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 مقدمة: -ألف
ىذا التقرير عمبل بمقرر مؤتمر االتحاد األفريقي  يتـ إعداد  .1

Assembly/AU/Dec.448(XIX)  بشأف التحضيرات األفريقية لمؤتمر األمـ المتحدة
لمؤتمر األطراؼ في اتفاقية األمـ المتحدة  ةدورة الثامنة عشر حوؿ تغّير المناخ )ال

امنة لؤلطراؼ في بروتوكوؿ كيوتو(، المنعقد اإلطارية المتعمقة بتغّير المناخ/ الدورة الث
ىذا  بموجب في الدوحة، قطر. طمب المؤتمر،  2012ديسمبر  8نوفمبر إلى  26مف 

لمناخ الدعوة إلى المقرر، مف لجنة رؤساء الدوؿ والحكومات األفريقييف المعنية بتغير ا
ر المناخ خبلؿ المستكمؿ حوؿ تغي الموقؼ األفريقي الموحد عقد اجتماع لبحث ومتابعة

الدورة الثامنة عشر لمؤتمر األطراؼ في االتفاقية والدورة الثامنة لمؤتمر األطراؼ في 
البروتوكوؿ، والذي بحثو وأجازه المؤتمر الوزاري األفريقي حوؿ البيئة خبلؿ دورتو العادية 

 في أروشا، تنزانيا. 2012المنعقدة في سبتمبر  ةالرابعة عشر 
تغير ب المعنية جتماع لجنة رؤساء الدوؿ والحكومات األفريقييف يشمؿ التقرير نتائج ا .2

تغير المناخ في الدوحة، قطر إلى جانب أىـ نتائج مؤتمر المناخ المنعقد عمى ىامش 
لمؤتمر األطراؼ في اتفاقية  ةمؤتمر األمـ المتحدة حوؿ تغّير المناخ )الدورة الثامنة عشر 

ر المناخ/ الدورة الثامنة لؤلطراؼ في بروتوكوؿ األمـ المتحدة اإلطارية المتعمقة بتغيّ 
 بحثو .  ليتولى المؤتمر كيوتو(، المنعقد  في الدوحة. ويقترح مشروع مقرر

 
 :اإلفريقيين نتائج اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات -باء

 3تغير المناخ اجتماعيا يوـ ب المعنية عقدت لجنة رؤساء الدوؿ والحكومات األفريقييف  .3
في مركز المؤتمرات الوطني القطري في  4في قاعة االجتماعات رقـ  2012بر ديسم

لمؤتمر األطراؼ في اتفاقية األمـ المتحدة  ةعمى ىامش الدورة الثامنة عشر  الدوحة، قطر
، وناقشت التقارير التي قدمتيا المفوضية / الدورة الثامنة لؤلطراؼ في بروتوكوؿ كيوتو

 والجزائر وسوازيبلند.
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 أعضاء المجنة عف عميؽ مشاعر الحزف واألسى لفقداف دولة رئيس وزراء أعرب  - أ
مقراطية السابؽ، السيد ممس زيناوي، الذي نّسؽ إثيوبية االتحادية الدي جميورية 

التحّدث  أمكنيا وتصميـ  بحيث كانت أفريقيا متحدة و  وبعد نظر مثالية المجنة بقيادة
 ضات تغير المناخ.بصوت واحد لمنيوض بقضية أفريقيا في مفاو 

المؤتمر بشأف  يا لمقرر األنشطة التي تـ القياـ بيا تنفيذعف المفوضية أبمغت  - ب
 Assembly/AU/Dec.399(XVIII)مؤتمر األمـ المتحدة حوؿ تغير المناخ 

)الدورة الثامنة  بشأف التحضيرات األفريقية لمؤتمر األمـ المتحدة حوؿ تغير المناخو 
فاقية األمـ المتحدة/الدورة الثامنة لؤلطراؼ في لمؤتمر األطراؼ في ات ةعشر 

بما في ذلؾ التقدـ المحرز  Assembly/AU/Dec.448(XIX) بروتوكوؿ كيوتو(
في استكماؿ الموقؼ األفريقي الموحد مف قبؿ مجموعة المفاوضيف األفريقييف 

ئة لممؤتمر الوزاري األفريقي حوؿ البي ةواعتماده خبلؿ الدورة العادية الرابعة عشر 
الترشيحات لمصندوؽ األخضر لممناخ ولجنة التكّيؼ المنعقد في أروشا، تنزانيا؛ و 

لمجنة الدائمة لمشؤوف المالية؛ وما ىو متوقع مف مفاوضات الدوحة حوؿ المناخ وا
 ( لمؤتمري األمـ المتحدة القادميف.2واقتراح آلية تنسيؽ لمدة سنتيف )

مقة بالمفاوضات حوؿ تغير المناخ مثؿ المسائؿ الحالية المتععف الجزائر أبمغت   - ج
المسؤولية المشتركة المتباينة  إ وشّددت عمى مبداالستفادة مف نقؿ التكنولوجيا، 

بذؿ كؿ ما بوسعيا لضماف ب والصيف  77وتعّيدت باعتبارىا رئيس مجموعة الػ 
 نجاح مؤتمر الدوحة.

مر الدوحة حوؿ قدمت سوازيبلند المعمومات المستكممة والوضع الراىف خبلؿ مؤت - د
وخيارات طريؽ  بروتوكوؿ كيوتوحجـ توسيع مدى  تغير المناخ وخاصة حوؿ

المضي قدما، وقرار مجمس الصندوؽ األخضر لممناخ حوؿ استضافة مدينة 
، إينشيوف، كوريا الجنوبية لؤلمانة، والتقدـ المحرز في خطة دورباف مع سوجدو

سيتـ تقديمو إلى و صمحة أفريقيا يأخذ في االعتبار مو الخبراء أعده مشروع مقرر 
 ...لخاالدورة الوزارية، 
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استراتيجية رئيسية حوؿ المجاالت التي  تناقشت المجنة ىذه التقارير وقدمت توجييا .4
ينبغي أف يشّدد عمييا المفاوضوف األفريقيوف خبلؿ مفاوضات الدوحة وال سيما الموقؼ 

ت، والمشاركة السياسية الداعمة األفريقي الموحد، والتمويؿ الطويؿ األمد، والتطمعا
لمؤتمر األطراؼ في اتفاقية  ةلممفاوضيف لتحقيؽ النتائج المرجوة مف الدورة الثامنة عشر 
 األمـ المتحدة/الدورة الثامنة لؤلطراؼ في بروتوكوؿ كيوتو.

اتفقت المجنة عمى أف يظؿ الموقؼ األفريقي الموحد حوؿ تغير المناخ في مفاوضات  - أ
لمؤتمر األطراؼ في اتفاقية األمـ المتحدة/الدورة الثامنة لؤلطراؼ  ةعشر  الدورة الثامنة

في الموقؼ األفريقي الموحد المستكمؿ الذي اعتمده  ورد في بروتوكوؿ كيوتو كما 
في إعبلف أروشا والقرارات الصادرة عف الدورة  المؤتمر الوزاري األفريقي حوؿ البيئة

 في أروشا، تنزانيا. ةالرابعة عشر 
ادت المجنة بجيود المؤتمر الوزاري في أروشا والدوحة وأثنت عمى عمؿ مجموعة أش - ب

مواصمة التحدث بصوت المفاوضيف األفريقييف؛ وشّددت عمى حاجة أفريقيا إلى 
لتعزيز اإلنجازات المحققة خبلؿ المفاوضات السابقة حوؿ تغير المناخ ومؤتمر واحد 

؛ والحاجة 20روؼ أيضا بمؤتمر ريو+األمـ المتحدة حوؿ التنمية المستدامة المع
الشركاء المفاوضيف االستراتيجييف  لضماف نجاح مؤتمر سائر إلى التعاوف مع 

 الدوحة.
، الحظت المجنة فجوة التمويؿ الممموسة وأثارت انشغاالت كبيرة التمويلفيما يخص  - ج

ر أمريكي  بميوف دوال30قدره  بالتمويؿ "األولي العاجؿ" المقدر بمبمغ  التعيدات بشأف 
 لدعـ البمداف النامية  2012إلى  2010كاف مف المقرر منحو خبلؿ الفترة مف 

؛ وشّددت المجنة عمى حدتو مف والتخفيؼ مع تغير المناخ  التكّيؼبخصوص 
  100الحاجة إلى حشد االستراتيجيات مف أجؿ "التمويؿ الطويؿ األمد" لتحقيؽ مبمغ 

بغية تسييؿ تفعيؿ الصندوؽ األخضر  2020إلى  2013ميوف دوالر أمريكي مف ب
 لممناخ.
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نظاما يستند إلى  باعتباره ، الحظت المجنة أىميتو بروتوكول كيوتوفيما يخص  - د
 متعددة األطراؼ وشّددت عمى ضماف تنفيذه مع نتائج ممزمة قانونا.و قاعدة معّززة 

، زخطة دوربان من أجل العمل المعز  فريؽ العمؿ المختص حوؿ تعمؽ  بفيما ي -ىػ
ارتفاع  تحقؽ ىدؼ االتفاقية بما في ذلؾ تحديدأّكدت المجنة عمى أف النتائج يجب أف 

حسبما اعتمده المؤتمر الوزاري  بكثيردرجة مئوية  1.5متوسط درجة الحرارة ألقؿ مف 
أفريقيا. وأشارت أيضا عمى  حوؿ البيئة لتفادي المزيد مف الخسارة واألضرار األفريقي 

وحة يجب أف يكوف قادرا عمى وضع برنامج عمؿ طبقا لخارطة طريؽ إلى أّف مؤتمر الد
 بالي كجزء مف رزمة دورباف مف أجؿ تحقيؽ نتائج طموحة وشاممة.

، شّددت المجنة عمى اإلقرار بالعمؿ الذي قامت بو كؿ مف التنسيقفيما يخص  -و
البيئة ولجنة المفوضية ومجموعة المفاوضيف األفريقييف والمؤتمر الوزاري األفريقي حوؿ 

  ستنادالاب حوؿ تغير المناخ، باسـ االتحاد األفريقي؛ اإلفريقييف رؤساء الدوؿ والحكومات 
مواصمة تحدث كافة المعنييف بصوت واحد و إلى التجارب اإليجابية لممفاوضات السابقة، 

في دعـ الموقؼ األفريقي الموحد حوؿ تغير المناخ والدفاع عنو؛ ويجب إحالة مسألة 
التنسيؽ عمى مستوى القمة إلى رؤساء الدوؿ والحكومات لبحثيا خبلؿ قمة يناير  آلية

 التخاذ القرار المناسب بشأنيا. 2013
 

 نتائج مؤتمر الدوحة حول تغير المناخ: -جيم
 اعتمد مؤتمر الدوحة: .5
عمى أف يتـ اعتماد الرزمة  تعديؿأي رزمة مقررات الدوحة لمخروج مف األزمة دوف  (1)

 .1: النتائج المتفؽ عمييا طبقا ألىـ نواتج خطة بالي في الممحؽ ككؿ فيما يخص
 2013يناير  1سنوات مف  8تكوف مدة االلتزاـ الثاني في إطار بروتوكوؿ كيوتو  (2)

 .2020ديسمبر  31إلى 
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كؿ مف ألمانيا والمممكة المتحدة وفرنسا والدنمارؾ والسويد واالتحاد األوروبي عف   أعمف .6
بمبمغ إجمالي و  2015ة خبلؿ مؤتمر الدوحة لمفترة الممتدة حتى مالية ممموس تعيدات 

 ببلييف دوالر أمريكي.  6قدره 
قطر  التقدير عمى نجاح استضافتيا مؤتمر الدوحة إلى جانب القيادة تستحؽ حكومة  .7

ستحؽ كؿ مف ي الجيدة التي أثبتتيا لتحقيؽ رزمة الدوحة لمخروج مف األزمة. وبالمثؿ، 
حوؿ تغير المناخ والمؤتمر الوزاري األفريقي اإلفريقييف والحكومات  لجنة رؤساء الدوؿ

ما أبدو مف تعاوف  البيئة وفريؽ المفاوضيف األفريقييف والمفوضية التقدير عمىحوؿ 
 اإلشادة خبلؿ مؤتمر الدوحة.ب جدير

ولندا استضافة قررت األطراؼ قبوؿ عرض حكومة ب -تواريخ وأماكف الدورات القادمة .8
لمؤتمر األطراؼ في االتفاقية/الدورة التاسعة لؤلطراؼ في بروتوكوؿ  ةلتاسعة عشر الدورة ا

  .2013نوفمبر  22نوفمبر إلى الجمعة  11وارسو، بولندا مف االثنيف  كيوتو في
زخـ مف أجؿ توفير تقترح المجنة مشروع المقرر المرفؽ طيو لبحثو مف قبؿ المؤتمر  .9

 .ممفاوضات العالمية حوؿ تغير المناخل
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ANNEX.1 
 1الممحق 

 
تشمؿ قائمة المقررات الصادرة عف مؤتمر األمـ المتحدة لؤلطراؼ في االتفاقية اإلطارية  .1

 المتعمقة بتغير المناخ/مؤتمر األطراؼ في بروتوكوؿ كيوتو ما يمي:
 -النتيجة المتفؽ عمييا طبقا لخطة عمؿ بالي: الخطة التعاونية الطويمة األمد -أوال
نبعاثات اازات الدفيئة عمى األطراؼ بالعمؿ نحو التخفيض الكبير الأف تعّجؿ  تقرر 

 ارة العالمية دوف درجتيف مئويتيفلئلبقاء عمى ارتفاع درجة الحر  المطموب الصعيد العالمي

أعمى مستويات عالمية  بموغ و  فوؽ المستويات التي كانت عمييا قبؿ العيد الصناعي
وفقا لمحقائؽ  لعالمي في أقرب وقت ممكفالنبعاثات اازات الدفيئة عمى الصعيد ا

مفريؽ الحكومي الدولي المعني بتغير العممية وحسبما ىو وارد في التقرير التقييمي الرابع ل
مع التأكيد مجددا عمى أّف الجدوؿ الزمني لتحقيؽ أعمى المستويات سيكوف أطوؿ  المناخ

 في البمداف النامية.
 األطراؼ: -خطة دوربان -ثانيا

عمى اعتماد بروتوكوؿ ووثيقة قانونية أخرى أو نتيجة متفؽ  ألطراؼت اصّمم ( أ)
عمييا تكوف ليا الحجية القانونية في إطار االتفاقية المطبقة عمى جميع 

 2الثانية والعشريف المقرر عقدىا مف األربعاء  ة دور الوذلؾ خبلؿ  ،األطراؼ
التنفيذ  ؛ ودخوؿ ىذا البروتوكوؿ حيز2015ديسمبر  13ديسمبر إلى االحد 

التخاذ سمسمة مف  2013)ب( قّررت تحديد وبحث خيارات ؛ 2020ابتداًء مف 
بغية تحديد المزيد  2020اإلجراءات التي مف شأنيا سد فجوة تطمعات ما قبؿ 

مف خبلؿ ضماف بذؿ أقصى الجيود  2014مف األنشطة لخطة عممو في 
العمؿ المختص حوؿ الممكنة لمتخفيؼ في إطار االتفاقية؛ وقّرر أف يبحث فريؽ 

خطة دورباف لتعزيز العمؿ عناصر مشروع نص التفاوض في تاريخ ال يتجاوز 
موعد دورتو المقرر عقدىا بالتزامف مع الدورة الحادية والعشريف لمؤتمر األطراؼ 
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ديسمبر  14ديسمبر إلى األحد  3المقرر عقدىا مف األربعاء  االتفاقيةفي 
. وفي الوقت نفسو، عرضت 2015ايو ، بغية توفير نص تفاوض قبؿ م2014

مف  في االتفاقيةفرنسا استضافة الدورة الحادية والعشريف لمؤتمر االطراؼ 
 .2015ديسمبر  13ديسمبر إلى األحد  2األربعاء 

 
  التمويل: -ثالثا

فيما يخص برنامج العمؿ حوؿ التمويؿ الطويؿ األمد، قّررت األطراؼ تمديده  ( أ)
بمداف المتقدمة األطراؼ تفعيؿ جيود البيدؼ  2013لسنة واحدة إلى نياية 

بميوف دوالر أمريكي سنويا  100لتحديد سبؿ تعبئة زيادة تمويؿ المناخ إلى 
في سياؽ إجراءات مف القطاعيف العاـ والخاص والمصادر البديمة  2020بحموؿ 

التخفيؼ الممموسة والشفافية في التنفيذ ومساعدة األطراؼ عمى تعزيز بيئاتيا 
ئمة وأطر السياسة الخاصة بيا لتسييؿ تعبئة التمويؿ لممناخ ونشره الفعاؿ المبل

 في البمداف النامية.
 .2015-2013برنامج عمؿ المجنة الدائمة حوؿ التمويؿ لمفترة  تأجاز  ( ب)
 الصندوؽ األخضر لممناخ بالنسبة لمؤتمر األطراؼ في االتفاقية: ( ج)

المتعدد األطراؼ مف  مف جديد عمى أّف التقاسـ الممحوظ لمتمويؿ دتأكّ  (1)
 أجؿ التكّيؼ يجب أف يتـ مف خبلؿ الصندوؽ األخضر لممناخ.

طمبيا إلى مجمس الصندوؽ األخضر لممناخ لموازنة تخصيص  رتكرّ  (2)
 موارد الصندوؽ بيف أنشطة التكّيؼ والتخفيؼ.

الشروع في االستعراض الخامس لآللية المالية ودعت األطراؼ إلى  قّررت (3)
اتيا بشأف عناصر الخطوط التوجييية لبلستعراض آرائيا وتوصيتقديـ 

لبحثيا مف قبؿ  2013مارس  1الخامس لآللية المالية إلى األمانة بحموؿ 
 المجنة الدائمة.
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طمبت مف مرفؽ البيئة العالمية، باعتباره الييئة العممية لآللية المالية  (4)
لبلتفاقية، تقديـ الدعـ لؤلطراؼ اير المدرجة في الممحؽ األوؿ مف 
االتفاقية ) األطراؼ اير المدرجة في الممحؽ األوؿ( مف أجؿ إعداد 

 تقاريرىا المستكممة لفترة السنتيف.
األطراؼ المساىمة عمى الوفاء بالتزاماتيا لفترة التجديد الخامسة حّثت  (5)

 لمرفؽ البيئة العالمية.
 ت األطراؼ تقديـ:ر قرّ  -فيا يخص خطط التكي ف -رابعا

، بغية العالمية، باعتباره الييئة العممية لآللية المالية لبلتفاقيةالتوجيو لمرفؽ البيئة  - أ
تفعيؿ صندوؽ أقؿ البمداف نموا لتمكيف البمداف األطراؼ األقؿ نموا مف القياـ بأنشطة 

 إعداد خطة التكّيؼ الوطنية.
دعـ خطة التكّيؼ الوطنية مع اإلبقاء عمى دعـ برنامج عمؿ أقؿ البمداف نموا بما  - ب

 امج العمؿ الوطنية الخاصة بالتكّيؼ.في ذلؾ بر 
شّددت األطراؼ عمى  -فيما يخص المجنة التنفيذية المعنية بالتكنولوجيا -خامسا

نتائج تقييـ االحتياجات التكنولوجية؛ وبالنسبة لمترتيبات المتعمقة الحاجة إلى تنفيذ 
التفاىـ بيف مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ، اعتمدت األطراؼ مذكرة بالتفعيؿ الكامؿ ل

مؤتمر األطراؼ في االتفاقية اإلطارية وبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة حوؿ استضافة مركز 
تكنولوجيا المناخ وطمبت مف برنامج األمـ المتحدة لمبيئة الدعوة إلى عقد االجتماع األوؿ 

 .2013لممجمس االستشاري وتسييمو في أقرب وقت ممكف في 
 

دت األطراؼ مف جديد عمى أّف فترة االلتزاـ الثاني ستبدأ : أكّ بروتوكول كيوتو -سادسا
 .2020ديسمبر  31وتنتيي يـو  2013يناير  1يـو 
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حكومة بولندا قّررت األطراؼ قبوؿ عرض  -تواريخ وأماكن الدورات القادمة -سابعا
استضافة الدورة التاسعة عشر لمؤتمر األطراؼ في االتفاقية/ الدورة التاسعة لؤلطراؼ في 

 . 2013نوفمبر  22نوفمبر إلى الجمعة  11روتوكوؿ كيوتو في وارسو، بولندا مف االثنيف ب
- 
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