لقائما العمل وإكمال فعال بشكل اتفاقية باريس تفعيل أجل من سوياأن تعمل  األطراف جميعناشد ي .22

 النامية البلدان دعم أجل من باريس لما بعد نتائج مؤتمر األطراف الرابع والعشرين يةبرنامج عمل اتفاق

 وطنيا؛ المحددة المساهمات تنفيذ فيالبلدان األفريقية  خاصة
 

البلدان األفريقية على التصديق على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال كوسيلة لتعزيز الجهود  يشجع .23

 الرامية إلى معالجة تغير المناخ.
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 في فريقياأ أولويات ودعم بتعزيز يتعلق فيما اجهوده مواصلة من المجموعة األفريقية للمفاوضين يطلب .24

ع م الصلة، ذات المنتديات من وغيرها المناخ تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية مفاوضات

 للمؤتمر الوزاري األفريقي حول الصلة ذات مقرراتالو الموحد اإلفريقي الموقف وثيقة علىالتأسيس 

 ؛والحكومات األفريقيين المعنية بتغير المناخ الدول رؤسا  لجنةو البيئة
 

أصحاب المصلحة األفريقيين والدوليين وخاصة العاملين منهم في المدن والحكومات المحلية بما  يشجع .25

في ذلك المنظمات التابعة لألمم المتحدة مثل موئل األمم المتحدة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، وحسبما 

حدة، على تعزيز هو مناسب، أصحاب المصلحة اآلخرون مثل برنامج المدن والحكومات المحلية المت

دعمهم للبلدان األفريقية إلى أقصى حد ممكن من خالل التنسيق والتعاون مع مفوضية االتحاد األفريقي 

ولجنة الممثلين الدائمين عن طريق اللجنة الفرعية للبيئة ومجموعة المفاوضين األفريقيين من أجل 

 طبقا للوائح والنظم الوطنية. النجاح في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا على المستوى المحلي
 

 مبادرةلا مثل الصلة ذات والمبادرات المجموعة األفريقية للمفاوضين مع بالتعاون ،المفوضيةمن  طلبي .26

 الشركا  من دعم، بالمناخالمعنية ب لجانالو المتجددة للطاقة ةفريقياإل مبادرةالو األفريقية للتخفيف

 اداالتح في األعضا  للدول وطنيا المحددة المساهمات تنفيذ لتنسيق المصلحة وأصحاب المعنيين

 ها.عن تقرير وتقديم هاورصد هاودعم األفريقي
 

 25الـ األطراف لمؤتمر ةفريقياأل اتتحضيرلل أن تواصل جهودها ودعمها المفوضية منأيضا   يطلب .27

فريقية األ مبادرةوال المناخالمعنية ب لجانالو المجموعة األفريقية للمفاوضين مع بالتعاون، تسهلأن و

 المناخ تغير رآثا مع لتكيفا أفريقيا في مجال جهودعرض  ،المتجددة للطاقة ةفريقياإل مبادرةالو للتخفيف

 .تغير المناخ من للتخفيف الحالية جهودالو
 

 في المناخ رتغي حول فريقياأل قمةال مؤتمر تنظيم على األفريقية الوكاالت مع بالتعاون المفوضية حثي .28

ً  عامالً  2020 عاميعتبر  حيث ،26الـ مؤتمر األطراف انعقاد قبل 2020 عام  العالمي التقويم في حاسما

 .المناخ لتغير
 

 ؛العادل واالنتقال لتضامنل ياسسيلي إعالن إلى ويشير القادة بمشاركة يرحب  .29
 

 البنك وخاصة ،اإلنمائيين والشركا  األفريقية المؤسسات مختلف تقدمه الذي الدعم التقدير مع الحظي .30

، ألمانيا بي،األورو االتحاد للبيئة، المتحدة األمم برنامج اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج لتنمية،لاألفريقي 

 اتالمفاوض في امشاركتهم لتعزيزمفوضية االتحاد األفريقي و للمجموعة األفريقية للمفاوضين

  الصلة؛ ذات األخرى والعمليات
 

والحكومات األفريقيين المعنية بتغير  الدول رؤسا  لجنةل  اتإجرا قواعد وضع المفوضية من يطلب .31

 .المستوى رفيعة اللجنة هذه عملياتفعالية  تعزيزبغية  المناخ
 

 هذا تنفيذ في المستويات جميع على للمفاوضين األفريقية والمجموعة مفوضيةال دعم الشركا  من يطلب .32

 .قررمال
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